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  هاي اقتصادي در ايران  گيري آثار زيست محيطي فعاليت اندازه      

  ستاده -با رويكرد جدول داده 

  ، سمانه عشرتيزهره احمدي ،نصراللهي زهرا

  28/03/91پذيرش:تاريخ          20/02/91 تاريخ دريافت:
  

 چكيده 
هـاي اقتصـادي بـه دنبـال رشـد جمعيـت، مسـائلي هماننـد          امروزه رشد فعاليـت 

هاي زيست محيطي را به يكي  برداري بيش از اندازه از منابع طبيعي و آلودگي بهره
بر اين اساس رشد اقتصادي همـراه بـا   از معضالت زندگي بشر تبديل كرده است. 

عامل آن است و انسان براي در امان ماندن از آثـار   هايي است كه خود، محدوديت
هاي اقتصادي خود نيازمند الگوي جديدي از رشد است كه عالوه بر حفظ  فعاليت

محيط زيست با آن سازگار باشد. اين الگوي جديد توسعه پايدار نام گرفته اسـت.  
ترين داليل مطرح شدن بحـث توسـعه    توجه به مسائل زيست محيطي يكي از مهم

قدم نهادن در اين مسير در گـام اول مسـتلزم شناسـايي منـابع عمـده      ايدار است. پ
گيـري انتشـار    در اين تحقيق بـه بررسـي و انـدازه    ،از اين روايجاد آلودگي است. 

سـتاده   -هـاي بشـر بـا اسـتفاده از جـدول داده      اي ناشي از فعاليت گازهاي گلخانه
مشـخص شـد كـه در مـورد     بر اساس محاسبات انجـام شـده   پرداخته شده است. 

تـرين   اي و ريلـي بـزرگ   هاي حمـل و نقـل هـوايي، جـاده     ها، بخش اغلب آالينده
  باشند. مي منتشركنندگان گازهاي آالينده

 JEL: Q53, Q56, D57بندي   طبقه

   .ستانده –هاي اقتصادي، جدول داده آلودگي هوا، فعاليت :واژگان كليدي

                                                           
 گروه مديريت و حسابداري(نويسنده مسئول)، پست الكترونيكي:اقتصاد استاديار دانشگاه يزد، دانشكده ،  

   Nasrolaz@Yahoo.com   

 دانشگاه يزد اقتصاد ارشد دانشجوي كارشناسي  

  زدي دانشگاه اقتصاد كارشناسي ارشد دانشجوي  
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  مقدمه   .1

بـرداري   گيري هدف توسعه اقتصادي بـا بهـره   نشان داد پييافته  تجربه كشورهاي توسعه
مصرف آزمندانه منابع طبيعي منجـر بـه   اي بوده كه  گونه غيرمسئوالنه از محيط زيست به

هـاي آينـده را بـه مخـاطره انداختـه،       تخريب محيط زيست بشر شـده و زنـدگي نسـل   
بـه رو اسـت.   طوري كه امروز جهان با خطرات جدي در ارتباط با محـيط زيسـت رو   به

دهد كه كره زمين، دستخوش بحـران زيسـت محيطـي     هاي پيرامون ما نشان مي واقعيت
ها، آلودگي هوا و آب، گرم شدن كره زمين و تغييرات جوي،  است. كاهش سطح جنگل

هاي شهري و صنعتي، تهي شـدن منـابع، تخريـب مراتـع،      باال آمدن آب دريا، انبوه زباله
هاي زيست محيطـي   يه ازن و ... خود مصاديقي از بحرانكاهش تنوع زيستي، تخريب ال

  است.
اين مسأله در كشورهاي در حال توسعه همراه با تسريع در رونـد توسـعه، افـزايش    
جمعيت، توسعه شهرها، افزايش وسايل نقليه و گسترش ترافيك شهري، توسعه سريع و 

ت محيطي شـكل  نامتعادل اقتصادي، افزايش مصرف انرژي و عدم رعايت مقررات زيس
   تري به خود گرفته است. جدي

اند و با احساس  هاي اخير كشورها به اهميت مسايل زيست محيطي پي برده در سال
خطر نسبت به اين مساله به وضع برخي قـوانين در سـطح ملـي و يـا تنظـيم موافقـت       

ايـن رونـد و در نتيجـه احسـاس نيـاز بـه خـروج از        انـد.   هاي بين المللي پرداختـه  نامه
هاي فوق منجر به ظهور و بروز موضوع اساسي در دنيا به نام توسعه پايدار شـده   بحران
كشورها در اين راستا به دنبال كاهش ضايعات زيسـت محيطـي و همزمـان طـي     است. 

اي هـدايت   كنند فرآيند توسعه بـه گونـه   باشند، يعني تالش مي نمودن مراحل توسعه مي
هاي اقتصـادي، نظـام طبيعـت پويـايي      فعاليت افزوده شود كه ضمن حداكثرسازي ارزش

  تعادلي خود را از دست ندهد. 
هاي زيست محيطي با طرح در  عنوان راهبرد خروج از چالش مفهوم توسعه پايدار به

"گزارش برانت لند"بر اساس آغاز شد،  1972كنفرانس 
توسعه پايدار عبارت اسـت از   1

                                                           
1. Brundland Report. 
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هـاي آتـي را    توانايي نسل آن كهند، بدون مين كااي كه نيازهاي كنوني جهان را ت توسعه
  . )13، 1997 1يونسكو،(هاي خود به مخاطره افكند در برآوردن نياز

يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار در هر كشور چگونگي تعامل بخـش  در واقع 
انرژي، محيط زيست و اقتصاد است و توسعه پايـدار رويكـرد نـوين جهـان متمـدن را      

دانـد؛   مـي  "اقتصـادي زيسـت محيطـي   "به سـوي   "ت اقتصاديمحيط زيس"حركت از 
اي  وسيله همياري و تعامل ميان رشـته   رويكردي كه لزوم حمايت از محيط زيست را به

بين متخصصان منابع طبيعي و محيط زيست با كارشناسان و نخبگان حوزه اقتصـادي و  
تـرين   جمله ضروريمردان حوزه سياست بيش از پيش مورد تأكيد قرار داده و از  دولت

 ). 76 ،1389 شمرد (نصراللهي و غفاري، مي لوازم تضمين توسعه پايدار بر

اول تعامـل   ؛تواند سرمنشاء توجه به مسـاله پايـداري باشـند    چند عامل است كه مي
هاي اقتصادي با محيط زيست و ايجاد محدوديت در برابر رشد اقتصادي اسـت.   فعاليت

اند آن را ريشـه   اي است كه الگوهاي متعارف رشد نتوانسته عامل دوم مساله فقر فزاينده
كن سازند و عامل سوم تغييرات آب و هوايي و انتشار گازهاي آالينده زاست (وصـفي،  

1385 ،27(.  
آثار آن يكـي از مـواردي اسـت كـه در مسـائل       و (GES) اي انتشار گازهاي گلخانه

