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 .1مقدمه
آلودگی ففتی یکی از اطرفاکترین آلودگی اا از میان
افواع آلودگی اا در یاسننننت که اسننننارات ز یان بار و
قاب توج ی بر اکوسننیسننتم ،جوامع گیاای و جافور دریا
در کننوتنناهمنندت و بننلننننندمنندت وارد مننیسننننازد
( . Chang et al., 2014ف ننننت ف فت به آب در یا اا و
اقیافوساا از منابع متعدد صننورت میگیرد که ف ننت از
تافکراا اام مواد ففتی یکی از این موارد است و اگرچه
تعداد آن زیاد فی ست اما در یک اادثه ،مقدار قاب توج ی
ففت به دریا وارد می شود .ف ت ففت در سواا منجر به
ضرر و زیان بسیار برا اقتصاد محلی و ش راا ساالی
اوااد شنند و این مخاطره فهتن ا بر سننتمتی سنناکنین
مناطق ساالی و جافوران و گیااان آن اثرگذار است ،بلکه
به لحاظ اقت صاد ام ا سارات قاب توج ی به بخشاا
مختلف اقت صاد ساالی وارد می سازد .آفچه در یک اادثه
ففتی قاب توجه اسنننت این اسنننت که معمو ً بخش اا
مربوط به گردشگر و شیتت بی ترین تأثیر را از آلودگی
میپذیرفد و درفتیجه فعالیت اا اقت صاد واب سته به این
دو بخش فیز در این مناطق متحم اسننارات اقتصنناد
مننننننننننننننننیشنننننننننننننننننننوفنننننننننننننننند
( . Garza-Gil et al., 2006ارچه اقت صاد مناطق ساالی
به این دو فعالیت وابسننتهتر باشننند ،میزان ضننرر و زیان
اقت صاد در کوتاهمدت و بلندمدت بی تر ا ست .محا سبۀ
ا سارات اقت صاد و اثرات یک مخاطره بر اقت صاد منطقه،
توجی ی برا پاک ساز و مبنایی برا ادعا ا سارت از
منبع آلودگی اوا اد بود و بدین منظور از اولو یت اا
تصمیمگیر سیاستگذاران است (. Cohen, 1986
اگرچه ادبیات گسنننتردها با توجه به اام یت اثرات
آلودگی ففتی آباا در زفدگی افسنناناا و سننایر موجودات
در سالاا اایر میتوان یافت ،اما مطالعات محدود به
این پدیده از بعد اقتصننناد فگریسنننتهافد .اسنننارتاا
Deepwater Horizon
Natural Resources Damage Assessment
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اقتصاد فاشی از ف ت ففت به سه دسته ازینهاا فاشی
از پاکساز آلودگی ،اسارتاا واردشده به منابعطبیعی
و سایر اسارات اقتصاد وارده بر افراد یا جوامع متأثر از این
فوع آلودگی تقسننیم میشننود که در ار مطالعه یکی از این
بخشاا موردبررسنننی قرارگرفتهافد .در مطالعات اقتصننناد
صنننورت گرفته ،تمرکز عمده بر رو دو بخش شنننیتت و
گردشننگر بوده اسننت و در این مطالعات عمدتاً روشاا
جبران اسارت و یا میزان ازینۀ صرف شده برا پاکساز
بکار گرفتهشننندهافد و در تعداد محدود از مطالعات فیز از
مدل داده -ستافده ا ستفاده شده ا ست ( Garza-Gil et al.,
 . 2006; Okuyama et al., 2004برا فموفه در یک مورد
از این مطالعات ،اثرات ف ننت ففتی دیپ واتر ااریزون 1که
در سنننال  2010در الیج مکز یک ات فاق اف تاد با روش
ارزیابی ا سارات زی ستمحیطی ( ،2 NRDAموردبرر سی
قرارگرفته اسننت و فتایج ااصننله از آن ف ننان میداند که
میزان اسارت اقتصاد  75میلیون د ر و اسارت وارده
به منابعطبیعی  500میلیون د ر بوده اسننت؛ زم به ذکر
ا ست که این ارقام شام ازینهاا پاک ساز فمی شوفد
(. Smith et al., 2011
اسننارت اقتصنناد ف ننت ففت آموکو کادیز 3در سننال
 1978که ک نننور فرافسنننه را درگیر کرد و در فوع اود
بزرگترین ف ت ففتی تا آن تاریخ بوده است ،ف ان میداد
درمجموع  225-152میلیون د ر اسننارت به این ک ننور
وارد شده ا ست .امچنین این ف ت ففتی در مقیاس ج افی
فیز ا ساراتی دا شته که این ا سارات  60-42میلیون د ر
برآورد شننده اسننت .درمجموع ،ازینهاا االص اجتماعی
فا شی از این ف ت بزرگ به ج ان  284-195میلیون د ر
بوده است (. Grigalunas et al., 1986
در یک بررسننی جامع از اوادث مربوط به ف ننتاا
ففتی در سننرتاسننر ج ان به تعیین عوام مؤثر درشنندت
پیامداا ف ننت ففتی پردااتهشننده که درفتیجه ف ننت
Amoco Kadiz
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ففت ،مدیریت بحران ،محیطزی ست فیزیکی دریا ،بیولوژ

