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های صنعتی به یک موضوع مهم و  های صنعتی و آالینده در جهان امروز با رشد اقتصادی کشورهای مختلف، توجه به ميزان آلودگی - چکيده

( مطرح است. در این co2 ای  مطلوب )مثالً انتشار گاز گلخانه جی نای خرو محيطی همواره مسأله های زیست اساسی تبدیل شده است. در مدل

ها  های نفتی و بخش عمومی و خروجی های کشاورزی، صنعت، پاالیشگاه ها را ميزان مصرف انرژی در بخش های زمانی ورودی مطالعه به کمک داده

در نظر گرفته شده است، سپس به  co2یعنی ميزان انتشار گاز  های نامطلوب های مطلوب یعنی توليد ناخالص ملی و خروجی ی خروجی دو دسته

ها محاسبه شده است. نتایج خبر از کارایی زیست محيطی  ها ميزان کارایی زیست محيطی هر یک از این بخش کمک مدل تحليل پوششی داده

های سبز را برای کاهش  ذاری در تکنولوژی و فناوریگ نسبتاً پایين کشور ایران در دو بخش صنعت و بخش عمومی دارد. این مطالعه لزوم سرمایه

 شده است. های صنعتی و به تاَثير آن افزایش کارایی زیست محيطی را یادآور  ای و آالینده ميزان انتشار گازهای گلخانه

 

 .محيطی های نامطلوب، كارایی زیست ها، خروجی تحليل پوششی داده -كليد واژه

 مقدمه -1

سابقه بوده است. ميزان اثزگذاری انسان بر طبيعت اطرافش  م و بيست و یکم سرشار از تحوالت سریع و بیمحيط زیست در قرن بيست

(در هوا، تغيير وضعيت جوی co2ای ) به جایی رسيده است كه دارای ماهيت و اهميتی جهانی شده است. افزایش انتشار گازهای گلخانه

 ]1[شکالت جوی را در جهان به وجود آورده است. ی زمين م ی زمين و گرم شدن كره و آب و هوای كره

 ]2[گيری انرژی و انتشار كربن ایجاد كرده است.  ی بيشتری به استفاده از اندازه آگاهی عمومی از ایمنی انرژی و تغيير آب و هوا عالقه

ها از  زیست محيطی در این سالوری و كارایی  هایی این چنينی بهره با توجه به حساسيت انسان به مسائل زیست محيطی و آالینده

 ]3 [ای برخوردار شده است. اهميت علمی فوق العاده

ی محيط زیست محسوب و  ای( را یکی از منابع مهم تهدید كننده های نامطلوب )گازهای گلخانه خروجی ]4[وودوارد در پژوهشی 

 ی مختلف گياهی، جانوری، و زیستی ایجاد كرده است.ها معرفی كرده است، و معتقد است كه این گازها اختالالت متعددی را در حوزه

كنندگان آب و هوا و به خصوص زیست محيط است و حجم وسيعی از  اند كه بخش صنایع یکی از آلوده معتقده ]3[كوان و یان 

های نامطلوب  ها( خروجی های هوا )شامل دی اكسيد كربن، سولفور، اكسيدهای نيتروژن، مونواكسيد كربن و هيدرو كربن آالینده

به شکل شاخص راندمان   co2گيری و سنجش ميزان این آالینده ها و بخصوص ميزان انتشار گاز  توليدی بخش صنعت است.اندازه

ها، روش تحليل پوششی  های مختلفی برای ایجاد چنين شاخص راندمانی توسعه یافته است. در بين این روش شود. روش گيری می اندازه

  ]2[آن توجه بيشتری را به خود جلب كرده است.  ی دليل مزایا و سهولت استفاده( به DEAها ) داده

 اند. گيری كرده و تاثير آن را بر اقتصاد پایدار بررسی نموده در پژوهشی ميزان كارایی زیست محيطی را اندازه ]5[یزدانی پور و همکاران 

با تعریف مدلی  "ها  نه و درآمد صنایع با رویکرد تحليل پوششی دادهمقایسه كارایی هزی "در پژوهشی با نام  ]6[رضایی و همکاران 

