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ها نقش دارنـد؛ نقـش مسـتقیم آنهـا ناشـی از مصـرف نهـایی        خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار آالینده
انرژي و نقش غیرمستقیم مربوط به مصرف کاالهایی است که در فرآیند تولیدشان از انواع انـرژي بـه عنـوان نهـاده     

ار آالینده دي اکسید کربن ناشـی از مصـرف انـواع    واسطه استفاده شده است. هدف اصلی مقاله سنجش میزان انتش
ــل ــدل داده    حام ــارچوب م ــنجش در چ ــت. س ــران اس ــا در ای ــط خانواره ــرژي توس ــاي ان ــ- ه ــه تاس ــط یافت نده بس

زیست محیطی با تفکیک واردات صورت گرفته است. به همین منظـور در بخـش تجربـی از جـدول بهنگـام شـده      
بخش اقتصادي اسـتفاده شـده اسـت. بـا توجـه بـه       27س و ادغام آن با هاي مجل، مرکز پژوهش1390ستانده - داده

نده داخلــی و ســپس میــزان مصــرف انــواع انــرژي و تاســ- اینکــه آالینــدگی منشــا داخلــی دارد، ابتــدا جــدول داده
هــاي اقتصــادي و خانوارهــا بــه تفکیــک محاســبه و بســتر تهیــه مــدل  دي اکســید کــربن ناشــی از آن بــراي بخــش

یج بـه دسـت آمـده، سـهم خانوارهـا از انتشـار       تابسط یافته زیست محیطی فراهم شده است. بر اساس ننده تاس- داده
هـاي  درصـد اسـت. همچنـین سـهم فعالیـت     29درصد و بـه صـورت غیرمسـتقیم    41به طور مستقیم CO2آالینده 

.ستدرصد ا71درصد و به صورت غیرمستقیم 59به طور مستقیم CO2اقتصادي در انتشار آالینده 
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مقدمه-1
کشـورهاي  رویه شهرها به ویـژه در  توسعه لجام گسیخته صنعت و تکنولوژي و گسترش بی

را در ن آن مشـکالت چنـدي   اسـاکن زیسـت و  در حال توسعه بدون توجه به سالمت محیط
توان مشـاهده کـرد   یبه طوري کهمکندپی داشته که زندگی روي کره خاکی را تهدید می

الیه ازن، باال رفـتن درجـه   جاد حفره در ی، ايجوتغییرات باعث چگونه گسترش صنعتکه
و... شده است. ها حرارت در سطح زمین، افزایش سطح آب

شـینی و صـنعتی شـدن موجـب     در حال حاضر به علت آن است که شهرنجوامعنگرانی 
و اینجـا اسـت کـه    جمعیت زیادي در مناطقی کوچک در کنار یکدیگر متمرکز شوندشده

کند.توسعه پایدار موضوعیت پیدا می
گونه تعریف کرده اسـت:  توسعه پایدار را این، 1و توسعهستیزطیمحیجهانونیسیکم

هـاي آتـی در تـامین    توانایی نسـل اي که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توسعه«
اي بتواند به پایـداري  قبل از اینکه هر جامعهنیازهاي خود برآورده سازد. بر مبنایاین تعریف،

ها را تامین کند. توسعه اجتماعی و اقتصـادي بایـد   نسلها و دورنبرسد باید عدالت بین نسل
اي تحمیل شود، اثـرات  نده هزینههاي آیاي تحقق پذیرید که در هر زمان که به نسلبه گونه
»هاي اقتصادي را به حداقل برساند.فعالیت

آلـودگی محـیط زیسـت اسـت و     هـاي آتـی،  هاي لطمه زدن به توانـایی نسـل  یکی از راه
پخش یا آمیختن مواده خارجی به آب یا هوا یا زمـین بـه میزانـی کـه کیفیـت      «منظور از آن 

آور بـه حـال انسـان یـا سـایر      بـه طـوري کـه زیـان    فیزیکی یا شـیمیایی یـا بیولوژیـک آن را   
تـرین  اسـت. یکـی ازمهـم   » موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثـار و ابنیـه باشـد، تغییـر دهـد     

ریبـانگ یکوچـک گر اسیـ هاسـت در مق هواست کـه سـال  یآلودگموضوعات در این زمینه 
مسـاله  .شـده اسـت  یبـه کـره خـاک   بیبـزرگ موجـب آسـ   اسیـ بـزرگ و در مق يشهرها

شود.یمنیکره زمیجیاست که منجر به مرگ تدريادهیپدنیزیجهانشیگرما
مضـر  اتثرانداکهبتواريبهمقداهودر بمطلوناادمورحضو«از ستارتعبااگیهودلوآ

و زاتشعشعپرتو،جامد،مایعر،بخازي،گادهمانــوع هرههرگادیگــر،بــه عبــارت».کندجــادیا
و شـده  اگیهودلوآباعثو پخشآزاد ايهودر هـاکـنهاز آمجموعهترکیبییاو زاغیرپرتو

1- World Commission on Environment & Development (WCED)
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يکسیدهااد،وگرــ گيکسیدهاا،معلقدود، دوده، ذرات لیـ ازقبکند عنامطبويبوهادیجاایا
گفتـــــه ...وكمونیا،آسیدهاهـــــا، ادروکربنیـــــه،هاهکسیدکنندا،کسیدکربنامونوازت، 

ایـ و اهیگان،حیوبه ضرر حال انسان، اندتومیاگیهودلوآینو اتـسادهلوآاکههودشومی
).1388،یچوپاننی(محمدحس»باشدهیآثار ابن

نیتـر از مهـم یکـ یآن بیـ از تخريریو جلـوگ سـت یزطیامروزه مساله حفاظت از مح
يابزارهـا نیتـر از مهمیکیزینيانرژنیاست. مساله تامیمسائل مورد توجه در جامعه جهان

يچراکـه بخـش انـرژ   رود،یکشورها بشمار مـ يبه رشد و توسعه اقتصاددنیرسيالزم برا
گـر یدارد، از طـرف د يتوسـعه اقتصـاد  ندیدر فرآیمهمشطرف نقکیاز نکهیعالوه بر ا

1هــوایآنهــا آلــودگنیتــرکــه مهــمیطــیمحســتیمختلــف زيهــانــدهیموجــب نشــر آال

).1387،ياسریمی(مرشودمیاست،
آب و هـوا و  رییـ است که منجـر بـه تغ  ییگازهانیتراز مهمیکیکربن دیاکسيگاز د

انتشــار زانیــم،1390سـال  يشـود. براســاس آمــار ترازنامـه انــرژ  یمــنیکــره زمـ شیگرمـا 
سـال سـرانه هـر    نیتن بوده که در ا547.014.571بالغ بر رانیکربن در اقتصاد ادیاکسيد
يدرصد از کـل گازهـا  60تن است. حدود 39/7بالغ بر يالخانهگاز گنیاز انتشار ایرانیا

دهــد یمــلیتشــکCO2در جهـان را  یلیفســيهــاحاصــل از ســوزاندن سـوخت ياگلخانـه 
).1390،ي(ترازنامه انرژ

ننسااهايفعالیتاز یناشستکهاگیهودلوآصلیامنبع،صنایعاز گیناشیدلوآ
ن،سیما،شیمیاییادموتولیديهاخانهرکا،تیارحريهاهاـگونیر،نایعـصمیاندراست.

