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بررسي تغييرات فصلي اشتغال جمعيت شهري در ايران
رعنا شیخ بیگلو - استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،بخش جغرافیا ،دانشگاه شیراز
پذیرش مقاله 1394/7/1 :تأیید مقاله1394/9/28 :

چکيده
برنامهريزي براي ميزان و نحوة توسعة آتي بخشهاي مختلف اقتصادي و ساختار اشتتغال منتا م مختلتف کشتور،
مستلزم تحليلهاي دقيم در زمينة روند تحوالت بخشهاي اقتصادي و ارتباط ميان آنهاست .پژوهش حاضر از نتو
توصيفي -تحليلي است که با توجه به اهميت موضو اشتغال و مطالعة تفاوتهاي منطقهاي در ساختار آن ،تغييترات
دورهاي اشتغال جمعيت شهري کشور را در  24دورة فصلي از بهار  1384تتا بهتار  1390در بختشهتاي مختلتف
اقتصادي بررسي کرده و ضمن ارائة تحليلهاي مقايسهاي از وضعيت اشتغال استانهاي کشور ،ارتباط ميان اشتغال
در بخش هاي مختلف اقتصادي را تبيين کرده است .براي تبيين وضعيت اشتتغال و ارائتة ستيمايي روشتن از رونتد
صعود و نزول هر يک از استانهاي کشور در بازة زماني تحت مطالعه ،ارزيابي تغييترات اشتتغال استتانهتا عمتدتا
بهصورت مقايسه با تغييرات حاصلشده در سطح ملي انجام گرفته است .دادههاي مورد نياز تحقيم عمدتا به شتيوة
کتابخانه اي گردآوري شده است .براي تحليل داده ها از مدل تغيير سهم ،آمار توصيفي ،ضريب همبستگي پيرسون و
تحليل خوشه اي استفاده شده و بر حسب مورد ،نمودارهاي روند تغييرات شاخص اشتغال در بخشهاي اقتصتادي و
نقشههاي توزيع فضايي ارائه شده است .نتيجة مطالعه نشان ميدهد که ارتباط خاصي بين روند تغييترات اشتتغال
در بخش کشاورزي با بخش صنعت وجود ندارد ،بهگونهاي که در بيشتر استانها بين روند تغييرات اشتغال در ايتن
دو بخش همبستگي ضعيفي مشاهده ميشود .اين وضعيت دربارة دو بخش صنعت و خدمات متفاوت استت بتدين
صورت که در بيشتر استانها همبستگي بااليي بهصورت معکوس بين روند تغييرات بخشهتاي صتنعت و ختدمات
وجود دارد .ضريب همبستگي تغييرات اشتغال در دو بخش خدمات و کشاورزي نيز در بيشتر استتانهتا ضتعيف يتا
متوسط با عالمت منفي است.

کليدواژهها :اشتغال ،ايران ،بخشهاي اقتصادي ،دورههاي فصلي
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مقدمه
مناطق شهری به مثابۀ نقاط عطف جوامع انسانی ،مرکز تجمع افراد و اشیای مادی انـد .مـیتـوان از زوایـای مختلـف بـه
تجمعی از این نوع و فضایی که اشغال میکنند و دوباره به آن شـکل مـیدهنـد نگریسـت ففرهـودی و محمـدی:1385 ،
 .)1189از منظر اقتصادی ،شهرها موتورهای رشد اقتصادی و توسعۀ اجتماعی اند؛ آنها توسعۀ صنعتی و تجـاری را در هـر
جایی تثبیت و پایدار کردهاند .(Daniels, 2004: 501) .در موارد بسیاری ،موضوع اشتغال در راهبردهای توسعۀ شـهری
نادیده گرفته میشود .این امر تا حدی به دلیل ناملموس بودن اقتصاد غیررسمی شهری است که در واقـع بخـش عمـدۀ
فعالیت شغلی کشورهای درحالتوسعه را نیز شامل میشود .برای مثال ،بخش ساختمانی در ایجاد اشـتغال سـهم بسـزایی
دارد و شمار انبوهی از کارگران سازماننیافته را شـامل مـیشـود ) .(Van Empel, 2008: 181تجربـۀ صـنعتی شـدن
کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که افزایش اشتغال در بخشهای اقتصادی ،همـواره بـه منزلـۀ یکـی از مهـمتـرین
شاخصهای تعیینکنندۀ رشد اقتصادی بوده است .مطالعۀ بازار کار و بررسی عرضه و تقاضای نیروی کار و شناخت عوامل
مؤثر بر آنها میتواند سیاستگذاران را در اتخاذ سیاستهای مناسب بـرای کـاهش میـزان بیکـاری کـه از اهـدا بیشـتر
سیاستهای اقتصادی همه کشورهاست یاری کند فزراءنژاد و منتظرحجت.)60 :1383 ،
منابع انسانی مهمترین عامل برای توسعۀ اقتصادی پایدار است و اشتغال در هر جامعـهای دارای یـ
است .نیاز به تحلیل اشتغال به عنوان ی

نقـش کلیـدی

راهحل در مقابل فقر ،مسئلۀ جدیـدی نیسـت(Herman and Georgescu, .

) .2012: 406کمیسیون اروپایی نیز در سال  2009خاطرنشان کرد که اشتغال ،بهترین و مطمئنترین راه برای مواجهه با
فقر و محرومیت اجتماعی است ) .(E.C., 2009آگاهی و اطالع از ساختار و طرز کار اقتصاد ی

شهر برای برنامهریزیها

در هر سطح اعم از شهری ،منطقهای و کشوری و تجزیهوتحلیل اسـتفاده از زمـین ضـرورت دارد ففرهـودی و محمـدی،
 .)190 :1385در این راستا ،مطالعۀ جمعیت شاغل در بخشهای سهگانه اهمیت بسیاری دارد .با شناسایی هر ی

از ایـن

بخشها در ساختمان جمعیت شاغل هر منطقه می توان به وضعیت اقتصـادی آن پـی بـرد و برنامـۀ الزم را بـرای آینـدۀ
اقتصادی آن منطقه طرح کرد فغفاری و همکاران .)2278 :1390 ،با توجه به اهمیـت ایـن موضـوع ،پـژوهش حاضـر بـه
مطالعۀ تغییرات دورهای اشتغال جمعیت شهری کشـور در بخـشهـای مختلـف اقتصـادی در  24دورۀ فصـلی در فاصـلۀ
سالهای  1384تا  1390اختصاص دارد و تحلیلهای مقایسهای از وضعیت اشتغال استانهای کشور ارائه مـیدهـد و در
نهایت ،ارتباط میان اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی را تبیین میکنـد .بررسـی وضـعیت بیکـاری فصـلی جمعیـت
شهری در ی

بازۀ زم انی چندساله ،به تبیین میزان پایداری نسبی بیکاری و روند آن در کشور و منـاطق مختلـف کمـ

می کند .ارزیابی کلی و اجمالی نرخ بیکاری جمعیت شهری در ایران در فصول مختلف سال در دورۀ مذکور نشان میدهـد
که بیشترین میزان بیکاری  16درصد در زمستان سال  89و کمترین میزان آن در پاییز سال  10/8 ،87درصد بوده اسـت.
به عبارت دیگر ،میزان بیکاری فصلی در کل دوره از  10/8تا  16درصد در نوسان بـوده اسـت .ایـن بـدان معناسـت کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نقل از مدنيپور.89 :1379 ،
 .2نقل از آسايش.34 :1374 ،
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ساالنه از قابلیتهای بیش از  10درصد از نیروی فعال جامعه استفاده نمیشود و روندی نسـبتا پایـدار از بیکـاری بخـش
شایان توجهی از جمعیت شهری آمادهبهکار در کشور مشاهده میگردد.1
بررسی گسترۀ بیکاری در استانهای کشور ابعاد موضوع را دقیقتر نمایان میکنـد 15 .اسـتان نـرخ بیکـاری فصـلی
باالی  20درصد را تجربه کرده اند که در بین آنها ،بیشترین نرخ بیکاری فصلی به استان کهگیلویه و بویراحمد بـه میـزان
 28/4درصد در پاییز سال  84تعلق داشته است .شایان ذکر است که بیشتر استانهایی که با نرخ بـاالی بیکـاری فصـلی
مواجهاند عمدتا استانهایی اند که شرایط اقلیمی خاص دارند و وضعیت خاص جوی در مواقعی از سال محدودیتهـایی را
برای کار و فعالیت جمعیت بهویژه در فعالیتهای بخش کشاورزی و ساختمانی ایجاد میکند .استانهای اردبیل ،همـدان،
آذربایجان غربی ،زنجان و ایالم در زمرۀ این مناطق اند .به عبارت دیگر ،الگوی کار و فعالیت و شرایط آبوهوایی بهطـور
توأم در ایجاد و تثبیت نسبی ساختار اشتغال در مناطق مختلف کشور مؤثر عمل میکنند .با وجود این ،تحلیلهای بیشـتر
دربارۀ نرخ اشتغال و بیکاری فصلی نشان می دهد که افزون بر این عوامل تأثیرگذار ،عوامل دیگری نیز در تداوم بیکـاری
در میزان پایه نقش دارند .برای مثال ،در بازۀ زمانی تحت مطالعه در ده استان کشور از جمله استانهای آذربایجان غربی،
اردبیل ،ایالم ،کرمانشاه و لرستان نرخ بیکاری فصلی همواره باالتر از  10درصد بوده است .این مسئله حـاکی از آن اسـت
که وجود برخی محدودیت های طبیعی که از پویایی فعالیت در برخی فصول مانند زمستان میکاهند ،تنها بخشی از مسئلۀ
اشتغال مناطق را به خود معطو میکند؛ زیرا در دیگر فصول سال نیز این اسـتانهـا بـا نـرخ بیکـاری شـایان تـوجهی
مواجهاند.
تکرار دورههای احراز بیشینه و کمینۀ شاخصهای اقتصادی بهویژه در فصول مشابه از سالهـای مختلـف ،رونـدهای
پیوستۀ افزایشی یا کاهشی میزان اشتغال ی

منطقه در بخشهای مختلف اقتصادی در مقایسـه بـا سـطح ملـی ،وجـود

همبستگیهای قوی مثبت و منفی بین میزان اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی در برخی مناطق ،دامنۀ تغییرات باال
در میزان اشتغال در فصول مختلف سال ،توزیع فضایی شاخصهای مختلف اقتصادی در کشور و ...شاخصهـای مهمـی
اند که الزم است با تعمیق بیشتر در برنامهریزی های اقتصادی مناطق به آنها توجه شود و در این پژوهش تا حد امکان به
آنها توجه شده است.

