
)75-89، صفحات 1393تابستان، »26پیاپی «2شماره ، هشتمسال (فصلنامه مدلسازي اقتصادي 

اقتصادي با استفاده از جدول هاي فعالیتمحیطیزیستارزیابی 
(یزد)ستادهداده ـ
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چکیده
. در این استبررسی روابط بین بخشی ي مناسب براي لگوهاایکی از زیست محیطیستانده - تحلیل داده

هاي سهم مکانی الگوي اصالح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی، تحقیق با استفاده از روش
استخراج شده و با استفاده از میزان مصرف انرژي و 1385سال يبراستانده استان یزد - جدول داده

نتایج محاسبات هاي محیط زیستی توسط هر بخش اقتصادي برآورد شد.ضرایب انتشار، میزان انتشار آالینده
هاي اقتصادي اکسیدکربن توسط بخشتن گاز دي26,984,133در استان یزد 1385در سال ددهنشان می

آالت و جز ماشینه انتشار یافته است که بخش ساخت فلزات اساسی، ساخت محصوالت فلزي فابریکی ب
و بررسی ضرایب ترین سهم از میزان انتشار آالیندگی استان را داشتهدرصد بیش40تجهیزات، با نزدیک به 

تن براي هر 97/2باانبارداري و ارتباطات، - دهد که بخش حمل و نقلمستقیم و غیرمستقیم نیز نشان می
است.میلیون ریال تقاضا باالترین میزان ضرایب انتشار را به خود اختصاص داده

JEL:Q53, Q56, D57بندي طبقه

.هاي اقتصاديستانده، فعالیت–آلودگی هوا، جدول داده: واژگان کلیدي

ي مسئول)، پست الکترونیکی: دانشیار اقتصاد دانشگاه یزد (نویسندهnasrolaz@yahoo.com
 :کارشناس ارشد اقتصاد، پست الکترونیکیvasfi@nigc.ir
:کارشناس ارشد اقتصاد، پست الکترونیکیnourizadeh.8989@gmail.com
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مقدمه. 1
یابی به توسعه پایدار مولفه دستترینمهمبهبود شرایط زیست محیطی همراه با رشد اقتصادي 

زیست و جلوگیري از تخریب آن یکی از شود. امروزه موضوع حفاظت از محیطمحسوب می
هاي فراروي جامعه جهانی است. چالشترینمهم

گازهایی است که منجر به تغییر آب و هوا و گرمایش ترینمهماکسید کربن یکی از گاز دي
فشاربارشدالگوياز مصادیقرشد، یکیبهایران به عنوان کشوري روشود. کشورکره زمین می

، میزان انتشار دي اکسید 1390شود. بر اساس آمار ترازنامه انرژي سال میطبیعی محسوبمنابعبر
تن بوده است که در این سال سرانه هر ایرانی از انتشار 547014571اقتصاد ایران بالغ بر کربن در

. استتن 39/7اي بالغ براین گاز گلخانه
درصد از 42/1بیش از1389اي در سال هاي منطقهاستان یزد بر اساس آخرین آمار حساب

هاي اخیر استان از کل کشور طی سالتولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده و سهم تولید
ها، داراي هاي اقتصادي و انتشار آالیندهکه فعالیتدر حال افزایش بوده است. با توجه به این

هاي اقتصادي چه تاثیري بر روابط متقابل هستند، سوال اصلی این مقاله این است که رشد فعالیت
؟ داردح استان هاي زیست محیطی در سطمحیط زیست و انتشار آالینده

ها ایجاد الگوهاي تحلیلی مختلفی براي بررسی روابط متقابل رشد اقتصادي و انتشار آالینده
ترین این الگوها در سطح بررسی روابط استانده زیست محیطی یکی از کار-شده که تحلیل داده

هاي فعالیت. در این مقاله از این مدل به منظور ارزیابی اثرات محیط زیستی استبین بخشی 
هاي سهم اقتصادي در استان یزد استفاده شده است. براي این منظور ابتدا با استفاده از روش

استخراج و با استفاده از میزان مصرف 1385ستانده استان یزد بري سال -مکانی، جدول داده
محاسبه هاي زیست محیطی توسط هر بخش اقتصاديانرژي و ضرایب انتشار، میزان انتشار آالینده

شود.هاي اقتصادي پرداخته میشده و به تبیین روابط آثار محیط زیستی فعالیت
که در ابتدا ادبیات نظري و پیشینه تحقیق مرتبط با بحث مورد استساختار مقاله به این شکل 