ییهاندهیآالهستند. کننده هوا آلودهعیصنانیترمهم...وزيسادفوال،جینسازي،کاغذسا
)، NOX(تروژنینيدهای)، اکسSOXگوگرد (يدهای)، اکسPMمعلق (اتهمچون ذر

گیناشیدلوآهستند. نوع منابع نیاتی) حاصل از فعالCO(دکربنی) و مونواکسO3اوزن (
تیاهميو دارادهگیصنعتیمهمبودلوآازهنداشهرهابهیهروبیشنقلبهعلتگستروحملاز 

).1387،ياسریمیاست (مر

هاي از احتراق سوختیکربن ناشدیاکسيبه خصوص گاز دندهیآاليدر اثر انتشار و و نشت گازهاآلودگی هوا -1
است.یلیفس
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کننـدگان  از عمـده مصـرف  یکـ یدر جوامـع  یصنعتيهاتیدهد فعالیمطالعات نشان م
يهـا از مصـرف سـوخت  یناشـ نـده یآاليگازهـا جـاد یهسـتند و در ا یلیفسـ يهـا سوخت

شـتر یبتیـ در گـرو فعال يعهده دارند. مساله توسعه و رشـد اقتصـاد  را بريانقش عمدهیلیفس
بخـش  نیـ در ايشـدت انـرژ  شیموجب افـزا عیصناشتریبتیفعالو در جوامع است عیصنا

شـود  یم1به طور مستقیم و غیرمستقیماز مصرف یها ناشندهیآالشیموجب افزانیشده و ا
).1383،ینی(نونا حس

انـد  شـناخته شـده  يکنندگان انرژمصرفنیتراز بزرگیکیامروزه خانوارها به عنوان 
باعـث  2بـا اسـتفاده از کاالهـا و خـدمات    میرمسـتق یو غمیمستققیکه خانوارها از دو طرچرا

مساله نیاحیصحتیریو عدم مدتیجمعشیشوند و مساله افزایها در هوا مندهیانتشار آال
يانـرژ زانیـ توسط خانوارها همـان م میمستقيمصرف انرژمنظور از . ستکرده ادیرا تشد

ییرا بـه مصـرف نهـا   ینفتـ يهـا است که خانوارهـا فـرآورده  )و...نیبنز،یعیبرق، گاز طب(
میرمسـتق یغيمصرف انـرژ . کنندیمجادیکربن ادیاکسيمصرف دندیدر فرآو رسانند یم

کـه توسـط   ییاکاالهـ دیـ توليبراازیمورد نيسوخت توسط خانوارها عبارت است از انرژ
در واقـع خانوارهـا بـا    .رسـد یشده و توسط خانوارها به مصرف مدیتولياقتصاديهابخش

اسـتفاده شـده بـه    ینفتـ يهـا از فـرآورده دشانیتولندیکه در فرآیمصرف کاالها و خدمات
کربن نقش دارند.دیاکسيدجادیدر امیرمستقیطور غ

در حـال توسـعه از   يبه خصوص در کشورهایلیفسيهامصرف سوختشیمساله افزا
و... يمصرف انرژشیتوسعه شهرها، افزات،یجمعشیروند افزاعیهمراه با تسررانیجمله ا

رشـد و توسـعه کشـور،    نـد یبخـش صـنعت در فرآ  تیـ مشهود است و با توجه بـه اهم شتریب
زانیـ بخش صـنعت و بـه دنبـال آن م   در دیمهم تولملعاکیبه عنوان يانرژشتریمصرف ب

است.افتهیشیبه شدت افزازینیلیفسيهااز احتراقسوختیناشندهیانتشار مواد آال

انتشــار یاســت و لیفسياز ســوخت هـا عیصـنا میمصـرف مســتق جــهیدر نتعیتوســط صـنا ینـدگ یآالمیانتشـار مســتق -1
نیبـا تـام  دیـ تولندیخود در فرآيبرآورد تقاضايکه هر بخش براردیگیجهت صورت منیبه ایندگیآالمیمستقریغ

بـه طـور   قیـ طرنیـ کنـد و از ا یمـ جـاد یهـا ا بخشریسازدریرا نيدیجديها، تقاضابخشریاز ساازیمورد نيهانهاده
شود.یمندهیکند و موجب نشر آالیخود منیتامرهیزنجندیاز اقتصاد را وارد فرآیعیوسيهابخش،وارریزنج

اند.شدهيبندمیتقسيرانرژیو کاالها و خدمات غیلیخانوارها به دو قسمت سوخت فسیکاالها و خدمات مصرف-2
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بـه  CO2در کـل انتشـار   ياقتصـاد يهـا تیـ از فعالکیـ سهم هر انیمقاله به دنبال بنیا
به عنـوان  CO2ندهیسهم خانوارها در انتشار آالانیبنیو همچنمیرمستقیو غمیصورت مستق

و لییگازون،یبنز،یعیخصوص گاز طبه بیلیفسيهاسوختییکنندگان نهااز تقاضایکی
مطالعـه حاضـر   یهدف اصـل به بیان دیگر، است. میرمستقیو غمیتقبه صورت مسدینفت سف

از ياقتصـاد هـاي  تیـ توسـط فعال ياز مصرف انـرژ یناشCO2ندهیانتشار آالزانیسنجش م
سـتانده  -در چـارچوب داده گـر یتوسـط خانوارهـا از طـرف د   يطرف و مصرف انرژکی

است.یطیمحستیزافتهیبسط 

ادبیات موضوع و پیشینه تجربی-2
يانتشار گازهازانیمنیشتریگوناگون بشر، بيهاتیفعالانیدهد که در میها نشان میبررس

بـه  انتشـار  نیشتریبياگلخانهيگازهاانیبوده است و از ميمربوط به بخش انرژياگلخانه
شــود یمربــوط مــدرصــد5بــا N2Oدرصــد و11بــا CH4درصــد،82بــا CO2ترتیــب بــه 

).2013، 1مللمانسازییآب و هواراتییتغونی(کنوانس
دیاکسـ يتن دونیلیهزار م2 ،31(IEA)يانرژیالمللنیآژانس ب2013گزارش براساس 

در جهان منتشر شده که با توجه به متوسـط رشـد سـاالنه آن نسـبت بـه      2011کربن در سال 
بعـد از بحـران   ياقتصـاد يبازسـاز کـه بـا   داشته شیدرصد در هر سال افزا7/2، 2000سال 

از مصـرف  یناشـ CO2انتشـار  زانیـ کمتر بوده است. م2010الرقم در سنی، ا2008یمال
نیدارد. در بـ یاز آنهـا بسـتگ  کیـ کشورها متفاوت اسـت و بـه سـاختار هـر     نیدر بيانرژ

در جهـان متعلـق بـه    CO2سوم از کل انتشـار  دوبایتقریدر بخش جهانياقتصاديهابخش
از کـل انتشـار   درصد22و 42بیبوده است که به ترت» ونقلحمل«و» برقدیتول«بخش دو

CO2 انتشـار  زانیـ م2011و 2010يهـا سـال نیدهند. در بیملیدر جهان تشکراCO2 در
بـرق نسـبت بـه    دیـ که سهم نفـت در تول یدر حالافتیشیافزادرصد4/4» برقدیتول«بخش 
ــال  ــد نزولــ 1990س ــیرون ــاز طب  یرا ط ــرف گ ــرده، مص ــیک ــیفزاایع ــرف افتهیش و مص

است.  دهیرس2011در سال درصد72به 1990در سال درصد66زغال سنگ از 

1- UNFCCC
2- Internatioal Energy Agency (IEA)
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يهاهالیندآرنتشاو اديقتصاايبطمتقابلفعالیتهارواردمودر کمیتتحقیقاوعشر
و یطـ یاثرات مح«در مقاله خود با عنوان 1فیگردد. لئونتیمبر1970به سال یطیمحیستز

را یطیمحستستاندهزی-بار مدل دادهنیاوليبرا»)ستانده-هدادکردی(رويساختار اقتصاد
.کردستاندهاضافه-دادهاتیبه ادب
ســتانده -را در چـارچوب داده یصـنعت ســتیزطیمحـ يدیـ کليهــادهیـ افیـ لئونتیلیواسـ 

