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  استان بوشهر زییرربانهمو سازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 (سوم)ویرایش  بخشی در اقتصاد استان نتحلیل پیوندهای درون بخشی و بی عنوان گزارش:

 شرح خدمات 4-2-3-2-1سوم منطبق با بند مرحله اول، گام دوم، فصل ارتباط با شرح خدمات: 

 اقتصادیبررسی و تحلیل گروه: 

  5002212B0021303011RE104970718 شناسه گزارش:

 تيم مطالعاتي برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 رامی . مرتضی ثابت قدمآ. حسین  مجتبی رفیعیان توفیق،  روزیفمشاوران عالي: 

 / وحید مشفقیخواجه برج سفیدی آرمان ي:فن ریمد
 / نصیبه قاسمیانسونیا کریمیمدیر اجرایي: 

 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی اجتماعی و فرهنگی:بررسی و تحلیل 
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد موچشی وزه علم و فنآوری:بررسی و تحلیل ح

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 
 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:
 استان بوشهر ریزیبرنامهبوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و 

 5313355515پستی:کد  355-55335353دورنگار:   355-55335533-1تلفن: 
 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 51خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 
 133634335پستی: کد 66355683ورنگار: د 66355683-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 
 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي:                        فني:مدیر  ،مجتبي رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالي: 

 سونيا کریمي/ نصيبه قاسميان / وحيد مشفقيآرمان خواجه برج سفيدی حسين آرامي و رتضي ثابت قدمم

 ها:سکونتگاهبررسي و تحليل پيوندهای بين  گروه  بررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني:گروه  گروه بررسي و تحليل وضعيت منابع طبيعي:

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حميد محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایي:گروه تحليل ویژگي گروه بررسي و تحليل محيط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فيضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسي و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : ميثم نصيریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلي محمدی

 مرتضي بيدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل فرهاد ترحمی یداهلل قدرتی

 امیر مظفری گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: احمد طالبی

 موچشي رامين ساعدمدیر گروه:  الناز امیربیگلوبالسینی

 مستوفیانبهاره 

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 فاطمه عمرانی

 

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفيق و های جمعيتي:ویژگي گروه بررسي و تحليل

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری

 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 مرتضی بیدگلی تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي:گروه بررسي و  بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 صدیقه فیضی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 رامین ساعد موچشی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

 علی اصغر محمدی حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1334برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 شد.استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ 

ی آن در نیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآاست. سطح راهبردی با الگوی برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی 

یاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنتداوم اقدامات  منظوربهبر این عالوه 

رح اصلی ش و ارکان.مراحل پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه داده، شامل مدیریت پیشاختصاص دارد. فصل سوم

ی عمومی را به انجام اجماع سازی همکاری و  دهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در ویتاول به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به می

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

 سنادهای مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود جهبندی و نتیامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 



 

 ج

ین: شناسایی با عناو چهارفصلی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل وهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایی استان ووهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

های کالن شامل توزیع مکانی سیاست(، Policy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.دی توسعه میو برنامه راهبر ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 طرح عملیاتی آمایش تهیهمرحله دوم: 

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسرنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی موضوعی و موضعی در ب

مدخالن(،  های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

های تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورکمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمتهیه در گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه 

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مال، اولویتهای توسعهمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 



 

 ح

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

اختار س گام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 پایش و ارزیابی برنامه آمایشمرحله سوم: 

 شود. برنامه آمایش استان انجام میدر این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی 

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

بررسی یابی برنامه، پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش زیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنجگام دوم با عنوان ار

 عی و کوچکهای موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 است.های اساسی در برنامه آمایش مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

زارش استان با عنوان گ اقتصادی مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است.  4-2-3-2-1و بند  تحلیل پیوندهای درون بخشی و بین بخشی در اقتصاد استان
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 مقدمه:

گزارشی که در ادامه از نظر می گذرد، به بیان پیوندهای بین بخشی استان بوشهر با توجه به شاخص های مختلف خواهد 

ر شستانده ایران)منت -پرداخت.در این راستا، کوشش شده است، با استفاده از آمارهای حساب های منطقه ای، جدول داده

تدوین شود و مبنای  1334ستانده استان بوشهر برای سال  -( و روش تجارت همزمان دو طرفه، جدول داده8/12/31شده در 

بخش عمده  32تحلیل قرار گیرد.الزم به ذکر است که به منظور اجتناب از پیچیدگی در محاسبات و حصول نتیجه مناسب، 

.به عالوه، به منظور بررسی روند ارزش افزوده استان، از شاخص قیمت تولید اقتصادی استان مورد مطالعه قرار خواهند گرفت

ن ستانده در تعیی -(، بهره گیری شده است.درضمن، عالوه بر استفاده از ابزار تحلیل داده1332=122کننده بانک مرکزی)

تعیین روند و چرخه های  به منظور 2(1333-1334طی دوره زمانی ) 1پرسکات-بخش های پیشرو استان، از فیلتر هودریک

تجاری بخش های پیشرو استفاده شده است.تحلیل روند ارزش افزوده بخش های پیشرو در استان، می تواند جهت دهی 

مناسبی به سیاستگذاران به منظور نیل به رشد اقتصادی بنماید. به عالوه، سه پیوست در پایان گزارش قرار داده شده است که 

ستانده استانی و تحلیل بخش های پیشرو  -ستانده استانی، نمای کلی جدول داده -ورد جدول دادهدر آن ها، چگونگی برآ

شرح داده شده است.امید است که نتایج حاصل از این گزارش بتواند در راستای رشد و توسعه استان بوشهر، مثمر ثمر واقع 

 شود.

  

                                                      
Prescott Filter-Hodrick .1 

 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. 1334تا  1333. تاکنون، آمار حساب های منطقه ای، از سال های 2 
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 تحلیل پیوندهای درون بخشی و بین بخشی در اقتصاد استان  -1-2-3-2-4

استان بوشهر، به  1334ستانده سال  -ر این بخش، کوشش می گردد با استفاده از شاخص های مستخرج از جدول دادهد

شناسایی پیوندهای درون بخشی و بین بخشی آن پرداخته شود.قبل از بررسی شاخص های مستخرج از جدول،ضروری است 

ان و تبیین شود تا بتوان با استفاده از روند طی شده، بهتر به بیساختار تولید استان با استفاده از آمار حساب های منطقه ای 

و حساب های  1استان بوشهر 1334ستانده سال  -تحلیل نتایج به دست آمده، اقدام نمود. منابع آماری این بخش، جدول داده

نیز استفاده  3PPIاخص می باشد.ضمن این که به منظور تحلیل دقیق تر نتایج از ش 13322-1334منطقه ای استان طی دوره 

 نشان می دهد. 1334تا  1332ی دوره ، روند ارزش افزوده کل استان بوشهر را ط1شده است. جدول

 1331-1334: روند ارزش افزوده کل در استان بوشهر طی دوره 1جدول 

 سال
-مقدار)میلیون ریال(

 با نفت و گاز

سهم از ارزش افزوده کل 

 زبا نفت و گا-کشور)درصد(

 -مقدار)میلیون ریال(

 بدون نفت و گاز

سهم از ارزش افزوده 

 بدون-کل کشور)درصد(

 نفت و گاز

1332 253132334 3.83% 212323845 4.43% 

1331 432332113 5.13% 432811383 1.21% 

1332 312313332 5.84% 155428383 3.15% 

1333 182488314 5.32% 134321335 1.23% 

1334 524118333 4.28% 432182335 4.13% 

 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران

رسی طی دوره مورد بر ،) با در نظر گرفتن نفت(همان گونه که مالحظه می شود، روند ارزش افزوده کل در استان بوشهر

، کاهش پیدا 1334و  1333، دارای روند صعودی بوده ولی طی سال های 1332تا  1332با نوسان همراه بوده است. طی دوره 

کرده است که دلیل این امر، کاهش ارزش افزوده برخی از بخش ها نظیر تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از 

، حدود () با در نظر گرفتن نفتررسیکل، می توان سهم استان را ارزش افزوده طی دوره مورد ب پاالیش نفت می باشد.به طور

                                                      

ذکر گردیده 1بوشهر، با استفاده از روش تجارت همزمان دو طرفه برآورد شده است. مبانی نظری مربوط به این روش در پیوستستانده  -جدول داده. 1 

 است.

