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 (11/71/1331، تاریخ تصویب: 11/70/1330)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده 

اگر جامعه  .های اقتصادی استترین منبع سوخت مصرفی در بخشکشوری دارای منابع نفت است. مشتقات حاصل از آن، اصلی ایران
مالحظات  ها ورشد اقتصادی استفاده نماید، باید عقالنیت اقتصادی را در میزان مصرف سوخت و انتشار آالیندهبخواهد از منابع انرژی برای 

شده است. مدل ماتریس  ارایههای اقتصادی بخش ها درگیری آالیندههای مختلفی برای اندازهزیستی رعایت کند. الگوها و مدلمحیط
فعالیت  33ها در ها است. این مقاله نتیجه محاسبات انتشار آالیندهاترین الگوهای سنجش آالیندهکار تیف یکی ازستانده لئون -جدول داده

ها را در تراز تجاری با شناختی آالیندهردپای بوم ای است کهمنطقه ستانده دو -اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در قالب جدول داده
کاالها به دنیای خارج صادر  تن انواع گازهای آالینده مجازی در 302210اقتصاد استان  ق،دهد. براساس نتایج تحقیدنیای خارج نشان می

ها در اقتصاد استان با دنیای تراز تجاری مقدار آالینده ،تن انواع گازهای آالینده به استان وارد کرده است. بنابراین 114223کرده است و 
های صادرشده بیشتر است. در کاالهای واردشده به استان از آالینده هاتشار انواع آالینده( تن است. یعنی ان142712خارج منفی و به میزان )

دار است. در سیاست مدیریت تجاری باید کاالهایی را صادر کنیم که کربن کمتری این تکنیک، سیاستی مدیریتی در تجارت کاالهای کربن
 .شده استد آن کربن بیشتری منتشر و کاالهایی را وارد کنیم که برای تولی اندانتشار داده
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 سرآغاز
انتشار  عوامل مهم سرانه درآمد افزایش جمعیت و، اقتصادی رشد
های بخش تولید در ناشی از سوخت مصرفی اکسیدکربندی

کشاورزی، صنعت، معادن، ساختمان و رشته  اقتصادی
 حیاترا برای  محیط شرایط است که های بخش خدماتفعالیت

 به همین منظور کند.نامطلوب میها ویژه انسانهبنده ز موجودات
 اگر که اندرسیده اقتصادی به این باور ظراننصاحب از بسیاری

جامعه بخواهد از منابع انرژی استفاده نماید و از مزایای توسعه 
منابع  استفاده از مند شود، باید عقالنیت اقتصادی را درپایدار بهره

 در اساس این بر. دنک رعایت یستیزمحیطمالحظات  و انرژی
ملزم پیمان  عضو یکشورها Kyoto Protocol((1)( کیوتو پیمان

 در ناشی از سوخت مصرفی هآالیند (2)گازهای ساالنه دنشد
از را  هاآالیندهو انتشار  کنند گیریندازها را اقتصادی هایبخش
سازمان . دهند کاهش به میزان پنج درصد 2712تا  2771سال 
زیست محیط ملی هایحساب سیستم ردی نیز راهنمای جامع ملل

SNA2008(3) به صورت  تا ردکبه کشورها توصیه داد و  ارایه
 ند.کنرا تهیه زیست محیطداری طبق الگو حساب ،استاندارد
 متقابل روابط بررسی برای نیز ختلفیم تحلیلی الگوهای

 یندهالآ گازها انتشار میزانگیری اندازه و اقتصادی هایخشب
صنعتی و های فعالیت بررسی یهامدل از یکی .دارد جودو

 .است( 4)فورد -تیفلئون مدل زیستمحیط یهاآالینده گیریاندازه
ستانده  -داددر قالب ماتریس زیستی محیطشناختی بوم الگوی
 بخشی بررسی روابط بین درها الگو کاراترین یکی از، تیفلئون

رای  تیفلئون مدلهای تکنیک از هشپژو این در. اقتصاد است
 هایفعالیت درزیستی محیط هایمیزان انتشار آالینده گیریاندازه

 است. شده استفاده سیستان و بلوچستان استان اقتصادی
 در ناشی از سوخت مصرفی یهاطورکلی ردپای آالیندههب

صورت مستقیم و  توان به دورا می اقتصادیهای بخش
مستقیم  ضریبکرد.  گیریاندازه بندی وغیرمستقیم تقسیم

 ،و خدمات اشی از مصرف سوخت در تولید کاالعناصر آالینده ن
های نفتی فرآورده از مستقیمبه طور که  است تولیدی آن بخش

مربوط به آن بخش ها آالیندهغیرمستقیم  ضریب .ندکمصرف می
ود های تولیدی است که برای تولید محصول خبنگاه یا از تولید

 کاالها آن برای تولید کهد نای دارنیاز به کاالها و خدمات واسطه
 .یافته استانتشار زیستی محیط هایآالیندهتر پیش
 ی ـای نفتـهفرآورده که رژیـمنابع ان دارای وری استـکش ایران

آن  های اقتصادیبخش در تولید فسیلی ترین منبع سوختاصلی
حمل و بخش و  های، نیروگاهتصنع هایدر این بین فعالیت .است
 در ،بنابراین کربن را دارند.اکسیددی میزان انتشار بیشتریننقل 

 جایابی درباید  را )مکانی( عد فضاییبُ ،زیستیمحیط بررسی
را با دار کاالهای کربن یتجارسیاست  یا گرفت،در نظر  صنعت

 ایمنطقهو بین (صادرات و واردات) دنیای خارج در تراز تجاری
کاهش انتشار  برای گذاریسیاست ینوع روشاین  .کنیملحاظ 
های بخش و توازن انتشار کربن درزیستی محیطهای آالینده

 است. عد فضایی اقتصادی به لحاظ بُ
جوی ناپایدار، تغییرات داشتن دلیل ه استان سیستان و بلوچستان ب

ایع صن نبود و بیکاریباال، فقر،  جمعیت رشد هوایی و و آب شدید
 به دسترسیو اقتصادی  منطقه ویژه ، همچنین داشتنتولیدی

  حاشیه خلیج فارس کشورهایبه  از طریق بندر چابهار دریای آزاد
 سنجش ،بنابرایناست.  ایمنطقهبین یکاالهاتجارت مرکز ثقل 

 )SPM2, SO3,CO ,SO2, CO4NOx, CH ,( آالینده گازهای
گذاری در ای سیاستابزار خوبی بر و شاخص در اقتصاد استان

 پژوهش در پی این .است دارکربن کاالهای واردات و صادرات
 االت زیر است: وگویی به ساسخپ

در تراز تجاری استان سیستان و بلوچستان دار کاالهای کربن -
  ؟شودمبادله می بیشتر هابا کدام کشور

 در داخل کشور ها راچه میزان انتشار آالینده اتیهای واردالکاـ 
 ؟دهدمیکاهش 

ها، چه کاالهایی از اساس معیار ضریب فزاینده آالیندهبر -
 های اقتصادی باید صادر و یا وارد شود؟بخش

، استفاده از الگوی مقاله حاضر تحقیق در روش مورد مطالعه
 الگو،این نتایج  براساسای است. منطقهدو ستانده -جدول داده

کربن ی هاالیندهنتشار آاهای اقتصادی آن باید مناطقی که بخش
 ؛وارد کنند از مناطق دیگر را دارکربن هایکاال دارد،بیشتری 
منطقه  درکمتری  گیکنند که آالیند یی را صادرهاکاالهمچنین 

در صادرات و تجاری  این اصل یک سیاست. داده استانتشار 
  .است دارکربن یهاکاالواردات 

 

 پیشینه پژوهش وموضوع  ادبیات
 موضوع  ادبیات 

روابط متقابل  وزیستی محیطهای انتشار آالینده بارهدریق تحق
 تیفلئون واسیلی گردد.برمی 1307سال به های اقتصادیفعالیت
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برای  «ساختار اقتصادی اثرات محیطی و» با عنوان ایمقاله در
 در چارچوب صنعتی رازیست محیطموضوع آالیندگی بار اولین

( 1302) دتیف و فورلئون . مدلکرد یبررس ستانده -داده جدول
به عنوان یک  ماتریس جدولدر قالب  را تولید در آلودگی انتشار