یو کاهش آلودگدی) تول1972(2و فوردفی) و لئونت1970(فیبود. در مدل لئونتدهیگنجان
،یچـارچوب کلـ  کیـ ارائـه شـده اسـت. در    یطـوالن IOچـارچوب  کیـ به صراحت در 

که به طـور  است یمختلفيهااز مدلهینمونه اولکیمدل به عنوان این دو توان گفت که یم
لیدر طـول دهـه گذشـته تبـد    یصـنعت سـت یزطیمحـ نـه یمرجع در زمکیگسترده به عنوان 

.اندشده
آن يامـدها یپيسـتانده و تسـاو  -در مـدل داده »ارزش-مقـدار «) روابـط  1992(3نیدوچ

، مـورد توجـه بـوده   یکـ یزیفریتنهـا بـا مقـاد   یکه به طور سـنت رایصنعتستیزطیمحيبرا
کرده است.  حیتشر

بـه توسـعه   یابیدسـت يگزارش برانت لند بـرا يهاهینظريری) امکانپذ1994(4و النگنیدوچ
بـا منـاطق مختلـف و توسـعه     یستانده از اقتصـاد جهـان  - مدل دادهکینکهیبه جهت ازیرا نداریپا

اسـتفاده  يبـرا یکیتکنولوژرییو تغيدرباره توسعه اقتصاد5از مفروضات برانت لندیعواقب ناش
قابـل توجـه در   يهـا شـرفت یاند. بـا وجـود پ  کردهیابیارز،کنندجادیزباله ادیو تولندهیآالوادم

و تیـ رشـد جمع ریتوانـد جبـران تـاث   ینمنیکه اافتندیآنها در،یمواد و کاهش آلودگيوربهره
لندباشد.  گزارشبرانتنامولفدییباشد که مورد تایبهبود زندگياستانداردها
و مطالعــات موجــبیرا در ســاختار مصــرف انرژياگســتردهقــاتیتحق1970ینفتــشــوك

ــرژ ــر   يمختلـــف انـ ــود (بـ ــده بـ ــام شـ ــرد انجـ ــه فـ ــر بـ ــا محصـــوالت منحصـ ــرتبط بـ و يمـ
ي) را بـرا IOAسـتانده ( - دادهلیـ و تحلهیـ تجز.)1،1974تیـ ورا7،1974چـپمن )،(6،1973فلس

1- Lentief
2- Leontief & Ford
3- Duchin
4- Duchin and Lang
5- Brundtland Commission
6- Berry and Fells
7- Chapman
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دسـت آمـده   هب2ندیآبر فریمبتنلیو تحلهیتوسط تجزبرده بود که قبالبکاریانرژلیو تحلهیتجز
بود.

يانــرژلیــو تحلهیــتجز«و »رونــدلیــو تحلهیــتجز«یعنــی،يانرژلیــمکتــب تحلدو
ادغام شدند.یبیترکيانرژلیو تحلهی) در تجز1976(3یالتی، توسط بوالرد و پ»ستانده- داده

ــه ديهمکــار ــل توج ــریقاب ــهیدر زميگ ــتجزن ــو تحلهی ــرژلی ــط کليان ــدیتوس و ولن
بـا  چراکهجامع است،لیو تحلهیتجزکیانجام شده که در حال حاضر )1984(4همکاران

يهـا تیـ و فعاليانـرژ یارتباط داخلـ تیمتحده، کماالتیستانده ا-استفاده از جداول داده
است.همشخص شدیکیزیوفیاز نقطه نظر بياقتصاد

لیـ و تحلهیـ تجزيسـتانده را بـرا  -اقتصـاد داده میبـار مفـاه  نیاولـ ي) بـرا 1973(5هانون
.کردیمعرفستمیاکوسکیدر يانرژدیساختار تول

اقتصـاد کشـور   يبراCO2را با عنوان اثرات انتشار گاز یقی)، تحق2002(6کروزسیلوئ
زغالیلیسه سـوخت فسـ  قیتحقندرای. ستاندهانجامدادهاست-پرتغال با استفاده از مدل داده

کیـ شود کـه فقـط   یاست و فرضمگرفته قرار یمورد بررسیعیسنگ، نفت خام و گاز طب
.شودیمنتشر معتیدر طبCO2که عبارت است از یستیزطیمحندهیالنوع آ
عیدر صـنا بیـ سـنگ بـه ترت  زغالدهد که شدت ینشان مکروز حاصل از مطالعه جینتا

برق بـاالتر از  عیو توزیلیفسيهابرق از سوختدیتول،یزغالاستخراج صنعت محصوالت 
و هیاسـتخراج نفـت خـام و صـنعت تصـف     يهـا دربخـش زیـ ها است.شدت نفت نبخشریسا
هـا  بخـش ریبـرق از سـا  عیو توزیلیفسهاي برق از سوختدیتول،یمحصوالت نفتافتیباز

،یزغـال اسـتخراج صـنعت محصـوالت    يهـا در بخـش زیـ نCO2باالتر بوده اسـت. شـدت   
و یعـ یو اسـتخراج گـاز طب  یمحصوالت نفتـ افتیو بازهیاستخراج نفت خام و صنعت تصف

هـا اسـت. همـانطور کـه     بخـش ریبـاالتر از سـا  يمحصوالت گـاز افتیو بازهیصنعت تصف
و اســتخراج نفــت خــام کــه بــه یزغــالشــود در بخــش اســتخراج محصــوالت یمشــاهده مــ

1- Wright
2- Process-based Analysis
3- Bullard and Pilati
4- Cleveland et al.
5- Hannon
6- Luis M. G. Cruz
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کـربن در  دیاکسـ يو نفت باال است، شـدت د سنگ زغالاستفاده آنها از زانیشدت مبیترت
.  تباال اسزیها نبخش
يبـرا ياقتصادتیمسئول«تحت عنوان ي) در مقاله ا2008(1کروز و ادرادو باراتاسیلوئ
هـا  از دادهبـا اسـتفاده  افتهیبسط یطیمحستزیستانده -دادهبا استفاده از مدل»CO2انتشار 

ياقتصـاد هـاي  تیـ وفعالسـت یزطیمحـ ،يانرژنیاقتصاد پرتغال به مطالعه اثر متقابل بيبرا
تیریمـد کیاست که رابطه ياستراتژکیاز تیمقاله حمانیاند. البته هدف در اپرداخته

کند.  جیرا ترويو رشد اقتصادستیزطیحفاظت از مح،يعرضه انرژنیبایمتوازن و پو
در رابطـه  یطـ یمحستیو زياثرات انرژیبه بررسي) در مقاله ا2011(2کلورا و همکاران

کیـ جیمعتقدنـد کـه ترو  وسـتانده پرداختنـد  - دادهکـرد یبا روییایتالیايبا مصرف خانوارها
يدیـ مسـاله مهـم و کل  کیـ نیاستفاده کارآمـد از منـابع زم  يبراداریپادیمصرف و توليالگو

از يمسـاله رشـد اقتصـاد   يو جداسـاز ياگلخانـه يبه منظور کاهش انتشار گازهاندهیآيبرا
از تیـ حمايدر راستادیبادیجدهاي که روشندمعتقدنیهمچن.استستیزطیمحبیتخر
هستند.  ستیزطیباشد که در انتخاب محصول هم جهت و موافق با محیماتیتصم

،يرشـد اقتصـاد  انیـ روابـط م لیو تحلهیتواند به تجزاصالحشدهمیستانده -دادهمدل
اثــرات یابیــبــاهم دارنــد بــه منظــور ارزیکــیهــا کــه رابطــه نزدنــدهیو آاليمصــرف انــرژ

مطالعـه  کمـک کنـد.   یو مصـرف واقعـ  دیـ توليبا توجه به الگوهايو انرژیطیمحستیز
یفـ را معریطـ یمحسـت یو زيانـرژ افتهبسـطی سـتانده  -دادهمدلکیکلورا و همکارانش 

