
 

 

 های اقتصادی استان کردستان با رویکردهای فسیلی در بخشسنجش محتوای انرژی

 داده ـ ستانده 
 زهرا ذبیحی

   ییطباطبا عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده ،یسنج اقتصاد یدکتر یدانشجو
z_zabihi9094@yahoo.com 

 جمال کاکایی
 دانشگاه عالمه طباطبائی )نویسنده مسئول(دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، 

jamal.kakaie@gmail.com 
 اصغر بانوییعلی 

 یطباطبائ عالمه دانشگاه اقتصاد، دانشکده ،یزیربرنامه و توسعه اقتصاد گروه استاد
@atu.ac.ir banouei 

 

 چکیده

رو به توسعه پایدار شده است. از همینهایی در خصوص دستیابی ایران روند رو به رشد مصرف انرژی منجر به بروز نگرانی

ریزی و تواند کمک شایانی در جهت برنامهها میها به ویژه در سطح استانبری بخشانجام مطالعات در زمینه انرژی

های ی حاضر به منظور سنجش وضعیت مصرف انرژیاساس در مقالهگذاری برای اصالح روند کنونی داشته باشد. براینسیاست

شود و شناختی منابع طبیعی به طور اجمالی معرفی میهای اقتصادی استان کردستان، شاخص ردپای بومر سطح بخشفسیلی د

گردد. های این استان محاسبه میبرای بخش 0931های فسیلی در سال با توجه به چارچوب نظری این شاخص، محتوای انرژی

 باو  CHARMروش  به استان کردستانمحاسبه شده  0931سال  تانده ـ س دادهجدول و از   0931ترازنامه هیدروکربوری سال 

ای همان سال، مبنای سنجش های منطقهو حساب رانیا آمار مرکز 0931 سال شده بهنگامستانده ـ  دادهجدول  یریبکارگ

ن کردستان وارد دهد که در سطح کالهای مقاله نشان می. یافتههای مختلف استان قرار گرفته استهای فسیلی بخشانرژی

ساخت محصوالت کانی غیر " و "حمل و نقل"، "برق"است و همچنین سه بخش  0931های فسیلی در سال کننده خالص انرژی

بری اند. بررسی انرژیهای فسیلی تقاضای نهایی استان را به خود اختصاص دادهدرصد محتوای انرژی 01سهم بیش از  "فلزی

حمل و نقل و مواد و "، "محصوالت کانی غیر فلزی"، "برق"های دهد که بخشدی نشان میمستقیم در سطح بخش های اقتصا

های فسیلی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ازای هر واحد تولید به ترتیب باالترین میزان انرژی "محصوالت شیمیایی

های آن  به ویژه ی اقتصادی استان و زیر ساختهارو، بازآرایی ساختار تولیدی بخشاند. از این)میلیون ریال( مصرف کرده

های زیست محیطی و توسعه پایدار استان و نیز کشور است. ها در راستای کاهش آالیندهترین اولویتهای یاد شده از مهمبخش

های الیتهای اقتصادی که فعدهد که تمام بخشهای فسیلی نشان میهمچنین، اطالعات مربوط به تراز تجاری محتوای انرژی

 سازد.شود با کسری تجاری مواجه هستند که ضعف در ساختار تولید اقتصاد استان را نمایان میصنعتی را شامل می

 

 شناختی، داده ـ ستاندهمحتوای انرژی، ردپای بومواژگان کلیدی؛ 

  JEL: 81 F، O13، P28،P48 ، Q42،Q48بندی طبقه

 

 
 
 
 
 



 

 

Measurement of fossil energy content in economic sectors of Kordestan 

province with input-output approach 

Z . Zabihi 

Ph.d .Student Econometrics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University. ( 

z_zabihi9094@yahoo.com) 

 J.Kakaie 

M. A. of Energy Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University 

.( jamal.kakaie@gmail.com) 

 A. Banouei 

Professor of Development Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University 

(banouei7@yahoo.com) 

Abstract: 

Increasing trend of energy consumption have caused concerns about achieving 

sustainable development in Iran. So studies about the energy intensity of sectors especially in 

provinces can help a lot about planning and policy making in order to change current trend. So 

in this paper for measuring fossil energy consumption situation in level of Kordestan province, 

ecological footstep of natural resources as a criteria have been introduced briefly and due to the 

theoretical framework of this criteria the energy intensity of fossil fuel for sectors of this 

province is measured for 1390.  Hydrocarbon balance sheet of 1390 and input-output table 

which is measured for Kordestan province in 1390 by CHARM method and by usage 

synchronized input-output table of 1390 of Iranian statistics center and regional accounts of the 

same year are the basis of measurement of fossil fuel energies of different sectors in 1390. 

Results show that in macro level Kordestan is a net importer of fossil energies in 1390. Also in 

3 different parts of “electricity”, “transport” and “Manufacturing of non-metallic mineral 

products” have more than 60 percent of fossil energy content in marginal demand of the 

province. Analysis energy intensity in economic sector levels show that “electricity”, 

“Manufacturing of non-metallic mineral products” and “chemical material transport” 

respectively have consumed the most amount of fossil energy in direct and indirect form per 

production unit (Million Rials). Therefore, rearrangement of production structure of economic 

sectors of the province and their infrastructure especially in mentioned sectors are the most 

important priorities in order to decrease environmental pollution and achieve sustainable 

development for the province and the country. Also, data in trade balance of fossil energies 

content show that all economic sectors that include industrial activities, face trade deficit which 

shows weakness in the province production structure. 
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 مقدمه

 0391های نفتی در دهه پس از شوک ژهیو بهیکی از منابع طبیعی  عنوانهبهای اخیر های فسیلی در دههاهمیت انرژی

قرار گیرد. بنابراین  مطالعه موردو سرمایه  کار یروینیکی از عوامل تولید در کنار  عنوانبهمیالدی، سبب شده است که این منبع، 

ی نامناسب و غیر کارا از آن شود و از سوی دیگر، استفادهیکی از ارکان مهم رشد و توسعه محسوب می عنوانبهلی های فسیانرژی

. با عنایت به اینکه ایران یکی از مصادیق الگوی رشد با شودی میاقتصادیر غمنجر به پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و حتی 

رود در مسیر رشد خود با افزایش روز افزون مصرف انرژی جهت افزایش تولید میفشار بر منابع طبیعی محسوب شده و انتظار 

های فسیلی و به تبع آن کاهش اثرات زیست محیطی آن از اهمیت بسزایی خود مواجه باشد، لذا توجه به بهبود کارایی انرژی

ی فسیلی کاالها و خدمات تقاضای نهایی، هابری مستقیم و غیرمستقیم، محتوای انرژیبرخوردار است. بنابراین، بررسی انرژی