اثر یک اادثۀ ففتی در منطقۀ پارک ملی فایبند اسنننتان

دریایی ،سننتمت افسننان ،اقتصنناد و سننیاسننت را بهعنوان
م مترین عوام معرفی کردها فد (. Chang et al., 2014
امچنین مقدار ف ت ففت و سرعت ف ت آن فیز از عوام
کلید در ت دید اادثۀ آلودگی شنااته شده بهطور که
برآورد شده است ،افزایش یکدرصد در افدازۀ ف ت ففت
میزان اسننارت را  0/718میلیون د ر افزایش اوااد داد
( . Alló & Loureiro, 2013با توجه به اامیت ازینهاا
پاکسننناز مطالعات دیگر تن ا به بررسنننی این عام
پردااتهافد و فتایج ف نننان میداد که ازینۀ پاکسننناز
آلودگی ففتی در سننناا  4-5برابر بی نننتر از جمعآور
ففت از دریا و  100برابر بی نننتر از ازینۀ پمپ و اارج
کردن ففت از ک تی آ سیخدیده ا ست و میتوافد بالغ بر
 300اننزار د ر بننرا اننر تننن فننفننت بنناشننننند
(. Mishra et al., 2012, 2009; Kontovas, et al., 2010
با توجه به اامیت مطالعات اقتصننناد و االی بودن
جا اینگوفه مطالعات در ادبیات اقتصاد آلودگی در ایران،
در این مقاله سومین د سته از ا سارتاا آلودگی ففتی
یعنی ا سارت اقت صاد بر بخش تولیدِ ا ستان بو ش ر در

بو ش ر با ا ستفاده از روش داده -ستافده منطقها بهعنوان
یکی از روشاا مقبول در برر سی روابط بخشاا در یک
اقتصاد ،موردبررسی قرارگرفته است.
پارک ملی در یایی فایب ند در موقع یت جغراف یایی
 N2727 E5240در ا ستان بو ش ر واقع شده ا ست ( شک
 . 1این پارک با مسننناات  49815اکتار در دو اسنننتان
بوشنن ر (بخش عسننلویه شنن رسننتان کنگان و ارمزگان
(ش رستان پارسیان بخش کوشکنار در جنوب ایران قرار
دارد ( . Darvishsefat, 1996وجود چند بارج مسنننتعم
ااو مواد ففتی ( مازوت در م حدودۀ در یایی پارک و
ف ننننت مواد ففتی از آنیکی از فاگوارترین بحران اا
آلودگی ففتی در پارک و منط قه اسنننت که از مرداد ماه
 1388تا آبان سننال  1389به وقوع پیوسننت و اسننارات
جبرانفاپذیر و تدریجی به اساسترین اکوسیستم سواا
الیجفارس یعنی جنگ اا ارا که مح زادوولد ماایان
و پ تیبافی از شیتت منطقه است ،وارد آورد ( Moazeni
. & Zarei, 2011

شکل  .1موقعيت پارك ملی نایبند در جنوب ایران

اولین ف افهاا ف ت در سال  1389رو سطح آب
دراور بیداون م نننااده گردید که پس از بررسنننیاا

بهعم آمده در سننواا و وجود بارجاا در فزدیکی اسننکله
یادگار امام ،ااتمال ف نننت از این بارجاا قوت گرفت که با
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افجام گ ننت دریایی و بررسننی از رو آب و اضننور رو
بارجاا م نننخص گردید که مح اروج آلودگی ،بارجاا
مذکور می باشنننند .مادۀ ففتی موجود در بارج اا « مازوت»
بوده و بهطورکلی قسننمت اعظم مواد ففتی رااشننده در آب
به دلی جریافات دریایی در محدودۀ جنگ و اور بیداون
جمع شننده اسننت .این جنگ به افضننمام اراضننی باتتقی و

این ا ست که قطعاً ا سارات اقت صاد فا شی از این ف ت
ففتی فیز ب سیار گ سترده بوده ا ست و ارزیابی دقیق آن با
توجه به عدم دسنننترسنننی کافی به اطتعات ،بسنننیار
چالش برافگیز ا ست .لذا با توجه به واب ستگی با منطقه
بر بخش شننیتت و از طرف دیگر اسنناراتی که درفتیجۀ
این ف نننت ففتی بر ایات ماایان و در پی آن بر میزان

تا بی اطراف اود مسنااتی ادود  438/8اکتار را شنام
میشود که  238اکتار آن در تصرف دراتان ارا است.
ف ت مواد ففتی از منبع اصلی ،تحت تأثیر جریافات جزر
و مد و ج ت جریان امواج و آب دریا بی نننتر به سنننمت

صید وارد آمده ا ست ،ادف از این مطالعه برآورد ا سارت
اقت صاد فا شی از ف ت ففتی در آباا ساالی منطقۀ
فایبند بر بخشاا تولید منطقه اسنننت .ااداف تحقیق
ااضر درمجموع بهقرار زیر استند:

شننمال و شننرق ارکت کرده و به دلی اینکه مقدار ف ننت
وابسننته به قدرت جزر اسننت ،بهصننورت تدریجی مقادیر
مواد ففتی اارج شده و با شروع مد این ف ت متوقف گ ته
و مواد ففتی اارج شده بهو سیلۀ امواج به سواا ما سها

 بررسی اثرات اقتصاد فاشی از آلودگی ففتی فاشی از
غرق شدن دو بارج در منطقۀ فایبند بوش ر
 تعیین میزان اسننننارت ر یالی وارده بر بخش اا
مختلف تولید اقتصاد منطقۀ بوش ر

شنننرق بارجاا براورد کرده و جذبشننندهافد و پس از طی
مسنننیر ادود  4کیلومتر به د اا فۀ اور ب ید اون که
دراتان ارا در آن مستقر استند وارد شدفد .در این زمان
مقدار مواد ففتی به اداق کااش یافته و بی نننتر جذب

 تعیین آسنننیخپذیرترین بخش اقتصننناد از آلودگی
ففتی سال  1389منطقۀ فایبند بوش ر
افتظار بر این ا ست که بخش شیتت و صنایع واب سته
به صید و صیاد بی ترین آسیخ را متحم شده باشند.

