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 چکیده

شود که به دلیل مصرف ای است که باعث مخاطرات گوناگونی در جهان میمهمترین گازگلخانه یکی از CO)2(اکسیدکربن دی

-رو به افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم گاز دی روزبههای فسیلی روزسوخت

های تولیدی از نقطه نظر تواند شاخص مناسبی جهت سنجش عملکرد بخشهای اقتصادی است که میاکسیدکربن توسط بخش

ستانده و -تصاد کشور از جدول دادههای مختلف اقزایی بخشسازگاری با محیط زیست محسوب شود. برای بررسی آالینده

های ستانده ارتباط و پیوند میان مصرف، تولید و استفاده از سوخت-شود زیرا تحلیل دادهاستفاده می 0931ترازنامه انرژی سال 

. دهدها مورد توجه قرار میی ارتباطات یک بخش با سطح فعالیت دیگر بخشفسیلی و تأثیرات محیط زیستی آنها را به گونه

خدمات کسب و »و « تولیدات صنعتی )ساخت(»های مربوط به بخش 2COدهد بیشترین میزان انتشار مستقیم نتایج نشان می

تولیدات صنعتی »های مربوط به بخش 2COو انتشار غیرمستقیم  2COو بیشترین میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم «کار

و « آموزش»های مربوط به بخش 2COکمترین میزان انتشار غیر مستقیم ، «داری و دامپزشکی کشاورزی، جنگل»و « )ساخت(

بهداشت و »های مربوط به بخش 2COوانتشار مستقیم و غیرمستقیم  2COو کمترین میزان انتشار مستقیم « ماهیگیری»

بیشتری از سطح مجاز هایی که میزان انتشار آالیندگی است. بنابراین بخش« آموزش»و « مددکاری اجتماعی و تفریحی و مذهبی

های تشویقی و تنبیهی مناسب زمینه الزم برای کاهش انتشار آالیندگی آنها را و مورد انتظار دارند بایستی دولت با اتخاذ سیاست

 مهیا کند.
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Abstract 

Carbon dioxide (CO2) is one of the most important greenhouse gas that causes different 

dangers in world that is because the daily increase of using fossil fuels. The purpose of this 

paper is to survey direct and indirect emission of CO2 gas by economic sectors that can be a 

proper index for measuring function of producing sectors in the point of compromise with 

environment. In order to survey pollutant forming in different sectors of country’s economics, 

input-output table and balance sheet energy from 1390 are used because analysis of input-

output and connection between using, producing and usage of fossil fuels and their 

environmental effects considered to be kind of connecting one sector with activity level of 

other sector. The result shows that the most measure of direct emission of CO2 anent of sectors 

{industry product (manufacture)} and {Business Services{ and the most measure of direct and 

indirect emission of CO2 and indirect emission of CO2 anent of sectors {industry product 

(manufacture)} and {Agriculture, forestry and Veterinary}, fewer measure of indirect emission 

of CO2 anent of sectors {education} and {fishing} and fewer  measure of direct emission of 

CO2 and direct and indirect emission of CO2 anent of sectors {Health and social work, and 

recreational and religious} and {education}. So government should be taking a Persuasive and 

punishment policy suitable for providing less pollutant emission in sectors of measuring 

pollutant emission that have more Authorized and expected level. 

Key words: balance sheet energy, direct and indirect emission of CO2, emission CO2, input-

output table. 

JEL Classification: C67, D57, P18, P28, P48, Q42, R15 
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 مقدمه

و حرکت و  GHGهای است. افزایش انتشار آالیندههایی شده از ابتدای صنعتی شدن، تغییرات اقلیم، موجب نگرانی

های کاهش ها و راهانتشار آن به مرور زمان به سطوح باالتری از جو فعاالن محیط زیست را نسبت به بررسی آثار این آالینده

و تغییرات غلظت این گازها در اتمسفر و مشکالت پیرامون افزایش غلظت مورد توجه است اثرات تخریبی آنها، حساس نموده

 بشر، محیط زیست و مآال کنونی هایفعالیت و شودمی آشکار مدت طوالنی افق یک در اقلیم تغییر اثراتاست. بیشتر قرار گرفته

 محسوب اقلیم تغییر اصلی عامل بیوسفر، در ساختسانان ایگلخانه گازهای خواهدداد. انتشار قرار تأثیر تحت را پایدار توسعه

شود برای همین خانوارها محیط زیست اکثرا جزء کاالی مجانی محسوب میاز آنجایی که  .(۵110 و همکاران، 0پروبلی) شوندمی

های زیست یندههای تخریب محیط زیست انتشار آالها سعی در استفاده و تخریب هر چه بیشتر آن دارند یکی از روشو بنگاه

 .محیطی است

تر باشد و صنعتی شدن افزایش یابد، در صورت عدم توجه به مسائل زیست محیطی مرتب با چنانچه اقتصاد توسعه یافته

شود. پس باید جامعه را به کمتر آلوده کردن محیط به نماید و انتشار آلودگی بیشتر میآن، تغییرات بیشتری در اقلیم رخ می

های زیست محیطی، تشویق تر محصوالت و استفاده منطقی از انرژی و حمل و نقل و توجه به جنبهمصرف آگاهانهوسیله تولید، 

های اقتصادی و تولیدی گذاریکرد تا تغییرات اقلیم و آلودگی به وسیله انتشار گازهای آالینده کمتر شود. باید پذیرفت که سرمایه

گذاری اولیه به اثرات جبران ناپذیری داشته و ممکن است هزینه این عدم سرمایهبدون در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی آن 

باوجود اینکه تأمین انرژی و مصرف آن یکی از پیش نیازهای اساسی زندگی انسان  حدی سنگین باشد که قابل جبران نباشد.

