پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،11شماره  ،11بهار و تابستان  ،1911از صفحه  181تا 118

سنجش ردپای آالیندههای محیطزیستی در تراز تجاری اقتصاد سیستان و بلوچستان
براساس الگوی جدول داده -ستانده
کوروش جوادی پاشاکی* ،1محمود احمدپور برازجانی ،2سامان ضیایی ،3ماشااله

ساالرپور4

.1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،محیطزیست و منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،ایران
 .2دانشیار گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،ایران
 .3دانشیار گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،ایران
 .4استادیار گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،ایران
(تاریخ دریافت ،1330/70/11 :تاریخ تصویب)1331/71/11 :

چکیده
ایران کشوری دارای منابع نفت است .مشتقات حاصل از آن ،اصلیترین منبع سوخت مصرفی در بخشهای اقتصادی است .اگر جامعه
بخواهد از منابع انرژی برای رشد اقتصادی استفاده نماید ،باید عقالنیت اقتصادی را در میزان مصرف سوخت و انتشار آالیندهها و مالحظات
محیطزیستی رعایت کند .الگوها و مدلهای مختلفی برای اندازهگیری آالیندهها در بخشهای اقتصادی ارایه شده است .مدل ماتریس
جدول داده -ستانده لئونتیف یکی از کاراترین الگوهای سنجش آالیندهها است .این مقاله نتیجه محاسبات انتشار آالیندهها در  33فعالیت
اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در قالب جدول داده -ستانده دو منطقهای است که ردپای بومشناختی آالیندهها را در تراز تجاری با
دنیای خارج نشان میدهد .براساس نتایج تحقیق ،اقتصاد استان  302210تن انواع گازهای آالینده مجازی در کاالها به دنیای خارج صادر
کرده است و  114223تن انواع گازهای آالینده به استان وارد کرده است .بنابراین ،تراز تجاری مقدار آالیندهها در اقتصاد استان با دنیای
خارج منفی و به میزان ( )142712تن است .یعنی انتشار انواع آالیندهها در کاالهای واردشده به استان از آالیندههای صادرشده بیشتر است.
این تکنیک ،سیاستی مدیریتی در تجارت کاالهای کربندار است .در سیاست مدیریت تجاری باید کاالهایی را صادر کنیم که کربن کمتری
انتشار دادهاند و کاالهایی را وارد کنیم که برای تولید آن کربن بیشتری منتشر شده است.

کلیدواژهها :آالیندههای محیط زیستی ،تراز تجاری ،جدول داده -ستانده ،بخشهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان
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سرآغاز
رشد اقتصادی ،افزایش جمعیت و درآمد سرانه عوامل مهم انتشار
دیاکسیدکربن ناشی از سوخت مصرفی در تولید بخشهای
اقتصادی کشاورزی ،صنعت ،معادن ،ساختمان و رشته
فعالیتهای بخش خدمات است که شرایط محیط را برای حیات
موجودات زنده بهویژه انسانها نامطلوب میکند .به همین منظور
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی به این باور رسیدهاند که اگر
جامعه بخواهد از منابع انرژی استفاده نماید و از مزایای توسعه
پایدار بهرهمند شود ،باید عقالنیت اقتصادی را در استفاده از منابع
انرژی و مالحظات محیطزیستی رعایت کند .بر این اساس در
پیمان کیوتو ) )1((Kyoto Protocolکشورهای عضو پیمان ملزم
شدند ساالنه گازهای( )2آالینده ناشی از سوخت مصرفی در
بخشهای اقتصادی را اندازهگیری کنند و انتشار آالیندهها را از
سال  2771تا  2712به میزان پنج درصد کاهش دهند .سازمان
ملل نیز راهنمای جامعی در سیستم حسابهای ملی محیطزیست
 )3(SNA2008ارایه داد و به کشورها توصیه کرد تا به صورت
استاندارد ،طبق الگو حسابداری محیطزیست را تهیه کنند.
الگوهای تحلیلی مختلفی نیز برای بررسی روابط متقابل
بخشهای اقتصادی و اندازهگیری میزان انتشار گازها آالینده
وجود دارد .یکی از مدلهای بررسی فعالیتهای صنعتی و
اندازهگیری آالیندههای محیطزیست مدل لئونتیف -فورد( )4است.
الگوی بومشناختی محیطزیستی در قالب ماتریس داد -ستانده
لئونتیف ،یکی از کاراترین الگوها در بررسی روابط بین بخشی
اقتصاد است .در این پژوهش از تکنیکهای مدل لئونتیف رای
اندازهگیری میزان انتشار آالیندههای محیطزیستی در فعالیتهای
اقتصادی استان سیستان و بلوچستان استفاده شده است.
بهطورکلی ردپای آالیندههای ناشی از سوخت مصرفی در
بخشهای اقتصادی را میتوان به دو صورت مستقیم و
غیرمستقیم تقسیمبندی و اندازهگیری کرد .ضریب مستقیم
عناصر آالینده ناشی از مصرف سوخت در تولید کاال و خدمات،
آن بخش تولیدی است که به طور مستقیم از فرآوردههای نفتی
مصرف میکند .ضریب غیرمستقیم آالیندهها مربوط به آن بخش
از تولید یا بنگاههای تولیدی است که برای تولید محصول خود
نیاز به کاالها و خدمات واسطهای دارند که برای تولید آن کاالها
پیشتر آالیندههای محیطزیستی انتشار یافته است.
ایران کشـوری است دارای منابع انـرژی که فرآوردههـای نفتـی
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اصلیترین منبع سوخت فسیلی در تولید بخشهای اقتصادی آن
است .در این بین فعالیتهای صنعتی ،نیروگاهها و بخش حمل و
نقل بیشترین میزان انتشار دیاکسیدکربن را دارند .بنابراین ،در
بررسی محیطزیستی ،بُعد فضایی (مکانی) را باید در جایابی
صنعت در نظر گرفت ،یا سیاست تجاری کاالهای کربندار را با
دنیای خارج در تراز تجاری (صادرات و واردات) و بینمنطقهای
لحاظ کنیم .این روش نوعی سیاستگذاری برای کاهش انتشار
آالیندههای محیطزیستی و توازن انتشار کربن در بخشهای
اقتصادی به لحاظ بُعد فضایی است.
استان سیستان و بلوچستان به دلیل داشتن جوی ناپایدار ،تغییرات
شدید آب و هوایی و رشد جمعیت باال ،فقر ،بیکاری و نبود صنایع
تولیدی ،همچنین داشتن منطقه ویژه اقتصادی و دسترسی به
دریای آزاد از طریق بندر چابهار به کشورهای حاشیه خلیج فارس
مرکز ثقل تجارت کاالهای بینمنطقهای است .بنابراین ،سنجش
گازهای آالینده )(NOx, CH4, CO2,CO ,SO3, SO2, SPM
در اقتصاد استان شاخص و ابزار خوبی برای سیاستگذاری در
واردات و صادرات کاالهای کربندار است .این پژوهش در پی
پاسخگویی به سواالت زیر است:
 کاالهای کربندار در تراز تجاری استان سیستان و بلوچستانبا کدام کشورها بیشتر مبادله میشود؟
ـ کاالهای وارداتی چه میزان انتشار آالیندهها را در داخل کشور
کاهش میدهد؟
 براساس معیار ضریب فزاینده آالیندهها ،چه کاالهایی ازبخشهای اقتصادی باید صادر و یا وارد شود؟
روش مورد مطالعه تحقیق در مقاله حاضر ،استفاده از الگوی
جدول داده -ستانده دومنطقهای است .براساس نتایج این الگو،
باید مناطقی که بخشهای اقتصادی آن انتشار آالیندههای کربن
بیشتری دارد ،کاالهای کربندار را از مناطق دیگر وارد کنند؛
همچنین کاالهایی را صادر کنند که آالیندگی کمتری در منطقه
انتشار داده است .این اصل یک سیاست تجاری در صادرات و
واردات کاالهای کربندار است.
ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
ادبیات موضوع

