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 (21/12/1395؛ تاریخ تصویب: 01/09/1394)تاریخ دریافت: 

 چکیده
مواد فایبند در اسنتان بوشن ر و ف نت  دریایی پارک ملیمحدودۀ در مسنتعم  ااو  مواد ففتی )مازوت   بارج )شنناوراا  بدون موتور  وجود چند

 مکافیدر فزدیکی شود. این آلودگی قلمداد می منطقهیکی از اوادث م م آلودگی ففتی در این  عنوانبه 1388-89  ااسالبین به دریا  ففتی از آن

. در این مقاله ادف عیت ماایان و شنیتت منطقه شنداایی بر جمبا تنوع زیسنتی با  اسنت، موجخ اسنارت شندهافاظتم م که یکی از مناطق 

ضریخ  یر کارگبهفتایج با  است.  I-O) ستافده-اا  تولید  استان بوش ر با استفاده از رویکرد دادهبرآورد اسارت اقتصاد  آلودگی فوق بر بخش

کااش ۀ واسطبهداند که آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کااش تولید در بخش شیتت ستافده ف ان می-فزاینده تولید به تولید در جدول داده

و عت سناات صنن ،ارده فروشنی-را به ترتیخ بر بخش، عمده فروشنی یرتأثآلودگی ففتی در پارک ملی دریایی فایبند، بی نترین  براثرمیزان صنید 
آلودگی ففتی که  فتایج مبین این است درمجموع. فوق است  اابخش با شیتت بخش ارتباط دلی  به امر اینکه  داشته استو افباردار   وفق ام 

ش ر در تولیدبخش فوق  ستان بو سارتی ا سال  الیر میلیون 5812معادل د ر ) ازار 1022معادل  را با ا سال   1394به قیمت   مواجه 1390در 

ا  ابه سایر اکوسیستم یخآسفاشی از این آلودگی است و واردۀ  زم به ذکر است میزان اسارت برآورد شده تن ا بخ ی از اسارات  .فموده است

 طبیعی این منطقه را م مول فگردیده است.

 فایبند، ایراندریایی  پارک ملی، بوش ر ا ستافده منطقه-ستافده، داده-دادهجدول ففتی،  آلودگی :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
ان از می ااآلودگی ینتراطرفاکی ففتی یکی از آلودگ

یاسننننت افواع آلودگی و  باریانز اسنننناراتکه اا  در

ا دریجوامع گیاای و جافور   ،اکوسننیسننتم بر یتوج قاب 

  سننننازدوارد مننیمنندت و بننلننننندمنندت در کننوتنناه

(Chang et al., 2014 . فت اا و  ف ننننت ف یا به آب در

گیرد که ف ننت از اا از منابع متعدد  صننورت میاقیافوس

ه اگرچ مواد ففتی یکی از این موارد است و تافکراا  اام 

ستاتعد  یتوج قاب ، مقدار اادثهاما در یک  د آن زیاد فی

سواا  منجر به شود. ففت به دریا وارد می ف ت ففت در 

ضرر و زیان بسیار  برا  اقتصاد محلی و ش راا  ساالی 

بر سننتمتی سنناکنین  تن افهاوااد شنند و این مخاطره 

 بلکه ،مناطق ساالی و جافوران و گیااان آن اثرگذار است

سارات  صاد  ام ا اا  به بخش یتوج قاب به لحاظ اقت

ساالیمختلف  صاد  فچه در یک اادثه آ سازد.وارد می اقت

اا  بخش معمو ً این اسنننت که اسنننت توجهقاب  ففتی

آلودگی  ازرا  یرتأثمربوط به گردشگر  و شیتت بی ترین 

صاد  فعالیت یجهدرفت وپذیرفد می سته به ایاا  اقت ن واب

در این مناطق متحم  اسننارات اقتصنناد   دو بخش فیز

  شنننننننننننننننننننوفنننننننننننننننندمننننننننننننننننی

(Garza-Gil et al., 2006  ساالی صاد مناطق  . ارچه اقت

تر باشننند، میزان ضننرر و زیان به این دو فعالیت وابسننته

صاد  در کوتاه ست. اقت سبمدت و بلندمدت بی تر ا ۀ محا

اسارات اقتصاد  و اثرات یک مخاطره بر اقتصاد منطقه، 

سارت از  ساز پاکتوجی ی برا   و مبنایی برا  ادعا  ا

یتمنبع آل بدین منظور از اولو اد بود و  اا  ودگی اوا

 . Cohen, 1986) است گذارانیاستسگیر  تصمیم

یات گسنننتردهاگرچه  به اامیت باا  ادب اثرات  توجه 

 اا و سننایر موجوداتافسنناندر زفدگی اا ففتی آب آلودگی

سال به محدود  ، اما مطالعات توان یافتاا  اایر میدر 

اا  اسنننارت افد.اقتصننناد  فگریسنننتهاین پدیده از بعد 
 

1 Deepwater Horizon 
2 Natural Resources Damage Assessment 

ی اا  فاشاقتصاد  فاشی از ف ت ففت به سه دسته ازینه

 طبیعیمنابعبه  واردشدهاا  آلودگی، اسارت ساز پاکاز 

ن از ای متأثرو سایر اسارات اقتصاد  وارده بر افراد یا جوامع 

یکی از این  ار مطالعهدر شننود که فوع آلودگی تقسننیم می

 در مطالعات اقتصننناد . افدقرارگرفته موردبررسنننیاا بخش

بر رو  دو بخش شنننیتت و  عمدهتمرکز  صنننورت گرفته،

اا  روش عمدتاًبوده اسننت و در این مطالعات  گردشننگر 

 ساز پاکبرا   صرف شدهازینۀ و یا میزان  جبران اسارت

از  فیز مطالعات ازمحدود  در تعداد  و افدشننندهگرفتهبکار 

ستفادهستافده -مدل داده ست شدها  ,.Garza-Gil et al) ا

2006; Okuyama et al., 2004.  مورد  برا  فموفه در یک

که  1پ واتر ااریزوناثرات ف ننت ففتی دی ،از این مطالعات

با روش  2010در سنننال  تاد  فاق اف یک ات در الیج مکز

سارات  ستزارزیابی ا سی، NRDA 2) محیطیی  موردبرر

 که دنداف ننان میآن ه از ااصننلفتایج و  اسننت قرارگرفته

میلیون د ر و اسارت وارده  75میزان اسارت اقتصاد  

 زم به ذکر ؛ بوده اسننتمیلیون د ر  500طبیعی منابعبه 

ست که  شوفدفمی ساز پاکاا  شام  ازینه این ارقام ا

(Smith et al., 2011 . 

