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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1392، بهار 36سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

  

  بيني اشتغال در شهر سبزوار بيني اشتغال در شهر سبزوار   تحليل و پيشتحليل و پيش

  مكانيمكانيهم، اقتصاد پايه و نسبت هم، اقتصاد پايه و نسبت رهيافت تغيير سرهيافت تغيير س

  

  2و سيدهادي حسيني 1نژاد دكتر حسين حاتمي

  

  چكيده

هاي اقتصادي به ويژه اشتغال آنها در شهر  بيني تغيير و تحوالت بخش هدف اين نوشتار تحليل و پيش

روش تحقيق، توصيفي ـ تحليلي بوده و از مدلهاي . بوده است 1385-75سبزوار طي سالهاي سرشماري 

گوش، طولي و عرضي ايزارد، نسبت مكاني، اقتصاد پايه و تغيير  ريزي اقتصادي چون دياگرام سه امهبرن

از نقشي  1385تا  1335بررسيها نشان داد كه نقش شهر سبزوار طي سالهاي . سهم استفاده شده است

هر در بخش ترسيم مدل طولي ـ عرضي ايزارد نشان داد كه اين ش. بازرگاني به خدماتي تبديل شده است

هاي خدمات و كشاورزي اين  صنعت نسبت به كل كشور داراي رشد بااليي بوده است و براي بخش

هاي كشاورزي و  همچنين بررسي اقتصاد پايه شهر نشان داد كه در بخش. روند معكوس بوده است

مدل تغيير  بيني شاغالن با كمك پيش. اي بوده و داراي مزيت نسبي است خدمات شهر داراي اقتصاد پايه

طي اين . نفر به شاغالن شهر اضافه خواهد شد 31000حدود  1395سهم حاكي از اين است كه تا سال 

سالها بخش كشاورزي داراي رشد منفي تعداد شاغالن و  بخش خدمات داراي بيشترين تعداد شاغالن 

  .خواهد بود

  
  .اني، طولي ـ عرضي ايزاردسبزوار، اشتغال، تغيير سهم، اقتصاد پايه، نسبت مك: كليدواژگان

                                                
  استاديار دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران.  1

  استاديار دانشگاه حكيم سبزواري.  2
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  مقدمه

بنـابر  . هسـتند اي از جمعيـت جهـان    امروزه شـهرها محـل اسـتقرار و زنـدگي بخـش عمـده      

حدود دو سوم جمعيت جهان در  2050هاي دفتر اسكان بشر سازمان ملل متحد تا سال  بيني پيش

و بنيان رشد شهرها همواره در طول تاريخ محرك ). 2: 2005 كوهن،( شهرها ساكن خواهند بود

اند و بديهي است كه اگر اين مكانها وظيفه خود را به خوبي انجام  و توسعه اقتصادهاي ملي بوده

الگوهـا و تحـوالت   ). 13: 1383عسگري،( ندهند، كل اقتصاد ملي با مشكل مواجه خواهد شد

). 2 :1388هاشمي،( گيرند اي، ملي و جهاني از شهرها نشأت مي عمده اقتصادي در سطوح منطقه

هاي بـالقوه منـاطق شـهري اولـين گـام در راسـتاي        لذا شناخت فرصتها و تهديدها و پتانسيل

ريزيهاي اجتماعي، فرهنگي و كالبدي آنها به شـمار   ريزي اقتصادي شهرها و بالتبع برنامه برنامه

د را در جهاني چنين متغير،  شهرهايي پايدار خواهند بود كه بتوانند مزيتهاي رقابتي خو. رود مي

بشناسند، تغييرات اقتصادي در عرصه جهاني را تحليل نمايند و سپس بر اساس اين شناختها و 

  .ريزي نمايند ها اقدام به برنامه تحليل

ريزيهاي فضايي  ريزي شهري ايران به واسطه فقدان سطوح مختلف برنامه متأسفانه در نظام برنامه

شهري مباحث مربوط به اقتصاد شهري و  و آمايشي و باالخص نبود سيستم مديريت يكپارچه

مشكل . اي مغفول مانده است اي و كاهش نابرابريهاي منطقه نقش شهرها در رشد و توسعه منطقه

گردد، در واقع  اساسي اقتصاد شهري اين است كه زماني كه بحث مديريت شهري مطرح مي

از سوي ديگر ). 19: 1382صفايي،( هدف بيشتر موضوع ماليه شهري است و نه اقتصاد شهري

كننده طرح عمدتاً توجه خود را بر ابعاد فضايي و  در طرحهاي جامع شهري نيز مشاورين تهيه

كالبدي متمركز ساخته و بحث اقتصاد شهر و تعيين جهات توسعه اقتصادي شهر و مزيتهاي 

رها، با شناخت تغيير و تحوالت اقتصادي شه. گيرد رقابتي شهرها چندان مورد توجه قرار نمي

اي و حتي  ها و موانع و تهديدهاي بالقوه شهر در سطوح ملي، منطقه شناسايي امكانات، پتانسيل

  . ريزي براي آنها بپردازيم جهاني خواهيم توانست با دقت و كارايي بيشتري به برنامه

  

  طرح مسأله

متأثر  اي اشتغال از جمله متغيرهايي مهمي است كه از سياستهاي مختلف رشد و توسعه منطقه

وجود نابرابري در بين شهرها و نواحي مختلف عمدتاً ريشه در عدم شناخت واقعي از . گردد مي
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سياستهاي متخذه در مناطق و ارزيابي تأثير آنها بر متغيرهاي مختلف اقتصادي از جمله اشتغال 

واند ت تجزيه و تحليل بحث اشتغال در شهرهاي مختلف مي). 64:  1377كرماني، صباغ(بوده است 

به شناخت فعاليتهاي كه در آن شهر به منزله موتور رشد اقتصادي هستند، كمك نموده و زمينه را 

  .براي توسعه اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري فراهم سازد

باشد كه به واسطه  شهر سبزوار از جمله شهرهاي مهم كشور و استان خراسان رضوي مي

در مسير عبور ساليانه ميليونها زائر و گردشگر بارگاه  نظير چهارراهي آن و قرارگيري موقعيت بي

اش از ديرباز مورد توجه بوده و همراه به عنوان دومين شهر استان  و سابقه تاريخي )ع(امام رضا

  . خراسان داراي رشد جمعيتي بااليي بوده است

اولين آمارهاي رسمي در خصوص تعداد جمعيت شهر سبزوار مربوط به سرشماري عمومي 

اكثر آمارهاي  1335در مورد جمعيت اين شهر قبل از سال . است 1335فوس و مسكن سال ن

آمارها حاكي از اين است كه جمعيت اين شهر . باشد ارائه شده به صورت برآورد و تخمين مي

