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  ∗ ضريب مكاني و ضريب جينيبا استفاده از مدل تغيير سهم در شهر سنندج تحليل و پيش بيني وضعيت اشتغال
  

  غرافيا، دانشگاه تهرانجكده  استاديار دانش-دكتر رحمت اهللا فرهودي 
  دانشگاه تهران، برنامه ريزي شهريجغرافيا و كارشناسي ارشد دانشجوي دوره  - ∗∗اكبر محمدي

  20/3/84: دريافت مقاله
  26/10/84: يد نهاييأيت

  
  دهچكي

طـرح تجديـد    ي و كتابخانـه اي و مطالعـات         اي ميـدان   هـ  در اين مقاله كه با اسـتفاده از پـژوهش                
 بـراي    آن  ابتدا به بررسي تحوالت جمعيتـي و پـيش بينـي           ، نوشته شده است   ))مع سنندج طرح جا ((نظر

 تحـت عنـاوين     اررهاي مختلف اقتـصادي شـه       بخش اخته ايم ؛سپس در ادامه     ساله پرد  25 و   10مقاطع  
سي قرار  رمورد بر خدمات  و   )با زير مجموعه هايش   ( ، صنايع و معادن   )هاي آن  و زير بخش  ( كشاورزي
 در دياگرام سه گوش بـه       1375و  1365،  1355،  1345،1335يه ها ه د در  نقش شهر سنندج   وگرفته اند   

  .ن تبيين شده است آيرات تغي الگويهمراه
 زير مجموعه خدمات تعيـين      هاي سپس بخش  ضرايب مكاني هفت بخش اصلي اقتصادي و       ،در ادامه    

 شده سيربر1381تا1373از سال مدا برابري توزيع درآن جغرافياي ،ضريب جيني سپس با استفاده از وشده
صورت مقايسه ميان بخشي در خود شهر و بين بخشي با ه  تجزيه و تحليل ساختار اقتصادي شهر ب.است

  سـه صورت گرفته ودر نهايت 1ماستفاده از مدل اقتصادي تغييرسه     با )مناطق شهري كشور  (سطح مرجع   
  . مي گردد ارائه 1385 و1375 اي هسناريو جهت پيش بيني ساختار آتي مشاغل عمده درسال

  .تيپولوژي شهر، ضريب مكاني، تغيير سهم، اقتصاد محلي، اقتصاد ملي، ساختار اشتغال :واژگان كليدي
  مقدمه

نظرگرفته  نامه كار آينده در   هاي اتفاقي گردآوري شده براي دستيابي به بر        برنامه ريزي ديگربه صورت مجموعه فعاليت      
  در فرآيند دوره اي تعيين مي شود كه آغاز و پايـان مـشخص نـدارد                قابل ابعاد تصميم گيري   متبلكه ارتباطات   ،  نمي شود 

تـرين اركـان آن محـسوب        در برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي بحث اشتغال از مهم         ). 14، ص 1376گرگور و مك  فيلد(
   .مي شود

مـي تـوان از زوايـاي مختلـف بـه      . ي انـد  مناطق شهري به مثابه نقاط عطف جوامع انساني ،مركز تجمع افراد و اشياي مـاد              
   ).89ص ، 1379 پوريمدن(نگريست ،  نوع و فضايي كه اشغال مي كنند و دوباره به آن شكل مي دهندن از اييتجمع

                                                           
  . و كارهاي ميداني محقق مي باشد» اثرات توسعه شهري بر محيط زيست سنندج«اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد  ∗
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ها در هر سطح اعم از شهري، منطقـه اي           آگاهي و اطالع  از ساختمان و طرز كار اقتصاد يك شهر، براي برنامه ريزي                  
 ساخت يك مركز شهر بـا كميـت و قـدرت توليـد، فعاليـت     .  و تحليل استفاده از زمين ضرورت دارد      و كشوري و تجزيه   

  .مي گردد تعيين طور كلي تحرك اقتصادي آن مركزه درآمد و يا ب هاي توليدي،
هدف عمده انجام مطالعات اقتصادي آگاهي از تركيب اقتصادي، ارزيابي  حيات اقتصادي و پيش بيني وضعيت آينده                  ((
 كالبـدي آن را در      –قتصاد محلي است تا از اين طريق بتوان زمينه رشد و توسعه منطقه را پيش بيني كرده، تبلور فضايي                    ا

شـهري،  توسـعه فراگيـر      مطالعـات    ي مبنـا  بـراين اسـاس   . )248ص  ،  1378تـودارو   .)) (شكل مناسـب بـه تجـسم در آورد        
  .رآمد و نهايتاً ميزان نياز به فضا مشخص مي گرددمطالعات اقتصادي آن است كه بر اساس آن اشتغال، جمعيت، د

  شهر سنندج در ادوار مختلف و در ارتباط با جمعيت ، ابتدا وضـعيت              ي اقتصاد جغرافياي با هدف بررسي     پژوهشدر اين   
.  شـود  ي م ي مورد مطالعه بررس   يرات آنها در طول دورها    يي و تغ  ينيب ج ي و ضر  يب مكان يسپس ضرا  و   ر اقتصاد شه  يكل