مباني نظري
ساختار تاريخي بخشهاي اقتصادي
ساختار تاریخی بخشهای اقتصادی به لحاظ سهم اشتغال از کاهش میزان اشتغال در بخشهـای کشـاورزی و صـنعت و
افزایش این سهم در بخش خدمات نشان دارد .این تحول تاریخی عمدتا از دهۀ  1950میالدی شروع شده و در دهۀ اخیر
رشد شتابانی پیدا کرده است .ایران نیز از این امر مستثنا نیست و کارنامۀ بازار کار در ایران نشان از افزایش سهم اشـتغال
در بخش خدمات و کاهش سهم اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت دارد فقویدل و عزیزی .)94 :1387 ،شایان ذکر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1استنتاج از دادههاي مرکز آمار ايران
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است که در سدۀ اخیر گامهایی در توسعۀ صنعتی ایران برداشته شده ،اما همچنان بخـش کشـاورزی بـهطـور مسـتقیم و
غیرمستقیم زمینۀ اصلی فعالیتهای اقتصادی بسیاری از ساکنان کشورها از جملـه ایـران را تشـکیل داده اسـت .پـ

از

انقالب صنعتی بخش صنعت نسبتا از اهمیت بیشتری در تولید برخوردار گردید ،اما امروزه همچنان از بخش کشاورزی بـه
عنوان محور رشد و توسعۀ اقتصادی نام میبرند فاسفندیاری و ترحمی .)1388 ،به هر حال ،بر اثر جهانی شـدن اقتصـاد و
گسترش بخش خدمات ،سهم اشتغال در این بخش در مقایسه با دیگر بخشها گسترش زیادی یافته و سـاختار اقتصـادی
کشورهای درحالتوسعه را تغییر داده است .روند جابهجایی اشتغال از بخش کشاورزی به بخش صنعت و سپ

به بخـش

خدمات باعث شده که بخش خدمات از توجه ویژهای برخوردار گردد؛ بهطوری که تعداد بنگاههـای بخـش کشـاورزی در
حال کاهش و بنگاههای بخش خدمات در حال افزایش است فمیرزایی و آقاجانی.)234 :1388 ،

ظهور فرصتهاي جديد شغلي
در فرایند آزادسازی اقتصادی ،ارتباط گستردۀ معناداری بین کارگران با مهارت باال و سرمایه و نیز رابطهای معکوس بـین
کارگران غیرماهر و سرمایه وجود دارد که این امر سبب افزایش تقاضا و نیز سطح دستمزدهای نیروی کار مـاهر گشـته و
در عوض ،موجب کاهش تقاضا و دستمزد برای نیروی کار غیرماهر خواهد شد؛ بدین ترتیب ،از سطح اشتغال نیـروی کـار
غیرماهر کاسته خواهد شد فگرجی و همکاران .)1116 :1389 ،شکلهای صنعتی جدید در مراکز مادرشـهری را مـیتـوان
بخشی از پدیدۀ توسعۀ اقتصادی نوین برشمرد که از طریق نوآوری در ارتباطات فناوریهای تولید و همچنین رشد تجارت
در فضای الکترونیکی و مجازی و ظهور گروههای جدید شغلی که نیازمند مهارتهای فناورانۀ پیشرفته است ،معرفی شده
است ).(Hutton, 2004: 90-91

اشتغال و رشد اقتصادي
نرخ باالی رشد اقتصادی به همراه میزان باالی اشتغال برای کاهش فقر شرط الزم است ،اما ممکن اسـت کـافی نباشـد.
ارتباط بین رشد اقتصادی ،اشتغال و کاهش فقر ،فرایندی است که در آن رشد تولید منجـر بـه اشـتغال مولـد و پردرآمـد
می شود که این اتفاق ،خود افزایش درآمد مردم فقیر و کاهش فقر را در پی خواهد داشت .اینطور استنباط مـیشـود کـه
ایجـاد مشـاغل پایـدارترین روش بـرای کـاهش فقـر اسـت ) .(Herman and Georgescu, 2012: 407اشـتغال و
شاخص های مربوط به آن مبین کیفیت اقتصادی جمعیت است؛ چنانکه بسیاری از اندیشمندان توسعه و علـوم اقتصـادی،
شاخص اشتغال را نبض قابل سنجش سالمت و رکود اقتصادی جامعه قلمداد میکنند فغفاری و همکـاران.)278 :1390 ،
البته الزم است در کنار اشتغال مستقیم بخشها به اشتغال غیرمستقیم آنها نیز توجه شود .در واقـع ،تولیـد در هـر بخـش
عالوه بر نیروی کار مستقیم شاغل در آن ،نیازمند نهادههای دیگری است که در دیگر بخشهای اقتصادی تولید میشـود
فاسفندیاری و ترحمی.)1388 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نقل از .1997 ،Salvatore
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اشتغال شهري و توسعة روستايي
انتظار می رود تکامل اکوسیستم شهری پایدار بر اساس نگهداری عملکردهـای اکوسیسـتم طبیعـی سـالم ،فرصـتهـای
اقتصادی و تعامالت مطلوب میان بخشهای مختلف شهر و محـیط صـورت پـذیرد .بـرای حصـول ایـن اهـدا  ،ادرا
تعامالت زیربخشهای اجتماعی -اقتصادی ضروری است ) .(Liu et al., 2012: 2صاحبنظران بر این عقیـدهانـد کـه
مشکالت شغلی بهویژه بیکاری در کشورهای جنوب و حتی در نواحی شهری ریشه در توسعهنیافتگی روستایی دارد .مایکل
تودارو راهحل نهایی مسئلۀ بیکاری شهری را بهبود محیط روستایی میدانـد فقـدیری معصـوم و همکـاران-140 :1383 ،
 .)139به نظر والتر گالنسون عامل اصلی بیکاری در کشورهای درحالتوسـعه ایـن اسـت کـه زمـین نمـیتوانـد جمعیـت
روزافزون روستاها را به کار مشغول کند و احتمال زیادی وجود دارد که اتوماسیون در آیندۀ نزدی
صنایع تولیدی شود .از طرفی ،با اینکه صنایع کوچ

موجب تنزل اشتغال در

تولیدی و صنایع دستی آمادۀ استفادۀ وسیع از نیروی انسـانی اسـت،

این راهبرد با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه است فهمان).1

پيشينة پژوهش
در زمینۀ بررسی وضعیت اشتغال در مناطق مختلف مطالعات گوناگونی انجام گرفته است که در ذیل بـه تعـدادی از آنهـا
اشاره میگردد:
قدیری معصوم و همکاران ف ،)1384چگونگی روند تغییرات اشتغال را در روسـتاهای اسـتان اصـفهان طـی پـنۀ دورۀ
سرشماری  1335 -75بررسی کردهاند .فرهودی و محمدی ف ،)1385ضـمن مطالعـۀ تحـوالت جمعیتـی شـهر سـنند و
پیشبینی آن برای مقاطع  10و  25ساله ،بخشهای مختلف اقتصادی را بررسی کردهاند و در نهایت ،با اسـتفاده از مـدل
اقتصادی تغییر سهم ،ساختار اقتصادی این شهر را تجزیهوتحلیل کردهاند .کرباسی و دیگران ف ،)1387اشتغال با استفاده از
متغیرهای پولی و مالی طی سالهای  1338 -84را پیشبینی و مدلسازی کردهاند .نتایۀ این پـژوهش نشـان مـیدهـد
اشتغال در بخش کشاورزی طی سالهای آینده روند افزایشی کندی خواهد داشـت .امینـی و منصـوری ف ،)1387عوامـل
مؤثر بر اشتغال جوانان در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات را شناسایی و تحلیل کردهاند .نتایۀ این پـژوهش نشـان
میدهد ارزش افزوده در همۀ بخشها بهویژه صنعت ،اثر مثبـت و معنـاداری بـر اشـتغال جوانـان دارد .قویـدل و عزیـزی
ف ،)1387عوامل مؤثر بر سهم اشتغال در بخش خدمات و زیربخشهای آن را شناسایی کردهاند .نتایۀ این پـژوهش نشـان
میدهد مهمترین عوامل افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات ایران رشد شهرنشینی ،درآمد سـرانه و شـکا بهـرهوری
نیروی کار در بخش کاالیی و خدمات بوده است .اسفندیاری و ترحمی ف ،)1388با بهکارگیری جدول داده -ستاندۀ ایـران،
پتانسیل اشتغالزایی ،درآمدزایی و تولید بخشهای مختلف را با استفاده از شاخصهای گوناگون بررسی کردهانـد .قـدیری
معصوم و عزمی ف ،)1389تحوالت اشتغال روستایی را در سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات بررسی کـردهانـد .نتـایۀ
این مطالعه نشان می دهد که الگوی غالب اقتصادی روستاها از کشاورزی و صنعت به سمت خدمات تغییـر کـرده اسـت و
این وضعیت در سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نقل از گالنسون ،1368 ،مقدمهاي بر مسائل اشتغال در کشورهاي درحالتوسعه ،ترجمه علياهلل همداني
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االرکن 1و زپدا 2ف ،)1998روند اشتغال در بخش تولید در مکزی

را مطالعه کردهاند .مقایسۀ دادههای اشتغال شـهری

ملی ،آمار اقتصادی و حسابهای درآمد ملی نشان میدهد که ایجاد اشتغال در بخـش تولیـد و بـهویـژه در بخـشهـای
صادراتی کاهش یافته است .کالوز 3و اسکومکر 4ف ،)2004تغییرات اشتغال نیروی کار جوان شهری بورکینافاسو را طی ی
دورۀ  20ساله مطالعه کرده و تأثیر شرایط و زمینههای اجتماعی -اقتصادی بر دسترسی جمعیـت جـوان بـه بـازار کـار را
بررسی کردهاند .نتایۀ مطالعۀ پیشینه و روند اشتغال حاکی از افـزایش بیکـاری و اشـتغال غیررسـمی جوانـان در منـاطق
شهری بورکینافاسو است .کای 5و ونگ 6ف ،)2010تالش کردهاند رشد اشتغال و تغییرات ساختاری را در نواحی روسـتایی و
شهری چین بررسی و تبیین کنند .این مطالعه ضمن ارائۀ آمار دقیق در زمینۀ بازار کار چین ،تشریح میکنـد کـه چگونـه
بازار کار توسعه می یابد ،اشتغال در نواحی شهری و روستایی افزایش پیدا میکند و ساختار آن متنوع میگردد و در نتیجـۀ
رشد اقتصادی و اصالحات ،بیکاری شهری تخفیف مییابد و از شمار کارگران مازاد روستایی کاسته میشود .سرینیواسان
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ف ،)2010ضمن تحلیل فرایند ایجاد اشتغال در اقتصاد هندوستان ،با بهرهگیری از دادههای مربوط به سالهـای  1970بـه
بعد ،رگرسیون خطی مربوط به میزان اشتغال ،بیکاری ،مشارکت نیروی کار و انواع مختلف اشتغال را برآورد کـرده اسـت.
نتیجۀ این مطالعه نشان میدهد که روند ثابتی در رشد و ساختار اشـتغال در هندوسـتان وجـود نداشـته اسـت .هـرمن 8و
جورجز 9ف ،)2012شاخصهای بازار کار در رومانی را بررسی و در این زمینه ،شکا های موجود بین رومانی و اتحادیۀ اروپا
را تبیین کردهاند .همچنین بر ضرورت اجرای برخی سیاستهای راهبردی به گونهای که بتواند به افزایش اشتغال از نظـر
کمی ،ساختاری و کیفی بینجامد ،تأکید کردهاند و در این راستا ،آموزشهای حرفهای مستمر را برای رشـد اشـتغال مـؤثر
قلمداد کردهاند .کلوجیراتو 10و همکاران ف ،)2012مدلی برای بررسی ابعاد فضایی اشتغال ارائـه کـرده و بـا اسـتفاده از آن،
اشتغال منطقهای در بخش فناوری پیشرفته در یونان را برای بـازۀ زمـانی  1999 -2008تشـریح کـردهانـد .اسـتنیال 11و
همکاران ف ،)2014در مطالعهای تغییرات شاخص های اصلی مربوط به اقتصاد کالن اتحادیۀ اروپا در سالهـای گذشـته را
بررسی و شاخص های مؤثر بر نرخ اشتغال را ارزیابی کردهاند .نتایۀ این مطالعه حاکی از تأثیر مثبت درآمد بر نرخ اشـتغال
است .روتاریو 12ف ،)2014شاخص های تأثیرگذار بر نرخ اشتغال را در منـاطق شـمال شـرقی و غـرب رومـانی را مطالعـه و
تحلیل کرده است .نتایۀ مدلهای اقتصادی بهکارگرفتهشده در این تحلیلها نشاندهندۀ همبسـتگی مثبـت بـین درآمـد
خانوار و نرخ اشتغال و همچنین حاکی از تأثیر منفی بهرهوری نیروی کار بر نرخ اشتغال است.
تشابه پژوهش حاضر با دیگر مطالعات و تحقیقات در چند زمینه شایان ذکر است :نخست ،از نظر موضوعی که اشتغال
و مؤلفه های مرتبط با آن بررسی شده است .دوم ،از نظر زمانی که روند و تغییرات اشتغال در ی یا چند سکونتگاه مطالعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alarco´n
2. Zepeda
3. Calves
4. Schoumaker
5. Cai
6. Wang
7. Srinivasan
8. Herman
9. Georgescu
10. Kalogiratou
11. Stanila
12. Rotaru
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شده است .سوم ،از نظر سطح و مقیاس مطالعه نیز هر چند مطالعات داخلی عمدتا در مقیاس استانی و یا سـکونتگاههـای
شهری و روستایی انجام گرفته ،ولیکن دربارۀ برخی متغیرها در مقیاس ملی نیـز پـژوهشهـایی انجـام گرفتـه اسـت .در
مطالعات خارجی نیز در مقیاس کشوری پژوهش هایی انجام گرفته است؛ مانند مکزی  ،چین ،هندوستان ،رومانی ،یونان و
غیره .تمایز مطالعۀ حاضر با دیگر پژوهشها بدین ترتیب است که در مطالعات انجامگرفته ،روند تغییرات اشتغال بهصورت
موردی در برخی سکونتگاهها بررسی شده و در برخی موارد نیز که مطالعهای در سطح ملی صورت پذیرفته ،تحلیلهـا بـر
اساس داده های نتایۀ سرشماری عمومی نفوس و مسکن و عمدتا در دورههای دهساله انجام گرفته است .از طرفـی ،ایـن
مطالعه به ارزیابی مقایسهای تغییرات اشتغال استانها نسبت به تغییرات حاصلشده در سطح ملی اختصاص داشته اسـت؛
در حالی که در اغلب پژوهشها ،ارزیابی مقایسهای میان سکونتگاهها ارائه نشده است .دیگـر وجـوه تمـایز ایـن پـژوهش
عبارتند از:
 .1مطالعۀ همزمان روند تغییرات اشتغال جمعیت شهری استانهای کشور در سه بخش اقتصـادی شـامل کشـاورزی،
صنعت و خدمات و تبیین همسانیها و ناهمسانیهای تغییرات اشتغال در بخشهای مذکور؛
 .2رابطۀ میان تغییرات شاخصهای سهگانه ی وضعیت تغییرات اشـتغال جمعیـت شـهری اسـتانهـا در بخـشهـای
اقتصادی بر اساس مدل تغییر سهم؛
 .3تحلیل روند تغییرات اشتغال در دورههای فصلی؛
 .4مطالعۀ فراوانی و به عبارتی ،دورههای تکرار تغییرات اشتغال استانهای کشور.

