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چکیده
با توجه به ذخایر عظیم سوختهای فسیلی در کشور و توجه نکردن جدی به صرفهجویی در مصرف انرژی و آثار زیست محیطی که باعث
- همچنین بهدلیل تجهیزات فرسوده و ساختارمنشی بسیاری از صنایع و محدودیت داده.گسترده شدن دامنهی اتالف در این زمینه شدهاست
 این تحقیق بررسی تغییرات آالیندگی بخش صنعت با استفاده از آخرین.ها مطالعات اندکی برای بخش صنعت کشور انجام گرفتهاست
 نتایج تحقیق بیانگر آن است که تولید کاالهای. را مورد بررسی قرار میدهدSDA  با روش1390 و1380  ستانده سال های-جداول داده
 و همچنین تحرک آفرینی تولیدات و ساختار اجزای.نهایی با بیشترین تغییر مثبت مهمترین عامل موثر بر افزایش انتشار آالیندهها بودهاست
 به طوری که اثر، روند تحوالت ترکیب و اجزای کاالهای نهایی بهبود یافته.کاالهای نهایی نیز باعث افزایش انتشار آالیندگی شدهاست
 تغییرات ساختار تولیدی و همچنین شدت انرژی اگرچه تأثیری بر کاهش انتشار اکثر آالیندهها.کاهنده بر انتشار تمام آالیندهها داشته است
 از. بودهاست1390  و1380  با این وجود بهبود ترکیب اجزای کاالهای نهایی به عنوان عاملی در جهت کاهش انتشار طی دورهی،داشته
. میباشد1380 SPM  وNOx ،SOx  و کاهش گازهایHC  وCO  و سپس گازهایCO2 نتایج دیگر این تحقیق افزایش انتشار گاز
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Abstract:
Given the huge reserves of fossil fuels in the country And neglecting to save energy And
environmental effects that have led to a widespread waste of space.Also, due to the worn-out
equipment and structure of many industries and data constraints, few studies have been done
for the industry sector in the country.This research examines the changes in industrial sector
emissions by using the latest output data sheets of the years 1380 and 1390 by the SDA
method.The results of the research show that the production of final goods with the highest
positive change is the most important factor affecting the increase of emissions.And also
product mobility and the structure of the final components of the components also increase
the emission of pollutants.The evolution of the composition and components of the final
goods has been improved, with a decreasing effect on the release of all contaminants.Changes
in the manufacturing structure of the industrial sector as well as the intensity of
energy,although affecting the emission reductions of most pollutants However, the
improvement of the composition of the final goods components has been a factor in reducing
emissions during the years 1380 and 1390. Other results from this study include increased
CO2 emissions, followed by CO and HC and reduced SOx, NOx and SPM gases of 1380.
Keywords:
“Pollution”, “Industry Sector”, “Input-Output Table”, “Iran”.
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گذشته ،صنعت در بهبود توسعه استاندارهای زندگی و ارتقاء سطح
دانش بشر نقش اساسی داشتهاست .تأمین مسکن ،تغذیه،
جابهجایی و حمل و نقل ،آموزش و پرورش ،تحقیق و خدمات
پزشکی همگی به محصوالت صنعتی وابستهاند .ولی با این حال
اکنون ثابت شده است که الگوهای توسعه صنعتی که در آنها
مالحظات زیست محیطی در نظر گرفته نشده است الگوهای
ناپایدارند (جهانگیری و مهرپویا  .)1384 ،بنابراین در برنامهریزی
توسعه ،دو عنصر توسعه صنعتی و پایداری زیست محیطی از
عناصر اساسی بوده و به منظور برخورداری از توسعهای بادوام ،باید
توسعه صنعتی بر مفهوم پایداری زیست محیطی استوار گردد .در
واقع در سطح ملی این تنها رشد اقتصادی نیست که باید مورد نظر
قرار بگیرد بلکه چگونگی این رشد نیز از اهمیت زیادی برخوردار
است .به تجربه ثابت شده است که میتوان با حفظ قابلیتهای
محیط زیست به حرکت اقتصادی شتاب داد .به این الگوی خاص
از توسعه " توسعه پایدار" گفته میشود .به عنوان پایه و اساس
پیشرفت اجتماعی ،مسیر توسعه صنعت در آینده به شدت تحت
تأثیر فرضیات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی قرار دارد .به ویژه در
کشورهای در حال توسعه ،الگوی در حال توسعه صنعت،
تفاوتهای قابل توجهی را در کل سیستم انرژی و انتشار آالیند ها
ایجاد خواهد کرد ( .)Romano,2017توجه به توسعه مناسب و
سازگار با محیط زیست محیطی در صنایع کشورهای درحالتوسعه
میتواند مسیری هموار درصحنهی سیاست را فراهم سازد (پور
عبادالهان کویج و همکاران .)1394 ،رشد تولیدات جهانی به همراه
آگاهی بیشتر از وسعت آثار فعالیت اقتصادی بر محیطزیست ،این
نگرانی را به وجود میآورد که سطوح فعلی تولید نمیتواند بدون
آسیب رساندن به محیط زیست حفظ شود .بنابراین الزم است تا
روشهایی برای حفاظت از محیط زیست ،محدود کردن یا جبران
خسارت زیست محیطی معرفی شود .اعمال یک سیاست جهانی
محیطزیست هم باید مسئولیت پذیری کل جهان را در بربگیرد و
هم ،همه کشورها و آحاد مردم احساس تکلیف و وظیفه کنند
(پرمن و همکاران .)1382 ،بنابراین به لحاظ توسعه فعالیت های
تولیدی و تکنولوژی ،شناخت وضعیت ضرورری می باشد تا
سیاستگذاریهای الزم برای کنترل وضعیت موجود صورت
پذیرد .بر این اساس در این مقاله به بررسی تغییرات آالیندگی
بخش صنعت ایران در سالهای 1380و 1390و سهم تغییرات این
عوامل بر انتشار تمام آالینده ها با روش تجزیه و تحلیل ساختاری
) (SDAکه براساس مدل داده -ستانده توسط اقتصاددانان کمیت
گرا ساخته شده است)Rose&Casler,1996).بررسی را در
مورد ویژیگی ها تئوریک و کارکرد های اصلی این روش انجام
دادند .نمونه هایی از بررسی های انجام شده در مورد