بخـش شـهري    ( ارتباط با سطح مرجـع       در استفاده از مدل هاي برنامه ريزي اقتصادي وضعيت كمي اين بخش ها              سپس با 
در دوره هاي مختلف و نسبت به بخش هاي مختلف تجزيه و تحليل شده و سپس بـا تعيـين جمعيـت قابـل پـيش                          ) كشور

م پرداخت تـا در نهايـت الگـوي اقتـصادي           به پيش بيني  هر يك از بخش هاي اقتصادي خواهي           سالهبيست  بيني براي افق    
باشد تا راه گشايي جهت برنامه ريزي هاي آتي براي ايـن شـهر و               . يك شهر حاشيه اي كشور و درگير جنگ تبيين شود         

  .  گرددشهر هاي مشابه واقع
  

  تغييرات جمعيتي شهر سنندج            
ايـن تعـداد در   .  نفر جمعيت داشـت 66 ،خانواريازده  با )ق.ه( 1006 در سال توسط اردالن خانپيدايش سنندج در بدو      

 ي سرشـمار  يج رسم يطبق نتا . بالغ گرديد ) 120، ص 1368 فر افزا مشاور  ( نفر 25000 در قالب  خانوار   5000 با   1311سال  
، 1345 و   12، ص 1335مركـز آمـار ايـران     (  نفـر  54578و    نفـر  40641 بيـ  به ترت  1345و     1335 ت شهر در سال   يها جمع 

 8/5 جمعيت شهر با نـرخ رشـد   1355در سال . مي رسد درصد 99/2به نرخ رشد جمعيت در اين دوره   . وده است ب) 9ص
 بر مي گـردد     1365اوج تسريع روند افزايش جمعيت به سال        ). 13،ص1355مركز آمار ايران   ( نفر رسيد  95872به   درصد

مركـز آمـار    (  نفـر بـالغ گرديـد      204537بـه   و  برابـر شـده      1/2 درصد، جمعيـت شـهر     87/7سال و با نرخ رشد      ده  كه طي   
م به شهر اهاي گسترده از مناطق مرزي و نا آر علت اصلي اين افزايش جدا از رشد طبيعي، مهاجرت). 15، ص1365ايران

 277808 درصد رسيده كه بر اساس آن جمعيت شهر به           59/3در دوره بعد نرخ رشد اندكي كاهش يافته و به           . بوده است 
بر اين اساس متوجه مي شويم در حالي كه جمعيـت شـهر             . )25، ص 1376رهنمايي( استبالغ گرديده    1375در سال    نفر

يـازده  معيـت شـهر   جسال چهل  به بعد و در مدت    1330 اما از دهه     ، بسيار اندكي داشته   ساله رشد دويست  يك دوره   طي  
 ،1383 جمعيـت ايـن شـهر در سـال     ،سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي اسـتان    آمارهاي  آخرين  بر اساس   . تسبرابر شده ا  

   .)معاونت آمار سازمان مديريت استان كردستان (نفر برآورد شده است  328919
بـه شـرح     1395 و   1385افـق   براي  جمعيت شهر سنندج    ) 159، ص 1378زياري  (مدل رشد نهايي    بر اين اساس به روش       

   : زير خواهد بود
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  . نفر خواهد رسيد 460986 به 1400 نفر و در سال 351079 به 1385بر اين اساس جمعيت شهر سنندج در سال 

  
  ساختار اشتغال و تعيين تيپولوژي شهر

  دارد كه در كناري ا عملكردي منطقهيازنظر اقتصادستان مي باشد و    ترين مركز تجمع انساني در ا       سنندج بزرگ   شهر  
                    حاشـيه اي و دور     يايـن شـهر بـه عنـوان مركـز اسـتان           .  شـود  يت آن افزوده مـ    يبر اهم  ،استاندر سياسي   -ي ادار مركزيت
انقـالب و همچنـين هـشت سـال     هاي داخلي اوايل   در نا آرامي   طرف و در گير بودن      از يك   توسعه هاي اصلي  از شريان 

               از جمعيـت    1335در سـال    .كـارايي الزم دسـت نيافتـه اسـت         جنگ تحميلي ، به لحاظ اقتـصادي بـه انـسجام و قـدرت و              
 5/76و  ) صنايع(درصد در مشاغل گروه دوم      8/20،  ) كشاورزي(درصد در مشاغل گروه اول      7/2ال و باالتر آن     پانزده س 

درصد  27 درصد،7/2ارقام متناظر به ترتيب     1345در سال . مشغول بكار بوده اند     ) خدمات(اغل  درصد در گروه سوم مش    
 درصد بوده و در سال   7/68 درصد و 8/29درصد، 5/1 هم به ترتيب 1355اين ارقام براي سال .  درصد بوده است3/70و 

 در بخـش    1375كـه در سـال       يـن  درصـد بـوده اسـت و بـاالخره ا          43/61 درصـد و     17/35 درصـد،  4/3 به ترتيب،    1365
 درصـد مـشغول بـه فعاليـت بـوده           64/63درصـد و در بخـش خـدمات         95/32درصد، در بخش صـنايع       41/3كشاورزي  

  :تجزيه و تحليل داده هاي فوق نتايج زير را بدست مي دهد.اند
آن هيچگاه به چهار    در هر چهار دوره شاغلين بخش كشاورزي كمترين تعداد را به خود اختصاص داده اند كه مقدار                  -1

