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 تاثیر و ایران اقتصاد در اشتغال و تولید ایجاد در نفت صنعت اهمیت
  اقتصادي يها فعالیت سایر بر آن

   ***اسفندیاري اصغر علیدکتر ، **قلمباز فرهاد، *مشهدي سید السادات پردیس

  20/5/90 :پذیرش           24/3/90 :دریافت

  چکیده
 عمده منبع اینکه بر عالوه نفت، .است ایران ویژه به و جهان در صنایع بزرگترین و موثرترین از نفت صنعت

 کشـورهاي  یالملل بین اعتبار و ملی قدرت میزان تعیین در نیز میمه نقش است، امروز دنیاي در انرژي تأمین
 تامین را کشور ملی درآمد عمده که است زیادي هاي سال ایران اقتصاد در نفت بخش .کند می ایفا مختلف

 کشورهاي اینکه به توجه با طرفی از .میکند ایفا را لطمس نقش کشور اقتصاد در بخش این واقع در و کند می
 را اقتصـادي  بخشـهاي  تمـام  توانند مین و هستند رو به رو نامحدود نیازهاي و محدود منابع با توسعه حال در

 شناسـایی  بـر  عـالوه  مقالـه  ایـن  در .دهند اولویت خود کلیدي و مهم بخشهاي به باید دهند، توسعه همزمان
 از اسـتفاده  بـا  ،کلیـدي  و مهـم  صنعت یک عنوان به ایران اقتصاد در نفت صنعت ایگاهج کلیدي، بخشهاي

 ایـم؛  نموده همفزون بخش 34 به آنرا که )ایران ستانده -داده جدول آخرین(1380سال ستانده-داده جدول
  .گیرد می قرار بررسی مورد

 17/0 و 027/1 ارقام با ترتیب به نفت صنعت پراکندگی شاخص نیز و انتشار حساسیت شاخص محاسبه
 ایـن  نیـز  و بوده ارتباط در بخشها دیگر با بخشها سایر کل متوسط از بیش صنعت این که است آن از حاکی
 صـنعت  فرضـی  حـذف  صورت در .است شده توزیع ها بخش بیشتر در متوازن و یکسان تقریبا بطور ارتباط

                                                
 

  خوزستان واحد  دانشگاه آزاد اسالمی حقیقات ریزي، واحد علوم وت رشد توسعه اقتصادي و برنامهدانش آموخته کارشناسی ا *
  Pardis_seyedmashhadi@yahoo.com 

 ریزي و  کارشناس شرکت ملی نفت ایران  برنامه دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادي و **
fghalambaz@gmail.com  

  ، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایراناقتصاد ار گروهاستادی  ***
esfandiary@yahoo.com 
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 ریـال  137162804 و )تیـف  لئـون  الگـوي ( لریا 119219783 میزان به تولید کاهش ستانده دیدگاه از نفت
 فرصـت  )گـش  الگـوي ( 344108 و )تیف لئون الگوي( 130618 تعداد به همچنین .باشد می )گش الگوي(

  .رود می دست از اقتصاد در شغلی
 مـی  نشان که است داده اختصاص خود به را )بخش 34 از( 4 رتبه کل تولید کشش نظر از نفت صنعت

 23 رتبه کل اشتغال کشش نظر از ولی .دارد کل تولید در اي فزاینده نقش و بوده تاهمی با صنعت این دهد
 .داراست ریال، 880721697 میزان به را شغل ایجاد هزینه بیشترین نفت صنعت همچنین .دارد را

  .ستانده -داده جدول فرضی، حذف روش گش، الگوي نفت، صنعت :کلیديکلمات 
  JEL: .C67,R15,D57,L69 بندي طبقه
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  مقدمه -1
 .دارد توسـعه  در اي ویـژه  جایگـاه  اقتصـادي  فعالیتهـاي  اکثـر  محرکه نیروي عنوان به انرژي
 سـطح  بـه  زیـادي  بسـیار  حدود تا جهان درکشورهاي صنعتی و اقتصادي توسعه شتابان روند

 رغـم  علـی  کـه  اسـت  واقعیت این نشانگر انرژي جهانی سبد .یابد می ارتباط انرژي مصرف
 کننـدگان  تـامین  مهمتـرین  گـاز  و نفـت  همچنـان  سبد، این کردن متنوع براي زیاد تالشهاي

 وگسـترده  غنـی  منـابع  داراي رشـد  بـه  رو کشـور  یـک  عنـوان  بـه  ایران .هستند جهان انرژي
 بـا  همجـواري  دلیـل  بـه  انرژي، بالقوه وپتانسیل زیرزمینی عظیم معادن نفتی، بزرگ ومخازن

 مبادلـه  بـراي  المللـی،  بین آبراههاي به دسترسی نیز و فارس خلیج و خزر دریاي انرژي منابع
 و مـوثرترین  از نیـز  نفـت  صـنعت  .اسـت  برخوردار جهان در اي ویژه بسیار جایگاه از انرژي

 ارشد مدیران و اقتصاددانان ،ها سال اینکه با .است ایران ویژه به و جهان در صنایع بزرگترین
عمـدتاً   هـم  هنوز اند، بوده بخش این به شدید وابستگی رفع براي راهکارهایی درفکر کشور

 بـه  بـا  حالیکـه  در .آیـد  می شمار به کشور درآمدي اصلی منبع و شده صادر خام صورت به
 شـود،  درکشـور  اقتصـادي  تحرك سبب تواند می صنایع اولیه مواد عنوان به نفت کارگیري

  .باشد داشته واشتغالزایی افزوده ارزش
 سـایر  بـا  نفـت  صـنعت  متقابل روابط چگونگی از یروشن تصویر ارائه تحقیق این هدف
 34 سـتانده -داده جـدول  یـک  قالـب  در منظـور  ایـن  بـراي  .اسـت  کشور اقتصادي بخشهاي

 روش و سـتانده -داده اشـتغال  و تولیـد  کشـش  پسـین،  و پیشـین  پیوند يها شاخص از بخشی
  .شود تبیین کشور اقتصاد در صنعت این جایگاه تا است، شده استفاده فرضی حذف

  پژوهش آماري يها هپای
 شـده  تهیـه  ایـران  آمـار  مرکز توسط که 1380 سال ستاندهـ  داده جدول از تحقیق این در

   .گردد می استفاده است،
 سرشـماري  از نظـر  مـورد  يهـا  بخـش  بنـدي  طبقـه  بـه  توجـه  بـا  نیـاز  مـورد  اشـتغال  آمار

 نفـر  ده ايهـ  کارگـاه  از آمـارگیري  ونتـایج  1385و1375 هـاي  سـال  ومسـکن  نفـوس  میعمو
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 داده جـدول .اسـت  گردیـده  تهیـه  1381و1380 هاي سال کارکن نفر ده وزیر وبیشتر کارکن
 اسـت  شـده  تشـکیل  بخـش  91 از کـه  اسـت  جـدولی  ایـران  آمـار  مرکـز  1380سـال  ستانده

 بخـش  34 بـه  مزبـور  جـدول  تحقیـق  ایـن  در.باشـد  می مرکز این شده منتشر جدول وآخرین
  .است شده همفزون

