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هوا: هاي مصرف خانوارها بر انتشار آالیندهساختاراثر تغییر 
تحلیل تجزیه ساختاري 

مهدیه مودي
، زاهدان، گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد، 

ایران

زادهرمضان حسین
سیستان و بلوچستان، دانشگاه،گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاداستادیار
، ایرانزاهدان

جواد شهرکی
، دانشگاه سیستان و بلوچستان،،دانشکده مدیریت و اقتصادگروه اقتصاددانشیار
، ایرانزاهدان

چکیده
انتشـار غیرمسـتقیم   شـوند.  هـاي هـوا مـی   طور مستقیم و غیرمستقیم موجـب انتشـار انـواع آالینـده    خانوارها به

هـا از  افتـد کـه بـراي تولیـد آن    اتفـاق مـی  ی ها توسط خانوارها در اثر مصرف انواع کاالهـا و خـدمات  آالینده
مصـرف خانوارهـا بـر    سـاختار هدف این مطالعه بررسی تغییر از این رو شود. هاي فسیلی استفاده میسوخت

اکسید گوگرد، اکسیدهاي نیتروژن اکسیدکربن، دييهوا شامل دمیزان انتشار غیرمستقیم چهار نوع آالینده
باشـد. در  مـی 1390و1380دو سـال بینستانده- و متان با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاري در الگوي داده

حجـم کـل  مصـرف و  سـاختار ف کاالها و خدمات توسط خانوارها بـه دو جـزء،   ماتریس مصراین مطالعه، 
نتـایج تحقیـق   ها بررسی شـده اسـت.  بر میزان انتشار آالیندهاختار مصرفتغییر ساثر سپسمصرف تجزیه و

هر چهـار نـوع آالینـده هـوا شـده اسـت.       مصرف خانوارها موجب افزایشتغییر ساختارنشان داده است که 
اکسـیدکربن،  میلیـون تـن دي  08/78ها در اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها برابـر  میزان افزایش این آالینده

متان شده است.هزارتن2/481تن اکسید نیتروژن و هزار1/296اکسید گوگرد و ديهزارتن28/319

هـاي  سـوخت ، مصرف خانوارها، تحلیل داده ستانده، ساختار هاي هواآالیندهواژگان کلیدي:
.فسیلی

.JEL:67C ،41Qبنديطبقه

 :نویسنده مسئولra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir
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. مقدمه1
گرفتـه  توجـه قـرار  قتصـادي مـورد  هـاي ا محیطی فعالیـت هاي زیستهاي اخیر، جنبهدر دهه

هـاي اقتصـادي بشـر موجـب افـزایش روزافـزون       است. صنعتی شدن جوامع و رشـد فعالیـت  
هاي فسیلی شده است. افزایش مصـرف انـرژي نیـز بـه دنبـال      مصرف انواع انرژي و سوخت

انتشـار ایـن   1.هـاي هـوا را در پـی داشـته اسـت     خود، موجب افـزایش انتشـار انـواع آالینـده    
هــا مشــکالت متعــددي را ایجــاد کــرده اســت. یکــی از عوامــل مهــم انتشــار انــواع  دهآالینــ

هـاي  طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم از سـوخت   باشند. خانوارها بههاي هوا، خانوارها میآالینده
شـوند.  هاي هـوا مـی  فسیلی استفاده کرده و موجب انتشار مستقیم و غیرمستقیم انواع آالینده

هـاي فسـیلی ایجـاد    ها توسـط خانوارهـا، از مصـرف مسـتقیم سـوخت     انتشار مستقیم آالینده
منزل و یـا اسـتفاده از   وپز و گرمایشبراي پختعنوان مثال استفاده از گاز طبیعی بهشود. می

هـا توسـط خانوارهـا محسـوب     آالیندهبنزین در خودروهاي شخصی از موارد انتشار مستقیم
هـاي  سـط خانوارهـا از مصـرف غیرمسـتقیم سـوخت     ها توانتشار غیرمستقیم آالیندهشود.می

شود.  فسیلی ایجاد می
هـاي  هاي فسیلی توسـط خانوارهـا عبـارت اسـت از سـوخت     مصرف غیرمستقیم سوخت

براي تولید انواع کاالها و خدمات کـه  و خدماتیهاي تولیديفسیلی مورداستفاده در بخش
ف کاالهـا و خـدماتی کـه در    واقـع خانوارهـا بـا مصـر    شود. درتوسط خانوارها مصرف می
طور غیرمسـتقیم باعـث   هاي فسیلی و انرژي استفاده شده است، بهفرایند تولیدشان از سوخت

عنـوان مثـال وقتـی خانوارهـا از خـدمات      بـه 2.شـوند هاي هوا میانواع آالیندهانتشارافزایش 
هــاي اقتصـادي اســتفاده  بانـک، خـدمات حمــل و نقـل عمـومی و محصــوالت سـایر بخـش      

کننـد و  هاي فسیلی اسـتفاده مـی  ها براي تولید کاالها و خدمات از انرژيکنند، این بخشیم
هـا، انتشـار   یابد. این قسمت از انتشـار آالینـده  هاي مختلف هوا انتشار میبه دنبال آن آالینده

هرچقـدر میـزان مصـرف کاالهـا و خـدمات      شود. بنابراینغیرمستقیم خانوارها محسوب می
هاي تولیدي جهت پاسخگویی بـه ایـن افـزایش تقاضـا،     ها افزایش یابد، بخشتوسط خانوار

در هاي بیشتري نیـز ایجـاد خواهـد شـد.     هاي فسیلی بیشتري استفاده کرده و آالیندهسوخت

)1393(محمود زاده و همکاران .1
)1395(و خسروانی بزازان.2
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هـا در  تـوان بیـان کـرد کـه انتشـار غیرمسـتقیم خانوارهـا، میـزان انتشـار آالینـده          مجموع می
ی ازتقاضا و استفاده خانوارها از کاالها و خـدمات  هاي مختلف اقتصادي است که ناشبخش

هاي مختلـف، بسـتگی بـه عوامـل     ها در بخشباشد. این مقدار انتشار آالیندهها میآن بخش
هـاي مصـرفی در   هـا، نـوع و ترکیـب سـوخت    وري انـرژي در بخـش  متعددي ازجمله بهـره 

دي دارد. هـر چقـدر   هـاي اقتصـا  ها با سـایر بخـش  ها و همچنین میزان ارتباطات بخشبخش
هـاي اقتصـادي وابسـتگی    یک بخش خاص بـراي تولیـد محصـوالت خـود بـه سـایر بخـش       

بیشتري داشته باشـد، در فراینـد تقاضـاي مصـرفی خانوارهـا و بـدنبال آن افـزایش تولیـد در         
هاي اقتصادي نیـز بایسـتی تولیـدات خـود را افـزایش دهنـد. ایـن        بخش مذکور، سایر بخش