روش تحقيم و محدودة تحت مطالعه
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است که روند تغییرات میزان اشتغال جمعیـت شـهری اسـتانهـای کشـور را در
بخش های اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات در فاصلۀ سالهای  1384تا  1390بررسی کـرده اسـت و مرجـع
تهیۀ داده های مورد نیاز آن مرکز آمار ایران است .با توجه به اهمیت وضعیت دورهای اشـتغال بـهصـورت میـزان اشـتغال
فصلی و سالیانه ،در این مطالعه تأکید خاصی بر این مهم صورت گرفته است .از این رو ،مبنای زمانی تحلیلها بر اسـاس
 24دورۀ فصلی از بهار  1384تا بهار  1390در نظر گرفته شد .دو نکتۀ حائز اهمیت در مباحث اقتصادی و بهویژه اشـتغال،
در این مطالعه اساس روش تحلیل داده ها قرار گرفته است؛ نخست اینکه برای تبیـین وضـعیت اشـتغال و ارائـۀ سـیمایی
روشن از روند صعود و نزول هر ی

از استانهای کشور در بازۀ زمانی تحت مطالعه ،ارزیابی تغییـرات اشـتغال اسـتانهـا

عمدتا بهصورت مقایسه با تغییرات حاصل شده در سطح ملی انجام گرفته است .بدین منظـورع از جـزء سـوم مـدل تغییـر
سهم 1استفاده شده است که در ی

بازۀ زمانی معین ،وضعیت هر ی

از بخشهای اقتصادی در استان را در مقایسـه بـا

کشور محاسبه میکند .دوم اینکه ارتباط بین بخشهای سهگانۀ اقتصادی نیز مد نظر قرار گرفته تا امکان ارائۀ تحلیلهای
عمیقتری فراهم آید .برای تحلیل داده ها از مدل تغییر سهم ،آمار توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل خوشهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shift-Share
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استفاده شده و بر حسب نیاز ،نمودارهای روند تغییرات شاخص اشتغال در بخشهای اقتصادی و نقشههای توزیع فضـایی
استانها ارائه شده است.
روابط مربوط به مدل تغییر سهم در ذیل ارائه شده است .شایان ذکر است که در برخی مطالعات برای متغیـر اشـتغال
منطقه و کشور از تعداد شاغالن استفاده می شود که خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت جامعۀ مرجعی کـه در واقـع
جمعیت شاغل جزئی از آن است ،در کل دوره یکسان انگاشته میشود .برای رفع این نقیصـه ،بـه جـای تعـداد شـاغالن،
استفاده از درصد شاغالن هر بخش در اجزای فرمول پیشنهاد میشود.
 : Caشاخص وضعیت تغییرات اشتغال استان در بخش کشاورزی

Epa nt Ek ant

Epan
Ek an

Ca 

 : Ciشاخص وضعیت تغییرات اشتغال استان در بخش صنعت

Epi nt Ekint

Epin
Ekin

Ci 

 : Csشاخص وضعیت تغییرات اشتغال استان در بخش خدمات

Eps nt Ek snt

Epsn
Ek sn

Cs 

n t

 : Epaاشتغال در بخش کشاورزی در اسـتان در پایـان

دوره
 : Epaاشتغال در بخش کشاورزی در استان در آغاز دوره

n

n t

 : Ek aاشتغال در بخش کشاورزی در کشـور در پایـان

دوره
 : Ek aاشتغال در بخش کشاورزی در کشور در آغاز دوره

n

n t

 : Epiاشتغال در بخش صنعت در استان در پایان دوره

n t

 : Ekiاشتغال در بخـش صـنعت در کشـور در پایـان

دوره

Ekin
n t

 :اشتغال در بخش صنعت در کشور در آغاز دوره

 : Epsاشتغال در بخش خـدمات در اسـتان در پایـان

دوره
 : Epsاشتغال در بخش خدمات در استان در آغاز دوره

n

n t

 : Ek sاشتغال در بخش خـدمات در کشـور در پایـان

دوره
 : Epiاشتغال در بخش صنعت در استان در آغاز دوره

n

Ek sn

 :اشتغال در بخش خدمات در کشور در آغاز دوره

متغیرهای پایه ای مورد استفاده در این پژوهش ،درصد اشتغال فصلی جمعیت شهری استانهای کشور در بخشهـای
سه گانۀ اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات در بازۀ زمانی سالهای  1384تا  1390است و تحلیلهای مقایسهای
با استفاده از شاخص اشتغال جمعیت در بخشهای کشاورزی ف ،)Caصنعت ف )Ciو خدمات ف )Csانجام گرفته است.
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يافتههاي پژوهش
تحليل روند کلي اشتغال جمعيت شهري در بخشهاي اقتصادي
مطالعۀ حاضر به بررسی تغییرات فصلی اشتغال جمعیت شهری کشور در فاصلۀ سالهای  1384تا  1390اختصـاص دارد.
بررسی کلی روند تغییرات میزان اشتغال جمعیت شهری کشور حاکی از نوعی همگونی در رونـدهای افزایشـی و کاهشـی
تغییرات سالیانۀ اشتغال است فشکل .)1

شکل  .1نمودار تغييرات ميزان اشتغال جمعيت شهري کشور در دورههاي فصلي سالهاي 1384 -1390
مأخذ :نگارنده

این ارزیابی در چهار مقطع زمانی شامل بهار -تابستان ،تابستان -پاییز ،پاییز -زمستان و زمستان -بهار ارائه میشـود.
درصد اشتغال جمعیت شهری دورۀ بهار -تابستان در فاصـلۀ سـالهـای  1384تـا  1386بـا رونـد افزایشـی و در فاصـلۀ
سالهای  1387تا  1390با کاهش مواجه بوده است .در دورۀ تابستان -پاییز ،الگوی نسبتا منظمی مبنی بر افزایش میزان
اشتغال مشاهده میشود ،بهطوری که به جز سـال  ،1386رونـد افـزایش میـزان اشـتغال در دورۀ تابسـتان -پـاییز همـۀ
سالهای تحت مطالعه مالحظه می شود .این در حالی است که دورۀ پاییز -زمستان همۀ این سالهـا بـا کـاهش میـزان
اشتغال روبهرو بوده است .در ادامۀ این دوره یعنی در دورۀ چهارم ،شاخص درصد اشتغال جمعیت شـهری کشـور در همـۀ
سالها بهجز کاهش جزئی در بازۀ زمانی زمستان  88تا بهار  89روند افزایشی را تجربه کرده است.
الگوی کلی اشتغال جمعیت شهری در بخش کشاورزی نمایانگر کاهش متناوب در طول سالهای بررسیشده اسـت؛
بهطوری که درصد اشتغال در این بخش در بهار  6/8 ،1384درصد بوده که در بهار  1390بـه  5/5درصـد کـاهش یافتـه
است .البته بهگونه ای که نوسان نسبتا متناوبی در میزان اشتغال فصول مختلف سال مالحظه میگـردد .تغییـرات دورهای
بخش کشاورزی بدین شرح است :در دورۀ نخست فصلی یعنی در دورۀ بهار -تابستان سالهـای  1384و  1385افـزایش
میزان اشتغال ،در بهار -تابستان سال  1386روند ثابت و از سـال  1386بـه بعـد ،رونـد کاهشـی حـاکم بـوده اسـت .در
دورههای دوم و سوم فصلی فتابستان -پاییز و پاییز -زمستان) در همۀ سالهای تحت مطالعه کـاهش میـزان اشـتغال در
بخش کشاورزی مشاهده میشود و در مقابل ،در دورۀ چهارم فصلی یعنی زمسـتان -بهـار همـۀ سـالهـا همـواره رونـد
افزایشی حاکم بوده است .وجود الگوی منظم فصلی در روند تغییرات میزان اشتغال بخش کشاورزی ،امکان برنامـهریـزی
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برای بهرهگیری کارآمد از نیروی انسانی در دیگر بخشهای اقتصادی بهویژه فعالیتهای مولـد را فـراهم مـیآورد .رونـد
تغییرات فصلی اشتغال جمعیت شهری کشور در بخش کشاورزی در فاصله سالهای  1384تا  1390نشان مـیدهـد کـه
کمترین میزان اشتغال بخش کشاورزی در زمستان  89و بیشترین آن در تابستان  84بوده است.
دورههای مختلف فصلی در تغییرات میزان اشتغال جمعیت شهری کشور در بخش صنعت نیز مؤثر بوده است .مطالعـۀ
این تغییرات در دورههای چهارگانه بدین صورت است :الف) روند افزایشی در دورۀ بهار -تابستان همـۀ سـالهـای تحـت
مطالعه به جز سال  85که کاهش اند در میزان اشتغال مشاهده میشود؛ ب) روند افزایشی در دورۀ تابستان -پاییز همۀ
سالهای تحت مطالعه به جز سال  88که درصد شاغالن بخش صنعت در فصل پاییز نسبت به فصـل تابسـتان کـاهش
یافته است؛ ) درصد شاغالن این بخش در دورۀ پاییز -زمستان سالهای  85تا  87کاهش یافته و در دیگر سـالهـا بـا
افزایش همراه بوده است؛ د) در دورۀ چهارم فزمستان -بهار) افزایش میزان اشتغال در سالهای  84و  85تجربه شده و از
سال  86به بعد ،روند کاهشی ثبت شده است.
تغییرات زمانی اشتغال بخش خدمات نیز بدین شرح است :الف) کاهش میزان اشـتغال در دورۀ بهـار -تابسـتان همـۀ
سالها به جز سال  87که طی آن درصد اشتغال فصل تابستان نسبت به بهار افزایش محدودی داشته است؛ ب) تغییـرات
دورۀ فصلی تابستان -پاییز کامال عک

دورۀ بهار -تابستان بوده است؛ بهطوری که همۀ سالها بهجز سال  87با افزایش

میزان اشتغال بخش خدمات همراه بوده است؛ ) افزایش میزان اشتغال در دورۀ پاییز -زمستان همۀ سالها به جز سـال
 88که با کاهش مواجه بوده است؛ د) کاهش عمومی میزان اشتغال بخش خدمات در دورههای زمستان -بهار بهجز مقطع
زمانی زمستان  - 88بهار  89که حاکی از افزایش اشتغال است.

