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ها، به علت ماهيت نوين  زايي اين سيستم و اشتغال دباش هاي تجديدژذير قابل اهميت ميزايي انرژي اشتغال

هاي نو  منظور امكان سنجي ايجاد اشتغال انرژي به  .باشدهاي فسيلي ميزايي سوخت ها بي  از اشتغال آن

از رهيافت داده (  بخ  عمليات و بخ  ساخت) خورشيدي  و انرژي(  بخ  عمليات و ساخت) انرژي باد 

است و براي  استفاده شده 1931در اين مطالعه از جدول داده و ستانده سال .ستت ستانده استفاده شده ا

درصد  31و  91و  11در اين ژژوه  سه سناريوي . لب و اكسل بكار رفته استتبرآورد مدل نرم افزار م
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 .مستقيم افزاي  يافته استساخت و ساز، ميزان اشتغال مستقيم و غير

 .ستانده -های نو، دادهامکان سنجی ایجاد اشتغال، انرژی: واژگان کلیدی

 JEL :.Q4, R15 بندیطبقه
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 مقدمه -1

 1(RNE)ژذير هاي نو و تجديد جهان در دهه گذشته شاهد رشد بي سابقه اي در انرژي

محققان همچنين تأييد . اند هاي نو به طور گسترده اي ژذيرفته شده انرژي مزاياي. بوده است

تواند به كيفيت بهتر محيط زيست، افزاي  امنيت  هاي نو مي كنند كه توسعه انرژي مي

كاي و همكاران، ) گذاري سبز را به ارمغان آورد تر سرمايه انرژي و در مقياس بزرگ

2113)2. 

كه حركت به سوي يك اقتصاد سبز تعداد زيادي مشاغل به طور گسترده اي ثابت شده 

ها ايجاد خواهد كرد و به عنوان يك محرک حياتي براي توسعه جديد در بسياري از بخ 

هاي اقتصادي به سه دسته مجزاي  آثار اشتغال ايجاد شده توسط فعاليت.كند ژايدار عمل مي

  .9(2111س و ميرجدس،تركوليا) شوند  مستقيم، غير مستقيم و القايي تقسيم مي
هاي برداري و نذهداري از انرژيهاي به عمل آمده فرآيند نصب، اجرا، بهرهبرابر بررسي

گرمايي و  يابد و انرژي باد ، زمينتجديدژذير، عمدتاً در مناطق روستايي و محروم تحقق مي

رژي باد، همچنين براي ان. خورشيدي در كشور ما از مناب  بسيار خوب برخوردار بوده است

انرژي خورشيدي يكي از . باشد هاي ناشي از جزر و مد دريا بستر بسيار مناسب ميانرژي

ميزان تاب  انرژي خورشيدي در . باشد ها مي ترين آنهاي تجديدژذير و از مهممناب  انرژي

. نقاط مختلف جهان متغير بوده و در كمربند خورشيدي زمين بيشترين مقدار را داراست

دهد كه استفاده از  ان نيز در نواحي ژرتاب  واق  است و مطالعات نشان ميكشور اير

تواند بخشي از انرژي مورد نياز كشور را تجهيزات خورشيدي در ايران مناسب بوده و مي

روز آفتابي در  911ايران كشوري است كه به گفته متخصصان اين فن با وجود . تأمين نمايد

كيلووات ساعت بر مترمرب  در روز يكي از 5/3– 5/5  بي  از دو سوم آن و متوسط تاب

هاي سازمان انرژي. )كشورهاي با ژتانسيل باال در زمينه انرژي خورشيدي معرفي شده است

 (.1932نو ايران 

 

1- renewable and new energy 

2- Cai et al. 

3- Tourkolias et al. 
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 21بته   2191زايى بخ  تجديدژذيرها تا ستال  مطالعات حاكى از آن است كه ميزان اشتغال

( ميليون شتغل  12بر  بالغ )هاي زيستى  ه بخ  سوختميليون برسد كه بيشترين سهم مربوط ب

هاي سازمان انرژي) باشدميليون مى( 1/2)ميليون و باد ( 9/3) و بعد از آن بخ  خورشيدى 

 (.1932نو ايران،

يكي از مهمترين ژروژه هاي انجام شده در زمينه انرژي بادي تهيه اطل  بادي كشور بوده 

هاي نو ايران صورت گرفته و به عنوان يكي از  رژياست كه ژروژه مذكور در سازمان ان

طبق اطل  بادي تهيه شده و بر  .گردد ژروژه هاي ملي در صنعت انرژي باد محسوب مي

ايستذاه و در مناطق مختلف كشور، ميزان ظرفيت اسمي  31اساس اطالعات دريافتي از 

ورت گرفته، ميزان بر ژايه ژي  بيني هاي ص. مذاوات مي باشد 31111ها در حدود سايت

-مذاوات برآورد مي 13111انرژي قابل استحصال بادي كشور از لحاظ اقتصادي بالغ بر 

هاي بادي و همچنين شود كه مؤيد ژتانسيل قابل توجه كشور در زمينه احداث نيروگاه

موارد ذكر شده نشان از  .باشدگذاري در صنعت انرژي بادي مي اقتصادي بودن سرمايه

ها جهت  توان از ژتانسيل باال اين نوع انرژي هاي نو در ايران دارد، مي ي انرژيژتانسيل باال

ژذير بيشتر براي نيروي كار ماهر زايي انرژي هاي تجديد زايي نيز استفاده كرد اشتغال اشتغال

 .با تحصيالت باال است
 .در اين ژژوه  دو نوع اشتغال مستقيم، غير مستقيم در نظر گرفته شده است

/ ساخت / به طور كلي اين مشاغل مربوط به فعاليت محوري، مانند توليد : غال مستقيماشت 

مشاغل مستقيم . باشندساخت و ساز، توسعه، نصب، و بهره برداري و تعمير و نذهداري مي

هاي تجديد ها به نرخ رشد تكنولوژيباشند و تعداد مطلق آنگيري ميراحتي قابل اندازهبه

 .ژذير مرتبط است

اين مشاغل در سطح ثانويه به عرضه و حمايت از صنعت انرژي تجديد : اشتغال غيرمستقيم

به عنوان مثال توليد م  و )مانند استخراج و ژردازش مواد خام . ژذير متصل مي شوند

-هاي مشاوره و سازمان، شركت(هاي تجارياز جمله نمايشذاه)، بازاريابي و فروش (فوالد

 .هاي تحقيقاتي
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، ( فتوولتاييك و انرژي باد) هاي نو در ايران  سنجي ايجاد اشتغال انرژير امكانمنظو به

) هاي تجديد ژذير مطالعه موردي باد ميزان آثار اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در انرژي

از ( وساز بخ  عمليات و بخ  ساخت) و فتوولتاييك ( وساز بخ  عمليات و ساخت

  .ده استرهيافت داده ت ستانده استفاده ش
هاي نو در  ترين داليل توجه به انرژي شود كه جزء مهم در ادامته بته مواردي اشاره مي

ضرورت تنوع در مناب  انرژي، افزاي  امنيت انرژي، محدوديت استفاده از : كشور هستند

وكار و ايجاد  هاي فسيلي و در عين حال صيانت از آن، فرصت كسب مناب  سوخت

زايي و توسعه در نواحي دورافتاده، و ارتقاء جايذاه استراتژيك در  هاي جديد، اشتغال شغل

همچنين مطالعه حاضر از نظر امكان سنجي اشتغال . الملل ديپلماسي انرژي در محيط بين

ستانده يكي از  -و استفاده از جدول داده( باد و فتوولتاييك) هاي تجديد ژذير انرژي

 .باشدمطالعات جديد در اين حوزه مي

 :توجه به توضيحات فوق، اين تحقيق به دنبال ژاسخذويي به سؤاالت زير استا ب

هاي هاي مرتبط با انرژيسؤال اول آن است كه آثار اشتغال مستقيم و غيرمستقيم تكنولوژي

 -در مرحله ساخت در ايران با استفاده از رويكرد داده( فتوولتاييك و باد)تجديد ژذير 

 شد؟باستانده به چه ميزان مي

هتاي   دومين ژرس  اين مطالعه آن است كه آثتار اشتتغال مستتقيم و غيرمستتقيم تكنولتوژي     

بترداري در ايتران بتا     در مرحلته بهتره  ( بتاد  فتوولتاييتك و )هاي تجديتد ژتذير  مرتبط با انرژي