تحقیق درباره انتشار آالیندههای محیطزیستی و روابط متقابل
فعالیتهای اقتصادی به سال 1307برمیگردد .واسیلی لئونتیف
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در مقالهای با عنوان «اثرات محیطی و ساختار اقتصادی» برای
اولینبار موضوع آالیندگی محیطزیست صنعتی را در چارچوب
جدول داده -ستانده بررسی کرد .مدل لئونتیف و فورد ()1302
انتشار آلودگی در تولید را در قالب جدول ماتریس به عنوان یک
الگوی مرجع برای اندازهگیری محیطزیست صنعتی مطرح کرد.
معموال دو روش برای سنجش میزان «ردپای کربن» وجود دارد.
روش اول رویکرد «چرخه حیات» نام دارد که در آن ردپای
محصول کربندار اندازهگیری میشود .روش دوم رویکرد «ابزار
تحلیل داده -ستانده» است که در آن با استفاده از جدول داده-
ستانده میزان انتشار کربن در تمامی بخشهای اقتصادی تولید
ناخالص داخلی و تقاضای نهایی اندازهگیری میشود .در حقیقت
این روش ،مبتنی بر رویکرد چرخه حیات برای اندازهگیری میزان
انتشار کربن موجود در کاالها و خدمات مصرفی است )Leoun
 .(tif & Fourd, 1972همچنین محققان دیگری در داخل و
خارج ،در سطح کالن با استفاده از تکنیک جدول داده -ستانده
به اندازهگیری آالیندهها پرداختهاند:
) (Akhbari, 2004با استفاده از تکنیک جدول داده ـ ستانده،
اثرهای محیطزیستی فعالیتهای اقتصادی  21بخش اقتصاد
ایران را بررسی کرد و ضریب فزاینده آلودگی برای فعالیتهای
اقتصادی سال 1301را محاسبه کرد .مطالعات وی نشان داد که
در مجموع خانوارها به میزان  113131هزار تن آالینده انتشار
دادهاند .نیروگاههای برق ،صنعت ،ساختمان ،بخش حمل و نقل و
معدن باالترین میزان انتشار را داشتهاند.
) (Manzoor & Haghighi, 2012آثار اصالح قیمتهای
انرژی بر انتشار آالیندههای محیطزیستی در ایران را با مدل
تعادل عمومی محاسبهپذیر مطالعه کردند .در تحقیق آنها ،میزان
آالینده  0حامل انرژی :برق ،گاز طبیعی ،گاز مایع ،بنزین ،نفت
سفید ،نفت کوره و گازوئیل با استفاده از دادههای سال1317
وزارت نیرو برآورد شد .نتایج این پژوهش نشان داد که کشش
جانشینی با تغییر فنآوری بین حاملهای انرژی در سناریوهای
مختلف با تغییر قیمت حامل انرژی ،انتشار اغلب آالیندهها
کاهش یافته است .بنابراین ،چگونگی تغییر فناوری تولید ،پس از
افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است گاز  CO2و CH4
با کاهش یا افزایش مواجه شود .کاهش در سطح انتشار
دیاکسید کربن  CO2بین  3درصد تا  12درصد بوده است.
) (Ghezelbash & Esfandiari 2011ضرایب مستقیم و
غیرمستقیم تولید انتشار انواع آالیندههای محیطزیستی برای
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بخشهای اقتصادی را در الگوی جدول داده ـ ستانده سال
 1317بررسی کردند .مطالعه آنها  0نوع آالینده را در بر میگیرد.
نتایج این پژوهش نشان داد که صنایع کانیهای غیرفلزی،
صنایع غذایی ،صنایع شیمیایی باالترین ضرایب مستقیم و
غیرمستقیم آلودگی را به خود اختصاص دادهاند .باالترین ضریب
مستقیم  CO2نیز مربوط به بخش حمل و نقل و محصوالت
کانیهای غیرفلزی است.
) (Nasrollahi & Ahmadi, 2013آثار محیطزیستی
فعالیتهای اقتصادی در ایران را با رویکرد جدول داده -ستانده
اندازهگیری نمودند .محاسبههای انجام شده آنها نشان میدهد
که بخش حمل و نقل جادهای ،ریلی و هوایی بزرگترین
منتشرکنندگان گازهای آالیندهاند.
) (Sadeghi et al., 2016با استفاده از رهیافت ماتریس
حسابداری اجتماعی وضعیت تراز تجاری ردپای کربن را در
بخشهای اقتصادی ایران سال  1337بررسی کردهاند .مطالعات
ایشان نشان میدهد تراز تجاری کربن در ایران به خارج کشور به
میزان  -4/1هزار تن است .بخشهای نفت ،توزیع گاز طبیعی،
ساخت مواد شیمیایی ،حمل و نقل جادهای به ترتیب بیشترین
تراز مثبت و بخشهای ساخت محصوالت غذایی ،ساخت وسایل
نقلیه موتوری ،ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفیترین تراز
تجاری کربن به دنیای خارج را دارند.
) (Zhao et al., 2014در پژوهشی با استفاده از جدول داده ـ
ستانده به بررسی میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم کربن
مصرف خانوارها در چین پرداختهاند.
) (Zongxian Feng et al., 2013در تحقیقی با استفاده از
مدل جدول داده -ستانده صادرات کاالهای صنعتی از کشور چین
را در  42بخش اندازهگیری کردند و آنها را بر حسب شدت انتشار
کربن در حد باال ،متوسط و پایین طبقهبندی کردند .نتایج نشان
میدهد چین محصوالت کربن پایین را صادر میکند.
) (Pandey & Agrawal, 2014در مطالعهای ردپای کربن را
در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی جدول داده -ستانده
برآورد کردند .نتایج و یافتهها بیان میکند که ردپای کربن
شاخصی قوی برای سنجش شدت گازهای گلخانهای براثر
فعالیتهای تولیدی است .با توجه به این که بخش کشاورزی از
انتشاردهندههای مهم گازهای گلخانهای است نتیجه میگیرند
که شیوههای استاندارد پایدارتر برای کشاورزی ضروری است.
بنابراین صادرات و واردات محصوالت این بخش میتواند در
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سیاستگذاری تجاری در کاهش آلودگی منطقهای تاثیرگذار
باشد.
) (Roos et al., 2014در مطالعهای ردپای کربن را در
محصوالت غذایی بخش کشاورزی با استفاده از تغییرات کشت
در زمینهای کشاورزی بررسی کردند .یافته آنها نشان میدهد
که منابع اصلی انتشار گازهای گلخانهای ،نیترواکسید از خاک و
دیاکسیدکربن حاصل از تغییرات استفاده زمین براثر جنگلزدایی
است .همچنین گازهای گلخانهای در تولید محصوالت غذایی از
عواملی مانند تولید کود معدنی ،کشت برنج ،استفاده از منابع
انرژی در مزارع ،بستهبندی ،توزیع و مبادله محصوالت حاصل
میشود.
) (Quinteiro et al., 2014تحقیقی در مورد انتشار گاز CO2
در تولید محصوالت سرامیکی در کشور پرتغال با استفاده از مدل
داده -ستانده انجام دادهاند .در این پژوهش مشخص شد قطعات
سفالی زینتی باالترین میزان انتشار گازهای گلخانهای 1/22
کیلوگرم در هر قطعه را داشتهاند و آجر کمترین میزان 7/713
کیلوگرم در هر قطعه در مراحل پخت انتشار داده است .همچنین
تولید کاشیهای سقف  7/01کیلوگرم ،تولید کاشی دیوار و کف
 11/23کیلوگرم و کاشی سرویس بهداشتی به میزان 1/1
کیلوگرم است .آنها نوع تکنولوژی مناسب و پیشرفته را در تولید