تحليل شاخص وضعيت تغييرات اشتغال استانهاي کشور در بخشهاي اقتصادي
برای تعیین وضعیت اقتصادی استانهای کشور ،شاخص  Cبرای هر ی

از استانهـا در بخـشهـای مختلـف اقتصـادی

شامل بخش کشاورزی ) ،(Caصنعت ) (Ciو خدمات ) (Csدر دورههای مختلف فصلی سالهای  1384تا  1390محاسـبه
گردید .دورههای  24گانۀ فصلی در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  .1دورههاي فصلي تحت مطالعه براي تعيين موقعيت استانهاي کشور در بخشهاي اقتصادي

دورۀ  :1بهار -تابستان 84

دورۀ  :2تابستان -پاییز 84

دورۀ  :3پاییز -زمستان 84

دورۀ  :4زمستان  -84بهار 85

دورۀ  :5بهار -تابستان 85

دورۀ  :6تابستان -پاییز 85

دورۀ  :7پاییز -زمستان 85

دورۀ  :8زمستان  -85بهار 86

دورۀ  :9بهار -تابستان 86

دورۀ  :10تابستان -پاییز  86دورۀ  :11پاییز -زمستان  86دورۀ  :12زمستان  -86بهار 87

دورۀ  :13بهار -تابستان  87دورۀ  :14تابستان -پاییز  87دورۀ  :15پاییز -زمستان  87دورۀ  :16زمستان  -87بهار 88
دورۀ  :17بهار -تابستان  88دورۀ  :18تابستان -پاییز  88دورۀ  :19پاییز -زمستان  88دورۀ  :20زمستان  -88بهار 89
دورۀ  :21بهار -تابستان  89دورۀ  :22تابستان -پاییز  89دورۀ  :23پاییز -زمستان  89دورۀ  :24زمستان  -89بهار 90
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استان بیشتر از صفر باشد ،بیانگر ارتقای نسبی آن استان در بازۀ زمانی تحـت مطالعـه

در مقایسه با سطح ملی است .اگر مقدار  Cصفر باشد ،حاکی از وضعیت مشابه استان با تغییـرات اقتصـادی بخـش ملـی
است و در نهایت ،اگر مقدار  Cکوچ تر از صفر باشد ،نشاندهندۀ آن است که آن استان با نزول نسبی وضعیت اشـتغال
در مقایسه با سطح ملی مواجه بوده است.
در بخش کشاورزی باالترین مقادیر شاخص  Caدر هر ی

از دورههای  24گانـۀ مـذکور بـهترتیـب متعلـق بـه ایـن

استانها بوده است :لرستان ،خراسان جنوبی ،خوزستان ،مازندران ،سیستان و بلوچستان ،ایالم ،اصفهان ،کردستان ،اردبیل،
لرستان ،تهران ،گیالن ،هرمزگان ،قم ،هرمزگان ،اردبیل ،سیستان و بلوچستان ،خراسان جنـوبی ،مازنـدران ،تهـران ،قـم،
تهران ،هرمزگان و تهران .مالحظه میشود که در چهار مقطع زمانی ،استان تهران در میان دیگر استانها حـائز بـاالترین
مقدار این شاخص شده است .استان هرمزگان نیز در سه مقطع بیشترین مقدار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .مقـدار
کمینۀ فصلی نیز در برخی استانها دارای فراوانی بوده است؛ بدین ترتیب که استان گیالن در چهار دورۀ پـاییز  ،85پـاییز
 ،86تابستان  87و تابستان  88کمترین مقدار  Caرا داشته است .استان تهران نیز در تابستان  ،85پاییز  88و تابسـتان 89
حائز کمترین مقدار بوده است .استانهای خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان ،ایالم ،خراسان جنوبی و کرمانشاه نیز
هر کدام در دو دوره کمینۀ  Caرا تجربه کردهاند .مقادیر شاخص  Caبرای استانهای کشور در جدول  2ارائه شده است.
در بخش صنعت ،استانهای ایالم ،زنجان ،هرمزگان ،خراسان جنوبی ،لرستان ،کرمانشـاه ،خراسـان جنـوبی ،همـدان،
همدان ،کردستان ،بوشهر ،همدان ،کرمانشاه ،هرمزگان ،سمنان ،هرمزگان ،ایالم ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،خوزسـتان،
خراسان رضوی ،کرمان ،مازندران و کردستان بیشترین مقدار  Ciرا به خود اختصاص دادهاند .در این میان ،بیشترین تکرار
مقدار بیشینه متعلق به استانهای همدان و هرمزگان بوده است .استان همدان همانطـور کـه در سـه دوره حـائز مقـدار
بیشینه بوده است ،از نظر تکرار مقدار کمینه نیز وضعیت مشابهی دارد؛ بهگونهای که در تابستان  ،84زمسـتان  85و پـاییز
 88کمترین مقدار را داشته است .استانهای خراسـان جنـوبی ،ایـالم ،کهگیلویـه و بویراحمـد ،کرمـان ،بوشـهر ،فـارس،
کردستان و سیستان و بلوچستان نیز هر ی

در دو دوره کمترین مقدار  Ciرا به خود اختصاص دادهاند .مقادیر شاخص Ci

در جدول  3ذکر شده است.
استانهای حائز حداکثر مقدار شاخص  Csدر دورههای اول تا بیستوچهارم فصلی بهترتیب دورهها بدین شـرح اسـت:
قم ،سیستان و بلوچستان ،سمنان ،خراسان شمالی ،یزد ،کهگیلویه و بویراحمد ،همدان ،آذربایجان شرقی ،کرمـان ،فـارس،
کردستان ،بوشهر ،مرکزی ،کهگیلویه و بویراحمد ،کردستان ،سمنان ،گیالن ،فارس ،همـدان ،آذربایجـان شـرقی ،کرمـان،
اردبیل ،کردستان و سمنان .مالحظه میشود که استانهای سمنان و کردسـتان در سـه دوره و اسـتانهـای کهگیلویـه و
بویراحمد ،همدان ،آذربایجان شرقی ،کرمان ،فارس در دو دوره ،بیشینۀ  Csرا به خود اختصاص دادهاند .کمینۀ مقـدار  Csرا
استانهای کهگیلویه و بویراحمد و کرمان در سه دوره و استانهای زنجان ،خراسـان جنـوبی و ایـالم در دو دوره تجربـه
کردهاند .مقادیر شاخص  Csدر جدول  4نشان داده شده است .برای حصول تصـویری کلـی از تغییـرات زمـانی شـاخص
وضعیت اقتصادی استانهای کشور در بخشهای کشاورزی ،صـنعت و خـدمات ف Ci ،Caو  )Csو دریافـت مشـابهتهـای
احتمالی وضعیت استانها ،نمودار خوشهای استانها ترسیم شد.
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جدول  .2شاخص وضعيت اقتصادي استانهاي کشور در بخش کشاورزي ) (Caدر دورههاي فصلي سالهاي 1384 -1390
استان**

1

2

3

4

5

1

0/08

0/18

0/36

0/11

0/09 -0/24 -0/07 -0/07 -0/32 -0/25

2

0/03

0/06 -0/12

0/01

3

0/07

0/19 -0/13 -0/31 -0/05

4

0/16 -0/39

دوره*

0/25

0/27

14

15

6

0/23 -0/36 -0/02

0/07

0/12

0/03

0/37

0/56

0/06 -0/12

0/03

0/17

0/16

-0/16

0/36

0/07 -0/23 -0/28 -0/11 -0/16

0/54

0/03

-0/26 -0/05

0/14 -0/47 -0/37

5

0/30

0/15 -0/37 -0/01 -0/07 -0/09

6

0/11

0/02 -0/07

0/27

7

0/02

0/51 -0/33 -0/26

8

0/42 -0/24

9

0/78 -0/05 -0/14

10

0/00 -0/14

0/32

0/83 -0/16

0/04

0/41

0/17

11
12

0/30 -0/17 -0/07 -0/04 -0/15

13

0/30

0/16

14

0/25

0/32 -0/03

15

0/00 -0/34

0/27 -0/27

0/33 -0/20 -0/20

0/39 -0/11 -0/10 -0/48
0/40

0/04

0/10

0/17

0/32 -0/10 -0/15 -0/27

0/11

0/01

0/36 -0/17

0/02

0/11

0/04

0/08 -0/14 -0/03 -0/41

0/05

-0/19 -0/25

0/13 -0/32

0/21

0/06

0/03 -0/03
0/21

0/03 -0/01 -0/21 -0/14 -0/04 -0/02

0/10 -0/30

0/08

0/00 -0/17

0/33

0/25

-0/15

0/19

0/06

0/03 -0/24 -0/12

0/01

0/10 -0/02 -0/24

0/00

0/09 -0/08

0/61 -0/12 -0/36 -0/16 -0/06 -0/47 -0/19

0/47

-0/30 -0/61

17
18

0/08 -0/34 -0/19 -0/30

19

0/22 -0/35 -0/18 -0/09 -0/29 -0/12

0/06

20

0/21 -0/03

0/05

0/07

0/19

0/18

1/92

21

0/39

0/38

0/14

0/19

0/21

0/22

0/08 -0/80

22

0/02 -0/16 -0/14 -0/20

23

0/02

0/17

0/14

0/38 -0/09

-0/04 -0/02

0/19 -0/13 -0/09

0/36 -0/08

24

0/00 -0/15

0/29 -0/02

-0/26 -0/08 -0/19

0/21

0/47

0/15

16

0/05

0/20 -0/05 -0/13

0/23

0/20

1/05

0/68

0/07

0/50

0/23

0/38 -0/01 -0/19

1/19 -0/27

0/11 -0/16 -0/16

0/03 -0/39 -0/15

0/60 -0/05

0/03

0/20 -0/20

0/43 -0/31
0/21

0/63

-0/38 -0/17 -0/04 -0/10 -0/22

0/13 -0/14 -0/13 -0/05

0/14 -0/26 -0/14 -0/02
0/07

0/65

0/27 -0/21 -0/25 -0/09 -0/14 -0/20 -0/38

0/15

0/32 -0/20 -0/01

0/07

0/15 -0/12 -0/03

0/32 -0/04 -0/27

0/04 -0/08

7

8

9

10

11

12

13

0/01

0/05 -0/03

0/00

0/05

0/25 -0/25 -0/21 -0/14

0/01 -0/52 -0/09 -0/11

0/78

0/74

0/35

0/01

0/18

0/44 -0/20 -0/01 -0/37 -0/17

0/11

0/06 -0/08

0/05 -0/13

0/08 -0/27

0/13 -0/27 -0/08 -0/51

0/30 -0/13 -0/25

0/10 -0/43

0/10

-0/13 -0/08

0/28

0/08

0/20

0/31 -0/26 -0/19 -0/10 -0/07 -0/29 -0/16 -0/34

0/08

0/28

0/55

1/92 -0/44

0/21 -0/06

0/61

-0/35

0/01

0/37 -0/37 -0/09

1/64

0/43

0/40

0/04

0/41

0/03 -0/53 -0/50

0/17 -0/08

-0/09 -0/25 -0/38
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ادامه جدول  .2شاخص وضعيت اقتصادي استانهاي کشور در بخش کشاورزي ) (Caدر دورههاي فصلي سالهاي 1384 -1390
استان**
دوره*