 1365 - 1345همواره در طي زمان رو به افزايش بوده است و نرخ رشد اين شهر بين سالهاي 

نرخ رشد شهر براي دوره  1395در برآورد جمعيت شهر براي سال . است درصد بوده 5بيش از 

در نظر گرفته شده است كه بر اين اساس جمعيت  1385-75برابر با نرخ رشد دوره  1395- 85

  ).1جدول شماره (هزار نفر خواهد رسيد  270به بيش از  1395شهر در سال 

پايين بودن اين نسبت . نفر بوده است 101نسبت جنسي در اين شهر  1385بر اساس آمار سال  

بررسي . در شهر سبزوار را شايد بتوان ناشي از مهاجرت مردان اين شهر به ساير نواحي دانست

نسبت جنسي در شهر سبزوار در گروههاي مختلف سني حاكي از اين است كه در گروههاي 

وياي مهاجرت بوده است كه گ 87و  96سال اين نسبت به ترتيب   24-20و  19 -15سني 

باال بودن ميزان نسبت جنسي در گروههاي سني . باشد جوانان جهت يافتن كار و تحصيل مي

نيز شايد به دليل مهاجرت سرپرستان خانوارهاي ) 121و 124به ترتيب(سال   39- 35و  34 - 30

بررسي چگونگي توزيع جمعيت در ميان گروههاي سني . روستايي جهت كار به اين شهر باشد

بررسي جمعيت شهر به . حاكي از اين است كه اين شهر داراي جمعيت نسبتاً جواني استعمده 

ساله  25 -15ساله و  0 -14 هاي سني دهد كه گروه تفكيك گروههاي سني عمده نشان مي

باال بودن جواني جمعيت اين شهر در . دهند درصد جمعيت شهر سبزوار را تشكيل مي 50حدود 

اي از بيكاران نواحي روستايي  مناسب و به ويژه هجوم بخش عمدهكنار نبود فرصتهاي شغلي 
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اي را هم در  اند، مشكالت عديده پيرامون به اين شهر كه عمدتاً در مشاغل كاذب مشغول شده

  . شرايط كنوني و هم در آينده براي شهر سبزوار ايجاد خواهد كرد

در ابعاد محيطي، اقتصادي و روي شهر سبزوار  ها و تنگناهاي پيش لذا، آگاهي از پتانسيل

روي شهر  گيري از فرصتهاي پيش اجتماعي و غيره خواهد توانست زمينه مناسبي را براي بهره

هاي اقتصادي ايجاد نمايد و با ايجاد زمينه اشتغال و فعاليت اقتصادي با  سبزوار به ويژه در بخش

اري توسعه اين شهر در آينده هاي نسبي موجود در اين شهر، شرايط را براي پايد توجه به مزيت

  . فراهم ساخت
  

  1385-1313تغييرات جمعيتي شهر سبزوار بين سالهاي : 1جدول

  نرخ ساليانه رشد  جمعيت به نفر  سال

  --         18040  ش.هـ 1313

 2.42  30545  ش.هـ 1335

 3.34  42415  ش.هـ 1345

 5.01  69175  ش.هـ 1355

 6.44  129103  ش.هـ 1365

 2.83  170738  ش.هـ 1375

 2.40  216524  ش.هـ 1385

  2.40  274476  ش.هـ 1395

  و محاسبات نگارندگان 85- 35سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن سالهاي : مأخذ

  

  هاي تحقيق هدف، سؤال و فرضيه

هاي  هدف از اين نوشتار بررسي و تحليل تغيير و تحوالت اشتغال در شهر سبزوار، شناسايي مزيت

بيني شاغالن در گروههاي فعاليتي تا  هاي اقتصادي اين شهر و در نهايت پيش شنسبي حاكم بر بخ

هاي اخير نقش شهر  سؤال اساسي اين تحقيق عبارت از اين است كه طي دهه. است 1395سال 

ها در اقتصاد شهر سبزوار  ها و يا فعاليت سبزوار چه تحوالتي را به خود ديده است و كدام بخش

شور و استان خراسان رضوي داراي مزيت نسبي هستند و به عبارتي جزء نسبت به نقاط شهري ك

  .گيرند فعاليتهاي پايه يا صادراتي قرار مي
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  هاي تحقيق  فرضيه

  .هاي اخير روبه افول بوده است جايگاه تجاري و بازرگاني شهر سبزوار طي دهه .1

غفلت هاي نسبي شهر سبزوار در بخش گردشگري  ريزيهاي شهر از مزيت در برنامه .2

  .شده است

متوسط نرخ رشد اقتصادي اين شهر در مقايسه با نقاط شهري استان در وضعيت  .3

  .تري قرار دارد نامناسب

  

  مباني نظري تحقيق

گرايي در  در حقيقت نقطه شروعي براي بحث در خصوص تخصص (Ricardo)تئوري ريكاردو 

هاي نسبي در  ري وجود مزيتبر اساس اين تئو. اي است مناطق و آغاز امكان تجارت بين منطقه

  ).110: 1380كرماني، صباغ(گردد  دو منطقه باعث ايجاد انگيزه تجارت و تبادل كاال بين مناطق مي

نظريه بازرگاني معتقد است كه به جاي اقدام به توليد حجم وسيعي از كاال و خدمات مورد نياز، 

آنها نسبت به ديگر مناطق داراي  بايستي بر توليد كاال و خدماتي متمركز شود كه در منطقه مي

مزيت نسبي است و با تخصصي شدن به جاي متنوع شدن، درآمد بيشتري از صادرات به دست 

 در زياري، 101: 1377صرافي،(آورد كه خود منشأ انباشت سرمايه و چرخه رشد اقتصادي است 

1383 :117.(  

اول آن دسته از مدلها : بندي كرد دستهتوان  اي را در سه طبقه مي كلي تئوريهاي رشد منطقه طور به

گيرند و به مدلهاي  هستند كه عوامل طرف تقاضا را به عنوان نيروي محركه رشد در نظر مي

دهند كه به  دومين گروه، متغيرهاي طرف عرضه را مورد تأكيد قرار مي. تقاضا محور معروفند

مؤثر بر رشد را جريان و سومين گروه نيز مهمترين عوامل . مدلهاي طرف عرضه معروفند

به اين ترتيب كه به محض وقوع شوك خارجي در . دانند هاي تجمعي در اقتصاد مناطق مي عليت

اي گشته و از داخل جريان  يك منطقه، اين عامل موجب آثار تجمعي و ارتباطات درون منطقه