محصوالت برای بهبود محیطزیست از نقطهنظر فنی و اقتصادی
پیشنهاد دادهاند.
) (Mattila et al., 2014ردپای کربن ناشی از فناوری اطالعات
موبایل در دستگاههای تلفن را بررسی کردهاند .در این مطالعه
میزان کربن در سه نمونه گوشی همراه در مراحل تولید ،مصرف
و بازسازی بررسی کردهاند که نتایج آنها نشان میدهد انتشار گاز
از گوشیهای هوشمند به طور گسترده در محیطزیست صورت
میگیرد.
) (Zhu et al., 2012در مطالعهای انتشار کربن و ردپای آن را
در مکانهای صنعتی چین با استفاده از دادههای مصرف انرژی و
زمین در مناطق مختلف چین طی دوره  1333 -2771و انتشار
کربن بر اثر استفاده از سوختهای فسیلی در مناطق چین برآورد
کردند که نتایج مدل رد پای انتشار گاز در بخش کشاورزی 1/10
درصد ،بخش صنعت و حمل و نقل  13درصد ،واحد مسکونی و
تجاری  0/3درصد ،شیالت  7/13درصد و فضایهای نگهداری
آب  1/12درصد نشان داده شده است.
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) (Vázquez-Rowe et al., 2014در مطالعهای استفاده از
مصرف انرژی و میزان انتشار گازهای گلخانهای در بخش
ماهیگیری را بررسی کردهاند .در این مطالعه از روش ارزیابی
چرخه عمر و آنالیز دادههای محیطی استفاده شده است .اطالعات
از شش قایق ماهیگیری مختلف در کشور اسپانیا در طی دوره
 2770 -2711بود .نتایج آنها نشان داد که در سراسر جهان حدود
 1/2درصد انتشار گاز گلخانهای ناشی از بخش صنعت ماهیگیری
است.
) (Varun & Kumar, 2014در کشور هند ردپای کربن و
انرژی را در صنعت قند بررسی کردند .در این ارزیابی چرخه کامل
عمر محصول استفاده شد و مصرف انرژی و گازهای گلخانهای از
طریق مدل داده -ستانده به دست آمد و نتایج نشان داد که
صنعت قند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیطزیست با انتشار
کربن تاثیرگذار است.
) (Zhang, et al., 2014از الگوی جدول داده -ستانده برای
ایجاد یک تحلیل مقایسهای از میزان تغییرات در انتشار کربن
حاصله از میزان مصرف خانوارهای شهری و روستایی در کشور
چین اندازهگیری کردند .این تحقیق به بررسی اطالعات درباره
میزان انتشار کربن حاصله از مصرف دولت و تشکیل سرمایه
ثابت نمیپردازد که باید آثار مصرف دولت و سرمایهگذاری بر
میزان انتشار کربن بهویژه در کشورهای در حال توسعه را در نظر
میگرفت.
مبانی نظری و روششناسی
نظام حسابداری ملی را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای
سنجش حساب تولید به شمار آورد که پدیدههای اقتصادی را در
قالب جدولها کمّی حسابداری با تعاریف استاندارد بینالمللی
ارایه میدهد .بدون تردید ،جدول داده ـ ستانده در مرکز این
سیستم حسابداری ملی ،یکی از پرکاربردترین وجوه آن به حساب
می آید که عالوه بر اهداف و کارکردهای آماری ،ابزار نیرومندی
را برای تجزیه و تحلیل در حوزههای گوناگون از جمله تجزیه و
تحلیل تولید ،سنجش و ردپای میزان انتشار آالیندههای
محیطزیستی ناشی از سوخت فسیلی ،قیمتها ،اشتغال ،بهرهوری
بخشها و غیره در اختیار سیاستگذاران در بخشهای مختلف
اقتصادی و اجتماعی قرار میدهد .در این پژوهش روابط بین
بخشی مبادله کاالها در تولید و انتشار آالیندهها در اقتصاد
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سیستان و بلوچستان براساس الگوی جدول داده -ستانده
دومنطقهای مدلسازی شده است.
معرفی الگوی تحقیق
نقطه شروع بررسی جنبههای نظری الگوسازی جدول داده-
ستانده رابطه تراز تولیدی و یا رابطه مقداریِ معروف لئونتیف
است که متناسب با ساختار جدول به صورت زیر بیان میشود:
جدول متقارن جدولی است که از تراز جدولها عرضه و مصرف
اقتصاد به دست میآید .در ناحیه اول جدول سطر و ستون
ماتریس آن مربع شکل است که مبادالت بین فعالیتها را
مشخص میکند؛ یعنی هر فعالیت چه میزان محصول و خدمت
به فعالیتهای دیگر عرضه کرده (سطرها) و ستونها چه میزان
از محصوالت و خدمات فعالیتهای دیگر بخشها را به عنوان
محصوالت واسطهای مصرف کرده است .به این ترتیب جمع
کل ستانده فعالیت  iاست که در
افقی مقادیر یعنی
فعالیتهای مختلف توزیع شده است و جمع عمودی مقادیر یعنی
 xjکل دادههای فعالیت  jاست که از فعالیتهای مختلف گرفته
شده است .به این ترتیب این ناحیه از جدول میزان وابستگی
مبادالت فعالیتهای تولیدی را به یکدیگر نشان میدهد.
ناحیه دوم جدول :تحت عنوان بردار تقاضای نهایی مطرح
میشود .تقاضای نهایی یا مصارف نهایی ،آن فعالیت از
محصوالت تولیدی است که مصارف نهایی خانوارها ،دولت،
سرمایهگذاری ،صادرات و یا موجودی انبار را نشان میدهد.
در ناحیه سوم جدول :ماتریس دادههای اولیه یا درآمد عوامل
تولید نام دارد که ارزش افزوده ایجاد شده در هر فعالیت را به
تفکیک اجزا آن ،یعنی سهمی که هر کدام از عوامل تولید (کار و
سرمایه) از آن بهره میبرند نشان میدهد.
فرایند محاسبات
در این مقاله پژوهشی ابتدا یک جدول داده -ستانده برای استان
سیستان و بلوچستان تهیه شده است .سپس در ناحیه دوم جدول
یعنی بخش تقاضای نهایی از دادهها و نتایج طرح هزینه درآمد
خانوارها -مرکز آمار ایران ،هزینه نهایی دولت (قانون بودجه)،
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استخراج و محاسبه شده است .دادههای سرمایهگذاری بخشها
از نتایج طرحهای صنعت ،معدن ،ساختمان مرکز آمار ایران و نیز
ارزش صادرات و واردات از دادههای سالنامه گمرک جمهوری
اسالمی است.
ناحیه سوم جدول :یعنی بخش ارزش افزوده از دادههای
حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران استفاده شده است .برای
ساخت ناحیه یک جدول منطقهای نیز که مبادالت بین بخشی
است به روش نیمهآماری با ساختار تکنولوژی بخش در بخش و
براساس جدول  1337ملی و سهم مکانی به روش)1( RAS
محاسبه شده است.
دادههای میزان مصرف سوخت و ضریب مستقیم مقدار مصرف
انرژی در هر بخش و میزان انتشار گازهای NOx, CH4,
 CO2, CO, SO3, SO2, SPMبا استفاده از دادههای آماری
سالنامه انرژی وزارت نیرو و همچنین نتایج طرح صنعت و معدن
مرکز آمار ایران ،ضرایب فنی آالینده مستقیم هر یک از
بخشهای اقتصادی محاسبه شده است.
مدل ریاضی و ضرایب فنی انتشار آالیندهها:
مدل روابط ریاضی و ضرایب فنی با استفاده از جدول داده-
ستانده در سنجش ردپای اکولوژیک به شرح زیر بیان میشود.
گام اول :محاسبه ضریب مستقیم تولید بخشهای اقتصاد استان
سیستان و بلوچستان
()1