  شده انجام قیقاتتح بر مروري -2

  خارجی -2-1
 آن ارتبـاط  و شـده  مصرف انرژي تحلیل به ستانده -داده جدول از استفاده با )2002( 1باسو

  .است پرداخته )1971-1990( دوره طی در کانادا کشور اقتصادي ساختار تغییرات با
 مطالعـه  درادبیـات،  موجـود  ارتباطی عمده يها شاخص بابررسی )2004( 2ولئونگ ايک

 ازعرضـه  حاصل ضرایب آنها، يها نارسایی کردن ومشخص ها بخش جایگاه تعیین وندها،پی
 ارتبـاط  جـایگزین  را گـش  روش از حاصل وضرایب کل پسین ارتباط جایگزین را لئونتیف

  .است داده قرار آزمون مورد واییها ایالت يها هداد با که نمود کل پیشین
 به پیوندها، تحلیل و تجزیه از استفاده با )2004( 3یو کیانگگهان و گورکاالاُ آندروسو،

 1987-1997 هــاي ســال در چــین اقتصـاد  يهــا بخــش متقابـل  وابســتگی و تغییــرات بررسـی 
  .است شده گزارش کلیدي بخش یک نفت پاالیش استفاده مورد يها روش در .پرداختند

 بررســی را اســلوونی اقتصــاد متقابــل پیونــدهاي در تغییــرات )2002( 4فاگفــار و دولینــار
  .است داشته متوسط از باالتر پسین پیوند گاز و نفت بحث، مورد دورة طول در .اند کرده

 )IO( سـتانده  ــ  داده المللـی  بـین  سـمینار  شـانزدهمین  در ،)2007( 5گالهوتو و کامارگو
 2002 و 1996 هـاي  سـال  در برزیـل  اقتصـاد  در را درآمـد  توزیـع  و تولیـد  ــ  اشتغال ساختار
  .اند کرده مقایسه و بررسی

                                                
 

1- Basu  
2- Cai and Leung 
3- Andreosso, O' Callaghan and Gurqiang yue 
4-  Pfajfar and Dolinar  
5- Camargo and Guilhoto 
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  داخلی -2-2

 ازتحلیـل  اسـتفاده  بـا  ایران اقتصاد در نفت صنعت جایگاه بررسی به )1385(شادمانی مسعود
 و پسـین  پیونـدهاي  تغییـرات  رونـد  مطالعه طریق از فوق بررسی .است پرداخته ستانده -داده

 يهـا  بخـش  دیگـر  بـا  آن مقایسـه  و کشـور  اقتصاد با نفت بخش مستقیم غیر و مستقیم پیشین
 مقـدار  در مشـخص  رونـد  یـک  فقـدان  از حـاکی  تحقیـق  نتایج .پذیرد می صورت اقتصادي
 ایـن  مقـدار  کـه  بـوده  اقتصـادي  يها بخش با نفت بخش وپسین پیشین ارتباطی يها شاخص

 در .باشـد  مـی  کمتـر  کشور اقتصادي يها بخش دیگر ارتباطات متوسط از همواره ارتباطات
 دیگـر  دربـین  اقتصـادي  پـذیري  وتحرك آفرینی كتحر لحاظ از نفت بخش جایگاه نتیجه
  .باشد اقتصاد درخدمت مناسبی طور به است نتوانسته که بوده بسیارنازل اقتصادي يها بخش

 بـه  مربـوط  مختلـف  يها شاخص از استفاده با اي مقاله در )1384( همکاران و محمودي
 قــلون حمــل صــنعت وجایگــاه اهمیــت فرضــی، حــذف وروش وپســین پیشــین پیونــدهاي
  .اند داده رانشان ایران دراقتصاد

 اشـتغال  کلیـدي  صـنایع  اول رتبـه  کشاورزي داده نشان اي مقاله طی )1381( اسفندیاري
   .است هبود نفت صنعت به مربوط اشتغال پتانسیل در عملکرد ترین ضعیف .است

 در را ایـران  اقتصـاد  در ونقـل  حمـل  بخـش  اقتصادي ساختار اي مقاله در )1384(بزازان
 پسین پیوندهاي شاخص از منظور، این براي .است داده قرار مطالعه مورد اخیر دهۀ سه لطو

 از این، بر عالوه .است شده استفاده ستانده– داده الگوي در ساختاري تحلیل سنتی پیشین و
  .است جسته بهره نیز بخش این اهمیت تعیین براي ستانده – داده تولید کشش شاخص

 کشش از استفاده با را مختلف هاي بخش اشتغالزایی و تولید )1388(ترحمی و اسفندیاري
  .اند داشته تاکید حیث این از کشاورزي بخش نقش به واند  نموده بررسی ستانده-داده
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 شناسی روش -3

  بخشی بین ارتباطات ازلحاظ کلیدي يها بخش شناسی روش -3-1

 سـتانده  -داده ازالگـوي  هاسـتفاد  اقتصـادي  يهـا  فعالیـت  ازجایگاه اطالع يها روش از یکی
 پیونـد  از استفاده با و نموده تقسیم بخش چندین به را اقتصادي يها فعالیت روش این .است

 و مـدت  کوتـاه  ریـزي  برنامـه  در کـه  دهـد  مـی  نشـان  اقتصـاد  کـل  از تصـویري  ها بخش بین
 تشـخیص  بـراي  مقاله این در مورداستفاده يها شاخص .گیرد میقرار استفاده مورد بلندمدت
   .پراکندگی يها شاخص و پیشین و پسین پیوند يها شاخص :عبارتنداز کلیدي بخشهاي

 نهـاده  عنوان به دیگر يها بخش ازستانده استفاده که کند می بیان 1پیشین پیوند شاخص
 آن رابطـه  و اسـت  میـزان  چه به ها بخش تمام متوسط با مقایسه نظردر مورد دربخش واسطه

   :زیراست قرار به
)1(                                                               
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1 I-A)-:( تیف لئون معکوس ماتریس  
A: فنی ضرایب ماتریس  
n و ها بخش تعداد f

iL بخش پیشین پیوند شاخص i 1اگر .است ها بخش دیگر باf
iL 

 دیگـردر  هـاي  بخـش  بـا  را بیشـتري  ارتبـاط  هـا  بخش میانگین با مقایسه در بورمز بخش باشد
 سـایر  بـا  ارتبـاط  ازلحـاظ  بخـش  ایـن  وضـعیت  یعنـی  .دارد ازآنهـا  واسطه نهاده خرید زمینه

   .است مطلوب ها بخش
 میــزان چـه  بـه  بخـش  یـک  نهـایی  محصـول  کـه  دهـد  مـی  نشـان  2پسـین  پیونـد  شـاخص 

  .شود می استفاده واسطه نهاده عنوان به دیگر يها دربخش

                                                
 

1- Forward linkage 
2- Backward linkage 
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(I- B)-1: گش معکوس ماتریس                                          
B: گش یبضرا ماتریس  
1b  که صورتی در

jLمطلـوب  هـا  سـایربخش  بـا  ارتبـاط  ازلحـاظ  بخش وضعیت باشد 
 بـا  درمقایسـه  واسـطه،  نهـاده  عنـوان  بـه  را بیشـتري  مصرف بخش نهایی محصول یعنی است