یش از حد محیط زیست همواره در حال های فسیلی خطر پایان یافتن آنها و خطر تخریب باست اما با مصرف بیش از حد سوخت

پذیر و افزایش قیمت این افزایش است. مصرف فراتر از انتظار انرژی عالوه بر تخریب محیط زیست موجب کاهش منابع پایان

 . اگر انسان از روند مصرف بهینه این(0931 ،فطرس و براتی، 0931، سوری و ابراهیمی،110۵ پروبلی و همکاران،)گردد منابع می

ایی که این منابع تاحد انقراض پیش رود و جایگزینی برای منابع یافت نشود در ابتدای انقراض فقط عده منابع خارج شود به گونه

شود. باتوجه به مطالب فوق توانند از این منابع استفاده کنند اما به مرور زمان سرانجام منابع با نابودی مواجه میثروتمندی می

-های الزم در راستای کاهش انتشار آالیندهریزی و ایجاد زیرساختجهت برنامه 2COاز منظر میزان انتشار  مطالعه وضعیت ایران

 ای امری ضروری است.ها مخصوصا گازهای گلخانه

مهمترین  یکی از 2COکنند زیرا بیشتری منتشر می اکسیدکربنهایی است که گاز دیهدف این پژوهش تعیین بخشی

روز رو به افزایش بههای فسیلی روزشود که به دلیل مصرف سوختکه باعث مخاطرات گوناگونی در جهان میای است گازگلخانه

های های تولیدی شاخص مناسبی جهت سنجش عملکرد بخشتوسط بخش 2COاست. میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم 

های تشویقی کنند باید با سیاستگی بیشتری تولید میهایی که آلودتولیدی از نقطه نظر محیط زیست است. به بیانی دیگر بخش

 و تنبیهی دولت برای کاهش انتشار آالیندگی روبرو شوند.

-پرداخته پیشینه تحقیقبه در بخش سوم  است؛ است. بخش دوم شامل مبانی نظریبخش تنظیم شدهپنج ادامه مقاله حاضر در 

ارائه  های آماری، نتایج حاصله و تحلیل آنهاپایه پایانی بخشو در  ستاشدهشناسی تخصیص دادهروشبخش چهارم به  است؛شده

 است.شده
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 مبانی نظری

وارد مباحث بحث اقتصاد شد. مارشال اولین کسی بود که روشی را برای  10موضوع محیط زیست در نیمه دوم قرن 

گر چه مارشال فقط منافع ناشی از توسعه های جانبی بیان کرد. اتحلیل اقتصادی تخریب محیط زیست از طریق معرفی صرفه

صنعتی را مدنظر داشت، اما راه حل اصلی تحلیل مسائل محیط زیست در آن مفهوم نهفته بود. بعدها پیگو مفهوم آثار جانبی را 

افرادی که  شود. پیگو بیان کرد بجز وضعیت تولیدبه یک شمشیر دولبه تشبیه نمود که نه فقط منافع، بلکه هزینه را نیز شامل می

شود. اولین بحث جدی در مورد آثار جانبی ها و منافع متأثر میخارج از بازار هستند؛ رفاه افراد خصوصی از طریق تغییر هزینه

آمد معکوس رشد اقتصادی بر محیط زیست را پیش بینی کرد. کاپ بر هزینه اجتماعی تأکید توسط کاپ مطرح شد که پی

شود. او ی بار مستقیم و غیرمستقیمی است که توسط فعالیتهای اقتصادی به مردم تحمیل میندهدهداشت. هزینه اجتماعی نشان

شود هایی را ذکر کرد که از فرآیند تولید ناشی شده و با آلوده کردن آب و هوا به دیگران منتقل میبه صراحت تمامی هزینه

ی مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست، پس از انقالب بطهی را(. براساس نظر مایر و کنت، درباره0931)سوری و ابراهیمی،

وری نیروی کار و از طرف دیگر میزان تخریب محیط زیست افزایش ی بیشتر از انرژی، از طرفی متوسط بهرهصنعتی با استفاده

انرژی بیشترین  های اتخاذی در بخش انرژی و محیط زیست ارتباط نزدیکی با هم دارند و بخشافزایش یافت. بنابراین سیاست

 (.1112، 1کند )شیمنقش را در تغییر شرایط محیط زیست ایفا می

کنندگان( بر تولید و مصرف واحدهای های اقتصادی )بنگاه و مصرفآید که فعالیت واحدآثار جانبی زمانی به وجود می

گردد. در محاسبات سود و زیان وارد نمی شود اما به طور رسمیها و منافعی که به دیگران تحمیل میدیگر اثر گذاشته و هزینه

های ای ترکیباتی از جو زمین هستند که اشعهکند. گازهای گلخانهاین آثار جانبی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را مختل می

مین در تابانند. به طور طبیعی این عمل باعث تنظیم گرمای زگرم مادون قرمز انعکاس یافته از زمین را مجددا به زمین می

گردد که ای ایجاد میگردد. اما با تراکم بیش از اندازه این گازها در جو زمین، اصطالحا الیهای مطلوب و قابل زیست میدرجه

های دریایی، باال آمدن سالی، طوفانتواند پیامدهایی مانند خشکشود. این افزایش دما میموجب افزایش دما به طور ناطلوب می

های متعلق به مناطق زایی، افزایش بیماریها، بیابانسوزی جنگلش منابع آب شیرین، گرم شدن هوا، آتشسطح آب دریا، کاه

(. از آنجا که مسائل و مشکالت محیط زیست عمدتا ناشی از ناتوانی بازار 0933باشد )عبداللهی، گرم و مهاجرت را به همراه داشته

شوند چند راه حل برای هایی که باعث آلودگی محیط زیست میناسایی بخشدر تعریف حقوق مالکیت است دولت باید بعد از ش

(راه حل مالیاتی استفاده از دو راه حل 9( راه حل قانون عمومی 1( راه حل چانه زنی 0کاهش آلودگی زیست محیطی وجود دارد 

ادی که از سطح بهینه تخریب محیط های اقتصتواند برای واحدشود اما برای راه حل سوم دولت میاول معموال استفاده نمی

های دیگری هم مانند اند؛ مالیات تعیین کند تا میزان تخریب محیط زیست را به سطح مطلوبی برساند. راه حلزیست فراتر رفته

ها یکنترل مستقیم )دولت باید استانداردهایی را تعریف کند(، تبلیغات و مجوزهای بازاری برای کنترل آلودگی وجود دارد. بررس

ای مربوط به بخش انرژی است. از میان گازهای های گلخانههای گوناگون بشر بیشترین انتشار گازدهد از میان فعالیتنشان می

مربوط به  0931های مصرف کننده انرژی در سال ای بیشترین سهم انتشار آالیندگی و بیشترین هزینه اجتماعی بخشگلخانه

2CO 2خانگی، تجاری و عمومی بیشترین انتشار های نیروگاهی و است. بخشCO اند. را در این سال به خود اختصاص داده

میلیون تن، حمل و نقل  09261میلیون تن، بخش خانگی، تجاری و عمومی 02۵61ها به ترتیب نیروگاه 2COمیزان انتشار 

است. بوده 0931میلیون تن در سال 0169میلیون تن و کشاورزی  0163هامیلیون تن، پاالیشگاه306۵میلیون تن، صنعت 01261

