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 چکیده

( در روابط تجاری ایران، شاخص بیوفیزیکی ردپای CO2در این مقاله برای سنجش وضعیت انتشار آالیندگی )

کاالها و خدمات  CO2ای شود و براساس چارچوب نظری این شاخص، محتوشناختی منابع طبیعی به طور اجمالی معرفی میبوم

( تحت عنوان 0939شود و با نتایج پژوهش بانوئی و کمال)تحت دو سناریو محاسبه می 0931صادراتی و وارداتی ایران در سال 

 سنجش محتوای جهت شود.مقایسه می 0931در صادرات و واردات ایران در سال  CO2محتوای مستقیم و غیر مستقیم 

CO2 0931ستانده متقارن فعالیت در فعالیت به هنگام شده برای سال ــآماری؛ نخست جدول داده  هیپا دواز  0931در سال 

های کلی مقاله تحت عنوان دو است؛ یافته شده استفاده 0931های مجلس و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال مرکز پژوهش

یکسان است، و در  آن یتجار یشرکاید میان ایران و شود که تکنولوژی تولسناریوی نخست فرض می در است. شدهارائهسناریو، 

دهد در سطح کالن، اقتصاد ایران دارای مازاد سناریوی دوم تکنولوژی تولید متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان می

و سناریو ایران وارد ( تحت هر د0939است. در حالی که براساس یافته مقاله بانوئی و کمال) 0931در سال  CO2تجاری محتوای 

های صنعتی کشور عمدتا بخش 0931های مقاله حاکی از آن است که در سال است. یافته 0931در سال  CO2کننده خالص 

های آن هستند باعث مثبت شدن تراز تجاری هایی که مرتبط با نفت و فرآوردهاند و بخشبوده CO2وارد کننده خالص محتوای 

های اقتصادی در هر دو سال حاکی از آن است که در سطح بخش CO2اند. بررسی انتشار شده 0931در سال  CO2محتوای 

اند. از این رو، کشور را به خود اختصاص داده CO2درصد  01های برق، حمل و نقل و نفت خام و گاز طبیعی قریب به بخش

ها در ترین اولویتهای یاد شده از مهمله بخشهای آن از جمهای اقتصادی کشور و زیر ساختبازآرایی ساختار تولیدی بخش

 های زیست محیطی و توسعه پایدار کشور است.راستای کاهش آالینده

 شناختی، داده ـ ستانده، صادرات و وارداتمحتوای مستقیم و غیر مستقیم، ردپای بومواژگان کلیدی؛ 

 JEL: 81 F،65Q،65Q،65Qبندی طبقه
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Abstract: 

In this paper, biophysical ecological footprint of natural resources index are briefly 

introduced for the assessment of emissions (CO2) in Iran’s trade relations. the embodied CO2 

in exported and imported goods and services of Iran in 1390 are calculated under two different 

scenarios based on the theoretical framework of this index. Moreover, we compare results of 

our calculations with Bamoie and kamal (1393) “Direct and Indirect CO2 content in exports 

and imports goods and services of Iran in 1385” findings. We used two statistical source to 

measure the CO2 content in 1390؛ First, Symmetric input-output activity & activity updated 

table for 1390 Prepared by Research Center of majles and the second Satmel hydrocarbon s 

balance sheet(1390). The overall findings are presented under two scenarios: The first scenario 

assumes that the production technology is the same between Iran and its trading partners, and 

the second scenario based on different production technology assumption. The results in both 

scenarios reveal Iran's economy has a trade surplus of CO2 content in 1390. While Banoie and 

kamal(1393) state under both scenarios Iran is a net importer of CO2 in 1385. Our results 

indicate that in 1390 the country's industrial sector mainly been a net importer of CO2 content 

and those that are associated with petroleum products caused positive trade balance CO2 

content  in 1390. Evaluation of CO2 emissions at the level of economic sectors in both years 

indicate that electricity, transport, crude oil and natural gas sectors accounted almost 70% of 

CO2 in the country. Thus, rearrangement of Production structure of economic sectors and their 

infrastructures, especially the above-mentioned sectors, is a priority in order to reduce 

environmental pollution and sustainable development. 
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 مقدمه

آمیز رشد پس از جنگ جهانی دوم با بهره  پردازان زیست محیطی در واکنش به مسابقه جنوننظریه 0391در اواخر دهه 

بود به منصه ظهور رسیدند. به روایت جیم مک  کرده دایپ ایسابقهو اتالف منابع که ابعاد بی نیکره زمبرداری افراطی از منابع 

 اقتصاد ،0333تا سال  0391از سال  ژهیو به ی تعداد ساکنین زمین سه برابر شده است،الدیم 0311از سال  کهیدرحال 0نل

 (.0909،فری.)ستاراندشده تربزرگهای فسیلی سی برابر و تولیدات صنعتی جهان پنجاه برابر جهانی بیست برابر، مصرف سوخت

، خطر از بین رفتن حیات ترمهمی اسیدی، مرگ دسته جمعی آبزیان در دریاها و از همه هابا این تحوالت مسئله باران زمانهم

از  ناشی زیستی(تحمل و ظرفیت طبیعت ) میالدی مسئله آستانه 0301چنین، در دهه است. هم دهرح شمط نیکره زمدر سطح 

آمریکا  متحده االتیامیالدی در  0301 آوریل سال 22و برای اولین بار  اقتصادی کانون توجه پژوهشگران قرار گرفت رشد

در استکهلم، کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و انسان برگزار شد که  0302گذاری شد و سال روز زمین نام عنوانبه

عه از توس یتوجهات منجر به ارائه تعریف جدید استمرار این بود. 2UNEP(ملل متحد ستیز طینهاد )برنامه محنتیجه آن ایجاد 

به مخاطره  بدونِ ،تأمین نیازهای نسل کنونی به مسئله در مقام تعریف، توسعه پایدار شد. 0330در سال « توسعه پایدار»با عنوان 

همچنین می توان به کنفرانس توسعه و  9.(0330لند، برانتپردازد )می آتی در برآورد نیازهایشان هایانداختن ظرفیت نسل

 برگزار شد اشاره نمود.« ریودوژانیرو»در  0332در سال  محیط زیست سازمان ملل که

در سطح بین الملل منعقد شده است، تجارت بین المللی این اجازه  CO2هایی که در خصوص کاهش براساس توافق نامه