هـا را افـزایش خواهـد داد. بـه     میـزان مصـرف انـرژي و انتشـارآالینده    افزایش تولید، مجددا
هـا (انتشـار   عبارت دیگر در ادامه افزایش تقاضاي خانوارها براي کاالها و خدمات در بخش

هاي اقتصادي نیز داراي مصرف کل انرژي (مصـرف مسـتقیم و   غیرمستقیم خانوارها)، بخش
شوند. ها میل (مستقیم و غیرمستقیم) آالیندهغیرمستقیم انرژي) هستند و موجب انتشار ک

از سوي دیگر ساختار مصرف کاالها و خدمات توسط خانوارها بر مصـرف غیرمسـتقیم   
عنـوان مثـال اگـر سـاختار     گـذارد. بـه  هـا تـأثیر مـی   انرژي و به دنبال آن انتشار انواع آالینـده 

بـر در  کاالهـاي انـرژي  بر سوق پیـدا کننـد (سـهم   مصرف خانوارها به سمت کاالهاي انرژي
مخارج مصرفی خانوارها افزایش یابد)، میزان مصرف غیرمستقیم انرژي خانوارها و به دنبـال  

اي در هایی که سهم عمـده آن انتشار غیرمستقیم آنها نیز افزایش خواهد یافت. یکی از بخش
س چنانچـه  باشد. بر ایـن اسـا  ها دارد، بخش صنعت میمیزان مصرف انرژي و انتشار آالینده

ساختار مصرف خانوارها به سمت کاالهاي صنعتی سوق پیدا کند و سـهم ایـن نـوع کاالهـا     
در مخارج مصرفی خانوارها افزایش یابد، میزان مصرف غیرمستقیم انرژي توسـط خانوارهـا   

مصـرف خانوارهـا و   بیگفت که ترکتوانیمبنديجمعکیدر نیز افزایش خواهد یافت. 
، تـأثیر مهمـی   مصرف خانوارها چقدر باشدزانیاز ميمختلف اقتصادهايسهم بخشنکهیا

بر میزان مصرف غیرمستقیم انرژي توسط خانوارها و همچنین مصرف انرژي در کل اقتصـاد  
خواهد داشت.  

انرژي و به دنبـال  مصرف خانوارها بر مصرف غیرمستقیمساختاربا توجه به اهمیت تغییر 
خانوارهـا بـر   سـاختار هوا، هدف این مطالعه بررسی اثرات تغییر هاي انواع آالیندهآن انتشار

اکسید گوگرد)، دي2CO(اکسیدکربني هوا شامل ديانتشار غیرمستقیم چهار نوع آالینده
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)2SO اکسیدهاي نیتـروژن ،()NOX 4() و متـانCH    هـاي  ) ناشـی از مصـرف انـواع سـوخت
سـتانده  - زیه ساختاري در الگوي داده باشد. براي این منظور از رهیافت تحلیل تجفسیلی می

هـاي اساسـی   یکی از ویژگـی استفاده شده است.1390و 1380بین دو سال در اقتصاد ایران 
این مطالعه نسبت به سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن اثر تغییر ساختار مصـرف خانوارهـا   

قـع شـده اسـت. همچنـین     باشد که در سایر مطالعـات مـورد غفلـت وا   ها میبر انتشار آالینده
انـد کـه در ایـن مطالعـه     اکسـیدکربن متمرکـز شـده   مطالعات پیشـین، بیشـتر بـر آالینـده دي    

این مطالعه شامل چهار بخـش اسـت. در   هاي بیشتري مورد بررسی قرار گرفته است. آالینده
شناسـی  گیرد. بخش سوم بـه روش بخش بعدي، مطالعات مرتبط پیشین موردبررسی قرار می

بندي شود و در بخش پایانی جمعاختصاص دارد. بخش چهارم نتایج تحقیق ارائه میتحقیق 
شود.و پیشنهادات ارائه می

. مبانی نظري و پیشینه تحقیق2
تجزیـه یـک متغیـر بـه عوامـل      هاي مورد اسـتفاده بـراي  یکی از روشDA(1تحلیل تجزیه (

باشد. ایـن روش  آن متغیر میراتتغییدرهر یک از این عواملکننده آن و تعیین سهمتعیین
هـاي اقتصـادي   ها در فالیتدر مباحث مربوط تولید، اشتغال، مصرف انرژي و انتشار آالینده

هاي تحلیل تجزیـه بـه دو گـروه کلـی، تحلیـل تجزیـه       مورد استفاده قرار گرفته است. روش
کـدام از  شـوند. در هـر   بندي می) تقسیمSDA(3) و تحلیل تجزیه ساختاريIDA(2شاخص

هـاي  یـک تکنکـاربرد  دامنـه  4هاي متعددي براي تجزیه وجود دارد.ها نیز تکنیکاین گروه
SDA هاي تکنیکباIDAروشت. متفاوت اسSDA   گیـري تـأثیر عوامـل    قـادر بـه انـدازه

فنــی) و تغییــرات اتلئونتیــف یــا اثــرات(اثــربیشــتري ماننــد تغییــرات تکنولــوژیکی تولیــد
ایـن روش همچنـین قـادر بـه تخمـین      5باشد.میساختار تقاضاي نهایی تغییریعنی ساختاري

ي تجزیـه شـاخص و تجزیـه    هـا هـاي بیشـتر روش  تفـاوت ت. مستقیم و غیرمستقیم اسـ اثرات
همچنین در هر کدام .ررسی شده است) و ب2003(6ط هوکسترا و واندربرگتوسساختاري 

هاي مختلـف مـورد   وجود دارد. رهیافتهاي مختلفی براي تجزیه ها نیز رهیافتاز این روش

1 . Decomposition Analysis
2. Index Decomposition Analysis
3. Structural Decomposition Analysis
4. Wang, et al (2017)
5. Ang (2010) and Su and Ang (2012)
6. Hoekstra and van den Bergh
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) مـورد بررســی و  2004) و آنـگ ( 2000(1توسـط آنـگ و ژانــگ  IDAاسـتفاده در روش  
هـاي مختلـف مـورد اسـتفاده در روش     ) رهیافـت 2009(2بحث قرار گرفته است. میلر و بلیر

SDAاند. محققین مختلف روش تجزیـه سـاختاري را در طـول زمـان بـراي      را بررسی کرده
اند. بـر اسـاس ایـن    هاي هوا بسط و گسترش دادهسی اثر عوامل مختلف بر انتشار آالیندهبرر

توان به سه عامـل عمـده یعنـی تغییـرات     ها را در مرحله اول میروش تغییرات انتشار آالینده
ضریب مسـتقیم انتشـار، تغییـر سـاختار تکنولـوژیکی یـا همـان تغییـر در مـاتریس معکـوس           

قاضاي نهایی تجزیه کرد. هـر کـدام از ایـن عوامـل در مرحلـه بعـد بـه        لئونتیف و تغییر در ت
عنوان مثال تقاضاي نهایی به دو قسمت ساختار تقاضاي عوامل بیشتري قابل تجزیه هستند. به