در سننال  3اقتصنناد  ف ننت ففت آموکو کادیز اسننارت

و در فوع اود فرافسنننه را درگیر کرد ک نننور که  1978

 دادف ان می ،ه استف ت ففتی تا آن تاریخ بود ینتربزرگ

 این ک ننوربه  میلیون د ر اسننارت 225-152 درمجموع

ست. امچنین این ف ت ففتی در مقیاس ج افی  واردشده ا

ساراتی  شتهفیز ا سارات  دا میلیون د ر  60-42که این ا

اا  االص اجتماعی ، ازینهدرمجموعبرآورد شننده اسننت. 

شی از این ف ت بزرگ به ج ان  د ر میلیون  284-195فا

 . Grigalunas et al., 1986) بوده است

اا  اوادث مربوط به ف ننت در یک بررسننی جامع از

 درشنندت مؤثرعوام   تعیینففتی در سننرتاسننر ج ان به 

ف ننت  درفتیجهکه  شنندهپردااتهپیامداا  ف ننت ففتی 

3 Amoco Kadiz 
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ستمحیطففت، مدیریت بحران،   فیزیکی دریا، بیولوژ  زی

 عنوانبهدریایی، سننتمت افسننان، اقتصنناد و سننیاسننت را 

م  معرفی کرد ترینم م   .Chang et al., 2014) فداهعوا

امچنین مقدار ف ت ففت و سرعت ف ت آن فیز از عوام  

ه کطور هب شدهشنااتهآلودگی اادثۀ ید کلید  در ت د

ف ت ففت افدازۀ در  درصد یکافزایش  ،برآورد شده است

میلیون د ر افزایش اوااد داد  718/0میزان اسننارت را 

(Alló & Loureiro, 2013اا   . با توجه به اامیت ازینه

مطالعات دیگر  تن ا به بررسنننی این عام   سننناز پاک

 سننناز پاکازینۀ داد که ف نننان میافد و فتایج پردااته

آور  برابر بی نننتر از جمع 4-5آلودگی ففتی در سننناا  

یا و  فت از در نۀ برابر بی نننتر از  100ف پمپ و اارج ازی

سکردن ففت از ک تی  ست دیدهیخآ توافد بالغ بر و می ا

 اننزار د ر بننرا  اننر تننن فننفننت بنناشننننند  300

(Mishra et al., 2012, 2009; Kontovas, et al., 2010.  

 اامیت مطالعات اقتصننناد  و االی بودنبا توجه به 

، در ایران مطالعات در ادبیات اقتصاد آلودگی گوفهینا جا 

سارت سته از ا سومین د  اا  آلودگی ففتیدر این مقاله 

صاد  بر بخش تولیدِ سارت اقت ش ر یعنی ا ستان بو ر د ا

پارک ملی فایبند اسنننتان منطقۀ ففتی در اادثۀ اثر یک 

ش ر ستفاده از روش داده بو  عنوانبه ا منطقهستافده -با ا

سی  مقبول اا روشیکی از  اا در یک بخشروابط در برر

 است. قرارگرفته موردبررسیاقتصاد، 

یایی پارک ملی  یایی در یت جغراف ند در موقع فایب

N2727 E5240  ش ر ستان بو ست شدهواقعدر ا شک   ا (

در دو اسنننتان  اکتار 49815پارک با مسننناات این   .1

بوشنن ر )بخش عسننلویه شنن رسننتان کنگان  و ارمزگان 

)ش رستان پارسیان بخش کوشکنار  در جنوب ایران قرار 

جود چند بارج مسنننتعم  . و Darvishsefat, 1996)دارد 

مازوت  در  ااو  مواد ففتی حدود) پارک و  ۀم یایی  در

فاگوارترین بحران یکیآنف ننننت مواد ففتی از  اا  از 

پارک ودگی ففتی آلو ماه  اسنننتمنطقه  در  که از مرداد

به وقوع پیوسننت و اسننارات  1389تا آبان سننال  1388

 ترین اکوسیستم سواا فاپذیر و تدریجی به اساسجبران

ماایان  زادوولداا  ارا که مح  یعنی جنگ  فارسیجال

 Moazeniاست، وارد آورد )منطقه و پ تیبافی از شیتت 

& Zarei, 2011.  

 
 موقعيت پارك ملی نایبند در جنوب ایران. 1شکل 

 

 آب سطح رو  1389 سال در ف ت اا اولین ف افه

 اا بررسنننی از پس که گردید م نننااده بیداون دراور

ا در فزدیکی اسننکله ابارج وجود و سننواا  در آمدهعم به

 با که گرفت قوت اایادگار امام، ااتمال ف نننت از این بارج
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 رو  اضننور و آب رو  از بررسننی و دریایی گ ننت افجام

