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نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان 
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 چکيده

گذارییکیازمهمترینمتغیرهایاقتصادیاستکهافزایشویاکاهشآنبهعنوانسرمایه
هایمختلفاقتصادی،باشدودربخشترینعاملبروزرونقویارکوداقتصادیمیاصلی
باشد.صنعتترینعاملتحرکوتوسعهآنبخشمطرحمیگذاریبهعنواناصلیسرمایه

از یکی گردشگری قابلیتبخشمهمترین استکه رضوی خراسان استان اقتصادی های
سرمایهبرنامه از استفاده اینبخشوریزیو برایتوسعه هایداخلیوخارجیاستانرا

گذاریدرصنعتبررسیآثارسرمایههدفاصلیاینمطالعههمچنینکلاستان،دارااست.
 اشتغال سطح بر اشتغالگردشگری میزان میزایو آن منظورباشد.ی این جدولازبرای

برایاستفادهشدهاست.دراینمطالعهاستانخراسانرضویبروزرسانیشدهستاندهـداده
.نتایجنشانراساستفادهشدهاستستانده،ازروشـتدوینوبهروزرسانیجدولداده

51351ورستوران(،گذاریصنعتگردشگری)هتلافزایشیکدرصدیدرسرمایهدهدمی
استانایجادمی نفراشتغالدرسطحاقتصاد نفرشغلدرصنعت135کندکهازاینمیان،

 )معادل اش3.1گردشگری کل درصد همچنین شد. خواهد ایجاد ایجادی( اشتغالتغال
 سهم بیانگر صنعتگردشگری، ارزشافزوده 15ایجادیبرایافزایشیکدرصدیدر

.باشدمیهادرصدیدرسایرفعالیت54رخودبخشگردشگریودرصدیاشتغالد
 .ستانده،خراسانرضویـگذاری،دادهزایی،سرمایهگردشگری،اشتغال لغات كليدی:

                                                                                                                                 
عضوهیأتعلمیجهاددانشگاهیمشهدودانشجویدکتریhadirafiy@yahoo.com)نویسندهمسئول(

پژوهشگرجهاددانشگاهیمشهدودانشجویدکتریj_baraty@yahoo.com  

 42/7/39تاریخ پذیرش:                                                                                      22/44/32تاریخ دریافت :  
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 مقدمه

هایاخیرازرشدچشمگیروهاییکهدرعرصهاقتصادیجهانطیسالازجملهبخش
 توجهی پیشقابل و بوده میبرخوردار طیبینی وشود پردرآمدترین به آینده دهه دو

گیریازتأثیرگذارترینبخشاقتصادیکشورهاتبدیلشود،صنعتگردشگریاست.بهره
نیازمندطرحوبرنامهعملیاتیو اینبخشبرایدستیابیبهتوسعهپایداردرهرمنطقه،

گرانهایگردشهاینهفتهگردشگریازیکسووویژگیاجراییمتکیبرشناختتوان
ازاینامکاناتازسویدیگراست)صالحیوخوشبهره گیرنده 5331فر، بسیاریاز(.

می گردشگریرا اینصنعت"صنعتسفید"توانکارشناسانمعتقدندکه زیرا نهاد، نام
سازدوستیوزیستانسانی،زمینهسازیمحیطبرخالفاغلبصنایعتولیدی،بدونآلوده

(.ازلحاظاقتصادی،امروزهگردشگریبزرگترینو5355)محسنی،هاستتفاهمبینملت
آیدبطوریکهبراساسآمارسازمانجهانیگردشگریترینصنعتدنیابهحسابمیمتنوع

ازهر4154درسال ،54 یکنفردربخشگردشگریاشتغال51تا نفرشاغلدردنیا،
 گردشمالیساالنهآنبهحدود درصدکل5رسدکهحدوددالرمیتریلیون5/1دارد.
دهد.درچهارپنجمکشورهایجهان،یعنیدربیشاشتغالجهانیرابهخوداختصاصمی

کشور،11کشور،گردشگرییکیازپنجمنبعمهمکسبارزخارجیاستودر511از
 در است. اختصاصداده خود به را اول توسعه،53رتبه حال در کشورهای درصد

عمدهگردشگر فقیر، کشورهای یکسوم در و درآمد اصلی منابع از یکی منبعی ترین
چهاردههگذشتهصنعتگردشگرییکیازطولدر(.5353درآمدبودهاست)رضوانی،

 اجتماعی و اقتصادی توسعه اصلی عوامل لحاظدر این به و بوده کشورها از بسیاری
براساسرابهخوداختصاصدهند.ریازگردشگسهمبیشتریکهکنندکشورهاتالشمی
اطالعات و WTO)سازمانجهانیجهانگردیآمار

در(1 گردشگرانخارجیکه تعداد ،
کرده4154سال سفر اقیانوسیه و آسیا به آن سالقبلاز افزایش3اندنسبتبه درصد

درصد1المللیحدوداستکهاینرشدبرایکلگردشگریبینیافتهاست.ایندرحالی
 جهانگردی، جهانی است)سازمان از4154بوده یکی صنعتگردشگری تنها نه لذا .)

میبخش توسعه حال در و رشد به رو اقتصادی درهای آن رشد سرعت بلکه باشد
براساکشورهای سمطالعاتمختلفصورتگرفتهطیخاورمیانهنیزقابلتوجهاست.

کیازبزرگترینمنابعرشداقتصادیوایجادهایاخیر،صنعتگردشگریبهعنوانیسال
استورشدسریعآن،تغییراتاجتماعی،اقتصادیومحیطیفراوانیرااشتغالهرمنطقه

                                                                                                                                 
1- World Tourism Organization 
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ویژگی ایننکتهحائزاهمیتاستکهگردشگریبا هایخاصبهدنبالخواهدداشت.
اییپویاباآیندههایاقتصادی،صنعتخودووجودروابطپسینوپیشینباسایرفعالیت

.(5311شود)زیدی،روشنتلقیمی
فرهنگیوسیاسیدرکشوربرجا اقتصادی، ابعاد آثارفراوانیدر توسعهگردشگری،
سرمایهمی انداختن جریان به اشتغال، ایجاد درآمدهایگذارد. افزایش اقتصادی، های

افزایشامنیتدرکشورازجملهخارجیدرپیافزایشتقاضایسفرخارجیوبهدنبالآن
هایارزیحاصلازگردشگریبیشترازگردد.دریافتیآثارمثبتگردشگریمحسوبمی

همچنینگردشگرینقش تجهیزاتارتباطیاست. و خودرو صادراتمحصوالتنفتی،
ها،ایجاددرآمدبرایدولتوهمچنینبخشگذاریدرزیرساختمهمیدرترغیبسرمایه

است)زاییاشتغالخصوصی، داشته غیرمستقیم و مستقیم صداقتی، و (.5311غفوریان
بهسرمایه کاهشآن یا افزایشو مهمترینمتغیرهایاقتصادیاستکه از گذارییکی

اصلی اقتصادیمیعنوان رکود یا رونقو بروز بخشهایمختلفترینعامل در و باشد
سرمایه اصلیاقتصادی، عنوان به مطرحترگذاری بخش آن توسعه و تحرک عامل ین

صنعتمی بخشباشد. زیر جمله از باگردشگری ارتباط بدلیل استکه اقتصادی های
یککاالیبخش عنوان به گردشگری به نیاز همچنین اقتصادیو تنوع هایمختلفو

دارایفرصت امروزی، جوامع روبهرشدیمیاساسیدر و برهایزیاد عالوه باشدکه
میپتا نظر به مالی، منابع جذب سرمایهنسیل که توجیهرسد از حوزه این در گذاری

گذاریدربخشاقتصادینسبتاًباالیینیزبرخوردارباشد.لذابررسیتبعاتوآثارسرمایه
هاییتواندربرنامهریزیازنتایجآنمیازاهمیتبسزاییبرخورداربودهکهگردشگری

هایایوبرنامهگیردهمچونمطالعاتآمایشمنطقهقهصورتمیکهدرسطوحکالنمنط
ایبهرهجست.ایوناحیهتوسعهمنطقه

استانخراسانرضوی،بهدلیلنقشخاصیکهدرجذبگردشگرانمذهبیدرسطح
ایبرایساماندهیورودزائرانریزیدقیقوویژهکشوروحتیمنطقهدارد،نیازمندبرنامه

برایجذبگردشگرورونقآنهایهاوپتانسیلازتوانباشدکهبتوانانمیگردشگرو
گردشگران.ورودمیلیونیزائرانواستفادهکردصنعتگردشگریوتوسعهاقتصادیاستان

ویمنطقهتواندآثاربسیارشگرفیدرشکوفاییورونقاقتصادبهاستانخراسانرضویمی
گذاری،تبادلفرهنگیمنابعدرآمدی،بازاروبازاریابی،سرمایهایجادفرصتهایشغلی،ایجاد