  ).218: 1377كرماني، صباغ(نمايد  رشد را تشديد مي

، مدل كينزيها، )پايه(توان به مدلهاي رشد بر اساس صادرات  مياز جمله مدلهاي طرف تقاضا 

ترين  و از معروف. ـ دومار اشاره نمود دهنده و مدل هارود ـ ستانده، مدل ضريب شتاب مدل داده
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  ).همان(ها اشاره نمود  توان به مدل يك بخشي و دو بخشي نئوكالسيك مدلهاي طرف عرضه مي

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه

اين شهر داراي موقعيتي . سبزوار در غرب استان خراسان رضوي قرار گرفته است شهر

داراي جمعيتي برابر با  1385بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال . چهارراهي است

درصد جمعيت فعال  40سال به باالي شهر حدود  15از كل جمعيت . نفر بوده است 216524

درصد  6/9نرخ بيكاري شهر برابر با . اند تصادي بودهدرصد جمعيت فعال غير اق 60اقتصادي و 

  .درصد بوده است 9/29و نرخ واقعي فعاليت برابر با 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقعيت سياسي و جغرافيايي شهر سبزوار: 1نقشه

  

  روش تحقيق

ابتدا با مراجعه به نتايج تفصيلي . است“توصيفي و تحليلي“روش پژوهش در اين تحقيق 

آمارهاي مورد نياز استخراج  1385- 1335هاي  نفوس و مسكن طي دهه هاي عمومي سرشماري

گوش، مقايسه طولي و  سپس با استفاده از مدلهاي تحليلي اشتغال شامل دياگرام سه. گرديد

، مدل اقتصاد پايه و مدل تغيير سهم اقدام به تحليل و L.Qعرضي ايزارد، مدل ضريب مكاني 
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  . شده است 1395وار تا سال بيني روند اشتغال براي شهر سبز پيش

 
  ساختار اقتصادي و تيپولوژي شهر

سبزوار  درصد شاغلين در بخش كشاورزي ، صنعت و خدمات در شهر 1375براساس آمار سال 

بر اساس آمار سرشماري عمومي . درصد از كل شاغلين بوده است 43/30،94/63، 63/5به ترتيب

 1375در بخش كشاورزي نسبت به سال شهر سبزوار، درصد شاغلين  1385نفوس و مسكن 

بخش خدمات نيز همانند بخش كشاورزي نسبت به دوره . بوده است 2/0داراي كاهش حدود 

داراي  1375اما بخش صنعت نسبت به سال . درصدي است 5/0داراي كاهشي حدود  1375

گيهاي با توجه به اينكه در شهر سبزوار به دليل ويژ. درصدي بوده است 7/0افزايشي حدود 

هاي طبيعي براي ايجاد صنايع بزرگ مقياس قابليت چنداني وجود ندارد و  محيطي و نبود پتانسيل

توان گفت كه دليل  از ديرباز نيز اين شهر داراي سابقه تجاري در سطح كشور و استان است، مي

عمدتاً مربوط به بخش ساختمان  1375درصدي شاغلين بخش صنعت نسبت به سال  7/0افزايش 

بررسي تحوالت شاغلين شهر در طي سه دهه گذشته حاكي از آن است . استخراج معدن دانست و

سال همواره شاغلين خود را به نفع شاغلين ساير بخشها از دست  30كه بخش خدمات در اين 

اين آمار . رسيده است 1385درصد در سال  63به  1365درصد در سال  65كه از  طوري اند، به داده

دهنده رشد ساير بخش هاي اقتصادي در  تواند مثبت تلقي گردد و نشان در ظاهر ميهر چند كه 

شهر باشد، اما براي شهري مانند سبزوار كه داراي يدي طوالني در خدمات بازرگاني و تجارت 

است، كاهش سهم فعاليتهاي بازرگاني و خدماتي نمادي منفي از رشد جايگاه اقتصادي آن در 

  .تسطح استان و كشور اس

هاي اقتصادي در سال  تر تركيب و توزيع شاغلين شهر سبزوار در ميان بخش بررسي تفصيلي

درصد تعداد كل  65/20حكايت از اين دارد كه بخش عمده فروشي و خرده فروشي با  1385

نكته جالب در اين خصوص قرار گرفتن . شاغلين بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است

 ر رتبه دوم است كه با توجه به وجود معادن غني معدني همانندبخش استخراج معدن د

ضرورت توجه بيش از پيش به اين بخش را  ...طال، مس، ليتيوم و  تيتانيوم، كروميت، نيكل،

بخش ساختمان با توجه به باال رفتن قيمت نفت در كشور و رونق فعاليتهاي . شود يادآور مي

بخش آموزش نيز با توجه به وجود . گيرد قرار مي ساخت و ساز در رتبه سوم تعداد شاغلين
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مراكز آموزش عالي چون دانشگاه تربيت معلم، دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام 

  .نور و مركز تربيت معلم و مراكز غيرانتفاعي رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است

  

 85-35هاي گروههاي عمده فعاليت شهر سبزوار طي سال: 2جدول

  1385  1375  1365  1355  1345  1335 گروههاي عمده فعاليت

  44/5  63/5  2/4  77/3  54/5 09/7  )درصد(كشاورزي 

  1/31  4/30  6/30  6/46  5/49  9/44  )درصد(صنعت و ساختمان 

  4/63  9/63  1/65  5/49  8/44  0/48  )درصد(خدمات 

  9/29  1/32  7/22  5/24  8/26  3/28 درصد شاغلين به كل جمعيت

  .1385 – 1335سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : مأخذ   

 

سبزوار به تعيين تيپولوژي  1385الي  1335در ادامه با توجه به آمارهاي حاصل از سرشماريهاي 

روند تحوالت نقش شهر سبزوار طي . گوش خواهيم پرداخت شهر با استفاده از دياگرام سه

ست كه اين شهر از شهري بازرگاني تبديل به شهري هاي مورد بررسي حاكي از اين ا دوره

العاده شهر مشهد در ابعاد  توان رشد فوق شك يكي از داليل اين امر را مي بي. خدماتي شده است

مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي در سطح استان دانست كه با تمركز امكانات و مراكز 

ا براي ساير شهرهاي رقيب دشوار نمايد و اداري، سياسي و مالي در خود توانسته است شرايط ر

ريزي  عالوه بر اين شايد بتوان عدم برنامه. هاي تجاري و بازرگاني را در خود متمركز نمايد زمينه

هاي نسبي شهر سبزوار را از عوامل  درازمدت مسئولين و مديران شهري و عدم توجه به مزيت

  .اين تغيير دانست
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 85-35هاي  نقش شهر سبزوار طي دههتحوالت : 1نمودار