 .دکرمطرح  صنعتیزیست محیطگیری اندازه برایمرجع الگوی 
وجود دارد.  «ردپای کربن»معموال دو روش برای سنجش میزان 

نام دارد که در آن ردپای « چرخه حیات»روش اول رویکرد 
ابزار »رویکرد شود. روش دوم گیری میدار اندازهل کربنمحصو

 -ول دادهاست که در آن با استفاده از جد« ستانده -تحلیل داده
های اقتصادی تولید تمامی بخش کربن در ستانده میزان انتشار

حقیقت  شود. درگیری میتقاضای نهایی اندازه وناخالص داخلی 
گیری میزان ات برای اندازهمبتنی بر رویکرد چرخه حی ،این روش

 (Leounانتشار کربن موجود در کاالها و خدمات مصرفی است

(tif & Fourd, 1972 .در داخل و  دیگریان محقق همچنین
ستانده  -تکنیک جدول داده با استفاده از در سطح کالن ،خارج

 اند:پرداخته هاگیری آالیندهاندازهبه 
(Akhbari, 2004) ستانده، ـ  دادهجدول یک با استفاده از تکن

بخش اقتصاد  21های اقتصادی فعالیتزیستی محیطاثرهای 
های برای فعالیترا بررسی کرد و ضریب فزاینده آلودگی  ایران

را محاسبه کرد. مطالعات وی نشان داد که 1301سال اقتصادی 
ده انتشار هزار تن آالین 113131در مجموع خانوارها به میزان 

ساختمان، بخش حمل و نقل و ، صنعت ،برق هایگاه. نیرواندداده
 اند.معدن باالترین میزان انتشار را داشته

(Manzoor & Haghighi, 2012) های آثار اصالح قیمت
 در ایران را با مدلزیستی محیطهای انرژی بر انتشار آالینده

پذیر مطالعه کردند. در تحقیق آنها، میزان تعادل عمومی محاسبه
برق، گاز طبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت  :حامل انرژی 0ه آالیند

 1317های سالگازوئیل با استفاده از داده و سفید، نفت کوره
نشان داد که کشش  این پژوهش وزارت نیرو برآورد شد. نتایج

سناریوهای  های انرژی درآوری بین حاملجانشینی با تغییر فن
 هاار اغلب آالیندهانتش ،قیمت حامل انرژیبا تغییر مختلف 

 وری تولید، پس ازاچگونگی تغییر فن ،اینبنابرکاهش یافته است. 
 CH4 و CO2ز گاهای انرژی ممکن است افزایش قیمت حامل

واجه شود. کاهش در سطح انتشار با کاهش یا افزایش م
 .بوده است  درصد 12تا  درصد 3بین  CO2 کربن اکسیددی

(Ghezelbash & Esfandiari 2011)  ضرایب مستقیم و
برای زیستی محیط هایانواع آالینده انتشارتولید غیرمستقیم 

ستانده سال ـ  در الگوی جدول داده را های اقتصادیبخش
گیرد. نوع آالینده را در بر می 0 آنهابررسی کردند. مطالعه  1317
های غیرفلزی، نشان داد که صنایع کانی این پژوهشنتایج 

ع شیمیایی باالترین ضرایب مستقیم و صنایع غذایی، صنای
باالترین ضریب  .اندغیرمستقیم آلودگی را به خود اختصاص داده

حمل و نقل و محصوالت  نیز مربوط به بخش CO2مستقیم 
 های غیرفلزی است.کانی

(Nasrollahi & Ahmadi, 2013) زیستی محیط آثار
ستانده  -هایران را با رویکرد جدول داد های اقتصادی درفعالیت
 دهدنشان می آنها شده انجام هایهگیری نمودند. محاسباندازه

ای، ریلی و هوایی بزرگترین و نقل جاده حمل که بخش
 .اندمنتشرکنندگان گازهای آالینده
(Sadeghi et al., 2016) رهیافت ماتریس  استفاده از با

 در را تجاری ردپای کربن وضعیت تراز اجتماعی حسابداری
مطالعات . اندبررسی کرده 1337سال  های اقتصادی ایرانبخش
به به خارج کشور  ایران کربن در تجاری دهد ترازنشان می ایشان

، توزیع گاز طبیعی، های نفتبخش. است تنهزار  -1/4میزان 
به ترتیب بیشترین  ایحمل و نقل جاده، شیمیایی ساخت مواد

ساخت وسایل  ،یهای ساخت محصوالت غذایتراز مثبت و بخش
ترین تراز ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ،توریونقلیه م

 دارند. را به دنیای خارجتجاری کربن 
(Zhao et al., 2014)  با استفاده از جدول داده ـ در پژوهشی

انتشار مستقیم و غیرمستقیم کربن میزان بررسی  ستانده به
 .اندمصرف خانوارها در چین پرداخته

(Zongxian Feng et al., 2013)  تحقیقی با استفاده از در
 ستانده صادرات کاالهای صنعتی از کشور چین -مدل جدول داده

را بر حسب شدت انتشار  هاو آن ندگیری کردبخش اندازه 42در  را
. نتایج نشان کردندبندی ین طبقهمتوسط و پای کربن در حد باال،

 .ندکیچین محصوالت کربن پایین را صادر مدهد می

(Pandey & Agrawal, 2014) را ای ردپای کربندر مطالعه 
ستانده  -جدول دادهالگوی در بخش کشاورزی با استفاده از 

ردپای کربن که  کندمی ها بیاننتایج و یافته. کردندبرآورد 
اثر ربای گلخانه گازهای قوی برای سنجش شدت یشاخص
بخش کشاورزی از  که های تولیدی است. با توجه به اینفعالیت

 دنگیرنتیجه میای است های مهم گازهای گلخانهانتشاردهنده
. های استاندارد پایدارتر برای کشاورزی ضروری استشیوهکه 

تواند در این بخش می واردات محصوالتو بنابراین صادرات 
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ای تاثیرگذار ودگی منطقهآلگذاری تجاری در کاهش سیاست
 باشد.

(Roos et al., 2014) در را کربنردپای  ایمطالعه در 
کشاورزی با استفاده از تغییرات کشت بخش  غذایی محصوالت

 دهدمینشان آنها یافته  .بررسی کردندهای کشاورزی در زمین
نیترواکسید از خاک و  ،ایگازهای گلخانه که منابع اصلی انتشار

یی زداجنگلاثر رباز تغییرات استفاده زمین حاصل اکسیدکربن دی
از  محصوالت غذایی در تولید ای. همچنین گازهای گلخانهاست
از منابع  استفاده ،کشت برنج، معدنی تولید کود ی مانندعوامل

 حاصلمحصوالت  ، توزیع و مبادلهبندیبسته ،انرژی در مزارع
 . شودمی

., 2014)Quinteiro et al(  انتشار گاز  در موردتحقیقیCO2 
کشور پرتغال با استفاده از مدل  در کیمحصوالت سرامی تولیددر 
قطعات مشخص شد  پژوهش. در این اندانجام دادهستانده  -داده

 22/1ای انتشار گازهای گلخانه میزان نسفالی زینتی باالتری
 713/7و آجر کمترین میزان  اندرا داشته کیلوگرم در هر قطعه

مچنین ه. است دهانتشار دا کیلوگرم در هر قطعه در مراحل پخت
تولید کاشی دیوار و کف  ،کیلوگرم 01/7های سقف تولید کاشی

 1/1کیلوگرم و کاشی سرویس بهداشتی به میزان  23/11
در تولید  را نوع تکنولوژی مناسب و پیشرفته آنها. کیلوگرم است

نظر فنی و اقتصادی هطقاز نزیست محیطصوالت برای بهبود مح
  ند.اهدپیشنهاد دا

(Mattila et al., 2014) ردپای کربن ناشی از فناوری اطالعات 
. در این مطالعه اندرا بررسی کردههای تلفن دستگاه موبایل در

 مصرف ،میزان کربن در سه نمونه گوشی همراه در مراحل تولید
گاز  دهد انتشارنتایج آنها نشان می که نداهکرد بازسازی بررسی و
صورت زیست حیطمبه طور گسترده در  های هوشمندگوشی از