کند.یمبی) ترکLCA(یچرخه زندگیابیکرده است و آن را با روش ارز
یطیمحستیاثرات زیابیبه منظور ارزایتالیايمدل را برانیایادشده، مقاله سندگانینو
وشناسـایی 1999–2006یدوره زمـان یطـ ییایتالیايمربوط به مصرف خانوارهايو انرژ
مطالعـه  نیـ حاصـل از ا جیانـد. نتـا  کار بردهاثرات را دارند بنیشتریکه بياقتصادهاي بخش

مـورد  يکاالهادیتوليبراياقتصادهاي کل توسط بخشيدرصد از انرژ70ددهینشان م
شود.یخانوارها است مصرف میینهايخانوارها که در واقع تقاضاازین

و یاز جمله: نصرالله،صورت گرفته استنهیزمنیدر داخل کشور در انیز یمطالعات
هاي تیفعالیطیمحستیآثار زيریگاندازه«تحت عنوانتحقیقی) در 1391همکاران (

1- Cruz, Luis and Barata Eduardo
2- Maurizio Cellura, Sonia Longo, Marina Mistretta
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يهازگارنتشاايگیرازهندو اسیربهبر»ستانده-دادهجدولکردیبا رورانیدر اياقتصاد
. نداختهداپر1385سال ندهستا- دادهولجداز دهستفاابابشريفعالیتهااز ناشیايگلخانه

حامل ششمختلف (هاي يمربوط به مصرف انرژمیمستقبیضرانیباالترمطالعه نیدر ا
) را به یعیو گاز طبعینفت کوره، نفت گاز، گاز ماد،ینفت سفن،ی: بنزلیاز قبيانرژ
در نیمربوط به مصرف بنزبیضرانیباالترعنوان مثال، مطرح کرده است. به کیتفک

تمحاسباسساابر. استمعادن ریو استخراج ساياو جادهیینقل هواوحملهاي بخش
،ییاهونقلوحمليبخشها،هاهالیندآغلباردمودر کهشدمشخص،هشدمنجاا

.هستندزا هالیندآيهازگانمنتشرکنندگاترین رگیلیبزاي و ردهجا
تحـت  دیمجلس به چاپ رسـ هاي که توسط مرکز پژوهشی) در گزارش1393(يذاکر

انتشـار  زانیـ میهـا: بررسـ  ارانـه ییدر قـانون هدفمند سـت یزطیضرورت توجه به مح«عنوان 
ــا بیتــالش مــ»CO2ینــدگیآالمیرمســتقیو غمیمســتق انتشــارزانیــمیو بررســانیــکنــد ب

) بـه ضـرورت توجـه بـه     ياگلخانـه يگازهـا نیتـر از مهمیکیکربن (به عنوان دیاکسيد
گزارش با استفاده از جدولنیکند. ادیها تاکارانهییدر قانون هدفمندستیزطیمحگاهیجا

بـر  ژهیـ ودیـ بخـش و بـا تاک  27بـه  ياقتصاديهابخشکوباتفکی1385سالستانده -داده
از منظـر انتشـار   رانیـ دهـد ا ینشان مجیآن کار شده است.نتاهاي بخشریبخش صنعت و ز

بـرق و خـدمات   «هـاي  بخشزیـ نینهم قرار دارد. از منظر بخشـ گاهیکربن در جادیاکسيد
81از با بـیش  اول تا سوم هاي رتبه»يرفلزیغیمحصوالت کانریسا«و »ونقلحمل«،»مربوط

اند.را به خود اختصاصدادهCO2میدرصد از انتشار مستق
ــرالله ــتانینص ــه1393(یو اسفس ــوان يا) در مقال ــت عن ــارز«تح ــتیزیابی ــیمحس یط

اثــرات یبــه بررســ»)زداســتانی(ســتانده -دادهبــا اســتفاده از جــدولياقتصــادهــاي تیــفعال
هـاي  توسـط بخـش  ینفتـ هـاي  از مصـرف فـرآورده  یکـه ناشـ  CO2گـاز  یطـ یمحستیز

20بـه سـتانده  -دادهمقالـه جـدول  نیـ نظر پرداخته است. در ااست در استان موردياقتصاد
تـن  ونیـ لیم27زدیـ در اسـتان  1385دهد سـال  یمحاسبات نشان مجینتاو افتهیلتقلیبخش
است که بخش ساخت فلـزات  افتهیانتشار ياقتصادهاي کربن توسط بخشدیاکسيگاز د
درصـد  40بـه  کیـ بـا نزد زاتیـ و تجهتـ آالنیجز ماشبیکیساخت محصوالت فابر،یاساس

و میمسـتق بیضـرا یبررسـ نیانـد. همچنـ  را داشـته ینـدگ یانتشار آالزانیسهم از منیشتریب
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تـن  97/2و ارتباطـات بـا   انبارداري-ونقلدهد که بخش حملیمقاله نشان منیامیرمستقیغ
انـد.  انتشـار را بـه خـود اختصـاص داده    بیضـرا زانیمنیباالتر،تقاضاالیرونیلیهر ميبرا

از زاتیـ آالت و تجهنیجـز ماشـ  بیکیساخت محصوالت فابر،یبخش ساخت فلزات اساس
داراسـت  اسـتان  يبخش اقتصـاد 20نیرا در بCO2یندگیآالنیباالترمیمستقبینظر ضرا

ن یـ قـرار دارد. ا CO2ینـدگ یدر رتبه دوم انتشار آالمیرمستقیو غمیمستقبیاما از نظر ضرا
آن میمسـتق ریآن به مراتب کمتـر از تـاث  میرمستقیغریدارد که تاثتیواقعنیمساله نشان از ا

شود.يو نوسازينظر بازسازآن الزم است خود بخش موردیندگیکاهش آالواست
زانیـ در ادامه مطالعات صورت گرفته بـا هـدف سـنجش م   نصراللهی و اسفستانیمطالعه
از یو خانوارهـا ناشـ  عیمختلـف صـنا  هـاي  توسط بخشCO2یطیمحستیزندهیانتشار آال

رانیـ کـه تـا بـه حـال در ا    یدر مطالعاتاین در حالی است کهاست،رانیدر ايمصرف انرژ
انـد و  پرداختـه ياقتصـاد هـاي  از بخـش یناشندهیآالزانیصورت گرفته اغلب به سنجش م

مغفـول  ،کنندیمجادیايانرژهاي مصرف انواع فرآوردهانیخانوارها در جرکه ياندهیآال
کـربن توسـط خانوارهـا کـه در     دیاکسـ يدندهیانتشار آالزانیمطالعه منیمانده است. در ا

نینـ مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت. همچ     ،کننـد یمجادیاياقتصادهاي بخشریکنار سا
سـتانده -وارداتـاز جـدول داده  کیـ کـربن پـس از تفک  دیاکسـ يدنـده یسنجش انتشار آال

.استگرفتهصورتمتعارف

شناسیروش-3
، CO2اقتصادي بر محیط زیسـت از جملـه تولیـد آلـودگی     هاي به منظور بررسی اثر فعالیت
اقتصـادي تولیـد   هـاي  ها با فعالیـت سازي مسیري که این آالیندهابتدا به چارچوبی براي مدل

کـارا بـراي   هاي یکی از روشستانده -داده). تحلیل1390زاده،دهقانی(شوند، نیاز استمی
ستانده-. جداولدادهاسـت اقتصـادي و خانوارهـا   هـاي  تحلیل آثار زیسـت محیطـی فعالیـت   

ــمنسوقويآماريچارچوبیک،آنکاربرديوتحلیلیبعدبرعالوه ــهجمـ ــنظازمـ رـ
جـــوهرهمیرود. بشـــمارمفاهیموتعاریفسازيهماهنگجهتازهموآماريهماهنگی