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

0/47 -0/10 -0/19 -0/24 -0/20 -0/05

0/07 -0/25

0/79 -0/20

2

0/02

0/19

0/46

0/00

0/05

0/08

3

0/07

0/14

0/06 -0/23

0/44

0/05 -0/15

4

0/23 -0/02 -0/20

5

0/29 -0/08 -0/21 -0/07

0/38 -0/24 -0/04
0/08 -0/05

6

0/20

0/12 -0/09

7

0/11

0/41 -0/36 -0/29 -0/02

0/03 -0/21

0/01 -0/05 -0/12 -0/06

0/25

0/12

0/06

0/16

0/25

0/23

0/13 -0/21 -0/12

0/62 -0/50

0/35 -0/45

0/45 -0/26 -0/01 -0/04

0/15

0/28

0/14

0/10 -0/36

8

0/00

9

0/12 -0/09 -0/08

0/51

0/39

0/33

0/08

10

0/13

0/24

0/20 -0/13

0/03

0/46 -0/37

11

0/14 -0/34 -0/17 -0/08 -0/01

0/57 -0/22

12

0/28 -0/10

13

0/20 -0/21 -0/03 -0/01

14

0/61 -0/35 -0/16

0/02

15

0/07

0/30

0/30

16

0/20

0/51

0/50 -0/33 -0/47

0/93 -0/17

0/11 -0/09 -0/09

0/40 -0/05

1/35 -0/21 -0/27

0/09 -0/10

0/17

0/32

0/02

0/04 -0/03 -0/23

0/65

0/64 -0/16

0/55

0/11

0/22

0/16 -0/05
0/14

0/09

0/31

0/51 -0/21 -0/04

0/62 -0/14 -0/47
0/16 -0/13

0/34 -0/25

0/00

18

0/01

0/03 -0/26 -0/03 -0/19

0/24 -0/37 -0/08

0/15 -0/12 -0/25

19

0/06

0/13 -0/25 -0/20 -0/07 -0/16 -0/11 -0/13

0/18

0/20

0/13 -0/13

0/18

1/29

0/04 -0/12

20

0/04

0/02

21

0/14

0/67

0/10

22

0/23 -0/16 -0/16

23

0/21 -0/03 -0/14 -0/10

24

0/46

0/17

0/98

0/08

0/06 -0/06 -0/15

0/00 -0/28

0/24

0/01 -0/32

0/28

0/02

0/01

0/21

0/76 -0/33 -0/52 -0/41 -0/76

0/38 -0/46

0/56

0/31

0/10 -0/10

0/11 -0/14 -0/07 -0/13
0/14

1/53 -0/45

-0/27 -0/14

0/24 -0/59

17

0/64 -0/41

0/15

0/21

0/08

0/57 -0/23

-0/06

0/37

0/10 -0/17

0/64

0/34

0/04 -0/18

0/14

0/15

0/04

0/71 -0/12 -0/32

0/07 -0/37 -0/07 -0/14 -0/23
0/07

0/14

-0/14

-0/11 -0/21 -0/23 -0/13 -0/11

0/02 -0/32

0/57 -0/19

0/52

0/20 -0/12

0/29 -0/38

0/38 -0/03 -0/06 -0/13 -0/37 -0/02 -0/10

0/13

0/34 -0/11

-0/08 -0/04 -0/02 -0/25 -0/05 -0/23

0/14 -0/04 -0/04 -0/11 -0/57

0/72 -0/03
0/24

0/05

-0/13 -0/01

-0/17 -0/03 -0/27 -0/17 -0/11 -0/04 -0/10 -0/08 -0/05 -0/03

0/03

0/03

0/68

0/35

-0/29 -0/10 -0/21 -0/02

0/04 -0/25 -0/08

0/83

0/06 -0/35

0/01 -0/15

0/04 -0/23

-0/05

0/00 -0/17

0/63 -0/38 -0/34 -0/14 -0/13

0/05

26

27

28

29

30

0/01

0/07

0/43 -0/29

-0/12 -0/12

-0/21 -0/08 -0/10
0/66 -0/33

0/45

-0/10 -0/12 -0/20

0/87 -0/14
0/35

0/01 -0/24

0/05

0/00

-0/17 -0/25 -0/64

*دوره :دورههای فصلی مندر در جدول 1
** .1آذربایجانشرقی  .2آذربایجانغربی  .3اردبیل  .4اصفهان  .5ایالم  .6بوشهر  .7تهران  .8چهارمحال و بختیاری  .9خراسانجنوبی  .10خراسانرضـوی .11
خراسانشمالی  .12خوزستان  .13زنجان  .14سمنان  .15سیستان و بلوچسـتان  .16فـارس  .17قـزوین  .18قـم  .19کردسـتان  .20کرمـان  .21کرمانشـاه .22
کهگیلویه و بویراحمد  .23گلستان  .24گیالن  .25لرستان  .26مازندران  .27مرکزی  .28هرمزگان  .29همدان  .30یزد
مأخذ :نگارنده
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جدول  .3شاخص وضعيت اقتصادي استانهاي کشور در بخش صنعت ) (Ciدر دورههاي فصلي سالهاي 1384 -1390
استان**

1

2

1

0/00

0/10 -0/03

2

0/00

0/00

0/00

0/03 -0/07 -0/04 -0/02

3

0/04

0/00 -0/06

0/03 -0/08 -0/12 -0/01

4

0/02

5

0/05 -0/08 -0/04

دوره*

0/10

3

0/03 -0/21 -0/08

0/04

0/09 -0/04

0/01 -0/09

0/08

0/04

0/03 -0/01

0/01

0/08

0/03

0/02

7
8

0/09 -0/09

9

0/03

0/14

10

0/01 -0/01

0/01 -0/03 -0/05

0/08

0/12 -0/01

0/04

0/01 -0/03

0/11 -0/03 -0/04 -0/04

0/03 -0/25 -0/07

0/06

0/07 -0/03 -0/04

0/04

0/08

0/05

0/09

0/03 -0/04 -0/03 -0/05

-0/06

0/01 -0/23 -0/05

0/01

0/00 -0/10 -0/03

0/13 -0/03 -0/05

-0/13

0/07 -0/02 -0/01
0/05 -0/01

0/26

0/16 -0/01 -0/03

0/02

0/03 -0/09

0/18 -0/04 -0/03 -0/15 -0/09

0/16 -0/01

0/04 -0/07 -0/03

0/13

0/12

13

0/00

0/02 -0/06

0/12

14

0/02 -0/01 -0/07 -0/05

0/04

0/02

0/01

0/02

0/01 -0/10 -0/05

15

0/05 -0/08 -0/02 -0/04 -0/15 -0/01

0/02

0/00

0/08

16

0/10 -0/01 -0/23 -0/04

17

0/02

0/02

0/08

0/23 -0/03

18

0/11

0/12 -0/03

0/01

0/02

19

0/05 -0/04 -0/26 -0/13 -0/03
0/21 -0/02

20

0/25 -0/15

0/14

21

0/02

0/04

0/12

0/07

0/04

0/15

0/17 -0/13

0/20 -0/03 -0/08

-0/08

0/31 -0/16

0/03

0/08

0/02

0/04 -0/11

0/11

0/00 -0/15

0/02

0/34

0/00 -0/21 -0/07 -0/10 -0/11 -0/21

0/01

0/17 -0/07

0/14 -0/17

0/00 -0/02

0/16 -0/05

22

0/04

0/02 -0/04 -0/11 -0/01

0/01 -0/05

23

0/02

0/17

0/00 -0/01

0/10 -0/01

24

0/02

0/02 -0/07 -0/02

0/00 -0/05

0/11

0/16

0/14

-0/11

0/08

0/24 -0/19

0/13 -0/09

-0/03 -0/04

-0/13

0/03

0/04 -0/01 -0/19

0/12

0/02

0/00 -0/02 -0/15 -0/13
0/06

0/01

0/03 -0/04 -0/07

0/08 -0/01

0/13 -0/10 -0/13
0/00

0/07

0/07

0/03 -0/07 -0/01

0/05 -0/06

0/09

0/09

0/10 -0/05

0/03 -0/06 -0/07

0/07 -0/05 -0/15 -0/01

0/11 -0/09

-0/16 -0/04 -0/01

0/15 -0/08 -0/06

0/12

0/05

0/12 -0/05

-0/07

0/05

0/02 -0/01

0/12

0/12

0/03

0/14 -0/10

0/00 -0/06

0/02 -0/11

0/02 -0/06

0/16

0/01

-0/07

0/25

0/08

0/05

0/02

0/19

0/14

0/05 -0/06 -0/09

0/21 -0/02 -0/08 -0/05 -0/12 -0/04

0/05 -0/04

12

0/07

0/18

0/09

0/12 -0/03

0/08

0/12

6

0/07 -0/01

4

5

6

7

0/07

0/01

11

10

11

12

13

0/00 -0/07 -0/04 -0/04

0/02

0/04

8

9

14

15

0/02

0/31

0/26 -0/05

-0/16

0/04 -0/04

0/00 -0/09

0/11

0/05

-0/03

0/03 -0/17 -0/09 -0/07

0/01

0/09

0/07 -0/10 -0/02

0/03 -0/08

0/15

0/07

0/09 -0/02 -0/02
0/04

-0/14 -0/17
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ادامه جدول  .3شاخص وضعيت اقتصادي استانهاي کشور در بخش صنعت ) (Ciدر دورههاي فصلي سالهاي 1384 -1390
استان**