  .دارد ها بخش سایر در اقتصاد میانگین
 باشـد،  ازواحـد  رتـ  بزرگ هردو شده عنوان ضرایب است ممکن که است این مهم نکته

 يهـا  شـاخص  یـا  معیـار  انحـراف  بایـد  بنـابراین،  باشـند؛  ارتبـاط  در  مـی ک يهـا  بخش با ولی
                                                                                 :از عبارتست پسین و پیشین پراکندگی شاخص .نمود محاسبه را پراکندگی

                     پیشین یوندپ پراکندگی شاخص )3(
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 واحـد  تـراز  کم پراکندگی يها شاخص و واحد از تر بزرگ ینپس و پیشین اگرپیوندهاي
 فـوق  صـورت  بـه  نیـز  اشتغال نگرش در عملکرد نحوه .است کلیدي موردنظر بخش باشند،
  .شود می استفاده گش و تیف لئون اشتغال معکوس ماتریس از فقط است؛

  ستانده -داده کشش روش -3-2

 شـاخص  کنـار  در اقتصـاد  در بخش یک مشارکت تعیین براي شاخصی عنوان به روش این
 از هـم  را بخـش  یـک  اهمیـت  کشـش،  شـاخص  .شـود  می استفاده پسین و پیشین پیوندهاي
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 .دهـد  مـی  نشـان  اقتصـاد  دیگـر  يهـا  بخـش  بـا  پیوند هم و نهایی تقاضاي در آن نقش جهت
  :شود می تعریف زیر صورت به 1کل تولید کشش شاخص

 
i

jijj xyZTOExy /
  

 تقاضـاي  در تغییر درصد یک از ناشی کل تولید در تغییر درصد TOExyj فوق دررابطه
 yj .اسـت  تیـف  لئـون  معکـوس  مـاتریس  از عنصـري  Zij و دهد می نشان را ام j بخش نهایی

 اشتغال نگرش در کشش محاسبه نحوه .ستها بخش کل تولید x و امj بخش نهایی تقاضاي
  .شود می فادهاست اشتغال معکوس ماتریس از تنها و است فوق همانند

 2 )حذفی( اي فرضیه استخراج روش -3-3

  :گردد می آغاز تیف لئون اساسی معادلۀ با روش این
 X=(I-A)-1.y ــه ــوس 1-(I-A) آن در ک ــون مــاتریس معک ــورد تیــف لئ  y و نظــر م

 اقتصاد از فرضی طور به k بخش کنیم می فرض .است ستانده بردار x و نهایی بردارتقاضاي
 مـاتریس  از را ام k سـتون  و سـطر  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  k بخـش  فحذ .باشد شده حذف

 بنابراین .شود ستون و سطر آن جایگزین صفر عدد آنکه بدون کنیم می حذف فنی ضرایب
  :شود بازنویسی زیر صورت به تواند می ما معادله

      kykAIkX ~.~~ 1
  

 درآن که kA~ بخـش  کـه  اسـت  فنـی  ضـرایب  ماتریس k اسـت  شـده  حـذف  آن ام. 
 kX~ بردارهاي (n-1) ستانده بردار با متناظر که هستند بخشی X نهـایی  تقاضـاي  بردار و 

y اگر .باشد می y و  ky~که گرفت نتیجه توان می باشند معلوم  kX~ از کوچکتر X  اسـت 
  :داریم ریاضی زبان به

  nkkiforXkX ii ,...,1,1,...,2,1~   

                                                
 

1-  Total Output Elasticity 
2-  Hypothetical Extraction Approach 
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 و X ستانده بردار بین اختالف بنابراین kX~ شده حذف بخش کل اثر تواند می )k ام( 
:بنویسیم توانیم می دیگر عبارت به .نماید گیري اندازه ستانده کل روي را

                             
    




n

kii
ii kxxkL

,1

~  

 و سـتانده  معکـوس  مـاتریس  از تیـف  لئـون  معکـوس  ماتریس بجاي باید گش روش در
 بخـش  کـل  اثـر  بررسی براي .کنیم استفاده افزوده ارزش بردار از نهایی بردارتقاضاي بجاي

 معکـوس  مـاتریس  از تیـف  لئـون  معکوس ماتریس بجاي است کافی اشتغال بر شده حذف
  .است یکسان کار روش ولی کنیم استفاده اشتغال

  مدل تفسیر -4
 آورده تفاسـیر  همـراه  بـه  قبلـی،  قسـمت  در مذکور يها روش از حاصله نتایج بخش این در

  .شوند می مقایسه یکدیگر با و است شده
 ستانده رهیافت -4-1

 نشـان  را اقتصـادي  مختلـف  هـاي  بخـش  شـده  نرمـال  پسین و پیشین پیوندهاي 2 و 1 جداول
 کاغـذ،  و چـوب  صـنایع  ،قبـر  هـاي  بخـش  تولیـد  دیدگاه از رهیافت این اساس بر .دهند می

 ،فلـزات  سـایر  آهـن،  کـانی،  محصـوالت  سـایر  و شیشـه  پالستیکی، و الستیکی محصوالت
 چـون،  هسـتند؛  کلیـدي  هـاي  بخش خاص و عام کاربرد با آالت ماشین و فلزي محصوالت

 کل میانگین یا یک از کمتر معیار انحراف و یک از تر بزرگ آنها انتشار حساسیت و قدرت
 سـایر  رشـد  بر آنها، در گذاري سرمایه اثر در زیاد تحرك توان بر عالوه ها خشب این .دارند
 هـاي  بخـش  .شـوند  مـی  مختلـف  هـاي  بخش در متوازن رشد باعث و دارند تأثیر نیز ها بخش

ــاهیگیري و کشــاورزي ــاك، منســوجات، ،م ــوب صــنایع پوش ــه کاغــذ، و چ ــایر و شیش  س
 و دفاع و  میعمو امور دقیق، ابزار و پزشکی تجهیزات فلزي، محصوالت کانی، محصوالت

  .هستند اشتغال دیدگاه از کلیدي صنایع آموزش
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 دارد یـک  از کمتـر  انتشـار  قـدرت  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  تنها نفت صنعت تولید، نگرش در
 اسـت،  )ریـال  میلیـون ( واحـد  5771/0 صـنعت  این انتشار قدرت .شود مین محسوب کلیدي

 انـدازه  بـه  اقتصـاد  کـل  تولیـد  یابـد  افزایش احدو یک نفت صنعت نهایی تقاضاي اگر یعنی
 قـدرت  شـاخص  بـودن  یـک  از تـر  کوچـک  .یابـد  مـی  افزایش )ریال میلیون( واحد 5771/0
 چنـدان  آفرینـی  تحـرك  قـدرت  بخـش  ایـن  کـه  است آن معناي به صنعت این براي انتشار
 و واحـد  زا بزرگتر آن انتشار حساسیت ولی .ندارد اقتصادي هاي بخش دیگر براي را باالیی
 واحـد  یـک  نفـت  صـنعت  افـزوده  ارزش اگـر  کـه  معنا بدین ،باشد می واحد 0277/1 معادل