است که از نظر مسئله تغییرات اقلیم قابل توجه مربوط به گاز طبیعی بوده CO 2از کل انتشار %۵1به دلیل حجم باالی مصرف، 
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است. بنابر آمار میلیون متر مکعب بوده 0۵111169مصارف نهایی و مصرف بخش انرژی گاز طبیعی  0931باشد. در سال می

درصد، در جایگاه دومین  0۵63تریلیون مترمکعب و سهمی معادل  99، ایران با ذخایری بیش از 1100الملل در سال راجع بینم

است. تن در سال به ازای هر نفر بوده 169اکسیدکربن به میزان کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی قرار گرفت. برآورد سرانه انتشار دی

دو بخش  1101است. در سال گیگاتن افزایش یافته 069به  1101تا  1113های در جهان طی سالاکسیدکربن میزان انتشار دی

منتشر یافته در جهان هستند. بخش تولید برق و حرارت  2COتولید برق و حرارت و حمل و نقل مسئول انتشار دو سوم 

ست. در این سال بخش حمل و نقل مسئول ادرصد( در جهان را به خود اختصاص داده 10) 2COبیشترین سهم را در انتشار 

 (.0931است )ترازنامه انرژی،اکسیدکربن در جهان بودهدرصد از دی 11انتشار 

 

 پیشینه تحقیق

اکسیدکربن ای شاخص انتشار ترکیبات کربن) دیی خود به مطالعه تحلیل تجزیه(، در مقاله0931) میدانی و داودیناجی

از طریق روش تحلیل  0931-0913های های آن در ایران طی سالو نقل و زیر بخش های حملو منوکسیدکربن( در بخش

 را تأثیر بیشترین اقتصادی رشد و مقیاس نقل و حمل بخش کل در که دهدمی نشان نتایج ( پرداختند.IDAای شاخص) تجزیه

 شیوه تغییرات و بوده متفاوت هاسال این طی در سوختی ترکیب و انتشار شدت است. اثرداشته کربن ترکیبات انتشار افزایش بر

 ترکیبات انتشار افزایش باعث سوخت بودن ارزان که دهدمی نشان قیمتی اثرات است، بررسینداشته چندانی تأثیر نقل و حمل

 ارانتش میزان بر ایکاهنده اثر حدی تا نقل و حمل بخش در ساختار تغییر حدی تا و انرژی شدت مقابل، است. درشده کربن

 انتشار شدت و سوختی ترکیبات بخش این در است،بوده منوال همین به وضعیت نیز ایجاده نقل و حمل بخش است. درداشته

 را در افزایش اثر مهمترین مقیاس هوایی و ریلی نقل و حمل بخش است. درداشته منوکسیدکربن انتشار کاهش بر اثر بیشترین

 و عمومی نقل و حمل ناوگان توسعه پاک، هایسوخت ترکیب از استفاده، دهدمی نشان دموار این .دارد کربن ترکیبات انتشار

 .باشدداشته نقش کربن ترکیبات انتشار کاهش در تواندمی نقل و حمل هایبخش تمامی در زیربنایی توسعه ریلی،

اکسیدکربن در صادرات دیی خود به بررسی سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم مطالعه(، در 0939) بانویی و کمال

ستانده، پرداختند. نتایج حاکی از آن است که، واردات محصوالت آالینده  -ایران با استفاده از رویکرد داده093۵و واردات سال 

-اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منابع زیست محیطی داخلی پیشنهاد میبر داشتهنسبتا ماهیت سرمایه

ای نزدیک واردات این محصوالت به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی شود که حداقل در آینده

 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2COجایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر 

( صنعتی ایران با 2COکربن )اکسیدعنوان تحلیل تجزیه ساختاری انتشار دی خود با پژوهش(، در 0939)ن فطرس و همکارا

و  0911-091۵هایهای مختلف صنعتی، طی دورهبرای بخش 0931و  091۵، 0911های ستانده جداول سال-رویکرد داده

است، بهبود در شار داشتهتوسعه فناوری صنایع، تأثیری اندک بر کاهش انتنتایج حاکی از آن است که پرداختند.  0931-091۵

ترین است. بهبود در کارایی انرژی از مهمبوده 091۵-0931سطح صادرات به عنوان عاملی در جهت کاهش انتشار طی دوره 

تولید سایر محصوالت کانی »، «های نفتیتصفیه و تولید فرآورده»، «حمل و نقل»های در فعالیت 2COعوامل کاهش انتشار 

 امل صورت گیرد.وای به این عاست. برای کاهش انتشار الزم است توجه ویژهبوده« ید فلزات اساسیتول»و « غیرفلزی

 جدول از استفاده با اقتصادی یزد هایفعالیت محیطی زیست ارزیابی(، در تحقیقی نسبت به 0939نصراللهی و همکاران )

های اقتصادی کربن در یزد توسط بخشاکسیدهد که گاز دیداند نتایج پژوهش نشان میاقدام نموده 093۵ستانده در سال -داده

درصد  11آالت و تجهیزات، با نزدیک به است که بخش ساخت فلزات اساسی، ساخت فلزی فابریکی به جز ماشینانتشار یافته

دهد که بخش بیشترین سهم از میزان انتشار آالیندگی استان را داشته و بررسی ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نیز نشان می

تن برای هر میلیون ریال تقاضا باالترین میزان ضرایب انتشار را به خود اختصاص  1631انبارداری و ارتباطات، با –حمل و نقل

 است.داده



  

(، با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص و استفاده از روش میانگین لگاریتم شاخص 0930عراقی و همکاران )خلیلی

های اقتصادی را مورد بررسی قرار کربن در سطح کالن اقتصاد و در سطح بخشاکسیدغییرات انتشار دی(، تLMDIدیویژیا )

مورد  0931-0939در قالب هشت دوره پنج ساله و دو دوره سه ساله برای  093۵-0912اند. عوامل اثر گذار در سالهایداده

 شدت و جمعیت داخلی، ناخالص تولید سرانه تغییرات اقتصاد، نکال سطح دراست. نتایج حاکی از این است که بررسی قرار گرفته

 در مؤثری نقش هادوره بیشتر در فسیلی هایسوخت کربن شدت تغییرات و اندداشته اکسیدکربنید انتشار بر مثبت اثر انرژی

 خدمات هایبخش در مصرفی انرژی شدت و فسیلی هایهمچنین شدت کربن سوخت. است داشته اکسیدکربندی انتشار کاهش

-دی انتشار بر داخلی ناخالص تولید کل از کشاورزی بخش سهم اثر و اندداشته اکسیدکربنید انتشار در مثبت نقش کشاورزی و