  . درصد هم نرسيده است
  . درصد در رتبه اول قرار داشته است50 در هر چهار دوره بخش خدمات با اكثريت مطلق و باالتر از -2
  .تعداد شاغلين بخش كشاورزي درحال نزول بوده است) 1365 دوره درجزه ب( در تمامي دوره ها -3
البته اين رشد هيچگاه متناسب با      .نعت به دوره ماقبل آن رشد داشته است       در تمامي دوره ها نسبت شاغلين در بخش ص        -4

  .توان و استعداد منطقه نبوده است
  .خواهد شدزين وبخش خدمات مسلط تر ه بخش كشاورزي همچنان در انزوا باقي ماند ،  با ادامه روند فعلي-5

  :ساختار اقتصادي شهر به شرح زير مي باشد بدين ترتيب 
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  : زي كشاور -الف
 آب و هـواي تقريبـاً مـساعد از          ،طور كلي عواملي مانند وجود رودخانه قشالق و سرشاخه هاي آن ، بارش نسبتاً كافي              ه  ب

هاي كشاورزي و عواملي مانند كوهستاني بودن منطقه و عـدم وجـود زمـين كـافي در اطـراف            عوامل مثبت براي فعاليت   
تـرين عوامـل منفـي در رونـق          كافي نسبت به بخش خدمات از مهـم       ها و عدم بازدهي      شهر ، محصور بودن در ميان كوه      

در سـال   .طور عام نبايد از شهرها انتظار اقتصادي كـشاورزي داشـته باشـيم   ه هر چند كه ب؛ باشد كشاورزي در سنندج مي 
 29291 هكتار بوده اسـت كـه از ايـن ميـزان             44993 در كل شهرستان سنندج سطح زير كشت محصوالت زراعي           1381
               درصـد كـل سـطح زيـر كـشت      7/41 هكتـار،  22555ار آن به غالت اختصاص دارد و در ايـن ميـان سـهم گنـدم بـا             هكت
   . )1جدول شماره( به باغات بارور اختصاص داشته است هكتار 7251 هكتار به نهال و 1400در همين سال . باشد مي
   : صنايع و معادن -ب

درصد، 8/29درصد، 4/26درصد، 3/20 به ترتيب 1335،1345،1355،1365،1375ي ها  نسبت شاغلين اين بخش در سال
علت اثـرات منفـي     ه  ب(1365 جز در دوره    ه  اين بخش ب  . )1335-1375مركز آمار ايران،    (درصد بوده است  30درصدو  20

حد زيـادي دور    هاي صنعتي تا     اصوالً منطقه كردستان در نظام معيشتي خود از فعاليت        . ، همواره رشد داشته است    )جنگ
  خـسارت افزايش جمعيت شهر سنندج و رشد بي رويه آن از يك سو و امكانات و تـسهيالت بـراي جبـران        .((مانده است 

 نبود يك طرح انديشيده مكـان يـابي       در هاي صنعتي زياد    ناشي از جنگ از ديگر سو سبب احداث و تجمع كارگاه           هاي
با توجـه بـه نيـروي       ) وابسته به بخش كشاورزي   ( توسعه صنايع     گسترش و  . )45ص،  1376رهنمايي)) ( صنعتي شده است  

اشـتغال بخـش   ة زمينـ  ،منطقـه  تواند ضمن بر طرف كردن نيازهاي صنعتي استان و     كار ارزان و وجود منابع قابل توجه مي       
 1375 در سـال  صـنعت هاي  بخش از زيركدامهر . بزرگي از نيروي فعال موجود و آينده شهر و شهرستان را فراهم نمايد     

مين أتـ  -درصـد 6/38 نفـر؛  7770با) ساخت(صنعت   -درصد15/1  نفر؛ 232استخراج معدن با    : داراي شرايط زير بوده اند    
در همـين   . شـامل مـي شـوند      را    صنعت  درصد از كل شاغلين    56  نفر؛ 11286 درصد و ساختمان با      25/4  نفر؛ 850نيرو با   

واحد 26  واحد صنايع دارويي و شيميايي،     30د صنايع غذايي،     واح 37 واحد صنعتي شامل     207 تعداد   1375حال در سال    
واحـد صـنايع    15واحـد صـنايع ريختـه گـري،         3واحد صنايع برق و گاز،      7 واحد صنايع كاني غير فلزي،    43صنايع فلزي،   

واحد صنايع ماشين سازي و تجهيزات كشاورزي فعايت كرده         24واحد صنايع نساجي و چرم و       22 چوب و كاغذ سازي،   
وزيع صنايع شهر به گونه اي است كه اغلب صنايع در رشته صنايع معدني توليد دارند و در           ت) 1381مركز آمار ايران  .( اند

  .ريخته گري و مادر كه در جهت كمك به خود كفايي كشور مي باشند، فعاليت اندكي دارند صنايع
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  1381انه شهرستان سنندج در سالبرآورد سطح زير كشت ،ميزان توليد و عملكرد محصول سالي -1جدول 