 باشد؟ستانده به چه ميزان مي -استفاده از رويكرد داده

بخ  . چند بخ  سازماندهي شده استهاي ياد شده در مقاله حاضر جهت ژاسخ به ژرس 

ژذير در ايران ارائه شده هاي تجديدسنجي اشتغال انرژي اول كلياتي در خصوص امكان

هاي ترين مطالعات تجربي انجام گرفته مرتبط با اشتغال انرژياست و در بخ  دوم به مهم

وم به ستانده در داخل و خارج ژرداخته شده است، بخ  س -ژذير و مدل دادهتجديد

تصريح مدل اختصاص يافته است ، بخ  چهارم برآورد مدل و ارائه سناريوهاي مختلف 
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گيري و ژيشنهادات سياستي ارائه شده  بررسي شده است و در نهايت در بخ  ژنجم نتيجه

 . است

 مروری بر مطالعات تجربی -2

هاي ژيهاي انجام شده راج  به اشتغال انرترين ژژوه در اين بخ  به بررسي مهم

از آن . ستانده در داخل و خارج ژرداخته شده است -ژذير و با تأكيد بر رويكرد دادهتجديد

ژذير هاي تجديدجايي كه در داخل كشور هيچ ژژوهشي در رابطه با ميزان اشتغال انرژي

ژذير هاي تجديدهاي مرتبط با امكان سنجي انرژيمورد بررسي قرار نذرفته است، ژژوه 

هاي نو داراي ژتانسيل بااليي براي تأمين انرژي مناطق روستايي در انرژي. استبيان شده 

 . باشندكشور مي

زايي جذب توريست براساس اي تحت عنوان ارزيابي ميزان اشتغال، در مقاله(1939)صمدي

ستانده لئونتيف و جدول  -اي، با استفاده از تكنيك دادهستانده منطقه –الذوي ايستاي داده 

هاي خارجي و همچنين تأثير حذف استان فارس، اثر مخارج توريست 1905ستانده  -داده

تقاضاي نهايي بخ  توريسم و حذف كل بخ  توريسم و افزاي  تقاضاي نهايي آن بر 

نتايج نشان . هاي مختلف اقتصادي استان فارس را بررسي كرده استميزان اشتغال در بخ 

توريست اروژايي، آمريكايي و آسيايي به ترتيب داده است كه در ازاي يك سال مخارج 

هاي ايجاد تعداد شغل)همچنين ضريب فزاينده اشتغال. شودشغل جديد ايجاد مي 3و  0/0

هاي اروژايي، آمريكايي و آسيايي به ترتيب توريست( شده در اثر يك ميليارد ريال مخارج

ير حذف تقاضاي نهايي بخ  نتايج حاصل از محاسبه تأث. نفر برآورد شده است 32،39، 31

هاي مختلف اقتصادي استان حكايت از اين توريسم بر ميزان اشتغال كل و اشتغال بخ 

تقاضاي )حذف كل بخ  توريسم . يابددرصد كاه  مي 23دارد كه كل اشتغال حدود 

 .دهددرصد كاه  مي 93ميزان اشتغال كل را ( اينهايي و واسطه

هتاي  ژوهشتي بته بررستي امكتان ستنجي استتفاده از انترژي       ، در ژژ(1933)رنذرز و مترادي  

تتأمين انترژي منتاطق روستتايي يكتي از      . اندي روستايي ايران ژرداختهژذير در توسعهتجديد

هتاي نتو، نقت  آن در    در اين مقاله با توجه به ژتانستيل بتاالي انترژي   . مشكالت كشور است

هاي نتو  انرژي. گيردبررسي قرار مي ها موردسنجي آنتأمين انرژي روستايي كشور و امكان
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باشتند و در انترژي   داراي ژتانسيل بااليي براي تأمين انرژي منتاطق روستتايي در كشتور متي    

اي را متورد توجته قترار داد و ايتن كتار مبتنتي بتر        هتاي منطقته  رساني روستايي بايد ويژگتي 

در سطح كتالن بتراي   باشند و هاي نو تاب  شرايط محلي ميزيرا انرژي. الذوهاي كلي نيست

بايد در هر منطقه از نتوع انترژي   . اي ارائه كردتوان مدل يكپارچهتمام روستاهاي كشور نمي

بتا  . كه بر حسب شرايط طبيعي و اقليمي از اولويت بيشتتري برختوردار استت استتفاده نمتود     

شتهر  ي تابشي ايران، شامل نتواحي مرتفت  مركتزي ايتران از     توجه به اين كه باالترين منطقه

باشتد و از طترف ديذتر بته علتت ژراكنتدگي       كرد تا جنوب استان فارس و استان كرمان مي

دار كشور نيتز در ايتن   هاي مذكور كه كمترين درصد روستاهاي برقزياد روستاها در استان

رستد كته   بته نظتر متي   . باشتد هاي كهكيلويه و بوير احمد، يزد و فتارس متي  نواحي در استان

-اي خورشيدي بهترين راه حل تأمين برق روستاهاي دور افتاده در استتان هاستفاده از سيستم

هتاي  همچنين در اين مقاله اين نتيجته حاصتل خواهتد شتد كته استتان      . باشدهاي مذكور مي

هاي بيتو گتاز   ها براي ايجاد واحدترين استانمازندران، گيالن، خوزستان و لرستان از مساعد

شونده مانند باد، زمين گرمايي و همان طتور كته   هاي تجديداز نظر ساير مناب  انرژي. هستند

ريزي جتام   باشد كه در يك برنامهبررسي خواهد شد كشور ايران داراي ژتانسيل بااليي مي

نظر قترار  برداري از اين مناب  مخصوصا براي تأمين انرژي مناطق روستايي بايد مدانرژي بهره

 .گيرد

ژژوهشتي بته بررستي تجزيته و تحليتل اقتصتادي و فنتي از        ، در  1(2113)كيوربا و همكتاران 

آثتار اقتصتادي از تقاضتا فتوولتاييتك در     . اندتقاضا القاء شده در بخ  فتوولتاييك ژرداخته

در متراك   . مراك ، از نظر توليد القاء شده و ايجتاد اشتتغال تجزيته و تحليتل شتده استت      

در ايتن صتورت،   . رشيدي وجود داردهاي خواندازي سلولژتانسيل بااليي براي نصب و راه 

وات سلول خورشيدي، نيتاز  مذا 5ستانده، اثرات اقتصادي از توليد  -با استفاده از روش داده

 .كندشغل ايجاد مي 2501ميليون دارد،كه  9/13گذاري كلي به سرمايه

 

1-Ciorba et al. 
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ت آثتار مثبت  .انتد ژتذير در آلمتان ژرداختته   ، به بررسي انرژي تجديد 1(2113)ليهر و همكاران

ژذير در كتاه  تغييترات آب و هتوايي و همچنتين در كتاه  وابستتذي       هاي تجديدانرژي

با اين حال اقتصتاد آلمتان بتا ستطح بتاالي بيكتاري درگذشتته        . واردات انرژي قطعي هستند

-ستانده براي بخ  انرژي تجديتد  -گيري مدل دادههمچنين نتايج با بكار. همراه بوده است

اثترات ختالص و   . شده است نامه ارائه  مصاحبه با ژرس  1111صل از ژذير بر مبناي نتايج حا

نتتايج  . محاسبه شده استت  2191ناخالص از دو سناريوي سياسي متفاوت براي آلمان تا سال 

هتايي  وهوا منجر به ارزيتابي جديتدي از راه   دهد كه افزاي  آگاهي از تغييرات آبنشان مي

 .شودكربن منجر مياكسيدبراي كاه  دي

، در ژژوهشي بته كمتي كتردن و كستب درآمتد از مزايتاي       2(2111)تركولياس و مير جدس

در ايتن مطالعته از روش   . انتد  هاي تجديد ژذير ژرداختههاي انرژيشغلي مرتبط با تكنولوژي

هتاي  ستانده براي سنج  اثرات اشتتغال مستتقيم و غيرمستتقيم مترتبط بتا تكنولتوژي       -داده

اين چارچوب براي تخمين نتايج اشتغال ناشتي از  . فاده شده استژذير استهاي تجديدانرژي

وتحليتل نيتز بته     نتتايج حاصتل از تجزيته   . باشتد ژذير در يونان متي هاي تجديدتوسعه فناوري

ژتذير در بخت  بترق يونتان مزايتاي      برداري از انترژي تجديتد   دهد كه بهرهوضوح نشان مي

هدف ملي براي افتزاي  نفتوذ انترژي تجديتد     بنابراين، به تحقق . كندتوجهي فراهم مي قابل

 31امتروز بته    12توجته نستبت   محيطتي قابتل   ژذير در بخ  برق يونان جدا از بهبتود زيستت  

 . ، براي توسعه كل اقتصاد و افزاي  اشتغال كمك خواهد كرد 2121درصد در سال 

يا افسانه : ، در ژژوهشي به بررسي اقتصاد سبز و مشاغل سبز9(2111)كاي و همكاران

در اين مطالعه رابطه ميان اقتصاد .اندواقعيت؟ مطالعه موردي بخ  توليد برق چين ژرداخته

هاي توان از طريق سياستسبز و مشاغل سبز در چين و با ژاسخ به اين ژرس  كه آيا مي

اي در بخ  توليد برق چين مشاغل بيشتري ايجاد فعلي كاه  انتشار گازهاي گلخانه

ستانده استفاده شده  -در اين مطالعه، از مدل داده. ار گرفته استكرد؟ مورد بررسي قر

همچنين براي تجزيه و تحليل اثرات اشتغال مستقيم و غير مستقيم از دو سياست . است

 

2-Lehr et al. 