در جـو بـيش از مقـدار     هـا گازافزايش اين  .محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است
طبيعي آن، باعث گرم شدن هرچه بيشـتر آب و هـواي كـره زمـين، از بـين رفـتن اليـه        

كل حيات طبيعـي  و به خطر افتادن هاي خطرناك خورشيد،  محافظ زمين در مقابل اشعه
اي در جو بيش از حد طبيعـي آن باشـد، جـو زمـين      اگر مقدار گازهاي گلخانه .شود مي

هـاي   چـالش بنابراين،  رود. دنبال آن دماي كره زمين باال مي شود و به  تر مي تر و گرم گرم
گـذاران تبـديل شـده اسـت.      هـاي سياسـت   زيست محيطي به يكي از مهم ترين دغدغه

  مواجهه با اين موضوع در گام اول مستلزم شناسايي منابع عمده ايجـاد آلـودگي اسـت.    
اي ناشـي از   گيـري انتشـار گازهـاي گلخانـه     زهدر اين تحقيق به بررسي و اندا ،رو از اين

  ستاده پرداخته شده است. ـ  با استفاده از جدول داده اقتصادي در ايرانهاي  فعاليت
سازماندهي مقاله به اين ترتيب است كه در ادامه تحقيق، در بخـش دوم بـه ادبيـات    
                                                           
1. UNESCO.  
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خـش سـوم   شـود. در ب  تحقيق اعم از مرور مباني نظري و مطالعات تجربي پرداخته مـي 
ها  شده است. در بخش چهارم به تجزيه و تحليل يافته ارايهها و مدل تحقيق  معرفي داده

  شده است. ارايهگيري تحقيق  پرداخته شده و در نهايت در بخش پنجم نتيجه

    ستانده –چارچوب داده .2

 و بيني پيش ،اقتصادي ساختار تحليل ابزارهاي مهم ترين از ستانده–  داده جداول

 وابستگي و ها فعاليت بين كشور، روابط اقتصاد از جامع تصويري و باشد، ريزي مي مهبرنا

 ستانده  – اصل اساسي تحليل داده. ب) 1377 دهد (جهانگرد، مي نشان را يكديگر اب آنها
وسيله برداري از ضرايب  ه تواند ب ها مي يك از بخشهر ايند توليد در فر كه دارد مي بيان

  كننده رابطه بين نهاده جذب شده و ستانده توليد شده است. ه شود كه بيانساختاري نشان داد
  اوليه نهاده تعدادي از محصول توليد براي ،فعاليت يا بخش هر ستانده  - داده سيستم در

 توليد محصوالت از برخي عالوهه سرمايه) ب و مختلف هاي مهارت با كار نيروي (مثل

 هر كند. همچنين توليدات مي استفاده اي واسطه ادهنه عنوان به ها بخش ساير در شده

 نهادة يك عنوان هب كه قسمتي نمود: تقسيم قسمت دو به توان مي را فعاليت يا بخش

 به ديگر بخش .گيرد مي قرار استفاده مورد صنايع ساير و صنعت آن خود در واسطه

 انضمام به گذاري مصرف، سرمايه شامل كه شود مي داده تخصيص نهايي تقاضاي

  .باشد صادرات مي خالص و دولتي هاي هزينه فيزيكي، هاي يموجود تغييرات
i كل ستانده (توليد) بخش  iX تواند براي تقاضاي واسـطه و تقاضـاي نهـايي     مي

 شود: اين اساس معادله ستانده يا تراز توليدي به شكل زير تعريف مي شود، بر ارايه

)1(   ∑  iYijXiX  

نشـانگر   i( واگـذارمي شـود   jبه بخش  iبخش  نهاده اي است كه از ijXكه عنصر 
 را نشـان  iكل تقاضـاي نهـايي بـراي بخـش      iYو  شماره ستون است) jو  شماره سطر

شـامل  دهد كه شامل توليد براي مصرف خانوارها و دولت، اهداف سـرمايه گـذاري    مي
 با فرض تابع توليـد خطـي،   .باشد مي تشكيل سرمايه ثابت و تغييرات دارايي و صادرات

توان نوشت: مي
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)2(   jXijijX   

ij ) برابر با نسبت���

��
نشان دهنده اين است كه بـراي توليـد هـر واحـد سـتانده      )  

بيانگر ايـن اسـت    ijتوان گفت كه  ستفاده شده است، ميا iچه مقدار از نهاده  jبخش 
 توليـد كـل  Xj  و كنـد  تـأمين مـي   iچه نسبتي از نيازهاي خـود را از بخـش    jكه بخش 
  :) داريم1) دررابطه (2جايگذاري رابطه ( با ام است.   jمحصول 

)3(   ∑  iYjXijiX   

معادلـه همزمـان خـواهيم     nيك كشور سيستمي از براي نشان دادن سيستم توليدي 
  :دشو مي دادهنشان صورت زير به  شكل ماتريسي سيستم،داشت كه 

)4(           XYX   

A  يك ماتريس(n×n) يعني ستانده– داده فني ضرايب  αij است.  هاY  وX   به ترتيـب
» I«كاال است. بـا اسـتفاده از    nاي تقاضاي نهايي و توليد كل بر (n×1)بردارهاي ستوني 

  شود: مي شته) به شكل زير نو4به عنوان ماتريس واحد، معادله (

)5(   

YAIX 1)(   

، مـاتريس معكـوس   1-(I-A)و ، اين عبارت ماتريس بنيادي تحليل داده ستانده اسـت 
  ).2002، 1(كروز لئونتيف ناميده شده است

  تصاد و محيط زيستالگوهاي بررسي ارتباط اق .2-1

ترين روش براي بررسي ارتباط بين اقتصـاد   متعارف ترين و ستانده سادهـ   هاي داده الگو
آلـودگي كـاربرد زيـادي     ويژه در مطالعات مربوط به انرژي و  زيست است، به  و محيط

ستانده، به مسايل محـيط زيسـتي، الگوهـاي مختلفـي از      -تعميم مدل داده  دارند. براي
سـتانده   -ي دادههـا  به صورت كلي اكثـر مـدل  . ن اين زمينه مطرح شده استپژوهشگرا

                                                           
1. Cruz 
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ب)  الگوهـاي سـاده؛  : الـف)  توان تقسيم بندي كرد مي محيط زيست را در سه نوع الگو
الگوهـاي تعامـل بـين    و ج) الگوهاي ايجاد سطر و ستون جديد در جدول داده ستانده؛ 

كـه در ايـن تحقيـق از     با توجه به ايـن  .)1383(بانويي،  ي توليدي با اكولوژيها فعاليت
  گيرد. مي قرار ررسيالگوي ساده استفاده شده، اين مدل با جزئيات بيشتري مورد ب