 .استبوده منفی اقتصادی هایبخش سایر خالف بر بخش این در اکسیدکربن

ایران  اقتصادی هایبخش انرژی در مصرف از یناش کربناکسیددی انتشار یی تجزیهطالعه(، در م0931) فطرس و براتی

دهد که رشد اقتصادی اند. نتایج نشان میانجام داده IDAشاخص  ای براساستجزیه تحلیل، یک0932-0912طی دوره زمانی 

صاد جز بخش صنعت و حمل و نقل و کل اقتهای مورد بررسی، بهدر تمام بخش 2COترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار بزرگ

است. شدت انرژی داشته 2COاست. تغییرات ساختاری در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثر غالب را بر افزایش انتشار داشته

است، در حالی که اثر آن در چهار بخش دیگر کوچک و عمومی داشته–در بخش خانگی 2COاثری نسبتا بزرگ بر تغییر انتشار 

ها )نیروگاهی، پاالیشگاهی و...( در چهار بخش جز در دیگر بخشنیز به 2COضریب انتشار  است. اثر تغییر درگاه حتی منفی بوده

در   2COدرصد از تغییر در شدت انتشار 31نشان داده که حدود  2COی شدت انتشار است، تجزیهدیگر اقتصادی، کوچک بوده

 است.اثر تغییرات ساختاری بوده

ی مصرف انرژی )شدت استفاده از انرژی(، رشد اقتصادی و ود بررسی رابطه(، در مطالعه خ0933بهبودی و همکاران )

های اند. برای این منظور از دادهاکسیدکربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران پرداختهی دیانتشار سرانه

و مدل تصحیح خطای برداری  جوسیلیوس-و از روش هم انباشتگی جوهانسون 0912-0939ی زمانی سری زمانی در دوره

(VECMاستفاده )ی مثبتی بین متغیرهای مستقل همانند: مصرف دهد رابطهاست. نتایج حاصل از مطالعه آنان نشان میشده

 اکسیدکربن در ایران وجود دارد.ی دیانرژی، رشداقتصادی، آزادسازی تجاری، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه

(، در مطالعه خود به بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای عضو اوپک با 0933ان )امیرتیموری و خلیلی

اند. نتایج نشان داد فرضیه منحنی کوزنتس برای کشورهای عضو اوپک پرداخته 1112-1110های ترکیبی دوره استفاده از داده

 است.ادی به طور مستمر افزایش یافتهدر این کشورها در فرآیند رشد اقتص 2COپذیرفته نشد و میزان 

-اکسیدید خاصِ ستانده )مورد_داده رویکرد از استفاده با کشور صنایع محیطی زیست آالیندگی (،0933) ترابیوارثی و 

-قیمت از استفاده با توانمی هاییبخش چه در که کندمی مشخص حاصل نتایج اند.را مورد بررسی قرار داده 31کربن( در سال 

 کنترل را اکسیدکربنید توسط هوا آلودگی رهگذر این از و نهایی تقاضای مناسب، هایدیگر سیاست و ستانیمالیات اری،گذ

 کرد.

های پانل پژوهش خود را داده و روش 1101-0331کشور، طی دوره زمانی  ۵3 هایبا داده(، 1102)9کایس و سامی 

پانل دارد. از طرفی تأثیر رشد  کل کربن براکسیدثیر مثبتی بر انتشار دیأرژی تانمصرف  انجام دادند. نتایج بیانگر این است که

است؛ در واقع تولید ناخالص افزوده دیگر مشکالت زیست محیطی به اقتصادی بر محیط زیست با توجه به گرم شدن کره زمین 

وپا، شمال آسیا، خاورمیانه، آفریقا شمالی و های پانل جهانی )ارکربن دادهانتشار داری بر داخلی سرانه تأثیر مثبت و معنی

کربن و تولید اکسیدشکل وارونه بین انتشار دی Uکشورهای جنوب صحرا آفریقا( دارد. عالوه بر این شواهد تجربی حضور منحنی 

 دهد.ناخالص داخلی سرانه را نشان می

                                                             
3 Kais & Sami 



  

-0310در دوره زمانی کلی  DLARو VAR ،VECM(،در پژوهش خود با استفاده از روش 1102)1عباسی و ریاض 

اند. نتایج بیشترآزادسازی و توسعه بخش مالی پژوهش را مدنظر قرار داده 1100-0333و یک نیم دوره طی بازه زمانی  1100

ها در دوره که بیشترین درجه آزادسازی وتوسعه بخش بیانگر این است که، متغیرهای مالی نقش مهمی در کاهش انتشار آالینده

های مربوط به متغیرهای مالی در مقایسه که، انتشار آالینده شدهداده است. حتی پس از آن نشاناند؛ مشاهده شدهداشتهمالی را 

به بیانی دیگر با افزایش آزادسازی و توسعه مالی  اند.های مربوط به افزایش درآمد سرانه بسیار کوچکتر بودهبا انتشار آالینده

 است.هها کاهش یافتانتشار آالینده

با استفاده از جدول  2CO (، در پژوهشی تأثیر افزایش درآمد خانوارهای برزیلی بر انتشار110۵و همکاران ) ۵پروبلی

را بررسی کردند. نتایج حاکی از آنست که، درآمد و مصرف، باعث افزایش گازهای  1113و  1119های ستانده طی سال_داده

تر محصوالت و است. در نتیجه برای جلوگیری از فرآیند تولید آلودگی، مصرف آگاهانهای و اثرات سیستماتیک آنها شدهگلخانه

 شود.تر از انرژی در حمل و نقل پیشنهاد میاستفاده منطقی

 

 تحقیق روش

های مختلف اکسیدکربن به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط بخشبه منظور محاسبه میزان انتشار آالیندگی دی

 گیرد:( مورد توجه قرار می2،1113ستانده )میلر و بایر-بطه سنتی دادهتولیدی، ابتدا را

Xi= +Fi           (1) 

 شودکه به صورت رابطه زیر نیز بیان می

X=Ze+F            (2) 

e بردار ستونی واحد وF  صورت نهاده واسطه در  کند تولید هر بخش، یا بهبردار ستونی از تقاضای نهایی است. این رابطه بیان می

شود. بنابراین تولید کل هر بخش برابر های نهایی مصرف میگیرد و یا در بخشها مورد استفاده قرار میفرآیند تولید دیگر بخش

 (.0939)ذاکری،  با مجموع تقاضای واسطه و تقاضای نهایی بخش مذکور است

زا گیریم این مدل با خانوارهای درونبخش تولیدی را در نظر می nا ستانده بسته برای هر خانوار ب-در حالت کلی یک مدل داده

 کند.را دنبال می (n)*(n)ماتریسی به ابعاد 

X=A*x + f*           (3) 

یک بردار ستونی از تقاضای  *fاز ضرایب نهاده و  (n)*(n)یک ماتریس  *Aعنصر و  (n)بردار ستونی ستانده با  xکه در آن 

 ( 0راه حل برای معادله )آید. به دست می j/xijZ از رابطه *Aماتریس ر و بدون مصرف خانوار است. عنص (n)نهایی با 

X= (I-A*)-1   f*           (4) 
1 -A*)-B*= (I یک ماتریس معکوس لئونتیف است. 