16

17

18

1

0/10

0/05

0/01 -0/08

2

0/07 -0/06 -0/01 -0/07 -0/03

دوره*

19

3

0/00

0/02 -0/04

4

0/07

0/09 -0/02 -0/01

5

0/02 -0/03

6

0/00 -0/04 -0/03 -0/01

7
8

0/05

0/01

9

0/08

0/05

0/08

10

0/02 -0/15

11

0/00 -0/04

0/17 -0/02
0/06

0/05

0/03

0/03

0/07 -0/15 -0/01

0/24 -0/04

0/00 -0/02

0/13

0/08

0/02

0/08

-0/02 -0/08 -0/11 -0/04

0/05 -0/03
0/00

0/04 -0/01 -0/05 -0/04 -0/06 -0/02 -0/04 -0/01

0/17

-0/03

0/04 -0/08

0/11 -0/12

0/10

0/00

0/03 -0/06

0/06

0/07

12

0/01

0/00

0/03 -0/06

13

0/03 -0/02

0/14 -0/01

0/16

0/02

0/05

14

0/13

0/06

0/02

15

0/02 -0/05 -0/08

0/04

17

0/02 -0/11

18

0/06 -0/01 -0/33

0/15

0/10

0/18 -0/08 -0/12

0/02 -0/06 -0/02 -0/02
0/08

0/13

0/08

0/18

19
20

0/21

0/05

0/21

0/05

21

0/00 -0/16

0/10 -0/18 -0/08 -0/01

0/05

22
23

0/06 -0/05 -0/06

24

0/19 -0/01

0/71 -0/05

0/01

0/08 -0/06

0/04

0/02

0/10 -0/04 -0/06

0/01

0/16

0/14

0/00 -0/06

0/16

0/04 -0/09 -0/01 -0/04
0/04

0/04

0/07 -0/13

0/29

0/06 -0/12

0/07

0/16

-0/14 -0/32 -0/08 -0/04 -0/17 -0/09

0/10 -0/05 -0/13

0/05 -0/21 -0/08 -0/16 -0/32
0/04

0/32 -0/09 -0/18 -0/18 -0/05

0/13

-0/05

0/07

0/63

0/27

0/12 -0/13 -0/17

0/00

0/02

0/15

0/06

-0/05 -0/08

0/00 -0/04 -0/09

0/11 -0/09 -0/01 -0/10 -0/07

0/08

0/21 -0/02

0/04 -0/10

0/07 -0/03

0/02 -0/05

0/00

0/06 -0/10 -0/17 -0/05

0/11

-0/06

0/02

0/04

0/04

0/04 -0/09

0/17

0/13 -0/07 -0/11 -0/19

0/06

0/07 -0/22 -0/13
0/12

0/00 -0/15 -0/25 -0/02 -0/03
0/14 -0/02

-0/04 -0/06 -0/04 -0/05

0/22

0/01

0/07

0/08 -0/01

0/04 -0/07

0/06

-0/01

0/19

0/05 -0/20

16

0/13 -0/02

0/13

0/10 -0/06

0/04

0/05 -0/04 -0/12

0/11 -0/20 -0/02

0/04 -0/06

0/14

0/00

0/02 -0/11 -0/07 -0/08

0/12

0/11

-0/03

0/27 -0/04

0/08 -0/23

0/20 -0/08

0/17 -0/04

0/03 -0/06

0/03

0/11

0/02

0/04 -0/04

0/05 -0/14 -0/02

0/01

-0/03

0/00 -0/03

0/01

0/10

0/02

0/06 -0/09

-0/06 -0/03 -0/09 -0/02

0/07 -0/02

0/09 -0/06

0/08 -0/10

0/11 -0/01 -0/04 -0/03 -0/06

0/03 -0/01 -0/14 -0/10

0/09 -0/10 -0/04

0/10 -0/11

0/06 -0/07
0/08

0/17 -0/01

0/11 -0/06

0/17 -0/11 -0/02 -0/05

0/03 -0/06

0/05 -0/05 -0/02

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0/28

-0/01 -0/04

0/04 -0/05 -0/01
0/14

0/03 -0/05 -0/06

0/05

0/02

-0/05 -0/05 -0/09
0/32

0/17

0/07

*دوره :دورههای فصلی مندر در جدول 1
** .1آذربایجانشرقی  .2آذربایجانغربی  .3اردبیل  .4اصفهان  .5ایالم  .6بوشهر  .7تهران  .8چهارمحال و بختیاری  .9خراسانجنوبی  .10خراسانرضـوی .11
خراسانشمالی  .12خوزستان  .13زنجان  .14سمنان  .15سیستان و بلوچسـتان  .16فـارس  .17قـزوین  .18قـم  .19کردسـتان  .20کرمـان  .21کرمانشـاه .22
کهگیلویه و بویراحمد  .23گلستان  .24گیالن  .25لرستان  .26مازندران  .27مرکزی  .28هرمزگان  .29همدان  .30یزد
مأخذ :نگارنده
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جدول  .4شاخص وضعيت اقتصادي استانهاي کشور در بخش خدمات ) (Csدر دورههاي فصلي سالهاي 1384 -1390
استان**
دوره*
1

1

2

3

4

5

6

7

0/05 -0/01 -0/02 -0/04 -0/07 -0/04 -0/02

11

12

8

9

10

0/06

0/01

-0/06 -0/08 -0/01 -0/01 -0/09 -0/05

2

0/08 -0/01

0/00

0/02

0/01

0/07 -0/04 -0/01

0/01

0/02

0/01 -0/01

3

0/05 -0/03

0/04

0/03

0/03

0/06 -0/03 -0/02 -0/01

4

0/01

5

0/02

0/03 -0/07
0/03

0/02 -0/04

0/01 -0/01 -0/02

0/05

0/02

0/00 -0/03

6

0/04 -0/02

0/02

0/06

7

0/06 -0/08

0/00

0/03 -0/02 -0/09 -0/03

8

0/13

0/02 -0/04 -0/08

9

0/02 -0/01 -0/05 -0/03

0/03

10

0/02

0/01

0/03

0/01

11

0/04 -0/03

0/01

0/00 -0/01

12

0/01 -0/05 -0/04 -0/04

13

0/03

14

0/02

0/06

15

0/07

0/08

16

0/01

0/08 -0/12 -0/01

17

0/00 -0/07 -0/05 -0/01

0/00 -0/01
0/06

0/01 -0/04

0/05 -0/08

19

0/02

0/10

0/19

0/03

20

0/16

0/02 -0/08 -0/11

21

0/07 -0/05 -0/08 -0/06 -0/05
0/01

0/05

0/02

0/04

0/05 -0/04

0/05 -0/05
0/04

0/01

0/08 -0/07

0/00 -0/05 -0/02 -0/03

-0/04

0/04

0/06 -0/03

0/04

0/11

0/03

0/04

0/02

0/04 -0/05

0/02 -0/03

0/05

0/03 -0/05 -0/04

0/00

0/05 -0/03 -0/01 -0/05
0/10

0/04

0/01

0/00 -0/02 -0/02 -0/07

0/01

0/12

0/04 -0/15 -0/14

0/03

-0/09

0/03 -0/07 -0/04
0/01

-0/12 -0/03

0/03 -0/01

-0/01

0/05 -0/05 -0/04

0/14

0/11 -0/10

0/02 -0/05

0/05

22

0/04 -0/01

0/11

0/04

0/02

0/01 -0/02

0/04 -0/01 -0/04

0/08

-0/05 -0/02 -0/03

23

0/12 -0/01

0/00

0/03 -0/05 -0/03

0/03

0/10

24

0/01 -0/13 -0/01

0/00

0/07 -0/02 -0/02

0/10 -0/01

0/02 -0/10

0/24 -0/10 -0/04

0/05 -0/07 -0/07 -0/06 -0/01
0/11

0/02

0/04

0/03 -0/03 -0/08

0/09

0/02 -0/07

0/02 -0/03

0/05

-0/04

0/00 -0/06 -0/03 -0/02

0/15 -0/09

0/04 -0/02 -0/10

0/00

0/05

0/02 -0/03

0/01

0/06 -0/02 -0/04

-0/01

0/04 -0/02 -0/03

0/00 -0/12

0/01

0/01 -0/04 -0/04

0/03 -0/01

0/03 -0/03 -0/03

0/03

0/03

0/02 -0/01

0/00 -0/07

0/04 -0/03 -0/03

0/05 -0/08

0/06

18

0/03

0/00

0/09 -0/04

0/05 -0/04

0/03 -0/03

0/03

0/06 -0/01

0/02

0/04

0/00 -0/05

0/04 -0/02 -0/02

0/01 -0/05

0/00 -0/08

0/09

0/03

0/05

0/03

-0/07

0/03 -0/03 -0/05 -0/01

0/00 -0/02 -0/03 -0/03 -0/02
0/05

0/06

0/03

0/00

0/00

0/11

0/01

0/10 -0/02

0/02 -0/01

0/03

0/09 -0/03 -0/08
-0/02

0/03 -0/01

0/07 -0/03 -0/02 -0/07

0/06

0/03 -0/05

0/00

13

14

15

0/03 -0/04

0/11 -0/04

0/01 -0/05

-0/09 -0/01

0/13 -0/01 -0/05 -0/06 -0/02

0/09

بررسي تغييرات فصلي اشتغال جمعيت شهري در ايران

17

ادامه جدول  .4شاخص وضعيت اقتصادي استانهاي کشور در بخش خدمات ) (Csدر دورههاي فصلي سالهاي 1384 -1390
استان**

16

17

18

19

20

1

-0/04

0/00

0/10

0/02

0/02

2

0/02

0/04

0/02 -0/03

3

-0/01

0/02

0/00

0/01

دوره*

26

27

28

29

30

21

0/06 -0/08

0/07 -0/07

0/04 -0/05

0/01

0/01

0/04

-0/04

0/06 -0/02 -0/04

0/03

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/00

0/05 -0/01 -0/02 -0/07

-0/04

0/02

0/00 -0/05

-0/05

-0/04 -0/01 -0/02 -0/03

0/05

0/01

0/01

0/07

0/03

0/06

-0/03

0/04 -0/02

0/09

-0/07

0/00 -0/06 -0/02 -0/05 -0/06

-0/11

0/04

0/00 -0/01

-0/06

0/03

0/03 -0/01

-0/01

0/01 -0/02 -0/02 -0/05 -0/02

0/15

-0/03

0/02 -0/06

-0/12

0/02

-0/03 -0/04

0/04

0/04 -0/05

0/00

0/08 -0/02 -0/03 -0/09 -0/04 -0/02

-0/05

-0/08

0/03

0/06 -0/05

22

23

0/09

24

25

4

0/00 -0/01 -0/01

-0/02

0/00

0/06 -0/02

5

0/02

0/00

0/06

-0/03

0/03

0/03 -0/05 -0/08 -0/04 -0/29 -0/27

0/01

6

-0/02

0/07

0/00

0/00

0/05

0/00 -0/02

0/04

7

0/00

0/05

0/00

0/07

0/02 -0/12

0/37

0/38

0/06

0/03 -0/04

0/14 -0/05

0/03 -0/04

0/07 -0/01

8

0/05 -0/01 -0/03

-0/05

0/07

0/03 -0/02

9

-0/08 -0/07 -0/03 -0/03

0/06

0/00 -0/01 -0/01 -0/02

10

0/08

-0/01

0/01

0/06 -0/01

11

0/01

0/02

12

0/01

0/08 -0/03

-0/07

13

0/01

0/00 -0/02

0/00 -0/02

0/15 -0/03

0/02

0/09 -0/07
0/03

0/03

0/05

0/03 -0/05

0/04

0/02

0/05

-0/03 -0/04

0/01

0/02 -0/10 -0/02 -0/06 -0/03

0/02

0/11 -0/05 -0/01 -0/06 -0/07 -0/03

0/02

0/10

0/14

0/04

0/00

-0/08

0/00

14

-0/03

0/01

-0/01 -0/05

0/08

15

0/03

0/02

0/10 -0/03

0/03 -0/02

16

0/12 -0/06 -0/04

-0/04

0/02

17

0/05

0/02

0/01

18

0/13

0/05

0/04 -0/05 -0/05 -0/03

19

0/05 -0/01 -0/13

0/06

20

0/03 -0/03 -0/10

0/02 -0/04 -0/09 -0/04 -0/06

0/02

0/13 -0/02

0/05 -0/05
0/04

0/02 -0/01 -0/04 -0/03

0/04

0/04

0/08

0/02

0/15 -0/03 -0/13
0/04

0/02 -0/07

0/01 -0/02

0/07 -0/02 -0/01 -0/01

-0/01 -0/02

-0/14 -0/09 -0/05 -0/04 -0/05 -0/06

0/03 -0/04

0/06

0/03

0/02

0/26

0/15

0/02 -0/04 -0/05

-0/01 -0/10 -0/05 -0/02

0/06 -0/02 -0/01 -0/03

0/02 -0/01

0/06

0/02

-0/03 -0/04

0/03

0/00 -0/03

0/00

0/00

0/00

0/03

0/01

0/00

0/08

0/05 -0/01

0/00 -0/07 -0/13 -0/04

0/03

0/05

21

0/07

0/03 -0/03 -0/06

22

0/00

0/08

0/00 -0/03

0/01 -0/12

23

0/04

0/06

0/14 -0/05

0/07

0/03

24

0/10 -0/15 -0/04

-0/18

0/03

0/10 -0/46 -0/04

0/11

0/10

0/13

0/04

0/01

0/05 -0/09

0/00

-0/06 -0/07 -0/06 -0/07

*دوره :دورههای فصلی مندر در جدول 1
** .1آذربایجانشرقی  .2آذربایجانغربی  .3اردبیل  .4اصفهان  .5ایالم  .6بوشهر  .7تهران  .8چهارمحال و بختیاری  .9خراسانجنوبی  .10خراسانرضوی .11
خراسانشمالی  .12خوزستان  .13زنجان  .14سمنان  .15سیستان و بلوچستان  .16فارس  .17قزوین  .18قم  .19کردستان  .20کرمان  .21کرمانشاه .22
کهگیلویه و بویراحمد  .23گلستان  .24گیالن  .25لرستان  .26مازندران  .27مرکزی  .28هرمزگان  .29همدان  .30یزد
مأخذ :نگارنده