  الگوي ساده ايجاد آالينده

بر حسـب واحـدهاي فيزيكـي بـه      ها آالينده ردر اين الگو مقادير مصرف انرژي و انتشا
ي ثانويه مانند بنزين، نفت سـفيد، گـاز   اه از انرژي ها مدل اضافه شده اند. انتشار آالينده

در اين الگو فرض بر اين اسـت كـه    گيرد. مي طبيعي تصفيه شده و ... مورد بررسي قرار
 ي نفتي و گازي هستند در اقتصاد مصـرف ها ي ثانويه كه محصول فرآوردهها فقط انرژي

ي هـا  حامـل  شود. ايـن  مي حاصل ها شود و انتشار آاليندها فقط از احتراق اين حامل مي
بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و گاز طبيعي. بنابـه   :انرژي عبارتند از

ستانده مبني بر همگن بودن عوامل توليد و خطي بودن تابع توليـد،   -فروض اوليه داده 
ي اقتصـادي  هـا  شود كه نسبت مصرف انرژي به كل توليد در هر يك از بخش مي فرض

  توان نوشت: مي ينثابت است، بنابرا
)6(                                                                             ��� �	

���

��
 

�  به طوري كه: � � ∗ �     

به ازاء هر واحد توليـد   kنشان دهنده ميزان مصرف حامل انرژي  Cدر عبارت فوق 
باشـد. بـا    مـي  jتوسـط بخـش    kل انـرژي  بيانگر كل مصرف حام fاست و  jكل بخش 

YAIXجايگذاري مقدار  1)(         ميزان مصـرف انـرژي توسـط توليـد كننـدگان بـه
 findآيد كه اين مقدار با  مي دست

  شود: مي نشان داده

 )7(   YAICindf 1)(   

نـي  ) بـه مع ‘هاي توليدي (عالمت ( = شدت انرژي براي فعاليت Cدر عبارت فوق: 
هـاي آالينـده نيـز چنـين      = كل تقاضاي نهايي. براي انتشار گازYماتريس قطري است)؛ 
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  توان نوشت: توان طي كرد به طوري كه مي فرآيندي را مي

)8(   e� �	
��

��
  

 توان به صورت زير نوشت: را مي 8عبارت 

 )9(  E=e*X    

  در عبارت فوق خواهيم داشت: Xبا جايگذاري مقدار 

)10(   YAIeEind
1)(   

كـربن بـر حسـب واحـد فيزيكـي توسـط        اكسـيد  كه عبارت فوق ميـزان انتشـار دي  
  دهـد. عبـارت فـوق بـه صـورت ماتريسـي اسـت و مـاتريس         مي ارايهتوليدكنندگان را 

 e’(I-A)-1      نشانگر ضرايب مستقيم و غيرمستقيم انتشـار آالينـده توسـط توليدكننـدگان
  است. 

 

 . مطالعات تجربي3

ابتدا در ايران سپس به تحقيقات انجـام   ،در اين بخش به برخي از تحقيقات انجام گرفته
  .شود گرفته در خارج از ايران در اين زمينه پرداخته مي

انجـام گرفـت.    43*43، طراحي و تدوين داده ستانده انرژي با ابعـاد  1377در سال 
و بر  1373العات آماري سال اين يك جدول داده ستانده غير آماري بود كه بر مبناي اط

مركز آمار ايران و با استفاده 1370ستانده سال  -پايه ساختار و ضرايب فني جدول داده 
  ).419، 1382(عسگري و بختياري، . تهيه شده بود تعديل شده RASاز روش 

تحقيق ديگري با عنوان محاسبه آالينده زايي مصارف خانوارهـا بـا   ) 1382(اخباري 
در ايـن  است.  انجام داده 1378ال ستانده محيط زيستي براي س -حليل دادهاستفاده از ت

آمار  .شده است استفاده 1378بخشي براي سال  25ستانده  -تحقيق از يك جدول داده 
تهيـه شـده اسـت. در ايـن      1378نامه انـرژي   ها نيز از تراز و اطالعات مربوط به آالينده

تن  153898294، برابر با 1378ها براي سال تحقيق مجموع آالينده زايي مصرف خانوار
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است و بخش برق، ساير صنعت ساخت، حمل ونقل بار و صنايع معدن باالترين ميـزان  
  . را دارند CO2انتشار 

اقتصـادي، محـيط    هـاي  بررسي كمي پيوند بين فعاليت "تحقيق ديگري نيز با عنوان
ـ  -زيست و انرژي در قالب الگوي داده اكسـيد   ا تأكيـد برانتشـار دي  ستانده بسط يافته ب

وي در  .انجـام گرفتـه اسـت    )1385توسط وصفي اسفسـتاني(  "در ايران  (CO2)كربن 
. نتايج تحقيق نشـان  است كرده استفاده 1378 سال ستانده –تحقيق خود از جداول داده 

درصـد از   6/7درصد و كاالهاي صادراتي مسـئوليت   63دهد كه خانوارها مسئوليت  مي
   .را بر عهده دارند CO2انتشار 

بررسي نقش تقاضاكنندگان نهايي در ايجاد آلودگي هوا در قالب "تحقيقي نيز با عنوان 
 "در ايـران   (Co2, So2, NOx, CH, SPM)ستانده بسط يافته بـا تأكيـد بـر انتشـار      - داده

 1378 سـال  يها داده مبناي بر پژوهش اين در. است گرفته انجام) 1386(فرامرزي  توسط
 تعمـيم  الگـوي  بلـر،  و ميلر آاليندگي ايجاد يافته تعميم ستانده – داده الگوي از استفاده با

و  (Co2, So2, Nox, CH, SPM)نوع آالينـده   5لئونتيف ميزان انتشار  آاليندگي ايجاد يافته
 ،ي اقتصـادي پرداختـه شـده   هـا  توسط بخـش  ها كه براي كاهش آالينده اي ههمچنين هزين

رفتـه اسـت. بـر اسـاس محاسـبات انجـام شـده مشـخص شـد كـه           مورد بررسي قـرار گ 
 Co2 ،(96/1383566تـن (  157724735تقاضاكنندگان نهايي به طور غير مستقيم به ميزان 

ــن ( ــن So2 ،(56/4551819 )Nox ،(316/992906 )ت ــن CH،(684/236216 )ت ) SPMت
  كنند.   مي منتشر

انجام گرفته است كه  1لنزن براي كشور استراليا توسط مانفرد 1998سال تحقيقي در 
هـاي فسـيلي را بررسـي     اي منتشـره از مصـرف سـوخت    انرژي اوليه و گازهاي گلخانه

هاي با باالترين شدت انرژي عبارتنـد از: توليـد    كه بخشداد كند. نتايج تحقيق نشان  مي
تـرين   آهن و فـوالد و پـايين  ، برق حرارتي، محصوالت سفالي، فلزات اساسي غير آهني

نقل، خدمات و انبارداري و  رژي هم مربوط به خدمات اجتماعي، ساير حمل وشدت ان
  باشد.   خدمات بازرگاني و مالي مي