 Aضرایب فنی تولید
در بخشهای اقتصادی است ،یعنی برای هر واحد تولید چه
میزان مستقیم به نهاده از بخشهای اقتصادی نیاز است تا تولید
صورت گیرد.
به روش ماتریسی:
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گام دوم :محاسبه ضریب فزاینده مستقیم و غیرمستقیم تولید در
بخشهای اقتصادی
()2
X  ( I  A) 1 Y
ماتریس فوق ضریب فزاینده تولید داخلی را نشان میدهد .جمع

ستونی ماتریس مذکور بیان میکند که افزایش یک واحد
تقاضای نهایی یک بخش به چه میزان افزایش تولید آن بخش
در کل اقتصاد استان منجر خواهد شد.

گام سوم :محاسبه بردار انتشار مستقیم آالیندههای ناشی از
مصرف انرژی در تولید بخشهای اقتصادی و یا محاسبه انتشار
مستقیم آالینده ناشی از افزایش یک واحد تولید است .برای این
منظور الزم است که ضرایب مستقیم آالیندههای NOx, CO2,
 CH4, CO, SO3, SO2, SPMمحاسبه شود .در این قسمت
ضرایب مستقیم آالیندهها در بخشها از دادههای ترازنامه انرژی

با استفاده از جدول داده -ستانده محاسبه شده است .در فرمول
زیر متغیر نشاندهنده میزان آالینده  kام بخش  jام است.
در این صورت میزان کل آالینده  kام به روش ریاضی بدین
صورت است)3( :

بردار ضرایب مستقیم آالینده  kام را میتوان به صورت زیر ارایه داد:

از آنجایی که:

آالینده  kام نشان میدهد ،به ازای
عناصر بردار سطری
ارزش یک واحد تولید در بخش  jام به صورت مستقیم به میزان

فزاینده تولید داخلی ،انتشار مستقیم و غیرمستقیم آالیندههای
ماتریس ضرایب فزاینده عناصر انتشار آالینده به دست میآید:

کربن ،یا دیگر گازهای آالینده منتشر میشود.
گام چهارم :محاسبه ضرایب فزاینده آالیندههای NOx, CH4,
 CO, CO2 , SO3, SO2, SPMاست.
با ضرب ضرایب مستقیم آالینده قطری در ماتریس ضرایب

()4
که :ماتریس قطری ضرایب مستقیم آالینده  kام =
روش ماتریسی:
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ماتریس ضریب فزاینده آالینده هر بخش را
رابطه (،)4
نشان میدهد ،یعنی هر بخش به ازای ارزش یک واحد تقاضای
نهایی محصوالت داخلی خود چه میزان کربن یا سایر گازها به
صورت مستقیم و غیرمستقیم انتشار میدهد.
ماتریسی قطری است که قطر اصلی آن بردار
در این رابطه
ضرایب مستقیم کربن محاسبهشده در رابطه ( )3است .با جمع
ستونی ماتریس ضرایب فزاینده کربن ،به ماتریس سطری
میرسیم که ردپای کربن را با پیش ضرب نمودن آن در
ماتریسهای متناظر با نوع ردپای کربن ،به دست میآورد.
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گام پنجم :محاسبه ردپای آالیندهها در تامین مصرف داخلی
بخشهای اقتصادی و خانوارها
با پیش ضرب ماتریس ضرایب فزاینده آالینده محاسبهشده در
رابطه ( ،)1در ماتریس قطری تقاضای نهایی خانوار و دولت
به دست میآید .جمع سطری عناصر آن ،مقدار
ماتریس
کربن مستقیم و غیرمستقیم انتشاریافته برای تامین تقاضای
نهایی داخلی را نشان میدهد .در واقع ،ردپای اکولوژیک کربن را
در تامین مصرف نهایی داخلی ،هر بخش اقتصادی آشکار
میکند و به روش ماتریسی به صورت زیر نمایش داده میشود:

:
=

ماتریس ضریب فزاینده آالینده هر بخش
رابطه (،)1
را نشان میدهد ،یعنی هر بخش به ازای ارزش یک واحد
تقاضای نهایی محصوالت داخلی خود چه میزان کربن به صورت
مستقیم و غیرمستقیم انتشار میدهد.
 پیوند رد پای اکولوژیک تجارت بینالمللشاخص بخش پیشین ،فقط محاسبه کربن یا آالیندههای
انتشاریافته در تامین مصرف نهایی داخلی را نشان میدهد و
بدین ترتیب ماهیت ردپای اکولوژیک آالینده محاسبه شده منشاأ
داخلی دارد .در یک اقتصاد باز ،تجارت بینالملل به شکل واردات
و صادرات نقش کلیدی در تولید کاالها و خدمات (صادرات و
واردات) ایفا میکند .بنابراین ،الزم است آالیندههای انتشار یافته

در تولید کاال و خدمات صادرات و واردات ،در ردپای اکولوژیک
منظور شود.
گام ششم :ردپای آالیندهها در تولید کاالها و خدمات صادراتی
رابطه ( ،)1بردار آالینده  kام انتشاریافته ناشی از تولید داخلی
کاال و خدمات صادرات را نشان میدهد .تقاضای خارجی با نماد
 ∑kنشان داده میشود .برای این منظور با پیشضرب ماتریس
ضرایب فزاینده آالینده در ماتریس قطری صادرات ،مقدار
مستقیم و غیرمستقیم آالیندههای انتشاریافته ناشی از تولید
کاالها و خدمات صادراتی برای تامین نیازهای اقتصاد سایر
کشورها ( 21کشور) به صورت زیر به دست میآید .روش
ماتریسی به صورت:

()2

رابطه ( )2مشخص میکند که بخش  iام به منظور
در آیه
تولید صادرات کاالها و خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم چه
میزان آالینده انتشار داده است.
گام هفتم :محاسبه ردپای آالیندهها در کاالها و خدمات وارداتی.

سنجش ردپای اکولوژیک آالینده در کاالهای وارداتی بر دو نوع
است .نوع اول مقدار آالینده انتشاریافتهای است که در تولید
کاالها و خدمات سایر کشورها به کار رفته و بهعنوان واردات
مصرفی در داخل توسط جمعیت آن کشور مصرف میشود .نوع
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دوم مقدار آالینده منتشرشده در تولید کاالها و خدمات وارداتی
هستند که به صورت واسطهای در فرایند تولید بخشهای
اقتصادی استان مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین با پیشضرب
ماتریس ضرایب فزاینده آالینده در ماتریس قطری واردات

مصرفی آالینده منتشرشده مستقیم و غیرمستقیم در تولید کاالها
و خدمات به صورت زیر به دست میآید .رابطه ( )0روش
ماتریسی به صورت:

()0

رابطه ( ،)0مقدار آالینده  kام منتشرشده مستقیم و
درآیه
غیرمستقیم در تولید واردات مصرفی بخش  iاُم را نشان میدهد
که در تامین مصرف داخلی استفاده میشود .عالوه بر آالینده
منتشرشده در تولید واردات مصرفی ،هر بخش اقتصادی در
فرآیند تولید خود عالوه بر نهادههای واسطهای داخلی ،از واردات
واسطهای نیز استفاده میکند ،کاالهای واردات واسطهای به کار
رفته در تولید نیز موجب انتشار آالینده میشوند که باید آنها نیز
محاسبه شوند .ماتریس مبادالت واردات واسطهای بین بخشی
مبنای محاسبه است .در این ماتریس سطرها منشا خارجی و
ستونها منشا داخلی است.
برای مثال :درآیه از بخش
داخلی ،معـادل ارزش

نشان میدهد ،که بخش یک
بخش یک متناظـر خارجی ،کاال و

خدمات واسطهای را درفرایند تولید استفاده میکند .روش
ماتریسی:

گام هشتم :چنانچه فرض کنیم بردار آالینده  kام
انتشاریافته از واردات واسطهای باشد ،در این صورت با
پیشضرب ماتریس ضرایب فزاینده آالینده در ماتریس قطری،
واردات واسطهای بین بخشی ،تمام بخش داخلی از هر بخش
خارجی به دست میآید :روش ماتریسی به صورت:

()1

شامل مقدار آالینده منتشرشده  kام در تولید کاال و
درآیه
خدمات واردات واسطهای است که در فرایند تولیدی توسط
بخشهای داخلی مورد استفاده قرار گرفته است .این تولید یا در
داخل مصرف میشود ،یا صادر میشود .نسبت تقاضای نهایی
داخلی به تولید هر بخش ،معیاری برای آالینده ناشی از واردات
واسطهای در تامین مصرف داخلی است .سپس با پیشضرب این
ماتریس در ماتریس قطری ،نسبت تقاضای نهایی داخلی به
تولید ،مقدار کربن منتشر شده خارجی در فرآیند کاالها و خدماتی

به دست میآید که در داخل مصرف شده است.

نشان میدهد که به ازای ارزش یک
گام نهم :رابطه ،3
واحد تولید داخلی ،سهم مصرف داخلی چقدر است .نسبت مذکور
از تفاضل بین نسبت صادرات به تولید و واحد ،یعنی
به دست میآید.