هـا یـا   شـود بـه بخـش   این اسـت کـه اقتصـاد یـک کشـور را مـی      ستانده -دادهاصلی جدول
هـا کـل   این بخش(هایی تجزیه کرد به طوري که ارتباط متقابلی با هم داشته باشندزیربخش
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هـا هـم   بخـش تجارت متقابـل  بیانگر به نوعی . این روابط متقابلدهند.)اقتصاد را پوشش می
ها بـا هـم ارتبـاط متقابـل     فعالیتگویند که این می1»فعالیت«ها . به هر کدام از اینبخشاست

نوع انرژي مصـرفی وجـود   kکه در آن ستانده -دادهدارند. معادله تراز انرژي در چارچوب
) است.1معادله (دارد به صورت 

)1 (( 1  , 2,  ,  )
n

k ik ky
i

ie e e n  
مصـرف انـرژي نـوع    ikeجمـع ام اسـت کـه از حاصـل    kکـل انـرژي نـوع    keمعادلهدر این 

kتوسط بخشiام است.kyeمصرف انرژي نوعkبنـابراین  . توسط تقاضاکنندگان نهـایی اسـت  ام
:آیدبه دست می) 3) و (2هاي (از معادله(E)کل انرژي مصرف شده در این اقتصاد

)2 (
1 1 1

r r n

k ik ky
k k i

E e e e
  

     
  

)3 (
1

n

i y
i

E E E


 
کـه از  اسـت  کنندگان نهایی انرژي مصرفی تقاضاyEوiانرژي مصرفی بخشiEکه در آن

آید.انرژي مصرف شده کل اقتصاد به دست می،جمع این دو
با توجه به این مساله که انرژي مصرفی هر بخشی برابـر اسـت بـا حاصـل ضـرب شـدت       

) تبدیل کرد.4) را به معادله (3معادله (انرژي در آن بخش در بردار ستانده آن بخش، 
)4(i

i i
i

EE XX
   
 

ســتانده برابــر اســت بــا   -برحســب مــدل داده iXمقــداراشــاره شــد همــانطور کــه  و 
1( )i iX I A Y  به جايکهiX 5گیرد (معادله (میرا قرار مقدار آن.((

)5 (1

1 1 1

[( ) ]
n n n

i
i i i

ii i i

EE I A YX


  

          
  

iمقدار

i

E
X  مسـتقیم جهـت یـک    برابر است با شدت انرژي مستقیم یا کل انـرژي الزم

))6نابراین (معادله (بنامید. iRتوان آن راام است که میiواحد پول تولید بخش

)6 (1

1 1 1

[( ) ]
n n n

i i i i
i i i

E R I A Y

  

          
  

1- Industry
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)از حاصلضرب شدت انرژي مستقیم بخش )iR i  شـدت  ،در ماتریس معکـوس لئونتیـف
از این رو خواهیم داشت:نامیم، میiTآن راکه آید دستمیه بiانرژي کل بخش

)7 (1( )i iT R I A   

).8معادله (در نتیجه مصرف انرژي کل اقتصاد برابر است با

)8 (
1

n

i y
i

E TY E


 
هر بخش به ازاي هـر واحـد   غیرمستقیم مستقیم وCO2اکنون براي محاسبه میزان انتشار 

) 9معادلـه ( شـود.  هـا اسـتفاده مـی   تولید از اطالعات انتشار دي اکسـید کـربن توسـط بخـش    
ضــریب مســتقیم انتشــار دي اکســید کــربن توســط هــر بخــش بــه ازاي هــر واحــد تولیــد را  

.دهدنشانمی
)9 (i

i
i

QP X

iPومیزان ستانده هـر بخـش  iX،توسط هر بخشCO2میزان انتشار آالینده iQکه در آن

است. CO2ضریب مستقیم انتشار آالیندگی 
)ماتریس قطري از ضـرایب مسـتقیم  با ایجاد،در ادامه )e محاسـبه اثـر کـل مسـتقیم و     و

داده نشـان  iMبـا کـه با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیـف ها غیرمستقیم آالیندگی بخش
)). 10شود (معادله (برآورد میاثر کل آالیندگی ،شودمی

)10 (1( )iM e I A   

یـک واحـد تقاضـاي نهـایی را بـراي      هر بخش است که براي اینکه ي آناین اثر به معنا
کند.یک واحد افزایش دهد در کل چقدر آلودگی ایجاد می

کل انرژي مصرفی توسـط خانوارهـا برابـر اسـت بـا حاصـل جمـع مصـرف         با توجه به اینکه 
کـه از مجمـوع مصـرف    kژي مصـرفی نـوع   توان گفت کـل انـر  می،انرژي مستقیم و غیرمستقیم

:)11(معادله (آید برابر است باانرژي مستقیم و غیرمستقیم توسط خانوارها به دست می
)11  (

1

n k

i Hi k
i

H T Y T


   
گفـت مصـرف   تـوان مـی بنـابراین  ، اسـت شدت انرژي کل بخش iTپیشتر گفته شد که 

ها بـراي یـک واحـد تقاضـاي     انرژي غیرمستقیم توسط خانوارها وابسته به میزان تولید بخش
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ــز kT، اســت.نهــایی کــه وجــود دارد ــوع  نی ــرژي ن ــزان مصــرف ان ام توســط خانوارهــا kمی
.است) کننده نهاییمصرف(

سـهم بسـیار زیـادي را بـه خـود      غیرمسـتقیم  توسط خانوارها به صورتCO2انتشار گاز 
هـاي  است که تقاضاي نهایی خانوارها از بخشمعناي آن این مساله به ؛ اختصاص داده است

شـود. ایـن   به حـد قابـل تـوجهی مـی    CO2مختلف براي مصرف نهایی موجب نشر آالینده 
میزان با استفاده از حاصلضرب میزان انتشـار کـل آالینـدگی در مصـرف نهـایی خـانوار بـه        

)). 12شود (معادله (داده مینشان iFت آمده استو بادس
)12 (1( )e I A   مصرف نهایی خانوارiF 

بـه صـورت غیرمسـتقیم    CO2تـوان میـزان انتشـار آالینـده     مـی )12معادله (با استفاده از 
توسط خانوارها را استخراج کرد.

ماري، برآورد مدل و تجزیه وتحلیلمنابع آ-4
مدل بخش سوم از منابع آماري زیر استفاده شده است:کردن جهت عملیاتی 

بهنگـام و در آبـان مـاه ایـن سـال      1393کـه در سـال   1390سال ستانده -دادهالف) جدول
مجلس شوراي اسالمی استخراج شده است. این جدول بـا فـرض   هاي توسط مرکز پژوهش

ISICبنـدي  فعالیـت در چـارچوب طبقـه   71فعالیـت در  71تکنولـوژي فعالیـت و بـا ابعـاد     

Rve3بندي بخشی بر اساس رتبه71جدول ،. در این مطالعهاستISIC  به علت محـدودیت
ادغام شده است.  بخش 27به هاآماري مربوط به انتشار دي اکسید کربن فعالیت

بـه همـین منظـور جـدول    ،ب) با توجه به اینکه دي اکسید کربن منشا بـومی و داخلـی دارد  
آمده محاسبه 1392داخلی به استفاده از روشی که در مقاله بانویی و همکاران ستانده -داده

شده است.
هـاي  هـا و خـانوار اسـت. شـرح کامـل حامـل      فعالیـت ،ج) برآورد آالینده دي اکسید کربن

نفتی در این مطالعـه و چگـونگی اسـتخراج آمـار مـورد نیـاز و       هاي انرژي مصرفی فرآورده
انرژي به یک واحد و نحوه استخراج سـوخت  هاي متفاوت حاملهاي همچنین تبدیل واحد

) آمده است. 1395خسروانی (براساس مقاله مصرفی خانوارها 



1396پاییز و زمستان، 1فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره دو14

CO2)، سـهم خانوارهـا از تقاضــا بـراي گـاز طبیعــی و همچنـین میـزان انتشــار       1در جـدول ( 

هاي بخش خانگی، تجاري و عمومی به صورت مستقیم بررسـی شـده   به عنوان یکی از زیربخش
عمـده  کننـده توان سهم این گروه از مصـرف میلیون تن است، حال می66و این رقم تقریبا معادل

ناشی از مصرف سه سـوخت عمـده بنـزین، گازوییـل و گـاز مصـرفی       CO2ه را در انتشار آالیند
جهت تامین سوخت خودروهاي خانوارها به صورت مستقیم محاسبه کرد.