 گیرد.می

 (Zhu et al., 2012) آن را کربن و ردپای  ای انتشاردر مطالعه
های مصرف انرژی و های صنعتی چین با استفاده از دادهمکان در

انتشار و  1333 -2771طی دوره  مناطق مختلف چین زمین در
های فسیلی در مناطق چین برآورد اثر استفاده از سوخت ربکربن 
 10/1ز در بخش کشاورزی امدل رد پای انتشار گنتایج  که کردند
مسکونی و  ، واحددرصد 13حمل و نقل  وصنعت بخش ، درصد

ی نگهداری هاو فضای درصد 13/7 ، شیالتدرصد 3/0تجاری 
 .نشان داده شده است درصد 12/1آب 

(Vázquez-Rowe et al., 2014) استفاده از ایمطالعه در 
ای در بخش نتشار گازهای گلخانهمیزان ا انرژی و مصرف

این مطالعه از روش ارزیابی  ند. دراهکرد بررسیرا ماهیگیری 
. اطالعات ه استهای محیطی استفاده شدچرخه عمر و آنالیز داده

اسپانیا در طی دوره  کشور مختلف در شش قایق ماهیگیریاز 
در سراسر جهان حدود  نتایج آنها نشان داد که بود. 2770 -2711

ماهیگیری  صنعتبخش  ناشی از ایگلخانه انتشار گاز درصد 2/1
 .است

(Varun & Kumar, 2014) هند ردپای کربن و  رکشو در
در این ارزیابی چرخه کامل . انرژی را در صنعت قند بررسی کردند

از ای گلخانه گازهایو  و مصرف انرژی عمر محصول استفاده شد
نتایج نشان داد که  و آمددست ه ستانده ب -طریق مدل داده

با انتشار زیست محیطبه طور مستقیم و غیرمستقیم بر  صنعت قند
 کربن تاثیرگذار است.

(Zhang, et al., 2014)  ستانده برای  -جدول دادهالگوی از
ای از میزان تغییرات در انتشار کربن ایجاد یک تحلیل مقایسه

کشور  یی درحاصله از میزان مصرف خانوارهای شهری و روستا
اطالعات درباره به بررسی کردند. این تحقیق  گیریچین اندازه

از مصرف دولت و تشکیل سرمایه  میزان انتشار کربن حاصله
گذاری بر آثار مصرف دولت و سرمایهپردازد که باید نمی ثابت

در نظر  راتوسعه  حال کشورهای در ویژه درمیزان انتشار کربن به
 گرفت.می
 

 شناسی روشمبانی نظری و 
ترین ابزارهای از مهم یکی توانمی را ملی حسابداری نظام

را در  اقتصادی هایپدیده که شمار آورده سنجش حساب تولید ب
المللی بین استانداردتعاریف  با حسابداری کمّی هاجدول قالب
این  در مرکز ستاندهـ  تردید، جدول داده دهد. بدونمی ارایه

آن به حساب  وجوه پرکاربردترین از یکی، حسابداری ملی سیستم
 آماری، ابزار نیرومندی و کارکردهای بر اهداف عالوهکه  آید می

و  تجزیه جمله از گوناگون هایحوزه در و تحلیل تجزیه را برای
های آالینده میزان انتشارردپای  سنجش و، تولید تحلیل
وری بهره ،اشتغال ها،قیمت ،فسیلیناشی از سوخت زیستی محیط
 مختلف هایبخش گذاران دراختیار سیاست رد غیره و هابخش

 این پژوهش روابط بین در. دهدمی قرار و اجتماعی اقتصادی
ها در اقتصاد آالیندهتولید و انتشار  مبادله کاالها در بخشی
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ستانده  -سیستان و بلوچستان براساس الگوی جدول داده
  سازی شده است.ای مدلمنطقهدو
 

 ی الگوی تحقیقمعرف
 -های نظری الگوسازی جدول دادهشروع بررسی جنبه نقطه

تیف معروف لئون ستانده رابطه تراز تولیدی و یا رابطه مقداریِ
 شود:میبیان  است که متناسب با ساختار جدول به صورت زیر

عرضه و مصرف  هاجدولی است که از تراز جدول جدول متقارن
سطر و ستون احیه اول جدول در ن .آیددست میه اقتصاد ب

 را هامبادالت بین فعالیتکه  مربع شکل استماتریس آن 
خدمت  چه میزان محصول ویعنی هر فعالیت  ؛دکنمشخص می

چه میزان  هاستون ی دیگر عرضه کرده )سطرها( وهابه فعالیت
به عنوان را  هابخشهای دیگر از محصوالت و خدمات فعالیت

ف کرده است. به این ترتیب جمع ای مصرمحصوالت واسطه
است که در  i فعالیت کل ستانده افقی مقادیر یعنی 

های مختلف توزیع شده است و جمع عمودی مقادیر یعنی فعالیت
xj های فعالیتکل داده j های مختلف گرفتهاست که از فعالیت 

شده است. به این ترتیب این ناحیه از جدول میزان وابستگی 
 دهد.به یکدیگر نشان می را های تولیدیفعالیتبادالت م

تقاضای نهایی مطرح  بردار: تحت عنوان جدول ناحیه دوم
آن فعالیت از  ،تقاضای نهایی یا مصارف نهایی .شودمی

که مصارف نهایی خانوارها، دولت، است محصوالت تولیدی 
 . دهدمیرا نشان  موجودی انبار یا وصادرات  ،گذاریسرمایه

های اولیه یا درآمد عوامل : ماتریس دادهجدول در ناحیه سوم
به  را شده در هر فعالیت ارزش افزوده ایجاد که تولید نام دارد

کار و تولید )یعنی سهمی که هر کدام از عوامل  ،تفکیک اجزا آن
 د.دهبرند نشان میاز آن بهره می (سرمایه

 

 فرایند محاسبات
ستانده برای استان  -یک جدول دادهابتدا  یدر این مقاله پژوهش

ناحیه دوم جدول  سپس در سیستان و بلوچستان تهیه شده است.
آمد رنتایج طرح هزینه د ها ویعنی بخش تقاضای نهایی از داده

، قانون بودجه() ، هزینه نهایی دولتایران مرکز آمار -هاخانوار

 هابخشگذاری سرمایه هایاست. داده استخراج و محاسبه شده
نیز و مرکز آمار ایران ساختمان  ،معدن، ی صنعتهااز نتایج طرح

جمهوری  سالنامه گمرکی هااز داده صادرات و وارداتارزش 
 است. اسالمی

های بخش ارزش افزوده از دادهیعنی  جدول:سوم  ناحیه
برای  استفاده شده است. ای مرکز آمار ایرانهای منطقهحساب

 مبادالت بین بخشی نیز که یامنطقه جدول ناحیه یکساخت 
بخش در بخش و آماری با ساختار تکنولوژی به روش نیمه است

 RAS (1)روش بهسهم مکانی  وملی  1337جدول براساس 

 . ه استشد محاسبه
 مصرف مستقیم مقدارمیزان مصرف سوخت و ضریب های داده

 ,NOx, CH4 گازهای میزان انتشار بخش و هر انرژی در

CO2, CO, SO3, SO2, SPM  ی آماری هادادهبا استفاده از
نتایج طرح صنعت و معدن  همچنین و سالنامه انرژی وزارت نیرو

مستقیم هر یک از  آالینده ضرایب فنی، مرکز آمار ایران
 .شده استمحاسبه های اقتصادی بخش

 

  :هاآالیندهو ضرایب فنی انتشار ریاضی  مدل
 -جدول دادهده از و ضرایب فنی با استفاروابط ریاضی مدل 

 .دشومیزیر بیان  شرحستانده در سنجش ردپای اکولوژیک به 

های اقتصاد استان محاسبه ضریب مستقیم تولید بخش :گام اول
 بلوچستانو سیستان 

(1) 

 
 

A  ضرایب فنی تولید
برای هر واحد تولید چه یعنی ، های اقتصادی استدر بخش

های اقتصادی نیاز است تا تولید ز بخشمیزان مستقیم به نهاده ا
 صورت گیرد. 

