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  چكيده

روي كشورهاي دنيا قرار  ها و تهديدهاي زيادي را فرا ناپذيري است كه فرصت شدن فرآيند اجتناب جهاني
تواند عواقب  ريزي با آن مي تعلل بيش از حد در پيوستن به اين كاروان و يا همراهي بدون برنامه. داده است

صله موجود بين كشورهاي جدي براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمايد، به نحوي كه منجر به تعميق فا
توان از   تصميمات اصولي ميذدر صورت شناسايي مسير صحيح و اتخا. يافته شود در حال توسعه و توسعه

هاي اساسي در اين مسير شناسايي نقاط ضعف  از جمله گام.  آمده نهايت استفاده را بردبه وجودهاي  فرصت
در راستاي اين هدف، پژوهش پيش . باشد قوت ميهاي نسبي اقتصاد و تقويت نقاط  و قوت و تعيين مزيت

 توليد سيب درختي پرداخته است و با  آذربايجان غربي در زمينهاستان رو به ارزيابي و تعيين مزيت نسبي 
هاي بالفعل يك منطقه از بعد تقاضا است،  استفاده از شاخص ضريب مكان كه معياري جهت برآورد توانايي

  . استان را در توليد سيب درختي مورد بررسي قرار داده استمزيت نسبي مناطق مختلف اين
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   مقدمه-1

ريزان و  ترين مسائلي است كه برنامه رشد و توسعه آتي مناطق مختلف يك كشور از مهم
گذاران با  ريزان و سياست به عبارت ديگر آشنايي برنامه. گذاران بايد به آن توجه نمايند سياست

هاي  يند تعيين استراتژياجمله عواملي است كه در فرنقاط قوت و ضعف اقتصادهاي محلي از 
ها  اي آشنايي با نحوه گسترش فعاليت هاي منطقه ريزي در برنامه. باشد توسعه بسيار حائز اهميت مي

بنابراين . در يك منطقه و شناسايي مزيت نسبي و قدرت رقابتي آن مناطق اهميت بسياري دارد
بي آن اقدامات هاي نس عف و قوت اقتصاد و تعيين مزيتكشورها بايد نسبت به شناسايي نقاط ض

  .جدي به عمل آورند
از جمله ابزارهايي كه به شناخت توان بالقوه و بالفعل مناطق مختلف يك كشور و ارزيابي تأثير 

هاي تحليلي ضرايب مكان،  نمايد، مدل دي مختلف در رشد آن مناطق كمك ميهاي اقتصا فعاليت
ها همچنين  اين مدل. باشد اي اقتصاد پايه مي  ستاده ضرايب منطقه- ي دادهها تغيير سهم و تكنيك

ها و امكانات مناطق مختلف جهت تغيير ساختار اقتصادي اين  روشي براي شناسايي و تعيين فرصت
با توجه به اين نكات در اين مقاله سعي شده با استفاده از شاخص ضريب مكان به . باشد مناطق مي

  . سيب درختي پرداخته شودي آذربايجان غربي دربررسي مزيت نسب
هاي اخير سهم قابل توجهي از  سيب درختي از جمله محصوالت صادراتي ايران است كه در سال
توان از طريق گسترش و تشويق  بازارهاي كشورهاي همسايه را به خود اختصاص داده كه مي

ي عالوه بر ايجاد اشتغال و هايش به صورت اقالم مهم صادرات كشت اين محصول و فرآورده
با توجه به اين كه سيب درختي يكي از . درآمدزايي به عنوان يك منبع تأمين ارز نيز از آن بهره برد

باشد، از اين رو اين سؤال اساسي مطرح  ترين محصوالت دائمي استان آذربايجان غربي مي مهم
تي هست يا نه؟ به منظور تعيين اين است كه آيا اين استان در توليد اين محصول داراي مزيت رقاب

 پرداخته )LQ( مكانمهم، در اين مقاله به محاسبه مزيت نسبي بالفعل با استفاده از شاخص ضريب 
الزم به ذكر است كه شاخص ضريب مكان به بررسي مزيت نسبي بالفعل يك محصول . شده است

رود و بر  طق مختلف به كار مياين روش براي تعيين بخش پايه در منا. پردازد از طرف تقاضا مي
  .اي تأكيد دارد هاي غيرپايه اي از فعاليت هاي پايه تفكيك فعاليت
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   شدهانجام مروري بر مطالعات -2

ثيرپذيري از عوامل متعدد اقتصادي، اي به دليل تأ هاي نسبي محلي و منطقه ها و مزيت قابليت
 از نواحي به نواحي ديگر اي برتري پارهاجتماعي و محيطي، همواره متفاوت است و اين مهم سبب 

دهي فضايي زمانصوص نحوه ساتبيين منطقي در خ. در ارتباط با يك فعاليت خاص شده است
 بر آن است كه مكانتئوري . ها است لف مستلزم استفاده صحيح از نظريههاي مخت فعاليت

  در اينطبعاًً. شن نمايدها را رو يابي فعاليت مكانثر بر گونگي ارتباط عوامل و متغيرهاي مؤچ
متعددي نيز شكل گرفته است كه در ادامه به بررسي برخي از آنها  تجربي ارتباط تحقيقات

  .شود پرداخته مي
هاي عمده مناطق  اي به تجزيه و تحليل اشتغال در بخش در مقاله) 1383(نژاد و تركي  مصري

نتايج حاكي از آن است كه . پرداختند مكانشهري ايران با استفاده از رهيافت تغيير سهم و ضريب 
فروشي، حمل و نقل و خدمات مالي از ميان  هاي معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده بخش

ها اثر تركيبي  باشند و در اين فعاليت بخش عمده فعاليت شهرهاي كشور داراي اثر رقابتي مثبت مي
ها نقش بسيار مهمي در  ينده اين بخشبخشي نيز مثبت است بنابراين انتظار بر آن است كه در آ

 به غير از بخش كشاورزي و 72 در اين تحقيق معلوم شد كه در سال. اشتغال شهرها داشته باشند
 بخش 82اند در حالي كه در سال  هاي پايه قرار داشته ها در گروه فعاليت معدن، ساير بخش

  .داي جاي داشتن هاي غيرپايه اليتكشاورزي و خدمات در گروه فع
كه اقتصاد آمريكا در  ي نشان دادمكاناي با استفاده از شاخص ضريب   در مقاله)1996 (1دمينگ

ي به سمت مشاغل خدماتي حركت كرده و اين ا هان از سمت مشاغل كارخ1983-95طي دوره 
 – سهم"هاي  در اين مقاله تحليل. مسأله اثرات متفاوتي بر مناطق مختلف آمريكا داشته است