ای را های گلخانهدهد تا بسیاری از تولیدات خود را به کشورهای دیگر انتقال دهد که بتوانند میزان انتشار گازرا به کشورها می

(CO2 ) در درون کشور خود پایین نگه دارند. این مسئله شاید در سطح داخلی رفتار عقالیی به نظر آید اما در سطح جهانی

 (.2113کند. ) پیترز و هرتویچ، موجب تغییرات آب و هوایی می شود و پایداری محیط زیست را دچار تزلزل می

میالدی، سبب  0301های نفتی در دهه پس از شوک ژهیو بهیکی از منابع طبیعی  نوانعهبهای اخیر اهمیت انرژی در دهه

قرار گیرد. بنابراین مصرف انرژی  مطالعه موردو سرمایه  کار یروینیکی از عوامل تولید در کنار  عنوانبهشده است که این منبع، 

ی نامناسب و غیر کارا از آن منجر به یگر، استفادهشود و از سوی دیکی از ارکان مهم رشد و توسعه، محسوب می عنوانبه

های فسیلی امروزه (. افزایش مصرف انرژی0931جهانگرد، شود )ی میاقتصادیر غپیامدهای نامطلوب زیست محیطی و حتی 

 ده است. زیراهای گازی است ایجاد کرتری که ناشی از انتشار آالیندهنگرانی گسترده مراتب بهپذیر بودن آن، عالوه بر پایان

ای را درصد گازهای گلخانه 31چنین، بیش از های فسیلی بوده و همای، مربوط به انرژیباالترین میزان انتشار گازهای گلخانه

 دهد.، تشکیل میکربن دیاکسید

ا به خود ر کربن دیاکسیدکشور رتبه نهم انتشار  099(، ایران در بین 2109المللی انرژی )گزارش آژانس بین براساس 

آن افزایش مصرف منابع  تبع بهجمعیت و  افزونز رواختصاص داده است. ایران نیز همانند کشورهای جهان، شاهد افزایش 

روبرو هستیم که الگویی مشخص و واحد برای مصرف انرژی در کشور وجود ندارد  ریناپذر انکاطبیعی است. امروزه با این واقعیت 

است و همین مسئله سبب شده  داده ازدست ی خود راکارآمدشود که در این برهه از زمان نده میو بیشتر به الگوهای قدیمی بس

، تولید 2100تا شدت مصرف انرژی از متوسط جهانی و کشورهای صنعتی باالتر باشد. براساس گزارش بانک جهانی در سال 

درصد کشور ترکیه  %19هند و  %03ات متحده عربی، امار %30ژاپن،  %99 داخلی ایران به ازای هر واحد مصرف انرژی،ناخالص 

                                                           
1 . MacNell 
2. United Nations Environment Programme 
3 . Brundtland 1987 



 

به بیان دیگر، در ایران به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، تقریبا دو برابر ترکیه انرژی  0(.2101)بانک جهانی، بوده است

در رسیدن به  یک محدودیت بسیار مهم عنوانبههای انرژی، مدیریت منابع انرژی در طراحی سیاست امروزهمصرف شده است. 

های توسعه پایدار، وجود اطالعات مناسب و جامع در خصوص بودن شاخص اعتماد قابلتوسعه پایدار مطرح است زیرا الزمه 

 مصرف منابع انرژی و اثرات زیست محیطی آن است.

کردن نظرات در دهه های اخیر بسیاری از صاحب نظران در عرصه اقتصادی و محیط زیستی بر آن شدند تا با یکپارچه 

مختلف در خصوص اتخاذ یک رویکرد بیوفیزیکی به بررسی اصل پایداری و تطبیق نیازهای درونی اقتصاد با آستانه تحمل کره 

زمین بپردازند. از این رو بسیاری از تحلیلگران اقتصاد محیط زیست، شاخص بیوفیزیکی ردپای بوم شناختی منابع طبیعی را 

اثرات تقاضای جامعه  لیتحل و هیتجزبرای  اعتنا قابلشناختی یک چارچوب اخص ردپای بوم(. ش0939معرفی کردند )کمال،

های شاخص نیترمهمادبیات موجود ردپای انرژی، آب، کربن و زمین  در(. 0931)کاکائی،  کندانسانی بر کره زمین را فراهم می

های اصلی در سراسر جهان هستند که جامعه جهانی مانند انیهای مذکور ارتباط نزدیکی با نگرشوند زیرا شاخصردپا شناخته می

(. نظر به اینکه، ردپای 2109کند )کای فنگ و همکاران،هوایی، امنیت آب و مانند آن را تهدید میوامنیت انرژی، امنیت آب

دهد می به دسترا و خدمات  در کاال شده مصرفناشی انرژی  دهر شمنتش کربن دیاکسیدشناختی امکان سنجش محتوای بوم

یک معیار پایداری است که مشخص 2شناختی،شود. ردپای بوم، در سنجش پایداری از آن یاد میاعتنا قابلیک شاخص  عنوانبه

شود. کاهش کند برای تأمین نیازهای داخلی جامعه چه میزان )واحد فیزیکی( از سرمایه طبیعی در مقیاس جهانی کاسته میمی

 9(.2102های انرژی باشد )ریس،محاسبه منابع )زمین و آب( و یا مصرف حامل صورتبهتواند در سرمایه طبیعی می

ناشی از CO2 های انسان بر محیط زیست )میزان انتشارشاخص ردپای بوم شناختی عالوه بر نمایش نتیجه و آثار فعالیت

است: نخست،  أملت قابلمنظر  ند. تعریف فوق از سهپروا رشد کنتواند بیدهد که اقتصاد یک جامعه نمی، نشان می(مصرف انرژی

های است. دوم، چگونگی تعامل انسان با سرمایه سهیمقا قابلهای کالن و بخشی آنکه در بین مناطق مختلف در قالب شاخص

ع طبیعی در ی بومی، محتوای منابی است. جنبهررسب قابلی نیز بوم ریغی بومی و سازد و سوم، از جنبهطبیعی را نمایان می

 شده مصرفی شامل، محتوای منابع طبیعی بوم ریغی و جنبه ردیگیم برجهت تأمین مصرف داخلی و خارجی )صادراتی( را در 