اجتماعیو...داشتهباشد.جذبزائرانوگردشگراندرگروتأمینخدماتموردنیازآنهاو
باشدکههامیگذاریکافیدراینزمینهسرمایهوها،تجهیزاتوتأسیساتایجادزیرساخت
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برنامه میریزینیازمند هایکالن آثار بررسی اینرو، از صنعتگذاریسرمایهباشد. در
روتردارد.ازاینایاستکهنیازبهمطالعهوسیعاستانمسألهگردشگریبراشتغالوتولید

مطالعه اصلی سرمایه،هدف آثار اشتغالبررسی بر گردشگری صنعت در زاییگذاری
باشد.یمیهایمختلفاقتصادیاستانخراسانرضوبخش
بحثسرمایه با ارتباط اشتغالدر صنعتگردشگریو مطالعاتگذاریدر آن، زایی

 است. کزوابکادیالیامختلفیصورتگرفته طیمطالعه4153)1و بررسیمیزان( ایبه
هابااستفادهازاشتغالحاصلازسرریزهایبخشگردشگریدرسایرصنایعپرداختند.آن

بینسالهایمنطق53هایداده شهریآمریکا تخمینتقاضایپویای5153-4111ه و
کار نیروی اشتغال بر گردشگری بخش اثرات تحلیل به از44، )غیر دیگر صنعت

4اتاقاضافیدریکمنطقه،511داری(پرداختند.نتایجنشاندادبهازایفروشهرهتل
 هتل1تا جز به منطقه آن صنعتدیگر هر در میشغلجدید وشود.داریایجاد آتانا

ایبهبررسیرابطهرشداقتصادیوگردشگریدرکشور(درمطالعه4154)2ارسالنترکب
 جدول الگوی از استفاده با ستاندهترکیه ـ براساسداده که تحقیق این در پرداختند.

صورتگرفته،اشارهشدهکهگرچهگردشگری4114سالدادهـستاندههایجدولداده
دریافتیآنازسایربخش هایاقتصادیرقمباالییبخشکلیدیاقتصادترکیهنیستاما

ثیرأشودولذاتگردیباعثافزایشتولیددرسایرصنایعمیدهدجهاناستکهنشانمی
داشت اقتصادیخواهد رشد قابلتوجهیبر مطالعه4154)3آکمیک. در ارزیابی( ایبه

ازالگویماتریساهمیتگردشگریبین دراینمطالعه پرداخت. المللیدرکشورترکیه
4اجتماعیحسابداری

(SAM)موردنظراستفادهشدکهجهتدستیابیبهاهدافSAM
دردومقطع استفاده نتایجنشاندادکهکشش4114و5111هایمورد بود. تهیهشده

GDPبین تأثیرهزبرایگردشگر پایینو هایتوریستخارجیبرارزشینهالمللنسبتاً
افزوده،واشتغالنسبتاًمتوسطاست.همچنینمحققدراینمطالعهبراحتمالنشتمنافع

ایبهبررسیزنجیره(درمطالعه4155)5رومرووتجاداحاصلازتوریسمتأکیدداشت.
برایشناختدادهـستاندهتولیددربخشگردشگریپرداختند.دراینمطالعهازالگوی

هااستفادهشدوهایاصلیتولیددرصنعتگردشگریاسپانیانسبتبهسایربخشبخش
تحلیل از بررسیهمچنین برای چندسطحی های خرد والهگیریبهرههای و پولو 6شد.

                                                                                                                                 
1- Kadiyalia and Kosovab 
2- Atana and Arslanturkb 
3- Akkemik, K.A. 
4- Social Accounting Matrix 
5- Romero and Tejada 
6- Polo and Valle 
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ایبهارزیابیاثراتتوریسمدرجزیرهبالریککشوراسپانیابااستفادهاز(درمطالعه4115)
(SAM)والگویماتریسحسابداریاجتماعیـستاندهدادهروش نشاننتایجپرداختند.

 تولید در استهالک و ساکنین مصرف گرفتن نظر در با بخشگردشگری ناخالصداد
11.15درصداشتغالو15.15درصدارزشافزوده،34.13داخلی،عاملبهوجودآمدن

 همچنین است. بوده اسپانیا واردات کل غیربومی51درصد تقاضای کاهشدر درصد
باعثکاهشیمعادل 3.1)گردشگران( دردرصد3.4تا شده( نوعمدلاستفاده به )بسته

می اشتغال و افزوده همکارانشود.ارزش و مطالعه4113)1کوکا در تحلیل( به ای
هاینهگیریتأثیرهزیگردشگریدرتولید،درآمد،اشتغالودرآمدمالیاتیوهمچنیناندازه

پرداختند.الگویمورداستفادهدر5114گردشگریبرونمرزیدرتانزانیابرایسالپایه
جدول ستاندهاینتحقیق، ـ داده سال در نتایجآننشانداد و کلخروجی5114بود
 می1.5بخشگردشگری تشکیل را تانزانیا ناخالصداخلی تولید همچنیندرصد دهد.

ضریب نسبی بودن بودنپایین پایین خاطر به تانزانیا، در گردشگری درآمد فزاینده
هایمختلفاقتصادیدراقتصاددستمزدهادراینبخشوهمچنینپیوندهایناچیزبخش

ایبهبررسیاثراتکالنگردشگریدر(درمطالعه4115)2تانزانیااست.وستوگمیج
هایهپرداختند.نتایجنشاندادکهدرسالستاند-ایالتویکتوریایاسترالیابااستفادهازداه

هایداخلایالتوسفرهایخارجازایالتبهداخلآنبهترتیب،مسافرت5115و5113
هایروزانهدرسهمکمتریازتولیدناخالصداخلیایالتویکتوریارانسبتبهمسافرت

ا برای دولتمحلی کردند پیشنهاد محققان همچنین دارند. تقویتاختیار به شغل یجاد
بهبود به افزوده ارزش افزایش برای و ایالت داخل در سفر افزایش و گردشگری

لیترمن بپردازد. ایالتی برون مطالعه5115)3گردشگری در ) تحلیل به ستاندهای ـ داده
پرداخت.دادهـستاندهرودخانهدرهکیکاپو)ایالتویسکانسینامریکا(بااستفادهازروش

بهره صورت در داشت اذعان ظرفیتوی از موردنظر،گیری منطقه گردشگری های
هتلتجارت نظیر فروشگاههایی رستورانداری، و موزهها مکانها، و وها تفریحی های

سرمایه با اینصنایع صاحبان و ورودورزشیرشدخواهندکرد ناشیاز گذاریدرآمد
شوند.منطقهبهصورتمضاعفسببرشداقتصادیآنمیهایدیگرگردشگردرتجارت

المللیایبهمحاسبهاثرمخارجارزیگردشگربین(درمطالعه5314نصراللهیوهمکاران)
پس و مصرف توزیع، تخصیص، ایجاد، فعالیتبر در درآمد استانانداز مختلف های

                                                                                                                                 
1- Kweka et.al 
2- West and Gamage 
3- Leatherman 
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5351حسابداریاجتماعیسالاند.دراینپژوهشبااستفادهازماتریساصفهانپرداخته
 اصفهان ستاندهـاستان داده جدول پشتوانه ضرایبفنیـبه ضریبامکان، نظریه و

ارزی مخارج مختلف، سناریوهای بردن کار به طریق از و محاسبه استان مناسببرای
هایمناسباثرایننوعمخارجگردشگرخارجیدراصفهانبرآوردشدوسپسباتکنیک

اندازدرآمدهاموردبررسیقرارگرفت.نتایجاینجاد،تخصیص،توزیع،مصرفوپسبرای
ایجادتحقیقنشان دهندهعملکردبسیارضعیفبخشمالیدراقتصاداستاندرارتباطبا

المللیاست.همچنیننتایجنشاندادکهگرچهدرتخصیصدرآمدازمحلگردشگریبین
اینخانواراولیهدرآمدسهمدولتازای درتوزیعنهایی، نمحلازهمهبیشتراستاما

(در5355غفاریوترکیهرچگانی)استکهبیشترینسهمرابهخوداختصاصمیدهد.
ایبهبررسینقشصنعتگردشگریدرتوسعهمناطقروستاییاستانچهارمحالومطالعه

 نشان نتایج پرداختند. کهبختیاری امکداد افزایش بیناوالً منطقه در گردشگری انات
5351هایسال میان5355تا ثانیاً است. باعثافزایشمیزانگردشگریروستاییشده ،

رونقگردشگری،افزایششمارگردشگرانوافزایشفرصتهایشغلیدربخشسامان
معن صمدی)یرابطه دارد. مطالعه5353داریوجود در ای( ارزیابیمیزان"تحتعنوان