  )كيلوگرم(عملكرد   ميزان توليد  سطح زير كشت
  نام محصول

  ديم  آبي  جمع  ديم  آبي  جمع  ديم  آبي
  926  5/2232  32851  23143  9599  29291  24993  4300  غالت
  5/3  724  3049  2907  142  9433  9237  196  حبوبات
  -  -  22817  -  22817  1184  -  1184  جاليز
  1571  4605  21426  11  21415  4657  7  4650  وفه اينباتات عل

  -  -  262  36  226  424  143  281  نباتات صنعتي
  207  -  1  1  -  4  4  -  ساير محصوالت

  سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان اداره آمار و برنامه ريزي : ماخذ       
  

  : خدمات -ج
اصالحات ارضـي و     هم خوردن تعادل در روابط شهر و روستا،        ربه پيروي از جريانات حاكم براقتصاد كشور و به دنبال ب          

سو و عدم توان جذب نيروهاي آزاد شده بخش كـشاورزي در بخـش صـنعت؛                 وابستگي به اقتصاد سرمايه داري از يك      
مركزيـت سياسـي،     .بخش خدمات در شهر سنندج هم همواره بخش غالب اقتـصادي بـوده و درآينـده نيـز خواهـد بـود                     

  .  توسعه اين بخش بوده انديدكلي خدمات و تحقيقات در اين رابطه از عوامل اقتصادي، تمركز
  :  به شرح زير بوده است1375هاي اين گروه در سال  وضعيت زير بخش

بخش حمـل و نقـل و       -درصد51/1نفر؛661هتل و رستوران با      -درصد83/27نفر؛12205عمده فروشي و خرده فروشي با       
مالي  هاي  واسطه گري-درصد6/32نفر؛14925مين باأ اداره عمومي و ت-درصد71/10نفر؛ 4700انبارداري و ارتباطات با  

  نفـر؛  6325 آمـوزش بـا      -درصـد 8/1نفـر؛ 7920هـاي كـار و كـسب بـا           مستغالت، اجـاره فعاليـت    -درصد2/2 نفر؛946با  
درصـد و  /.36 نفـر؛ 157دفاتر و ادارات مركزي با-درصد96/4نفر؛  2176 بهداشت و مددكاري اجتماعي با     -درصد43/14

 طبق آمار باال بخش اداره عمومي و تأمين عمومي بـا          ) 1375رانيمركز آمار ا  .( درصد56/3و    نفر 1560ها با    ساير فعاليت 
هـا و امـاكن       رتبه اول را به خود اختصاص داده كه دليل عمده آن وجود پادگان             ،خدماتگروه  درصد كل بخش     6/32

  .)2شمارهجدول (نظامي زياد در داخل شهر مي باشد 

  استخراج توسط نگارنده - 

  1375  1365  1355  1345  1335  گروه شغلي
  درصد41/3  درصد4/3  درصد5/1  درصد7/2  درصد7/2  كشاورزي
  درصد95/32  درصد17/35  درصد8/29  درصد 27  درصد8/20  صنايع
  درصد64/63  درصد 43/61  درصد7/68  درصد3/70  درصد5/76  خدمات

  )1335 -1375( نسبت شاغلين در بخش هاي مختلف اقتصادي سنندج -2جدول
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 شهر با روش بوژوگارنيه و ژرژشاپو بـه شـرح شـكل شـماره       نقش يبررس به   )2( شماره    جدول يبا توجه به آمارها   اينك  
  :ي پردازيمم) 1(

  
  )سالچهل ارزيابي نقش شهر سنندج و تكامل آن در جريان (دياگرام سه گوش  -1شكل 

A = 1335نقش شهر در سال B      = 1345نقش شهر در سا ل   C = 1355نقش شهر در سال  
D = 1365سال نقش شهر درE      = 1375نقش شهر در سال            

  

در اين روش نيروهاي سه گانه مشاغل اجتماعي را بر مبناي درصد روي دياگرامي كه برحسب قرارداد به شـش بخـش                        
نقطـه تالقـي خطـوط    . نامساوي و نامشابه تقسيم و به گونه اي كـه در ديـاگرام نـشان داده مـي شـود، مـنعكس مـي شـود                         

  . لماً در محدوده يكي از وظايف كشاورزي، جند نقشي، بازرگاني، خدماتي يا صنعتي خواهد بوددرصدها مس
 سنندج همواره بخش خدمات نقش غالـب را داشـته            مشخص مي شود كه در     )2( شماره   با توجه به دياگرام باال و جدول      

  .است
اين نظريه تأكيـد خاصـي   . ار مي روداين روش براي شناسايي بخش پايه در مناطق مختلف بك   :  تعيين ضريب مكاني  

). 177، ص 1378زيـاري . (بر تفكيك فعاليت هاي پايه اي و بقيه به عنوان فعاليت هاي غير پايه اي تلقـي مـي گـردد                    
  : فرمول آن نيز به شرح زير است

  j در منطقهaش خاشتغال ب                                                                   
  L.K=                       كل اشتغال در منطقه                                                                      

   aاشتغال در بخش                                                                       
  كشوراشتغال كل                                                                       



  

  195                                                                                         ... تحليل و پيش بيني وضعيت اشتغال در شهر سنندج و 

 

 كـل اشـتغال كـشور       ضرايب مكاني در هر بخش ممكن است برابر يك، كمتر از يك و يا بزرگتر از يك باشند كه در                     
كـه   در حالت دوم يعنـي ايـن  ؛ معني تعادل در بخش مذبور ميان شهر سنندج و نقاط شهري كشور مي باشده حالت اول ب 