 افـزایش  )ریـال  میلیون( واحد 0277/1 اندازه به اقتصاد کل تولید یابد افزایش )ریال میلیون(
 بخشـهاي  کـه  اسـت  آن معنـاي  بـه  انتشـار  حساسـیت  شاخص بودن واحد از بزرگتر .یابد می

 غیرمستقیم و مستقیم طور به خود تولیدي مقاصد پیشبرد در صنعت این محصوالت از دیگر
 کوچکتر انتشار قدرت داشتن دلیل به نفت صنعت ،کل در .کنند می استفاده مطلوبی نحو به
 ضـعیفی  تولیـد  انگیـزه  بنـابراین  .دارد کمـی  نیاز ها بخش سایر اي واسطه يها هداد به یک از

 بالقوه طور به یک از بزرگتر انتشار حساسیت داشتن دلیل به ولی کند می ایجاد اقتصاد براي
 ثانویــه آثــار و دارد کلیــدي نقــش اقتصــاد یکپــارچگی و تولیــد فرآینــد کــردن درونــی در

 بـه  صـنعت  ایـن  حساسـیت  و قـدرت  معیـار  انحـراف  طرفـی  از .کنـد  می ایجاد را اي گسترده
 رشـد  باعـث  صـنعت  این که است آن از حاکی و باشد می 1712/0 و 1714/0 معادل ترتیب

  .شود می ایران اقتصادي هاي بخش سایر در یکنواختی
 بـه  .دارد داللـت  تولیـد  زمینه در نفت صنعت خودکفایی بر رهیافت این از حاصل نتایج

 پیونـد ( دهـد  مـی  قـرار  بخشـها  دیگر اختیار در اي واسطه نهاده بیشتر بخش این دیگر عبارت
 پیشـین  پیونـد ( کنـد  می استفاده کم ها بخش دیگر ياه هنهاد از عوض در و )دارد قوي پسین

  ).دارد ضعیف
 حساسیت و قدرت چراکه .شود مین محسوب کلیدي نفت صنعت نیز اشتغال نگرش در

 0435/0 صـنعت  ایـن  بـراي  اشـتغال  نگرش در انتشار قدرت  شاخص .دارد یک از کوچکتر
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 اشـتغال  یابـد  افـزایش  واحـد  10 بخش این نهایی تقاضاي اگر که معنا، بدین ؛باشد می واحد
 نیـز  آن انتشـار  حساسـیت  شـاخص  .کنـد  مـی  پیدا افزایش نفر 435/0 میزان به اقتصاد کل در

 )ریـال  میلیـون ( واحـد  10  بخـش  این افزوده ارزش اگر یعنی باشد می واحد 0299/0 با برابر
 دهـد  مـی  نشـان  کـه  کنـد  مـی  پیـدا  افـزایش  نفـر  299/0  اقتصاد کل در اشتغال یابد، افزایش

 شــاخص کــه هرچنــد .اســت پــایین بســیار اشــتغال ایجــاد زمینــه در نفــت صــنعت عملکــرد
 یکنواخـت  و متـوازن  توزیـع  دهنـده  نشـان  که دارند پایینی بسیار )معیار انحراف( پراکندگی

 توانـد  مـی  اشـتغال  دیدگاه از صنعت این نبودن کلیدي دالیل از یکی .است بوده بخشها بین
 بعـد  قسمت در که باشد صنعت این در شغلی فرصتهاي ایجاد يها هنهزی بودن باال به مربوط
 صـادر  خام صورت به نفت از باالیی درصد اینکه دلیل به همچنین .شد خواهد داده توضیح

 بــه خــام مــاده ایــن تبــدیل بــراي کشـور  در توانســت مــی کــه شــغلی فرصــتهاي و شــود مـی 
 لحاظ از نفت صنعت لذا، رود؛ می بین از شود، ایجاد دیگر محصوالت و نفتی يها هفرآورد
 از اقتصـادي  سیاسـتگذاران  بایـد  زمینـه  ایـن  در کـه  داشـت،  نخواهـد  خوبی عملکرد اشتغال
  .کنند کمک کشور بیکاري نرخ کاهش به و کرده استفاده تحصیلکرده و مازاد کار نیروي
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 معیار انحراف و انتشار تحساسی و قدرت يها شاخص و غیرمستقیم و مستقیم پسین و پیشین پیوندهاي .1 جدول
  تولید دیدگاه از ایران اقتصاد هاي بخش از یک هر

 انحراف
 معیارحساسیت

 انتشار

 انحراف
 معیارقدرت
 انتشار

 حساسیت
 انتشار

 قدرت
 انتشار

 پیوند
 پسین

 پیوند
 پیشین

 بخش نام

/ / / / / /  ماهیگیري و کشاورزي.1
/ / / / / /  نفت صنعت .2
/ / / / / /  معدن.3
/ / / / / /  مربوط خدمات و برق.4
/ / / / / /  مربوط خدمات و آب.5
/ / / / / /  طمربو خدمات و طبیعی گاز توزیع.6
/ / / / / /  وتنباکو غذائی،توتون محصوالت .7
/ / / / / /   منسوجات.8
/ / / / / /  وکفش پوشاك انواع.9
/ / / / / /  کاغذ و چوب صنایع.10
/ / / / / /   نفتی هاي فرآورده.11
/ / / / / /   شیمیائی محصوالت و مواد.12
/ / / / / /  پالستیکی و الستیکی محصوالت.13
/ / / / / /    کانی سایرمحصوالت و شیشه.14
/ / / / / /  مبلمان.15
/ / / / / /  آهن.16
/ / / / / /   فلزات سایر.17
/ / / / / /  فلزي محصوالت.18
/ / / / / /  وخاص عام کاربرد با آالت ماشین.19

/ / / / / /   آالت خانگی،ماشین وسایل.20
 الکتریکی هاي دستگاه و

/ / / / / /  دقیق ابزار و پزشکی تجهیزات.21

/ / / / / / ــزات.22 ــل،جواهرات و حمــــل تجهیــ  نقــ
 متفرقه وکاالهاي

/ / / / / /   ساختمان.23
/ / / / / /  فروشی خرده و فروشی عمده خدمات.24

/ / / / / /   عمومی اقامتگاهاي خدمات.25
 نوشیدنی و غذا صرف يها محل و

/ / / / / /  نقل و حمل خدمات.26
/ / / / / /  مخابرات و پست خدمات.27
/ / / / / /  مالی خدمات.28
/ / / / / /  اجاره خدمات.29
/ / / / / /  تعمیراتی و فنی،کشاورزي خدمات.30
/ / / / / /  دفاع و میعمو امور .31
/ / / / / /  آموزش خدمات.32
/ / / / / /  درمانی-بهداشتی خدمات.33
/ / / / / /  عمومی خدمات.34

  محاسبات محقق: منبع
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 و انتشار حساسیت و قدرت يها شاخص و غیرمستقیم و مستقیم پسین و پیشین پیوندهاي .2 جدول
  اشتغال دیدگاه از ایران اقتصاد هاي بخش از یک هر معیار انحراف

 انحراف
 معیارحساسیت

 انتشار

 انحراف
 معیارقدرت
 انتشار

 حساسیت
 انتشار

 قدرت
 انتشار

 پیوند
 پسین

 پیوند
 پیشین

 بخش نام

/ / / / / /  ماهیگیري و کشاورزي.1
/ / / / / /   نفت صنعت .2
/ / / / / /  معدن.3
/ / / / / / 4.مربوط خدمات و برق 
/ / / / / /  مربوط خدمات و آب.5

