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 11/11/91 :تاريخ پذيرش       21/23/91 :تاريخ دريافت
 چکيده

زايي جهت  هاي اشتغال ها و پتانسيلهاي با ظرفيتهاي اقتصادي، شناسايي بخش در بررسي

زايي  بررسي پتانسيل اشتغال ،هدف اصلي اين مطالعه. ز اهميت استهاي آتي بسيار حاي ريزي برنامه

ف شهر و روستا به تفکيک جنسيت  هاي مختل بخش کشاورزي استان خراسان رضوي در عرصه

هنگام شده هب (RAS)ستانده استاني که به روش راس -براي اين منظور از جدول داده. باشديم

کل اقتصاد استان، بخش کشاورزي از نظر  ينتايج نشان داد که در عرصه. استفاده شد ،بود

 يدهندهانتشار و حساسيت انتشار که نشان زايي و همچنين قدرت هاي کشش اشتغال شاخص

خصوص اشتغال مستقيم در اگرچه در. ، در مرتبه دوم قرار داردباشد پيوندهاي پسين و پيشين مي

اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش  يخصوص عرصههمچنين نتايج در. اول است يمرتبه

 ،هاي اقتصادي برخوردار نيستکشاورزي در مناطق شهري از جايگاه بااليي نسبت به ساير بخش

زايي مردان و  اي که کشش اشتغال گونهبه. االترين جايگاه برخوردار استناطق روستايي از بولي در م

همچنين ميزان . باشد مي 299/2و  293/2ترتيب شاورزي مناطق روستايي بهزنان در بخش ک

و  3/5و  6/4ترتيب حدود در بخش کشاوزي مناطق روستايي به شاخص قدرت انتشار مردان و زنان

به عبارت ديگر . دباش مي 24/3و  73/5ترتيب مردان و زنان در بخش کشاورزي به تشارحساسيت ان

ترين بخش در عنوان اصليزا در کل استان و بهعنوان دومين بخش اشتغالبخش کشاورزي به

خصوص هب)هاي ديگر اقتصاد ثيرگذاري بر بخشباشد که از قابليت بااليي در تأمناطق روستايي مي

 .ها برخوردار استو دروني کردن فعاليت( ستاييدر نواحي رو
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 پيشگفتار
اين عامل در . سزايي در اقتصاد کشورها داردهترين عامل توليد نقش بعنوان مهمنيروي کار به

وان عامل عناي که از يک طرف بهبه گونه. کند اي ايفا مي اقتصادي نقش دوگانههاي  ريزي برنامه

به عبارت (. 1271پيراسته و کريمي، )شدبا عنوان هدف توسعه مطرح ميتوسعه و از طرف ديگر به

عنوان يک نهاده و ابزاري براي توسعه عه، عالوه بر اينکه نيروي کار بههاي توس ريزي ديگر در برنامه

هاي توسعه نيز در راستاي خود نيروي کار و براي آنها  ريزي بلکه بسياري از برنامه ؛باشد مي مطرح

هاي توسعه، توسعه کمي و کيفي نيروي کار و اشتغال  ريزي باشد و هدف بسياري از برنامه مي

که حدود  1265-1255 هاي هاي باالي رشد جمعيت در طي سال در ايران به دليل نرخ. باشد مي

جمعيت قابل توجهي از نيروي انساني با يک ( 1235سرشماري نفوس و مسکن، )درصد بود 9/2

ترين عامل افزايش عرضه  اند که اصليوارد شدههاي اخير به بازار کار ساله در سال 32حدود  يوقفه

ورود اين تعداد نيروي کار به اقتصاد کشور باعث بروز پيامدهاي . شوند نيروي کار محسوب مي

توان عدم تعادل در بازار  ترين پيامد آن را مي شود که اصلي ي در سطح کالن اقتصادي ميمختلف

هاي مختلف اقتصاد عنوان  وجود آمدن بيکاري آشکار و پنهان در عرصههنيروي کار و به دنبال آن ب

نمود که تهديدي جدي در راه شکوفايي اقتصاد است و يکي از عوامل اصلي بروز مسائل و مشکالتي 

هاي اجتماعي  وري، کاهش توليد ملي، بروز مسائل و ناهنجاري همچون فقر، سوء تغذيه، کاهش بهره

ريزي بر اساس  هاي مختلف اقتصادي و برنامه زايي بخشلذا بررسي پتانسيل اشتغال. باشد مي... و 

تصاد هاي مختلف اق عاليتزا در فهاي اشتغال آن جهت نيل به اهداف اقتصادي و شناسايي ظرفيت

هاي  هاي مختلف کشور از جنبه از طرف ديگر، با توجه به وضعيت استان. ز اهميت استبسيار حاي

رسد که  به نظر مي... ها و منابع و محيطي، دسترسي به زيرساخت مختلف اقليمي، محيطي و زيست

کل کشور شناسايي  يهاي اقتصادي را در عرصه در سطح فعاليت زايي هاي اشتغالتوان ظرفيت نمي

لذا چنين . ريزي کرد ها تعميم داد و بر اساس آن برنامه نمود و نتايج آن را به تمامي استان

صورت گيرد که از نتايج ( حداقل در سطح استاني)اي سنجي بهتر است که در سطح منطقه پتانسيل

 .آن بتوان استفاده نمود

ت نيروي کار از کل جمعي %27/7وي کار، نفر نير 1795732استان خراسان رضوي با دارا بودن 

بخش کشاورزي استان . (1279سالنامه آماري استان خراسان رضوي، )شود کشور را شامل مي

کار استان را شامل  نيروي %65/33حدود ( شکار، جنگلداري شامل کشاورزي،)خراسان رضوي

نظر تعداد نيروي کار و هم  هاي اقتصادي استان، هم از ترين بخش عنوان يکي از اصليشود که به مي

رو در اقتصاد آن و همچنين تبيين  هاي پيش باشد که شناسايي بخش از نظر ارزش افزوده مطرح مي

هدف . سزايي برخوردار استههاي کليدي، از اهميت ب عنوان يکي از بخشي بهجايگاه بخش کشاورز
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هاي مختلف اقتصادي استان  شزايي بخهاي اشتغال اصلي اين مطالعه بررسي و شناسايي پتانسيل