است. چنانچه فرض شود واردات صورت  شده مصرف نظرد مورو در کشور  شدهید تولدر واردات محصوالتی است که در خارج 

 (.0931آورد )کاکائی،  دست بهتوان تراز تجاری خالص محتوای منابع طبیعی را ، میگرفته در داخل کشور ، رقابتی هستند

شناختی بدون کند بر همین اساس، تبیین واژه بومشناختی ایفا میمبادالت تجاری نقش بسزایی را در ردپای بوم رونیا از

که  ی مذکور،پذیر نیست. در چارچوب نظریهاناهلین در عمل امک الملل مانند نظریه هکشر ـهای تجارت بینتوجه به نظریه

و واردات نیز  صادر کندبایستی متناسب با وفور منابع موجود خود ی است، هر کشور و یا منطقه، مینسب تیمزمتکی بر سنجش 

کنند که اثرات (. به بیان دیگر، کشورها باید کاالها و خدماتی را صادر 0939بر مبنای کمبود منابع باشد )بانوئی و همکاران، 

ادبیات نظری و مطالعات تجربی  ناشی از مصرف انرژی( ناشی از تولید آن حداقل باشد. CO2 زیست محیطی )میزان انتشار

 نخست،رویکرد اول، ماهیت دهند.قرار می سنجش موردرا  شناختیدهد که پژوهشگران با دو رویکرد ردپای بومموجود نشان می

                                                           
1 . World Bank  

میالدی در دانشکده جامعه و  0331، نخستین بار توسط واکرناگل و ریس در دهه مفهوم ردپای بوم شناختی و سنجش آن در سطوح کالن اقتصادی2 

 .ای دانشگاه بریتیش کلمبیا معرفی گردید. پس از آن در جهان بسط یافتبرنامه ریزی منطقه
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پاسخگو نیست. برای پاسخگویی به این مسئله، طیف وسیعی از پژوهشگران اقتصاد محیط زیست، در سطح بخشی  ودارد  0کالن

کنند که، براساس آن نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده ـ ستانده مبنای محاسبه این شاخص رویکرد دوم را معرفی می

 2(.0932بانویی و همکاران،) است قرارگرفته

شناختی، تراز تجاری استفاده از رویکرد داده ـ ستانده و براساس چارچوب نظری ردپای بوماین مقاله درصدد است ، با 

را مقایسه کند.  0931و  0931کاالها و خدمات صادراتی و وارداتی در سطح کالن و بخش های اقتصادی در سال  CO2 محتوای

در سطح کالن مثبت است. از این  CO2ی تراز تجاری بررسی این ابعاد مبتنی بر این فرضیه است که، در هر دو سال تراز محتوا

نخست، با فرض یکسان بودن تکنولوژی رو، مقاله حاضر براساس چارچوب نظری شاخص ردپای بوم شناختی، تحت دو سناریو؛ 

با لحاظ الملل هکشر ـ اوهلین است و سناریو دوم، تولید میان ایران و شرکای تجاری آن که اقتباس شده از نظریه تجارت بین

های در سطح کالن و بخش CO2نمودن تفاوت تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن است به سنجش محتوای تجاری 

  پردازد.می 0931و  0931های اقتصادی در سال

طالعات ای، را در مرویکرد داده ـ ستانده نقش قابل توجه مرور مطالعات )بین المللی و داخلی( حاکی از آن است که،

در سطح کالن و بخشی، همواره مورد توجه  CO2تر از آن، بررسی و سنجش اثرات زیست محیطی آن ایفا کرده است و مهم

اشاره نمود که با  9(2113پژوهشگران اقتصاد محیط زیست بوده است. در سطح بین الملل می توان به مطالعه پیترز و هرتوییج )

در تجارت بین المللی و کاربردهای آن در جهت  CO2طقه ای به بررسی محتوای انتشار استفاده از جدول داده ـ ستانده من

درصد گازهای گلخانه جهان سهیم  01که در انتشار بیش از  2110کشور در سال  30گذاری آب و هوایی جهانی بین سیاست

هستند. رن و  CO2سعه صادر کننده ، کشورهای در حال توCO2هستند پرداختند و نشان دادند کشورهای صنعتی وارد کننده 

 2101و  2111های چین در سال CO2تجاری  ( با از تکنیک داده ـ ستانده،در مطالعه ای به سنجش محتوای2109همکاران )

بوده است. همچنین، می توان به پژوهش  CO2های مورد بررسی، چین صادر کننده خالص پرداختند و نشان دادند که طی سال

ای برای کشور های اولیه و گازهای گلخانهرویکرد داده ـ ستانده، رابطه مصرف نهایی انرژی براساس( که 0333) 9مانفرد لنزن

 ی قرار داد نمود.بررس مورداسترالیا را 

های اقتصاد محیط زیست همواره نظر مرور مطالعات داخلی نیز نشان می دهد که در دو دهه گذشته مسائل و چالش

سطح  را CO2( تحت پژوهشی تراز تجاری محتوای 0939شگران را به خود جلب کرده است. بانوئی وکمال )طیف وسیعی از پژوه

در سطح کالن است. یکی  CO2سنجش کردند و نشان دادند که ایران وارد کننده خالص 0931های اقتصادی برای سال بخش

اره نمود که با استفاده از الگوی داده ـ ستانده تعمیم ( اش0931دیگر از مطالعات مهم این حوزه می توان به وصفی اسفستانی )

های اقتصادی ایران سنجش کردند و نشان دادند که حمل و نقل را در بخش CO2یافته میزان مصرف انرژی و انتشار آالیندگی 

ر مطالعه ای به بررسی ( د0939همچنین جعفرزاده و همکاران)را در اختیار دارد.  CO2ای باالترین ضریب انتشار آالیندگی جاده

مالحظات محیط زیستی صادرات گاز منطقه خزر )ایران، ترکمنستان و آذربایجان( به اروپا پرداختند و در چارچوب نظریه بازی 
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نشان دادند که صادرات مستقیم برای هر سه کشور گزینه مناسبی نیست اما در صورت صادرات گاز از طریق نابوکو، در مقایسه 