های فسیلی و های اقتصادی در درک شدت انرژیهای فسیلی در سطح بخشصادراتی و وارداتی و تراز تجاری محتوای انرژی

 های اقتصادی مؤثر است. کارکرد بخش

تری که نگرانی گسترده مراتب هبپذیر بودن آن، های فسیلی عالوه بر مسئله پایانامروزه روند رو به رشد مصرف انرژی

های ای، مربوط به انرژیباالترین میزان انتشار گازهای گلخانه های گازی است ایجاد کرده است، چراکهناشی از انتشار آالینده

ه ها کرغم اجرای قانون هدفمندی یارانه(  حاکی از آن است که علی3109المللی انرژی )فسیلی بوده است. گزارش آژانس بین

ها در وضعیت هدف اصلی آن اصالح ساختار مصرف انرژی در کشور بوده، ایران همچنان از منظر مصرف انرژی و انتشار آالینده

را به خود اختصاص داده است. بنابراین، اگرچه  کربن دیاکسیدکشور رتبه نهم انتشار  049نامناسبی قرار داشته و در بین 

گذاری در راستای دستیابی ریزی و سیاستروج از رکود امری ضروری است اما هر نوع برنامههای رشد باال برای خرسیدن به نرخ

 محیطی و کاهش مصرف انرژی باشد.به چنین هدفی، باید با لحاظ مسائل زیست

حتوای ی تولید و غفلت از بررسی مهای مبتنی بر زنجیرهی انرژی، عدم برخورداری از تحلیلیکی از خالءهای اساسی در حوزه

ریزان به ابعاد فضایی و سیاستگذاران و برنامه هعدم توجحال آنکه ای است. ای در سطح ملی و منطقههای واسطهانرژی در نهاده

 آثار میزان مصرف انرژی و بررسیگردد.  ایهای منطقهعدم تعادل تواند سبب بروز ناکارآمدی اقتصادی ومی ایمنطقه

جامع برای دستیابی به  ایجهت دستیابی به برنامه کشور هایاستان مناطق و سطح در دیاقتصا هایفعالیت محیطیزیست

 و هاارائه نماید تا سیاست موجود وضع از تریروشن تصویر تواندتوسعه پایدار از اهمیت باالیی برخوردار بوده و می

درصد  0/9متر مربع وسعت )معادل کیلو 30111استان کردستان با  شود. اتخاذ آینده در تریمتناسب راهبردهای

ای سال های منطقهاین استان براساس حساب مساحت کل کشور( در غرب ایران و در مجاورت خاک عراق واقع شده است.

کل کشور در این سال را به خود  0درصد از مصرف انرژی 40/0درصد تولید ناخالص داخلی کشور و حدود  14/0حدود  0933

های یکی از حاصلخیزترین استانرا به استان این ختار طبیعی، آب و هوا و شرایط مناسب اقلیمی سااختصاص داده است. 

. بر منطقه فراهم نموده استاین را در  و صنایع وابسته به کشاورزی های رشد و توسعه کشاورزیمینهتبدیل کرده و ز

کشور متفاوت بوده برای مثال، سهم بیش از دو  ساختار اقتصادی استان کردستان تا حدودی از ساختار اقتصادیاین اساس 

های یاد شده در برابری بخش کشاورزی و پایین بودن سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان در مقایسه با سهم بخش

بسته به رود که با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و بافت کشاورزی و صنایع وابر این اساس انتظار می 3سطح کشوری است.

های کشور بیشتر باشد. از این رو، به مطالعه موردی های فسیلی آن نسبت به سایر استانکشاورزی در این استان، مصرف انرژی

های مختلف اقتصادی پرداخته شده است. با توجه به روابط متقابل میان بری بخشتر انرژیاستان کردستان جهت بررسی دقیق

کاالها و خدمات  انرژی، هدف این مقاله بررسی آثار افزایش تولید بر مصرف انرژی و محتوای انرژی های اقتصادی و مصرففعالیت

ای است. برای این منظور از جدول های مختلف اقتصادی در سطح استان کردستان با استفاده از الگوی داده ـ ستانده منطقهبخش

                                                           
 باشدیم یعیطب گاز مصرف زین و( دیسف نفت و کوره نفت گاز، نفت ن،یبنز) ینفت یاصل فرآورده چهار رفمص شامل قسمت نیا در ی انرژ مصرف از مراد. 0

 .(0933)ترازنامه انرژی، 

 درصد بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. 01بیش از  هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی . در بخش صنعت استان نیز، سهم بخش 3



 

های مرکز آمار و حساب 0931کارگیری جدول داده ـ ستانده سال به استان کردستان که با 0931ای سال داده ـ ستانده منطقه

ی حاضر در پی پاسخ بدست آمده و نیز آمار انرژی همان سال استفاده شده است. مقاله CHARMبه روش  0931ای سال منطقه

های فسیلی محتوای انرژی های اقتصادی استان دارای مازاد تراز تجاریکدام بخش 0931به این دو سوال است؛ نخست، در سال 

 مستقیم  به چه صورت است؟بری مستقیم و غیرهای مختلف به لحاظ شدت انرژیو دوم، وضعیت بخش
آمیز رشد پس از جنگ جهانی دوم با  پردازان زیست محیطی در واکنش به مسابقه جنوننظریه 0301در اواخر دهه 

های اسیدی، مرگ دسته بود و مسئله باران کرده دایپ ایسابقهنابع که ابعاد بیو اتالف م نیزمکرهبرداری افراطی از منابع بهره

به منصه ظهور رسیدند.  درح شمط نیکره زم، خطر از بین رفتن حیات که در سطح ترمهمجمعی آبزیان در دریاها و از همه 

اقتصادی کانون توجه  ز رشدا ناشی زیستی(تحمل و ظرفیت طبیعت ) میالدی مسئله آستانه 0391چنین، در دهه هم

گذاری شد روز زمین نام عنوانبهآمریکا  متحده االتیامیالدی در  0391آوریل سال  33و برای اولین بار  پژوهشگران قرار گرفت

 طینهاد )برنامه محدر استکهلم، کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و انسان برگزار شد که نتیجه آن ایجاد  0393و سال 

در سال « توسعه پایدار»از توسعه با عنوان  یتوجهات منجر به ارائه تعریف جدید استمرار این بود. 9UNEP(ملل متحد ستیز

آتی  هایبه مخاطره انداختن ظرفیت نسل بدونِ ،تأمین نیازهای نسل کنونی به مسئله در مقام تعریف، توسعه پایدار شد. 0309

 4.(0309لند، انتبرپردازد )می در برآورد نیازهایشان

یک محدودیت بسیار مهم در رسیدن به  عنوانبههای انرژی، های فسیلی در طراحی سیاستمدیریت منابع انرژی امروزه