جايي كه رشد اشتغال  و از آنشده استراي بررسي اشتغال مناطق آمريكا به كار گرفته  ب"انتقال
باشد، در نتيجه اين دو متغير را به  اغلب تحت تأثير مسأله مهاجرت همراه با رشد جمعيت مي

 .صورت تركيب نيز بررسي كرده است

موقعيت مشابهي  تقريباً در مقاله خود دو منطقه را كه از لحاظ اقتصادي) 1996 (2گروبارموريس 
رسيد كه دو  اگرچه به نظر مي. ي مورد بررسي قرار دادندمكان، با استفاده از شاخص ضريب داشتند

________________________________________________________ 
1. Deming (1996) 
2. Morris Grober (1996) 
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داد كه دو منطقه مورد نظر در طي دوره  منطقه بايد روند رشد يكساني را تجربه كنند، آمار نشان مي
 روشن كرد كه در مكانشاخص ضريب استفاده از . اند هاي زيادي پيدا كرده مورد مطالعه تفاوت

  .اي بيشتري وجود داشت، منطقه از رشد بيشتري برخوردار بوده است اي كه صنايع پايه منطقه
 با تأكيد "اي ر بر مزيت رقابتي منطقهثمعرفي عوامل مؤ"اي تحت عنوان  در مطالعه) 2003 (1مارتين

 ايستا در فرايند شناسايي مزيت اي نبايد به عنوان يك وضعيت شناسي منطقه بر اين كه ريخت
كند كه مطالعات موردي نشان داده است كه مناطق  اشاره مي.  يك منطقه مدنظر قرار گيردرقابتي

خوردار باشند و به عالوه  از مشخصات مربوط به بيش از يك ناحيه برزمانقادرند بطور هم
ي مختلف تغيير شكل توانند به نواح ي مشخص ميزمان مناطق طي يك دوره شود كه مشخص مي
به . باشد ه حفاظت از آن نيازمند مراقبت مييت رقابتي يك فرايند پوياست كراين مزبناب. پيدا كنند

قابتي يك منطقه كمك كرد و بر توان به تداوم مزيت ر گذاري مناسب مي شكلي كه با سرمايه
هاي اساسي در  نگيرد، يك منطقه ممكن است با تنگناانجامگذاري صحيح  اگر سرمايه. عكس

قابتي يك برخورداري از مزيت رقابتي خود مواجه شود و حتي ممكن است مانع حفظ مزيت ر
  . شودزمانمنطقه در طول 

هاي محلي  پذيري در سيستم منشأ رقابت"در مقاله خود با عنوان ) 2004(2 كاپون بويكس و
دي در ايتاليا و سپس تعيين هاي محلي جهانگر  شناسايي سيستم در ابتدا به"جهانگردي در ايتاليا

د كه وجود بازده نرس رايند اين تحقيق به اين نتيجه مي در فآنها. پرداختند هاآنپذيري  ميزان رقابت
پذيري اين نوع  خارجي از طرف ديگر دو منبع رقابتفزاينده از يك طرف و آثار جانبي داخلي و 

هاي  ماند شامل شناسايي سيست رفته در اين مطالعه بكارگهاآنكه روش تحقيقي  .ها است سيستم
 به منظور شناسايي مكان و سپس استفاده از معيار ضريب SIGمحلي جهانگردي با استفاده از ابزار 

شود كه  در جريان تحقيق مشخص مي. حلي استهاي م پذيري هر يك از اين سيستم درجه رقابت
  .ذيري آن بيشتر استپ تر باشد قدرت رقابت جهانگردي كاملهر چه شبكه محلي خدمات 

هاي   به بررسي توزيع فضايي فعاليتمكانبا استفاده از معيار ضريب ) 2003 (3كومبز و اورمن
 اين تحقيق در حال حاضر انجامكنند كه با  گيري مي اند و نتيجه پا پرداختهاقتصادي در اتحاديه ارو

هاي جمعي و چه در  طح فعاليتچه در س(دانند  جع به جغرافياي اقتصادي اروپا ميمطالب بيشتري را

________________________________________________________ 
1. Martin (2003) 
2. Boix & Capone (2004) 
3. Combes & Overman (2003) 
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در واقع براي آنها .  عميقي باقي مانده استچه هنوز شكاف گر)يك از صنايع خاصارتباط با هر
ي جغرافياي اقتصادي اروپا با مناطق بزرگ ادغام يافته اقتصادي چندان واضح  چگونگي مقايسه

يه اروپا و امريكا متفاوت تحادجغرافياي اقتصادي ا در ابتدا بايد مشخص شود كه در عمل. باشد نمي
تحقيقات تجربي نشان . اين مساله به يك دليل كامالً ساده از اهميت اساسي برخوردار است. است
تر ادغام  اوالً بازار كاال در اتحاديه اروپا كم. دهد كه دو علت اصلي براي اين تفاوت وجود دارد مي

توان بر طبق اين نظريه ادعا كرد كه  ابراين ميبن. تر است يافته است و نيروي كار آن نيز كم تحرك
اين دو عامل كافي است براي اينكه اتحاديه اروپا از يك جغرافياي اقتصادي كامالً متفاوت از 

  امريكا برخوردار باشد
  
   چارچوب تحليلي تحقيق-3

اي  حيهالملل بعد نا هاي اقتصاد بين هاي اقتصادي به ويژه در تحليل هاي مديد در تحليل تا مدت
ان ، يك رشته جديد علمي تحت عنو1970اما در خالل دهه . شد ها ناديده انگاشته مي فعاليت

بي صنعتي با توجه به يا مكانكز اصلي اين رشته بر پويايي تمر. شكل گرفتجغرافياي اقتصادي 
هاي اقتصاد  فعاليت و به شدت تحت تأثير نظريه جغرافيايي يك مكانكننده  عوامل تعيين

 مكانليد بر حسب تابع رو، در مبحث جغرافياي اقتصادي به جغرافياي تو از اين . السيك بودنئوك
يايي عوامل توليد قابل ها بر حسب توزيع جغراف شود كه در آن تمركز فضايي فعاليت پرداخته مي
فعال،  ي شامل موجوديت منابع طبيعي، نيروي كارمكانهاي  به عبارتي موجوديت. توضيح است

بر اين اساس، در . كند ص ميها را مشخ  غيره است كه توزيع فضايي فعاليت به بازار ودسترسي
ها با يكديگر رقابت  ي در جذب فعاليتمكانبي از عوامل اصل مناطق بر مبناي برخورداري نس