 -1مقدمه
طی سالهای اخیر ،آگاهی بسیاری در مورد اهمیت جنبههای
محیط زیست و توسعه پایدار در میان جوامع مختلف پدید آمده-
است .بهطوری که اکثر کشورها اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدتی را در این زمینه برای خود تعیین نموده و خود را متعهد
به دستیابی به این اهداف جدید کردهاند .یکی از این آثار مخرب
فعالیتهای انسانی بر محیط زیست ،افزایش انتشار گازهای-
گلخانهای است .توسعه افسار گسیخته صنعت ،تکنولوژی،
گسترش بیرویهی شهرها و صنعتیشدن جوامع امروزی به ویژه
در کشورهای در حالتوسعه منجر به بهرهبرداری بیشتر و
فشردهتر سوختهای فسیلی شدهاست .احتراق این سوختها
منجر به افزایش انتشار مواد آالینده سمی و خطرناک در اتمسفر
میشود .در این میان بخش صنعت یکی از پرمصرفترین
بخشهای انرژی کشور است که به دو صورت مستقیم و
غیرمستقیم موجب انتشار آالیندههای زیست محیطی در هوا
میشود(لیلی .)1389 ،شهرنشینی و صنعتی شدن موجب شده
جمعیت زیادی در مناطق کوچک کنار یکدیگر متمرکز شوند و
اینجاست که توسعهی پایدار موضوعیت پیدا میکند .محیط
زیست و منابع طبیعی تأمین کنندهی بسیاری از نهادهای تولید
هستند بنابراین حفاظت از آنها الزمهی توسعه پایدار است.
توسعه پایدار بخش انرژی در بهبود شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
زیست محیطی نقش بسزایی دارد ،بهگونهای که توجه به این امر
موجب کاهش آسیبهای زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای
گلخانهای خواهدشد . .با توجه به مطالعات تجربی که انجامیافته،
بخش صنعت ایران سهم به سزایی در انتشار آالیندهها در میان
بخشهای مصرف انرژی کشور را دارد و منجر به آلوده شدن
محیطزیست شده است .درواقع میتوان گفت فعالیتهای
اقتصادی بدون آالیندگی نیست و با آالیندگی رابطهی مستقیم
دارد.
صنعتی شدن شتابان سبب افزایش روزافزون منابع و انرژی
میشود .افزایش مصرف انرژی ،افزایش میزان گازها و انواع
آالیندههای زیست محیطی را در پیدارد .در این خصوص بررسی
آثار زیست محیطی بخش صنعت به دلیل آنکه میتواند در بهبود
استاندارهای زندگی نقش عمدهای داشته باشد  ،مهم است (پورتر ،
.)1384با توجه به اینکه بخش صنعت خود چندین زیر بخش
تولیدی را شامل میشود برخی از آنها به شدت انرژیبر هستند.
بیشترین سهم انتشار ،مربوط به زیر بخشهای فلزات اساسی،
کانی غیرفلزی ،زغال کک و پاالیشگاه و محصوالت شیمیایی
بوده و سایر بخشها سهم ناچیزی دارند و این توجه باید دو چندان
شود (پور عبادالهان کویج و همکاران .)1394 ،در طول سالهای
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عملکرد  SDAدر تجزیه انتشارات  Co2شامل کارهای
( )Rose&Casler,1998و ( )Chang&Lin,1998و
( )Munksaard,2000می باشد .باتوجه به مطالب باال به
برخی از تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران و همچنین داخل
ایران پرداخته می شود.