 و محاسبات نگارندگان 336: 1375فريد،: مأخذ
  

  ـ عرضي ايزارد ترسيم مدل طولي

بيني سهم  اين مدل روشي است كه براي تحليل موقعيت اقتصادي شهر به منظور شناخت و پيش

طوركلي اين  به. شود كار گرفته مي هاي اقتصادي شهر يا منطقه در مقايسه با سطح ملي به بخش

ها در سطح ملي  هاي اقتصادي منطقه را در مقايسه با رشد همان بخش روش تفاوت رشد در بخش

در اين نمودار، محور افقي بيانگر درصد تغييرات ). 359: 1357ايزارد، (دهد  مورد بررسي قرار مي

ابتدا از . تو محور عمودي درصد تغييرات شاغالن منطقه يا شهر اس) كالن(شاغالن در سطح ملي 

شود كه  ، منطقه يا شهر به چهار قسمت تقسيم مي)كالن( طريق درصد تغييرات كل سطوح ملي

قرار گيرد،  I  ها در قسمت اگر هر يك از بخش. الف. موقعيت هر يك از قسمتها بدين شرح هستند

 ، منطقه و شهر نسبت به متوسط رشد اقتصادي وضعيت بهتري)كالن( آن بخش ها در سطح ملي

ها در سطح قرار گيرد، آن بخش II   ها در قسمت اگر هر يك از بخش. ب. اند را دارا بوده

هرگاه هر . ج. اند تر و در سطح  منطقه يا شهر، فراتر از متوسط رشد اقتصادي بوده پايين) كالن(ملي

نسبت و منطقه يا شهر، ) كالن( ها در سطح مليقرار گيرد، آن بخشIII  ها در قسمت  يك از بخش

  ها در قسمت هرگاه هر يك از بخش. د. اند تري را دارا بوده به متوسط رشد اقتصادي وضعيت پايين

Iv تر از متوسط رشد  اي پايين فراتر و در سطح منطقه) كالن(ها در سطح ملي قرار گيرد، آن بخش

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                             108

 

 ).66: 1385نيا،  حكمت(اند  اقتصادي بوده

ترسيم شده است، بيانگر اين است كه  3دول شماره كه بر اساس اطالعات ج 2نمودار شماره 

بخش صنعت هم در سطح مناطق شهري استان خراسان و هم در شهر سبزوار نسبت به متوسط 

اين امر را شايد بتوان به رونق فعاليتهاي . رشد اقتصادي ملي در وضعيت بهتري قرار داشته است

در  سزايي هثير بأت نفت در سالهاي اخير تافزايش قيم. ساختماني به ويژه در شهر سبزوار دانست

  .داشته استرونق بخش صنعت 

هاي اقتصادي كشاورزي و خدمات هم در سطح مناطق شهري استان و هم در بخش شهر  اما بخش

ترديد، روند  بي. اند تري بوده سبزوار نسبت به متوسط رشد اقتصادي در وضعيت پايين

كاهش . تأثير نبوده است غالن بخش كشاورزي بيها در سالهاي اخير در كاهش شا خشكسالي

نسبت رشد اقتصادي بخش خدمات نسبت به متوسط رشد اقتصادي هر چند ناچيز است، اما 

توان چنين حدس زد كه رشد بخش صنعت در كاهش رشد بخش خدمات و گرايش شاغالن  مي

محور مختصات  يك نقطه قابل توجه. سزايي بوده است بخش خدمات بدان سو داراي تأثير به

مشاهده زاويه حادث . دهد با محور افقي تشكيل مي)  Bزاويه( اي است كه قطر منحني ذيل، زاويه

بيانگر اين است كه رشد اقتصادي شهر سبزوار نسبت ) درجه 45زاوية ( 2شده در نمودار شماره 

  .به متوسط رشد اقتصادي نقاط شهري استان خراسان در وضعيت برابري قرار دارد

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  هاي اقتصادي نقاط شهري استان خراسان  موقعيت بخش: 2نمودار

 محاسبات نگارندگان: مأخذ، 1385ـ75و شهر سبزوار بين سالهاي 
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  هاي اقتصادي مناطق شهري استان خراسان و شهر سبزوار تغييرات كمي بخش: 3جدول

بخشهاي 

 اقتصادي

  هاي اقتصادي  شاغلين در بخش

 خراسان رضوي نقاط شهري

  هاي  شاغلين در بخش

 شهر سبزوار اقتصادي

 1375شاغلين 
شاغلين 

1385 

  تغييرات اشتغال

 )درصد(

شاغلين 

1375 

شاغلين 

1385 

  تغييرات اشتغال

 )درصد(

 151 3522 2325 128 66522 51915 كشاورزي

 171 50177 11785 149 387222 259136 صنعت

 156 41073 26410 133 674402 506432 خدمات

 160 64772 40520 138 1128146 817483 موعمج

  1385و  1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : مأخذ      

  

  تعيين پايه اقتصادي شهر

بر اساس اين تئوري، نرخ رشد . تئوري اقتصاد پايه از اولين تئوريهاي رشد اقتصاد منطقه است

تأكيد خاصي بر تخصيص فعاليتهاي  اين تئوري. منطقه تابعي است از عملكرد صادراتي منطقه

يعني بايد بين آن دسته از فعاليتها كه منطقه در آن . اقتصادي مناطق و نقش صادراتي آنها دارد

تخصص دارد از يك طرف و ساير فعاليتها از سوي ديگر تفاوت قائل گرديد و در نهايت، بخش 

مار مربوط به اشتغال معموالً از آنجا كه آ. شود صادراتي مناطق است كه موجب رشد منطقه مي

اي در دست است، اين مدل عمدتاً در مورد اشتغال مناطق به كار  تر از ساير متغييرهاي منطقه راحت

از جمله مشكالت اساسي ). 66:  1377در صباغ كرماني، 1993آرمسترانگ و تيلور، (رود  مي

اصوالً دو راه براي . پايه استهاي پايه و غير روي تئوري اقتصاد پايه، نحوه شناسايي بخش پيش

هاي  روش اول، روش شناسايي بخش. هاي پايه و غيرپايه وجود دارد تخمين و تشخيص بخش

اين روش در عمل به علت هزينه زياد اجراي آن بسيار كم مورد . پايه از طريق آمارگيري است

آمار و اطالعات موجود  روش دوم، روش برآورد غيرمستقيم با استفاده از. استفاده قرار گرفته است

در اين . شود ميسر مي (Location Quotient) تكنيك اجراي اين روش توسط نسبت مكاني. است