 اا بارج آلودگی، اروج مح  که یدگرد م نننخص اابارج

 «مازوت» اابارج موجود درففتی  ۀماد. باشنننندمی مذکور

 آب در رااشننده ففتی مواد اعظم قسننمت طورکلیبه و بوده

 بیداون اور و جنگ  محدودۀ در دریایی جریافات دلی  به

 و باتتقی اراضننی افضننمام به جنگ  این. اسننت شننده جمع

 شنام  را اکتار 8/438 ادود مسنااتی اود اطراف تا بی

 .استاکتار آن در تصرف دراتان ارا  238که  شودمی

جزر  جریافات تأثیرف ت مواد ففتی از منبع اصلی، تحت 

و مد  و ج ت جریان امواج و آب دریا بی نننتر به سنننمت 

اینکه مقدار ف ننت  به دلی شننمال و شننرق ارکت کرده و 

 مقادیر  تدریجی صننورتبه ،اسننتوابسننته به قدرت جزر 

 هگ ت متوقف ف ت این مد شروع با و شدهاارج ففتی مواد

سبه شدهاارج ففتی مواد و سه یلۀو سواا  ما  ا امواج به 

 طی از پس و افدشننندهجذب و کرده براورد اابارج شنننرق

فۀ به کیلومتر 4 ادود مسنننیر  اا  که اون یدب اور د

 زمان این در. شدفد وارد استند مستقر آن در ارا دراتان

ق  به ففتی مواد مقدار  جذب بی نننتر و یافتهکااش ادا

طی این اادثه،  د.بودف شنننده مذکور ا ماسنننه سننناا 

 اایی به شرح زیر وارد آمد:به اکوسیستمجد   ااییآسیخ

  ارا جنگ  امتداد در ا ماسه ساا آسیخ به 

  سیخ به  ارا  دراتان  فماتوفور) اوایی اا ری هآ

 ف ت مح  به فزدیک

  سواا  اوالی ارا  دراتان بذراا کلیۀ آسیخ به 

  از کمتر و سنننالهیک اا ف ال کلیۀا نننک شننندن 

 اادثه این در یکسال

  گاه ا  ماز بین رفتن زیسنننت ااص سنننوا وجودات 

 پرتار اا کرم و ااصدف اا،ارچنگ مافند ا ماسه

  ریاد مد ارتفاع تا بالغ دراتانآغ ته شدن به مواد ففتی 

  پرفدگان موجود در این سواا تغذیۀ آسیخ به 

 ییایدر اا پ ت ک ۀگسترد یروممرگ 

به موارد فوق لذکر تن ا بخ نننی از اسنننارات وارده  ا

اکوسیستم و زیستگاه منطقه بود. آفچه باید مدفظر داشت 

ست که  شی از این ف ت  قطعاًاین ا صاد  فا سارات اقت ا

ست و ارزیابی دقیق آن با  سترده بوده ا سیار گ ففتی فیز ب

یار  به اطتعات، بسننن کافی  عدم دسنننترسنننی  به  توجه 

ستبرافگیز چالش ستگی با   منطقه ا . لذا با توجه به واب

درفتیجۀ بر بخش شننیتت و از طرف دیگر اسنناراتی که 

ماایان و در پی آن بر میزان  این ف نننت ففتی بر ایات 

ست،  مطالعه برآورد اسارت  نیادف از اصید وارد آمده ا

صاد ش  اقت  ۀمنطق یساال  اادر آب یاز ف ت ففت یفا

 قیااداف تحق. اسنننتاا  تولید  منطقه بر بخش بندیفا

 استند: ریز قراربه درمجموعااضر 

 از  یفاش یففت یاز آلودگ یفاش  اثرات اقتصاد یبررس

 بوش ر بندیفا ۀمنطقغرق شدن دو بارج در 

 اا وارده بر بخش یالیاسننننارت ر زانیم نییتع 

 بوش ر ۀمنطقاقتصاد   دیمختلف تول

 یاز آلودگ  بخش اقتصننناد نیرترپذیخیآسننن نییتع 

 بوش ر بندیفا ۀمنطق 1389سال  یففت

سته  صنایع واب شیتت و  ست که بخش  افتظار بر این ا

به صید و صیاد  بی ترین آسیخ را متحم  شده باشند. 

سخگویی به این لذا  ست ک سؤالاین مقاله به دفبال پا ه ا

میزان اسارتی که به بخش شیتت و سپس اقتصاد استان 

ففتی فاشننی از دو بارج چه میزان ف ننت درفتیجۀ بوشنن ر 

بوده است. ادف این مقاله برآورد میزان اسارت اقتصاد  

ست و در این  ش ر ا ستان بو صاد ا ف ت ففتی بر ک  اقت

اا پردااته و جدول راسنننتا در بخش دوم، به مواد و روش

است. در بخش سوم به  شدهیبررسا  ستافده منطقه-داده

 جنندول  ارائننه روش تننحننقننیننق و مننبننافننی فننظننر 

 شدهافجامبا محاسبات  یتدرف استافده اقدام شده و -داده

 شود.در بخش فتایج و بحث به مقاله پایان داده می

 

 هامواد و روش. 2
عه  طال یابی اثرات اقتصنننناد   منظوربهدر این م ارز

 مدل یر کارگبهبا ، ففتیلکۀ  اسننارات فاشننی از ف ننت
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صاد  صویر جامعی ستافده-داده اقت ستقیم  اثراتاز  ت  وم

 اثرات این و ارائه موردفظرمنطقۀ آلودگی در غیرمسننتقیم 

از سننه فوع در این راسننتا لذا . گیردمیقرار  موردسنننجش

شده منبع آمار  ج ت ارزیابی معتبر   ف اداا در منت ر

  برا نیامچن. اسننت شنندهگرفتهب ره اثرات اقتصنناد  

عات و   یتکم عاطت طال تخ و  اتیادب  م موضنننوع از ک

شدهمقا ت  ضوع ا ۀیندرزم منت ر  ااگاهیمطالعه، پا نیمو

ندات ک یعلم  ااتیو سنننا فهمعتبر، مسنننت خا و  ا تاب

بع منا است. شدهگرفتهکمک با ابرگان   اضور ۀمصااب

 باشند:آمار  در این مقاله به شرح زیر می

 ده ده  سا ستتتتهل  -جدول داده ) رکز  1390ستتت

 (1394 جسس شورای اسال ا،  یههپژوهش

  افزودهارزشو  ستتده ده،  فتترس واستت   یههحستته 

ک  از  1391و  1390 یههستتتهلاستتتدهو هوشتتت ر 

سه  شده رکز آ هر ایراو  ای ن ق  یههح ست  اخذ ا

هه تعریف  رکز 1394و  1393) رکز آ هر ایراو  ( و 

 آ هر ایراو از  ن ق  در قهلب اسدهو همخوا ا دارد.