 منافع بیشتری ) اثرات زیست محیطی کمتری( را به دنبال خواهد داشت. با ترانس خزر

به بررسی آالیندگی  0931( که با استفاده از جدول داده ـ ستانده سال 0933از دیگر مطالعات مهم می توان به ترابی)

بوم شناختی انرژی) فسیلی(  ( که با استفاده از تکنیک داده ـ ستانده ردپای0931زیست محیطی صنایع کشور پرداخت و کاکائی)

ی حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد داده ـ ستانده، رو، مقالههای اقتصادی سنجش کرد اشاره نمود. از اینرا در سطح بخش

های پژوهش بانوئی سنجش کنند و به مقایسه آن با یافته 0931های اقتصادی در سال در سطح بخش CO2تراز تجاری محتوای 

. هدف از مقایسه محتوای محاسبه کردند بپردازد 0931صادرات و واردات ایران در سال  CO2( که محتوای 0939ل )و کما

های گذاریها و سیاستگیریهای مورد بحث این است که جهتاکسیدکربن تراز تجاری در سالمستقیم و غیرمستقیم دی

های اعمال ـ همچنین، کارآمدی سیاست 0933ها در سال ی یارانههای اقتصادی را نشان دهد ـ به عنوان نمونه، هدفمندبخش

شود: در بخش نخست وضعیت در راستای مطالب فوق مطالب این مقاله به صورت زیر سازماندهی میدهد. شده را نشان می

ی قتصادا یهابخش سطح در CO2 یمحتوا سنجش ینظر چارچوباکسیدکربن در ایران آمده است. در بخش دوم انتشار دی

های چهارم و پنجم شود و بخشهای آماری را شامل میشود. مطالب بخش سوم را پایهمی براساس رهیافت داده ـ ستانده ارائه

 گیری اختصاص دارد.نتیجه و نتایج و بحث تحلیل و نیز به تجزیه

 

 اکسید کربن در ایرانوضعیت انتشار دی

ی است که منجر به تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین شده و فعالیت ترین گازهایاکسید کربن یکی از مهمگاز دی

یک مسئله جهانی است در سطح بین الملل نیز  CO2اند. از آنجایی که افزایش بشر نقش اساسی را در تشدید این روند داشته

اشاره کرد  20تو و پاریس یاکوب ای انجام شده است که از مهمترین آنها پروتکل کیوهای جهت کنترل رشد گازهای گلخانهتالش

 (.0931، کاکائی 0931، صادقی و همکاران 0939)ذاکری، 

تری که ناشی از انتشار نگرانی گسترده مراتببهپذیر بودن آن، های فسیلی امروزه عالوه بر پایانافزایش مصرف انرژی

های فسیلی بوده و ای، مربوط به انرژیهای گلخانهباالترین میزان انتشار گاز های گازی است ایجاد کرده است. زیراآالینده

 دهد)همان(.، تشکیل میکربن دیاکسیدای را درصد گازهای گلخانه 31چنین، بیش از هم

به ترتیب بخش خانگی و  0931و  0931های دهد که در سالهای مصرف نشان میدر سطح بخش CO2بررسی انتشار 

های نیروگاه، صنعت، حمل و نقل به چنین، بخشاند. همبه خود اختصاص داده CO2انتشار  تجاری و نیروگاه باالترین سهم را در

و نرخ  CO2( عالوه بر میزان انتشار 0اند. اطالعات جدول )تجربه کرده 0931ـ  0931های ترتیب باالترین نرخ رشد را طی سال

ترین اهداف آن اصالح ها که یکی از مهمفمند یارانهها طی دوره یاد شده، حاکی از آن است که اجرای برنامه هدرشد بخش

مدت )برنامه مذکور که حتی در کوتاه 0ساختار مصرف انرژی بود، بدون اصالحات ساختاری و الزامات نهادی و ساختاری بوده است

 اجرایی شد( نتایج ثمر بخشی به دنبال نداشته است. 0933از آذر ماه سال 

 

 

 

                                                           
نمودی از آن در مصرف انرژی و به تبع شد حداقل در صورتی که الزمات اجرای برنامه مذکور در نظر گرفته میشده این است که . استدال مدعا مطرح 0 

 قابل مشاهده بود. CO2آن انتشار 



 

 های مصرف ـ تن/ درصداکسید کربن انتشار یافته در سطح بخش: دی5جدول 

 نرخ رشد 0931 0931 های مختلف مصرفبخش

 03/9 9/020 2/009 خانگی و تجاری

 93/29 3/39 9/02 صنعت

 30/3 0/010 0/33 حمل و نقل

 99/9 9/00 3/01 کشاورزی

 23/21 2/093 1/000 نیروگاه

 (2/0) 3/00 9/02 پاالیشگاه

 31/09 0/939 3/920 جمع

 و محاسبات پژوهش 0931مأخذ: ترازنامه هیدروکربوری 

ـ تن در سال  9/9ـ تن به ازای هر نفر بوده است که به  9/1برابر با  0931( در سال CO2اکسید کربن )میزان انتشار دی

ها( منتشر شده به ازای ور نمودن سایر آالیندهاکسید کربن )با منظافزایش پیدا کرده است که حتی از میزان متوسط دی 0931

(. بررسی 0931به ازای هر نفر( است ) ترازنامه هیدروکربوری، 2100ـ تن در سال  9/9) 0هر نفر در کشورهای در حال توسعه

کشور، در  099بین  2109( در سال IEA) ، براساس گزارش آژانس بین المللی انرژیCO2 جایگاه ایران در جهان از منظر انتشار

 (.0939رتبه نهم قرار گرفته است )بانوئی و کمال، 

 

 ستانده-های اقتصادی: رهیافت دادهاکسید کربن در سطح بخشیچارچوب نظری سنجش محتوای د

از همه، کاربرد این الگو در تحلیل  ترمهممانند سایر الگوهای اقتصادی فروض متعددی دارد.  الگوی داده ـ ستانده

ی آن مستلزم دو فرض اساسی ریارگکبهی است که برای عیمنابع طبشناختی و نیز سنجش ردپای بوم المللنیبت محتوای تجار

تولید داخلی و واردات( بر مبنای فرض رقابتی بودن ) یاهای واسطهباشد که عبارتند از: نخست، تمامی نهادهدیگر نیز می