اي از ريزشدن  تكنيك عمدتاً متغير اشتغال استفاده شده و فعاليتهاي مختلف منطقه را با هر درجه

به نقل از 1981ن و واردن،؛ گيبسو1983نوركليف،( كردتوان با مرجع بزرگتري مقايسه  فعاليتها مي
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اين روش چندان نياز به گردآوري جامع اطالعات و آمار ندارد و فقط ). 66:  1377 صباغ كرماني،

اي است براي مقايسه سهم نسبي يك فعاليت ويژه در منطقه با سهم نسبي آن فعاليت در  وسيله

اي  باشد، صنعت پايه در صورتي كه اين نسبت بزرگتر از يك). 105: 1385 اشكوري،(سطح ملي 

اي و در صورتي كه  اگر اين نسبت كوچكتر از يك باشد، صنعت غيرپايه .شود محسوب مي

هايي  الزم به ذكر است كه صادرات منطقه براي بخش. شود مساوي يك باشد، خودكفا تفسير مي

اني را رابطه نسبت مك. شود كه نسبت مكاني كمتر از يك دارند، معموالً صفر در نظر گرفته مي

  :توان به صورت ذيل نشان داد مي

  

نسبت به كل  1375با استفاده از اين روش، نسبت مكاني بخش خدمات شهر سبزوار در سال 

به دست آمده است كه برتري فعاليتهاي بخش خدمات را در شهر سبزوار نسبت به  45/1كشور 

هاي مختلف اقتصادي در با توجه به اين كه تركيب شاغلين در بخش. كند كل كشور تأييد مي

تر آن است كه اين نسبت را  دهد، منطقي مناطق شهري و روستاي تفاوت چشمگيري را نشان مي

در شهر سبزوار در مقايسه با نقاط شهري كشور محاسبه كنيم  كه در اين حالت ضريب به دست 

به دست  25/1و براي زير بخش بازرگاني و تجارت  1/1آمده براي بخش خدمات شهر سبزوار 

گوياي اين گانه اقتصادي  هاي سه در بخش 1385محاسبه اين ضرايب براي سال . آمده است

بوده است كه نشان دهنده  125/1واقعيت است كه براي بخش كشاورزي اين شاخص برابر با 

مزيت نسبي شهر سبزوار در فعاليتهاي كشاورزي نسبت به كل كشور است و ضرورت 

يع تبديلي كشاورزي و توسعه بازرگاني محصوالت كشاورزي را گذاري در بخش صنا سرمايه

براي بخش خدمات نيز شهر سبزوار داراي مزيت نسبي نسبت به نقاط شهري . سازد ضروري مي

بوده است كه با توجه به سابقه دور و دراز  05/1كشور بوده است و ضريب اين شاخص برابر با 

ي و وجود مركزيت سياسي شهرستان و مراكز علمي شهر سبزوار در فعاليتهاي تجاري و بازرگان

اما براي بخش صنعت اين نسبت كمتر از يك بوده . آور نيست و آموزشي در آن، چندان تعجب
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دهد كه شهر سبزوار جهت فعاليتهاي صنعتي نسبت به نقاط  و نشان مي) 92/0برابر با (است 

  .نيستشهري كشور داراي مزيت نسبي 

اين است كه اين ضريب را براي كليه گروههاي فعاليتي زيربخش سه اما جهت تحليل، بهتر 

گروه عمده به دست آورد تا بدين ترتيب مشخص شد كه وضعيت اقتصادي شهر سبزوار در 

گروههاي فعاليتي در مقايسه با نقاط شهري استان خراسان رضوي و نقاط شهري كل كشور 

  .  چگونه است

ت از اطالعات سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال در اين پژوهش براي كسب اين اطالعا

براي شهر سبزوار و نقاط شهري استان خراسان  L.Qمحاسبه ضريب . استفاده شده است 1385

فروشي، تعمير وسايل نقليه  فروشي، خرده هاي عمده رضوي حكايت از اين دارد كه در زيربخش

، آموزش با 06/1تمان با ضريب ، ساخ06/1موتوري، موتور سيكلت و كاالهاي شخصي با ضريب 

، اين شهر داراي مزيت نسبي است و 17/1و حمل و نقل و ارتباطات با ضريب 47/1ضريب 

مالي و كشاورزي  گري اجتماعي، واسطه تامين و دفاع عمومي، امور هاي اداره همچنين در زيربخش

ها  و در ساير زيربخش در موقعيت نسبتاً خوبي قرار دارد 92/0و  98/0، 99/0به ترتيب با ضريب 

  .باشد داراي مزيت نسبي نمي

براي . باشد قابل قبول مي 47/1آموزش به دليل وجود مراكز آموزش عالي متعدد عدد   در بخش 

بخش حمل و نقل و ارتباطات نيز گفتني است كه به واسطه عدم وجود راه آهن در شهر سبزوار، 

براي اين  17/1گيرد كه عدد  مل و نقل صورت ميهاي ح عمده ارتباطات شهر سبزوار توسط پايانه

هايي كه با توجه به موقعيت گردشگري شهر سبزوار انتظار  يكي از بخش. بخش نيز پذيرفتني است

رفت داراي مزيت نسبي باشد و نسبت مكاني آن بيش از يك باشد، بخش هتل و رستوران  مي

امر نشان از عدم توجه مسئولين به  اين. دست آمد به 54/0است كه متأسفانه نسبت مكاني آن 

در بخش . هاي شهر سبزوار در بخش گردشگري است هاي نسبي و امكانات و پتانسيل مزيت

كشاورزي نيز با توجه به موقعيت طبيعي منطقه و سابقه بازرگاني و تجاري شهر سبزوار، نسبت 

  .آور نيست مكاني به دست آمده تعجب

سبزوار و نقاط شهري كل كشور نيز مورد محاسبه قرار براي شهر  1385در سال  L.Qضريب 

هاي فعاليتي  از ميان زيربخش 1385تحليل اين ضريب نشان از اين دارد كه در سال . گرفت

فروشي، تعمير وسايل نقليه  فروشي، خرده گانه اصلي، كشاورزي، ساختمان، عمده هاي سه بخش
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 فعاليتهاي ارتباطات، آموزش و ساير موتوري، موتورسيكلت و كاالهاي شخصي، حمل و نقل و

 35/1، 60/1، 06/1، 18/1، 15/1، 13/1شخصي به ترتيب با ضرايب  و اجتماعي عمومي، خدمات

در شهر سبزوار نسبت به نقاط شهري كشور داراي مزيت نسبي هستند كه عمدة آنها با 

شهر سبزوار نسبت به  گري مالي نيز در مقايسه زيربخش واسطه. هاي استاني مشابه هستند زيربخش