منتشر نموده است.لذا،در  28/12/31، مورد بازبینی مجدد قرار داده است و در تاریخ 1334تا  1332. مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای را طی دوره 2 

 ن پژوهش، از آمار های فوق الذکر استفاده می شود.ای
3.Producer Price Index 
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 32به منظور تحلیل دقیق تر موضوع، ارزش افزوده (. 1درصد می شود 5.3) بدون در نظر گرفتن نفت حدود درصد دانست 5

 .2مورد بررسی قرار می گیرد 2بخش اقتصادی استان در جدول

.واحد:میلیون ریال به قیمت 1331-1334طی دوره  بخش اقتصادی در استان بوشهر 32: روند ارزش افزوده 2جدول 

 جاری

 133113311332 1333 1334نام بخش

ماهیگیری جنگلداری و کشاورزی ، شکار،

گاز طبیعیاستخراج نفت خام و 

استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی

تولید منسوجات،پوشاک و چرم

تولید چوب و کاغذ

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش 

3نفت


تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه

وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و تولید 

نقل


تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین 

آالت


تولید، انتقال و توزیع برق

گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه تولید 

لوله


                                                      
یع سوخت ز. به دلیل آن که بخش نفت و گاز در استان بوشهر، پس از دو بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت و تولید گاز،تو 1

 52افزوده در استان داراست، لذا، با لحاظ ننمودن آن، ارزش افزوده استان )همانند استان خوزستان که  های گازی از طریق شاه لوله، رتبه سوم را از نظر ارزش

ز پاالیش صل ادرصد ارزش افزوده آن بخش نفت و گاز است(، تحت تاثیر قرار نمی گیرد. به عالوه، دو بخش یاد شده)تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حا

وخت های گازی از طریق شاه لوله( دارای بیشترین سهم از ارزش افزوده استان هستند. بنابراین با در نظر نگرفتن آن ها، انتظار می رود، نفت و تولید گاز،توزیع س

 ارزش افزوده کل استان تغییر زیادی پیدا کند.

بخش اقتصادی مورد بحث قرار  32ستانده در  -داده. به منظور تحلیل دقیق تر موضوع و جلوگیری از لغزش در محاسبات، حساب های منطقه ای و جدول 2

 می گیرد.

 این بخش شامل سوخت های هسته ای نیز می باشد.. 3 
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 133113311332 1333 1334نام بخش

آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای 

تصفیه


ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و خدمات 

نقل


خدمات پست

خدمات هتل و رستوران

خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

پشتیبانیخدمات اداری و خدمات 

خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش

خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 جمع کل)ارزش افزوده استان(

 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران 

نشان می دهد که ارزش افزوده استان در بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی،  2بررسی آمارهای موجود در جدول

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت و تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله با نوسان 

روند ارزش افزوده کل استان با نوسان مواجه شود.برای تحلیل بهتر و کاهش مواجه بوده است و موجب گردیده است که 

 آورده شده است. 3، نیز محاسبه شده که نتایج آن در جدول 1332نتایج، مقادیر ارزش افزوده به قیمت ثابت سال 
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.واحد:میلیون ریال به قیمت 1331-1334بخش اقتصادی در استان بوشهر طی دوره  32: روند ارزش افزوده 3جدول 

 1331ثابت سال 

13311331133213331334نام بخش

کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی

تولید منسوجات،پوشاک و چرم

تولید چوب و کاغذ

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش 

نفت


تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و 

نقل


تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین 

آالت


تولید، انتقال و توزیع برق

تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه 

لوله


آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای 

تصفیه


ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و 

نقل


خدمات پست

خدمات هتل و رستوران
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13311331133213331334نام بخش

خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی

شهریخدمات امور عمومی و خدمات 

خدمات آموزش

خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

جمع کل)ارزش افزوده استان(

 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران

، صعودی بوده است و در 1332تا 1332، نشان می دهد که روند ارزش افزوده استان طی دوره 3مقادیر مندرج در جدول

دو سال آخر دچار نزول شده است. دلیل این کاهش، روند نزولی در ارزش افزوده دو بخش عمده استان، استخراج نفت خام 

اصل از پاالیش نفت بوده است. گرچه، بخش توزیع سوخت های گازی و گاز طبیعی و تولید مواد شیمیایی و فرآورده های ح

 ، با روند نوسانی در ارزش افزوده مواجه بوده است.1334و  1333از طریق شاه لوله طی سال های 

تغییرات ساختاری رخ داده در بخش تولید استان بوشهر را می توان از طریق محاسبه سهم هر یک از بخش ها محاسبه 

مورد  4بخش اقتصادی،  در جدول 32در خصوص هر یک از  1334و  1332منظور نتایج هر یک از دو سال  نمود.بدین

 تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
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 .واحد:درصد1331: سهم هر یک از بخش های اقتصادی از کل ارزش افزوده استان.قیمت ثابت 4جدول 

13311334نام بخش
ماهیگیری جنگلداری و شکار،کشاورزی، 

استخراج نفت خام و گاز طبیعی
استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی
تولید منسوجات،پوشاک و چرم

تولید چوب و کاغذ
تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک
های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده
ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل
تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

تولید، انتقال و توزیع برق
تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله

آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه
ساختمان

عمده فروشی و خرده فروشی خدمات
خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی
خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل

خدمات پست
خدمات هتل و رستوران

ارتباطات خدمات اطالعات و
خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت
خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی
خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش
خدمات بهداشت

، اجتماعی شخصی و خانگی سایر خدمات عمومی

 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران
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، بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی،تولید مواد شیمیایی و فرآورده های 1332نشان می دهد که در سال 4جدول

درصد از ارزش افزوده کل استان را به خود  38.34حاصل از پاالیش نفت وتوزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله 

بخش  32درصد بوده است.به طور کل،از بین  31.23، سهم سه بخش فوق، 1334اختصاص داده اند. در حالی که در سال 

بخش افزایش یافته است که امری مثبت محسوب می شود. به عالوه، گرچه سهم بخش استخراج نفت  22مورد بررسی، سهم 

ز طبیعی کاهش یافته است ولی صنایع پایین دستی آن رشد قابل مالحظه ای یافته اند. سهم بخش های کشاورزی و خام و گا

خدمات نیز در مجموع از ارزش افزوده استان طی دوره، افزایش یافته است. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ، شکار 

صد رسیده است.ضمن این که سهم بخش خدمات در در 3.43به  1332درصد در سال  2.85،جنگلداری وماهیگیری از 

 درصد افزایش یافته است. 11.48درصد به  14.82مجموع، از 

 

 تحلیل پیوندهای درون بخشی در سطح قلمروهای اصلی تولید بخش در استان -1-2-3-2-4-1

شود. به منظور  یپرداخته م ،یدرون بخش یوندهایپ ی، به بررس1334ستانده سال  -بخش، با استفاده از جدول داده نیدر ا

 یقرار م یرسمورد بر فیمعکوس لئون ت سیو ماتر یفن بیضرا سیماتر یعناصر قطر اصل ،یدرون بخش یوندهایمحاسبه پ

  دهد. یحاصل شده را نشان م جی، نتا5.جدولرندیگ

 بخش اقتصادی استان بوشهر 32: پیوندهای درون بخشی 5جدول 

نام بخش
 اصلی ماتریس عناصر قطر

ضرایب فنی
عناصر قطر اصلی ماتریس 

معکوس لئون تیف
ماهیگیری جنگلداری و کشاورزی، شکار،

استخراج نفت خام و گاز طبیعی
استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی
تولید منسوجات،پوشاک و چرم

کاغذتولید چوب و 
تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک
های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده
تجهیزات برقیای، تولید محصوالت رایانه

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل
تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

تولید، انتقال و توزیع برق
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نام بخش
 اصلی ماتریس عناصر قطر

ضرایب فنی
عناصر قطر اصلی ماتریس 

معکوس لئون تیف
تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله

رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیهآب 
ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی
خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی
نقلخدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و 

خدمات پست
خدمات هتل و رستوران

خدمات اطالعات و ارتباطات
خدمات مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت
خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی
خدمات شهریخدمات امور عمومی و 

خدمات آموزش
خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده
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مقادیر مندرج در جدول، بیانگر پیوندهای درون بخشی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشند.به عنوان مثال، رقم 

 2.14در خصوص بخش کشاورزی،شکار،جنگلداری وماهیگیری نشان می دهد که از هر واحد ارزش تولید این بخش،  2.14

خش ها و اجزای ارزش افزوده مورد استفاده قرار می گیرد. واحد در درون خود بخش مصرف می شود و مابقی توسط سایر ب

بدیهی است، هر چه این مقدار بیشتر باشد، پیوندهای درون بخشی بخش مورد نظر قوی تر است. با توجه به نتایج به دست 

اخته شده س آمده، بخش های تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل، تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی

و تولید منسوجات،پوشاک و چرم، بیشترین پیوندهای درون بخشی را در استان دارا هستند.عناصر قطر اصلی ماتریس معکوس 

لئون تیف نشان می دهد که اگر تقاضای نهایی بخش مورد نظر یک واحد افزایش یابد، تولید در خود آن بخش، چند واحد 

های تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل، تولید فلزات پایه و  زیاد می شود.طبق این شاخص نیز، بخش

محصوالت فلزی ساخته شده و تولید منسوجات،پوشاک و چرم بیشترین پیوندهای درون بخشی را در استان دارا هستند.الزم 

ی بین آن هاست و بیانگر آن درصد است که نشان دهنده رابطه قو 33.8به ذکر است، ضریب همبستگی دو شاخص معادل 

 است که رتبه بندی بخش ها، بسیار به یکدیگر نزدیک است.

