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 چکیده  
تحریم از بیرون اقتصاد تحمیل  در شرایط کنونی که  .  باشدمی   راهبرد جایگزینی واردات،  شوداقتصاد مقاومتی مطرح می   درارتباط باهایی که  یکی از سیاست 

اقتصاد  .  ناپذیر استگریز   جایگزینی واردات نهاییویژه سیاست  به   راهبرد جایگزینی واردات،  شودمی فرآیند جایگزینی واردات نهایی برای تحقق اهداف 
،  رو درمطالعه حاضرازاین .  شود  زیستیمحیط و آثار منفی    ها در هواآالیندهمنجر به افزایش انتشار  های اقتصادی  با افزایش رشد فعالیتتواند  میمقاومتی  
اقتصادی در سیاست ،  زیستمحیط مسایل   تامین   درکنار اهداف  راهکارهای مناسب که  بتوان  تا  است  نهایی بررسی شده  واردات  کننده هردو  جایگزینی 

زیستی ستانده محیط  - شده دادههای تعدیل از مدل ، برای حصول به این هدف. نمود ارایهرا ،  باشد های بااهمیت اقتصادو مقوله زیستیمحیط استانداردهای 
برای تعمیم  .  جایگزینی واردات نهایی استفاده شده است  ها در هفده بخش فعال اقتصادی در حوزهاشتغال و انتشار آالینده،  برای برآورد میزان ارزش افزوده

استفاده شده    زیستیمحیط مل نمودن ستانده  از الگوی تعاملی با ایجاد بلوک اضافی چهارم برای شا ،  زیستیمحیطستانده متداول به مسایل    -مدل داده
از ترازنامه انرژی استخراج    زیستیمحیط مرتبط با بخش   های وزارت صمت و اطالعاتستانده معمول و گزارش   - اقتصادی از جداول داده   اطالعات.  است

رابطه  .  شدلئونتیف استفاده    یستانده از رابطه تراز تولید  - تحلیل دادهبرای بررسی آثار مختلف توسعه جایگزینی واردات نهایی بر مبنای  نهایتا  .  شده است
ها را  بخش،  زیستیاقتصادی و محیط  تببین مقداری مبادالت موجود میان اهدافبا  .  نوشته شده است،  مذکور با توجه به الگوی حسابداری کالن منابع رشد

،  زایی باالپتانسیل باالی اقتصادی وآالینده ، زایی پایینپتانسیل پایین اقتصادی و آالینده ، زایی باالآالینده )پتانسیل پایین اقتصادی و  توان در چهارگروهمی
ه  آالینده و پربازدهای کم توسعه جایگزینی واردات نهایی در بخش ، های مطالعهبا توجه به یافته . زایی پایین( متمایز نمودپتانسیل باالی اقتصادی و آالینده 

سیاست جایگزینی   ،زیرا.  شودمحصوالت غذایی و آشامیدنی( قویا توصیه می،  چوب و کاغذ،  محصوالت نساجی،  )محصوالت دارویی و بهداشتی  اقتصادی
ها نیز کمك  ده به کاهش غیرمستقیم انتشار آالین،  زایی رشدها با دیگر صنایع کشور و درونتواند ضمن تقویت ارتباط درونی این بخش واردات نهایی می 

بخشی قوی و ارتباط به دلیل ارتباط اقتصادی برون،  بخش محصوالت دارویی و بهداشتی و محصوالت غذایی و آشامیدنی  اهمیت این موضوع در.  نماید
برونمحیط  سایر بخش زیستی  با  آنها  است،  هابخشی ضعیف  غیر  ،زیرا.  بیشتر  اشتغال  و  افزوده  ارزش  بیشترین  ایجاد  کمترین خسارات  ،  مستقیمضمن 
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 سرآغاز
مقاومتی اصطالحی است که در سال  ا از    1389قتصاد  بار  اولین 

با جمعی از کارآفرینان کشور    در  سوی مقام معظم رهبری دیدار 
ی مورد تاکید های متعدد مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانی

مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم   قتصادا.  ایشان قرار گرفت
.  های وارد شده بر اقتصاد را داردکند که توانایی مقابله با شوک می

توانایی   انعطاف در شرایط مختلف و  قابلیت  باید  اقتصادی  چنین 
باشد داشته  را  بحران  از  اقتصادی .  عبور  به چنین  برای دستیابی 

بلند  نگاه  است  سیاستالزم  به  داشته  مدت  وجود  اقتصادی  های 
ای طراحی شود تا چارچوب  های اقتصاد به گونه ساخت باشد و زیر

همچنین باید با  .  کلی اقتصاد در برابر انواع نامالیمات تقویت گردد
ش به  تحریمتوجه  و  کشور  اقتصاد  جاری  المللی  بین  هایرایط 

متفاوت از شرایط عادی  های خاص و گاهی  سیاست،  شده  تحمیل
در این صورت اقتصاد مقاومتی در یك بازه زمانی کوتاه  .  اتخاذ گردد

از شرایط بحران  به منظور عبور  قابل تعریف است که  نیز  مدت 
 .  ,Shariati Tabar) (2016 تمدت طراحی شده اسکوتاه

،  شوداقتصاد مقاومتی مطرح می  درارتباط باهایی که  یکی از سیاست
این سیاست هرچند در ابتدا رشد  .  راهبرد جایگزینی واردات است

اما تجربه کشورها نشان داده که  ،  اقتصادی باالیی را به همراه دارد
های مختلف اقتصادی تواند آسیب جدی به بخشدر شرایطی می

این راهکار برای دولتمردان کشورهای در حال توسعه .  وارد سازد
افزایش محبوبیت دولت و کنترل   سببزیرا ظاهرا  ،  هم جذاب است

می کشور  بازرگانی  و  اقتصاد  بر  چون  .  شودآن  دیگر  سوی  از 
صورت محدود گمرکی  حقوق  وضع  طریق  از  واردات  سازی 

یافتند و به ها به یك منبع درآمدی جدید دست میپذیرد دولتمی
سادگی می توانستند اشتغال به وجود آمده در یك بخش حمایت 

به هر حال نتایج به دست آمده برای .  ده را به رخ مردم بکشندش
مطابق اصول    ،زیرا.  کننده نبوده استمدافعین این راهکار خوشحال

.  آوردرفاه کشور را پایین می،  تحریم تجارت،  المللاولیه اقتصاد بین
ای صنایع تازه تاسیس از از سوی دیگر چنانچه مواد اولیه و واسطه

وارد شوند قطع وابستگی به این کشورها در عمل  کشورهای غربی  
نهایی به عبارت دیگر تنها نوع واردات از کاالهای ، رخ نداده است

 (,Hervani & Farahani Fard.  استای تغییر کرده  به واسطه

تحریم از درون   چون،  فوق باید توجه داشت  در مقابل بحث  2018)
، شوداز بیرون اقتصاد تحمیل می  است و  نشده  اقتصاد درخواست

ویژه سیاست توسعه جایگزینی واردات  به  راهبرد جایگزینی واردات

هرچند که این راهبرد مشکالتی را نیز در  .  ناپذیر استگریز   نهایی
.  در مدتی مشخص و محدود پیاده کردآن را  توان  می اما،  پی دارد

چند    توان عنوان کرد که راهبرد جایگزینی واردت هربنابراین می 
بلند راهبرد  بوده  یك  اقتصادی  رشد  به  دستیابی  منظور  به  مدت 

تجربه جهانی  ،  است به  توجه  با  راهبرد  این  تواند هم می،  آناما 
گذر از شرایط بحران مورد استفاده قرار گیرد و   وبرای کوتاه مدت 

  تر به کار گرفته شود اقتصادی مستعد  هایهم برای تقویت بخش
(Kazerooni & Khezri, 2018)  . 

برای تحقق    نهایی  فرآیند جایگزینی واردات  اتخاذ،  سویی دیگر  از
مقاومتی   اقتصاد  فعالیتتواند  میاهداف  رشد  افزایش  های با 

افزایشاقتصادی   به  درآالیندهانتشار    منجر  منفی   هوا  ها  آثار  و 
آالینده.  شود  زیستیمحیط انتشار  میزان  به امروز  است گونهها  ای 
به محیطمینظرکه  مانند رسد  آن  حذف  و  پاالیش  توان  زیست 
  زیستی محیطندارد و این موضوع منجر به بروز معضالت    را  گذشته

نیز با تاثیرات منفی  هوا  آلودگی  ،  متقابل  طوربه.  متعدد شده است
، مختلف اقتصادی   واحدهایگاه و بیگاه  و تعطیلی    جامعهبر سالمت  

شدن فرآیند  به جامعه و کند  زیستیمحیطهای  سبب برگشت هزینه 
تقابل میان افزایش   رو  این  از. شودتوسعه اقتصادی و اجتماعی می

محیطفعالیت کیفیت  کاهش  و  اقتصادی  از های  همواره  زیست 
وچالش  ترینمهم بدغدغه   ها  سیاستگذاران  استهای    وده 

2017) Mahdavi Zafarghandi, &(Esfehani   .این موضوع  
کردن محاسبات    تا اقتصاددانان عالقمند به وارد  سبب شده است

جهت    همینبه.  های مالی و اقتصادی شونددر حساب  زیستیمحیط
اقتصادی بررسی روابط متقابل رشد  مختلفی برای    تحلیلی  الگوهای

آالینده انتشار  استو  شده  ایجاد  داده.  ها  ستانده    -تحلیل 
در سطح بررسی روابط  یکی از کاراترین این الگوها    زیستیمحیط

استبین مختلف.  بخشی  می  مطالعات  جداول   دهدنشان  چون 
به   -داده بیانستانده  بخشخوبی  میان  ارتباطات  های  کننده 

است به  می،  اقتصادی  مناسبتواند  وارد عنوان  برای  ابزار  ترین 
محاسبات   انجام    زیستیمحیطنمودن  های گذاریسیاستدر 

 .  (Zhai et al., 2019) یك کشور باشداقتصادی 
حاضررو  این   از مطالعه  از،  در  استفاده  نوع    با  پنج  انتشار  مقادیر 

هوا مهم  معلق) آالینده  ریز  اکسیدهای  ،  ها هیدروکربن،  ذرات 
دیاکسیددی،  نیتروژن و  بخش    در  (1)(اکسیدکربنگوگرد  هفده 

ستانده    - ستانده اقتصادی به جداول داده  - جداول داده،  اقتصادی
هفده بخش  .  داده شده استتعمیم داده    زیستیمحیط  -اقتصادی

، گاز  و  برق  آب و،  های )اطالعات و ارتباطات اقتصادی شامل بخش
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الکترونیکی،  نقلوحمل،  خودرو و ساخت قطعات  ،  رایانه و صنایع 
پتروشیمیفرآورده و  نفتی    و   آالت  ماشین،  اساسی  فلزات،  های 

، محصوالت ساختمانی،  بهداشتی  و  محصوالت دارویی،  تجهیزات
 محصوالت ،  آشامیدنی  و  غذایی  محصوالت،  شیمیایی  محصوالت
،  معدنی   محصوالت،  فلزی  غیر  کانی  محصوالت،  کشاورزی

در . پالستیك( است و الستیك،  کاغذ و چوب، نساجی محصوالت
داده  نهایت تکنیك  یك  از  استفاده  به    زیستیمحیط  هستاند  -با 

 اقتصادی حاصل از سیاست   -زیستیمحیط  بررسی اثرات مختلف
، زیستی محیطاثر  .  شودتجاری جایگزینی واردات نهایی پرداخته می

