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 يربا غ يمرز هاي اشتغال در شهرستان يساختار اقتصاد يقيتطب يسهمقا
  (L.Q)يمكان يبدر استان كرمانشاه بر اساس ضر مرزي

  

  3ي، احمد جهان*2يكماس ين، حس1زاده يمابراه عيسي
  و بلوچستان يستاندانشگاه س يطي،مح يزيو برنامه ر يادانشكده جغراف ياردانش -1

  و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -2
  و بلوچستان يستاندانشگاه س ي،شهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف يكارشناس يدانشجو -3

Komasi1366@gmail.com  
  

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

هدف از اين پژوهش مقايسه تطبيقي . مشكالت ناشي از بيكاري مي باشد نخستين گام جهت توسعه اشتغال و كاهش مسائل و
 -توصيفيمقاله روش تحقيق در اين . در استان كرمانشاه مي باشد ساير شهرهامرزي با  هايساختار اقتصادي اشتغال در شهر

آماري استان كرمانشاه بهره  جهت گردآوري داده ها از اطالعات موجود در سالنامه .با رويكرد مقايسه اي بوده استتحليلي 
گانه اقتصادي در اين  پايه اي يا غير پايه اي بودن بخش هاي سه، )L.Q(با استفاده از روش تغيير سهم  گيري شده سپس

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه . با يكديگر مقايسه شده استو همچنين نقش هر كدام از آنها ) مرزي با غير مرزي(ها شهر
در بخش هاي صنعت  خدمات و اي و صادر كننده كاال و داراي اقتصادي پايه خدمات،استان كرمانشاه در بخش شهرهاي مرزي 

اي و واردكننده كاال مي باشند كه در مقايسه با شهرهاي غير مرزي، در بخش خدمات  ي غيرپايهداراي اقتصاد كشاورزيو 
شهر  14ي عملكرد ضعيفي داشته اند چرا كه از مجموع عملكرد مناسب، در بخش صنعت عملكرد متوسط و در بخش كشاورز

درصد؛ در بخش  20اي بوده كه سهم شهرهاي مرزي  شهر در بخش كشاورزي داراي اقتصاد پايه 10اصلي استان كرمانشاه؛ 
كه شهر داراي اقتصاد پايه بوده  6درصد و در بخش خدمات  50شهر داراي اقتصاد پايه اي؛ كه سهم شهرهاي مرزي  2صنعت 

  .درصد مي باشد 67سهم شهرهاي مرزي 
  

  .كرمانشاه ي،مكان يبضر ي،مرز هاي اشتغال، شهرستان ي،ساختار اقتصاد :يديكل واژگان
  

  مقدمه
مي توان از زواياي مختلف به تجمعي از . مناطق شهري به مثابه نقاط عطف جوامع انساني، مركز تجمع افراد و اشياي مادي اند

آگاهي و اطالع از ). 89: 1379مدني پور، (غال مي كنند و دوباره به آن شكل مي دهند، نگريست اين نوع و فضايي كه اش
ساختمان و طرز كار اقتصاد يك شهر، براي برنامه ريزي ها در هر سطح اعم از شهري، منطقه اي و كشوري و تجزيه و تحليل 

وليد، فعاليت هاي توليدي، درآمد و يا به طور كلي ساخت يك مركز شهر با كميت و قدرت ت. استفاده از زمين ضرورت دارد
هدف عمده انجام مطالعات اقتصادي آگاهي از تركيب اقتصادي، ارزيابي حيات . تحرك اقتصادي آن مركز تعيين مي گردد

رده، اقتصادي و پيش بيني وضعيت آينده اقتصاد محلي است تا از اين طريق بتوان زمينه رشد و توسعه منطقه را پيش بيني ك
بر اين اساس مبناي مطالعات توسعه ). 248: 1378تودارو، (كالبدي آن را در شكل مناسب به تجسم درآورد  - تبلور فضايي

فراگير شهري، مطالعات اقتصادي آن است كه بر اساس آن اشتغال، جمعيت، درآمد و نهايتاً ميزان نياز به فضا مشخص مي 
از مهمترين مسائلي است كه برنامه ريزيان و سياست گذاران دولتي بايد به آن  رشد و توسعه آينده مناطق يك كشور. گردد
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ريزان محلي بدين منظور شناخت استراتژي هاي توسعه مناسب بسيار حائز اهميت است؛ در نتيجه برنامه. توجه داشته باشند
بدانند كه گسترش فعاليت ها در منطقه  برنامه ريزان توسعه اقتصاد محلي بايد. بايد قدرت و ضعف اقتصاد محلي را بشناسند