ستانده زیست محیطی و- شناسی تحلیل دادهبررسی قرار گرفته و سپس به تبیین روش
هاي آماري تحقیق و تجزیه و شود. پس از آن با معرفی پایهاي پرداخته میتانده منطقهس- هداد

شود.میارایههاي سیاستی تحلیل نتایج به دست آمده، پیشنهادات و توصیه
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ادبیات موضوع.2
ترکیبازناشیها،آسیباین،نمایان شدهتربیشزیستمحیطهايآسیباخیر،يهادههطولدر

هاي اقتصادي به است. فعالیتصنعتیهايفعالیتوانرژيمصرفرشد اقتصادي،چونهمعواملی
).59: 1،1389شوند (تریوديعنوان عامل اصلی آلودگی هوا در نظر گرفته می

زیست، رشد تولیدات جهانی به همراه آگاهی بیشتر از وسعت آثار فعالیت اقتصادي بر محیط
رساندن به محیطتواند بدون آسیبآورد که سطوح فعلی تولید نمیوجود میاین نگرانی را به

زیست، محدود کردن یا هایی براي حفاظت از محیطروشزیست، حفظ شود. بنابراین الزم است تا 
).405: 1382و همکاران، 2زیست محیطی معرفی شود (پرمنجبران خسارت 

بستگی دارد. محیطکننده وارد شده به محیط و ظرفیتکیفیت منابع طبیعی به مقدار ماده آلوده
). رشد روز افزون اقتصادي انبوهی 25: 1390ظرفیت جذب محیطی محدود است (اسماعیلی، زیرا

و نوع که با توجه به حجمهاي زیست محیطی را وارد طبیعت کرده از ضایعات و آالینده
در یش اثرات منفی آن را از دست داده و هاي منتشره، زیست محیط کنونی توانایی پاالآالینده
معضالت محیط زیستی خود عاملی براي محدودیت رشد و توسعه کشورها شده است. ضمن

رسد محیط زیست توان پاالیش و اي است که به نظر میها به گونهامروزه میزان انتشار آالینده
معضالت محیط زیستی متعددي از قبیل حذف آن را مانند گذشته ندارد و این مساله منجر به بروز 

هاي گیاهی و جانوري سوراخ شدن الیه ازن، تغییرات اقلیم، گرم شدن زمین، انقراض برخی گونه
نشان داده )1(هاي اقتصادي انسان و آستانه محیطی در شکل و ... شده است. ارتباط بین فعالیت

شده است.
ی براي جذب آلودگی است. محیط زیست سطح آستانه یا ظرفیت محیطW0، 1در شکل 

X0هاي اقتصادي بیش از آلودگی را تحمل نماید. چنانچه فعالیتW0تواند مقدار حداکثر می

ده به آن به طور طبیعی پاالیش بیند و مقدار آلودگی منتقل شنباشد محیط زیست صدمه نمی
به W0ار آلودگی بیشتر از بیشتر باشد، مقدX0هاي اقتصادي از شود. چنانچه سطح فعالیتمی

محیط منتقل شده و بنابراین محیط قابلیت جذب این آلودگی را ندارد. اولین اثر ناشی از انتقال 
مقادیر زیاد آلودگی به محیط، کاهش ظرفیت محیطی است. به این صورت که چنانچه در این دوره 

1 Terudy
2 Perman
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یابد. در دوره آینده کاهش میمیزان آلودگی باالتر از توان جذب محیط باشد، ظرفیت جذب محیط 
ترتیب با افزایش میزان آلودگی نسبت به سطح آستانه تحمل محیط زیست، ظرفیت محیطی بدین

هاي آینده شود. بنابراین در دورهمنتقل میW3یا W1 ،W2به W0هاي آتی از جذب آلودگی در دوره
بیند زیرا که در دوره زیست صدمه می)، محیطW0با انتقال مقدار ثابتی آلودگی نسبت به دوره قبل (

تواند مقدار است و بنابراین محیط نمیW1بعدي، حداکثر توان محیطی براي جذب آلودگی 
را جذب نماید. W0آلودگی 

