
  ۱۶۰-۱۴۹  صفحة،۹۰ پاييز، ۵۹، شمارة هفتممحيط شناسي، سال سي و 

ي بخشها نيكارامدتر نييتع در هواي آلودگ ازي ناشي ها نهيهز تأثيري بررس

  صادرات ةتوسع فرايند در ،يستيز طيمح –ي اقتصاد
  

  ۲فر ، افسانه نعيمي۱*نغمه مبرقعي دينان

            بهشتي علوم محيطي دانشگاه شهيد ةاستاديار پژوهشكد-۱
  afnaeimyfar@gmail.com استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس                    -۲

  ۱۴/۱۲/۸۹ : تاريخ پذيرش       ۲۹/۶/۸۹: تاريخ دريافت

  

  چكيده 
 بـدون  هـا  يارزگاسـت يس جامان سبب ،يطيمح ستيز مالحظات به نسبتي  اقتصاد مسائل بودن ارجح ران،يا مانند توسعه حال دري  كشورها در

 تـوان  يمـ  ،يارزاستگيس به مربوط مطالعات دري  طيمح ستيز  محاسبات نكرد وارد با كه يحال در. است شدهي  طيمح ستيزي  ها نهيهز به توجه
ـ تكن از استفاده با تا است شده تالش حاضر، مطالعه در رو نيهم از. گرفت نظر در را هم  آن از حاصلي  طيمح ستيز خسارات  ةسـتاند -داده كي

 اسـت،  صـادرات  ةتوسـع ي تجـار  اسـت يس انيـ جر دري طيمح ستيزي استاندارها كننده تأمين كه مناسبي  راهكارها ،يطيمح ستيز-ياقتصاد
- بخـش اقتـصادي و جـدول داده   ۱۸در ) CO2, SPM, CH, NOX, SO2(  هوا ندهيآال نوع ۵ انتشار ريمقاد از منظور نيهم به. شودي بررس

ي خـدمات،  بخـشها محيطـي در گـسترش صـادرات     هاي تحقيق نشان داد، تبعـات منفـي زيـست    يافته.  استفاده شد۱۳۷۸ال ستانده متداول س 
 آلـودگي كـل   ةهمچنين سـران . استبازرگاني، كشاورزي، صنايع غذايي، صنايع چوب و كاغذ و ساختمان، كمتر از پيامدهاي مثبت اقتصادي آن  

 تأميندر  برق ناكارامدترين بخش بخش. ي توليدي استبخشها كمتر از ساير بخشهاال كل در اين اشتغ افزوده كل و سرانه آلودگي كل ارزش
زايي مـستقيم بخـش بـرق و نقـش آن در            با توجه به آالينده   . استهنگام توسعه بخشي صادرات     محيطي به    همزمان اهداف اقتصادي و زيست    

هـاي توليـد،    هاي تجديدپـذير و تغييـر شـيوه    هاي پاك مانند استفاده از جانشين جانشين، استفاده از بخشهازايي غيرمستقيم ساير   توليد و آالينده  
  . بسزايي خواهد داشتتأثير ،ها د، در كاهش انتشار آاليندهكن ضمن آنكه در تحقق اهداف اقتصادي خللي ايجاد نمي

  
  واژه ديكل

  ستانده، ارزش افزوده، اشتغال، آلودگي-توسعه صادرات، جداول داده

  غازسرآ
 در هـا   دولـت ي  اقتـصاد  وي  اسيس ماتيتصم ر،ياخي  ها سال در
ـ ز مالحظـات  بـه  معطوف توسعه حال دري  كشورها  وي  طـ يمح ستي

 منظـور  به كه ييها  سياست ديگر، عبارت به. است نبوده آن تيريمد
. اسـت،  شـده  انجـام  مـردم  آحـاد  اجتمـاعي  و اقتصادي رفاه افزايش
 .اسـت  بـوده  زيـست  محـيط  روي بـر  منفـي  آثـار  با همراه "معموال

Turner, et al .,2007 ؛et al., 2007 Munksgaard,  

Kerkhof, et al., 2009, .(   
ـ ب دري  طيمح ستيز وي  اقتصاد اهداف رتيمغا به توجه با  شتري
 قـادر  كـه  استيي  راهكارها يافتن سياستگزاراني  اصل دغدغه موارد،

ـ ز خـسارات  نكـرد  حداقل به ي اهـ  يريـ گ ميتـصم  دري  طـ يمح ستي
 بـه  مربـوط  مطالعـات  در اسـت  الزم گريد عبارت به. باشدي اقتصاد

 انتشار وي  طيمح ستيز خسارات كشور، كي ي اقتصاد ةتوسع و رشد
  .گرفت نظر در زين را آن از حاصلي آلودگ

 ستانده-داده جداول كه آنجا از دهد، يم نشان مختلف مطالعات
 توانـد  يم است،ي  اقتصادي  بخشها انيم ارتباطات كننده انيبي  بخوب

 محاسـبات  نكـرد  واردي  بـرا  ابزارهـا  نيتر مناسب ازي  يك عنوان به
ـ  اقتصادي  ها يسياستگزار انجام دري  طيمح ستيز  بـه  كـشور  كي ي

ـ آ شمار  ,Wiedmann ؛Hoekstra, et al., 2006؛  Suh 2004(دي

et al .,2007  Rodrigues & Domingos 2008 ؛et al., 2008   

McGregor؛ Lin, 2009؛ ,et al .,2009. Kerkhof(.  شروع اوليه
هـاي   يسياستگزارهاي هوا و     تحقيقات در مورد ارتباط انتشار آالينده     

 بـر   ۱۹۷۰ سـتانده بـه سـال        -داده اقتصادي بـا اسـتفاده از جـداول       
-هاي هوا و ساختارداده  در اين سال لئونتيف، ارتباط آالينده     . گردد مي
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۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۰  
 ۱۹۸۰  تـا  ۱۹۵۸له زماني    بخش در فاص   ۷۰ستانده اقتصادي را براي     

، بـا  )Strom )۱۹۷۶  و Forsundدر سـالهاي بعـد،   . كـرد بررسـي  
 نـــوع متفـــاوت از ۳۵ســـتانده، توليــد  -داده اســتفاده از تكنيـــك 

اي آب همانند فلزات سنگين، اسيدها، تركيبات متفـاوت         ه كننده آلوده
را براي اقتصاد نروژ، مورد بررسي و تحليـل  .....ها و  كش ارگانيك،آفت

ســتانده بــراي -، از تكنيــك داده)Frickmann )۲۰۰۰. دقــرار دادنــ
 صادرات برزيل اسـتفاده كـرده      فرايندهاي صنعتي در     تخمين آلودگي 

 يهـا را بـا اجـزا    انده كـه آلـودگي  ست-تحليل وي بر مدل داده  . است
) ف خصوصي و دولتي   صادرات، سرمايه گذاري، مصر   (تقاضاي نهايي   

 همكـاران  و Hoekstra .گـذاري شـده اسـت      پايـه مرتبط مي كنـد،     
ــداول ،)۲۰۰۶( ــتانده-داده ج ــي س ــراي فيزيك ــشورهاي ب ــد، ك  هلن

 بـراي  محيطـي  زيـست  محاسـبات  با را فنالند ايتاليا، آلمان،دانمارك،
 گازهــاي و ضــايعات اقتــصاد، در كــربن چرخــه هــا، آلــودگي ارانتــش