 :به روش ماتریسی
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محاسبه ضریب فزاینده مستقیم و غیرمستقیم تولید در  :گام دوم
 های اقتصادی بخش

(2)            YAIX 1)(  

 دهد. جمع ماتریس فوق ضریب فزاینده تولید داخلی را نشان می

کند که افزایش یک واحد بیان می ستونی ماتریس مذکور
تقاضای نهایی یک بخش به چه میزان افزایش تولید آن بخش 

 در کل اقتصاد استان منجر خواهد شد.

 

 
 

 از ناشی هایآالینده مستقیم انتشار بردار محاسبه :گام سوم
 انتشار محاسبهو یا  های اقتصادیبخش تولیدمصرف انرژی در 

 این برای .است تولیدیک واحد  افزایش از ناشیآالینده  مستقیم

 ,NOx, CO2هایآالینده مستقیم ضرایب که است الزم منظور

CH4, CO, SO3, SO2, SPM قسمت این درد. شو محاسبه 

 انرژی ترازنامه هایداده از هابخشها در آالینده مستقیم ضرایب

در فرمول . شده استستانده محاسبه  -جدول دادهاز با استفاده 

 است.ام  jام بخش   kدهنده میزان آالینده نشان متغیر  زیر
 دینب به روش ریاضی  ام kدر این صورت میزان کل آالینده 

 (3): استصورت 

 

 
 

 :داد ارایه زیر صورت به توانمی رام ا kآالینده  مستقیم ضرایببردار 

 

 
 :کهی یاز آنجا

 
 

 ازای به دهد،میام نشان  kآالینده  عناصر بردار سطری 
ام به صورت مستقیم به میزان   jبخش در تولیدواحد  یک ارزش

 شود. آالینده منتشر می هایگازکربن، یا دیگر   
 ,NOx, CH4 هایآالینده فزاینده ضرایب محاسبه :گام چهارم

CO, CO2 , SO3, SO2, SPM .است 
  ضرایب ماتریس درینده قطری آال مستقیم ضرایب ضرب با

 یهاآالینده غیرمستقیم و مستقیم انتشار داخلی، تولید فزاینده
 :آیدمی دسته بآالینده  عناصر انتشار فزاینده ضرایب ماتریس

 

(4)                          

 ام  =  kمستقیم آالینده  ماتریس قطری ضرایب که:
 :روش ماتریسی
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 را بخش هرآالینده  فزاینده ضریب ماتریس(، 4) طهراب
 تقاضای واحد یک ارزش ازای به بخش هر یعنی ،دهدمی نشان
 به گازها یا سایر کربن میزان چه خود داخلی محصوالت نهایی

 دهد.می انتشار غیرمستقیم و مستقیم صورت

 بردار آن اصلی قطر که است قطری ماتریسی  رابطه این در
 جمع با. است( 3) رابطه در شدهمحاسبه کربن مستقیم ضرایب
 سطری ماتریس به کربن، فزاینده ضرایب ماتریس ستونی

 در آن نمودن ضرب پیش با را کربن ردپای که سیمرمی
  .آوردمی دسته ب کربن، ردپای نوع با متناظر یهاماتریس

 داخلی مصرف تامین  درها آالینده ردپای محاسبه :گام پنجم
 خانوارها و اقتصادی هایبخش

 در شدهمحاسبهآالینده  فزاینده ضرایب ماتریس ضرب پیش با
قطری تقاضای نهایی خانوار و دولت  ماتریس در(، 1) رابطه

 مقدار آن، عناصر سطری جمع. آیدمی ستده ب  ماتریس
 تقاضای مین تا برای انتشاریافته غیرمستقیم و مستقیم کربن
 را کربن اکولوژیک ردپای واقع، در. دهدمی نشان را داخلی نهایی

 آشکار اقتصادی بخش هر ،داخلی نهایی مصرف تامین  در
 شود:نمایش داده میو به روش ماتریسی به صورت زیر  کندمی

 

:  

=  

 

 بخش هرآالینده  فزاینده ضریب ماتریس  (،1) رابطه
 واحد یک ارزش ازای به بخش هر یعنی ،دهدمی نشان را

 صورت به کربن میزان چه خود داخلی محصوالت نهایی تقاضای
 دهد.می انتشار غیرمستقیم و مستقیم

 

 المللبین تجارت اکولوژیک پای رد پیوند -

های یا آالینده کربن محاسبه فقط ،پیشین بخششاخص 
 و دهدمی نشان را داخلی نهایی مصرف تامین  در شاریافتهانت

 أامنش شده محاسبهآالینده  اکولوژیک ردپای ماهیت ترتیب بدین
 واردات شکل به المللبین تجارت باز، اقتصاد یک در. دارد داخلی

 و صادرات) خدمات و کاالها تولید در کلیدی نقش صادرات و
 یافته انتشارهای آالینده است زمال ،بنابراین. دکنمی ایفا (واردات

 اکولوژیک ردپای در ،واردات و صادرات خدمات و کاال تولید در
 .دشو منظور

 صادراتی خدمات و کاالها تولید درها آالینده ردپای: گام ششم
 داخلی تولید از ناشی انتشاریافتهام  kبردار آالینده  ،(1) رابطه
 نماد با خارجی تقاضای .دهدمی نشانرا  صادرات خدمات و کاال

k∑ ماتریس ضربپیششود. برای این منظور با نشان داده می 
 مقدار صادرات، قطری ماتریس درآالینده  فزاینده ضرایب
 تولید از ناشی انتشاریافتهی هاآالینده غیرمستقیم و مستقیم
 سایراقتصاد  نیازهای تامین  برایی صادرات خدمات و کاالها

روش  .آیدمی دسته ب زیر صورت به کشور( 21کشورها )
 صورت:ه ماتریسی ب

 

(2)  

 
 

ام به منظور   iشبخ که کندمی مشخص (2) رابطه آیه  در
 چه غیرمستقیم و مستقیم طور بهتولید صادرات کاالها و خدمات 

 .است هداد انتشارآالینده  میزان
ی. تواردا خدمات و کاالها در هاآالینده ردپای محاسبهگام هفتم: 

 نوع دو بر یواردات در کاالهای یندهآال اکولوژیک دپایر سنجش
 تولید در که است اییافتهآالینده انتشار مقدار اول نوع. است

 واردات عنوانبه و رفته کار به کشورها سایر خدمات و کاالها
 نوع. شودمی مصرف کشور آن جمعیت توسط داخل در مصرفی
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 یواردات خدمات و کاالها تولید در منتشرشدهآالینده  مقدار دوم
ی هابخش تولید فرایند در ایواسطه صورت به که هستند

 ضربپیش با. بنابراین گیردمی قرار استفاده مورد اقتصادی استان
 واردات قطری ماتریس درآالینده  فزاینده ضرایب ماتریس

در تولید کاالها  قیمیرمستغ و مستقیم منتشرشدهآالینده  مصرفی
( روش 0. رابطه )آیدمی دسته ب زیر صورت بهو خدمات 

 ماتریسی به صورت:

 (0)  

 
 

 و مستقیم منتشرشدهام k آالینده  مقدار ،(0) رابطه  درآیه 
 دهدمی نشان را اُم iواردات مصرفی بخش  تولید در غیرمستقیم

آالینده  بر عالوه. دشومی استفاده خلیدا مصرف تامین  در که
 رد اقتصادی بخش هر مصرفی، واردات تولید در منتشرشده

 واردات از داخلی، ایواسطه هاینهاده عالوه بر خود تولید فرآیند
 کار هب ایواسطه وارداتکاالهای  کند،می استفاده نیز ایواسطه

آنها نیز  دبای که دنشومیآالینده  انتشار موجب نیز در تولید رفته
 بخشی بین ایواسطه واردات مبادالت ماتریس محاسبه شوند.