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

نظران در عرصه اقتصادی و های اخیر بسیاری از صاحبو اثرات زیست محیطی آن است. در دهههای فسیلی مصرف منابع انرژی

محیط زیستی بر آن شدند تا با یکپارچه کردن نظرات مختلف در خصوص اتخاذ یک رویکرد بیوفیزیکی به بررسی اصل پایداری و 

رو، بسیاری از تحلیلگران اقتصاد محیط زیست، د. از اینتطبیق نیازهای درونی اقتصاد به مسئله آستانه تحمل کره زمین بپردازن

 یعیطبع منابشناختی (. شاخص ردپای بوم0939شناختی منابع طبیعی را معرفی کردند )کمال،شاخص بیوفیزیکی ردپای بوم

)کاکائی،  کنداثرات تقاضای جامعه انسانی فراهم می لیتحل و هیتجزرا جهت  اعتنا قابلی( یک چارچوب طیمح ستیزاثرات )

های مذکور شوند، زیرا شاخصهای ردپا شناخته میشاخص نیترمهمادبیات موجود ردپای انرژی، آب، کربن و زمین  در(. 0930

هوایی، امنیت آب و مانند آن را تهدید وهای اصلی که جامعه جهانی مانند امنیت انرژی، امنیت آبارتباط نزدیکی با نگرانی

 کاربه شاخصی که محتوای انرژی عنوانبهشناختی انرژی ،  از ردپای بومرونیازا(. 3104ی فنگ و همکاران،کنند، دارند )کامی

-شود. ردپای بومیاد می -در سنجش پایداری  اعتناقابلیک شاخص  عنوانبهدهد، می به دستدر کاال و خدمات را  رفته

مین نیازهای داخلی جامعه چه میزان )واحد فیزیکی( از سرمایه کند برای تأیک معیار پایداری است که مشخص می0شناختی،

محاسبه منابع )زمین و آب( و یا مصرف  صورتبهتواند شود. کاهش در سرمایه طبیعی میطبیعی در مقیاس جهانی کاسته می

 0(.3103های انرژی باشد )ریس،حامل

دهد که اقتصاد یک ای انسان بر محیط زیست، نشان میهشناختی عالوه بر نمایش نتیجه و آثار فعالیتشاخص ردپای بوم

است: نخست، آنکه در بین مناطق مختلف در قالب  أملت قابلمنظر  پروا رشد کنند. تعریف فوق از سهتواند بیجامعه نمی

و سوم، از سازد های طبیعی را نمایان میاست. دوم، چگونگی تعامل انسان با سرمایه سهیمقا قابلهای کالن و بخشی شاخص

ی بومی، محتوای منابع طبیعی در جهت تأمین مصرف داخلی و خارجی ی است. جنبهررسب قابلی نیز ربومیغی بومی و جنبه

در واردات محصوالتی است که در  شده مصرفی شامل، محتوای منابع طبیعی ربومیغی و جنبه ردیگیم بر)صادراتی( را در 

است. چنانچه فرض شود واردات صورت گرفته در داخل کشور ، رقابتی  شده مصرف رنظد مورو در کشور  شدهید تولخارج 

 (. 0930آورد )کاکائی،  دست بهتوان تراز تجاری خالص محتوای منابع طبیعی را هستند، می

                                                           
3. United Nations Environment Program 
4 . Brundtland Report(1987) 

میالدی در دانشکده جامعه و  0331مفهوم ردپای بوم شناختی و سنجش آن در سطوح کالن اقتصادی، نخستین بار توسط واکرناگل و ریس در دهه  .0 

 .ط یافتپس از آن در جهان بس و ای دانشگاه بریتیش کلمبیا معرفی گردیدبرنامه ریزی منطقه
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 سنجش موردرا  شناختیدهد که پژوهشگران با دو رویکرد ردپای بومادبیات نظری و مطالعات تجربی موجود نشان می

در سطح بخشی پاسخگو نیست. برای پاسخگویی به این مسئله، طیف وسیعی از  ودارد 9رویکرد اول، ماهیت کالن دهند.رار میق

کنند که، براساس آن نظام حسابداری بخشی به شکل جدول دادهـ پژوهشگران اقتصاد محیط زیست، رویکرد دوم را معرفی می

 0(.0933بانویی و همکاران،) ستا قرارگرفتهستانده مبنای محاسبه این شاخص 

شناختی، محتوای این مقاله درصدد است با استفاده از رویکرد داده ـ ستانده و براساس چارچوب نظری ردپای بوم

مورد بررسی قرار دهد. بررسی این ابعاد  0931های اقتصادی استان کردستان در سال های فسیلی را در سطح کالن و بخشانرژی

رو، مقاله های فسیلی استان با کسری مواجه است. از اینتراز تجاری محتوای انرژی 0931رضیه است که در سال مبتنی بر این ف

شناختی، با فرض یکسان بودن تکنولوژی تولید میان استان کردستان و سایر حاضر براساس چارچوب نظری شاخص ردپای بوم

الملل هکشر ـ اوهلین خارجی( که اقتباس شده از نظریه تجارت بینهای دیگر ایران و شرکای شرکای تجاری آن )سایر استان

 پردازد.می0931 های اقتصادی استان کردستان در سالهای فسیلی در سطح کالن و بخشاست به سنجش محتوای انرژی

طالعات انرژی و ی را در مترپررنگمرور مطالعات )بین المللی و داخلی( حاکی از آن است که رویکرد داده ـ ستانده نقش 

جامع  لیوتحلهیتجزدر مطالعات انرژی،  ـ ستانده دادهکاربردهای رویکرد  نیترمهممحیطی آن ایفا کرده است. یکی از آثار زیست

محتوای انرژی در سراسر زنجیره عرضه است. بررسی سیر مطالعات بین  لیوتحلهیتجز گرید عبارتبهانرژی در سطح بخشی است. 