اصلی تولید بخش در استان با  یقلمروهاتحلیل پیوندهای درون بخشی در سطح  -1-2-3-2-4-2

 قلمروهای خارج استان

تانده استفاده به سبه منظور تعیین وابستگی پیوندهای درون بخشی استان با قلمروهای خارج از استان، از نسبت واردات 

می شود. این شاخص نشان می دهد که به ازای هر واحد ارزش تولید در استان،چه میزان واردات انجام می شود.هر چه این 

شاخص بزرگتر باشد بدین معناست که نیاز بیشتری به تولیدات سایر مناطق)اعم از داخل و خارج کشور(وجود 

 دهد. ،اطالعات مربوطه را نشان می1دارد.جدول

 بخش اقتصادی استان بوشهر 32: نسبت واردات به ستانده 6جدول 

نسبت واردات به ستاندهنام بخش

کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی

منسوجات،پوشاک و چرمتولید 

تولید چوب و کاغذ

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت
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نسبت واردات به ستاندهنام بخش

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

ای، تجهیزات برقیرایانهتولید محصوالت 

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل

تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

تولید، انتقال و توزیع برق

تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله

فاضالب و فعالیتهای تصفیهآب رسانی،مدیریت پسماند، 

ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل

خدمات پست

خدمات هتل و رستوران

خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی

خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش

خدمات بهداشت

خانگیسایر خدمات عمومی،اجتماعی شخصی و 

225 میانگین کل اقتصاد

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده
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(،به صورت 1334نشان می دهد که به ازای هر واحد ارزش تولید)میلیون ریال به قیمت جاری سال  1مقادیر جدول 

واحد،واردات در استان صورت می پذیرد.در بین بخش های اقتصادی،استخراج نفت خام و گاز طبیعی، تولید،  2.25میانگین،

ین وابستگی را به تولید خارج از استان دارند.در مقابل، بخش های انتقال و توزیع برق و خدمات اطالعات و ارتباطات کمتر

ای، تجهیزات برقی، تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و تولید فلزات پایه و تولید محصوالت رایانه

 38.3تان،جموع، واردات اسمحصوالت فلزی ساخته شده، بیشترین وابستگی را به تولید خارج از استان دارا می باشند. در م

 درصد از ستانده را به خود اختصاص داده است. 

صاد های اصلی در اقتهای عمده بخشتحلیل پیوندهای بین بخشی در میان فعالیت -1-2-3-2-4-3

 استان

در این بخش، از شاخص های متعددی برای تحلیل پیوندهای بین بخشی در میان فعالیت های عمده بخش های اصلی در 

 استفاده می شود که در ادامه به هر یک از آن ها پرداخته می شود. اقتصاد استان

 پیوندهای پسین طرف تقاضای اقتصاد -1-2-3-2-4-3-1

به طور کل، پیوندهای پسین به سه گروه تقسیم می شوند.پیوندهای پسین مستقیم)جزء(،پیوندهای پسین مستقیم و غیر 

ان می کند که بخش های اقتصادی استان،به طور مستقیم .پیوند پسین جزء، بی1مستقیم)کل( و پیوندهای پسین کل نرمال شده

به چه اندازه از تولید سایر بخش های اقتصادی استفاده می کنند.طبق محاسبات انجام گرفته،بخش های تولید،انتقال و توزیع 

بستگی را به ابرق، تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده و تولید محصوالت غذایی، به صورت مستقیم، بیشترین و

سایر بخش های اقتصادی دارند. از نظر شاخص پیوند پسین کل، بخش های تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته 

هیزات آالت و تجآالت و تجهیزات و تولید ماشینای، تجهیزات برقی،تعمیر و نصب ماشینشده،تولید محصوالت رایانه

یل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل، رتبه های اول تا سوم را دارا بندی نشده در جای دیگر و تولید وساطبقه

 ، اطالعات مربوط به پیوند پسین جزء و کل را نشان می دهد.3هستند.جدول

  

                                                      

 .از شاخص های پیوند پسین و پیشین کل نرمال شده برای تعیین بخش های پیشرو استفاده می شود. 1 
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 بخش اقتصادی استان بوشهر 32: پیوندهای پسین جزء و کل 7جدول 

 پیوند پسین کل پیوند پسین جزء نام بخش

کشاورزی ، شکار ،جنگلداری وماهیگیری
استخراج نفت خام و گاز طبیعی

استخراج سایر معادن
تولید محصوالت غذایی

تولید منسوجات،پوشاک و چرم
تولید چوب و کاغذ

پاالیش نفتتولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از 
تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده
تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه
حمل و نقل تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات

تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت
تولید، انتقال و توزیع برق

تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله
آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه

ساختمان
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله
خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل
خدمات پست 

خدمات هتل و رستوران
اطالعات و ارتباطاتخدمات 

خدمات  مالی و بیمه
خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی
خدمات اداری و خدمات پشتیبانی

خدمات امور عمومی و خدمات شهری
خدمات آموزش 
خدمات بهداشت

خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگیسایر 

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده
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 پیوندهای پیشین طرف عرضه اقتصاد -1-2-3-2-4-3-2

همانند پیوندهای پسین، پیوندهای پیشین نیز به سه گروه تقسیم می شوند.پیوندهای پیشین مستقیم)جزء(،پیوندهای پیشین 

غیر مستقیم)کل( و پیوندهای پیشین کل نرمال شده.پیوند پیشین جزء بیان می کند که بخش های اقتصادی استان،  مستقیم و

به طور مستقیم تا چه اندازه به سایر بخش های اقتصادی نهاده ارائه می کنند.طبق محاسبات انجام گرفته،بخش های تولید مواد 

خدمات عمده فروشی وخرده فروشی وتولید فلزات پایه و محصوالت فلزی شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت، 

ساخته شده، به صورت مستقیم، بیشترین نهاده را به سایر بخش های اقتصادی ارائه می نمایند.از نظر شاخص پیوند پیشین کل، 

فت و حاصل از پاالیش ن بخش های تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده،تولید مواد شیمیایی و فرآورده های

اطالعات مربوط به  8تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل، رتبه های اول تا سوم را دارا هستند.جدول

 پیوند پیشین جزء و کل را نشان می دهد.

 بخش اقتصادی استان بوشهر 32: پیوندهای پیشین جزء و کل 8جدول 

 پیوند پیشین کل پیوند پیشین جزء نام بخش

کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی

تولید منسوجات،پوشاک و چرم

تولید چوب و کاغذ

شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفتتولید مواد 

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه

وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقلتولید 

تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

تولید، انتقال و توزیع برق

تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله

تصفیهآب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای 

ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی
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 پیوند پیشین کل پیوند پیشین جزء نام بخش

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل

خدمات پست 

خدمات هتل و رستوران

خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی

خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش 

خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده

 شاخص یکپارچگی -1-2-3-2-4-3-3

 دو شاخص پیوند پسین و پیشین مکمل یکدیگرند.برای به دست آوردن برآوردی صحیح از میزان یکپارچگی یک فعالیت

دهند.شاخص در تعامل با اقتصاد، میانگین دو شاخص پیوند پیشین و پسین را با عنوان شاخص یکپارچگی مورداستفاده قرار می

ی قرار ها در چه وضعیتها با سایر فعالیتدهد که درمجموع عرضه و تقاضا، ارتباط هر یک از فعالیتیکپارچگی نشان می

کپارچگی باالیی دارند درواقع درمجموع عرضه و تقاضا )فروش محصول خود هایی که شاخص یدارد. بنابراین فعالیت

های عالیتعنوان نهاده واسطه( ارتباطات بیشتری را با سایر فها بهها و دریافت محصول سایر فعالیتعنوان نهاده به سایر فعالیتبه

 ده اقتصادی استان نشان می دهد.بخش عم 32، شاخص های یکپارچگی جزء و کل را در خصوص 3اقتصادی دارند.جدول
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 بخش اقتصادی استان بوشهر 32: پیوندهای یکپارچگی جزء و کل 3جدول 

یکپارچگی کلیکپارچگی جزءنام بخش
کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی
استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی
تولید منسوجات،پوشاک و چرم

تولید چوب و کاغذ
تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک
های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده
ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل
تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

تولید، انتقال و توزیع برق
تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله

آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه
ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی
خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

ونقل آبی و هوایی خدمات حمل
خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل

خدمات پست 
خدمات هتل و رستوران

خدمات اطالعات و ارتباطات
خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت
خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی
خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش 
خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده
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نشان می دهد که از نظر شاخص یکپارچگی جزء، بخش های تولید فلزات پایه و محصوالت  3نتایج حاصل از جدول 

فلزی ساخته شده، تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت و تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات 

توجه به شاخص یکپارچگی کل نیز سه بخش فوق الذکر، رتبه های اول حمل و نقل، رتبه های اول تا سوم را دارا هستند. با 

تا سوم را دارا هستند. با این توضیح که رتبه های دو بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت و تولید 

درصد است که  33ص وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل متفاوت است.ضریب همبستگی بین این دو شاخ

 نشان از ارتباط بسیار قوی بین این دو شاخص است.