 .خراسان رضوي به تفکيک جنسيت با تأکيد بر بخش کشاورزي است

زايي صورت زا و پتانسيل اشتغال هاي اشتغال خصوص تحليل بخشي مطالعاتي که دردر پيشينه

در . ستانده در اين مطالعات از جايگاه قابل توجهي برخوردار است -گرفته، استفاده از جدول داده

، (3211)، وان زتني و اوگادياني(3213)توان به مطالعات چن و همکاران مياين خصوص 

، (3227)لهر و همکاران ،(3227)، نيووال و همکاران(3212)، حسن و همکاران(3211)ويدرا

، استيل ول و (3222)زن و همکاران، لن(3223)، ولدخاني(3223)اسپوري و همکاران

، (1292)، سيدمشهدي و همکاران(1292)، شريفي(3222)، زيگلمن و همکاران(3222)همکاران

، کشاورز (1273)، جواهري و هادي زنوز(1279)، ترحمي و اسفندياري(1277)اسفندياري و ترحمي

اشاره ( 1271)لطيفي و عليزاده و( 1272)، بيدآباد(1272)، کشاورز حداد(1276)حداد و چراغي

 .کرد که در ذيل برخي از نتايج مطالعات مذکور ارائه شده است

ستانده به بررسي چگونگي  -اي با استفاده از جدول داده در مطالعه( 3213)چن و همکاران

نتايج نشان داد که تأثيرات اشتغال و . اري صادرات بر اشتغال و ارزش افزوده چين پرداختندتأثيرگذ

اگرچه با پيشرفت تغييرات و تحوالت  .ضاي نهايي، بزرگتر از صادرات استده داخلي از تقاارزش افزو

 3223تا  3223اقتصادي، نتايج نشان داد که کل ارزش افزوده داخل از صادرات و تقاضاي نهايي، از 

 . اند همگرا شده

با استفاده از تحليل خصوص تأثيرات اشتغال و بيوتکنولوژي در آلمان اي در در مطالعه( 3211)ويدرا

ستانده به اين نتيجه رسيد که تأثير مستقيم بيوتکنولوژي بر توليد خالص و اشتغال در  –داده

ها و عوامل مکانيکي و  هاي اقتصادي بسيار متفاوت است و به اهميت نسبي مکانيزم بخش

بيشتر از  ه نسبته تأثير غيرمستقيم اقتصادي بهمچنين نتايج نشان داد ک. آالتي آنها دارد ماشين

 .تأثير مستقيم آن است

خصوص توليد و اشتغال بخش صنعت مالزي، با استفاده اي در در مطالعه( 3212)حسن و همکاران

بخش ستانده به اين نتيجه رسيدند که ارتباط مستقيم و مثبتي بين صادرات  -از جدول داده

باعث ( 3224-3222)سال 5طول ي که افزايش صادرات در ا گونهبه. صنعت و اشتغال وجود دارد

 .گردد مي %23و  32ل به ترتيب به ميزان افزايش سريع توليد و اشتغا

هاي زيستي بر  هاي سوخت اي به بررسي تأثيرات سياست در مطالعه( 3227)نيووال و همکاران

توسعه نتايج نشان داد که دستيابي به اهداف . ستانده پرداختند –اشتغال با استفاده از جدول داده

 .دست آيديامدهاي جانبي در خصوص اشتغال بهتواند بدون عوارض و پ هاي زيستي مي سوخت
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اي به بررسي اثرات انرژي تجديدپذير بر اشتغال در آلمان  در مطالعه( 3227)لهر و همکاران

ر بر هاي تجديدپذي بيني اثرات انرژي ستانده براي پيش -آنها در اين مطالعه از جدول داده. پرداختند

 . استفاده کردند 3222اشتغال تا سال 

هاي اقتصاد  زايي بخش ستانده به بررسي اشتغال -با استفاده از تکنيک جدول داده( 3223)ولدخاني

ستانده، دو بخش  -دهد که بر اساس روش کشش داده نتايج اين مطالعه نشان مي. استراليا پرداخت

زايي را دارند و بر اساس روش استخراج  صنايع دستي و خدمات بازرگاني بيشترين اشتغال

هاي کليدي  عنوان بخشو صنايع ماشيني و تجهيزات آن به هاي زراعت و شکار اي، بخش فرضيه

 .شوند محسوب مي

اهميت صنعت نفت در ايجاد توليد و اي به بررسي  در مطالعه( 1292)و همکارانسيدمشهدي 

ستانده  -با استفاده از جدول داده هاي اقتصادي  عاليتثير آن بر ساير فأاشتغال در اقتصاد ايران و ت

را دارا بوده ( بخش 24از ) 4نتايج نشان داد که صنعت نفت از نظر کشش توليد کل رتبه . پرداختند

همچنين با توجه به نتايج شاخص حساسيت . را دارد 32 يو از نظر کشش اشتغال کل، مرتبه

ها، با ديگر  ه که اين صنعت بيش از متوسط ساير بخشانتشار و نيز شاخص پراکندگي، اذعان شد

 .باشد ها در ارتباط مي بخش

 هاي اقتصاد زايي بخش هاي توليدي و اشتغال پتانسيلاي  در مطالعه( 1279)اسفندياري و ترحمي

هاي مختلف در چارچوب  کارگيري شاخصهبا بدر اين مطالعه، . را مورد بررسي قرار دادند ايران

زايي اقتصاد ايران را در قالب ده بخش  هاي توليدي و اشتغال ، پتانسيل1272ستانده  -جدول داده

الزاما  و لذا هاي توليدي است هاي اشتغال کمتر از کشش کششنتايج نشان داد که . شدبندي  رتبه

 . زا باشند توانند اشتغال هاي رشد محور نمي سياست

هاي اقتصادي ايران با تاکيد زايي بخش بررسي اشتغالاي به  در مطالعه( 1277)ترحميو اسفندياري 

بخش کشاورزي، نتايج نشان داد که . ستانده پرداختند -در چارچوب جدول داده کشاورزي بر بخش

هاي  زايي را در ميان بخش اول تا سوم اشتغال يها و ساير محصوالت غذايي و ساختمان رتبه روغن