 بـراي  آنهـا . نـد كرد اقتصادي،تركيب مختلف يبخشها در اي گلخانه
 زيـستي،  محـيط -اقتـصادي  ستانده-داده هاي جدول توسعه و تكميل

ــاخص ــاي ش ــيط ه ــستي مح ــراي زي ــاي ب ــايي تقاض ــودگي نه  آل
 وردگيخ و محيط شدن اسيدي فسيلي، هاي سوخت اكسيدكربن، دي

 حفـر  هاي زباله و شده حفر ايه زباله شده، سوزانده هاي زباله فلزات،
  .ندكرد محاسبه را نشده

Engstrom داده جـداول  اسـتفاده از   بـا  ،)۲۰۰۷ (همكاران و-
 بخـش  محيطـي  زيـست  آثـار  محيطـي،  زيـست  افتـه  ي توسعه ستانده

 آثار بررسي براي نامحقق. ندكرد بررسي را سوئد كشور در كشاورزي
 بــا كــشاورزي بخــش پــسين و پيــشين ارتباطــات محيطــي، يــستز

 و McGregor. نــدكرد بررســي نيــز اقتــصادي مختلــف يبخــشها
 اي منطقـه  چند زيستي محيط ستانده-داده جداول از) ۲۰۰۸ (همكاران
 و انگلـيس  ميـان  را زيـست  محـيط  تجـارت  تعـادل  و كرده استفاده

 انسياسـتگزار  دتعهـ  اثـر  بررسي آنها هدف. ندكرد بررسي اسكاتلند،
   .بود كيوتو پروتكل به انگليس

Kerkhofـ با خانوار مخارج تركيب با )(2009  و همكاران  ك ي
 مـصارف  ميـان  روابـط  بررسـي  به محيطي، زيست ستانده-داده مدل

 هلنـد  كـشور  در آن از حاصـل  محيطي زيست آثار و خانوارها مختلف
تفاده رهيافـت   در داخل كشور، مطالعات انجام گرفته با اسـ        . پرداختند

ـ    . اسـت ستانده بسيار متنوع و گسترده      -داده  تحقيقـات   ةامـا در زمين
محيطي به دليل ماهيت اطالعات مورد اسـتفاده و مـشكالت            زيست

) ۱۳۸۱اخبـاري، ( يك مطالعه فقطموجود در گردآوري آمار مورد نياز،     
زايــي  در ايــن زمينــه وجــود دارد كــه بــه محاســبه ميــزان آالينــده 

سـتانده سـال    -رف خانوارها با استفاده از جدول داده      غيرمستقيم مصا 
بـا   ۱۳۷۸نتـايج مطالعـه نـشان داد، در سـال      . پرداخته اسـت ۱۳۷۸

اكسيد  اكسيد كربن و دي    برق بيشترين سهم را در انتشار دي      مصرف  
  . گوگرد به خود اختصاص داده است

 ارتبـاط هـاي اخيـر،      دهد كه در دهـه     مطالعات مذكور نشان مي   
ي  اسـتانداردها  بـه ي  ابيدست زانيم و جوامعي  افتگي وسعهت سطح انيم
 بـه  .اسـت  گرفتـه  قـرار  پژوهـشگران  توجه كانون دري  طيمح ستيز

 است شده سبب محيطي، زيست مسائل به توجه افزايش كهي   ا گونه
 در محيطـي  زيـست  محاسبات كردن وارد به عالقمند اقتصاددانان تا

  . شوند اقتصادي و مالي ملي حسابهاي
ي ها  مدل ليتعد با تا دارد تالش حاضر مطالعه راستا، نيهم در

 مـسائل  ،يستيز طيمح ستانده-دادهي  ها  مدل به معمول ستانده-داده
ي تجـار  اسـت يسي  اقتـصاد ي  هـا  چالش كنار در زين را ستيز طيمح

 تـأمين  كه مناسبي  راهكارها و داده قرار توجه مورد صادرات توسعه
 كشور صادرات گسترش انيجر دري  طيمح ستيزي  استاندارها كننده
 آالينـده  پـنج  انتـشار  مقادير  با استفاده از   رو نيا از .دكني  بررس باشد،
 بخــش ۱۸ در CO2, SPM, CH, NOX, SO2(۱( هــوا مهــم

 سـتانده -داده جـداول  بـه  اقتـصادي  سـتانده -داده جداولاقتصادي،  
 اقتـصادي  بخش ۱۸ .است شده داده تعميم محيطي زيست-اقتصادي

 صـنايع  غـذايي،  صـنايع  معـدن،  صنايع كشاورزي، (يهابخش شامل
 صـنايع  نفتـي،  هـاي  فـراورده  و صنايع نساجي، صنايع كاغذ، و چوب

 صنايع الكترونيكي، ساخت صنايع غيرفلزي، و كاني صنايع شيميايي،
 نقـل،  و حمـل  بازرگـاني،  سـاختمان،  طبيعـي،  گـاز  آب، برق، فلزي،

-فاده از تكنيـك داده    در نهايـت بـا اسـت      . اسـت ) خدمات و ارتباطات
 - مختلـف زيـست محيطـي    آثـار محيط زيستي بـه بررسـي    هستاند

. شود اقتصادي حاصل از سياست تجاري توسعه صادرات پرداخته مي        
هـاي هـوا و آثـار        محيطـي، تغييـر ميـزان انتـشار آالينـده          اثر زيست 

  . شود اقتصادي، تغييرات اشتغال و ارزش افزوده در هر بخش مي
  روش پژوهش

 اقتصادي و زيست محيطي مرتبط با ابعاد        آثارنظور بررسي    م هب
 مسيري سازي مدل براي يها، ابتدا به چهارچوب  آالينده ةمختلف مسئل 

عـالوه،   هب. شوند، نياز است    فعاليت اقتصادي توليد مي    باها   كه آالينده 
كه آنهـا را در تعـاريف         مناسب باشد به طوري    بايد  مياين چهارچوب   

گـذاري   ات زيـست محيطـي هـدف      تأثيرراي تغيير يي كه ب  ها  سياست
در اين مقاله، چهارچوب مفهـومي بـراي ايـن          . اند، توانمند سازد   شده

. ستانده متداول اسـت - محيط زيستي، مدل داده   -نوع مدل اقتصادي  



  
  
  
  

 ۱۵۱  ...يبخشها نيكارامدتر نييتع در هواي آلودگ ازي ناشي ها نهيهز تأثيري بررس

ستانده جدول مبـادالت اسـت كـه در اصـل         - آغاز سيستم داده   ةنقط
دالت بـين    كـه مبـا    اسـت هاي ملـي     يك نوع توسعه يافته از حساب     

  . صنعتي و در كنار آن مبادالت تقاضاي نهايي قرار دارند
 يا هر بخش به ، معادله تراز را براي هر صنعت،جدول مبادالت
   .  دهد صورت زير قرار مي

 
)۱(nidXaX ijiji .......1=+=∑  

، i عبارت است از مجموع سـتانده صـنعت          iX فوق ةدر معادل 
ija                 مقدار كاالي مورد نياز بـراي توليـد يـك واحـد از كـاالي j   ام 

 كه بـه عنـوان ضـريب        است ثابت تناسب    ijaبه عبارت ديگر  . است
هـاي    در اينجا اين فرض وجود دارد كه نهاده.فني شناخته شده است  