هاي اقتصادي از بعد   يكي از اشارات اين نگاه مكاني در گستره فعاليت.)2001، مكين(كنند  مي
هايي را دارند كه در آن از  ست كه مناطق مختلف تمايل به تخصص در صنايع و فعاليتنظري اين ا

  . مزيت رقابتي برخوردارند
هاي مختلف مناطق گوناگون  چه آمار ساالنه صادرات كاالهاي مختلف توليد شده در بخش چنان

.  استهاي مزيت نسبي مذكور به سادگي امكان پذير ي شاخص كشور در دسترس باشد، محاسبه
اما چون چنين آماري به طور مستقيم فراهم نيست و همچنين بررسي هاي آماري مستقيم نيز بسيار 
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هاي غيرمستقيم براي تعيين مزيت نسبي  پرهزينه است، در بسياري از تحقيقات انجام يافته از روش
  .شود صادراتي استفاده مي

هاي اقتصادي بر اساس  يي فعاليتي براي توضيح توزيع فضادر ادبيات موضوع معيارهاي مختلف
 از سه  اين كار، بايدانجاماما يك معيار سازگار براي .  بكارگرفته شده استهان آمزيت نسبي 

  :ويژگي زير برخوردار باشد
  .هاي مختلف برخوردار باشد  بايد از قدرت مقايسه بين فعاليتمعيار. 1
 .فاوت برخوردار باشدمعيار بايد از قدرت مقايسه در فضاهاي با مقياس مت. 2

 .به منظور تسهيل مقايسه، معيار بايد مقادير مشخص به خود اختصاص دهد. 3

مستقيم هاي غير اري است كه از اين هر سه ويژگي برخوردار و يكي از روش معيLQ مكانضريب 
هاي   كه عموماً براي فعاليتLQ مكانضريب . تعيين مزيت نسبي يك ناحيه در يك فعاليت است

 از آمار اشتغال، ارزش شود، غالباً اي كشور محاسبه مي ادي در چارچوب اقتصادهاي منطقهاقتص
ها و  طور كلي پتانسيله جويد و ب افزوده، توليد ناخالص و يا هر معيار فعاليت ديگر بهره مي

  .كند هاي گوناگون در مناطق مختلف را آشكار مي هاي صادراتي فعاليت قابليت
  
 LQ(1 (يمكان روش ضريب -3-1

يند شناسايي آدر فر. باشد هاي تحليل اقتصاد پايه مي ترين روش  يكي از رايجمكانتكنيك ضريب 
هاي اقتصاد محلي با استفاده از اين تكنيك، اقتصاد محلي با يك اقتصاد مرجع مورد مقايسه  توانايي
قتصاد مرجع  بر يك نسبت محاسبه شده بين اقتصاد محلي و امكانتكنيك ضريب . گيرد قرار مي

  .شود  ناميده مي" فعاليتمكانضريب "منحصر به فرد مبتني است كه 
 دربردارنده اين فرض نيست مكانبرخالف تكنيك ارتباط پيشين و ارتباط پسين، تكنيك ضريب 

بندي است، بلكه در اين روش به  اي قابل تقسيم اي و غيرپايه هاي پايه ها به فعاليت كه كليه فعاليت
پردازد كه آيا اقتصاد محلي در  اي به بررسي اين امر مي اي و غيرپايه هاي پايه  فعاليتمنظور تعيين

اگر يك فعاليت، سهم اشتغال . يك فعاليت در مقايسه با اقتصاد مرجع سهم بيشتري دارد يا نه
 آن فعاليت براي آن "اشتغال اضافي"بيشتري از مقدار مورد انتظار داشته باشد، در اين صورت 

________________________________________________________ 
1. Location Quotient 
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شود، به اين دليل كه آن ميزان اشتغال بيش از مقدار مورد نياز براي تأمين  اي محسوب مي  پايهناحيه
  .احتياجات محلي است

 درصد از نيروي كار يك اقتصاد محلي در زمينه توليد اتومبيل مشغول باشند و سهم 5فرض كنيد 
گذاري شده كه به  رض پايهمبناي اين تكنيك بر اين ف.  درصد باشد05/0اقتصاد ملي در اين رابطه 

درصد از نيروي كار اقتصاد محلي  05/0منظور تأمين نيازهاي محلي براي توليد اتومبيل فقط بايد 
با فرض صدور توليدات نيروي كار مازاد به ساير مناطق، هر ميزان . در اين زمينه مشغول باشند

اي اشتغال در  به عنوان مقدار پايه) درصد 05/0در اينجا (انتظار  اشتغال بيشتر و باالتر از مقدار مورد
اگر سهم اقتصاد مرجع و اقتصاد محلي از لحاظ اشتغال يكسان باشد يا سهم . شود نظر گرفته مي

گيري كرد كه فعاليت مورد نظر در آن  توان نتيجه تر از اقتصاد مرجع باشد، مي اقتصاد محلي كم
ترين حالت قادر به تأمين نيازهاي محلي بوده بدون چون در به. اي است ناحيه از نظر اشتغال غيرپايه
هاي غيرمستقيم به لحاظ سادگي محاسبات، استفاده از  در ميان روش. اين كه صادراتي داشته باشد

  :شود محاسبه مي) 1( بيش از همه رايج است كه به شكل رابطه شماره مكانضريب 
  

tc

ac

ti

ai

V
V

V
V

LQ =         )1 (  

  

، i ارزش تمام محصوالت در منطقه i ،tiVدر منطقه  a افزوده محصول  ارزشaiVكه  طوري به
acVافزوده محصول   ارزشa و )  مرجعمكان( در كل كشورtcVافزوده تمام محصوالت   ارزش

  .باشد مي)  مرجعمكان(در كشور 
در توليد محصول ) ي منتخبها شهرستان(تر از يك باشد، محل و يا منطقه   بزرگLQگر ا .1

  .مورد نظر نسبت به منطقه مرجع داراي مزيت است
ول در توليد محص) ي منتخبها شهرستان(تر از يك باشد، محل و يا منطقه   كوچكLQاگر  .2

  .منطقه مرجع داردتري نسبت به  مورد نظر مزيت كم
در توليد محصول مورد نظر ) ي منتخبها شهرستان(ا يك باشد، محل و يا منطقه برابر بLQ اگر .3

 .با منطقه مرجع داراي مزيت يكسان است

  :آيد به دست مي) 2(ي با توجه به عامل اشتغال از رابطه شماره مكانا ضريب  ي)LQ(مدل 
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)2(              

∑

∑=

i

i

i

i

i

E
E

e
e

LQ   

  

، اشتغال i ،ieدر بخش ) ي منتخبها شهرستان(ي اشتغال منطقه مكان، ضريب iLQكه  طوري به
∑، i، اشتغال منطقه مرجع در بخش i ،iEدر بخش ) ي منتخبها شهرستان(منطقه  ie كل اشتغال ،
∑و ) ي منتخبها شهرستان(منطقه  iEباشد  كل اشتغال منطقه مرجع مي.  