نهایی یا همان سهم هر بخش از کل تقاضاي نهایی اقتصاد و حجم تقاضاي نهایی کـه همـان   
باشد. نحـوه تجزیـه   بندي میاد است، قابل تقسیمهاي اقتصمجموع تقاضاي نهایی همه بخش

) توضـیح داده  2009هاي ساختارو حجم تقاضـاي نهـایی در میلـر و بلیـر (    و تشکیل ماتریس
شده است. بر این اساس هر کدام از اجزاي تقاضاي نهـایی ماننـد مصـارف خانوارهـا را نیـز      

تجزیـه نمـود. سـاختار    توان به دو عامل تغییر ساختار مصرف و حجم مصـرف خانوارهـا  می
هـا از کـل مخـارج مصـرفی خانوارهـا      دهنده سهم هر یـک از بخـش  مصرف خانوارها نشان

باشد و حجم مصرف اشاره به کل تقاضاي مصرفی خانوارهـا از کـل کاالهـا و خـدمات     می
باشد.ها میتولیدشده در بخش

اي اقتصادي با اسـتفاده از  ههاي هوا در فعالیتمطالعات مختلفی در ارتباط با انتشار آالینده
باشد.ستانده در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که به شرح زیر می- مدل داده

هـاي  ، میزان انتشار آالینده1378ستانده سال - ) با استفاده از جدول داده 1385اخباري (
ن و هـا، اکسـیدهاي نیتـروژ   اکسـید گـوگرد، هیـدروکربن   ، ديکربناکسـید هوا ازجملـه دي 

هاي مختلف اقتصاد مـورد برسـی قـرار داده اسـت. نتیجـه تحقیـق       ذرات معلق را براي بخش
ونقـل، بـرق و معـدن داراي بیشـترین ضـرایب فزاینـده       هاي حمـل نشان داده است که بخش

اند.آلودگی تولید بوده
محیطـی  گیري آثار زیسـت ) در تحقیقی تحت عنوان اندازه1391نصراللهی و همکاران (

هاي اقتصادي در ایران بـا رویکـرد جـدول داده سـتانده بـه بررسـی انتشـار گازهـاي         یتفعال
1385بــا اســتفاده از جــدول داده ســتانده ســال اقتصــاديهــاي اي ناشــی از فعالیــتگلخانــه

1. Ang and Zhang
2. Miller and Blair
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نتــایج نشــان داده اســت کــه بــاالترین ضــرایب مربــوط بــه مصــرف بنــزین در  انــد.پرداختــه
است.بودهي و استخراج سایر معادناونقل هوایی و جادههاي حملبخش

هاي نهـایی بـر   اي تحت عنوان اثر رشد فرآورده) در مطالعه1392شریفی و حسین زاده (
ي بـین رشـد   هاي فسـیلی در ایـران بـه بررسـی رابطـه     اکسیدکربن ناشی از سوختانتشار دي

سـیلی در  هـاي ف اکسیدکربن ناشی از مصـرف سـوخت  هاي نهایی و میزان تولید ديفرآورده
هـاي  اکسیدکربن ناشی از فعالیتاند. براي این منظور تولید ديها پرداختهتولید این فرآورده

بـرآورد و تغییـرات   1380و 1367هـاي  ي سـال سـتانده - اقتصادي با استفاده از جداول داده
شـده اسـت. نتـایج تحقیـق     مطالعه محاسـبه ي موردهاي نهایی دورهحاصل از رشد فرآورده

ي نهـایی بـه ضـریب    اکسـید عـالوه بـر تولیـد فـرآورده     شان داده است که تغییرات انتشار دين
ــد   ي مســتقیم انتشــار آالینــدهفزاینــده ــر ایــن اســاس، افــزایش در تولی هــا نیــز وابســته اســت. ب
ونقل و انبارداري، محصوالت کانی غیرفلزي و مواد غـذایی  هاي نهایی خدمات حملفرآورده

اکسید را به همراه داشته است.ترین افزایش ديخانیات به ترتیب بیشها و دو آشامیدنی
انتشــار درســاختاري، تغییــرات يتجزیــهرویکــردبــا)1392فطــرس و همکــاران ( 

هايبخشبراي1380و1375- 1370ستانده - دادهجداولازاستفادهرا بااکسیدکربندي
تـرین مهـم نهـایی تقاضـاي سـطح کـه  بررسی کرده و به این نتیجه رسیدندمختلف صنعتی 

است.بودهاکسیدکربنديانتشاربرافزایشمؤثرعامل
1385سـتانده سـال  - ) در تحقیقی بـا اسـتفاده جـدول داده   1393نصراللهی و همکاران (

اقتصـادي را  هـاي هـاي محـیط زیسـتی توسـط بخـش     براي استان یزد، میزان انتشـار آالینـده  
ــرآورد کــرده ــدب ــن ان ــه ای ــزد نتیجــه رســیدند کــهو ب ــون98/26در اســتان ی ــن گــاز میلی ت

ه است.هاي اقتصاد استان منتشر شددر کل بخشاکسیدکربن دي
اکسیدکربن در اي به شناسایی عوامل مؤثر بر انتشار دي) طی مطالعه1395رنجکش زرنق (

ه سـتانده داخلـی   اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاري و بـا اسـتفاده از جـداول داد   
تـایج نشـان   نپرداختـه اسـت.   اکسیدکربن طی دورهتغییر در انتشار دي1390و 1385هاي سال
داشته است.اکسیدکربنافزایش انتشار دياثر را بر دهد که رشد اقتصادي بیشترینمی

ــروانی ( ــزازان و خس ــه1395ب ــده  ) در مطالع ــار آالین ــزان انتش ــنجش می ــدف س ــا ه ي اي ب
هاي انرژي توسط خانوار در ایـران، بـا اسـتفاده از    بن ناشی از مصرف انواع حاملاکسیدکردي

اند. نتایج این مطالعه نشان داده است که سـهم خـانوار در   الگوي داده ستانده به بررسی پرداخته
است.درصد29درصد و به صورت غیرمستقیم 41اکسیدکربن به طور مستقیم انتشار دي
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ستانده در خـارج  - ها با استفاده از مدل دادهتباط با انتشار آالیندهمطالعات بسیاري در ار
شود.ها اشاره میاز کشور انجام شده است که در زیر به تعدادي از آن

اکسـیدکربن دي) به تحلیل ارتباط میان مصرف انرژي و انتشـار 2009(1لیم و همکاران 
انـد. پرداختـه لیـل تجزیـه سـاختاري   هاي صنعتی کشور کره، با اسـتفاده از تح ناشی از بخش

شدت انـرژي و تقاضـاي نهـایی داخلـی بـر      نتایج این مطالعه نشان داده است که تغییرات در
هاي انتشار مؤثر بوده است.کاهش

را به سـه  در ایتالیاايگلخانههاياي انتشار گاز) در مطالعه2011(2اگلیه تی و همکاران 
رکیب تقاضـاي نهـایی و اثـر سـطح تقاضـاي نهـایی تجزیـه        عامل اصلی اثر تکنولوژي، اثر ت