                                                           
1. Manfred Lenzen  
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انجـام   2002در سـال  براي كشور پرتغال 1توسط لوئيس كروزكه تحقيق ديگري در 
سه سوخت فسيلي ذغال سنگ، نفت خام و گاز طبيعي مورد بررسي قرار گرفته  ،گرفت

، در CO2 فقط يك نوع آالينده محيط زيستي كـه عبـارت اسـت از   شود كه  و فرض مي
دهد كه شدت ذغال سنگ بـه ترتيـب در صـنايع     شود. نتايج نشان مي طبيعت منتشر مي

هـاي فسـيلي و توزيـع بـرق      استخراج صنعت محصوالت ذغالي، توليد برق از سـوخت 
م و صـنعت  هاي استخراج نفت خا هاست. شدت نفت نيز در بخش باالتر از ساير بخش

هاي فسـيلي و توزيـع بـرق از     تصفيه و بازيافت محصوالت نفتي، توليد برق از سوخت
هـاي اسـتخراج صـنعت     نيـز در بخـش   CO2 شـدت  ها بـاالتر بـوده اسـت.    ساير بخش

محصوالت ذغالي، استخراج نفت خام و صنعت تصفيه و بازيافت محصـوالت نفتـي و   
محصـوالت گـازي بـاالتر از سـاير      استخراج گاز طبيعي و صـنعت تصـفيه و بازيافـت   

 هاست. بخش

ثير اصالحات اقتصادي انجام گرفته در أتاي  طي مطالعه 2موخوپادياي و چاكرابورتي
. نمودنـد بررسي  ها در هند را بر مصرف انرژي و انتشار آالينده 1992و  1991ي ها سال

 7/5بـا نـرخ   دوره مصرف انرژي در هنـد سـاالنه   اين دهد كه در  نتايج تحقيق نشان مي
اولين صنايع انرژي بر آالينده زا به ترتيب عبارتند از: محصوالت  ودرصد افزايش يافته 

  .آهن و فوالد، حمل و نقل و صنايع نساجينفتي، برق، 
تغييرات در ضريب فزاينده اسـپانيا   2007در سال  3در مطالعه انجام گرفته توسط اليوپ

تاده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. س -  در چارچوب داده 1995 - 2000طي دوره 
علت تغييرات در ضرايب انتشـار (اثـرات    اي كه به وي با تمايز قايل شدن بين اثرات فزاينده

شـوند، چنـين نتيجـه     شدت آلودگي) و ضرايب فني (اثرات ساختار اقتصادي) حاصل مـي 
رد. نتـايج  هـاي توليـدي وجـود دا    گرفت كه كاهش معناداري در شـدت آلـودگي فعاليـت   

صورت منفي و مثبت  ترتيب به  بهشدت آلودگي و ساختار اقتصادي دهنده آن است كه  نشان
  در ايجاد تغييرات ضرايب انتشار نقش دارند. 

هـاي اداره   و داده BEAستانده برگرفتـه از   -با استفاده از جدول داده )2008( 4باخنر

                                                           
1. Luis Cruz 
2. Mukhopadhyay & Chakraborty 
3. Llop 

4. Burkander 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 )1391 بهار، »17پياپي « 1شماره  ، ششمفصلنامه مدلسازي اقتصادي (سال     _________________     

  
54

ها بيشترين نقش را در  كه كدام بخشپردازد  آمار اياالت متحده به تعيين اين موضوع مي
گيري  ايجاد آلودگي سرب و اسيد سولفوريك دارند. وي اين نتايج را با استفاده از اندازه

كند. باخنر دريافت كه بيشـترين آلـودگي    وزن آلودگي توسط تراكم جمعيت مقايسه مي
هـاي توليـد انـرژي الكتريكـي و اجـزاي       اسيد سولفوريك و سـرب مربـوط بـه بخـش    

  .لكتريكي استا
ستانده لئونتيف به تجزيه و  - با استفاده از جدول داده 2009) در سال 2009باخنر (

اي در  تحليل و تعييين ميزان آلودگي در هر دو بخش تقاضـاي كـاالي نهـايي و واسـطه    
، در 2002اياالت متحده پرداخت. وي دريافت كه بيشترين آلودگي ايجاد شده در سـال  

محصوالت اوليه يد نهايي كاال و استفاده از كاالي واسطه، مربوط به هاي تول هر دو بخش
 ت.اسفلزات غير آهني بوده 

اي از  در شاخه CO2مطالعه به بررسي انتشار گاز طي  2009آلكانترا و پاديال در سال 
الزم به ذكر است، در اين مطالعه كل توليد بخش خدمات به  بخش خدمات پرداخته اند.

به دست آمـده   پردازند، تقسيم شده است. نتايج مي CO2ه به انتشار گاز گروه ك پنج زير
كـه   هـاي خـدمات در ايـن زمينـه بـوده      گر نقـش متفـاوت زيرگـروه   از اين مطالعه بيان

در بخـش خـدمات    CO2هاي حمل و نقـل داراي بـاالترين سـطح انتشـار گـاز       فعاليت
هـا در   اسـت كـه ايـن فعاليـت     باشند. از ديگر نتايج به دست آمده در اين مطالعه آن مي

باشند كه در ايـن صـورت    نياز مي هاي اقتصادي مورد قسمت تقاضاي نهايي ساير بخش
هاي خـدمات   شود. به دليل اثر كشش قوي فعاليت باعث افزايش گازهاي منتشر شده مي

هـاي بخـش    هاي اقتصادي، نقش مستقيم و غيـر مسـتقيم سـاير فعاليـت     در ساير بخش
با توجه به نتايج به دست آمـده،   تر است. اي با اهميت گازهاي گلخانهخدمات در توليد 

ــت ــر تجــارت  فعالي ــايي نظي ــل و     ه ــي، هت ــده فروشــي و خــرده فروش در بخــش عم
هاي بازرگاني و كسب و كار بايد مورد توجه  داري، امالك و مستغالت، فعاليت رستوران

 قرار گيرند.

  1384ستانده سال  –معرفي جدول داده .4

ستانده آماري تهيه شده توسط مركز آمار ايران مربوط بـه   -ايران آخرين جدول دادهدر 
سـتانده آمـاري منتشـر شـده توسـط بانـك        -باشد و آخرين جدول داده مي 1380سال 
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هـاي غيـر    است. عالوه بر ايـن بـا اسـتفاده از روش    1378مركزي ايران مربوط به سال 
ستانده بهنگام شده است كـه يكـي از ايـن     - هاي اخير نيز جدول داده آماري براي سال

باشـد، كـه در ايـن     مي 1384هنگام شده وزارت نيرو براي سال ستانده به -جداول داده
  مطالعه مبناي محاسبات قرار گرفته است.