كننده نيروي شاغل   باشد، منطقه صادرLQ<1اگر .  باشد، منطقه خودكفا استLQ=1اگر 
نمايد و در  اي را مشخص مي اي يا اقتصاد پايه باشد و ميزان اشتغال اضافي آن، فعاليت پايه خود مي

 جزء اقتصاد  كننده نيروي شاغل است و اين فعاليت  باشد، منطقه واردLQ>1صورتي كه 
  ).1378زياري، (شود  اي يا تبعي محسوب مي غيرپايه

  
  اي  محاسبه سطح اشتغال پايه-3-2

شود كه بخشي از ميزان اشتغال  تر باشد، مشخص مي محاسبه شده از يك بزرگLQ هنگامي كه 
تر از يك به اين مفهوم نيست كه كل   بزرگLQبه عبارت ديگر يك . اي است  پايهدر آن فعاليت

اي بودن آن   كمتر از يك مبين غيرپايهLQيك . شود اي محسوب مي اشتغال در آن بخش پايه
فعاليت است، به شكلي كه ميزان اشتغال در آن فعاليت صرفاً در خدمت تأمين تقاضاي محلي 

اي بودن يك فعاليت در يك  بيش از مقدار مورد نياز محلي مبين پايهفقط ميزان اشتغال، . است
محاسبه شده از يك LQ ، هنگامي كه مكانبا توجه به فروض روش ضريب . منطقه است

  :شود استفاده مي) 3(اي از رابطه شماره   به منظور تعيين ميزان مشاغل پايه،تر باشد بزرگ

اي ميزان اشتغال پايه=  i
i

i

i

i .eE
e

E
e

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

∑
∑  )3   (  

اشتغال  i ،ieدر بخش ) ي منتخبها شهرستان(ي اشتغال منطقه مكان ضريب iLQكه  طوري به
∑، i اشتغال منطقه مرجع در بخش i ،iEدر بخش ) منتخب يها شهرستان(منطقه  ieكل اشتغال  
∑و ) ي منتخبها شهرستان( منطقه iEباشد  كل اشتغال منطقه مرجع مي.  
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   استان آذربايجان غربي و جايگاه محصول سيب درختي در آن-3-3

ي منتخب در استان آذربايجان غربي در توليد ها شهرستانمحور اين تحقيق تعيين مزيت رقابتي 
 در ارتباط با سطح ها شهرستانارائه تصويري از موقعيت اين باشد، لذا در مقدمه  سيب درختي مي

در جدول شماره . رسد زيركشت و ميزان توليد و عملكرد در هكتار و اشتغال ضروري به نظر مي
 اطالعات مربوط به سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد در هكتار هر يك از اين )1(

هاي مورد مطالعه منعكس شده  ر هر يك از سالچنين استان آذربايجان غربي دهم و ها شهرستان
انعكاس ) 2( شماره جدولز در همچنين موقعيت اين استان از لحاظ اشتغال در اين زمينه ني. است

  .يافته است
  

  و عملكرد محصول باغي سيب در استانتوليد  برآورد سطح زيركشت،: 1 جدول شماره
 ي منتخب آذربايجان غربيها شهرستانو 

سطح زير كشت باغات به احتساب 
 1382، سال)هكتار(درختان

نام 
  نشهرستا

 بارور  نهال

ميزان 
توليد 

  )تن(

عملكرد 
  كيلوگرم

  21130  430000  20350  450  اروميه
  19935  39851  1999  113  خوي
  19409  105000  5410  425  سلماس
  19972  853791  42749  3835  استان

ب سطح زير كشت باغات به احتسا
نام   1383، سال)هكتار(درختان

  شهرستان
  بارور  نهال

ميزان 
توليد 

  )تن(

عملكرد 
  كيلوگرم

  16000  328250  20516  450  اروميه
  9200  17710  1925  146  خوي
  11000  60533  5503  334  سلماس
  15251  648912  2/42548  4/6766  استان

سطح زير كشت باغات به احتساب 
نام   1384، سال)هكتار(درختان

  شهرستان
  بارور  نهال

يزان م
توليد 

  )تن(

عملكرد 
  كيلوگرم

  18126  371891  20517  350  اروميه
  33000  44275  1925  208  خوي
  13300  73190  5503  425  سلماس
  17974  2/793023  9/44119  1/6969  استان

   بودجه جهاد كشاورزي، استان آذربايجان غربي، قسمت برنامه وزمان وزارت جهاد كشاورزي، سا:منبع     
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 درصد توليد 3شود كه در سطح كشور نزديك به   مشخص مي)2(با توجه به جدول شماره 
محصوالت كشاورزي در ايران به توليد سيب اختصاص دارد و در استان آذربايجان غربي اين سهم 

ي و ي اروميه، خوها شهرستاندر . رسد  درصد توليد محصوالت كشاورزي مي5/7به حدود 
كننده  اين ارقام منعكس. باشد  درصد مي13 درصد و 3 درصد، 32سلماس اين سهم به ترتيب برابر 

  .اهميت توليد سيب در هر يك از اين مناطق است
  

  13851ي منتخب در سال ها شهرستانكشت و اشتغال در توليد سيب  سطح زير:2 جدول شماره

كل 
اشتغال 

  هزار(
  )نفر

اشتغال 
در بخش 
  كشاورزي

  )هزار نفر(

سهم توليد 
سيب 

درتوليد 
كشاورزي 

  )درصد(

توليد 
  كشاورزي

توليد 
سيب 

  )تن(

سطح زير 
كشت 

محصوالت 
ساليانه 

  )هكتار(

سطح زير 
كشت 

محصوالت 
دائمي 

  )هكتار(

كل سطح 
زير 
  كشت

  )هكتار(

  منطقه

  كشور  17665489  1468044  16197445  1147386 36578419 3/137  3319  14572

  استان  887187  76106  811082  458258  6082037 7/535  14421/34  191402

  اروميه  50976  27983  104637  328250  1033640 31/757  10768/91  50976

  خوي  29367  2474  58067  17710  2/497399  3/560  4215535  29367

  سلماس  15697  6021  37265  60533  6/461608 13/113  83/2122  15697

   سازمان جهاد كشاورزي، استان آذربايجان غربي، قسمت برنامه و بودجهوزارت جهاد كشاورزي، :منبع