كـه شـهر سـنندج        مشاغل از ساير نقاط شهري كشور مي باشد و در حالت سوم يعنـي ايـن                سنندج وارد كننده آن نوع از     
هـاي مختلـف      ضرايب مكـاني بخـش     هين پا يا بر. صادر كننده آن بخش از خدمات به ساير نقاط شهري كشور مي باشد            

  .آمده است) 3(اقتصادي در شهر سنندج در جدول شماره 
  

   1375شهر سنندج نسبت به مناطق شهري كشور در سالهاي اقتصادي   ضريب مكاني بخش-3جدول 
  خدمات  حمل و نقل  ساختمان  آب،برق و كاز  صنعت  معدن  كشاورزي  مشاغل
Qij  43. /  339. /  6054. /  909. /  427/1  8516. /  1471/1  

  توسط نگارندهم يو تنظ محاسبه  -1
 وارد كننده مي باشد و در هيچ  ،ان و خدماتهاي ساختم جز بخشه بر اساس جدول باال شهر سنندج در تمامي مشاغل ب 

  . ستهاي مشابه در نقاط شهري كشور داراي تعادل ني بخشي با بخش
كـه ضـرايب     )4(جـدول شـماره     ،  هاي خدمات كه صادر كننـده مـي باشـند           براي روشن شدن وضعيت زير بخش      نكيا

  :به شرح زير محاسبه شده است، مكاني آنها را نشان مي دهد
  1375هاي خدمات در شهر سنندج نسبت به مناطق شهري كشور در سال   ضريب مكاني زير بخش-4جدول        
هاي  بخش

مختلف 
  خدمات

  

عمده 
 فروشي،
خرده 
  ...فروشي

هتل و 
  رستوران

 واسطه گري
  هاي مالي

مستغالت ، 
اجاره،و 

هاي  فعاليت
  مالي

اداره عمومي 
  و دفاع و

مين أت
 ...اجتماعي و

  آموزش
بهداشت و 

ددكاري م
  اجتماعي

ساير 
خدمات 

عمومي و 
  شخصي

Qij  855. /  0866/1  771. /  692. /  284/1  8347. /  97514. /  8971. /  

  : محاسبه و تنظيم توسط نگارنده -1
  

  ) :ضريب جيني ( بررسي وضعيت توزيع درآمد در شهر سنندج  -
تر باشد به مفهوم وجـود نـابرابري بيـشتر            هر چه مقدار ضريب به يك نزديك       ؛ي بين صفر و يك دارد     راين ضريب مقدا  

 جامعـه نمونـه     يباشد به معني وجود تناسب در توزيع در آمـدها         تر   ع درآمدها و بالعكس هر چه به صفر نزديك        زيدر تو 
  .استفاده شده است  )2000ابو نوري (الگوي بدين منظور از . است) شهر سنندج(

  :زير مي باشده صورت اين رابطه ب

uyga
yf

yf
++=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

log1log
)(1

)(log          رابطه شماره)2(  

  
  
  
  



  

       1385، بهار55 شماره-ش هاي جغرافياييپژوه                                                                                                    196 

  

 u دارنـد   y فراواني  نسبي تجمعي خانوارهايي كه درآمـدي تـا    f(y)هاي در آمد  حد باالي گروهy  فوق كه در رابطه
  1پارامترهاي الگوي فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمـولي          .  ضريب جيني مي باشد    gجمله خطاري گرسيون و     

 با استفاده از نتايج آمار گيري از هزينـه و درآمـد خـانواد هـاي شـهري مركـز آمـار ايـران و بـا          . مي باشند  وردبرآقابل به   
  .به صورت زير محاسبه شده است 1373 -81استفاده از رابطه فوق مقدار ضريب جيني شهر سنندج طي سالهاي 

  1381 تا 1373هاي  محاسبه ضريب جيني براي شهر سنندج در سال -5جدول 
  1381  1380  1379  1378  1377  1376  1375  1374  1373  سال

ضريب 
  gجيني 

440%  335%  334%  304%  365%  381%  427%  328%  395%  

  .محاسبات نگارنده : ماخذ 
 كمتـرين   1376داراي بيـشترين مقـدار بـوده و در سـال             1373بر اساس داده هاي جدول باال ميزان ضريب جيني در سال            

هـاي ديگـر     وضعيت توزيع درآمد در شهر سنندج در مقايسه با سال          1373در سال    عبارت ديگر    به؛  مقدار را داشته است   
در مجموع مقدار . نيز بهترين حالت توزيع در آمد برقرار بوده است 1376دوره بدترين وضعيت را داشته است و در سال   

ش دارد و اين به مفهـوم برابـري نـسبي           بوده و بيشتر به سمت صفر گراي      % 5هاي فوق كمتر از      ضريب جيني در كليه سال    
  .توزيع درآمدها در شهر سنندج مي باشد

  :1385 و 1375هاي   و پيش بيني اشتغال براي سالshift-shareي شهر سنندج با استفاده از مدل دتحليل وضعيت اقتصا -
منـاطق  (به سـطح مرجـع      هاي مورد نظر در شهر نسبت        در اين روش سه عامل متغير جهت محاسبه تغييرات اشتغال بخش          