تقاضای داخلی اثر مهمی در افزایش انتشار دی اکسید کربن
داشته است.
) ،(Akbostanci&el al,2011در مقاله تخت عنوان انتشار
CO2در صنایع تولیدی ترکیه با رویکرد تجزیه و تحلیل و
همچنین استفاده از روش جمعی  LMDIبه مطالعه¬ی عوامل
مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن در  57صنعت تولیدی در ترکیه
پرداختند .نتایج بدست آمده از تجزیه انتشار به پنج عامل تغییر در
فعالیت ،ساختار فعالیت ،ترکیب انرژی بخشی ،شدت انرژی و
عوامل انتشار ،نشان میدهد که تغییر در شدت انرژی و سطح
فعالیت مهمترین عوامل در تغییرات انتشار دی اکسید کربن
هستند و همچنین در بین انرژیها زغالسنگ و در بین صنایع
فلزات اساسی بیشترین سهم را در انتشار داشتهاند.

مطالعات پیشین

( ،)Burkande, 2009در مطالعهای با استفاده از جدول داده –
ستانده لئونتیف به تجزیه و تحلیل و تعیین میزان آلودگی در هر دو
بخش تقاضای کاالی نهایی و کاالی واسطهای در ایاالت متحده
پرداخت .وی دریافت که بیشترین آلودگی ایجاد شده در سال
 ،2002در هر دو بخش تولید نهایی کاال و استفاده از کاالی
واسطهای ،مربوط به محصوالت اولیه فلزات غیر آهنی بوده است.

( ،)Jhang, 2015با تمرکز بر روی دهه  2000 – 2010کشور
چین به بررسی رابطه مصرف انرژی و انتشار  CO2حاصل از
مصارف خانگی و همچنین تأثیر عوامل غیرمستقیم انتشار CO2
با استفاده از روش داده – ستانده پرداختند .نتایج حاصل از این
پژوهش نشانگر آن است که اوالً به نظر میرسد که بخش عمده
مصرف انرژی کل و آزادسازی  CO2ناشی از مصرف غیرمستقیم
انرژی و تولید  CO2در مصارف خانگی است .دوما انتشار
غیرمستقیم  CO2بیان گر روند رو به رشد به ازای سرانهی
مصرف خانگی و شدت مصرف انرژی میباشد.

( ،)Lim&et al ,2009به تحلیل ارتباط میان مصرف انرژی و
انتشار کربن دی اکسید ناشی از بخشهای صنعتی کشور کره با
استفاده از تجزیه و تحلیل ساختاری داده – ستانده برای دورهی
 1990تا  2003پرداخته اند.نتایج این مطالعه نشان داده است که
نرخ رشد انتشار  CO2صنعتی از سال ( 1998سال بحران مالی
کشور کره) به شدت کاهش یافته است .در حالی که اثر صادرات
در دورهی سوم ( )2000-2003به سرعت رو به افزایش گذاشته
است .از میان تمام عوامل انفرادی ،رشد اقتصادی بیشترین تأثیر را
بر افزایش انتشار  CO2داشته است .

( ،(Guo&et al,2018به بررسی رابطه مصرف انرژی و انتشار
گازهای گلخانهای برای کشور چین با استفاده از روش داده –
ستانده پرداختند .نتایج نشان میدهند که بخشهای کلیدی در
نظام اقتصادی چین نه تنها باعث صرفهجویی در مصرف انرژی و
انتشار  CO2در بخشهای دیگر میشوند بلکه انرژیهای فسیلی
قابل توجهی را مصرف میکنند و  CO2را به میزان قابل توجهی
افزایش میدهند.

( ،(Aglietti&et al 2011در مطالعهای به تحلیل انتشار
گازهای گلخانهای در ایتالیا ،طی سال¬های  1995تا 2008
پرداخته¬اند .آنان با استفاده از تکنیک تجزیهی ساختاری ،کل
انتشار گازگلخانهای را به سه عامل اصلی (اثر تکنولوژی ،اثر
ترکیب تقاضای نهایی و اثر سطح تقاضای نهایی) تجزیه کردهاند.
نتایج به دست آمده از تحلیل تجزیهی ساختاری نشان داده است
که پیوند ناچیزی بین رشد اقتصادی و انتشار گاز گلخانهای در این
کشور وجود دارد و کاهش شدت انتشار نیز این پیوند ناچیز را تائید
میکند .نتایج همچنین نشان داده است که تغییر در ضرایب فنی
به صورتی پایدارتر و نسبتاً مستحکمتر بر کاهش انتشار کل طی
دوره مورد بررسی مؤثر بوده است.