  ستانده انرژي و محيط زيستي  – تشكيل جدول داده

ه انـرژي، مصـرف   ستانده و آمـار مصـرف انـرژي در ترازنامـ     -با استفاده از جدول داده

  هاي مختلف بر حسب واحدهاي فيزيكي برآورد شد.   انرژي بخش

در مصـرف انـرژي، ميـزان انتشـار     1هـا)  (ضرايب انتشار آالينـده  EPAبا ضرب ضرايب 

. به اين ترتيب جدولي تهيه شد كـه  2ها به دست آمد اي به تفكيك بخش گازهاي گلخانه

زان انتشار آالينده محيط زيسـتي را نشـان   هاي اقتصادي، انرژي و مي نحوه تعامل فعاليت

سـتانده، ضـرايب    -دهد. با استفاده از فرض ثابت بودن ضرايب فني در تحليـل داده  مي

به جدول بهنگـام شـده    1378هاي گازي، از جدول سال  مصرف انرژي و انتشار آالينده

يسـتي  ستانده انرژي و محيط ز -تسري داده شد و به اين ترتيب جدول داده 1384سال 

  برآورد شد. 1384براي سال 

  محاسبه مدل .5

در اين قسمت مدل پيشنهادي محاسبه شده، و نتايج بـه دسـت آمـده تجزيـه و تحليـل      
  شود.  و سواالت طرح شده در پژوهش نيز در اين قسمت بررسي مي ها فرضيه شود مي

)، gfشوند كـه عبارتنـد از بنـزين (    در اين بررسي شش حامل انرژي وارد مدل مي
  ) و گـاز طبيعـي   pf)، گـاز مـايع (  hf)، نفت كـوره ( of)، نفت گاز (kfنفت سفيد (

)nfي انرژي بـر  ها ). غير از گاز طبيعي كه بر حسب هزار متر مكعب است ساير حامل

                                                           
براي انتشار دي اكسيد كربن از دفتر تغييـرات آب و هـوايي سـازمان ملـل (مسـتقر در سـازمان        EPAضرايب . 1

  حفاظت محيط زيست) اخذ شد.
  1385وصفي اسفستاني،  .2
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هاي فوق به صـورت جبـري    باشند. ميزان مصرف هر كدام از حامل حسب هزار ليتر مي
  شود: به شكل زير نشان داده مي

YAIcf gg
1)(   YAIcf hh

1)(   

YAIcf kk
1)(   YAIcf pp

1)(   

YAIcf oo
1)(   YAIcf nn

1)(   

ترتيب داللت بر بنزين، نفت سفيد، نفت گـاز، نفـت كـوره،     به nو  g ،k ،o ،h ،pكه 
ي مختلـف انـرژي   هـا  گاز مايع و گاز طبيعي دارد. عبارات فوق ميـزان مصـرف حامـل   

  دهد.  توليدكنندگان را نشان مي
نيـز از معـادالتي اسـتفاده     CO2و  SOX ،NOX ،HC ،SPMهـاي   براي تخمين انتشار آالينده

باشد. بـراي ايـن كـار ابتـدا انتشـار       ها همانند عبارات مربوط به انرژي مي كه شكل آن شود مي
هـاي انـرژي محاسـبه شـده و      از هر يك از حامل CO2و  SOX ،NOX ،HC ،SPMهاي  آالينده

  سپس كل گازهاي منتشره با هم جمع زده شده است.
يـب ضـرايب مـدل    ستانده انرژي و محيط زيستي، بـه ترت  -با استفاده از جدول داده

(ضـرايب مسـتقيم    eها (ضرايب مستقيم مصرف انـرژي) و   cشود. ابتدا  تخمين زده مي
هـاي   ضرايب مستقيم مربوط به حامـل  1شوند كه در جدول  انتشار آالينده) محاسبه مي

  انرژي نشان داده شده است.
ر دهد كه به ازاي يك ميليون ريال تقاضاي نهايي بـراي هـ   ضرايب مستقيم نشان مي

بخش به طور مستقيم چه ميزان مصرف انرژي صورت گرفته است. نتايج به دست آمده 
ي حمل و ها دهد كه باالترين ضرايب مستقيم مربوط به مصرف بنزين در بخش نشان مي

باشد. در رابطه با مصرف نفـت سـفيد    اي و استخراج ساير معادن مي نقل هوايي و جاده
به ساير خدمات، خدمات پشتيباني و كمكي حمل و نيز باالترين ضرايب مستقيم مربوط 

باشـد. بـاالترين ضـرايب مسـتقيم      هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي مي نقل و فرآورده
مصرف نفت كوره نيز مربوط به توليد محصوالت كاني غير فلزي، حمل و نقـل آبـي و   

تـل و  باشـد. در رابطـه بـا گـاز مـايع نيـز خـدمات ه        توليد و توزيع آب، برق وگاز مي
هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي و ساير خدمات به ترتيب باالترين  رستوران، فرآورده

باشند. باالترين ضرايب مستقيم گاز طبيعي نيز بـه ترتيـب در    ضرايب مستقيم را دارا مي
هاي توليد، توزيع و انتقال آب، برق و گاز، محصوالت كاني غيرفلزي و خـدمات   بخش

  هتل و رستوران است. 
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  هزار ليتر به ميليون ريال –ي مختلفها ضرايب مستقيم مصرف انرژي .1ول جد

 مصرف انرژي

  هاي  بخش

 اقتصادي كشور

  گاز طبيعي

(هزار متر مكعب)
 تن -گاز مايع نفت كوره و سياه گازوئيل نفت سفيد بنزين

 0�00046888 0�00008384 0�02362687 0�00120556 0�00576719 0�00000095 محصوالت كشاورزي

 0�00001088 0�00004091 0�00189263 0�00001604 0�00024851 0�00000044 محصوالت معدني

 محصوالت غذايي و

آشاميدني و توتون و 

 تنباكو

0�00000921 0�00055958 0�00074050 0�00639023 0�00299025 0�00015333 

محصوالت نساجي، 

محصوالت چوبي و 

 كاغذي

0�00000956 0�00074821 0�00051888 0�00340568 0�00150818 0�0001207 

 ي نفتي وها فراورده

 محصوالت پتروشيمي
0�00001458 0�00193149 0�00255384 0�00211362 0�00149916 0�00354916 

محصوالت كاني 

 غيرفلزي
0�00005009 0�00186179 0�00108364 0�01199083 0�04846830 0�00173241 

 فلزات اساسي و

لزي محصوالت ف

 ساخته شده

0�00004776 0�00020080 0�00004016 0�00242191 0�00085348 0�00009507 

محصوالت ماشيني و 

 تجهيزات
0�00000226 0�00044232 0�00010668 0�00093670 0�00008755 0�00012278 

 0�00042449 0�01550693 0�01445254 0�00009366 0�00227558 0�00039122 آب، برق و گاز

 0�00002487 0�00033721 0�00606294 0�00029768 0�00294713 0�00000000 ختمانسا

انواع  بازرگاني و

 خدمات تعميراتي
0�00002623 0�00810248 0�00035858 0�01591376 0�00087560 0�00009373 

 0�00655267 0�00003367 0�00404744 0�00245591 0�00078401 0�00004995 خدمات هتل و رستوران