/ / / / / / خــدمات و طبیعــی گــاز توزیــع.6
 مربوط

/ / / / / / ــوالت .7 ــذائی،توتون محصــ غــ
 وتنباکو

/ / / / / /   منسوجات.8
/ / / / / /  وکفش پوشاك انواع.9
/ / / / / / 10.کاغذ و چوب صنایع 

0 0 / / / /   نفتی هاي فرآورده.11
/ / / / / /   شیمیائی محصوالت و مواد.12

/ / / / / / و الســـــتیکی محصـــــوالت.13
 پالستیکی

/ / / / / /   کانی سایرمحصوالت و شیشه.14
/ / / / / /  مبلمان.15
/ / / / / /  آهن.16

0 / / / / /   فلزات سایر.17
/ / / / / /  فلزي محصوالت.18

/ / / / / / عــام کــاربرد بــا آالت ماشــین.19
 وخاص

/ / / / / /   آالت خانگی،ماشین وسایل.20
 الکتریکی هاي دستگاه و

/ / / / / /  دقیق ابزار و پزشکی تجهیزات.21

/ / / / / / ــزات.22 ــل تجهیـــــ و حمـــــ
 متفرقه وکاالهاي نقل،جواهرات

/ / / / / /   ساختمان.23

/ / / / / /  خرده و فروشی عمده خدمات.24
 فروشی

/ / / / / /   عمومی اقامتگاهاي خدمات.25



 يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل/  146

 

 انحراف
 معیارحساسیت

 انتشار

 انحراف
 معیارقدرت
 انتشار

 حساسیت
 انتشار

 قدرت
 انتشار

 پیوند
 پسین

 پیوند
 پیشین

 بخش نام

 نوشیدنی و غذا صرف يها محل و
/ / / / / /  نقل و حمل خدمات.26
/ / / / / /  مخابرات و پست خدمات.27
/ / / / / /  مالی خدمات.28
/ / / / / /  اجاره خدمات.29

/ / / / / / و فنی،کشـــاورزي خـــدمات.30
 تعمیراتی

/ / / / / /  دفاع و میعمو امور .31
/ / / / / /  آموزش خدمات.32
/ / / / / /  درمانی-بهداشتی خدمات.33
/ / / / / /  عمومی خدمات.34

  محقق محاسبات :منبع

  نهایی تقاضاي برحسب وقت تمام شغلی فرصت یک ایجاد هزینه -4-2

 دیگـر  و بخـش  همـان  در اشـتغال  پتانسـیل  ایجـاد  سـبب  بخـش  یـک  نهایی تقاضاي ایشافز
 تمـام  در شـغلی  يهـا  فرصـت  افزایش نشانگر زایی اشتغال فزاینده ضریب .گردد می ها بخش
 اشـتغال  تکـاثر  ضـریب  معکوس .است بخش آن نهایی تقاضاي افزایش صورت در ها بخش
 ایجـاد  شـغلی  فرصـت  و اسـت  شـغلی  فرصـت  یک ایجاد براي الزم هزینه دهنده نشان زایی
 a اگر که معنی بدین .است مستقیم غیر و مستقیم شده ایجاد اشتغال مجموع صورت به شده
 دلیـل  بـه  ،شـود  مـی  شـغلی  فرصـت  یک ایجاد سبب j بخش نهایی تقاضاي در افزایش ریال

 و ودشـ  مـی  ایجـاد  بخـش  خود در شغلی فرصت این از قسمتی تنها صنایع، بین روابط وجود
 زایـی  اشـتغال  تکاثر ضریب هرچه .شود می توزیع آن پیشین يها بخش میان در دیگر قسمت

 بـا  نفـت  صـنعت  ،3 جـدول  اسـاس  بـر  .گـردد  مـی  بیشـتر  اشـتغال  ایجـاد  هزینـه  باشـد،  کمتر
 پیونـد  بـودن  پـایین  دلیـل  به این، و داراست را شغل ایجاد هزینه بیشترین ریال، 880721697

 بسـیار  نفـت  صـنعت  در اشـتغال  ایجاد قدرت یعنی باشد می بخش این )تکاثر ضریب( پیشین
 بــا )نفـت  دســتی پـایین  صــنعت عنـوان  بــه( نفتـی  يهــا هفـرآورد  آن از پــس .اسـت  ضـعیف 
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 بخـش  بـه  شـغل  ایجاد هزینه کمترین و دارد را شغل ایجاد هزینه بیشترین ریال 220736422
  .دارد اختصاص ریال 10410630 با منسوجات

 بخشی 34 جدول براي نهایی تقاضاي برحسب وقت تمام شغلی فرصت یک ایجاد ههزین .3 جدول
  1380 سال ستانده ـ داده

 فرصت یک ایجاد هزینه  بخش نام
 فرصت یک ایجاد هزینه  بخش نام  وقت تمام شغلی

  وقت تمام شغلی
 فلزي محصوالت.18 ماهیگیري و کشاورزي.1

  نفت صنعت.2
ــین.19 ــا آالت ماش ــاربرد ب ــام ک  ع

 وخاص

 معدن.3
  آالت خانگی،ماشین وسایل.20

 الکتریکی هاي دستگاه و

 دقیق ابزار و پزشکی تجهیزات.21 مربوط خدمات و برق.4

 مربوط خدمات و آب.5
 نقل،جواهرات و حمل تجهیزات.22

 متفرقه وکاالهاي

ــع.6 ــاز توزیـ ــی گـ  و طبیعـ
  ساختمان.23 مربوط خدمات

 غــذائی،توتون محصــوالت .7
 وتنباکو

 خـرده  و فروشـی  عمده خدمات.24
 فروشی

  منسوجات.8
  عمومی اقامتگاهاي خدمات.25

 نوشیدنی و غذا صرف يها محل و

 نقل و حمل خدمات.26 کفشو پوشاك انواع.9
 مخابرات و پست خدمات.27 کاغذ و چوب صنایع.10
 مالی خدمات.28  نفتی هاي فرآورده.11
 محصــــوالت  و مــــواد.12

 اجاره خدمات.29  شیمیائی

ــتیکی محصــوالت.13  و الس
 پالستیکی

ــدمات.30  و فنی،کشــــاورزي خــ
 تعمیراتی

 سایرمحصـوالت  و شیشه.14
 دفاع و میعمو امور .31  کانی

 آموزش خدمات.32 مبلمان.15
 درمانی-بهداشتی خدمات.33 آهن.16
 عمومی خدمات.34  فلزات سایر.17

  محقق محاسبات :منبع
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  ستانده-داده کشش رهیافت -4-3

 اقتصـادي  هاي بخش بندي اولویت منظور به انتشار، حساسیت و قدرت يها شاخص کنار در
 اقتصـاد  يهـا  بخش بندي رتبه 4 جدول .گردد می استفاده نیز ستانده -داده کشش شاخص از
 يهـا  بخـش  محاسـبات،  سـاس ا بر .دهد می نشان کل اشتغال و کل تولید کشش حسب بر را