تحليل خوشهاي وضعيت استانهاي کشور در بخشهاي اقتصادي
نمودار خوشهای وضعیت استانهای کشور در بخشهای اقتصادی در شکل  2نمایش داده شده است .مالحظـه مـیشـود
که در بخش کشاورزی ،در یکی از حاالت دستهبندی ،استانهای کشور را در هفت گروه میتوان دستهبندی کرد .به ایـن

پژوهشهاي جغرافياي برنامهريزي شهري ،دورة  ،4شمارة  ،1بهار 1395

18

صورت که هر ی

از استانهای گیالن ،تهران ،کردستان و قم در گروهی مجزا قـرار گرفتـهانـد .اسـتانهـای اردبیـل و

کرمانشاه و همچنین استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی گروههای زوجی را تشکیل دادهاند و در نهایـت ،دیگـر
استانها در ی

خوشۀ دیگر جای گرفتهاند .در بخـش صـنعت ،اسـتان هـای فـارس ،هرمزگـان ،کردسـتان ،سیسـتان و

بلوچستان ،خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد هر ی
آذربایجان غربی و همدان نیز بهصورت زوجی در ی

بهتنهایی در ی

طبقۀ مجزا دستهبندی شدهانـد؛ اسـتانهـای

خوشه جای گرفتهاند و دیگر استانها نیز با همدیگر خوشۀ دیگـری

را تشکیل داده اند .در بخش خدمات نیز شش گروه مالحظه میشود .بدین ترتیب که هر ی
بویراحمد ،کرمانشاه و سمنان در ی

از استانهـای کهگیلویـه و

طبقۀ مجزا قرار گرفته است؛ مجموعۀ اسـتانهـای همـدان ،اردبیـل ،چهارمحـال و

بختیاری ،کردستان ،قزوین و آذربایجان غربی خوشۀ دیگری را شکل دادهاند؛ استانهای فارس و گیالن نیـز یـ

گـروه

زوجی را ایجاد کردهاند و در نهایت ،دیگر استانها در خوشۀ دیگری جای گرفتهاند.

شکل  .2نمودار خوشهاي وضعيت اشتغال استانها در بخشهاي اقتصادي (بهترتيب از راست :کشاوزي ،صنعت و خدمات)

با توجه به اینکه تحلیل روند وضعیت اشتغال استانهای کشور در بخشهـای اقتصـادی مـد نظـر اسـت ،انحـرا از
میانگین و دامنۀ تغییرات میزان اشتغال هر ی

از استانها نیز در طول دورۀ  24گانه محاسبه شـد .کمتـرین و بیشـترین

میزان انحرا معیار در بخش کشاورزی بهترتیب مربوط به استانهای تهران ف )0/46و گـیالن ف )4/28اسـت .در بخـش
صنعت نیز استان بوشهر ف )1/72کمترین و استان سیستان و بلوچستان ف )3/94بیشـترین انحـرا معیـار را دارا بـودهانـد.
استانهای یزد ف )1/60و کهگیلویه و بویراحمد ف )7/17نیز در بخش خدمات بهترتیب مقادیر کمینه و بیشینۀ انحرا معیار
را به خود اختصاص دادهاند .از نظر دامنۀ تغییرات نیز اسـتانهـای تهـران ف )1/7و گـیالن ف )15/9بـهترتیـب کمتـرین و
بیشترین مقدار را در بخش کشاورزی دارا بودهاند .حداقل و حداکثر دامنۀ تغییرات در بخش صنعت بـهترتیـب متعلـق بـه
استانهای گیالن ف )6/8و فارس ف )18/5بوده و در نهایت ،یزد ف )7/1کمترین و کهگیلویـه و بویراحمـد ف )35/8بیشـترین
دامنۀ تغییرات را در بخش خدمات داشته است .شایان ذکر است که استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین انحرا معیار و
دامنۀ تغییرات را هم در بخش خدمات و هم در میان همۀ بخشها داشته است .برای تبیین رونـد تغییـرات اشـتغال ایـن
استان در هر ی

از بخشهای اقتصادی در مقایسه با سطح ملی ،نمـودار تغییـرات دورهای  Ci ،Caو  Csآن در شـکل 3

نمایش داده شده است.
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شکل  .3نمودار تغييرات دورهاي شاخص اشتغال جمعيت شهري استان کهگيلويه و بويراحمد در بخشهاي اقتصادي ( Ci ،Caو )Cs
مأخذ :نگارنده

بررسي رابطة

تغييرات شاخصهاي  Ci ،Caو Cs

به منظور بررسی رابطۀ تغییرات  Ci ،Caو  Csضریب همبستگی پیرسون دوبهدوی آنها برای هر ی

از استانهای کشـور

در دورۀ  24گانۀ فصلی محاسبه شد .برای نمایش توزیع فضایی اسـتانهـای کشـور از نظـر میـزان ضـریب همبسـتگی
شاخصهای مذکور و همچنین تسهیل تحلیلها ،شدت همبستگی بهصورت بازههای عددی تعریـف شـد فجـدول  .)5بـا
توجه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون بین  -1و  1تغییر میکند ،عالوه بر چهار گروه ذکرشـده در جـدول کـه شـامل
مقادیر مثبت ضریب همبستگی است ،چهار گروه دیگر نیز برای دستهبندی مقادیر منفی آن قابل تعریف است.

جدول  .5بازههاي عددي تعريفشده براي شدت همبستگي

همبستگی ضعیف

0/00 ≤ C <0/35

همبستگی متوسط

0/35 ≤ C <0/65

همبستگی نسبتا قوی

0/65 ≤ C <0/85

همبستگی قوی

0/85 ≤ C ≤1/00

نتایۀ محاسبۀ ضریب همبستگی  Caو  Ciحاکی از آن است که در  14استان کشور همبستگی میان ایـن دو شـاخص
از نوع ضعیف منفی است؛ در  6استان بین تغییرات  Caو  Ciهمبسـتگی متوسـط بـا عالمـت منفـی وجـود دارد .ضـریب
همبستگی یادشده در  9استان کشور به صورت ضعیف با عالمت مثبت بوده است و در نهایت بـرای یـ

اسـتان ضـریب

همبستگی متوسط مثبت حاصل شده است .در استانهای مرزی شرقی کشور رابطۀ معکوسی میان روند تغییرات شـاخص
اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت وجود دارد؛ از این رو به نظر میرسد وضعیت موجود این مناطق با شرایط حـاکم
بر مناطق غربی کشور تفاوت معناداری داشته باشد .بررسیها و تحلیلهای دقیقتر در ایـن زمینـه مـیتوانـد در راسـتای
برنامهریزی اقتصادی با هد مدیریت و ارتقای شاخصهای اقتصادی و بهویژه اشتغال و بهرهوری بیشتر مؤثر واقع شود.
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محاسبۀ ضریب همبستگی  Ciو  ،Csنتایۀ نسبتا متفاوتی را به دست داده است؛ بهگونهای که در  10استان کشور بین
روند تغییرات این دو شاخص همبستگی قوی منفی وجود دارد؛ در  16استان ضـریب همبسـتگی از نـوع نسـبتا قـوی بـا
عالمت منفی بوده است؛ در  2استان این ضریب بهصورت ضعیف مثبت و در  2استان دیگر هم بهصورت متوسـط منفـی
محاسبه شده است.
ضریب همبستگی میان  Csو  Caدر استانهای کشور بدین شرح است :در  12استان بین این دو شاخص همبسـتگی
ضعیف با عالمت منفی ،در  4استان همبستگی نسبتا قوی با عالمت منفی ،در  11استان همبستگی متوسـط بـا عالمـت
منفی و در نهایت ،در  3استان همبستگی ضعیف با عالمت مثبت وجود دارد .توزیـع فضـایی اسـتانهـای کشـور از نظـر
ضریب همبستگی شاخصهای  Caو  Ciو  Csدر شکل  4نمایش داده شده است.

شکل  .4توزيع فضايي استانهاي کشور از نظر ضريب همبستگي شاخصهاي  Caو  Ciو Cs
از راست به چپ Ca( :و  Ci( ،)Ciو  )Csو ( Csو )Ca

افزون بر مطالب ذکرشده ،مطالعه در زمینۀ نوع و گسترۀ آن دسته از مشاغل که فعالیت آنها وابسته بـه وجـود برخـی
مشاغل دیگر است نیز در راستای تحلیل وضعیت اشتغال مناطق ،حائز اهمیت است .شایان توجه است که میتـوان رونـد
پیوستۀ افزایشی شاخص وضعیت تغییرات اشتغال در ی

بخش اقتصادی در ی

استان را رویدادی مثبت تلقی کـرد کـه

ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:
 -قابلیتها و پتانسیلهای شناساییشدۀ جدید در ی

بخش

 سرمایهگذاریهای کالن و به دنبال آن رونق تولید و اشتغال نتایۀ مثبت سیاستگذاریهای مناسب در بخش مرتبط و برنامهریزیهای مناسببدون انجام تحلیل های سیستمی ،چنین تفسیرهایی از روند تغییرات اشتغال در یـ

بخـش ممکـن اسـت تـا حـدی

گمراهکننده باشد و تحقق برنامههای توسعۀ آتی بخشهای اقتصادی را با مشکل مواجه کند .برای مثال ،روند افزایشی در
میزان اشتغال در ی

بخش ممکن است به دلیل برخی عوامل دیگر صورت پـذیرد کـه بـدون تحلیـلهـای یکپارچـه و

بین بخشی شناسایی آنها چندان میسر نیست؛ برخی از این موارد عبارتند از :انتقال نیروی انسانی شاغل از دیگر بخـشهـا
به ی

بخش خاص به علت افول رونق اقتصادی در بخشهای مبدأ و در نتیجه ،انتقال اجباری بخشی از نیروی انسـانی

به بخش یا بخشهای دیگر ،مهاجرت و نوعی از اشتغال اجباری در ی

بخش اقتصادی بهویژه در بخش خدمات و. ...
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بحث
بر اساس نتایۀ بررسی پژوهش حاضر ،الگوی کلی اشتغال جمعیت شهری کشور در بخـش کشـاورزی نمایـانگر کـاهش
متناوب در طول سالهای تحت مطالعه است؛ در مطالعات دیگری که به صـورت مـوردی در نـواحی شـهری کشـور و در
بازههای زمانی گذشته انجام گرفته نیز این روند تغییرات مشاهده میشود .برای مثال ،مطالعۀ اقتصاد شهر سنند در دورۀ
 1335 -75نشان داده است که کشاورزی به شدت در حال تنزل و سهم مشاغل کاذب رو به افزایش بوده است ففرهودی
و محمدی .) 201 :1385 ،کاهش اشتغال مولد و افزایش اشتغال غیررسمی در بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز حادث شـده
است .برای نمونه ،طبق بررسی کالوز و اسکومکر ف ،)2004در بورکینافاسو تغییرات اشتغال نیروی کار جـوان شـهری طـی
ی