. آلودگی محیط زیست و صدمه به آستانه یا قابلیت محیطی1شکل 

زیست هاي هاي اقتصادي و انتشار آالیندهشروع تحقیقات کمی در مورد روابط متقابل فعالیت
هاي هوا با لی لئونتیف ارتباط آالیندهیگردد. در این سال واسبر می1970به سال محیطی 
. )1365، 1(لئونتیفبخشی بررسی کرد70ستانده -هاي تولیدي را در قالب جدول دادهفعالیت

بخش زیستیمحیطآثارستانده،-دادهجدولازاستفاده)، با2007(2همکارانانگسترم و
ارتباطاتزیستی،آثار محیطبررسیبرايکردند. محققانبررسیراسوئدکشوردرکشاورزي

کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که اثرات مستقیم بررسینیزراکشاورزيبخشپسینوپیشین
تأثیرات حاصل از ترینمهمو بودههاي تأثیرگذار بخشترینمهمبخش کشاورزي سوئد به عنوان 

1 leontief
2 Engstrom et al.

W1

W2 W3

W=f(x)

X0اقتصاديهاي فعالیت
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هاي شامل گرم شدن دماي کره زمین و استفاده از منابع است. به عالوه فعالیت، کشاورزي سوئد
ایفا کنندگان نقش ترینمهمشوند. تنوع زیستی میکشاورزي اخیر موجب مشکالتی در ارتباط با

هاي فسیلی کنندگان از سوختدر این بخش، خود بخش کشاورزي به عالوه تمامی استفاده
ترین آنها بخش حمل و نقل و بخش انرژي هستند. باشند که اصلیمی

هاي انتشار آالیندههاي اقتصادي و مطالعات داخلی متعددي نیز با موضوع روابط متقابل فعالیت
.محیط زیستی در کشور انجام شده است

اي گیري انتشار گازهاي گلخانهبه بررسی و اندازهیدر تحقیق)1391نصراللهی و همکاران (
بر اساس محاسبات انجام شده . اندهاي بشر با استفاده از جدول داده ستاده پرداختهناشی از فعالیت

اي و ریلی بزرگترین هاي حمل و نقل هوایی، جادهها، بخشآالیندهمشخص شد که در مورد اغلب 
منتشرکنندگان گازهاي آالینده هستند.

)، و ... اشاره نمود، که در 1386)، فرامرزي (1385وصفی اسفستانی (در مطالعات مشابهی
یه و تحلیل هاي اقتصادي به تجزتمامی موارد با استفاده از برآورد میزان انتشار آالینده در بخش

تمامی الزم به ذکر است که اند. زیست پرداختههاي اقتصادي و محیطروابط متقابل فعالیت
هاي و هیچ کدام به بررسی آثار محیط زیستی فعالیتمطالعات فوق در سطح ملی انجام شده

اند. هاي کشور نپرداختهاقتصادي در سطح استان

روش شناسی. 3
ابتدا به ،CO2زیست از جمله تولید آلودگی هاي اقتصادي بر محیطفعالیتبه منظور بررسی اثر 
شوند، نیاز هاي اقتصادي تولید میها با فعالیتسازي مسیري که این آالیندهچارچوبی براي مدل

هاي کارا براي تحلیل آثار زیست ستانده یکی از روش-تحلیل داده) 1: 1390زاده، است (دهقانی
هاي اقتصادي است. محیطی فعالیت

ستانده زیست محیطی در استان یزد، ابتدا الزم است که -به منظور استفاده از تحلیل داده
اي براي این استان استخراج شود. بر این اساس در این بخش پس از ستانده منطقه- جدول داده

شود.ره میاي اشاستانده منطقه-ستانده به بررسی روش استخراج داده-معرفی چارچوب داده
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ستانده-چارچوب تحلیل داده.3-1
بوسیله برداري از ضرایب ساختاري بخشهرستانده، فرآیند تولید در –بر اساس تحلیل داده

.شود که بیان کننده رابطه بین نهاده جذب شده و ستانده تولید شده استنشان داده می
تواند براي تقاضاي واسطه و تقاضاي نهایی مورد استفاده میi ،iXکل ستانده (تولید) بخش 

شود:قرار گیرد، براین اساس معادله ستانده یا تراز تولیدي به شکل زیر تعریف می

)1 (  iYijXiX

کل تقاضاي نهایی Yو شود واگذار میjبه بخش iاي است که از بخش نهادهijXکه عنصر
.استگذاري و صادرات که شامل تولید براي مصرف خانوارها، دولت، سرمایهاستiبراي بخش 