 نفـت  صـنعت  و ومـاهیگیري  کشـاورزي  سـاختمان،  تنبـاکو،  و توتـون  و غذایی محصوالت
ــترین ــش بیش ــد کش ــل تولی ــد را ک ــش .دارن ــا بخ ــاختمان، يه ــاورزي س ــاهیگیري کش  ،وم

 را کـل  اشـتغال  کشـش  بیشـترین  دفـاع  و عمومی امور تنباکو، و توتون و غذایی محصوالت
  .دارند

 نهـایی  تقاضـاي  اگـر  کـه  معنـی  بـدین  ،باشـد  می 0935/0 نفت تصنع کل تولید کشش
 درصـد  0935/0 اقتصـاد  کـل  تولیـد  یابـد،  )کاهش ـ افزایش( تغییر درصد یک نفت صنعت

 مفهـوم  .باشـد  می صورت همین به نیز ها بخش دیگر تفسیر .یابد می )کاهش ـ افزایش( تغییر
 بخـش  تـرین  کشـش  بـا  عنـوان  بـه  سـاختمان  بخـش  کـل  اشـتغال  کشش براي 1684/0 عدد

  سـاختمان  بخـش  نهـایی  تقاضـاي  در افـزایش  درصـد  10 بـا  :است چنین کشور، زاي اشتغال
 معادل نیز نفت صنعت کل اشتغال کشش .گردد می زیاد کشور شاغالن کل درصد 6841/1

 است داده اختصاص خود به را 4 رتبه کل تولید کشش نظر از نفت صنعت .باشد می 007/0
 از ولـی  .دارد کـل  تولیـد  در اي فزاینده نقش و بوده اهمیت با صنعت این دهد می نشان که
 در صـنعت  ایـن  ضعیف عملکرد بر داللت هم باز که داراست را 23 رتبه اشتغال کشش نظر

  .باشد می ستانده روش بر تاییدي واقع در و دارد اشتغال زمینه
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  1380 سال ستانده- داده جدول بخش 34 براي کل اشتغال و تولید کشش .4 دولج
  درصد  کل اشتغال کشش  درصد  کل تولید کشش  بخش نام

/0/ /0/ ماهیگیري و کشاورزي.1

 /0//0/ نفت صنعت .2
/0//00  معدن.3
/0//0/ مربوط خدمات و برق.4
/0//0/ مربوط خدمات و آب.5
 خـدمات  و طبیعـی  گـاز  توزیع.6

 مربوط
/0//0/

ــذائی، محصــوالت .7 ــون غ  و توت
 تنباکو

/0//0/

/0//0/  منسوجات.8
/0//0/ وکفش پوشاك انواع.9

/0//0/ کاغذ و چوب صنایع.10
/0//0/  نفتی هاي فرآورده.11
/0//0/  شیمیائی محصوالت و مواد.12
ــوالت.13 ــتیکی محصــ  و الســ

 پالستیکی
/0//0/

/0//0/  کانی سایرمحصوالت و شیشه.14
/0//0/ مبلمان.15
/0//0/ آهن.16
/0//0/  فلزات سایر.17
/0//0/ فلزي محصوالت.18
 عام کاربرد با آالت ماشین.19

 وخاص
/0//0/

 و آالت ماشین خانگی، وسایل.20
 الکتریکی هاي دستگاه

/0//0/

/0//0/ دقیق ابزار و پزشکی تجهیزات.21
ــزات.22 ــل تجهیـ ــل، و حمـ  نقـ

 متفرقه کاالهاي و جواهرات
/0//0/

 /0//0/  ساختمان.23
/0//0/ خرده و فروشی عمده خدمات.24
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  درصد  کل اشتغال کشش  درصد  کل تولید کشش  بخش نام
 فروشی

  عمومی هاياقامتگا خدمات.25
/0//0/  نوشیدنی و غذا صرف يها محل و

 /0//0/ نقل و حمل خدمات.26
/0//0/ مخابرات و پست خدمات.27
/0//0/ مالی خدمات.28
/0//0/ اجاره خدمات.29
ــدمات.30 ــاورزيفنی خـ  و ،کشـ

 تعمیراتی
/0//0/

/0//0/ دفاع و میعمو امور .31
/0//0/ آموزش خدمات.32
/0//0/ درمانی-بهداشتی خدمات.33
/0//0/ عمومی خدمات.34

  محقق محاسبات :منبع

   فرضی حذف روش از نفت صنعت اهمیت و جایگاه ررسیب -4-4

 قبـل  دیگر هاي بخش براي را محصول سطح دو تفاوت بخش، یک اهمیت دادن نشان براي
 کـه  کنـیم  مـی  فـرض  اکنـون  .آوریـم  مـی  بدست نظر مورد بخش حذف از بعد و حذف از

 جـاي  بـه  را خـود  نیـاز  مـورد  نهـاده  اقتصـاد،  دیگـر  بخـش  33 و شـود  حـذف  نفـت  صنعت
 صـنعت  کلـی  حـذف  از حاصـل  نتایج .کنند وارد کشور ازخارج نفت، صنعت از خریداري

   .است شده آورده 5 جدول در کشور اقتصاد در نفت
 83754 کـاهش  سـبب  تنهـا  نفـت  صـنعت  حـذف  کـه  برسد نظر به است ممکن ابتدا در

 هـم  در دلیـل  بـه  لـیکن  .میشـود  اقتصـاد  درکـل  سـتانده  ریال113111392 یا و شغلی فرصت
 رفتـه  دست از شغلی فرصتهاي تعداد بخش این تعطیلی با اقتصاد، هاي بخش وادغام تنیدگی

 نفت صنعت حذف درصورت ،شود می مشاهده 5 جدول در که همانطور .بود خواهد بیشتر
 از اقتصـاد  در شغلی فرصت )گش الگوي( 344108 و )تیف لئون الگوي( 130618 تعداد به

 سـتانده  دیـدگاه  از ).شود می حاصل نتیجه این 5 جدول 8و7ردیف کسر از( .رود می دست
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 الگـوي ( ریـال  137162804و )تیـف  لئـون  الگوي( ریال 119219783 میزان به تولید کاهش
  ).شود می حاصل 3و2 ردیف کسر از( .باشد می )گش

 از بیشـتر  گـش  الگـوي  در ستانده و شغلی فرصت کاهش شود می مالحظه که همانگونه
 لئـون  روش در و عرضـه  رویکـرد  گـش  روش در کـه  دلیـل  این به ت،اس تیف لئون الگوي

 گرفتـه  نتیجـه  سـتانده  روش در کـه  طـور  همان و شود می گرفته نظر در تقاضا رویکرد تیف
 بنـابراین  .آن کنندة تقاضا نه است، اي واسطه يها هنهاد کننده عرضه بیشتر نفت صنعت شد؛

  .شود می اقتصاد اشتغال و ستانده در بیشتري تغییرات باعث عرضه، رویکرد در آن حذف

  کشور اقتصاد در نفت صنعت فرضی حذف از حاصل نتایج .5 جدول

یف
رد

  

  شرح
  )ریال(تولید نگرش

یف
رد

  