بخش اقتصاد  25که از  دادل و کشش اشتغال کل نشان کشش توليد ک يمقايسه. اقتصادي دارند

 .بخش کشش اشتغال بيشتر از کشش توليد دارند 3ايران تنها 

ويژه از هاي به بررسي ساختار اقتصاد استان کردستان، ب در مطالعه( 1273)هادي زنوزو جواهري 

راي دستيابي به بخشي ب 45ي  ستانده -جدول داده که در آن از  نظر وضعيت اشتغال پرداختند

به ازاي افزايش يک  داد کهنتايج حاصل از اين تحقيق نشان . اهداف مورد نظر استفاده کردند

هاي  کند و بخش ميليون ريال توليد، افزايش پيدا مي 10223ميليون ريال در تقاضاي نهايي، 

 . را دارندزايي  ترتيب بيشترين و کمترين توان اشتغالختمان و خدمات واحدهاي مسکوني بهسا
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هاي اقتصادي ايران با  زايي بخش اي به بررسي و ارزيابي اشتغال در مطالعه( 1272)حداد کشاورز

 بر اساس پيوند پيشيننتايج نشان داد که . بخشي پرداخت 41ستانده  -استفاده از جدول داده

 ومي،هاي خدماتي مذهبي و اجتماعي، زراعت، خدمات کسب و کار، ساير خدمات آموزش عم بخش

 الزم براي ايجاد هر فرصت شعلي تمام وقت، يهاي با پيوند پيشين کمتر از نظر هزينه بخش

توسعه با  باالترين هزينه مربوط به بخش تحقيق و. بيشترين افزايش تقاضاي نهايي را نياز دارند

 ميليون 1409ير خدمات اجتماعي با ميليون ريال و کمترين آن در خدمات مذهبي و سا 17407

  .ريال براي ايجاد يک فرصت شغلي تمام وقت است

توان گفت که عمده اين مطالعات در  عات صورت گرفته ميلخصوص مطابندي کلي در در يک جمع

هاي اي که تحليل سياستهسطح ملي و بعضاً در سطح ايالتي و يا استاني صورت گرفته و مطالع

هاي شهري و روستايي  چنين در عرصهو همزايي را به تفکيک جنسيت مرتبط با اشتغال و اشتغال

گيرد، تفکيک و هايي که صورت مي ريزياز آنجايي که در برنامه. يده نشدد ،مدنظر قرار داده باشد

دليل ههاي شهري و روستايي ب خصوص تمايز بين عرصهههاي هدف و ب ها براي گروهتحليل سياست

ز اهميت در اين خصوص تا، از جمله نکات حايدي شهر و روساختالف قابل توجه بين ساختار اقتصا

هاي مختلف  آن در عرصه يلذا اين مطالعه چنين تمايزاتي را مدنظر قرار داده و مطالعه ،مي باشد

 .شهر و روستا و به تفکيک جنسيت صورت گرفته است

 روش تحقيق
ستانده استفاده  -هاي مختلف اقتصاد از جدول دادهزايي بخشدر اين مطالعه براي تحليل اشتغال

(. 1941و 1926لئونتيف، )ارائه شد 1922ي اين روش اولين بار توسط لئونتيف در اواخر دهه. شد

هاي اقتصادي استفاده  اين روش، براي تحليل بسياري از اقتصادها و بخش يامروزه از مفاهيم پايه

ر گسترده در اقتصاد طوههايي است که ب ستانده از جمله روش -شود و در واقع تحليل داده  مي

و ( 3229؛ ميلر و بالير، 3222؛ بامول، 1999پولنسک، )گردد ا و نواحي مختلف استفاده ميکشوره

از اين . هاي مختلف اقتصاد ارائه شده است هاي اخير کاربردهاي مختلفي از آن در حوزه در دهه

   و شناسايي  هاي مختلف مطالعاتي همچون تحليل ساختار اشتغال و بررسي جدول در حوزه

 جدول . هاي مختلف به نيروي کار استفاده شده است هاي بخش هاي کليدي و نيازمنديبخش

ي اصلي جدول را تشکيل اول که ناحيه يکلي است که در ناحيه يستانده شامل چهار ناحيه-داده

ختلف هاي مدهد، گردش توليد و مصرف کاالها و خدمات و به عبارتي داد و ستد ميان بخشمي

نشان داده شده است ( نهايي مصارف)ي دوم، اجزاء تقاضاي نهاييدر ناحيه. دهدتوليد را نشان مي

، (Gi)، مصرف دولتي(Ci)را حاصل جمع مصرف خانوارها (Fi)توان اجزاء تقاضاي نهاييکه مي

 :دانست و به عبارتي (Ei)و صادرات (Ii)تشکيل سرمايه
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(1) 
iiiii EIGCF 
 

( آيد ت ميدسهاول ب يکه از ناحيه)جمع تقاضاي نهايي و تقاضاي واسطهاز آنجايي که حاصل 

 :توان نوشت، بنابراين ميدهدتقاضاي کل را تشکيل مي

(3) 
iii WFZ 
 

توان با کم کردن واردات  در اين خصوص مي. باشد تقاضاي کل مي iZتقاضاي واسطه و iWکه 

(Mi)دست آوردهصورت ذيل به، توليد کل را ب: 

(2) 
iii MZX 
 

ميزان ارزش افزوده به  ، معموالسوم که اجزاء ارزش افزوده در آن نشان داده شده است يدر ناحيه

گزارش ( نيروي کار و يا سرمايههمچون )ل توليدعوامهاي مختلف اقتصاد و همچنين تفکيک بخش

استخراج شده از )هاي واسطه ا حاصل جمع ارزش نهادهتوان ارزش توليد کل ربنابراين مي. گرددمي

 :به عبارت ديگر. ها دانستبخش يو ارزش افزوده( اول يناحيه

(4) 
jjj VSX 
 

ي چهارم اصوال بايد در ناحيه. هاستبخش يارزش افزوده jVهاي واسطه و ارزش نهاده jSکه

، ارائه شودقاضاي نهايي ايجاد شده و مصرف ميطور مستقيم در قسمت تهاي که بارزش افزوده

