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Investigating and analyzing the effects of oil price 

shocks on unemployment in Iran 

Abstract 
The issue of protecting the environment is one of the world's current issues. 

Environmental disaster not only steals peace and security from human life but 

also threatens human existence, that's why environmental discussion is one of 

the most important and serious issues of the day in scientific and political 

circles. Nature has a regular cycle in which whatever is destroyed can be 

reborn. But with the help of his intelligence and talent, man has disturbed the 

order of nature and the movement of its wheels. Forests are the shelter of the 

most diverse biological communities in the world and the richest biodiversity 

on earth. Within the forests are hidden a large number of potential medicines 

and thousands upon thousands of unseen and undiscovered species. Other 

benefits of forests include the ability to moderate the world's climate and the 

stability of the entire earth's climate. Due to the increase in population (fixed 

and mobile) and the growth of urbanization and the transformation of cities 

into the center of economic and social activities, as well as the establishment 

of productive industrial enterprises and the subsequent reduction of 

agricultural land and natural green spaces, the development of urban green 

spaces has become more important. Therefore, urban parks and green spaces 

are important both from the point of view of providing environmental needs 
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and from the point of view of providing leisure time and social interaction 

platforms. Parks are among those whose services do not have a market, and 

therefore the market is unsuccessful in determining their price and valuing 

them; Therefore, the willingness to pay (WTP), which is defined as an 

economic concept and actually as the amount of money that the consumer is 

willing to pay for using services, can be a guide for market prices for such 

non-market services. Willingness to pay is inferred directly by asking people 

to express their willingness to pay, or indirectly by observing the economic 

costs necessary to use the services or the costs incurred to obtain their 

substitute services. The method of conducting the present research is practical 

in terms of its purpose and it also examines the presence or absence of a 

relationship between measurable variables such as age, education, marital 

status, and occupation with the willingness to pay variable. In general, we are 

looking for the following goals in this research: 

1- Examining the relationship between people's income level and their 

willingness to pay for the protection of hand-planted forests in Tehran 

province. 

2- Examining people's behavior according to moralistic and consequentialist 

views toward the protection of man-planted forests in Tehran province. 

3- Identifying other factors affecting the willingness of residents of Tehran 

province to pay for the protection of hand-planted forests in Tehran province 

and classifying them. 

In this study, the CVM method was used to estimate the willingness of Tehrani 

citizens to pay for the protection of hand-planted forests in Tehran province. 

This method requires building a hypothetical market or simulating the market 

through a questionnaire in which the respondents answer the questions related 

to their willingness to pay or receive about the specific changes of the subject 

in question. In this method, we first prepared a preliminary questionnaire, and 

after reviewing and consulting in the form of an online questionnaire, we 

distributed it among 68 household heads, and then we determined the low, 

middle, and high levels of willingness to pay, and finally, after introducing the 

main questionnaire, we distributed it among the people. It was distributed in 

various Tehran provinces and the results were recorded. The sample size in 

this research is calculated using Cochran's formula and is equal to 404 people. 

Due to the widespread use of the logit model in the calculation, this model 

was used in this research and the results of this research were obtained using 

SPSS software (to investigate the socio-economic characteristics), SHAZAM 
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(to estimate the logit function), Wolfram Alpha (to numerical integral 

estimation), has been extracted. According to the different numbers that were 

mentioned in the expression of the maximum or minimum annual amount for 

each family member, these numbers are divided into four groups: zero to 

15,000 Rials, 15,000 to 30,000 Rials, 30,000 to 60,000 Rials, and finally 

60,000 Rials and above. We concluded that the results showed that the most 

responses to the maximum or minimum annual amount for each family 

member were in the group of 60,000 Rials and above with a frequency of 38, 

and the lowest willingness to pay was related to the group of 15,000 to 30,000 

Rials with a frequency of 38. It is 13. The average willingness of households 

to pay for the protection of hand-planted forests in Tehran province is equal 

to 115,744 Rials per year. Each family is willing to pay an average of 115,744 

Rials per year for the protection of hand-planted forests. Based on the average 

dollar rate (each dollar is equivalent to 240,000 Rials in 1400), each family 

investigated in this study tends to spend about 5.0 dollars of their income 

annually for the protection of hand-planted forests. The average willingness 

to pay per person per year is equal to 115,744 Rials. The variables of ethics in 

payments, education, age, and household population are among the most 

important positive and significant influencing factors on the willingness of 

people to pay for the protection of hand-planted forests. 

According to the results of the research and the final amount of the estimated 

willingness to pay, to cover the costs of protecting man-made forests in Tehran 

province, it is possible to receive a maximum amount of 115,744 Rials 

annually in the form of maintenance and protection fees for man-made forests 

in Tehran province from the households of Tehran province. According to the 

results of the research, which identifies the impact of consequentialist factors 

as negative and the impact of conscientious factors as positive, it is suggested 

that by investing in this sector of culture building, education, and advertising 

and introducing the values of these areas to the conscientious side based on 

moral components. Considering that the number of visits to these forests 

increases the probability of willingness to pay, it is suggested to provide 

conditions for citizens to visit more and use the available benefits for citizens. 

In this, the population with higher education, large households, and people 

with higher age groups are of great importance in the target society. 

Keywords: Hand-planted forests, Willingness to pay, Logit model,  
Consequentialist payment, Duty-oriented payment 

JEL Classification: Q51, Q57, Q58 
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بر بیکاری بخشی های قیمت نفت بررسی و تحلیل اثرات تکانه

 در ایران

 ییرضایمهرداد عل

 1یشهرک

 تیریدانشکده مد  گروه علوم اقتصادی،  ست،یز  ط یکارشناس ارشد اقتصاد مح

 ایران ،چابهار  ،چابهار ییا یو علوم در ی انورد ی، دانشگاه دری و علوم انسان

  

 یمهد

 لمسو رافکنیش

اقتصادی،  ی،اقتصادعلوم  استادیار   علوم  مد  گروه  علوم   تیریدانشکده  و 

 ایران ،چابهار ،چابهار  ییا یو علوم در ی انوردی، دانشگاه دریانسان

  

 ، کارمند دارایی، استان آذربایجان شرقی، ایرانیاقتصاد علوم  دکتری  جلیلی  زهرا

  

 چکیده
در    نفت  اهمیت  به  بر  باتوجه  تاثیرگذاری  بر  عالوه  نفت  قیمت  نوسانات  صادرکننده،  کشورهای 

خصوص در بیکاری کشورهای  ترین منبع اختالل در اقتصاد و به اقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگ

های قیمت نفت بر  رو در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تکانه شود. از اینوابسته به نفت محسوب می

  استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری با    2019تا    1998در بازه زمانی  بیکاری بخشی در ایران  

نمودار واکنش توابع بیکاری بخش کشاورزی،  دهد که  های تحقیق نشان میها است. یافته پرداخت

ها  های مختلف متفاوت بوده و در بعضی دوره صنعت و خدمات نسبت به شوک قیمت نفت طی دوره 

توان  های تجزیه واریانس میچنین با استناد به جدول است.همها کاهش یافتهدوره بهبود و در بعضی  

های کشاورزی و صنعت مربوط به تغییرات قیمت  اذعان نمود که تغییرات عمده توابع بیکاری بخش 

 است.نفت بوده و تغییرات بیکاری بخش خدمات نیز ناشی از تغییرات نرخ بهره بوده 

 ران یتکانه، ا ،یبخش یکارینفت، ب  متیق :یدیکلکلمات 

 JEL :58, Q57, Q51Q بندیطبقه   
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 مقدمه

امروز به  در جهان  ایفا  نفت  عنوان یک مبحث ضروری در تولید، نقش مهمی را در تکامل جهان 

در  می نفت  جایگاه  زیادی  حد  تا  بتواند  که  نشود  یافت  دیگری  جایگزین  که  زمانی  تا  و  کند 