دورۀ  20ساله حاکی از افزایش بیکاری و اشتغال غیررسمی جوانان در مناطق شهری است .بررسی رونـد اشـتغال در

مکزی

و مقایسۀ دادههای اشتغال شهری ملی ،آمار اقتصادی و حسابهای درآمد ملی در این کشور نیز نشان مـیدهـد

که ایجاد اشتغال در بخش تولید و بهویژه در بخشهای صادراتی در واقع کاهش یافته است فاالرکن و زپدا.)1998 ،
افزون بر نواحی شهری ،در نواحی روستایی نیز که اقتصاد و معیشت غالب ،فعالیت در بخـش کشـاورزی اسـت ،رونـد
کاهشی در اشتغال بخش کشاورزی دیده میشود .قـدیری معصـوم و عزمـی ف ،)1389ضـمن بررسـی تحـوالت اشـتغال
روستایی در سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات نشان دادهاند که الگوی غالب اقتصادی روستاها از کشاورزی و صنعت
به سمت خدمات تغییر کرده است و این وضعیت در سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت .این در حالی است که طبق نتایۀ
مطالعۀ اسفندیاری و ترحمی ف ،)1388از لحاظ هزینۀ ی

فرصت شغلی تماموقت ،بخش کشاورزی رتبۀ اول را دارد؛ یعنی

نسبت به دیگر بخشهای اقتصاد ایران ،با صر کمترین هزینه میتوان ی

شغل تماموقت در این بخش ایجاد کـرد .از

آنجا که بخش کشاورزی بیشتر بهصورت غیرمستقیم ایجاد شغل میکند؛ این بخش میتواند تحر زیادی در بین دیگـر
بخشها از لحاظ جذب نیروی کار ایجاد کند.
در روند تغییرات اشتغال در بخـش کشـاورزی ،نکتـۀ حـائز اهمیـت وجـود الگـوی مـنظم فصـلی اسـت کـه امکـان
پیشبینیهای نسبتا دقیق و برنامهریزی برای بهرهگیری کارآمد از نیروی انسانی در دیگر بخشهـای اقتصـادی بـهویـژه
فعالیتهای مولد را فراهم می آورد .بر خال روند تغییرات کاهشی اشتغال در بخش کشاورزی ،بخش صنعت بـا افـزایش
نسبی و البته محدودی در بازۀ زمانی تحت مطالعه مواجه بوده اسـت .ضـمن آنکـه تغییـرات فصـلی آن چنـدان مـنظم و
پیشبینی پذیر نبوده است .بخش خدمات نیز مانند بخش صنعت ،رشـد نسـبی را تجربـه کـرده اسـت .قویـدل و عزیـزی
ف ،)1387نیز اظهار داشتهاند که کارنامۀ بازار کار در ایران نشان از افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات و کـاهش سـهم
اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت دارد .تغییرات مشاهدهشده در سطح ملی ،در بسـیاری از اسـتانهـای کشـور در
دوره های مختلف مشهود است .برای مثال ،مطالعۀ قدیری معصوم و همکاران ف ،)1384در نواحی روستایی استان اصفهان
نشان میدهد که بخش کشاورزی طی سالهای  1335 -75با کاهش چشمگیر مواجه بوده است؛ بـهطـوری کـه سـهم
بخش کشاورزی از  64/5درصد در سال  1335به  32/7درصد در سال  1375کاهش یافته اسـت .در عـین حـال ،بخـش
صنعت حدود  1/5برابر و خدمات حدود سه برابر افزایش داشتهاند .این ارقام نشان میدهـد کـه توزیـع شـاغالن در بـین
بخشها از ی

روند متناسب برخوردار نبوده است .این شرایط تا حدودی در برخی کشورها و مناطق دیگـر نیـز مشـاهده
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شده است .برای مثال ،تحلیلهای سرینیواسان ف ،)2010در باب فرایند ایجاد اشتغال در اقتصاد هندوستان نشان مـیدهـد
که روند ثابتی در رشد و ساختار اشتغال در هندوستان وجود نداشته است.
ضریب همبستگی دوبهدوی بخشهای اقتصادی نشان میدهد که ارتباط خاصی بین روند تغییرات اشتغال در بخـش
کشاورزی با بخش صنعت وجود ندارد؛ بهگونهای که در بیشتر استان هـا بـین رونـد تغییـرات اشـتغال در ایـن دو بخـش
همبستگی ضعیفی مشاهده میشود .این وضعیت دربارۀ دو بخش صنعت و خدمات متفاوت اسـت؛ بـدین صـورت کـه در
بیشتر استانها همبستگی باالیی بهصورت معکوس بین روند تغییرات بخشهای صـنعت و خـدمات وجـود دارد .ضـریب
همبستگی تغییرات اشتغال در دو بخش خدمات و کشاورزی نیز در بیشتر استانها ضعیف یـا متوسـط بـا عالمـت منفـی
است .در این راستا ،توزیع فضایی استانهای کشور از نظر ضریب همبستگی  Caو  Ciنشان میدهد که الگوی واحـدی در
کشور وجود ندارد؛ به این ترتیب که وضعیت حاکم بر استانهای شرقی با شرایط موجود در مناطق غربی کشـور متفـاوت
است .این مسئله ،بررسیها و تحلیلهای دقیقتر برای برنامهریزی اشتغال را ضرورت میبخشد .در زمینۀ شاخصهای Ci

و  Csوضعیت تا حدودی متفاوت است .بهطوری که در بیشتر استانهای کشور رابطـۀ معکـوس بـین دو شـاخص مـذکور
مالحظه میشود .در نهایت ،ضریب همبستگی شاخصهای  Csو  Caحاکی از تنوع وضعیت استانهاست.

نتيجهگيري و پيشنهادها
بررسی کلی روند تغییرات میزان اشتغال جمعیت شهری کشور حاکی از نوعی نظم نسبی در روند تغییرات سالیانۀ اشـتغال
است؛ به عبارتی ،دوره های افزایش و کاهش میزان اشتغال متأثر از عوامل مختلف روند نسبتا منظمی داشته اسـت .بـرای
تعیین وضعیت اقتصادی استانهای کشور و با استفاده از مدل تغییـر سـهم ،شـاخص  Cبـرای هـر یـ

از اسـتانهـا در

بخشهای مختلف اقتصادی شامل بخش کشـاورزی ) ،(Caصـنعت ) (Ciو خـدمات ) (Csدر دورههـای مختلـف فصـلی
سالهای  1384تا  1390محاسبه گردید .در بخش کشاورزی استان تهران در چهار مقطـع زمـانی حـائز بـاالترین مقـدار
شاخص  Caشده است .اسـتان هرمزگـان در سـه دوره و اسـتانهـای لرسـتان ،خراسـان جنـوبی ،مازنـدران ،سیسـتان و
بلوچستان ،قم و اردبیل در دو دوره بیشینۀ مقدار  Caرا تجربه کردهاند .مقدار کمینۀ فصلی نیز دربارۀ برخی استانها دارای
فراوانی بوده است :استان گیالن در چهار دوره ،استان تهران در سه دوره و استانهای خوزستان ،کهگیلویـه و بویراحمـد،
گلستان ،ایالم ،خراسان جنوبی و کرمانشاه در دو دوره کمینۀ  Caرا تجربه کردهاند .در بخش صنعت بیشترین تکرار مقـدار
بیشینۀ  Ciمتعلق به استانهای همدان و هرمزگان فهر ی

در سه دوره) بوده است؛ استانهای ایـالم ،خراسـان جنـوبی،

کرمانشاه و کردستان نیز هر کدام در دو دوره حائز باالترین مقدار این شـاخص بـودهانـد .اسـتان همـدان در سـه دوره و
استان های خراسان جنوبی ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،کرمان ،بوشهر ،فارس ،کردستان و سیستان و بلوچستان نیـز هـر
ی

در دو دوره کمترین مقدار  Ciرا به خود اختصاص دادهاند .در بخش خدمات ،استانهای سـمنان و کردسـتان در سـه

دوره و استان های کهگیلویه و بویراحمد ،همدان ،آذربایجان شرقی ،کرمان ،فـارس در دو دوره ،بیشـینۀ  Csرا داشـتهانـد.
کمینۀ مقدار  Csرا استانهای کهگیلویه و بویراحمد و کرمان در سه دوره و استانهای زنجان ،خراسان جنوبی و ایـالم در
دو دوره تجربه کردهاند.
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برای حصول تصویری کلی از تغییرات زمانی شاخص موقعیت اقتصادی استانهای کشور در بخـشهـای کشـاورزی،
صنعت و خدمات ف Ci ،Caو  )Csو دریافت مشابهتهای احتمالی وضعیت اسـتانهـا ،نمـودار خوشـهای آنهـا ترسـیم شـد.
همچنین ،به منظور بررسی رابطۀ میان تغییرات  Ci ،Caو  Csضریب همبستگی پیرسون دوبهدوی آنهـا بـرای هـر یـ

از

استانهای کشور در دورۀ  24گانۀ فصلی محاسبه گردید و نقشههای توزیع فضـایی اسـتانهـای کشـور از نظـر ضـریب
همبستگی دوبهدوی بخش های اقتصادی ارائه شد .نتیجۀ این بررسی حاکی از آن اسـت کـه ارتبـاط خاصـی بـین رونـد
تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی با بخش صنعت وجود ندارد ،بهگونهای که در بیشتر استانها بین روند تغییرات اشتغال
در این دو بخش همبستگی ضعیفی مشاهده میشود .این وضعیت دربارۀ دو بخش صنعت و خدمات متفاوت است؛ بـدین
صورت که در بیشتر استانها همبستگی باالیی بهصورت معکوس بین روند تغییرات بخشهای صـنعت و خـدمات وجـود
دارد .ضریب همبستگی تغییرات اشتغال در دو بخش خدمات و کشاورزی نیز در بیشتر اسـتانهـا ضـعیف یـا متوسـط بـا
عالمت منفی است .کمترین و بیشترین میزان انحرا معیار در بخش کشاورزی بهترتیب مربوط به استانهـای تهـران و
گیالن است .در بخش صنعت نیز استان بوشهر کمترین و استان سیسـتان و بلوچسـتان بیشـترین انحـرا معیـار را دارا
بودهاند .استانهای یزد و کهگیلویه و بویراحمد نیز در بخش خدمات بهترتیب مقادیر کمینه و بیشینۀ انحرا معیـار را بـه
خود اختصاص دادهاند .از نظر دامنۀ تغییرات نیز استانهای تهران و گیالن بهترتیب کمترین و بیشترین مقدار را در بخش
کشاورزی دارا بودهاند .حداقل و حداکثر دامنۀ تغییرات در بخش صنعت بهترتیب متعلق به استانهای گیالن و فارس بوده
و در نهایت ،یزد کمترین و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین دامنۀ تغییرات را در بخش خدمات داشته است .حصول دریافت
عمیقتر از وضعیت اقتصادی مناطق کشور برای انجام برنامهریزیهای مؤثر در زمینۀ اشـتغال و تولیـد مطالعـه و بررسـی
دربارۀ موضوعات ذیل میتواند مؤثر واقع شود:
 میزان اشتغال دائمی ،اشتغال ناقص و اشتغال غیررسمی در هر ی علل و عوامل مؤثر بر رشد یا نزول موقعیت مناطق در هر ی -نقل و انتقال نیروی انسانی از ی

از بخشهای اقتصادی؛

از بخشهای اقتصادی در مقایسه با سطح ملی؛

بخش به دیگر بخشها و بررسی علل و عوامل مؤثر بر آن؛

 نقل و انتقالهای بینمنطقهای و درونمنطقهای نیروی انسانی شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی؛ -اثر اقتضای زمانی بر دورههای پویایی و رکود انواع مشاغل و فعالیتهای اقتصادی.
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