انده اين ناحيه ست-هاي داده  در اکثر جدول ولي معموال. (همچون ارزش افزوده خدمات خانگي)گردد

 .باشدخالي مي

 :صورت ذيل تعريف کردها را به توان مقدار نهاده ده ميستان -در جدول داده

(5) jijij Xax 
 

که
ija بنابراين . مقدار نهاده کاال و خدمت خريداري شده به ازاء يک واحد توليد بخش خريدار است

 :توان نوشت مي

(6) 
j

ij

ij
X

x
a 

 
 يکه با محاسبه

ija توان ماتريس  ها ميبراي تمام بخشA دست آوردهصورت ذيل برا به: 

(3) 
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 :صورت ذيل بازنويسي کردرا به Aتوان  بنابراين مي

(7) XXA ij ][
 

توان به  تقاضاي نهايي را مي يبنابراين معادله. است Xنشان دهنده ماتريس قطري  -که عالمت

 :هاي ذيل بازنويسي کرد فرم

(9) 
i

jijii XaXF

 
 

(12) FAXX   

 

(11) FXAI  )(  
 

 :صورت گسترده ذيل نوشتهتوان روابط باال را ب که مي

(13) 
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کارگيري از اين هب ،توان از آنها استفاده نمود ستانده مي-از جمله کاربردهايي که در جدول داده

. باشد هاي مختلف اقتصادي مي زايي بخش جدول در تبيين مباحث مربوط به اشتغال و اشتغال

يک سطر وارد گردد  صورتههاي مختلف ب ستانده اشتغال بخش-چنانچه در انتهاي جدول داده

(iL) با تقسيم آن بر کل ستانده بخش ،i ضريب اشتغال بخش ،i ام)( il ميلر و )آيد دست ميهب

 (:1271شهري،  ؛ عاقلي کهنه3229بالير، 

(12) 
i

i

i
X

L
l 

 
. ام، چه ميزان نيروي کار مورد نياز استiدهد که به ازاء يک واحد توليد بخش  اين ضريب نشان مي

 :باشد صورت ذيل ميهب ،ماتريس ضرايب اشتغال که در واقع ماتريس قطري ضريب اشتغال است

(14) 
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دست هدر ماتريس معکوس اشتغال که از ضرب ماتريس ضرايب اشتغال در معکوس لئونتيف ب

 :دهد اشتغال را نشان مي يضريب فزايندهآيد، مجموع ستوني عناصر آن،  مي

(15) 1)(  AIlL  
 :آيد دست ميهکارگيري نيروي کار از طريق تغيير ناشي از توليد بهتغيير در ميزان ب

(16) 



1j

jj XlL

 
 :محاسبه نمودتوان تغيير در اشتغال را بر حسب تقاضاي نهايي و يا اجزاء آن  و به بيان ديگر مي

(13)  
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کشش اشتغال کل که از نسبت درصد تغييرات در اشتغال کل به تغييرات در  يچنانچه محاسبه

دست هصورت رابطه ذيل برا به توان آن مي ، مدنظر باشد؛آيد دست ميهتقاضاي نهايي هر بخش ب

 :آورد

(17) 
L

F

F

L

FF

LL
E

j

jjj

L

j
T
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. دست آوردهتوان کشش اشتغال کل را بمي( 13)استفاده از رابطه که با 
jF

L




 يضريب فزاينده 

 :آيددست ميهب( ستوني)ل جمع عناصر ماتريس معکوس اشتغالاشتغال است که از حاص

(19) Li
F

L

j

.




 
L ماتريس معکوس اشتغال وi از آنجايي که تغييرات در تقاضاي . نيز بردار سطري واحد است

ش و غيرمستقيم در ساير زايي در هر بخنهايي هر بخش اقتصادي، باعث تغييرات مستقيم اشتغال

ناشي از تغييرات )تغال کل را به دو بخش کشش مستقيمتوان کشش اش، لذا ميشودها مي بخش

تفکيک نمود که ( هااشي از تغييرات اشتغال در ساير بخشن)و غير مستقيم( شتغال در همان بخشا

صورت ذيل هلذا کشش اشتغال مستقيم ب. دهددست ميهحاصل جمع آنها، کشش اشتغال کل را ب

 :آيددست ميهب

(32) 
L

F

F

l

FF

Ll
e

j

jjj

L

j
D











/
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باال  يکه در رابطه
jF

l




کشش اشتغال غير . باشندميقطر اصلي ماتريس معکوس اشتغال ، عناصر 

 :آيددست ميهصورت ذيل بهمستقيم نيز ب
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(31) DTID L

j

L

j

L

j eEe 
 

هاي مختلف  توان در تحليل پيوندهاي پسين و پيشين بخشهايي که از آن مياز جمله شاخص

(BL)توان به ضرايب پيوستگي پسين، مياقتصاد استفاده نمود
و ضرايب پيوستگي پيشين  1

(FL)
ضرايب پيوستگي پسين، اثربخشي مستقيم و غيرمستقيم تغييرات در تقاضاي . اشاره نمود 3

دهد و ضرايب پيوستگي پيشين، آثار  هاي مختلف اقتصاد نشان مي نهايي را بر ساختار توليد بخش

اين دو . دهد  لف نشان ميهاي مخت مستقيم و غيرمستقيم تغييرات بالقوه عوامل اوليه را بر بخش

 :شوندصورت ذيل نشان داده ميبهضريب 

(33) 1).(  AIiBL  
 

(32) iBIFL .)( 1  
)(1که در روابط باال،  AI 1ماتريس معکوس لئونتيف و)(  BI  ماتريس معکوس توليد است

     يدر واقع نرمال شده هاي ديگري که توان از شاخصمي. نيز بردار ستوني واحد است iو 

براي تحليل روابط پسين و پيشين  ،باشندي ضرايب پيوستگي پسين و پيشين ميهاشاخص

PDIها، شاخص قدرت انتشار  اين شاخص. استفاده نمود
SIو شاخص حساسيت  2

. باشدمي 4

ن چنانچه مقدار آ. باشدمي (BL)مال شده شاخص ضرايب پيوستگي پسينشاخص قدرت انتشار، نر

هاي  آن است که بخش مذکور نياز شديدي به داده يدهنده، نشانتر از يک باشدبراي بخشي بزرگ