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

به عالوه، اين روش ها و . منطقه اي را از لحاظ تأثير فعاليت هاي مختلف اقتصادي در برگيرنده آن فراهم مي آورد اقتصادي
تكنيك هاي تحليلي به ارزيابي فعاليت هاي مذكور در ارتباط با يكديگر و مقايسه فعاليت هاي مشابه در مناطق ديگر كمك 

اقتصادي اين شهرها بي تأثير نبوده است و حتي در بسياري از مواقع  بي شك موقعيت شهرهاي مرزي در ساختار. مي كند
شهرهاي مرزي استان كرمانشاه هم از اين . همين مرزي بودن موقعيت هاي شغلي فراواني را براي ساكنينش ايجاد نموده است

ي و نقش اين شهرها دستخوش قاعده مستثني نبوده و تحت تأثير موقعيت مرزي بودن قرار گرفته و به تبع آن ساختار اقتصاد
ساختار اقتصادي : تغييرات اساسي گشته است كه در اين پزوهش ما در پي يافتن پاسخي براي اين سؤال مي باشيم كه

  شهرهاي مرزي استان كرمانشاه نسبت به ساير شهرهاي اين استان چه ويژگي هايي دارد؟
  

  پيشينه تحقيق
گرچه بطور . سوابق و مطالعات انجام شده در زمينه موضوع تحقيق مي باشد يكي از مهمترين اركان پژوهش علمي، بررسي

سابقه پژوهشي زيادي وجود ندارد، ليكن در  ساختار اقتصادي اشتغال در شهرهاي مرزي با غيرمرزيدر خاص در خصوص 
  :به مطالعات زير اشاره نمود  تحقيقات گسترده اي انجام گرفته كه از مهمترين آنها مي توانبطور عام زمينه اشتغال و بيكاري 

 1365-1355در پژوهشي راجع به تحليل كمي روند رشد و تحوالت اشتغال در استان خراسان در دهه هاي ) 1380(شايان  -
، با اين نتيجه رسيد كه اگرچه در استان كاهش رشد ساالنه اشتغال تحولي منفي است، اما كاهش شديد رشد 1375-1365و 

) درصد 8/23درصد به  3/9از(و رشد قابل مالحظه شاغالن بخش صنعت ) درصد1/30درصد به 8/104زا(شاغالن خدماتي 
كشاورزي -تحولي مثبت تلقي مي گردد و در قلمرو وسيعي از استان مي توان با تدارك زيرساخت هاي الزم در بخش روستايي

  .امكان رشد و توسعه توأمان ساي بخش ها نيز فراهم گردد
- 75(ه هاي عمده اقتصادي استان اصفهان در طي دور ، به بررسي وضعيت اشتغال در بخش)1382( ي نژادمصر اكبري و -

ساختمان و خدمات مالي از  هاي معدن،نتايج حاكي از آن بوده كه بخش. اند پرداخته )LQ(با به كارگيري شاخص ) 1365
  .باشد يم بخش عمده فعاليت استان اصفهان داراي اثر رقابتي مثبت 10ميان 

در پژوهشي تحت عنوان بررسي قابليت هاي اشتغالزايي بخش صنعت ايران به اين نتيجه رسيده كه زير ) 1383(صفوي  -
اشتغالزايي را داشته اند و  بخش صنايع پوشاك و چرم وسپس زير بخش نساجي، بيشترين ضريب اشتغال و باالترين توان

 .وجود آورده اند و كمترين توان بالقوه اشتغالزايي را دارد فرآورده هاي نفتي كمترين شغل را در جامعه به
وضعيت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل  ژهشي تحت عنوان تحليل و پيش بينيدر پ) 1385(فرهودي و محمدي  -

نتيجه رسيده اند تغيير سهم ضريب مكاني و ضريب جيني با روش مطالعه اي از نوع پژوهش هاي ميداني و كتابخانه اي به اين 
كه اقتصاد شهر سنندج بر پايه رشد بخش خدمات است و بخش هاي مولد و صنعتي در اين شهر نقش بسيار ناچيزي را ايفا 