ند و بازده ثابت نسبت به      اي سهم ثابتي از ستانده خريدار هست       واسطه
  .مقياس وجود دارد

 j
X

 iهاي صـنعت   نيز فروشidام  و j ي توليد كل كاال  
در واقـع توليـدات هـر صـنعت را          .دهد به تقاضاي نهايي را نشان مي     

 بخشي است كـه بـه       ∑jijXa. توان به دو بخش تقسيم كرد      مي
 واسطه در خود آن صنعت و ساير صنايع مـورد مـصرف             ةعنوان نهاد 

  . گيرد قرار مي

 است كه بـه تقاضـاي نهـايي تخـصيص داده            idبخش ديگر 
زاسـت و    رو تقاضاي نهايي براي هر كاال، متغير برون        از اين . شود مي

هـاي   گـذاري بـه انـضمام تغييـرات موجـودي       سرمايه شامل مصرف، 
  . استهاي دولتي و خالص صادرات  فيزيكي، هزينه
توليد خواهد بود هاي مناسب، اين چنين رويكردي قادر  با تعديل

 يا تقاضـاي    ، )تقاضاي توليد ( اي اي كه بر اثر تقاضاي واسطه      آالينده
ش بـا رو . تشخيص دهدشود   مربوط مي  )تقاضا براي مصرف    (نهايي  

  . دشوتواند به صورت زير باز نويسي  مي) ۱(جبر ماتريس، معادله 
  
)  ۲                     (                          DAXX +=  
  

وع م بعدي از مجnعبارت است از بردار X فوق ةدر معادل
 بعدي از كاالهاي مورد نياز nعبارت است از بردار Dها،  ستانده

 ضرايب nnعبارت از ماتريس Aبراي رفع تقاضاي نهايي و
  . فني است
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 ثابـت لئونيـف اسـت و عناصـر          ضـرايب مـاتريس   Aتريس  ما

 نهـايي بـه     ي اثر مستقيم افـزايش تقاضـا      ةدهند قطري در آن، نشان   
ميزان يك واحد براي توليدات هر بخـش بـر افـزايش توليـد در آن                

 دروني هر يك نيروي مبينبه عبارت ديگر، اثر مستقيم . استبخش  
  .استي اقتصادي بخشها مجموعه  به تنهايي دربخشهااز 

سـتانده را بيـان     -ك سيستم معادالت پايه اي داده     ي) ۲(معادله  
مـاتريس  . توان به صورت زير بازنويسي كرد     معادله باال را مي   . ميدارد

1)(  AI است  لئونتيف ضرايب، معكوس ماتريس.   

)۴ (                                        DAIX 1-- )(=  
 مربوط به معكوس ماتريس لئونتيف      ةروشن است كه اگر معادل    
  :را بسط دهيم، خواهيم داشت

)۵  (...........)_( ++++= 321_ AAAIAI  
  :  خواهيم داشت۴ در معادله ۵با جايگزيني معادله 

)۶(

...........++++= DΔADΔADΔADΔXΔ 32

  
 مـشخص   افـزايش در تقاضـاي نهـايي را       DΔكـه،    طـوري  به

هـايي اسـت كـه بـراي توليـد           نشان دهنـده نهـاده    DΔA. كند مي
DΔ  مورد نياز است .DΔA2  هايي است كه بـراي      عبارت از نهاده

مورد نياز اسـت و بـه همـين ترتيـب تعـداد دورهـا تـا               DΔAتوليد
  . يابد نهايت ادامه مي بي

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

)۷(  
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۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۲  
 ضرايب

ijr  ،هـا،    وابـستگي متقابـل و همـه نيازمنـدي         ضرايب

ـ         كـه بـراي برطـرف      را  صاد  مستقيم و غير مستقيم براي توليد در اقت
. دارد ند را بيان مي   شو  هاي تقاضاي نهايي عرضه مي     سازي نيازمندي 

كه قادر به مشخص  را  ستانده  -اين تعريف مشخصه مهم تحليل داده     
در واقع بـه    .شوند   روشن مي  ،است مستقيم و غيرمستقيم     آثارساختن  

 براي بخشي كاالها در اقتصاد، تغيير تقاضاي نهايي   دليل جريان ميان  
   .شود ي ويژه سبب تغيير در كل اقتصاد مييكاال

 كه بخشهاتوليدات ساير (اي  هاي واسطه چون تقاضا براي نهاده  
. كند تغيير مي ) شوند ي اقتصاد استفاده مي   بخشهابراي توليد در ديگر     

∑در بررسي اين ارتباطات ميان بخـشي،        
=

n

i
ijr

1

 يـا مجمـوع عناصـر       

ــاتريسامjســتون  11  م __)_( RAI ــي = ــر كل ــار( ، اث  آث
اي يـا افـزايش    تقاضا براي نهاده هاي واسطه   ) مستقيممستقيم و غير  

توليد در كل اقتصاد را در نتيجه افزوده شدن يك واحد بـه تقاضـاي            
دل ايـن مـ  ). Leontief ۱۹۷۰ .( دهـد    نشان ميامjنهايي كاالي 

تواند براي در نظر گرفتن آلودگي كه از فعاليت اقتـصادي            اي مي  پايه
  . گردد نيز به كار گرفته شود منتج مي
اي به وجود آمد كه عـالوه         هاي اوليه  طرح ۱۹۶۰ اواخر دهه    در

 هاي  شامل جنبه يي كه   ها  مدلستانده به   - بسط و توسعه مدل داده     بر
سـتانده محـيط   -ي دادهها مدلبراي مرور .  بود پرداخت محيطزيستي

 ,Lipnoskiستانده محيط زيستي -هاي داده توان به مدل زيستي مي

) ۱۹۷۶(، Johnson &  Bennett )۱۹۸۱ (و Steenge) ۱۹۹۹( 

ســتانده محــيط زيــستي بلــوك ســتانده -داده مــدل .كــرداشــاره 
اين بلوك مجموع حجـم انـواع   . شود شامل ميزيستي است را    محيط
 توليـدي نـشان      توليـد كردنـد    ي اقتصادي شهابخرا كه   ي  يها آالينده

  تواند بر اساس تعاريف زير فرموليزه شود دهد و مي مي
)۸                                                  (xrq   
)۹  (                                                   xpl     

Q(q),L(l(ق   در روابـط فـو  
ii

 بـه ترتيـب بردارهــاي   ==

 ۲هـا   هوا و مجموع مصرف دفنـي آالينـده        يها مجموع انتشار آالينده  
 توليدي بيـان    يبخشهاتوسط  را  ) پسماندهاي غير بازيافتني و دفني    (

(.  دارد مــي
X
Q

(r),
X
L

(p
i

i

i

i  بردارهــاي ترانــسپوز ′=′=

 وسـيلة   بـه رف دفني    هوا و مص   يها  شدت انتشار آالينده   ضرايبشده  
  . استي توليدي در اقتصاد بخشها

نـشان داده شـده اسـت    ) ۴( كـه در معادلـه   Xگزيني يبـا جـا  
  .خواهيم داشت

  
) ۱۰  (                    DAIrq _1)_(′=                  
) ۱۱  (                        DAIpl 1_)_(′=            

  :با بسط معادله مربوط به معكوس ماتريس لئونتيف به شرح زير
  
)۱۲......................)( 321   AAAIAI     

  خواهيم داشت 
)  ۱۳                                                                   (

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

)  ۱۴                                        (                           
         DAAApDpl .....)( +++′+′= 32        