ای بر اقتصاد جهان خواهد داشت. زیرا  چنان تأثیرات گسترده کسب نماید، همفرآیندهای تولید را  

اکثر تولیدات انسان در تمامی مراحل از تولید تا توزیع از مصارف انرژی گرفته تا حمل و نقل، وابسته  

باشد. محدودیت همیشگی عرضه و تقاضای جهانی برای این عامل ضروری اقتصاد، بهاء  به نفت می

-بینی مواجه ساختههای بزرگ اما غیرقابل پیشواره با نوسان و در برخی موارد، با شوک نفت را هم

نشده در بهاء این منبع تجدیدناپذیر انرژی امری  بینیاست. به این دلیل شناخت پیامدهای نوسان پیش

   (.Emadi, 2015)ضروری است 

  های اقتصادی در کشورهای وابسته به رین شوکت نوسانات قیمت نفت یکی از اساسی ازسوی دیگر

اثرات فراوانی را بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت گذاشته و باعث  رفتن نرخ نفت  نفت است. باال

چنین با نزول قیمت نفت  است. همتمزد و واردات در این کشورها شده ها، بهاء دسرشد وسیع قیمت 

و بالتبع موجب کاهش    ای ارزی و واردات در کشورهای صادرکننده نفت کاهش گردیده درآمده

 Asari-Arani, Jaafari-samimi)  شودتولید گردیده  که باعث رکود تورمی و کاهش عرضه می

& Rasoli, 2010)  . تأثیرتکانه قاین در حالی است که  بر بی های حاصل از  های  ثباتییمت نفت 

قرار داد. در دیدگاه    توان از دو دیدگاه مدنظرکننده نفت را میدی کشورهای صادرگسترده اقتصا

های قیمتی نفت در دوران رکود اقتصادی، در باال رفتن میزان بیکاری،  جایی که شوک اول، از آن

گران  است. برخی از تحلیلشدت تاثیرگذار بوده د مشکالت مربوط به کسری بودجه به تورم و تشدی

کنند،  گذاران پولی توجیه میتوجه به رفتار سیاست های نفتی را باثرات اقتصادی شوک ا اقتصادی  

د به کاهش نرخ بیکاری و تثبیت تورم هستند. لذا الزم  متعق  زمانطور هم ران پولی بهگذاسیاستزیرا  

بنابراین سیاستهای قیمتی نفت واکنش ماست که آنان به شوک  گذاران پولی  ناسبی نشان دهند. 

توان  بنابراین میتوانند منحصراً بر اثرات اولیه نوسانات قیمتی نفت بر نرخ بیکاری تمرکز کنند.  می

گرفت می  نتیجه  اقتصادی  وضعیت  افول  موجب  نفت  قیمت  افزایش  را  که  بیکاری  نرخ  که  شود 
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ز عوامل مهم تولید  عنوان یکی این است که با افزایش قیمت نفت بهدلیل این امر ادهد.  افزایش می

  گرددیابد و باعث کاهش تولید و بیکاری می در کنار نیروی کار و سرمایه، هزینه تولید افزایش می

(Cuestas & Gil-Alana, 2018).  در فعالیت ارتباط  رشد  به  حال  کشورمان  اقتصادی  های 

داً به تحوالت  چنین بازار جهانی پرتالطم نفت که شدیدرآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و هم

یرات غیرمنتظره درآمدهای نفتی  حمالت ناشی از تغی  ته است، اقتصاد کشور را در برابرجهانی وابس

عنوان  به   .( Ebrahimi & Shokri, 2011)است  قیمتی و یا درآمدی نفت قرار داده جمله نوسانات  از

های  البرابر شدن بهاء نفت در س، سه  1353توان به چهار برابر شدن درآمدهای نفتی در سال  مثال می

، کاهش درآمدهای نفتی در اثر  65تا    63های  مالحظه نرخ نفت در سال ، کاهش قابل50پایانی دهه  

 1387سابقه بها نفت در سال  شمسی و نهایتاً، باالرفتن بی   70های پایانی دهه  رکود جهانی در سال

نمود    بر بیشتری محدودیت  نفتی، منفی هایاثرتکانه   در  .(Vazifa-Dmirchi, 2010)اشاره 

  دارد  آن  به اشاره  موضوع  شود. اینمی اعمال ارزی جوییصرفه دلیلبه خدمات وا  کااله واردات

توسعه درکشورهای که اعظم آنکه دلیلبه ایران چونهم درحال   شامل واردات قسمت 

این   شود،می تولیدی قسمت  موردنیاز اولیه  مواد  و ایسرمایه هایفرآورده  اعمال  درنتیجه 

دارد. پیامد این اوضاع، افزایش   تولیددر بخش    مخربی  ثیرات بسیارا ت ها در بخش وارداتمحدودیت 

 .(Cuestas & Gil-Alana, 2018)است  بیکاری افزایش و  اقتصادی  رکود ارز، نرخو   تورم

چون  کشورهایی هم برای که داد موردتوجه قرار نیز حیث این از باید را نفت درآمد تحرکات البته 

که قیمت نفت سیر صعودی بگیرد   است؛حتی زمانیدوره اخیر درگیر تحریم نفتی بوده ایران که در 

  حاصل از فروش نفت به داخل کشور،   ورود ارزبازار یا عدمآمدن سهم فروش ازکل  خاطر پایینبه

مقدارکه  گذارد. بدیهی است هر  اقتصاد کشور نمیباید تأثیری بر    گونه کهافزایش قیمت نفت آن

تأثیرپذیری اقتصاد به تحرکات ناشی از    ؛ باشدبستگی بیشتری به درآمد نفت داشته وا   بودجه کشور 

های مهم کشورهایی است که  قیمت نفت بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر موضوع بیکاری ازدغدغه 

ناپذیری ایجاد  های جبرانتواند آسیبک کشور می یجمعیت جوان باالیی دارند. افزایش بیکاری در

این گروه را    اقتصاد ایران که دارای درصد باالیی ازجمعیت فعال است و عده کثیری از   کند. در
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های  آسیب   تواند دهد ؛ معضل بیکاری در این گروه می تحصیالت دانشگاهی تشکیل می  جوانان با 

صیل  طرفی هزینه بسیاری برای هر فرد از دوران ابتدایی تح  وجود آورد. ازجدی روانی واجتماعی به 

ه دیگرکشورها مهاجرت نیروی کارکشور ناچار ب  ، دلیل بیکاریاما به  ؛شودهای دانشگاهی میتا دوره 

به می و  افزایش کند  انسانی درجهت  این سرمایه  از  مقصد  رایگان کشور  بهره   صورت  تولید خود 

توان از طریق  های قیمت نفت بر بیکاری را میاثرگذاری تکانه   .(Ioannidis & Ka, 2018)برد  می

برخی صنا تولید در  افزایش طوالنیتغییر در ساختار  بررسی کرد.  نیز  نفت؛ عالوه  یع  قیمت  مدت 

تغییر بر  تأثیر  تولید،  ساختار  برداشتن توانایی  نفت    باشد.تواند داشتهبیکاری می  مهمی  تکانه قیمت 

چنین  که گرایش نفتی دارند افزایش دهد و هم  هاییبخش   تواند میزان هزینه تولید درتعدادی از می

تامی شود  موجب  روشبنگاه   تواند  تولید  ها  جدید  را  های  دارد  نفت  به  کمتری  گرایش  که  را 

های  میان بخش  در  تخصیص مجدد سرمایه و نیروی کاربه نوبه خود منجر به    اتخاذکنند. این تغییر

اقتصاد کشور  .  (Nusair, 2020)مدت بر بیکاری اثر بگذارد  تواند در بلندشودکه میمختلف می

فتی ثابت  درصد از منابع ن  10وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز دارد. ایران دارای  

شدت وابسته  ده محصوالت است. اقتصاد ایران به کشورهای صادرکننترین  باشد و از اصلیجهان می

است، همبه درآمدهای ح نفت و گاز  از صادرات  از بخش خدمات  اصل  بعد  نفت  اکنون مبحث 

 بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد. 

