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  چکیده

های مختلف استان سیستان و بلوچستان در زایی بخشهدف از این مطالعه بررسی پتانسیل های اشتغال

ستانده دو  -رای این منظور ابتدا جدول دادهباشد. بای میستانده دو منطقه -مناطق شهری با استفاده از مدل داده

زایی در مناطق های مختلف استان بر حسب اشتغالاستخراج شده و سپس بخش 0931ای استان در سال منطقه

بندی شده اند. همچنین میزان ضرایب نشت اشتغال از استان محاسبه شده است. نتایج مدل نشان شهری استان رتبه

از مدل نشان می دهد که بیشترین ضرایب فزاینده اشتغال در مناطق شهری استان مربوط  نتایج حاصلداده است که 

و بخش سایر خدمات با ضریب  32/4و بخش حمل و نقل با ضریب  93/4بخش امور عمومی و دفاعی با ضریب به 

 بیشترین مقدار ضریب فزاینده را به خود اختصاص داده اند. 32/4

 ستانده دو منطقه ای -ل زایی، استان سیستان وبلوچستان، الگوی دادهپتانسیل اشتغاکلمات کلیدی: 
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Abstract 

The purpose of this study is investigating the potential of employment creation in 

different sectors of Sistan and Baluchestan province in urban areas using two regional input-

output model. In this respect, the two regional input-output table of this province has been 

extracted and then the different sectors have been ranked in terms of employment creation in 

urban areas. Also employment leakage coefficient is calculated in this province. The results of 

this study have been showed that the public affairs and defense sector with 4.32, transport 

sector with 4.28 and other services sector with 4.26 have the highest value of employment 

multiplier in urban areas of this province.  

Keywords: employment creation potential, Sistan and Baluchestan Province, two 

regional input output model. 
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 مقدمه 

این . باشدمی بیکاری مسئله دارد، وجود های مختلف آناقتصاد ایران و استان در حاضر حال در که عمده مشکالت از یکی

کشور بسیار حادتر از دیگر مناطق کشور می باشد. به های مرزی در مسئله در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان

 افزایش یافته درصد 4/00 به 0933سال  درصد بوده و این رقم در 3/01برابر  0921سال در استان در بیکاری طوری که نرخ

 کاهش یافته است.  0931نفر در سال  921232به  0921نفر در سال  432224همچنین جمعیت شاغل در استان از  .است

از جمله این مشکالت در حوزه  شود.بیکاری در جامعه باعث به وجود آمدن مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی می

از  .اشاره کرد ایهای ملی و منطقهملی، استفاده ناکارآمد از ظرفیت تولید کاهش ملی، اقتصاد در تعادل توان به عدماقتصاد می

کنند منجر به  اتخاذ هاییسیاست های مختلف کشور بایستیان در کشور و استانسیاستگذار مشکالت، رفع این این رو برای

 کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در جامعه  شود. 

 تقاضای وجود عدم و سو یک از جمعیت رشد نرخ افزایش های مختلف آن،کشور و استان در بیکاری عمده دالیل از یکی

های پتانسیل شناسایی های افزایش اشتغال در جامعه،از این رو یکی از راه .شدبامی دیگر سوی از کار نیروی جمعیت برای

 سطح در زاییاشتغال هایظرفیت توانباشد. ولی نمیریزی بر اساس آن میهای مختلف اقتصاد و برنامهزایی بخشاشتغال

 مختلف هایاستان زیرا وضعیت داد تعمیم هااستان تمامی به را آن نتایج و نمود شناسایی کشور کل در را اقتصادی هایفعالیت

 چنین لذا باشد.منابع با یکدیگر متفاوت می و هاساخت زیر به دسترسی محیطی و زیست اقلیمی، مختلف هایجنبه از کشور

 .(0933 رفیعی و کهنسال)گیرد صورت ایمنطقه سطح در بایستی سنجیپتانسیل

باشد. ای میستانده بین منطقه -زایی در اقتصاد، مدل دادههای اشتغالسیلهای مناسب برای شناسایی پتانیکی از مدل

دهد و از سوی دیگر ارتباط های اقتصادی داخل یک منطقه را نشان میای است که از یک سو فعالیتساختار این الگو به گونه

های درون منطقه و نقش ارتباط تر پتانسیلگیرد. در نظر گرفتن این ارتباط باعث شناسایی بهتجاری بین مناطق را در نظر می