تغییرات اشتغال ،  های هوا و آثار اقتصادیتغییر میزان انتشار آالینده
 .  شودو ارزش افزوده در هر بخش را شامل می

در  ،  حاصل از تولید  زیستیمحیطآثار منفی  که  نیاز به توضیح است  
آالینده گروه  طبقههای  دو  غیرگازی  و  میگازی  . شوندبندی 

های مهم  های گازی شامل همان پنج نوع مذکور از آالیندهآالینده
به سه گروه پسماندهای مواد ،  های غیرگازیآالینده.  باشندهوا می

پسماندهای خشك  ، آلی با قابلیت تخمیر و تبدیل به کودهای آلی
. شوند و دفنی تقسیم میو پسماندهای غیرقابل بازیافت    بازیافتنی

پسماندهای غیرگازی در گروه اول و دوم که قابلیت ،  در این میان
دارای آثار  ،  بازیافت و ورود مجدد به فرآیند تولید را دارند،  تخمیر

  زیستی محیطآثار منفی    واقع  در.  باشندزیست نمیمنفی بر محیط
  گروه سوم  غیرگازی درهای  آالیندهو    ای گازیهانتشار آالینده  از
دفنی(  بازیافت  غیرقابلپسماندهای  ) در  .  شودحادث می  و  تقریبا 

در   های موجودمحدودیت  دلیلبه،  تمامی مطالعات خارجی و داخلی 
های مربوط به دفع زباله  فعالیت،  گردآوری آمار پسماندهای دفنی

،  بودندلیل دفنی  که این پسماندها به  ضمن آن.  است  شدهملحوظ ن
هوا  در  مستقیم  انتشار  پیشر  عدم  سیستمو  مدیریت های  فت 

رو از این  .باشندجدی نمیدارای تاثیرات منفی  ،  گونه پسماندهااین
،  در حین جایگزینی واردات نهایی  زیستیمحیطبرای محاسبه نتایج  

ذرات ریز  )  اطالعات مرتبط با انتشار پنج نوع مهم آالینده هوا فقط  
نیتروژن،  ها هیدروکربن،  معلق و  داکسیدی،  اکسیدهای  گوگرد 
 . شده استو استفاده از ترازنامه انرژی استخراج ، (اکسیدکربندی

  ،بخش دوم  این شکل است که در ساختار تحقیق به،  درادامه مطلب
به  به دربررسی    تفصیل  شده  انجام  تعدیل خصوص  تحقیقات 

دادهمدل مسایل    -های  به  با    زیستیمحیطستانده  آن  ارتباط  و 
پسیاستگذاری اقتصادی  استهای  شده  سوم    در.  رداخته  بخش 

و استفاده از تراز    زیستیمحیطستانده    -شناسی تحلیل دادهروش 
پایه جداول   بر ،  چهارم  در بخش.  تبیین شده استتولیدی لئونتیف  

 اهداف اقتصادی و انتشارمیزان تحقق  ،  زیستیمحیطستانده    -داده
نهایی  هاآالینده واردات  جایگزینی  است،  در حین  . محاسبه شده 

های آماری تحقیق و تجزیه و  با معرفی پایه،  پنجمنهایتا در بخش  
 ارایههای سیاستی پیشنهادات و توصیه ، آمده دستتحلیل نتایج به 

  .شودمی
 

 بیشینه تحقیق 
شده   انجام  تحقیقات  پیشرفت  روند  بررسی  هدف  با  بخش   این 

  طرف  تر از مطالعات پیشین در بربرای حصول به رویکردی قوی
بخش مطالعات در   این  در.  باشدمی  زیستیمحیطنمودن مشکالت  

تحقیقات  و  دیگر  کشورهای  در  شده  انجام  تحقیقات  گروه  دو 
است،  داخلی گرفته  قرار  بررسی  گروه.  مورد  هر  ها بررسی،  در 

پایهبه مطالعات  اولین  از  مطالعاتترتیب  جدیدترین  تا   انجام ،  ای 
این مطالعات   بندی از رویکرد و نتایج کلیجمع  در خاتمه.  شده است

 . انجام شده است

 
 مطالعات خارجی 

انتشار  ارتباط  مورد  در  تحقیقات  اولیه  هواآالینده  شروع  و    های 
با استفاده از جداولهای  سیاستگذاری ستانده به    - داده  اقتصادی 

می  1970سال   سال.  گرددبر  این  ارتباط  ،  (Leontief)  در 
بخش    70برای    ستانده اقتصادی را  -های هوا و ساختاردادهآالینده

زمانی   فاصله  نمود  1958  -80در  سال.  بررسی  بعد در    های 
(Forsund & Strom, 1976)  ،  تکنیكبا از    - داده  -استفاده 

های آب همانند فلزات  کنندهت از آلودهنوع متفاو  35تولید  ،  ستانده
ارگانیك،  دهااسی،  سنگین متفاوت  وکشآفت ،  ترکیبات  را   ...  ها 

نرو اقتصاد  دادند،  ژبرای  قرار  تحلیل  و  بررسی   (& Gay  .مورد 

(Proops, 1993  برآورد میزان تعدیل  ستانده برای    - از تحلیل داده
درصد  بیست  به  حصول  برای  خانوارها  مصرف  ساختار  در  الزم 

دی انتشار  در  کشوراکسیدکاهش  دو  در  انگلیس   کربن  و  آلمان 
ستانده    -از تکنیك داده،  (Frickmann, 2000).  نمودنداستفاده  

صادرات برزیل استفاده  های صنعتی در فرایند  برای تخمین آلودگی
 ی ها را با اجزاستانده که آلودگی  -وی بر مدل دادهتحلیل  .  کرد

)صادرات نهایی  گذاری،  تقاضای  و  ،  سرمایه  خصوصی  مصرف 
 (,.Hoekstra et al.  گذاری شده استپایه،  دولتی( مرتبط می کند 

،  آلمان،  برای کشورهای هلندستانده فیزیکی    -جداول داده،  2006)
با محاسبات  ،  ایتالیا،  دانمارک انتشار    زیستیمحیطفنالند را  برای 
ای در  ضایعات و گازهای گلخانه،  چرخه کربن در اقتصاد،  هاآلودگی
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اقتصادیبخش مختلف  نمودند،  های  تو.  ترکیب  برای  سعه آنها 
اقتصاد   -دادههای  دولج های شاخص،  زیستیمحیط  -یستانده 

نهایی  را    زیستیمحیط تقاضای  ، اکسیدکربندی  آلودگیبرای 
فسیلیسوخت فلزات،  های  خوردگی  و  محیط  شدن  ،  اسیدی 

 های حفر نشدههای حفر شده و زبالهزباله  ،های سوزانده شدهزباله
نمودندمحاس کار  ا ب  (Engstrom et al., 2007).  به  گیری  به 

داده یافته    -جداول  توسعه  اثرات ،  زیستیمحیطستانده 
  را با پیشین و پسین آن  و ارتباطات بخش کشاورزی زیستیمحیط
اقتصادی  بخش مختلف  ن های  بررسی  سوئد  کشور  . مودنددر 

(McGregor et al., 2008)  داده  زا ستانده    -جداول 
استفاده  منطقهچند  زیستیمحیط وای  تجارت   کرده  تعادل 
آنها  هدف  .  بررسی نمودند،  زیست را میان انگلیس و اسکاتلندمحیط

بود کیوتو  پروتکل  به  انگلیس  سیاستگذاران  تعهد  اثر  .  بررسی 
(Kerkhof et al., 2009)  ترکیب مخارج خانوار با یك مدل    ا ب

به بررسی روابط میان مصارف مختلف ،  زیستیمحیطستانده    -داده
دیخانوارها   انتشار  هلنداکسیدو  کشور  چهار  در  ، انگلیس،  کربن 

نروژ و  خصوصیات    بررسی.  پرداختند  سوئد  که  داد  نشان  آنها 
تراکم جمعیت و گرمای هوا  ،  کشورها همانند میزان عرضه انرژی

ها میان کشورها و بر تغییرات میزان انتشار آالینده،  در هر منطقه
تاثیر می از    (Davis & Caldeira, 2010)  .گذارددر هر کشور 

داده برای    -تکنیك  بین ارایه  ستانده  نشت  المللی پتانسیل 
منطقه اکسیددی نابرابری  میزان  و  مصرف  بر  مبتنی  ای کربن 

پرداختند  آلودگی کشورها  میان  تجارت  فرآیند  اساس   بر .  در 
آنهایافته دی  23،  های  موجودی  از   6/ 2)  اکسیدکربندرصد 

به ،  گیگاتون( نوظهور  بازارهای  سایر  و  چین  کشور  از 
در  مصرف ثروتمندکنندگان  ، آلمان ،  سوئد،  )سوییس  کشورهای 
 Wiebe et  (  .صادر شده است  اتریش و آمریکا(،  انگلیس،  فرانسه

(al,. 2012  در   زیستیمحیطستانده تعدیل شده    -از تحلیل داده
ایجاد  برای  جهان  مختلف  ج  مناطق  منابع  حسابداری  هانی  مدل 

آنها شامل بررسی  .  استفاده نمودند،  آلودگی بخش در   48مطالعه 
شده نشان داد که در  مدل حسابداری برآورد.  کشور جهان بود  53

 اکسید کربن خالص دی  میزان واردات،  (1995  -2005دوره زمانی )
 (& Das.  درصد افزایش یافته است  OECD  ،80در کشورهای  

(Paul, 2014 و  هند رد(Perobelli et al,. 2015) از  برزیل  در
ها با انتشار آالیندهستانده برای بررسی ارتباط میان    -تکنیك داده

استفاده   خانوارها  مصرف  ساختار  مطالعات  رد.  نمودندتغییر  ، این 
آالینده انتشار  دهك میزان  در  انرژی  مصرف  از  حاصل  های  ها 

.  شده استهای مختلف اقتصاد ارزیابی  مختلف درآمدی و در بخش
  20خانوارها مسئول ، ند و برزیلدو کشور هکه در  دادنتایج نشان 

انتشار آالینده  30تا   بوده ودرصد  الگوی مصرف    ها  در  در  تغییر 
درآمدیگروه باالی  انتشار  ،  های  کاهش  بر  بیشتری  اثر  دارای 

می جداول  به   اب  (Kjaer et al., 2015).  دباشآلودگی  کارگیری 
شش  زنجیره عرضه سبز در    محاسبهبه  ،  زیستیمحیطستانده    -داده

خدمات اجتماعی و  ،  خدمات درمانی،  غذا،  انرژی،  ساختمان  صنعت
دتجهیزات   دانمارک    رصنعتی(  آنها    تمحاسبا .  پرداختندکشور 
داد درمانی،  نشان  از    خدمات  سهم  بیشترین  بودن  دارا  باوجود 

. باشنددارای کمترین سهم در ردپای کربن می،  های دولت هزینه
درحالیکه کمترین تامین زنجیره عرضه سبز در بخش انرژی با دارا  

بیشترین سهم ردپای کربن در ، برابر کمترین سهم هزینه  بودن 
ستانده    -های دادهاز تحلیل  ،(Ke et al., 2016).  انجام شده است

های چندهدفی در اقتصاد چین استفاده  ریزیبرنامه   در  زیستیمحیط
برداری از معادن در بازه  ها را برای بهره کاراترین رهیافتنموده و  