تقاضـاي  سطحي ساختاري نشان داده است کهآمده از تحلیل تجزیهدستاند. نتایج بهکرده
.اکسیدکربن در این کشور داشته استاي بر افزایش انتشار دياثر عمدهنهایی

ضایعات جامـد صـنعتی   و SO2 ،NOxتغییرات خوداي )در مطالعه2017(3لیو و لیانگ 
را مورد در چین 2007- 2012محصول نهایی در دوره زمانی 41ستانده براي - با روش داده

بررسـی،  اسـت کـه در طـول دوره مـورد    . نتـایج ایـن بررسـی نشـان داده    اندبرسی قرار داده
یافته اسـت کـه عامـل اصـلی آن تـأثیر      طورکلی کاهشبهاکسیدکربنديضریب انتشار گاز 

بوده است.ات تکنولوژيتغییر
اي با عنوان اثرات زیست محیطی مصـرف خانوارهـا   ) در مطالعه2018(4مچ و همکاران

اکسـیدکربن  در کشور چک به بررسی اثر مصرف خانوارها بـر انتشـار دو نـوع آالینـده دي    
)CO2اکسید گـوگرد ( ) و ديSO2    انـد. نتـایج   سـتانده پرداختـه  - ) بـا اسـتفاده از مـدل داده

هـا و  عه نشان داده است که بخش برق و حمل و نقل بیشـترین اثـر را بـر انتشـار آالینـده     مطال
اند.بخش خدمات کمترین آالینده را داشته

اکسـیدکربن ناشـی   ) در مطالعه خود به بررسی تغییرات انتشـار دي 2019(5ما و همکاران
اند ده موردبرسی قرار دادهستان- از سیستم تولید برق در کشور چین را با استفاده از مدل داه 

ــن نتیجــه رســیده  ــه ای ــار    و ب ــرژي موجــب کــاهش انتش ــرف ان ــر ســاختار مص ــد کــه تغیی ان
اکسیدکربن شده است. دي

1. Lim, et al
2. Aglietti, et al
3. Liu  and liang
4. Mach, et al
5. Ma, et al
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دهد کـه  هاي هوا نشان میبررسی مطالعات پیشین در رابطه با تجزیه تغییرات انتشار آالینده
اگلیـه تـی و   اند و تنها مطالعه هطور کلی متمرکز شداکثر مطالعات روي سطح تقاضاي نهایی به

انـد. البتـه ایـن    ها پرداختـه به اثر تغییر ترکیب تقاضاي نهایی بر انتشار آالینده)2011همکاران (
مطالعه به اثر کل تقاضاي نهایی توجه کرده و اثر تغییر ساختار و ترکیـب مصـرف خانوارهـا را    

یگر مطالعاتی که مربوط به اثـر تغییـر   به طور جداگانه مورد بررسی قرار نداده است. از سوي د
ها هستند، کل تقاضاي نهایی خانوارها را مورد بررسی قـرار  مصارف خانوارها بر انتشار آالینده

اند و تغییر ساختار مصـرف آنهـا مـورد مطالعـه قرارنگرفتـه اسـت. ازجملـه ایـن مطالعـات          داده
) 1395العه بزازان و خسـروي ( ) در کشور چک و مط2018توان به مطالعه مچ و همکاران (می

ــر انتشــار      ــا ب ــر کــل مصــرف خانواره ــر تغیی ــات اث ــن مطالع ــران اشــاره کــرد. ای در کشــور ای
اکسیدکربن را مـورد بررسـی قـرار داده و اثـر تغییـر سـاختار مصـرف خانوارهـا را نادیـده          دي

اند.  گرفته

هاي تحقیقو دادهشناسیروش. 3
ر ساختار و حجـم مصـرف خانوارهـا بـر تغییـرات انتشـار       در این مطالعه براي بررسی اثر تغیی

از روش تحلیــل تجزیــه ســاختاري در الگــوي 1390و 1380دو ســال بــینهــاي هــوا آالینــده
باشد.  ) می1ستانده استفاده شده است. نقطه شروع تحلیل در این مدل، رابطه (- داده 

)1(.YCXY.AIX  1)(

ها،  لید بخش: بردار توXدر این رابطه 
I  ،ماتریس واحد یا یکه :

A:  ،ماتریس ضرایب فنی
Y  ،تقاضاي نهایی :
1 )( AICباشد. : ماتریس معکوس لئونتیف می

تـوان  هاي مختلف اقتصاد بر میزان تولیـد آنهـا مـی   ها در بخشاز تقسیم میزان انتشار آالینده
) به دست آورد.2به صورت رابطه (رامختلفهايبخششدت انتشار آلودگی در 

)2(
j

j
j

X

D
d 

مقـدار  jDوjتولید کل بخش jXوjشدت انتشار آلودگی در بخش jdدر این رابطه 
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شـده در  ایجـاد نظر است. شـکل ماتریسـی آلـودگی   کل آلودگی انتشاریافته از بخش مورد
.باشدمی) 3(رابطهصورتبهاقتصاديمختلفهايبخش

)3(
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حاصـل  ) 4) در رابطـه () و تفکیـک انـواع تقاضـاي نهـایی رابطـه (      1با جایگـذاري رابطـه (  
شود.می

)4()(ˆˆ
GIxc yyyy.Cd.C.YdD 

Iyصـادرات،  xyارها از انواع کاالهـا و خـدمات،   مخارج مصرفی خانوcyدر این رابطه 

تغییـرات انتشـار آلـودگی در اثـر تغییـرات      .باشـد مخارج دولتـی مـی  Gyگذاري، و سرمایه
بطـه  صورت راتقاضاي نهایی خانوارها بر اساس روش میانگین در الگوي تجزیه ساختاري به

) خواهد بود.5(
)5(cΔy.CCdd.ΔSΔD )()ˆˆ( 11 00

2
1

2
1 

) ماتریس کل تقاضاي نهایی اقتصـاد بـه دو زیرمـاتریس سـاختار     2009بر اساس میلر و بلیر (
بـراي مطالعـه ایـن تقاضاي نهایی و حجم تقاضاي نهایی قابل تقسیم است. بر این اسـاس در 

رف خانوارها بـه  کل مصدگی، مقدارآلوانتشاربرخانوارهامصرفترکیبتغییراثربررسی
تجزیـه شـده اسـت. حجـم مصـرف      خـانوار مصـرف سـاختار دو قسمت، حجـم مصـرف و   

بخـش هـر سـهم بهتوجهبدونهاخانوارها برابر مجموع کل مصرف خانوارها از همه بخش
کلازبخشهرسهمدهندهنشاننیزخانوارهامصرفساختار. باشدمیخانوارهامصارفاز

بطه تجزیه مصرف خانوارهـا و شـکل گسـترده و ماتریسـی آن     را. باشدمیانوارهاخمصرف
.باشد) می6صورت رابطه (به

)6(c

cncn

cc

cc

c yT

yys

yys

yys

STSy 



























 ,

/

/

/

.