  ستا   ازموردفیآمار سناریو  در را  و موردفظرتعیین 

ففتی، از لکۀ اسننارت فاشننی از محاسننبۀ  فتیجه در

نامه آمار  شنننیتت  اسنننت  آمدهدسنننتبهسنننال

(Statiscital Yearbook of Fisheries, 2013.  

جزج ننت  لینن یننهت ح ت یج و  در قننالننخ جنندول  فتننا

سناریویی  ستافده-داده ست  و با توجه به مبافی فظر   زم ا

کااش در  در این راسنننتاشنننود.  ارائه آلودگی این یرتأثبرا  

ید منطقه  جۀ میزان صننن ته آلودگیدرفتی  ،به وقوع پیوسننن

شیتت در فظر  یتمحدودسناریو   عنوانبه در تولید بخش 

ن ش رستان کنگا که زم به توضیح است . است شدهگرفته

ستان یکی ش ر ش ر در جنوب ا  اااز  ستان بو ست.  رانیا ا

 ازفظر .مرکز شنن رسننتان کنگان، شنن ر بندر کنگان اسننت

تان به اس بندیفا یپارک مل دوسوم  ادار وتقسیمات سیاسی 

آن به استان ارمزگان  سومیکبوش ر )ش رستان کنگان  و 

نگننه)شنننن رسننننتننان  ل اتصنننناص دارد. بننندر  بننا   ا

 
1 Intraregional coefficients 

گیر  از فظرات اا  میدافی صنننورت گرفته و ب رهبررسنننی

یجه فت ینمنطقه اکارکنان بخش شنیتت  بومیان و امچنین

 ییایدر ۀمحدودصننورت گرفته در  دیصننمد که آبه دسننت 

در شننن رسنننتان کنگان  هیمراکز تخل ترینیکفزدبه  بندیفا

 برا بنابراین  رسنند،یدر آفجا به فروش م و شننودیمنتق  م

ش نییتع سارت وارده بر بخش  صمنطقه،  تتیا  دیکااش 

 ی تخل. مراکز اسننت قرارگرفته موردفظرشنن رسننتان  نیا در

س دیص شام  کنگان، پرگ،  ستان کنگان   فخ  راف،یش ر

ش یتق ست نویریو  فروش  انزیم رییبا توجه به تغ نیبنابرا؛ ا

به  دیزان صننیاز کااش م یبیتقر توانیبندر م نیدر ا انیآبز

 ف ننان  شننیتتسننالنامۀ در  منت ننرشنندهآمار  آورد. دسننت

در این منطقه از روفد  با شننیخ  میزان صننید داند کهمی

لیکن یکسال بعد از ف ت  بوده استمتیم و صعود  امراه 

چار د یتوج قاب ففتی در این منطقه، میزان صننید به میزان 

 9947، 1389در سال میزان صید  کهطور هبشده، کااش 

سال تن و  سال پس از ف ت ففتی یعنی   9044، 1390یک 

باید در فظر داشنننت در . این فکته را ثبت گردیده اسنننتتن 

توان آلودگی فاشنی از میت سنایر شنرایط، صنورت فر  ثبا

ن ایاصننلی  علتیکی از اا  مسننتعم  را از ف ننت ففتی بارج

ارزیابی اسارت وارده بر در راستا   بنابراین؛ ذکر کرد کااش

  دو منظور و ابرآمار ،  اا یهپا، اا  تولید  منطقهبخش

 است: شدهگرفتهبه شرح زیر بکار در دو مراله 

  اسدهو  1ایاول: هرآورد ضرایب دروو  ن ق  رحسۀ

ای ستتتده ده  ن ق -)طراحا جدول دادههوشتتت ر 

 هرای اسدهو هوش ر(

  سدقیمدوم:  حهسب  اثرات  سدقیم و غیر رحسۀ  

  فدالکۀ خسهرات وارده  هشا از  شت 

 ای ن ق ج ت هرآورد ضتترایب دروو  اول،مرحلۀ در 

یه روش شتتتب  لیهریدما  FLQ، از روش ای ن ق و هین 

ش ر هرآورد گردیده و  ن ق فسگ، جدول تک سدهو هو ای ا

 قهلۀ هر استتتهو روشتتتا ک  در  1.0  قدار پهرا در

 است. شده یت  ،( آ ده1386هزازاو و همکهراو )
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ا  ستافده منطقه-جدول داده به با توجه دوم:مرحله در 

برا  بررسننی  شنندهگفتهو امچنین سننناریو   شنندهیطراا

بخ نننی از اثرات مسنننتقیم و غیرمسنننتقیم آلودگی ففتی 

جادشننندها به برآورد این اثرات ی له  ته ، در این مرا پرداا

اسننت،  م نناادهقاب   1فمودار ) درکه  طورامان. شننودمی

استان بوش ر  1درصد از صید 17 درمجموعش رستان کنگان 

را به اود ااتصنناص داده اسننت. امچنین آمار صننید ف ننان 

یعنی یک سال بعد از وقوع ف ت  1390داند که در سال می

است و  یافتهکااشدرصد از صید ش رستان کنگان  9ففتی، 

درصد  -11بعد این رقم به  دو سالکه در  است یاالاین در 

ست سیده ا صید اما با توجه ؛ ر به ادف این مطالعه، کااش 

اا  در فظر گرفته و اثر این کااش بر بخش 1390سنننال 

 شود.تولید  استان بوش ر سنجیده می

 

 (Statistical Yearbook of Fisheries, 2013ها از صيد استان بوشهر )سهم شهرستان. 1نمودار 

 