 در زاییاشتغال هایپتانسیل شناسایی این مطالعه بین مناطق در افزایش و یا کاهش اشتغال مناطق خواهد شد. از این رو هدف

 باشد. می شهری استان مناطق در استان سیستان و بلوچستان

-پردازد. در بخش سوم روشنی نظری و پیشینه پژوهش میباشد. بخش بعدی به مبااین مقاله که شامل پنج بخش می

گیری شود. خالصه و نتیجهشود. نتایج حاصل از کاربرد مدل در بخش چهارم ارائه میشناسی تحقیق و منابع آماری معرفی می

 باشد.تحقیق نیز موضوع بخش پایانی مطالعه می

 

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش

های مختلفی وجود دارد. یکی از این های اقتصادی در هر اقتصادی، روشیگاه فعالیتبرای پی بردن به وضعیت و جا

های اقتصادی به چندین بخش، با استفاده از بندی فعالیتستانده است. در این روش با تقسیم -ها، استفاده از الگوی دادهروش

مدت و بلندمدت مورد استفاده های اقتصادی کوتاهریزیآید که در برنامهها، تصویری از کل اقتصاد به دست میپیوند بین بخش

آورد. گیرد. این جدول در واقع، بسیاری از عناصر الزم برای مطالعات مربوط به ساختار اقتصاد هر جامعه را فراهم میقرار می

های کلیدی در هر ی بخشترین کاربرد عملی این جدول، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین و به واسطه برآورد آنها، شناسایمهم

ای را در رشد و توسعه یک منطقه در نظر هایی که ارتباط متقابل و تجارت بین منطقه(. یکی از مدل0939اقتصاد است)جهانگرد، 

باشد. ساختار این جداول که این ای میمنطقهستانده بین -های دادهدهد، مدلگیرد و اثرگذاری متقابل مناطق را نشان میمی

دهند های اقتصادی درون منطقه را نشان میای است که از یک سو ساختار فعالیتشود، به گونهها ساخته میها براساس آنمدل

های مناطق مختلف را به صورت تابعی از ساختار اقتصاد منطقه و روابط متقابل و از سوی دیگر صادرات و واردات متقابل بخش

-ای میای بر رشد و توسعه منطقهتر اثرگذاری تجارت بین منطقهمر منجر به توضیح دقیقگیرد. این اای در نظر میبین منطقه

 توسعه ای در رشد مناطق باعث شد تا در ایران نیز پژوهشگران مختف، این عامل را در رشد وگردد. اهمیت ارتباط بین منطقه

این نوع جداول (. 0931ت )شریفی و حسین زاده، اس گرفته صورت ارتباط این در نیز متعددی مطالعات و کنند لحاظ منطقه



  

های تک تری نسبت به تحلیلهای واقع بینانهای روابط بخشی بین مناطق را در نظر گرفته و تحلیلبرخالف جداول تک منطقه

  دهند.ای ارائه میمنطقه

که در زیر به  است گرفته صورتتصادی های اقزایی بخشهای اشتغالمتعددی در ارتباط با شناسایی پتانسیل مطالعات تاکنون

 ها اشاره می شود. »آ

کار در بخش زایی و تقاضای نیرویگذاری بر اشتغالتاثیر سرمایه»(، در مقاله خود با عنوان 0923باللی و خلیلیان )

واحد، شکست ساختاری های های زمانی و بررسی پایایی متغیرها از طریق آزمون ریشهبا استفاده از تحلیل سری« کشاورزی ایران

دهد که بین و روش آزمون همگرایی یوهانسن به مطالعه در این خصوص پرداختند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می

 گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی رابطه مثبتی وجود دارد.سرمایه

با استفاده از برآورد تابع « صنعت ایرانبررسی قابلیت های اشتغال زایی بخش »(، در پژوهش خود با عنوان 0929صفوی )

شغل ایجاد شده صنعت و  –کار و ماتریس رشد تقاضای کار به روش خطی و لگاریتمی به بررسی توان نفر تقاضای نیروی

پرداخته است. نتایج بدست  ISICهای صنعتی کشور مطابق طبقه بندی زایی غیرمستقیم هر یک از زیربخشپتانسیل اشتغال

های صنایع پوشاک و چرم و سپس زیربخش نساجی به ترتیب بیشترین ضریب اشتغال و باالترین دهد که زیربخشن میآمده نشا

 زایی را دارند.توان اشتغال

با استفاده « ایران کشاورزی بخش زاییاشتغال ظرفیت تحلیل و بررسی»ای با عنوان (، در مقاله0922باصری و جهانگرد )

زایی بخش کشاورزی بر مبنای عوامل پایه ای تولید، تصحیح خطا به بررسی ارزیابی پتانسیل اشتغال از الگوی مبتنی بر مدل

های این اند. یافتهپرداخته 0941-0923زایی زیربخش های کشاورزی در دوره سطح اشتغال موجود، سرمایه و زمینه های اشتغال

های اقتصادی های کشاورزی در مقایسه با سایر بخشدر زیربخش دهد که ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار و مولدپژوهش نشان می

 پایین است.