نقاط شهري كشور همانند نقاط شهري استان خراسان رضوي در وضعيت نسبتاً مناسبي قرار دارد 

قرار  .كه شايد بي ارتباط با سابقه تجاري شهر سبزوار در سطح استان خراسان و كشور نباشد

زي گرفتن بخش كشاورزي در وضعيت داراي مزيت نسبي شايد نشان از سقوط بخش كشاور

  .نسبت به استان خراسان و شهر سبزوار طي اين دهه باشد
  

  1385بين شهر سبزوار و نقاط شهري خراسان رضوي در سال  L.Qضريب : 4جدول

 L.Q گروه فعاليتي L.Q گروه فعاليتي

 98/0 واسطه گري مالي 92/0 كشاورزي

 65/0 مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كسب و كار 53/0 استخراج معدن

 99/0 اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي 55/0 برق و گازآب، 

 47/0 آموزش 83/0 صنعت و ساخت

 93/0 بهداشت و مددكاري اجتماعي 06/1 ساختمان

 32/0 فعاليتهاي سازمانهاي داراي عضو 06/1 عمده فروشي و خرده فروشي

 52/0 فعاليتهاي تفريحي فرهنگي و هنري 54/0 هتل و رستوران

 84/0 ساير فعاليتهاي خدماتي 17/1 ل و نقل و ارتباطاتحم

  

  1385بين شهر سبزوار و نقاط شهري كل كشور در سال  L.Qضريب : 5جدول

 L.Q گروه فعاليتي L.Q  گروه فعاليتي

 55/0 مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كسب و كار 13/1  كشاورزي

 73/0 اجتماعياداره امور عمومي، دفاع و تامين  26/0 استخراج معدن

 60/1 آموزش 84/0 صنعت و ساخت

 76/0 بهداشت و مددكاري اجتماعي 52/0 آب، برق و گاز

 35/1 ساير فعاليتهاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي 15/1 ساختمان

 00/0 ...فعاليت خانوارهاي معمولي داراي مستخدم و  18/1 عمده فروشي و خرده فروشي

 00/0 انها و هيĤتهاي برون مرزيسازم 74/0 هتل و رستوران

 00/0 دفاتر مركزي 06/1 حمل و نقل و ارتباطات

 09/0 فعاليتهاي نامشخص و اظهار نشده 89/0 واسطه گري مالي

  محاسبات نگارندگان: مأخذ جداول          
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 1395بيني تعداد شاغلين شهر سبزوار تا افق  در ادامه با استفاده از مدل اقتصاد پايه به پيش

براي شهر سبزوار ابتدا اشتغال پايه در گروههاي فعاليتي مختلف از طريق نسبت . خواهيم نمود

هاي پايه و  محاسبه گرديد تا تعداد شاغلين بخش 1385و  1375براي سالهاي  L.Qمحلي يا 

الذكر از طريق رابطه  به دنبال شناسايي شاغلين بخش پايه در سالهاي فوق. غيرپايه شناسايي گردد

در اين رابطه از اطالعات اشتغال . شد 1395بيني اشتغال پايه براي سال  اقدام به پيش) 2(و ) 1(

  .هاي گذشته و محاسبه نرخ تغييرات استفاده شده است پايه دوره

 
 
 
  

  
  

بيني اشتغال  استفاده كرده و براي پيش) 3(سپس براي به دست آوردن اشتغال كل از رابطه 

  .استفاده خواهيم نمود) 4(ه غيرپايه از رابطه شمار

  

  

بيني شده براي شهر  دهنده اشتغال پايه و غيرپايه و مجموع شاغلين پيش نشان 6جدول شماره 

دهد كه ضريب اشتغال پايه شهر سبزوار در  ها نشان مي بررسي. است 1395سبزوار براي سال 

شغل در  45/1ل پايه حدود به عبارت بهتر در برابر هر شغ. بوده است 45/1برابر با   1385سال 

  . بخش غيرپايه وجود خواهد داشت

  بر اساس تئوري اقتصاد پايه 1395بيني اشتغال شهر سبزوار براي سال  پيش: 6جدول

بخش 

 فعاليتي

اشتغال پايه 

 1375سال 

اشتغال پايه 

 1385سال 

اشتغال غيرپايه 

 1385پايه سال 
 نرخ تغييرات

بيني اشتغال  پيش

 95پايه سال 

بيني اشتغال  پيش

 95غيرپايه سال 

-064/0 0 3521 3762 كشاورزي  3296 4780 

462/0 9256 31816 21763 خدمات  46514 67453 

648/0 10851 9327 5661 صنعت  15366 22284 

349/0 20108 44665 31186 مجموع  65176 94517 

  .محاسبات نگارندگان: مأخذ  
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 (Shift-Share Analysis):ير سهم بيني اشتغال شهر با مدل تغي تحليل و پيش

بيني شرايط اقتصادي و اشتغال سطوح جغرافيايي، زيرمنطقه  روش تغيير سهم براي تحليل و پيش

در اين روش مقياس مرجع، مقياس كشور يا . تواند مورد استفاده قرار گيرد و باالتر از شهر مي

در كشور ما به . شود نجيده ميشود كه سطوح جغرافيايي مورد مطالعه با آن س استان گفته مي

علت اينكه بجز آمار اشتغال، آمارهاي ادواري موجود نيست، بنابراين از آمار اشتغال استفاده 

ها در  هاي اقتصادي شهر را در مقايسه با رشد بخش روش تغيير سهم تفاوت رشد بخش. شود مي

منفي باشد، بيانگر تغيير اين تفاوت كه ممكن است مثبت يا . كند سطح اقتصاد مرجع بررسي مي

جايي سهم ناشي از سه  اين جابه. مكان يا جابجايي سهم اقتصاد شهر در اقتصاد مرجع است

  ):184: 1378 زياري،(تواند باشد  عنصر زير مي

اين عنصر كل تغييرات اشتغال در اقتصاد مرجع را نشان  :عنصر رشد اقتصاد مرجع .1

  .دهد مي

اين عنصر رشد يا نزول نسبي  :در كل اقتصاد مرجععنصر رشد نسبي بخشهاي اقتصادي  .2

مثبت يا منفي بودن اين سنجه . كند گيري مي هر بخش اقتصاد را در كل اقتصاد مرجع اندازه

  .به معناي صعود يا نزول آن بخش در كل اقتصاد مرجع است

اين  :عنصر عملكرد هر بخش در شهر نسبت به عملكرد همان بخش در سطح مرجع .3

گيري  يت رقابتي هر بخش اقتصادي شهر را در مقايسه با اقتصاد مرجع اندازهسنجه موقع

مثبت بودن آن به معناي سرعت رشد بيشتر آن نسبت به كل اقتصاد مرجع و منفي . كند مي

 . 1ماندگي آن است بودن آن به مفهوم عقب

مل چهار هاي مختلف بايد از يك نمودار استفاده كرد كه شا در اين مدل براي بررسي بخش

هاي برنده مختلط، حوزه  يا حوزه بخش IIهاي برنده، حوزه  يا حوزه بخش Iحوزه . حوزه است

III هاي بازنده مختلط و حوزه  يا حوزه بخشIV هاي بازنده يا حوزه بخش.  