سال 2فمودار ) طبق ستان کنگان در  ش ر صید  اا  ، 

)سنننال وقوع ف نننت ففتی  روفد   1389پیش از سنننال 

سال  شته تا در  به بی ترین مقدار اود  1389صعود  دا

ست اما می سیده ا توان گفت با اثرگذار  این آلودگی بر ر

اا  بعد از سننالذاایر آبزیان منطقه، میزان صننید برا  

 .است یداکردهپآلودگی روفد  فزولی 

 

 (Statiscital Yearbook of Fisheries, 2013کل صيد شهرستان کنگان ) روند .2نمودار 

 

اقتصنناد   اا یتفعالا  مدل داده سننتافده منطقهدر 

فد و اثر اسنننارت وقوع اوادثی فظیر  قابلی دار روابط مت

 توانیمو آلودگی ففتی را  ، سنننوفامی سنننوزآتشزلزله، 

سنجش و فرم   Kuyama & Santos, 2014) قرارداد مورد

دیلم 

3%
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 1زیر است: صورتبهآن سادۀ 

در  اایاثربخ نندر شننرایط متعارف و برا  سنننجش 

تاه فدارد و  مدتکو حدودیتی وجود  از ج ت عرضنننه م

ضریخ  روینازا ستفاده میفزایندۀ از  ضا به تولید ا ود شتقا

زا و اا برونکه در آن تقاضنننا  ف ایی برا  تمامی بخش

شرایط افزایش اا درونتولید تمامی بخش ست. در این  زا ا

ید بخش قاضننننا  ف ایی بر تول اد ت یک وا اا ارزش 

اما در واقعیت، در برای موارد ؛ گیردقرار می موردبررسننی

نابراین فرو  پیش ته صنننادق فیسنننت، ب طۀ گف  بینراب

ضا  ف ایی و تولید  شرایط ویژه  اابخشتقا ستی برا   بای

اا و اصننتح شننوفد. در شننرایط ویژه، تولید برای از بخش

ون تغییرات جو ، عواملی امچ یرتأثکا اا  ااص تحت 

ثه و ااد یک  تاهوقوع  یت مدت ... در کو حدود چار م د

 . در این مطالعه، با توجه به Banouei, 2012شنننوفد )می

فده تحت شنننرایط ویژه -ادف تحقیق، الگو  داده سنننتا

شیتت  شدهافتخاب شرایط بخش  ست. در این   عنوانبها

بخ نننی که به علت اثرات فاشنننی از ف نننت ففتی دچار 

ضۀ محدودیت در  ست، افتخاب عر شده ا صو ت اود  مح

ه ب یطورکلبهگردید. این فوع الگواا )تحت شنننرایط ویژه  

یت طرف عرضننننه  حدود اا  م یا الگو اا  مختلط  الگو

سننتافده، تولید -معروف اسننتند. در الگواا  متعارف داده

مامی بخش م  زاا درونبرا  ت قاضنننا  ف ایی و عوا ا و ت

مامی بخش یه برا  ت ما در الگواا  ؛ زاسنننتاا بروناول ا

یت زا و درونمختلط، اقتم برون حدود زا  بخش دارا  م

زا  سننایر زا و برونشننوفد و اقتم درونعرضننه جابجا می

شرایط ویژه قرار فدارفد بخش  الگو  صورتبهاایی که در 

توافیم اثر تغییر تولید متعارف اسنننت. در این شنننرایط می

سایر بخش ضه را بر تولید  ه اایی کبخش با محدودیت عر

محنندودیتی در عرضننننه اود فنندارفنند، بررسنننی کنیم 

(Banouei, 2012 در راستا  شدهگفته . با توجه به موارد ،

تولید به تولید از منظر فزایندۀ ادف این مطالعه ضنننریخ 

 
سطح 1 شام  کفزیان،  صید  سطحاین  سایر ز  ریز،  شت، میگو و  ز  در

 باشد.آبزیان می

گیرد به این منظور قرار می موردتوجهکننده بخش عرضننه

 2شود.در فظر گرفته می یبخ سهیک اقتصاد 

ید   عارف روابط تراز تول فده مت تا در الگو  داده سننن

 :شودیمزیر تعریف  صورتبهاستان 

(1  [
𝑋1

X2

X3

] − [
𝑏11 b21 b31

b12  b22 b32

b13 b23  b33

] [
𝑋1

X2

X3

] = [

𝑤1

𝑤2

𝑤3

]   

تولید  Xو  عوام  تولید استانازینۀ بردار  Wکه طور هب

ماتریس ضننرایخ مسننتقیم طرف  [𝑏𝑖𝑗]اا  اسننتان وبخش

ا  استان بر  اابخشعرضه اقتصاد است. رابطه تراز تولید  

 زیر فوشت: صورتبه توانیماا را ار یک از بخش

(2  (1 − 𝑏11)𝑥1 − 𝑏21𝑥2 − 𝑏31𝑥3 = 𝑤1 

−𝑏12𝑥2 + (1 − 𝑏22)𝑥2 − 𝑏32𝑥3 = 𝑤2  

−𝑏13𝑥1 − 𝑏23𝑥2 + (1 − 𝑏33)𝑥3 = 𝑤3 

سه بخش زا و برونمتغیراا  درون زیر  صورتبهزا  

 گردد:بیان می

(3  [

𝑥1

x2

x3

] = [
β11 β21 β31

β12 β22 β32

β13 β23 β33

] [

w1

w2

w3

] 

(4   (𝐼 − 𝛽′)−1 = [𝛽𝑖𝑗] 

 1x ،2xزا و متغیراا  برون 𝑤3و  𝑤1 ،𝑤2فوقرابطۀ در 

زا  الگو  عرضننننه محور گش متغیراننا  درون 3xو 

در شننرایط ویژه  3باشننند. اال اگر فر  کنیم بخش می

 شود:فوق اصتح میرابطۀ قرار بگیرد 

(5  (1 − 𝑏11)𝑥1 − 𝑏21𝑥2 − 0𝑤3 = 𝑤1 + 0𝑤2 + 𝑏31𝑥3 
−𝑏12𝑥2 + (1 − 𝑏22)𝑥2 − 0𝑤3 = 0𝑤1 + 𝑤2 + 𝑏32𝑥3 