  . عنوان الگوي اقتصادي مورد محاسبه قرار مي گيرده ب) شهري كشور 
اين عامل سنجه اي است بـراي انـدازه گيـري كـل تغييـرات اشـتغال در         ،E. G. F(2:( عامل رشد كل اقتصاد مرجع -1

  :سطح مرجع و رابطه آن به شرح زيراست 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1.. N

M

ER
ERFGE      3(ره  رابطه شما(  

  . مي باشدNو Mهاي مورد نظر   در سال  سطح اشتغال كل در اقتصاد مرجعERدر اين رابطه 
 كل اقتصاد  را درiاين عامل رشد يا نزول نسبي صنعت ،   P. S. F( 1:( عامل رشد نسبي صنعت در كل اقتصاد مرجع-2

 ساط و رشد در بخش مورد نظـر و در صـورتي           معني انب ه  كه بيشتر از يك باشد ب      در صورتي . مرجع اندازه گيري مي كند    
  . بدست مي آيد)4(اين متغير از رابطه شماره ، معني تنزل در آن بخش مي باشده ب، كه كمتر از يك باشد

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= N

M

N

M

ER
ER

ER
ERFSP

1

  )4(رابطه شماره         ..1

  . مي دهد نشانnو mهاي  اي سال در اقتصاد مرجع را برIسطح اشتغال در بخش IERكه در اين رابطه
ايـن عامـل موقعيـت    ،  D. S .F(3(   در سـطح مرجـع  i بخشنسبت به .… در  شهر يا   i عامل تغييرات نسبي صنعت-3

 مثبـت  ،كه عدد حاصـل شـده    در شهر با همين بخش در سطح مرجع اندازه گيري مي كند كه در صورتي iرقابتي بخش   

                                                           
  - Ordinarg least squre-1   

2- Economic Growth Factor      
3- Difrrerental Shift Factor  
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 باشد اهميت محلي بخـش در سـطح       ينفرسطح ملي درحال سبقت است و اگر م       باشد آن بخش در شهر از همان بخش د        
  : بدست مي آيد) 5(اين متغير با استفاده از رابطه شماره . مرجع در حال كاهش بوده است

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= N

I

M
I

N
I

M
I

ER
ER

E
EFSD   )5(رابطه شماره        ..

   .مي باشد  nوm  سنندج براي سالهاي  در اقتصاد شهرi سطح اشتغال بخش IEدر اين رابطه 
 يـا  Ιحـوزه  :  مـي باشـد   هاي مختلف بايد از يك نمودار استفاده كرد كه شامل چهار حـوزه         براي بررسي وضعيت بخش   

 Іvهاي بازنده مختلط و حوزه   يا حوزه بخشш حوزه –هاي برنده مختلط   يا حوزه بخشП حوزه –هاي برنده  بخش
  )2شكل شماره(هاي بازنده  يا حوزه بخش

  
  تقسيم بندي حوزه هاي اقتصادي -2شكل  

  
   1355-1365 دياگرام تغيير سهم -3شكل 

  
  )اكبر محمدي: تهيه و ترسيم     (
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   1365-1375 دياگرام تغيير سهم -4شكل 

  
  )اكبر محمدي: تهيه و ترسيم   (

   
  .هاي مورد نظر محاسبه و تنظيم شده اند  متغير )6( طي جدول شماره )5و4و3(درمرحله اول با استفاده از رابطه هاي 

   
  )1(1365-1375 و 1355-1365 براي مقاطع زماني D.S.F و E.G.F  ،P.S.F فاكتورهاي  -6جدول 

1375-1365  1365-1355  
D.S,F P.S.F  E.G.F  D.S.F  P.S.F    E.G.F   

بخشهاي 
  فعاليت

  كشاورزي  4475/0  -/ 09338  44716/3  47814/0  -/ 0024  -/ 46831
  معدن  4475/0  -1/ 1959  24143/0  47814/0  1087/5  0/ 0417

  صنعت  4475/0  -/ 3576  61052/0  47814/0  0/ 26135  14871/0
  نيرو  4475/0  -/ 0634  73307/0  47814/0  0/ 25498  -/05329
  ساختمان  4475/0  -/ 1974  91079/0  47814/0  -/ 01402  -/4394

  حمل و نقل  4475/0  -/ 04144  06952/1  47814/0  08132/0  -/01341
  خدمات  4475/0  -/ 0104  -/ 16623  47814/0  11293/0  087413/0
  مجموع  4475/0    16945/0  47814/0    04544/0

  محاسبه و برآورد توسط نگارنده ) 1(
ال شـماره  براساس يافته هاي باال و محاسبات انجام شده نمودارهاي تغيير سهم براي مقاطع زماني مختلف به ترتيـب اشـك        

  . ترسيم شده اند)4و3(
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 )7( شـماره  وله اسـت كـه در جـد   شـد  بـرآورد   شاغلتيمعدر ادامه و بر اساس روابط زير سه سناريو براي پيش بيني ج          
  : براي محاسبه سناريوهاي مختلف به شرح زير عمل شده است. تنظيم شده اند