21

11



1398بهار |4شماره |سال سوم |فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی |102

حجـم کـل   Tمـاتریس وخانوارهـا مصـرف سـاختار دهنـده نشـان Sدر این رابطه مـاتریس  
وسـاختار تغییـر متقسـ دوبـه خانوارهـا مصرفتغییراتتجزیه. باشدمصرف خانوارها می

باشد.می7یر حجم مصرف به صورت رابطه تغی

)7(ΔT.SSTT.ΔSΔy c )()( 11 00
2
1

2
1 

میـزان بـر راخانوارهـا مصرفساختارتغییراثرتوان) می5) در رابطه (7با قرار دادن رابطه (
.آورددستبههاآالیندهانتشار

)8( )ˆˆ()()()ˆˆ( 1111 0000
2
1

2
1

2
1

2
1 ddTTCC.ddΔD

ΔT.SSCC )(.)( 11 00
2
1

2
1 

) اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها بر انتشار آلودگی هوا 8جزء اول از سمت راست رابطه (
.دهدو جزء دوم اثر تغییر حجم کل مصرف خانوارها بر انتشار آلودگی را نشان می

هـوا  مصرف خانوارها بر انتشار چهار نوع آالینـده ساختاراین مطالعه به بررسی اثر تغییر 
1380دو سـال  بـین اکسید گوگرد، اکسـیدهاي نیتـروژن و متـان    ، دياکسیدکربنشامل دي

ستانده پرداخته است.- با استفاده از جدول داده1390و
مطالعـه  سـتانده دو سـال مـورد   - هاي موردنیاز در این تحقیق شامل جـداول داده داده

جـداول  . اینشده استباشد. این جداول از مرکز آمار ایران اخذمی1390و 1380یعنی 
ها در داخل کشور انـرژي  باشد که براي تولید آنحاوي واردات کاالها و خدمات نیز می

مصرف نشده است و بنابراین آلودگی نیز ایجـاد نشـده اسـت. بنـابراین واردات کاالهـا و      
اساس روش پیشـنهادي میلـر و   ستانده ملی دو سال مورد نظر بر- خدمات از جداول داده 

ستانده داخلی تبدیل - ) حذف شده و به جداول داده 1392ین بانویی () و همچن2009بلر (
اند. شده

هـا وجـود   هـا بـه تفکیـک بخـش    بر اساس اطالعات ترازنامه انرژي، میزان انتشار آالینده
ها به تفکیک نوع سوخت فسلی وجـود دارد. بنـابراین   ندارد. بلکه میزان انتشار انواع آالینده

هـاي اقتصـادي،   ر آالیندهاي هر نوع سوخت فسلی بر اساس بخشبراي تفکیک مقدار انتشا
انواع سوخت فسیلی هر بخش بر حسب لیتر محاسبه شده است. سـپس  ابتدا مصرف فیزیکی

ها در اقتصاد محاسبه شـده و در مقـدار کـل    سهم هر بخش، از کل مصرف فیزیکی سوخت
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در ترازنامـه وجـود دارد،   اکسیدکربن ناشی از آن سوخت فسـیلی در اقتصـاد کـه    انتشار دي
اکسیدکربن در هر بخش از سوخت فسـیلی  ضرب شده است. به این ترتیب مقدار انتشار دي

درآنریـالی مصـرف تقسـیم ازهـا فیزیکـی سـوخت  دسـت آمـده اسـت. مصـرف    بهiنوع 
ایـن  .بخش محاسبه شده اسـت هردرآنقیمتبرستانده- داده USEجدولطبقهابخش

هـاي  اکسیدکربن ناشی از بنزین، گاز طبیعی، گازوئیل و سایر سـوخت شار ديروند براي انت
ــش  ــیلی در بخ ــار      فس ــع انتش ــا جم ــر، ب ــه آخ ــت. در مرحل ــده اس ــام ش ــادي انج ــاي اقتص ه

ــوخت  دي ــه س ــی از هم ــیدکربن ناش ــار    اکس ــل انتش ــدار ک ــش مق ــر بخ ــیلی در ه ــاي فس ه
دست آمده است. اکسیدکربن در هر بخش بهدي

اکسید گوگرد نیز روند مشابهی انجام شده است. ها مانند دير آالیندهبراي تفکیک سای
هـاي  اکسـید گـوگرد ناشـی از انـواع سـوخت     یعنی از ترازنامه انرژي کشور، میزان کـل دي 

فسیلی اتخاذ شده و در مرحله بعد بر اساس سهم هر بخش از مصـرف نـوع سـوخت فسـیلی     
اکسید گـوگرد ناشـی از   آن، میزان انتشار دياکسید گوگرد ناشی از مورد نظر در انتشار دي

هـاي  سوخت فسیلی منتخب، براي هر بخش مشخص شده اسـت. ایـن رونـد بـراي سـوخت     
اکسـید  فسیلیی مانند بنزین، گـازطبیعی و گازوئیـل انجـام شـده اسـت. درنهایـت انتشـار دي       

هاي فسیلی بدست آمده است. گوگرد در هر بخش ناشی از انواع سوخت
ــالی ســتانده - هــاي فســیلی درهــر بخــش از جــدول مصــرف داده ســوختمصــرف ری

)Use table     اخذ شده است. این جداول مقدار مصرف انـواع کاالهـا و خـدمات ازجملـه (
هـاي فسـیلی   دهد. قیمت سوختهاي مختلف نشان میهاي فسیلی را در بخشانواع سوخت

از ترازنامه انرژي ایـران اخـذ   هاي فسیلیهاي ناشی از هر سوختو مقدار کل انتشار آالینده
شده است.  

بـا روش  1390سـتانده سـال   - ، جـدول داده هابراي حذف اثرات تغییر قیمتنهایتدر 
تبدیل شده اسـت. آمـار موردنیـاز بـراي محاسـبه      1380تعدیل مضاعف به قیمت ثابت سال 

ت.هاي مختلف براي تبدیل جدول از مرکز آمار ایران اخذشده اسشاخص قیمت بخش

هاي تحقیقیافتهتحلیل . 4
هاي مورد بررسی در مطالعه و همچنین اثر تغییـر سـاختار مصـرف    تغییر میزان انتشار آالینده

) نشـان  1در جـدول ( 1390و 1380خانوارها بر میزان انتشار در کل اقتصـاد بـراي دو سـال    
برابـر  1380اکسـیدکربن در سـال   داده شده است. بر اساس اطالعات جدول، کل انتشار دي
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هـزارتن افـزایش یافتـه    56/534335بـه  1390هزارتن بوده و ایـن رقـم در سـال    9/326437
هـزارتن  7/207879اکسـیدکربن در طـی دوره مـورد مطالعـه برابـر      است. کـل افـزایش دي  