سننناا ماسنننها مذکور شنننده بودفد .طی این اادثه،
آسیخاایی جد به اکوسیستماایی به شرح زیر وارد آمد:
 آسیخ به ساا ماسها در امتداد جنگ ارا
 آ سیخ به ری هاا اوایی (فماتوفور دراتان ارا
فزدیک به مح ف ت
 آسیخ به کلیۀ بذراا دراتان ارا اوالی سواا
 ا نننک شننندن کلیۀ ف الاا یکسننناله و کمتر از
یکسال در این اادثه
 از بین رفتن زیسنننت گاه موجودات ااص سنننوا ا
ماسها مافند ارچنگاا ،صدفاا و کرماا پرتار
 آغ ته شدن به مواد ففتی دراتان بالغ تا ارتفاع مد دریا
 آسیخ به تغذیۀ پرفدگان موجود در این سواا
 مرگومیر گستردۀ کپ تاا دریایی
موارد فوقالذکر تن ا بخ نننی از اسنننارات وارده به
اکوسیستم و زیستگاه منطقه بود .آفچه باید مدفظر داشت

لذا این مقاله به دفبال پا سخگویی به این سؤال ا ست که
میزان اسارتی که به بخش شیتت و سپس اقتصاد استان
بوشنن ر درفتیجۀ ف ننت ففتی فاشننی از دو بارج چه میزان
بوده است .ادف این مقاله برآورد میزان اسارت اقتصاد
ف ت ففتی بر ک اقت صاد ا ستان بو ش ر ا ست و در این
راسنننتا در بخش دوم ،به مواد و روشاا پردااته و جدول
داده-ستافده منطقها بررسیشده است .در بخش سوم به
ارائننه روش تننحننقننیننق و مننبننافننی فننظننر جنندول
داده -ستافده اقدام شده و درف ایت با محاسبات افجام شده
در بخش فتایج و بحث به مقاله پایان داده میشود.

 .2مواد و روشها
در این م طال عه بهمنظور ارز یابی اثرات اقتصنننناد
اسننارات فاشننی از ف ننت لکۀ ففتی ،با بهکارگیر مدل
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اقت صاد داده -ستافده ت صویر جامعی از اثرات م ستقیم و

بررسنننیاا میدافی صنننورت گرفته و ب رهگیر از فظرات

غیرمسننتقیم آلودگی در منطقۀ موردفظر ارائه و این اثرات
موردسنننجش قرار میگیرد .لذا در این راسننتا از سننه فوع
منبع آمار منت ر شده در ف اداا معتبر ج ت ارزیابی
اثرات اقتصنناد ب ره گرفتهشننده اسننت .امچنین برا
تکم ی اطت عات و م طال ع ادب یات موضنننوع از ک تخ و
مقا ت منت ر شده درزمینۀ مو ضوع این مطالعه ،پایگاهاا
و سنننا یت اا علمی معتبر ،مسنننت ندات ک تاب خا فها و
مصاابۀ اضور با ابرگان کمک گرفتهشده است .منابع
آمار در این مقاله به شرح زیر میباشند:
 جدول داده -ستتت ده ده سا ستتتتهل  ( 1390رکز
پژوهشههی جسس شورای اسال ا)1394 ،
 حستته ههی ستتده ده ،فتترس واس ت و ارزشافزوده
استتتدهو هوشتتت ر ستتتهل ههی  1390و  1391ک از
ح سه ههی ن ق ای رکز آ هر ایراو اخذ شده ا ست
( رکز آ هر ایراو  1393و  )1394و هه تعریف رکز
آ هر ایراو از ن ق در قهلب اسدهو همخوا ا دارد.
 آمار موردفیاز در را ستا تعیین سناریو موردفظر و
در فتیجه محاسننبۀ اسننارت فاشننی از لکۀ ففتی ،از

بومیان و امچنین کارکنان بخش شنیتت منطقه این فتیجه
به دسننت آمد که صننید صننورت گرفته در محدودۀ دریایی
فایبند به فزدیکترین مراکز تخلیه در شننن رسنننتان کنگان
منتق میشننود و در آفجا به فروش میرسنند ،بنابراین برا
تعیین ا سارت وارده بر بخش شیتت منطقه ،کااش صید
در این شنن رسننتان موردفظر قرارگرفته اسننت .مراکز تخلی
صید ش ر ستان کنگان شام کنگان ،پرگ ،سیراف ،فخ
تقی و شیرینو ا ست؛ بنابراین با توجه به تغییر میزان فروش
آبزیان در این بندر میتوان تقریبی از کااش میزان صننید به
دسننت آورد .آمار منت ننرشننده در سننالنامۀ شننیتت ف ننان
میداند که میزان صننید در این منطقه از روفد با شننیخ
متیم و صعود امراه بوده است لیکن یکسال بعد از ف ت
ففتی در این منطقه ،میزان صننید به میزان قاب توج ی دچار
کااش شده ،بهطور که میزان صید در سال 9947 ،1389
تن و یک سال پس از ف ت ففتی یعنی سال 9044 ،1390
تن ثبت گردیده اسنننت .این فکته را باید در فظر داشنننت در
صنورت فر ثبات سنایر شنرایط ،میتوان آلودگی فاشنی از
ف ننت ففتی بارجاا مسننتعم را از یکی از علت اصننلی این