توان رابطه میبنامیم، ماتریس ضرایب فنی را ijaاگربنا به فرض تابع تولید خطی،

jijij XX خواهیم داشت:، 1با جایگذاري آن در رابطه ، را تعریف کرد

)2(
YAIX

YXAI

1)(

)(





بردار تولید Xبردار تقاضاي نهایی وYماتریس ضرایب فنی، Aماتریس واحد، Iکه در آن 
ماتریس معکوس ، 1-(I-A)ستانده است و –کل است. این عبارت ماتریس بنیادي تحلیل داده

.شودمیلئونتیف (ماتریس ضرایب فزاینده تولید) نامیده 

ستانده زیست محیطی-تحلیل داده.3-2
زیستی با اضافه کردن یک یا چند سطر به جدول داده ستانده ترین مدل داده ستانده محیطساده

هاي تولیدي به نسبت ثابتی ایجاد شود که فعالیتآید. در این حالت فرض میاصلی به دست می
):447: 2009، 1میلر و بلیر(نوشت توان این اساس میکنند. بر آالیندگی می

)3         (
jX

kjE

kje 

توجه به . با استkضرایب مستقیم آالینده ekjو jدر بخش kمیزان آالینده Ekjکه در آن 
خواهیم داشت:3با رابطه 2و پیوند رابطه ستانده، -فرضیات نظام داده

1 Miller and Blair
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)4  (YAIeE 1)( 

، CO2با توجه به اهمیت انتشار عامالن اقتصادي وهاي مختلف توسط آالیندهایجاد با توجه به 
شود. کنندگان ایجاد می) و توسط تولیدCO2شود که فقط یک آالینده (میدر این تحقیق فرض

شود، نمایانگر پیوند عبارت فوق که بر اساس واحدهاي فیزیکی چون گرم، کیلو، تن و ... بیان می
).104: 1994، 1تقاضاي نهایی تولید و ایجاد آالیندگی است (بامول و ولف

ايمنطقهستانده -روش استخراج داده. 3-3
هاي سهم سهم مکانی است و در بین روشاي، روشهاي استخراج جداول منطقهیکی از روش

ترین گزینه ) مناسبAFLQ2الگوي اصالح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی (،مکانی
هاي ساختار اقتصاد ستانده مناطق در تحلیل-براي بررسی کمی ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده

سهم مکانی در شرایط فقدان ). نقطه شروع روش164: 1385اي است (بانویی و همکاران، منطقه
):150: 1385(همان، استآمار و اطالعات مورد نیاز در سطح مناطق رابطه زیر 

)5       (ijaLQijr *)(

عنصري از ماتریس ضرایب ملی ijaاي درون منطقه،عنصري از ماتریس ضرایب واسطهijrکه
و 

LQ
در این تحقیق با توجه به استفاده از روش Tدهدضریب الگوي سه مکانی را نشان می

AFLQنوشتتوان می:

)6  (
ijajSLQijACILQijr

jSLQijACILQijAFLQ

*)}1(2log*{

)1(2log*









ضریب مکانی سهم مکانی متقاطع اصالح شده:ijACILQکه در آن: 
        1ضریب تعدیل اندازه منطقه≤≤663/0
β شود. در نظر گرفته می1= ضریب تعدیل ساختار اقتصادي منطقه که برابر

jSLQ :سهم مکانی ساده بخش تقاضا کننده

1 Baumol & Wolf
2 Augmented Flegg Location Quotientn
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باشد چنانچه براي jSLQ<1رود کهتخصصی تنها زمانی بکار میدر این روش، اصطالح 
2log)1(باشد آنگاه مقدارjSLQ<1بخشی jSLQبنابراینتر از یک خواهد بود و بزرگ
امکان وجود دارد که ضرایب نهاده شود و اینتر از یک ضرب میدر عددي بزرگFLQمقدار 
).2008، 1د (فلگ و تهموشواي از مقدار مشابه ملی آن بزرگتر منطقه

هاي آنبرآورد مدل و تجزیه و تحلیل. 4
انجام 1385هاي مجلس براي سال این تحقیق با استفاده از جدول به هنگام شده مرکز پژوهش

AFLQو با استفاده از مدل یافتهبخش تقلیل 20ستانده به - گرفته است. به این منظور جدول داده