 بخش های پیشرو اقتصاد استان بوشهر  -1-2-3-2-4-3-4

طبق تعریف، بخش هایی پیشرو هستند که همزمان دارای پیوندهای پیشین و پسین قوی باشند.برای این منظور، ابتدا، 

می شود.بخش هایی که همزمان دارای پیوندهای پیشین و مقادیر هر یک از پیوندهای پیشین و پسین به دست آمده،نرمال 

باشند،پیشرو محسوب می شوند.طبق محاسبات انجام شده،بخش های کشاورزی،شکار،جنگلداری  1پسین بیش از 

وماهیگیری،تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت، تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده، 

یل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و فعالیتهای مالی و بیمه در اقتصاد استان پیشرو تولید وسا

اطالعات مربوط به پیوند های پیشین و پسین کل نرمال شده و بخش های پیشرو را نشان می دهد) بخش های 12هستند.جدول

 پیشرو با رنگ خاکستری نمایش داده شده است(.

 بخش اقتصادی استان بوشهر 32: پیوندهای پسین و پیشین نرمال شده 11جدول 

 پیوند پیشین نرمال شده پیوند پسین نرمال شده نام بخش

کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی

تولید منسوجات،پوشاک و چرم

تولید چوب و کاغذ

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

محصوالت فلزی ساخته شدهتولید فلزات پایه و 

ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه
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 پیوند پیشین نرمال شده پیوند پسین نرمال شده نام بخش

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل

تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

تولید، انتقال و توزیع برق

توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لولهتولید گاز، 

آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه

ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل

خدمات پست 

خدمات هتل و رستوران

خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

و خدمات پشتیبانی خدمات اداری

خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش 

خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده

به منظور تحلیل دقیق تر از بخش های پیشرو استان، روند ارزش افزوده هر یک با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی بررسی 

 های واقعی داده ررنگ، بیانگمی شود. الزم به ذکر است که در نمودار های ذیل، خط قرمز رنگ به معنای روند، خط آبی 

و خط سبز رنگ نشان دهنده چرخه)سیکل( های رخ داده در ارزش افزوده بخش است.داده های ارزش افزوده نیز به قیمت 

 می باشند. 1332ثابت سال 
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( به 1112-2115) 1373-1334: روند ارزش افزوده بخش کشاورزی،شکار ، جنگلداری وماهیگیری طی دوره 11نمودار 

 1331قیمت ثابت 

 
 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس آمارهای حساب های منطقه ای

روند ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار ، جنگلداری وماهیگیری طی دوره فوق الذکر، صعودی بوده است) خط 

خط سبزرنگ، بیانگر چرخه  به بعد، دارای روند نزولی شده است) خط آبی رنگ، مقادیر واقعی و 1333قرمز(. ولی از سال 

 رخ داده در بخش می باشد(.

  

                                                      

، تعدیل شده اند.لذا این امکان وجود دارد که مقادیر جاری 1332یمت های ثابت سال در تحلیل های زیر باید به این نکته توجه نمود که مقادیر بر حسب ق. 1 

 افزایش یافته باشند ولی به دلیل تورم، مقادیر حقیقی دارای روند نزولی داشته باشند.
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 1373-1334: روند ارزش افزوده بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت طی دوره 2نمودار 

 1331( به قیمت ثابت 2115-2111)

 
 طقه ایمنبع: محاسبات پژوهش بر اساس آمارهای حساب های من

نشان می دهد که روند ارزش افزوده بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت گرچه  2نمودار 

 صعودی بوده است، لیکن با نوسانات زیادی مواجه بوده است.

-2115) 1373-1334شده طی دوره  : روند ارزش افزوده بخش تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته3نمودار 

 1331( به قیمت ثابت 2111

 
 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس آمارهای حساب های منطقه ای

بیان می کند که روند ارزش افزوده بخش تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده قوسی شکل بوده  3نمودار

 داشته است.ولی از آن سال به بعد، دارای روند نزولی شده است.(، روند صعودی 2228)1383است.بدین معنا که تا سال 
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 1373-1334: روند ارزش افزوده بخش تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل طی دوره 4نمودار 

 1331( به قیمت ثابت 2115-2111)

 
 های منطقه ای منبع: محاسبات پژوهش بر اساس آمارهای حساب

به طور کل، روند ارزش افزوده بخش تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل نزولی بوده است. چرخه 

 ( می باشد.1382)2223بزرگ رخ داده دراین بخش، مربوط به سال 

 1331( به قیمت ثابت 2111-2115) 1373-1334دوره : روند ارزش افزوده بخش فعالیتهای مالی و بیمه طی 5نمودار 

 
 منبع: محاسبات پژوهش بر اساس آمارهای حساب های منطقه ای

روند ارزش افزوده بخش فعالیت های مالی و بیمه در استان بوشهر قوسی بوده است.گرچه، با نوسانات زیادی روبرو بوده 

 است.
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 توان گفت:به طور خالصه با بررسی پنج نمودار فوق می 

فقط در دو بخش کشاورزی، شکار ، جنگلداری وماهیگیری و تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از  -الف

پاالیش نفت روند ارزش افزوده صعودی بوده است.لذا، با توجه به اهمیت بخش های پیشرو در یک منطقه، باید زمینه به 

 منظور رشد سه بخش دیگر انجام پذیرد.

نرخ تورم)که البته تحت تاثیر سیاست های کشوری است(،نقش مهمی در رشد استان دارد.زیرا تعدیل مقادیر  کنترل -ب

جاری به قیمت ثابت، موجب می شود که ارزش واقعی تولید بخش ها طی زمان کمتر شود.به عنوان نمونه در حالی که 

است که رشد قابل توجهی  214.5، معادل 1334ل است، این شاخص در سا 122معادل  1332شاخص قیمت تولید کننده سال 

 را نشان می دهد.

 اقتصادی استان بر اساس نوع تولید  یهابخش یبندطبقه -1-2-3-2-4-3-5

گروه  4های اقتصادی منطقه را از لحاظ نوع تولیدات به توان بخشهای پسین و پیشین مستقیم)جزء( میبر اساس شاخص

ف های هر بخش جستجو کرد. به طور کل،اگر مصرها و ستاندهتوان در دادها میبندی ربندی کرد. پایه و اساس این طبقهطبقه

درصد کل ستانده آن بخش باشد، بخش مذکور دارای شاخص پسین قوی است و  52ها، بیش از یک بخش از سایر بخش

رد بررسی در وبه معنی آن است که تولیدکننده کاالی صنعتی است.در غیر این صورت شاخص پسین ضعیف بوده و بخش م

اولیه )کار، زمین و  هایشود.یعنی آن بخش در فرآیند تولید خود، بیشتر نهادهبندی میشمار تولیدکنندگان کاالی اولیه طبقه

ها سرمایه( را مورد استفاده قرار می دهد.از سوی دیگر، اگر بخش مورد بررسی سهم باالیی از تولیدات خود را به سایر بخش

اخص پیشین قوی است و به معنی این است که تولیدکننده کاالی واسطه است، در غیر این صورت بخش عرضه کند دارای ش

 شود.مورد بررسی دارای شاخص پیشین  ضعیف بوده و بخش مورد نظر تولید کننده کاالی نهایی محسوب می

 بندی کرد. طبقه11صورت جدول شماره توان بهبر اساس مطالب فوق کاالها را می

 های پسین و پیشینبندی کاالها بر اساس شاخص: طبقه11 جدول

 شاخص پیشین ضعیف شاخص پیشین قوی شرح

 تولید نهایی صنعتی تولید واسطه صنعتی شاخص پسین قوی

 تولید نهایی اولیه تولید واسطه اولیه شاخص پسین ضعیف

 (1555منبع:جهانگرد)
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باشد، دارای پیوند پسین قوی است و بدین معنی است که تولید  5/2پسین یک بخش بیش از به طوریکه هرگاه شاخص 

کننده کاالی صنعتی است.در غیر این صورت بنگاه تولید کننده کاالی اولیه است. از سوی دیگر هرگاه بنگاه تولید کننده 

ست. با ن صورت تولید کننده کاالی نهایی اشاخص پیشین قوی داشته باشد تولید کننده کاالی واسطه می باشد. در غیر ای

 بندی کرد:نوع زیر طبقه 4های مختلف اقتصادی را به توان محصوالت تولیدی در بخشاین چهار حالت می

 تولیدکنندگان کاالهای واسطه صنعتی .1

 تولیدکنندگان کاالهای واسطه اولیه  .2

 تولیدکنندگان کاالهای نهایی صنعتی .3

 تولیدکنندگان کاالهای نهایی اولیه  .4

 به بیان دیگر می توان گفت:

 بخش هایی که واسطه اولیه هستند: ماهیت زیر بنایی داشته و از این طریق در اقتصاد نقش ایفا می کنند.