اوردوس ،  (2012  -2025)  زمانی استان  نمودند  (2)در  . طرح 
این مطالعه نشان می یافته تلفیق مدلهای  بهینهدهد  سازی  های 

داده جداول  با  می  -اقتصادی  رشد ستانده  افزایش  ضمن  تواند 
های آب و هوا  کننده انتشار آالیندهکنترل ،  در این استاناقتصادی  

با اضافه کردن اطالعات   ،(Nagashima et al., 2017).  نیز باشد
بادیفن انرژی  تولید  به  داده به اوری مربوط  به  ،  ستانده  -جداول 

انرژی بادی در های تولید  در سیستم  زیستیمحیطارزیابی بارهای  
در طیف وسیعی از  ،  بر اساس محاسبات آنها.  کشور ژاپن پرداختند

،  (یدر بخش برق معمول  دیکاهش تول)  آثار منفی اقتصادی،  صنایع
جویی در مصرف انرژی و )صرفه  زیستبر محیط  آن  از آثار مثبت

  ا ب  (Li et al., 2018)  .انتشار دی اکسید کربن( کمتر بوده است
شناسایی روابط متقابل متابولیسم شهری و انتشار گازهای کربنی  

داده استراتژی،  ستانده  -در جداول  بررسی  انتشار به  های کاهش 
گوانگ استان  در  در چین  آلودگی  آنها    تمحاسبا.  پرداختنددانگ 

انتشار کربن اساسا در ثانویه  نشان داد که  با تولید    صنایع  مرتبط 
های  حمل و نقل متمرکز بوده و باید از فناوری  و صنایع ساخت ،  برق

ای  احتراق تمیز و تنظیم ساختار تولید برای کاهش گازهای گلخانه
 - داده کارگیری مدلبه   (Fang & Chen, 2019).  استفاده نمود
ای به بررسی نابرابری در انتشار آلودگی در کشور  منطقهستانده چند

وضعیت نامتوازن توسعه در چین ،  قدلیل انجام تحقی .  پرداختند  چین
منتشر  مناطق  در  نابرابری  ایجاد  سبب  که  و است  آلودگی  کننده 

استتاثیر  مناطق شده  آلوده  هوای  از  یافته.  پذیر  های  براساس 
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های برنده بخش،  این کشور  ساحل شرقی و ساحل جنوبی،  تحقیق 
درای جریان خالص ذرات ریز معلق و انتشار کربن از   ،زیرا. هستند

مرکز  یغربجنوب،  ی شرقشمال،  یغربشمالمناطق    نیچ  یو 
 زیستیمحیطستانده    - مدل داده  ك ی  (Xu et al., 2019)  .هستند

ساختار سیستم کردن  آشکار  آالیندهبرای  انتشار  در شهر  های  ها 
. دادندتعامالت داخلی آنها را توسعه    چین ودانگ در کشور  گوانگ

مطالعهیافته اساس   رب گوانگ ،  های  استان  ساخت ،  دانگدر 
غیر و  فلزی  معدنی  برق،  فلزیمحصوالت  تجهیزات ،  تولید 

عنوان مراکز انتقال  محصوالت شیمیایی به،  الکترونیکی و مخابراتی
با    (Long et al., 2020).  ها تعیین شدنددر شبکه انتشار آالینده

داده جداول  از  تعدیل  - استفاده  به    زیستیمحیطشده    ستانده 
های انسانی در شهر توکیو محاسبه ردپای کربن حاصل از فعالیت

ستانده    -دو جداول داده  مقایسه هر،  این مطالعه  فهد.  پرداختند
توکیومنطقه منطقه شهر  در سه  میزان  ،  ای و کلی  ارزیابی  برای 

نتایج مطالعه حاکی از انحراف حداکثری . انتقال ردپای کربن است
، های برقردپای کربن حاصل از تقاضای نهایی خانوارها در بخش

 Yan et).  ی بودساخت و ساز و خدمات خصوص،  شیگاز و گرما

al., 2020) چ دادهاز  برای  -ارچوب  خسارات   ستانده  برآورد 
بهداشتی    -اقتصادی و  آالیندهاجتماعی  انتشار  از  در حاصل   ها 

های یافته.  فرآیند تجارت خارجی در کشور آمریکا استفاده نمودند
  )برآیند خسارات تولید   این مطالعه نشان داد که اثر خالص تجارت

( فرآیند صادرات  در  اجتناب  میلیارد دالر(22شده  شده  و خسارات 
از برابر  7/32)  واردات  حاصل  دالر((  دالر   7/10میلیارد  میلیارد 

انتشار آالینده از  از خسارات حاصل  . بوده است  ها در هوا اجتناب 
به برابر  این کاهش در خسارات  میانگین  درصد کسری   7/2طور 

و   د  3/ 4تجاری  تجارت  از  حاصل  افزوده  ارزش  ایاالت  درصد  ر 
است بوده  آمریکا  سیاه.  متحده  کربن  تولید  صنایع  صنایع ،  در 

و   ارزش ،  معدنی پتروشیمی  از  نیمی  از  از   بیش  حاصل  افزوده 
 حالی   در.  رفته است  میان  از،  زیستیمحیط  دلیل خساراتصادرات به

حقوقی  خدمات  در  نسبت  این  در،  که  و  ناچیز    0/ 2حدود    بسیار 
است بوده    زا  (Bagoulla & Guillotreau, 2020).  درصد 

نموده و اثرات حمل و نقل دریایی   ستانده استفاده  -رهیافت داده
انتشار آالینده بر  ، گوگرددی اکسید،  کربندی اکسید)هوا  های  را 
میکرومتر(    10تا    5/2  ذرات ریز معلق با قطر،  اکسیدهای نیتروژن

قرار   بررسی  مورد  فرانسه  اقتصاد  اولین   نای.  اندداده در  مطالعه 
انجام بررسی    تحقیق  برای  فرانسه  کشور  در  منفی شده  آثار 

است  زیستیمحیط دریایی  نقل  و  حمل  بخش  تحقیق این  .  در 

المللی دریانوری تر توسط سازمان بین اعمال مقررات دقیق   دلیلبه
ها در مناطق  برای کاهش میزان انتشار اکسیدهای گوگرد از کشتی

است شده  انجام  اروپا  اتحادیه  یافته.  دریایی  این براساس  های 
توجه بوده و این  تاثیر صنعت دریایی بر آلودگی هوا قابل،  مطالعه

کننده در کشور  بخش مهم آلوده   64بخش در رتبه پنجم در میان  
ستانده    -از جداول داده  (Ziwen et al 2021).  فرانسه قرار دارد

برای بررسی مفاهیم آب مجازی و انرژی    زیستیمحیطای  منطقه
نمودند استفاده  در کشور چین  پکن  در شهر  یافته  هدف  .  تجسم 

 برطرف   پیشنهاد رویکردی متفاوت از کاهش مصرف آب برای،  آنها
.  ای در شهر پکن بودنمودن مشکل کمبود آب در مقیاس منطقه

ر منطقه نتایج مطالعه آنها نشان داد که صنایع تامین برق و گاز د 
 (Liu.  بخش معمول مصرف بسیار آب و انرژی است،  جیاکوژانگ

(et al., 2021  داده جداول  از  استفاده  منطقه   -با  به ستانده  ای 
بررسی تاثیر آلودگی هوا بر فرآیند تحقیق و توسعه در کشور چین 

( دوره  پرداختند 2007  -2016در  آنها.  (  مطالعه  داد  نتایج  ،  نشان 
هوا   در  آلودگی  تکنولوژی  پیشرفت  و  نوآوری  برای  تهدید جدی 

است چین  یافته.  کشور  به  توجه  این  با  افزایش ،  تحقیق های 
،  میکرومتر در هوا  5/2درصدی در غلظت ذرات معلق با قطر  یك

( و حق  درصد0/ 17)  مخارج،  درصد(0/ 36)  سبب کاهش کارمندان
در هر ( در فرآیند تحقیق و توسعه  درصد  3/0ثبت اختراع جدید )

 . شده استسال 

 

 مطالعات داخلی  
داخل کشور داده،  در  رهیافت  استفاده  با  گرفته  انجام    -مطالعات 

می گسترده  و  متنوع  بسیار  تحقیقات .  باشدستانده  زمینه  در   اما 
دلیل  زیستیمحیط و  جدید  به  مباحث  بودن  اطالعات  تر  ماهیت 

اولین استفاده از .  انجام شده است  کمتریمطالعات  ،  مورد استفاده
مطالعه   مربوط به زیست  در زمینه محیطستانده    -های دادهتحلیل

(Akhbari, 2003)  تحقیق.  است این  آالینده ،  در  زایی  میزان 
داده جداول  از  استفاده  با  خانوارها  مصارف   ستانده    - غیرمستقیم 

برق مصرف    ،براساس محاسبات .  محاسبه شده است  1378سال  
خانوارها سهم  توسط  دی  بیشترین  انتشار  در  و   کربناکسیدرا 

داده استاکسیددی اختصاص  به خود   (Nasrollahi et.  گوگرد 

(al., 2012  ،گلخانه گازهای  انتشار  و  بررسی  کاربرد به  با  ای 
  رد مودر    محاسبات آنها نشان داد که.  ستانده پراختند  -داده  تکنیك

 یلی ای و ردهجا،  ییاهو  نقلو    حمل  یبخشها،  هاهالیندآ  غلبا
مطالعه .  میباشند  هالیندآ  یهازگا  نمنتشرکنندگا  ترینرگبز در 
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ستانده    - از جداول داده،  (Nasrollahi et al., 2014)دیگری از  
انتشار گازهای آالینده در استان یزد استفاده   برای بررسی میزان 

اساسی یافته  س براسا .  استشده   فلزات  آنها بخش ساخت  ،  های 
درصد بیشترین    40ساخت محصوالت فلزی فابریکی بانزدیك به  

 (Sharifi.  را داشته استیزد  سهم از میزان انتشار آالیندگی استان  

(& Dehghanpoor, 2016  ستانده برای محاسبه    -از جداول داده
انواع آالینده انتشار  انرژی گاز تغییرات در  های حاصل از مصرف 
استفاده ،  1391و    1380مقطع زمانی  توسط خانوارهای کشور در دو  

های حاصل از نتایج مطالعه حاکی از افزایش انتشار آالینده .  نمودند
مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی گاز توسط خانوارها در سال 

سال    1391 به    زا  (Sharei et al., 2017)  .است   1381نسبت 
  1390ستانده سال    -داده  مهم جداولرویکرد شناسایی ضرایب  

اکسیدکربن در بخش صنعت  برای محاسبه کشش شدت انتشار دی
یك درصد ،  توجه به برآوردهای مطالعه  با .  استفاده نمودند،  کشور

تواند به کاهش بیش از یك  تغییر در تکنولوژی و نحوه توزیع می
دی انتشار  شدت  بخش  درصد  این  در  شودکسیدکربن  . منجر 

(Jafari Samimi & Najari, 2018)   تغییرات آالیندگی بخش
داده از آخرین جداول  استفاده  با  را  های ستانده در سال   -صنعت 

نمودند  1390و    1380 این    .بررسی  بیانگر  تحقیق  این   نتایج 
مثبت تغییر  بیشترین  با  نهایی  کاالهای  تولید  که  است   ،  بوده 

 (& Bazazan. ها بوده استل موثر بر افزایش انتشار آالیندهعام

(Samavati, 2020  ، مدل ستانده    از  برای   زیستیمحیطداده 
کربن بر درآمد خانوارهای آثار توزیعی مالیات بر دی اکسید بررسی