و اشتغال بین تولید  افزودهش ارزتحت این وضعیت امکان تفکیک سهم  .شودبومی( تولید می) یداخلهای ، توسط بخش2واردات

و هیچ نقشی در ارزش افزوده و  زاستبرونشود، کل واردات یک متغیر ی وجود ندارد دوم فرض میاواسطهداخلی و واردات 

مستلزم استفاده از جدول  CO2ذکر این نکته ضروری است که سنجش محتوای  9(.2102پی و همکاران،کند )اشتغال ایفا نمی

باشد. در ادامه فراینده داده ـ ستانده داخلی و تفکیک واردات و لحاظ نمودن آن به صورت سطری در قسمت ارزش افزوده می

 در قالب یک اقتصاد فرضی سه بخشی تشریح خواهد شد. CO2محاسبه محتوای 

ای های واسطهی نهادهریکارگبه، نسبت درواقعکه  دهدمستقیم( تولید داخلی را نشان می) یفن( ماتریس ضرایب 0رابطه )

 1؛9دهدعوامل( اولیه را نشان می جزبخش )بهتولیدی داخل در تولید هر 
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)(1ماتریس فوق مبنای محاسبه ماتریس ضریب فزاینده تولید داخلی و یا ماتریس معکوس لئونتیف DI گیرد. قرار می

فنی، ثابت است و تغییرات در تقاضای نهایی که منجر به تغییر تولید  بیضرافرض ثابت بودن  براساسف ماتریس معکوس لئونتی

 دهد.را نشان می شودیم

 
برای تأمین افزایش یک  که کندیمدهد. جمع ستونی ماتریس مذکور بیان ( ضرایب فزاینده تولید داخلی را نشان می2رابطه )

 یابد.مستقیم و غیر مستقیم، در کل اقتصاد، چه مقدار تولید افزایش می طوربهواحد تقاضای نهایی هر بخش، 

 
یابد. . انتشار می CO2مستقیم چه میزان  طوربهدریک بخش  (میلیون ریال) دیتول واحد ی هرازادهد، به نشان می عناصر

 CO2ده تولید داخلی، ماتریس ضرایب فزاینده در ماتریس ضرایب فزاین CO2سپس با ضرب ماتریس قطری ضرایب مستقیم 

 آید:دست میداخلی به

 
دهد، یعنی هر بخش به ازای ارزش یک واحد تقاضای هر بخش را نشان می CO2(، ماتریس ضریب فزاینده 9در رابطه ) 

 ند. کمستقیم و غیر مستقیم را منتشر می طوربه CO2نهایی محصوالت داخلی خود چه میزان 

در کاال و خدمات  CO2داخلی در بردار صادرات، محتوای  CO2ماتریس ضرایب فزاینده  ضربشیپکند که با (، بیان می1رابطه )

 آید.دست میهای مختلف اقتصاد بهصادراتی در بخش

 
را به صورت مستقیم و  CO2کند که بخش یک در جهت تأمین تقاضای نهایی خارجی چه مقدار ( مشخص می1در رابطه ) 

 اند.غیر مستقیم در داخل منتشر کرده

در چارچوب جدول داده ـ ستانده، در مقایسه با کاالها و خدمات  در کاالها و خدمات وارداتی CO2سنجش محتوای 

بایستی مشخص  ندهتر است؛ نخست، آنکه ماهیت و جایگاه واردات در نظام حسابداری داده ـ ستاصادراتی، به دالیل زیر پیچیده

ی و رفمص) ییهاای و ن. دوم، واردات به دو گروه واردات واسطهگیردی قرار میریگاندازهگردد، فرض رقابتی بودن واردات مبنای 

 است. سنجشل قابدر هر گروه از واردات  CO2ای( تفکیک شود تحت این شرایط محتوای سرمایه

که دراثر تولید کاالها و خدمات وارداتی سایر  CO2است. نخست، میزان  واردات بر دو نوع خصوص در CO2سنجش محتوای  

ای و مصرفی( در داخل کشور دیگر توسط جمعیت آن کشور سرمایهواردات کاالی نهایی ) عنوانبهشود و کشورها منتشر می

گیرد و به منظور پاسخگویی به ر میها مورد استفاده قراای که در فرایند تولید در سطح بخششود. دوم، واردات واسطهمصرف می

منتشر شده در اثر تأمین تقاضای  CO2گیرد. بنابراین، الزم است فقط بخشی از تقاضایی نهایی داخلی مورد استفاده قرار می

 ای دارد محاسبه شود.نهایی داخلی که منشأء واردات واسطه



 

و خدمات واردات نهایی به کاالها در  CO2محتوای نهایی، در ماتریس قطری واردات CO2ماتریس ضرایب فزاینده  ضربشیپبا 

 شده واردنهایی به کشور در قالب واردات  CO2دهد که در یک بخش چه میزان نشان می 9آید. جمع سطری رابطه دست می

 یافت. شار میانت CO2شد در اثر تولید آنها در کشور چه میزان . به بیان دیگر، اگر کاالها و خدمات مذکور وارد نمیاست

 
ی رابطه بخش نای بیدر ماتریس قطری واردات واسطه CO2ماتریس ضرایب فزاینده  ضربشیپ(، با 9همانند رابطه ) 

 آید:دست میزیر به

 
اُم است که در فرایند تولیدی توسط iای بخش واردات واسطه CO2( منعکس کننده محتوای 0در رابطه ) مقادیر 

 گیرد.گیرد. قسمتی از آن در جهت تأمین تقاضای نهایی داخلی مورد استفاده قرار میقرار می استفاده موردداخلی  هایبخش

(استفاده 3از رابطه ) شودتأمین تقاضای نهایی داخلی مصرف میای که در واردات واسطه CO2محتوای جهت سنجش 

ماتریس تفاضل ماتریس همانی و ماتریس نسبت صادرات به ستانده ای در ماتریس واردات واسطه ضربشیپ( 3شود؛ رابطه )می

 باشد.می

   

های در سطح هر یک از بخش CO2ای در داخل کشور چه میزان دهد در صورت تولید کردن واردات واسطهنشان می 

 در هر دو سناریو یکسان هستند.تا به اینجا  شده مطرحشود.. مباحث اقتصادی منتشر می

 

 اول ویسنار

در این سناریو همانند نظریه تجارت بین الملل هکشر ـ اوهلین، فرض بر این است که تکنولوژی تولید میان کشورهای 

خلی ای و نهایی( با تکنولوژی داواردات )واسطه CO2با بهره بردن از فرض واردات رقابتی، محتوای  رونیازامختلف یکسان است 

 شود،مبادالت تجاری برآورد می CO2 یمحتوا یتجار ترازشود و در پایان محاسبه می

 
این سناریو به دلیل دهد. ام را نشان میi بخش CO2( مازاد وضعیت )مازاد یا کسری( تراز تجاری محتوای 3در رابطه ) 

کاالها و خدمات وارداتی مواجه  CO2با بیش برآورد محتوای  یکسان فرض نمودن تکنولوژی میان ایران و شرکای تجاری آن،

 شود.رو، رهیافت سناریو دوم پیشنهاد میرو، جهت برون رفت از چالش پیشاز این است.