سنننالنامه آمار شنننیتت بهدسنننتآمده اسنننت
(. Statiscital Yearbook of Fisheries, 2013
ج ننت ت جزیننهو ت ح لی ن فتننا یج در قننالننخ جنندول
داده -ستافده و با توجه به مبافی فظر زم ا ست سناریویی

کااش ذکر کرد؛ بنابراین در راستا ارزیابی اسارت وارده بر
بخشاا تولید منطقه ،پایهاا آمار  ،برا دو منظور و
در دو مراله به شرح زیر بکار گرفتهشده است:
 رحسۀ اول :هرآورد ضرایب دروو ن ق ای 1اسدهو

برا تأثیر این آلودگی ارائه شنننود .در این راسنننتا کااش در
میزان صننن ید منط قه درفتی جۀ آلودگی به وقوع پیوسننن ته،
بهعنوان سناریو محدودیت در تولید بخش شیتت در فظر
گرفته شده است .زم به توضیح است که ش رستان کنگان
یکی از ش ر ستاناا ا ستان بو ش ر در جنوب ایران ا ست.
مرکز شنن رسننتان کنگان ،شنن ر بندر کنگان اسننت .ازفظر
تقسیمات سیاسی و ادار دوسوم پارک ملی فایبند به استان
بوش ر (ش رستان کنگان و یک سوم آن به استان ارمزگان
(شنننن رسننننتننان بننندر ل نگننه ا اتصنننناص دارد .بننا

هوشتتت ر (طراحا جدول داده-ستتتده ده ن ق ای
هرای اسدهو هوش ر)
 رحسۀ دوم :حهسب اثرات سدقیم و غیر سدقیم
خسهرات وارده هشا از شت لکۀ فدا

Intraregional coefficients

1

در مرحلۀ اول ،ج ت هرآورد ضتترایب دروو ن ق ای
و هین ن ق ای ،از روش  FLQیه روش شتتتب لیهریدما
فسگ ،جدول تک ن ق ای ا سدهو هو ش ر هرآورد گردیده و
قدار پهرا در    0.1هر استتتهو روشتتتا ک در قهلۀ
هزازاو و همکهراو ( )1386آ ده ،ت ی شده است.
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را به اود ااتصنناص داده اسننت .امچنین آمار صننید ف ننان
میداند که در سال  1390یعنی یک سال بعد از وقوع ف ت
ففتی 9 ،درصد از صید ش رستان کنگان کااشیافته است و
این در االی است که در دو سال بعد این رقم به  -11درصد
ر سیده ا ست؛ اما با توجه به ادف این مطالعه ،کااش صید
سنننال  1390در فظر گرفته و اثر این کااش بر بخش اا

در مرحله دوم :با توجه به جدول داده-ستافده منطقها
طراایشننده و امچنین سننناریو گفتهشننده برا بررسننی
بخ نننی از اثرات مسنننتقیم و غیرمسنننتقیم آلودگی ففتی
ای جادشنننده ،در این مرا له به برآورد این اثرات پرداا ته
می شننود .امانطور که در فمودار ( 1قاب م ننااده اسننت،
ش رستان کنگان درمجموع  17درصد از صید 1استان بوش ر

تولید استان بوش ر سنجیده میشود.
گناوه
%2

کنگان
%17

دیلم
%3

دیر
%18

بوش ر
%46

تنگستان
%14

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

طبق فمودار ( ، 2صید ش ر ستان کنگان در سالاا
پیش از سنننال ( 1389سنننال وقوع ف نننت ففتی روفد

ر سیده ا ست اما میتوان گفت با اثرگذار این آلودگی بر
ذاایر آبزیان منطقه ،میزان صننید برا سننالاا بعد از

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

آلودگی روفد فزولی پیداکرده است.
۱۲.۰۰۰
۱۰.۰۰۰
۸.۰۰۰
۶.۰۰۰
۴.۰۰۰
۲.۰۰۰

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

۱۳۸۶

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

در مدل داده سننتافده منطقها فعالیتاا اقتصنناد
روابط مت قابلی دار فد و اثر اسنننارت وقوع اوادثی فظیر

زلزله ،آتشسنننوز  ،سنننوفامی و آلودگی ففتی را میتوان
مورد سنجش قرارداد ( Kuyama & Santos, 2014و فرم
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سادۀ آن بهصورت زیر است:

1

در شننرایط متعارف و برا سنننجش اثربخ ننیاا در
کو تاه مدت از ج ت عرضنننه م حدودیتی وجود فدارد و
ازاینرو از ضریخ فزایندۀ تقا ضا به تولید ا ستفاده می شود
که در آن تقاضنننا ف ایی برا تمامی بخش اا برونزا و
تولید تمامی بخشاا درونزا ا ست .در این شرایط افزایش
ارزش یک وا اد ت قاضننننا ف ایی بر تول ید بخش اا
موردبررسننی قرار میگیرد؛ اما در واقعیت ،در برای موارد
فرو پیشگف ته صنننادق فیسنننت ،ب نابراین راب طۀ بین
تقا ضا ف ایی و تولید بخشاا بای ستی برا شرایط ویژه
اصننتح شننوفد .در شننرایط ویژه ،تولید برای از بخشاا و
کا اا ااص تحت تأثیر عواملی امچون تغییرات جو ،
وقوع یک ااد ثه و ...در کو تاه مدت د چار م حدود یت
می شنننوفد ( . Banouei, 2012در این مطالعه ،با توجه به
ادف تحقیق ،الگو داده-سنننتافده تحت شنننرایط ویژه
افتخاب شده ا ست .در این شرایط بخش شیتت بهعنوان
بخ نننی که به علت اثرات فاشنننی از ف نننت ففتی دچار
محدودیت در عر ضۀ مح صو ت اود شده ا ست ،افتخاب
گردید .این فوع الگواا (تحت شنننرایط ویژه بهطورکلی به
الگو اا مختلط یا الگو اا م حدود یت طرف عرضننننه
معروف اسننتند .در الگواا متعارف داده-سننتافده ،تولید
برا تمامی بخش اا درونزا و تقاضنننا ف ایی و عوام
اولیه برا تمامی بخش اا برونزاسنننت؛ اما در الگواا
مختلط ،اقتم برونزا و درونزا بخش دارا م حدود یت
عرضننه جابجا میشننوفد و اقتم درونزا و برونزا سننایر
بخشاایی که در شرایط ویژه قرار فدارفد به صورت الگو
متعارف اسنننت .در این شنننرایط میتوافیم اثر تغییر تولید
بخش با محدودیت عر ضه را بر تولید سایر بخشاایی که
محنندودیتی در عرضننننه اود فنندارفنند ،بررسنننی کنیم
( . Banouei, 2012با توجه به موارد گفتهشده ،در راستا
ادف این مطالعه ضنننریخ فزایندۀ تولید به تولید از منظر
 1این صید شام کفزیان ،سطحز ریز ،سطحز در شت ،میگو و سایر
آبزیان میباشد.
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بخش عرضننهکننده موردتوجه قرار میگیرد به این منظور
2

یک اقتصاد سهبخ ی در فظر گرفته میشود.
در الگو داده سننن تا فده مت عارف روابط تراز تول ید
استان بهصورت زیر تعریف میشود:
(1

𝑤1
b31 𝑋1
] b32 ] [X2 ] = [𝑤2
𝑤3
b33 X3

b21
b22
b23

𝑏11
𝑋1
[X2 ] − [b12
X3
b13

بهطور که  Wبردار ازینۀ عوام تولید استان و  Xتولید
بخشاا اسننتان و] 𝑗𝑖𝑏[ ماتریس ضننرایخ مسننتقیم طرف
عرضه اقتصاد است .رابطه تراز تولید بخشاا استان برا
ار یک از بخشاا را میتوان بهصورت زیر فوشت:
(1 − 𝑏11 )𝑥1 − 𝑏21 𝑥2 − 𝑏31𝑥3 = 𝑤1
(2
−𝑏12 𝑥2 + (1 − 𝑏22)𝑥2 − 𝑏32𝑥3 = 𝑤2
−𝑏13 𝑥1 − 𝑏23 𝑥2 + (1 − 𝑏33)𝑥3 = 𝑤3

متغیراا درونزا و برونزا
بیان میگردد:
(3

(4

سه بخش به صورت زیر

β31 w1
] β32 ] [w2
β33 w3

β21
β22
β23

𝑥1
β11
x
[ 2 ] = [β12
x3
β13

] 𝑗𝑖𝛽[ = (𝐼 − 𝛽′ )−1

در رابطۀ فوق  𝑤2 ،𝑤1و  𝑤3متغیراا
و  x3متغیراننا درونزا الگو عرضننننه محور گش
می باشننند .اال اگر فر کنیم بخش  3در شننرایط ویژه
قرار بگیرد رابطۀ فوق اصتح میشود:
برونزا و x2 ،x1

(5

(1 − 𝑏11 )𝑥1 − 𝑏21 𝑥2 − 0𝑤3 = 𝑤1 + 0𝑤2 + 𝑏31 𝑥3
−𝑏12 𝑥2 + (1 − 𝑏22 )𝑥2 − 0𝑤3 = 0𝑤1 + 𝑤2 + 𝑏32 𝑥3
−𝑏13 𝑥1 − 𝑏23 𝑥2 + 𝑤3 = 0𝑤1 + 0𝑤2 − (1 − 𝑏33 )𝑥3

شک ماتریسی روابط فوق بهصورت زیر فوشته میشود:

 2ج ت اطتع بی تر از روش ضریخ فزاینده تولید به تولید از منظر بخش
عرضهکننده به بافویی ( 1391مراجعه شود.
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) (1 − 𝑏11
−𝑏21
0
= ](1 − 𝑏22 ) 0
[ −𝑏12
−𝑏13
−𝑏23
1