ستاندهزاییجذبتوریستبراساسالگویایستایلاشتغا ـ مخارج"ایمنطقهداده اثر
گردشگرانخارجیوهمچنینتأثیرحذفتقاضاینهاییبخشگردشگریوحذفکل
بخشهایمختلف در اشتغال میزان بر آن نهایی افزایشتقاضای بخشگردشگریو

مخارجدرازاییکسالقرارداد.نتایجنشاندادکهبررسیرامورداقتصادیاستانفارس
 ترتیب به آسیایی و آمریکایی اروپایی، 3،3گردشگر می1و ایجاد جدید شود.شغل

شغل )تعداد اشتغال فزاینده ضریب ریالهمچنین میلیارد یک اثر در شده ایجاد های
نفربرآوردشدهو13و14،15مخارج(گردشگراناروپایی،آمریکاییوآسیاییبهترتیب

نتایجحاصلازضریبفزایندهبخشهتلورستورانازپایین ترینرقمبرخورداراست.
هایمحاسبهتأثیرحذفتقاضاینهاییبخشتوریسمبرمیزاناشتغالکلواشتغالبخش

یابددرصدکاهشمی41مختلفاقتصادیاستانحکایتازاینداردکهکلاشتغالحدود
 وکه عمومی بخشاداره در آن کمترین و بخشخدماتعمومی کاهشدر بیشترین

ای(میزاناشتغالکل)تقاضاینهاییوواسطهباشد.حذفکلبخشتوریسمساختمانمی
 بیشترینکاهشاشتغالمربوطبهبخشکشاورزیمیدرصدکاهشمی31را باشد.دهد.

ینهاییازبخشگردشگریاستانباعثدرصدیدرتقاضا41و51،51همچنینافزایش
اشتغال میزان میافزایش ها بخش کلیه بخشزایی خود که حالیست در این شود.
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ای(درمطالعه5355اسماعیلیان)شود.هاازاینامرمتأثرمیگردشگریبیشازهمهبخش
یسالطبررسیجذابیتگردشگریواثراتآنبراشتغالودرآمددراستاناصفهانبه

 5351های جذب5355و بودن پایین علیرغم داد نشان مطالعه این نتایج پرداخت.
استان، طبیعی و تاریخی های ظرفیت به نسبت صنعتاثرگذاریمیزانگردشگر

شهرستاندرخصوصاًواستاندردرآمدافزایشوشغلیهایفرصتایجاددرگردشگری
صورتاصفهان است.گردیدهبرآوردمثبتبه کرمانی صباغ و در5331)امیریان )
–ایبهبررسیومحاسبهاثراتاقتصادیتوریسمدرایرانبااستفادهازتحلیلدادهمطالعه

داریورستوران،صنایعغذایی،صنایعهایهتلستاندهپرداختند.نتایجنشاندادکهفعالیت
نقلداخلیبی صنایعدستیوصنعتحملو وپوشاکوچرم، پذیرفته را شترینتاثیر

هایخارجیرابیشترینسهمازتولید،درآمدواشتغالایجادشدهدراثرمخارجتوریست
اند.بهخوداختصاصداده

سهمودرمجموع،کلیهمطالعاتداخلیوخارجیبرتأثیرباالیتوسعهگردشگریبر
اند.بهلحاظنتیجهگرفتهواثباتکردهزاییغیرمستقیم(رازایی)بویژهاشتغالباالیاشتغال

دادهجداولبخصوصهایریاضیشناسینیزغالبمطالعاتبراستفادهازمتدولوژیروش
داده(کهپایهواساسآننیزجداولSAMماتریسحسابداریاجتماعی)ـستاندهوبعضاً

اند.استبیشترتمرکزداشتهـستانده

 روش تحقيق

پ به توجه با جدولیشینه از مطالعه این آنها، در رفته مبانینظریبکار مطالعاتو
برایدادهـستاندهکند.جدولستاندهجهتدستیابیبهاهدافموردنظراستفادهمیـداده

گرانتوسطلئونتیفمطرحشدودرحالحاضربسیاریازتحلیل5135اولینباردرسال
یکیازروشایبراینعقیدهاقتصادمنطقه اینجدول، از هایکارآمددراندکهاستفاده

منطقه میمطالعات محسوب ای جدول در ستاندهشود. ـ دادهفرضمیداده هاییشود
رودطبقیک)کاالها،خدمات،نیرویکاروسرمایه(کهبرایتولیدیکمحصولبکارمی

داردواینتابعتولید،حداقلستقیمهارابطهمتابعتولیدخطیباستاندهآنرشتهفعالیت
ثابت بنابراینخطیبودنتابعتولیدو دارایضرایبثابتیاست. زمانیکوتاه، دوره در

ایبایدموردتوجهدادهـستاندههایبودنضرایبآنفرضاساسیاستکهدرتحلیل
شتهفعالیت(بهستاندهیکمحصول)یایکرـقرارگیرد.طبقاینفرض،روابطبینداده

،فناوریتولیددادهـستاندهشود.بهطوریکههرستونجدولضرایببطفنیتبدیلمیارو
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دهد.محصولنامبردهشدهدرآنستونرانشانمی
ستاندهجدولدر ـ بدینداده جمعتقاضایواسطهونهاییاست. تقاضایکلبرابربا ،

معنیکه:
(5)         


 تقاضاینهاییاست.عرضهکلنیزازدوجزءمهمFiتقاضایواسطهوWiکهدرآن،
شود.یعنی:تشکیلمیMiووارداتXiتولیدداخلی

(4)         
:iهایبخشوتولیدداخلیفرآورده

(3)         


نوشت:توانروابطذیلرامیباتوجهبهفرضبرابریعرضهوتقاضایکل
(5)                               ∑               

هااززاویهستونینگریستوبهترکیبهزینههریکازآنهاباتوجهبهتوانبهبخشمی
برد.هایواسطهوارزشافزودهپیمساویبودنارزشتولیدباجمعارزشنهاده

(1)   ∑               

توانتولیدهربخشبااستفادهازوارداتومصارفازمحلفرآوردههای(می5ازمعادله)
آنبخشرسید:

(1)   ∑            

هاحسابکردهوباهمجمعزدهشود،معادلهزیرحالاگرمعادلهفوقرابرایهمهبخش
آید:بدستمی

(3)∑     ∑ ∑       ∑     ∑     

آید:هانیزبهصورتزیربدستمیمجموعارزشتولیدتمامبخش
(5)∑     ∑ ∑       ∑     

ازآنجاکهجمععمودیوافقیبرابراستلذا:
(1)∑     ∑     
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بود:بنابراینتساویاساسیحسابداریملیبهصورتزیربرقرارخواهد
∑ ∑       ∑     ∑     ∑ ∑       ∑ یا    
(51)∑     ∑     ∑    

 
 ستاندهبرایبررسیتحلیلیجدول ـ میداده گرفته مفروضاتیدرنظر شوند.تعاریفو

شود:هابهصورتزیرتعریفمیابتدامقدارنهاده
(55)          

کاالوخدمتخریداریشدهبهازاییکواحدتولید   لهباال،درمعاد مقدارنهادهیا
:رابطهذیلبدستخواهدآمد(5(در)55بخشخریداراست.باجایگزینکردن)

(54)      ∑        

   
:باشدبصورتذیلمی(54)همشروحمعادل

        (                   )     

        (                   )     

           

        (                   )     

استخراجماتریس(رامیتوانبهصورتماتریسینیزنوشت.اینکاربه54معادلههای)
وتولیدباAیاماتریسمعروفبهضرایبفنیباحرف⌊   ⌋انجامد.ماتریسلئونتیفمی

میxحرف داده عالمتنشان نشانه̂شود. با، است. ماتریسقطری به بردار تبدیل
برابرخواهدبودبا:⌊   ⌋هایعنیماتریسمقادیرنهاده،عالیمقراردادی

⌊   ⌋    ̂   

[

       

   
       

]  [

       

   
       

]  [
    
   
    

]  

[
           

   
           

]  

برابراستبا:Aنتیجتاً
(53)  [   ] 

  ̂ 
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کشور منطقهاگر )اییا اینصورتمعادله در وارداتباشد، صورتزیر54فاقد به )
خواهدبود:

   ∑                 

  (31-3)  

وبهصورتماتریسیداریم:
              

  (31-2)  

 ،بنابراین:    ئیکهازآنجا

(55)(   )    

  (   )اگرطرفینمعادلهباالدرنامدارد.ماتریسلئونتیف،(   )ماتریسکه
:شودضرب

(51)  (   )   
توانتولیدبادردستداشتنبردارتقاضاینهاییمیدهدکهنشانمی(51معادله)
 حسابکرد. تقاضاینهایی،را بردار ماتریسلئونتیفو واقعحاصلضربوارون در
ایدرسطحملیاگرچهاساساًکاربردهایگستردهدادهـستاندههایمدل.بردارتولیداست

اینیزازنیمهدومداشتهوداردامابرایواحدهایجغرافیاییکوچکترودرسطوحمنطقه
برطبقنظرقرنبیستمبهشدتبکاربردهشده ویژگی(،دو4111)1میلروبالیراست.