−𝑏13𝑥1 − 𝑏23𝑥2 + 𝑤3 = 0𝑤1 + 0𝑤2 − (1 − 𝑏33)𝑥3 

 شود:زیر فوشته می صورتبهشک  ماتریسی روابط فوق 

ضریخ فزاینده تولید به تولید از منظر بخش ج ت اطتع بی تر از روش  2
   مراجعه شود. 1391کننده به بافویی )عرضه

http://aead.agri-peri.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=+Banouei
http://aead.agri-peri.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=+Banouei
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(6  [

(1 − 𝑏11) −𝑏21 0
−𝑏12 (1 − 𝑏22) 0
−𝑏13 −𝑏23 1

] = 

[

𝑥1

𝑥2

𝑤3

] [

1 0 𝑏31

0 1 𝑏32

0 0 − (1 − 𝑏33)
] [

𝑤1

𝑤2

𝑥3

] 

(7  [

𝑥1

𝑥2

𝑤3

] = [

(1 − 𝑏11) −𝑏21 0
−𝑏12 (1 − 𝑏22) 0
−𝑏13 −𝑏23 1

]

−1

 

        [
1 0 𝑏31

0 1 𝑏32

0 0 − (1 − 𝑏33)
] [

𝑤1

𝑤2

𝑥3

]  

(8  [

𝑥1

𝑥2

𝑤3

] = �̅�−1N̅ [

𝑤1

𝑤2

𝑥3

] 

�̅� = [

(1 − 𝑏11) −𝑏21 0

−𝑏12 (1 − 𝑏22) 0
−𝑏13 −𝑏23 1

]

−1

, N̅

= [
1 0 𝑏31

0 1 𝑏32

0 0 − (1 − 𝑏33)
] 

 

(9  �̅�−1N̅ = �̅�𝑖𝑗 

(10  [

𝑥1

𝑥2

𝑤3

] = [

�̅�11 �̅�21 �̅�31

�̅�12 �̅�22 �̅�32

−𝛽̅̅ ̅̅
13 −𝛽̅̅ ̅̅

23 �̅�33

] [

𝑤1

𝑤2

𝑥3

] 

و  1اا  اا  مربوط به تتقی بخشدر این رابطه درایه

، β̅11=β11یعنی؛ باشندبرابر می βijو  β̅ijاا در ماتریس 2

β̅21 =β21 ،β̅12 =β12   وβ̅22 =β22  یه اا  تتقی ولی درا

با بخش محدودیت بخش اا  بدون محدودیت عرضنننه 

؛ متفاوت است 3با بخش  3عرضه و امچنین تتقی بخش 

β̅33و  ≠β̅31≠β31،β32 β̅32یعنی  ≠ β33 .و غیره 

توان اثر داد می  ف نننان می10)رابطۀ که  طورامان

محدودیت عرضه اا  بدون تغییر در تقاضا  ف ایی بخش

مان بخش2و1 )بخش ید ا یابی   را بر تول اا مورد ارز

ضریخ فزاینده عوام  اولیه به تولید فامیده می قرارداد که 

توان اثر تغییر تولینند بخش دارا  شنننود. امچنین می

یت عرضنننه )بخش  حدود عه بخش  3م طال که در این م

سایر بخش ست  را بر تولید  اا  تولید  بررسی شیتت ا

ضریخ فزاینده تولید به تولید امکانکرد ک پذیر ه از طریق 

 است.

نابراین به اامیت مسنننئله،  ب لهبا توجه  ا ب در این مقا

متقارن بخش در ا  سننتافده منطقه-دادهمدل اسننتفاده از 

با ) بخش اقتصاد  15استان بوش ر که شام   برا  بخش

اسننت، اثر این ف ننت ففتی بر   ااتسنناب بخش شننیتت

رد. گیقرار می موردبررسیاستان بوش ر   تولیداا  بخش

بخش شننیتت  جایگاهدر راسننتا  این ادف و با توجه به 

بخ ننی که دچار  عنوانبه، این بخش بوشنن ر در اسننتان

شود و با استفاده در فظر گرفته می ،محدودیت عرضه است

درصد  در  9از ضریخ فزاینده تولید به تولید، اثر کااش 

سایر ،ین منطقهت اشیتبخش عرضه    اابخش بر تولید 

 .شودسنجیده می تولید  منطقه

 

 نتایج . 3
ادف اصنننلی مطالعه، در ادامه آثار و فتایج  با توجه به

 یتتشدرصد  در تولید بخش  9یزان ااص  از کااش م

 نعنوابه، برا  این مطالعه  شنندهگرفتهسننناریو  در فظر )

سطبهبخ ی که  شی ازۀ وا سارت فا ف ت ففتی در این  ا

منطقه دچار محدودیت عرضننه گردیده اسننت، بر کااش 

سایر بخش که  ااییاا  تولید  منطقه یعنی بخشتولید 

گردد. فتایج بر می ارائهمحدودیت عرضنننه تولید  فدارفد، 

ضه محوربم سمتکه در  نا  الگو  مختلط عر قب    ااق

آثار   فتایج و 1. در جدول )افدآمدهدسننتبه ت ننریح شنند

سایر بخش شیتت بر  ضه بخش  سبی محدودیت عر  اا وف

  آثار مطلق این محدودیت بر تولید سنننایر 2در جدول )

 شننندهارائه)براسنننخ ازار د ر و میلیون ریال   اابخش

 است.