________________________________________________________ 
  .خرين سال سرشماري جمعيت و نفوس در ايران آ1.
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ي هااندر استان و شهرست مقايسه توليد سيب درختي -1نمودار شماره
  )1384- 1382(منتخب آذربايجان غربي طي دوره مورد مطالعه
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  تان آذربايجان غربيسهم توليد سيب درختي در اس -2 شماره نمودار
  1385ي كشور در سال ها استانو ساير 

  
  

ي و ساير  هاي منتخب استان آذربايجان غربشهرستانسهم توليد سيب درختي در - 3نمودار
  1385 هاي اين استان در سال شهرستان

  
  

 40، 1385كننده اين موضوع هستند كه در سال   نيز به ترتيب منعكس)3( و )2(  شمارهنمودارهاي
 سيب توليدي كشور مربوط به استان آذربايجان غربي بوده و در خود استان آذربايجان نيز درصد

  درصد13 مربوط به خوي،  درصد4د اين استان در اين سال مربوط به اروميه،  تولي درصد72
  . مربوط به ساير نقاط استان است درصد11مربوط به سلماس و 

  
  
  

%60

%40
1
2

%72
%4

%13
%11

1
2
3
4
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   و تجزيه و تحليل نتايج LQگيري معيار  اندازه-4

هاي مربوط به آن مبين كيفيت اقتصادي جمعيت است، چنانچه بسياري از  اشتغال و شاخص
گيري ميزان سالمت، ركود يا  ندان توسعه و علوم اقتصادي، شاخص اشتغال را معيار اندازهانديشم

 بيكاري، ركود، تورم و فقر به يكديگر از اين ديدگاه. كنند فالكت اقتصادي جامعه قلمداد مي
اين عالوه بر . تواند اقتصاد ملي را به سوي سقوط مطلق سوق دهد  ميها آناند و تأثير متقابل  وابسته

گانه  هاي سه ريزان توسعه اقتصادي، مطالعه جمعيت شاغل در بخش از نظر علماي اقتصاد و برنامه
  ).1375نمكي، (كشاورزي، صنعت و خدمات اهميت بسياري دارد 

ي منتخب از ضريب ها شهرستاناي بودن توليد سيب در  ي پايهشناسايدر اين تحقيق براي تعيين و 
و استفاده ) يا انهكتابخ(ين لحاظ در ابتدا با استفاده از تحقيق اسنادي بد. ي استفاده شده استمكان

ي منتخب ها شهرستان (1385از نتايج تفصيلي حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
هاي اقتصادي جمعيت، اعم از تعداد جمعيت فعال، تعداد شاغلين و  مؤلفه) استان آذربايجان غربي

ي مكانسپس به كمك روش تعيين ضريب . رزي، محاسبه شده استدرصد اشتغال در بخش كشاو
ي منتخب استان در مقايسه با يكديگر و در ها شهرستاناشتغال در بخش محصول سيب درختي 

، رهنمودهايي براي حصول به تعادل انجامسر. ارتباط با ميانگين استاني بررسي و تحليل شده است
  .ي منتخب براي رفع معضل بيكاري ارائه شده استها انشهرستي و توسعه پايدار در استان و مكان

  
  ي منتخب استانها شهرستاني بخش كشاورزي در مكان ميزان اشتغال و ضريب -4-1

ي مورد ها شهرستانبه دليل در اختيار نداشتن ميزان اشتغال در بخش توليد سيب براي هر يك از 
  .ز متغيرهاي جايگزين استفاده شده استنظر و همچنين استان و كشور، با استناد به فروض زير ا

  .سهم اشتغال درتوليد سيب متناسب با سهم توليد سيب در كل توليدات كشاورزي است) الف
  :توليد در بخش كشاورزي برابر است با) ب

سطح زيركشت ) + ( بازده در هكتار محصوالت ساالنه×سطح زيركشت محصوالت ساالنه (
  )بازده در هكتار محصوالت دائمي × دائمي محصوالت

  :بازده در هكتار محصوالت ساليانه به صورت زير محاسبه شده است) ج
  توليد محصوالت ساالنه

  كشت محصوالت ساالنهسطح زير
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ر يك سال زراعي بازده در هكتار محصوالت دائمي برابر است با توليد محصوالت دائمي د) د
  .كشت همان ساليم بر سطح زيرتقس

در يك سطح موقعيت هر يك از .  در دو سطح صورت گرفته استمكانمحاسبه ضريب 
 مكانبا استفاده از ضريب ) منطقه مرجع(ي منتخب در مقايسه با استان آذربايجان غربي ها شهرستان

سطح ديگر در ارتباط با اشتغال در بخش كشاورزي و كل اشتغال در استان تعيين شده و در 
 در مكاناز طريق محاسبه ضريب ) منطقه مرجع(موقعيت استان آذربايجان غربي در مقايسه با كشور

اين امر منجر به . ارتباط با اشتغال در بخش كشاورزي و كل اشتغال در كشور مشخص شده است
  .هاي مختلف به ترتيب زير شد تشكيل سناريوها و شاخص

  
   شاخص اول-4-1-1

 مشخص است، دو وضعيت زير شهرستانبرداران باغداري براي هر   چون تعداد بهرهدر اين سناريو
  :توان در نظر گرفت را مي
برداران  چنين با داشتن آمار بهره بردار به عنوان يك نيروي شاغل هم با در نظر گرفتن هر بهره) الف

 را براي هر ALQ1توان   و استان ميشهرستانسيب و كل اشتغال در بخش كشاورزي براي هر 
  : طبق رابطه زير محاسبه كردها شهرستانيك از 

  

2

1
1 x

xLQ A =          )4(  

1X = KHL  / KHUSE    2X = PROL / PROUSE  
  

برداران سيب   تعداد بهرهi، PROUSE شهرستانبرداران سيب در   تعداد بهرهKHUSE كه طوري به
 كل اشتغال در بخش PROL  وi شهرستان كل اشتغال در بخش كشاورزي در KHL در استان،

  .باشد كشاورزي در استان مي
بر اساس اين شاخص مقدار عددي .  منعكس شده است)3(نتايج اين محاسبات در جدول شماره 

.  است92/0 سلماس شهرستانو براي  38/0، خوي 63/1 براي اروميه برابر ALQ1محاسبه شده 
تر از يك است و   بزرگALQ1 اروميه شهرستاندهد كه براي  نتايج حاصل از اين سناريو نشان مي