دهد نشان میاین مطالعه  نتایج  .  استفاده نمودند  اییشهری و روست
نابرابری در شهرها  ،  در صورت اعمال مالیات بر دی اکسیدکربن

در  گسترده  و  نمیتر  افزایش   ( ,.Heidari et al.  یابدروستاها 

 های کشش  محاسبه  برای   زیستیمحیط  ستانده  -داده  الگوی  از  2020)

وب روابط چارچ  در  ایران  اقتصاد  در   اکسیدکربن  دی  انتشار   با  مرتبط
بخش  میان  اقتصادیمتقابل  نمودند،  های  این  تایج  ن.  استفاده 

داد نشان  بخش  مطالعه  نقلکه  و  حمل  کانی،  های  های صنایع 
غیرفلزی و صنایع فلزات اساسی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را به 

 . اندانتشار دی اکسیدکربن داشته برطور مستقیم و غیرمستقیم 
 

 بندی جمع
ارتباط میان ،  های اخیردهد که در دههمطالعات مذکور نشان می

توسعه دستیابییافتگی  سطح  میزان  و  استانداردهای   جوامع   به 
  البته.  کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است  در  زیستیمحیط

میالدی   90تا    70های  ه آغاز انجام بیشتر این نوع مطالعات در ده
اما در دهه اخیر بیشترین  .  در کشورهای اروپایی و آمریکا بوده است

، رسد نظر میبه.  انجام شده استتعداد این مطالعات در کشور چین  
و   زیستیمحیط هایچالشهمراه با شتاب رشد و توسعه اقتصادی 

بیشتر    را  ضرورت انجام چنین تحقیقاتی،  در کشور چینجمعیتی  
،  مطالعاتاین    آن است که در بیشتر  مهمنکته  .  نمایان ساخته است

خانوارها مصرف  ساختار  نهایی،  تاثیر  تولید  تقاضای  فرآیند  بر   و 
ها مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر به بررسی  انتشار آالینده

بر انتشار آلودگی توجه شده  تجاری    اقتصادی و  هایآثار سیاست
پیشنهادات    در نهایتو    هاگیریتصمیم،  هاارزیابیهمچنین  .  است

ها بوده آالیندهانتشار  اساس  بر  این مطالعات بیشتر    انجام شده در
در یك فرآیند    که  حالی  در.  شده استناست و ابعاد اقتصادی لحاظ  

زمان   لزوم توجه به تامین هم،  گیری برای یك کشوردرست تصمیم
و   اقتصادی  می  زیستیمحیطاهداف  جهت   همینبه.  باشدمطرح 

مطالعات ویکردی متمایز از  این است که با ر  تالش مطالعه حاضر بر
کنار چالشمحیطمسایل  ،  پیشین در  نیز  را  اقتصادی  زیست  های 

و   سیاست داده  قرار  توجه  مورد  نهایی  واردات  جایگزینی    تجاری 
تامین که  مناسب  هر  راهکارهای  استانداردهای    کننده  دو 

مقوله  زیستیمحیط اقتصاد  و  بااهمیت  سیاست  های  جریان  در 
 .  نمایدرا بررسی ، مذکور باشد

 

 روش پژوهش
م و  به  اقتصادی  آثار  بررسی  ابعاد  مرت  زیستیمحیطنظور  با  بط 

مسا آالیندهمختلف  به یك  ،  هاله  سازی برای مدلچارچوب  ابتدا 
نیاز ،  شوندها توسط فعالیت اقتصادی تولید میمسیری که آالینده

که    بایستی مناسب باشد به طوریچارچوب  این  ،  عالوهه  ب.  است
زیستی  محیطتغییرتاثیرات    هایی که برایآنها را در تعاریف سیاست

 .  توانمند سازد، اندگذاری شدههدف
مقاله این  اقتصادیچ،  در  مدل  نوع  این  برای  مفهومی    -ارچوب 

داده،  زیستیمحیط مدل  است  -یك  متداول  آغاز .  ستانده  نقطه 
نوع  ستانده جدول مبادالت است که در اصل یك    - سیستم داده

باشد که مبادالت بین صنعتی  میهای ملی  توسعه یافته از حساب
دارند قرار  نهایی  تقاضای  مبادالت  آن  کنار  در   (& Miller  و 

(Blair, 2009  . 
معادله تراز را برای هر صنعت و یا هر بخش به ،  جدول مبادالت 

  .دهدصورت زیر قرار می

(1)      nidXaX ijiji .......1=+=∑ 
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  i ،ijaعبارت است از مجموع ستانده صنعت   iXدر معادله فوق 

.  است  ام  jمقدار کاالی مورد نیاز برای تولید یك واحد از کاالی  

یك ثابت تناسب می باشد که به عنوان ضریب    ijaبه عبارت دیگر 

های رض وجود دارد که نهاده در اینجا این ف.  فنی شناخته شده است
ه ثابت نسبت و بازد ای سهم ثابتی از ستانده خریدار هستندواسطه

دارد وجود  مقیاس  .  به 
j

X   کاال کل  نیز  idو    امjی  تولید 

در واقع .  دهدرا نشان می  به تقاضای نهایی  i  های صنعتفروش 

jij.  توان به دو بخش تقسیم کردرا میتولیدات هر صنعت   Xa∑  

و سایر   بخشی است که به عنوان نهاده واسطه در خود آن صنعت

می قرار  مصرف  مورد  دیگر.  گیردصنایع  که  idبخش  به    است 
تقاضای نهایی رو    این  از.  تقاضای نهایی تخصیص داده می شود

گذاری سرمایه ،  است و شامل مصرفزا  متغیر برون،  برای هر کاال 
موجودی تغییرات  انضمام  فیزیکیبه  و  هزینه،  های  دولتی  های 

 .  Blair, & (Miller (2009باشدخالص صادرات می

ردی قادر به تشخیص تولید چنین رویکاین  ،  های مناسبتعدیلبا  
)تقاضای تولید( و یا تقاضای    ایواسطهای که بر اثر تقاضای  آالینده

با روش .  خواهد بود،  شودمربوط می  نهایی )تقاضا برای مصرف(
 .  می تواند به صورت زیر باز نویسی گردد( 1) معادله، جبر ماتریس

 (2)            DAXX += 
فوق معادله  بردار  Xدر  از  است  م  nعبارت  از  جموع  بعدی 

بعدی از کاالهای مورد نیاز    nعبارت است از بردار D،  هاستانده
  ضرایب  nnعبارت از ماتریس  Aبرای رفع تقاضای نهایی و 

 . است  فنی
 

 (3)                   

nnnnn

n

n

aaaa

aaaa

aaaa

..........

.

.

..........

...........

321

2232221

1131211

   =A  

 
 

قطری   ضرایبماتریس  Aماتریس   وعناصر  است  لئونیف  ثابت 
به میزان یك    ی نهاییافزایش تقاضادهنده اثر مستقیم  نشان،  آندر

بر   بخش  هر  تولیدات  برای  در  واحد  تولید  بخش  آن  افزایش 
اثر مستقیم بیانگر پتاسیل درونی هر یك  ،  به عبارت دیگر.  باشدمی

 .  باشدهای اقتصادی میتنهایی در مجموعه بخشها به از بخش

سی(  2)معادله   پایه سیك  معادالت  دادهتم  بیان    -ای  را  ستانده 
 ماتریس  .  معادله باال را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد.  داردمی

1)( −− AI ، باشدلئونتیف می ضرایبمعکوس ماتریس . 

(4)         DAIX 1-- )(= 
روشن است که اگر معادله مربوط به معکوس ماتریس لئونتیف را  

 خواهیم داشت: ، بسط دهیم

(5 )  ...........)_( ++++= 321_ AAAIAI 
 خواهیم داشت:   4در معادله  5با جایگزینی معادله 

(6)  

   ...........++++= DΔADΔADΔADΔXΔ 32

 
.  کندتقاضای نهایی را مشخص می در  افزایش  DΔ،  که  طوریه  ب

DΔAهایی است که برای تولید  دهنده نهاده نشانDΔ مورد نیاز

DΔA2.  است

DΔAهایی است که برای تولید عبارت از نهاده 

نیاز است و به همین ترتیب تعداد   تا بیمورد  ادامه دورها  نهایت 

چنانچه. به عبارت دیگر. یابدمی
11 __)_( RAI  . باشد =

 

(7)         

nnnnn

n

n

rrrr

rrrr

rrrr

..........

.

.

..........

...........

321

2232221

1131211

   =
1_R 

 

، هاو همه نیازمندی  وابستگی متقابلب  یضرا  شامل،    ijr  ضرایب

غیر و  اقتصاد  مستقیم  در  تولید  برای  برای  مستقیم  که  است 
این .  گردندهای تقاضای نهایی عرضه میسازی نیازمندیبرطرف

اختن  مشخص س  برایستانده    -تعریف مشخصه مهم تحلیل داده
می توضیح  را  غیرمستقیم  و  مستقیم  واقع  .  دهداثرات  دلیل بهدر 

میان  اقتصادجریان  در  برای  تغییر  ،  بخشی کاالها  نهایی  تقاضای 
چون تقاضا .  شودمیتغییر در کل اقتصاد  سبب  یك کاالی ویژه  

ها که برای تولید  ای )تولیدات سایر بخشهای واسطهبرای نهاده 
بخش دیگر  میدر  استفاده  اقتصاد  میهای  تغییر   در.  کندشوند( 

∑،  این ارتباطات میان بخشی  بررسی
=

n

i
ijr

1

یا مجموع عناصر ستون    

j11ماتریس   ام __)_( RAI و   اثر کلی )اثرات مستقیم،  =
ر  ای یا افزایش تولید دهای واسطهغیر مستقیم( تقاضا برای نهاده 

شدن یك واحد به تقاضای نهایی   در نتیجه افزوده  کل اقتصاد را
 .  Blair, & (Miller (2009 دهدنشان می  امjکاالی 

 تواند برای در نظر گرفتن آلودگی که از فعالیت  می  ایپایه این مدل  
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 .  گرفته شودنیز به کار ،گردداقتصادی منتج می
هایی  ستانده به مدل   -داده  های اولیه به بسط و توسعه مدلطرح

 1960بگیرند به اواخر دهه  بر  را نیز در  زیستیمحیط  هایکه جنبه
که   زیستیمحیطستانده    -داده  مدل  .رسدمی اضافی  بلوک  یك 

را    زیستیمحیط شامل ستانده   بر نیز  است  بلوک  .  گیردمیدر  این 
آالینده انواع  حجم  بخشمجموع  توسط  شده  تولید  های های 

تواند بر و می.  دهداقتصادی را در نتیجه فعالیت تولیدی نشان می
 فرمولیزه شود  اساس تعاریف زیر

 (8)               xrq = 
 (9)           xpl =  

Q(q),L(l(در روابط فوق 
ii

ب بردارهای مجموع به ترتی  ==

آالینده آالینده  و  هوا  یهاانتشار  دفنی  مصرف  ها مجموع 
غیربازیافتنی بخشدفنی(  و    )پسماندهای  را  هاتوسط  تولیدی  ی 

(  .داردبیان می
X

Q
(r),

X

L
(p

i

i

i

i بردارهای ترانسپوز شده   ′=′=

آالینده  ضرایب انتشار  هواها شدت  توس  ی  دفنی  مصرف  ط  و 
 .  باشدهای تولیدی در یك اقتصاد میبخش