 دهد:توسط هر بخش به ازای هر واحد تولید را نشان می 2CO. رابطه زیر 

P=P^.X            )5) 

ماتریس قطری انتشار مستقیم  ^Pهای مختلف اقتصادی، یو( در بخشتیمستقیم )میلیون بی 2COمیزان انتشار  Pرابطه در 

2CO ها و بخشX دهد.تولید کل هر بخش را نشان می 

 شود.استفاده می 2اکسیدکربن مستقیم از معادله برای محاسبه میزان انتشار دی

P= (I-A*)-1   . p           (6) 

                                                             
4 Abbasi & Riaz 

1 Perobelli & et 
6 Miller and Blair 



  

p ماتریس ستونی(n)*(1)  2ضریب انتشارCO  کند به ازای یک واحد تغییر در تقاضای نهایی، میزان بیان می 2است. رابطه

 های مختلف تولیدی چقدر خواهدبود.در بخش 2COانتشار مستقیم و غیرمستقیم 

انتشار مستقیم آالیندگی از ماتریس ضرایب  شود، بنابراین برای محاسبه میزانمی 2COبا توجه به اینکه تولیدات منجر به انتشار 

 قابل محاسبه است. 1اکسیدکربن از رابطه شود میزان انتشار مستقیم دیفنی استفاده می

P=A*. p            (7) 

 

های مختلف تولیدی چقدر در بخش 2COکند به ازای یک واحد تغییر در تقاضای نهایی، میزان انتشار مستقیم بیان می 1رابطه 

 خواهدبود.

باشد. بیانگر این مفهوم است که به ازای یک قابل محاسبه می 1و  2اکسیدکربن از تفاضل معادله میزان انتشار غیرمستقیم دی

 چه میزان است.های مختلف تولیدی بهدر بخش 2COواحد تغییر در تقاضای نهایی، انتشار غیرمستقیم 

 

 هایافته

(روش بخشی. روش مرجع یک روش باال 1(روش مرجع 0وجود دارد:  2COدو روش برای محاسبه میزان انتشار مستقیم

شود و هیچ گونه اطالعات ، از اطالعات تأمین انرژی کشورها استفاده می2COبه پایین است و در آن برای تخمین میزان انتشار

ندارد. نتایج به دست آمده از روش مرجع به عنوان کران باالی میزان دقیقی در مورد مصرف نوع سوخت مصرفی هر بخش وجود 

 (.IEA ،1109گیرد )شده و به عنوان کنترل نتایج به دست آمده از روش بخشی مورد استفاده قرار میدر نظر گرفته  2COانتشار

محاسبه میزان انتشار مستقیم و  شده و همچنین برایاز روش بخشی استفاده 2COدر این مقاله، برای سنجش محتوای مستقیم 

توسط مرکز آمار  0931هنگام شده سال ستانده به-( جدول داده0است: شدهی آماری استفادهاز دونوع پایه 2COغیرمستقیم 

است. بخش تجمیع شده 11به  2COبخش اقتصادی است )مرکز آمار ایران( و متناسب با آمار موجود انتشار  10ایران، که حاوی 

است بر حسب تن که مستقیما از گزارش ترازنامه هیدروکربوری وزارت نیرو استخراج شده 2COارهای فیزیکی انتشار ( آم1

کنیم: گزارش است که به طور خالصه بیان می(. برای تناسب بین این دو داده، تعدیالتی صورت پذیرفته0931)وزارت نیرو، 

سر فصل کلی )خانگی و تجاری و عمومی، صنعت،  2را در  2COوط به انتشار ، آمار مرب0931ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 

کنیم، دهد. بیان این نکته ضروری است که در این پژوهش فرض میحمل و نقل، کشاورزی، نیروگاه و پاالیشگاه( به دست می

ارد؛ بنابراین، میزان مصرف انرژی وجود د 2COهای اقتصادی با میزان انتشار های انرژی بخشارتباط مستقیمی بین مصرف حامل

 است. شدهقرار داده 2COرا مبنای تعدیل 

 

 (هزارتن) 1931 سال در انرژی مصرف و تولید از ناشی 2CO انتشار : میزان1جدول 

 اکسیدکربن )هزارتن(انتشار دی عنوان بخش

 0922۵26013 خانگی،تجاری و عمومی مصرف نهایی انرژی

 30۵92601۵ صنعت

 0129116311 و نقلحمل 

 019116910 کشاورزی

 0130۵6133 پاالیشگاهی مصرف بخش انرژی

 02۵0316311 نیروگاهی

 ۵111016۵10 جمع 

 111صفحه  0931مأخذ: ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 



  

ه مصرف و نیروگاه بیشترین و بخش خانگی، تجاری و عمومی بعد از بخش نیروگاه دومین جایگا 0براساس آمار جدول 

 است و کمترین این میزان مربوط به بخش کشاورزی است.تولید انرژی را به خود اختصاص داده

به بخش « تولید و توزیع آب»و « ساختمان»، «خدمات بجز حمل و نقل»های مربوط به و زیر بخش« خانوار»مصرف نهاد 

های اصلی مصرف ، حامل0931در ترازنامه هیدروکربوری شود. با توجه به آمار موجودخانگی و تجاری و عمومی نسبت داده می

های نفتی، کل برق، منابع تجدیدپذیر قابل انرژی دربخش خانگی و تجاری و عمومی، به ترتیب گاز طبیعی، نفت خام و فرآورده

ترین مصرف است، بخش خانگی، تجاری و عمومی به تنهایی بیشاحتراق و زغال سنگ است. همانطور که در این گزارش آمده

باشد. درصد از کل مصرف انرژی این فرآورده در کشور مربوط به این بخش می 196۵1کننده گاز طبیعی در کشور بوده و حدود 

میلیون بشکه  90360بنابراین، با توجه به این که مصرف اصلی انرژی در بخش خانگی، تجاری و عمومی،گاز طبیعی با بیش از 