 و تولیدی هایاساس پتانسیل بر ایران اقتصادی مختلف هایبخش بندیرتبه (، برای0922کشاورز حداد و چراغی )

های بالقوه ستانده و رفیتبندی ظمربوط به کشور استفاده کرده و برای رتبه 0931ستانده سال  -داده جدول از زایی،اشتغال

اند. های پیوند پیشین و پسین و ضریب تغییرات آنها و ضریب کشش تقاضای نهایی ستانده و اشتغال بهره بردهاشتغال، از شاخص

 های اشتغالزا باشند. زیرا در بسیاری از موارد، کششتوانند اشتغالهای رشد محور نمیدهد که الزاما سیاستها نشان مییافته

 های تولیدی است.کمتر از کشش

های تولیدی در اقتصاد ایران پرداختند. در های شغلی بخشدر پژوهشی به بررسی فرصت (،0922ترحمی و اسفندیاری )

 -، کشش دادهMRIهای استفاده شده است. به این منظور با استفاده از شاخص 0921ستانده سال  -این پژوهش از جدول داده

های کلیدی از دیدگاه اشتغال، تولید و ارزش افزوده شناسایی پیشین و پسین و روش اصالحی جونز بخش ستانده، پیوندهای

کنند ولی از های اقتصادی از لحاظ تولید و اشتغال یک مسیر را طی میبخشدهد که نتایج این پژوهش نشان می اند.گردیده

 .پیمایندلحاظ تولید و ارزش افزوده دو مسیر متفاوت را می

های اقتصاد زایی بخشهای تولیدی و اشتغالبندی پتانسیلرتبه» ای با عنوان (، در مقاله0923ترحمی و اسفندیاری )

های زایی بخشهای تولیدی و اشتغالپتانسیل 0921ستانده  -های مختلف در چارچوب جدول دادهبا بکارگیری شاخص« ایران

زا باشند؛ زیرا توانند اشتغالهای رشد محور نمیدهد که الزاما سیاستها نشان مییافتهد. اناقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده

های مختلف اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و های تولیدی است. در میان بخشهای اشتغال کمتر از کششدر تمام موارد، کشش

 های شغلی کلیدی باشند.رصتتوانند در فراهم ساختن فهایی هستند که میساختمان از جمله بخش

با استفاده « های اقتصادزایی بخشبررسی کمی توان اشتغال»، در مقاله ای با عنوان (0931ولی نژاد ترکمانی و همکاران )

زایی ، توان اشتغال AFLQستانده استان تهران با استفاده از روش  -از روش ضریب فزاینده خالص، پس از برآورد جدول داده

های مطالعه اقتصاد استان تهران را در قالب ضریب فزاینده ناخالص و خالص اشتغال مورد سنجش قرار دادند. یافتههای بخش

های کاالیی نظیر کشاورزی و صنعت به خاطر سهم واسطهحاکی از آن است که در رویکرد ضرایب فزاینده ناخالص بیشتر بخش



  

باشند که های خدماتی دارای اهمیت باالیی میافت ضریب فزاینده خالص، بخشباشند. حال آنکه در رهیای باال، حائز اهمیت می

 با توجه به خدماتی بودن ساختار اشتغال استان تهران قابل توجیه است.