در اين نوشتار، براي بررسي تغيير سهم شهر سبزوار، نقاط شهري استان خراسان رضوي به 

  . رد بررسي قرار گرفتندعنوان اقتصاد مرجع مو

                                                
ي، انتشارات دانشگاه يزد، ا ريزي منطقه ، اصول و روشهاي برنامه)1378(اهللا زياري، كرامت: براي اطالعات بيشتر ر ك .1

  . چاپ اول، يزد
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  هاي اقتصادي بندي حوزه تقسيم: 3نمودار

 - 75بررسي مدل تغيير سهم سبزوار در مقايسه با نقاط شهري استان خراسان رضوي بين سالهاي 

ونقل و ارتباطات و  حاكي از اين است گروههاي فعاليتي صنعت و ساخت، ساختمان، حمل1385

اين گروههاي فعاليتي هم در . اند هاي برنده قرار گرفته حوزه بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي در

هاي برنده قرار  سطح اقتصاد مرجع و هم در سطح اقتصاد محلي مثبت هستند و بنابراين جزء بخش

گروههاي فعاليتي آموزش و اداره امور عمومي، دفاع و تأمين اجتماعي در سطح اقتصاد . اند گرفته

هاي برنده مختلط قرار  اند و بنابراين جزء بخش تصاد محلي مثبت بودهمرجع منفي و در سطح اق

فروشي و ساير  فروشي و خرده گروههاي كشاورزي، استخراج معدن، آب، برق و گاز، عمده. اند گرفته

اند و در  هاي بازنده قرار گرفته فعاليتهاي خدمات عمومي، شخصي و نامشخص در حوزه بخش

گري مالي و مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كسب و  ل و رستوران، واسطهنهايت گروههاي فعاليتي هت

ها در سطح اقتصاد مرجع مثبت و در  اين بخش. اند هاي بازنده مختلط قرار گرفته كار در حوزه بخش

 .ارائه شده است 7اطالعات تفصيلي در جدول شماره . اند سطح اقتصاد محلي منفي بوده

اقتصاد و به ويژه اشتغال شهر سبزوار با استفاده از مدل تغيير  پس از بررسي تغيير و تحوالت

با  1395بيني اشتغال براي سال  ريزي بهتر براي آينده شهر اقدام به پيش سهم، جهت برنامه

مشخص گرديد با استفاده از  Cو  A  ،Bپس از آنكه ضرايب . استفاده از مدل تغيير سهم گرديد

  .  گرديد 1395شتغال در گروههاي عمده فعاليتي براي سال بيني ا رابطه زير اقدام به پيش

براي نقاط شهري خراسان  (A)بر اساس محاسبات انجام شده نرخ رشد كل اقتصاد مرجع 

  اله ـــس 10بيني صورت گرفته حاكي از اين است كه طي  پيش. بوده است 380/0رضوي برابر با 
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  ي فعاليتي مختلف شهر سبزوار بررسي وضعيت اقتصادي و اشتغال گروهها:  7جدول

  )نقاط شهري خراسان رضوي(بر مبناي اقتصاد مرجع  1385-1375در سالهاي 

ردي

 ف
 A B C A + B + C  بخش اقتصادي

بيني اشتغال  پيش

 1395سال 

380/0 كشاورزي 1  099/0-  345/0-  064/0-  3295 

-111/0 0380 استخراج معدن 2  078/0-  191/0  163 

380/0 ساخت صنعت و 3  153/0  075/0  609/0  16493 

380/0 آب، برق و گاز 4  018/0-  070/0  432/0  660 

380/0 ساختمان 5  083/0  184/0  648/0  15367 

380/0 ...فروشي و  فروشي و خرده عمده 6  085/0  081/0  384/0  18504 

380/0 هتل و رستوران 7  822/0  667/0  526/0  836 

380/0 حمل و نقل و ارتباطات 8  359/0  057/0  796/0  13126 

380/0 گري مالي واسطه 9  332/0  112/0  600/0  1702 

10 
مستغالت، اجاره و فعاليتهاي 

 كسب و كار
380/0  874/0  405/0  849/0  1905 

11 
اداره امور عمومي، دفاع و 

 تامين اجتماعي
380/0  559/0  468/0  290/0  6258 

380/0 آموزش 12  239/0  192/0  333/0  11789 

13 
بهداشت و مددكاري 

 اجتماعي
380/0  029/0  254/0  663/0  2691 

14 
ساير فعاليتهاي خدمات عمومي، 

 اجتماعي و نامشخص
380/0  024/0-  108/0-  248/0  3042 

 95831 مجموع

  .و محاسبات نگارندگان 85و  75سرشماري  عمومي نفوس و مسكن : مأخذ  

سال با  10بخش كشاورزي طي اين . اهد گرديدشغل ايجاد خو 31059در شهر سبزوار  95- 85

نفر كاهش خواهد  3295به  3501كاهش تعداد شاغلين روبرو خواهد بود و تعداد شاغلين آن از 

نفري را  18779نفر خواهد رسيد كه افزايش  59852به  41073شاغلين بخش خدمات از . يافت

ر خواهد رسيد كه شاهد افزايش نف 32683به  20178شاهد خواهد بود و شاغلين بخش صنعت از 
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درصد در  4/3از كل شاغلين شهر سبزوار  1395به عبارت بهتر در سال . نفري خواهد بود 12505

درصد در بخش خدمات مشغول خواهند  5/62درصد بخش صنعت و  1/34بخش كشاورزي، 

فعاليت 1385- 75البته اين در صورتي است كه بخش صنعت بتواند با همين نرخ رشد دهه . بود

شود كه بخش خدمات نسبت بيشتري از كل شاغلين را به  بيني مي نمايد و در غير اينصورت پيش

  .خود اختصاص دهد

  

  ها   آزمون فرضيه

گوش ژرژشابو و  هاي تحقيق براساس استفاده از دياگرام سه ها و يافته بررسي :فرضيه اول