گسترده  طوربه 0391های نفتی دهه بعد از بحران ژهیوبهیک نهاده تولید و  عنوانبههای فسیلی دهد که انرژیمیالمللی نشان 

اشاره   3توان به مانفرد لنزنترین مطالعات این حوزه مینقد و بررسی قرار گرفت. از مهم موردو الگوهای مصرف آن  مطالعه مورد

ای برای کشور های اولیه و گازهای گلخانهد داده ـ ستانده، رابطه مصرف نهایی انرژیرویکر بر اساس 0330نمود که در سال 

باشند هایی که باالترین شدت انرژی را دارا میدهد که بخشی قرار داده، استنتاج این مطالعه نشان میبررس مورداسترالیا را 

انرژی آلومینیوم است( و آهن و  شدتبهآهنی )بیشتر مربوط عبارتند از؛ تولید برق حرارتی، محصوالت سفالی، فلزات اساسی غیر 

است، شدت مصرف سه  گرفتهانجامبرای کشور پرتغال  01(3113فوالد هستند. در پژوهش دیگری که توسط لوئیس کروز )

دهد که شدت ی قرار گرفت. نتایج نشان میبررس موردی عیگاز طبو  نفت خامسوخت فسیلی عمده شامل ذغال سنگ، 

های فسیلی و توزیع برق، باالتر از سایر ی، تولید برق از سوختزغالبه ترتیب در صنایع استخراج محصوالت  سنگلزغا

های های استخراج نفت خام، صنعت پاالیش و بازیافت محصوالت نفتی، تولید برق از سوختهاست. شدت نفت نیز در بخشبخش

 است. ها، باالتر بودهفسیلی و توزیع برق از سایر بخش

 ساختهدر کاالهای  رفته کاربهاست محتوای نفت  00(3103) همکاران و تانگاز دیگر مطالعات مهم این حوزه پژوهش 

چین را با تکنیک داده ـ ستانده محاسبه کردند. محتوای نفت وارداتی، کاالهای صادراتی، و همچنین، محتوای نفت صادراتی  شده

میزان  3119که در سال نشان دادند  را برآورد کردند و ردیگیمی صورت ونقلحملکاالها و خدمات که به مدهای مختلف 

 است. اکرده دیپافزایش  درصد 9044به  3100 سال رد درصد و 3443وابستگی چین به نفت خارجی 

های پیش روی انرژی و اثرات زیست دهد که در دو دهه گذشته مسائل و چالشمرور مطالعات داخلی نیز نشان می

حیطی آن همواره نظر طیف وسیعی از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.  به عنوان نمونه، از مطالعات مهم این حوزه، م

( اشاره نمود که با استفاده از الگوی داده ـ ستانده تعمیم یافته میزان مصرف انرژی و انتشار 0900توان به وصفی اسفستانی )می

ای باالترین ضریب انتشار صادی ایران مورد سنجش قرار داد  و نشان داد که حمل و نقل جادههای اقترا در بخش CO2آالیندگی 

                                                           
& Wackernagel  ؛1994Wackernagel , هایشناختی در سطح کالن به پژوهشهای مختلف سنجش ردپای بومبرای اطالعات بیشتر درباره جنبه .7 

Rees, 1996 کنید مراجعه. 

& Lenzen ؛ Freng, 2001؛ Bicknell, et. al, 1998)به ستاندهـ  شناختی با استفاده از جدول دادهدرباره سنجش ردپای بومبرای اطالعات بیشتر  .1 

Murray, 2001 & 2002 ؛Hubacek & Giljum, 2003 ؛Hubacek, & Sun, 2001؛Patterson & McDonald, 2004 ؛Wiedman, et. al, 2006  و بانوئی و 

 .کنید مراجعه( 0930، کاکائی 0939، 0933همکاران
9 . Manfred Lenzen 
10 . Cruz, Luis(2002) 
11 . Xu Tang. et. al 



 

سال  ( در پژوهشی با استفاده از جدول داده ـ ستانده0900) یوصفرا در اختیار دارد. همچنین، زنگویی نژاد و  CO2آالیندگی 

ان مصرف گاز طبیعی، بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره نشان دادند که به ازای هر واحد رشد اقتصادی، بیشترین میز 0901

های نفتی و محصوالت پتروشیمی، هوائی، ساخت فرآورده ونقلحملهای آب، برق و گاز، و گاز مایع، به ترتیب در بخش

 دهد.های نفتی و محصوالت پتروشیمی رخ میآبی، ساخت فرآورده ونقلحملای، و جاده ونقلحمل

( که به 0933همکاران )به مطالعه تیموری و  توانیمدر سطح کالن( ) یانرژی شناختبوممطالعات ردپای  نیترمهماز 

اند اشاره کرد که نشان دادند میزان انتشار های فسیلی شیراز پرداختهاکسید کربن سوختبررسی ردپای اکولوژیک گاز دی

در مطالعه  (0934همکاران )فیت زیستی شهر شیراز است. تیموری و برابر ظر 3/9بنزین و گازوئیل به تنهایی   کربن دیاکسید

( نشان دادند که 0990-0900ی کشور طی دوره هااستانی فسیلی هاسوختبررسی روند تغییرات ردپای اکولوژیک ) یگرید

ردپای بوم شناختی  ی کشور است. از دیگر مطالعاتستیز تیظرفبیشتر از  برابر 3/0های فسیلی کشور شناختی سوختردپای بوم

های فسیلی و ( اشاره نمود که با استفاده از رویکرد داده ـ ستانده به سنجش محتوای انرژی0930انرژی می توان به کاکائی )

های اقتصادی پرداخت اشاره نمود که برای اولین بار تفاوت تکنولوژی تولید میان شناختی آن در سطح بخشبرآورد ردپای بوم

 تجاری آن را در سطح بخش های اقتصادی لحاظ نمود. ایران و شرکای

توان به مطالعه جانسن و بنت ای تنها میدر زمینه مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در این حوزه در سطح منطقه

 اشاره نمود. جانسن و بنت در در سطح مطالعات داخلی (0939) همکاران و ینصرالهدر سطح مطالعات خارجی و  03(0300)

برآورد کنند که  اند. آنها بیان میستانده به بررسی بخش محیط زیست در اقتصاد پرداخته-مقاله خود براساس یک مدل داده

آورد تا بتوان با دقت بیشتری به ارزیابی حساسیت ساختار محیطی غیر خطی این امکان را فراهم میبازخورد زیست

 مطالعه در ،(0939) همکاران و ینصراله ر تقاضای نهایی در طول زمان پرداخت.ای به ازای تغییر دمحیطی اقتصاد منطقهزیست

 را زدی استان ستانده ـ داده جدولی، تخصص بخش یتمیلگار شبه شده اصالح الگوی یمکان سهم هایروش از استفاده با خود

 یستیزطیمح هایندهیآال انتشار زانیم انتشار، بیضرا و انرژی مصرف زانیم از استفاده با و هکرد استخراج 0900 سال برای

 فلزی محصوالت ساخت ،یاساس فلزات ساخت بخش که دهدیم نشانآنها  جینتا اند.نموده برآورد اقتصادی بخش هر توسط

 مهم نکته نیا به مقاله نیا در. اندداشته را استان یندگیآال انتشار زانیم از سهم نیشتریب زات،یتجه و آالتنیماش جز به یکیفابر

 ستاندهـ  داده بیضرا محاسبه یمبنا یمل یداخل ستاندهـ  داده جدول یمکان سهم یهاروش در که است نشده توجه یاساس و

متعارف در  ستاندهـ  داده جدول از( CHARMو  CBی  هاروش) ییتراز کاال یها. حال آنکه در روشردیگیقرار م یامنطقه