ایراضروریوهایملیومنطقهایوجودداردکهتمایزبینمدلخاصدرسطحمنطقه
سازد.نخستآنکهفناوریتولیدهرمنطقه،خاصاستوممکناستمشابهیامشهودمی

قراردارد،باشد.براینمونه،ملیدادهـستاندهبسیارمتفاوتازمنطقهدیگرکهدرجدول
منطقه صنایع ویژگیعمر عواملای، سطحتحصیالتنیرویکار، یا هایبازارهاینهاده

برایفاصلهگرفتنآنازفناوریمهمیهستندکهممکناستفناوریمنطقه ایتولیدرا
انخارجتولیدملیتحتتأثیرقراردهند.دوماینکهاقتصادکوچکترموردبررسی،بهجه

تراستکهارتباطبیشتریباترکیباتصادراتیووارداتیِعرضهوتقاضادارد.بایدوابسته
المللیاستبلکههمچنینتبادالتمتذکرشدکهاینترکیباتنهتنهابهسمتمبادالتبین
ایهمنطقدادهـستاندههایشود.مدلبینآنمنطقهباسایرمناطقآنکشوررانیزشاملمی

باچهارمعیاراصلیقابلتمیزهستند:
                                                                                                                                 
1 - Miller and Blair 
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 ای.اییاچندمنطقههایتکمنطقهتعدادمناطقموردبررسی:مدل 

 ای.ن(پیوندهایمتقابلبینمنطقهبهرسمیتشناختن)یانشناخت 

 ایازجزئیاتتقاضاای)کهبادرجهایازجزئیاتدرجریانتبادالتبینمنطقهدرجه
 دادهـستاندهمرتبطاست(.اطالعاتشدهبرای

 هایمفروضبرایبرآوردضرایبتجاری.نوعفرضیه 

زمان نسبتاً آنها تهیه ستانده، ـ آنجاییکهدرجدولداده باشدلذابرمیبروهزینهاز
هایهایدیگر،ازروشساله(بودهوبرایسال1یا51معموالًتهیهآنهابصورتادواری)

ازجملهمختلفبروزرسانی (RAS)راس،هاتریناینروشمتداولاستفادهخواهدشد.
هایمدلراسمیتوانبهسادگیآنوهمچنیننیازکمتراینمدلبه.ازمزیتباشدمی

تعدادی(.بهعالوه،2،5153؛موهروهمکاران1،4115)الهرومسنارداطالعاتاشارهکرد
3،4113مطالعاتتجربی)مسنارد ،5وجکسونوموری4،5151اوسترهاونوهمکارن؛

اندگیریشده،نشانداده(بامقایسهماتریستخمینزدهشدهباماتریساصلیاندازه4115
هایبروزرسانینتایجبهتریبدستکهدربیشترمواقعروشراسنسبتبهسایرروش

دهد.می
A،1ایبرایمنطقهطقهآوردنماتریسضرائبفنیمندرروشراس،برایبدست

1،
،کهماتریس0،منطقه1ازماتریسمشابهیدرهمانسالبرایمنطقهقابلمقایسهبامنطقه

A
شود.دراینروشالزماستازاطالعاتذیلاستفادهشود:استفادهمی0
 ایماتریسضرائبفنیمنطقهA

 کهماتریسآغازیناست؛0

 کهبا1مجموعتولیداتصنعتبرایمنطقه  
 شود؛نشاندادهمی 

 کاال هر فروش iمجموع منطقه برای واسطه مصارف با1برای است برابر که
  

  ∑    
 

  ردیف عناصر مجموع برابر عبارت این .iترانهاده ماتریس از
 ؛Zتقاضایواسطه:

 مجموعمصارفواسطهبرایصنعتjکهباعبارت1درمنطقه  
  ∑ اننش    

 ستون عناصر تمام مجموع استبا برابر عبارتاخیر شود. می ترانهادهjداده از
 .Zماتریستقاضایواسطه:

                                                                                                                                 
1- Lahr and Mesnard 
2- Mohr and et.al 
3- Mesnard 
4- Oosterhaven et.al 
5- Jackson and Murray 
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Aابتدافرضمیشودکه،روشراسدر
o
=A

1برایمنطقهZ.برایناساس،ماتریس1
آید:زیربدستمیبصورت

      ̂         (51)  

Z
I  منطقه ماتریستقاضایواسطه ترانهاده از اولینتخمین دهنده ماتریس ̂ ،1نشان

  ایاستکهدرقطرآنتمامیمحصوالتصنعتقطری
گنجاندهشده1برایمنطقه 

Zاست.
Iوجودداردبهشرطیکه1ایاستکهدرمنطقهماتریسترانهادهتقاضایواسطه

بهره و تکنولوژیکی ورساختار منطقه 0ی منطقه موری،1و و نباشد)جکسون تفاوتی
  )(.جمعردیفیاینماتریس،4115

 )  ∑ (   
 ) 

  ،بایدباجمعردیفی 
مقایسه 

شود معادل. که متغیر دو این تقسیم قسمت خارج کار این   برای
  

  
 

(  
 ) 

است 
دراینعبارت،صورتکسرشودمیمحاسبه شاملاطالعاتدنیایواقعیومخرجآن.

ازاین   رومفروضاست.
ضرائبدرموردارمفروضاتمابشاخصیبرایسنجشاعت 

  باشد.اگربرایمثال،ایمیفنیمنطقه
بزرگترازآنچهبایدiآنگاهعناصرردیف   

  )اندلذاباشنددرنظرگرفتهشده
 )    

  عناصردر.اگرتماماین 
ضربشوند 

 فنی ضرائب از جدیدی مجموعه میآنگاه درآیدبدست شدن ضرب از بعد که
بافرآورده برابر   هایصنعتدقیقاً

حالتماتریسیشکلجدیدیاز  در شد. خواهند
 شود:ماتریسضرائبفنیبهصورتزیرایجادمی

( )   ̂           (53)  
  باوجودعناصرماتریسقطری ̂ 

درقطراصلیخواهدبود.باوجودماتریسضرائب 
شود:،ماتریسترانهادهتقاضایواسطهجدیدیایجادمی ( )فنی

(  )   ( )  ̂        (55)  

مقادیر با باید ماتریسبدستآمده ردیفی   جمع
جمع  همچنین شود. برابر

  )ستونی
 )   ∑ (   

 )  
  بایستیبامقادیر 

ازآنجاکهبایدهمبه  مقایسهشود.
روشایجاد روشرا این شود روشراستوجه در ستونی جمع هم و ردیفی جمع

خوانند.برایبدستآوردنمجموعهجدیدیازضرائبفنیکهبعدماتریسدوتناسبیمی

فرآورده در ضرب بااز برابر صنعت   های
با  قسمتشوند، خارج   ید

   
  

 

(  
 )  



:بنابراینمحاسبهگردد.
( )   ( )  ̂   ̂    ̂        (51)  
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شودتازمانیکهمیاناینچرخهدوبارهبهطوریکنواختتکرارمیriوsjبعدازمحاسبه
ارقاممحاسبهشدهوارقامیکهموجودبودتطابقبرقرارشود.

بخش  چنانچه در صورتزیرjاشتغال اینبخشبه در ضریباشتغال آنگاه باشد،
شود:محاسبهمی

(41)   
  

  
 

(ضریباشتغالخواهیمداشتوضریباشتغالnدراینصورتبهتعدادهربخش)
حدمحصولدرآنبخشبهمعنیمیزاننیرویکارموردنیازبرایتولیدیکواjبخش

می همچنینماتریساشتغال، حاصلضربماتریسقطریضرایباشتغالLباشد. و̂ ،
 معکوسماتریسلئونتیفخواهدبود،بهعبارتدیگر:

(45)   ̂         

باشند،آنگاهjیزانارزشافزودهوتشکیلسرمایهبخشبهترتیبم  و  همچنیناگر
بهمیزانستاندهبخش تقسیمهریکازآنها ضرایبفزایندهارزشافزودهوتشکیل،jبا

:بدستخواهدآمدسرمایه

   jضریبفزایندهارزشافزودهبخش
  

  
 

    jضریبفزایندهتشکیلسرمایهبخش
  

  
 

  وjبرابربامیزانارزشافزودهبهازاءتولیدیکواحددربخش  مطابقتعریف
است.jبهازاءیکواحدتولیددربخشسرمایهبرابربامیزان

هایسرمایهواشتغالبرایبررسیاثراتتشکیلسرمایهبراشتغال،نیازاستتافرمول
 شودندوباره اساسسرمایهوشته بر کل ستانده آوردن بدست با آن از بعد و، گذاری

برحسبسرمایه تغییراتاشتغال رابطه اشتغال، فرمول در آن جایگذاری دستبگذاری
:دآمدخواه

(44)   ̂(   )     ̂ ⇒ ( )̂     
(43)   ̂(   )     ̂ 
(45)⇒   ( )̂( )̂    

(41)⇒    ( )̂( )̂     

دهد.نشانمیگذاریسرمایهاینرابطه،تغییراتدراشتغالرابهازایتغییردر
رضویب خراسان استان ستانده ـ داده جدول تهیه اطالعاترای که سالی آخرین ،

فتهشده(درنظرگر5351لموردنظر)سالبهعنوانسابودایموجودهایمنطقهحساب
مرکزآمارکشورو5351پایهدادهـستاندهیآننیزبراساسجدولاستوروشتهیه
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دادهـستاندهباشد.جدولمیایمرکزآمارهایمنطقهایمنتشرهدرحسابهایمنطقهداده
5351 حساب15کشور، ایهایمنطقهبخشیاستو می35نیز بهبخشیمنتشر شود.