  شرح
  )نفر( اشتغال نگرش

 لئون الگوي
 لئون الگوي  گش الگوي  تیف

  گش الگوي  تیف

 صنعت تولید  1
 صنعت اشتغال  6  113937744  115071144  نفت

  84365  85205  نفت

 کل تولید  2
 کل اشتغال  7  1752788548  1428414975  اقتصاد

  24020942  20635840  اقتصاد

3  

 کل تولید
 از پس اقتصاد
 صنعت حذف

  نفت

1309195192  1615625744  8  

 کل اشتغال
 از پس اقتصاد
 صنعت حذف

  نفت

20505222  23676834  

4  
 کل تولید

 درحالت اقتصاد
  بالفعل

1156558447  9  
 کل اشتغال

 درحالت اقتصاد
  بالفعل

16757141  

5  
 صنعت تولید
 درحالت نفت

  بالفعل
113111392  10  

 صنعت اشتغال
 درحالت نفت

  بالفعل
83754  

 محقق محاسبات :منبع

 صـنعت  حـذف  اثـر  بـر  را اقتصادي هاي فعالیت سایر محصول سطح در تفاوت 6 جدول
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 صنعت حذف از بعد تیف لئون الگوي در شود می مشاهده که همانطور .دهد می نشان نفت
 خـدمات  مـالی،  خـدمات  يهـا  بخش براي ترتیب به محصول سطح در تفاوت بیشترین نفت
 میـزان  بـه  نقـل  و حمـل  خـدمات  و شیمیائی محصوالت و مواد ،تعمیراتی و کشاورزي فنی،

 در تفــاوت تــرین کــم و اســت شــده حاصــل ریــال 350294 و 461657 ،507737 ،952136
 و درمــانی -بهداشـتی  خــدمات ،مبلمـان  يهــا بخـش  بـه  ربــوطم ترتیـب  بــه محصـول  سـطح 

  .باشد می ریال 8338 و 4939 ،509 میزان به منسوجات
 خـدمات  يهـا  بخـش  بـراي  ترتیب به محصول سطح در تفاوت بیشترین گش الگوي در
 و فنی،کشـاورزي  خـدمات  و شـیمیائی  محصـوالت  و مـواد  ،مربـوط  خـدمات  و بـرق  مالی،

 و اسـت  شـده  حاصل ریال 1420542 و 1937033 ،2401759 ،6048028 میزان به تعمیراتی
 خــدمات ،مبلمــان يهـا  بخــش بــه مربـوط  ترتیــب بـه  محصــول ســطح در تفـاوت  تــرین کـم 

   .باشد می ریال 53256 و 19712 ،18061 میزان به آموزش خدمات و درمانی -بهداشتی

  نفت صنعت رضیف حذف اثر بر اقتصادي هاي فعالیت سایر محصول سطح در تفاوت .6 جدول

  بخش نام

 درسطح تفاوت
  محصول

 لئون الگوي(
  )تیف

  درصد
 درسطح تفاوت

  محصول
  )گش الگوي(

  درصد

// ماهیگیري و کشاورزي
// معدن

//  مربوط خدمات و برق
// مربوط خدمات و آب
// طبیعی گاز

 محصــــــــــــــوالت
// وتنباکو غذائی،توتون

// منسوجات
// وکفش پوشاك انواع

// کاغذ و چوب صنایع
 // نفتی هاي فرآورده
// محصــــوالت و مــــواد
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  بخش نام

 درسطح تفاوت
  محصول

 لئون الگوي(
  )تیف

  درصد
 درسطح تفاوت

  محصول
  )گش الگوي(

  درصد

 یشیمیائ
 و السـتیکی  محصوالت
// پالستیکی

ــه  و شیشــــــــــــــ
// کانی سایرمحصوالت

// مبلمان
// آهن
// فلزات سایر

// فلزي محصوالت
 کـاربرد  با آالت ماشین

// وخاص عام

 خانگی،ماشـین  وسـایل 
  آالت

ــتگاه و ــاي دســـ  هـــ
 الکتریکی

//

 و پزشـــکی تجهیــزات 
// دقیق ابزار

 و حمــــل تجهیــــزات
 وکاالهاي نقل،جواهرات

 متفرقه
//

//  ساختمان
 فروشـی  عمده خدمات

// فروشی خرده و

 اقامتگاهــاي  خــدمات
  عمومی

 غـذا  صرف يها محل و
 نوشیدنی و

//

// نقل و حمل خدمات
 و پســــت خــــدمات

// مخابرات

// مالی خدمات
// اجاره خدمات
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  بخش نام

 درسطح تفاوت
  محصول

 لئون الگوي(
  )تیف

  درصد
 درسطح تفاوت

  محصول
  )گش الگوي(

  درصد

 فنی،کشاورزي خدمات
// تعمیراتی و

// دفاع و میعمو امور
// آموزش خدمات

ــدمات ــتی خـ -بهداشـ
// درمانی

 // عمومی خدمات
      جمع

  محقق محاسبات :منبع

 نفت صنعت حذف اثر بر را اقتصادي هاي فعالیت سایر اشتغال سطح در تفاوت 7 جدول
 يهـا  بخـش  بـراي  ترتیـب  بـه  اشتغال در تفاوت بیشترین تیف لئون الگوي در .دهد می نشان

 و بـرق  و فروشـی  خـرده  و فروشـی  عمـده  خـدمات  نقـل،  و حمـل  خـدمات  مالی، خدمات
 تـرین  کـم  و اسـت  شـده  حاصل نفر 2797 و 3474 ،5963 ،11495 تعداد به مربوط خدمات
 46 ،2 تعـداد  به آهن و فلزات سایر ،مبلمان يها بخش به مربوط ترتیب به اشتغال در تفاوت

   .باشد می نفر 68 و
 مـالی،  خـدمات  يها بخش براي ترتیب به اشتغال در تفاوت بیشترین نیز گش الگوي در
 ،73017 تعـداد  به مخابرات و پست خدمات و مربوط خدمات و برق کاغذ، و چوب صنایع

 ترتیـب  بـه  اشـتغال  در تفـاوت  کمتـرین  و اسـت  شـده  حاصل نفر 18557 و 21419 ،22319
 118 ،65 تعـداد  به درمانی -بهداشتی خدمات و اجاره خدمات ،مبلمان يها بخش به مربوط

   .باشد می نفر 285 و
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 نفت صنعت فرضی حذف اثر بر اقتصادي هاي فعالیت سایر اشتغال سطح در تفاوت .7 جدول

  اشتغال درسطح تفاوت  بخش نام
  درصد  )تیف لئون الگوي(

 درسطح تفاوت
  اشتغال

  )گش الگوي(
  درصد

// ماهیگیري و کشاورزي
// معدن

//  مربوط خدمات و برق
// مربوط خدمات و آب
// طبیعی گاز

// وتنباکو غذائی،توتون محصوالت
// منسوجات

// وکفش پوشاك انواع
// کاغذ و چوب صنایع

// نفتی هاي فرآورده
// شیمیائی محصوالت و مواد

// پالستیکی و الستیکی محصوالت
// کانی سایرمحصوالت و شیشه

0/ مبلمان
// آهن
// فلزات سایر

// فلزي محصوالت
// وخاص عام کاربرد با آالت ماشین
  آالت خانگی،ماشین وسایل

// الکتریکی هاي دستگاه و

 // دقیق ابزار و پزشکی تجهیزات
ــزات ــل تجهی  نقــل،جواهرات و حم
// متفرقه وکاالهاي