 داده بیضرا جهینت در 09.(3100و فلگ و همکاران،  1033)کروننبرگ،  شودیاستفاده م یاطقهمن ستاندهـ  جدول داده محاسبه

نامناسب است، حال آنکه جداول  یستیز طیمسائل مح یهالیدر تحل یسهم مکان یهامستخرج از انواع روش یاستانده منطقهـ 

در سطح منطقه را دارند. در  یطیمح ستیسنجش مسائل ز تیقابل یبه خوب ییتراز کاال یهامستخرج از انواع روش ستاندهـ  داده

 مسائل یهالیتحل و هیتجز در یاستانده منطقهـ  دادهجدول  هیته یبرا روشانتخاب نوع  تیبار اهم نینخست یمقاله برا نیا

 .است شده مطرح یطیمحستیز

مورد  یآمار یها هیپابخش نخست  شود: دردر راستای مطالب فوق مطالب این مقاله به صورت زیر سازماندهی می

ی براساس اقتصاد یهابخش سطح در یلیفس یهایانرژ یمحتوا سنجش ینظر چارچوبگیرد و در بخش دوم بررسی قرار می

 گیری اختصاص دارد.نتیجه و نتایج و بحث تحلیل و های سوم و چهارم نیز به تجزیهشود. در بخشمی رهیافت داده ـ ستانده ارائه

 
 های آماری و بررسی وضعیت مصرف انرژی های فسیلی در استان کردستان پایه 

به منظور تجزیه و تحلیل داده ـ ستانده های پیشین اشاره شد در این مقاله از چارچوب الگوی همانطور که در بخش

های مختلف نرژی بخشمورد استفاده جدول ارزشی است و میزان مصرف اداده ـ ستانده استفاده شده است. بر این اساس جدول 

                                                           
12. Johnsen & Bennett, 1981 
13. Kronenberg, 2012 & Flegg, et.al, 2016 



 

های آماری پایه به صورت برداری برونزاست که مقادیر آن برای هر بخش برحسب بشکه معادل نفت خام بیان شده است. بنابراین

 مورد استفاده در مقاله حاضر عبارتند از: 

  04روش استان کردستان با بکارگیری  0931ای سال در ابتدا جدول ارزشی  داده ـ ستانده منطقه
HARMC  از جدول

ای همان سال استخراج  و به دلیل فقدان های منطقهمرکز آمار ایران و حساب 0931بهنگام شده سال داده ـ ستانده 

های فسیلی آمارهای مربوط به مصرف انرژی بخش تجمیع شده است. 39به هابخش یژاطالعات مرتبط با مصرف انر

 استخراج شده است. 0931سال  صورت مقداری از ترازنامه هیدروکربوریکه به

 0909ـ  0931ایران  آمار مرکز بیشتر و کارکن نفر 01 صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح نتایج. 

 0900مرکز آمار ایران سال   صنعتی هایکارگاه از آمارگیری طرح نتایج. 

 یران.ا آمار مرکز 0931 سال در کشور برداریبهره درحال معادن از آمارگیری طرح نتایج 

سرفصل آورده شده است که شامل: تجاری، خدماتی  0های ترازنامه هیدروکربوری در سرفصل بر اساسهای فسیلی مصارف انرژی

های ی بودن سرفصلکلبهباشند، با توجه ، کشاورزی، نیروگاه، پتروشیمی، پاالیشگاه و سایر معادن میونقلحملو عمومی، صنعت، 

 سازی با جدول های اقتصادی تعدیالتی در جهت همگنهای فسیلی در بخشای مصرف انرژییاد شده و لزوم بررسی محتو

 00است. شده اعمال 0931داده ـ ستانده سال 

 تجاری، خدماتی و عمومی -

ها مربوط به گاز طبیعی است های فسیلی در این فعالیتاین فرض که عمده مصرف سوخت بر اساسآمارهای این بخش 

میزان مصرف  جهینت دراست.  شده داده(، ساختمان و تولید و توزیع آب اختصاص ونقلحمل جزبهدمات خخدمات )به سایر 

 است. شده نظر گرفتهی در عیگاز طبها به نسبت تقاضا از های فسیلی توسط این فعالیتانرژی
 ونقلحمل -

ری آورده شده است همچنین میزان هیدروکربو ترازنامه در ونقلحملی هاتیدر فعالهای فسیلی میزان مصرف انرژی

شود تحت مصرف می هاو فرآوردههای نفت خام ی تلمبهژنراتورها ها و دیزلسوخت توربین عنوانبههای فسیلی که مصرف انرژی

و  ای، هواییریلی، جاده ونقلحملهای خدمات آید. بنابراین، تنها الزم است زیر بخشمی حساببهای لوله ونقلحملزیر بخش 

 تجمیع شوند. ونقلحملخطوط لوله در فعالیت 
 یکشاورز -

هیدروکربوری آورده شده است بنابراین زیر  ترازنامهی کشاورزی در هاتیدر فعالهای فسیلی میزان مصرف انرژی

تجمیع فعالیت کشاورزی  ( دری و ماهیگیریجنگلدار زراعت و باغداری، دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم،) یهافعالیت

 شوند.می

 بخش نیروگاه  -

( عنوان نیروگاه به بخش برق مرتبط است، بنابراین عدد مربوط به 3.1ISIC, revها )بندی فعالیتنظام طبقه بر اساس

های فسیلی بخش برق براساس سهم ستانده نیروگاه در بخش مذکور آورده شده است و در سطح استان نیز سهم مصرف انرژی

وری انرژی بخش برق استان با متوسط کشور نظر گرفته شده است. ذکر این نکته ضروری است که بهرهآن از کل کشور در 

 یکسان در نظر گرفته شده است.

                                                           
مبادالت همزمان  یرا با معرف یاساس یهاییاز نارسا یکیتالش نمودند  (3100و  3103، 3113) همکاران و کروننبرگ کم،ی و ستیب قرن لیاوا در. 04 

شود که متوسط  فرض CHAR,Mو  ییکاال تراز یهاروش یریبکارگ در .ندیبرطرف نما CHARMقالب روش  در (Cross-Haulingدوطرفه ) یتجار

 یعنی) یمل سطح در کاال کی دوطرفه تجارت همزمان مبادالت سهم نیزو است.  کسانیدر سطح منطقه  دیتول یبا تکنولوژ یدر سطح مل دیتول یتکنولوژ

 فروض یریبکارگ یاصل علت .است برابر منطقه سطح در آن متناظر سهم با( کشورها ریسا با یمل سطح در کاال کی طرفه دو تجارت همزمان مبادالت

 .است منطقه سطح در الزم اطالعات و آمار فقدان مذکور
 

و کاکائی  میهای مجلس شورای اسال( مرکز پژوهش0930و ذبیحی و همکاران ) (0939) یذاکردر تدوین روش کار در این قسمت، از مطالعات  .85 