 اروميه در اين حوزه شهرستانلذا . آيد اي به حساب مي  جزء مشاغل پايهشهرستانباغداري در اين 
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كه   ديگر با توجه به اينشهرستانباشد، در حالي كه باغداري در دو  صادركننده نيروي كار مي
  .آيد اي به حساب مي است جزء مشاغل غيرپايهتر از يك   كوچكها آن درALQ1ميزان

  
  ي منتخبها شهرستان براي ALQ1محاسبه : 3 جدول شماره

 منطقه
  برداران بهره

  سيب
  كل اشتغال
 كشاورزي

X1 X2  ALQ1 
  اي اشتغال پايه

  )هزار نفر(اي  و غيرپايه
 4519/4- 0/385 0/250 0/097 29367 2839 خوي

 313/148- 0/920 0/250 0/230  15697  3620 سلماس
 8064/103 1/631 0/250 0/409 50976 20837 اروميه

  - - - - 191402 47959 استان

  انهاي محقق  يافته:منبع

  

  :شود  اروميه از رابطه زير استفاده ميشهرستاناي در  به منظور محاسبه ميزان اشتغال پايه
  

اي ميزان اشتغال پايه= 
i

i

i

i

i eE
e

E
e .⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

∑
∑ =  8064/103 

  

 هزار نفر 8064/103 اروميه برابر شهرستاناي در  بر اساس محاسبات فوق، ميزان اشتغال پايه
 اروميه شهرستان به اين مفهوم كه با اين ميزان اشتغال اضافي در زمينه توليد سيب در .باشد مي
  .مناطق پرداختتوان به توليد سيب به منظور صدور آن به ساير  مي
تر، با توجه به اينكه اغلب باغداران منطقه مورد نظر  درحالت دوم براي دستيابي به نتايج واقعي) ب

رود كه تعداد شاغلين  كنند، در نتيجه انتظار مي به صورت خانوادگي در زمينه باغداري فعاليت مي
 را به صورت ميانگين، شهرستان هر برداران بنابراين تعداد بهره. برداران باشد بيشتر از تعداد بهره

 ها شهرستانبه عنوان نمونه، اگر ميانگين شاغلين در هر يك از . ايم مضربي از يك عدد فرض كرده
بردارن   برابر تعداد بهره3 خوي و سلماس يها شهرستان و براي 1/5، اروميه 2به ترتيب در استان 

برداران در آن ضريب  ضرب تعداد بهرهفرض شود، تعداد شاغلين در بخش توليد سيب از حاصل 
به منظور تفكيك نتايج حاصل در اين قسمت . آيد دست ميه براي هر يك از مناطق منتخب ب

  .دهيم  نشان ميBLQ1نسبت به بخش قبل آن را با 
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2

1
1 x

xLQB =          )5(  

  

  ي منتخبها شهرستان براي BLQ1محاسبة: 4 جدول شماره

 منطقه
  برداران بهره

 سيب
  ميانگين
  شاغلين

  شاغلين در
  بخش توليد

 سيب

  كل اشتغال
 كشاورزي

X1  X2 BLQ1  
اشتغال 

اي و  پايه
  اي غيرپايه

 12371.5- 0/578 0/501  0/290 29367 8517  3 2839 خوي

 5973.862 1/380 0/501 0/691 15697 10860 3 3620 سلماس
 11393.58 1/223 0/501 50976 0/613 31255/5  1/5 20837 اروميه

  -  -  -  191402 95918 2 47959 استان
  انهاي محقق  يافته:منبع

  

نيز اروميه با دارا ) 5( مشخص است، با استفاده از رابطه شماره )4( كه از جدول شماره طور همان
 شهرستان يك، باز هم صادركننده نيروي كار است و باغداري در اين تر از  بزرگBLQ1بودن 

 سلماس در شهرستانكه  از سوي ديگر با وجود اين. آيد اي به شمار مي همچنان جزء مشاغل پايه
دهد، در اين حالت به   كه نتايج نشان ميگونه همانكننده نيروي كار بود، ولي  حالت قبل وارد

شود كه در   مشخص ميBLQ1بنابراين با توجه به معيار . ل شده استصادركننده نيروي كار تبدي
تر از يك   سلماس بزرگشهرستان براي BLQ1اي است، زيرا   نيز باغداري شغل پايهشهرستاناين 

چون . اشدب كننده نيروي كار مي  تحت اين شرايط كماكان وارد نيز خويشهرستان.  است)38/1(
BLQ1 اي در   به منظور محاسبه ميزان اشتغال پايه. است)57/0( كوچكتر از يك شهرستان براي اين

  .استفاده شده است) 3( اروميه و سلماس از رابطه شماره شهرستان
برابر  اروميه و سلماس به ترتيب شهرستاناي در   شده ميزان اشتغال پايهانجامبر اساس محاسبات 

 به اين مفهوم كه با اين ميزان اشتغال اضافي در زمينه توليد سيب .باشد  مي5973/862 و 11393/58
توان به توليد سيب به منظور صدور آن به ساير مناطق پرداخت   اروميه و سلماس ميشهرستاندر 

  .كننده برتري مناطق مذكور در اين حوزه است كه منعكس
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   شاخص دوم-4-1-2

جا با فرض اين كه سهم اشتغال در توليد سيب متناسب با سهم نسبي توليد سيب در بخش در اين
اين شاخص نيز در دو سطح مقايسه با بخش . شود سازي مي كشاورزي است، اقدام به شاخص
  .گيرد ها مورد ارزيابي قرار مي كشاورزي و مقايسه با كل فعاليت

  

ag
PRO

PROag
PROPRO Y

YLL =                
ag
i

iag
ii Y

YLL =               
ag
PRO

PRO

ag
i

i

A

L
L

L
L

LQ =2
)الف              

  

i ،ag شهرستان ميزان اشتغال در توليد سيب در iLكه  طوري به
iL تعداد شاغلين بخش كشاورزي 

i ،ag نشهرستا توليد سيب در i ،iY شهرستاندر 
iY شهرستان توليد محصوالت كشاورزي در i ،

ag
PROL ،كل اشتغال در بخش كشاورزي استان PROL ،اشتغال در توليد سيب در استان PROY 

agتوليد سيب در استان و 
PROYنتايج حاصل از محاسبه . باشد رزي در استان مي توليدات كشاو

در ) ي منتخب در مقايسه با بخش كشاورزيها شهرستانهر يك از ( در اين شرايط LQشاخص 
  . آمده است)5(جدول شماره 