کند و اگر ميانگين اقتصاد ايجاد مي ها دارد و به عبارتي تقاضاي بيشتري نسبت بهساير بخش

ضعيف توليدي براي اقتصاد ايجاد  يآن است که انگيزه يدهنده، نشانتر از يک باشدکوچک

 :گرددصورت ذيل محاسبه ميهشاخص قدرت انتشار ب. کند مي

(34) 
iAIi

AIin
PDI

1

1

)(

)(









 
شاخص ضرايب پيوستگي پيشين است و چنانچه مقدار آن بزرگتر  يشاخص حساسيت، نرمال شده

کردن فرآيند توليد و تواند در دروني ي آن است که بخش مذکور ميدهنده، نشاناز يک باشد

اگر . اي ايجاد کندي گستردههاي زياد و آثار ثانويهيکپارچگي اقتصاد نقش کليدي ايفا کند و فعاليت

آن است که بخش مذکور  يدهندهنشان ،مقدار اين شاخص در مورد بخش خاصي کمتر از يک باشد

 :آيددست ميهصورت ذيل بهبمقدار آن . کمتري برخوردار است ياز توانايي ايجاد آثار ثانويه

                                                 
1 - Backward Linkage 

2 - Forward Linkage 

3 - Power of Dispersion Index 

4 - Sensitivity Index 
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(35) 
iBIi

iAIn
SI

1

1

)(

)(









 
و همچنين روابط ( 32و  33يعني روابط )مربوط به پيوندهاي پسين و پيشين چنانچه در روابط

وس جاي ماتريس معکه، ب(35و  34يعني روابط )اخص قدرت انتشار و حساسيت انتشارمربوط به ش

 يکليه شتغال و ترانسپوز آن استفاده شود؛از ماتريس معکوس ا لئونتيف و ماتريس معکوس توليد

لذا در اين مطالعه، عالوه بر . توان براي اشتغال محاسبه نمود دست آمده را ميههاي ب شاخص

هاي مختلف اقتصاد در  بخش يزايي مستقيم، غيرمستقيم و کل که براي کليه هاي اشتغال کشش

دو شاخص قدرت انتشار و حساسيت انتشار نيز با  ،به گرديدهاي مختلف شهر و روستا محاس عرصه

شهر و  يهاي اقتصادي و در عرصه بخش ينيروي کار براي کليه يمدنظر قرار دادن تنها نهاده

زايي به تفکيک جنسيت تمامي روابط مربوط به اشتغال. روستا، به تفکيک جنسيت محاسبه شد

، ابتدا با لحاظ نمودن آمارهاي (عرصه روستا -شهر عرصه)هاي مختلف و همچنين عرصه( زن-مرد)

ي ستانده، اقدام به محاسبه -اشتغال هر عرصه به تفکيک جنسيت و وارد کردن آن در جدول داده

 .زايي و ضرايب حساسيت و انتشار شد هاي اشتغال زايي بر اساس کشش هاي اشتغال پتانسيل

 بحث و جينتا
سازي جدول  هنگامهدستيابي به اهداف مورد نظر، ابتدا اقدام به بمنظور بررسي و در اين مطالعه به

ستانده در يک مقطع خاص  -در کشورهاي مختلف و همچنين ايران، جداول داده. ستانده شد -داده

ط به خصوص آمارهاي مربوهب)ين جداول نياز به آمارهاي تفصيليدليل اينکه اگردد که بهتهيه مي

 گردد و همچنين  هاي چندساله تدوين مي اين آمارها، در طي دوره والدارد که معم( ها سرشماري

کنند که اين  دليل حجم عظيم نيروهاي درگير در فرآيند محاسبه، لذا اکثر کشورها سعي ميهب

تهيه نمايند و بين مقاطع، ( ساله 12يا  5زماني  يمثالً دوره)هاي زماني متفاوت ل را براي دورهجداو

   هاي مختلفي براي  در اين خصوص روش. هنگام شده استفاده نمايندهستانده ب -از جداول داده

هاي  هاي نسبي ابتدايي، روش توان به روش ستانده ارائه شده که مي -هنگام کردن جداول دادههب

؛ ميلر و 1992خان، )اشاره نمود (RAS)خطي، روش ضرايب نهايي و روش راس ريزي کلي برنامه

بااليي برخوردار  ايي است که از اقبال عمومي به نسبته راس، از جمله روش روش(. 3229بالير، 

در . ستانده از اين روش استفاده شد -سازي جدول داده هنگامهفعلي نيز براي ب ياست و در مطالعه

ه آمارهاي بخش اقتصادي تنظيم گرديد که با توجه ب 42ستانده به تفکيک -نهايت جدول داده

غال به تفکيک مردان و زنان و بر حسب مناطق شهري و روستايي، از جدول خصوص اشتموجود در

 .استفاده شد ،بخشي استخراج شده بود 42بخشي که از جدول  15ستانده -داده
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کشش اشتغال کل استان نسبت به تغييرات در تقاضاي  ينتايج حاصل از محاسبه( 1) در جدول

که بخش کشاورزي شامل کشاورزي، شکار و حاکي از آن است  نتايج. نهايي ارائه شده است

هاي اقتصادي قرار  ر بخشدوم نسبت به ساي ياز نظر ميزان کشش محاسباتي در مرتبه جنگلداري

دوم با کشش حدود  يساخت، اين بخش در مرتبه -اي که بعد از بخش صنعت گونهبه. دارد

زايي  درصدي در تقاضاي نهايي باعث افزايش اشتغال 12به عبارت ديگر افزايش . قرار دارد 1634/2

در . باشد قابل توجه مي گردد که به نسبت در بخش کشاورزي ميدرصدي  634/1به ميزان حدود 

  باشد که از بخش  مي 1625/2اين خصوص کشش اشتغال مستقيم بخش کشاورزي حدود 

خصوص کشش اشتغال ي اول درعنوان رتبهبيشتر بوده و به( 1569/2حدود )ساخت-صنعت

زايي مستقيم در  درصدي تقاضاي نهايي باعث اشتغال 12به عبارت ديگر، افزايش . باشد مستقيم مي