  .كرده و كشاورزي به شدت در حال تنزل بوده و سهم مشاغل كاذب رو به افزايش است
با  1335-1389غال و بيكاري در ايران طي سالهاي ، در تحقيق تحت عنوان بررسي  وضعيت اشت)1390(صيدايي وهمكاران  -

مركز آمار  1389تا1335تحليلي و كمي و با استناد به آمارهاي رسمي اشتغال و بيكاري سالهاي  -روش مطالعه از نوع توصيفي
ر كشور رقم ولي نرخ بيكاري د ايران به اين نتيجه رسيده كه نرخ بيكاري دربرخي از استان ها كاهش محسوسي را نشان داده،

  .بااليي را نسبت به كشور هاي توسعه يا فته و بيشتر كشورهاي در حال توسعه دارد
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به ) دوازده منطقه( اي سهم روي رشد اشتغال منطقه -، در موضوعي با عنوان تجزيه و تحليل تغيير)2007(آي و پرنتيال -آيا -
آنان در نهايت سهم رشد ملي و تركيب صنعتي در تمام  .اند هاي صنعتي كشور فيليپين پرداخته بررسي رشد اشتغال گروه

   .(Aya-ay and Prantilla, 2007: 1)اند مناطق و اثر رقابتي آن را محاسبه نموده
  

  مباني نظري پژوهش
  جهاني شدن اقتصاد، رشد اقتصادي و اشتغال

 ,Chiang).آنها مطالعه شده است  در مطالعه اي كشورهاي جهان به دو دسته باز و بسته تفكيك گرديده و رشد اقتصادي

مقايسه رشد متوسط گروه كشورهاي بسته با گروه كشورهاي باز، آشكار كرد كه نرخ رشد كشورهاي باز براي  (399 :2009
. درصد فراتر از عملكرد رشد كشورهاي بسته بوده است 3، ساليانه به طور متوسط 1970 -1990سال در فاصله  20مدت 

اشاره و تأكيد دارد كه نمي توان يك كشور باز و در حال توسعه را پيدا كرد كه شكست خورده باشد و به  همچنين مطالعه فوق
سختي مي توان يك كشور در حال توسعه را پيدا كردكه شكست خورده باشد و به سختي مي توان يك كشور در حال توسعه 

روشن است و تا اندازه زيادي بر مي گردد به كارآيي ناشي  دليل آن. بسته را يافت كه در طي اين دوره موفق عمل كرده باشد
از آن مهمتر، كشورهايي كه خودشان را از جهان بيرون محروم . از رقابت تجاري، منافع و مزاياي تخصصي شدن و موارد مشابه

كه در بخش هاي ديگر  و منزوي مي كنند در واقع از جهان ايده ها و علم و دانش، از جريان تكنولوژي، و از بهبود سازماني
  . جهان اتفاق مي افتد، محروم مي مانند

  
  اشتغال و بيكاري

 اين و) 154: 1384،معصوم قديري( بوده استراتژيك و كليدي بحث يك اقتصادي مباحث تمامي در بيكاري و اشتغال مسئله
در زمينه اشتغال و . است بوده طرحم توسعه يافتگي جوامع عدم يا توسعه اساسي هاي شاخص از يكي عنوان به همواره موضوع

طبق نظريه ريكاردو پيدايش : بيكاري نظريه هاي گوناگوني وجود دارد كه از مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود
ماشين آالت در جريان توليد يك كاال موجب تقليل نيروي كار مي گردد و ماشين و كارگر در يك رقابت دائمي بوده، به 

ه با ترقي در مقدار سرمايه ميزان بيشتري از سرمايه صرف تهيه ماشين آالت مي گردد در نتيجه ميزان بيكاري روند طوريك
صعودي پيدا مي كند و زماني ورود ماشين آالت در توليد كاسته مي شود كه مزدها كاهش يابند كه در نتيجه آن بيكاري 

و ترقي تقاضا و  قد است كه ترقيات فني الزاماً موجب تنزل قيمتسيسموندي معت). 80-81: 1380دهقان،(كاهش مي يابد 
طبق . اشتغال مجدد كارگران بيكار شده نمي گردد و هيچ وقت تنزل قيمت ها با تعداد كرگران بيكار شده متناسب نيست