باشد. از سوي دیگر افزایش انتشار این آالینـده در اثـر تغییـر سـاختار مصـرف خانوارهـا       می
درصد کل افـزایش ایـن آالینـده در    88/41باشد که این میزان هزارتن می29/87083برابر 

باشد. طی دوره مورد مطالعه می
هـزارتن در سـال   97/1174اکسید گوگرد در طـی دوره مـورد مطالعـه از    کل انتشار دي

افزایش یافته است. کـل افـزایش ایـن آالینـده در     1390هزارتن در سال 07/1403به 1380
هزارتن بوده است. همچنین افزایش انتشار ایـن آالینـده در   1/228ی دوره برابر اقتصاد در ط

درصـد  97/139باشد. این مقدار هزارتن می28/319اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها برابر 
باشد. علت بیشتر بودن اثر تغییر ساختار مصرف از کل تغییـر  کل تغییر انتشار این آالینده می

تواند منفی بودن اثر تغییر سایر عوامل ازجملـه تغییـر در سـاختار سـایر     ، میبراي این آالینده
اجزاي تقاضاي نهایی و تغییرات تکنولوژیکی باشد.

ها در اقتصاد و سهم و اثر تغییـر سـاختار مصـرف خانوارهـا بـراي دو      تغییرات انتشار آالینده.1جدول 
(هزارتن، درصد)1390و1380سال

سهم ختار مصرفتغییر ناشی از سا کل تغییر 1390 1380 هاي هواآالینده
88/41 29/87083 7/207879 56/534335 9/326437 اکسیدکربندي
97/139 28/319 1/228 07/1403 97/1174 اکسید گوگرددي

53/36 10/296 52/810 5/1806 97/995 اکسید نیتروژن
05/12 2/481 13/3993 65/5411 52/1418 متان

بات تحقیقمنبع: محاس

کل افزایش انتشار اکسیدهاي نیتـروژن و همچنـین اثـر تغییـر سـاختار مصـرف خانوارهـا بـر         
1/296هـزارتن و  52/810افزایش انتشار این آالینده طی دوره مورد مطالعه به ترتیب برابـر  

هزارتن بوده است. سهم تغییـر سـاختار مصـرف در کـل افـزایش انتشـار ایـن آالینـده برابـر          
هـزارتن  13/3993برابر 1390- 1380صد بوده است. افزایش انتشار متان در دوره در53/36

هـزارتن  2/481بوده است. تغییر ساختار مصرف خانوارهـا طـی ایـن دوره موجـب افـزایش      
باشد. درصد کل افزایش انتشار متان می05/12متان شده است. این مقدار معادل 
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هاي مختلف اقتصاد در بخشها ار انواع آالیندهمصرف خانوارها بر انتشساختاراثر تغییر 
، جدولشده است. بر اساس اطالعات) نشان داده2در جدول (1390و 1380براي دو سال 

میلیـون تـن در   083/87اکسیدکربن به میزان تغییر ساختار مصرف موجب افزایش انتشار دي
موجـب افـزایش   بـوده و مثبـت  بخش15هاي اقتصاد شده است. اثر این عامل در کل بخش
موجب کاهش انتشار ایـن  منفی بوده و بخش دیگر 8درشده است و اکسیدکربنانتشار دي

اکسـیدکربن ناشـی از تغییـر سـاختار مصـرف      بیشترین مقـدار انتشـار دي  آالینده شده است.
باشـد. افـزایش   می» ارتباطات«و » صنایع شیمیایی«، »آب، برق و گاز«خانوارها در سه بخش 

ها در اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها به ترتیـب برابـر   اکسیدکربن در این بخشتشار ديان
باشد. هزارتن می76/14802و 39/26379، 98/30767

یکی از دالیل عمده این امر، افزایش سهم مصرف خانوارهـا از محصـوالت سـه بخـش     
از کـل تقاضـاي نهـایی    هاباشد. افزایش سهم این بخشمذکوردر طی دوره مورد مطالعه می

درصـد  2/6درصد و 93/4درصد، 85/1خانوارها در طی دوره مورد مطالعه به ترتیب برابر 
بوده است. به عبارت بهتر، سهم مصرف خانوارها از محصوالت سه بخـش مـذکور افـزایش    

اکسـیدکربن شـده اسـت. از دیگـر دالیـل افـزایش       یافته و این امر موجب افزایش انتشار دي
ها، افزایش شدت انتشار آن بوده اسـت. شـاخص شـدت انتشـار     ر این آالینده در بخشانتشا
بیشـترین افـزایش را در طـی    » آب، برق و گـاز «و » ارتباطات«هاي اکسیدکربن در بخشدي

اکسـیدکربن در ایـن   اند. این امر موجـب افـزایش بیشـتر انتشـار دي    دوره مورد مطالعه داشته
یگر به دلیل تغییر ساختار مصرف خانوار از کـاال و خـدمات   ها شده است. به عبارت دبخش
انتشـار  ها،اکسیدکربن در این بخشهاي مذکور و همینطور باال بودن شدت انتشار ديبخش

این آالینده افزایش بیشتري داشته است. 
رشــد جمعیــت و افــزایش تعــداد خانوارهــا و بــه تبــع آن افــزایش مصــرف خانوارهــا از  

برق و گاز طی دوره مـورد مطالعـه از دیگـر دالیـل افـزایش انتشـار       محصوالت بخش آب،
هـاي  باشد. همچنین گسـترش شـدید و توسـعه زیرسـاخت    اکسیدکربن در این بخش میدي

هــاي خــانگی و ازجملــه ایجــاد اپراتورهــاي تلفــن1390- 1380بخــش ارتباطــات طــی دوره 
خانوارهـا بـراي ایـن    هـاي همـراه از یـک سـو و افـزایش حجـم شـدید تقاضـا توسـط          تلفن

محصوالت از سوي دیگر، از دیگر دالیل افزایش مصرف انرژي در این بخـش و بـه دنبـال    
اکسیدکربن دانست. آن افزایش انتشار دي
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1390و 1380بـین دو سـال   هاي هـوا بر تغییر انتشار آالیندهتغییر ساختار مصرف خانواراثر .2جدول 
(هزار تن)

متاناکسید نیتروژناکسید گوگرددياکسیدکربنديهابخش
02/711924/2919/4226/85کشاورزي جنگلداري و ماهیگیري

-07/3-13/3-11/2-88/507معدن
14/537864/2004/1723/11محصوالت غذایی و آشامیدنی و دخانیات

93/149512/460/406/12صنایع منسوجات و پوشاك و چرم
09/51304/124/121/1راتصنایع چوب کاغذ و انتشا

39/2637917/1882/3600/219صنایع شیمیایی
42/39179/091/099/0صنایع الستیک و پالستیک

02/131560/700/352/1هاي غیرفلزيصنایع کانی
20/232516/264/410/2صنایع فلزات اساسی و محصوالت فلزي