 

 

 



 

 دوم ویسنار

ایران تفاوت تکنولوژی تولید میان  جزبهاست با استفاده از شدت انرژی ایران و شدت انرژی جهان  درصدداین سناریو 

منظور بردار  نیبه هم وارداتی لحاظ نماید. کاال و خدماتز تولید ا افتهر یانتشا CO2را در سنجش محتوای  0ران و شرکای آنای

متوسط شدت  Wزیر  در رابطه 2ضرب شده است. (انرژی ایران شدت برایران  جزبهمتوسط شدت انرژی جهان درکسر )واردات 

 . 9دهدشدت انرژی ایران را نشان می I ایران و جزبهانرژی جهان 

 

 دهد.ام را نشان میi بخش CO2تراز تجاری محتوای  (یکسر ای زادما) تیضعو( مازاد 00در رابطه )

 

 های آماری پایه

، از چندین منبع آماری و در صادرات و واردات ایران CO2در این مقاله، برای سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم 

کاالها و خدمات صادراتی و وارداتی از مقاله  CO2و محتوای  CO2کار پژوهشی استفاده شده است. نخست، آمارها مربوط به 

اکسید کربن در صادرات و واردات ایران ( تحت عنوان سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم دی0939پژوهشی بانوئی و کمال)

 0931شده سال  هنگامه ب( تیفعال در تی)فعال ستانده ـ داده جدول ویکرد داده ـ ستانده استخراج شده است. دوم،با استفاده از ر

از ترازنامه  یاقتصاد یهادر بخش ی به تفکیک نوع انرژیمصرف یمقدار انرژ، سوم، های مجلسپژوهشتوسط مرکز 

دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی استخراج شده  9(1093( و پایان نامه کارشناسی ارشد کاکائی)0931هیدروکربوری)

هیأت بین الدول آب  2100است و سپس با استفاده از ضرایب انتشار مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست در دستور العمل 

 مربوط به سوخت های فسیلی محاسبه شده است. CO2میزان انتشار  1و هوا

نشان داده  0931 – 0931های اقتصادی و نرخ رشد آن طی دوره ده در سطح بخشمنتشر ش CO2( مقدار 2در جدول )

های اقتصادی حاکی از آن است که طی دوره مدکور، قریب به منتشر شده در سطح بخش CO2شده است. اطالعات مربوط به 

( و توزیع گاز طبیعی 0211های برق )منتشر شده افزایش یافته است. همچنین، شایان توجه است که بخش CO2درصد  91

 اند.را به خود اختصاص داده CO2( درصد باالترین میزان افزایش 911)

 

                                                           
متوسط  رونیازاکنند  ایفا می ترانسفوردر دسترس نیست و کشورهای همانند امارات نقش  که آمار و اطالعات کشورهای شریک تجاری ایرانیاز آنجای. 0 

 شده است. استفاده یتجار یشرکا یجابه رانیجز ابه یجهان

 مراجعه کنید. 2012Xu Tang. et. al,پژوهشبرای اطالعات بیشتر در ارتباط با چگونگی لحاظ تفاوت تکنولوژی)کارایی( به  .5 

 CO2 در کاالها و خدمات وارداتی سنجش شده است. به عبارت دیگر، محتوای CO2ناریو نخست، براساس فرض رقابتی بودن واردات، محتوای در س. 3 

زیرا کارایی انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی  شود که با بیش برآوردی مواجه استبرآورد می کاالها و خدمات وارداتی براساس تکنولوژی داخلی

منتشر شده  CO2همچنین، به دلیل آنکه  رو در این سناریو تالش شده است با استفاده از شدت انرژی بیش برآوردی مذکور تعدیل شود.از این التر است.با

نیز از مصرف سوخت های فسیلی  CO2درصد  31و بیش از  CO2ای، درصد از گازهای گلخانه 31های فسیلی مورد بحث است و بیش از از سوخت

 شود.بیش برآوردی استفاده می CO2 منتشر می شود از شدت انرژی جهت تعدیل محتوای

( و بانوئی و کمال 0939(، ذاکری )0931(، صادقی و همکاران)0931های اقتصادی به کاکائی )تر نحوه محاسبه انرژی در سطح بخشجهت آشنایی بیش. 4 

 ( رجوع کنید.0939)
1 .IPCC 



 

 

 ـ هزار تن ـ درصد 5831و  5831های اقتصادی در سال در سطح بخش CO2:میزان انتشار 2جدول 

 نرخ رشد 0931سال  0931سال  های اقتصادیبخش

9/3 00390 01393 کشاورزی  

9/020 01093 91391 نفت خام و گاز طبیعی  

1/23 2339 2223 سایر معادن  

(9/09) 0903 3999 ساخت محصوالت غذایی، انواع آشامیدنی، توتون و تنباکو  

(2/29) 390 0029 ساخت منسوجات  

3/023 090 10 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز  

(9/21) 30 022 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی  

0/09 291 220 ساخت چوب و محصوالت چوبی  

9/2 312 032 کاغذ و چاپ  

9/91 99390 29191 ای و محصوالت شیمیاییهای هستههای نفتی و سوختکک، فراورده  

0/01 931 919 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک  

1/99 23901 20391 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی  

3/00 09930 02293 فلزات اساسیساخت   

9/02 393 019 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات  

(1/9) 991 939 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین  

 021 00 1 ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی

1/09 239 219 های برقی طبقه ساخت ماشین آالت و دستگاه  

(0/20) 03 29 ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه  

9/29 09 91 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت  

3/19 0239 303 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل  

3/22 933 191 ای دیگر و بازیافتساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در ج  