 و خارجی امنش سطرها ماتریس این در است. محاسبه مبنای
 است. داخلی امنش هاستون

 یک بخشکه  دهد،می نشان  بخش ازیه برای مثال: درآ

  و کاال جی،خار رـمتناظ یکبخش    ارزش ادلـمع ،داخلی
 

روش  .کندمی استفاده تولید درفرایند را ایواسطه خدمات
 ماتریسی:

 

 
 

 ام kبردار آالینده  گام هشتم: چنانچه فرض کنیم
 باباشد، در این صورت  ایواسطه واردات از نتشاریافتها

 قطری، ماتریس درآالینده  فزاینده ضرایب ماتریس ضربپیش
 بخش هر از داخلی بخش تمام ،بخشی بین ایواسطه واردات
 :ه صورتروش ماتریسی ب د:آیمی دسته ب خارجی

 (1)  
 

 
 

 و کاال تولید درام  kه منتشرشدآالینده  مقدار شاملدرآیه 
 توسط تولیدی فرایند در که است ایواسطه واردات خدمات
 در یا تولید این. است تهگرف قرار استفاده مورد داخلی هایبخش
 نهایی تقاضای سبتن. شودمی صادر یا شود،می مصرف داخل
 واردات از ناشیآالینده  برای معیاری ،بخش هر تولید به داخلی
 این ضربپیش با سپس. است داخلی مصرف تامین  در ایواسطه

 به داخلی نهایی تقاضای نسبت ،قطری ماتریس در ماتریس
  خدماتی و کاالها فرآیند در خارجی شده منتشر کربن مقدار تولید،

 .است شده مصرف داخل در که آیدمی دسته ب

 یک ارزش ازای به که هددنشان می  ،3 رابطه گام نهم: 
 مذکور نسبت. است چقدر داخلی مصرف سهم ،داخلی تولید واحد

 یعنی ،واحد و تولید به صادرات نسبت بین تفاضل از

 .آیدمی دسته ب  
 شود:با نماد ماتریسی به صورت زیر نشان داده می (3)رابطه 
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 منتشرشدهآالینده  میزان چه که دهدمی شانن درآیه 
 مصرف تامین برای ایواسطه واردات در غیرمستقیم و مستقیم
 .است نیاز موردام  iبخش  داخلی

 ردپای میزان بین تفاوت ،هاآالینده ردپای تجاری ترازگام دهم: 
آالینده  ردپای مقدار و (ایواسطه و نهایی واردات) وارداتآالینده 

 سطح در راها آالینده اکولوژیک تجاری تراز وضعیت صادرشده،
 مقدار که صورتی در .دهدمی نشاناستان  اقتصادی هایبخش

آالینده  مقدار از بیشتر واردات خدمات و کاال از ناشیآالینده 
 تجاری تراز کسری ،باشد شدهصادر خدمات و کاال از ناشی

 آن، عکس. دشومی آشکار بخش سطح درآالینده  اکولوژیک
 تراز ،(17) رابطه. دهدمی نشان راآالینده  اکولوژیک تجاری مازاد

آن روش ماتریسی  که دهدمی نشان راآالینده  اکولوژیک تجاری
 :زیر است به صورت

 

 
 :کهییاز آنجا

 
 

 بر .دهدمی نشانم را اُ  iبخش ندهتراز تجاری آالی درآیه  
 تجاری کمبود و تجاری مازاد توانمی فوق بخش رابطه مبنای

. کرد محاسبه اقتصادی هایبخش سطح در راآالینده  اکولوژیک
 منتشرشدهآالینده  با را داخلی منتشرشدهآالینده  مقدار اگر حال

 درها آالینده کل اکولوژیک ردپای آن حاصل کنیم، جمع وارداتی
، (11): رابطه آیدمی دسته ب زیر صورت به هابخش سطح

  نمایش ماتریسی است:

 

 
 

ی هابخش در را هاآالینده کل اکولوژیک ردپای فوق رابطه
ام نشان  iدر بخش  سیستان و بلوچستان اقتصادی استان

 دهد.می

 

 مورد مطالعه منطقه

استان سیستان و بلوچستان  ،این پژوهش مطالعه منطقه مورد
در تراز  آنها پایای آالینده و ردانتشار گازهمحاسبه میزان  .است
و بین  (کشور جهان 21 :مرزیبرون) دنیای خارج با یتجارت

سیستان و بلوچستان با سایر  استانمرزی: درونای )منطقه
 .است (هااستان

 

 ی آماریهاپایه
کربن اکسیدانتشار آالینده دی و انرژی مصرف به مربوط آمارهای

مقدار سوخت مصرفی به ترتیب  و سایر گازها، مقداری است.
 ترازنامه نفت سفید و نفت کوره و گاز طبیعی از، گازوئیل، بنزین
. است شده استخراج ،1333سالعملکرد  نیرو وزارت انرژی
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ستفاده از اطالعات نتایج ا همچنین مقدار مصرف انرژی با
ایران  آمار مرکز فعال دنامعو  های آماری بخش صنعتطرح

مصرف  ،ستاندههای اقتصادی ارزش آمار .استفاده شده است
آمار و اطالعات  های اقتصادی ازواسطه و ارزش افزوده بخش

 .است مرکز آمار ایران ایهقی منطهاحساب

براساس اطالعات خارج  به دنیای کاالها واردات صادرات و آمار

صادرات و واردات  و سالنامه آماری گمرگ جمهوری اسالمی
بین استانی از سالنامه آماری سازمان راهداری حمل و  یکاالها
که  است هوایی و دریایی ،سالنامه آماری ریلی ،ایجادهنقل 

 .ه استکدگذاری شد ISICاقتصادی فعالیت  رشته براساس
، انگیخ های)بخش در نفتی یهافرآورده مستقیم مصرف
و بخش ثانویه  خدمات( و شاورزیک، صنعت، نقل و حمل، تجاری

. نقل شده استترازنامه انرژی وزارت نیرو  از های برق()نیروگاه
 فعالیت براساس رشته ،های مربوطبخش مقدار مصرف سوخت در

از  ،نهایی خانوارها آمار بخش هزینه. تعدیل شده است اقتصادی
طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار  نتایج
هزینه نهایی دولت از فایل قانون بودجه  استفاده شده است. ایران

کلیه تعاریف کشور برحسب دستگاه و برنامه استخراج شده است. 
آمار ایران  و مفاهیم اقتصادی از اطالعات سایت مرکز

www.Amar.org.ir ای و های ملی و منطقهبخش حساب

 -برای تهیه جدول داده. است SNAسیستم حسابداری ملی 
آماری است ستانده استان سیستان و بلوچستان که روش آن نیمه

مرکز  1337ستانده ملی سال  -و از تکنولوژی ضرایب جدول داده
 و هاشاخص. استفاده شده است RASآمار ایران به روش 
ضرایب انتشار  ،هاآالینده ضریب فزاینده ،ضرایب مستقیم تولید

 -جدول داده هایهمحاسبنتایج آالینده صادرات و واردات حاصل 
 . استمحقق  ستانده استانی

 

  های پژوهشیافته نتایج مدل و

 در سال بلوچستان و سیستان استانداخلی  محصول ناخالص
 تولید درصد 4/1سهم  و ریال میلیارد 124722به میزان  1333

(GDP) (رتبه نوزدهم کشور) های پژوهش. یافتهدارد قرار 
 هایبخش در استان این که دهدنشان می (1براساس جدول )

تن از انواع گازهای آالینده ناشی  1473321و خانوارها  اقتصادی
از  شودمشاهده می ست.ا کرده منتشر از مصرف سوخت فسیلی را

درصد مربوط به  4/1شده اقتصاد استان  شرهای منتکل آالینده
، بخش صنعتدرصد  0/14، معدندرصد  4/7 بخش کشاورزی،

 1/17آب، برق و گاز  تامین ،درصد 1/14بخش حمل و نقل 
  درصد است. 11درصد و خانوارها  1/3 بخش ها سایردرصد، 

 
 و خانوارهای اقتصاد  هایدر بخشزیستی محیط مقدار انتشار انواع گازهای آالینده :(1) جدول

 )منبع: ترازنامه انرژی وزارت نیرو محاسبات محقق(  تنلوچستان ـ ب استان سیستان و

 Nox so2 So3 co spm co2 ch4 N2o شرح
جمع 

 گازها

 سهم

 درصد()