1- Tourkolias and Mirasgedis.  

2-cai et al 
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هاي كاه  در بخ  توليد برق چين سياست. اصلي كاه  توليد چين استفاده شده است

در اين مقاله . هزار نفر شده است 33ا منجر به كاه  اشتغال خالص ت 2113تا  2113از سال 

شود براي اطمينان از همزيستي اقتصاد سبز و مشاغل سبز در بخ  توليد برق مشاهده مي

هاي خورشيدي، زيست توده و باد را تشويق هاي سلولچين، سياستذذاران بايد تكنولوژي

ر سهم توليد دهد، به ازاي هر يك درصد افزاي  دنشان مي 2111نتايج در سال . كنند

يابد،كه بي  از هر درصد در چين افزاي  مي 3/3هاي خورشيدي كل اشتغال سلول

در نهايت، استدالل شده است كه سيستم آموزشي . تكنولوژي توليد برق در چين است

 .تطبيق يافته و ساختار ژرسنلي نيز مورد نياز است

گيتري  تصادي آن ناشتي از بكتار  ، به بررسي مشاغل سبز و اثرات اق1(2112)ليهر و همكاران 

ژذير در آلمان را هاي تجديد رشد صناي  انرژي. اندژذير در آلمان ژرداختههاي تجديدانرژي

هتاي توليتد گرمتا و    ژذير مبني بر تكنولتوژي هاي تجديدتوان از آثار كلي افزاي  انرژيمي

همچنين . ند، مشاهده كردهاي دقيق نياز داربرق در اقتصاد آلمان كه به تجزيه و تحليل مدل

 311تتا   511بته   2113هزار نفتر در ستال    931دهند كه اشتغال سبز خالص از نتايج نشان مي

 . افزاي  خواهد يافت 2191هزار نفر در سال 

 ستانده  –مبانی نظری الگوی داده  -3

 هاي اقتصادي درهاي فعاليتستانده با آشكار نمودن تعامالت بين رشته –جداول داده 

هاي اقتصادي مناسب ترين سطح ممكن، امكان تحليل اين تعامالت و اتخاذ سياستتفصيلي

ستانده سبب  -هاي تدوين جداول داده گسترش كاربردها و بهبود روش. سازندرا ميسر مي

ستانده به عنوان ابزاري قدرتمند، مورد استفاده سياستذذاران و  -شده است كه تحليل داده

 .قرار گيرد تحليلذران اقتصادي

ريزان و ستانده در ايران نيز به طور گسترده توسط ژژوهشذران، برنامه -جداول داده

 -با اين وجود، آخرين جداول داده. گيرندبرداري قرار ميسياستذذاران اقتصادي مورد بهره

 

3- Lehr et al 
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 -است و در دسترس نبودن يك جداول داده 1931ستانده آماري كشور مربوط به سال 

. هاي مرتبط با اين حوزه را با مشكل جدي مواجه كرده استم، انجام ژژوه ستانده بهنذا

هاي از اين رو، گروه اقتصاد كالن و مدلسازي دفتر مطالعات اقتصادي مركز ژژوه 

 -سازي جداول دادهمجل  براي تأمين نيازهاي خود و ساير كاربران اين جداول، بهنذام

، جداول 1931در اين راستا، در سال . داده است را در دستور كار خود قرار 1931ستانده 

، توسط 1931، جداول بهنذام شده براي سال 1939و در سال  1935بهنذام شده براي سال 

 .انداين دفتر تهيه و ارائه شده

. بوده و هر ستطر نماينتدي يتك بخت  استت      nهاي توليدي  در حالت كلي شمار بخ 

هتاي   و ترتيب آنها در ستطرها و ستتون   1شوند يبندي خاصي مرتب م ها بر اساس طبقه بخ 

كننتده كاالهتا و ختدمات تلقتي     هتا در ستطرها بته عنتوان عرضته     بخ . جدول يكسان است

بنتابراين در محتل تالقتي    . ها خريدار يا متقاضي كاالها و ختدمات هستتند   شود، در ستون مي

ديتتن )استتت iهتتاي بختت   ز فتترآوردها jستتتاندي بختت   ijX، كميتتت j، و ستتتون iستتطر 

 (.1939محمدي، 

  

 

 .باشد مي ISICبندي  بندي بر اساس طبقه ت اين طبقه 1
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اجزاء ارزش 

 افزوده

 جم 

    
jX توليد 

 :يعني

 



n

ij i
j

x W

1

                  (1)  

 يعني . هاست هاي ديذر بخ  از فرآورده jهاي بخ   جم  عمودي، كل ستانده




n

ij j
j

x U

1

                  (2)  

هاي گوناگون، اجزاء تقاضاي نهايي يا مصارف نهايي آنها  جدول براي بخ  2ناحية 

بنتدي ايتن ناحيته گتاهي برحستب تقستيمات نهتادي ماننتد          تقسيم. سازد را نمايان مي

ها، دولت، دنياي خارج و گتاهي برحستب فرآينتد عمليتات نهتايي      ها، خانوار شركت
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در عمتل معمتوالً   . مانند تشكيل سرماية ثابت، مصرف نهايي، خالص مبادالت خارجي است

بنتدي بته صتورت     در ايران معموالً طبقه. بندي تركيبي از نهادها و عمليات است مالک طبقه

 :زير است

مصرفي دولت، تشكيل سترمايه ثابتت ناختالص    هاي  هاي مصرفي خانوارها، هزينه هزينه

در برختي جتداول واردات بته    . ، تغييتر موجتودي و صتادرات   (آالت و ستاختمان  در ماشين)

 .شود صورت منفي در قسمت تقاضاي نهايي منظور مي

و مصترف دولتتي   iCبنابراين تقاضاي نهايي عبارت است از جمت  مصترف خانوارهتا    

iG و تشكيل سرمايهiI و صادراتiE باشد مي:
 
 

    i i i i iF C G I E              (9)  

 :باشد به طب  كل تقاضا جم  تقاضاي نهايي و واسطه مي

  i i iW F Z                  (3)  
ايي كه تقاضاي كل مساوي عرضه كل است و عرضه كل نيز شامل توليدات و از آنج

داخلي 
iX  و وارداتiM اين اساسباشدبر مي: 

 i i iX M Z  
       : در نتيجه توليد داخلي معادل است با  i i iX Z M 

 :توان نوشت به روابط فوق ميبا توجه 

      i i i j ij i i iZ M X z F W F         (5)  

هتاي بخت    هر يتك از ستطرهاي جتدول مقصتد داده     2و  1به عبارت ديذر در نواحي 

 .شود مربوطه نمايان مي

شتود يعنتي    هتا ايجتاد متي    اي كته در هتر يتك از بخت      اجزاء ارزش افزوده 9در ناحية 

شتوند كته    هتا از آن رو نخستتين ناميتده متي     اين نهتاده . شده استهاي اوليه، نشان داده  نهاده

هتاي توليتد جتاري     جدول، جزو فرآورده 2و  1برخالف مقادير مندرج در سطرهاي نواحي 

به اين اعتبار مصرف سرمايه موجود يا استتهالک، بته كتار گترفتن نيتروي انستاني و       . نيستند

 .ستندهاي اوليه ه برداري از زمين از جملة نهاده بهره
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درآمتتد كاركنتان يتتا جبتران ختتدمات   : تقستيمات ارزش افتتزوده غالبتاً عبتتارت استت از   

هتاي   ها و درآمد كاركنان مستقل يا مازاد عمليتاتي و ختالص ماليتات    كاركنان، سود شركت

 .غيرمستقيم

اي ديذتر يعنتي در    هتا از زاويته   توان بته بخت    جدول مي 9و  1با در نظر گرفتن نواحي 

هتاي   و به تركيب هزينة هر يك از آنهتا ژتي بترد زيترا جمت  ارزش نهتاده      ها نذريست  ستون

 (.1939دين محمدي،)هاي اوليه معادل ارزش توليد است واسطه و نهاده

 


   
n

j j j
i

Xj Xij V U V

1

           (3)  