 منابع هایتعاونی در زاییاشتغال بر مؤثر های مؤلفه تحلیل و شناسایی»ای با عنوان (، در مقاله0930شمشاد و همکاران )

زایی در استان گلستان های موثر بر اشتغالای به بررسی مولفهبا استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه« گلستان  نطبیعی استا

ترین دهد که عوامل زیرساختی، خدمات پشتیبانی، وام و بازاریابی از مهمپرداختند. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان می

 های منابع طبیعی هستند.یزایی در تعاونعوامل توسعه اشتغال

های بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخشرتبه»ای با عنوان (، در مقاله0930شریفی و همکاران )

های مختلف تولیدی در ایجاد جایگاه فعالیت بخش ستانده -با استفاده از تجزیه و تحلیل ضرایب داده« یدی و بررسی علل آنها تول

دهد یکی از عوامل موثر در ایجاد اشتغال و اند. نتایج تحقیق نشان میو ارزش افزوده در کشور را مورد بررسی قرار دادهاشتغال 

 .باشدمدت ثابت میزایی و ایجاد ارزش افزوده است که عاملی فنی و در کوتاه ارزش افزوده، ضرایب فزاینده پیشین کل اشتغال

های اقتصاد شهر و روستا زایی بخش کشاورزی در عرصهدر پژوهشی به بررسی پتانسیل اشتغال(، 0933کهنسال و رفیعی دارانی )

دهد که بخش کشاورزی دومین پرداختند. نتایج این پژوهش که در خصوص استان خراسان رضوی صورت گرفته است، نشان می

 باشد.های دیگر اقتصاد برخوردار میبخشاز قابلیت باالیی در تاثیرگذاری بر  زا در اقتصاد استان است وبخش اشتغال

با استفاده از « مقایسه ظرفیت بالقوه و بالفعل اشتغال درصنایع کارخانه ای ایران»ای با عنوان (، در مقاله0933یوسفی )

اساس ای ایران برشاخه از صنایع مختلف کارخانه 39گذاری در اطالعات مربوط به ارزش افزوده میزان اشتغال و سطح سرمایه

زایی صنایع مختلف در دوره زمانی زایی موجود با توان و ظرفیت اشتغال، به مقایسه میزان اشتغالISICکدهای بین المللی 

دهد که روند رشد و تغییرات ساختاری در تولید نه تنها همراه پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می 0922-0933

 زدایی صنعتی در کشور شده است.وجب اشتغالزایی نبوده، بلکه مبا اشتغال

زا در مناطق شهری با استفاده از منطق های اشتغالشناسایی بخش»ای با عنوان (، در مقاله0933ترحمی و خداپرست )

های کلیدی اقتصاد استان ، تحلیل عاملی و منطق فازی بخش0922سال  ایستانده منطقه -با استفاده از جدول داده« فازی

دهد که در های این پژوهش نشان میاند. یافتهتان و بلوچستان از دیدگاه اشتغال در مناطق شهری را مورد بررسی قرار دادهسیس

زایی را دارند. همچنین پیوندهای ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی بیشترین اشتغالمناطق شهری استان، بخش

 ها و کشورها باشد.کار از سایر استانی نیروین سیستان و بلوچستان عمال وارد کنندههای ضعیف بین بخشی موجب شده تا استا

با « زایی صنایع کوچک در استان گلستانبررسی عوامل موثر بر اشتغال»ای با عنوان (، در مقاله0939باصری و روشنی یساقی )

، براساس روش حداکثرسازی سود 0933-0922ی کار استان گلستان طی سال هااستناد به اطالعات موجود تقاضای نیروی

ها اند. نتایج برآوردزایی صنایع کوچک استان گلستان را مورد بررسی قرار دادهتولیدکننده و با کمک مدل پانل دیتا، روند اشتغال

کار براساس یرویتوان به ایجاد اشتغال و جذب بیشتر ننشان می دهد که با ایجاد و گسترش صنایع کوچک در استان گلستان می

 های این صنایع امیدوار بود.توانمندی

شناسایی فعالیت های اقتصادی کلیدی استان سیستان و بلوچستان از »(، در پژوهشی با عنوان 0931) و همکاران فرمانی

ند مربوط به تولید های پیو، شاخص0922ستانده این استان مربوط به سال  -با استفاده از جدول داده« نظر ایجاد اشتغال و تولید

زای استان سیستان و بلوچستان پرداختند. نتایج لستانده به بررسی فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغا -و اشتغال و کشش داده

، «صنعت»، «معدن»، «کشاورزی، شکار و جنگلداری»های دهد که فعالیتنشان می MRIاین پژوهش با استفاده از شاخص 

-از نظر اشتغال« بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها عمده»، «هتل و رستوران»

  زایی کلیدی هستند.