ترابی و وارثی ( ،)1386در مطالعهای تخت عنوان بررسی آالیندگی
زیست محیطی صنایع کشور با استفاده از رویکرد داده – ستانده
(مورد خاص دی اکسید کربن) شناسایی و روابط متقابل میان
سطح فعالیتهای تولیدی بخشهای صنعتی کشور در مقطع
زمانی سال  ،1380مصرف و شدت مصرف انرژی توسط این
فعالیتها و آثار زیست محیطی منتشر شده توسط هر رشته فعالیت
پرداختند .نتایج حاصل مشخص میکند که در چه بخشهایی
میتوان با استفاده از قیمت گذاری ،مالیات ستانی و دیگر

( ،)Pang & Shi,2011با استفاده از روش تجزیه ساختاری
مدل داده – ستانده ،عوامل مؤثر بر رشد تولید دی اکسید کربن در
اقتصاد چین در دوره  1995و  2005را به چهار عامل تقسیم
کردند .شدت انتشار کربن و تکنولوژیکی اثر مهمی در کاهش و
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سیاستهای مناسب ،تقاضای نهایی و از این رهگذر آلودگی هوا
توسط دی اکسید کربن را کنترل کرد.

 -2روش انجام تحقیق
•

منابع آماری

در این روش تجزیه تحلیل ساختاری(  )SDAنیاز به جداول داده-
ستانده می باشد .منابع آماری این تحقیق ،جداول داده -ستانده
سال 1380و 1390کشور است ،که توسط مرکز آمار ایران تهیه
شده است می باشد .این جدول شامل سه گروه جداول اصلی،
پشتیبانی و جداول تحلیلی است .جداول اصلی متشکل از جداول
ساخت و جذب به قیمت تولید کننده و مصرفکننده میباشد .این
جداول به قیمت تولید کننده مورد استفاده شده است .درحال حاضر
جدول داده -ستانده سال  1390آخرین جدول رسمی کامل و
آماری کشور محسوب میشود .آمار و ارقام مربوط به قیمت
سوختهای فسیلی از تراز نامه انرژی سالهای  1380و1390
وزارت نیرو اخذ شده است .شاخص قیمت کاالها و خدمات
مصرفی سالهای 1380و  1390نیز از آمارهای اقتصادی بانک
مرکزی تهیه شده است.

قزلباش و اسفندیاری ( ،)1391به بررسی ضرایب مستقیم و
غیرمستقیم ایجاد انواع آالیندههای زیست محیطی برای
بخشهای مختلف اقتصادی ،با استفاده از جدول داده – ستانده
برای سال  1380پرداختند .این تحقیق انتشار هفت نوع از
آالیندههای هوا)SPM ، NO2 ، SO2 ،CO ، CO2و
 )HCرا در بر میگیرد .نتایج نشان میدهد که بخشهای
محصوالت کانی غیر فلزی ،صنایع غذایی و صنایع شیمیایی
باالترین ضرایب مستقیم و همچنین ضرایب مستقیم و غیرمستقیم
کاهش آلودگی را به خود اختصاص دادهاند .باالترین ضرایب
مستقیم انتشار  CO2نیز مربوط به بخشهای حمل و نقل ،آب و
محصوالت کانی غیر فلزی میباشد.
صادقی و همکاران ( )1393طی مطالعه ای با بررسی تحلیل
تجزیه انتشار سه اثر ساختاری ،تقاضای نهایی و شدت انرژی با
استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری( ،)SDAو همچنن با
استفاده از جداول 1385-1380-1370-1365به این نتایج رسیده
اند که در سطح گروهها سه اثر مذکور عمدتا در جهت افزایش
انتشار مشارکت دارند.