رابطه ( )3با نماد ماتریسی به صورت زیر نشان داده میشود:
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نشان میدهد که چه میزان آالینده منتشرشده
درآیه
مستقیم و غیرمستقیم در واردات واسطهای برای تامین مصرف
داخلی بخش  iام مورد نیاز است.
گام دهم :تراز تجاری ردپای آالیندهها ،تفاوت بین میزان ردپای
آالینده واردات (واردات نهایی و واسطهای) و مقدار ردپای آالینده
صادرشده ،وضعیت تراز تجاری اکولوژیک آالیندهها را در سطح
بخشهای اقتصادی استان نشان میدهد .در صورتی که مقدار
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آالینده ناشی از کاال و خدمات واردات بیشتر از مقدار آالینده
ناشی از کاال و خدمات صادرشده باشد ،کسری تراز تجاری
اکولوژیک آالینده در سطح بخش آشکار میشود .عکس آن،
مازاد تجاری اکولوژیک آالینده را نشان میدهد .رابطه ( ،)17تراز
تجاری اکولوژیک آالینده را نشان میدهد که روش ماتریسی آن
به صورت زیر است:

از آنجاییکه:

تراز تجاری آالینده بخش  iاُم را نشان میدهد .بر
درآیه
مبنای رابطه بخش فوق میتوان مازاد تجاری و کمبود تجاری
اکولوژیک آالینده را در سطح بخشهای اقتصادی محاسبه کرد.
حال اگر مقدار آالینده منتشرشده داخلی را با آالینده منتشرشده

وارداتی جمع کنیم ،حاصل آن ردپای اکولوژیک کل آالیندهها در
سطح بخشها به صورت زیر به دست میآید :رابطه (،)11
نمایش ماتریسی است:

رابطه فوق ردپای اکولوژیک کل آالیندهها را در بخشهای
اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در بخش  iام نشان
میدهد.

منطقهای (درونمرزی :استان سیستان و بلوچستان با سایر
استانها) است.

منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه این پژوهش ،استان سیستان و بلوچستان
است .محاسبه میزان انتشار گازهای آالینده و ردپای آنها در تراز
تجارتی با دنیای خارج (برونمرزی 21 :کشور جهان) و بین

پایههای آماری
آمارهای مربوط به مصرف انرژی و انتشار آالینده دیاکسیدکربن
و سایر گازها ،مقداری است .مقدار سوخت مصرفی به ترتیب
بنزین ،گازوئیل ،نفت سفید و نفت کوره و گاز طبیعی از ترازنامه
انرژی وزارت نیرو عملکرد سال ،1333استخراج شده است.
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اطالعات نتایج
مرکز آمار ایران
ستانده ،مصرف
آمار و اطالعات

همچنین مقدار مصرف انرژی با استفاده از
طرحهای آماری بخش صنعت و معادن فعال
استفاده شده است .آمارهای اقتصادی ارزش
واسطه و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی از
حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران است.
آمار صادرات و واردات کاالها به دنیای خارج براساس اطالعات
سالنامه آماری گمرگ جمهوری اسالمی و صادرات و واردات
کاالهای بین استانی از سالنامه آماری سازمان راهداری حمل و
نقل جادهای ،سالنامه آماری ریلی ،هوایی و دریایی است که
براساس رشته فعالیت اقتصادی  ISICکدگذاری شده است.
مصرف مستقیم فرآوردههای نفتی در (بخشهای خانگی،
تجاری ،حمل و نقل ،صنعت ،کشاورزی و خدمات) و بخش ثانویه
(نیروگاههای برق) از ترازنامه انرژی وزارت نیرو نقل شده است.
مقدار مصرف سوخت در بخشهای مربوط ،براساس رشته فعالیت
اقتصادی تعدیل شده است .آمار بخش هزینه نهایی خانوارها ،از
نتایج طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار
ایران استفاده شده است .هزینه نهایی دولت از فایل قانون بودجه
کشور برحسب دستگاه و برنامه استخراج شده است .کلیه تعاریف
و مفاهیم اقتصادی از اطالعات سایت مرکز آمار ایران
 www.Amar.org.irبخش حسابهای ملی و منطقهای و

سیستم حسابداری ملی  SNAاست .برای تهیه جدول داده-
ستانده استان سیستان و بلوچستان که روش آن نیمهآماری است
و از تکنولوژی ضرایب جدول داده -ستانده ملی سال  1337مرکز
آمار ایران به روش  RASاستفاده شده است .شاخصها و
ضرایب مستقیم تولید ،ضریب فزاینده آالیندهها ،ضرایب انتشار
آالینده صادرات و واردات حاصل نتایج محاسبههای جدول داده-
ستانده استانی محقق است.
نتایج مدل و یافتههای پژوهش
محصول ناخالص داخلی استان سیستان و بلوچستان در سال
 1333به میزان  124722میلیارد ریال و سهم  1/4درصد تولید
(( )GDPرتبه نوزدهم کشور) قرار دارد .یافتههای پژوهش
براساس جدول ( )1نشان میدهد که این استان در بخشهای
اقتصادی و خانوارها  1473321تن از انواع گازهای آالینده ناشی
از مصرف سوخت فسیلی را منتشر کرده است .مشاهده میشود از
کل آالیندههای منتشر شده اقتصاد استان  1/4درصد مربوط به
بخش کشاورزی 7/4 ،درصد معدن 14/0 ،درصد بخش صنعت،
بخش حمل و نقل  14/1درصد ،تامین آب ،برق و گاز 17/1
درصد ،سایر بخش ها  3/1درصد و خانوارها  11درصد است.

جدول ( :)1مقدار انتشار انواع گازهای آالینده محیطزیستی در بخشهای اقتصاد و خانوارهای
استان سیستان و بلوچستان ـ تن (منبع :ترازنامه انرژی وزارت نیرو محاسبات محقق)
شرح
جمع
بخش کشاورزی
صنعت
معدن
حمل و نقل
تامین آب ،برق و گاز
سایر بخشها
خانوارها

Nox

so2

So3

co

spm

co2

ch4

N2o

41741
2121
1171
11
31132
4202
312
132

32314
2222
11174
123
12411
4731
1711
142

430
12
231
2
141
23
22
3

312117
127
212
21
313442
421
1110
204

12134
1113
424
12
17132
211
31
3

1777221
417172
1210113
37230
4102171
100204
327310
320131

1311
21
133
1
1170
33
13
31

470
104
3
7
272
0
3
1

صادرات و واردات
استان سیستان و بلوچستان از  21کشور جهان کاالها وارد و به
 11کشور جهان کاال صادر میکند .جدول ( )2سهم آالیندگی
کاالهای صادر شده این استان را بر حسب انواع گازها نشان

جمع

سهم

گازها
1473321
410101
1232231
37317
4142111
112372
322113
323273

(درصد)
177
1/4
14/0
7/4
14/1
17/1
3/1
11

میدهد .از میزان  302210تن آالیندههای کاالهای صادرشده
استان به دنیای خارج ،سهم گاز  31/0 CO2درصد بیشترین
میزان آالیندگی و گاز  NO2با  7/773درصد کمترین میزان
آالیندگی است.
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جدول( )2سهم آالیندههای مختلف از آلودگی کاالهای صادراتی
(منبع :یافتهها براساس محاسبات محقق جدول داده – ستانده)
نام گاز

CO2

SO2

Nox

Co

SPM

No2

SO3

CH4

درصد

31/0

7/21

7/20

7/22

7/73

7/773

7/771

7/771

خدمات  11/2درصد است.
نتایج و یافتههای پژوهش نشان میدهد کاالهای وارداتی اقتصاد
استان سیستان و بلوچستان  114223تن انواع گازهای آالینده را
از دنیای خارج به این استان وارد کرده است .این مقدار بر حسب
سهم بخشهای اقتصادی عبارت است از :بخش زراعت و
باغداری  32درصد ،دامداری و مرغداری  1درصد ،معادن 10
درصد ،صنایع چاپ و انتشار  3درصد ،ساخت محصوالت
شیمیایی  2درصد ،برق (نیروگاه)  2درصد ،بخش حمل و نقل 3
درصد و سایر خدمات  14درصد.
براساس جدول ( )3از میزان  114223تن سهم آالیندههای
مجازی کاالهای وارداتی استان ،گاز  31/2 ،CO2درصد
بیشترین میزان و گاز  7/771 ،CH4درصد کمترین میزان
آالیندگی را داشتهاند.