بخش خانگی، تجاري و عمومی به تنهـایی بیشـترین   1390بر اساس ترازنامه انرژي سال 
درصـد از کـل مصـرف انـرژي ایـن      2/97کننده نفت سفید در کشور بوده و حدود مصرف

ناشی CO2. در این بخش بیشترین میزان انتشار استفرآورده در کشور مربوط به این بخش 
از مصرف گاز طبیعی بوده است.  

ها(میلیون تن)عمومی ترازنامه انرژي به زیربخش،اختصاص بخش خانگی، تجاري- )1(جدول 

سهم هرکدام از بخش ها از کل تقاضا از بخش گازش / نهادبخ
تقاضا براي گاز (درصد)

میزان انتشار 
CO2

88/764866خانوارها
27/017/02/0ساختمان

59/037/051/0آب
20/81518/69ونقلخدمات بجز حمل

96/15810065/136جمع کل
منبع: محاسبات محقق

)1390در نتیجه مصرف خانوار (میلیون تن سال CO2سهم سه سوخت عمده در انتشار - )2(جدول 
ناشی از مصرفCO2میزان انتشار میزان مصرفسوخت مصرفی/ خانوارها

9/19هزار لیتر9/8893363بنزین
9/114مترمکعب55/42815943گازوئیل

2/7مترمکعب3303617098گاز مصرفی اتومبیل
3355326405142جمع کل

منبع: طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوارها و محاسبات محقق 
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)1390مصرفی در بخش خانگی، عمومی و تجاري (میلیون تن سال هاي سهم سایر سوخت- )3(جدول 
CO2میزان انتشار آالینده ها در بخش خانگی، عمومی و تجاريسایر سوخت

47/12نفت سفید
65/1نفت کوره
46/6گاز مایع

040/0زغال سنگ
002/0زغال چوب

70/3سایر

صنعتی قبل از ادغام(هزار تن)هاي درزیربخشCO2میزان انتشار گاز- )4جدول (

سوخت

فعالیت

نفت سفید

گاز
وی

یل

گاز طبیعی

گاز مایع

بنزین

نفت سیاه و نفت کوره

گ و زغال چوب
زغال سن

جمع کل

14/31020/429750/6553454/26526/44338/836994/4496/7264صنعت
55/6222/180713/577941/2993/6519/50822/1465/8266مواد غذایی

00/005/077/4300/020/000/000/003/44تون و تنباکوتو
20/937/10664/68012/855/1281/6146/116/880تولید نسوجات
32/033/518/8175/018/200/000/076/89تولید پوشاك

34/290/418/14891/025/100/000/058/157و...دباغی 
09/329/2181/17569/032/442/100/062/206و...تولید چوب 

84/039/6801/68353/211/323/7700/011/835...تولید کاغذ و

69/277/271/7743/018/201/000/079/85...انتشار و چاپ و
11/2465/17157/783983/2526/469/155000/011/9616ککتولید زغال

97/701/23922/1401839/1789/8461/8700/010/14455و...صنایع تولید مواد 

06/426/7507/53012/730/1473/3100/055/662و...تولید الستیک
98/5282/113204/1832761/8440/5748/575105/038/25406تولید کانی غیرفلزي
92/371/31158/1402578/2416/1887/29729/2730/14709تولید فلزات اساسی
16/2896/11196/49318/5213/5025/158/2422/762تولید فلزي فابریکی
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- )4جدول (ادامه 

سوخت

فیدفعالیت
ت س

نف

ییل
ازو

گ

عی
طبی

از 
گ

ایع
ز م

گا

زین
بن

کوه
ت 

و نف
یاه 

ت س
نف

وب
ل چ

زغا
 و 

گ
 سن

غال
ز

کل
مع 

ج

85/369/8731/60837/2550/1590/100/062/742و...آالتتولید ماشین
61/036/368/508/032/000/000/005/10اداريآالتتولید ماشین
56/210/4752/27914/614/810/000/056/343آالت مولدتولید ماشین

06/056/447/1734/074/000/000/017/23تولید رادیو و تلویزیون
42/021/680/6925/037/449/200/054/83...تولید ابزار پزشکی 
66/594/10944/77724/2067/6260/008/064/976...تولید وسایل نقلیه

26/090/1756/5614/156/334/000/076/79تولید وسایل حمل و نقل
52/650/5206/59289/465/1354/704/020/766...تولید مبلمان و 

منبع: محاسبات محقق

هـاي  تنهـا بخـش  )5(، در جدول ISICبنديصنعتی برحسب رتبههاي پس از ادغام زیربخش
. در ایـن  شـود مـی و سهم خانوارها بـه صـورت جداگانـه بررسـی     شده اقتصادي را در نظر گرفته 

برحسـب  (مستقیم و غیرمستقیم) در هر بخـش، مطالعه براي بررسی میزان انتشار دي اکسید کربن 
اسـتفاده شـده اسـت. در جـدول     سـتانده  - دادهکیلوگرم در هریک میلیون ریال تولید از تکنیک

مختلف تولیدي به ازاي یک واحـد تولیـد   هاي توسط بخشCO2نتایج محاسبه میزان انتشار )5(
برحسـب  CO2و ارقـام  شـود  داده مـی به صورت مسـتقیم، غیرمسـتقیم و مجمـوع ایـن دو نشـان      

است.مختلف به ازاي یک میلیون ریال هاي کیلوگرم توسط بخش
CO2حاکی از آن است که از منظر انتشـار مسـتقیم آالینـده    )5(نتایج حاصل از جدول 

هـاي  فلـزي، رتبـه  نقل، ساخت سـایر محصـوالت کـانی غیر   وبرق، حملهاي به ترتیب بخش
عمــده ) تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق(انــد. بخــش بــرق نخســت را بــه خــود اختصــاص داده

هزار تومان برق تولیـد کنـد   100این بخش براي اینکه به میزان است؛CO2منتشرکننده گاز 
بخـش 27. سهم این بخـش از میـان   شودکیلوگرم می1240به اندازه CO2موجب نشر گاز 

بسیار حائز اهمیت است.  درصد است که59، تقریبا CO2از کل انتشار مستقیم آالیندگی 



17...يدیمختلف توليهان توسط بخشبکردیاکسيانتشار دزانیسنجش م

)کیلوگرم به ازاي یک میلیون ریال(ها توسط بخشCO2میزان انتشار مستقیم، غیرمستقیم و کل - )5(جدول 
کد 
هابخشبخش

Pi ضریب =
مستقیم انتشار 

CO2

Mi=رتبه –Pi انتشار
CO2غیرمستقیم 

انتشار مستقیم و Mi =رتبه
CO2غیرمستقیم 

رتبه

1415424569کشاورزي1
151410112414نفت خام و گاز2
3874174212معادن3

20103365310غذایی و توتون4

16134182017منسوجات5
13171221423پوشاك6
2191232215دباغی7
14161241521چوب8
4362214511کاغذ9
2987321026کک و شیمیایی10
12186141818پالستیکی11
19232092123کانی غیر فلزي12
515395917فلزات اساسی13
9208121719فلزات فابریک14

ماشین آالت طبقه 15
9237131522بندي نشده

ماشین آالت دفتري 16
226125227و اداري

6225151124آالت مولدماشین17
324027426رادیو و تلویزیون18
822126825تولید ابزار پزشکی19