نقشي بازرگاني بوده است، اما  1355- 35بوژوگارنيه نشان داد كه نقش شهر سبزوار در سالهاي 

دهنده افول  اين نقش تبديل به نقشي خدماتي شده است كه نشان 1385- 65طي سالهاي 

همچنين نسبت . اي است موقعيت اقتصادي و بازرگاني شهر سبزوار در سطح ملي و منطقه

ه، شاعليت در بخش خدمات در شهر سبزوار در طي سه دهه اخير همواره رو به كاهش بود

بيني  رسيده است و پيش 1385درصد در سال  4/63به  1365درصد در سال  1/65كه از  طوري به

  .درصد برسد 6/62به حدود  1395شده كه در سال 

با توجه به قرارگيري شهر سبزوار در مسيرحركت زائرن و گردشگران بارگاه امام  :فرضيه دوم

هاي اصلي اقتصادي شهر سبزوار باشد  خشرود كه بخش گردشگري يكي از ب ، انتظار مي)ع(رضا

ها نشان دادند كه  اما بررسي. اي باشد و در واقع بايستي اين فعاليت در اين شهر فعاليتي پايه

ترين فعاليتهاي مرتبط با گردشگري است، در  نسبت مكاني بخش هتل و رستوران كه از اصلي

عدم استفاده مديران شهري از دست آمده است كه نشان از  به 54/0در اين شهر  1385سال 

  .هاي نسبي بخش گردشگري در اين شهر است مزيت

نشان  1385- 75هاي حاصل از مقايسه طولي و عرضي ايزارد طي سالهاي  بررسي: فرضيه سوم

اما . دادند كه تنها بخش صنعت نسبت به متوسط رشد اقتصادي ملي در وضعيت بهتري قرار دارد

تري بوده  بت به متوسط رشد اقتصادي ملي در وضعيت پايينهاي كشاورزي و خدمات نس بخش

اما متوسط رشد اقتصادي شهر سبزوار با متوسط رشد اقتصادي نقاط شهري خراسان . است

  .كند و تفاوت چنداني بين آنها وجود ندارد رضوي برابري مي
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  گيري بحث و نتيجه

واره داراي رشد جمعيتي بااليي هاي نشان دادند كه شهر سبزوار در طي ساليان گذشته هم بررسي

. بوده و اين شهر توانسته است جايگاه خود را به عنوان شهر دوم خراسان رضوي حفظ كند

درصدي از جمله مشكالت اساسي پيش  10جواني باالي جمعيت و نرخ بيكاري نزديك به 

زرگاني به نقش اين شهر طي شش دهه گذشته از نقشي با. ريزان اين شهر خواهد بود روي برنامه

دهنده كاهش نقش سنتي شهر در سطح استان و كشور  نقشي خدماتي تبديل شده است كه نشان

هاي حاصل از ترسيم مدل طولي و عرضي ايزارد بيانگر اين موضوع است كه به  يافته. است

واسطه رونق فعاليتهاي ساختماني طي دهه اخير و رونق فعاليتهاي معدني، بخش صنعت در اين 

هاي خدمات و كشاورزي نسبت  اما بخش. ت به كشور داراي رشد بيشتري بوده استشهر نسب

  . اند تري بوده به كشور داراي رشد پايين

بخش  1385بررسي مدل اقتصاد پايه و نسبت مكاني در شهر سبزوار روشن ساخت كه در سال 

هاي  و در زيربخشاند  اي بوده داراي جنبة پايه 05/1و  125/1كشاورزي و خدمات به ترتيب با 

براي شهر سبزوار  L.Qمحاسبه ضريب . اي بوده است صنعت نيز بخش ساختمان داراي جنبة پايه

فروشي،  هاي عمده و نقاط شهري استان خراسان رضوي حكايت از اين دارد كه در زيربخش

، 06/1فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري، موتور سيكلت و كاالهاي شخصي با ضريب  خرده

، اين  17/1و حمل و نقل و ارتباطات با ضريب 47/1، آموزش با ضريب 06/1ختمان با ضريب سا

 تأمين و دفاع عمومي، امور هاي اداره شهر داراي مزيت نسبي است و همچنين در زيربخش

در موقعيت  92/0و  98/0، 99/0مالي و كشاورزي به ترتيب با ضريب  گري اجتماعي، واسطه

  .ها داراي مزيت نسبي نيست رد و در ساير زيربخشنسبتاً خوبي قرار دا

هاي تحقيق حاكي از اين هستند كه متأسفانه به علت عدم وجود طرحهاي باالدستي و  يافته

هايي چون گردشگري،  هاي نسبي در بخش ها و مزيت ريزي يكپارچه و درازمدت، از پتانسيل برنامه

ي و صنايع تبديلي در بخش كشاورزي آموزش به ويژه آموزش عالي، بخش بازرگاني و تجار

و همچنين  1385درصدي شهر در سال  6/9با توجه به وجود نرخ بيكاري . استفاده نشده است

گيري از  سال و در جهت بهره 25قرار گرفتن حدود نيمي از جمعيت شهر در گروه سني زير 

وري است با هاي خيل عظيم جمعيت باسواد و داراي تحصيالت عاليه در شهر، ضر قابليت

  .گيري بهتر از آنها تالش شود هاي نسبي شهر، در جهت بهره شناسايي دقيق مزيت
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  :بر اين اساس راهبردهاي كالني كه بايستي در آينده بيشتر مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از

هاي  شناسايي مزيت براي اي منطقه مقياس در سرزميني آمايش طرحهاي اجراي و تهيه •

 هاي مهاجرت روند كاهش و هاي بالقوه منطقه در راستاي جلوگيري لنسبي و پتانسي

اي و جلوگيري از مهاجرت بيكاران نواحي روستايي  ناحيه هاي تعادل ايجاد و روستاشهري

 .اطراف به شهر سبزوار

بررسي و تحليل چندي وچوني بخش گردشگري در محدوده شهر سبزوار و تهيه طرح  •

  .هاي گردشگري شهر ويژه به پتانسيل راهبردي شهر سبزوار با نگرشي

هاي بالقوه موجود در شهر سبزوار در بخش آموزش به ويژه آموزش  گيري از پتانسيل بهره •

گذاري در راستاي تبديل اين شهر به مركزي علمي و  ريزي و سرمايه عالي با برنامه

  .پژوهشي و دانشگاهي در سطح استان و كشور

گذاران بخش خصوصي جهت  براي تشويق سرمايههاي قانوني و مالي  ايجاد مشوق •

هاي اقتصادي به ويژه حوزة گردشگري و صنايع تبديلي در بخش  گذاري در بخش سرمايه

  .كشاورزي
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