(6

𝑥1 1 0
𝑤1
𝑏31
𝑏32
[ 𝑥2 ] [0 1
] ] [𝑤2
𝑤3 0 0 − (1 − 𝑏33 ) 𝑥3
−1

(7

𝑥1
) (1 − 𝑏11
−𝑏21
0
](1 − 𝑏22 ) 0
[ 𝑥2 ] = [ −𝑏12
𝑤3
−𝑏13
−𝑏23
1
𝑤1
1 0
𝑏31
𝑏32
[0 1
] ] [𝑤2
0 0 − (1 − 𝑏33 ) 𝑥3

𝑥1
𝑤1
̅ −1 N
] ̅ [𝑤2
𝑀 = ] [ 𝑥2
𝑤3
𝑥3

(8
−1

̅
,N

)(1 − 𝑏11
−𝑏21
0
̅
(1
)
[
=𝑀
−𝑏12
]− 𝑏22 0
−𝑏13
−𝑏23
1

م حدود یت عرضنننه (بخش  3که در این م طال عه بخش
شیتت ا ست را بر تولید سایر بخشاا تولید برر سی
کرد که از طریق ضریخ فزاینده تولید به تولید امکانپذیر
است.
بنابراین با توجه به اامیت مسنننئله ،در این مقاله با
اسننتفاده از مدل داده-سننتافده منطقها متقارن بخش در
بخش برا استان بوش ر که شام  15بخش اقتصاد (با
ااتسنناب بخش شننیتت اسننت ،اثر این ف ننت ففتی بر
بخشاا تولید استان بوش ر موردبررسی قرار میگیرد.
در راسننتا این ادف و با توجه به جایگاه بخش شننیتت
در اسننتان بوشنن ر ،این بخش بهعنوان بخ ننی که دچار
محدودیت عرضه است ،در فظر گرفته میشود و با استفاده
از ضریخ فزاینده تولید به تولید ،اثر کااش  9درصد در
عر ضه بخش شیتت این منطقه ،بر تولید سایر بخشاا
تولید منطقه سنجیده میشود.

1 0
𝑏31
𝑏32
]
= [0 1
) 0 0 − (1 − 𝑏33

 .3نتایج
̅
̅ −1 N
𝑗𝑖𝛽 = ̅
𝑀

(9

(10

̅
𝛽31
𝑤1
̅
]
[
] 𝛽32 𝑤2
𝑥3
̅
𝛽33

̅
𝛽21
̅
𝛽22
̅̅̅̅
−𝛽23

̅
𝛽11
𝑥1
̅
[ 𝑥2 ] = [ 𝛽12
𝑤3
̅̅̅̅
𝛽−

13

در این رابطه درایهاا مربوط به تتقی بخشاا  1و
 2در ماتریساا  β̅ijو  βijبرابر میباشند؛ یعنی ،β11 =β̅11
 β12= β̅12 ، β21= β̅21و  β22= β̅22ولی درا یه اا تتقی
بخش اا بدون محدودیت عرضنننه با بخش محدودیت
عرضه و امچنین تتقی بخش  3با بخش  3متفاوت است؛
یعنی  β̅32 ≠ β32 ،β̅31 ≠β31و  β̅33 ≠ β33و غیره.
امانطور که رابطۀ ( 10ف نننان میداد میتوان اثر
تغییر در تقاضا ف ایی بخشاا بدون محدودیت عرضه
(بخش 1و 2را بر تول ید ا مان بخش اا مورد ارز یابی
قرارداد که ضریخ فزاینده عوام اولیه به تولید فامیده می
شنننود .امچنین میتوان اثر تغییر تولینند بخش دارا

با توجه به ادف اصنننلی مطالعه ،در ادامه آثار و فتایج
ااص از کااش میزان  9درصد در تولید بخش شیتت
(سننناریو در فظر گرفتهشننده برا این مطالعه  ،بهعنوان
بخ ی که بهوا سطۀ ا سارت فا شی از ف ت ففتی در این
منطقه دچار محدودیت عرضننه گردیده اسننت ،بر کااش
تولید سایر بخشاا تولید منطقه یعنی بخشاایی که
محدودیت عرضنننه تولید فدارفد ،ارائه میگردد .فتایج بر
مبنا الگو مختلط عر ضه محور که در ق سمتاا قب
ت ننریح شنند بهدسننتآمدهافد .در جدول ( 1فتایج و آثار
ف سبی محدودیت عر ضه بخش شیتت بر سایر بخشاا و
در جدول ( 2آثار مطلق این محدودیت بر تولید سنننایر
بخشاا (براسنننخ ازار د ر و میلیون ریال ارائهشنننده
است.
در ادا مه زم به ذکر اسنننت که ف تایج آ ثار فسنننبی
ارائهشننده مربوط به فسننبت درصنند کااش تولید سننایر
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بخشاا اسننت .این فسننبت از تقسننیم کااش تولید سننایر

ضننرب در  100بهدسننتآمده اسننت (بافویی . 1390 ،این

بخشاا اقتصنناد بر ارزش سننتافدۀ واقعی آن بخشاا

فتایج به شرح در جدول ( 1میباشند.