 0�00002197 0�00501108 0�09146701 0�00002737 0�00526773 0�00000119 حمل و نقل ريلي

 0�00000489 0�00000000 0�06928420 0�00000214 0�05324101 0�00000038 اي حمل و نقل جاده

 0�00000395 0�71506842 0�01099420 0�00000000 0�00070367 0�00000136 حمل و نقل آبي

 0�00000000 0�00000000 0�00117655 0�00000000 0�53287072 0�00000373 نقل هوايي حمل و

خدمات پشتيباني و 

 كمكي حمل و نقل
0�00002640 0�01210100 0�00868249 0�02355693 0�00546004 0�00129813 

خدمات پست و 

و  مخابرات

 هاي مالي گري واسطه

0�00000264 0�00282646 0�00006996 0�00110427 0�00000000 0�00005691 

 خدمات مستغالت و

ساير خدمات كسب و 

 كار

0�00000152 0�00043990 0�00016340 0�00017699 0�00000012 0�00004119 

 0�00283849 0�00083681 0�00873270 0�01905831 0�02323798 0�00001836 ساير خدمات

 منبع: محاسبات تحقيق
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ضرايب مستقيم و غيرمستقيم نشان داده شده اسـت.  ) نيز جمع سطري 2در جدول (

دهد كه با افزايش يك ميليون ريال تقاضاي نهايي براي هر يك از  اين ضرايب نشان مي

يابد. بـه طـور مثـال محاسـبات      هاي انرژي چه ميزان افزايش مي ها، مصرف حامل بخش

حمـل و نقـل   دهد كه با افزايش يك ميليون ريال تقاضاي نهايي بـراي بخـش    نشان مي

هـا   ليتر بنزين در خـود بخـش و سـاير بخـش     538مستقيم  هوايي به طور مستقيم و غير

  شود. مصرف مي

مسـتقيم مصـرف بنـزين بـه      دهد كه باالترين ضرايب مستقيم غير محاسبات نشان مي

اي و سـاير خـدمات بـوده     هاي حمل و نقل هوايي، حمل و نقل جـاده  ترتيب در بخش

هـاي سـاير    مسـتقيم نفـت سـفيد هـم در بخـش      غير -مستقيم است و باالترين ضرايب

هـاي نفتـي و    خدمات، خـدمات پشـتيباني و كمكـي حمـل و نقـل، و بخـش فـرآورده       

  محصوالت پتروشيمي بوده است. 

 هزار ليتر بر ميليون ريال – هاي مختلف غيرمستقيم انتشار مصرف انرژي –ضرايب مستقيم .2جدول

 مصرف انرژي

  هاي  بخش

 شوراقتصادي ك

  گاز طبيعي 

(هزار متر 

 مكعب)

 گازوئيل نفت سفيد بنزين
نفت كوره و 

 سياه
 تن -گاز مايع

 0�000880 0�002120 0�027897 0�001702 0�008142 0�000026 محصوالت كشاورزي

 0�000038 0�000645 0�002302 0�000058 0�000805 0�000002 محصوالت معدني

و  آشاميدني و توتون محصوالت غذايي و

 تنباكو
0�000031 0�007861 0�001886 0�022657 0�007803 0�000716 

محصوالت چوبي و  محصوالت نساجي

 و كاغذي
0�000021 0�003583 0�001017 0�009451 0�003025 0�000401 

محصوالت  ي نفتي وها فراورده

 پتروشيمي
0�000022 0�004355 0�002911 0�005656 0�002917 0�003858 

 0�002160 0�054202 0�020012 0�001734 0�008228 0�000078 كاني غيرفلزيمحصوالت 

محصوالت فلزي  فلزات اساسي و

 ساخته شده
0�000075 0�004375 0�000405 0�007990 0�004435 0�000342 

 0�000467 0�003217 0�006761 0�000608 0�005238 0�000017 محصوالت ماشيني و تجهيزات

 0�001036 0�019615 0�021298  0�001711 0�008096 0�000434 آب، برق و گاز

 0�000813 0�017709 0�020566 0�001133 0�014253 0�000039 ساختمان

 0�000270 0�002258 0�018431 0�000795 0�010113 0�000038 انواع خدمات تعميراتي بازرگاني و

 0�006785 0�002415 0�009666 0�002888 0�003723 0�000066 خدمات هتل و رستوران

 0�000706 0�001960�100730�009696 0�011712 0�000028 حمل و نقل ريلي
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 مصرف انرژي

  هاي  بخش

 شوراقتصادي ك

  گاز طبيعي 

(هزار متر 

 مكعب)

 گازوئيل نفت سفيد بنزين
نفت كوره و 

 سياه
 تن -گاز مايع

1 1 

 0�001069 0�002082 0�074820 0�001455 0�057003 0�000014 اي حمل و نقل جاده

 0�000972 0�717450 0�017669 0�003393 0�007047 0�000016 حمل و نقل آبي

 0�001513 0�003059 0�008442 0�001878 0�538033 0�000021 حمل و نقل هوايي

 0�002169 0�008174 0�030632 0�010742 0�017537 0�000043 خدمات پشتيباني و كمكي حمل و نقل

خدمات پست و مخابراتو 

 هاي مالي گري واسطه
0�000021 0�006440 0�000518 0�004439 0�001800 0�000247 

ت كسب ساير خدما خدمات مستغالت و

 و كار
0�000005 0�001381 0�000319 0�001604 0�000750 0�000129 

 0�003121 0�002179 0�011965 0�019517 0�025688 0�000029 ساير خدمات

 تحقيقمحاسبات  منبع:
 

ها از انتشار گازهاي  مستقيم، هر يك از بخش غير -ضرايب مستقيم، ضرايب مستقيم

 شود. نشان داده مي 4و  3 هاي جدول اي نيز محاسبه شده و در گلخانه
 

  كيلوگرم بر ميليون ريال – هاي مختلف ضرايب مستقيم انتشار آالينده .3جدول 

  مصرف انرژي

 هاي اقتصادي كشور بخش
SOx NOx CO HC SPM CO2 

 82�609 0�070 0�065 1�487 0�190 0�318 محصوالت كشاورزي

 6�673 0�005 0�003 0�065 0�015 0�027 محصوالت معدني

آشاميدني و توتون  محصوالت غذايي و

 و تنباكو
0�248 0�096 0�151 0�009 0�029 47�065 

محصوالت نساجي و محصوالت چوبي 

 و كاغذي
0�129 0�067 0�197 0�010 0�017 35�087 

محصوالت  هاي نفتي و فراورده

 پتروشيمي
0�129 0�099 0�502 0�022 0�023 54�705 

 282�625 0�186 0�044 0�521 0�599 2�808 لزيمحصوالت كاني غيرف

محصوالت فلزي  فلزات اساسي و

 ساخته شده
0�080 0�156 0�066 0�005 0�020 100�424 

 8�560 0�004 0�005 0�114 0�016 0�018 محصوالت ماشيني و تجهيزات

 833�975 0�173 0�048 0�701 1�306 1�049 آب، برق و گاز
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  مصرف انرژي