//  ساختمان
ــدمات ــدهع خ ــی م ــرده و فروش  خ

// فروشی

  عمومی اقامتگاهاي خدمات
// نوشیدنی و غذا صرف يها محل و

// نقل و حمل خدمات
// مخابرات و پست خدمات
// مالی خدمات
/ / اجاره خدمات
// تعمیراتی و فنی،کشاورزي خدمات

// دفاع و میعمو امور
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  اشتغال درسطح تفاوت  بخش نام
  درصد  )تیف لئون الگوي(

 درسطح تفاوت
  اشتغال

  )گش الگوي(
  درصد

// آموزش خدمات
// درمانی-بهداشتی خدمات
// عمومی خدمات

       جمع

  محقق محاسبات :منبع

  پیشنهادات و نتایج -5
 بـودن  واحـد  از بزرگتر .باشد می 0277/1 با برابر نفت صنعت براي انتشار حساسیت شاخص

 پیشـبرد  در صـنعت  ایـن  محصـوالت  از دیگـر  هاي بخش که است آن معناي به شاخص این
 بـه  یـا  .کننـد  مـی  اسـتفاده  مطلـوبی  نحـو  به غیرمستقیم و مستقیم طور به خود تولیدي مقاصد
 افـزایش  بـراي  داده، منزلـه  بـه  نفـت  صـنعت  محصوالت ستانده از یگر،د يها بخش عبارتی

 بـا انـد   توانسـته  دیگـر  يهـا  بخـش  واقـع  در و انـد  کـرده  اسـتفاده  میانگین از بیشتر خود تولید
 درونی در خود نوبه به نفت صنعت پس .وادارند بیشتر تحرك به را نفت صنعت تقاضایشان

  .دارد حساسی قشن اقتصاد یکپارچگی و تولید فرآیند کردن
 یـک  از کـه  است داده اختصاص خود به را 4 رتبه کل تولید کشش نظر از نفت صنعت

 دیگـر  طـرف  از و اقتصـادي  يهـا  فعالیـت  سـایر  بـا  پیوند نظر از را صنعت این اهمیت طرف
 23 رتبـه  اشـتغال  کشش نظر از ولی .دهد می نشان دارد، نهایی تقاضاي جبران در که نقشی

 کلیدي اشتغال نظر از صنعت این که رسیدیم نتیجه این به نیز ستانده روش در که داراست را
 صورت به نفت از باالیی درصد چراکه، است؛ ننموده شغل ایجاد باید، که طور آن و نیست

 به خام ماده این تبدیل براي کشور در توانست می که شغلی فرصتهاي و شود می صادر خام
 که شد داده نشان عالوه به .رود می بین از شود، ایجاد ردیگ محصوالت و نفتی يها هفرآورد

  .داراست ریال، 880721697 میزان به را شغل ایجاد هزینه بیشترین صنعت این
 130618 تعـداد  بـه  نفـت،  صـنعت  حـذف  بـا  کـه  شد داده نشان فرضی حذف روش در
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 که درو می دست از اقتصاد در شغلی فرصت )گش الگوي( 344108 و )تیف لئون الگوي(
 خـدمات  و بـرق  و مالی خدمات به مربوط اشتغال سطح در تفاوت بیشترین روش دو هر در

 ریــال 119219783 میـزان  بـه  تولیـد  کـاهش  سـتانده  دیـدگاه  از همچنـین  .باشـد  مـی  مربـوط 
 لئـون  روش دو هـر  در کـه  باشـد  می )گش الگوي( ریال 137162804 و )تیف لئون الگوي(

 و مـواد  مـالی،  خـدمات  يهـا  بخش محصول سطح در اوتتف بیشترین مشترکاً گش، و تیف
  .شود می حاصل تعمیراتی و کشاورزي فنی، خدمات و شیمیائی محصوالت

  :شود می پیشنهاد پایان در
 اینـرو  از اسـت،  مؤثر پسین پیوندهاي طریق از تولید ایجاد در نفت صنعت که آنجایی از -1

 تواند می صنعت این دستی پایین یعصنا و پسین پیوندهاي به بخشیدن استحکام و تقویت
 یا اولیه مواد نیز صنعت این تا شود اقتصادي مختلف هاي بخش در تري متوازن رشد باعث

 از دیگـر  بخشـهاي  و کنـد  فـراهم  اقتصـادي  هـاي  بخش سایر براي واسط، اولیه خدمات
 .کنند استفاده تري مطلوب نحو به خود تولیدي مقاصد پیشبرد در صنعت این محصوالت

 افـزوده  ارزش و نموده تأمین را جامعه نیازهاي از بخشی بتواند که صنعتی بعنوان نفت صنعت - 2
 پیشـرفته  کشـورهاي  اقتصاد با خاطر همین به و نگرفته قرار استفاده مورد نماید ایجاد اشتغال و

 .اسـت  مانـده  عـاجز  داخلـی  اقتصـادي  هـاي  بخـش  بـا  ارتبـاط  ایجـاد  از و کـرده  پیـدا  ارتبـاط 
 ملـی،  سـرمایه  عنـوان  بـه  وگـاز  نفـت  سرشـار  منـابع  بـر  اصولی و صحیح نگرش با کهدرحالی

 .کرد استفاده ایران اقتصادي توسعه در محوري نقش عنوان به آن از توان می

ه بـ  پـژوهش  انجـام  لـزوم  اسـت،  گرفتـه  انجـام  ایسـتا  صورت به تحقیق این که این به توجه با - 3
  .رسد می نظر به ضروري ستانده- داده جدول چند زا استفاده با و اي مقایسه ایستاي صورت

 آمـار  مرکـز  1380( کشوري ستانده-داده جدول آخرین از استفاده با تحقیق این اگرچه -4
 مرکـزي  بانک همانند کشور آمار تولید مراکز است الزم لیکن پذیرفته، صوررت )ایران

  .باشد بیشتر شده حاصل یجنتا اعتبار تا کنند تهیه تري بهنگام جداول ایران آمار مرکز و
 نبـود  سـتانده، -داده جـدول  از اسـتفاده  با اشتغال زمینه در تحقیق هاي محدودیت از یکی -5
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 ایـن .است ستانده-داده جداول بخشهاي تعداد به اقتصادي مختلف بخشهاي اشتغال آمار
 حـداقل  بنـابراین  .خـورد  مـی  چشـم  به ایران در شده انجام تحقیقات تمام در محدودیت

 کـه  هـایی  سـال  در هـا  بخـش  اشتغال آمار تهیه به اقدام کشور در معتبر آماري مراکز راگ
 خواهـد  بیشـتر  تحقیـق  از حاصـل  نتایج اعتبار کنند، است؛ شده تهیه ستانده-داده جدول

 تـا  امـر  ایـن  و شـود  می ها بخش کردن همفزونی به مجبور محقق صورت درغیراین .بود
  .کاهد می تحقیق اعتبار از حدي

 اسگزاريسپ

از اداره پژوهش و فناوري شرکت مناطق نفت خیز جنوب که در اجراي تحقیـق مـرا یـاري    
 .نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم
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