جدول  .1آثار نسبی محدودیت توليد بخش شيالت روی توليد سایر بخشها (درصد)
آثار فسبی کااش تولید

بخشاا تولید
ک اورز  ،شکار و جنگلدار

0/0023

استخراج معدن

0/0018

صنعت ساات
تأمین برق ،آب و گاز

0/015
0/0016

سااتمان

0/0004

عمدهفروشی ،اردهفروشی ،تعمیر وسای فقلیه موتور  ،موتورسیکلت و کا اا شخصی اافگی

0/0106

ات و ستوران

0/00023

ام وفق و افباردار

0/0057

واسطهگر اا مالی
مستغتت ،اجاره و فعالیتاا کار و کسخ

0/0043
0/003

ادارۀ امور عمومی ،دفاع و تأمین اجتماعی اجبار

0/0002

آموزش

0/0001

ب داشت و مددکار اجتماعی

0/00012

سایر فعالیتاا ادمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

0/002
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امانطور که فتایج ف نننان میداند بی نننترین کااش
ف سبی تولید مربوط به بخش صنعت ساات ا ست .بعد از
بخش صنعت ساات ( صنایعی از قبی کن سرو ساز  ،به
ترتیخ بخشاا عمدهفروشی ،اردهفروشی ،تعمیر وسای
فقلیۀ موتور  ،موتور سیکلت و کا اا شخ صی اافگی و
بخش ام وفق و افباردار متحم بی نننترین اسنننارت
گردیدهافد .با توجه به اینکه فیازاا مستقیم و غیرمستقیم
واسنننطها بخش شنننیتت در منطقه ،به ادماتی امچون
عمدهفرو شی و اردهفرو شی و امچنین ام وفق جادها
بار بسننیار قاب توجه اسننت ،طبق فتایج بهدسننتآمده این
بخشاا بی ترین تأثیر را اوااند پذیرفت.
بعد از بررسنننی فتایج فسنننبی ،فوبت به فتایج مطلق
اسننارات وارده میرسنند .امانگوفه که در قسننمت روش
شننناسننی موضننوع گفته شنند ،برآورد آثار و تبعات کااش
تولید بخش دارا محدودیت عرضننه (بخش شننیتت بر
سایر بخشاا اقتصاد با استفاده از الگو عرضه محور

و از طریق ضریخ فزاینده تولید به تولید امکانپذیر ا ست.
فتایج مربوط به آثار مطلق اقتصننناد کااش تولید بخش
شیتت بهواسطۀ آلودگی ففتی در منطقه فایبند ،در جدول
( 2ارائهشده است.
امانطور که در جدول ( 2ف ان داده می شود ،آثار و
تبعات مسنننتقیم و غیرمسنننتقیم مطلق کااش تولید در
بخش شننیتت از طریق کااش میزان صننید براثر آلودگی،
بی ترین تأثیر را بر بخش به ترتیخ صنعت ساات ،عمده
فرو شی-ارده فرو شی و ام وفق و افباردار و کمترین
تأثیر اود را بر بخش آموزش می گذارد که این امر به
دلی ارتباط بخش شیتت با سایر بخشاا تولید است
و ف ان از وابستگی مستقیم و غیرمستقیم این بخشاا با
بخش شیتت دارفد.
در رابطه با ارتباط بخش شیتت با دیگر بخشاا میتوان
گفت با توجه به اینکه درصننند قاب توج ی از فعالیت اا
صننننعتی در جنوب ک نننور به فرآور محصنننو ت دریایی
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(افجماد ،ب ستهبند  ،تبدی و تولید افواع غذااا دریایی و...
و تولید کنسنننرو و توزیع و فروش آن در بازاراا داالی و
بینالمللی ااتصاص دارد ،بنابراین افتظار میرود بی ترین اثر
کااش صننید به ترتیخ بر بخش صنننعت و عمده فروشننی-
ارده فروشنننی باشننند که این افت ظار با تو جه به ف تایج
بهدسننتآمده ،محقق شننده اسننت .امچنین فتایج ف ننان

د ر (معادل  5812میلیون ریال به قیمت د ر سال 1394
است .زم به ذکر است این میزان اسارت بهدستآمده تن ا
اقت صاد منطقه را در فظر میگیرد و ا سارت وارده به گیااان
و جافوران منطقه ازجمله جنگ اا ارا و تپه اا مرجافی
را که ارزش اا غیر بازار زیاد دارفد در فظر فمیگیرد،
بنابراین میزان اسننارت واقعی بهمراتخ بی ننتر از اسننارت

میداند میزان کااش در تولید اسننتان بوشنن ر  1022ازار

بهدستآمده در این مطالعه است.

جدول  .2آثار مطلق محدودیت توليد بخش شيالت روی توليد سایر بخشها (دالر و ریال به قيمت سال )1394
بخشاا تولید
شیتت
ک اورز  ،شکار و جنگلدار

آثار مطلق کااش تولید
( 65ازار د ر
( 1962میلیون ریال
( 10ازار د ر
( 310میلیون ریال