ها از وزن میزان تقاضای این به این بخش 2COتوان برای اختصاص میزان انتشار است، میبوده 0931معادل نفت خام در سال 

 است. آمده 1مربوط به بخش خانگی، تجاری و عمومی در جدول  هایها از گاز طبیعی استفاده کرد. دادهبخش

 )واحد: تن(                    ها    : اختصاص بخش خانگی و تجاری و عمومی به زیر بخش2جدول

سهم تقاضا از بخش گاز از کل  توزیع گاز طبیعی بخش/نهاد

 ها)درصد(تقاضای این بخش

 2COمیزان انتشار

231633 32،312 خانوار  012331339 

  011۵126302 16131 39 ساختمان

 911316111 16191 91 آب

  10۵133۵6321 06312 0،3۵1 خدمات بجز حمل و نقل

رها و سایر مجموع تقاضای خانوا

 خدمات از بخش گاز

33191 011 01303۵312 

 مأخذ: محاسبات محقق

اکسیدکربن دهد بخش خانوار در بخش خانگی، تجاری عمومی بیشترین میزان انتشار دینشان می 1همانطور که جدول 

 را به خود اختصاص داده همچنین کمترین میزان انتشار مربوط به بخش آب است.

-است. این رقم را به زیر بخشتن در سال بوده 30۵9201۵، معادل0931در بخش صنعت برای سال  2COمیزان انتشار 

های صنعت محاسبه های فسیلی زیر بخشاست. برای این کار باید میزان مصرف سوختشدههای بخش صنعت اختصاص داده

های صنعتی یک نفر کارکن و وی کارگاهستانده حا-های آن در جدول دادهگردد. باید توجه داشت که بخش صنعت و زیربخش

انتشار یافته توسط زیر  2COهای صنعت وجود ندارد، برای محاسبه برای زیر بخش 2COبیشتر است؛ به دلیل اینکه آمارهای 

های ( کارگاه0شوند: های صنعت به دو دسته تقسیم میاست. آمار مربوط به زیر بخشهای صنعت به صورت زیر عمل شدهبخش

های فسیلی نفر کارکن. با جمع مقادیر مربوط به مصرف سوخت 01های صنعتی بیش از ( کارگاه1نفر کارکن  3تا  0تی بین صنع

نفر کارکن و  01های صنعتی های فسیلی را محاسبه کرد. آمار مربوط به کارگاهدر هر زیر بخش صنعت مقدار کل مصرف سوخت

 0930نفر کارکن آمار مربوط به سال  01های صنعتی زیر آمار مربوط به کارگاه وجود دارد اما آخرین 0931بیشتر برای سال 

کنیم است. فرض میهای صنعتی زیر ده نفر کارکن با استفاده از سرشماری عمومی به دست آمدههزار نمونه گارگاه ۵1است که 

است، آمار ثابت مانده 0931تا 0930های لنفر کارکن بین سا 01نفر کارکن و بیشتر و زیر  01های صنعتی نسبت بین کارگاه

های فسیلی به وسیله میزان مصرف سوخت 9است. در جدول شدهتخمین زده 0931نفر کارکن در سال  01های زیر کارگاه

نها نفر کارکن و بیشتر و زیر ده نفر کارکن آورده شده است. برای اینکه قابلیت جمع پذیری داشته باشند آ 01های صنعتی کارگاه



  

-ها به میلیون بیجدول تبدیل واحد سوخت 0931را باید به یک واحد تبدیل کرد. در بخش نهایی ترازنامه هیدروکربوری سال 

 است.صورت گرفته 9یو وجود دارد که با استفاده از آن تبدیالت جدول تی

یوتیهای انرژی به میلیون بی: تبدیل واحد حامل9جدول  

ی مصرف شده توسط کارگاههای صنعتیمقدارها میلیون بی تی یو  حامل انرژی 

 هزار متر مکعب 333903911

13910901 

 گازطبیعی

 هزارلیتر 3۵۵0۵622

11103۵1 

 نفت سیاه

 هزار لیتر 92931612

0191312 

ئیلوگاز  

 هزار لیتر ۵113631

013213 

 بنزین

 هزار لیتر 311623

11۵11 

 نفت سفید

 هزار کیلوگرم 1139۵316۵1

33311 

ز مایعگا  

 هزار کیلوگرم 2۵2123613

19213 

 زغال سنگ و چوب

 مأخذ: محاسبات محقق                

کند با استفاده از ضرایب انتشار مورد تأیید یو مصرف میتیبرای اینکه معلوم شود هر حامل انرژی چند میلیون بی

برای هر بخش  2CO، میزان انتشار IPCCآب و هوا الدول تغییر هیات بین 1100سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل 

 است.شدهنشان داده 1صنعتی را مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج محاسبه در جدول 

 اکسیدکربن به ازای مصرف هر سوخت در هر بخش صنعت: میزان انتشار دی4جدول 

برای مصرف هر سوخت در بخش صنعت برحسب کیلوگرم به  CO 2انتشار

 یوتیلیون بیازای یک می

 حامل انرژی

 گازطبیعی ۵1339301103

 نفت سیاه وکوره 2121111613۵

 گازوئیل 11123116013

 بنزین 9232116921

 نفت سفید 1901۵6۵92

 گاز مایع 0۵111211063

 زغال سنگ و چوب 013۵1113363

 در هر صنعت 2COمیزان کل انتشار  ۵9113391113

 مأخذ: محاسبات محقق

اکسیدکربن به ازای هر سوخت یو، میزان انتشار دیتیها در صنایع برحسب میلیون بیمیزان مصرف سوخت 1در جدول 

دهد. در مرحله بعدی، اکسیدکربن در هر صنعت را نشان میو در هر بخش محاسبه گردید جمع کل آنها میزان کل انتشار دی

ستانده -موجود در جدول داده« پاالیش و توزیع گاز طبیعی» های یادشده از بخشارقام مربوط به میزان تقاضای زیر بخش

ها از گاز طبیعی، ها از میزان تقاضای گاز طبیعی و با توجه به معیار وزن تقاضای این زیر بخش، سهم هر یک از زیر بخش0931

 آید.اکسیدکربن هر یک از زیر بخش به دست میمیزان انتشار دی



  

دو  0931ستانده سال -دهد. بخش معدن در جدول دادهر مربوط به بخش معدن را نشان نمیآما 0931ترازنامه هیدروکربوری 

زیر بخش دارد: بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی، بخش سایر معادن. طبق آمار موجود در ترازنامه هیدروکربوری سال 