 بندی صنایع ایران پرداختند.  ها به بررسی و رتبه جدید از تحليل پوششی داده

 محیطیهایزیستمطلوبآالیندهمحیطیباخروجیناگیریکاراییزیستاندازه
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ها با رویکرد خروجی نامطلوب ميزان تغييرات در  ای موردی با استفاده از مدل تحليل پوششی داده در مطالعه ]7[اسالمی و قنبرپور 

 ورری اكتشافات و استخراجات معادن و كانی ایران را مورد بررسی و تحليل قرار دادند. رهبه

ی خروجی نرمال شده به استخراج  دریجانی برای نخستين بار در ایران با استفاده از رهيافت توليدی و برآورد تابع مرز تصادفی فاصله

های توليدی پرداخت و نشان داد كه  نيز ارزیابی كارایی زیست محيطی واحدهای آلی، شيميایی وميکروبی و  ای آالینده های سایه قيمت

  ]3[های موجود امکان پذیر است. ارتقای عملکرد فنی و زیست محيطی با فناوری

پرداختند و به   OECD كشور عضو  22)كارایی زیست محيطی( در  EEدر پژوهشی به بررسی شاخص  ]3[مال خليفه و همکاران 

 وری مالم كوئيست پرداختند. های نامطلوب بر اندازه كارایی زیست محيطی با استفاده از شاخص بهره خروجی بررسی تاثير

ها كارایی  گيری از مدل تحليل پوششی داده پذیری طبيعی و مدیریتی و بهره با استفاده از مفاهيم امکان ]1[زمردیان و مال خليفه 

 هزینه و درآمد زیست محيطی را سنجيدند.

به عنوان  co2گيری كارایی زیست محيطی بخشی از اقتصاد كشور ایران، ميزان انتشار گاز  پژوهش حال حاضر برای سنجش و اندازهدر 

های مطلوب و ميزان انرژی  های اقتصادی در هر بخش به عنوان خروجی خروجی نامطلوب و مقدار توليد ناخالص ملی بر حسب فعاليت

ها به  های فوق و رویکرد تحليل پوششی داده دی در نظر گرفته شده است. با استفاده از دادهمصرفی در هر بخش به عنوان ورو

 ی كارایی زیست محيطی در چهار بخش كشاورزی، پاالیشگاهی و نفت، صنعتی و بخش عمومی پرداخته شده است. محاسبه

. 

 ها : معرفی داده -2

های ميزان انرژی مصرف  های نفت، صنعت و بخش عمومی داده ههای كشاورزی، پاالیشگا در چهار بخش مورد اشاره یعنی بخش

های مربوط به توليد  از تراز انرژی منتشر شده توسط وزارت نيرو استخراج شده است. همچنين داده co2شده و ميزان انتشار گاز 

 1331تا سال  1337سال  ی بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران در سالهای مابين ناخالص ملی از خالصه جداول آماری ساالنه

 استخراج شده است.

های اقتصادی بر حسب ميليارد  بر حسب تن به عنوان خروجی نامطلوب و مقدار توليد ناخالص ملی فعاليت co2ميزان انتشار گاز 

 های مطلوب در نظر گرفته شده است، همچنين ميزان انرژی مصرف شده بر حسب ميليون بشکه معادل ریال به عنوان خروجی

 باشد.  های این پژوهش می های مدل تحليل پوششی داده نفت خام به عنوان ورودی

 های مورد استفاده در این پژوهش در جدول زیر نشان داده شده است. داده

 
 های نامطلوب و مطلوب ها و خروجی ورودی -(1جدول )

 های نامطلوب و مطلوب خروجی ها ورودی

 بخش  سال توليد ناخالص ملی  co2ميزان انتشار  مصرف ساالنه انرژی

 كشاورزی 1337 531335 1311711237 3/41

 نفت 1337 431331 1314471132 2/121

 صنعت 1337 1321737 3513231317 7/252

 عمومی 1337 2641521 13511331421 1/415

 كشاورزی 1333 651132 1316621214 3/43

 نفت 1333 461363 1712471431 5/124
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 صنعت 1333 1361532 3413621131 1/253