ی مبخش هایی که واسطه صنعتی هستند:دارای پیوند پسین و پیشین قوی در اقتصاد بوده و از دو جهت) تقاضا و عرضه( 

 توانند موجب رشد اقتصادی شوند.

بخش هایی که نهایی صنعتی هستند: بخش هایی در اقتصاد هستند که از جنبه پیوند پسین، یعنی خرید کاال و خدمات از 

سایر بخش های اقتصادی قوی هستند.به عنوان مثال در استان بوشهر،تولید محصوالت غذایی بیشترین خرید را از بخش های 

ماهیگیری و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی می نماید و از نظر این شاخص قوی  جنگلداری و ار،شک کشاورزی،

 است.

بخش هایی که نهایی اولیه هستند:این گونه بخش ها، محصوالتشان به مصرف نهایی می رسد و کمتر در چرخه تولید 

 قرار می گیرد.

 تقسیم بندی نمود. 12بوشهر را می توان به صورت جدولبخش اقتصادی استان  32با توجه به موارد ذکر شده، 

 بخش اقتصادی استان بوشهر بر حسب نوع کاالها و خدمات 32: طبقه بندی 12جدول 

 نوع کاالپیشین جزءپسین جزءنام بخش

کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

واسطه اولیه


سوخت های گازی از طریق شاه لوله تولید گاز، توزیع

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات  مالی و بیمه
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 نوع کاالپیشین جزءپسین جزءنام بخش

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت
واسطه صنعتی


فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شدهتولید 

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل

تولید محصوالت غذایی

نهایی صنعتی


تولید منسوجات،پوشاک و چرم

ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه

و توزیع برقتولید، انتقال 

ساختمان

خدمات هتل و رستوران

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

نهایی اولیه


استخراج سایر معادن

تولید چوب و کاغذ

پالستیکتولید محصوالت از الستیک و 

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه

خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل

خدمات پست

خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش

خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده

بخش اقتصادی استان بوشهر، پنج بخش واسطه اولیه هستند.این بخش  32نشان می دهد، از بین  12همان گونه که جدول 

های اقتصادی در چرخه  سایر بخشها دارای پیوند پسین مستقیم ضعیف و پیشین مستقیم قوی هستند.به بیان دیگر، بیشتر به 

تولید نهاده ارائه می کنند تا از آن ها دریافت کنند. سه بخش نیز، واسطه صنعتی هستند.بدین معنا که دارای پیوند پیشین و 
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پسین مستقیم قوی در اقتصاد بوده و در چرخه تولید، از دو بُعد تقاضا و عرضه موثر می باشند. هفت بخش نیز نهایی صنعتی 

باشند. این بخش ها، دارای پیوند مستقیم پسین قوی و پیشین مستقیم ضعیف هستند.لذا، بیشتر از تولید سایر بخش ها به  می

منظور نهاده استفاده می نمایند تا به آن ها ارائه نمایند. شانزده بخش، در زمره کاالهای نهایی اولیه هستند.این بخش ها،دارای 

 یف در اقتصاد منطقه بوده و تولیدات آن ها به مصرف نهایی می رسد.پیوند پسین و پیشین مستقیم ضع

 ج از استانهای خارهای اصلی استان با فعالیتتحلیل پیوندهای بین بخشی فعالیت -1-2-3-2-4-4

های بازرگانی استان بوشهر، به بررسی وضعیت صادرات و واردات استان در این بخش پس از مرور برخی از شاخص

 شود. پرداخته می

 بازرگانی استان یهاشاخصبرخی  -1-2-3-2-4-4-1

ستانده استخراج گردیده است، ذکر  -اطالعات مرتبط با شاخص های بازرگانی استان که از جدول داده ،13جدول  در

 شده است.

 : شاخص های بازرگانی استان بوشهر13جدول 

 واحد مقدار شرح

 میلیون ریال  میزان صادرات

 میلیون ریال  تجارت همزمان دو طرفهمیزان 

 میلیون ریال  میزان واردات

 میلیون ریال  خالص صادرات

 درصد 5.28 درجه باز بودن اقتصاد منطقه

 درصد 8.25 نسبت صادرات به ستانده

 درصد 2.3. نسبت تجارت همزمان دو طرفه به ستانده

 درصد 5283. ستاندهنسبت واردات به 

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده

میلیون ریال بوده است  353212151، معادل 1334نشان می دهد که میزان کل صادرات استان بوشهر در سال  13جدول 

میلیون ریال بوده  21181112در استان  درصدی از ستانده استان را داراست. مقدار تجارت همزمان دو طرفه نیز 43.8که سهم 

میلیون ریال است.درجه باز بودن استان)نسبت جمع  41353254است. خالص صادرات استان)تراز تجاری( مثبت بوده و برابر 

 درصد است. 82.5صادرات و واردات استان به ستانده( نیز قابل توجه بوده و برابر 
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 بررسی وضعیت صادرات استان  -1-2-3-2-4-4-2

، نتایج حاصل 14، میزان صادرات بخش های اقتصادی استان، به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.جدول در این بخش

 از این بخش را نشان می دهد.

 بخش اقتصادی استان بوشهر به کل صادرات استان 32: نسبت صادرات به ستانده و سهم صادرات هر یک از 14جدول 

نام بخش
صادرات به نسبت 

ستانده)درصد(

سهم صادرات بخش از 

کل صادرات 

استان)درصد(
کشاورزی ، شکار ،جنگلداری وماهیگیری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی

تولید منسوجات،پوشاک و چرم

چوب و کاغذتولید 

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

ای، تجهیزات برقیرایانهتولید محصوالت 

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل

تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

تولید، انتقال و توزیع برق

تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله

آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه

ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

1خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

2حمل و نقلخدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی 

خدمات پست 

خدمات هتل و رستوران

                                                      

 (.4آیسیک نسخه  51و  52. شامل تمامی خدمات حمل و نقل مسافری و باری دریایی، هوایی و شرکت های کشتیرانی می شود) کدهای 1 

 (4آیسیک نسخه 5224و  5222. شامل خدمات سیلو، انبارداری،ادارات کل بنادر و دریانوردی، جابجایی محموله می شود) کدهای آیسیک2 
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نام بخش
صادرات به نسبت 

ستانده)درصد(

سهم صادرات بخش از 

کل صادرات 

استان)درصد(
خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی

عمومی و خدمات شهریخدمات امور 

خدمات آموزش 

خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده

از طریق شاه لوله، استخراج نفت خام  همان گونه که مالحظه می شود، بخش های تولید گاز، توزیع سوخت های گازی

و گاز طبیعی و تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت بیشترین سهم از ارزش تولید خود را صادر می 

ضمن این که، بخش های خدماتی نظیرخدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل، خدمات حمل ونقل آبی  کنند.

. به عنوان مثال، خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و طبق این شاخص دارندر استان، ظرفیت باالیی و هوایی د

برخی از بخش ها، به دلیل  ماهیت خود، سهم ناچیزی  طبق این  .درصد از ارزش تولیدات خود را صادر می نماید 14.14نقل 

ه ب خدمات امالک و مستغالت، خدمات بهداشت و ساختمان دارای چنین وضعیتی هستند. شاخص دارند. به عنوان مثال،

، بخش های تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت، تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق عالوه

رات استان را به خود اختصاص داده درصد از ارزش صاد 35.13شاه لوله و استخراج نفت خام و گاز طبیعی به طور مجموع 

 اند.
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 بررسی وضعیت واردات استان  -1-2-3-2-4-4-3

، نتایج حاصل 15در این بخش، میزان واردات بخش های اقتصادی استان، به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.جدول 

 از این بخش را نشان می دهد.