رود که  میشمار  های کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بهترین چالش بیکاری یکی از  اصلی

تمام بخش  نامطلوب آن  تأثیرپیامدهای  را تحت  بادهد.  قرار می   های جامعه  قیمت  توج دولت  به  ه 

های مالی  کند و براساس کم یا زیاد بودن درآمد خود، سیاستریزی مینفت، بودجه خود را طرح

بنابراین نوسان قیمت نفت، بر  کند. های پولی انبساطی و یا انقباضی را اتخاذ میو  به تبع آن سیاست 

خوش تغییرات  های مالی دولت را نیز دستبودجه دولت و درآمدهای دولتی اثر گذاشته و سیاست 

اشتغال، رونق و رکود  های دولتی در ارتباط با تولید،  هایی که از طریق هزینه کند و این یعنی برنامه می

طرح میاقتصادی  تحتریزی  قیمت اتشود،  نوسانات  می  ثیر  قرار   ,Bromand)  گیردنفت 

Mohammadi, Pazhoian, Farzinvash & Memarnezhad, 2019) . 
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ترین منبع انرژی است  نفت هنوز هم اصلی  های اقتصادی تولیدی بشر به انرژی وابسته است.فعالیت

تولیدات صنعتی محسوب می از  بسیاری  ماده خام  انرژی،ک .  شودو  منابع  یا صنعت  بدون  شاورزی 

داشت.   نخواهد  نفتی میوجود  تنزل سرمایه  تواندرونق  و  کاهش سودآوری  طریق  در  از  گذاری 

کشاورزی در کشورهای صادرکننده نفت    خدمات و   های صنعت، های مولد به تخریب بخش فعالیت

 نتیجه کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در این کشورها منجر شود. و در

توجهی بر سطح تواند نقش قابلانات قیمت نفت میشود نوسفوق مشخص میتوجه به توضیحات  با

رو بر آن شدیم تا این رابطه  این های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد. ازاشتغال و بیکاری در بخش 

شده در ایران داللت بر این  مرور مطالعات انجام. را در ایران به شکل تجربی مورد بررسی قرار دهیم

بر بیکاری    رغم اهمیت نقش تأثیر قیمت نفت بر بیکاری تاکنون نقش تأثیر قیمت نفت که علیدارد  

رو وجه تمایز مطالعه حاضر با دیگر مطالعات  است. از اینهای اقتصادی موردتوجه قرار نگرفتهبخش

  دهی مطالعه حاضر به سازمانباشد.های اقتصادی میدر بررسی نقش قیمت نفت بر بیکاری در بخش 

شینه  این ترتیب است که بعد از مقدمه حاضر، مروری بر ادبیات تحقیق که شامل مبانی نظری و پی

می تحقیق  آورده تجربی  بهمیباشد،  سوم  بخش  روش شود.  دربرگعنوان  تحقیق  مدل  شناسی  یرنده 

نهایت،  پردازد. درها میوتحلیل یافته ه باشد. بخش چهارم به تجزیاستفاده میهای موردتحقیق و داده 

 گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی اختصاص دارد.بخش پایانی به نتیجه 

 مروري بر ادبیات تحقیق 
شود. سپس به مطالعات تجربی موجود در زمینه تحقیق  میهای نظری آورده بخش، ابتدا پایه   در این

 شود.  اشاره می

 مبانی نظري 

توجه  قاضا بر اقتصاد تأثیر بگذارد. باتواند از طریق دو کانال اصلی عرضه و تتغییرات قیمت نفت می

های  بینی تئوریک مدلطلوب عرضه است، اکثر مطالعات پیشبه کانال عرضه که مشابه شوک نام

کنند که افزایش قیمت نفت منجر به افزایش سطح قیمت و کاهش  شوک سمت عرضه را تائید می

. این مسئله به این علت است که نفت در کنار نیروی کار و  (kilian, 2014)شود  سطح تولید می
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زایش قیمت تولید  سرمایه یکی از عوامل اصلی تولید است. بنابراین افزایش قیمت نفت منجر به اف

ها، کاهش تولید و بیکاری  شود که ممکن است عرضه کل را کاهش دهد که موجب افزایش قیمت

راستا  شود.می این  بین   Mork (1989)و    Hamilton (1983)  در  منفی  رابطه  که    دریافتند 

اقتصادی  های نفتی موجب رکود  و نشان دادند که شوک وجود دارد    GDP  های قیمت نفت وشوک 

رابطه    Carruth, Alan, Mark, Hooker, Andrew & Oswald (1998)چنین  هم  شوند.می

نشان    Nasseh & Elyasiany (1984)مثبتی بین قیمت واقعی نفت و بیکاری به دست آوردند.  

یک تکانه تورمی عمده در آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان    1973دادند که شوک قیمت انرژی سال  

 & Cuestas)  ه ایجاد کرد. در مورد کانال تقاضا که مشابه شوک منفی تقاضای کل استو فرانس

Gil-Alana, 2018) . 

شود که ممکن  افزایش قیمت نفت منجر به انتقال درآمد از واردات نفت به کشورهای صادرکننده می

کشورهای   بر  متفاوتی  اثرات  داشته است  نفت  واردکننده  و  در  صادرکننده  کشورهای  باشد. 

، انتقال درآمد منجر به درآمد ملی بیشتر از طریق درآمد باالتر صادرات خواهد شد.  صادرکننده نفت

کننده نفت  ت. در مورد کشورهای واردکننده باال خواهد رفنابراین قدرت خرید و تقاضای مصرفب

فته در نتیجه  یاشود و قدرت خرید کاهشه منتقل می ها به کشورهای صادرکنندبخشی از درآمد آن 

ها و پارامترهای  ری از شاخص نرخ بیکا  .(Dogrul & Soytas, 2010)  یابدتقاضای کل کاهش می

-ور است. افزایش نرخ بیکاری بهکننده در سنجش وضعیت اقتصادی یک کشموردرجوع و تعیین

نشانه  کاهش  عنوان  موجب  طرفی  از  و  اقتصادی  رشد  کاهش  موجب  اقتصاد،  ضعف  نقاط  از  ای 

های بیکاری، عوامل اثرگذار و چگونگی اثرگذاری یکی از  بنابراین درک پویاییشود.  می  هاه هزین

د نفت  موضوعات محوری اقتصاد کالن است. البته باید در نظر داشت که اگر چه در سال قبل درآم

اهش  های اخیر، سهم ایران از بازارهای جهانی ک است اما به دلیل تحریممنبع اصلی تأمین مالی بوده 

 . (Thompson, 2017)  یافته لذا اثرگذاری افزایش یا کاهش بهای نفت متفاوت خواهد بود 
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 تکانه نفتی 

از ارزش اقتصادی در یک زمان  )اسمی و واقعی(  انحراف مقادیر متغیرهای  انتظاری  هرگونه  های 

این مبحث بسته به نوع  شود. در  بحث در آن دوره نامیده می( متغیر مورد1ها به منزله تکانه )شوک آن

اند، روندهای انتظاری  ای که متغیرها در آن شکل گرفتهاجتماعی و دوره   –متغیرها و ساختار اقتصادی

تصور خواهند بود. مفهوم  وابسته مختلفی قابل نوسانات متفاوتی برای هر متغیر اقتصادی و در نهایت

ی افزایش  نفتی،  است.  تکانه  نفت  قیمت  ناگهانی  کاهش  میبه ا  این نظر  در  تعریف خام همه    رسد 