نشان داده شده است خواهیم    (4)که در معادله    Xیگزینی  ابا ج
 . داشت

(10)           DAIrq _1)_( ′=  

(11)           DAIpl 1_)_( ′=  
 لئونتیف به شرح زیر:   ماتریس با بسط معادله مربوط به معکوس 

(12)   

   ......................)( 321 ++++=− − AAAIAI 
 خواهیم داشت  

(13)       DAAArDrq .....)( +++′+′= 32   

(14)      DAAApDpl .....)( +++′+′= 32  
برای   مستقیم  تولید  تقاضای  از  ناشی  متناظر  اثرات  اینجا  در 

یابد که  صنعت ارتباط می با فعالیت اقتصادی هر  ،  کاالهای مختلف

yr,ypبردارهای  به وسیله  .  بیان میشوند ′′

yAAAr  نهایت  در .....)( 32 +++ ،

yAAAo .....)( 32 +++،  yAAAp .....)( 32 +++ 
آالینده تولید  ترتیب  آال   هوا  به  دفنی  مصرف  با و  مرتبط  ینده 

تولیدغیر برایمستقاضای  خریداست    کاالهایی  تقیم    های که 
شاملواسطه را  اقتصاد                                                                                 (Forsund&Strom1976).گردد میای 

 در گردآوری آمار های موجودبه دلیل محدودیت، مطالعه حاضر در

انتشار آالینده ،  های تولیدآلودگی برای بخش  هوای در   هایفقط 
های  های مربوط به دفع زباله توسط بخشنظر گرفته شده و فعالیت

است،  اقتصادی نگردیده  در  (Miller& Blair,2009). ملحوظ 
بعد افزوده،  بخش  ارزش  تغییرات  بررسی  منظور  و  ،  به  اشتغال 

  بر،  بخش  هر  توسعه جایگزینی واردات نهایی در آلودگی در نتیجه  
رابطه تراز تولیدی لئونتیف استفاده   از،  ستانده  -تحلیل دادهمبنای  

 . شودمی

 (15)      
iiiii MEDWX −++= 

مصرف    iW،  امiارزش تولید ناخالص داخلی بخش    iXکه در آن  

میانواسط )مبادالت  بخشی  بین  ترکیبی  ارزش    iD،  بخشی(ه 
، ام شامل )مصرف خصوصی  iتقاضای ترکیبی نهایی داخلی بخش

ارزش صادرات کاالها و خدمات   iE،  دولتی و تشکیل سرمایه(

بخش  iMو  ام  iبخش   خدمات  و  کاالها  واردات   ام iارزش 
واردات نهایی و    به منظور تفکیك واردات به دو جز  حال.  باشدمی

واسطه  مدنسبت  ،  واردات  زیر  صورت  به  داخلی  قرار  عرضه  نظر 
 .  گیردمی

(16)      
ii

i

ii

ii
i

DW

M

DW

EX
d

+
−=

+

−
= 1  

 .  به این صورت میزان تولید به صورت زیر به دست می آید 

(17)       iiiiii EDdWdX ++= 

رابطه فوق   تقاضای   iiDdمبادالت واسطه داخلی و    iiWdدر 

داخلی می با ضرب  .  باشندنهایی  عبارتی    iDو    iWدر    idبه 
واردات را می توان بنابراین  .  گیرندنظر قرار میمبادالت داخلی مد

واردات واسطه و واردات نهایی تفکیك از طریق روابط زیر به دو جز  
 . کرد

(18)         iii

w

i WdWM −= 

(19)        w

ii

f

i MMM −= 
توان ضرایب واردات واسطه و نهایی را به صورت زیر به  حال می

 .  دست آورد

(20)        i

w

i

w

i

i

w

iw

i WuM
W

M
u == 

(21)        i

f

i

f

i

i

f

if

i DuM
D

M
u == 

 داریم 19در رابطه  20و  21با جایگذاری روابط 

(22)          i

f

ii

w

ii DuWuM += 
 داریم  15در رابطه  22با جایگذاری رابطه 

http://econpapers.repec.org/RAS/pfr104.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/pst170.htm
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(23)       ii

f

ii

w

ii EDuWuX +−+−= )1()1(  
 

دادن   قرار  برابر  با  wحال 

i  وf

i  جای )1(  به  w

iu−    و

)1( f

iu− و jiji XAW =   داریم 
 

(24)       ii

f

ijij

w

ii EDXAX ++=   

در این .  د( بنویسیمبخش )کل اقتصاnچنانچه رابطه فوق را برای  
 : صورت داریم

(25 )  )()_( EDαAαIX f += 1_w  → 

EDAXX fw +=−  →  
EDAXX fw ++=   

 

ماتریس تقاضای    Dfماتریس صادرات و    Eفوق    روابطدر  
داخ متغیرنهایی  که  دهند  می  نشان  را  برونلی  محسوبهای   زا 

𝑅−1همچنین .  شوندمی = (𝐼_𝛼𝑤𝐴)−1    معکوس ماتریس
لئونتیف است که مبادالت واسطه ای بین بخشی را نشان  ضرایب 

یر تغییرات تقاضای  حال از آنجا که تغییرات تولید تحت تاث.  دهدمی
بایست از دو طرف دیفرانسیل می.  نظر می باشدطرف اقتصاد مد

.  کل بگیریم که مراحل اثبات آن از حوصله این تحقیق خارج است
   .شود که به صورت زیر استا میبنابراین تنها به نتیجه نهایی اکتف

(26 )      ∆𝑋 = 𝑅−1𝛼𝑓∆𝐷 + 𝑅−1∆𝐸 +

𝑅−1∆𝛼𝑓𝐷 + 𝑅−1∆𝛼𝑤𝑊 
 

رابطه  یاجزادر   راست  DR،  26  سمت  f−1    اثرات سهم 
تغییرات غیرمستقیم  و  در   مستقیم  نهایی  کاالهای  واردات  در 

این .  دهدهای مختلف اقتصادی بر تغییر تولید را نشان میبخش
اثرات نهایی است،  نوع  از   سیاست جایگزینی واردات کاالهای  و 

که فرض    با توجه به این .  نشان داده خواهد شد  fIS  پس با   این

ماتریس  معکوس  و  داشته  وجود  مقیاس  به  نسبت  ثابت  بازدهی 
تغییرات کلی )اثرات مستقیم و .  ثابت است  ضرایبلئونتیف دارای  

افزودهغیر آلودگی تحت تاثیر   اشتغال و،  مستقیم( تغییرات ارزش 
 .  میشودزیر محاسبه  روابطجایگزینی واردات کاالهای نهایی از 

(27 )      ∆𝑉 = 𝑣𝐼𝑆𝑓 ∆𝐿 = 𝑙𝐼𝑠𝑓  ∆𝑃 = 𝑝𝐼𝑠𝑓 
 

VΔ  ،LΔ    وPΔ  افزوده ارزش  ماتریس تغییرات  ، به ترتیب 

تحت تاثیر تغییرات اشتغال و تغییرات میزان انتشار انواع آلودگی  

جایگزینی واردات که خود در نتیجه سیاست  است  تغییرات تولید  
ماتریس ضرایب ارزش    pو   v  ،l.  است،  ایجاد گردیدهنهایی  

انتشار ،  افزوده ضرایب  ماتریس  و  کار  نیروی  ضرایب  ماتریس 
 باشد آلودگی برای هر واحد تولید در هر بخش اقتصادی می

,2000)Frickmann( و )all, 2008 McGregor et( 

𝐼𝑆𝑓  و در رابطه  (3چنانچه با توجه به رابطه ) = 𝑅−1∆𝛼𝑓𝐷 ،

)ماتریس    Aعناصر قطری ماتریس  ،  (27در روابط )  R_1جای  به
شود  ضرایب داده  قرار  لئونتیف(  حاصل.  ثابت  ،  محاسبات 

اشتغال و آلودگی  ،  مستقیم ارزش افزوده  دهنده میزان تغییر نشان
. ها استهای اقتصادی و مستقل از سایر بخش در هر یك از بخش 

( روابط  دیگر  عبارت  از    (28به  یك  هر  درونی  پتانسیل  بیانگر 
مطبخش مورد  متغیرهای  تغییر  در  اقتصادی  فرآیند  های  در  العه 

 . باشد یم جایگزینی واردات نهایی

(28  )         ∆𝑉1 = 𝑣. 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝐴). ∆𝛼𝑓𝐷  

∆𝐿1 = 𝑙. 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐴). ∆𝛼𝑓𝐷    
∆𝑃1 = 𝑝. 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐴). ∆𝛼𝑓𝐷        

 

از محاسبات حاصل در  28)با کسر محاسبات حاصل در روابط    )

تغییر  غیرمستقیم    اثر ،  ( 27)روابط   بر  نهایی  واردات  جایگزینی 

افزوده ارزش  روابط ،  غیرمستقیم  نتیجه  در  آلودگی  و  اشتغال 
کر ذ  الزم به.  دست خواهد آمدبه،  های اقتصادیبخشی بخشمیان
نوع آالینده هوا به تفکیك    5تغییرات انتشار آلودگی برای  ،  است

نهایی جمع می مرحله  در  و   ( ,Miller & Blair  شودمحاسبه 

(2009  . 
که توسط   1389ستانده سال    - از جداول داده،  حاضرپژوهش   در

همچنین .  استفاده شده است،  شده استمنتشر  بانك مرکزی ایران  
آالینده  انتشار  از  میزان  نیز  سال آخرین  ها  انرژی    1395  ترازنامه 

فعال در حوزه تولید و توسعه جایگزینی   بخش اقتصادیهفده  برای  
 .  استخراج شده استواردات نهایی 

 

 نتایج  
تاثیرات  ،  تاثیرات مستقیم،  (287و    27با استفاده از روابط نهایی )

  صد )  جایگزینی واردات نهاییتاثیرات غیرمستقیم سیاست    کلی و
و انتشار    میزان اشتغال،  میلیارد ریال( بر روی تغییر ارزش افزوده

بخشآالینده در  هوا  استهای  شده  محاسبه  اقتصادی  .  های 
بخش از  یك  هر  درونی  پتانسیل  بیانگر  مستقیم  به تغییرات  ها 

 برای تغییر   بدون در نظر گرفتن ارتباطات میان بخشی  تنهایی و
اما به دلیل جریانات  .  باشدمیتی  زیسمحیطمتغیرهای اقتصادی و  

تغییرات مستقیم صورت گرفته در  ،  میان بخشی کاالها در اقتصاد
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تواند معیار مناسبی جهت های مختلف نمینتیجه اجرای سیاست
چرا که یك بخش  . های اقتصادی باشدبندی و گزینش گروه طبقه

نتیجه  های مذکور در  داشتن کمترین تغییر مستقیم شاخصبا وجود  
طات قوی برون بخشی تواند به دلیل ارتبامی، اجرای یك سیاست

.  بیشترین تغییر غیرمستقیم را ایجاد نماید،  ای باال و مصارف واسطه
مستلزم در نظر  ،  های واقعی بندیحصول به نتایج و رتبه،  نهایت  در

مجموع کلی(   گرفتن  )تغییرات  غیرمستقیم  و  مستقیم  تغییرات 
مث.  باشدمی بخشبرای  از  برخی  در  مستقیم  ،  هاال  اثرات  برآیند 