 متنـاظر ناشـي از تقاضـاي توليـد مـستقيم بـراي              آثاردر اينجا   
  ايابد كه ب   كاالهاي مختلف، با فعاليت اقتصادي هر صنعت ارتباط مي        

yr,yp   . شوند  بيان مي′′

  
ــت  yAAArدر نهايــــــــــــــ .....)( 32   ،

yAAAo .....)( 32   ،
yAAAp .....)( 32            به ترتيب توليـد آالينـده هـوا  و

مصرف دفني آالينده مرتبط با تقاضـاي توليـد غيـر مـستقيم بـراي               
اي كـل اقتـصاد را شـامل         كاالهاي مختلف كـه خريـدهاي واسـطه       

   ).Strom,Forsund , 1976 (كند گردند، را بيان مي مي
هـاي موجـود در گـردآوري     درمطالعه حاضر، به دليل محدوديت   

هاي هـواي در     ي توليد، فقط انتشار آالينده    بخشهاآمار آلودگي براي    
ي بخشها وسيلة  بههاي مربوط به دفع زباله       نظر گرفته شده و فعاليت    

ر بررسـي   در بخـش بعـد، بـه منظـو        .  اسـت  شدهاقتصادي، ملحوظ ن  
تغييرات ارزش افزوده، اشتغال و آلودگي در نتيجـه افـزايش خـالص             

 تـراز  ة ستانده، از رابطـ -صادرات در هر بخش، بر مبناي تحليل داده      
گونه كـه پيـشتر گفتـه شـد،          همان .شود توليدي لئونتيف استفاده مي   

 زاسـت و شـامل مـصرف،       تقاضاي نهايي براي هر كاال، متغير بـرون       
هـاي   هاي فيزيكي، هزينه   ه انضمام تغييرات موجودي   گذاري ب  سرمايه

با تفكيك خـالص صـادرات از سـاير         . استدولتي و خالص صادرات     
  :خواهيم داشت، اجزاي تقاضاي نهايي



  
  
  
  

 ۱۵۳  ...يبخشها نيكارامدتر نييتع در هواي آلودگ ازي ناشي ها نهيهز تأثيري بررس

)۱۵   (

niMEDXaX iiijiji ...../ 1-∑ =++=   

iX و  jijXa∑  تعريــف شـده اســت ) ۱( در رابطـه .iE ، 

iM   و )_( ii ME  ترتيب ميزان صادرات، ميـزان واردات و         به
 .ام استiخالص صادرات در بخش

/
iD تقاضـاي  ينيز ساير اجـزا 

  دهد  ام را تشكيل ميiنهايي براي توليدات بخش
بنويـسيم  ) كـل اقتـصاد   (بخـش   nنچه رابطه فوق را براي      چنا

/)_(و
ii MEE   :   در اين صورت داريم. =

                         
) ۱۶     (
)EDREDAIX // +=+= ()()( _// 11--

                  // EDAXX ++=                             
  

از آنجا كـه    .  ماتريس خالص صادرات است    E/رابطه فوق   در  
برونزا  ،   متغير بنابراينخالص صادرات بخشي از تقاضاي نهايي است،        

I-11همچنين  . است __)( RA  معكوس ماتريس لئونتيـف    =
با توجه بـه    . دهد بخشي را نشان مي    اي بين  است كه مبادالت واسطه   

 بازدهي ثابت نسبت به مقياس وجود داشته و معكـوس           كه فرض  اين
 آثـار (تغييـرات كلـي   .  ثابـت اسـت  ضـرايب ماتريس لئونتيـف داراي    

تغييرات ارزش افزوده، اشتغال وآلودگي تحت ) مستقيم و غير مستقيم
  .شود  توسعه صادرات از رابطه زير محاسبه ميتأثير

  
) ۱۷       (                    

/_. ERvV ΔΔ 1=     

)۱۸      (                             /_. ERlL ΔΔ 1=  

)۱۹                               (/_. ERp ΔΔP 1=  
  

_/در آن،      كه EΔR اثـر  ( مستقيم و غير مستقيم      آثار سهم   1
ي مختلف اقتصادي بر تغيير     بخشهاسياست توسعه صادرات در     ) كلي

 بــه ترتيــب مــاتريس تغييــرات ارزش PΔ و VΔ،LΔتوليــد، 
افزوده، تغييرات اشتغال و تغييرات ميزان انتشار انواع آلـودگي تحـت            

 صادرات ايجـاد    ة سياست توسع  ة تغييرات توليد كه خود در نتيج      تأثير
 ماتريس ضـرايب ارزش افـزوده، مـاتريس    p و v  ،l .، است شده

ضرايب نيروي كار و ماتريس ضرايب انتشار آلودگي براي هـر واحـد        

 Frickmann Young, 2000( اسـت توليد در هر بخش اقتـصادي  
McGregor, 2008 .(  

 در روابــط R_1،بــه جــاي )۳ (ةچنانچــه بــا توجــه بــه رابطــ
 ثابت  ضرايبماتريس  (A، عناصر قطري ماتريس     )۱۹(و  ) ۱۸(،)۱۷(

 ميـزان تغييـر     ةدهند محاسبات حاصل، نشان  ،  قرار داده شود  ) لئونتيف
ي بخـشها مستقيم ارزش افزوده، اشـتغال و آلـودگي در هـر يـك از            

 ،)۲۰( عبارت ديگر روابط     به. است بخشهااقتصادي و مستقل از ساير      
ي اقتـصادي در  بخـشها  دروني هر يـك از     نيروي مبين) ۲۲(و  ) ۲۱(

  . است صادرات ة توسعفرايندتغيير متغيرهاي مورد مطالعه در 
  
)۲۰     (       /).(. EAdiagvV ΔΔ 1 =      
)۲۱              (/).(. EAdiagl ΔΔL 1 =      
)۲۲      (     /).(. EAdiagp ΔΔP 1 =        

از ) ۲۲(و ) ۲۱( ،)۲۰(با كسر محاسبات حاصل در روابط 
، اثر غيرمستقيم توسعه )۱۹(و ) ۱۸( ،)۱۷(محاسبات حاصل در روابط 

صادرات بخشي بر تغيير غيرمستقيم ارزش افزوده، اشتغال و آلودگي 
 دست خواهد آمد ي اقتصادي، بهبخشهابخشي  در نتيجه روابط ميان

 هوا به ة نوع آاليند۵، تغييرات انتشار آلودگي براي  ذكر است شايان
  . شود  نهايي جمع ميةتفكيك محاسبه و در مرحل

سـتانده منتـشر شـده توسـط        -در پژوهش حاضر از جدول داده     
از آنجا كـه جـداول      .  استفاده شده است   ۱۳۷۸بانك مركزي در سال     

در شـود، متاسـفانه     زماني ده سـاله تهيـه مـي      ةستانده در فاصل  -داده
 ۱۳۸۸سـتانده سـال     -زمان انجام پژوهش دسترسي بـه جـدول داده        

  .  ميسر نبود
  نتايج و بحث

ــايي   ــط نه ــتفاده از رواب ــا اس ــأثير، )۱۹-۱۷(و ) ۲۲-۲۰(ب ات ت
 غيرمـستقيم سياسـت توسـعه بخـشي          آثـار  ات كلي و  تأثيرمستقيم،  
بـر روي تغييـر ارزش افـزوده، ميـزان          ) يك ميليـارد ريـال    (صادرات  