90/103978/113/333/3آالتصنایع ماشین
67/34470/000/108/2سایر صنایع

98/3076708/8643/7808/5آب برق و گاز
-72/1-87/0-56/0-13/132ساختمان

14/639193/1878/2640/81فروشی و تعمیراتفروشی و خردهعمده
33/1151007/2235/4890/11ونقلحمل

76/1480236/12815/8622/175ارتباطات
-05/49-21/20-99/4-29/6275رستورانهتل و

-94/25-17/8-92/1-08/3169بانک و بیمه
-79/3-06/2-35/0-91/1103اي، مشاغل و مستغالتخدمات حرفه

53/00004/0امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی
-83/12-82/2-39/1-22/995آموزش
-00/16-34/11-86/3-53/5265بهداشت

-86/18-63/9-26/7-23/5242سایر خدمات
29/8708328/31910/29620/481مجموع

منبع: محاسبات تحقیق

هتـل و  «هـاي خـدماتی اقتصـاد ماننـد     اکسـیدکربن در بخـش  از سوي دیگـر، انتشـار دي  
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سـایر  «و » بهداشـت «، »آمـوزش «، »اي و مستغالتخدمات حرفه«، »بانک و بیمه«، »رستوران
اکسیدکربن به ترتیـب در سـه بخـش   کاهش یافته است. بیشترین کاهش انتشار دي»خدمات

بـوده اسـت. یکـی از دالیـل عمـده کـاهش       » بهداشت«و » هتل و رستوران«، »سایر خدمات«
ها از کل مصـرف خانوارهـا طـی    ها، کاهش سهم این بخشانتشار این آالینده در این بخش

هتـل و  «هـا بخصـوص بخـش    ره سـهم ایـن بخـش   باشـد. در ایـن دو  دوره مورد مطالعـه مـی  
هاي پایانی ها بخصوص در سالبه شدت کاهش یافته است. نوسانات شدید قیمت» رستوران

دوره مورد مطالعه و کـاهش قـدرت خریـد خانوارهـا در ایـن دوره موجـب شـده اسـت تـا          
انـک و  ب«و » هتـل، و رسـتوران  «هاي خدماتی ماننـد  خانوارها مقدار مخارج خود را از بخش

تر مانند کاهش دهند و بودجه خانوارها بیشتر صرف محصوالت ضروري» بهداشت«و » بیمه
شود. » آب، برق و گاز«و » صنایع غذایی«و » کشاورزي«محصوالت 

از سوي دیگـر، گسـترش اینترنـت و توسـعه دیجیتـال طـی دوره مـورد مطالعـه موجـب          
خـدمات  «و » بانـک و بیمـه  «د هایی ماننـ هاي خدماتی بخصوص بخشدیجیتالی شدن بخش

کسـب و کـار و خـارج    جدیـد  هاي مدلشده است. ظهور » آموزش«و » مشاغل و مستغالت
، توسعه بانکداري اینترنتی، ایجاد و گسترش نرم افزارهـا  هاي کسب و کار قدیمیشدن مدل

اي طی دوره مورد مطالعه موجب شده است تـا میـزان مصـرف    براي استفاده از خدمات بیمه
خدماتی کاهش چشمگیري داشته باشد.ها در بخشژي و انتشارآالیندهانر

دراکسید گوگرد وديانتشارافزایشموجببخش14خانوار درمصرفساختارتغییر
این عامل موجب افزایش انتشار . استشدهآالیندهاینانتشارکاهشموجبدیگربخش9

بخــشل اقتصــاد شــده اســت. ســهاکســید گــوگرد در کــي ديهــزار تــن آالینــده28/319
انتشـار مقـدار بیشترین»ماهیگیريجنگلداري وکشاورزي«و»گازوبرقآب«، »ارتباطات«

علـت اصـلی   .اندداشتهتنهزار24/29و08/86، 36/128میزانبهترتیباین آالینده را به
عنـوان  باشد. بهمیها افزایش سهم خانوارها از کل مصرف افزایش این آالینده در این بخش

درصـد  4مثال سهم مصرف خانوارها از بخش کشـاورزي طـی دوره مـورد مطالعـه حـدود      
ها سبب شده افزایش یافته است. باال بودن شدت انرژي و شدت انتشار آالینده در این بخش

هـا تـاثیر پررنـگ    است که تغییر ساختار مصرف خانوار از کاالو خدمات تولیدي این بخش
عنوان مثال سهم گازوئیـل در کـل انـرژي مصـرفی     شار این آالینده داشته باشد. بهتري بر انت
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براي این سـوخت فسـیلی   1اکسید گوگردباشد و ضریب انتشار ديبخش کشاورزي باال می
باشد. بنابراین افزایش مصرف خانوارها از محصوالت بخش کشاورزي مقدار انتشـار  باال می

ي افزایش داده است.این آالینده را به مقدار بیشتر
10/296میزانبهنیتروژنانتشار اکسیدهايموجب افزایشخانوارمصرفترکیبتغییر
افـزایش بخـش مثبـت بـوده و باعـث    15در کل اقتصاد شده است. اثر این عامل در هزارتن

بخش دیگـر منفـی بـوده و    8اکسیدهاي نیتروژن شده است. همچنین اثر این عامل در انتشار
و»گـاز بـرق آب«، »ارتباطـات «اهش انتشار این آالینـده شـده اسـت. سـه بخـش      موجب ک

تن و بیشترین افزایش انتشار را هزار35/48هزارتن، 15/43ترتیب با افزایش به»ونقلحمل«
اند. در مورد این آالینده نیز باید ذکـر کـرد کـه    در اثر تغییر ترکیب مصرف خانوارها داشته

ها باال بودن نسبی افـزایش سـهم   یش انتشار این آالینده در این بخشدلیل اصلی و عمده افزا
باشد.دلیل دیگر افـزایش  ها میمصرف خانوارها از محصوالت و خدمات تولیدي این بخش

باشـد. بررسـی تغییـرات    ها افزایش شدت انتشار آن مـی انتشار این نوع آالینده در این بخش
دهـد کـه شـاخص شـدت     ي مختلف نشـان مـی  هاشدت انتشار اکسیدهاي نیتروژن در بخش

در طی دوره مورد مطالعـه بـه   »ونقلحمل«و»گازبرقآب«انتشار این آالینده در دو بخش 
شدت افزایش یافته است.  
دهـد.  خانوار بر انتشار متان را نشان مـی مصرفساختار) تغییر2ستون آخر از جدول (

هـزارتن  2/481صرف موجـب افـزایش   دهد تغییر ساختار مطور که جدول نشان میهمان
انتشـار افـزایش مثبت بوده و موجببخش15در کل اقتصاد شده است. اثر این عامل در 

سـه . اسـت شـده آالینـده ایـن انتشـار کـاهش موجبدیگربخش8درمتان شده است و
بیشـترین »مـاهیگیري جنگلـداري و کشـاورزي «و»ارتباطـات «، »شـیمیایی صـنایع «بخش
ترتیـب بههااند. میزان افزایش انتشار متان در این بخشآلودگی را داشتهشار اینانتمقدار
هزارتن بوده است. از دالیل افـزایش انتشـار   26/85هزارتن و 22/175هزارتن، 219برابر 

هـا  ها عالوه بر افزایش سهم مصرف خانوارها از محصوالت این بخـش متان در این بخش
تشار متان نیز اشاره کرد. بررسی تغییرات شدت انتشار متان در توان به افزایش شدت انمی

صـنایع «دهـد کـه ایـن شـاخص در دو بخـش      ها طی دوره مـورد مطالعـه نشـان مـی    بخش
بیشترین افزایش را در طی دوره مورد مطالعه داشته اسـت. بنـابراین   » ارتباطات«، »شیمیایی

اکسید گوگرد به ازاي هر لیتر سوخت فسیلی. انتشار دي1



109|مهدیه مودي و همکاران 

زان انتشار متان به مقدار بیشتري ها میبا افزایش مصرف خانوارها در محصوالت این بخش
افزایش یافته است. 