شکل شماره ()1

همچنین براساس نتایج پژوهش مشاهده میشود از کل انتشار
گازها در کاالها و خدمات صادراتی  302210تن ،سهم رشته
فعالیتهای زراعت و باغداری  13/0درصد ،بخش معادن 30/0
درصد ،صنایع کانیهای غیرفلزی  12/1درصد ،بخش تولید
برق (نیروگاهها)  1/2درصد ،بخش حمل و نقل  0درصد و سـایر

جدول ( )3سهم آالیندههای مختلف کاالهای وارداتی (منبع :یافتههای تحقیق محاسبات محقق)
نام گاز
درصد

CO2

31/2

Co

7/22

SO3

7/23

SO2

7/23

تراز تجاری ردپای آالیندههای استان با دنیای خارج
شاخصهای محاسبه شده در تراز تجاری آالیندهها بیانگر این
موضوع است که با توجه به در نظر گرفتن مزیت نسبی و اشتغال
باید کاالهای صنایع آالینده به کشورهای دیگر و یا به مناطق
دیگر منتقل شود و کاالهای ساخته شده صنایع آنها که آلودگی
بیشتری انتشار داده است را وارد کرد تا از آلودگی کشور یا منطقه
(استان) بکاهیم .واضح است منطقهای که آلودگی زیادی منتشر
کند با خطرهای محیطزیستی همراه است و حیات اکوسیستم را
به خطر میاندازد .تراز تجاری ردپای آالیندهها بیانگر آن است
که یک کشور یا منطقه (استان) چقدر کربن مجازی را صادر و
چقدر وارد کرده است .مابهالتفاوت این دو ،تراز تجاری یا ردپای
آالیندهها را در سطح منطقه در بخشهای اقتصادی نشان

Nox

7/32

SPM

7/14

No2

7/72

CH4

7/771

میدهد .تفاوت بین میزان آالینده صادرشده و آالینده وارد شده،
تراز تجاری اکولوژیک آالیندهها است .یافتههای پژوهش در
جدول ( )4نتایج محاسبههای تراز تجاری اکولوژیک آالیندههای
استان را نشان میدهد :استان سیستان و بلوچستان در سال
 1333به میزان  302210تن آالیندههای ناشی از مصرف سوخت
فسیلی در تولید کاالها و خدمات به دنیای خارج صادر کرده است
و  114223تن آالینده وارد کرده است .بنابراین ،در کل اقتصاد
استان ،تفاوت بین صادرات و واردات آالیندهها منفی 142712
تن است .براساس نتایج این جدول ،تراز تجاری آالیندهها بر
حسب فعالیتهای اقتصادی نشان میدهد که :رشته فعالیت
زراعت و باغداری منفی  112114تن بوده است ،یعنی کاالهای
صادرشده کشاورزی از کاالهای وارد شده کشاورزی آالیندگی
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کمتری داشته است .همچنین تراز تجاری گازهای آالینده در
رشتهفعالیتهای دامداری و مرغداری منفی  2334تن بوده است،
یعنی استان کاالهای کربندار بیشتری را وارد کرده است .در
بخش معادن نیز مشاهده میشود که تراز تجاری آالیندهها
 11140تن بوده است؛ به عبارت دیگر صادرات مواد معدنی
استان آالیندگی بیشتری نسبت به کاالهای وارداتی داشته است.
بخش صنعت :براساس نتایج تحقیق مشاهده میشود تراز
تجاری رشته فعالیتهای صنایع غذایی  1722تن ،فعالیت دباغی

چرم  110تن ،صنایع الستیکی و پالستیکی  413تن و دیگر
رشتهفعالیتهای بخش صنعت مانند :ساخت منسوجات منفی
 1311تن ،ساخت محصوالت چوبی  212تن ،صنایع کاغذ منفی
 31تن ،چاپ و انتشار منفی  12171تن ،محصوالت شیمیایی
منفی  1133تن ،فلزات اساسی منفی  110تن ،ساخت
ماشینآالت و ماشینآالت برقی منفی  421تن ،ابزار پزشکی و
اپتیکی منفی  17تن ،ساخت وسایل نقلیه موتوری  01تن ،صنایع
مبلمان منفی  311تن و بازیافت نیز منفی است.

جدول ( ) 4تراز تجاری میزان آالیندهها صادرات و واردات با دنیای خارج استان سیستان و بلوچستان ـ کیلوگرم
SO2

SO3

Co

SPM

-642039

-3943

-142734

-274632

دامداری ،مرغداری ،ماهیگیری ،پرورش کرم ابریشم و زنبور

-17974

-17299

-107

-5603

-7923

سایر معادن

92011

277691

3567

47423

27332

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها

-254

5242

83

-3165

-480

ساخت منسوجات

-3785

-7143

-282

-9375

-1260

ساخت پوشاک ،عملآوری و رنگ کردن خز

-81

-68

0

-155

-34

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

327

124

2

1336

35

ساخت چوب و محصوالت چوبی

-615

-393

-3

-865

-154

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

-52

-41

-1

-54

-7

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده

-41086

-7524

-114

-586027

-4059

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

-3330

-1555

-13

-1606

-730

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

704

1034

14

23595

-114

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

-23659

-215848

-3279

-11971

-5533

ساخت فلزات اساسی

-1391

-793

-12

-428

-135

ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت

-1042

918

12

-12416

-291

ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندینشده

-467

-162

-2

-1703

-64

ساخت ماشینآالت و دستگاههای برقی طبقهبندینشده

-1072

-968

-12

-13814

-164

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع ساعت

-33

-27

0

-577

-5

ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیمتریلر

-235

-21

0

-4290

-27

ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

-723

-301

-4

-4980

-85

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده

-1747

-803

-11

-5349

-219

-89

-57

0

-259

-28

-15810

-15220

-182

-126318

-3952

توزیع گاز طبیعی

-450

-781

-10

-2325

-129

آب

-3545

-3246

-20

-5542

-1458

حمل و نقل

-132373

-60975

-631

-1141015

-47186

سایر خدمات

-108076

-79699

-710

-556991

-39643

جمع

-892624

-769956

-5657

-2565209

-360943

بخشهای اقتصادی
زراعت و باغداری

بازیافت
برق

NOx

-20000
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ادامه جدول ( )4تراز تجاری میزان آالیندهها صادرات و واردات با دنیای خارج استان سیستان و بلوچستان -کیلوگرم
(منبع :نتایج محاسبات محقق با استفاده از الگوی جدول داده -ستانده استان)
بخشهای اقتصادی

جمع

CO2
-110443503

CH4
-6198

NO2
-42681

-112183507

-2943461

-175

-1254

-2993795

سایر معادن

51396373

2088

391

51846875

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها

1065092

24

-178

1066365

ساخت منسوجات

-1932871

-89

-142

-1954947

ساخت پوشاک ،عملآوری و رنگ کردن خز

-12490

-1

-5

-12834

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

185165

4

0

186993

ساخت چوب و محصوالت چوبی

-249660

-7

-19

-251717

زراعت و باغداری
دامداری ،مرغداری ،ماهیگیری ،پرورش کرم ابریشم و زنبور

-30655

-1

0

-30811

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده

-15861629

-416

-55

-16500909

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

-1525153

-37

-86

-1532509

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

387256

0

-34

412455

ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

-15429090

-616

-214

-15690210

ساخت فلزات اساسی

-884427

-17

-1

-887205

ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت و تجهیزات

-12210

-9

-58

-25095

ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندینشده

-243807

-6

-3

-246215

ساخت ماشینآالت و دستگاههای برقی طبقهبندینشده

-408572

-14

-3

-424618

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع ساعت

-8962

0

0

-9605

ساخت و سایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیمتریلر

-66016

-2

-1

-70592

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

-361210

-9

-2

-367313

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر

-980117

-22

-6

-988274

بازیافت

-24162

-1

-4

-24601

برق

-4577461

-179

-490

-4739613

توزیع گاز طبیعی

-140275

-8

-13

-143991

آب

-639717

-35

-225

-653790

حمل و نقل

-16438614

-4053

-2321

-17827168

سایر خدمات

-17213691

-1766

-5007

-18005581

جمع

-137393864

-11546

-52412

-142052211

ردپای آالینده کربن  CO2در تراز تجاری استان

مقدار انتشار گازهای آالینده در اقتصاد ایران و استان

سیستان و بلوچستان با سه کشور همسایه
جدول ( )1تراز تجاری کاالهای دارای کربن مجازی (صادرات و
واردات) سیستان و بلوچستان را با سه کشور همسایه استان نشان
میدهد .در بخش کشاورزی تراز تجاری کاالهای کربندار منفی
 12111تن با پاکستان 1011 ،تن افغانستان و منفی  337تن
امارات بوده است .همچنین تراز تجاری در بخش معادن نشان
میدهد  1121تن کربن با پاکستان 1471 ،تن افغانستان و منفی
 01تن امارات بوده است.