ي اقتصادي محاسبه شده    بخشهاهاي هوا در     تشار آالينده اشتغال و ان  
  .است

 بخـشها  دروني هر يك از      نيروي دهندة  نشان تغييرات مستقيم   
بتنهايي وبدون در نظر گرفتن ارتباطات ميـان بخـشي بـراي تغييـر              

اما به دليل جريانات ميان     .استحيطي  م متغيرهاي اقتصادي و زيست   
مستقيم صورت گرفتـه در نتيجـه       بخشي كاالها در اقتصاد، تغييرات      

بنـدي    طبقهبرايتواند معيار مناسبي  ي مختلف نميها سياستاجراي  
چرا كه بخش علي رغم داشـتن    . و گزينش گروههاي اقتصادي باشد    



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۴  
هاي مذكور در نتيجه اجراي سياسـت،   كمترين تغيير مستقيم شاخص 

اي  تواند به دليل ارتباطات قوي برون بخـشي و مـصارف واسـطه      مي
نهايـت، حـصول بـه      در. د كن باال، بيشترين تغيير غيرمستقيم را ايجاد     

هاي واقعي، مستلزم در نظر گرفتن مجموع تغييرات  بندي نتايج و رتبه
براي مثـال در برخـي از        .است) تغييرات كلي (مستقيم و غيرمستقيم    

 موجـب  غيرمـستقيم قـوي   آثـار  مستقيم ضعيف و آثاريند  ا، بر بخشها
ي برتـر جـداول     بخشها كلي جزء    آثار به لحاظ    شده كه بخش مزبور   

شـود،   مـشاهده مـي  ) ۱ (ةطور كـه در جـدول شـمار      همان .قرار گيرد 
ترتيب بيشترين تـوان     صنايع معدن، گاز طبيعي و بخش بازرگاني، به       
  . صادرات دارنديافزايش توليد ناخالص داخلي را در توسعه بخش

ي صــنايع بخــشها همچنــين سياســت گــسترش صــادرات در 
شيميايي، صنايع ساخت الكترونيكي و صنايع فلزي كمترين اثر را در           

نكته قابل توجه، تفاوت محسوس     . ايجاد ارزش افزوده خواهد داشت    
 صادرات بر توليد مستقيم و غيرمستقيم ارزش افزوده در          ة توسع تأثير

به دليل ارتباطات پيشين قوي صنايع غذايي . است گانه ۱۸ي بخشها
قتصادي بويژه بخش كشاورزي، توسـعه صـادرات        ي ا بخشهابا ساير   

در بخش صنايع غـذايي سـبب بيـشترين توليـد غيرمـستقيم ارزش              
  . شود افزوده مي

 صـادرات بخـش مـذكور در ايجـاد مـستقيم       نيرويكه   در حالي 
 همچنين بـه دليـل ارتبـاط ضـعيف          ،استارزش افزوده بسيار پايين     

شـود كـه     مشاهده مي،بخشهاهاي معدني با ساير     فراوردهميان توليد   
بخش معدن كمترين توان توليد غيرمستقيم ارزش افزوده در اقتصاد          

 با توجه بـه اطالعـات    .ستكشور را به هنگام گسترش صادرات دارا 
 ة توسـع  فرايند اشتغالزايي در حين     نيروي، بيشترين   )۲ (ةجدول شمار 
ترتيب مربوط به صنايع نساجي، ساختمان، صنايع غـذايي          صادرات به 

البته صنايع غـذايي تـوان بـسيار كمـي در ايجـاد         . استو كشاورزي   
 بخش عمده تأمينمستقيم اشتغال از طريق گسترش صادرات دارد و 

 بويژه بخش كشاورزي، سـبب      ،بخشهااي آن از ساير      مصارف واسطه 
ر هنگـام صـادرات   هـاي شـغلي د    ايجاد غيرمـستقيم بيـشتر فرصـت      

 نيـروي در توسعه صادرات بخش كشاورزي نيز، بـر خـالف     . شود مي
هاي غيرمستقيم شغلي    جاد اشتغال مستقيم، فرصت   يقوي بخش در ا   

ــرين ميــزان بخــشهادر ســاير  مقايــسه . اســتي اقتــصادي در كمت
نشان دهنـده تنـاقض توانـايي       ) ۲(و  ) ۱ (ةاطالعات در جداول شمار   

. اسـت  همزمان اهداف اقتصادي     تأميندر  ي اقتصادي   بخشهابيشتر  
ي برتر در ايجـاد اشـتغال داراي كمتـرين قـدرت            بخشهابراي مثال   

ي معدن و گاز طبيعي نيـز       بخشها .اند  افزايش ارزش افزوده صادراتي   

با بيشترين ظرفيت افزايش ارزش افـزوده، داراي كمتـرين تـوان در             
بـساطي  ي انهـا  سياسـت هاي شغلي در هنگـام اجـراي     ايجاد فرصت 

 هـوا در  يهـا  بررسي افزايش ميزان انتـشار آالينـده    . هستندصادرات  
محيطـي   زيـست  دهد، بيشترين خـسارات    نشان مي ) ۳(جدول شماره   

ي برق، صنايع معـدن، صـنايع و        بخشهاترتيب در توسعه صادرات      به
هاي نفتي، صنايع كـاني و غيرفلـزي، حمـل و نقـل، صـنايع          فراورده

 ۵/۲آلودگي ناشي از توليد برق در حـدود  . شود فلزي و آب حادث مي 
 هـاي   فـراورده  برابر آلودگي بخـش صـنايع و         ۴برابر آلودگي معدن،    

برابـر  ۷برابر آلودگي مستقيم صنايع كـاني وغيـر فلـزي و        ۵/۴نفتي و 
  . استآلودگي بخش حمل و نقل 

بخـاري،  (در كشور ايـران، بـرق توسـط نيروگاههـاي حرارتـي          
. شـود   و نيروگاههـاي آبـي توليـد مـي         )يزليگازي، چرخه تركيبي، د   

ميزان آلودگي منتشر شده به ازاي هر كيلو وات ساعت توليد برق در             
، %)۵/۱حداكثر (ستتر از ساير نيروگاهها   نيروگاههاي آبي بسيار پايين   

  . در حالي كه سهم توليد آن نيز بسيار پايين است
اين امر در كنار وجود انرژي هاي ارزان قيمـت قابـل دسـترس          

زايي باالي توليد برق در ايـران اسـت         ين دليل آالينده  مهمترفسيلي،  
  ).۱۳۸۷ ،ترازنامه انرژي(

ي هـا  يآلـودگ  انتشار زانيم بر صادرات گسترش تأثيري  بررس با
 اگرچه شود، يم مشاهده كل، انتشار زانيم در آن سهم و ميرمستقيغ

يـي  زا نـده يآال نييپـا  اريبـس  زانيـ مي  دارا ارتباطـات  و آبي  بخشها
 بـرق،  بخش با آنهاي  بخش برون ارتباطات ليدل به اما هستند ميمستق

 سهم مثال، عنوان به. هستند ميرمستقيغيي  زا ندهيآال نيشتريبي  دارا
ـ ترت بـه  ارتباطات و آبي  بخشهايي  زا ندهيآال كل در برق بخش  بي

ـ ا در بـرق ي  بـاال  مصرف ليدل به  مسئله نيا. است% ۸۵ و% ۷۳  ني
 معاونـت  (اسـت  بـرق  ميمستقيي  زا ندهيآال زانيم بودن باال و بخشها
 انتــشار زانيــم نيكمتــر نيهمچنــ ).يژانــرِ ترازنامــه ،يانــرژ امــور