 0219 0932923 001911 برق 

1/911 00993 2293 توزیع گاز طبیعی  

(2/39) 099 2939 آب  

9/99 02 99 ساختمان  

1/29 022190 33193 حمل و نقل  

9/09 03291 09399 سایرخدمات  

3/93 933229 993993 جمع  

 0939مأخذ: محاسبات پژوهش، و کمال 

 

 تحلیل نتایجتجزیه و 

دهد که در سال ( نشان می9های اقتصادی در جدول)در سطح بخش CO2اطالعات مربوط به تراز تجاری محتوای 

بخش اقتصادی و  0است. در حالی که در سناریو نخست،  CO2در هر دو سناریو، در سطح کالن ایران وارد کننده خالص  0931

هستند )بخش توزیع گاز طبیعی نیز تراز صفر دارد.(.  CO2تجاری محتوای  بخش اقتصادی دارای مازاد 09در سناریو دوم، 

تر آمد سناریو نخست، به دلیل یکسان فرض نمودن تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن، با بیش طور که پیشهمان

کارایی انرژی )شدت انرژی( تالش کرده کاالها و خدمات وارداتی مواجه است. سناریو دوم با به کارگرفتن  CO2برآوردی محتوای 

دهد نشان می 0931در سال  CO2است بیش برآوردی مذکور را تعدیل کند. همچنین اطالعات مربوط به تراز تجاری محتوای 



 

است به بیان  CO2تحت هر دو سناریو در سطح کالن ایران دارای مازاد تجاری محتوای  0931که در سال مذکور بر خالف سال 

در سطح کالن مثبت است  CO2است. نظر به اینکه در سناریو اول تراز تجاری محتوای  CO2صادر کننده خالص محتوای دیگر، 

بخش اقتصادی با کسری  00بخش اقتصادی با کسری )وارد کننده خالص( مواجه هستند. حال آنکه در سناریو دوم،  21اما 

 باشد.ز تجاری صفر میمواجه است. در هر دو سناریو، بخش ساختمان دارای ترا

، تالش شده است در 0931و  0931های های اقتصادی در سالدر سطح بخش CO2جهت مقایسه تراز تجاری محتوای 

که بر  0931با سناریو اول سال  0931هر سال سناریوهای متناظر با یکدیگر مقایسه شوند به بیان دیگر، سناریو نخست در سال 

لوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن است مقایسه شده است. بررسی اطالعات مربوط به مبنای یکسان فرض نمودن تکنو

های مانند کشاورزی، ساخت منسوجات، دباغی و پرداخت چرم و سایر دهد که بخشنشان می CO2تراز تجاری محتوای 

با  0931د در حالی که در سال هستن CO2تحت سناریو دارای مازاد تجاری محتوای  0931محصوالت چرمی و آب در سال 

با کسری مواجه  0931، ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی و توزیع گاز طبیعی در سال نیهمچنکسری مواجه هستند. 

 دارای تراز مثبت هستند. 0931بودند در حالی که در سال 

ی تجاری آن استوار است نتایج آن نیز که سناریو دوم براساس فرض متفاوت تکنولوژی تولید میان ایران و شرکااز آنجایی

تراز  0931اند و در سال دارای تراز تجاری مثبت بوده 0931های که در سال باشد. بخشتر از سناریو اول میتا حدودی متفاوت

، های؛ کشاورزی، ساخت محصوالت غذاییاند شامل بخشعبارت دیگر، با کسری مواجه شدهها منفی شده است یا بهتجاری آن

انواع آشامیدنی، توتون و تنباکو، ساخت منسوجات، ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز، ساخت محصوالت از الستیک و 

های مانند؛ کک، و باشد. همچنین، بخشپالستیک، ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی و سایر خدمات می

که در سال اند حال آنبا کسری تجاری مواجه بوده 0931قل در سال ای و محصوالت شیمیایی و حمل و نهای هستهسوخت

های اقتصادی طی دو سال ها مثبت شده است. ذکر این نکته ضروری است که سایر بخشآن CO2تراز تجاری محتوای  0931

 اند.که از مازاد تجازی برخودار بودهاند و یا اینمورد بررسی یا با کسری مواجه بوده

 5831و  5831های های اقتصادی در سالدر سطح بخش CO2:تراز تجاری محتوای 8جدول 

 0931 09310سال  های اقتصادیبخش 

 سناریو دوم سناریو اول سناریو دوم سناریو اول

 (913) (0002)) 0090 190 2(0کشاورزی)

 01002 93933 23229 20190 (2نفت خام و گاز طبیعی)

 199 233 002 909 (9معادن) سایر

 (0003) (0329) 10 (010) (9ساخت محصوالت غذایی، انواع آشامیدنی، توتون و تنباکو)

 (099) (919) 929 220 (1ساخت منسوجات)

 (901) (919)  9 (1) (9ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز)

 09 (9) 01 93 (0دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی)

(3) (92)  (3ساخت چوب و محصوالت چوبی)  (220) (090) 

(93) (293) (3کاغذ و چاپ)  (330) (929) 

(91139) (31909) (01ای  و محصوالت شیمیایی)های هستهکک، و سوخت  00930 01093 

 (90) (092) 3 (31) (00ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک)

                                                           
( است و نویسنده قضاتی در مورد آن ندارد و هیچگونه 0939است که اطالعات جدول حاضر مربوط به پژوهش بانوئی و کمال). ذکر این نکته ضروری 8 

. در پیوست مقاله در عدد محاسبه شده برای لحاظ تفاوت تکنولوژی ضرب کرده است را واردات سناریو دوم  صرفی در آن نکرده است. فقط اعداددخل و ت

 رائه خواهد شد.اعداد به تفکیک ا

 های اقتصادی هستند.. در ادامه اعداد معرف بخش 2



 

 2100 0010 0120 (239) (02ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی)

(0993) (01100) (09ساخت فلزات اساسی)  (9919) (9121) 

(99) (011) (09ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات)  (011) (03) 

(19929) (39299) (01بندی نشده در جای دیگر)آالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین  (0013) (329) 