سیستان و بلوچستان

اطالعات جدول ( )2نتیجه مقایسه مقدار انتشار آالیندههای ناشی
از مصرف سوخت فسیلی در بخشهای اقتصاد کشور و استان
سیستان و بلوچستان است .مشاهده میشود که کل آالیندههای
اقتصاد استان ( 107114تن) نسبت به کل آالیندههای ناشی از
سوخت مصرفی در بخشهای اقتصاد کشور ( 034022233تن)
معادل  7/70درصد است.
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جدول ( )5تراز تجاری ردپای آالینده CO2

مجازی در تولید کاالها (صادرات و واردات) استان به سه کشور (کیلوگرم)

(منبع :نتایج محاسبات محقق با استفاده از الگوی جدول داده -ستانده استان)
بخشهای اقتصادی
زراعت و باغداری
دامداری ،مرغداری ،ماهیگیری ،پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل
سایر معادن
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها
ساخت منسوجات
ساخت پوشاک ،عملآوری و رنگ کردن خز
دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی
ساخت چوب و محصوالت چوبی
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبطشده
ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت فلزات اساسی
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشینآالت و تجهیزات
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندینشده
ساخت ماشینآالت و دستگاههای برقی طبقهبندینشده
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع ساعت
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیمتریلر
ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندینشده
بازیافت
برق
توزیع گاز طبیعی
آب
حمل و نقل
سایر خدمات
جمع
جدول ( )6مقدار انتشار گازها در اقتصاد-تن
034022233
مقدار انتشار انواع گازهای اقتصاد کل کشور
107114
مقدار انتشار انواع گازهای اقتصاد سیستان و بلوچستان
7/70
سهم سیستان و بلوچستان (درصد)

پاکستان

افغانستان

امارات

-16515337

8785560

-330433

95593

651142

-58299

5564994

1400673

-75452

1304587

1647819

-37982

618313

414854

-681289

417645

4906

-1342

1846

3747

-42

31641

25147

-70668

1277

12595

-58

6439

952

-124

2061456

1366032

-13903

483236

146914

-34702

102975115

23152944

-1376976

4484

714246

-577

663205

223722

-73256

17869

8243

-21740

12443

7026

-25821

1774

515

-244

-1863

1048

-30048

11003

4911

-3105

86715

98420

-1009808

11746

5437

-15133

5174613

1402776

-123362

340397

101597

-5423

58712

83880

-5628

9451250

2894781

-256629

25143838

8391139

-1054578

138022990

51551024

-5306623

مقدار انتشار گازهای آالینده استانهای کشور در
بخش صنعت
جدول ( )0مقدار کل انتشار گازهای آالینده ( 277312771تن)
در بخش صنعت کشور را بر حسب استانها نشان میدهد.
مشاهده میشود بیشترین سهم انتشار گازهای آالینده مربوط به
صنعت استان بوشهر  11/1درصد ،خوزستان  11/4درصد ،تهران
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 1/3درصد ،یزد  4/2درصد و استانهای مرکزی و هرمزگان به
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ترتیب  3/3و  3/1درصد است.

جدول ( )7میزان کل انتشار آالیندههای ناشی از سوخت مصرفی در بخش صنعت اقتصاد ایران کشور –تن
گازهای آالینده در بخش صنعت *

سهم درصد

استانها
آذربایجان شرقی

6604203

3/3

آذربایجان غربی

3598628

1/1

اردبیل

717103

اصفهان

24026522

7/4
12

البرز

2217520

1/1

ایالم

970331

7/1

بوشهر

37198121

11/1

تهران

10627662

1/3

چهارمحال و بختیاری

880007

7/4

خراسان جنوبی

905403

7/1

خراسان رضوی

6991293

3/1

خراسان شمالی

3139481

1/2

خوزستان

36935403

11/4

زنجان

1876591

7/3

سمنان

2863106

1/4

سیستان و بلوچستان

2513564

1/3

فارس

8826876

قزوین

4115277

4/4
2

قم

1354696

7/0

کردستان

836252

7/4

کرمان

5546190

کرمانشاه

4078740

2/1
2

کهگیلویه و بویراحمد

231020

7/1

گلستان

1022430

7/1

گیالن

1619465

7/1

لرستان

1141206

7/2

مازندران

3099879

1/1

مرکزی

7759063

3/3

هرمزگان

7784757

3/3

همدان

2199458

1/1

یزد

9275757

جمع

200956005

4/2
100

(منبع :نتایج محاسبات محقق *(NOx , CH4, CO2,CO ,SO3,SO2, SPM , N2O, CH4-

جمعبندی و نتیجهگیری
استان سیستان و بلوچستان  1/4درصد از تولید کشور و 7/70

درصد از آلودگی کشور را دارد .براساس ضریب فنی مستقیم و
ضرایب پیوند پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم تولید
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لئونتیف (نرمال شده) بخشهای کلیدی یا پیشرو اقتصاد استان
را نشان میدهند .مشاهده میشود  13رشتهفعالیت اقتصادی
بهعنوان بخش کلیدی و پیشرو استان سیستان و بلوچستان
معرفی شدهاند؛ این بخشها عبارتند از :رشته فعالیتهای
دامداری و مرغداری ،ساخت منسوجات ،ساخت پوشاک و
محصوالت آن ،صنایع دباغی و تولید چرم ،ساخت محصوالت
شیمیایی ،فلزات اساسی ،ساخت ماشینآالت برقی ،ساخت ابزار
آالت اپتیکی و اندازهگیری ،ساخت وسایل نقلیه و تجهیرات آن،
بخش آب و ساختمانهای مسکونی .هرگونه محرک
سرمایهگذاری در این بخشها این امکان را فراهم میکند تا رشد
اقتصادی در استان سریعتر صورت گیرد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که اقتصاد استان در سال 1333
به مقدار  30212میلیون لیتر از انواع سوخت در بخشهای
اقتصادی و خانوارها مصرف کرده است و سهم انتشار انواع
گازهای آالینده در بخشهای اقتصادی استان بدین صورت
است :کشاورزی  1/4درصد ،صنعت 14/0درصد ،حمل و نقل
 14/1درصد ،نیروگاهها  17/1درصد ،سایر بخشها  3/8درصد و
خانوارها  11درصد.
همچنین در این تحقیق ،مقدار آالینده گاز  CO2در بخشهای
اقتصادی و خانوار استان در مقایسه با کل کشور نشان میهد که
سهم آالینده  CO2منتشرشده در استان  1/1درصد کل آالینده
 CO2کشور است .این استان به لحاظ انتشار دیاکسیدکربن
 CO2در کشور رتبه  21را دارد ،یعنی بعد از استانهای گلستان،
سمنان ،خراسان شمالی ،زنجان ،لرستان ،اردبیل ،خراسان جنوبی،
چهارمحال و بختیاری ،ایالم و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
سرانه انتشار آالینده  CO2در استان سیستان و بلوچستان در
بخش کشاورزی  121کیلوگرم ،صنعت  411کیلوگرم ،حمل و
نقل  1133کیلوگرم ،نیروگاهها  322کیلوگرم ،سایر بخشها 111
کیلوگرم و خانوارها  341کیلوگرم بوده است.
استان سیستان و بلوچستان در مصرف بنزین رتبه  ،11نفت سفید
رتبه  ،3نفت و گاز رتبه  ،11نفت کوره رتبه  1و مصرف گاز
طبیعی رتبه  31را در بین استانهای کشور دارد.