 هاي اقتصادي كشور بخش
SOx NOx CO HC SPM CO2 

 24�855 0�021 0�031 0�756 0�058 0�100 ساختمان

 114�775 0�060 0�087 2�086 0�225 0�263 انواع خدمات تعميراتي بازرگاني و

 124�621 0�031 0�012 0�219 0�198 0�082 خدمات هتل و رستوران

 275�034 32�042 2�082 4�197 3�635 1�206 حمل و نقل ريلي

 308�660 25�200 2�877 17�554 2�871 0�973 اي حمل و نقل جاده

 2179�841 3�853 0�252 0�525 0�479 0�145 حمل و نقل آبي

 1230�410 10�579 14�394 156�144 6�400 1�282 حمل و نقل هوايي

 182�226 8�462 0�820 4�218 41�893 0�327 خدمات پشتيباني و كمكي حمل و نقل

و  خدمات پست و مخابرات

 هاي مالي گري واسطه
0�018 1�862 0�857 0�098 0�439 14�720 

خدمات مستغالت وساير خدمات 

 كسب و كار
0�003 1�312 0�134 0�015 0�070 4�859 

 168�374 3�503 0�799 7�039 90�221 0�151 ساير خدمات

  تحقيقمحاسبات  منبع:
  

  كيلوگرم بر ميليون ريال – هاي مختلف مستقيم انتشار آالينده غير –ضرايب مستقيم .4جدول 

  رژيمصرف ان

 هاي اقتصادي كشور بخش
SOx NOx CO HC SPM CO2 

 155�530 0�594 0�146 2�199 1�234 0�445 محصوالت كشاورزي

 14�383 0�106 0�023 0�234 0�195 0�040 محصوالت معدني

آشاميدني و توتون و  محصوالت غذايي و

 تنباكو
0�571 1�857 2�317 0�253 1�691 167�341 

الت چوبي و محصوالت نساجي و محصو

 كاغذي
0�250 0�914 1�022 0�095 0�550 84�881 

 88�918 0�848 0�127 1�261 0�855 0�206 محصوالت پتروشيمي هاي نفتي و فراورده

 390�976 1�926 0�295 2�485 2�679 3�091 محصوالت كاني غيرفلزي

محصوالت فلزي ساخته  فلزات اساسي و

 شده
0�247 1�401 1�359 0�173 1�198 189�074 

 73�623 1�322 0�193 1�589 1�473 0�142 محصوالت ماشيني و تجهيزات

 963�977 1�465 0�260 2�475 7�873 1�280 آب، برق و گاز

 219�189 3�175 0�488 4�259 2�252 0�952 ساختمان
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  رژيمصرف ان

 هاي اقتصادي كشور بخش
SOx NOx CO HC SPM CO2 

 154�146 0�583 0�164 2�704 2�008 0�338 انواع خدمات تعميراتي بازرگاني و

 185�037 0�740 0�116 1�103 1�078 0�225 ستورانخدمات هتل و ر

 384�968 34�144 2�354 6�203 11�374 1�451 حمل و نقل ريلي

 368�803 26�408 3�028 18�709 6�622 1�097 اي حمل و نقل جاده

 2256�764 5�756 0�518 2�503 15�021 0�278 حمل و نقل آبي

 1311�362 12�285 14�609 157�745 11�140 1�447 حمل و نقل هوايي

 260�520 10�317 1�058 5�925 49�773 0�488 خدمات پشتيباني و كمكي حمل و نقل

و  خدمات پست و مخابرات

 هاي مالي گري واسطه
0�127 3�859 1�952 0�224 1�115 74�194 

خدمات مستغالت وساير خدمات كسب و 

 كار
0�046 1�763 0�417 0�049 0�290 20�017 

 208�094 4�051 0�885 7�775 91�662 0�231 تساير خدما

  منبع: محاسبات تحقيق
  

براساس محاسبات به عمل آمده ترتيب سه بخش اول با باالترين ضرايب مسـتقيم و  
مـنعكس شـده اسـت.     6و  5مسـتقيم انتشـار آالينـده در جـداول      غير -ضرايب مستقيم

هـاي حمـل و    رد بخشهمانطور كه با توجه به اين جداول مشخص است در اغلب موا
  اند. ها بوده نقل داراي بيشترين ضرايب مستقيم، مستقيم غيرمستقيم انتشار آالينده

  
  

و ضرايب  ها با توجه به ضرايب مستقيم هاي اول تا سوم انتشار آالينده هاي با رده بخش .5جدول 

  مستقيم و غيرمستقيم

  غيرمستقيم - ضرائب مستقيم  ضرائب مستقيم

  3  2  1  3  2  1 آالينده

SOx 

محصوالت كاني 

  غيرفلزي
 حمل و نقل هوايي

حمل و نقل 

  ريلي

محصوالت 

كاني 

  غيرفلزي

  حمل و نقل ريلي
حمل و نقل 

  هوايي

NOx  ساير خدمات  

خدمات پشتيباني 

كمكي و حمل و 

  نقل

حمل و نقل 

  هوايي
 ساير خدمات

خدمات پشتيباني 

كمكي و حمل و 

  نقل

حمل و نقل 

  آبي
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  غيرمستقيم - ضرائب مستقيم  ضرائب مستقيم

  3  2  1  3  2  1 آالينده

CO  
حمل و نقل 

  هوايي

حمل و نقل 

  اي جاده
  ساير خدمات

حمل و نقل 

  هوايي
  حمل و نقل آبي

ساير 

  خدمات

HC  
حمل و نقل 

  هوايي

حمل و نقل 

  اي جاده

حمل و نقل 

  ريلي

حمل و نقل 

  هوايي
 اي حمل و نقل جاده

حمل و نقل 

  ريلي

SPM 
حمل و نقل 

  ريلي

حمل و نقل 

  اي جاده

حمل و نقل 

  هوايي

حمل و نقل 

  ريلي
 اي حمل و نقل جاده

حمل و نقل 

  هوايي

CO2  

 حمل و نقل هوايي حمل و نقل آبي
آب و برق و 

  گاز

حمل و نقل 

  آبي

آب و برق و   حمل و نقل هوايي

  گاز

 تحقيقمحاسبات  منبع:

  گيري و پيشنهادها نتيجه .6

هاي  هاي بشر امروزه به عنوان يكي از محدوديت تاثيرات زيست محيطي فعاليتامروزه 
توليـدي  هـاي   مهم ترين نهادهعنوان يكي از  بههاي انرژي  املحمطرح شده است. رشد 