موافق تعاریف  هست  کارشناسان  کالن  اقتصاد  متغیرهای  بر  آن  سنجش  مورد  در  ولی  و  ند،  متعدد 

ف در نتایج نیز از  شود و ظاهراً قسمتی از اختالمی  گزارش  گیری فراوانیهای اندازه بنابراین روش 

  .(Cunado & Gracia, 2015) آیدوجود میهمین مسئله به

آن در بازار نفت شود،    درنهایت هر عاملی که سبب ایجاد اختالل در عرضه و تقاضای نفت و متعاقب

عنوان  مدت غیرقابل تعدیل باشند بهباشد  و در کوتاه   نشده بینیخصوصاً آنکه این عامل یا عوامل پیش

باعث تغییر )کاهش و افزایش( در    گردد. این اختالالت اکثراً می  تکانه یا تکانه بر بازار نفت عنوان

  شود. حال اگر این اختالالت به صورت گسترده بر صحنه اقتصادی یک یا چند کشور قیمت نفت می 

با مشکالت متعددی مواجه شود، این تکانه تبدیل به    هاداخلی آن  ای اثر گذارند که اقتصادگونه به

 . (Samadi, Sarkhoshsara & Amini Daravazan, 2017)   گرددبحرانی برای اقتصاد آنان می

 مفهوم بیکاري

گویند.  کند،  به این افراد بیکار میند اما در دستمزدی معین کار پیدا نمیهست  افرادی که جویای کار

 در ادبیات اقتصادی سه روش برای محاسبه نرخ بیکاری وجود دارد: 

CUER =
کل بیکاران 

جمعیت  کل کشور 
 :)نرم خام بیکاری(  

GUER =
کل بیکاران 

 جمعیت  ده  سال و بیشتر 
 :)نرم عمومی بیکاری(  

NUER =
کل بیکاران 

جمعیت  فعال 
 :)نرم خالص بیکاری(  

 

1. Shock  
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کاربردی و  بیکاری،بهترین  سنجیدن  برای  روش  بیکاری(    ترین  )نرخ  بیکاری  خالص  نرخ  معیار 

بیکاری در قسمت می نرخ  بررسی  تحلیل و  به  بیکاری  نوع  این  بیکاری بخشی:  تلف  های مخباشد 

 پردازد.اقتصاد ازجمله  صنعت، کشاورزی و خدمات می

 بخش خدمات 

در اقتصاد به نقش بخش خدمات پرداخت. کالرک نشان داد که     Clark (1940)  برای اولین بار

بنگاه  دارند درتعداد  فعالیت  طی زمان در حال   هایی که در بخش صنعت در کشورهای مختلف 

بررسی اشتغال در    های بخش خدمات در حال ازدیاد است؛ند و در حالی که تعداد بنگاه هست   کاهش

اتفاقات    تریناز سوی اقتصاددان معروف ویلیام جی بامول یکی از مهم  1967بخش خدمات در سال  

ش سهم اشتغال در  هایی که در گذشته انجام گردیده حکایت از افزایاست. بررسیبوده    تئوریکی

وری نیروی کار در بخش خدمات  در صورتی که در طول زمان رشد بهره   بخش خدمات داشت؛

های کاالیی )صنعت و کشاورزی( کمتر بود. حال اگر اقتصاد در دو بخش کاالیی و  نسبت به بخش 

ماری  ایجاد بی  احتمال  متوازن باشند،یروری غخدماتی تعریف شود و هر دو بخش دارای رشد بهره 

ای نیروی کار در حال افزایش در بخش خدمات تقاضا بر  بامولی وجود دارد. ولی در دنیای حقیقی،

کردن دالیل افزایش سهم  سیاری از اقتصاددانان در پی مشخصب  برای توجیه این تناقض،  است.بوده 

وری  ه بهره اند. نکته مهم در این مورد این است که در مدل بامول تنها ب اشتغال بخش خدمات بوده 

  وری کل عوامل را مالک قرار دهیم که اگر بهره شده درحالیبخش خدمات پرداخته  در  نیروی کار،

(TFP)وری متوازن باشد وجود دارد و لذا عارضه  در دو بخش کاالیی و خدماتی بهره   ، امکان اینکه

 گردد. بامولی برطرف می

 بخش کشاورزي و صنعت

کشاورزی و خدمات گویای اهمیت بیشتر بخش کشاورزی   های صنعت،بخش   تحوالت گذشته در

نبود  و  سنتی  اقتصاد  دوران  صفعالیت   در  بوده های  دوران  این  در  خدماتی  و  اکثر    است. نعتی  لذا 

نقش    های صنعتی،فعالیت  اند. با گذشت زمان با ازدیادبخش کشاورزی فعالیت داشته در    شاغلین،

این وضع در    نقش بخش کشاورزی کاهش یافت.   دنبال آن، الص ملی زیاد و بهصنعت در تولید ناخ
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به  از قرن هجدهم شدت بیشتری گرفت  طول تاریخ، نیروی کار عظیمی را  سمت خود  و توانست 

بهره وری در صنعت افزایش یافت و صنایع جدیدی به این بخش    نولوژی،جذب کند و با رشد تک

به بخش کشاورزی مرتبط بودند؛ درنهایت صنعت به    که تعدادی از این صنایع،درحالی  اضافه شدند.

هم و  داده  قرار  تأثیر خود  تحت  را  بخش کشاورزی  توانست  که  ارتباطات  جایگاهی رسید  چنین 

تکنولوژی و در پی آن  ای که در بخش صنعت رشد  گونه به  وجود آید،این دو بخش بهمتقابلی بین  

بهره  نیز منجر شود،به رشد  بهره ه ب  وری در بخش کشاورزی  افزایش  با  وری در بخش  همین دلیل 

دستمزدهای واقعی نیز باال رفت. که در پی آن افزایش درآمد سرانه نیز ایجاد    صنعت و کشاورزی،

برای   شد،  کار  نیروی  این  انتقال  بخش انجام  از  خدمات  بخش  گونه  به  صنعت  و  کشاورزی  های 

افزایش داد برای خدمات مختلف را  بهترین  .  خدمات آغاز شد وتقاضای مردم  از  کوزنتس یکی 

او بر این باور است که در برخی از است. های اقتصادی انجام داده تغال بخشدر مورد اش نظریات را

عامل   از سهم  تولیدات کشاورزی کمکشورها،  در  کار  کار  شده، درحالینیروی  نیروی  که سهم 

چنین استفاده از  است. همتهبررسی سیر صعودی داشر بخش صنعت در تمام کشورهای موردشاغل د

یافته ولی در بخش    ی ملی افزایشورعوامل تولید در بخش کشاورزی با نرخی مشابه با میانگین بهره 

بهره   صنعت میانگین  از  بیشتری  نرخ رشد  با سرعت  اینکه  درنتیجه  و  کرده  اقتصاد رشد  کل  وری 

 است. صاد بوده وری برای کل اقتوری در بخش خدمات کمتر از میانگین رشد بهره بهره 

های مختلف اقتصاد  بخشیک از  خصوص اینکه کدامنظران و اندیشمندان اقتصاد دراکثر صاحب

کنند که بخش صنعت در مقایسه  می   بر این نکته تأکید  توان باالتری بـرای ایجاد مشاغل جدید دارند، 

ایـن خصوص برخوردار می بیشتری در  ترین شدن بزرگ. صنعتیباشدبا بخش کشاورزی از توان 

می توسـعه  حـال  در  از کشـورهای  بسـیاری  در  اقتصـادی  توسـعه  فرایند  هم  شد. باهدف  در  چنین 

های  رشد اقتصادی باید همراه با تغییرات ساختاری باشد که در آن سهم نسبی بخش   شدن،صنعتی

یعنی از اهمیت نسبی بخش کشاورزی کاسته و بر اهمیت نسبی   یابد. مختلف در طول زمان تغییر می