ثار فسنننبی تایج آ که ف به ذکر اسنننت  مه  زم   در ادا

مربوط به فسننبت درصنند کااش تولید سننایر  شنندهارائه
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فسننبت از تقسننیم کااش تولید سننایر  اا اسننت. اینبخش

 ااواقعی آن بخشسننتافدۀ ارزش اا  اقتصنناد  بر بخش

 . این 1390)بافویی،  اسننت آمدهدسننتبه 100 در ضننرب

 .باشندمی  1در جدول )به شرح فتایج 
 ها )درصد(آثار نسبی محدودیت توليد بخش شيالت روی توليد سایر بخش. 1جدول 

 آثار فسبی کااش تولید اا  تولید بخش

 0023/0 ک اورز ، شکار و جنگلدار 

 0018/0 استخراج معدن

 015/0 صنعت ساات

 0016/0 برق، آب و گاز ینتأم

 0004/0 سااتمان

 0106/0 و کا اا  شخصی اافگی یکلتموتورس، تعمیر وسای  فقلیه موتور ، یفروشارده، یفروشعمده

 00023/0 و ستورانات  

 0057/0 و افباردار  وفق ام 

 0043/0 مالی اا  گرواسطه

 003/0 و کسخکار  اا یتفعالو  مستغتت، اجاره

 0002/0 اجتماعی اجبار  ینتأمامور عمومی، دفاع و  ۀادار

 0001/0 آموزش

 00012/0 ب داشت و مددکار  اجتماعی

 002/0 ادمات عمومی، اجتماعی و شخصی اا یتفعالسایر 
 اا  تحقیق ااضرمنبع: یافته 

 

بی نننترین کااش  داندکه فتایج ف نننان می طورامان

ساات  صنعت  سبی تولید مربوط به بخش  ستف ز . بعد اا

ساات صنعت  ساز   بخش  سرو صنایعی از قبی  کن ه ، ب)

، تعمیر وسای  یفروشارده، یفروشعمدهاا  ترتیخ بخش

سموتور ،  ۀفقلی صی اافگی یکلتموتور شخ  و و کا اا  

و افباردار  متحم  بی نننترین اسنننارت  وفق ام  بخش

با توجه به اینکه فیازاا  مستقیم و غیرمستقیم  افد.گردیده

ا  بخش شنننیتت در منطقه، به ادماتی امچون واسنننطه

ا  جاده وفق ام فروشی و امچنین فروشی و اردهعمده

 این آمدهدسننتبهاسننت، طبق فتایج  توجهقاب بار بسننیار 

 را اوااند پذیرفت. یرتأثاا بی ترین بخش

تایج مطلق  به ف تایج فسنننبی، فوبت  عد از بررسنننی ف ب

در قسننمت روش که گوفهامانرسنند. اسننارات وارده می

گفته شنند، برآورد آثار و تبعات کااش  شننناسننی موضننوع

)بخش شننیتت  بر  تولید بخش دارا  محدودیت عرضننه

 اا  اقتصاد  با استفاده از الگو  عرضه محورسایر بخش

ضریخ فزاینده تولید به تولید . ستاپذیر امکان و از طریق 

اقتصننناد  کااش تولید بخش  مطلقفتایج مربوط به آثار 

دول ، در جدر منطقه فایبند تیآلودگی ففۀ واسطبهشیتت 

 است. شدهارائه  2)

شود، آثار و   ف ان داده می2که در جدول ) طورامان

تبعات مسنننتقیم و غیرمسنننتقیم مطلق کااش تولید در 

آلودگی،  براثربخش شننیتت از طریق کااش میزان صننید 

یر را بر بخش به ترتیخ صنعت ساات، عمده تأثبی ترین 

شی شی و -فرو و افباردار  و کمترین  وفق ام ارده فرو

که یر اود را بر بخش آموزش میتأث  به امر اینگذارد 

 است   تولید اابخشسایر  با شیتت بخش ارتباط دلی 

اا با و ف ان از وابستگی مستقیم و غیرمستقیم این بخش

 بخش شیتت دارفد.

توان اا میدر رابطه با ارتباط بخش شیتت با دیگر بخش

 اا ی از فعالیتتوج قاب وجه به اینکه درصننند گفت با ت

فرآور  محصنننو ت دریایی صننننعتی در جنوب ک نننور به 
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سته افجماد،) ..  .بند ، تبدی  و تولید افواع غذااا  دریایی وب

و توزیع و فروش آن در بازاراا  داالی و  و تولید کنسنننرو

ر رین اثرود بی تااتصاص دارد، بنابراین افتظار می المللیبین

-کااش صننید به ترتیخ بر بخش صنننعت و عمده فروشننی

تایج  به ف جه  با تو ظار  که این افت باشننند  ارده فروشنننی 

 ، محقق شننده اسننت. امچنین فتایج ف ننان آمدهدسننتبه

ازار  1022داند میزان کااش در تولید اسننتان بوشنن ر می

سال  5812معادل )د ر    1394میلیون ریال به قیمت د ر 

ا تن  آمدهدستبه.  زم به ذکر است این میزان اسارت است

گیرد و اسارت وارده به گیااان اقتصاد منطقه را در فظر می

اا  مرجافی اا  ارا و تپهجنگ  ازجملهو جافوران منطقه 

فد در فظر فمیبازار یرغاا  را که ارزش یاد  دار گیرد،   ز

از اسننارت بی ننتر  مراتخبهبنابراین میزان اسننارت واقعی 

 در این مطالعه است. آمدهدستبه

 (1394)دالر و ریال به قيمت سال  هابخشآثار مطلق محدودیت توليد بخش شيالت روی توليد سایر . 2جدول 

 آثار مطلق کااش تولید اا  تولید بخش

 شیتت
  ازار د ر) 65

 ریال میلیون ) 1962

 شکار و جنگلدار ک اورز ، 
 د ر ازار ) 10

 ریال میلیون ) 310

 استخراج معدن
 د ر ازار ) 5

 ریال میلیون ) 149

 صنعت ساات
 د ر ازار ) 26

 ریال میلیون ) 768

 برق، آب و گاز ینتأم
 د ر ازار ) 15

  میلیون ریال) 456

 سااتمان
 د ر ازار ) 9

  میلیون ریال) 267

 و کا اا  شخصی اافگی یکلتموتورسموتور ،  ۀفقلی، تعمیر وسای  یفروشارده، یفروشعمده
  ازار د ر) 94