 177 1473321 470 1311 1777221 12134 312117 430 32314 41741 جمع

 4/1 410101 104 21 417172 1113 127 12 2222 2121 بخش کشاورزی

 0/14 1232231 3 133 1210113 424 212 231 11174 1171 صنعت 

 4/7 37317 7 1 37230 12 21 2 123 11 معدن

 1/14 4142111 272 1170 4102171 17132 313442 141 12411 31132 حمل و نقل 

 1/17 112372 0 33 100204 211 421 23 4731 4202 آب، برق و گاز تامین

 1/3 322113 3 13 327310 31 1110 22 1711 312 هاسایر بخش

 11 323273 1 31 320131 3 204 3 142 132 خانوارها

 

 صادرات و واردات
 و به کشور جهان کاالها وارد 21 از سیستان و بلوچستان استان

( سهم آالیندگی 2جدول ) .کندمی صادر جهان کاال کشور 11
تان را بر حسب انواع گازها نشان شده این اس کاالهای صادر

 صادرشدهکاالهای  هایآالینده تن 302210ان میز ازدهد. می
درصد بیشترین  CO2 0/31سهم گاز  ،به دنیای خارج استان
میزان کمترین  درصد 773/7 با NO2و گاز  آالیندگی میزان

  .است آالیندگی

http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
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 دراتیهای مختلف از آلودگی کاالهای صاسهم آالینده (2)جدول

 ستانده( –ها براساس محاسبات محقق جدول داده )منبع: یافته
 

 CO2 SO2 Nox Co SPM No2 SO3 CH4 نام گاز

 771/7 771/7 773/7 73/7 22/7 20/7 21/7 0/31 درصد
 

 
 (1شکل شماره )

 

 انتشار کل از شودبراساس نتایج پژوهش مشاهده می همچنین
 رشته سهم ،تن 302210 یخدمات صادرات کاالها و در هاگاز

 0/30درصد، بخش معادن  0/13و باغداری زراعت  هایفعالیت
 تولید بخش  ،درصد 1/12های غیرفلزی کانیصنایع درصد، 

 ایر ـدرصد و س 0حمل و نقل بخش درصد،  2/1( ها)نیروگاه برق 

 .استدرصد  2/11خدمات 
قتصاد کاالهای وارداتی ادهد های پژوهش نشان مینتایج و یافته

 ی آالینده راانواع گازها تن 114223بلوچستان  استان سیستان و
حسب  مقدار بر اینده است. کر وارد استان این از دنیای خارج به

 از: بخش زراعت و های اقتصادی عبارت استبخش سهم
 10درصد، معادن  1درصد، دامداری و مرغداری  32باغداری 

خت محصوالت سا درصد، 3انتشار چاپ و درصد، صنایع 
 3نقل حمل و بخش درصد،  2نیروگاه( )برق درصد،  2شیمیایی 

 . درصد 14درصد و سایر خدمات 
 هایآالیندهسهم  تن 114223از میزان  ( 3براساس جدول )

درصد  CO2، 2/31 گاز استان، یوارداتکاالهای  مجازی
 میزان درصد کمترین CH4، 771/7گاز  ومیزان  نیبیشتر

  اند.شتهرا دا آالیندگی

 
 های تحقیق محاسبات محقق()منبع: یافته های مختلف کاالهای وارداتیسهم آالینده (3) جدول

 CO2 Co SO3 SO2 Nox SPM No2 CH4 نام گاز

 771/7 72/7 14/7 32/7 23/7 23/7 22/7 2/31 درصد

 

 با دنیای خارج  استان یهاآالینده ردپای تجاری تراز
بیانگر این  هادر تراز تجاری آالینده شده های محاسبهشاخص

اشتغال  و با توجه به در نظر گرفتن مزیت نسبیکه موضوع است 
و یا به مناطق  به کشورهای دیگر الیندهصنایع آباید کاالهای 

 گیکه آلودآنها صنایع شده  کاالهای ساخته وشود  منتقل گرید
 یا منطقه ورکشتا از آلودگی  کردرا وارد  است بیشتری انتشار داده

ای که آلودگی زیادی منتشر . واضح است منطقهیم)استان( بکاه
همراه است و حیات اکوسیستم را زیستی محیط هایکند با خطر
ن است ها بیانگر آتجاری ردپای آالیندهتراز . اندازدبه خطر می

منطقه )استان( چقدر کربن مجازی را صادر و  ک کشور یاکه ی
ردپای  یاتراز تجاری  ،التفاوت این دومابه .چقدر وارد کرده است

 نشانهای اقتصادی بخشمنطقه در سطح  دررا  هاآالینده

 ،شده واردآالینده صادرشده و آالینده  میزان بین تفاوتدهد. می
های پژوهش در یافته. استها آالینده اکولوژیک تجاری تراز

های یندهآال اکولوژیک تجاری تراز هایهنتایج محاسب (4) جدول
بلوچستان در سال  و : استان سیستاندهدمی شانن رااستان 
سوخت  مصرف های ناشی ازآالینده تن 302210به میزان  1333
است  هدکردر تولید کاالها و خدمات به دنیای خارج صادر  فسیلی

در کل اقتصاد  ،بنابراین. وارد کرده استآالینده  تن 114223 و
 142712 ها منفیآالینده و وارداتاستان، تفاوت بین صادرات 

 برها آالینده تراز تجاری ،جدولاین نتایج براساس است.  تن
 فعالیت رشته :که دهدنشان میاقتصادی  هایفعالیتحسب 

 یعنی کاالهای، بوده است تن 112114منفی زراعت و باغداری 
آالیندگی  کشاورزی شده واردکاالهای کشاورزی از  صادرشده
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 در تراز تجاری گازهای آالیندههمچنین . است هکمتری داشت
 ،بوده است تن 2334 منفیدامداری و مرغداری  هایفعالیترشته
در  دار بیشتری را وارد کرده است.استان کاالهای کربن یعنی

 هاتراز تجاری آالیندهکه  شودمیمشاهده  بخش معادن نیز
دنی صادرات مواد مع به عبارت دیگر بوده است؛ تن 11140

  .استداشته  کاالهای وارداتیی نسبت به بیشترگی استان آالیند

 ترازشود مشاهده میتحقیق نتایج  براساس صنعت: بخش

دباغی فعالیت ، تن 1722 ذاییغصنایع  هایفعالیت رشته تجاری

و دیگر  تن 413 یپالستیک و یالستیک صنایع ،تن 110 چرم
 منفی نسوجاتصنعت مانند: ساخت مبخش ی هافعالیترشته

منفی  کاغذصنایع ، تن 212 ، ساخت محصوالت چوبیتن 1311
 ، محصوالت شیمیاییتن 12171منفی شار تانچاپ و ، تن 31

، ساخت تن 110منفی  ، فلزات اساسیتن 1133منفی 
پزشکی و  ابزار ،تن 421منفی  آالت برقیآالت و ماشینماشین
صنایع  ،تن 01 ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تن 17 منفی اپتیکی
  است.منفی نیز و بازیافت  تن 311 منفی مبلمان

 

 کیلوگرمـ  بلوچستان  و سیستان استان خارج با دنیای صادرات و واردات هاآالینده تجاری میزان ( تراز 4) جدول
 NOx  SO2 SO3  Co SPM   اقتصادی هایبخش 

-20000 باغداری و زراعت  -642039 -3943 -142734 -274632 

 7923- 5603- 107- 17299- 17974-  و زنبور ابریشم کرم پرورش ماهیگیری، مرغداری، دامداری،

 27332 47423 3567 277691 92011 معادن سایر

 480- 3165- 83 5242 254- هاآشامیدنی انواع و غذایی محصوالت ساخت

 1260- 9375- 282- 7143- 3785- منسوجات ساخت

 34- 155- 0 68- 81- خز کردن رنگ و یآورعمل پوشاک، ساخت

 35 1336 2 124 327 چرمی محصوالت سایر و چرم پرداخت و دباغی

 154- 865- 3- 393- 615- چوبی محصوالت و چوب ساخت

 7- 54- 1- 41- 52- کاغذی محصوالت و کاغذ ساخت

 4059- 586027- 114- 7524- 41086- شده ضبط هایرسانه تکثیر و چاپ انتشار،

 730- 1606- 13- 1555- 3330- شیمیایی محصوالت و شیمیایی مواد ساخت

 114- 23595 14 1034 704 یپالستیک وی الستیک محصوالت ساخت

 5533- 11971- 3279- 215848- 23659- غیرفلزی کانی محصوالت سایر ساخت

 135- 428- 12- 793- 1391- اساسی فلزات ساخت

 291- 12416- 12 918 1042-  آالتماشین جزهب یفابریک فلزی محصوالت ساخت

 64- 1703- 2- 162- 467-  نشدهبندیطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت

 164- 13814- 12- 968- 1072-  نشدهبندیطبقه برقی هایدستگاه و آالتماشین ساخت

 5- 577- 0 27- 33-  ساعت انواع و دقیق ابزار اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار ساخت

 27- 4290- 0 21- 235-  تریلرنیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت

 85- 4980- 4- 301- 723-  نقل و حمل تجهیزات سایر ساخت

 219- 5349- 11- 803- 1747-  نشده بندیطبقه مصنوعات و مبلمان ساخت

 28- 259- 0 57- 89-  بازیافت

 3952- 126318- 182- 15220- 15810-  برق

 129- 2325- 10- 781- 450- طبیعی گاز توزیع

 1458- 5542- 20- 3246- 3545- آب

 47186- 1141015- 631- 60975- 132373-   نقل و حمل

 39643- 556991- 710- 79699- 108076- خدمات سایر

 360943- 2565209- 5657- 769956- 892624- جمع
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 کیلوگرم -لوچستانب و سیستان استان خارج با دنیای صادرات و واردات هاالیندهآ تجاری میزان تراز( 4ادامه جدول )

 ستانده استان( -)منبع: نتایج محاسبات محقق با استفاده از الگوی جدول داده
 جمع CO2 CH4 NO2 های اقتصادی بخش

 112183507- 42681- 6198- 110443503- زراعت و باغداری

 2993795- 1254- 175- 2943461- ، پرورش کرم ابریشم و زنبور دامداری، مرغداری، ماهیگیری

 51846875 391 2088 51396373 سایر معادن

 1066365 178- 24 1065092 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 1954947- 142- 89- 1932871- ساخت منسوجات

 12834- 5- 1- 12490- آوری و رنگ کردن خزساخت پوشاک، عمل

 186993 0 4 185165 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 251717- 19- 7- 249660- ساخت چوب و محصوالت چوبی

 30811- 0 1- 30655- ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 16500909- 55- 416- 15861629- شدههای ضبطچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 

 1532509- 86- 37- 1525153- ییساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیا

 412455 34- 0 387256 یو پالستیک یساخت محصوالت الستیک

 15690210- 214- 616- 15429090- ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 887205- 1- 17- 884427- ساخت فلزات اساسی

 25095- 58- 9- 12210- آالت و تجهیزاتجز ماشینهساخت محصوالت فلزی فابریکی ب

 246215- 3- 6- 243807- نشده بندیآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 424618- 3- 14- 408572- نشده  بندیهای برقی طبقهآالت و دستگاهساخت ماشین

 9605- 0 0 8962- ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 70592- 1- 2- 66016- تریلر ساخت و سایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 367313- 2- 9- 361210- ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

 988274- 6- 22- 980117- نشده در جای دیگربندیساخت مبلمان و مصنوعات طبقه

 24601- 4- 1- 24162- یافت باز

 4739613- 490- 179- 4577461- برق 

 143991- 13- 8- 140275- توزیع گاز طبیعی

 653790- 225- 35- 639717- آب

 17827168- 2321- 4053- 16438614- حمل و نقل  

 18005581- 5007- 1766- 17213691- سایر خدمات

 142052211- 52412- 11546- 137393864- جمع
 

استان  در تراز تجاری CO2ردپای آالینده کربن 

 سیستان و بلوچستان با سه کشور همسایه
تجاری کاالهای دارای کربن مجازی )صادرات و ( تراز 1جدول )

واردات( سیستان و بلوچستان را با سه کشور همسایه استان نشان 
منفی  داردر بخش کشاورزی تراز تجاری کاالهای کربندهد. می

تن  337تن افغانستان و منفی  1011تن با پاکستان،  12111
نشان است. همچنین تراز تجاری در بخش معادن  بودهامارات 

تن افغانستان و منفی  1471تن کربن با پاکستان،  1121دهد می
 تن امارات بوده است.  01

مقدار انتشار گازهای آالینده در اقتصاد ایران و استان 

 سیستان و بلوچستان 

های ناشی مقدار انتشار آالیندهقایسه نتیجه م( 2اطالعات جدول )
های اقتصاد کشور و استان از مصرف سوخت فسیلی در بخش

های شود که کل آالیندهمشاهده میسیستان و بلوچستان است. 
های ناشی از نسبت به کل آالیندهتن(  107114)اقتصاد استان 

 (تن 034022233)های اقتصاد کشور سوخت مصرفی در بخش
 .استدرصد  70/7معادل 
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 (به سه کشور )کیلوگرم استان)صادرات و واردات(  کاالها تولید مجازی در   CO2آالینده تراز تجاری ردپای( 5) جدول
 انده استان(ست -)منبع: نتایج محاسبات محقق با استفاده از الگوی جدول داده

 امارات افغانستان پاکستان های اقتصادی بخش
 330433- 8785560 16515337- زراعت و باغداری

 58299- 651142 95593 دامداری، مرغداری، ماهیگیری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل  

 75452- 1400673 5564994 سایر معادن

 37982- 1647819 1304587 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 681289- 414854 618313 ساخت منسوجات

 1342- 4906 417645 آوری و رنگ کردن خزساخت پوشاک، عمل

 42- 3747 1846 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 70668- 25147 31641 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 58- 12595 1277 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 124- 952 6439 شدههای ضبطچاپ و تکثیر رسانه، انتشار

 13903- 1366032 2061456 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 34702- 146914 483236 یو پالستیک الستیکیساخت محصوالت 

 1376976- 23152944 102975115 ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 577- 714246 4484 ساخت فلزات اساسی

 73256- 223722 663205 آالت و تجهیزاتساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین

 21740- 8243 17869 نشده بندیآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 25821- 7026 12443 نشدهبندیهای برقی طبقهآالت و دستگاهساخت ماشین

 244- 515 1774 ساعتساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع 

 30048- 1048 1863- تریلر ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 3105- 4911 11003 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

 1009808- 98420 86715 نشده بندیساخت مبلمان و مصنوعات طبقه

 15133- 5437 11746 بازیافت 

 123362- 1402776 5174613 برق 

 5423- 101597 340397 ز طبیعیتوزیع گا

 5628- 83880 58712 آب

 256629- 2894781 9451250 حمل و نقل  

 1054578- 8391139 25143838 سایر خدمات

 5306623- 51551024 138022990 جمع

 
 تن-( مقدار انتشار گازها در اقتصاد6) جدول

 اقتصاد کل کشور یمقدار انتشار انواع گازها 034022233

  و بلوچستان اقتصاد سیستان یمقدار انتشار انواع گازها 107114

70/7  سهم سیستان و بلوچستان )درصد( 

 

 

 

در  های کشوراستان های آالیندهگازانتشار مقدار 

 بخش صنعت
تن(  277312771) گازهای آالینده( مقدار کل انتشار 0دول )ج

دهد. ها نشان میدر بخش صنعت کشور را بر حسب استان
مربوط به  های آالیندهگازانتشار شود بیشترین سهم مشاهده می

درصد، تهران  4/11درصد، خوزستان  1/11صنعت استان بوشهر 
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 است. درصد  1/3و  3/3ترتیب هرمزگان به های مرکزی و درصد و استان 2/4درصد، یزد  3/1
 

  تن– کشور رانیاقتصاد ا صنعتدر بخش  یسوخت مصرفاز  یناش هایهندیکل انتشار آال زانیم (7) جدول
 هااستان در بخش صنعت * ی آالیندهگازها سهم درصد