ه تولید و هم مربوط  این اهمیت نسبی هم مربوط ب   های صـنعت و خدمات افزوده خواهد شد. بخش

در این خصوص    باشد. به عوامل تولید مورد استفاده در فرایند تولید و از جمله عامل نیروی کار می
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الً حرکت  او  دانان مذکور،خالصه آنکه از نظر اقتصاد  نام برد.  1چون چنریتوان از اقتصاددانی هممی

ثانیاً در خالل  اساسی میشدن و گسترش بخش صنعت یـک اصـل  سمت صنعتیاقتصاد به باشد و 

های عمده اقتصـاد در افـزایش رشـد اقتصـادی و جـذب نیروی  اهمیت نسبی بخش   جریان توسعه،

تغییر می با بخش کشاورزی،کار  مقایسه  میان بخش صنعت در  این  و در  مؤثرتری در    یابد  نقش 

 کند.کاهش نرخ بیکاری ایفا می افزایش رشد اقتصادی و هم نقش مؤثرتری در افزایش اشتغال و  

تواند موجبات افزایش سطح اشتغال را فراهم  توجه به برخی عوامل که می  ثالثاً در جریان این فرایند،

انتخاب    های عوامل تولید، حذف انحرافات قیمتاند از:  این عوامل عبارت  باشد.آورد ضروری می 

  ای در جهت تعدیل ارتباط میان آموزش و شغل، های مناسب، تغییر نظام آموزش فنـی و حرفهفنّاوری

های نسبی )در نتیجه تغییـر ترکیب صادرات(، اصالحات  تغییر یا کشف مزیت  وری نیروی کار،بهره 

 برداری. رد و استفاده کامل از ظرفیت بهره در زمینه اقتصاد خ

 پیشینه تحقیق
ت طال بر  تأثیر قیمت نفت و قیمبه بررسی پویایی    Moridian & Rahmati (2020)  در پژوهشی

مدت  ین مقاله، تعامل بلندمدت و کوتاه انباشتگی ترکیبی پرداختند. در اشاخص سهام با رویکرد هم

  های ماهانه از ایران برای دوره بین ژانویه قیمت سهام، قیمت طال و قیمت نفت خام با استفاده از داده 

نوامبر    1998 شده 2017تا  بررسی  استحکام،  هم  است.  کرانه  آزمون  آزمون  از    ARDLانباشتگی 

است. عالوه بر این، این مطالعه از معادالت  انباشتگی ترکیبی استفاده شده یافته همروش تازه توسعه

کند. مدت بین متغیرها استفاده میبرای بررسی ضرایب طوالنی  CCRو    FMOLS  ،DOLS  تلفیقی

نتایج هر دو رابطه  شواهد نشان می بلندکوتاه دهد که  مدت، رابطه منفی بین قیمت نفت و  مدت و 

دهند. عالوه بر این، قیمت سهام با نرخ  بین طال و قیمت سهام را نشان می  قیمت سهام و رابطه مثبت 

ا استفاده ازکانال قیمت طال و قیمت نفت خام به موقعیت تعادل بلندمدت خود نزدیک  درصد ب  2/3

مدت  مدت، بلنددهنده یک علیت ناشی از کوتاه یت گرنجر نشانیت، نتیجه آزمون عل شود. در نهامی

 و مشترک از قیمت طال به قیمت سهام است. 

 

1. Chenery 
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  در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل اثرات نوسان   Daghighi & Shaijani (2020)ی  پژوهش  در

پژوهش یک تحقیق توصیفی و عالی و از  نرخ نفت، نرخ طال و نرخ ارز بر بازده سهام پرداختند. این  

های ماهانه متغیرها مربوط  باشد. جامعه آماری مطالعه، داده لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی می

به کمک   vecm  شها و اطالعات از روباشد. برای تجزیه و تحلیل داده می  1397تا    1387های  به سال 

نتایاستفاده شده   Eviews  افزارنرم نشاناست.  نفت،  تأثیرچشم  دهنده ج تحقیق  قیمت  نوسانات  گیر 

 باشد.  قیمت طال و نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می 

Zaroki, Yosefi Barfroshi & Fathollazade (2018)   های  به بررسی تحلیل نامتقارن تکانه

  2001:2های فصلی  اساس داده و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران پرداختند. به این منظور برقیمت  

توزیعی خطی و غیرخطی استفاده  های  در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه   ،2017:4تا  

به شده  نتایج  قالآمده نشان میدستاست.  نرخ بیکاری بهب مدهد که در  بر  نفت  طور  تقارن قیمت 

نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. هم نامتقارن در  معکوس مؤثر بوده و درآمد  چنین مطابق با قالب 

ها در  که روند کاهش   نحویمدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. بهکوتاه 

ها در قیمت نفت  نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش  قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر

 مؤثر نیست.

فت بر  های قیمت نبه بررسی اثرات نامتقارن تکانه   Khademi & Pedram (2016)  ایدر مطالعه

اند. به این  پرداخته1386:4تا    1380:1اساس اطالعات فصلی در طول دوره  بیکاری در اقتصاد ایران بر

ابتدا   برآورد، سپس روابط متقابل    های تکانه منظور  نفت از طریق مدل گارچ  مثبت و منفی قیمت 

دهد  برداری بررسی گردید. نتایج حاصل نشان میرگرسیون  متغیرهای مدل با استفاده از روش خود

های قیمت نفت  دیگر تکانه   عبارتکه اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر بیکاری یکسان نبوده، به

 د. ارن بر بیکاری داراثر نامتق

به بررسی تأثیرات نوسانات قیمت نفت بر تورم در ترکیه از   Nezir (2021)& Emre   در پژوهشی

از مدل  با    2019تا آگوست    1988  مارس نشان    SVARاستفاده  تجزیه واریانس  نتیجه  پرداختند. 

های بعدی  های اولیه محدود بود اما در ماه دهد که اثرات نوسانات قیمت نفت بر روی تورم در ماه می
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اولیه محدود    هایتأثیر آن بر تورم در ماه   -دهد  یافت. هزینه نیروی کار نیز همین را نشان می   افزایش

قط  ترین منبع تغییرات تورم را تشکیل داده و تأثیر آن فارز بزرگ  تر شد. نرختوجهبود اما بعداً قابل

های قیمت نفت و  ، پاسخایبه نتیجه توابع پاسخ تکانهتوجه  است. بادر اواخر دوره کمی کاهش یافته

توجه  به هزینه کار پس از چند ماه قابلتوجه بود. پاسخ تورم  های اولیه قابلز به تورم در ماه نرخ ار

نتیج  میشد.  نشان  تحقیق  این  پیه  که  سیاستدهد  از  پایدارروی  اقتصادی  گرفتن  های  نظر  در  با   ،

کند. با این  میهای مهمی را برای کنترل تورم فراهم  ، پویاییهای مالیهای پولی و سیاست سیاست

  های جایگزین راه   ، قیمت نفت یک عامل خارجی است که برای کاهش اثر تورمی آن باید وجود

 یافت.

 ,Oloko, Tirimisiyu, Ogbonna, Ahamuefula, Adedeji, Abdulfatai  پژوهشیدر  

Noman & Lakhani (2021)   شوک بین  ارتباط  بررسی  طی  به  تورم  نرخ  و  نفت  قیمت  های 

کننده نفت پرداختند. نتایج  در ده کشور برجسته صادر  VARبا رویکرد    2019الی    2009های  سال

های قیمت  شوک   دلیل ادرکننده نفت و واردکننده نفت بهدهد تداوم نرخ تورم کشورهای صنشان می

های قیمت نفت را در خود  سیاست پولی این کشورها شوکدهد یابد که نشان می نمی نفت افزایش

هایی های قیمت نفت تغییر نکند. این برای کشور شوک   دلیلست لزوماً بهاست و ممکن اجای داده 

رژیم از  و هدفکه  شناور  میهای  استفاده  تورم  آن گذاری  و  رژیمکنند  که  و  هاهایی  منسجم  ی 

های  سیاست  رسدنظر میکند. بهدهند، صدق می ر میچارچوب سیاست پولی غیرتورمی را هدف قرا

وارد کشورهای  شوک پولی  نفت  میکننده  بر  در  را  نفت  قیمت  عدم  گیردهای  که  آنجا  از   .