ردپای بومشناختی تراز تجاری آالیندهها با دنیای
خارج و منطقه :ردپای بومشناختی ،در تراز تجاری آالیندههای
محیطزیستی استان با کشورهای منطقه منفی است ،اما در
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صادرات کاالهای آالینده از استان سیستان و بلوچستان به سایر
استانها مثبت است .شاخص انتشار گازهای صادراتی درونمرزی
و برونمرزی بهعنوان سیاستی مبادلهای در تجارت کاالهای
کربندار است .البته تجارت کاال نیازمند تحلیل استراتژیک است
که در این روش نقاط قوت و ضعف درونمنطقهای و فرصتها و
تهدیدات برونمنطقهای برای انتخاب نوع استراتژیک در نظر
گرفته میشود .استان سیستان و بلوچستان میتواند پایگاهی
برای صادرات و واردات کاالهای کربندار  CO2به لحاظ شرایط
آب و هوایی و داشتن بنادر در صدور کاالهای پاک به دنیای
خارج و واردات کاالهای کربندار باشد .یعنی کاالهایی که تولید
آن در داخل موجب انتشار آلودگی میشود.
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
براساس نتایج پژوهش دو رویکرد سیاستی در تحلیل ردپای
اکولوژیک محیطزیستی برای اقتصاد استان پیشنهاد میشود.
رویکرد ساختار اقتصادی :باید با توجه به ضریب انتشار آالیندهها
و تراز تجاری با دنیای خارج و بینمنطقهای ،فعالیتهایی که در
تراز تجاری آالیندگی در جدول ،منفی هستند بهعنوان سیاست
مبادلهای فعالیتهای اقتصادی با دنیای خارج و بینمنطقهای
انتخاب شوند.
رویکرد سیاست مدیریتی :در تجارت کاال با کشور افغانستان و
پاکستان اگرچه محصوالت بخشهای اقتصادی استان در تراز
تجاری آلودگی مثبت است ،اما با توجه به مالحظات اشتغالزایی
و شرایط آب و هوایی منطقه میتوان به صادرات محصوالت
استان به این کشورها ادامه داد .در تراز تجاری با کشور امارات
که در اکثر بخشهای اقتصادی دارای آالیندگی منفی است ،در
سیاست مدیریتی پیشنهاد میشود مبادالت اقتصادی استان در
کاالهای صنایع شیمیایی ،الستیکی و پالستیکی و ساخت
منسوجات واردکننده محصوالت این صنایع این کشور باشیم .در
بخش کشاورزی با توجه به تراز منفی آالیندگی این بخش در
استان ،بهتر است صادرات محصوالت کشاورزی به کشور امارات
افزایش یابد.
همچنین صدور کاالهای صنعتی را به کشور پاکستان با توجه به
تراز مثبت آالیندگی میتوانیم افزایش دهیم .از آنجا که
محصوالت کشاورزی در ایران و استان سیستان و بلوچستان با
آالیندگی کربن کمتری تولید میشود .بنابراین ،پیشنهاد میشود
واردات محصوالت کشاورزی از کشور پاکستان کاهش یابد.

111

 ستانده-سنجش ردپای آالیندههای محیطزیستی در تراز تجاری اقتصاد سیستان و بلوچستان براساس الگوی جدول داده

دانش حفاظت از منابعطبیعی و محیطزیست که برای توسعه
پایدار و پیشرفت و شکوفای ایران اسالمی تالش میکنند کمال
 سالمت و سعادت را برای، پروردگارا حسن عاقبت.تشکر را دارد
.ایشان مقدر فرما
یادداشتها
1. Kyoto Protocol
2. NOx, CH4, CO2, CO, SO3, SO2, SPM, N2O,
CH4
3. System of National Accounts (SNA) 2008
4. Leontief and Ford
5. RAS

تجارت کاالها از استان سیستان و بلوچستان به سایر استانهای
 با توجه به سهم باالی آالیندهها در بخش صنعت:کشور
 مرکزی و، تهران، خوزستان، بوشهر،استانهای اصفهان
 صنایع الستیکی و، صنایع شیمیایی:هرمزگان پیشنهاد میشود
پالستیکی و تولید محصوالت صنایع فوالد به استان سیستان و
.بلوچستان انتقال یابد
تقدیر و تشکر
، سردبیر محترم،از صاحبنظران فرهیخته فصلنامه محیطزیست
 اندیشمندان مجالت علمی و پژوهشی و ترویجی در،محققان
فهرست منابع

Akhbari, M. 1378. The application of data technique hasbeen drawn from the analysis of environmental
effects of economic activity and extraction of increasing coefficients of pollution exchange, pollution
production, labor and labor productivity, employment. Review of Economic Policies and Policy. (In persian).
Budget law of the country. 1393. The country's program and budget. (In persian).
Ghezelbash, M. & Esfandiari, A. 1389. Direct and indirect observations of the creation of various
environmental pollutants for different economic sectors. Islamic Azad University of Shiraz. (In persian).
Manzoor, D. & Haghighi, A. 1390. In energy prices on environmental poiiutant release in Iran, public
balance modeling is calculated. Journal of ecology, Year (thirty - seventh Number). Winter 90, 12–1. (In
persian).
Mattila, T.; Judl, J.& Seppälä, J. 2014. Carbon Footprint of Mobile Devices: Open Questions in Carbon
Footprinting of Emerging Mobile ICT Technologies, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial
Sectors, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 1, Edited by Subramanian
Senthilkannan Muthu, Springer.
Miller R. E. & Blair P. D. 2009. Input−Output Analysis: Foundations and Extensions, 2nd edition.
Cambridge University Press, Cambridge.
Nasrollahi, Z.; Ahmadi, Z. & Eshrati, S. 1391. To measure environmental effects of economic activity in Iran
with the data table approach. Quarterly Journal of Economic Modelling (Sixth, Number 1). Spring 2012. (In
persian).
Pandey, D. & Agrawal, M. 2014. Carbon Footprint Estimation in the Agriculture Sector, Assessment of
Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 1, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu,
Springer.
Quinteiro, P.; Almeida, M.; Cláudia Dias, A.; Araújo A. & Arroja; L. 2014. The Carbon Footprint of
Ceramic Products, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Edited by Subramanian
Senthilkannan Muthu, Vol. 1, Springer.
Researches Centre Economic of Iran. 2005. Input-output table from Yazd Province. Tehran University,
Allameh Tabatabai University.
Roos, E., C. Sundberg P. A. & Hansson. 2014. Carbon Footprint of Food Products, Assessment of Carbon
Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 1, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer

1911  بهار و تابستان،11  شماره،11  سال،پژوهشهای محیطزیست

118

Sadeghi, K.; Karimi, Z.; Motafaker Azad, H. &Andayesh, H. 1394. Studying the effects of carbon footprint
in Iran with the approach of the social accounting matrix (SAM). The Quarterly Review of Economics
(former economic studies. (In persian).
Statistical calendar. 1393. Management and Planning Organization of Sistan & Baluchestan Province
Statistical Centre of Iran. 1381. The results of the public census of the industry and the mine. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1393. Especially the registration information of banks and insurance companies.
Statistical Centre of Iran. 1393. Results of the survey plan from the Department of Construction and
Housing. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1393. The country's statistical calendar.
Statistical Centre of Iran. 1393. The results of the cost information and income of urban and rural
households. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1393. The results of the design of the industrial dairy farm and the provincial
industrial enterprises. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1393. The results of the industrial workshops, 10 employees and more. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1395. and 1390. Results of the general population census. (In persian).
Statistical Centre of Iran. Office of Economic Accounts, 1393. National and regional accounts of
www.amar.org.ir. (In persian).
Varun, M. & Kumar, C. 2014. Carbon Footprint and Energy Estimation of the Sugar Industry: An Indian
Case Study, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 2, Edited by Subramanian
Senthilkannan Muthu, Springer.
Vázquez-Rowe, I.; Villanueva-Rey, P.; Moreira, M.T. & Feijoo, G. 2014. A Review of Energy Use and
Greenhouse Gas Emissions from Worldwide Hake Fishing, Assessment of Carbon Footprint in Different
Industrial Sectors, Vol. 2, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer.
Zhang, G.; Liu, M. & Ga, O. X. 2014. Dynamic Characteristic Analysis of Indirect Carbon Emissions
Caused by Chinese Urban and Rural Residential Consumption Based on Time Series Input-Output Tables
from 2002 to 2011.Math. Probl. Eng., 297637.
Zhao, R. X.; Chuai X.; Huang, L. Lai & J. Peng. 2014. Carbon Emission and Carbon Footprint of Different
Industrial Spaces in Different Regions of China, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial
Sectors,Vol. 1, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer
Zhu, Q.; Peng, X. & Wu, K. 2012. Calculation and decomposition of indirect carbon emissions from
residential consumption in China based on the input–output model. Energy Policy, 48, 618–626.
Zongxian Feng; Jinjun Xue & Yu'e Song. 2013. Research on carbon emissions in China's export trade based
on input-output model, Chinese Journal of Population Resources and Environment, 11:1, 1-9, DOI:
10.1080/10042857.2013.777202.