-بخش زاییاشتغال بررسی به« شناسایی اشتغال باالی صنایع تولیدی استرالیا»(، در پژوهشی با عنوان 3113ولدخانی )

کرده است. نتایج این  استفاده ایفرضیه استخراج و ستانده -داده کشش روش دو از وی .است استرالیا پرداخته اقتصاد های

 در و اندداشته را زاییبیشترین اشتغال بازرگانی خدمات و دستی صنایع بخش دو کشش، روش دهد که درپژوهش نشان می

 در ضمن، در .اندشده محسوب کلیدی آن تجهیزات و صنایع ماشینی و شکار و زراعت هایبخش ایفرضیه استخراج روش



  

 .اندپیشرو بوده بهداشت و آموزش خدمات هایبخش نهایی تقاضای حسب بر وقت تمام شغل ایجاد یک فرصت هزینه محاسبه

های اشتغال و سهم بخش کشاورزی، با استفاده از الگوهای دوبخشی و ادوار تجاری (، در بررسی نوسان3113) 0روچا و رستوسیا

اند که همزمان با افزایش اشتغال در بخش کشاورزی، بی ثباتی اشتغال در کشاورزی نشان دادهی و غیرواقعی در بخش کشاورز

تحلیلی بر »ای با عنوان (، در مقاله3111یابد. ولد خانی )سطح کالن و همچنین همبستگی میان اشتغال و تولید کل کاهش می

کنند، آمریکا که بیشترین اشتغال را ایجاد می و ژاپن استرالیا، کشور سه صنایع بررسی به« صنایع اشتغالزای خارج از کشور

 ایجاد 1990 و 1980 هایسال در را اشتغال کمترین و بیشترین که که صنایعی دهدمی نشان وی تحقیق است. نتایج پرداخته

 زغال و نفت، یمیاییش محصوالت تنباکو، و غذایی محصوالت بخش چهار اینکه ضمن .است ( 1997 ) همانند سال کنند،می

 3اند. پراکاش و بلکریشنانکرده ایجاد سه کشور بین در را زاییاشتغال بیشترین اساسی فلزات الستیکی، محصوالت سنگ،

با استفاده از مدل « های رشدوری به عنوان پایهستانده ی اشتغال و بهره –مدلسازی داده »ی خود با عنوان (، در مقاله3111)

نتایج این پژوهش حاکی از همبستگی منفی اند. به بررسی پتانسیل های اشتغال و تولید در کشور هند پرداختهستانده  -داده

گیری سنجش و اندازه»در مطالعه خود با عنوان (، 3113) 9یکچکولر و الپباشد. وری کشور هند میمیان رشد اشتغال و بهره

زایی بخش کشاورزی کشور اتریش های اشتغاله بررسی پتانسیلب« اهمیت اقتصادی صنعت: مطالعه بخش کشاورزی اتریش

به این نتیجه  و اجزای تقاضای نهایی و ارزش افزوده ( کشور اتریش3113ستانده ) -با استفاده از جدول دادهپرداختند. آنها 

و  4نیووال ل برتری دارد.های کشاورزی از لحاظ ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بر بخش جنگاند که تولیدات در زیربخشرسیده

به بررسی تاثیرات « های زیستی بر اشتغال اتحادیه اروپاهای سوختتاثیر سیاست»با عنوان  در پژوهشی (،3112)همکاران 

دهد که ستانده پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می -های زیستی بر اشتغال با استفاده از جدول دادههای سوختسیاست

 1ویدراهای جانبی در خصوص اشتغال به دست آید. تواند بدون عوارض و پیامدهای زیستی میف توسعه سوختدستیابی به اهدا

ستانده به این نتیجه رسید  -ای در خصوص تاثیرات اشتغال و بیوتکنولوژی در آلمان با استفاده از جدول دادهدر مطالعه (،3100)

ها های اقتصادی، بسیار متفاوت است و به اهمیت نسبی مکانیزمکه تاثیر مستقیم بیوتکنولوژی بر تولید خالص و اشتغال در بخش

همچنین نتایج نشان داد که تاثیر غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده بیشتر از  نها بستگی دارد.آالتی آو عوامل مکانیکی و ماشین

با استفاده « زای کشور هندهای اشتغالشناسایی بخش»ای با عنوان (، در مقاله3104) 2بهاتاچرای و راجیو تاثیر مستقیم آن است.