ي گردد ولي در قانون بازارهاي فروش ژان باتيست سي، پيدايش يك ماشين در جريان توليد موجب بيكاري عده اي كارگر م
به اعتقاد ماركس ). 25: 1345سپهر،(همين زمان نيروهايي بكر مي افتند كه مجددا كارگران مذبور را به استخدام در ي آورند 

نهضت جديد صنعتي در تحول مداومي است كه مرتبا قسمتي از نيروي كار را به جمعيت زائد طبقه كارگر و يا يك ارتش 
ماركس معتقد است بحران بيكاري وقتي پايان مي يابد كه ميزان سود به علت سقوط مزدها،  .ذخيره صنعتي تبديل مي كند

پايين آمدن ارزش سرمايه و استفاده از پيشرفت فني در توليد ترقي كند در نتيجه به علت سرمايه گذاري هاي مجدد تقاضاي 
از . يزان سود و تجميع سرمايه، بيكاري ادامه مي يابدكار باال مي رود ولي دوران رونق جديد نيز با تغييرات بعدي با سقوط م

نظر ماركس تغييرات نسبي در سه عامل ميزان تراكم سرمايه، سطح نسبي دستمزد وحجم اشتغال موجب گرايش به اشتغال 
  ).190: 1375توسلي، (كامل يا تشديد بيكاري مي شود
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  نظريه اقتصاد پايه اي
 ( آن نيز صورت مي پذيرد)) نهادي((فيزيكي آن رقم مي خورد؛ بلكه همچنين توسط منابع توسعه يك منطقه، نه تنها با منابع 

220:Stroper, Scott, 1995( . نهادها، مجموعه ضابطه ها و مقررات عملي اقتصادي بر اساس فرهنگ اقتصادي و سنت هاي
كه سياست توسعه منطقه اي مؤثر بايد  عده اي بر اين عقيده اند ).Kratke, 1999: 120(صنعتي محلي در هر منطقه هستند

دقيقاً با سبك جهاني توسعه قابل تطبيق باشد و پنج عامل منابع، نهادها، روندها، فرهنگ و پيوندهاي خارجي را در اين 
  ).Boisier, 1998: 48(چارچوب بر مي شمرند

فعاليتهاي پايه اي، فعاليت . ت غير پايه ايفعاليت پايه اي و فعالي. از لحاظ نظري، اقتصاد منطقه به دو بخش تقسيم مي شود
هايي هستند كه كاال و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صادر مي كنند و يا كاالها و خدماتشان را به افرادي عرضه 

ين داخل فعاليت اي غير پايه آنهايي هستند كه نيازهاي ساكن. مي كنند كه از خارج از مرزهاي اقتصادي جامعه آمده اند
فعاليت هاي غير پايه اي يا تبعي هيچ كاال و خدمات تمام شده اي را صادر نمي . محدوده اقتصادي جامعه را تأمين مي كنند

معموالً با افزايش فعاليت هاي پايه در يك منطقه، جريان درآمد . كنند؛ بلكه هم از نظر توليد و هم از نظر بازار محلي هستند
كه اين افزايش موجب ازدياد تقاضا براي كاال و خدمات در درون آن شده و نتيجتاً افزايش فعاليت هاي  .منطقه افزايش مي يابد

برعكس با كاهش فعاليت هاي پايه اي، درآمد منطقه نيز كم شده و ميزان تقاضا . غير پايه اي در منطقه را موجب مي گرديد
ب فعاليت هاي پايه اي محرك اصلي در هر تغييري به حساب مي بدين ترتي. براي فعاليت هاي غير پايه اي نقصان مي يابد
روش ضريب مكاني براي شناسايي بخش پايه در مناطق ). 175 :1378زياري، (آيند و روي اقتصاد منطقه تأثير افزايشي دارند

بر تفكيك فعاليت  اين نظريه تأكيد خاص. مختلف به كار مي رود و يكي از معروفترين نظريه هاي رشد اقتصاد پايه اي است
يا ضريب مكاني از رابطه زير به دست مي  L.Qمدل . هاي پايه اي و بقيه به عنوان فعاليت هاي غير پايه اي تلقي مي گردد