زايي را گردد که بيشترين تأثير مستقيم اشتغال درصد مي 625/1بخش کشاورزي به ميزان حدود 

کلي اقتصاد استان، بخش  يتوان گفت که در عرصهلذا مي. هاي اقتصادي دارد ير بخشانسبت به س

اول ايجاد اشتغال مستقيم برخوردار  يدوم ايجاد کل اشتغال و همچنين رتبه يکشاورزي از رتبه

 .است

در ( زن-مرد)زايي به تفکيک جنسيتهاي اقتصادي، اشتغال از آنجايي که معموالً در بررسي

هاي آتي بسيار حائز اهميت  ريزي هاي پيشرو و برنامهاي شهر و روستا جهت شناسايي بخشه عرصه

هاي مختلف اقتصادي نسبت تغييرات در  زايي بخشواکنش اشتغال يلذا بررسي و محاسبه ،است

سزايي هتقاضاي نهايي به تفکيک مناطق شهري و روستايي و همچنين تفکيک جنسيت از اهميت ب

هاي مختلف اقتصادي به تفکيک مردان و  کشش اشتغال بخش( 2)و ( 3)در جداول . برخوردار است

نتايج حاکي از آن است که بخش کشاورزي در . زنان در مناطق شهري استان ارائه گرديده است

زايي برخوردار نيست و به عبارت ديگر افزايش مناطق شهري از جايگاه بااليي در خصوص اشتغال

شود  ي استان ميزايي اين بخش در مناطق شهراعث تغييرات پاييني در اشتغالتقاضاي نهايي کل، ب

درصدي تقاضاي  12اي که افزايش  به گونه. خصوص مردان و هم زنان صادق استکه اين امر هم در

درصدي اشتغال مردان و همچنين حدود  515/2زايي حدود نهايي بخش کشاورزي باعث اشتغال

ي   گردد که از رتبه ش کشاورزي ميخصوص بخدر مناطق شهري درل زنان درصدي اشتغا 259/2

 . هاي اقتصادي برخوردار است نسبت به ساير بخش 7و  6ترتيب به

زايي مناطق روستايي به تفکيک مردان و زنان نتايج حاصل از کشش اشتغال( 5)و ( 4)در جداول 

ايش تقاضاي نهايي بخش کشاورزي بر نتايج حاکي از آن است که بيشترين تأثير افز. ارائه شده است

خصوص مردان، مربوط به بخش مختلف اقتصادي مناطق روستايي در هاي زايي بخش اشتغال

 12اي که افزايش حدود  به گونه. زايي قرار گرفته است اول اشتغال يکشاورزي است که در مرتبه
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ورزي به ميزان حدود درصدي تقاضاي نهايي در استان باعث ايجاد اشتغال مردان در بخش کشا

خصوص در. باشد مي( درصد 922/2حدود )ي آن اشتغال مستقيمگردد که عمده درصدي مي 963/2

درصدي تقاضاي نهايي  12اي که افزايش  گونهبه. دودي وضعيت مشابهي وجود داردزنان نيز تا ح

گردد که  ميدرصدي اشتغال زنان در بخش کشاورزي  995/2زايي حدود در استان باعث اشتغال

مستقيم  در اين خصوص، درصد اشتغال. دوم قرار دارد يساخت در مرتبه-بعد از بخش صنعت

درصدي  12نسبت به افزايش )درصد 964/2ايجاد شده در اين بخش درخصوص زنان حدود 

 توان بنابراين مي. زايي مستقيم برخوردار است باشد که از باالترين جايگاه اشتغال مي( تقاضاي نهايي

زايي قابل توجهي در بخش کشاورزي در دو گفت که افزايش تقاضاي نهايي در استان باعث اشتغال

گردد که اختالف قابل توجهي  هاي اقتصادي در روستاها مي گروه مردان و زنان نسبت به ساير بخش

 .هاي اقتصادي استان دارد با ساير بخش( بخصوص در اشتغال مردان)
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    . وط به دو شاخص قدرت انتشار و حساسيت انتشار ارائه شده استنتايج مرب( 6) در جدول

ميزان  يدهندهشاخص قدرت انتشار در يک بخش نشان ،گونه که در بخش قبلي عنوان شدهمان

هاي اقتصادي است و به نوعي پيوستگي پسين  نياز به اشتغال در آن بخش نسبت به ساير بخش

شاخص حساسيت يک بخش نيز شاخصي از ميزان تأمين . هدد را نشان مي( طرف تقاضا)هافعاليت

ها و به عبارتي نقش آن در  نيروي کار يک بخش جهت برآورده نمودن تقاضاي نهايي در ساير بخش

. دهد را نشان مي( طرف عرضه)هاباشد و به نوعي پيوستگي پيشين فعاليت ها و آثار ثانويه ميفعاليت

خص قدرت انتشار ، شا(شهري و روستايي)اقتصاد استانکل  يهنتايج حاکي از آن است که در گستر

باشد که مقدار آن در بخش کشاورزي  خصوص نيروي کار باالتر از يک ميبخش اقتصادي در 6

آن  يدهندهاين امر نشان. ي دوم قرار داردها، در مرتبه است و نسبت به ساير بخش 6336/1حدود 

کاالها و محصوالت توليدي در بخش کشاورزي، اين  است که در صورت افزايش تقاضاي نهايي

بخش به افزايش قابل توجهي اشتغال در کل نياز دارد که حکايت از پتانسيل اين بخش در 

. دهد ها نشان مي ر بخشزايي کل استان دارد و توانايي باالي آن را در ايجاد انگيزش در ساي اشتغال

بخش اقتصادي  3خصوص اخص درار اين شخصوص شاخص حساسيت انتشار نيز مقدهمچنين در

( رتبه دوم)از جايگاه قابل توجهي 231/3قدار باشد که بخش کشاورزي با م تر از يک ميبزرگ

بدين معني که ميزان نيروي کاري که در بخش کشاورزي براي برآورده نمودن . برخوردار است

 يدهندهباشد که نشان ميانگين مي تر ازبزرگ ،شود کار گرفته ميهها ب تقاضاي نهايي در ساير بخش

باشد و به  ها مياهميت و جايگاه نيروي کار بخش کشاورزي در تأمين تقاضاي نهايي ساير بخش