 آذربایجان شرقی 6604203 3/3

 آذربایجان غربی 3598628 1/1

 اردبیل 717103 4/7

 اصفهان  24026522 12

 البرز 2217520 1/1

 ایالم 970331 1/7

 بوشهر 37198121 1/11

 تهران 10627662 3/1

 چهارمحال و بختیاری 880007 4/7

 خراسان جنوبی 905403 1/7

 خراسان رضوی 6991293 1/3

 خراسان شمالی 3139481 2/1

 خوزستان 36935403 4/11

 زنجان  1876591 3/7

 سمنان 2863106 4/1

 سیستان و بلوچستان 2513564 3/1

 فارس  8826876 4/4

 قزوین 4115277 2

 قم 1354696 0/7

 کردستان 836252 4/7

 کرمان 5546190 1/2

 کرمانشاه 4078740 2

 کهگیلویه و بویراحمد 231020 1/7

 گلستان 1022430 1/7

 گیالن 1619465 1/7

 تانلرس 1141206 2/7

 مازندران 3099879 1/1

 مرکزی  7759063 3/3

 هرمزگان 7784757 3/3

 همدان 2199458 1/1

 یزد 9275757 2/4

 جمع 200956005 100

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

 گیریبندی و نتیجهجمع

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

 مستقیم وضریب فنی . براساس صد از آلودگی کشور را دارددر
 پیشین مستقیم و غیرمستقیم تولید پسین و پیوندیب اضر
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پیشرو اقتصاد استان  یاهای کلیدی بخششده(  تیف )نرماللئون
 اقتصادی فعالیترشته 13 شوددهند. مشاهده میرا نشان می

بلوچستان استان سیستان و کلیدی و پیشرو  عنوان بخشهب
 هایفعالیت رشته از: عبارتند هابخش این ؛اندشده معرفی

 ساخت پوشاک و، ساخت منسوجات، مرغداری و دامداری
ساخت محصوالت ، دباغی و تولید چرمصنایع ، محصوالت آن

 ساخت ابزار، آالت برقیساخت ماشین، فلزات اساسی، شیمیایی
، یه و تجهیرات آنساخت وسایل نقل، گیریآالت اپتیکی و اندازه

گونه محرک هر های مسکونی.ساختمان و بخش آب
رشد  تا کندها این امکان را فراهم میبخشاین  گذاری درسرمایه

 تر صورت گیرد. سریعدر استان اقتصادی 
 1333سال  اقتصاد استان در دهد کهنشان میپژوهش این نتایج 

های خشب میلیون لیتر از انواع سوخت در 30212 قدارم به
 انواع سهم انتشار است و هکردمصرف  و خانوارها یاقتصاد
استان بدین صورت  های اقتصادیدر بخش ی آالیندهگازها
درصد، حمل و نقل  0/14صنعت ،درصد 4/1 کشاورزی: است

درصد و  8/3ها درصد، سایر بخش 1/17 هادرصد، نیروگاه 1/14
 درصد. 11خانوارها 

های در بخش CO2 گاز آالینده رمقدااین تحقیق،  همچنین در
 که هدکشور نشان میکل  در مقایسه بااقتصادی و خانوار استان 

کل آالینده  درصد 1/1در استان منتشرشده  CO2 سهم آالینده
CO2  کربن اکسیددیاستان به لحاظ انتشار این  است.کشور
CO2  گلستان،  هایرا دارد، یعنی بعد از استان 21در کشور رتبه

خراسان جنوبی،  ان، خراسان شمالی، زنجان، لرستان، اردبیل،سمن
 یلویه و بویراحمد قرار دارد. گمحال و بختیاری، ایالم و کهچهار

در استان سیستان و بلوچستان در  CO2سرانه انتشار آالینده 
کیلوگرم، حمل و  411کیلوگرم، صنعت  121بخش کشاورزی 

 111ها گرم، سایر بخشکیلو 322ها کیلوگرم، نیروگاه 1133نقل 
 کیلوگرم بوده است. 341کیلوگرم و خانوارها 

، نفت سفید 11استان سیستان و بلوچستان در مصرف بنزین رتبه 
 گازو مصرف  1، نفت کوره رتبه 11گاز رتبه و ، نفت 3رتبه 

 های کشور دارد. در بین استانرا   31رتبه  طبیعی

 
 دنیای با هاآالینده تراز تجاری شناختیردپای بوم

 هایتجاری آالینده ترازدر شناختی، بوم ردپای :منطقه خارج و

 در اما است،کشورهای منطقه منفی  استان بازیستی محیط

 از استان سیستان و بلوچستان به سایر هآالیند یکاالهاادرات ص
 مرزیدرون یصادرات ی. شاخص انتشار گازهااستمثبت  هااستان

تجارت کاالهای  درای مبادله یسیاستعنوان بهمرزی و برون
است  نیازمند تحلیل استراتژیک . البته تجارت کاالاست دارکربن
ها و فرصت و ایمنطقهضعف درون نقاط قوت وروش این  که در

 نظر در ای برای انتخاب نوع استراتژیکمنطقهتهدیدات برون
ی پایگاهتواند می. استان سیستان و بلوچستان شودمیگرفته 

به لحاظ شرایط  CO2 دارکربن یصادرات و واردات کاالها برای
صدور کاالهای پاک به دنیای  بنادر در آب و هوایی و داشتن

که تولید  ییعنی کاالهای. باشددار خارج و واردات کاالهای کربن
  شود.می انتشار آلودگی موجب آن در داخل

 

 کاربردی تحقیق هایپیشنهاد
در تحلیل ردپای  سیاستی رویکرد دو پژوهش براساس نتایج

  .شودمیپیشنهاد استان اقتصاد برای زیستی محیطاکولوژیک 
ها ضریب انتشار آالیندهتوجه به  با : بایدساختار اقتصادی رویکرد

که در  یهایفعالیت ،ایمنطقهدنیای خارج و بین تراز تجاری باو 
ان سیاست عنوهب منفی هستند ،در جدولتراز تجاری آالیندگی 

ای منطقهبا دنیای خارج و بین اقتصادی هایفعالیت ایمبادله
 .انتخاب شوند

 کشور افغانستان و کاال با تجارت درمدیریتی:  سیاست رویکرد
تراز  در استان های اقتصادیمحصوالت بخشاگرچه  پاکستان
زایی با توجه به مالحظات اشتغالاست، اما  مثبت آلودگیتجاری 

توان به صادرات محصوالت می منطقه و هوایی  و شرایط آب
کشور امارات  با یتجارتراز در  .دداادامه استان به این کشورها 

 در ،استمنفی  آالیندگیدارای  اقتصادی هایاکثر بخش درکه 
 استان در یاقتصادمبادالت  شودپیشنهاد می مدیریتی سیاست

اخت و س یکیو پالست یالستیک، کاالهای صنایع شیمیایی
 در .این کشور باشیممنسوجات واردکننده محصوالت این صنایع 

 این بخش درآالیندگی  بخش کشاورزی با توجه به تراز منفی
 تاکشور امار هبکشاورزی صادرات محصوالت  ، بهتر استاستان

 .یابد افزایش
با توجه به  به کشور پاکستان را همچنین صدور کاالهای صنعتی

که  از آنجا. توانیم افزایش دهیممی آالیندگیتراز مثبت 
 با سیستان و بلوچستان و استان ایران محصوالت کشاورزی در

شود پیشنهاد می. بنابراین، شودتولید می یکربن کمتر گیآالیند
 .از کشور پاکستان کاهش یابد ت کشاورزیواردات محصوال
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ی هااستان سیستان و بلوچستان به سایر استانتجارت کاالها از 
بخش صنعت  ها درآالینده باالی با توجه به سهم :رکشو

خوزستان، تهران، مرکزی و ، بوشهر ،های اصفهاناستان
و  یالستیک صنایع ،صنایع شیمیایی :ودشمی هرمزگان پیشنهاد

صنایع فوالد به استان سیستان و تولید محصوالت  و یپالستیک
 بلوچستان انتقال یابد.

 

 قدیر و تشکر ت

، سردبیر محترم ،زیستمحیطفصلنامه  فرهیخته نظرانصاحب از
در ترویجی  وپژوهشی  اندیشمندان مجالت علمی و، محققان

توسعه  که برایزیست محیط و طبیعیمنابع حفاظت از دانش
کمال  ندکنتالش میشکوفای ایران اسالمی  پیشرفت و پایدار و

ی سالمت و سعادت را برا، عاقبت پروردگارا حسن د.تشکر را دار
 .فرمامقدر  ایشان
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