در بخش استخراج  2COین میزان انتشار است. برای تعیمیلیون متر مکعب در روز گزارش شده01963، میزان گاز همراه0931

 0931نفت خام، باید این مقدار به هزار متر مکعب در سال تبدیل شود تا از طریق آمار موجود در ترازنامه هیدروکربوری در سال 

یو به یتیو، میزان انتشار گاز طبیعی با واحد میلیون بیتیهای فسیلی به میلیون بیدر خصوص تبدیل واحدهای مختلف سوخت

الدول هیات بین 1100دست آید؛ سپس با استفاده از ضرایب انتشار مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل 

در  2COآید. میزان انتشار مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی به دست می 2CO، میزان انتشار IPCCتغییر آب و هوا 

نتایج آمارگیری از معادن در » های فسیلی موجود در گزارش ای مربوط به مصرف سوختتوان از آمارهبخش سایر معادن را می

ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران، به دست آورد. این طرح که توسط معاونت برنامه« 0931برداری کشور در سال حال بهره

دهد. مانند مراحل ور برحسب فعالیت را نشان میبرداری کشمقدار سوخت مصرف شده، در نیروگاه داخلی معادن در حال بهره

، میزان انتشار IPCCیو تبدیل شده و با استفاده از ضرایب انتشار تیهای فسیلی به میلیون بیپیشین این میزان مصرف سوخت

2CO آید.دست میاین بخش نیز به 

است. در ترازنامه دروکربوری آمدههای حمل و نقل، کشاورزی و نیروگاه در ترازنامه هیبخش 2COمیزان انتشار 

های است. در نظام طبقه بندی فعالیتشدهمربوط به پاالیشگاه به طور مستقل نشان داده 2COهیدروکربوری میزان انتشار 

توان با یابد؛ پس میاختصاص می« پاالیشگاه نفتی»و « پاالیشگاه گازی»عنوان مربوط به دو بخش  ISIC ،.rev,4اقتصادی

مربوط به پاالیشگاه در  2COهای دو بخش، میزان انتشار انده هر بخش به مجموع ستانده هر بخش به مجموع ستاندهنسبت ست

 را به این دو بخش اختصاص داد. 0931ترازنامه هیدروکربوری سال 

 1931های اقتصادی )هزارتن( در سال به تفکیک زیربخش 2CO. میزان انتشار 5جدول 

 یوتیهزارتن به ازای یک میلیون بی2COمیزان انتشار بخش های اقتصادی ردیف

 11999 داری و دامپزشکیکشاورزی، جنگل 1

 0931 ماهیگیری 2

 ۵1110 نفت خام و گاز طبیعی 9

معادن استخراج 4  9139 

 01۵319 تولیدات صنعتی) ساخت( 5

 1111 تأمین برق 6

 0319۵ توزیع گاز 7

 0۵10 های تصفیهب و فعالیترسانی؛ مدیریت پسماند، فاضالآب 8

 93119 ساختمان  3

 ۵2023 عمده فروشی  11

 ۵119 هتل و خوابگاه 11

 91121 حمل و نقل و انبارداری 12

 3131 بانک 19

 0212 های جنبی آنهاهای مالی و فعالیتگریسایر واسطه 14

 1009 بیمه  15

 199۵1 خدمات کسب و کار 16

 031۵3 اجتماعی تامین و دفاع و عمومی امور 17

 09191 آموزش 18



  

 09199 بهداشت و مددکاری اجتماعی و تفریحی و مذهبی 13

 1331 سایرخدمات 21

 ۵03۵11 جمع

 مأخذ: محاسبات محقق

است اما آمار هزار تن بوده ۵03۵11های اقتصادی مربوط به بخش 2COدهد، کل میزان انتشار نشان می ۵جدول 

، آمار 0931هزار تن است؛ زیرا در ترازنامه هیدرو کربوری سال  ۵11101( 0)جدول 0931هیدروکربوری  موجود در ترازنامه

های های نفت خام و گاز طبیعی و سایر معادن موجود نیست. بنابراین برای تطابق بین بخشبخش 2COمربوط به میزان انتشار 

های یاد شده را مربوط به بخش 2CO، میزان انتشار 2COانتشار  و آمار مربوط به 0931ستانده -اقتصادی موجود در جدول داده

هزار تن است که اختالف بین  01303۵(برابر 1در )جدول  2COایم. با توجه به اینکه کل میزان انتشارمحاسبه و اضافه کرده

هزار تن( با میزان  ۵20922-01303۵= 11120(، )0محاسبه شده و آمار موجود در ترازنامه هیدروکربوری )جدول 2COانتشار 

 بخش معدن )جمع مقادیر مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن( برابر است. 2COانتشار 

در هر بخش )به صورت مستقیم و غیرمستقیم( و به ازای یک واحد تولید )میلیارد  2COحال برای بررسی میزان انتشار 

های تولیدی را به ازای یک واحد توسط بخش 2CO( نتایج میزان انتشار 2جدول ) است.شدهستانده استفاده-ریال(از تکنیک داده

 دهد.نشان می 2COتولید و در سه قسمت انتشار مستقیم، انتشار غیرمستقیم و انتشار مستقیم و غیرمستقیم 
 1931یال تولید در سال های مختلف به ازای یک میلیارد ر)تن( توسط بخش 2CO. میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم 6جدول 

میزان انتشار  بخش های اقتصادی ردیف

 2COمستقیم

میزان انتشار  رتبه

 2COغیرمستقیم

میزان انتشار مستقیم و  رتبه

 2COغیرمستقیم 

 رتبه

 1 32 1 31 2 02 داری و دامپزشکیکشاورزی، جنگل 0

 03 ۵۵ 03 ۵9 03 0 ماهیگیری 1

 01 2۵ 3 ۵3 00 ۵ نفت خام و گاز طبیعی 9

معادن استخراج 1  1 0۵ 21 3 21 01 

 0 911 0 10۵ 0 013 تولیدات صنعتی )ساخت( ۵

 1 30 ۵ 21 ۵ 03 تأمین برق 2

 ۵ 31 9 11 1 01 توزیع گاز 1

رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضالب آب 3

 های تصفیهو فعالیت

1 01 ۵1 09 ۵3 09 

 3 21 01 ۵1 3 01 ساختمان 3

 2 31 1 20 1 10 عمده فروشی 01

 02 ۵2 0۵ ۵1 02 1 هتل و خوابگاه 00

 1 33 1 21 9 11 حمل و نقل و انبارداری 01

 3 21 00 ۵1 3 01 بانک 09

-های مالی و فعالیتگریسایر واسطه 01

 های جنبی آنها

9 09 ۵1 01 ۵1 01 

 01 ۵۵ 02 ۵1 01 1 بیمه 0۵

 9 33 2 20 1 13 خدمات کسب و کار 02

 0۵ ۵2 03 ۵9 01 9 اجتماعی تامین و عدفا و عمومی امور 01

 03 ۵۵ 11 ۵9 03 0 آموزش 03

بهداشت و مددکاری اجتماعی و  03

 تفریحی و مذهبی

0 11 ۵9 01 ۵۵ 11 

 00 21 01 ۵۵ 01 3 سایرخدمات 11

  0211  099۵  91۵ جمع

 مأخذ: محاسبات محقق



  