ها، كل توليتد هتر بخت  و     جدول در ستون( مجموع سطري و ستوني محصول)حواشي

توليتد در  . دهنتد  صول شامل توليد داخلي و صادرات را نشان متي در سطرها كل منب  هر مح

 .سطر و ستون بايد دقيقاً مساوي باشند

ام مساوي است با جم  مصتارف از محصتوالت آن بخت     iتوليد بخ  ( 3)در معادلة 

 :منهاي واردات محصوالت مشابه



  
n

i ij i i
J

X x F M

1

            (7 )  

ها حساب كرده، با يكديذر جمت  كنتيم، رابطتة     اي همة بخ را بر( 0)حال اگر معادلة 

 :آيد بدست مي( 3)

 
    

     
n n n n

i ij i i
j i j i i

X x F m

1 1 1 1 1

         (8 )  

 :نيز عبارت است از( 3)جم  معادلة 

   

   
n n n n

j ij j
j j i j

X X V

1 1 1 1

           (3  )  

 :و چون جم  عمودي و افقي يكي است يعني

 

 
n n

i j
i j

X X

1 1

                 (11 )  
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 :بنابراين

      

       
n n n n n n n

ij i i ij j
i j i i i j j

x F M x V

1 1 1 1 1 1 1

      (11)  

 و يا

 
  

   
n n n

i i
i i j

F M Vj

1 1 1

             (12)  

به ايتن اعتبتار جمت  مصتارف نهتايي      . تساوي اساسي حسابداري ملي است( 12)معادلة 

الص هتا يعنتي توليتد ناخت     اقتصاد منهاي كل واردات، مستاوي استت بتا جمت  ارزش افتزوده     

 .داخلي

 :به شكل زير تعريف شود ijXاگر 

ij ij jX a X                   (19)  

مقدار نهاده و يا كاال خدمت خريتداري شتده بته ازاء يتك      ijaبطوريكه در اين معامله

 :واحد توليد بخ  خريدار باشد يعني

 
ij

ij
j

X
a

X
                  (13)  

 :خواهيم داشت 5در  19با جايذزين كردن 



  
n

i i ij j i
j

M X a X F

1

             (15)  

 :بدين قرار است 15مشروح معادالت 

( ... )     n nM X a X a X a X F1 1 11 1 12 2 1 1 
( ... )     n nM X a X a X a X F2 2 21 22 2 2 2 

( ... )     n n n n n nn n nM X a X a X a X F2 2 2

 

 :توان به صورت ماتريسي نيز نوشت را مي 15-9هاي  معادله

  M X AX F                 (13)  
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اگتر كشتوري فاقتد    . متاتري  ضترايب فنتي استت     Aمتاتري  واردات،   Mكه در آن 

 :به صورت زير خواهد بود 15واردات باشد در آن صورت معادلة 



 
n

i ij j i
j

X a X F

1

               (10)  

 : ماتريسيكه به صورت 

 X AX F                   (13)  

( ) I A X F                  (13)  

 :و در نتيجه

( ) X I A F1                  (21)  

زا  اگر به ارقام باال واردات نيز افزوده شود ممكن است اين ارقام به صورت متغيتر بترون  

زا در الذتو وارد گتردد    و شده و به تقاضاي نهايي اضافه شوند يتا بته صتورت درون   وارد الذ

 .ترين حالت يعني با فرض اين كه واردات با توليد متناسب است كه در ساده

i i iM m X                   (21)  

 :خواهيم داشت



  
n

i i i ij j i
j

X m X a X F

1

            (22)  

 :ت ماتريسيو يا به صور

                (29)  

                (23)  

( )  X I M A F1                (25)  

با فرض بدون واردات و با وجود واردات بته متاتري    ( I+m-A)و يا ( I-A)ماتري  

اجزاء اين ماتري  در قطر اصلي همواره اعداد مثبت و بيترون از آن  . لئونتيف معروف است

 (.1939دين محمدي،)اد منفي يا صفر هستنداعد

 ضرایب فزاینده اشتغال -1 -3

FAXMXX 

FXAMI  )(
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اين ضرايب نفر ت شغل ايجاد شده به ازاي تغيير ارزش يك واحتد مشتخص از تقاضتاي     

به عبارت ديذر ايتن ضتريب نفتر ت شتغل ايجتاد شتده بته ازاي آثتار          . دهند نهايي را نشان مي

مصترف نهتايي   )خص از تقاضتاي نهتايي   مستقيم و غيرمستقيم تغييتر ارزش يتك واحتد مشت    

را ( خانوار، مصرف نهايي دولت، تشكيل سترمايه ثابتت، صتادرات و تغييتر موجتودي انبتار      

است كه از جم  ستوني عناصتر متاتري  اشتتغال بته     ( n×1) دهد و برداري سطري  نشان مي

 .گويند آيد و به آن اشتغال مستقيم و غيرمستقيم مي دست مي

.E i L                    (23)  

i :بردار سطري واحد 

L :       ماتري  اشتغال كه از حاصل ضرب متاتري  قطتري اشتتغال در معكتوس متاتري

 .شود لئونتيف حاصل مي

.( ) L e I A 1                 (20)  

( )I A 1
 نتيفمعكوس ماتري  لئو :

e : ماتري  قطري اشتغال، ماتري  مرب( )n n  است كه روي قطر آن ضرايب

)ها  اشتغال بخ  )ie قرار داشته و ساير عناصر آن صفر است. 

ie دهد  ك واحد مشخص توليد را نشان ميضريب اشتغال، نفر ت شغل به ازاي ارزش ي

) و از تقسيم اشتغال هر بخ  )il  به ستانده همان بخ ( )iX آيد كه به آن  بدست مي

 .گويند اشتغال مستقيم مي

 i
i

i

l
e

X
                   (23)  

ژتذير،  ده و ماتري  اشتغال مربوط به بخ  برق تجديتد بعد از به دست آوردن ضريب فزاين

مهم است بدانيم اشتغال مستقيم و غير مستقيم مربوط به باد در ساحل، بتاد ختارج از ستاحل    

بدين منظتور در ايتن مطالعته بتر     . باشددر دو مرحله عملياتي و ساخت و ساز به چه ميزان مي

وات انجام شده كته بته ازاي هتر مذتا    ( 2115)و همكاران  مبناي ژژوهشي كه توسط اورتذا

هتاي  چند نفتر شتغل مستتقيم و غيتر مستتقيم بتاد در ستاحل، بتاد ختارج از ستاحل و ستلول           

 

1-Ortega et al 
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براستاس  . شود، استفاده شتده استت   خورشيدي در مراحل عملياتي و ساخت و ساز ايجاد مي

بتاد  ، اشتغال مستقيم و غير مستتقيم بتراي بتاد در ستاحل،     (2115)ژژوه  اورتذا و همكاران

نفتر استت و اشتتغال مستتقيم بتاد       5،  5/0هاي خورشيدي به ترتيب خارج از ساحل و سلول

. باشتد  نفر مي 11/9و  21/3، 13/19ها به ترتيب ها، ژايه و كابلخارج از ساحل شامل توربين

هتا و  هاي خورشيدي كه شا مل مدولو براي سلول 33/3و  5،35/3براي اشتغال غير مستقيم 

و 31/10و براي اشتغال غيتر مستتقيم    35/1و  51/5ها به ترتيب اشتغال مستقيم هكنندمعكوس

يعنتي بته    .باشد، استفاده گرديده است كه به نسبت براي ايتران تعتديل شتده استت    مي 35/9

-مذاوات به صورت مستقيم و غير مستقيم در ايران ايجاد مي/ وات چند شغلازاي يك مذا

 .شود

 یه و تحلیل نتایجهای آماری و تجزپایه -4

استتفاده شتده استت و بتراي      1931ستانده بهنذام شده سال  -در اين ژژوه  از جدول داده

استتفاده شتده    1931هاي اشتغال مركز آمتار ايتران بتراي ستال     محاسبه ميزان اشتغال از داده

ه استتفاد  1931ژذير و فسيلي از تراز نامه انرژي سال همچنين براي محاسبه برق تجديد. است

محاسبه و بر كل ميتزان   1931ژذير در سال هاي تجديدميزان توليد برق از انرژي. شده است

با استفاده از نرم افزار اكسل و متلب ماتري  معكوس لئونتيتف  . توليد برق تقسيم شده است

ها از مركز آمتار ايتران   بخ  هاي اشتغالهمچنين داده. و ماتري  اشتغال محاسبه شده است

 .است گرفته شده

 

 

  برآورد جدول متقارن -4-1

نيروگتاه گتازي،    31گاه بختاري،  نيرو 25، انرژي برق مورد نياز كشور توسط 1931در سال 