  ش  جهت محاسبه سناريوي شماره يك براي هر دوره و در هر بخ -الف 
  )  * E+P+Dدر دروه قبلي i  تعداد شاغلين بخش  (                                                 

  و براي هر دوره در هر بخش د جهت محاسبه سناريوي شماره  -ب 
    )  * D+D در دوره قبلي i تعداد شاغلين بخش(                                                       

  براي هر دوره در هر بخشسه  جهت محاسبه سناريوي شماره  -ج 
   )  E+P *در دوره قبلي   iتعداد شاغلين بخش (                                                       

)E نشان دهنده f .G .E ،P نشان دهنده f .s .P و D نشان دهنده f .s .Dمي باشد  (  
 اعداد بدست آمده را اگر بـا تعـداد   ودست مي آيد  ب،شد د شاغلين كه اضافه و يا كم خواهند      با انجام محاسبات باال تعدا    

 سناريو براي هـر     هرده تعداد شاغلين پيش بيني شده در        مخش در دوره قبل جمع و يا تفريق كنيم عدد بدست آ           بشاغلين  
  . بخش در هر دوره را نشان مي دهد 

  )2( در شهر سنندج 1375 – 1385راي دو مقطع زماني  ب شاغلين سه سناريوي پيش بيني-7جدول 
1385  1375  

  1سناريوي   2سناريوي  3سناريوي  1سناريوي  2سناريوي  3سناريوي
مشاغل  
  مختلف

  كشاورزي  7192  6522  2028  1498  2451  2227
  معدن  17  2  9  1538  1649  1528

  صنعت  6997  5156  4485  14671  18386  13516
  تامين نيرو  1071  845  700  1428  1834  1473

  ساختمان  23800  18871  13769  11565  16961  16524
  حمل و نقل  7526  6165  4274  7266  9514  7329

  خدمات  29561  19320  33345  64373  82711  61021
  مجموع  71013  51360  63571  101947  133942  98907

   محاسبه و برآورد توسط نگارنده -)2(
  

  نتيجه گيري
   : موجود و پيش بيني هاتجزيه و تحليل وضع

  : اندملي دست يافت كه اهم آنها به شرح زير أوان به نتايج قابل ت تاز بررسي نمودارهاي يك و دو مي
هاي برنده  مختلط و در مقطـع دوم بـه حـوزه بازنـده منتقـل شـده                     بخش كشاورزي در مقطع اول در حوزه بخش         -الف
  . است
هاي برنـده منتقـل شـده       هاي برنده مختلط و در مقطع دوم به حوزه بخش           بخش معدن در دوره اول در حوزه بخش        -ب

  . است
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و در مقطـع دوم بـه حـوزه شـماره يـك             ) هاي برنده مخـتلط    بخش( بخش صنعت در مقطع اول در حوزه شماره دو            -ج
   .منتقل شده است

هـاي بازنـده     بخـش ( سـوم    مين آب، برق و گاز در مقطع اول در حوزه شماره دو و در مقطـع دوم بـه حـوزه                    أ بخش ت  -د
  . منتقل شده است) مختلط

  .  بخش ساختمان در مقطع اول و دوم در حوزه شماره دو قرار داشته است -ه
 بخش حمل و نقل در مقطع در مقطع اول در حوزه شماره دو بوده كه در دوره بعدي به حوزه شماره سه منتقـل شـده                  -و

  . است
  .تدريج جايگاه خود را بيشتر تثبيت كرده استه حوزه شماره يك بوده و ب بخش معدن در هر دو دوره با قوت در -ز

  :شرح زير مي باشده ويژگي هر يك از حوزه ها ب
بلكـه در اقتـصاد شـهر نيـز از رشـد            ،  هاي داخل اين حوزه نه تنها در اقتصاد مرجع در حال رشد بوده انـد               ؛ بخش 1 حوزه
  .وردار بوده اندبرخ) نقاط شهري كشور( تر از متوسط مرجع  سريع

ها در سطح مرجع در حال تنزل هستند و در سـطح اقتـصاد شـهر قـدرت                   هاي برنده مختلط؛ اين بخش      يا بخش  2 حوزه  
  . ها يافته اند رقابت بيشتري نسبت به ديگر بخش

ا از  ها در سطح مرجع در حال رشد هستند و دراقتصاد محلـي اهميتـشان ر               اين بخش  هاي بازنده مختلط؛    يا بخش  3حوزه
  .دست مي دهند

ها در سطح مرجع در حال سقوط اند و همتاي محلي آنهـا بـا شـتاب بيـشتري از          هاي بازنده؛ اين بخش     يا بخش  4 حوزه  
  . متوسط تنزل مي كند

هاي صنعت ، معدن و خدمات در سطح شهر در حال        بنابراين با توجه به يافته ها متوجه مي شويم كه در مقطع دوم بخش             
هـاي آب،    كـه بخـش    ضمن اين . ه توسعه خوبي دست يافته اند اما رشد بخش معدن بيشتر قابل توجه است             رشد بوده و ب   

تنزل ) سنندج(ولي در سطح محلي ، برق و گاز و حمل و نقل هم نسبت به دوره قبل از خود درسطح مرجع رشد يافته اند             
                  ان در حـوزه شـماره دو و بخـش خـدمات       چنان جايگـاه خـود را حفـظ كـرده انـد؛ سـاختم              هايي كه هم   بخش. يافته اند 