ـ ترت بـه  هوا هاي ندهيآال  خـدمات، ي  بخـشها  صـادرات  توسـعه  در بي
 كـه  طـور  همان .استيي  غذا عيصنا وي  عيطب ،گازي،كشاورزيبازرگان

ـ ز اهـداف  رتيمغـا  بـه  توجـه  با شد، انيب مقدمه در ي طـ يمح ستي
 يـافتن  سياستگزاراني  اصل دغدغه موارد، شتريب دري  اقتصاد وتوسعه

 وي  اقتـصاد  اهـداف  تـوام  تحقـق  به قادر كه بود خواهديي  راهكارها
 و كارامدي  بخشها صيتشخ منظور به بنابراين. باشدي  طيمح ستيز
ي مقـدار  نيـي تب بـه  مختلـف،  اهـداف  همزمان تأمين در كارامد ريغ

 دري  طيمح ستيز خسارات وي  اقتصاد اهداف انيم موجود مبادالت
  .شد پرداختهي بخش نيب سطح



  
  
  
  

 ۱۵۵  ...يبخشها نيكارامدتر نييتع در هواي آلودگ ازي ناشي ها نهيهز تأثيري بررس

  )ميليارد ريال( افزوده ميليارد ريال بر افزايش ارزش  بخشي صادرات به ميزان يكة سياست توسعتأثير): ۱ (ةجدول شمار
ارزش افزوده   بخش 

  مستقيم
كل ارزش   رتبه بخش  ارزش افزوده غيرمستقيم  رتبه بخش

  افزوده
   بخشةبرت

  ۷  ۹۵۴/۰  ۱۷  ۰۷۹/۰  ۲  ۸۷۵/۰  كشاورزي 
  ۱  ۹۹۵/۰  ۱۸  ۰۴۵/۰  ۱  ۹۵۰/۰  صنايع معدن
  ۱۲  ۹۱۴/۰  ۱  ۷۰/۰  ۱۸  ۲۱۲/۰  صنايع غذايي

  ۱۴  ۸۹۰/۰  ۶  ۴۱۶/۰  ۱۲  ۴۷۴/۰  صنايع چوب و كاغذ
  ۱۵  ۸۸۱/۰  ۵  ۴۳۱/۰  ۱۳  ۴۵۳/۰  صنايع نساجي 

  ۱۰  ۹۴۶/۰  ۱۲  ۲۸۱/۰  ۸  ۶۶۴/۰  هاي نفتي فراوردهصنايع و 
  ۱۸  ۷۵۲/۰  ۷  ۳۸۱/۰  ۱۶  ۳۷۲/۰  ايع شيمياييصن

  ۱۱  ۹۱۹/۰  ۹  ۳۷۴/۰  ۱۱  ۵۴۵/۰  صنايع كاني و غير فلزي 
  ۱۷  ۸۱۸/۰  ۲  ۴۸۹/۰  ۱۷  ۳۳/۰  صنايع ساخت الكترونيكي

  ۱۶  ۸۷۸/۰  ۳  ۴۶۸/۰  ۱۵  ۴۱۱/۰  صنايع فلزي
  ۴  ۹۷۸/۰  ۱۱  ۳۰۵/۰  ۷  ۶۷۳/۰  برق
  ۹  ۹۴۶/۰  ۸  ۳۷۹/۰  ۱۰  ۵۶۷/۰  آب

  ۲  ۹۸۳/۰  ۱۴  ۱۴۱/۰  ۴  ۸۴۲/۰  گاز طبيعي
  ۱۳  ۸۹۲/۰  ۴  ۴۶۰/۰  ۱۴  ۴۳۲/۰  ساختمان
  ۳  ۹۷۹/۰  ۱۶  ۱۱۲/۰  ۳  ۸۶۷/۰  بازرگاني

  ۵  ۹۶۳/۰  ۱۳  ۲۴۰/۰  ۶  ۷۲۳/۰  حمل و نقل
  ۸  ۹۵۳/۰  ۱۰  ۳۳۳/۰  ۹  ۶۱۹/۰   ارتباطات
  ۶  ۹۶۲/۰  ۱۵  ۱۲۰/۰  ۵  ۸۴۰/۰  خدمات 

  ) و محاسبات نويسنده۱۳۷۸ سال ةستاند-جداول داده: خذأم(
  

  )نفر( ميليارد ريال بر افزايش اشتغال  بخشي صادرات به ميزان يكة سياست توسعتأثير): ۲ (ةجدول شمار
   بخشةرتب  كل اشتغال  رتبه بخش  اشتغال غير مستقيم   بخشةرتب  اشتغال مستقيم  بخش 

  ۴  ۴۱  ۱۷  ۳  ۱  ۳۸  كشاورزي 
  ۱۷  ۸  ۱۸  ۲  ۱۳  ۶  صنايع معدن
  ۳  ۴۲  ۱  ۲۹  ۸  ۱۳  صنايع غذايي

  ۵  ۳۹  ۵  ۱۴  ۶  ۲۴  صنايع چوب و كاغذ
  ۱  ۵۴  ۳  ۱۵  ۲  ۳۷  صنايع نساجي 

  ۱۳  ۱۵  ۱۲  ۶  ۱۰  ۹  هاي نفتي فراوردهصنايع و 
  ۱۱  ۲۰  ۶  ۱۳  ۱۴  ۵  صنايع شيميايي

  ۱۲  ۱۹  ۸  ۱۱  ۱۱  ۸  صنايع كاني و غير فلزي 
  ۹  ۲۶  ۲  ۱۶  ۹  ۱۰  صنايع ساخت الكترونيكي

  ۱۰  ۲۲  ۴  ۱۵  ۱۲  ۷  صنايع فلزي
  ۱۶  ۱۱  ۱۳  ۶  ۱۵  ۴  برق
  ۱۵  ۱۲  ۱۰  ۱۰  ۱۸  ۲  آب

  ۱۸  ۷  ۱۶  ۴  ۱۷  ۳  گاز طبيعي
  ۲  ۵۰  ۷  ۱۲  ۳  ۳۵  ساختمان
  ۶  ۳۷  ۱۴  ۵  ۴  ۳۲  بازرگاني

  ۸  ۳۰  ۱۱  ۸  ۷  ۲۱  حمل و نقل
  ۱۴  ۱۴  ۹  ۹  ۱۶  ۴   ارتباطات
  ۷  ۳۴  ۱۵  ۴  ۵  ۳۰  خدمات 

  ) و محاسبات نويسنده۱۳۷۸ سال ةستاند-جداول داده: خذأم(
  



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۶  
  )تن(ميليارد ريال بر افزايش آلودگي   به ميزان يك صادرات بخشية سياست توسعتأثير): ۳ (ةجدول شمار

   بخشةرتب  آلودگي كل   بخشةرتب  غير مستقيم آلودگي   بخشةرتب  مستقيم آلودگي  بخش 
  ۱۶  ۲۴۹  ۱۷  ۱۰۰  ۸  ۱۴۸  كشاورزي 

  ۲  ۳۰۴۷  ۱۸  ۶۲  ۲  ۲۹۸۵  صنايع معدن
  ۱۴  ۲۹۳  ۱۱  ۲۲۴  ۱۱  ۶۹  صنايع غذايي

  ۱۳  ۴۰۴  ۹  ۲۹۹  ۱۰  ۱۰۵  صنايع چوب و كاغذ
  ۱۲  ۴۰۹  ۱۰  ۲۷۸  ۹  ۱۳۰  صنايع نساجي 