• معرفی و ساخت جداول متقارن بخش در بخش

جدول داده -ستانده از مهم ترین ابزارهای تحلیل ساختار
اقتصادی،پیش بینی و برنامه ریزی می باشد .و تصویری جامع از
اقتصاد کشور ،روابط بین فعالیت ها و وابستگی آن ها با یکدیگر
را نشان می دهد (بانوئی .)1383 ،برای در اختیار داشتن اطالعات
مورد نیاز  ،ابتدا جدول متقارن بخش در بخش با فرض تکنولوژی
بخش تهیه شده است .برای تهیه ماتریس ضرایب فنی جدول
متقارن بخش در بخش از ماتریس جذب و ماتریس ساخت
استفاده می شود:
()1

نصراللهی و غفاری ( )1394در مطالعهای به بررسی آلودگی در
صنایع تولیدی ایران به کمک دادههای تابلویی برای دوره 1386
–  1374پرداختند .نتایج بررسی نشان میدهند که آلودگی هوا
تابعی مثبت از مصرف انرژی ،حجم فعالیتهای صنعتی و حجم
سرمایه فیزیکی و نیز تابعی منفی از بهرهوری نیروی کار ،قیمت
سوختهای فسیلی و شدت مهارت انسانی است.
بزازان و خسروانی ( ،)1395در مطالعهای به سنجش میزان انتشار
دی اکسید کربن توسط بخشهای مختلف تولیدی و خانوارها
ناشی از مصرف انرژی در ایران با روش داده – ستانده زیست
محیطی پرداختند .براساس نتایج بدست آمده سهم خانوارها در
انتشار آالینده  CO2به طور مستقیم  41درصد و به صورت
غیرمستقیم  29درصد است .هم¬چنین سهم فعالیتهای اقتصادی
در انتشار  CO2به طور مستقیم  59درصد و به صورت
غیرمستقیم  71درصد است.

ماتریس ضرایب فنی را نشان
در اینجا
میباشد که نشان میدهد که هر واحد
میدهد که با ابعاد
کاال در بخش  jتولید میشود چه مقدار از تولیدات بخش  iبه
صورت مواد اولیه یا کاالی واسطه در بخش  jبه مصرف میرسد.
ضرایب فنی ماتریس جذب
همچنین
میباشد که  kijیا در واقع همان درایههای این ماتریس نشان
میدهد که سهم کاالها و خدمات الزم به ازای هر واحد تولید در
میباشد
بخشها چقدر است  Mماتریس ساخت با ابعاد
که  mتعداد بخشها و  nتعداد کاالها است .عناصر ماتریس kو
 Mاز رابطه های زیر محاسبه میشود:
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که در این رابطه  Eو  eبه ترتیب ماتریس مصرف انواع
)
سوختهای مصرفی و شدت مصرف آنها با ابعاد (
است n .معرف بخشها و  mبیانگر نوع سوخت فسیلی استX .
بردار ستونی تولید انواع کاالها میباشد.
ماتریس تولید از تقاضای واسطه و تقاضای نهایی تشکیل شده
است .و برای محاسبهی آن رابطهی ( )7معرفی میشود که یک
رابطهی اساسی داده – ستانده میباشد.
()7

()۲
()۳
حال برای بدست آوردن ماتریس ضرایب فنی جدول داده –
ستانده متقارن بخش در بخش با تکنولوژی بخش از دو ماتریس
 Dو  Kاستفاده میکنیم از حاصل ضرب این دو ماتریس ،رابطه
( )1بدست میآید.
برای محاسبه ناحیه اول جدول بخش در بخش از ماتریس ضرایب
فنی استفاده میشود .اگر  Aدر ماتریس قطری تولید فرآورده
ضرب شود میزان کل کاالی  iمصرف شده در بخش  jبه دست
میآید .برای انجام این کار از رابطه ( )4استفاده میگردد:

 Yبردار تقاضای نهایی (انرژی و غیر انرژی) تولید شده در داخل،
 Cمعکوس ماتریس لئونتیف I ،ماتریس یکه و  Aماتریس
ضرایب فنی میباشد .با تجزیه رابطهی ( )6و جایگذاری در رابطه
( )5رابطه ی زیر بدست می آید:

()۴

()8

ناحیه دوم جدول بخش در بخش ناحیه دوم یا ناحیه تقاضای
نهایی جدول مصرف میباشد .لذا میتوان این جدول را به ناحیه
اول جدول بخش در بخش تهیه شده اضافه نمود .ناحیه سوم
جدول بخش در بخش ناحیه سوم جدول جذب میباشد که این
ناحیه از تفاضل هزینه واسطه تولید انواع کاالها و خدمات از

محاسبه میزان کل انتشار انواع آالیندههای ناشی از مصرف انواع
سوختها از رابطه زیر استفاده میشود:
()9

ستانده کل آنها به دست میآید.
•

که  pifانتشار آالینده  fناشی از تولیدات کاالی  iو pmfضریب

برآورد شدت مصرف انرژی حامل های انرژی

برای بدست آوردن شدت مصرف انرژی همهی اقالم مصرف
فیزیکی حاملهای انرژی را برنهاده کل تقسیم میکنیم تا شدت
مصرف سوختهای فسیلی که عناصر آن مصرف انواع حاملهای
انرژی برای هر واحد تولید است محاسبه گردد .که به صورت
رابطه زیر نشان داده میشود:

انتشار آالینده  fحاصل از مصرف سوخت  mو eمیزان شدت
مصرف فیزیکی در تولید کاالی  iرا نشان میدهد و بقیه تجزیه
تابع تولید میباشد .ساختار نهادههای واسطهای بخشهای
اقتصادی ،تحرک آفرینی محصوالت بخشهای اقتصادی ،ساختار
کاالها و خدمات نهایی ،سهم اجزای کاالهای نهایی ،ارزش افزوده

()۵

یا خالص کاالهای نهایی تولید شده میباشد.