اثرات غیرمستقیم قوی   و  به    شده که  سببضعیف  مزبور  بخش 
 .  های برتر جداول قرار گیردبخش لحاظ اثرات کلی جز

)همان جدول  در  که  می1طور  مشاهده  هدف   چنان،  شود(  چه 
ایجاد  به  ارزش   معطوف  باشدبیشترین  سیاست ،  افزوده  اتخاذ 

های محصوالت دارویی  ترتیب در بخشجایگزینی واردات نهایی به

بهداشتی  پالستیك،  و  و  تجهیزات ماشین،  الستیك  و  ،  آالت 
محصوالت نساجی و چوب و کاغذ ،  های نفتی و پتروشیمی فرآورده

های آب  همچنین بخش.  شودپیشنهاد می،  و محصوالت ساختمانی
گاز و  برق  و صنایع  ،  و  الکترونیکیرایانه  نیز   نقلوحمل،  ساخت 

ترتیب دارای کمترین توان افزایش تولید درجریان سیاست مذکور  به
تفاوت محسوس تاثیر توسعه جایگزینی  ،  نکته قابل توجه.  باشندمی

بخش در  غیرمستقیم  و  مستقیم  تولید  بر  نهایی  های واردات 
می مثال.  باشد اقتصادی  پیش،  برای  ارتباطات  دلیل  قوی به  ین 

،  ویژه بخش کشاورزی های اقتصادی بهصنایع غذایی با سایر بخش
بیشترین  غذایی سبب  در بخش صنایع  نهایی  واردات  جایگزینی 

می غیرمستقیم  افزوده  حالی.  شودارزش  بخش   در  پتانسیل  که 
 . باشدپایین می به نسبت مذکور در ایجاد مستقیم ارزش افزوده

 
 

 میلیارد ریال  (: تاثیر سیاست جایگزینی واردات نهایی به میزان صد 1جدول )

 )میلیارد ریال(  افزودهبر افزایش ارزش

 بخش 
ارزش افزوده  

 مستقیم 

رتبه  

 بخش 

ارزش افزوده  

 غیرمستقیم 

رتبه  

 بخش 

 کل

 ارزش افزوده 

رتبه  

 بخش 
 13 1/39 8 9/7 14 2/31 اطالعات و ارتباطات  

 17 8/24 15 1/4 17 7/20 برق و گاز  ، آب

 7 73 5 6/9 7 4/63 خودرو وساخت قطعات  

 15 7/33 7 5/8 15 2/25 حمل و نقل  

 16 8/29 12 4/6 16 4/23 رایانه و صنایع الکترونیکی

 4 8/85 14 7/4 4 4/78 های نفتی و پتروشیمی فرآورده 

 10 2/59 10 1/7 9 1/52 فلزات اساسی  

 3 86 11 8/6 3 2/79 آالت و تجهیزات  ماشین 

 1 1/98 2 8/11 1 3/86 محصوالت دارویی و بهداشتی

 6 7/76 6 1/9 6 6/67 محصوالت ساختمانی 

 8 7/69 9 5/7 8 2/59 محصوالت شیمیایی 

 9 66 1 1/16 10 9/47 محصوالت غذایی و آشامیدنی  

 14 9/35 16 5/3 13 4/32 محصوالت کشاورزی 

 11 3/44 13 9/5 12 4/38 محصوالت کانی غیرفلزی  

 12 44 17 7/2 11 3/41 محصوالت معدنی 

 5 5/80 3 3/11 5 2/73 چوب و کاغذ  ، نساجیمحصوالت 

 2 6/90 4 1/10 2 5/80 الستیك و پالستیك  
       Source: I-O tables (2016) and Research findings 
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جدول در  محاسباتی  نتایج  )مقایسه  نشان2و    1های  دهنده (، 
اهداف اقتصادی   هم زمان  ها در تامین  هماهنگ بودن نسبی بخش 

بهمی اشتغال گونه باشد.  پتانسیل  بیشترین  که  حین ای  در  زایی 
آالت ترتیب مربوط به ماشین نهایی نیز بهفرآیند جایگزینی واردات  

و تجهیزات، محصوالت غذایی و آشامیدنی، محصوالت دارویی و 
باشد. همچنین  بهداشتی، محصوالت نساجی و چوب و کاغذ می

ضعیفبخش نیز  های  افزوده،  ارزش  ایجاد  در  توانایی    بیشتر تر 
تباطات،  های اطالعات و ارکمتری در ایجاد اشتغال دارند. بخش

آب و برق و گاز، حمل و نقل، رایانه و صنایع الکترونیکی، قادر به 
فرصت نهایی ایجاد  واردات  جایگزینی  حین  کمتری  شغلی  های 

بخشمی برخی  توانایی  در  تناقض  محصوالت  باشند.  همانند  ها 
تامین   در  پالستیك  و  الستیك  و  آشامیدنی  و  زمان غذایی   هم 

شود. سیاست جایگزینی واردات نهایی  اهداف اقتصادی مشاهده می
ارزش  بیشترین  ایجاد  وجود  با  پالستیك،  و  الستیك  افزوده، در 

بخشفرصت سایر  به  نسبت  را  کمتری  شغلی  فراهم  های  ها 
نماید. بخش صنایع غذایی نیز با وجود دارا بودن پتانسیل باالی می

اشتغال غیرمستقیم  و  جایگزینمستقیم  فرآیند  در  واردات زایی  ی 
بخش سایر  با  قیاس  در  کمتر  توانایی  ارزش  نهایی،  ایجاد  در  ها 

ای افزوده مستقیم دارد. اگرچه تامین بخش عمده مصارف واسطه
بخش  سایر  از  ایجاد آن  سبب  کشاورزی،  بخش  ویژه  به  ها 

های شغلی و ارزش افزوده در فرآیند  غیرمستقیم بیشترین فرصت 
 شود.  جایگزینی واردات نهایی می

به هر دو هدف    هم زمان  طورکلی چنانچه توجه صرف بر حصول  به
باشد نهایی  واردات  جانشینی  ازطریق  اشتغال(  و  ، اقتصادی)تولید 

بخش به  مالی  منابع  ماشیناختصاص  تجهیزات های  و  ،  آالت 
، محصوالت نساجی و چوب و کاغذ،  محصوالت دارویی و بهداشتی

 .  بازدهی را خواهد دادترتیب بیشترین به
( نشان 3های هوا در جدول ) بررسی افزایش میزان انتشار آالینده

خسارات  ،  دهدمی جایگزینی    زیستیمحیطبیشترین  از  حاصل 
به نهایی  فرآوردهواردات  تولید  در  پتروشیمی ترتیب  و  نفتی  ،  های 

پالستیك و  نقل،  الستیك  و  و  ماشین ،  حمل  تجهیزات  و  آالت 
 . شود ت شیمیایی حادث میمحصوال 

 

 نفر(  )هزار میلیارد ریال بر افزایش اشتغال(: تاثیر سیاست جایگزینی واردات نهایی به میزان صد  2جدول )

 بخش 
اشتغال  

 مستقیم 

رتبه  

 بخش 

اشتغال  

 غیرمستقیم 

رتبه  

 بخش 

 کل

 اشتغال 

رتبه  

 بخش 

 17 45/0 10 077/0 17 37/0 اطالعات و ارتباطات  

 16 453/0 15 043/0 16 41/0 برق و گاز  ، آب

 5 17/3 2 27/0 5 9/2 خودرو وساخت قطعات  

 15 58/0 14 049/0 15 53/0 حمل و نقل  

 14 67/0 13 058/0 14 61/0 رایانه و صنایع الکترونیکی

 6 6/2 7 103/0 6 5/2 های نفتی و پتروشیمی فرآورده 

 12 76/0 8 097/0 13 66/0 فلزات اساسی  

 1 8/4 9 086/0 1 7/4 آالت و تجهیزات  ماشین 

 3 63/3 3 23/0 3 5/3 محصوالت دارویی و بهداشتی

 7 11/2 5 15/0 7 2 محصوالت ساختمانی 

 8 77/1 11 069/0 8 7/1 محصوالت شیمیایی 

 2 18/4 1 33/0 2 9/3 محصوالت غذایی و آشامیدنی  

 13 74/0 16 037/0 12 7/0 محصوالت کشاورزی 

 11 86/0 12 061/0 11 8/0 محصوالت کانی غیرفلزی  

 10 13/1 17 033/0 10 1/1 محصوالت معدنی 

 4 33/3 6 11/0 4 2/3 چوب و کاغذ  ، محصوالت نساجی

 9 41/1 4 19/0 9 3/1 الستیك و پالستیك  

         Source: I-O tables (2016) and Research findings   
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فرآیند جایگزینی واردات نهایی   در هوا  های  کمترین انتشار آالینده
در  به الکترونیکیهای  بخشترتیب  ساخت  صنایع  و  ،  رایانه 

غذایی و آشامیدنی و محصوالت حصوالت  م،  محصوالت دارویی
می،  کشاورزی آالینده .  شودایجاد  غیرمستقیم  انتشار  ، هابررسی 

در به اهمیت  بیانگر  ارتباطات  نظر   خوبی  و بین   گرفتن  بخشی 
بخش  ،  برای مثال.  باشدها میگیریای در تصمیممصارف واسطه

ها ترین بخشمستقیم جزو پاک  طورارتباطات و اطالعات اگرچه به
دلیل ارتباطات  اما به .  باشدمی  )رتبه شانزده در میان هفده بخش( 

برقبرون با بخش  آن  آالینده ،  بخشی  بهبیشترین  را  صورت زایی 

این  .  نمایدایجاد می)رتبه چهارم در میان هفده بخش(  غیرمستقیم  
های مصرف سوخت،  امر به دلیل مصرف باالی برق در این بخش

برق    فسیلی تولید  در  آالیندهارزان  میزان  نسبی  باالبودن  زایی و 
سهم بخش .  باشدمی  در میان هفده بخش(  9مستقیم برق )رتبه  
)معاونت  .  باشدمی  %71ارتباطات    بخش  زاییبرق در کل آالینده 

انرژی انرژِی،  امور  انتشار  .  (ترازنامه  میزان  کمترین  همچنین 
در ،  بخشیبرونطات ضعیف  ارتبادلیل  به   ها همغیرمستقیم آالینده

 . وجود دارد، بخش محصوالت معدنی و محصوالت کشاورزی 

 

 (تن)هزار میلیارد ریال بر افزایش آلودگی(: تاثیر سیاست توسعه جایگزینی واردات نهایی به میزان صد 3جدول )

 بخش 
آلودگی 

 مستقیم  

رتبه  

 بخش 

آلودگی 

 غیرمستقیم 

رتبه  

 بخش 

 کل

 آلودگی

رتبه  

 بخش 
 9 6/80 4 1/67 16 5/13 اطالعات و ارتباطات  

 13 1/55 14 9/11 9 1/43 برق و گاز  ، آب

 7 6/114 6 8/49 8 8/64 خودرو وساخت قطعات  

 3 1/418 1 1/95 3 323 حمل و نقل  

 17 4/32 9 3/26 17 1/6 الکترونیکیرایانه و صنایع 

 1 8/761 5 5/51 1 3/710 های نفتی و پتروشیمی فرآورده 

 10 9/71 7 35 11 9/36 فلزات اساسی  

 4 6/280 3 1/70 4 5/210 آالت و تجهیزات  ماشین 

 16 5/34 15 6/11 15 9/22 محصوالت دارویی و بهداشتی

 8 6/110 8 1/30 7 5/80 محصوالت ساختمانی 

 5 8/213 11 4/23 5 4/190 محصوالت شیمیایی 

 15 8/44 12 7/21 14 1/23 محصوالت غذایی و آشامیدنی  

 14 1/46 16 3/10 12 8/35 محصوالت کشاورزی 

 11 6/62 13 8/20 10 8/42 محصوالت کانی غیرفلزی  

 6 7/165 17 7/9 6 156 محصوالت معدنی 

 12 3/61 10 8/24 13 5/32 چوب و کاغذ  ، محصوالت نساجی

 2 8/678 2 3/80 2 5/598 الستیك و پالستیك  
       Source: I-O tables (2016) and Research findings   