وسایل نقلیه 20
3252472713موتوري و سایر

11195161620سایر صنایع21
1240123812631برق22
10143191055توزیع گاز طبیعی23
18123202116آب24
027673678ساختمان25
215219102352حمل و نقل26
201117311944سایر خدمات27

)10) و (9هاي (معادلهمنبع: محاسبات محقق براساس 
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CO2از نظر بیشترین میزان انتشار غیرمستقیم آالینـده  )، 5همچنین براساس اطالعات جدول (

هـاي  هاي حاصل از تصفیه و سوختهاي سایر خدمات، ساخت کک و فرآوردهبه ترتیب بخش
انـد.  هاي نخست را به خود اختصـاص داده اي و محصوالت شیمیایی و بخش ساختمان رتبههسته

که هر بخـش بـراي بـرآورد تقاضـاي     گیردانتشار غیرمستقیم آالیندگی به این جهت صورت می
هـا، تقاضـاي جدیـدي را نیـز در     هاي مورد نیاز از سـایر بخـش  خود درفرآیند تولید با تامین نهاده

هـاي وسـیعی از اقتصـاد را    وار بخـش کند و از این طریق بـه طـور زنجیـره   ها ایجاد میسایر بخش
شود.  میکند و موجب نشر آالینده وارد فرآیند زنجیره تامین خود می

بیشـترین میـزان انتشـار گـاز     ،سـایر خـدمات  وونقـل بـرق، حمـل  هـاي  در نهایت بخـش 
براسـاس  انـد.  بـه خـود اختصـاص داده   غیرمسـتقیم  دي اکسید کربن را به صورت مسـتقیم و 

هـا بـه عنـوان عمـده     متـوالی صـورت گرفتـه ایـن بخـش     هـاي  مطالعات متعددي که در سال
هـا از  باید به ایـن بخـش  که اند و نقش مهمی در این زمینه دارند بودهCO2کننده گاز منتشر

. نگاه کرداي دیگر این منظر به گونه
ایـن  است که 1میلیون تن225به صورت مستقیم برابر CO2سهم خانوارها از انتشار گاز 

بخش) بـراي  27مختلف (هاي است که تقاضاي نهایی خانوارها از بخشي آنمساله به معنا
شود. به حد قابل توجهی میCO2مصرف نهایی موجب نشر آالینده 

توسـط خانوارهـا جهـت تقاضـا بـراي      CO2انتشار گـاز  غیرمستقیم میزان)6(در جدول 
بخـش بـرق (تولیـد، انتقـال، توزیـع بـرق)       ،جـدول ایـن  در . ارائه شـده اسـت  مصرف نهایی 

همچنین تقاضاي نهایی خـانوار  .ود اختصاص داده استبیشترین سهم ایجاد آلودگی را به خ
ن را بـه صـورت غیرمسـتقیم    از این بخش براي مصرف نهایی بیشترین گاز دي اکسـید کـرب  

است که براي اینکه خانوار بتوانـد یـک واحـد تقاضـاي     آن این مساله معناي کند. منتشر می
کند. منتشر میCO2میلیون تن آالینده 2/260نهایی خود را (میلیون ریال) افزایش دهد 

)، مصـرف خانوارهـا از بنزین،گازوییـل وگـاز مصـرفی      1این رقم حاصل مصرف خانوارها ازگاز طبیعی در جدول (-1
هـا تنهـا بـراي    ) است، چراکه رقم خالص این سوخت3ها در جدول () و درصدي از سایر سوخت2اتومبیل در جدول (

از این رو درصدي از این رقـم را  طرح بوده براي بخش خانگی و تجاري بوده است،خانوارها در دسترس نبود و آنچه م
با ارقام باال جمع کرده است.
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توسط خانوارها (میلیون تن)CO2آالینده غیرمستقیم میزان انتشار- )6(جدول 
کد 

غیرمستقیم خانوارهاCO2انتشار صنعتیهاي بخشفعالیت
1( )e I A   مصرف نهایی خانوار

iF 
65/6کشاورزي1
86/0خام و گاز طبیعینفت 2
22/0معادن3
04/8ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو4
35/0منسوجات5
13/0پوشاك6
20/0دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی7
05/0ساخت چوب و محصوالت چوبی8
83/0ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي9
7/18حاصل از تصفیه نفت و...هاي ساخت کک، فراورده10
34/0ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک11
19/11ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزي12
79/1ساخت فلزات اساسی13
23/0ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و ...14
17/0بندي نشدهآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین15
001/0ماشین آالت دفتري، حسابداري و محاسباتیساخت 16
05/0هاي برقی طبقه بندي نشدهساخت ماشین آالت و دستگاه17
006/0ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه18
03/0ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت19
29/0تریلر و نیم تریلر و سایر ...ساخت وسایل نقلیه موتوري، 20
35/0سایر صنایع21
21/260برق22
82/33توزیع گاز طبیعی23
6/0آب24
05/0ساختمان25
5/60حمل و نقل26
1/42سایر خدمات27

91/393مجموع انتشار غیرمستقیم
225انتشار مستقیم

9/618توسط خانوارCO2جمع کل انتشار آالینده 
)12معادله (منبع: محاسبات محقق بر اساس 

نقـل از نظـر ایجـاد آالینـدگی در نتیجـه      وبخـش حمـل  ) گویاي آن است کـه 6جدول (
مصرف نهایی خانوار رتبـه دوم را دارد و بـه ترتیـب بخـش خـدمات و توزیـع گـاز طبیعـی         
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بـه صـورت  CO2انـد. مجمـوع انتشـار آالینـده     بعـدي را بـه خـود اختصـاص داده    هاي رتبه
فسـیلی بـه   هـاي  کننـدگان سـوخت  توسط خانوارهـا کـه یکـی از عمـده مصـرف     غیرمستقیم 

میلیـون تـن اسـت و ایـن رقـم بـه وضـوح        9/393خصوص گاز طبیعی هستند، تقریبـا برابـر   
اي کـه  مسـاله ؛دهنده نقش عمده خانوارها در نشر آالینـدگی دي اکسـید کـربن اسـت    نشان

در گـرو نقـش   تنهـا  شده و بیشتر اوقات ایجاد آالینـدگی  شاید چندان به آن توجهی جدي ن
.شده استصنعتی دیده هاي فعالیت

گیري و پیشنهاداتنتیجه-6
بـه دنبـال سـنجش میـزان آالینـده      مقالـه  ها، این با توجه به اهمیت محیط زیست در زندگی انسان

اقتصـادي  هـاي  نفتی و گازي توسط بخشهاي ) ناشی از مصرف فرآوردهCO2زیست محیطی (
هـدف  به بیـان دیگـر،   زیست محیطی بود. ستانده - دادهو خانوارها در ایران با استفاده از رویکرد

هـا و خانوارهـا   توسـط بخـش  CO2انتشـار  غیرمسـتقیم  بررسی میزان انتشـار مسـتقیم و  مقاله، این 
خص توانـد شـا  تولیـدي مـی  هـاي  توسـط بخـش  CO2غیرمسـتقیم  است. میزان انتشـار مسـتقیم و  

تولیـدي از نقطـه نظـر سـازگاري بـا محـیط زیسـت        هـاي  مناسبی جهت سنجش عملکـرد بخـش  
محسوب شـود در نتیجـه بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف بـا اسـتفاده از ترازنامـه انـرژي و ترازنامـه             

کـه توسـط وزارت نیـرو منتشـر شـده اسـت و آمـار معـادن در حـال          1390هیدروکربوري سـال  
ســتانده - دادهو محاســبات الزم و بــا اســتفاده از تکنیــک   بــرداري و انجــام تعــدیالت  بهــره