  :آيد
  

  
  

  
   

باشد، منطقه صادر كننده ي نيروي شاغل خود مي باشد و ميزان آن  <L.Q 1اگر. باشد منطقه خودكفا است =L.Q 1اگر
باشد، منطقه وارد كننده ي نيروي شاغل است و >L.Q 1يا اقتصاد پايه اي را بيان مي كند و در صورتي كه فعاليت پايه اي

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

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٥٣ 
 

ش ؛ چا زی و ا ی  ی  ش م یا ھما    و ر
  دانشگاه سيستان و بلوچستان       -      1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

  ساختار اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
  :، مي توانيم هفت عامل را فهرست كنيمبا توجه به تنوع ساختي كشورهاي در حال توسعه

 اندازه و سطح درآمد -1
اندازه جغرافيايي يك كشور، جمعيت و سطح درآمد ملي سرانه آن به وضوح عوامل تعيين كننده مهمي در اقتصاد بالقوه كشور 

  .بوده و عامل مهمي در متمايز كردن يك كشور از ديگر كشورهاي جهان سوم به حساب مي آيد
 خيزمينه تاري -2

اكثر كشورهاي آفريقايي و آسيايي روزگاري مستعمره كشورهاي اروپاي غربي، عمدتاً بريتانيا و فرانسه و همچنين بلژيك، هلند، 
بنابراين، ساخت اقتصادي آنها و نيز نهادهاي آموزشي و اجتماعيشان نوعاً از حاكمان قديمي . آلمان، پرتغال و اسپانيا بوده اند

  .ده استاستعمارگرشان تقليد ش
 منابع مادي و انساني -3

و منابع انساني ) زمين، معادن و ساير مواد خام(  امكانات بالقوه يك كشور براي رشد اقتصادي تا حدود زيادي تابع منابع مادي
لكه در زمينه منابع انساني نه تنها تعداد افراد جمعيت و سطح مهارت هاي آنان، ب. است) تعداد افراد و سطح مهارت هاي آنان( 

به عالوه، سطح . دورنماي فرهنگي و طرز تفكر آنان در مورد كار و عالقه آنان به پيشرفت و ترقي شخصي نيز اهميت دارد
. مهارت هاي اداري اغلب قدرت بخش دولتي را در تغيير ساخت توليد و زمان الزم براي تحقق چنين تغييري تعيين مي كند

. پيچيده بين فرهنگ، سنت، مذهب، اخالق، چند پارگي يا انسجام قومي سروكار داريمدر اينجا با مجموع روابط متقابل بسيار 
بنابراين، ماهيت و خصوصيت منابه انساني يك كشور عوامل تعيين كننده مهم ساخت اقتصادي آن كشور است و به نحو 

  .آشكاري از يك منطقه به منطقه ديگر متفاوت است
 اهميت نسبي بخشهاي دولتي و خصوصي -4
ثر كشورهاي جهان سوم نظامهاي اقتصادي مختلط دارند؛ مالكيت و بهره برداري منابع هم به صورت دولتي و خصوصي اك

تقسيم مالكيت و بهره برداري منابع بين اين دو بخش و اهميت نسبي هر يك بيشتر تابع شرايط تاريخي و سياسي . وجود دارد
  .خصوصي بزرگتري دارند تا كشورهاي آسيايي و به ويژه آفريقايي به طور كلي، كشورهاي آمريكاي التين بخشهاي. است

 ساخت صنعتي - 5
كشاورزي، چه معيشتي و چه تجاري، . اكثر كشورهاي در حال توسعه از حيث اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشاورزي هستند

بر حسب توزيع حرفه اي نيروي فعاليت عمده اقتصادي را، اگر نه بر حسب داشتن سهم متناسب در توليد ناخالص ملي، بلكه 
  .كشاورزي نه تنها يك شغل بلكه يك شيوه زندگي براي اكثر مردم آسيا، آفريقا و آمريكاي التين است. كار، تشكيل مي دهد

 اقتصادي سياسي و فرهنگي: وابستگي خارجي -6
ميزان منابع و تاريخ سياسي آن  درجه وابستگي هر كشور به قدرتهاي بيگانه اقتصادي، اجتماعي و سياسي عمدتاً به اندازه،