بزرگ، متوستط، كوچتك   )نيروگاه آبي 33نيروگاه ديزلي ،  31نيروگاه سيكل تركيبي،  13

واحتد توليتد    55نيروگاه بيوگاز ستوز و   2واحد فتوولتاييك،  3توربين بادي،  133، (و ميني

ظرفيتت  . ژراكنده وابسته به وزارت نيرو، صناي  بزرگ و بخ  خصوصي تأمين شتده استت  
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وات بتوده كته نستبت بته     مذا 2/35210بالغ بر  1931هاي برق كشور در سال اسمي نيروگاه

درصتد   1/3و  3/53هاي اول و آخر برنامته چهتارم، بته ترتيتب     سال 1933و  1933هاي سال

هتاي كشتور ستهم    در اين سال از مجموع ظرفيت نصتب شتده نيروگتاه   . استافزاي  داشته 

هتاي ستيكل   درصتد، نيروگتاه   9/90هتاي گتازي   درصتد، نيروگتاه   9/23هاي بخارينيروگاه

هاي و نيروگاه 3/1هاي ديزلي  درصد، نيروگاه 3/19هاي آبي درصد، نيروگاه 0/22تركيبي 

 3/3333در مجموع . درصد بوده است 0/1بادي، خورشيدي، اتمي و بيوگاز نيز در مجموع 

جهتت توليتد بترق در ستال     ( آبي، بادي، خورشتيدي و بيوگتاز  )ژذيروات انرژي تجديدمذا

تتراوات ستاعت بتوده     1/231همچنين توليتد بترق بته ميتزان     . به كار گرفته شده است 1931

و بته ايتن    تقسيم شده 1111ژذير براي تبديل به تراوات ساعت بر ميزان انرژي تجديد. است

ژتذير و بترق فستيلي    ستانده به دو بخ  بترق تجديتد   –ترتيب بخ  برق را در جدول داده 

هتاي  ژذير بر ميزان كل توليد برق ستهم انترژي  كه از تقسيم انرژي تجديد.تقسيم شده است 

ژتذير برابتر در   به اين صورت كه سهم بترق تجديتد  . ژذير و فسيلي محاسبه شده استتجديد

باشد كته در ستتون مربتوط بته     مي339155/1سهم برق فسيلي نيز  1933333/1با  1931سال 

ژذير و فسيلي بترآورد  برق ضرب شده است و به اين ترتيب جدول متقارن براي برق تجديد

 .شده است

 ضرایب فزاینده اشتغال محاسبه -4-2

ي را ضرايب نفر ت شغل ايجاد شده به ازاي تغيير ارزش يك واحد مشخص از تقاضتاي نهتاي   

به عبارت ديذر اين ضريب نفر ت شغل ايجاد شتده بته ازاي اثترات مستتقيم و      . دهند نشان مي

مصتترف نهتايي ختتانوار،  )غيرمستتقيم تغييتر ارزش يتتك واحتد مشتتخص از تقاضتاي نهتايي      

را نشتان  ( مصرف نهتايي دولتت، تشتكيل سترمايه ثابتت، صتادرات و تغييتر موجتودي انبتار         

است كه از جم  ستوني عناصر ماتري  اشتغال بته دستت   ( n×1) دهد و برداري سطري  مي

 .گويند ال مستقيم و غيرمستقيم ميآيد و به آن اشتغ مي
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 ماتریس اشتغال به تفکیک برق تجدید پذیر و فسیلی و کل برق(: 2)جدول

 (ایجاد شده بر حسب میلیون ریال شغل -نفر)

 كل برق
برق تجديد 

 پذير

برق 

 فسيلي
  بخش

 ۱ زراعت و باغداري 3/248 0/124 3/373

1/487 0/055 1/433 
دامداري، مرغداري، ژرورش كرم ابريشم و زنبور 

 عسل و شكار
۲ 

 ۳ جنذلداري 0/396 0/015 0/411

 ۴ ماهيذيري 0/085 0/003 0/088

 ۵ نفت خام و گاز طبيعي 0/385 0/015 0/399

 ۶ ساير معادن 0/068 0/003 0/070

 ۷ ها صوالت غذايي و انواع آشاميدنيساخت مح 1/235 0/047 1/283

 ۸ ساخت محصوالت از توتون و تنباكو 0/000 0/000 0/000

 ۱۹ ساخت منسوجات 0/228 0/009 0/237

 ۱۱۰ ساخت ژوشاک، عمل آوري و رنگ كردن خز 0/033 0/001 0/035

 ۱۱ دباغي و ژرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي 0/044 0/002 0/046

 ۱۲ ساخت چوب و محصوالت چوبي 0/208 0/008 0/216

 ۱۳ ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي 0/389 0/015 0/404

 ۱۴ هاي ضبط شده چاپ و تكثير رسانه انتشار،  0/154 0/006 0/160

23/469 0/865 22/604 
هاي حاصل از تصفيه نفت و  ساخت كك، فراورده

 اي هاي هسته سوخت
۱۵ 

 ۱۶ ي و محصوالت شيمياييساخت مواد شيمياي 9/122 0/349 9/471

 ۱۷ ساخت محصوالت از الستيك و ژالستيك 0/833 0/032 0/865

 ۱۸ ساخت ساير محصوالت كاني غير فلزي 3/015 0/115 3/130

 ۱۹ ساخت فلزات اساسي 4/232 0/162 4/393
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3/265 0/120 3/144 
ساخت محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

 آالت و تجهيزات
۲۰ 

0/237 0/009 0/229 
بندي نشده در  آالت و تجهيزات طبقه ساخت ماشين

 جاي ديذر
۲۱ 

0/018 0/001 0/018 
ساخت ماشين آالت دفتري، حسابداري و 

 محاسباتي
۲۲ 

0/292 0/011 0/281 
هاي برقي طبقه  ساخت ماشين آالت و دستذاه

 بندي نشده در جاي ديذر
۲۳ 

0/071 0/003 0/068 
ها و وسايل  ذاهساخت راديو و تلويزيون، دست

 ارتباطي
۲۴ 

0/059 0/002 0/057 
ساخت ابزار ژزشكي، ابزار اژتيكي، ابزار دقيق و 

 انواع ساعت
۲۵ 

 ۲۶ ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر 0/426 0/016 0/442

 ۲۷ ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل 0/093 0/004 0/097

0/362 0/013 0/349 
ات طبقه بندي نشده در ساخت مبلمان، مصنوع

 جاي ديذر و بازيافت
۲۸ 

 ۲۹ برق 302/890 11/587 314/477

 ۳۰ برق تجديد ژذير 11/160 0/427 11/587

 ۳۱ برق فسيلي 291/730 11/160 302/890

 ۳۲ توزي  گاز طبيعي 48/898 1/871 50/768

 ۳۳ آب 0/103 0/004 0/107

 ۳۴ هاي مسكوني ساختمان 9/619 0/368 9/987

 ۳۵ ها ساير ساختمان 17/053 0/652 17/706

22/145 0/816 21/329 
عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و 

 كاالها
۳۶ 

 ۳۷ هتل و خوابذاه 1/000 0/038 1/038

 ۳۸ رستوران 0/569 0/022 0/591

 ۳۹ راه آهن 0/472 0/018 0/490
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 ۴۰ حمل و نقل جاده اي 11/744 0/449 12/193

 ۴۱ حمل و نقل لوله اي 0/177 0/007 0/184

 ۴۲ حمل و نقل آبي 0/186 0/007 0/193

 ۴۳ حمل و نقل هوايي 0/221 0/008 0/230

 ۴۴ خدمات ژشتيباني و انبارداري 4/326 0/165 4/491

 ۴۵ ژست و مخابرات 1/715 0/066 1/780

 ۴۶ بانك 3/111 0/119 3/230

0/428 0/016 0/412 
هاي جنبي  هاي مالي و فعاليت ساير واسطه گري

 آنها
۴۷ 

 ۴۸ بيمه 0/529 0/020 0/549

 ۴۹ خدمات واحدهاي مسكوني شخصي 0/000 0/000 0/000

 ۵۰ خدمات واحدهاي مسكوني اجاري 0/024 0/001 0/025

 ۵۱ خدمات واحدهاي غير مسكوني 33/752 1/291 35/043

 ۵۲ خدمات دالالن مستغالت 0/788 0/030 0/818

 ۵۳ كرايه و خدمات كسب و كار 2/457 0/094 2/551

 ۵۴ امور عمومي 0/073 0/003 0/075

 ۵۵ خدمات شهري 2/797 0/107 2/904

 ۵۶ امور دفاعي 0/203 0/008 0/211

 ۵۷ امور انتظامي 0/047 0/002 0/048

 ۵۸ تأمين اجتماعي اجباري 0/000 0/000 0/000

 ۵۹ يآموزش ابتدائي دولت 0/012 0/000 0/012

 ۶۰ آموزش ابتدائي خصوصي 0/006 0/000 0/007

1/019 0/038 0/981 
آموزش متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 

 دولتي
۶۱ 
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0/034 0/001 0/032 
آموزش متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 