  
  ي منتخبها شهرستانبراي ALQ2 محاسبه: 5 جدول شماره

  توليد  منطقه
 سيب

  كل توليد
  كشاورزي

سهم 
نسبي 
توليد 
 سيب

كل 
 در اشتغال

بخش 
 شاورزيك

اشتغال 
در 

توليد 
 سيب

X1  X2 ALQ2  

اشتغال 
اي و  پايه

  اي غيرپايه
  )هزار نفر(

 23772/1-  0/190 0/075  0/014  421/553 29367 0/014 497399/2 7140 خوي
 12477.5 1/794 0/075 0/135 2122/83 15697 0/135 461608,6 62427 سلماس
 91950/43 2/803 0/075 0/211 10768/91 50976 0/211 1033640 218361 اروميه
 -  -  - - 14421/34 191402 0/075 6082037 458256 استان

  انهاي محقق يافته :منبع

  

 در سه در مقايسه با اشتغال در بخش كشاورزيمقايسه درصد اشتغال در بخش توليد سيب درختي 
ي منتخب در جدول ها شهرستان براي هر يك از ALQ2ي مكانضريب  منتخب و محاسبه شهرستان
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 اروميه با شهرستاننتايج حاكي از برتري توليد سيب درختي در .  آورده شده است)5(شماره 
، كماكان بخش )الف(بنابراين با در نظر داشتن شاخص دوم در حالت .  است2/803ي مكانضريب 
 شهرستانبعد از آن . شود اي محسوب مي  اروميه بخش پايهشهرستاندر ) سيب درختي(باغباني

كننده نيروي   به ترتيب صادرها شهرستانهر دوي اين . قرار دارد 1/794ي مكانسلماس با ضريب 
ي ها شهرستاندر مقايسه با ديگر . كننده نيروي كار است  خوي واردشهرستانباشند و  كار مي

ترين رقم و برابر   داراي پايينALQ2 خوي شهرستانبخش باغباني در ي مكانمنتخب استان، ضريب 
اي به   خوي جزء مشاغل غيرپايهشهرستانيعني فعاليت توليد سيب درختي در . باشد مي) 0/190(با 

ي منتخب، ها شهرستانهاي مختلف كشاورزي در  به طوركلي در مقايسه بين بخش. آيد شمار مي
ي اروميه و سلماس نسبت به توليد ساير محصوالت مزيت دارد، ها شهرستانب درختي در توليد سي

 درتوليد سيب مزيت شهرستان خوي وضعيت برعكس است و باغداران اين شهرستانولي در مورد 
اي در  به منظور محاسبه ميزان اشتغال پايه. ندارند و بايستي به توليد ساير محصوالت روي آورند

  .شود استفاده مي) 3(س از رابطه شماره ميه و سلما اروشهرستان
 اروميه و سلماس به ترتيب شهرستاناي در  بر اساس محاسبات صورت گرفته ميزان اشتغال پايه

 به اين مفهوم كه با اين ميزان اشتغال اضافي در زمينه . به دست آمد12477/5 و 91950/43برابر 
توان به توليد اين محصول به منظور صدور آن به   اروميه و سلماس ميشهرستانتوليد سيب در 

  .كننده وجود نوعي مزيت نسبي در اين رابطه است، پرداخت ساير مناطق كه منعكس
  

ag
PRO

PROag
PROPRO Y

YLL =              
ag

i

iag
ii Y

YLL =              
all

PRO

PRO

all
i

i

B

L

L
L

L

LQ =2
                  )ب

  

i ،all شهرستان ميزان اشتغال در توليد سيب در iLكه  طوري به
iL شهرستان كل اشتغال در i ،

PROL ميزان اشتغال در توليد سيب در استان و all
PROLباشد  كل اشتغال در استان مي.  
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   در بخش توليد سيب در مقايسه با كل اشتغالBLQ2موقعيت اشتغال: 6 جدول شماره

اشتغال در   منطقه
 يبستوليد 

كل 
 X1  X2 BLQ2  اشتغال

اي  اشتغال پايه
  اي و غيرپايه

  )هزار نفر(
 67905/6- 0/215 0/022 0/004 86544 421/553  خوي

 54955/77 2/412 0/022 0/054 38902 2122/83 سلماس
 284729/2 2/487 0/022 0/056 191402 10768/91 وميهار

 -  - - 0/022 637618 14421/34 استان

  انهاي محقق  يافته:منبع

كماكان )صنعت، معدن وخدمات(ها  در مقايسه مزيت نسبي اشتغال در توليد سيب با ساير بخش
 اشتغال در ساير نسبت به) 41/2(و سلماس ) 48/2(ي اروميه ها شهرستاناشتغال در توليد سيب 

ها نيز   براي ساير بخشLQ مقايسه بهتر بايد ضريب انجامالبته به منظور . ها ارجحيت دارد بخش
 خوي در اين سناريو نيز وضعيت برعكس حاكم است، يعني شهرستاندر مورد . محاسبه شود

  .ها نسبت به اشتغال در توليد سيب ارجحيت دارد اشتغال در ساير بخش
سه موقعيت اشتغال در بخش توليد سيب دهد، از بررسي   نشان مي)6(ل شماره كه جدو همچنان
شود   چنين استنتاج مي مقايسه با كل اشتغال برايBLQ2ي مكان منتخب و محاسبه ضريب شهرستان

 از رونق خوبي 2/487ي مكان اروميه با ضريب شهرستانكه كماكان بخش باغباني سيب درختي در 
 شهرستانبخش باغباني در ) ب(بنابراين با در نظر داشتن شاخص دوم در حالت .  استخورداربر

 سلماس در اين حالت بهتر شده و با شهرستانوضعيت . شود اي محسوب مي اروميه بخش پايه
هر . گيرد  اروميه قرار ميشهرستاناي بودن با   در شرايط يكساني از لحاظ پايه412/2ي مكانضريب 
كننده نيروي   خوي واردشهرستانباشند،  كننده نيروي كار مي  به ترتيب صادرها شهرستان دوي اين
ي بخش باغباني در مكاني منتخب استان، ضريب ها شهرستاندر مقايسه با ديگر . كار است
ني براي باشد، يعني بخش باغبا  مي)0/190( برابر با BLQ2ترين رقم   خوي داراي پايينشهرستان

  .اي دارد  خوي نقش غيرپايهشهرستانمحصول سيب درختي در 
 شده به ارزيابي و بررسي موقعيت رقابتي هر يك از انجامبا استفاده از محاسباتي كه تاكنون 

تر در  اما به منظور قضاوت دقيق. شود ي منتخب در استان آذربايجان غربي پرداخته ميها شهرستان
يت استان آذربايجان غربي در اين حوزه در مقايسه با كل كشور نيز مورد اين زمينه الزم است موقع