ام منطقه)، با i(تولید بخش RE، ضریب AFLQاي تبدیل شد. در محاسبه منطقهجدول ملی به
ستاده - دادهز استخراج جدولاي مرکز آمار استخراج شد. پس اهاي منطقهاستفاده از حساب

هاي اقتصادي و آلودگیآنجا که هدف اصلی پژوهش، ارزیابی رابطه بین فعالیتاي استان یزد؛ از منطقه
وسط با برآورد میزان مصرف انرژي تبنابراین) است، CO2اي (گاز گلخانهناشی آنزیست محیطی 

، میزان انتشار آالینده فوق به تفکیک CO2هاي اقتصادي و استفاده از ضرایب انتشار آالینده بخش
هاي اقتصادي فرض گیري میزان مصرف انرژي بخششد. براي اندازهمحاسبه هاي اقتصادي بخش

شد که سطح تکنولوژي استان یزد با متوسط کشوري برابر بوده و شدت مصرف انرژي براي 
اي یکسان است. بر این اساس با استفاده از اطالعات مصرف انرژي ملی و منطقهها در سطحبخش

1380ستانده سال -و ضرایب مصرف انرژي در جدول مصرف داده1385در ترازنامه انرژي سال 
هاي اقتصادي محاسبه شد. پس سال)، مصرف انرژي بخش5(بافرض ثابت بودن ضرایب فنی طی 

اي نیز هاي منطقهب مصرف انرژي کشوري، مصرف انرژي در سطح بخشاز آن با استفاده از ضرای
هاي مختلف انرژي داراي ضرایب متفاوت انتشار آالینده که حاملبه دست آمد. با توجه به این

ها، میزان مصرف اکسیدکربن توسط تک تک بخشباشند؛ جهت محاسبه میزان انتشار گاز ديمی
اکسیدکربن که از دفتر تغییرات آب و هوایی سازمان ملل گاز ديانرژي هر بخش در میزان انتشار 

اکسیدکربن بر حسب تن (فرض مستخرج شده ضرب نموده و بر این اساس میزان انتشار گاز دي
د. نتایج شبخش اقتصادي محاسبه 20وجود تکنولوژي ثابت تولید در بلندمدت) به تفکیک 

1 Flegg and Tohmo
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اکسیدکربن توسط تن گاز دي26,984,133تان یزد در اس1385دهد که در سال محاسبات نشان می
هاي ساخت فلزات اساسی، ساخت محصوالت فلزي هاي اقتصادي انتشار یافته است. بخشبخش

نقل، انبارداري و ارتباطات و ساختمان به ترتیب وجز ماشین آالت و تجهیزات، حمله فابریکی ب
اند. سهم رین میزان انتشار آالیندگی را داشتهتتن بیش1,541,415و 9,372,361، 10,785,915با 

درصد است. 71/5و 73/34، 97/39از کل استان به ترتیبیاد شدهانتشار آالیندگی سه بخش 
اکسیدکربن به تفکیک هر بخش، با استفاده از ضرایب مستقیم و پس از محاسبه میزان انتشار دي

استان یزد؛ میزان ضرایب انتشار مستقیم و غیرمستقیم اي غیرمستقیم حاصل از جدول داده ستاده منطقه
هاي ساخت فلزات اساسی، دهد که بخشاکسیدکربن براي استان استخراج شد. نتایج نشان میگاز دي

جز ماشین آالت و تجهیزات، صنعت و ساختمان به ترتیب با ه ساخت محصوالت فلزي فابریکی ب
ترین ضریب مستقیم انتشار آالیندگی میلیون ریال بیشتن براي هر 30057/0و 31374/0، 34021/0

تقاضايبرآوردبرايهر بخشکهگیردصورت میدلیلاینآالیندگی بهغیرمستقیمرا دارند. انتشار
سایردررا نیزجدیديتقاضايها،بخشاز سایرنیازموردهايتامین نهادهباتولید،فرآینددرخود

وارد فرایندرااقتصادازوسیعیهايبخشوارطور زنجیرهبهطریقاینازوکندمیایجادهابخش
، نقلودهد که بخش حملکند. ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نشان میمیخودتامینزنجیره

آالت و جز ماشینه ساخت محصوالت فلزي فابریکی ب-انبارداري و ارتباطات، ساخت فلزات اساسی
اند به به خود اختصاص دادههاي مالی باالترین میزان ضرایب انتشار راگريتجهیزات و واسطه