تواند ايفا اثرات ثانويه در اقتصاد استان ميعبارتي، نقشي که نيروي کار بخش کشاورزي در ايجاد 

( مردان و زنان)هرياشتغال بخش ش هاي محاسباتي در مورد خصوص ميزان شاخصنتايج در. کند

دهد که هر دو شاخص قدرت انتشار و حساسيت انتشار در مورد شاغالن مرد و زن نقاط  نشان مي

به عبارت ديگر بخش کشاورزي در مناطق . باشد شهري استان در بخش کشاورزي کمتر از يک مي

اضاي کل و همچنين شهري از جايگاه بااليي در ايجاد فرصتهاي شغلي ناشي از افزايش تق

خصوص بخش روستايي، وضعيت اين امر در. قتصاد برخوردار نيستهاي ا تأثيرگذاري بر ساير بخش

اي که شاخص قدرت انتشار براي شاغالن مرد و زن روستايي به ترتيب  به گونه .باشد متفاوتي مي

ل توجه نسبت به ساير باشد که در هر مورد، از باالترين جايگاه و با اختالف قاب مي 3435/5و  6/4

به عبارت ديگر، افزايش تقاضاي نهايي . هاي اقتصادي استان در مناطق روستايي برخوردارند بخش

 نسبت به کاالها و محصوالت بخش کشاورزي روستاها به افزايش قابل توجهي اشتغال در مناطق

زايي  اشتغال يهنقش محوري بخش کشاورزي در توسع يدهندهاين امر نشان. روستايي نياز است

همچنين شاخص . باشد زايي مي ها در اشتغال اين بخش و همچنين محرك اصلي ساير بخش
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است که نسبت  2233/3و  7319/5ترتيب مورد شاغلين مرد و زن روستايي بهحساسيت انتشار در 

       اين امر   . ي اول قرار داردهاي اقتصادي، با اختالف قابل توجهي در مرتبه به ساير بخش

کارگيري نيروي کار در بخش کشاورزي مناطق روستايي استان نسبت به هميزان ب يدهندهنشان

ها است که از واکنش بااليي برخوردار بوده و به عبارت ديگر،  افزايش تقاضاي نهايي در ساير بخش

در هاي شغلي در بخش مذکور را جهت پاسخگويي به افزايش تقاضاي نهايي  قدرت ايجاد فرصت

ار در مورد شاغلين مرد و زن         نتايج شاخص حساسيت انتش. دهد ها نشان مي ساير بخش

 يارچگي اقتصاد مناطق روستايي و همچنين آثار ثانويهي نقش بخش کشاورزي در يکپدهندهنشان

 .باشد آن در دروني کردن فرآيند توليد مي يگسترده

 گيری و پيشنهاداتنتيجه
هاي  زايي استان در عرصه رو در اشتغال هاي پيشنظور بررسي و شناسايي بخشماين مطالعه به

تايج نشان داد که بخش ن. مختلف اقتصاد شهر و روستا به تفکيک جنسيت صورت گرفته است

ها  زا در مناطق روستايي، نه تنها محرك ساير بخش ترين بخش اشتغال عنوان اصليکشاورزي به

ها را بلکه قابليت و توانايي يکپارچگي اقتصاد در مناطق روستايي و دروني کردن فعاليت ،باشد مي

عنوان دومين بخش کليدي ي کل استان، بخش کشاورزي بههمچنين در گستره. باشد نيز دارا مي

نتايج اين . شناخته شد ها زايي و هم از نظر تحريک ساير بخش که هم از نظر پتانسيل اشتغال

خصوص مناطق شهري نشان داد که در اقتصاد عرصه شهري استان، بخش کشاورزي از درمطالعه 

 .جايگاه بااليي برخوردار نيست

ف و اينکه بخش هاي مختل هاي اشتغال در عرصه خصوص کششدست آمده درهبر اساس نتايج ب

نابراين ب .زايي استان مطرح استهاي پيشرو در اشتغالعنوان يکي از بخشکشاورزي همچنان به

        اين امر . هاي شغلي جديد داردسزايي در ايجاد فرصتهحمايت و تشويق اين بخش نقش ب

، خصوص در مناطق روستايي استان خراسان رضوي که از مهاجرت بااليي نيز برخوردار استهب

 .ترين عامل در اين خصوص ايفاي نقش کند عنوان اصليتواند به مي

شاخص قدرت انتشار در )ي در پيوندهاي پسين اقتصاد استانخش کشاورزبا توجه به نقش کليدي ب

 در نهايتاين بخش و  يهاي الزم که به توسعه گذاري شود که سرمايه پيشنهاد مي( خصوص اشتغال

در اين خصوص . اي شود توجه ويژه ،شود ها نيز منتهي مي به تحريک قابل توجه ساير بخش

زايي  اشتغال يسزايي در توسعههق روستايي استان از اهميت بهاي کاربر در مناط گذاري سرمايه

 .ها برخوردار است استان و همچنين تحريک ساير بخش

شاخص حساسيت انتشار در )دست آمده درخصوص پيوندهاي پيشين اقتصادهبا توجه به نتايج ب

نين مناطق استان و همچ يو مدنظر قرار دادن جايگاه بخش کشاورزي در گستره( خصوص اشتغال
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استان و همچنين راهبردهاي  يهايي که مبتني بر توسعهدر سياست شود روستايي، پيشنهاد مي

هاي استان  باشد، بخش کشاورزي همپاي ساير بخش زايي ميکالن استان در خصوص اشتغال

بلکه باعث  ؛گردد توسعه يابد که اين امر نه تنها به اثرات ثانويه و همچنين اشتغال بيشتر منتهي مي

 .شود يکپارچگي اقتصاد استان نيز مي
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 41 (23-55صص)1312بهار/1شماره/ 5جلد/تحقيقات اقتصاد كشاورزي

 هاپيوست
 محاسبه كشش اشتغال به تفکيک بخشهاي اقتصادي در استان خراسان رضوي -1 جدول

 فعاليت
 غيرمستقيم كل اشتغال مستقيم كل اشتغال كل اشتغالكشش 

TL

jE
 

IDL

je
 

DL

je
 

 202269 201625 201634 کشاورزي شکار و جنگلداري

 202222 202221 202223 ماهيگيري

 202224 202236 202222 استخراج معدن

 202734 201569 203442 ساخت -صنعت 

 202215 202272 202295 تامين برق، گازوآب

 202332 201365 201525 ساختمان

 202277 201234 201112 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و کاالها