که شدت مصرف فیزیکی انرژی ینی انرژی مصرفی به ازای
مصرف فیزیکی حاملهای انرژی
هر واحد تولید کاالی .j
کل تولید فرآورده
یعنی انرژی مصرفی فیزیکی در فرآورده .j
 jرا نشان میدهد .شکل تعمیم یافته این رابطه برای کلیه
بخشها که به شکل ماتریس است به صورت زیر میباشد:

•

تغییرات در انتشار آالینده ها

در این مقاله که شاخص انتشار آالیندگی بخش های اقتصادی به
هفت عامل تجزیه شده است تغییرات در انتشار آالیندگی
بخشهای اقتصادی از طریق رابطه زیر به عوامل تشکیل
دهندهی آن تجزیه میشود:

()6

()10
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جدول( :)1تولید بخش های صنعت
سال 80

سال 90

تغییرات مقدار

ردیف

521909/24

727849/81

205940/57

171589/52

372815/59

201226/07

9831/61

82457/65

72626/05

32307/85

62075/24

29767/39

14118/24

38080/85

23962/61

1213281/1

1968086/79

754805/69

65924/47

196765/62

130841/15

8

ساخت فلزات اساسی

156491/32

1184773/3

1028281/99

9

ساخت ماشینآالت

678268/52

1113505/43

435236/91

10

سایر صنایع

10264/53

96673/9

86409/37

11

جمع

2873986/39

5843084/19

2669097/79

1
2
3
4
5
6

در رابطهی فوق ∆P،تغییرات آالیندگی ∆p،تغییرات ضرایب
انتشار که سهم تغییرات ضریب انتشار را نشان میدهد ،∆e .تأثیر
در تغییرات شدت انرژی بر آالیندگی  ،∆Zتأثیر تغییرات ساختار
تولیدی بخشها بر آالیندگی  ،∆Mتحرک آفرینی تولیدات که در
بازههای زمانی مختلف تحرک آفرینی تولیدات و محصوالت
نهایی بیشتر شده و یا کمتر شده است را نشان می دهد،∆S .
تغییر در ساختار اجزای کاالها یا محصوالت نهایی تولید شده
 ،∆Tتغییرات ترکیب اجزای کاالهای نهایی در آالیندگی را نشان
میدهد و در آخر  ،∆Fسهم تغییرات در تولید کاالهای نهایی
بخشها در آالیندگی میباشد.

7

ساخت محصوالت
غذایی-توتون و تنباکو
ساخت منسوجات-
پوشاک و دباغی
ساخت چوب و
محصوالت چوبی
ساخت کاغذ و
محصوالت کاغذی
چاپ و انتشار و تکثیر
رسانههای ضبط شده
ساخت کک -محصوالت
شیمیایی
ساخت سایر محصوالت
کانی غیرفلزی

(یافته های تحقیق)

جدول( )2سهم تولید بخش های صنعت
ردیف
1

 -3نتایج
•

بخش

2

تحلیل تولید بخش های صنعت

3

براساس اطالعات جدول()1و( )2میتوان اذعان کرد که کل تولید
بخش صنعت در سال  2873986/39 ،1380میلیارد ریال و در
سال  5843084/19 ،1390میلیارد ریال میباشد در سال  1380و
 1390در بین صنایع اقتصاد بیشترین مقدار تولید مربوط به بخش
کک و محصوالت شیمیایی به ترتیب  12/77درصد و 13/43
درصد میباشد و کمترین مقدار تولید در بخش صنعت در سال
 1380به بخش ساخت چوب و محصوالت چوبی با  0/10درصد و
در سال  1390به بخش ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی با
 0/42تعلق دارد .از طرفی سهم تولید بخش صنعت در سال 1380
حدود  30/24درصد و در سال  1390حدود  39/87درصد
میباشد.که  9/36درصد افزایش یافتهاست.