در برخي موارد، اين وابستگي تقريباً تمام . براي اكثر كشورهاي جهان سوم اين وابستگي بسيار زياد است. كشور بستگي دارد
  . جنبه هاي زندگي را در برمي گيرد

 ساخت سياسي، قدرت و گروههاي همسود -7
ي نيست كه برخورد يك كشور را نسبت به مسائل حاد توسعه تعيين در تحليل نهايي، اغلب تنها درستي سياست هاي اقتصاد

ساخت سياسي و منافع موجود و اتحاد گروههاي ممتاز تعيين مي كند كه چه استراتژي هايي امكان پذير است و . مي كند
  ).34-45: 1942تودارو، (موانع اصلي تحول مؤثر اقتصادي و اجتماعي كجاست 
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  محدوده مورد مطالعه
دقيقه  15درجه و  35دقيقه تا  36درجه و  33كيلومتر مربع در غرب ايران بين  24400ن كرمانشاه با وسعتي حدود استا

اين استان از شمال به استان . دقيقه طول شرقي واقع شده است 3درجه و  48دقيقه تا  24درجه و  45عرض شمالي و 
استان . جنوب به ايالم و از غرب به كشور عراق محدود مي شودكردستان، از شرق به همدان، از جنوب شرق به لرستان، از 

نفر  800090مركز اين استان شهر كرمانشاه با . نفر جمعيت دارد 1879385شهرستان در مجموع  14كرمانشاه با دارا بودن 
ثالث باباجاني، پاوه، جوانرود، (شهرستان  5شهرستان استان كرمانشاه  14از ميان ). 27: 1382مرادي، (جمعيت مي باشد

، جزء شهرستان هاي غير مرزي )شهرستان 9(، جزء شهرستان هاي مرزي و مابقي شهرستان ها )سرپل ذهاب و قصرشيرين
  ).1(شكل شماره(محسوب مي گردد 

  

  
  در تقسيمات كشوري شهرهاي مرزي و غير مرزي استان كرمانشاه موقعيت ): 1(شكل شماره 

  
  مواد و روش ها

 و اي كتابخانه مطالعه اطالعات يك آوري نظر جمع از و تحليلي -روش؛ توصيفي نظر كاربردي، از ر هدف؛از نظ پژوهش اين
شهرهاي ( 1385بر اين اساس با استفاده از نتايج تفصيلي حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  .است اسنادي

اعم از تعداد جمعيت فعال، تعداد شاغلين و درصد  و استخراج و محاسبه ي مؤلفه هاي اقتصادي جمعيت،) استان كرمانشاه
سپس با بكارگيري روش علمي ضريب . اشتغال در بخش هاي گوناگون اقتصادي، داده هاي مورد نياز گردآوري شده است

، نسبت به تعيين بخش هاي اقتصادي پايه يا صادرات و غيرپايه يا خدمات در هر يك از شهرستان هاي استان )L.Q(مكاني 
گفتني است، در اين مقاله گروه هاي عمده فعاليت طبق تفكيك مركز آمار ايران به سه بخش عمده . ادرت شده استمب

در نهايت بخش هاي اقتصادي شهرهاي مرزي ). 1385سالنامه آماري كرمانشاه، ( كشاورزي، صنعت و خدمات تفكيك شده اند
  .با ساير شهرهاي استان كرمانشاه مقايسه شده است
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  ضريب مكاني براي ساختار اقتصادي اشتغال در شهرستان هاي استان كرمانشاه تحليل روش و هتجزي
در اين مطالعه به منظور تعيين و مقايسه فعاليت هاي پايه اي و غير پايه اي شهرهاي مرزي با غير مرزي استان كرمانشاه از 

  . استفاده شده است) L.Q( ضريب مكاني
  :مرزي استان كرمانشاه ساختار اقتصادي شهرهاي) الف

پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، (؛ ساختار اقتصادي شهرهاي مرزي استان كرمانشاه )2(و شكل شماره ) 1(در جدول شماره 
ثالث (شهر  2شهر مرزي  5يافته هاي حاصل بيانگر آن است كه در مجموع از . ، محاسبه شده است)سرپل ذهاب، قصرشيرين
پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب و (شهر  4در بخش صنعت و ) ثالث باباجاني(شهر  1در بخش كشاورزي، و  )باباجاني و سرپل ذهاب