هادرهایایندوجدولونیزعدموجودبرخیفعالیتدلیلعدمتطابقکاملمیانبخش
فعالیت جمله )از استانی سطح جدول دریایی(، نقل و حمل ستاندههای ـ استانداده

بخشیتهیه11ترینحالتممکن،بصورتجدولخراسانرضویباکاملترینوگسترده
برایو است. شده بخشتدوین اجماع جدول در اقتصادی ستاندههای ـ وداده

منطقهحساب فعالیتایهای ، کاغذی»های محصوالت ساخت » تکثیر»و و انتشار با«
فعالیت است. شده ادغام یکدیگر «بازیافت»های جواهرات»، » مبلمان»و عدم« دلیل به

قرار«هایصنعتیسایرفعالیت»د،درکنارهایبخشیموجوهماهنگیوتشابهدادهوجود
فعالیتاقتصادیدرجدول11اند.درنهایتگرفتهودرغالبیکفعالیتمجزابیانشده

زاستانخراسانرضویمدنظرقرارگرفتهشدهاست.جمعتقاضاینهایینیدادهـستانده
تهیهشدهازسالنامه(کشورونیزاطالعاتLQبراساسضرایبوزنیوضرایبمکانی)
هزینه آمار گمرکات، اعتباراتبودجه-آماریاستان)آمار تعییندرآمدخانوار، ایاستان(

گانهبراساساشتغالبخشی11هایشدهاست.اطالعاتاشتغالاستانبهتفکیکفعالیت
ISICونیزفرضیکسانبودنتولیدسرانههرفعالیتدرکدسهرقمی5311سرشماری

دستآمدهاست.ب

 نتایج و بحث

هایاقتصادیازآنجاییکهصنعتگردشگریبهعنوانیکفعالیتمجزادربینفعالیت
درجدول ـستاندهذکرشده لذاداده است؛ استانخراسانرضویتعریفنشده اقتصاد

 جدول از استفاده ستاندهبرای ـ درداده اقتصادیصنعتگردشگری اثرات تحلیل در
پراکسیاستا از جایگزین1ن، میو استفاده زمینه این در بخشهایی شود. و»های هتل

رستوران»و«خوابگاه هایالزمبرایتوسعهگردشگریوجذبگردشگراززیرساخت«
تقاضایاینبخش استان، به گردشگران افزایشورود افزایشمیاستو را درها دهد.

همانندمطالعاتمختلفازجمل (،5311یمهرابیبشرآبادیوهمکاران)همطالعهنتیجه،
(4113)3کوکاوهمکاران(،4111(وسرگیووهمکاران)4111)2(،سرگیو5351قویدل)

هابراقتصاداستانبهعنوانیکپراکسیبرایصنعتگردشگریاثراتاقتصادیاینبخش

                                                                                                                                 
1- proxy 
2- Surugiu, 
3 -Kweka and et.al 
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مطالعه،برایبررسیاثراتلذادراین.شودوتوریسمدراقتصاداستاندرنظرگرفتهمی
فعالیتاقتصادیاستفاده ایندو از استان، ارزشافزوده و اشتغال گردشگریبر توسعه

شودومجموعاثراتایندوفعالیتاقتصادیبهعنواناثراتصنعتگردشگریلحاظمی
ایرنخستینگامبرایبررسیاثرتغییردرتشکیلسرمایهگردشگریبراشتغالسگردد.می

هایاقتصادی،محاسبهضریبفزایندهتشکیلسرمایهواشتغالاست.اینضرایبفعالیت
تشکیلسرمایه بر ستانده در اثراتتغییر ترتیببیانگر به هایاشتغالفعالیتوفزاینده،

 در است. )اقتصادی رتبه(،5جدول با همراه فعالیتضرایبفزاینده مختلفبندی های
م نظر از آمده،اقتصادی بدست نتایج اساس بر است. شده ارائه فزاینده، ضریب قدار

فعالیت فرآورده»های نفتیساخت «های «ماهیگیری»، انبارداری»، و پشتیبانی ،«خدمات
،43.4بهترتیببا«تأمیناجتماعی»و«ساختابزارپزشکیواپتیکیووسایلارتباطی»

3.1 ،3.5 ،4.5 فعالیتباالترینضرایبتشکی5.1و میان در را هایاقتصادیلسرمایه
ها،گذاریدراینفعالیتاند.اینبدانمعنیاستکهبهازاییکواحدسرمایهاستانداشته

ساختوسایلتریلرونیم»هایستاندهبیشتریبهلحاظارزشیایجادشدهاست.فعالیت
«تریلر فروشی»، خرده و فروشی «عمده مبلمان»، «ساخت مسکونیتمانساخ»، های و«

حسابداریساختماشین» و آالتدفتری میان« در را سرمایه ضریبتشکیل پایینترین
و«هتلوخوابگاه»هایاند.دراینمیان،فعالیتگانهاقتصادیاستانداشته11هایفعالیت

ظرابهلحا13و15های،رتبه1.1111و1.1111بهترتیبباضریبفزاینده«رستوران»
کندکهبهازایاند.اینضرایبفزایندهبیانمیمقدارضریبفزایندهتشکیلسرمایهداشته

تشکیلسرمایهآنفعالیتچنددرصدافزایش هرفعالیت، یکدرصدافزایشدرستانده
یافعالیت«هتلوخوابگاه»خواهدیافت؛یعنیباافزایشیکدرصدیدرستاندهفعالیت

«رستوران» حدود فعالیت1.13، آن سرمایه تشکیل بر میدرصد افزوده گرددها اگرچه.
اینفعالیت سایرفعالیتمقادیرضریبفزاینده درمقایسهبا اندکها هایاقتصادینسبتاً

اشتغال میزان برایتشخیصاینکه اما سایراست؛ با مقایسه زاییصنعتگردشگریدر
میزانفعالیت اشتغالاینهایاقتصادیاستانبهچه ضرایبفزاینده استتا الزم است،
اشتغالفعالیت ضرایبفزاینده استکه ذکر به الزم ضربشود. تغییراتستانده در ها

خوابگاه»هایبرایفعالیت هتلو » ورانرست»و ترتیبرتبه« 55هایبه داشته11و را
 دارداستکهبیانمی1.113دارایضریبفزایندهاشتغال«هتلوخوابگاه»است.فعالیتِ

درصدیاشتغالرادرپیخواهد1.113یکدرصدافزایشدرستاندهاینبخش،افزایش
فعالیت رستوران»داشت. » اشتغال ضریبفزاینده با یک1.114نیز استکه آن بیانگر
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 افزایشدر افزایشدرصد فعالیت، این درپیخواهد1.114ستانده را اشتغال درصدی
داشت.

 I_Oضریب فزاینده تشکيل سرمایه، اشتغال استان خراسان رضوی بر اساس جدول . 4جدول 
 4933ای  منطقه