4

بخش
ساخت محصوالت
غذایی-توتون و تنباکو
ساخت منسوجات-
پوشاک و دباغی
ساخت چوب و
محصوالت چوبی
ساخت کاغذ و

5/49

4/97

-0/53

1/81

2/54

0/74

0/10

0/56

0/46

0/34

0/42

0/08

0/15

0/26

0/11

12/77

13/43

0/66

0/69

1/34

0/65

8

ساخت فلزات اساسی

1/65

8/08

6/44

9

ساخت ماشینآالت

7/14

7/60

0/46

10

سایر صنایع

0/11

0/66

0/55

11

جمع

30/24

39/87

9/63

5
6
7

محصوالت کاغذی
چاپ و انتشار و تکثیر
رسانههای ضبط شده
ساخت کک-
محصوالت شیمیایی
ساخت سایر محصوالت
کانی غیرفلزی

(یافته های تحقیق)
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•

ساختار نهادههای واسطهای بخشهای اقتصادی بیشترین اثر
متعلق به انتشار  CO2و بعد آز آن  SOxو  NOxو SPM
میباشد و  COو  HCاثر منفی دارند .اثر تغییر شدت مصرف
انرژی حاملهای انرژی بیشترین تغییرات مثبت به ترتیب مربوط
به گازهای  COو  HCمیباشد بقیهی آالیندهها اثر منفی دارد.
در مجموع اثر تغییرات عوامل مختلف گاز دی اکسید کربن با
مقدار  71388/41میلیارد گرم بیشترین تغییرات مثبت را داشته
است .و در آخر مالحظه میشود که مجموع تغییرات تمام عوامل
مؤثر با تغییرات آالیندگی سال  1390و  1380برابر بوده است .به
دلیل اینکه انواع آالیندهها از یک جنس نیستند عمالً جمع آنها
صحیح نمیباشد .بنابراین با بررسی تک تک آالیندهها نسبت به
کل اقتصاد به نظر میرسد که با تغییرات مثبت گازهای ، CO2
 COو  HCبا مقدار به ترتیب 31/63 ،786/35،71388/41
میلیارد گرم آالیندگی بخش صنعت افزایش یافته است.

تغییرات در انتشار انواع آالیندهها به وسیله بخش
صنعت

با توجه به جدول ( )2که آالیندگی بخش صنعت را نشان میدهد
به نظر میرسد که انتشار آالیندگی سال  1390نسبت به سال
 1380در بخش صنعت افزایش یافته است .زیرا با توجه به نتایج
به دست آمده به ترتیب گاز  Co ،Co2و  HCبیشترین تغییرات
مثبت به ترتیب با مقدار  786/35 ،71388/41و  31/63میلیارد
گرم را داشتهاند و گازهای  NOx ،SOxو  SPMبا مقدار
 -71/22 ، -691/72و  -40/63میلیارد گرم با تغییرات منفی
همراه است.
جدول ( :)2آالیندگی بخش صنعتـ (میلیارد گرم)
آالیندهها

سال 80

سال 90

تغییرات

CO2

218835/82

290224/23

71388/41

CO

341/23

1127/58

786/35

SOx

1138/38

446/66

-691/72

NOx

342/53

271/30

-71/22

HC

25/18

56/80

31/63

SPM

101/06

60/43

-40/63

جدول( :)3سهم تغییرات عوامل مختلف انتشار آالیندهها به وسیله بخش صنعت

(یافته های تحقیق)

•

سهم تغییرات عوامل مختلف در انتشار انواع
آالیندهها به وسیله بخش صنعت

آالیندهها

CO2

CO

SOx

NOx

HC

SPM

F

134614/35

523/0

207/17

125/84

26/35

28/03

T

- 35118/90

- 209/90

- 35/52

- 32/67

- 9/69

- 6/91

S

16021/73

128/42

13/34

16/50

5/81

3/32

M

36328/07

175/72

45/91

31/71

8/20

7/06

Z

7602/50

- 155/64

19/35

2/51

- 5/86

0/78

E

- 88059/34

324/75

- 941/97

- 215/11

6/82

- 72/91

مجموع

71388/41

786/35

- 691/72

- 71/22

31/63

- 40/63

آالیندگی
سال 80

218835/82

341/23

1138/38

342/53

25/18

101/06

آالیندگی
سال 90

290224/23

1127/58

446/66

271/30

56/80

60/43

تغییرات
آالیندگی

71388/41

786/35

- 691/72

- 71/22

31/63

- 40/63

(یافته های تحقیق)