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

  
  )L.Qبر اساس مدل ضريب مكاني( اي مرزي استان كرمانشاهساختار اقتصادي اشتغال در شهره): 1(جدول شماره 

  
  

  رديف
  

  

  شاخص                   نام شهر

  

  بخش  

  
  

  كشاورزي
  

  

  صنعت
  

  

  خدمات

1 
  

  

  پاوه
  3/65  72/25  98/8 درصد اشتغال

  LQ( 44/  8/  35/1(ضريب مكاني
  

2  
  

  ثالث باباجاني
  05/34  14/32  81/33 درصد اشتغال

  /LQ( 83/1  03/1  7(ضريب مكاني
  

3  
  

  

  جوانرود
  3/65  9/22  8/11 درصد اشتغال

  LQ( 61/  74/  35/1(ضريب مكاني
  

4  
  

  

  سرپل ذهاب
  34/54  52/21  14/24 درصد اشتغال

  LQ( 33/1  67/  12/1(ضريب مكاني
  

5  
  

  
  قصرشيرين

  21/75  46/8  33/16 درصد اشتغال
  LQ( 88/  25/  56/1(ضريب مكاني

  1390رندگان، نگا: مأخذ
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  )L.Qبر اساس مدل ضريب مكاني(در شهرهاي مرزي استان كرمانشاه ) نقش شهر(ساختار اقتصادي اشتغال ): 2(شكل شماره 

  
  :ساختار اقتصادي شهرهاي غير مرزي استان كرمانشاه) الف

ار اقتصادي شهرهاي غير قابل مشاهده است بيانگر ساخت) 3(و شكل شماره ) 2(يافته هاي اين بخش كه در جدول شماره 
مي باشد كه  )اسالم آباد ، داالهو،  روانسر، سنقر كليايي،  صحنه، كرمانشاه، كنگاور، گيالنغرب، هرسين(مرزي استان كرمانشاه 

شهر  1در بخش كشاورزي؛ ) اسالم آباد ، داالهو،  روانسر، سنقر كليايي،  صحنه، كنگاور، گيالنغرب، هرسين(شهر  8در مجموع 
در بخش خدمات داراي اقتصادي پايه و در ديگر بخش ها داراي ) كرمانشاه و اسالم آباد(شهر 2در بخش صنعت و ) ينهرس(

  .اقتصادي غير پايه مي باشند
  

  )L.Qبر اساس مدل ضريب مكاني( مرزي استان كرمانشاه غير ساختار اقتصادي اشتغال در شهرهاي): 2(جدول شماره 
  
  

  رديف
  

  

  نام شهر
  
  

       شاخص   
  بخش

  
  

  كشاورزي
  

  

  صنعت
  

  

  خدمات

  

1  
  

  

  
  

  

  اسالم آباد
  39/49  52/21  1/29 درصد اشتغال

  LQ( 61/1  67/  02/1(ضريب مكاني
  

2  
  

  

  داالهو
  35/24  88/13  78/61 درصد اشتغال

  /LQ( 38/3  41/  5(ضريب مكاني
  

3  
  

  

  روانسر
  95/39  85/19  2/40 درصد اشتغال

  /LQ( 22/2  61/  83(ضريب مكاني
  

4  
  

  

  سنقر كليايي
  69/35  73/18  57/45 درصد اشتغال

  /LQ( 5/2  58/  72(ضريب مكاني
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5  
  

  صحنه
  22  39/14  61/63 درصد اشتغال

  /LQ( 5/3  45/  45(ضريب مكاني
  

6  
  

  كرمانشاه
  33/61  23/25  44/13 درصد اشتغال

  LQ( 72/  8/  27/1(ضريب مكاني
  

7  
  

  كنگاور
  51/46  45/23  05/30 درصد اشتغال

  /LQ( 66/1  74/  95(ضريب مكاني
  

8  
  

  گيالنغرب
  82/40  3/15  89/43 درصد اشتغال

  /LQ( 38/2  48/  83(ضريب مكاني
  

9  
  

  هرسين
  98/40  26/32  76/26 درصد اشتغال

  /LQ( 44/1  03/1  83(ضريب مكاني
  1390نگارندگان، : مأخذ

  