  میلیون ریال) 2824

 ات  و ستوران
  ازار د ر) 76/0

  میلیون ریال) 23

 و افباردار  وفق ام 
  ازار د ر) 11

  میلیون ریال) 339

 مالی اا  گرواسطه
  ازار د ر) 1

  میلیون ریال) 43

 و کسخکار  اا یتفعالو  مستغتت، اجاره
  ازار د ر) 8

  میلیون ریال) 225

 اجتماعی اجبار  ینتأمامور عمومی، دفاع و  ۀادار
  ازار د ر) 6

  میلیون ریال) 170

 آموزش
  ازار د ر) 4

  میلیون ریال) 129

 ب داشت و مددکار  اجتماعی
  ازار د ر) 3

  میلیون ریال) 84

 ادمات عمومی، اجتماعی و شخصی اا یتفعالسایر 
  ازار د ر) 830

  میلیون ریال) 25
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 جمع
  ازار د ر) 76/1022

  میلیون ریال ) 5812

 اا  تحقیق ااضرمنبع: یافته 

 گیرینتیجهبحث و . 4
رغم مزایا  فراوافی که از فزدیکی به مناطق ساالی علی

یا کسنننخ می قخ در ند عوا ماف ند، در معر  اطراتی  مای ف

آلودگی ففتی یکی از اا فیز اسننتند. فاشننی از افواع آلودگی

افواع آلودگی دریاسنننت که اسنننارات فراوافی را به جوامع 

سافی، موجودات و گیااان مناطق ساالی و دور از ساا   اف

تصننادف اادثۀ ی ففتی چه در اثر یک آلودگسننازد. وارد می

کش و یا غرق شننندن تافکراا  اام  مواد سنننواتی ففت

شد و چه  شود، اثرات  صورتبهبا ف ت ففت به دریا ظاار 

اقتصنناد  بر اقتصنناد سننواا  در معر  آلودگی  باریانز

اوااد داشننت. در این مقاله با توجه به ف ننت مواد ففتی از 

ستعم  در  ش ر که در طی منطقۀ چند بارج م فایبند در بو

اتفاق افتاد و فزدیکی مکان آلوده با  89الی  88  ااسنننال

پارک ملی فایبند، به بررسنننی اثرات  شننندهافاظتمنطقۀ 

اقتصنناد  این اادثه پردااته شنند. برا  بررسننی جامع از 

موازفه بین منابع و مصنننارف  عنوانبهسنننتافده -روش داده

کا اا تولیدکنندۀ اا  اقتصاد ملی و منابع و مصارف بخش

که در اثر محدودیت  شننده اسننتفادهو ادمات در اقتصنناد 

شیتت واردشده ضه، به بخش  میزان اسارت  در میزان عر

اقتصاد استان بوش ر برا  سال پس از وقوع  ک به واردشده

 بنابراین؛ اسننت شنندهافجامآلودگی ففتی محاسننبات اادثۀ 

ننده کر بخش عرضننهضننریخ فزاینده تولید به تولید از منظ

صاد  ین فتایج مب و شدهگرفتهدر فظر  یبخ سهدر یک اقت

درصننند  در میزان صنننید  9این اسنننت که در اثر کااش 

 درمجموعاا  تولید  شنن رسننتان کنگان بر سننایر بخش

 5812معادل )ازار د ر  1022اسنننارتی معادل با اداق  

مت د ر سنننال  به قی یال  در فظر بدون   1394میلیون ر

به بخش تولید   گرفتن اسننارات وارده بر بخش شننیتت،

اسنننت که با در فظر گرفتن اسنننارات  واردشننندهاسنننتان 

 بی تر اوااد شد. مراتخبهی این رقم زیستمحیط

در شناید میزان اسنارت محاسنبه شنده در این مقاله 

سایر مطالعات که اساراتی در ادود  سه با فتایج   75مقای

د افمناطق آلوده را محاسننبه فمودهمیلیون د ر به اقتصنناد 

(Smith et al., 2011 فباشننند ولی این  یتوج قاب   رقم

سه با مقیاس اقتصاد منطقه قاب  توجه بوده   ورقم در مقای

کوچک بودن این اسنارت در مقاب  سنایر مطالعات، علت 

آلوده به منطقۀ کوچک بودن بخش شنننیتت در فزدیکی 

در ادود  درمجموعمواد ففتی است زیرا ش رستان کنگان 

داد ولی درصد از صید استان را به اود ااتصاص می 17

صورت سارت  کهیدر شدها سایر به جنگ  وارد اا  ارا و 

 اسننناببهفیز  سننناز پاکاا  موجودات دریایی و ازینه

آوردن  اساببهآورده شود، این رقم افزایش اوااد یافت. 

سمتس صاد  این منابع ایر ق شتن ارزش اقت اا فیاز به دا

ستز سارت وارده به  محیطیی  ااآندارد تا بتوان میزان ا

باید گفت، میزان اسنننارتی  درمجموعرا فیز منظور فمود. 

بسنننیار  واردشننندهکه تن ا بر یکی از ابعاد کوچک منطقه 

اسننارات واقعی بر  قطعاًاسننت و  آمدهدسننتبهگسننترده 

تر اوااد بود لذا افتظار گسنننترده مراتخبهاا تمامی بخش

رود فتایج ااصننن  از این مطالعه بتوافد توجی ی برا  می

فاده از  قت عملکرد، اسنننت ّاورافزایش د برتر در  اا  فن

سننریع در صننورت وقوع  سنناز پاک و سننوات وفق ام 

تر  از منظر افننداز مطلوبو امچنین چ نننم اننادثننه

گذار  برا  مسنننئو ن فراام آورد. امچنین سنننیاسنننت

ست با توجه به  ذکریانشا صورت محدود ا بودن مطالعات 

با  طه  ته در راب فهیناگرف جام آلودگی گو اا در ک نننور، اف

ر تاا  دقیقمطالعات بی تر در این اصوص با اتخاذ روش

 تا ادود  میزان اامیت موضوع را روشن سازد. توافدمی
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