 (99) (13) 0 (2) (09ری، حسابداری و محاسباتی)ساخت ماشین آالت دفت

(903) (0002) (00های برقی دیگر)آالت و دستگاهساخت ماشین  (093) (011) 

(13) (33) (03ها و وسایل ارتباطی)ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه  (022) (33) 

(2) (9) (03ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت)  (001) (029) 

(113) (0193) ( 21ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل)  (139) (921) 

(02) (013) (20ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده و بازیافت)  (39) (29) 

 03099 00903 09913 2329 (22برق )

 9991 9020 1 (003) (29توزیع گاز طبیعی)

 0 (9) 199 999 (29آب)

 1 1 0 0 (21)ساختمان

(0910) (02099) (29حمل و نقل)  (2932) 9131 

 (211) (000) 939 (299) (20سایرخدمات)

(61866) (553211) جمع  53135 516265 

 0939مأخذ: محاسبات پژوهش، و کمال 

 

 گیریبحث و نتیجه

شناختی منابع طبیعی، محتوای بیوفیزیکی ردپای بومدر این مقاله تالش شد تا با مرور اجمالی بر مبانی نظری شاخص 

CO2  محتوای مستقیم و غیر مستقیم( کاالها و خدمات صادراتی و وارداتی و با استفاده از رویکرد داده ـ ستانده در سطح(

تحت دو سناریو محاسبه شد و با نتایج پژوهش بانوئی و  0931های اقتصادی براساس چارجوب نظری در سال بخش

انجام داده بودند مقایسه شد. دکر این  0931کاالها و خدمات صادراتی و وارداتی را برای سال CO2 ( که محتوا 0939ال)کم

محاسبه شد. همانطور که نکته ضروری است جهت مقایسه بهتر و جلوگیری از خطا، سناریو دوم مقاله یاد شده توسط نویسندگان 

های اقتصادی و اوت تکنولوژی در میان ایران و شرکای تجاری آن، هم در سطح بخشآمده است با در نظر گرفتن تف 9در جدول 

ها بسیار حائز اهمیت هستند به عنوانن نمونه، ریزیگذاری و برنامهشود که در سیاستهم در سطح کالن نتایج متفاوت حاصل می

سایر محصوالت کانی غیر فلزی دارای تراز  های همانند محصوالت چوبی و کاغذی، الستیک و پالستیک،در سناریو دوم بخش

که در  0931برای اقتصاد ایران در سال  CO2دست آمده عنوان صادر کننده خالص نتایج به تجاری مثبت هستند. براساس

قرار دارد نشان دهنده ضعف کارکردی و کژکارکردی ساختار اقتصادی کشور است.  CO2جایگاه نهم جهان از منظر تولید 

بخش اقتصادی و در سناریو  21در سطح کالن، در سناریو اول  CO2که قبال اشاره شد با وجود مازاد تجاری محتوای همانطور 

شود. از مهمترین عواملی که های صنعتی کشور را نیز شامل میبخش اقتصادی با کسری مواجه هستند که عمدتأ بخش 00دوم 

عنوان های آن هستند. بههای هستند که مبتنی بر نفت و فرآوردهباشد بخش CO2سبب شده است ایران صادرکننده خالص 

ترین ای و محصوالت شیمیایی، توزیع گاز طبیعی و برق از مهمهای هستههای، نفت و گاز و طبیعی، کک، و سوختمثال بخش

های پتروشیمی و ته بخشکه در یکی دو دهه گذشهستند. از آنجایی CO2های هستند که دارای مازاد تراز تجاری محتوای بخش

های فرآوری شده( همواره به عنوان یکی از پیشران افزایش صادرات غیر نفتی ) محصوالت پتروشیمی و محصوالت نفتی وفرآورده

بخش مرتبط با این محصوالت دور از انتظار  CO2توسعه کشور از آن اسم برده شده است و بدون افزایش صادرات محتوای 



 

که در متون توسعه، همواره میان مغفول مانده است وابستگی بخش صنعتی کشور به واردات است. از آنجایینیست. آنچه که در 

های صنعتی شود. حال آنکه که در بخشتوسعه صنعتی و صادرات آن به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه از آن یاد می

توانند گویای این واقعیت باشد شود که میستگی به واردات مشاهده میگاهاً افزایش واب 0931در مقایسه با سال  0931در سال 

عنوان مثال، بخش ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز های تولیدی کشور با تنگناهای جدی مواجه هستند. بهکه بخش

 آن افزایش یافته است. CO2های است که واردات محتوای یکی از بخش

های انرژی و زیست محیطی را های اتمسفر، هدف مهم سیاستای و آالیندهگازهای گلخانهاز سوی دیگر، کاهش انتشار 

های بین المللی نیز منعقد شده است و یکی از های زیادی نیز صورت گرفته و توافقدهند و در این خصوص تالشتشکیل می

توافق  2109آوریل سال  22در ین کنفرانس کشورهای حاضر در ااست که  20یاکوپ  توافق پاریسها، های این توافقنمونه

نیم درجه وای باشد که اجازه ندهند دمای کره زمین تا پایان قرن جاری میالدی از یکگونهکردند که مجموعه اقداماتشان به

ی مالی هامشروط و در صورت کمک صورتبهکه ایران نیز در این میان، این توافق را البته سلسیوس بیشتر افزایش پیدا کند 

گذاران به بازآرایی ساختار نهادی تولید و تکنولوژی رود سیاستانتظار می رونیازاها پذیرفته است. المللی و رفع تحریمبین

نمودن  روزبهالمللی برای های بین، برداشته شدن تحریمشده جادیاهای اقتصادی کشور اقدام نموده و با استفاده از فضای بخش

ها و گذاریای که در اولویت سیاستچنین، توجه به مسائل زیست محیطی به گونههای تولید اقدام نمایند. همیتکنولوژی و فناور

های زیست های کلیدی و پیوندهای پیشین و پسین در اقتصاد، و سایر شاخصها قرار بگیرد و با شناسایی بخشبرنامه ریزی

های تولیدی کشور متوازن با توسعه پایدار، زیست محیطی، تقویت بنیه هایمحیطی، اقتصادی و ...در راستای کاهش آالینده

 گذاری شود.برنامه ریزی و سیاست
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