 استفاده شده است.( 0930)



 

 پتروشیمی -

 محصوالت مواد و ها، در بخشهای فسیلی در پتروشیمیها آمارهای مربوط به مصرف انرژیبندی فعالیتطبقه بر اساس

اند و های فسیلی بخش یاد شده براساس سهم ستانده استان از کشور، برآورد شدهمصرف انرژیشیمیایی آورده شده است. سهم 

 وری انرژی استان با متوسط کشور یکسان در نظر گرفته شده است.بهره

 پاالیشگاه  -

 کک، های نفتی، در بخشهای فسیلی در پاالیشگاهها آمارهای مربوط به مصرف انرژیبندی فعالیتطبقه بر اساس

های فسیلی بخش یاد شده براساس سهم ستانده استان ای آورده شده است. سهم مصرف انرژیهسته سوخت نفتی، هایفرآورده

 وری انرژی استان با متوسط کشور یکسان در نظر گرفته شده است.اند و بهرهاز کشور، برآورد شده

 توزیع گاز طبیعی -

ی تقویت فشار را در بخش توزیع گاز طبیعی کل کشور احتساب شده هاستگاهیاو  ی گازیهاشگاهیپاالسوخت مصرفی در 

 است و براساس سهم مساحت استان از کل کشور، مقدار مصرف انرژی برای بخش مذکور در نظر گرفته شده است.

 صنعت  -

رف انرژی نفر کارکن حاوی مص 01نفر و زیر  01های صنعتی باالی کارگاه صورتبههای صنعتی آمارهای مصرف کارگاه

نفر کارکن موجود نیست و آخرین  01های زیر آمار مربوط به کارگاه 0931است. اما با توجه به آنکه در سال  0931در سال 

آمار است. به همین دلیل فرض شده است  مرکز 0900مربوط به سال  نفر کارکن 01های صنعتی زیر سرشماری متعلق به کارگاه

توان از رابطه زیر جهت تخمین آمار باشد می ماندهیباقثابت  نفر کارکن 01نفر کارکن و زیر  01های صنعتی نسبت بین کارگاه

 نفر کارکن استفاده نمود. 01های زیر کارگاه

 
را  0931مربوط به سال  هاینفر کارکن زیر فعالیت 01های صنعتی زیر توان مصرف انرژی در کارگاهبا انجام محاسبات فوق می

صنعت در ترازنامه هیدروکربوری در نسبت مصرف هر یک از زیر  سرفصلا ضرب میزان انرژی مصرفی مربوط به بدست آورد. ب

ها را بدست آورد. برای بدست انرژی مصرفی صنعت، میزان مصرف انرژی توسط هر یک از زیر فعالیت کلبههای صنعت فعالیت

ها از بخش صنعت مربوطه در سطح براساس سهم ستانده آن های صنعتی استان تالش شده استآوردن سهم مصرف انرژی بخش

 ملی برآورد شوند.

 سایر معادن  -

آمارگیری از معادن در  طرحهای فسیلی مربوط به سایر معادن از آمارهای مربوط به برای محاسبه میزان مصرف انرژی

 است. شده استفادهشود تهیه می مرکز آماربرداری کشور که توسط حال بهره

تر بدانها اشاره شد های آماری و تعدیالتی که پیشهای اقتصادی استان کردستان براساس پایههای فسیلی در بخشرف انرژیمص

صورت مطلق های فسیلی مصرف شده بهدرصد انرژی 91در جدول زیر آمده است. نتایج اطالعات حاکی از آن است که بیش از 

و نقل و ساخت محصوالت کانی غیر فلزی اختصاص دارد. همچنین شایان ذکر است در استان کردستان به سه بخش برق، حمل

 درصد مصرف انرژی استان را به خود اختصاص داده اند. 00که بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن قریب به 
 خام ی ـ بشکه معادل نفتاقتصاد یهابخش سطح در یلیفس یهایانرژ مصرف -1جدول 

 مصرف انرژی های اقتصادیبخش

 334099 کشاورزی

 09934 سایر معادن و نفت خام و گاز طبیعی

 443900 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 00030 ساخت منسوجات و توتوون و تنباکو

 0330 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز



 

 400 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 0433 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 9400 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 090 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 

 0000 ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فرآورده

 94190 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 33303 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 3133040 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 99999 ساخت فلزات اساسی

 03401 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 34339 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 9090 های برقی و محاسباتیساخت ماشین آالت و دستگاه

 03 ها و وسایل ارتباطیدستگاه ساخت رادیو و تلویزیون،

 9030 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 000 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 

 000 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

 00030 ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

 4331090 برق 

 039900 طبیعیتوزیع گاز 

 01440 آب

 0300 ساختمان

 9900403 حمل و نقل

 0939301 سایر خدمات

 11340131 جمع

 و محاسبات پژوهش0931، مرکز آمار 0931مأخذ: ترازنامه هیدروکربوری 

 

 های اقتصادی: رهیافت داده ـ ستاندههای فسیلی در سطح بخشچارچوب نظری سنجش محتوای انرژی

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

ی آن مستلزم دو فرض اساسی ریارگکبهی است که برای عیمنابع طبشناختی و نیز سنجش ردپای بوم المللنیبمحتوای تجارت 

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

و اشتغال بین تولید  افزودهش ارزتحت این وضعیت امکان تفکیک سهم  .شودبومی( تولید می) یداخلهای توسط بخش 00واردات

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

های فسیلی و در واقع . ذکر این نکته ضروری است که سنجش محتوای انرژی09(3103پی و همکاران،کند )اشتغال ایفا نمی

کارگیری روش ای متعارفی است که با بهمحیطی مستلزم استفاده از جدول داده ـ ستانده منطقهبررسی مسائل زیست

CHARM بخش اقتصادی تجمیع شده است. در  39های موجود در زمینه مصرف انرژی  به دهشود، که براساس دابرآورد می

 های فسیلی در قالب یک اقتصاد فرضی سه بخشی تشریح خواهد شد.ادامه فرایند محاسبه محتوای انرژی

ای در اسطههای وی نهادهریکارگبه، نسبت واقع درکه  دهدمستقیم( تولید را نشان می) یفن( ماتریس ضرایب 0رابطه )

 ؛00دهدعوامل( اولیه را نشان می جزبخش )بهتولید هر 

                                                           
شود؛ شوند اما همچنین به میزان زیادی در آن کشور تولید میکاالهایی هستند که گرچه وارد یک کشور می (،Competitive Imports)واردات رقابتی. 86 

 (0909)شاکری و امیدوار ،.باشد کشور داخل به اهآن ورود شده تمام نهیهز از شیب داخل در هاآنهزینه تولید  کامالا هرچند امکان دارد که 
17 . Pei, et. Al, 2013 
18 . Miller, R. E. & Blair, P. D. (2009).  