جدول( ،)3تمامی تغییرات عوامل مختلف در انتشار آالیندهها و
همچنین کل انتشار آالیندهها در سال  1380و  1390و سهم هر
کدام از عوامل با ثابت نگه داشتن بقیه عوامل را نشان میدهد .با
توجه به نتایج بدست آمده اثر تغییر خالص کاالهای نهایی تولید
شده و ساختار کاالها و خدمات نهایی و همچنین تحرک آفرینی
محصوالت بخشهای اقتصادی در انتشار همهی آالیندهها مثبت
بوده است .و بیشترین اثر تغییر را در انتشار گاز دی اکسید کربن
میتوان دید .این در حالی است که اثر تغییر سهم اجزای کاالهای
نهایی در انتشار تمامی آالیندهها منفی است .همچنین اثر تغییر

 -4نتیجهگیری
نتایج بدستآمده نشان میدهد که در بین عوامل مؤثر سهم
کاالهای نهایی ،سهم ساختار کاالهای نهایی و همچنین تحرک
آفرینی محصوالت با تغییرات مثبت همراه بوده و باعث افزایش
تمام آالیندهها شده است و بیشترین تأثیر را بر انتشار گاز دی
اکسید کربن داشتهاند .نتایج نشان از اثر منفی اجزای کاالهای
نهایی بر انتشار آالبندهها با بیشترین میزان تغییر منفی با
مقدار -35118/90میلیاردگرم بر انتشار دی اکسیدکربن و نقش
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علی رغم اهمیت بخش صنعت در فرآیند رشد و توسعه کشورها،
صرف گسترش بخش صنعت نمیتواند راهگشایی برای رسیدن به
توسعه باشد ،بلکه نیاز به توجه جدی به اقتصاد همراه با محیط
زیست احساس میشود .زیرا بخش صنعت به عنوان یکی از
بخشهای اساسی مصرف کننده انرژی در کشور ،بخش زیادی از
انتشار آلودگی هوا را به خود اختصاص داده است .و دالیل اصلی
آن استفاده از سوختهای فسیلی در این صنایع جهت تولیدات
صنعتی در کارخانهها و عدم وجود تکنولوژی در بخش تولید و
استفاده از ماشینآالت فرسوده ،عدم دسترسی به خدمات انرژی
مدرن ،زیر ساختهای ضعیف و کمبود ظرفیتهای نهادی و
انسانی ،دسترسی محدود به فناوریهای نوین و منابع مالی
میباشد .بنابراین باید سیاست گذاریهای جدی و مناسبی در
خصوص جایگزینی سوختهای پاک با انرژی فسیلی انجام گیرد.
همچنین باید مدیران کارگاهها و کارخانهها ملزم به استفاده از
استانداردهای زیست محیطی مناسب شوند و ماشینآالت فرسوده
نیز از رده خارج شده و ماشینآالت جدید با تکنولوژیهای برتر
جایگزین شوند .همچنین زمینه دسترسی به خدمات انرژی مدرن،
فنآوریهای نوین و منابع مالی قوی و انتقال پناهگاههای آلودگی
به کشورهای توسعه یافته که باعث کاهش مصرف انرژی و
نمایند.
فراهم
را
میشوند
کمتر
آلودگی

چشمگیری در کاهش انتشار داشته است .این بدان معنی است که
اجزای کاالهای نهایی توانسته به کاهش انتشار تمام آالیندهها در
بخش صنعت کمک کند .از طرفی تغییر ساختار نهادههای
واسطهای تنها باعث کاهش آالیندههای  COبا مقدار -155/64
میلیارد گرم و  HCبا مقدار  -5/86میلیارد گرم ،هر چند تأثیر
چشمگیری نداشته ،شده است .در مقابل اثر افزایشی خود را بر
روی آالیندههای  NOx ،SOx ،CO2و  SPMگذاشته است.
در نهایت شدت انرژی با اثری نسبتا ناچیز معادل  6/82میلیارد
گرم در جهت افزایش انتشار آالینده  HCعمل کرده است .سپس
بر افزایش انتشار  COتأثیر گذاشته است .همچنین به ترتیب
باعث کاهش آالیندههای  NOx ،SOx ،CO2و  SPMشده
است .با توجه به هدف تحقیق و فرضیه مطرح شده در این تحقیق
و همچنین با نتایج کلی به دست آمده به انتشار گاز CO ،CO2
و  HCدر دوره یاد شده ،افزایش و انتشار گازهای NOx ،SOx
و  SPMبا سهم نسبتا کمتر به بقیه آالیندهها کاهش یافته است.
بنابراین به نظر میرسد که آالیندگی بخش صنعت سال 1390
نسبت به سال  1380افزایش یافته است و عوامل موثر نقش های
مهمی را در تغییرات انتشار آالیندهها ایفا کردهاند.
با توجه به مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار در سالهای اخیر و
اینکه محورهای اصلی توسعه پایدار در هر کشور چگونگی تعامل
بخش انرژی ،محیط زیست و اقتصاد است مشخص میشود که
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