  سف بار تنزل بخش كشاورزي در هر دو سطح در مقطع دوم نسبت بـه مقطـع اول                  أنكته ت . در حوزه شماره يك بوده اند       
  .كند ها بوده است كه روند رشد سريع بخش خدمات را مطرح مي و در مقايسه با ساير بخش

                 بـراي . )6جـدول شـماره   ( ينده اشتغال با استفاده از اين مدل نتايج زيـر حاصـل شـده اسـت               در مورد پيش بيني وضعيت آ     
در بخـش    ،1375كـه طبـق آنهـا در سـال            سه سناريو پـيش بينـي شـده اسـت          1385 و   1375هر بخش در دو مقطع زماني     

 هـيچ  1365شد منفي سريع در سـال  علت ره در بخش معدن ب. تر است  كشاورزي سناريوي شماره سه به واقعيت نزديك      
در . اما در بخش صنعت سناريوي شماره يك با وضعيت واقعي بيشتر شبيه بوده است، يك از سناريوها قابل  توجه نيستند  

علـت رشـد   ه  مطابقت داشته اما در بخش سـاختمان بـ  1375مين نيرو، سناريوي شماره دو با آمارهاي واقعي سال   أبخش ت 
جز در  سناريوي سـوم زيـاد   ه ثير غير واقعي بر پيش بيني ها، فاصله سناريوها با آمار واقعي ب    أقبل و ت  سريع آن در دوره ما      

ابـراز  در مجموع مي توان     . باشد  مي ءدر بخش حمل و نقل و خدمات هم سناريوي شماره سه بيشتر قابل اتكا              .بوده است 
البته الزم به ذكر اسـت  . تر است ديكزلين سنندج ن در تعداد شاغ   1375ي سال   عكه سناريوي سوم به آمارهاي واق     داشت  
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              باشـد   يبيـشتر جوابگـو مـ   ، كه پيش بيني ها در اين مدل براي كشورها و مناطقي كه از ثبات اقتصادي خوبي برخوردارند 
  .و در مواردي مانند كشور ما نتايج صحيح و دقيقي ارائه نمي دهد

عنوان مركز يـك اسـتان حاشـيه اي و مركـز خـدماتي      ه ذعان كرد كه اقتصاد شهر سنندج ببا توجه به يافته هاي باال بايد ا     
در منطقه زاگرس بر پايـه رشـد بخـش          ). 75، ص 1380گزارش طرح ملي كالبدي ملي    ( درجه سوم در طرح كالبدي ملي     

قـش بـسيار    هاي مولـد و صـنعتي در ايـن شـهر ن            خدمات و بعد از جنگ رشد نسبي در بخش ساختمان مي باشد و بخش             
بـا توجـه بـه      . اسـت شدت در حال تنزل بوده و سهم مشاغل كاذب رو به افزايش             ه   مي كنند؛ كشاورزي ب    ءناچيزي را ايفا  

بايـد بيـشتر بـر      ) و منطقـه  (قرار گرفتن اين استان در حاشيه غربي كشور بنظر مي رسد سرمايه گذاري دولت در اين شهر                  
زه ورودي غرب ميانه  با رونق گمركات و بازارچه هاي مرزي و ايجاد مناطق         مبناي تبديل آن به يك مركز مبادله و دروا        

خصوص صنايع وابـسته بـه      ه  ب(كه از توجه به صنايع كوچك و متوسط         آن  ضمن  ؛  آزاد تجاري بهتر پاسخگو خواهد بود     
از معادن نبايـد    و استخراج و بهره برداري      ) ي و كشت ماه   كيد بر پرورش زنبور عسل    أبخش كشاورزي و دامپروري و با ت      

خصوص مركز آن تا مرز توسعه يافتگي در تمامي جوانب فاصله بسيار زيادي ه كه اين استان و بآن كالم آخر . غافل بود
  . دارد و همت دولت  خدمتگزار و مسئولين محلي و تالش مضاعف اهالي را طلب مي كند

ش خدمات در تمام دوره هاي مورد مطالعه است كـه           همچنين آنچه كه از تعيين تپولوژي شهر استنباط مي شود، غلبه بخ           
با توجه به جمعيت پيش بيني شده و نيز تعداد شاغلين پيش بيني شده، الزم است فرصت هاي شغلي به سمت گروه هـاي                        

  . ديگر از جمله كشاورزي و صنعت سوق داده شود
ر بخش هاي حياتي اقتصاد اسـتان از        همچنين نظر به نتايج مدل ضريب مكاني بخش هاي اقتصادي، ضعف هاي اساسي د             

جمله صنعت و معدن و كشاورزي مشهود است؛ نكته مهم تر آن كه در خود بخش خدمات كه ضريب مكـاني بـاالتري                       
  .سبب افزايش ضريب آن شده است» عياداره عمومي، دفاع و تأمين اجتما«دارد، زير بخش 

                      ن در توزيع درآمدها طـي سـال هـاي متفـاوت داشـته، هرجنـد             نهايتاً اين كه نتايج ضريب جيبي شهر سنندج گوياي نوسا         
  .در مجموع برابري نسبي در توزيع درآمدها بين گروه هاي مختلف شهر سنندج ديده مي شود
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