 

 
)(1ماتریس فوق مبنای محاسبه ماتریس ضریب فزاینده تولید و یا ماتریس معکوس لئونتیف DI گیرد. ماتریس قرار می

 شودیمنهایی که منجر به تغییر تولید  فنی، ثابت است و تغییرات در تقاضای بیضرافرض ثابت بودن  براساسمعکوس لئونتیف 

 دهد.را نشان می

 
برای تأمین افزایش یک واحد  که کندیمدهد. جمع ستونی ماتریس مذکور بیان ( ضرایب فزاینده تولید را نشان می3رابطه )

 د.یابمستقیم و غیر مستقیم، در کل اقتصاد، چه مقدار تولید افزایش می طوربهتقاضای نهایی هر بخش، 

 
های فسیلی نیاز مستقیم به چه میزان انرژی طوربهدریک بخش  (میلیون ریال) دیتول واحد ی هرازادهد، به نشان می عناصر

های فسیلی در ماتریس ضرایب فزاینده تولید، ماتریس ضرایب فزاینده است. سپس با ضرب ماتریس قطری ضرایب مستقیم انرژی

 آید:دست میهای فسیلی بهانرژی

 
دهد، یعنی هر بخش به ازای ارزش یک واحد های فسیلی هر بخش را نشان می(، ماتریس ضریب فزاینده انرژی4در رابطه ) 

 مستقیم و غیر مستقیم مورد نیاز است. طوربههای فسیلی ام، چه میزان انرژیiتقاضای نهایی بخش 

آید. جمع بدست می ( در ماتریس قطری تقاضای نهایی، ماتریس4انرژی در رابطه )ماتریس ضرایب فزاینده  ضربشیپبا 

تقاضای نهایی داخلی جمعیت نشان   سطری عناصر آن، مقدار انرژی موردنیاز مستقیم و غیرمستقیم هر بخش را برای تأمین

( افزایش یابد الیرمیلیارد ) واحدیی یک بخش یک ی نهاتقاضا اگردهد دهد؛ همچنین جمع ستونی ماتریس مذکور نشان میمی

 03شود.مستقیم و غیرمستقیم در کل اقتصاد چقدر انرژی مصرف می طوربه

 
 

های فسیلی های فسیلی در بردار صادرات، محتوای انرژیماتریس ضرایب فزاینده انرژی ضربشیپکند که با (، بیان می0رابطه )

 آید.دست میهای مختلف اقتصاد بهدر کاال و خدمات صادراتی در بخش

 
های انرژیدر جهت تأمین تقاضای نهایی خارجی )خارج از استان( چه مقدار ام iکند که بخش ( مشخص می0در رابطه ) 

 فسیلی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم مصرف می کند.

اند( نیازمند ی )کاالها و خدماتی که در خود استان تولید نشدهبرای سنجش محتوای انرژی های فسیلی کاالها و خدمات واردات

 این فرض است که واردات رقابتی هستند.

                                                           
 ( را اصالح نمود.0333که مطالعه بیکنل و همکارانش ) است. شدهاستفاده( 3100برای محاسبه محتوای انرژی در کاال و خدمات از روش فرنگ ) .89 



 

و  کاالها درهای فسیلی محتوای انرژی های فسیلی در ماتریس قطری واردات،ماتریس ضرایب فزاینده انرژی ضربشیپبا 

های فسیلی در قالب دهد که در یک بخش چه میزان انرژی( نشان می9آید. جمع سطری رابطه )دست میخدمات وارداتی به

ها در استان چه میزان شد در اثر تولید آناست. به بیان دیگر، اگر کاالها و خدمات مذکور وارد نمی شده واردواردات به استان 

 شد.های فسیلی مصرف میانرژی

 
 

لین، فرض بر این است که تکنولوژی تولید میان استان کردستان و ( همانند نظریه تجارت بین الملل هکشر ـ اوه9در این رابطه )

، با بهره بردن از فرض واردات رونیازاهای ایران و کشورهای خارج از ایران( یکسان است سایر شرکای تجاری آن )سایر استان

های فسیلی انرژی یمحتوا یتجار ازترشود و در پایان های فسیلی واردات با تکنولوژی داخلی محاسبه میرقابتی، محتوای انرژی

 شود.مبادالت تجاری برآورد می

 
 دهد.ام را نشان میi بخشهای فسیلی ( مازاد وضعیت )مازاد یا کسری( تراز تجاری محتوای انرژی0در رابطه ) 

 

 تجزیه و تحلیل نتایج
(( نشان 0استان کردستان )بر اساس رابطه) یهای اقتصاداطالعات مربوط به محتوای تقاضای نهایی در سطح بخش

فلزات "، "مواد و محصوالت شیمیایی"، "ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی"، "حمل و نقل"، "برق"های دهد که بخشمی

های فسیلی تقاضای نهایی را در سطح استان درصد محتوای انرژی 31قریب به  "کشاورزی"و  "سایر خدمات"، "اساسی

 0930490اند. به بیان دیگر، بخش برق برای تأمین تقاضای نهایی خود، انرژی فسیلی معادل ه خود اختصاص دادهکردستان ب

دباغی و پرداخت چرم و سایر "های کنند. همچنین، بخشمصرف می میرمستقیغ و میمستق صورت بهبشکه معادل نفت خام 

 "ساختمان"و  "ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل"، "ایل ارتباطیها و وسساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه"، "محصوالت چرمی

اند. نتایج مربوط به محتوای ترین میزان انرژی فسیلی را در راستای تاٌمین تقاضای نهایی خود مصرف کردهبه ترتیب پایین

ساخت مواد و "های (( حاکی از آن است بخش9های اقتصادی )بر اساس رابطه)های فسیلی واردات در سطح بخشانرژی

های فسیلی را به خود به ترتیب باالترین محتوای انرژی "فلزات اساسی"و  "حمل و نقل"، "برق"، "محصوالت شیمیایی

های های فسیلی کاالها و خدمات وارداتی از سایر استاندرصد از محتوای انرژی 91اند، به عبارت دیگر، بیش از اختصاص داده

 های مذکور اختصاص دارد.به بخشایران و یا کشورهای خارجی 

در  0931(( حاکی از آن است که در سال 0های فسیلی کاالها و خدمات صادراتی )بر اساس رابطه)بررسی محتوای انرژی

بشکه  9909900شود  معادل های فسیلی که از طریق کاالها و خدمات به خارج از استان صادر میاستان کردستان، مقدار انرژی

ساخت مواد و محصوالت "، "حمل و نقل"، "برق"های درصد از این مقدار، مربوط به بخش 91خام است که معادل نفت 

ساخت رادیو و تلویزیون، "، "ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل"های همچون است و بخش "توزیع گازطبیعی"و  "شیمیایی