  ۳  ۱۷۹۸  ۵  ۴۹۸  ۳  ۱۲۳۰  هاي نفتي فراوردهصنايع و 
  ۹  ۶۳۷  ۸  ۳۶۲  ۷  ۲۷۵  صنايع شيميايي

  ۴  ۱۵۹۶  ۳  ۶۹۲  ۵  ۹۰۴  صنايع كاني و غير فلزي 
  ۱۱  ۴۲۳  ۷  ۳۹۸  ۱۸  ۲۵  صنايع ساخت الكترونيكي

  ۶  ۱۰۷۶  ۴  ۵۱۵  ۶  ۵۶۰  صنايع فلزي
  ۱  ۷۴۳۸  ۱۴  ۱۳۰  ۱  ۷۳۰۹  برق

  ۷  ۹۷۹  ۱  ۹۳۳  ۱۵  ۴۶  بآ
  ۱۵  ۲۶۲  ۱۲  ۲۱۶  ۱۶  ۴۲  گاز طبيعي
  ۱۰  ۵۱۷  ۶  ۴۷۲  ۱۷  ۳۹  ساختمان
  ۱۷  ۲۴۰  ۱۳  ۱۹۲  ۱۲  ۴۸  بازرگاني

  ۵  ۱۱۰۳  ۱۶  ۱۰۳  ۴  ۱۰۰۰  حمل و نقل
  ۸  ۸۴۹  ۲  ۸۰۳  ۱۴  ۴۷   ارتباطات
  ۱۸  ۱۶۰  ۱۵  ۱۱۴  ۱۳  ۴۹  خدمات 

) و محاسبات نويسنده۱۳۷۸ستانده سال -جداول داده: خذأم(
كل   افزوده ارزش/ انتشارآلودگي كل ةميليارد ريال بر سران  بخشي صادرات به ميزان يكة سياست توسعتأثير): ۴ (ة شمارجدول

)نفر/تن(اشتغال كل / انتشار آلودگي كل ةو سران) ريال ميليارد/تن(  
  رتبه بخش  اشتغال /انتشارآلودگي  رتبه بخش  افزوده ارزش/انتشارآلودگي  بخش

  ۱۷  ۱۲/۶  ۱۶  ۲۶۱  اورزي كش
  ۲  ۳۵۸  ۲  ۳۰۶۲  صنايع معدن
  ۱۵  ۷  ۱۴  ۳۲۱  صنايع غذايي

  ۱۳  ۱۰  ۱۳  ۴۵۴  صنايع چوب و كاغذ
  ۱۴  ۶/۷  ۱۲  ۴۶۴  صنايع نساجي 

  ۳  ۱۱۶  ۳  ۱۹۰۱  هاي نفتي فراوردهصنايع و 
  ۱۰  ۳۳  ۹  ۸۴۷  صنايع شيميايي

  ۴  ۸۴  ۴  ۱۷۳۶  صنايع كاني و غير فلزي 
  ۱۱  ۱۶  ۱۱  ۵۱۶  صنايع ساخت الكترونيكي

  ۷  ۴۹  ۵  ۱۲۲۴  صنايع فلزي
  ۱  ۶۷۸  ۱  ۷۶۰۲  برق
  ۵  ۸۱  ۷  ۱۰۳۶  آب

  ۹  ۳۷  ۱۵  ۲۶۶  گاز طبيعي
  ۱۲  ۱۰  ۱۰  ۵۷۹  ساختمان
  ۱۶  ۴۹/۶  ۱۷  ۲۴۵  بازرگاني

  ۸  ۳۹  ۶  ۱۱۴۵  حمل و نقل
  ۶  ۶۰  ۸  ۸۹۲   ارتباطات
  ۱۸  ۵  ۱۸  ۱۶۷  خدمات 

  )ده و محاسبات نويسن۱۳۷۸ سال ةستاند-جداول داده: خذأم(
   شغلي فرصت هر ايجاد براي) تن(آلودگي انتشار ميزان و) ميليارد ريال (افزوده ارزش افزايش واحد هر در) تن (آلودگي انتشار ميزان ترتيب به

  )ريال ك ميلياردي (صادرات بخشي ةتوسع سياست اجراي ةنتيج در



  
  
  
  

 ۱۵۷  ...يبخشها نيكارامدتر نييتع در هواي آلودگ ازي ناشي ها نهيهز تأثيري بررس

 )درصد( نسبت به رشد ميزان انتشار آلودگي كل) درصد( و رشد اشتغال كل) درصد(فزوني رشد ارزش افزوده كل ): ۵ (ةجدول شمار

  ميليارد ريال  بخشي صادرات به ميزان يكةحاصل از سياست توسع
فزوني رشد ارزش افزوده به رشد انتشار   بخش

  آلودگي
فزوني رشد اشتغال به رشد انتشار 

  آلودگي
  ۱۷۸/۰  ۱۳۷/۰  كشاورزي

  -۸۲۰/۰  -۶۵۵/۰  صنايع معدن

  ۱۷۴/۰  ۱۱۵/۰  صنايع غذايي

  ۱۲۳/۰  ۰۷۹/۰  صنايع چوب و كاغذ

  ۲۱۱/۰  ۰۷۵/۰  صنايع نساجي

  -۴۲۰/۰  -۳۰۸/۰  هاي نفتي فراوردهصنايع و 

  -۰۶۶/۰  -۰۱۸/۰  صنايع شيميايي

  -۳۴۱/۰  -۲۵۵/۰  صنايع كاني و غير فلزي

  ۰۳۸/۰  ۰۵۸/۰  صنايع ساخت الكترونيكي

  -۱۷۲/۰  -۱۱۶/۰  صنايع فلزي

  -۰۶۳/۲  -۹۲/۱  برق

  -۲۰۷/۰  -۰۷۵/۰  آب

  -۰۳۲/۰  ۱۳۶/۰  گاز طبيعي

  ۱۵۷/۰  ۰۴۷/۰  ساختمان

  ۱۵۹/۰  ۱۴۵/۰  بازرگاني

  -۱۳۵/۰  -۱۰۶/۰  حمل و نقل

  -۱۵۶/۰  -۰۳۵/۰  ارتباطات

  ۱۶۳/۰  ۱۶/۰  خدمات

   و محاسبات نويسنده۱۳۷۸ سال ةستاند-جداول داده: خذأم(
ي آلودگ  سرانهيرهايمتغ) ۴ (شماره درجدول منظور، نيهم به

 جدول در و كل اشتغال /كلي آلودگ سرانه و كل افزوده زشار /كل
 كل اشتغال رشد و) درصد( كل افزوده ارزش رشدي فزون ،)۵ (شماره

 توسعه استيسي اجرا از متأثر) درصد( كلي آلودگ رشد به) درصد(
   .است شده محاسبه ۲صادرات

ي برق، صنايع معـدن،     بخشهادهد   نتايج جداول اخير، نشان مي    
فلـزي بـه ترتيـب      هاي نفتـي، صـنايع كـاني و غير         فراوردهصنايع و   

 همزمان اهداف اقتـصادي     تأمين بوده و قادر به      بخشهاناكارامدترين  
بررسـي و    .ستنديمحيطي به هنگام توسعه بخشي صادرات ن       و زيست 