میـزان انتشـار   ،1390بخشی بهنگام شـده سـال   71ستانده - دادهزیست محیطی با توجه به جدول
صنعتی و خانوراها استخراج شده است.  هاي توسط بخشCO2گاز 

تـوان  مـی CO2تولیدي و خانوارهـا در انتشـار آالینـده    هاي پس از بررسی نقش فعالیت
تولیـدي و  هـاي  به صورت مستقیم توسط تمامی فعالیتCO2میزان انتشار آالینده کهگفت

و سـهم  درصـد 41میلیون تن است که از این میزان سهم خانوارها برابـر  547خانوارها برابر 
بـه صـورت غیرمسـتقیم    CO2. مقدار انتشار آالینده درصد است59تولیدي برابر هاي بخش

9/393میلیون تن و توسط خانوارها این رقـم برابـر   4/1003تولیدي برابر هاي تتوسط فعالی
.  استمیلیون تن 
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اقتصـادي و  هـاي  به صـورت غیرمسـتقیم توسـط تمـامی بخـش     CO2کل انتشار آالینده 
هـاي  فعالیـت . سـهم اسـت میلیـون تـن   3/1397خانوارها بر اساس محاسبات به دست آمـده  

اسـت و در نهایـت آالینـده کـل     درصـد 29و سهم خانوارهـا  درصد71تولیدي از این رقم 
CO2میلیـون تـن اسـت کـه    3/1944ارهـا  اقتصـادي و خانو هـاي  بخـش شر شده توسـط تمن

اقتصــادي اســت. ســهم هــاي ســهم بخــشدرصــد دیگــر، 68ســهم خانوارهــا و درصــد 32
،نهـایی هـاي  کننـده خانوارها به عنوان یکـی از مصـرف  اقتصادي بیشتر است، اما هاي فعالیت

باید بیش از پیش بـه نقـش خانوارهـا    بنابراین نقش پررنگی در انتشار این نوع آالینده دارند. 
.  توجه داشتفسیلی هاي کننده عمده سوختبه عنوان یک مصرف

صـنعتی، مسـاله بااهمیـت    هـاي  براي کاهش انتشار آالینده دي اکسید کربن براي بخـش 
کـه در راسـتاي آن کـاهش انتشـار     توان پیشـنهاد کـرد   میاستفاده از تکنولوژي به روزتر را 

. توان شاهد بودرا میبه حد قابل توجهی CO2آالینده 
هـا  هایی که میزان انتشار آالیندگی در آنتواند در مورد بخشمینیز سازمان امور مالیاتی 

مناسـب (از جملـه برگردانـدن هزینـه     هـاي  با اتخاذ سیاسـت ظار استبیشتر از سطح مورد انت
کننده) زمینه الزم را براي کاهش انتشار آالیندگی ناشی از نشر آالینده به خود صنایع آلوده

هـاي  کاهش نشر آالیندگی و استفاده از تکنولوژيبراي اي ایجاد کند و از این طریق انگیزه
اقتصادي ایجاد کند.  هاي رند را در بخشزایی کمتري دابرتر که آالینده

از ایـن رو بـراي   ،هسـتند نفتـی  هـاي  کننـدگان فـرآورده  خانوارها یکی از عمده مصرف
توان به مساله اخذ مالیـات بـر مصـرف انـرژي بـه      میمقابله با انتشار آالینده دي اکسیدکربن 

تواند عـالوه بـر کـاهش انتشـار آالینـده      این ابزار اقتصادي می.صورت تصاعدي اشاره کرد
CO2  .در نتیجه کاهش در مصرف خانوارها از هدر رفت انرژي نیز جلوگیري کند

تواند انتقال منابعی بـه  مقابله با نشر آالینده دي اکسید کربن میهاي همچنین یکی از راه
ري پـایین  بـ کنندگان جهت تخصیص اعتبار در جهت استفاده از کاالهایی که انرژيمصرف

باشد. ،دارند
سـازي مصـرف انـرژي بـه ویـژه در      گذاري در فرهنـگ توان با سرمایهمیعالوه بر این، 

اي در بلندمدت ارتباط با مصرف باالي انرژي خانوارها در ایران با اثرات بسیار قابل مالحظه
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خـود را  ها که بیشـترین اثـرات مضـر   و همچنین سایر آالیندهCO2از انتشار بی حد آالینده 
جلوگیري کرد. ،روي سالمت افراد دارند

اي در حـال  ه طـور فزآینـده  بدر تمامی جوامع در حال توسعه که روند استفاده از انرژي 
باید به اصالح مصرف انرژي و مسـاله فرهنـگ اسـتفاده صـحیح از انـرژي در      استافزایش 

انـرژي  هـاي  کننـده مصـرف صنعتی و همچنین خانوارها که یکـی از عمـده   هاي میان فعالیت
اي شود.هستند، توجه ویژه

تواند به عنوان یک پایه آماري براي انجام مطالعاتی دیگر که مرتبط بـا  حاضر میمطالعه 
هـا  از جمله توجه به مساله وضـع مالیـات بـر آالینـده    ،باشدمساله آلودگی دي اکسید کربن

مورد استفاده قرار گیرد. 

منابع - 6
الف) فارسی

دیاکسيدمیرمستقیو غمیمستقيسنجش محتوا«)، 1393الهام (،اصغر و کمالیعل،ییبانو
يگذاراسـت یس، »ندهتاداده سـ کـرد یبـا اسـتفاده از رو  رانیکربن در صادرات و واردات ا

.1-20، صفحه 3شماره ،ياقتصادشرفتیپ
، »یـل یبنـزین و گازو بررسی آثار محیط زیستی حذف یارانه«)، 1392فاطمه، پورباقر (بزازان
.1-27ن، صفحه تابستا، بهار و 9شماره ،ياقتصاديگذاراستیس

نقــش یاسـت یسهــاي لیـ تحل«)، 1392(دیــجاو،یبهرامواصـغر یعل،ییبــانو؛پگـاه ،پاشـازنوز 
،یبازرگـان هـاي  فصـلنامه پـژوهش  ،»رانیاقتصاد اهاي بخشتیواردات در سنجش اهم

.81-100ن، صفحهتابستا، 67شماره 
کشـور بـا   عیصـنا یطـ یمحسـت یزینـدگ یآالیبررسـ «،)1388محسـن ( یوارثویتق،یتراب

فصـلنامه علـوم و   ، »کـربن) دیاکسـ يدنده (مـورد خـاص  تاسـ -دادهکردیاستفاده از رو
. 77–92، صفحه 3، شماره 11دوره ،ستیزطیمحيفناور
گـروه  ،يانـرژ یالمللـ نیکشور، موسسـه مطالعـات بـ   يترازنامه انرژيدروکربوریهترازنامه
.1390،يانرژتیریمد
طیو حفاظــت از محــ یطــیمحســتیزهــاي نــدهیآال«)، 1388(نیمحمدحســ،یچوپــان
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.رانیگاز ایشرکت ملیانسانيروینزیآموزش و تجه،»ستیز
: هـا هارانـ یيدر قـانون هدفمنـد  سـت یزطیضـرورت توجـه بـه محـ    «)، 1393(ازهر،يذاکر
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Abstract
Households directly and indirectly involved in emission .Their direct role of final

energy consumption by themIndirect role in the production process of the energy
consumption of goods that are used as intermediate inputs.The main purpose of this
paper to measure the carbon dioxide emissions caused by energy consumption of
households in Iran. Environmental input-output model developed to assess
resolution capability above review is that the imports have taken place.Since the first
input-output table built from local pollution&consumption of energy& carbon
dioxide resulting from the economic sector &households is calculated separately&
the context of the preparation of the data model - expanded output environment is
providedBased on the results of the extended input-output modelwe can say that the
share of households with CO2 emissions directly against 41% ، Indirectly is equal to
29%& ،the share of economic activity in CO2 emissions directly & indirectly 59%
versus 71% respectively.
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