رای دوام تورم برای کشورهای صادرکننده  شود که بتقارن قیمت نفت باعث می درنظرگرفتن عدم

باشدنفت و کشورهای واردکننده نفت اغراق نتیجآمیز  تغییر چشمگیریه ،  این  ک نمی   گیریها  نند. 

نفتتقارن  نتیجه پس از محاسبه عدم نفت، سازگار  ، تحت شوک قیمت  های مثبت و منفی قیمت 

 است.
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کشور دنیا    31به بررسی تأثیر شوک نفتی بر بیکاری در    Neghad & Hosseini (2018)  چنینهم

جز  است به اند. نتایج نشان داده پرداختهG- VAR   با استفاده از روش  1985-2009در بازه زمانی  

 . استت نفت و بیکاری وجود داشتهاروپای غربی، یک رابطه مثبت بین نوسانات قیم

های قیمت نفت و بیکاری در اروپای  باعنوان شوک   Cuestas & Gil-Alana (2017)  ایدر مقاله 

های نفتی بر نرخ بیکاری کشورهای مرکزی و شرقی اروپا  شرقی و مرکزی به بررسی اثرات شوک

و با    (NARDL)  های توزیعی غیرخطیپرداختند. ایشان با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه 

به این نتایج دست یافتند که تغییرات    2015:4-  2000:1های فصلی در دوره زمانی  کارگیری از داده به 

های مثبت قیمت  طورکلی شوکمدت تأثیر چندانی بر نرخ بیکاری ندارد؛ اما بهقیمت نفت در کوتاه 

شود.  های منفی قیمت نفت سبب افزایش نرخ بیکاری مینفت سبب کاهش نرخ بیکاری و شوک 

این، شوک عالوه  با شوبر  بیکاری  ک های منفی در مقایسه  نرخ  بر  بیشتری  های مثبت تأثیرگذاری 

 . گذاردهای قیمت نفت بر نرخ بیکاری صحه میدارند و همین موضوع بر نامتقارنی شوک 

اقتصادی، تورم،    Trang, Tho & Hong (2017)  چنینهم بر رشد  نفت  تأثیر قیمت  به بررسی 

های فصلی و الگوی  اده استفاده از دبا    2015تا    2000بیکاری و کسری بودجه در ویتنام طی دوره  

پرداخته خودرگرسیون میبرداری  نشان  پژوهش  این  نتایج  نفت  اند.  قیمت  مثبت  شوک  که  دهد 

تواند باعث افزایش تورم و کسری بودجه شود. در ضمن، واکنش رشد اقتصادی و بیکاری در  می

م بر اقتصاد ویتنام  ر قیمت نفت خاتوان گفت تأثیاست. بنابراین میمثبت، اما ناچیز بوده مدت  کوتاه 

 ت. اسنامطلوب بوده 

بیکاری در آلمان  دیگر    ایدر مطالعه نفت و  عنوان  به    Loschel & Oberndorfer (2009)با 

های  تجزیه و تحلیل اثرات قیمت نفت بر بیکاری در اقتصاد آلمان پرداخت. در این مطالعه از داده 

است. نتایج این مطالعه  برداری استفاده شده خودرگرسیونو روش    2008تا    1973ه  ماهانه طی دور

 شود.  حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت باعث افزایش بیکاری در بازار کار آلمان می

راستا   این  دوره    Ahmad (2013)در  طول  در  بیکاری،  بر  نفت  قیمت  اثر  بررسی  - 1991:1به 

تودا  2010:12 علیت  آزمون  از  استفاده  پرداختهاماموتی-با  پاکستان  کشور  در  نشان  و  نتایج  است. 
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داری بین نرخ بهره داری بین قیمت نفت و بیکاری وجود دارد اما ارتباط معنیدهد که اثر معنیمی

 واقعی و بیکاری وجود ندارد.

رغم اهمیت نقش تأثیر قیمت نفت بر  شده در ایران داللت بر این دارد که علیمرور مطالعات انجام

است.  ی اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته هابیکاری تاکنون نقش تأثیر قیمت نفت بر بیکاری بخش 

در   بیکاری  بر  نفت  قیمت  نقش  بررسی  در  مطالعات  دیگر  با  مطالعه حاضر  تمایز  وجه  رو  این  از 

 باشد. های اقتصادی می بخش

 روش شناسی تحقیق 
ت  متداول در ادبیات بررسی اثرات انتقالی نرخ ارز اسبرداری از جمله الگوهای  الگوی خودرگرسیون

زا در یک  است. در این الگو ابتدا هر متغیر درون کار گرفته شده که در مطالعه حاضر، این روش به 

های سایر متغیرهای  های خود و وقفه مجموعه معادالت به روش حداقل مربعات معمولی بر روی وقفه 

تخمین  درون معمو میزده زا  همشود.  مختلفی  معیارهای  از  بهینه  وقفه  میزان  تعیین  برای  چون الً 

شود. پس از انتخاب وقفه بهینه از توابع واکنش  استفاده می 3و هنان کوئین 2، شواتز بیزیین 1آکائیک 

بررسی اضربه  استفاده ای برای  برای  شود.  میثر متغیرهای مختلف بر متغیر موردنظر  در این تحقیق 

الگوی  از    2019تا    1998های قیمت نفت بر بیکاری بخشی در ایران در بازه زمانی  ه بررسی اثر تکان 

VAR  به   العمل آنی و تجزیه واریانس که قادر به نشان دادنو توابع عکس صورت  تعدیالت پویا 

 گردد.استفاده می Eviews12 و Excel افزاراستفاده؛ و برای این منظور از نرم  باشدمجزا می

،  Nusair, Salah (2020)  گرفته در این زمینه توسطمبانی نظری و مطالعات تجربی صورتاساس  بر

 شود:مدل تجربی این پژوهش به شکل زیر تصریح می

ust=α0+α1r+α2po+ɛ                                                                                            )1(   

ukt=β0+ β1r+ β2po+ν                                                                                             )2(   

ukht=γ0+γ1r+γ2po+υ                                                                                              )3(   

 ( po) قیمت نفت  و  (r) که شامل نرخ بهره  (us)  بیکاری بخش صنعت  معادله اول، 

 

1. AIC 

2. SIC 

3. HQ 
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 ( po) قیمت نفت  و  (r) که شامل نرخ بهره  (uk) بیکاری بخش کشاورزی معادله دوم، 

(  po)  قیمت نفت  و  (r)  باشد که شامل نرخ بهره می  (ukh)  بیکاری بخش خدمات  ،معادله سومو  

 است.  