 خصوصي
۶۲ 

 ۶۳ آموزش عالي دولتي 0/475 0/018 0/493

 ۶۴ خصوصيآموزش عالي  0/380 0/015 0/395

 ۶۵ آموزش بزرگساالن دولتي 0/523 0/020 0/543

 ۶۶ آموزش بزرگساالن خصوصي 0/701 0/027 0/728

 ۶۷ بهداشت و درمان دولتي 0/060 0/002 0/062

 ۶۸ بهداشت و درمان خصوصي 0/351 0/013 0/364

 ۶۹ دامپزشكي 0/003 0/000 0/003

 ۷۰ مددكاري اجتماعي 0/271 0/010 0/281

 ۷۱ تفريحي، فرهنذي ، و ورزشي 45/811 1/752 47/564

 ۷۲ مذهبي و سياسي 0/728 0/028 0/756

 ۷۳ ساير خدمات 1/205 0/046 1/251

 محاسبات پژوهش: منبع

ذكر اين نكته ضروري است كه به ازاي هر ميليون ريال چه تعداد شتغل مستتقيم و چته     

هتر درايته در متاتري  اشتتغال،     . شتود تعداد شغل به صورت مستقيم و غير مستقيم ايجاد مي

. دهتد  ايجاد اشتغال ناشي از افزاي  يك واحد تقاضاي نهتايي فعاليتت مربتوط را نشتان متي     

افزاي  يك واحد در تقاضاي نهايي هر فعاليت نه تنها باعتث ايجتاد اشتتغال در آن فعاليتت     

جمت   . كنتد ال متي ها نيتز ايجتاد اشتتغ   گردد، بلكه به صورت غير مستقيم در ساير فعاليتمي

ستون ماتري  اشتغال، اشتتغال زايتي مستتقيم و غيتر مستتقيم ناشتي از افتزاي  يتك واحتد          

دهتد و جمت  ستطر متاتري  اشتتغال، نشتان       تقاضاي نهايي در فعاليت مورد نظر را نشان متي 

ها يك واحد افزاي  يابتد، اشتتغال در   ي آن است كه اگر تقاضاي نهايي همه فعاليتدهنده

تعتداد شتغل ايجتاد شتده بتر حستب       . يابدبوط به آن سطر به چه ميزان افزاي  ميفعاليت مر
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هتا متثال   گذاري در بخ ميليون ريال به اين معني است كه به ازاي يك ميليون ريال سرمايه

 .شودبخ  برق چه تعداد شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد مي

 سناریو سازی -3-4

ژذير در برق تجديد ظرفيت درصد افزاي  31و  91، 11در اين ژژوه  سه سناريو 

از طريق توليد ( رشد تقاضاي برق)نظر گرفته شده است با اين فرض كه افزاي  تقاضا برق 

ستون چهار در جدول )بر اين اساس سه سناريو در ستون. هاي نو تأمين شود برق از انرژي

و ميزان  انددهستانده ضرب ش-ژذير جدول دادهبرق تجديدمربوط به بخ  ( 1شماره

، به نسبت براي (2115)اشتغال مستقيم و غير مستقيم براساس ژژوه  اورتيذا و همكاران

اين ضرايب نفر ت شغل ايجاد شده به ازاي تغيير ارزش يك واحد . ايران تعديل شده است

 31و  91، 11كه اين ظرفيت در سه سناريو . دهند مشخص از تقاضاي نهايي را نشان مي

ژذير ضرب و كه اين سناريوها در ستون مربوط به بخ  برق تجديداند، شدهدرصد ضرب 

سازي در اين ژژوه   هدف از سناريو .ها محاسبه شده استميزان اشتغال براساس سناريو

هاي نو افزاي  ژذير چه ميزان اشتغال انرژياين است كه با افزاي  ظرفيت برق تجديد

برق ژذير در بخ  مربوط به ظرفيت برق تجديد با هدف افزاي  سازيسناريو. يابد مي

به اين صورت كه ميزان . گيردژذير در دو مرحله ساخت و عملياتي صورت ميتجديد

اشتغال مستقيم و غير مستقيم براساس سناريوها در اين دو مرحله به چه ميزان افزاي  

 .خواهد يافت

 ه ساخت سنجش میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در مرحل -4-4

مستقيم در مرحله ساخت كه شامل باد در جدول زير ميزان اشتغال مستقيم و غير

ها و مدول)و سلول خورشيدي( توربين، ژايه و كابل)، باد خارج از ساحل(كل)ساحل

 . دهدرا نشان مي( كنندهمعكوس
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 (واتمگا/سال-شغل)مجموع میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در مرحله ساخت (: 1)جدول

باد در  

 ساحل

 باد در خارج از ساحل

 

  سلول خورشيدي

معكوس  هامدول كابل ژايه توربين كل 

 كننده

مجموع 

 اشتغال

 135/35 333/3 395/0 113/13 131/13 151/13 333/13 اشتغال مستقيم

اشتغال غير 

 مستقيم

992/19 231/13 233/13 911/13 933/25 991/29 393/113 

باشد که مربوط به اشتغال غیر مستقیم می 23مربوط به اشتغال مستقیم و رابطه 26رابطه )وهشمحاسبات پژ: منبع
، (2413)بعد از محاسبه ماتریس اشتغال، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم براساس پژوهش اورتگا و همکاران

 (.است های خورشیدی تعدیل شدهمحاسبه بعد به تفکیک باد در ساحل ، باد خارج از ساحل و سلول
 (مگاوات/سال-شغل)مجموع میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در مرحله ساخت (: 1)شکل

 
-مربوط به اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می 26مربوط به اشتغال مستقیم و رابطه 23رابطه )محاسبات پژوهش: منبع

، (2413)اس پژوهش اورتگا و همکارانباشد که بعد از محاسبه ماتریس اشتغال، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم براس

 .) های خورشیدی تعدیل شده استمحاسبه بعد به تفکیک باد در ساحل ، باد خارج از ساحل و سلول

همان طور كه از جدول باال قابل مشاهده است بيشترين اشتغال مستقيم در مرحله ساخت 

و در . گيرندكابل قرار مي و در مرحله بعد توربين، ژايه و. باشدمربوط به باد در ساحل مي

ها بيشترين اشتغال غير مستقيم را مدول. گيرند مرحله بعد توربين، ژايه و كابل قرار مي
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 سلول خورشیدی باد در خارج از ساحل باد در ساحل

هامدول کابل پایه توربین کل  
معکوس 

 کننده

 23.331556 25.394891 14.310837 14.289007 14.280484 13.332318 اشتغال غیر مستقیم

 9.9992384 7.9359035 19.019958 19.041788 19.050311 19.998477 اشتغال مستقیم
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/ سال-ميزان اشتغال مستقيم و غير مستقيم برحسب شغل. شوندها شامل ميوبرگرداننده

ر مستقيم باشد، اشتغال مستقيم و غيمي(  2115)مذاوات براساس ژژوه  اورتذا و همكاران

و باد  5، 5/0هاي خورشيدي به ترتيب براي باد در ساحل، باد خارج از ساحل و سلول

و اشتغال غير  11/9و  21/3، 13/19ها به ترتيب ها، ژايه و كابلخارج از ساحل شامل توربين

ها ها و معكوس كنندههاي خورشيدي كه شامل مدولو براي سلول 33/3و  35/3، 5مستقيم 

باشد مي 35/9و  31/10و براي اشتغال غير مستقيم  35/1و  51/5ب اشتغال مستقيم به ترتي

بيشترين اشتغال غير مستقيم در مرحله ساخت . كه به نسبت براي ايران تعديل شده است

در اين ژژوه  ميزان اشتغال  .باشدهاي خورشيدي ميها و مدولكنندهمربوط به معكوس

به اين . ، تعديل شده است(2115)ژژوه  اورتذا و همكاران مستقيم و غير مستقيم به نسبت

صورت كه ماتري  اشتغال در نسبت تعديل شده اشتغال مستقيم و غير مستقيم ضرب شده 

 .است

 سنجش میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در مرحله عملیاتی -4-5

اد شده در اثر تغيير طور كه قبال نيز اشاره شد ضريب فزاينده اشتغال، نفرت شغل ايج همان

كه از ماتري  اشتغال بخ  . دهد ارزش يك واحد مشخص از تقاضاي نهايي را نشان مي

ژذير در سهم مربوط به هر كدام از مراحل ستوني و سطري مربوط به بخ  برق تجديد

نصب و ساخت و ساز ضرب كرده و به اين ترتيب ميزان اشتغال مستقيم، غير مستقيم 

، استفاده (2115)كه از ضرايب مربوط به ژژوه  اورتذا و همكاران .محاسبه شده است

 .شده است
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 (مگاوات/سال-شغل)میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در مرحله عملیاتی(: 2)شکل