 202263 202113 202135 هتل ورستوران

 202242 202529 202539 نقل وانباردارى وارتباطات و حمل

 202212 202263 202233 هاى مالى واسطه گرى 

 202123 202173 202392 هاى کاروکسب فعاليت اجاره و مستغالت،

 202263 202623 202669 تامين اجتماعى اجبارى دفاع و، امورعمومى

 202231 202621 202653 آموزش

 202236 202323 202324 بهداشت ومددکارى اجتماعى

 202235 202412 202425 و خانگيساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي 

 نتايج تحقيق: مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 هاي اقتصاد شهر و روستا زايي بخش كشاورزي در عرصهبررسي پتانسيل اشتغال

 اقتصادي هايمحاسبه كشش اشتغال مردان به تفکيک بخش -2جدول 

 در مناطق شهري استان خراسان رضوي

 فعاليت

 غيرمستقيم كل اشتغال مستقيم كل اشتغال كل اشتغالكشش 

TL

jE
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je
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je
 

 202295 202432 202515 کشاورزي شکار و جنگلداري

 202221 202221 202221 ماهيگيري

 202225 202223 202223 استخراج معدن

 202622 201324 203223 ساخت –صنعت 

 202217 202119 202123 گازوآب ،تامين برق

 202232 201472 201724 ساختمان

 202129 201542 201653 فروشي، تعمير وسايل نقليه و کاالهاعمده فروشي، خرده 

 202253 202153 202324 هتل ورستوران

 202249 202359 202727 حمل ونقل وانباردارى وارتباطات

 202213 202293 202124 هاى مالى واسطه گرى 

 202131 202342 202261 هاى کاروکسب فعاليت اجاره و، مستغالت

 202231 202726 202923 تامين اجتماعى اجبارى دفاع و، امورعمومى

 202232 202497 202531 آموزش

 202237 202172 202323 مددکارى اجتماعى بهداشت و

 202233 202429 202426 ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي

 نتايج تحقيق: مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 (23-55صص)1312بهار/1شماره/ 5جلد/تحقيقات اقتصاد كشاورزي

 هاي اقتصاديبخشال زنان به تفکيک محاسبه كشش اشتغ -3 جدول

 در مناطق شهري استان خراسان رضوي

 فعاليت

 غيرمستقيم كل اشتغال مستقيم كل اشتغال كل اشتغالكشش 
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 202243 202213 202259 کشاورزي شکار و جنگلداري

 202222 202222 202221 ماهيگيري

 202223 202223 202212 استخراج معدن

 202366 201749 203115 ساخت -صنعت 

 202232 202227 202257 گازوآب، تامين برق

 202134 202121 202335 ساختمان

 202262 202463 202533 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و کاالها

 202241 202151 202193 هتل ورستوران

 202227 202113 202152 وانباردارى وارتباطاتحمل ونقل 

 202229 202276 202295 هاى مالى واسطه گرى 

 202224 202269 202422 هاى کاروکسب اجاره وفعاليت، مستغالت

 202267 202633 202342 دفاع وتامين اجتماعى اجبارى، امورعمومى

 202213 202146 202163 آموزش

 202217 202922 202931 بهداشت ومددکارى اجتماعى

 202222 202967 202997 ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي

 نتايج تحقيق: مأخذ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 هاي اقتصاد شهر و روستا زايي بخش كشاورزي در عرصهبررسي پتانسيل اشتغال

 هاي اقتصاديل مردان به تفکيک بخشمحاسبه كشش اشتغا -5جدول 

 در مناطق روستايي استان خراسان رضوي

 فعاليت
 غيرمستقيم كل اشتغال مستقيم كل اشتغال كل اشتغالكشش 

TL
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je
 

 202225 202922 202963 کشاورزي شکار و جنگلداري

 202222 202222 202224 ماهيگيري

 202222 202236 202239 استخراج معدن

 201519 202739 203299 ساخت -صنعت 

 202229 202224 202244 گازوآب ،تامين برق

 202321 201539 201322 ساختمان

 202263 202276 202453 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و کاالها

 202273 202229 202132 هتل ورستوران

 202236 202263 202277 حمل ونقل وانباردارى وارتباطات

 202227 202226 202214 هاى مالى واسطه گرى 

 202115 202243 202157 هاى کاروکسب اجاره وفعاليت، مستغالت

 202244 202346 202392 دفاع وتامين اجتماعى اجبارى، امورعمومى

 202232 202293 202117 آموزش

 202233 202233 202254 بهداشت ومددکارى اجتماعى

 202231 202312 202324 ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي

 تحقيقنتايج : مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 (23-55صص)1312بهار/1شماره/ 5جلد/تحقيقات اقتصاد كشاورزي

 هاي اقتصاديمحاسبه كشش اشتغال زنان به تفکيک بخش -5جدول 

 در مناطق روستايي استان خراسان رضوي

 فعاليت
 غيرمستقيم كل اشتغال مستقيم كل اشتغال كل اشتغالكشش 
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 202221 202964 202995 جنگلداريکشاورزي شکار و 

 202222 202222 202222 ماهيگيري

 202223 202222 202223 استخراج معدن

 201413 203777 204222 ساخت –صنعت 

 202227 202222 202211 گازوآب، تامين برق

 202346 202266 202213 ساختمان

 202242 202126 202149 عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و کاالها

 202123 202235 202137 هتل ورستوران

 202221 202225 202266 حمل ونقل وانباردارى وارتباطات

 202226 202222 202229 هاى مالى واسطه گرى 

 202253 202259 202111 هاى کاروکسب اجاره وفعاليت، مستغالت

 202249 202259 202127 دفاع وتامين اجتماعى اجبارى، امورعمومى

 202231 202193 202313 آموزش

 202237 202143 202135 بهداشت ومددکارى اجتماعى

 202231 202295 202416 ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي

 نتايج تحقيق: مأخذ
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