  .شود لذا در ادامه تحقيق دو سناريوي ديگر نيز بررسي مي. ارزيابي و سنجش قرار گيرد
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 در استان سيب در مقايسه با اشتغال در بخش كشاورزيتوليد  موقعيت اشتغال در بخش )ج
  آذربايجان غربي

بررسي موقعيت توليد سيب درختي در مقايسه با بخش كشاورزي پرداخته در سناريوي اول به 
در اين ارتباط براي بررسي وضعيت مزيت نسبي توليد سيب درختي در استان آذربايجان . شود مي

  .شود غربي در مقايسه با كشور از رابطه زير استفاده مي
  

ag
CO

COag
COCO Y

YLL =          )6(  
  

agكه  طوري به
PROL ،تعداد شاغلين بخش كشاورزي استان PROL ميزان اشتغال در توليد سيب 

agاستان، 
COY ،كل توليد محصوالت كشاوزري در كشور COY ،توليد سيب در كشور ag

COL 
  .باشد  ميزان شاغلين در توليد سيب كشور ميCOL كشور و تعداد شاغلين بخش كشاورزي در

  
   در بخشموقعيت اشتغال در بخش توليد سيب در مقايسه با اشتغال: 7 جدول شماره

  كشاورزي در استان آذربايجان غربي

 منطقه
اشتغال در 
 توليد سيب

در بخش  اشتغال
 X1  X2 BLQ2  كشاورزي

  اي شتغال پايها
 )هزار نفر(

 -  -  -  0/075 191402 14421/34 استان

  440/613 2/402 0/031 - 3319 104/109  كشور
   محققهاي  يافته:منبع

  

 402/2 توليد سيب در استان آذربايجان غربي بيش از يك و برابر مكانشود كه ضريب  مالحظه مي
اي  به منظور محاسبه ميزان اشتغال پايه. ي استا است و بخش باغباني در اين استان يك فعاليت پايه

  .استفاده شده است) 3(در اين بخش از رابطه شماره 
 به اين مفهوم .است 613/440اي در اين استان برابر  شده ميزان اشتغال پايه  انجامبر اساس محاسبات 

د اين محصول به منظور توان به تولي كه با اين ميزان اشتغال اضافي در زمينه توليد سيب در استان مي
  .كننده وجود نوعي مزيت نسبي در اين رابطه است صدور آن به ساير مناطق پرداخت، كه منعكس

  در استان آذربايجان غربياشتغال كل  موقعيت اشتغال در بخش سيب در مقايسه با )د
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3/2072 ==
all
CO

CO

all
PRO

PRO

C

L
Y

L
L

LQ        )7(  

  

allكه  طوري به
PROLال در استان،  كل اشتغall

COL ،كل اشتغال كشور PROL ميزان اشتغال در توليد 
  .باشد  ميزان شاغلين در توليد سيب كشور ميCOLسيب استان و 

  
  بايجان غربي كل در استان آذرموقعيت اشتغال در بخش توليد سيب در مقايسه با اشتغال: 8 جدول شماره

  اشتغال در  منطقه
 توليد سيب

 X1  X2 BLQ2  اشتغالكل 
اشتغال 

  اي پايه
 )هزار نفر(

 -  -  - 0/022 637618 14421/34 استان

  473/225 207/3  007/0  3319 14572  كشور

  ان محققهاي  يافته:منبع

  

ها در استان آذربايجان غربي در مقايسه  با بررسي مزيت نسبي اشتغال در توليد سيب با ساير فعاليت
 به دست آمده و بيانگر اين است كه توليد سيب در اين استان نسبت به 207/3با كل كشور عدد 

اي در اين بخش از رابطه  به منظور محاسبه ميزان اشتغال پايه. ها داراي مزيت است ساير فعاليت
  .استفاده شده است) 3(شماره 

 اي در اين استان بر اساس كل اشتغال برابر  گرفته، ميزان اشتغال پايهبر اساس محاسبات صورت
 به اين مفهوم كه با اين ميزان اشتغال اضافي در زمينه توليد سيب در استان فوق  است،473/225
كننده وجود  توان به توليد اين محصول به منظور صدور آن به ساير مناطق پرداخت و منعكس مي

شود كه موقعيت استان در بخش  همچنين مالحظه مي. ين رابطه استنوعي مزيت نسبي در ا
  .تر است كشاورزي در مقايسه با كل اشتغال مناسب

  
  گيري بندي و نتيجه جمع -5

ريزي اقتصادي  هاي مهم برنامه هاي مختلف اقتصادي، يكي از جنبه توجه به مزيت نسبي فعاليت
ريزي و توسعه  كشاورزي ايران و لزوم برنامهباتوجه به اهميت بخش باغباني در اقتصاد . است
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هاي نسبي در اين  ، آگاهي از مزيتها آنكشت و صادرات محصوالت باغي بر اساس مزيت نسبي 
سيب درختي، يكي از محصوالت عمده در استان . زمينه و تقويت آن بسيار حائز اهميت است

چنين گسترش صادرات و همستان، باشد و نقش اساسي در ايجاد اشتغال در ا آذربايجان غربي مي
از اين رو در اين تحقيق با استفاده از شاخص ضريب . دارد... از طرفي توسعه صنايع تبديلي و

در . مكان به تعيين مزيت رقابتي توليد و صادرات سيب درختي در اين استان پرداخته شده است
 . استفاده شده استمكانب واقع به منظور محاسبه مزيت نسبي بالفعل يك فعاليت از شاخص ضري

  : تحت سناريوهاي مختلف در اين تحقيق نتايج زير حاصل شدLQبا بررسي وضعيت شاخص 
باشد و به  اي مي ي اروميه و سلماس از مشاغل پايهها شهرستانبخش توليد سيب درختي در  .1

 خوي يك فعاليت شهرستان در هر سه سناريو، اين بخش در LQدليل پايين بودن ضريب 
  .شود اتي محسوب ميخدم

 .اي است  فعاليت توليد سيب در استان آذربايجان غربي نيز يك فعاليت پايه .2

 .با توجه به نتايج باال استان آذربايجان غربي در توليد سيب درختي داراي مزيت نسبي است .3

توان  ن محصول ميها و صنايع جانبي اي هاي مناسب و فراهم نمودن زيرساخت گذاري با سرمايه .4
 .تداوم اين مزيت كمك نمودبه 

 در اين گسترش اين بخشز معضالت اقتصادي ايران است، با توجه به اين كه بيكاري يكي ا .5
  .تواند كارساز باشد استان از اين بعد نيز مي



   1388 ستان پاييز و زم اقتصادي، سال اول، شماره اول،ذاريسياستگ پژوهشي –مجله علمي 
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