  
مربوط به اشتغال مستقیم و غیر  26مربوط به اشتغال مستقیم و رابطه23رابطه )محاسبات پژوهش : منبع

باشد که بعد از محاسبه ماتریس اشتغال، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم براساس پژوهش مستقیم می

های ، محاسبه بعد به تفکیک باد در ساحل ، باد خارج از ساحل و سلول(2413)اورتگا و همکاران

 . ) خورشیدی تعدیل شده است

در مرحله  همان طور كه از شكل باال قابل مشاهده است بيشترين ميزان اشتغال مستقيم

عملياتي مربوط به سلول خورشيدي، در مرحله بعد باد در ساحل و بعد باد خارج از ساحل 

 13/13هاي خورشيدي و باد خارج از ساحل شغل ميليون ريال در سلول 52/29.باشدمي

 1شود وات بر حسب ميليون ريال ايجاد ميشغل به صورت مستقيم به ازاي مذا

 تجزیه و تحلیل نتایج -5

ژذير تجديددرصد افزاي  ظرفيت برق 31و  91، 11ر اين بخ  نتايج حاصل از سه سناريو د

بررسي شده است همچنين ميزان آثار اشتغال مستقيم و غير مستقيم در مرحله ساخت و عملياتي 

هدف اين است تا مشخص . بررسي شده است( درصد 31و  91، 11)براساس اين سه سناريو

 .باشدوها، ژتانسيل ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم به چه ميزان ميشود براساس اين سناري

 

دالر  1314و  2144، 1444لی و باد خارج از ساحل به ازای هر کیلوات به ترتیب هزینه سرمایه گذاری در ظرفیت خورشیدی، باد ساح  

 .باشد می

,0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 

 باد در ساحل

 باد خارج از ساحل

 سلول خورشیدی

 سلول خورشیدی باد خارج از ساحل باد در ساحل

 9,803 14,284 14,306 اشتغال غیر مستقیم

پذیراشتغال مستقیم برق تجدید  19,024 19,046 23,527 
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میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در مراحل عملیاتی و ساخت  -5-1

 11%براساس سناریو

ژذير ضرب ژذير را در ستون مربوط به برق تجديدظرفيت برق تجديد 11%سناريو افزاي  

هاي خورشيدي در مرحله نصب خارج از ساحل و سلولو بعد به تفكيك باد در ساحل، باد 

-مدول) هاي خورشيديو سلول( توربين، ژايه، كابل)و باد در ساحل، باد خارج از ساحل

جدول زير ميزان . در مرحله ساخت بررسي شده است( هاكنندههاي خورشيدي و معكوس

ژذير در مرحله تجديد افزاي  ظرفيت برق 11%اشتغال مستقيم و غير مستقيم براساس سناريو

ظرفيت  11%همان طور كه از جدول قابل مشاهده است با افزاي .دهدساخت را نشان مي

ستانده، ميزان اشتغال نيز در هر دو مرحله نصب و ساخت  -ژذير در جدول دادهبرق تجديد

 . و ساز افزاي  يافته است

 
 (واتمگا/ سال -لشغ)اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، در مرحله ساخت (: 4)جدول

بتتتتتتتاد در  باد خارج از ساحل هاي خورشيديسلول 

 ساحل

 11%سناريو 

مجمتتتتتتتتوع 

 اشتغال

  كل توربين  ژايه كابل ها مدول برگرداننده

 اشتغال مستقيم 333/1 315/1 313/1 311/1 039/1 333/1 513/3

339/11 999/2 593/2 391/1 323/1 323/1 999/1 
اشتتتتتغال غيتتتتر 

 مستقيم

مربوط به اشتغال غیر مستقیم  26مربوط به اشتغال مستقیم و رابطه 23رابطه )حاسبات پژوهش م:منبع

باشد که بعد از محاسبه ماتریس اشتغال، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم براساس پژوهش اورتگا و می

 های خورشیدی، محاسبه بعد به تفکیک باد در ساحل ، باد خارج از ساحل و سلول(2413)همکاران

 (.تعدیل شده است

دهتد كته   نشتان متي   11% جدول باال ميزان اشتغال مستقيم و غير مستتقيم را براستاس ستناريو   

) هتاي خورشتيدي  و ستلول ( تتوربين، ژايته و كابتل   ) شامل باد در ساحل، باد خارج از ساحل
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كه بيشترين اشتتغال مستتقيم مربتوط بته بتاد در ستاحل       .باشدمي( هاكنندهها و معكوسمدول

هتا براستاس   ها و برگرداننتده دهد ميزان اشتغال غير مستقيم مدولهمچنين نشان مي. باشدمي

-وات افتزاي  داشتته استت و نشتان از اهميتت سترمايه      مذتا / نفتر  99/2و  59/2اين سناريو، 

 .ژذير داردهاي تجديدگذاري در حوزه انرژي

، در مرحله عملياتي نشان % 11شكل زير ميزان اشتغال مستقيم و غير مستقيم براساس سناريو 

هاي خورشيدي به ازاي براساس اين سناريو بيشترين اشتغال مستقيم مربوط به سلول. دهدمي

 .باشدشغل مي 95/2وات هر مذا

 
 (مگاوات/سال -شغل)اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در مرحله عملیاتی(: 1)شکل

 
 محاسبات پژوهش: منبع

تقیم در مراحل عملیاتی و ساخت براساس اشتغال مستقیم و غیر مس -5-2

 31%سناریو

ژتذيرها ميتزان   ظرفيتت تجديتد   91%همان طور كه از جدول قابل مشتاهده استت بتا افتزاي     

% اشتغال نيز در هر دو مرحله نصب و ساخت و ساز افزاي  يافته است كته ستناريو افتزاي     

,0 ,500 1,000 1,500 2,000 2,500 

 های خورشیدیسلول

 باد خارج از ساحل

 باد در ساحل

های خورشیدیسلول  باد در ساحل باد خارج از ساحل 

 1,430 1,428 0.98 اشتغال غیر مستقیم

 1,902 1,904 2,352 اشتغال مستقیم



  9911، تابستان 91پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران، سال پنجم، شماره  972

ر ضرب و بعد بته تفكيتك   ژذيژذير را در ستون مربوط به برق تجديدظرفيت برق تجديد 91

هاي خورشيدي در مرحله نصب و باد در ستاحل،  باد در ساحل، باد خارج از ساحل و سلول

هتاي خورشتيدي و   متدول ) هاي خورشيديو سلول( توربين، ژايه، كابل)باد خارج از ساحل

، كه به تناستب  (2115)در مرحله ساخت براساس مقاله اورتذا و همكاران( هاكنندهمعكوس

غير مستقيم را  اين جدول ميزان اشتغال مستقيم و .ي ايران تعديل شده، بررسي شده استبرا

شود همان طور كه مشاهده مي. دهدنشان مي 91%در مراحل نصب و ساخت براساس سناريو

كته مجتدداً در   .افزاي  داشته استت  11%ميزان اشتغال مستقيم و غير مستقيم نسبت به سناريو 

ايتن  . باشتند هاي خورشيدي ميين ميزان اشتغال مستقيم مربوط به سلولمرحله عملياتي بيشتر

دهد كته بته دليتل فقتدان     ميژذير را نشان هاي تجديدگذاري در حوزه انرژياهميت سرمايه

هتاي فستيلي، ميتزان اشتتغال را نيتز افتزاي        ژذيري سوختمشكالت زيست محيطي و ژايان

بر ايتن استاس بيشتترين ميتزان اشتتغال       .كشور استبنابراين نيازمند توجه جدي در . دهدمي

 .هاي خورشيدي و در رتبه بعدي باد خارج از ساحل قرار داردمستقيم مربوط به سلول
 (واتمگا/شغل) 14%میزان اشتغال در مرحله ساخت براساس سناریو(: 3)جدول

تغال غیر مستقیم مربوط به اش 26مربوط به اشتغال مستقیم و رابطه 23رابطه )محاسبات پژوهش : منبع

های خورشیدی براساس پژوهش باشد و به تفکیک باد در ساحل ، باد خارج از ساحل و سلولمی

 . )تعدیل شده است( 2413)اورتیجی و همکاران

بتي  از اشتتغال مستتقيم    ( هتا و برگرداننتده  مدول) هاي خورشيدياشتغال غير مستقيم سلول

اشتتغال غيتر   . باشتد بتي  از اشتتغال مستتقيم متي    و در مجموع اشتغال غيتر مستتقيم   . باشدمي