 فعاليت ردیف
ضریب فزاینده 
 تشکيل سرمایه

رتبه
ضریب فزاینده  

 اشتغال

رتبه
 

 3 1.1155 51 1.5511زراعتوباغداری 5

4 
دامداری،مرغداری،پرورشکرمابریشموزنبور

 عسلوشکار
1.5154 11 1.1155 43 

 1 1.1155 51 5.1313 جنگلداری 3

 1 1.1131 4 3.1555 ماهیگیری 5

 35 1.1154 1 5.5131 نفتخاموگازطبیعی 1

 41 1.1153 5 5.5515 سایرمعادن 1

 11 1.1155 51 1.1515 برق 3

 15 1.1151 1 5.1555 آب 5

 13 1.1153 14 1.1133 توزیعگازطبیعی 1

 11 1.1145 13 1.1113 هاساختمحصوالتغذایی،انواعآشامیدنی 51

 35 1.1131 51 1.5135 ساختمنسوجات 55

 41 1.1115 11 1.1111 ساختپوشاک،عملآوریورنگکردنخز 54

 51 1.1145 53 1.5113 چرمیدباغیوپرداختچرموسایرمحصوالت 53

 43 1.1115 55 1.5331 ساختچوبومحصوالتچوبی 55

51 
ساختکاغذومحصوالتکاغذی،انتشارو

 تکثیرو...
1.5151 44 1.1145 55 

51 
هایحاصلازتصفیهنفتساختکک،فراورده
 ایهایهستهوسوخت

43.4511 5 1.1135 51 

 51 1.1131 41 1.3431 محصوالتشیمیاییساختموادشیمیاییو 53

 53 1.1135 45 1.5535 ساختمحصوالتازالستیکوپالستیک 55

 45 1.1115 41 1.3451 ساختسایرمحصوالتکانیغیرفلزی 51

 54 1.1135 35 1.4555 ساختفلزاتاساسی 41

45 
ساختمحصوالتفلزیفابریکیبجزماشین

 آالتوتجهیزات
1.4155 35 1.1135 31 

44 
بندینشدهآالتوتجهیزاتطبقهساختماشین

 درجایدیگر
1.4511 33 1.1151 41 

43 
ساختماشینآالتدفتری،حسابداریو

 محاسباتی
1.1135 15 1.1141 53 

45 
هایبرقیآالتودستگاهساختماشین

 بندینشدهدرجایدیگرطبقه
1.5513 51 1.1131 31 
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 فعاليت ردیف
ضریب فزاینده 
 تشکيل سرمایه

رتبه
ضریب فزاینده  
 اشتغال

رتبه
 

41 
هاووسایلتلویزیون،دستگاهساخترادیوو

 ارتباطی
5.3541 3 1.1131 33 

41 
ساختابزارپزشکی،ابزاراپتیکی،ابزاردقیقو

 انواعساعت
4.1551 5 1.1113 45 

 31 1.1131 11 1.1341 ساختوسایلنقلیهموتوری،تریلرونیمتریلر 43

 55 1.1133 34 1.4115 ساختسایرتجهیزاتحملونقل 45

41 
ساختمبلمانومصنوعاتطبقهبندینشدهدر

 جایدیگر،وسایر
1.1313 13 1.1154 34 

 44 1.1114 14 1.1541 هایمسکونیساختمان 31

 45 1.1155 15 1.1153 هاسایرساختمان 35

34 
عمدهفروشی،خردهفروشی،تعمیروسایلنقلیه

 وکاالها
1.1334 15 1.1155 33 

 55 1.1131 15 1.1111 هتلوخوابگاه 33

 11 1.1145 13 1.1111 رستوران 35

 41 1.1113 43 1.3111 راهآهن 31

 55 1.1111 43 1.3143 حملونقلجادهای 31

 54 1.1113 55 1.5111 حملونقللولهای 33

 11 1.1145 35 1.4333 حملونقلهوایی 35

 53 1.1115 3 3.3131 خدماتپشتیبانیوانبارداری 31

 51 1.1115 55 1.1531 پستومخابرات 51

 31 1.1151 51 1.5515 بانک 55

54 
هایجنبیهایمالیوفعالیتسایرواسطهگری

 آنها
1.1535 15 1.1131 51 

 35 1.1151 11 1.1131 بیمه 53

 14 1.1113 45 1.3551 خدماتواحدهایمسکونیشخصی 55

 13 1.1113 45 1.4154 خدماتواحدهایمسکونیاجاری 51

 11 1.1114 55 1.5131 خدماتواحدهایغیرمسکونی 51

 15 1.1114 53 1.5553 خدماتدالالنمستغالت 53

 13 1.1141 31 1.4315 کرایهوخدماتکسبوکار 55

 15 1.1151 54 1.5335 امورعمومیوخدماتشهری 51

 5 1.1511 51 1.5531 اموردفاعی 11

 3 1.1555 31 1.4151 امورانتظامی 15

 1 1.1111 1 5.1311 تأمیناجتماعیاجباری 14

 5 1.1131 11 1.1155 آموزشابتدائیدولتی 13

 51 1.1115 11 1.1133 آموزشابتدائیخصوصی 15

11 
آموزشمتوسطهعمومیومتوسطهفنیوحرفه

 ایدولتی
1.5133 55 1.1135 51 
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 فعاليت ردیف
ضریب فزاینده 
 تشکيل سرمایه

رتبه
ضریب فزاینده  
 اشتغال

رتبه
 

11 
وحرفهآموزشمتوسطهعمومیومتوسطهفنی

 ایخصوصی
1.5351 55 1.1111 53 

 55 1.1111 41 1.5431 آموزشعالیدولتی 13

 55 1.1111 31 1.4151 آموزشعالیخصوصی 15

 51 1.1111 41 1.4513 خدماتآموزشیوتربیتی 11

 15 1.1143 54 1.5153 بهداشتودرمان 11

 15 1.1144 53 1.5153 دامپزشکی 15

 14 1.1141 51 1.1151 مددکاریاجتماعی 14

 4 1.1451 53 1.1151 مذهبیوسیاسی 13

 11 1.1153 33 1.4153 تفریحی،فرهنگی،وورزشی 15

 5 1.1151 31 1.4535 سایرخدمات 11

هایتحقیقمأخذ:یافته

هایبراشتغالفعالیتدرصنعتگردشگریگذاریتأثیرافزایشسرمایهبرایبررسی
فعالیتاقتصادی بصورتیککلدرنظرگرفتهشده«رستوران»و«هتلوخوابگاه»های،

 جدول سرمایه(،4)است. درصدی یک وافزایش )هتل گردشگری بخش در گذاری
دهد.درواقعاینهااقتصادی،نشانمیخوابگاه،ورستوران(رابااعمالدرتمامیفعالیت

 فعالیتنتایج، در ایجادی اشتغال دربیانگر افزایش درصد یک ازای به مختلف های
ضرایبفزاینده1511گذاری)سرمایه اگرچه است. صنعتگردشگری( در ریال میلیون

فعالیت سایر با مقایسه اشتغالبرایصنعتگردشگریدر اما است، اندکبوده نسبتاً ها
ازاییکدرص فعالیتدسرمایهایجادیدرصنعتگردشگریبه هایمختلفگذاریدر

رابهخوداختصاصدادهاست.درواقع،نتایجبیانگراینواقعیتاست55اقتصادی،رتبه
51351گذاریصنعتگردشگری)هتلورستوران(،درصدیدرسرمایهکهافزایشیک

ایجادشدهلاغتشانفر135کندکهازاینبین،نفراشتغالدرسطحاقتصاداستانایجادمی
های.فعالیتباشدمیدرصدکلاشتغالایجادی(3.1صنعتگردشگری)معادلمربوطبه

فروشی» فروشیوخرده عمده هاییهستندکهنیزازجملهفعالیت«ساختپوشاک»و«
اند)بهارتباطنزدیکیباصنعتگردشگریداشتهورتبهنسبتاًباالییدرایجاداشتغالداشته

زاییصنعتگردشگریهایسوموهشتم(.ایننتایج،بیانگررتبهباالیاشتغالبرتبهترتی
سایر»هایاقتصادیاستاناست؛اگرچهگذاریدرفعالیتبهازایمیزانیکسانیازسرمایه

خدمات فعالیت« شامل فعالیتکه و خانگی مشاغل سرمایههای با پایینهای سرانه ی
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میزمی باالترین اشتغالباشد، سرمایهان از یکسانی ازایمقدار به را گذاریخواهندزایی
فعالیتداشت. تأثیرپذیری بیشترین آمده، بدست نتایج اساس ازبر اقتصادی های
فعالیتسرمایه به مربوط استان بخشگردشگری گذاریدر آموزشهای خدمات، سایر

وسای تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده و دولتی ابتدائی کاالها و نقلیه کهمیل باشد
بهخوداختصاصدادهرتبه اندوکمترینتأثیرپذیرینیزهایاولتاسومایجاداشتغالرا

خدمات،ایهایهستههایحاصلازتصفیهنفتوسوختساختکک،فراوردهمربوطبه
مسکونیوخدماتواحدهایمسکونیشخصی رتبهمیواحدهایغیر در هایباشدکه

آ دارند. قرار اشتغالخر استانخراساننتایجمربوطبه زاییباالیصنعتگردشگریدر
استان سایر در گرفته صورت مطالعات مشابه اسماعیلیانرضوی، بطوریکه است ها

هایدراستاننتایجمشابهیرا(5351(ومیراج)5331(،صباغکرمانیوامیریان)5355)
اند.بدستآوردهاصفهان،سمنانودرکلکشور

ها در اشتغالزایی با لحاظ یک درصد افزایش در  اشتغال ایجاد شده و رتبه فعاليت. 2جدول 
 گذاری در گردشگری سرمایه