  
بر اساس مدل ضريب (در شهرهاي غيرمرزي استان كرمانشاه ) نقش شهر(شتغال ساختار اقتصادي ا): 3(شكل شماره 

  )L.Qمكاني
  

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

اختمان جمعيت شاغل هر منطقه، مي توان به وضع با شناسايي سهم هر يك از اين بخش ها در س. خدمات، اهميت بسيار دارد
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در حالت كلي مي توان گفت؛ هر اندازه رشد . اقتصاد آن پي برد و برنامه الزم را براي آينده اقتصادي آن منطقه طراحي كرد
، آسايش(اقتصادي ناحيه اي بهتر و سريعتر باشد، نسبت جمعيت شاغل آن در بخش هاي صنعت و خدمات بيشتر خواهد شد 

مرزي بودن يك شهر هم فرصتي است براي آن شهر و هم تهديديست براي آن، نتايج حاصل از اين پژوهش ). 34: 1374
اند و ضمن استفاده از اين موقعيت و بيانگر آن است كه شهرهاي مرزي استان كرمانشاه تحت تأثير مرزي بودن قرار گرفته

يگر بخش ها عليرغم داشتن پتانسيل هاي قابل توجه ولي بهره گيري الزم شكل گيري ساختار اقتصاديشان در اين زمينه، در د
اي بوده اند در بخش كشاورزي داراي اقتصادي پايه شهر 10استان كرمانشاه؛  اصلي شهر 14از مجموع . به عمل نيامده است

 50هاي مرزي شهر شهرداراي اقتصادي پايه اي مي باشند كه سهم 2درصد، در بخش صنعت  20كه سهم شهرهاي مرزي 
اين مقايسه بيانگر . درصد مي باشد67هاي مرزي شهرداراي اقتصادي پايه مي باشند كه سهم شهر 6درصد و در بخش خدمات 

وضعيت اقتصادي مطلوب شهرهاي مرزي در بخش هاي صنعت و خدمات مي باشد اما در بخش كشاورزي عليرغم داشتن 
با توجه به نتايج حاصله و به منظور توزيع مناسب و . ش ناديده گرفته شده استپتانسيل هاي فراوان،  مزيت هاي اين بخ

متناسب جمعيت شاغل در فعاليت هاي اقتصادي مولد و خالق و نيز رفع شكاف موجود بين بخش هاي اقتصادي كه گامي در 
  :وندجهت رفع بحران بيكاري و دست يابي به توسعه اي پايدار است، پيشنهادات زير ارائه مي ش

بررسي و شناخت توان ها و تنگناهاي محيطي در سطح هر يك از شهرستان هاي استان به منظور تعيين محوريت  -1
ي بخش هاي غير محور به گونه اي متناسب و در راستاي پاسخ گويي به محوريت تعريف شده، براي حصول توسعه اي توسعه

 .متوازن و پايدار
صي و تعاوني براي سرمايه گذاري در بخش هاي غير پايه اي شهرستان تشويق و هدايت سرمايه گذارن بخش خصو -2

 .هاي استان، پس از فراهم سازي زيرساخت هاي مناسب و رفع موانع موجود در اين راه
چنان چه راندنيلي نيز تأثير . هدايت اعتبارات و سرمايه گذاري هاي دولتي در بخش هاي عقب مانده و غير پايه -3

اقتصادي مهم ارزيابي كرده است و بر توزيع  -را براي توزيع متعادل جمعيت و فعاليت هاي توليديسرمايه گذاري دولتي 
 ).17: 1380سلطاني، (راهبردي سرمايه گذاري ها تأكيد دارد 

و توزيع و پراكنش مناسب آن در سطح تمامي شهرستان ) كرمانشاه(كاهش تمركز بخش خدمات از مركز استان  -4
 .هاي استان

تبديلي، در كنار مكانيزه كردن بخش كشاورزي، به خصوص در سطح شهرستان هاي  -يع توليديگسترش صنا -5
 .برخوردار از ميزان اشتغال پايه و ضريب مكاني باال در بخش كشاورزي

تالش مسئوالن، مديران و برنامه ريزان استاني در جهت رشد بخش هاي غيرپايه در سطح تمامي شهرستان هاي  -6
 .استان

 .طح اقتصادي براي تمامي شهرستان هاي استانتعادل در س -7
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