مدت  رشد و توسعه بلند،  طور که در مباحث مقدماتی بیان شدهمان
آوردن   فراهم  شد  زیستی محیطهای  زمینهبدون  نخواهد  .  ایجاد 

گیری لزوم توجه به تامین یك فرآیند درست تصمیم در، عبارتیبه
رو  این   از.  باشدزیستی مطرح میاهداف اقتصادی و محیط  هم زمان  

های کارآمد و ناکارآمد در دستیابی متناسب باهدف شناسایی بخش
ادالت موجود میان اهداف  به تبیین مقداری مب،  به اهداف مختلف

محیط خسارات  و  جدولزیستی  اقتصادی  )در  (  6و    5،  4های 
 . پرداخته شد

و اقتصادی  محاسبات  )  زیستیمحیط  مقایسه  جدول  ،  (4در 
ها با پتانسیل  زایی بخشدر آالیندهبااهمیت  های  کننده تفاوتبیان

اشتغال و  اقتصادی  رشد  در  میآنها  دیدگاه  از.  باشدزایی  ،  این 
میبخش را  چهارها  در  نمود،  گروه  توان  کارآمدترین  .  متمایز 
حصول  بخش در  زمانها  حداقل   هم  با  اقتصادی  هدف  دو  به 

، از آن  محصوالت دارویی و بهداشتی و پس،  زیستیمحیطخسارات  
نساجی می،  محصوالت  کاغذ  و  بخش.  باشدچوب  در   های اما 

های نفتی فرآورده،  الستیك و پالستیك ،  تجهیزاتآالت و  ماشین
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های شغلی و ارزش افزوده با  ایجاد بیشترین فرصت،  و پتروشیمی
مالحظات   رعایت  می  زیستیمحیطعدم  سیاست  .  باشدهمراه 

محصوالت  ،  جایگزینی واردات نهایی در شش بخش حمل و نقل
آب و  ،  غیرفلزی کانی  ،  فلزات اساسی ،  اطالعات و ارتباطات،  معدنی

آالینده باالی  انتشار  بر  عالوه  گاز  و  به ،  هابرق  دستیابی  در 

با موفقیت  فرصت اقتصادی  بیشتر و رشد  کمتری در  های شغلی 
 .  بوده استهمراه ها قیاس با سایر بخش

 
 

 در سیاست جایگزینی واردات نهایی  زیستیمحیطهای اقتصادی در تامین اهداف اقتصادی و بندی بخش :گروه(4)جدول 
 رتبه آلودگی  رتبه اشتغال  افزوده رتبه ارزش  بخش  گروه

ده
الین

آ
ین 

پای
ی 

زای
 

 پتانسیل باالی اقتصادی 

 16 3 1 دارویی و بهداشتی  محصوالت

 15 2 9 غذایی و آشامیدنی محصوالت 

 12 4 5 چوب و کاغذ  ،  نساجی  محصوالت

 17 14 15 الکترونیك و صنایع  رایانه  پتانسیل پایین اقتصادی 

 14 14 13 محصوالت کشاورزی  

ده
الین

آ
اال 

ی ب
زای

 

 پتانسیل باالی اقتصادی 

 1 6 4 های نفت و پتروشیمی فرآورده 

 2 9 2 الستیك و پالستیك  

 4 1 3 آالت و تجهیزات  ماشین 

 5 8 8 محصوالت شیمیایی 

 7 5 7 خودرو و ساخت قطعات  

 8 7 6 محصوالت ساختمانی  

 پتانسیل پایین اقتصادی 

 3 15 15 حمل و نقل  

 6 10 12 محصوالت معدنی  

 9 17 13 اطالعات و ارتباطات  

 10 10 12 فلزات اساسی  

 11 11 11 فلزیکانی غیر 

 13 17 17 آب و برق و گاز 
 Source: Research findings             

 
ارزش  ایجادمیزان  بهداشتی افزوده  و  دارویی  تولیدات  در  شده 

شده در برابر بیشتر از ارزش افزوده ایجاد  3/1و  1/ 1،  1/ 2  ترتیببه
ماشینبخش و  های  و ،  تجهیزاتآالت  پالستیك  و  الستیك 

میفرآورده پتروشیمی  و  نفتی  فراهم.  باشدهای  در   اشتغال  شده 
برابر   4/1و  6/2،  0/   75محصوالت دارویی و بهداشتی نیز به ترتیب  

الستیك ،  آالت و تجهیزاتماشین  هایهای شغلی در بخشفرصت
که    حالی  در.  های نفتی و پتروشیمی استو پالستیك و فرآورده
آالینده انتشار  بخش میزان  در  ماشینها  تجهیزاتهای  و  ، آالت 

، 8ترتیب  های نفتی و پتروشیمی بهالستیك و پالستیك و فرآورده
شده در تولیدات دارویی و بهداشتی برابر آلودگی منتشر   22و    19
 این موضوع اهمیت شامل نمودن تمام ابعاد اقتصادی و.  باشدمی

های صحیح برای حصول به گیریدر فرآیند تصمیمتی  زیسمحیط
 . دهدتوسعه پایدار و بهبود ساختارهای تولید را نشان می

ها در تبیین مقداری مبادالت موجود  تر بخشمنظور مقایسه دقیقبه
اقتصادی و   اهداف  )،  زیستیمحیطظات  مالحمیان  ،  ( 5در جدول 

هر   برای  آلودگی  انتشار  ارزش سرانه  ریال  هرمیلیارد  و   افزوده 
فزونی رشد ارزش  ،  (6در جدول ).  فرصت شغلی محاسبه شده است

  )درصد( و رشد اشتغال کل )درصد( به رشد آلودگی کل   افزوده کل
سیاست   اجرای  از  متاثر  نهایی)درصد(  واردات   برآورد   جایگزینی 

 . شده است
ها دربرابر  انتشار آالیندهدهد، میزان  محاسبات این جداول نشان می

های یك میلیارد ریال ارزش افزوده و هر فرصت شغلی در بخش
های نفتی و پتروشیمی، الستیك و پالستیك  نقل، فرآوردهوحمل

می مقدار  بیشترین  دارای  معدنی  محصوالت  بخشو  های  باشد. 
آشامیدنی،  و  غذایی  محصوالت  بهداشتی،  و  دارویی  محصوالت 

 نساجی و چوب و کاغذ نیز دارای کمترین سرانه انتشار   محصوالت
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آلودگی به تولید و اشتغال درحین اجرای سیاست جایگزینی واردات 
 باشند. نهایی می

همچنین فزونی رشد ارزش افزوده و رشد اشتغال به رشد آلودگی  
حصوالت غذایی و آشامیدنی، در محصوالت دارویی و بهداشتی، م

محصوالت نساجی و چوب و کاغذ، محصوالت کشاورزی، رایانه و  
می مثبت  الکترونیك،  ساخت  بهصنایع  مثبت باشد.  آثار  عبارتی 

ها بیش از بخش  اقتصادی سیاست جایگزینی واردات نهایی در این
میان، محصوالت باشد. در این  زیستی آن میتبعات منفی محیط

دارویی و بهداشتی، محصوالت نساجی و چوب و کاغذ با تفاوت 

قوی درصد،  یك  از  بیش  بخش مثبت  کارآمدترین  و  در ترین  ها 
محیط به  خسارات  حداقل  با  اقتصادی  اهداف  زیست  تامین 

باشند. تفاوت رشد ارزش افزوده و رشد آلودگی به رشد اشتغال  می
اقتدر سایر بخش منافع  و  بوده  منفی  تقویت ها  از  صادی حاصل 

این   در  نهایی  واردات  خسارات بخشجایگزینی  از  کمتر  ها 
توجه، تفاوت منفی بیش از یك  قابل  باشد. نکته  زیستی میمحیط

ها به رشد متغیرهای اقتصادی تولید درصدی در رشد انتشارآالینده
ونقل و الستیك و پالستیك است.  و اشتغال در دو بخش حمل

 
 میلیارد ریال بر سرانه انتشارآلودگی (: تاثیر سیاست جایگزینی واردات نهایی به میزان صد 5) جدول

 ار آلودگی کل /اشتغال کل )تن/نفر(ریال( و سرانه انتش )هزارتن/میلیارد کل افزوده کل /ارزش
 رتبه بخش  انتشارآلودگی/اشتغال  رتبه بخش  افزوده انتشارآلودگی/ ارزش  بخش 

 4 179 8 06/2 اطالعات و ارتباطات  

 6 122 7 22/2 برق و گاز  ، آب

 14 2/36 9 57/1 خودرو وساخت قطعات  

 1 721 1 4/12 حمل و نقل  

 13 4/48 14 08/1 رایانه و صنایع الکترونیکی

 3 293 2 9/8 های نفتی و پتروشیمی فرآورده 

 8 95 13 2/1 فلزات اساسی  

 11 5/58 5 3/3 آالت و تجهیزات  ماشین 

 16 8/9 17 36/0 محصوالت دارویی و بهداشتی

 12 4/52 10 44/1 محصوالت ساختمانی 

 7 121 6 1/3 محصوالت شیمیایی 

 17 7/9 16 61/0 محصوالت غذایی و آشامیدنی  

 10 5/61 12 3/1 محصوالت کشاورزی 

 9 8/72 11 4/1 محصوالت کانی غیرفلزی  

 5 2/147 4 8/3 محصوالت معدنی 

 15 4/18 15 76/0 چوب و کاغذ  ، محصوالت نساجی

 2 4/481 3 5/7 الستیك و پالستیك  

Source: Research findings                 
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 کل )درصد( و رشد اشتغال کل)درصد( نسبت به رشد میزان  (: فزونی رشد ارزش افزوده6جدول )

 میلیارد ریال به میزان یک جایگزینی واردات نهایی )درصد(حاصل از سیاست توسعه  انتشار آلودگی کل

 بخش 
فزونی رشد ارزش افزوده  

 به رشد انتشار آلودگی 
 رتبه بخش 

 فزونی رشد اشتغال به 

 رشد انتشار آلودگی 
 رتبه بخش 

 14   -94/0 13   -761/0 اطالعات و ارتباطات 

 12   -630/0 12   -517/0 برق و گاز ، آب

 7   -037/0 8   -086/0 خودرو وساخت قطعات 

 17   -01/2 17   -83/1 حمل و نقل 

 5 033/0 5 017/0 رایانه و صنایع الکترونیکی

 11   -386/0 11   -225/0 های نفتی و پتروشیمی فرآورده 

 9   -042/0 10   -095/0 اساسی فلزات 

 6 022/0 6   -015/0 آالت و تجهیزات ماشین 

 2 93/0 1 78/1 محصوالت دارویی و بهداشتی

 8   -039/0 7   -066/0 محصوالت ساختمانی 

 10   -048/0 9   -093/0 محصوالت شیمیایی 

 1 08/1 3 96/0 محصوالت غذایی و آشامیدنی

 4 129/0 4 169/0 محصوالت کشاورزی 

 15   -97/0 14   -89/0 محصوالت کانی غیرفلزی  

 13   -93/0 15   -91/0 محصوالت معدنی 

 3 86/0 2 01/1 چوب و کاغذ ، محصوالت نساجی

 16   -99/0 16   -02/1 الستیك و پالستیك 

       Source: Research findings                                 
 

 گیری  بحث و نتیجه
تخاذ فرآیند جایگزینی واردات نهایی برای تحقق اهداف اقتصاد ا

فعالیتتواند  میمقاومتی   افزایش رشد  اقتصادی  با  به های  منجر 
انتشار   هواآالیندهافزایش  در  تا  انجامهای  بررسی.  شود  ها   شده 