ايفـا  زيست محيطي  و تأثيرات ها انتشار آاليندهنقش اساسي در هاي اقتصادي  در فعاليت
  . كنند مي

ستانده مصرف انرژي و آاليندگي ناشـي از   – در اين تحقيق با استفاده از الگوي داده
ار گرفت. نتايج محاسبات نشان داد كه بخـش  هاي انرژي مورد محاسبه قر مصرف حامل

  باشد.  ها مي هاي انرژي و منبع انتشار آالينده كننده حامل حمل و نقل بزرگترين مصرف
دهد توسعه سريع شهرنشيني باعث تقاضـاي بسـيار    هاي پيرامون ما نشان مي واقعيت

. رشـد  هاي زيربنايي نظير حمل و نقل و مصـرف انـرژي شـده اسـت     زياد براي فعاليت
مصرف انـرژي   2025شود تا سال  بيني مي باالي مصرف انرژي به صورتي است كه پيش

تا دو برابر افـزايش   2000اي نسبت به سال  بخش حمل و نقل و انتشار گازهاي گلخانه
  ).2-3، 1387يابد (محرم نژاد، احمدي، 

ها و ديگر  يگذار بخش حمل و نقل با ايجاد تسهيالت الزم براي توسعه سرمايهاگر چه 
در عـين  تواند كمك بسيار زيادي به توسعه اقتصادي كشـور نمايـد.    هاي مشابه، مي فعاليت

و عدم توجه به  ريزي برنامهي اين بخش گسترش بدون برا  حال با توجه به باال بودن انرژي
تواند توسعه پايـدار را بـا مخـاطراتي مواجـه نمايـد.       عوارض جنبي گسترش اين بخش مي
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كه رشد و توسعه وابستگي زيادي به گسترش امكانات حمل و نقل دارد اما  در حالي بنابراين
  ريزي صورت گيرد.  بايد گسترش اين بخش با برنامه
هاي نفتي، بخش حمـل و   كنندگان انرژي از نوع فرآورده در ايران نيز يكي از مصرف

زافزون آن، باشد. مصرف باالي انرژي در بخش حمل و نقل و همچنين رشد رو نقل مي
افزايش تعـداد وسـايل نقليـه و عـدم      -1شود كه عبارتند از:  از دو دليل اصلي ناشي مي

مصرف بسيار زياد سوخت خودروهاي ساخت داخل  -2كارآيي مصرف سوخت آنها و 
اين دو موضـوع  بنابري حمل و نقل كشور. و خارج نشدن خودروهاي فرسوده از چرخه

هاي موجـود و قابـل    ايراني باالتر از شاخص باعث شده تا مصرف سوخت خودروهاي
  ).13، 1382قبول جهاني باشد. (معاونت امور انرژي وزارت نيرو، 

كننـده   اي، ريلي، هوايي و دريايي) مهم ترين بخش مصرف بخش حمل و نقل (جاده
انرژي و انتشاردهنده آاليندگي است. بر اين اسـاس، در هـر گونـه اقـدام و فعـاليتي در      

  از محيط زيست، بايد با محوريت اين بخش صورت پذيرد.جهت حمايت 
تواند سبب كـاهش اثـرات    بهبود كارايي در حمل و نقل و كاهش زمان مسافرت مي

سـازي اثـرات خـارجي زيسـت محيطـي،       شـود. از طرفـي، درونـي    زيست محيطي مـي 
تواند در رسيدن به ايـن   هاي حامل انرژي و قيمت سوخت، مي بخصوص افزايش قيمت

  منطقي باشد.  هدف 
از طرف ديگر، الزام خودروسـازها در جهـت كـاهش مصـرف انـرژي خودروهـاي       

توانـد از   هاي مورد اسـتفاده در بخـش حمـل و نقـل مـي      توليدي و بهبود كيفيت انرژي
  هاي حمل و نقل بكاهد. گسترش عوارض جنبي ناشي از گسترش فعاليت

تواند گام موثري  مي يكفرهنگ سازي و گسترش استفاده از خدمات تجارت الكترون
  در اين زمينه تلقي شود.

سازي مصرف بهينـه انـرژي، ايجـاد قـوانين و      هاي عمومي و فرهنگ افزايش آگاهي
 الزاماتي جهت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و ... از جمله اقداماتي است كـه 

  تواند باعث تشويق استفاده بهينه از انرژي در بخش حمل و نقل شود.  مي

  منابع  
  زايي مصارف خانوارها با استفاده از تحليل جدول  ). محاسبه آالينده1382اخباري، محمد ( -

      هاي  هاي دومين همايش كاربرد تكنيك . مجموعه مقاله1378ستانده محيط زيستي سال  –داده
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  .321-350:نشر مركز تحقيقات اقتصاد ايران .ريزي اقتصادي اجتماعي ستانده در برنامه –داده
 .هاي نفتي ايران ريزي، شركت ملي پخش فرآورده هاي مختلف). مديريت برنامه ( سال آمار نامه انرژي -
 هاي برنامه ريزي. جزوه درسي، دانشكده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبايي. ). روش1383بانوئي، علي اصغر ( -
  .عاونت امور انرژي، وزارت نيروي مختلف، دفتر برنامه ريزي انرژي، مها سال ،ترازنامه انرژي -
هاي انرژي  ). بررسي آثار و تبعات افزايش قيمت حامل1382جعفري، عسگر و محسن بختيار( -

هاي اقتصادي، مصارف خانوارها، شاخص هزينه زندگي و هزينه و درآمد دولت با استفاده از  بر بخش
ستانده در  –هاي داده برد تكنيكهاي دومين همايش كار ستانده انرژي. مجموعه مقاله -جدول داده

 .419-446مركز تحقيقات اقتصاد ايران:  .ريزي اقتصادي اجتماعي برنامه
  دفتر تغييرات بين المللي آب و هوا، مستقر در سازمان حفاظت از محيط زيست. -
      ستانده. وزارت برنامه وبودجه، مركزمدارك  –). اقتصاد داده 1365لئونتيف، واسيلي( -
  اجتماعي وانتشارات، تهران.  –دي اقتصا
). توسعه پايدار در حمل و نقل شهري. سومين 1387محرم نژاد، ناصر و احمدي، مهري ( -

 .1385اي ترافيك  كنفرانس منطقه
 SPMنصراللهي، زهرا و غفاري، مرضيه. آلودگي هوا و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي انتشار  -

  .75-96، سال دهم، شماره سوم: هاي اقتصادي فصلنامه پژوهش  .در صنايع توليدي ايران SO2و 
هاي اقتصادي، محيط زيست و انرژي با  ). بررسي كمي پيوند بين فعاليت1385وصفي اسفستاني، شهرام ( -

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي. ينامه كارشناس . پايان(CO2)اكسيد كربن  تاكيد بر انتشار دي
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