 مدل زیر مفروض است:  VARبرای روند مقطعی متغیرهای مدل  

(4     )  xt = Adt + B(L)xt−1 + Cut 

   )5( dt = [
1
t

] ,  xt =

[rt xt yt
∗]`

[rt mt yt

[rt bt yt]`
` 

های  بردار نرمال شوک   ut  ای،چندجمله دار  ماتریس وقفه  B(L)ماتریس ضرایب،    Aکه    طوری هب

Eutut  که  طوری هباشد، ب می  ساختاری
` = I.C  دهنده روابط ساختاری بین  ماتریسی است که نشان

درون ΕCUtUtباشد.  می  زامتغیرهای 
′C′ = واریانس  ∑ تخمین   -ماتریس  در  کوواریانس  زننده 

 برای توابع بیکاری است.   3×1یک بردار  xt است. بردارتقلیل یافتهVAR  مدل

 شود:صورت زیر بازنویسی می(  به 4پذیری سیستم، معادله  )با فرض معکوس

(6                                                                                        )xt = D(L)Cut =

∑ DsCut−s
∞
s=0 

روندزدایی  xt  که  طوری هب متغیرهای  از  همبرداری  باشد.  می  از  D(L) C   چنینشده  ماتریسی 

 باشند که توابع واکنش آنی از آنها استخراج خواهند شد.  های  میانگین متحرک میایندجملهچ

شده برای یک دوره آتی  بینیباشد. برای مثال، خطای پیش( مربوط به تجزیه واریانس می6معادله )

 صورت زیر خواهد بود:  هب

(7    )                                         ŋt+1 = xt+1 − Etxt+1 = D0Cut+1 = Cut+1 

 صورت زیر خواهد بود:ه شده برای یک دوره آتی ببینیواریانس خطای پیشو 

(8           )                                                                  υt+1 = Etŋt+1ŋt+1
` = CC` 

 صورت: هدوره آتی ب  k شده برایبینیهمین ترتیب خطای پیشبه
(9      )                                              ŋt+k = xt+k − Etxt+k = ∑ Dj𝐶𝑢𝑡+𝑘−𝑗

k−1
j=0 

 صورت: ه دوره آتی نیز ب kشده برای بینیواریانس خطای پیش  بوده و 
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(10          )                                                υt+k = Etŋt+kŋt+k
` = ∑ DjCC`Dj

`k−1
j=0 

توضیح    در  rtسهم تغییرات    شده برای بخش صادرات، مثال در توابع نوشته طور  هباشد. حال، بمی

 باشد:  صورت زیر میه)تجزیه واریانس( ب ،Etxt+kشده در  نوسانات ایجاد

(11  )                                                                         υt+k
2,1 /(υt+k

2,1 + υt+k
2,2 + υt+k

2,3 ) 

𝜐t+k  که طوری هب
i,j عدد موجود در سطر دهنده نشان  iم و ستونا j  ام از ماتریس𝜐𝑡+𝑘 باشد. می 

 هاي تحقیق يافته

های قیمت نفت بر بیکاری بخشی در  در این بخش به گزارش نتایج تجربی برای بررسی اثر تکانه 

تجزیه  با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، توابع واکنش و    2019تا    1998یران در بازه زمانی  ا

 شود.می واریانس پرداختهتحلیل 

توجه به اینکه  شود. با میهای بهینه پرداختهای تعیین وقفه توجه به معیارهادر ابتدا به تعیین وقفه بهینه ب

گیرد. نتایج تعیین  انجام می  وارتزسال است، لذا تعیین وقفه بهینه با معیار ش  21بازه زمانی موردمطالعه  

توجه به نتایج جدول، وقفه بهینه با معیار شود.باای هر سه معادله گزارش می ( بر1ها در جدول )وقفه 

 سه معادله وقفه سوم، وقفه بهینه است.  شوارتز، برای هر

 هایابی وقفهنتایج بهینه. 1جدول 

 SC وقفه بهینه  معادله
 5683/2 سوم  1

 - 4832/0 سوم  2

 - 4238/2 سوم  3

 های تحقیق منبع: یافته                

 شود. میرداختهدر ادامه به گزارش نمودار واکنش آنی بیکاری بخشی نسبت به تغییرات قیمت نفت پ

( تغیی1نمودار  به  نسبت  بخش کشاورزی  بیکاری  تابع  واکنش  می(  نشان  را  نفت  قیمت  دهد.  رات 

یرات قیمت نفت واکنش  نمودار، تابع بیکاری بخش کشاورزی تا دوره دوم نسبت به تغیتوجه به این  با

بیکاری بخش کشاورزی تا دوره   است. به این مفهوم که به ازای افزایش قیمت نفتکاهشی داشته

دوم بهبودی نداشته و بعد از دوره دوم تا دوره سوم به ازای افزایش قیمت نفت، تابع بیکاری بخش  

چنین بعد از دوره سوم تا دوره ششم تابع بیکاری بخش کشاورزی نسبت  یابد. همبهبود می کشاورزی  
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است ولی بعد از دوره ششم به ازای افزایش قیمت نفت،  یرات قیمت نفت واکنش کاهشی داشتهبه تغی

 یابد.تابع بیکاری بخش کشاورزی بهبود می

 
 کشاورزی نسبت به شوک قیمت نفتواکنش تابع بیکاری بخش . 1نمودار              

 های تحقیق منبع: یافته

توجه  دهد. بارات قیمت نفت را نشان می ( واکنش تابع بیکاری بخش صنعت نسبت به تغیی2نمودار )

 است.  بهبود داشته   به این نمودار، تابع بیکاری بخش صنعت تا دوره دوم نسبت به تغییرات قیمت نفت 

 
 واکنش تابع بیکاری بخش صنعت نسبت به شوک قیمت نفت .2نمودار 

 های تحقیق منبع: یافته
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بیکاری بخش صنعت تا دوره دوم بهبود داشته و بعد از    افزایش قیمت نفتبه این مفهوم که به ازای 

دوره دوم تا دوره چهارم به ازای افزایش قیمت نفت، تابع بیکاری بخش کشاورزی بهبود نداشته و  

چنین بعد از دوره چهارم تا دوره پنجم افزایشی و از دوره پنجم تا هشتم کاهشی و  کاهشی بوده، هم

 است. بعد افزایشی بوده و بهبود داشته از دوره هشت به 

توجه  دهد. با رات قیمت نفت را نشان می( واکنش تابع بیکاری بخش خدمات نسبت به تغیی3نمودار )

ت تا دوره سوم واکنش کاهشی  تغییرات قیمت نفبه این نمودار، تابع بیکاری بخش خدمات نسبت به  

بیکاری بخش خدمات تا دوره سوم بهبودی    است. به این مفهوم که به ازای افزایش قیمت نفتداشته 

ازای افزایش قیمت نفت، تابع بیکاری بخش خدمات بهبود  ره ششم بهنداشته و بعد از دوره سوم تا دو

یرات قیمت  ره دهم تابع بیکاری بخش خدمات نسبت به تغیچنین بعد از دوره ششم تا دویابد. هممی

   است.است و بهبودی نداشتهنفت واکنش کاهشی داشته

 
 قیمت نفت واکنش تابع بیکاری بخش خدمات نسبت به شوک .3نمودار 

 های تحقیق منبع: یافته

شود.  میپرداختهش کشاورزی، صنعت و خدمات  در ادامه به گزارش تجزیه واریانس تابع بیکاری بخ

طور که از جدول  دهد. همان ( تجزیه واریانس تابع بیکاری بخش کشاورزی را نشان می2جدول )

طور متوسط سهم قیمت نفت در تغییرات بیکاری بخش کشاورزی بسیار زیاد  شود، به مشخص می

بهره،    تغییر در نرخ  44/2که یک واحد تغییر در بیکاری بخش کشاورزی ناشی از  طوریاست، به 

عبارتی قیمت نفت بیشترین اثر را بر تغییرات بیکاری  ناشی از تغییرات قیمت نفتاست. بهدرصد    13/3

 بخش کشاورزی دارد.  
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 تجزیه واریانس بیکاری بخش کشاورزی .2جدول 

RATE OIL K S.E. Period 

000000 /0 000000 /0 0000/100 234139 /0 1 

88028/19 016401 /4 10332/76 296851 /0 2 

70098/20 836591 /4 46242/74 304082 /0 3 

53726/27 253126 /9 20962/63 332801 /0 4 

27089/31 69409/27 03502/41 424799 /0 5 

74557/29 37189/31 88255/38 436694 /0 6 

53597/29 05796/32 40607/38 439995 /0 7 

97102/28 55135/33 47763/37 447977 /0 8 

76165/28 20742/34 03093/37 450934 /0 9 

82838/27 15434/36 01728/36 462885 /0 10 

 های تحقیق منبع: یافته

( می3جدول  نشان  را  صنعت  بخش  بیکاری  تابع  واریانس  تجزیه  همان(  جدول  دهد،  از  که  طور 