های مولد اشتغال کشور هندوستان پرداختند. نتایج این سی بخشبه برر 3112و  3114ستانده مربوط به سالهای  -از جدول داده

های کشاورزی، چوب و محصوالت چوبی که از سطح اشتغال باالیی در کشور دهد که سهم اشتغال بخشپژوهش نشان می

 دهند، کاهش یافته است.های کلیدی اقتصاد کشور را تشکیل میبرخودار بوده و بخش

های مختلف زایی بخشهای اشتغالهای کلیدی و پتانسیلدر راستای شناسایی فعالیت شودهمانطور که مشاهده می

ی ستانده صورت گرفته است. یکی از ویژگی های مطالعه -اقتصاد استان سیستان و بلوچستان مطالعاتی با استفاده از جدول داده

 ای می باشد. ومنطقهستانده د -و مدل داده  0931ستانده سال  -پیش رو استفاده از جدول داده

 

 های تحقیقشناسی و دادهروش

 روش شناسی تحقیق

های مختلف اقتصاد استان سیستان و بلوچستان از جداول زایی بخشهای اشتغالدر این مطالعه برای بررسی پتانسیل

زاده و روش حسین ای استان ازستانده دومنطقه -ای استفاده شده است. برای تهیه جدول دادهستانده دومنطقه _داده

                                                             
1 Rocha & Restuccia 
2 Shri Prakash & Brinda Balakrishnan 
3 Koller & Luptacik 
4 Neuwahl 
5 Wydra  
6 Bhattacharya &  Rajeev 



  

تعریف ( 0رابطه )صورت هب مناطقمعادله تولید  ،ایمنطقه ستانده دو -هداد( استفاده شده است. بر اساس جدول 0933شریفی)

 شود: می
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 در این رابطه:

GGA ماتریس ضرایب فنی مبادالت بین بخشی در داخل منطقه :G، 

GSAهای منطقه صادرات بخش : ماتریس ضرایب فنیG های منطقه به بخشS، 

SGA :های منطقه ماتریس ضرایب فنی صادرات بخشS های منطقه به بخشG، 

SSA:  ماتریس ضرایب فنی مبادالت بین بخشی در داخل منطقهS باشد.می 

 شود.( حاصل می3و مرتب کردن آن بر حسب تولید مناطق، رابطه )( 0رابطه )سازی با ساده
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I  ماتریس یکه با ابعاد(n×n ) وB ای است.  ماتریس معکوس لئونتیف در حالت دو منطقه 

 باشد. صورت زیر میبه G( ماتریس تولید در منطقه 3بر اساس رابطه )

(9) SGSGGGG YBYBX ..  

 اشد. ببه صورت زیر می Gاز سوی دیگر ضریب مستقیم اشتغال در منطقه 

(4)  nj
X

L
e

j
G

j
G

j
G ,...,1 

باشد. براین اساس اشتغال منطقه ام میiنیز ارزش ستانده بخش  jXو Gدر منطقه  امiسطح اشتغال بخش jLدر این رابطه 

G  ( خواهد بود. 1به صورت رابطه ) 

(1) j
G

j
G

j
G XeL .ˆ 

 شود. ( حاصل می2( رابطه )1( در رابطه )9با جایگذاری رابطه )

(2) SGS
j

GGGG
j

G
j

G YBeYBeL ..ˆ..ˆ  

های داخل اقتصاد منطقه و جزء دوم آن نیز اشتغال ایجاد شده در زایی بخش( اشتغال2جزء اول در سمت راست معادله )

توان کاهش اشتغال در منطقه ناشی از نشت باشد. به طور مشابه میور به منطقه میاثر سرریز تقاضای نهایی سایر مناطق کش

تقاضای نهایی از منطقه به سایر مناطق کشور و یا به عبارت دیگر مقدار اشتغال ایجاد شده در سایر مناطق کشور در اثر نشت 

 د.( به دست آور3تقاضای نهایی از منطقه مورد نظر را با استفاده از رابطه )

(3) GSG
j

s
j

S YBeL ..ˆ 



  

های مختلف یک منطقه، شاخص ضریب زایی بخشهای اشتغالهای مورد استفاده برای بررسی پتانسیلیکی از شاخص

GGهاست که از حاصل جمع ستونی ماتریس فزاینده اشتغال بخش

j Be ( به دست می آید. این ضریب 2سمت راست رابطه ) ˆ.