 بخش اقتصادی استان بوشهر به کل واردات استان 32واردات هر یک از : نسبت واردات به ستانده و سهم 15جدول 

نام بخش
نسبت واردات به 

ستانده)درصد(
سهم واردات بخش از 

)درصد(استان وارداتکل 
کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی

تولید منسوجات،پوشاک و چرم

تولید چوب و کاغذ

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل

تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

توزیع برق تولید، انتقال و

تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله

آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه

ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

خدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل

خدمات پست 

خدمات هتل و رستوران

خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات  مالی و بیمه
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نام بخش
نسبت واردات به 

ستانده)درصد(
سهم واردات بخش از 

)درصد(استان وارداتکل 
خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی

خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش 

خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان 1534ستانده سال  -بر اساس جدول داده منبع: محاسبات پژوهش

بررسی نسبت واردات به ستانده در بخش های اقتصادی استان، نشان از وابستگی به تولیدات سایر مناطق جهت پاسخگویی 

ی ورای، تجهیزات برقی، تولید وسایل نقلیه موتبه تقاضای منطقه است. به عنوان مثال، در بخش های تولید محصوالت رایانه

و سایر تجهیزات حمل و نقل و تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده بیشترین وابستگی وجود دارد.گرچه، از نظر 

درصد از واردات استان را دارا هستند.با توجه به میزان ارزش واردات، بخش های تولید  12ارزشی، سه بخش فوق نزدیک 

ش نفت، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و خدمات حمل و نقل زمینی و مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالی

 درصد از واردات استان را به خود اختصاص داده اند. 41حمل و نقل با خط لوله، به طور مجموع 

 اقتصادی یهابخشخالص صادرات استان به تفکیک  -1-2-3-2-4-4-4

، نتایج 11مورد بررسی قرار می گیرد.جدول در این بخش، میزان خالص صادرات بخش های اقتصادی استان، به تفکیک 

 حاصل از این بخش را نشان می دهد.

 

 بخش اقتصادی استان بوشهر.واحد: میلیون ریال 32: خالص صادرات هر یک از 16جدول 

وارداتصادراتنام بخش
خالص 

 صادرات

کشاورزی ، شکار ،جنگلداری وماهیگیری

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

استخراج سایر معادن

تولید محصوالت غذایی

تولید منسوجات،پوشاک و چرم

تولید چوب و کاغذ



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 رد اقتصاد استان یبخش  و نیب یردون بخش  ینداهویپ لی 

 

 5002212B0021303011RE104970718 م 

 

31 

وارداتصادراتنام بخش
خالص 

 صادرات

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

تولید محصوالت از الستیک و پالستیک

های معدنی غیرفلزیتولید سایر فراورده

محصوالت فلزی ساخته شدهتولید فلزات پایه و 

ای، تجهیزات برقیتولید محصوالت رایانه

تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل

تولید مبلمان،سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آالت

تولید، انتقال و توزیع برق

تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله

آب رسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه

ساختمان

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

خدمات حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با خط لوله

خدمات حمل ونقل آبی و هوایی

نقلخدمات انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و 

خدمات پست 

خدمات هتل و رستوران

خدمات اطالعات و ارتباطات

خدمات  مالی و بیمه

خدمات امالک و مستغالت

خدمات علمی و فنی

خدمات اداری و خدمات پشتیبانی

خدمات امور عمومی و خدمات شهری

خدمات آموزش 

خدمات بهداشت

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی و خانگی

 استان 1534ستانده سال  -منبع: محاسبات پژوهش بر اساس جدول داده

بخش دارای خالص صادرات مثبت می  5بخش عمده اقتصادی استان بوشهر، 32نشان می دهد که از بین  11جدول 

تجاری مثبت در بخش تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله مشاهده می شود.در باشند.بیشترین تراز 
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 13مقابل،باالترین تراز تجاری منفی در بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی وجود دارد.همان گونه که در جدول 

 میلیون ریال می باشد. 41353254اشاره گردید، در مجموع، تراز تجاری استان 

  یریگجهینتو  یبندجمع -1-2-3-2-5

 نتایج حاصل از این گزارش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

به بعد، نزولی بوده است.دلیل این امر، کاهش ارزش افزوده سه بخش  1333روند ارزش افزوده کل استان از سال  -1

وزیع نفت و تولید گاز، ت استخراج نفت خام و گاز طبیعی، تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش

 سوخت های گازی از طریق شاه لوله بوده است.

 درصد از ارزش افزوده کشور را دارا می باشد. 4.3، به صورت میانگین 1332-34استان بوشهر طی دوره  -2

، در استان رشد قابل مالحظه ای داشته اند.در 1332-34صنایع پایین دستی نفت و سوخت های هسته ای، طی دوره  -3

درصد کاهش یافته  1.25درصد به  18.24الی که سهم ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی از ح

 18.83است،سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت)شامل سوخت های هسته ای( از 

 لید گاز، توزیع سوخت های گازیدرصد افزایش یافته است.الزم به ذکر است که گرچه، بخش تو 31.13درصد به 

درصدی ارزش افزوده مواجه بوده است، ولی این روند نزولی صرفا مربوط به سال  2.51از طریق شاه لوله با کاهش 

 می باشد. 1334

بخش های تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل، تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده  -4

 وجات،پوشاک و چرم بیشترین پیوندهای درون بخشی را دارا هستند.و تولید منس

نسبت واردات به ستانده نشان می دهد که برخی از بخش های استان، نیازمندی بسیاری به تولیدات سایر مناطق  -5

 ای، تجهیزات برقی، تولید وسایل نقلیه موتوری و سایردارند.این وابستگی در بخش های تولید محصوالت رایانه

تجهیزات حمل و نقل و تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده به میزان بیشتری وجود دارد. به صورت 

 واحد واردات در استان صورت می گیرد. 2.25میانگین، به ازای هر واحد ارزش تولید، 

ه،تولید ته شدبررسی پیوندهای پسین کل نشان می دهد که بخش های تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخ -1

آالت و تجهیزات آالت و تجهیزات و تولید ماشینای، تجهیزات برقی،تعمیر و نصب ماشینمحصوالت رایانه

بندی نشده در جای دیگر و تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل بیشترین خرید را از تولیدات طبقه

 بخش ها به عنوان نهاده واسطه ای می نمایند.
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ررسی پیوندهای پیشین نشان می دهد که بخش های بخش های  تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده، ب -3

تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت و تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل 

 بخش های اقتصادی بیشترین نهاده را ارائه می کنند. رتبه اول تا سوم را در اقتصاد دارا هستند.بنابراین، به سایر

بخش های کشاورزی،شکار،جنگلداری و ماهیگیری،تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت،  -8

تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده، تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و فعالیتهای 

یمه در اقتصاد استان پیشرو هستند.بنابراین، با سرمایه گذاری در آن ها می توان فرآیند رشد را در استان بهبود مالی و ب

 بخشید.

 میلیون ریال می باشد. 41353254تراز تجاری استان بوشهر مثبت است و معادل  -3

 درصد از تولیدات استان صادر می شود.  43.8 -12

 میلیون ریال می باشد. 21181112دل تجارت همزمان دو طرفه در استان، معا -11

سه بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی، تولید مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت و تولید گاز،  -12

 استان را به خود اختصاص داده اند. صد از ارزش صادراتدر 35از توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله بیش 

ای، تجهیزات برقی، تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و رایانهبخش های تولید محصوالت  -13

 تولید فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده بیشترین وابستگی را به تولیدات سایر مناطق دارند.

یعی، تولید بتراز تجاری پنج بخش اقتصادی استان مثبت است. این بخش ها عبارتند از: استخراج نفت خام و گاز ط -14

مواد شیمیایی و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت، تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله، خدمات 

 انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل و خدمات اطالعات و ارتباطات.