89/1تن و 97/2اي که به ازاي هر میلیون ریال تقاضا به طور مستقیم و غیرمستقیم، به ترتیب گونه
انتشار غیرمستقیمکنند. میزان انتشار آالینده و ضرایب مستقیم و میمنتشرCO2تن گاز 37/1تن و 
.است)1(اقتصادي استان یزد به شرح جدول هاي بخش

استان یزد1385سال - هاي اقتصادي و ضرایب مستقیم و غیرمستقیم انتشاردر بخشCO2انتشار .1جدول

هاي اقتصاديبخشردیف
انتشار 

CO2-تن

سهم بخشها از 
CO2-انتشار 

درصد

ضرایب مستقیم 
انتشار (کیلوگرم 
بر میلیون ریال)

و ضرایب مستقیم
غیرمستقیم انتشار 

(کیلوگرم بر میلیون ریال)

9,372,36173/3427/2863/2971حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات1

2
ساخت فلزات اساسی، ساخت محصوالت فلزي فابریکی 

بجز ماشین آالت و تجهیزات
10,785,91597/392/34009/1890
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استان یزد1385سال - اقتصادي و ضرایب مستقیم و غیرمستقیم انتشارهاي در بخشCO2. انتشار 1ادامه جدول 

هاي اقتصاديبخشردیف
انتشار 

CO2-تن

سهم بخشها از 
CO2-انتشار 

درصد

ضرایب مستقیم 
انتشار (کیلوگرم 
بر میلیون ریال)

ضرایب مستقیم و 
غیرمستقیم انتشار 

(کیلوگرم بر میلیون ریال)

1,250,47363/499/133/1372هاي مالیواسطه گري3
1,541,41571/557/30024/653ساختمان4
253,44794/06/13618/635ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی5
70,51926/074/31371/518سایر بخش صنعت6
123,26646/031/28868/494ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو7
137,29551/042/2245/376خوابگاه و رستورانهتل، 8
1,125,72517/498/3928/342عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها9
532,73397/165/6619/307سایر خدمات10
154,52957/016/9716/300تأمین آب، برق و گاز طبیعی11
464,76772/143/12323/275ماهیگیريکشاورزي، شکار و جنگلداري و 12

13
کک، فراورده هاي نفتی، سوخت هسته اي، مواد و 

محصوالت شیمیایی
201,93875/096/6529/264

701,6546/232/448/241خدمات مستغالت14
43,75916/003/15635/226کانی هاي غیرفلزي15

16
ساخت چوب و محصوالت چوبی، ساخت کاغذ و 

هاي ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهمحصوالت کاغذي، انتشار، 
15,78606/088/6595/190

31,19512/04/12081/182امور عمومی، شهري، دفاعی، اتظامی وتامین اجتماعی اجباري17

ساخت منسوجات، پوشاك و عمل آوري و رنگ کردن خز 18
و دباغی و محصوالت  چرمی

131,68549/099/7117/175

15,91806/038/3429/53آموزش19
29,75311/055/2498/38معدن20

26,984,133100جمع کل

هاي تحقیقمنبع: یافته

شود که بخش در مقایسه بین ضرایب مستقیم و ضرایب مستقیم و غیرمستقیم چنین استنباط می
ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات از نظر ضرایب - ساخت فلزات اساسی

بخش اقتصادي استان دارا است، اما از نظر ضرایب 20را در بین CO2مستقیم باالترین آالیندگی 
واقعیت دارد که تأثیر قرار دارد که نشان از این CO2مستقیم و غیرمستقیم در رتبه دوم انتشار آالیندگی 

ریزي کاهش آالیندگی آن الزم غیرمستقیم آن به مراتب کمتر از تأثیر مستقیم آن است و براي برنامه
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نقل از نظر ضرایب مستقیم و از سویی دیگر، بخش حملاست خود بخش، بازسازي و نوسازي شود. 
اقتصادي استان به خود اختصاص داده و از بخش 20را در CO2و غیرمستقیم، باالترین میزان آالیندگی 

ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز - نظر ضرایب مستقیم پس از بخش ساخت فلزات اساسی
ریزي براي ترین برنامهآالت و تجهیزات قرار دارد. بنابراین با توجه به نتیجه حاصل شده بیشماشین

نقل قرار داد.و تاثیرپذیر از حمل هاي را بایستی در دیگر بخشCO2کاهش انتشار آالینده 
توان اثرات تقاضاي هر بخش بر انتشار هاي اقتصادي میبه منظور بررسی روابط متقابل بخش