گیري و پیشنهاداتنتیجه. 5
انتشـار چهـار آالینـده   تغییـر سـاختار مصـرف خانوارهـا بـر     بررسـی نقـش   این مطالعههدف 

ناشــی از مصــرف  اکســید گــوگرد، اکســیدهاي نیتــروژن و متــان    اکســیدکربن، ديدي
تجزیـه  براي این منظـور از رویکـرد  باشد. می1390و1380هاي فسیلی بین دو سال سوخت

ایـن مطالعـه، روش تجزیـه سـاختاري بـا      شده است.ستانده استفاده- دادهساختاري در مدل
تـر و بهتـر تغییـرات    جزئیات بیشتر یعنی تغییر ساختار مصرف خانوارها را براي بررسی دقیـق 

توانـد بـراي   ابراین نتایج این مطالعه میها مورد استفاده قرار داده است. بنانتشار انواع آالینده
ها در اقتصـاد ایـران مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.       ریزي بهتر براي کاهش انتشار آالیندهبرنامه

نتیجه تخمین مدل نشان داده است تغییر ساختار مصرف خانوارها موجب افزایش هـر چهـار   
بیشـترین افـزایش را در   اکسـیدکربن نوع آالینده در طی دوره مورد مطالعه شـده اسـت. دي  

بین چهار نوع آالینده هوا در اثر تغییر ساختار مصرف داشته است. این امر بـه دلیـل ضـریب    
باشـد. بـه عبـارت بهتـر، در اثـر      هـاي فسـیلی مـی   انتشار باالي این آالینده براي همه سوخت

هـاي تولیـدي و   هـاي فسـیلی در فعالیـت   مصرف هر واحد (هر لیتـر یـا مترمکعـب) سـوخت    
هـا ایجـاد   اکسید گوگرد و سایر آالیندهاکسیدکربن نسبت به ديخدماتی مقدار بیشتري دي

، »آب بـرق گـاز  «بخـش ها نشان داده است کـه چهـار   شود. نتایج تحقیق در سطح بخشمی
افزایش انتشـار  بیشترین » کشاورزي جنگلداري و ماهیگیري«، »ارتباطات«، »صنایع شیمیایی«

اند. دلیـل اصـلی ایـن امـر، افـزایش      داشتهتغییر ساختار مصرف خانوارهادر اثرراها آالینده
ها از کـل مصـرف خانوارهـا یعنـی مجمـوع      سهم مصرف خانوارها از محصوالت این بخش

هـا از کـل مصـرف    باشد. افـزایش سـهم ایـن بخـش    هاي اقتصادي میمصرف از تمام بخش
درصـد  2/6درصد و 93/4درصد، 85/1خانوارها در طی دوره مورد مطالعه به ترتیب برابر 

ها درصد بوده است. یکی دیگر از دالیل اصلی این امر به جز افزایش سهم این بخش1/4و 
از کل مصرف خانوارها، افزایش شدت مصرف انرژي و به دنبال آن افزایش شـدت انتشـار   

بـه دسـت   ایج با توجـه بـه نتـ   ها در طی دوره مورد مطالعه بوده است. 	ها در این بخشآالینده
هـا و اثـرات مخـرب آنهـا بـر محـیط زیسـت و        آمده براي جلوگیري از انتشار انواع آالینده

هـایی در جهـت تشـویق خانوارهـا بـه      برنامـه شود پیشنهاد میدر مرحله اول هاسالمت انسان
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رویـه و اسـراف در مصـرف سـایر     مصرف کمتر انرژي و همچنین خودداري از مصرف بـی 
جـویی در مصـرف کاالهـا و    ورت گیرد. در این راستا بایستی بر صـرفه کاالها و خدمات ص

ها هستند، ماننـد  خدماتی که داراي شدت باالي مصرف انرژي و شدت باالي انتشار آالینده
ي اسـتانداردها تأکید شود. وضع و اجـراي » صنایع شیمیایی«و » گازوبرق، آب«هاي بخش

ر مصـرف خانوارهـا دارنـد و بـه کـارگیري      هایی که سهم بـاالیی د بخشدر مصرف انرژي 
تواند میتر، هاي پیشرفتهها در استفاده از تکنولوژيهایی در جهت تشویق این بخشسیاست

هاي تشویقی سیاسترا کاهش دهد. در اثر افزایش مصرف خانوارهاهاي هواانتشار آالینده
هـاي مختلـف   بخـش در استفادهآالت مورددر جهت نوسازي تجهیزات و بهبود فنی ماشین

تغییـر ترکیـب   داشـته باشـد.   هـا  کـاهش انتشـار آالینـده   تواند نقـش مـوثري در   اقتصادي می
همچنـین  گـازطبیعی و  هـاي کمتـر آالینـده نظیـر    و استفاده از سـوخت مصرفی هايسوخت

هـایی کـه سـهم    هـاي بـادي و خورشـیدي در بخـش    مانند انرژيپاكهايانرژياستفاده از 
باشد.از دیگر اقدامات مثبت در جهت کاهش انتشار میف خانوارها دارند، باالیی در مصر
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Abstract
Households, directly and indirectly, are responsible for emission of various air
pollutants. Indirect emission by households is due to the consumption of goods
and services which use fossil fuels in their production processes. The purpose
of this study is to investigate the changes in the structure of households’
consumption on the indirect emissions of four types of air pollutants including
carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides and methane using structural
decomposition analysis in the input-output model during 2001-2011. In this
study, the matrix of consumption of goods and services by households was
divided into the following two components: the total volume of consumption
and the structure of consumption. We have then investigated the effect of
changes in the structure of consumption on pollutant emissions. The results
show that the change in the structure of consumption has increased the all air
pollutant emissions. The increased amounts of these pollutants as a result of
changes in consumption structure is 78.08 million ton CO2, 319.28 thousand
tons SO2, 296.1 thousand tons NOx and 481.2 thousand tons Methane.

Keywords: Air Pollutant, Structure of Household Consumption,
Input-Output Analysis, Fossil Fuels.
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