 هاي خورشيديسلول 

 

 باد خارج از ساحل

 

 

باد در 

 ساحل

 91%سناريو

 

مجموع 

 تغالاش

 برگرداننده

 

 ها مدول

 

مرحله ساخت و  كل توربين ژايه كابل

 ساز

 اشتغال مستقيم 333/5 015/5 012/5 015/5 931/2 333/2 519/23

 اشتغال غ مستقيم 333/9 233/3 233/3 239/3 313/0 333/3 331/91
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شتغل  / واتمذتا  333/3و  313/0هتا، بته ترتيتب   هاي خورشيدي و برگردانندهمستقيم مدول

وات بر حسب ميليتون ريتال در مرحلته    مذا/شغل 333/2و  931/2و اشتغال مستقيم . باشدمي

 .باشدساخت براساس اين سناريو مي
 (واتمگا/سال-شغل) 14%عملیاتی براساس سناریو میزان اشتغال در مرحله: 4شکل 

 
 محاسبات پژوهش: منبع

از آن . اندبرای یکسان کردن واحدها میزان اشتغال مستقیم، غیر مستقیم در میلیون ریال ضرب شده

باشد به این دلیل میزان اشتغال در واحد میلیون ستانده برحسب میلیون ریال می -جایی که جدول داده

 .اندشدهریال ضرب 

غیر مستقیم در مراحل عملیاتی و ساخت -سنجش اشتغال مستقیم -5-3

 61%براساس سناریو

اين جدول ميزان اشتغال مستتقيم و غيتر مستتقيم را در مراحتل عمليتاتي و ستاخت براستاس        

غيتر   -همان طور كته قابتل مشتاهده استت ميتزان اشتتغال مستتقيم       . دهدنشان مي 31%سناريو

افزاي  داشته است، كته مجتدداد در مرحلته عمليتاتي بيشتترين       91%يو مستقيم نسبت به سنار

,0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 

 های خورشیدیسلول

 باد خارج از ساحل

 باد در ساحل 

های خورشیدیسلول  باد در ساحل  باد خارج از ساحل 

 4,291 4,285 4,940 اشتغال غیر مستقیم

 5,707 5,713 7,058 اشتغال مستقیم
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اشتغال براساس اين سناريو به . باشدهاي خورشيدي ميميزان اشتغال مستقيم مربوط به سلول

-براساس اين سناريو، ميزان اشتغال غير مستقيم مدول. ميزان قابل توجهي افزاي  يافته است

) باشتد وات متي مذتا /شتغل  333/19و  293/15ترتيتب،   هتا بته  هاي خورشيدي و برگرداننده

براساس ژژوه  اورتذا كه ميزان اشتغال مستقيم و غيتر مستتقيم محاستبه شتده و بته نستبت       

 (.براي ايران تعديل شده است
 64(% واتمگا/شغل)میزان اشتغال در مرحله ساخت براساس سناریو (: 6)جدول

باد در  باد خارج از ساحل سلول خورشيدي 

 احلس

 

مجموع 

 اشتغال

مدول  برگرداننده

 خورشيدي

اشتغال در  كل توربين ژايه كابل

مرحله 

 ساخت

اشتغال  333/11 391/11 325/11 311/11 031/3 333/5 120/50

 مستقيم

اشتغال غير  333/0 533/3 509/3 533/3 293/15 333/19 339/32

 مستقيم

-مربوط به اشتغال غیر مستقیم می 26مستقیم و رابطهمربوط به اشتغال  23رابطه )محاسبات تحقیق: منبع

باشد که بعد از محاسبه ماتریس اشتغال، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم براساس پژوهش اورتگا و 

های خورشیدی ، محاسبه بعد به تفکیک باد در ساحل ، باد خارج از ساحل و سلول(2413)همکاران

 .) تعدیل شده است

مذاوات براساس ژژوه  اورتذا و / سال-اشتغال برحسب شغلبر اين اساس كه ميزان 

، اشتغال مستقيم و غير مستقيم براي باد در ساحل، باد خارج از ساحل و (2115)همكاران

ها ژايه و كابل -هاو باد خارج از ساحل شامل توربين 5، 5/0هاي خورشيدي به ترتيب سلول

هاي و براي سلول 33/3و  35/3، 5يم و براي غير مستق 11/9و  21/3، 13/19به ترتيب 

و براي  35/1و  51/5ها به ترتيب مستقيم ها و معكوس كنندهخورشيدي كه شا مل مدول

مجموع . باشد، كه به نسبت براي ايران تعديل شده استمي 35/9و 31/10غير مستقيم 
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-مي واتحسب مذانفر بر 33/32مستقيم و مجموع اشتغال غير 20/50اشتغال مستقيم 

بر اين اساس . باشدباشد،كه اشتغال غير مستقيم در اين سناريو نيز از اشتغال مستقيم بيشتر مي

 33/5و  03/3به ترتيب ( هاها و برگردانندهمدول)هاي خورشيدياشتغال مستقيم براي سلول

 .باشدوات بر حسب ميليون ريال ميمذا/ شغل 33/19و  29/15و اشتغال غير مستقيم 
 

 64(%وات مگا/شغل)غیر مستقیم در مرحله عملیاتی براساس سناریو –میزان اشتغال مستقیم : (3)شکل

 
 محاسبات پژوهش: منبع

در مرحله عملياتي را % 31شكل باال، ميزان اشتغال مستقيم و غير مستقيم را براساس سناريو

ورت مستقيم شغل به ص 11/13وات كه بر اساس اين سناريو به ازاي هر مذا. دهدنشان مي

كه بيشترين اشتغال مستقيم . شودهاي خورشيد، ايجاد ميبر حسب ميليون ريال براي سلول

همچنين براساس اين سناريو نيز، بيشترين اشتغال . باشدنيز مربوط به سلول خورشيدي مي

 .باشدغير مستقيم مربوط به باد در ساحل مي

 

 

,0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 

 سلول خورشیدی

 باد خارج از ساحل 

 باد در ساحل 

باد خارج از ساحل  سلول خورشیدی  باد در ساحل  

 8,583 8,570 5,881 اشتغال غیر مستقیم

 11,414 11,427 14,116 اشتغال  مستقیم
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فتوولتاييك و )هاي نو سنجي ايجاد اشتغال انرژيژوه  محاسبه امكانهدف از انجام اين ژ

 1931ستانده بهنذام شده سال  -در اين ژژوه  از جدول داده. باشددر ايران مي( انرژي باد

در اين ژژوه  سه  .است هاي نو استفاده شدهسنجي ايجاد اشتغال انرژيبراي محاسبه امكان

ژذير در نظر گرفته شده ي  ظرفيت موجود برق تجديددرصد افزا 31و  91، 11سناريو 

درصد  31و  91، 11ژذير در سه سناريو است بدين ترتيب ستون مربوط به برق تجديد

، مجموع اشتغال مستقيم، غير مستقيم در مرحله %11ضرب شده است كه براساس سناريو 

در مرحله  91%وات و براساس سناريومذا/ سال -شغل 33/11و  51/3ساخت به ترتيب 

و  12/50در مرحله ساخت به ترتيب  31%و براي سناريو 33/91و  51/23ساخت به ترتيب

شود بر اساس همان طور كه مالحظه مي. اندوات ايجاد كردهمذا/ سال-شغل 33/32

دهد كه ميزان نتايج نشان مي. سناريوها اشتغال به ميزان قابل توجهي افزاي  يافته است

باد وسلول )ژذيرهاي تجديدو غير مستقيم با افزاي  استفاده از ظرفيت انرژياشتغال مستقيم 

دهد كه اشتغال غير مستقيم در همچنين نتايج نشان مي. افزاي  يافته است ( خورشيدي

مجموع بي  از اشتغال مستقيم بوده است و ديذر اين كه در هر سه سناريو در مرحله 

ورشيدي بيشتر از اشتغال مستقيم بوده است و در هاي خمستقيم سلولساخت اشتغال غير

-هاي خورشيدي بي  از اشتغال غير مستقيم آن ميمرحله عملياتي اشتغال مستقيم سلول

 .زايي و توليد برق داردهاي خورشيدي براي اشتغالكه نشان از اهميت سلول.باشد
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هتاي مختلتف اقتصتادي از    شتتغال در بخت   ، بررسي تغييرات كمتي ا (1939)دادفر، آرام 

، مجموعته مقتاالت   1930-09ستانده در اقتصتاد ايتران در دوره زمتاني     –حليل داده طريق ت

 135-103صفحات  ستاند، –هاي داده دومين هماي  كاربرد تكنيك
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، استخراج جدول داده ستانده زنجان، سازمان مديريت و (1939. )ي، مصطفيدين محمد

 . ريزي استان زنجانبرنامه
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