ها را تجزیه کرد. به طور مثال به ازاي هر یک میلیون ریال غیرمستقیم آالیندگی در سایر بخش
تن 1059916/0ور مستقیم ، به طجنگلداري و ماهیگیري،کشاورزي، شکارتقاضا در بخش 

تن 0760969/0شود و به واسطه روابط متقابل این بخش،  آالیندگی در خود بخش منتشر می
CO2 ساخت فلزات اساسی، ساخت محصوالت فلزي فابریکی نیز به طور غیرمستقیم در بخش

ارتباطاتنقل، انبارداري و وحملتن نیز در بخش 052148/0ت و آالت و تجهیزابجز ماشین
کشاورزي، درصد از ضریب انتشار آالیندگی در بخش 80شود. این سه بخش در حدود منتشر می

درصد از اثرات 80، 2دهند. به طور مشابه جدول را تشکیل میجنگلداري و ماهیگیري،شکار
هاي اقتصادي ارایه داده است.غیرمستقیم انتشار آالیندگی را براي تقاضاي بخش

هاي تاثیرگذارهاي اقتصادي و ضرایب مستقیم و غیرمستقیم بخشدر بخشCO2انتشار . 2جدول 

هاي تاثیرگذاربخشهاي اقتصاديبخش
ضریب غیرمستقیم انتشار 

(تن بر میلیون ریال)

کشاورزي، شکار و جنگلداري و ماهیگیري
1059916/0کشاورزي، شکار و جنگلداري و ماهیگیري

0760969/0ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزاتساخت فلزات اساسی ، 
052148/0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

معدن
0120555/0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

0102256/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات
0077433/0معدن

ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی، توتون 
و تنباکو

1654014/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات
1562915/0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

067771/0ساخت محصوالت غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو
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هاي تاثیرگذارهاي اقتصادي و ضرایب مستقیم و غیرمستقیم بخشبخشدرCO2. انتشار 2جدول ادامه 

هاي تاثیرگذاربخشهاي اقتصاديبخش
ضریب غیرمستقیم انتشار 

(تن بر میلیون ریال)

ساخت منسوجات، پوشاك و عمل آوري و 
رنگ کردن خز و دباغی و محصوالت  

چرمی

0679294/0دباغی و محصوالت  چرمیساخت منسوجات، پوشاك و عمل آوري و رنگ کردن خز و 
0483658/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

0174888/0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
0119593/0هاي مالیواسطه گري

ساخت چوب و محصوالت چوبی، ساخت 
و چاپ کاغذ و محصوالت کاغذي، انتشار، 

هاي ضبط شدهتکثیر رسانه

هاي چاپ و تکثیر رسانهساخت چوب و محصوالت چوبی، ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي، انتشار، 
ضبط شده

0794424/0

0511703/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات
0180271/0کشاورزي، شکار و جنگلداري و ماهیگیري

کک، فراورده هاي نفتی، سوخت هسته اي، 
مواد و محصوالت شیمیایی

1855864/0کک، فراورده هاي نفتی، سوخت هسته اي، مواد و محصوالت شیمیایی
0338022/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی
3987661/0ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0939339/0ساخت فلزات اساسی،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

کانی هاي غیرفلزي
1131324/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

0711938/0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت 
فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

7923171/1ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

سایر بخش صنعت
3355645/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

0617137/0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
0349094/0ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

تأمین آب، برق و گاز طبیعی
1693683/0تأمین آب، برق و گاز طبیعی

0655404/0ساخت فلزات اساسی،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

ساختمان
3377668/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

2087456/0ساختمان
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل 

نقلیه و کاالها
2962914/0عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

3323738/0رستورانهتل، خوابگاه و هتل، خوابگاه و رستوران
9106557/2حمل و نقل، انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

266118/1هاي مالیواسطه گريهاي مالیواسطه گري
2323767/0خدمات مستغالتخدمات مستغالت

امور عمومی، شهري، دفاعی، اتظامی وتامین 
اجتماعی اجباري

0628986/0ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزاتساخت فلزات اساسی ،  
0550569/0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

0196179/0امور عمومی، شهري، دفاعی، اتظامی وتامین اجتماعی اجباري
0150898/0هاي مالیواسطه گري
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هاي تاثیرگذارمستقیم و غیرمستقیم بخشهاي اقتصادي و ضرایب در بخشCO2. انتشار 2جدول ادامه 