 اند.لی را به خارج از استان صادر کردههای فسیترین مقدار انرژیپایین "ساختمان"و  "های ارتباطیدستگاه

(( حاکی از آن است که استان 0های اقتصادی )بر اساس رابطه)های فسیلی بخشبررسی تراز تجاری محتوای انرژی

و  "آب"، "کشاورزی"های فسیلی است. به بیان دیگر، فقط سه بخش کردستان در سطح کالن وارد کننده خالص انرژی

های فسیلی در های فسیلی برخوردار هستند.کسری تراز تجاری محتوای انرژیتراز تجاری محتوای انرژیاز مازاد  "ساختمان"

های صنعتی و تولیدی در استان در سطح نازلی قرار دارد. به بیان های صنعتی استان حاکی از آن است که فعالیتسطح بخش

کشور، مؤید این نکته است که ساختار اقتصاد استان وابسته  ( صنعت استان از کل ستانده بخش صنعت4/1دیگر، سهم کمتر از )



 

به دنیای خارج از خود است.همچنین، ذکر این نکته ضروری است که بخش صنایع وابسته به محصوالت کشاورزی نیز با وجود 

 سهم باالی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با کسری تراز تجاری مواجه است.
 

 ـ  بشکه معادل نفت خام محتوای انرژی های فسیلی واردات، صادرات، تقاضای نهایی و تراز تجاری :2جدول 

 تراز تجاری تقاضای نهایی صادرات واردات های اقتصادیبخش

 03993 393990 000319 30004 کشاورزی

 -03000 090393 00094 090901 سایر معادن و نفت خام و گاز طبیعی

 -04009 030033 00099 090114 هاحصوالت غذایی و انواع آشامیدنیساخت م

 -04100 93041 0103 33100 ساخت منسوجات و توتوون و تنباکو

 -40 0300 0394 0390 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز

 -091 0104 303 333 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 -00103 09433 9100 00004 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 -309043 309100 34004 390010 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 -0000 0030 043 0439 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 

 -403019 400300 03040 043400 ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فرآورده

 -0300000 3111934 003019 3490330 یاییساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیم

 -99094 00009 03919 40490 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 -490030 3033990 339030 991104 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 -0901309 0490100 000900 0030003 ساخت فلزات اساسی

 -30314 40009 4014 90110 یزاتساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجه

 -01340 90390 9300 00311 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 -00300 30943 3909 31390 های برقی و محاسباتیساخت ماشین آالت و دستگاه

 -0099 0034 003 3133 ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

 -9004 01390 433 0393 ار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعتساخت ابز

 -0039 9334 0319 9090 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 

 -0994 0300 004 0390 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

 -9093 30039 3300 0009 ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

 0091010 0930490 909001 0330000 برق 

 -333394 043333 414019 030099 توزیع گاز طبیعی

 0309 0003 0003 903 آب

 000 0139 330 09 ساختمان

 -0330440 4003009 000900 0300399 حمل و نقل

 -0401 0414901 90441 99001 سایر خدمات

 -9903094 31000344 9909900 01000303 جمع

 ((0( و )9(، )0(، )0مأخذ: محاسبات پژوهش و روابط) )     

 

 گیریبحث و نتیجه
شناختی منابع طبیعی،محتوای در این مقاله تالش شد تا با مرور اجمالی بر مبانی نظری شاخص بیوفیزیکی ردپای بوم

های یکرد داده ـ ستانده در سطح بخشگیری از روهای فسیلی کاالها و خدمات تقاضای نهایی، صادراتی و وارداتی با بهرهانرژی

های فسیلی مورد سنجش قرار گرفت گیرد. بررسی اطالعات مربوط به محتوای انرژی 0931اقتصادی استان کردستان در سال 

و  "برق"های دهد که بخشکاالها و خدمات وارداتی، صادراتی و تقاضای نهایی در سطح بخش های اقتصادی این استان نشان می

باالترین مقدار انرژی را بطور مستقیم و غیرمستقیم در راستای تأمین تقاضای نهایی داخلی و خارجی مصرف  "و نقلحمل "



 

دهد. از سوی دیگر، وجود کسری تراز های استان را نشان میوری پایین انرژی در این بخشکنند و به وضوح ناکارآمدی و بهرهمی

سازد. در های صنعتی، ضعف کارکردی و نهادی اقتصاد استان را نمایان میفعالیتهای فسیلی در تمام تجاری محتوای انرژی

شود، حال آنکه که ترین راهبردهای توسعه یاد میعنوان یکی از مهممتون توسعه، همواره از توسعه صنعتی و صادرات آن به

 انرژی های فسیلی مواجه هستند.با کسری تراز تجاری محتوای  0931های صنعتی استان کردستان در سال تمامی بخش

ریزی و های کالن توسعه کشور است، بنابراین، در برنامهنظر به اینکه همواره تمرکز زدایی و توسعه متوازن از سیاست

های راستا با سیاستهای کشور )نمونه موردی کردستان( نیز همبایست توسعه و رشد اقتصادی استانهای کالن میسیاستگذاری

رود که بازآرایی ساختار نهادی گیران کالن اقتصاد قرار گیرد. از سوی دیگر، در سطح استان انتظار میمورد توجه تصمیم یاد شده

، برداشته شدن شده جادیاگذاری قرار گیرد و با استفاده از فضای های اقتصادی در اولویت سیاستتولید و تکنولوژی بخش

چنین، توجه به مسائل زیست محیطی در های تولید اقدام نمایند. همدن تکنولوژی و فناورینمو روزبهالمللی برای های بینتحریم

های کلیدی و پیوندهای پیشین و پسین در اقتصاد، و ها قرار بگیرد و با شناسایی بخشها و برنامه ریزیگذاریاولویت سیاست

ریزی و های تولیدی استان، متوازن با توسعه پایدار، برنامههای زیست محیطی، اقتصادی و ... در راستای تقویت بنیهسایر شاخص

 گذاری شود.سیاست
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 90ـ  00صص  ،0
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 .039-314صص، 0شماره، فصلنامه تحقیقات جغرافیاییشیراز، 

 0900های کشورهای فسیلی استانبررسی روند تغییرات ردپای اکولوژیکی سوخت (.0934) میرفر امحمدی و تیموری، ایرج-
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 .30-00، صص90شماره  انرژی،
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 0931ایران  آمار کشور، مرکز برداریبهره درحال معادن از آمارگیری طرح نتایج. 
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 پایان نامه  .های اقتصادی ایران با رویکرد داده ـ ستاندهشناختی انرژی در بخشسنجش ردپای بوم (.0930) کاکائی، جمال

 .دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی،



 

 بررسی :هایارانه هدفمندی قانون در زیستمحیط به توجه ضرورت (.0939اسالمی ) شورای مجلس هایپژوهش مرکز 
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