 فعاليت ردیف
یک درصد افزایش در 

 گذاری سرمایه
 رتبه

 53 554زراعتوباغداری 5

 53 355 دامداری،مرغداری،پرورشکرمابریشموزنبورعسلوشکار 4

 54 11 جنگلداری 3

 11 53 ماهیگیری 5

 14 51 نفتخاموگازطبیعی 1

 15 43 سایرمعادن 1

 11 51 برق 3

 11 3 آب 5

 45 531 توزیعگازطبیعی 1

 51 415 هاساختمحصوالتغذایی،انواعآشامیدنی 51

 31 545 ساختمنسوجات 55

 5 153 ساختپوشاک،عملآوریورنگکردنخز 54

 41 545 دباغیوپرداختچرموسایرمحصوالتچرمی 53

 55 413 ساختچوبومحصوالتچوبی 55

 51 55 ساختکاغذومحصوالتکاغذی،انتشاروتکثیرو... 51

 15 5 هایهستهایهایحاصلازتصفیهنفتوسوختساختکک،فراورده 51

 55 14 ساختموادشیمیاییومحصوالتشیمیایی 53

 55 15 ساختمحصوالتازالستیکوپالستیک 55

 34 515 ساختسایرمحصوالتکانیغیرفلزی 51
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 فعاليت ردیف
یک درصد افزایش در 

 گذاری سرمایه
 رتبه

 31 11 ساختفلزاتاساسی 41

 35 511 ساختمحصوالتفلزیفابریکیبجزماشینآالتوتجهیزات 45

 41 515 بندینشدهدرجایدیگرآالتوتجهیزاتطبقهساختماشین 44

 55 335 آالتدفتری،حسابداریومحاسباتیساختماشین 43

 41 511 هایبرقیطبقهبندینشدهدرجایدیگرساختماشینآالتودستگاه 45

 15 53 هاووسایلارتباطیساخترادیووتلویزیون،دستگاه 41

 13 55 ساختابزارپزشکی،ابزاراپتیکی،ابزاردقیقوانواعساعت 41

 1 333 ساختوسایلنقلیهموتوری،تریلرونیمتریلر 43

 33 55 ساختسایرتجهیزاتحملونقل 45

 1 551 ساختمبلمانومصنوعاتطبقهبندینشدهدرجایدیگر،وسایر 41

 5 555 هایمسکونیساختمان 31

 1 111 هاسایرساختمان 35

 3 513 وکاالهاعمدهفروشی،خردهفروشی،تعمیروسایلنقلیه 34

 55 135 هتلوخوابگاهورستوران)گردشگری( 33

 31 11 راهآهن 35

 45 545 حملونقلجادهای 31

 51 55 حملونقللولهای 31

 35 31 حملونقلهوایی 33

 11 55 خدماتپشتیبانیوانبارداری 35

 53 15 پستومخابرات 31

 31 15 بانک 51

 45 451 هایجنبیآنهاهایمالیوفعالیتگریسایرواسطه 55

 54 111 بیمه 54

 14 1 خدماتواحدهایمسکونیشخصی 53

 15 1 خدماتواحدهایمسکونیاجاری 55

 13 3 خدماتواحدهایغیرمسکونی 51

 15 54 خدماتدالالنمستغالت 51

 51 13 کرایهوخدماتکسبوکار 53

 13 54 امورعمومیوخدماتشهری 55

 51 153 اموردفاعی 51

 51 355 امورانتظامی 11

 53 54 تأمیناجتماعیاجباری 15

 4 531 آموزشابتدائیدولتی 14

 3 333 آموزشابتدائیخصوصی 13

 51 334 آموزشمتوسطهعمومیومتوسطهفنیوحرفهایدولتی 15

 44 445 آموزشمتوسطهعمومیومتوسطهفنیوحرفهایخصوصی 11

 33 515 آموزشعالیدولتی 11

 43 415 آموزشعالیخصوصی 13



  153...  نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در

 فعاليت ردیف
یک درصد افزایش در 

 گذاری سرمایه
 رتبه

 43 531 خدماتآموزشیوتربیتی 15

 35 554 بهداشتودرمان 11

 11 31 دامپزشکی 11

 51 31 مددکاریاجتماعی 15

 41 415 مذهبیوسیاسی 14

 55 33 تفریحی،فرهنگی،وورزشی 13

 5 5553 سایرخدمات 15

هایتحقیقیافتهمأخذ:

 فعالیت(،3)جدولدر نیاز اشتغالمورد هایمختلفاقتصادیبراینتایجحاصلاز
ارائهشدهاستکهمیلیونریال(13155افزایشیکدرصدیارزشافزودهگردشگری)

بندیآنهانیزهایمختلفازنظرمیزاناشتغالرتبهیفعالیتترومقایسهبرایتحلیلدقیق
دادهشدهاست.نشان
براساسنتایجحاصله،برایافزایشیکدرصدیدرارزشافزودهصنعتگردشگری

نفردر555درصد(و15نفراشتغالدربخشگردشگری)555دراستانخراسانرضوی،
است54)هاسایرفعالیت نیاز مورد درصد( ایننتایجقابلبرداشت. از نکتهدیگریکه

شتغالغیرمستقیمصنعتگردشگریاست.چیزیدرحدودنیمیازاست،نسبتباالیا
افزایشدرارزشافزودهبخشگردشگری اقتصاداستانکهبهمنظور اشتغالایجادیدر

هایاقتصادیقرارخواهندگرفت.شوند،بصورتغیرمستقیمدرسایرفعالیتبسیجمی
افزایشیکدرصدیدرارزشموردنیازبرایپسازصنعتگردشگری،بیشتریناشتغال

فعالیت در استان، گردشگری صنعت افزوده هوایی»های نقل و «حمل هایفعالیت»،
«مذهبی «آموزشعالیخصوصی»، ساختمان»، هاسایر » خردهعمده»و «فروشیفروشیو

فعالیت این واقع، در بود. اشتغالخواهد لحاظ به صنعتها توسعه از متأثر بسیار زایی،
سرمایهگردش افزایش و هستند اثراتگری غیرمستقیم بطور صنعت، این در گذاری

هایفوقدارد.قابلتوجهیبرفعالیتاشتغالزایی
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 ایش در ارزش افزوده بخش گردشگرییک درصد افزایجاد شده برای اشتغال . 9جدول 