هاي تاثیرگذاربخشهاي اقتصاديبخش
ضریب غیرمستقیم انتشار 

(تن بر میلیون ریال)

آموزش
0213542/0حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

0123686/0ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات، ساخت فلزات اساسی
0073221/0آموزش

سایر خدمات
2059439/0سایر خدمات

0364516/0ساخت فلزات اساسی ،  ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

هاي تحقیقمنبع: یافته

نتایج و پیشنهادها. 5
زندگی گیر هاي زیست محیطی، مشکالت بزرگی در آینده گریبانبا تداوم روند فعلی انتشار آالینده

در کشور، نیازمند هاي زیست محیطیشود. به همین منظور، مقابله با انتشار آالیندهانسان می
آن است. در این راستا این تحقیق با هدف بررسی روابط متقابل ابعاد و پیچیدگیشناخت دقیق 

محیطیستانده زیست-ها در استان یزد، از الگوي دادههاي اقتصادي و انتشار آالیندهفعالیت
استفاده کرده است.  

ي استانده استان یزد بر- هاي سهم مکانی، جدول دادهبراي این منظور ابتدا با استفاده از روش
استخراج شده و با استفاده از میزان مصرف انرژي و ضرایب انتشار، میزان انتشار 1385سال 

تبیین روابط آثار محیط توسط هر بخش اقتصادي محاسبه شده و به هاي زیست محیطیآالینده
هاي اقتصادي پرداخته شد.زیستی فعالیت

اکسید تن گاز دي26,984,133در استان یزد 1385دهد که در سال نتایج محاسبات نشان می
هاي ساخت فلزات اساسی، ساخت هاي اقتصادي انتشار یافته که بخشکربن توسط بخش

تجهیزات، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و 
ترین میزان انتشار آالیندگی تن بیش1,541,415و 9,372,361، 10,785,915ساختمان به ترتیب با 

71/5و 73/34، 97/39از کل استان به ترتیب یاد شدهاند. سهم انتشار آالیندگی سه بخش را داشته
. استدرصد 

انبارداري و -دهد که بخش حمل و نقلمستقیم نیز نشان میبررسی ضرایب مستقیم و غیر
ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات - ارتباطات، ساخت فلزات اساسی
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اي که به اند به گونههاي مالی باالترین میزان ضرایب انتشار را به خود اختصاص دادهگريو واسطه
37/1تن و 89/1تن و 97/2مستقیم و غیرمستقیم، به ترتیب  ازاي هر میلیون ریال تقاضا به طور 

کنند. انتشار میCO2تن گاز 
ها در دهد که کنترل انتشار آالیندهنشان میگذاري در ارتباط با حوزه سیاستبررسی نتایج 

ساخت محصوالت فلزي فابریکی بجز -ها از جمله بخش ساخت فلزات اساسیبرخی از بخش
یی مانندهاو بخشاستجهیزات، با توجه ماهیت فنی، نیازمند بازسازي و نوسازي آالت و تماشین
نقل، انبارداري و ارتباطات، عالوه بر نوسازي و بازسازي نیازمند اصالح روابط متقابل بین وحمل

هاي کارامدتر ارتباطات و حمل و نقل است. بخشی و استفاده از روش
سازد که این استان استانی مستعد براي تولید آشکار میشرایط جغرافیایی استان یزد، -

الزم است جهت کاهش و تغییر الگوي مصرف بنابراین.انرژي از منابع تجدیدپذیر است
هاي کوچک بادي، هاي خورشیدي و نیز توربینکنخانوارهاي استان به استفاده از آبگرم

گذاري شود.سیاست
هاي بادي اندازي واحدهاي تولیدي توربینبه راهشود مسئولین استان نسبتپیشنهاد می-

هاي حمایتی تولید و مصرف استان اقدام نمایند.مقیاس کوچک و سیاست
هاي گذاريشود مطابق با نتایج اطلس بادهاي ایران مسئولین استان سیاستپیشنهاد می-

گذاران یههاي بادي در مناطق تعیین شده توسط سرماالزم را در راستاي احداث نیروگاه
هاي مادي و معنوي از نخبگان و متخصصین به عمل آورند و از طرفی حمایت

هاي بادي بومی سازي توربیندانشگاهی در زمینه طراحی، ساخت آزمایشگاهی و تجاري
استان انجام دهند.
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