 عمومی 1333 2711431 13314311655 7/423

 كشاورزی 1333 711363 1317131163 5/45

 نفت 1333 471372 1712361136 6/111

 صنعت 1333 1431133 3315541272 5/231

 عمومی 1333 2311211 13313571537 1/422

 كشاورزی 1331 741265 1213431311 3/45

 نفت 1331 431511 1413151233 6/124

 صنعت 1331 1541121 3115361175 6/233

 عمومی 1331 2331121 13616561123 2/431

 كشاورزی 1331 731343 1216121274 6/47

 نفت 1331 311362 17613371545 5/122

 صنعت 1331 1351113 3415331735 7/313

 عمومی 1331 2361351 12716261346 6/417

ميليون بشکه معادل نفت 

 خام

 ميليارد ریال تن

 

 روش حل مساًله : -3

( را دارد. DMUی كارایی و رتبه بندی واحدهای تصميم گيرنده ) ها یک روش ناپارامتریک است كه توانایی مقایسه تحليل پوششی داده

  ]6[گرا باشند.  تواند ورودی گرا و یا خروجی ها می های تحليل پوششی داده مدل

(  مورد VRS( و یا بازده متغيير به مقياس )CRSهای ثابت به مقياس ) تواند به صورت مدل ها می های تحليل پوششی داده مدل

  ]7[استفاده قرار بگيرند. 

 ]6[مدل زیر یک مدل مدل ورودی گرا با بازده متغير نسبت به مقياس است. 

 
Min 𝜃jo 

s.t: 

𝜃jo xijo = j xij + si
-
 , i=1,2,…,m 

Yrjo =  j yrj – sr
+
   , r=1,2,…,s                 (1)  

j=1                                                                                   

𝜆j , si
-
 , sr

+ 
≥ 0

  
,
   

j  
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محاسبه می شود. كه در آن  VRSشركتی با استفاده از مدل های  Nامين شركت در یک نمونه  jكارایی  ی درجه باال، ی توسط معادله

𝜃jo  درجه كارایی شركتO  و𝜆 بردار  یکN*1 ها از  ست. اگر شركتا از ثابتهاM  ورودی وS  خروجی استفاده كنند، در این صورتX 

ه امين شركت بترتيب بi های ستونی خروجی برای  بردار .هستند S*Nو خروجی  M*Nبترتيب نشان دهنده ماتریس ورودی  Yو 

 نمایش داده می شوند. yj  و  xiوسيله 

باشد كه با توجه به  ها دارای این تفاوت عمده می های تحليل پوششی داده مدل مورد استفاده در این پژوهش نسبت به بقيه مدل

سازی مقدار توليد ناخاص ملی به عنوان خروجی  ی دیگر بيشينههدف كمينه كردن این مقدار و از طرف  CO2خروجی نامطلوب گاز 

  مطلوب است.

های  ها و خروجی های تصميم گيرنده با ورودی برای واحد ]3[مدل مورد استفاده این پژوهش، مدل پيشنهادی مال خليفه و عباسی 

 است.این مدل به صورت زیر است:قابل كنترل و غير قابل كنترل مطلوب و نامطلوب 
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(2) 

 استفاده شده است. DEAPهای ورودی و خروجی از نرم افزار  جهت تحليل داده

 : نتایج -4

 مطابق خروجی نرم افزار كارایی زیست محيطی چهار بخش كشاورزی، نفت، صنعت و بخش عمومی مطابق جدول زیر شده است:
 

 كارایی زیست محيطی چهاربخش-(2جدول )

 تصادیهای اق بخش كشاورزی نفت صنعت عمومی

 كارایی زیست محيطی 713/1 676/1 332/1 436/1

 

ی ناكارایی، و هرچه عدد بدست  نزدیک باشد نشان دهنده 1باشد، كه هر چه این عدد به  1و  1واضح است كه كارایی باید عددی بين  

ترین بخش  به این نتيجه رسيد كارا توان ی كارایی باالی آن بخش است. با دقت در نتایج باال می نزدیک باشد نشان دهنده 1آمده به 

های اقتصادی بررسی شده در این پژوهش بخش كشاورزی است و ناكاراترین فعاليت اقتصادی از نظر كارایی زیست محيطی  فعاليت

 بخش صنعت كشور ایران است.