نيـز نـشان    ) ۳(و  ) ۲ (ةجداول شمار   محاسبات انجام شده در    ةمقايس
ن ميـزان انتـشار آلـودگي و        ي مـذكور داراي بيـشتري     بخشهادهد   مي

 بخـشي  ةزايي به هنگام اجـراي سياسـت توسـع      پايين اشتغال  نيروي
ي آب، بخـشها همچنين در چهار بخش مذكور و در     .هستندصادرات  

ارتباطات، صنايع فلزي، حمل و نقل و صنايع شيميايي تفـاوت رشـد             
بـه  . اسـت ارزش افزوده و رشد اشتغال نسبت به رشد آلودگي، منفي           

ي بخـشها  ديگر منافع اقتصادي حاصـل از تقويـت صـادرات            عبارت
ي خـدمات،  بخشها .استمحيطي آن  مذكور  كمتر از خسارات زيست  

بازرگاني، كشاورزي، صنايع غذايي، صنايع چوب و كاغذ و سـاختمان        
م اهـداف  أي اقتصادي در تحقـق تـو  بخشهاترتيب كارامدترين    نيز به 

  .دان محيطي اقتصادي و زيست
افزوده و اشتغال به رشد آلودگي در        وني رشد ارزش   همچنين فز 

به عبارت ديگر آثار مثبت اقتـصادي اجـراي       . است مثبت   بخشهااين  



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۸  
 بــيش از تبعــات منفــي بخــشهاسياســت توســعه صــادرات در ايــن 

 )۳(و  ) ۲ (ة اطالعات جـداول شـمار     ةمقايس. محيطي آن است   تسزي
 اشـتغالزايي و     باالي نيرويي مذكور داراي    بخشهادهد   نيز نشان مي  

 در هنگام گسترش    بخشهاميزان كمتر انتشار آلودگي نسبت به ساير        
   . هستندصادرات 
  ها و پيشنهادات  افتهيخالصه 

ي اقتـصادي در هنگـام      بخـشها بنابر آنچه بيان شـد، گـزينش        
 صادرات، با توجه به تقدم نوع هـدف متفـاوت      ةاجراي سياست توسع  

توانـد بـا تحقـق يـك       بخش مي  در برخي موارد، انتخاب   . خواهد بود 
نانچـه هـدف بـه    چ رو  از اين. هدف سبب دوري از ساير اهداف شود   

افـزوده در      ايجـاد بيـشترين ارزش     فقـط هنگام گـسترش صـادرات،      
 منـابع مـالي بيـشتري را بـه تقويـت توليـد و               بايـد   مياقتصاد باشد،   

صادرات در صـنايع معـدن، بخـش گـاز طبيعـي و بخـش بازرگـاني          
نكته مهم آن است كه گسترش توليـد و صـادرات در            . اختصاص داد 

 اسـتانداردهاي   تـأمين تواند متـضمن     صنايع معدن و گاز طبيعي نمي     
  . هاي شغلي باشد كننده  فرصت محيطي و فراهم زيست

چنانچــه هــدف كــاهش نــرخ بيكــاري و پديــد آوردن حــداكثر 
ي تجـاري   هـا   سياسـت فرصتهاي شغلي باشـد، بهتـر آن اسـت كـه            

ي نساجي، ساختمان، صنايع غـذايي و كـشاورزي     بخشها صادرات در 
يت ميزان توليد ناخالص داخلي اين در حالي است كه تقو . توسعه يابد 

ي بخـشها  از افـزايش صـادرات در   متـأثر تواند به ميزان زيـادي     نمي
محيطـي   در صورتي كه هدف، رساندن خسارات زيـست       . مذكور باشد 

ي بخـشها  صـادرات در     ةبه حداقل خود باشد، اجراي سياست توسـع       
خدمات، بازرگاني، كشاورزي، گاز طبيعي و صـنايع غـذايي، بهتـرين            

  . نتيجه ممكن را خواهد داد
 تأمينمحيطي به هنگام  ن خسارات زيست  كردبه منظور حداقل    

 توجه بيشتري به تقويت توليـد و گـسترش          بايد  مياهداف اقتصادي،   
صـنايع غـذايي،   ي خدمات، بازرگاني، كـشاورزي،   بخشهاصادرات در   

  .صنايع چوب و كاغذ و ساختمان انجام شود
افـزوده و    آلودگي ايجاد شده براي هر واحـد ايجـاد ارزش      ةسران

ي مزبـور كمتـر از سـاير      بخـشها  گسترش صادرات    ةاشتغال در نتيج  
محيطـي در    همچنين تبعات منفـي زيـست     . ي اقتصادي است  بخشها

بـت اقتـصادي آن      كمتر از پيامـدهاي مث     بخشها صادرات اين    ةتوسع
  . است

از آنجــا كــه رشــد و توســعه بلنــد مــدت بــدون فــراهم بــودن 
محيطي ايجاد نخواهد شد، تغيير شـيوه و مـصارف           هاي زيست  زمينه

تواند راهكاري مـوثر جهـت كـاهش         ي توليدي مي  بخشهااي   واسطه
 بـراي مثـال   . بخـشهاي اقتـصادي باشـد      توليد در  فرايندزايي   آالينده

زايـي و    هاي نفتي داراي بيشترين ميزان آالينده      فراوردهبخش برق و    
ي اقتـصادي   بخـشها زايي غيرمستقيم ساير     بيشترين سهم در آالينده   

  .هستند
هـاي مناسـب و پـاكتر بـه جـاي          رو اسـتفاده از جانـشين      از اين 

پذير هماننـد گـاز    هاي نو و تجديد   گاز طبيعي، انرژي  (توليدات مذكور   
ـ      ي،  )هيدروژن گاههـاي حرارتـي بـه     رق از نيـرو ا تغيير شـيوه توليـد ب

اي، ضمن آنكه در تحقق      گاههاي آبي، بادي، خورشيدي و هسته      نيرو
ها نيز   د، در كاهش انتشار آالينده    كن  اهداف اقتصادي خللي ايجاد نمي    

  . اثر بسياري خواهد داشت
   و قدردانيتشكر

وسيله از معاونـت پژوهـشي دانـشگاه شـهيد بهـشتي بـه               بدين
ه انجام اين طرح پژوهشي تـشكر و قـدرداني بـه            هزين تأمينواسطه  

  .آيد عمل مي
  

  ها يادداشت
 هـا،  هيدروكربن معلق، ريز ذرات راست، به چپ از ترتيب به -۱

  .كربن اكسيد دي و گوگرد اكسيد دي نيتروژن، اكسيدهاي
 بـر  صادرات توسعه هنگام در متغير هر تغيير ميزان تقسيم با-۲
 متغيـر  هـر  رشد ميزان ،۱۰۰ در لحاص عدد ضرب و آن اوليه ميزان

  .است شده محاسبه درصد مبناي بر
 اقتـصادي،  توليـد  فراينـد  در هـوا  هـاي  آالينـده  انتـشار  بجز-۳

 پـسماندهاي  گـروه  سـه  به بيشتر گازي غير هاي آالينده ا ي پسماندها
 نيـاز،  مـورد  آلـي  كودهـاي  بـه  تبـديل  و تخميـر  توانايي با آلي مواد

 دفنـي  و بازيافت غيرقابل پسماندهاي و بازيافتني خشك پسماندهاي
 و برگـشت  توانـايي  و نبـوده  دفنـي  اول گـروه  دو. شـوند  مي تقسيم

  .هستند دارا را اقتصاد ةچرخ در مجدد استفاده
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