باال بوده  بیکاری بخش صنعت   طور متوسط سهم قیمت نفت در توضیح تغییراتشود، به مشخص می

 تغییرات  24/0درصد تغییر در قیمت نفت و  66/1و یک واحد تغییر در بیکاری بخش صنعت، از  

 ای دارد.بیکاری بخش صنعت سهم عمده  قیمت نفت در تغییراتشود. لذا می نرخ بهره  ناشی

 تجزیه واریانس بیکاری بخش صنعت  .3جدول 

RATE OIL S S.E. Period 

000000 /0 000000 /0 0000/100 026342 /0 1 

627608 /2 874055 /1 49834/95 027299 /0 2 

601276 /2 789419 /8 60931/88 028385 /0 3 

009425 /2 91970/21 07088/76 032332 /0 4 

070549 /2 02870/22 90075/75 032496 /0 5 

964202 /2 96897/21 06683/75 032676 /0 6 

957550 /2 19274/22 84971/74 032730 /0 7 

054072 /3 79623/22 14970/74 033018 /0 8 

019908 /3 48241/22 49768/74 033249 /0 9 

316817 /3 51472/22 16846/74 033371 /0 10 

 های تحقیق منبع: یافته
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بیکاری بخش خدمات   دهد، تغییراتبیکاری بخش خدمات را نشان می  ( تجزیه واریانس4جدول )

  و خود بخش خدمات است. با محاسبه متوسط تغییرات این   تغییرات نرخ بهره، قیمت نفت،ناشی از 

  بیکاری بخش خدمات بیشتر ناشی از تغییرات   توان اذعان نمود که تغییراتدوره می  10متغیر در    3

نرخ بهره  تغییر 82/5یک واحد تغییر در بیکاری بخش خدمات ناشی از  کهطوری نرخ بهره بوده، به 

است. لذا بیکاری بخش خدمات نسبت به نرخ بهره حساسیت بسیار باالیی    قیمت نفت   تغییر  06/0  و

 یبیکاری بخش خدمات. دارد تا نسبت به سایر متغیرهای توضیح

 تجزیه واریانس بیکاری بخش خدمات .4جدول 

RATE OIL KH S.E. Period 

000000 /0 000000 /0 0000/100 015735 /0 1 

17267/43 624374 /0 20295/56 029963 /0 2 

04661/62 732641 /0 22075/37 044462 /0 3 

13137/68 770641 /0 09799/31 048648 /0 4 

39173/68 768867 /0 83941/30 048979 /0 5 

87226/67 751456 /0 37628/31 050044 /0 6 

17350/68 738200 /0 08830/31 050907 /0 7 

31891/68 737789 /0 94330/30 051215 /0 8 

38436/68 735725 /0 87992/30 051352 /0 9 

35768/68 735648 /0 90668/30 051364 /0 10 

 های تحقیق منبع: یافته

توان اذعان  های کشاورزی، صنعت و خدمات میتوجه به نتایج تجزیه واریانس توابع بیکاری بخش با

تغییرات قیمت نفت حساسیت بیشتری نسبت به سایر نمود که تابع بیکاری بخش کشاورزی نسبت به  

بیشتری دارد و   نفت واکنش  تغییرات قیمت  به  نسبت  نیز  بیکاری بخش صنعت  تابع  متغیرها دارد، 

 گیرد. بیکاری بخش خدمات نیز از تغییرات نرخ بهره  بیشترین تأثیر را می 

 گیري و ارائه پیشنهادهاي سیاستینتیجه
اهمیت   باعنایت تابه  بر  نفت عالوه  قیمت  نوسانات  بر  نفت در کشورهای صادرکننده،  ثیرگذاری 

ی وابسته به نفت محسوب  ترین منبع اختالل در اقتصاد کشورهااقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگ
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های کلیدی اقتصاد است که شرایط بازار کار در اقتصاد  نیز نرخ بیکاری یکی از شاخصشود. و می

همین دلیل یکی از مسائلی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان  به   کند.  وصیف میرا ت

های نفتی بر ساختار کالن  نه است، بررسی اثرات تکایافته بوده در کشورهای در حال توسعه و توسعه

و تحلیل اثرات   بررسی به  حاضر مطالعه  امر، همین به  عنایت   باویژه تولید و رشد اقتصادی است.  و به 

استفاده از الگوی    با 2019تا  1998زمانی طی دوره های قیمت نفت بر بیکاری بخشی در ایران کانه ت

برداری خطای  مطابقپرداخته تصحیح  نتایج  بر  نتایج،  است.  بخش  اساس  بیکاری  توابع  واکنش 

باشد و  های مختلف متفاوت میقیمت نفت طی دوره  کشاورزی، صنعت و خدمات نسبت به شوک 

توان اذعان نمود  های تجزیه واریانس می چنین با استناد به جدول یابد. همها بهبود میبعضی دوره در 

های کشاورزی و صنعت مربوط به تغییرات قیمت نفت بوده  که تغییرات عمده توابع بیکاری بخش

 است.ز ناشی از تغییرات نرخ بهره بوده و تغییرات بیکاری بخش خدمات نی 

به موارد  آمده، دست به نتایج  به  باتوجه  توصیه زیر  ارائه  عنوان  تحقیق  این  از  برآمده  های سیاستی 

 شود: می

به تغییرات    های کشاورزی و صنعت مربوطتغییرات عمده بیکاری بخش توجه به اینکه  با -

با و  بوده،  نفت  اینکه  قیمت  به  ایران که کشور صادرتوجه  با  در  است،  نفت خام  کننده 

گذاری این درآمدها  موجب افزایش درآمد دولت شده و با سرمایه   قیمت نفت، افزایش  

ها نیاز به نیروی کار  و  در جهت بهبود بخش صنعت و کشاورزی و افزایش تولیدات آن 

لذا    ها کاهش خواهد یافت.تقاضای نیروی کار افزایش پیدا کرده و بیکاری در این بخش 

 ها مورد توجه ویژه قرار بگیرد.ن بخش تغییرات قیمت نفت در ای  شودتوصیه می

با عنایت به اینکه بخش خدمات حساسیت باالتری به نرخ بهره نشان داد، از آنجایی که   -

سرمایهتغ کاهش  موجب  بهره  نرخ  افزایش  ییرات  و  تولید  کاهش  آن  تبع  به  و  گذاری 

می  و  بیکاری  کنترل  برای  بخش شود،  تمام  در  بهره  نرخ  بهکاهش  بخها  در  ش  ویژه 

 خدمات، تمهیدات الزم صورت گیرد. 
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کرد  جای هزینههتوجه به اینکه بخش اعظمی از دریافتی حاصل از افزایش قیمت نفت ببا -

هزینه  اعتبارات  افزایش  داخل، صرف  تولید  تقویت  )عموماً  جهت  واردات  و  دولت  ای 

ی در  شود افزایش درآمدهای نفتشود، توصیه می واردات کاالهای مصرفی( به اقتصاد می

 های تولید داخل و در نتیجه کاهش بیکاری صورت بگیرد. جهت توسعه زیر ساخت

گذاری در این  و کشاورزی و خدمات مستلزم سرمایههای مختلف صنعت کاهش بیکاری در بخش 

این بخبخش تولیدات داخلی  افزایش  بهره  ش ها و توجه بیش از پیش دولت در  نرخ  ها و کاهش 

 باشد.می  هابیشتر در این زمینه گذاری هرچه  جهت سرمایه
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