ش عمومی و بخش صنعت نسبت به گردد كه كارایی زیست محيطی در دو بخ با توجه به نتایج به دست آمده از نرم افزار، مالحظه می

های آن  های دیگر اقتصادی پایين است كه خود نگران كننده است.نتایج فوق بيان كننده ضعف توجه به محيط زیست و آالینده بخش

ره توان این را خالف باور مردمی دانست، كه هموا نه تنها از جانب صنایع سنگين و كارخانجات بلکه از جانب بخش عمومی است كه می

 دانند. ای می های پاالیشگاهی و نفتی را عامل ایجاد كربن و گازهای گلخانه صنایع سنگين و فعاليت

 

 

 

 گيری : نتيجه -5

های مشابه لزوم توجه به مسائل زیست محيطی و مد نظر قرار دادن كارایی زیست  با توجه به نتایج این پژوهش و پژوهش

های اقتصادی بيش از پيش  سهمی عظيم و گسترده در ناكارا كردن صنایع وفعاليت محيطی به عنوان پارامتری بسيار مهم و با

 احساس می شود.

های مشابه انجام شده در سطح جهانی خبر از شرایط نه چندان خوب كشور ایران در بحث  مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش

رمان در مقایسه با كشوری همانند كشور چين با دهد، هر چند كه وضعيت كشو می CO2كارایی زیست محيطی و توليد گاز 

 اميد وار كننده است.  CO2سهمی بسيار زیاد در توليد گاز
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و انتقال صنایع آالینده زدایی  دار محيط زیست، تمركز  های سبز و دوست گذاری در تکنولوژی و فناوری در بخش صنعتی با سرمایه

ی اقتصادی ایران نيز  ای بر توسعه ها و ميزان گازهای گلخانه اهش آالیندگیتوان ضمن ك هایی معقول از یکدیگر، می به فاصله

 اثرگذار بود.

تاثير  شوند و بخش عمومی نيز كم دهد كه صنایع سنگين و پاالیشگاه به تنهایی باعث آالیندگی زیست محيط نمی نتایج نشان می

آل كارایی نزدیک  های مالياتی جدید به شرایط ایده ف و ساختارتوان با وضع قوانين مختل تاَثير نيست.در این بخش نيزمی و یا بی

 شد.

 

 : منابع و مآخذ
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 ها. تحليل پوششی داده

]2[ .Meng, Fanyi. Bin Su. Elspeth Thomson. Dequn Zhou. P.Zhou. (2016). “Measuring china’s regional energy and carbon emission efficiency with 

DEA models: A survey ”. Applied Energy. 183. Pp. 1-21                                                                                         
         

گيری كارایی زیست محيطی با  اندازه "(. 1331ی مال خليفه، محسن. فرهاد حسين زاده لطفی. سوسن روشن ضمير. ). رستم]3[

 ها. . چهارمين كنفرانس ملی تحليل پوششی داده"ها  استفاده از تحليل پوششی داده

ریفی. اسکندر زند. انتشارات جهاد دانشگاهی . ترجمه حميدرضا ش"های اكولوژیکی تغيير اقليم پيامد "(. 1377. وود وارد، اف.ای. )]4[

 مشهد.

. هقتمين "گيری زیست محيطی و تاَثير آن بر اقتصاد پایدار  اندازه "(. 1334. یزدانی پور، فاده. زهرا نصرالهی. عليرضا مرادی. )]5[

 ها. كنفرانس ملی تحليل پوششی داده

مقایسه كارایی هزینه و درآمد در صنایع ایران با رویکرد  "(. 1332ی. )جهانگشای رضایی، مصطفی. توحيد قنبرپور. سينا اسالم  ]6[

 .دهمين كنفرانس بين المللی مهندسی صنایع."ها تحليل پوششی داده

وری در كتشاف و استخراج معادن كانی به روش تحليل پوششی  بررسی تغييرات بهره "(. 1333اسالمی، سينا. توحيد قنبرپور.) ]7[

 های نوین در نگهداشت انرژی. كنفرانس بين المللی رویکرد.سومين "ها  داده

های قابل كنترل و غير قابل كنترل مطلوب/نامطلوب و  با ورودی DEA "(. 1331رستمی مال خليفه، محسن. مينا عباسی. )  ]3[

 ها. .سومين كنفرانس ملی تحليل پوششی داده"های مطلوب/نامطلوب  خروجی
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