خدمات »، «تولیدات صنعتی )ساخت(» هایب بخشترتیبهمستقیم  2COکند از منظر انتشار بیان می 2نتایج جدول 

اند. همچنین های نخست را به خود اختصاص دادهرتبه« تأمین برق» ،«عمده فروشی» ،«حمل و نقل و انبارداری» ،«کسب و کار

و  داریکشاورزی، جنگل»، «تولیدات صنعتی )ساخت(»های غیرمستقیم به ترتیب مربوط به بخش 2COبیشترین میزان انتشار 

تولیدات صنعتی »های است. در پایان هم بخشبوده« تأمین برق»، «حمل و نقل و انبارداری»، «توزیع گاز»، «دامپزشکی

بیشترین « توزیع گاز»، «حمل و نقل و انبارداری»، «خدمات کسب و کار»، «داری و دامپزشکیکشاورزی، جنگل»، «)ساخت(

 اند.تقیم داشتهرا به طور مستقیم و غیرمس 2COمیزان انتشار 
  2COهای مختلف تولیدی در انتشار مستقیم . سهم بخش7جدول 

سهم در انتشار  بخش

 2COمستقیم 

 )درصد(

سهم در انتشار  رتبه

 2COغیرمستقیم 

 )درصد(

سهم در انتشار مستقیم و  رتبه

 )درصد( 2COغیرمستقیم

 رتبه

 و داری¬جنگل کشاورزی،

 دامپزشکی

۵601 2 2 1 ۵63۵ 1 

 01 9691 03 1 03 1619 ریماهیگی

 01 963۵ 3 161۵ 00 0613 نفت خام و گاز طبیعی

معادن استخراج  1611 0۵ 1611 3 9613 01 

 0 11631 0 02601 0 11691 تولیدات صنعتی )ساخت(

 1 163۵ 2 1622 ۵ 2611 تأمین برق

 ۵ ۵613 9 ۵6۵2 1 1611 توزیع گاز

رسانی؛ مدیریت پسماند، آب

 های تصفیهتفاضالب و فعالی

0619 01 1611 09 96۵3 09 

 3 1600 01 1690 3 9612 ساختمان

 2 1633 1 16۵1 1 2631 عمده فروشی

 02 9611 0۵ 1611 02 1611 هتل و خوابگاه

 1 ۵692 1 1631 9 1639 حمل و نقل و انبارداری

 3 1613 00 161۵ 3 9611 بانک

های مالی و گریسایر واسطه

 هاهای جنبی آنفعالیت

0619 09 161۵ 01 9613 01 

 01 9693 02 1619 01 16۵1 بیمه

 9 ۵61۵ ۵ 16۵3 1 3610 خدمات کسب و کار

 تامین و دفاع و عمومی امور

 اجتماعی

1632 01 1 03 9611 0۵ 

 03 9699 11 9633 03 1619 آموزش

بهداشت و مددکاری اجتماعی و 

 تفریحی و مذهبی

1691 11 1610 01 9699 11 

 00 9630 01 1601 01 9601 ماتسایرخد

 مأخذ: محاسبات محقق

با سهمی « تولیدات صنعتی )ساخت(»های تولیدی مورد بررسی پس از بخش دهد در بین بخشنشان می 1جدول 

با « حمل و نقل و انبارداری»درصد،  3610با « خدمات کسب و کار»های به ترتیب بخش 2COدرصد از کل انتشار  11691معادل 

-را به خود اختصاص داده ۵تا 1های درصد، به ترتیب رتبه 2611با « تأمین برق»درصد و  2631با « عمده فروشی»درصد،  1639

 اند.را به خود اختصاص داده 2COدرصد از انتشار مستقیم  19بخش نخست  ۵اند. این 



  

و کمترین « دات صنعتی )ساخت(تولی»مربوط به بخش  2COبیشترین میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم و غیرمستقیم 

مربوط به بخش  2COکمترین میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم « آموزش»مربوط به بخش  2COمیزان انتشار غیرمستقیم 

 است.« بهداشت و مددکاری اجتماعی و تفریحی و مذهبی»

 

 گیریبحث و نتیجه

تواند شاخص مناسبی جهت سنجش عملکرد های تولیدی میتوسط بخش 2COمیزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم 

هایی که میزان انتشار آالیندگی های تولیدی از نقطه نظر سازگاری با محیط زیست محسوب شود. به بیانی دیگر بخشبخش

های تشویقی و تنبیهی مناسب زمینه الزم برای کاهش بیشتری از سطح مجاز و مورد انتظار دارند بایستی دولت با اتخاذ سیاست

تواند افزایش مالیات یا جریمه به دلیل آلودگی بیش از حد مجاز زیست نتشار آالیندگی آنها را مهیا کند. سیاست تنبیهی میا

های اقتصادی به صورت بهینه از آن استفاده کنند باشد و سیاست ای که بخشمحیطی یا افزایش قیمت حامل انرژی به گونه

تولیدات »های دهد که بخششود. نتایج این پژوهش نشان میایتی دیگر را شامل میهای حمتشویقی مانند سوبسید یا سیاست

« توزیع گاز»، «حمل و نقل و انبارداری»، «خدمات کسب و کار»، «داری و دامپزشکیکشاورزی، جنگل»، «صنعتی )ساخت(

 236۵3ولید دارند. این پنج بخش را به ازای یک واحد ت 2COرا به طور مستقیم و غیرمستقیم  2COبیشترین میزان انتشار 

اند. در را به خود اختصاص داده 2COدرصد از انتشار مستقیم و غیرمستقیم  11631اکسیدکربن و درصد از انتشار مستقیم دی

 های زیست محیطی کشور را بهبود بخشید.ها تا حدود زیادی شاخصرود با بهبود وضعیت این بخشنتیجه انتظار می
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