 

 منابع

یک برنامه توسعه اقتصادی، مجله برنامه و  (. شناسایی فعالیت های کلیدی اقتصاد ایران در1333جهانگرد، اسفندیار) -1

 .33-123،صص32و  31بودجه، شماره 

  http://www.sci.orgمرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای. -2

  http://www.sci.org.ستانده ایران -مرکز آمار ایران.جدول داده -3

4- Kronenberg,T & Tobben, J. (2012). On The Construction Of Regional Input-Output Tables 

With Imported Products Inside The Transactions Matrix,Institut Fur Energie-und 

Klimaforschung System Forschung Und Technologische Entwicklung(IEK-STE). 
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 ستانده منطقه ای -مبانی نظری روش تجارت همزمان دو طرفه در برآورد جداول داده: 1پیوست

 الگوی تجارت همزمان دو طرفه:

ستانده منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد،در  -های روش سهم مکانی که اغلب در برآورد جداول دادهیکی از کاستی

(، روش تجارت همزمان دو طرفه 2223)1نظر نگرفتن صادرات مجدد است.به منظور غلبه بر این مشکل،کروننبرگ

(CHARM)2 ای . در این روش، با در نظر گرفتن ستانده کاال، ناهمگنی آن و تقاضای درون منطقهرا معرفی نموده است

شود. بنابراین، سه عامل بر صادرات مجدد مؤثر است: ستانده کاالی مورد نظر، کاالی مورد نظر، صادرات مجدد برآورد می

 3ای کاال یا خدمت و ناهمگنی آن.تقاضای درون منطقه

ناهمگنی کاالها و خدمات موجود در یک بخش گذاشته شده است. کروننبرگ معتقد است که بنیان این روش براساس 

بدون وجود ناهمگنی بین کاالها و خدمات، دلیلی برای صادرات مجدد وجود ندارد. برای مثال، اتومبیل یک کاالی ناهمگن 

لید ای که فولکس واگن تومنطقه است. اگر فرض صادرات مجدد بین دو منطقه وجود نداشته باشد، مصرف کنندگان در

ود، شای که بی ام دبلیو ساخته میکنندگان در منطقهشود، تنها باید خودروی مذکور را مورد استفاده قرار دهند و مصرفمی

 (.2223تنها باید این نوع اتومبیل را خریداری کنند )کروننبرگ، 

. مشاهدات رندیگیو مورد مصرف قرار م شوندیصادر م زین گریدو نوع خودرو به مناطق د نیکه در عالم واقع، ا یدر حال

. به عنوان مثال، کنندیم دشود،تأیی¬یکاالها و خدمات، موجب صادرات مجدد م نیب یرا که ناهمگن یدگاهید ،یتجرب

د صادرات مجدد مستع اریمتفاوت و برند  گوناگون دارند، بس داتیکه تول یعیصنا اند،دهیرس جهینت نی( به ا1338لو  ) سویهر

 هستند.

آن  یمورد نظر و عامل دوم تقاضا یکاال دیصادرات مجدد مؤثر است. عامل اول تول زانیبر م زین گریدو عامل د ضمناً،

 یلیند، دلنک دیرا تول یمشخص یمنطقه، کاال کیاست. چون اگر  یدو عامل منطق نیکاال در منطقه است.در نظر گرفتن ا

                                                      
.Kronenberg 1 

Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM) -. Cross2 
شود که توسط آن یک گیرد. آربیتراژ به فرآیندی گفته می( نیز صورت میArbitrageآربیتراژ )بدیهی است تجارت همزمان دو طرفه به دالیلی نظیر . 3

فروشد.در این فرآیند، قیمت خرد و به منظور کسب سود، مجدداً در بازاری که قیمت آن باالست، میشخص، محصولی را در بازاری که قیمت آن پایین است می

ود یابد تا زمانی که قیمت در دو بازار، یکسان شیابد. این عملیات آن قدر ادامه مییابد و در بازاری که باالست، کاهش میدر بازاری که پایین است، افزایش می

ت الشود. زیرا دیگر پایه و اساس برای سودکردن در معامهای معامله موردنظر باشد. در آن مقطع، تمامی عملیات آربیتراژ متوقف مییا تفاوت آنها معادل هزینه

دهد، ریسک وجود ندارد و از این رو همواره مقداری آربیتراژ کننده بالقوه موردنظر وجود ندارد.از آنجا که شخص، عملیات خرید و فروش را همزمان انجام می

ستانده است که با به کارگیری -دهسازی تجارت همزمان دو طرفه با استفاده از جدول دادر بازار وجود دارند. ولی آنچه در این پژوهش مورد تأکید است، مدل

  گیرد.سه عامل ستانده، ناهمگنی و تقاضا صورت می



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 رد اقتصاد استان یبخش  و نیب یردون بخش  ینداهویپ لی 

 

 5002212B0021303011RE104970718 م 

 

41 

 کیصادرات مجدد شامل صادرات و واردات همزمان  ف،یطبق تعر رایوجود ندارد که مشمول صادرات مجدد شود. ز

 انیجر نیو بنابرا افتد¬یاتفاق نم زینشود، صادرات آن ن دیتول ییمنطقه کاال کیکه در  ی. هنگامشودیمشخص م یکاال

ود واردات آن وج یبرا یلیدر منطقه تقاضا نشود، دل ییکاال یوقت گر،ید ی. از سوشودیهمزمان صادرات و واردات مختل م

 .رود¬یم نیهمزمان صادرات و واردات از ب انیجر نیندارد.بنابرا

 با توجه به موارد فوق، نتایج زیر متصور است:

 افتد.اگر کاالیی همگن باشد، صادرات مجدد در خصوص آن اتفاق نمی -1

 شود.افزایش صادرات مجدد میافزایش همزمان تولید و تقاضای کل، موجب  -2

 یابد.اگر صادرات و واردات یک کاال افزایش یابد، میزان صادرات مجدد آن، افزایش می -3

 بیان ریاضی مطالب فوق به شرح زیر است:

 شود:، خالص صادرات است که به صورت زیر بیان میCHARMنخستین مفهوم در روش 

(1) 
i i ib e m  

 نمایانگر خالص صادرات است. ibواردات منطقه است و  imصادرات و  ieکه در رابطۀ فوق، 

 آید.از کسر تقاضای نهایی داخلی و تقاضای واسطه از ستانده به دست می ibبرای هر منطقه، مقدار 

 شود:( تعریف می2( به صورت رابطۀ)iqصادرات مجدد )

(2) ( ) | |i i i i iq e m e m    

i(، 2که در رابطۀ) ie mحجم کل تجارت منطقه وi ie mدهد. به منظور محاسبه خالص صادرات را نشان میiq ،

 کند: کروننبرگ، فرمول تجربی زیر را پیشنهاد می

(3) ( )
i i i i iq h x z f   

 ifای  و تقاضای واسطه izستانده بخش،  ixبیانگر ناهمگنی کاالها یا خدمات در بخش موردنظر،  ih(، 3که در رابطۀ)

بین مناطق مختلف یک کشور  ihکند که مقدار است. کروننبرگ فرض می hi<0تقاضای نهایی داخلی است. مقدار 

آید و دست میهای کشور بهاز داده ihمقدار کند و به ساختار تولید آن کاال یا خدمت در کشور بستگی دارد.لذا، فرق نمی

 شود.به مناطق، تعمیم داده می
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ستانده است. برای این منظور ابتدا، ماتریس قطری  -در منطقه، نیاز به برآورد ناحیه اول جدول داده izبه منظور محاسبه 

ستانده کشور،  -ناحیه اول جدول داده . با ضرب ماتریس فوق در1شودنسبت ستانده)ارزش افزوده( منطقه به کشور تشکیل می

 دهد. را نتیجه می izآید. جمع سطری ماتریس مذکور، ستانده منطقه به دست می -ناحیه اول جدول داده

ها به دست ضمن اینکه تقاضای نهایی داخلی منطقه، از نسبت سهم کل ستانده منطقه به کشور، در خصوص تمامی بخش

ای های منطقهها از جداول حسابیا ستانده بخش ixشوند )( برآورد می3فوق، تمامی اجزای معادله)آید.با توجه به موارد می

i، مقدار iqدست آوردن شود(.با بهمرکز آمار ایران اخذ می i iv e m  حجم تجارت منطقه( محاسبه می شود. با در نظر(

 شوند:و صادرات از روابط زیر حاصل می گرفتن حجم تجارت منطقه و خالص صادرات، واردات

(4) 𝑚𝑖 =
𝑞𝑖 + |𝑏𝑖| − 𝑏𝑖

2
 

(5) 𝑒𝑖 =
𝑞𝑖 + |𝑏𝑖| + 𝑏𝑖

2
 

 

  

                                                      

داد ت.زیرا تع. در پژوهش های خارج از ایران، از آمار اشتغال برای تعیین سهم منطقه استفاده می شود. در این گزارش، از آمار ستانده استفاده شده اس1 

 گیرد و شامل ارزش افزوده و مصرف واسطه ای نیز می باشد.ود در اقتصاد ایران( در بر میهای بیشتری را )با توجه به آمار موجبخش
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 ستانده استان -نمای کلی جدول داده :2پیوست

 (2112منبع: کروننبرگ و توبن )

 

  

تقاضای 

 ستانده کل

 تقاضای نهایی

تقاضای 

 ای واسطه
 هابخش

 -جدول داده

 صادرات ستانده
تقاضای 

 نهایی داخلی

1h 

. 