اساس ابعاد اقتصادی  بر  گیریکنون نیز بیشتر معطوف به تصمیم
به  توجهی  کمتر  و  است  بوده  خاص  سیاست  یك  درجریان 

محیطچالش استزیست  های  فرآیند   حالی  در.  شده  یك  در  که 
 هم زمان لزوم توجه به تامین  ،  گیری برای یك کشوردرست تصمیم

مطالعه   در  رواین   از.  باشدمطرح می   زیستیمحیطاهداف اقتصادی و  
،  زیستمحیطمسایل  ،  حاضر با رویکردی متمایز از مطالعات پیشین

جایگزینی واردات نهایی بررسی    سیاستدر  اقتصادی  اهداف  کنار  در
است تامین  شده  که  مناسب  راهکارهای  بتوان  هرتا  دو   کننده 

را ،  باشد های بااهمیت اقتصادو مقوله  زیستیمحیطاستانداردهای  
 -شده دادههای تعدیلاز مدل،  برای حصول به این هدف.  نمود  ارایه

افزودهزیستی  محیطستانده   ارزش  میزان  برآورد  و  ،  برای  اشتغال 
آالینده شده  حین  ر  دها  انتشار  استفاده  نهایی  واردات  جایگزینی 

اهداف.  است میان  موجود  مبادالت  مقداری  و   تببین   اقتصادی 
تفاوتبیان،  زیستیمحیط آالیندهکننده  در  بااهمیت  زایی  های 
.  باشد زایی میها با پتانسیل آنها در رشد اقتصادی و اشتغالبخش

پتانسیل پایین  )  گروه  توان در چهارها را میبخش،  این دیدگاه  از
زایی  آالیندهپتانسیل پایین اقتصادی و  ،  زایی باال آالینده  اقتصادی و

باالی  پتانسیل  ،  باال زایی  آالیندهو  پتانسیل باالی اقتصادی،  پایین
 .  ( متمایز نمودپایینزایی آالیندهاقتصادی و 

شش بخش حمل و )  گروه اولسیاست جایگزینی واردات نهایی در
کانی ،  اسیفلزات اس،  اتاطالعات و ارتباط،  محصوالت معدنی،  نقل

  در ،  هاعالوه بر انتشار باالی آالیندهآب و برق و گاز(  ،  غیرفلزی
های شغلی بیشتر و رشد اقتصادی با موفقیت دستیابی به فرصت

 .  ها همراه بوده استکمتری در قیاس با سایر بخش
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دوم گروه  الکترونیکی ،  محصوالت کشاورزی،  در   رایانه و صنایع 
، اندزیست بوده به محیط   ها در آسیبترین بخش پاکجزو  چه    اگر

نیز اقتصادی  اهداف  تحقق  در  بخش،  اما  و  جزو  پیشرو  های 
 . باشند گذار نمیتاثیر

( سوم  تجهیزاتماشین گروه  و  پالستیك ،  آالت  و  ،  الستیك 
پتروشیمیفرآورده و  نفتی  وجود،  (های  تحقق    با  باالی  پتانسیل 
محیطدر ،  اقتصادیاهداف   مالحظات  به  ناموفق  ،  زیستیحصول 

نقل دارای بیشترین وپس از بخش حملاین گروه  .  اندعمل نموده 
و بیشترین سرانه  آلودگی  به رشد    اهداف اقتصادیتاخیر منفی رشد  

 .  باشندآلودگی به تولید و اشتغال میانتشار 
های بررسی  سیاستاگرچه رویکرد و  توجه آن هست که  نکته قابل 

حاضر مطالعه  در  است،  شده  متفاوت  تحقیقات  سایر  اما ،  با 
،  ها انتشار آالینده  برگذار  اثرهای  ترین بخشگیری درباره مهمنتیجه
  (Frickmann, 2000).  باشدیکسان می،  با برخی مطالعات   تقریبا

آلودگی تخمین  برزیلبا  صادرات  فرآیند  در  صنعتی  ، های 
(Hoekstra et al., 2006)    اتحادیه بررسی چرخه کربن در  در 

متابولیسم    (Li et al., 2018)،  اروپا متقابل  روابط  شناسایی  با 
با    (Xu et al., 2019)،  شهری و انتشار گازهای کربنی در چین

 Yan)  ،ها در چینهای انتشار آالیندهآشکار کردن ساختار سیستم

et al., 2020) در تجارت خارجی   زیستیمحیطبرآورد خسارات  با
آمریکا( ، و نقلحملهای  بخش   بیشتر دهند که  نیز نشان می،  در 

های نفتی و پتروشیمی  فلزات اساسی و فرآورده،  محصوالت معدنی
 .  باشنددارای بیشترین میزان آالیندگی می

با انجام تحقیق بر انتشار    (Nasrollahi et al., 2014)همچنین  
با    (Heidari et al., 2020)ای در استان یزد و  گازهای گلخانه

انتشار دی ایرانمحاسبه  اقتصاد  تقریبا ،  اکسید کربن در  نتایج  به 
 . دست یافتند، مشابهی با تحقیق حاضر

،  محصوالت نساجی،  محصوالت دارویی و بهداشتی،  گروه چهارمدر
ترتیب کارآمدترین محصوالت غذایی و آشامیدنی به،  چوب و کاغذ

آلودگی به هنگام تامین بیشترین    ها در حداقل نمودن انتشاربخش
می اقتصادی  اهداف  از  مذکور  بخش.  باشندمقادیر  میان های  در 

ها برای آالینده  سرانه انتشار دارای کمترین ، هفده بخش اقتصادی
شغلی    هر فرصت  و  تولید  مثبت  واحد  فزونی  بیشترین  رشد  و 

عبارتی آثار مثبت به. باشند به رشد آلودگی میمتغیرهای اقتصادی 
ها بیش از بخش  اقتصادی سیاست جایگزینی واردات نهایی در این

  .باشدزیستی آن میتبعات منفی محیط

میان هفده  در  بخش محصوالت دارویی و بهداشتی  ،  این میان  در
زیستی  دستیابی بهینه به تمام اهداف اقتصادی و محیط  بخش در

توسعه جایگزینی واردات نهایی در .  باشدمیدارای موقعیت خاص  
بخش ارزش ،  این  بیشترین  ایجاد  یك(  افزوده  ضمن  و   )رتبه 

)رتبه  را  ها  میزان آالیندهکمترین  ،  )رتبه چهار(  های شغلیفرصت
استرا    شانزده( نموده  نتیجه.  منتشر  این  برخی  البته  در  گیری 

دیگر مشاهده  ،  مطالعات    اب  (Kjaer et al., 2015).  شودمینیز 
و محاسبه زنجیره   زیستیمحیطستانده    -کارگیری جداول دادهبه

تولیدات دارویی و بخش  ،  عرضه سبز در کشور دانمارک نشان داد
دارای  ،  افزودهبیشترین سهم از ارزش وجود دارا بودن    با  بهداشتی

 . باشندکمترین سهم در ردپای کربن می
با آمار تولیدات    آمده در این بخش  دستی بهها یافته،  دیگر  سویی  از

نیز هماهنگ   در حوزه دارو و درمانهای ارزی  جوییداخلی و صرفه
از مصرف داخلی دارویی و بهداشتی  ارزش ریالی تولیدات  .  باشدمی

این  .  درصد بوده است 62برابر    (1392)  در آغاز دولت تدبیر و امید
درصد افزایش   82و    70به    ترتیببه  1398و    1395نسبت در سال  

همچنین با گسترش جایگزینی واردات در این بخش .  یافته است
ایجاد   (1392  -98جویی ارزی در دوره )میلیون دالر صرفه  350

 . شده است
 

 پیشنهادها
نشان می اتکاینتایج  شرایط  در  که  داروسازی بخش  دهد  ،  های 
به ارز دولتی برای تامین تقاضای داخل از محل ،  غذایی و نساجی

عالوه  .  افتدمیها اتفاق  بخشاتالف منابع بسیاری در این  ،  واردات
وابستگی ،  سالمتدلیل ارتباط بخش داروسازی با حوزه  به ،  این  بر

خطر افتادن امنیت اقتصادی و سبب به،  به واردات در این بخش 
نی کشور  شد  زسیاسی  با  .  خواهد  کشور  مواجهه  در  موضوع  این 

نفت    کنونی  هایچالش جهانی  قیمت  کاهش  همانند  و  اقتصاد 
می بیشتری  اهمیت  ارز  نرخ  خسارات .  یابدافزایش  منظر  از 

نیزمحیط از  ،  زیستی  حالت بخشی  اساسا  که  ارزی  درآمدهای 
های نفتی  از صادرات نفت خام و فرآورده بیشترزایی داشته و برون

بایستی در خدمت واردات در این  ،  شودزایی باال تامین میبا آالینده
 ها واردات در این بخشهای  به عبارتی هزینه.  ها قرار گیردبخش

کاال  صادرات  و  تولید  محل  با  از  باال آال هایی  تامین ،  تریندگی 
این موضوع سبب واردات غیرمستقیم آلودگی و افزایش .  شودمی

محیطآسیبغیرمستقیم   واردات  های  محل  از  گروه  زیستی 
با توجه به  .  شودبه کشور می  غذایی و نساجی،  محصوالت دارویی
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مطروحهیافته مباحث  و  مطالعه  واردات  ،  های  جایگزینی  توسعه 
در   کمبخشنهایی  اقتصادیهای  پربازده  و  قویا    مذکور  آالینده 
می این    ، زیرا.  شودتوصیه  در  نهایی  واردات  جایگزینی  سیاست 

ها با دیگر  تواند ضمن تقویت ارتباط درونی این بخشمی  هابخش
درون و  کشور  رشدصنایع  انتشار  ،  زایی  غیرمستقیم  کاهش  به 

نمایدآالینده کمك  نیز  در .  ها  موضوع  این  بخش    اهمیت 
،  محصوالت دارویی و بهداشتی و محصوالت غذایی و آشامیدنی

زیستی و ارتباط محیطبخشی قوی  به دلیل ارتباط اقتصادی برون

ضمن    ،زیرا.  بیشتر است،  هاآنها با سایر بخشبخشی ضعیف  برون
غیر اشتغال  و  افزوده  ارزش  بیشترین  کمترین ،  مستقیمایجاد 

 .  شودزیستی نیز حادث میمحیطغیرمستقیم خسارات 

 ها یادداشت
1. (CO2. SO2. NOX. CH. SPM) 

2. Ordos 

3. Input- output Table, 2016, Central Bank of 

Islamic Republic of Iran(CBI) 

4. Energy Balance Sheet, 2016 
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