غال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده در اثر افزایش یک واحدی در تقاضای نهایی )مصارف خانوارها، مصرف نهایی مقدار اشت

 دهد.دولت، تشکیل سرمایه ثابت و تغییر موجودی انبار و صادرات( را نشان می

  

 داده های تحقیق

اشد. گروه اول داده های مورد نیاز برای بداده های مور د استفاده در این تحقیق شامل دو گروه پایه های آماری می

و حساب  0931ستانده متقارن ملی در سال  -باشد. این داده ها شامل جدول دادهای میستانده دو منطقه -ساخت جدول داده

که توسط مرکز پژوهش های  0931بخشی سال  30های منطقه ای استان مورد نظر در این سال می باشد. جدول متقارن 

بخش تجمیع شده و سپس جدول دو  11شده است، ابتدا بر اساس مطابقت آن با حسابهای منطقه ای استان به  مجلس تهیه

بخشی برای استان برای تطبیق این بخشها با آمار  11منطقه ای برای استان تهیه شده است. پس از تهیه جدول دو منطقه ای 

ه و برای محاسبه پتانسیلهای اشتغال زایی استان مورد استفاده بخش تجمیع شد 03اشتغال مناطق شهری استان، این جدول به 

 قرار گرفته است.

 

 تحلیل نتایج

 تحلیل ساختار اشتغال استان . 1

(، در 0( آورده شده است. براساس اطالعات جدول )0و کل اقتصاد استان در جدول )ساختار اشتغال مناطق شهری 

درصد  بیشترین سهم را از کل  3/1نفر و سهم  93341اعی با میزان اشتغال و دفشهری، بخش امور عمومی ی اقتصادگستره

درصد، رتبه دوم را از نظر  09/1نفر و سهم  31233اشتغال شهری به خود اختصاص داده است. بخش آموزش با میزان اشتغال 

درصد کمترین سهم را  110/1هم نفر و س 300اشتغال داشته است. بخش صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات با میزان اشتغال 

 دهد. از کل اشتغال منطقه شهری به خود اختصاص می

به خود  درصد رتبه اول را در اشتغال 91نفر و سهم  033491در کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی با میزان اشتغال 

د رتبه دوم را در اشتغال استان دارا درص 09نفر و سهم  42343اختصاص داده است. بخش امور عمومی و دفاعی با میزان اشتغال 

زایی استان به درصد کمترین سهم را در اشتغال 3/1نفر و سهم  240باشد. بخش خدمات امالک و مستغالت با میزان اشتغال می

 دهد. خود اختصاص می
 1931. ساختار اشتغال استان سیستان و بلوچستان در سال 1جدول

 قتصادکل ا مناطق شهری های اقتصادیبخش

 سهم)درصد( اشتغال )نفر( سهم)درصد( اشتغال )نفر(

03/2 15526 کشاورزی.0  129435 0/357 

93/1 742 معدن.3  905 0/002 

 0/004 1330 0.11 211 صنایع غذایی،آشامیدنی ودخانیات.9

 0/058 20895 7.14 13533 سایر صنایع.4

 0/008 2802 1.25 2365 برق و گاز .1

 0/006 2332 0.97 1829 اب.2

 0/095 34374 10.37 19658 ساختمان .3

 0/083 30095 13.08 24797 فروشی تعمیر وسایل نقلیه خردهعمده فروشی  .2

 0/004 1415 0.64 1221 هتل خوابگاه و رستوران .3

 0/090 32589 12.73 24121 حمل ونقل و انبارداری .01

 0/006 2126 0.99 1873 پست و مخابرات .00

 0/012 4485 2.23 4229 بانک و بیمه.03



  

 0/002 841 0.44 831 خدمات امالک و مستغالت .09

 0/008 2786 1.22 2316 خدمات کسب و کار.04

 0/133 48249 20.02 37940 امور عمومی و دفاعی .01

 0/088 32029 13.52 25622 اموزش .02

 0/031 11147 4.69 8883 بهداشت .03

 0/003 1176 0.34 652 و ورزشی تفریحی فرهنگی .02

 0/011 3897 1.67 3165 سایر خدمات .03

 منبع: سالنامه آماری استان

 

 نتایج مدل. 2

جدول  در بلوچستان سیستان و استان شهری مناطق در اقتصادی های مختلفبخشضریب فزاینده و نشت اشتغال در 

و بخش حمل و نقل با  93/4ی، بخش امور عمومی و دفاعی با ضریب ( آمده است.  نتایج حاکی از آن است که در منطقه شهر3)

بیشترین مقدار ضریب فزاینده را به خود اختصاص داده اند. این ضرایب نشان  32/4و بخش سایر خدمات با ضریب  32/4ضریب 

نفر در  32/4عمومی دفاعی، نفردر بخش امور  93/4می دهند که به ازای هر یک میلیارد ریال تقاضای نهایی در استان به ترتیب 