. 
nh 

1x 
. 
. 
nx 

1e 
. 
. 
ne 

1y 
. 
. 
ny 

1r 
. 
. 
nr 

1n……z11z 
…………. 
…………. 

nn……zn1z 

 هابخش

h x e y z=r n……z1z ایمصرف واسطه 

 v n……v1v ارزش افزوده 

x n……x1x ستانده 

m n….. m1m واردات 

t n….…t1t عرضه کل 
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 تحلیل بخش های پیشرو :3پیوست

 پیوندهای پسین مستقیم طرف تقاضای اقتصاد )پسین جزء( -الف

طور ها را بهام در فرایند تولید خود چه میزان از کاال و خدمات سایر بخشjدهد که بخش پیوندهای پسین مستقیم نشان می

تگی بخش وابس دهد. هرچه شاخص مذکور بیشتر باشد،عنوان واسطه در فرایند تولید خود مورد استفاده قرار میمستقیم به

 گردد:صورت زیر محاسبه  میهای اقتصاد منطقه بیشتر است. پیوندهای مذکور بهمذکور به سایر بخش





n

1i

ijj aDBL

 
ام در سطح منطقه jپیوند پسین مستقیم بخش 1DBLjای و ستانده منطقه -ماتریس ضرایب مستقیم داده aijدر رابطه فوق 

ای های منطقهام به کاال و خدمات سایر بخشjبیشتر باشد، میزان وابستگی بخش  DBLjاخص دهد.هرچه قدر شرا نشان می

 بیشتر است.

 پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم طرف تقاضای اقتصاد )پسین کل( -ب

ی که هد، در حالدها مورد توجه قرار میصورت مستقیم را بین فعالیتشاخص پیوند پسین مستقیم تنها مصرف واسطه به

های مختلف از صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر فعالیتها، بههر فعالیت عالوه بر مصرف واسطه مستقیم از سایر فعالیت

ای دارد، لذا شاخص دیگری تحت عنوان شاخص پسین مستقیم و غیرمستقیم و یا شاخص پسین ها مصرف واسطهسایر فعالیت

طور ها را بهام به چه میزان، کاال و خدمات سایر بخشjدهد که فرضاً بخش شان میکل تعریف شده است این نوع پیوندها ن

 شوند: صورت زیر محاسبه میدهد. پیوندهای مذکور بهمستقیم و غیرمستقیم در فرایند تولید خود مورد استفاده قرار می





n

1i

ijj RDIBL

  
ام در سطح jپیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم بخش  2DIBLjو  A)-(I-1ماتریس معکوس لئونتیف Rijدر رابطه فوق 

زیاد باشد، بیانگر این است که وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بخش مذکور با سایر  DIBLjمنطقه است. چنانچه شاخص 

 های اقتصادی در سطح منطقه بیشتر است.بخش

 اد پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده طرف تقاضای اقتص -ج

نطقه را نسبت های متوسط یک بخش از اقتصاد متوانند شدت وابستگیپیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم متعارف نمی

به متوسط کل اقتصاد منطقه نشان دهند. تحت چنین شرایطی ممکن است شاخص یک بخش مستقل از اینکه شاخص متوسط 

                                                      
1.Direct Backward Linkages 
2. Direct and Indirect Backward Linkages 
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رمال شده یرد. برای رفع این نارسایی از پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم نگکل اقتصاد بیشتر و یا کمتر باشد، مورد سنجش قرار 

شود. پیوندهای مذکور از تقسیم متوسط پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم هر بخش به متوسط پیوندهای پسین استفاده می

هر بخش نسبت  لکرد متوسطگردد.تحت چنین شرایطی عمصورت زیر محاسبه میمستقیم و غیرمستقیم کل اقتصاد منطقه به

 گیرد.به عملکرد متوسط اقتصاد منطقه مورد سنجش قرار می







 n

1j

ij

n

1i
2

N

1I

ij
N

J

R).
n

1
(

R).
n

1
(

DIBL

 
DIBLjهای اقتصاد در سطح منطقه و تعداد بخش nدر رابطه فوق 

n  متوسط پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده

تر از یک باشد به معنای آن است که متوسط شاخص ام در سطح منطقه است. اگر این شاخص برای یک بخش بزرگjبخش 

 این بخش از متوسط کل اقتصاد منطقه بیشتر است و برعکس. 

 پیوندهای پیشین مستقیم طرف عرضه اقتصاد )پیشین جزء( -د

  ام از رابطه زیر بدست می آید:iپیوندهای پیشین مستقیم بخش 





n

1j

iji BDFL

  
𝐵𝑖𝑗که در آن  =  

𝑥𝑖𝑗
𝑥𝑖

 ام است. iشاخص پیوند پیشین مستقیم بخش  1DFLiو  ⁄

سین صورت سطری است. حال آنکه در پیوندهای پشود که در محاسبه ضرایب، تقسیم بهبا توجه به رابطه فوق مشاهده می

ام iدهد که به ازای افزایش یک واحد تولید بخش نشان می ijBشود. ماتریس صورت ستونی محاسبه میضرایب همواره به

فروشد. هرچه شاخص مذکور بیشتر باشد بیانگر می jدر سطح منطقه، چه میزان بخش مذکور تولید خود را مستقیماً به بخش 

های اقتصاد های اقتصاد نسبت بیشتری از تولید خود را به سایر بخشآن است که بخش مذکور در مقایسه با سایر بخش

 فروشد.عنوان کاالی واسطه میبه

 طرف عرضه اقتصاد )پیشین کل( 2پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم -ه

د پیشین ها، عالوه بر شاخص پیونعنوان واسطه تولید در سایر بخشمیزان استفاده از محصول یک فعالیت بهمنظور بیان 

مستقیم که تنها به استفاده مستقیم از محصول آن فعالیت توجه دارد، شاخص پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم نیز تعریف 

                                                      
1.Direct Forward Linkage 
2.Direct and Indirect Forward Linkage 
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ام از iشود. پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم بخش ز میشود که شامل استفاده غیرمستقیم از محصول آن بخش نیمی

 آید: رابطه زیر به دست می





n

1j

iji CDIFL

 
های بیشتر باشد بیانگر آن است که بخش مذکور در مقایسه با سایر بخش DIFLiاست. هر چه  B)-Cij=(I-1که در آن 

.در حقیقت این ضریب فروشدهای میم به نسبت بیشتری به سایر بخشطور مستقیم و غیرمستقیاقتصاد منطقه تولید خود را به

خش تر از یک باشد، بدهد. چنانچه بزرگها نشان میاندازه آثار افزایش ستانده یک بخش را نسبت به ستانده همه بخش

تر وچککند و اگر کد میای بیش از میانگین برای اقتصاد ایجاهای واسطه انگیزهمورد بررسی در خالل تأمین نیازش از داده

 از یک باشد، بخش مورد بررسی، انگیزه تولید ضعیفی برای اقتصاد دارد.

 پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم نرمال شده طرف عرضه اقتصاد  -و

ه زیر دهد. شاخص مذکور از رابطاین شاخص عملکرد متوسط هر بخش نسبت به عملکرد متوسط کل اقتصاد را نشان می

 آید:ست میبه د







 n

1j

ij

n

1i
2

n

1j

ij
n

j

C).
n

1
(

C).
n

1
(

DIFL

 
ام در سطح منطقه است. هر چه شاخص مذکور بیشتر از واحد iرابطه فوق متوسط پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم بخش 

دهد که عملکرد متوسط پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم این بخش از متوسط کل اقتصاد منطقه بیشتر باشد،نشان می

تر از یک  باشد، آثار ثانویه ناشی از این بخش در اقتصاد ناچیز است و ت دیگر اگر این شاخص کوچکاست. به عبار

وسیله افزایش تقاضای نهایی ایجادشده، بر روی این صنعت یا بخش مؤثر نیست. برعکس اگر ضریب این ای که بهانگیزه

تواند در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی باشد، گویای آن است که بخش مذکور بالقوه می 1تر از شاخص بزرگ

 کند.ای ایجاد میاقتصاد نقش کلیدی داشته باشد و آثار ثانویه گسترده

 شاخص یکپارچگی   -ز

دو شاخص پیوند پسین مستقیم و پیشین مستقیم مکمل یکدیگرند.برای به دست آوردن برآوردی صحیح از میزان 

یکپارچگی یک فعالیت در تعامل با اقتصاد، میانگین دو شاخص پیوند پیشین و پسین را با عنوان شاخص یکپارچگی 

 دهند. مورداستفاده قرار می

DBFL=(FL+BL)/2 
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دهد که درمجموع، عرضه و تقاضای یکپارچگی است. شاخص یکپارچگی درواقع نشان میضریب  DBFL که در آن

گی باالیی هایی که شاخص یکپارچها در چه وضعیتی قرار دارد.بنابراین فعالیتها با سایر فعالیتارتباط هر یک از فعالیت

ها و دریافت محصول سایر ر فعالیتعنوان نهاده به سایدارند درواقع درمجموع عرضه و تقاضا )فروش محصول خود به

 های اقتصادی دارند.عنوان نهاده واسطه( ارتباطات بیشتری را با سایر فعالیتها بهفعالیت

 