استخراج معدن

( 5ازار د ر
( 149میلیون ریال

صنعت ساات

( 26ازار د ر
( 768میلیون ریال

تأمین برق ،آب و گاز

( 15ازار د ر
( 456میلیون ریال

سااتمان

( 9ازار د ر
( 267میلیون ریال

عمدهفروشی ،اردهفروشی ،تعمیر وسای فقلیۀ موتور  ،موتورسیکلت و کا اا شخصی اافگی

( 94ازار د ر
( 2824میلیون ریال

ات و ستوران

( 0/76ازار د ر
( 23میلیون ریال

ام وفق و افباردار

( 11ازار د ر
( 339میلیون ریال

واسطهگر اا مالی

( 1ازار د ر
( 43میلیون ریال

مستغتت ،اجاره و فعالیتاا کار و کسخ

( 8ازار د ر
( 225میلیون ریال

ادارۀ امور عمومی ،دفاع و تأمین اجتماعی اجبار

( 6ازار د ر
( 170میلیون ریال

آموزش

( 4ازار د ر
( 129میلیون ریال

ب داشت و مددکار اجتماعی

( 3ازار د ر
( 84میلیون ریال

سایر فعالیتاا ادمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

( 830ازار د ر
( 25میلیون ریال
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( 1022/76ازار د ر
 ( 5812میلیون ریال
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 .4بحث و نتیجهگیری
مناطق ساالی علیرغم مزایا فراوافی که از فزدیکی به
دریا کسنننخ میفمایند ،در معر اطراتی مافند عواقخ
فاشننی از افواع آلودگیاا فیز اسننتند .آلودگی ففتی یکی از
افواع آلودگی دریاسنننت که اسنننارات فراوافی را به جوامع
افسافی ،موجودات و گیااان مناطق ساالی و دور از ساا
وارد میسننازد .آلودگی ففتی چه در اثر یک اادثۀ تصننادف
ففتکش و یا غرق شننندن تافکراا اام مواد سنننواتی
با شد و چه به صورت ف ت ففت به دریا ظاار شود ،اثرات
زیانبار اقتصنناد بر اقتصنناد سننواا در معر آلودگی
اوااد داشننت .در این مقاله با توجه به ف ننت مواد ففتی از
چند بارج م ستعم در منطقۀ فایبند در بو ش ر که در طی
سنننال اا  88الی  89اتفاق افتاد و فزدیکی مکان آلوده با
منطقۀ افاظتشنننده پارک ملی فایبند ،به بررسنننی اثرات
اقتصنناد این اادثه پردااته شنند .برا بررسننی جامع از
روش داده-سنننتافده بهعنوان موازفه بین منابع و مصنننارف
اقتصاد ملی و منابع و مصارف بخشاا تولیدکنندۀ کا اا
و ادمات در اقتصنناد اسننتفاده شننده که در اثر محدودیت
وارد شده به بخش شیتت در میزان عر ضه ،میزان ا سارت
واردشده بهک اقتصاد استان بوش ر برا سال پس از وقوع
اادثۀ آلودگی ففتی محاسننبات افجامشننده اسننت؛ بنابراین
ضننریخ فزاینده تولید به تولید از منظر بخش عرضننهکننده
در یک اقت صاد سهبخ ی در فظر گرفته شده و فتایج مبین
این اسنننت که در اثر کااش  9درصننند در میزان صنننید
شنن رسننتان کنگان بر سننایر بخشاا تولید درمجموع
اداق اسنننارتی معادل با  1022ازار د ر (معادل 5812
میلیون ر یال به قی مت د ر سنننال  1394بدون در فظر
گرفتن اسننارات وارده بر بخش شننیتت ،به بخش تولید

اسنننتان واردشنننده اسنننت که با در فظر گرفتن اسنننارات
محیطزیستی این رقم بهمراتخ بی تر اوااد شد.
شناید میزان اسنارت محاسنبه شنده در این مقاله در
مقای سه با فتایج سایر مطالعات که ا ساراتی در ادود 75
میلیون د ر به اقتصنناد مناطق آلوده را محاسننبه فمودهافد
( Smith et al., 2011رقم قاب توج ی فباشننند ولی این
رقم در مقای سه با مقیاس اقت صاد منطقه قاب توجه بوده و
علت کوچک بودن این اسنارت در مقاب سنایر مطالعات،
کوچک بودن بخش شنننیتت در فزدیکی منطقۀ آلوده به
مواد ففتی است زیرا ش رستان کنگان درمجموع در ادود
 17درصد از صید استان را به اود ااتصاص میداد ولی
در صورتیکه ا سارت وارد شده به جنگ اا ارا و سایر
موجودات دریایی و ازینهاا پاکسننناز فیز بهاسننناب
آورده شود ،این رقم افزایش اوااد یافت .بهاساب آوردن
سایر ق سمتاا فیاز به دا شتن ارزش اقت صاد این منابع
زی ستمحیطی دارد تا بتوان میزان ا سارت وارده به آناا
را فیز منظور فمود .درمجموع باید گفت ،میزان اسنننارتی
که تن ا بر یکی از ابعاد کوچک منطقه واردشنننده بسنننیار
گسننترده بهدسننتآمده اسننت و قطعاً اسننارات واقعی بر
تمامی بخشاا بهمراتخ گسنننتردهتر اوااد بود لذا افتظار
میرود فتایج ااصننن از این مطالعه بتوافد توجی ی برا
افزایش د قت عملکرد ،اسنننت فاده از فن ّاور اا برتر در
ام وفق سننوات و پاکسنناز سننریع در صننورت وقوع
اننادثننه و امچنین چ نننمافننداز مطلوبتر از منظر
سنننیاسنننتگذار برا مسنننئو ن فراام آورد .امچنین
شایانذکر ا ست با توجه به محدود بودن مطالعات صورت
گرف ته در راب طه با اینگو فه آلودگی اا در ک نننور ،اف جام
مطالعات بی تر در این اصوص با اتخاذ روشاا دقیقتر
میتوافد تا ادود میزان اامیت موضوع را روشن سازد.
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