نفر نیز در بخش سایر خدمات اشتغال ایجاد می شود. از سوی دیگر بخش خدمات امالک و  32/4بخش خدمات حمل و نقل و 

باشد. بیشترین ضریب نشت اشتغال را به کمترین مقدار ضریب فزاینده مناطق شهری استان را دارا می 31/1مستغالت با ضریب 

-به خود اختصاص می 02/1و بخش صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات با مقدار  319/1یر صنایع با مقدار ترتیب بخش های سا

نفر در سایر  02/1دهد که به ازای هر میلیارد ریال تقاضای نهایی در بخش صنایع غذایی استان، دهند. این ضرایب نشان می

از تقاضای نهایی از استان به سایر مناطق نشت و منتقل شده و شود. به عبارت دیگر قسمتی مناطق کشور اشتغال ایجاد می

 باشد.ضریب نشت اشتغال را دارا میکمترین میزان  113/1در مقابل بخش معدن با مقدار یابد. اشتغال در آن مناطق افزایش می

 (: ضرایب فزاینده اشتغال در مناطق شهری و ضرایب نشت اشتغال در استان2جدول )

 ضرایب نشت ضرایب فزاینده صاد استانهای اقتبخش

.کشاورزی0  0.86 0.05 

 0.002 1.72 معدن.3

 0.18 0.47 صنایع غذایی،آشامیدنی ودخانیات.9

 0.25 3.49 سایر صنایع.4

 0.02 0.88 برق و گاز .1

 0.05 3.05 اب.2

 0.06 1.86 ساختمان .3

 0.02 1.23 فروشی تعمیر وسایل نقلیه خردهعمده فروشی  .2

 0.06 1.78 هتل خوابگاه و رستوران .3

 0.04 4.28 حمل ونقل و انبارداری .01

 0.11 3.14 پست و مخابرات .00

 0.05 3.09 بانک و بیمه.03

 0.02 0.25 خدمات امالک و مستغالت .09

 0.03 2.43 خدمات کسب و کار.04

 0.03 4.32 امور عمومی و دفاعی .01

 0.02 3.88 اموزش .02

 0.02 1.64 هداشتب .03

 0.04 0.87 تفریحی فرهنگی و ورزشی .02

 0.05 4.26 سایر خدمات .03

 منبع: یافته های تحقیق



  

 بندی و پیشنهادات جمع

های مختلف اقتصاد استان سیستان و بلوچستان زایی بخشهای اشتغالهدف از این مطالعه بررسی و شناسایی پتانسیل

ای به بررسی این ستانده دو منطقه -و بکارگیری مدل داده 0931ستانده سال -فاده از جدول دادهباشد. در این راستا با استمی

ای فعالیتهای هدف پرداخته شده است. از مزایای مدل دو منطقه ای داده ستانده این است که عالوه بر ارتباطات درون منطقه

تری را نسبت به مدل تک منطقه ای در اختیار قرار واقع بینانه ای را نیز در نظر گرفته و ضرایباقتصاد، ارتباطات بین منطقه

 کند.دهد. همچنین این مدل امکان محاشبه ضرایب نشت تولید و اشتغال را نیز فراهم میمی

بخش امور نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که بیشترین ضرایب فزاینده اشتغال در مناطق شهری استان مربوط به 

بیشترین مقدار ضریب  32/4و بخش سایر خدمات با ضریب  32/4و بخش حمل و نقل با ضریب  93/4ا ضریب عمومی و دفاعی ب

فزاینده را به خود اختصاص داده اند. این ضرایب نشان می دهند که به ازای هر یک میلیارد ریال تقاضای نهایی در استان به 

نفر نیز در بخش سایر خدمات  32/4ش خدمات حمل و نقل و نفر در بخ 32/4نفردر بخش امور عمومی دفاعی،  93/4ترتیب 

ای دستیابی به اشتغال بیشتر در مناطق اشتغال ایجاد می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که اگر هدف سیاستگذاران منطقه

بخشها در اولویت قرار شهری استان در ازای هر واحد سرمایه گذاری و یا مخارج نهایی در اقتصاد منطقه باشد، بهتر است این 

گیرند. مطالعه ضرایب نشت این بخشها نیز نشان می دهد که مقدار نشت اشتغال دراین بخشها پایین است. به عبارت دیگر 

 مخارج انجام شده در اقتصاد منطقه در داخل چرخه اقتصاد منطقه قرار گرفته و به سایر مناطق کشور نشت نخواهد کرد. 
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