 فعاليت ردیف
اشتغال مورد نياز 

 )نفر(
 رتبه

 51 3.15 زراعتوباغداری 5

 51 4.13 دامداری،مرغداری،پرورشکرمابریشموزنبورعسلوشکار 4

 43 5.11 جنگلداری 3

 15 1.15 ماهیگیری 5

 51 1.45 نفتخاموگازطبیعی 1

 31 1.11 سایرمعادن 1

 53 1.54 برق 3

 14 1.51 آب 5

 55 1.33 توزیعگازطبیعی 1

 45 5.13 توتونوتنباکوهاوساختمحصوالتغذایی،انواعآشامیدنی 51

 41 5.41 ساختمنسوجات 55

 13 1.11 ساختپوشاک،عملآوریورنگکردنخز 54

 15 1.15 دباغیوپرداختچرموسایرمحصوالتچرمی 53

 31 1.51 ساختچوبومحصوالتچوبی 55

 33 1.15 ساختکاغذومحصوالتکاغذی،انتشاروتکثیرو... 51

51 
هایهایحاصلازتصفیهنفتوسوختفراوردهساختکک،

 هستهای
1.15 13 

 54 3.41 ساختموادشیمیاییومحصوالتشیمیایی 53

 31 1.51 ساختمحصوالتازالستیکوپالستیک 55

 55 3.31 ساختسایرمحصوالتکانیغیرفلزی 51

 51 5.15 ساختفلزاتاساسی 41

 45 5.51 ماشینآالتوتجهیزاتساختمحصوالتفلزیفابریکیبجز 45

 53 4.35 بندینشدهدرجایدیگرآالتوتجهیزاتطبقهساختماشین 44

 15 1.11 ساختماشینآالتدفتری،حسابداریومحاسباتی 43

45 
هایبرقیطبقهبندینشدهدرجایساختماشینآالتودستگاه

 دیگر
5.11 43 

 15 1.15 هاووسایلارتباطیدستگاهساخترادیووتلویزیون، 41

 53 1.43 ساختابزارپزشکی،ابزاراپتیکی،ابزاردقیقوانواعساعت 41

 55 4.15 ساختوسایلنقلیهموتوری،تریلرونیمتریلر 43

 51 1.51 ساختسایرتجهیزاتحملونقل 45

41 
ساختمبلمانومصنوعاتطبقهبندینشدهدرجایدیگر،و

 سایر
1.33 34 

 3 5.51 هایمسکونیساختمان 31

 1 1.11 هاسایرساختمان 35

 1 1.11 عمدهفروشی،خردهفروشی،تعمیروسایلنقلیهوکاالها 34

 5 553.13 هتلوخوابگاهورستوران)گردشگری( 33



  191...  نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در

 فعاليت ردیف
اشتغال مورد نياز 

 )نفر(
 رتبه

 5 5.15 راهآهن 35

 1 3.11 حملونقلجادهای 31

 11 1.15 حملونقللولهای 31

 4 55.54 حملونقلهوایی 33

 53 3.15 خدماتپشتیبانیوانبارداری 35

 55 4.33 پستومخابرات 31

 41 5.51 بانک 51

 54 1.53 هایجنبیآنهاهایمالیوفعالیتسایرواسطهگری 55

 31 1.15 بیمه 54

 11 1.15 خدماتواحدهایمسکونیشخصی 53

 11 1.15 خدماتواحدهایمسکونیاجاری 55

 14 1.15 خدماتواحدهایغیرمسکونی 51

 13 1.11 خدماتدالالنمستغالت 51

 33 1.31 کرایهوخدماتکسبوکار 53

 41 5.15 امورعمومیوخدماتشهری 55

 44 5.11 اموردفاعی 51

 35 1.51 امورانتظامی 11

 11 1.55 تأمیناجتماعیاجباری 15

 51 1.55 آموزشابتدائیدولتی 14

 11 1.11 آموزشابتدائیخصوصی 13

 55 1.51 آموزشمتوسطهعمومیومتوسطهفنیوحرفهایدولتی 15

 15 1.51 آموزشمتوسطهعمومیومتوسطهفنیوحرفهایخصوصی 11

 41 5.15 آموزشعالیدولتی 11

 5 3.11 آموزشعالیخصوصی 13

 55 1.41 خدماتآموزشیوتربیتی 15

 51 4.35 بهداشتودرمان 11

 51 1.35 دامپزشکی 11

 35 1.11 مددکاریاجتماعی 15

 3 55.51 هایمذهبیوسیاسیفعالیت 14

 45 5.15 تفریحی،فرهنگی،وورزشی 13

 35 1.15 سایرخدمات 15

هایتحقیقمأخذ:یافته

 گيری و پيشنهادها نتيجه

تواندریافتکهبطورخالصهازمحاسباتصورتگرفتهونتایجبدستآمدهچنینمی
زاییچشمگیریرابههمراهداردوازاینحیث،دارایجایگاهصنعتگردشگری،اشتغال
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توانبیانگذارینیزمیتواندباشد.ازنگاهسرمایهایمیهایمنطقهریزیایدربرنامهویژه
گذاریکهدرایناینسبتاًباالییبرایهرواحدسرمایهشگریازبازدهکردکهصنعتگرد
می صورت سایرصنعت از صنعت این اثرپذیری و اثرگذاری است. برخوردار گیرد،

هایمیانیقرارداردوازجایگاهمعتدلیبرخورداراست.هایاقتصادینیزدررتبهفعالیت
گذاریصنعتگردشگری)هتلورستوران(،مایهافزایشیکدرصدیدرسرایکهبهگونه
نفرشغلدر135کندکهازاینمیان،نفراشتغالدرسطحاقتصاداستانایجادمی51351

درصدکلاش3.1صنعتگردشگری)معادل ایجادخواهدشد. ایننتایج،تغالایجادی(
درگذاریانیازسرمایهزاییصنعتگردشگریبهازایمیزانیکسبیانگررتبهباالیاشتغال

اشتغالایجادیبرایافزایشیکدرصدیدرهایاقتصادیاستاناست.همچنینفعالیت
 سهم بیانگر صنعتگردشگری، )15ارزشافزوده خود555درصدی در اشتغال نفر(

هااست.نفر(درسایرفعالیت555درصدی)54بخشگردشگریو
گردد:هاوپیشنهاداتزیرارائهمیپژوهش،سیاستبراساسنتایجبدستآمدهازاین

 افزایشسهماعتباراتعمرانیوتشکیلسرمایهدرصنعتگردشگرینسبتبهسایر
فعالیت توان دلیل به اقتصادی، های میباالی آن، محرکواشتغالزایی موتور تواند

 توسعهاقتصادیاستانبودهورشداینبخشراموجبشود.

 گریبهدلیلاشتغالزاییغیرمستقیمقابلتوجهیکهدارد،درصورتیکهتوسعهگردش
سیاست هدفاصلی عنوان به مشهد شهر بویژه استان بیکاریدر ومسئله گذاران

می لذامسئوالناستانیباشد، تواندمهمتریناقدامبرایدستیابیبهاینهدفباشد.
گذاریدرصنعتیچعنوانازسرمایهبهههایآتی،ریزیبرنامهگردددرپیشنهادمی

در پرداختی اعتبارات سهم از لزوم، صورت در بلکه نشود. کاسته گردشگری
پزشکی(،فعالیت لوازم و اپتیک اکترونیک، صنایع جمله )از باال فناوری با های

زایینسبتاًخدماتمسکونیوداللیومستغالتکاستهشود)بهدلیلمیزاناشتغال
 هاباتوجهبهارزشافزودهایجادی(.فعالیتپاییناین

 گذاریدراینصنعتکهبهدنبالآنپیامدهایتوسعهگردشگریوافزایشسرمایه
تواندازطریقبهبودفضایکسبومثبتوقابلتوجهاشتغالزاییرابهدنبالداردمی

بخشگذاریدراینکار،بخصوصدربخشخصوصیودرنتیجهافزایشسرمایه
جذبسرمایه زمینه نمودن فراهم لذا شود. اینمحقق در بخشخصوصی گذاران

 صنعتازاهمیتبسزاییبرخورداراست.


  



  199...  نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در

 منابع و مآخذ

استاندردرآمدواشتغالبرآناثراتوگردشگریجذابیت(؛بررسی5355اسماعیلیان،علیرضا)
،جلدتحقیقاتیمعاونتاموراقتصادیمجموعهایازخالصهگزارشهایطرحهایاصفهان؛

531-551(،صفحات5351-51دوم)
 انتشارات ؛پایدار( گردشگری رویکرد روستایی)با گردشگری توسعه(؛5353) رضا محمد رضوانی،

 تهران تهران، دانشگاه

پایگاهاینترنتییاقتصادیگردشگریسیاهدرایران؛(؛بررسیپتانسیلتوسعه5311زیدی،مونا)
 www.anthropology.ir

)فر،خوش صادق؛ صالحی، 5331غالمرضا  ماهنامه بابلسر، در گردشگری مدیریت و ریزی برنامه(؛

کشور هایشهرداری و هادهیاری سازمان انتشارات ،هاشهرداری
بررسیاثراتاقتصادیتوریسمدرجمهوریاسالمی(؛5331،سعید)امیریان،مجید؛صباغکرمانی

.53-13(:51)5؛وهشنامهبازرگانیپژستانده؛–ایرانبااستفادهازتحلیلداده
علی ارزیابیمیزاناشتغال5353حسین)صمدی، زاییجذبتوریستبراساسالگویایستای(؛

ستانده ـ منطقهداده فارس(؛ موردیاستان ای)مطالعه شمارههایاقتصادیپژوهشفصلنامه ،
 .55-53،صص54و55

( معصومه هرچگانی، ترکی سیدرامین؛ اجتماعی5355غفاری، توسعه در نقشگردشگری -(؛
 مطالعهموردیبخشسامان؛ فصلنامهاقتصادیمناطقروستاییاستانچهارمحالوبختیاری:

541-553؛صفحات51؛شمارهروستاوتوسعه
صدا مهسا؛ )غفوریان، عاطفه بررسی5311قتی،  برای گردشگر جذب در آبی هایپارک نقش (؛

موج اقتصادی توسعه مجموعه موردی نمونه شهرها: مشهد؛ آبی کنفرانساقتصادهای اولین
 .؛مشهدشهریایران

هایخدماتهایاشتغالزاییدرزیربخششناساییظرفیت»طرحپژوهشی(؛5351قویدل،صالح)
 ریزییآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامه،موسسهعال«ایران

کارکردها،چالش5355محسنی،رضا) (؛گردشگریپایداردرایران: تهران، مجلههاوراهکارها؛
 45،شمارهعلمیپژوهشیفضایجغرافیایی

مهرابیبشرآبادی،حسین؛جالییاسفندآبادی،سیدعبدالمجید؛شکیبایی،علیرضا؛جاودان،ابراهیم
هایآن؛(؛بررسینقشگردشگریدراقتصاداستانکرمانوتوسعهکالبدیشهرستان5311)

آذرماه3و4؛مشهد،اولینکنفرانساقتصادشهری
فرخناز) (؛اثرجاذبه5351میراج، نشریهتحقیقاتهایگردشگریاستانسمنانبرپویاییاشتغال؛

15-31صفحات؛51شماره؛3؛جلد3؛دورهکاربردیعلومجغرافیایی
خ ن.نصراللهی، ص.اکبری، پس5314).رمضانی، مصرفو توزیع، تخصیص، ایجاد، انداز(؛

بین گردشگری مخارج از ارزیحاصل بخشدرآمد در استانالمللی مختلفاقتصادی های
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