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چکیده
بِهٌظَر کاّص هیساى اًتطار گازّای گلخاًِای ،ضٌاخت عَاهل هؤثر بر تغییرات اًتطار آىّا اهرری ضررٍری
است .یکی از هْنتریي گازّای گلخاًِای گاز دیاکسیذکربي است کِ بخص صٌعت برا دارا برَدى سرْوی در
حذٍد بیست درصذً ،قص عوذُای در تَلیذ آى دارد .از ّویيرٍ ،هطالعِی حاضر با استفادُ از تکٌیک تجسیِ
ضاخص بِ بررسی عَاهل اصلی اًتطار دیاکسیذکربي در زیربخصّای صٌعتی ایرراى (در سرط کرذّای دٍ
رقوی  )ISICطی سالّای  1386 -1379هیپردازد .برای ایي هٌظَر با بِکارگیری رٍش جوعری ،LMDI
عَاهل هؤثر در تغییرات اًتطار دیاکسیذکربي در زیربخصّای صٌعتی ایراى ،بِ پٌج عاهل اثرر ععالیرت ،اثرر
ساختاری ،اثر ضذت اًرشی ،اثر ترکیب سَخت ٍ اثر ضریب اًتطار تجسیِ هیضًَذً .تایج حاصلِ ًطاى هیدّذ
کِ عاهل اصلی اعسایص اًتطار دیاکسیذکربي در زیربخصّای صٌعتی ایراى ،اثر ععالیت بَدُ است ٍ در ًقطِ
هقابل اثر ضذت اًرشی تأثیر قابلتَجْی در کاّص اًتطار دیاکسیذکربي داضتِ است .ایي در حالی است کرِ
اثر ساختاری ًتَاًستِ تأثیر قابلتَجْی در کاّص اًتطار دیاکسریذکربي داضرتِ باضرذ .بٌرابرایي برِهٌظرَر
جلَگیری از اعسایص اًتطار آلَدگی دیاکسیذکربي ،ضوي اعوال سیاستّای تطَیقی جْت اعسایص بْرٍُری
اًرشی ٍ تغییرات ساختاری بِ سَی صٌایع پاک ،هریبررایست اعرسایص سرْن گراز طبیعری ٍ ارتقرا کیفیرت
سَختّا در اٍلَیت برًاهِّای تَسعِ اقتصادی قرار گیرد.
کلید واژهها :تکٌیک تجسیِ ضاخص ،رٍش جوعی  ،LMDIاًتطار دیاکسیرذکربي ،زیرربخصّای صٌعتی،
ایراى
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 .1هقذهِ
سًٍذ سٍ ثِ افضایؾ هلشف اًشطی حبكل اص ػَختّبی فؼیلی ،گشچِ سؿدذ ػدشیغ اقتلدبدی رَاهدغ
هذسى كٌؼتی سا هیؼش کشدُ ،اهب ثٍِاػطِ ًـش آالیٌذُّبی حبكدل اص احتدشاو ٍ افدضایؾ غلظدت دی
اکؼیذکشثي دس اتوؼفش ،رْبى سا ثب تغییشات ثشگـتًبپزیش هَارِ ػبختِ اػت .ایي سًٍذ ًِ تٌْدب هٌدبثغ
تزذیذًدبپزیش ٍ پبیبىیبفتٌی اًشطی سا ثِػشػت تخشیت هدیکٌدذ ثلهدِ آالیٌدذُّدبی گًَدبگًَی سا دس
هحیطّبی پزیشًذُ (َّا ،آة ٍ خبک) سّب هیػبصد .ایي آحبس صیؼتهحیطی حبكل اص هلشف اًشطی ثدِ
یک هٌطقِ خبف هحذٍد ًویؿَد ٍ دس ثؼیبسی اص هَاسد ثِكَست هـهلی فشاهشصی ٍ رْدبًی پذیدذاس
هیگشدد.
گدشم ؿذى صهیي ،تخشیت الیِ اُصى ،تغییشات اقلیوی ،اص ثیي سفدتي گًَدِّدبی گیدبّی ٍ ردبًَسی،
ثیبثبىصائی ٍ تخشیت رٌگلّب ٍ ّوچٌیي ثِ هخبطشُ اًذاختي ػالهت ٍ ثْذاؿت ربهؼِ اص رولدِ ایدي
هـهالت هیثبؿٌذ .ثٌبثشایي ٍسای هؼألِ تأهیي هٌبثغ اًشطی ،ػَختّبی فؼیلی اص ًقطًِظش هـهالت
آلَدگی هحیطی ًیض داسای حؼبػیت ٍیظُای ثَدُ ٍ توبم رَاهغ هلضم ثِ کٌتشل ٍ ثْیٌِػدبصی هلدشف
اًشطی دس فؼبلیتّبی كٌؼتی ،حولًٍقل ،خبًگی ،تزبسی ٍ ػبیش صهیٌِّبی هلشف اًدشطی هدیثبؿدٌذ
(ًلشاللْی ٍ غفبسیگَلک.)1389 ،
کـَس هب ًیض اص ایي قبػذُ هؼتخٌی ًجَدُ ٍ هیثبیؼت ثب تذٍیي الگَّبی هٌبػدت هلدشف اًدشطی ٍ
کبسثشدی کشدى آى ،تالؽ رذی دس رْت کبّؾ ٍ کٌتشل آالیٌذُّبی صیؼتهحیطی ًبؿی اص احتشاو
ػَختّبی فؼیلی اًزبم دّذ؛ چشا کِ کـَس هب طی ػبلّبی اخیش ثدب هلدشف ثدبالی ػدَختّدبی
فؼیلی ٍ ػذمثْشٍُسی هٌبػت دس ثخؾ اًشطی ،رضء ّفت کـَس اٍل تَلیذکٌٌذُ گبصّبی گلخبًِای دس
دًیب قشاس گشفتِ اػت ) .(IEA, 2011, p:11ثِهٌظَس هقبثلِ ثب ایي هـهل هیثبیؼت دس اٍلیي قذم ثِ
ؿٌبخت كحیح اص ػَاهل هؤحش ثش تغییشات ایزبد ؿذُ دػت یبفت.
ثخؾ كٌؼت ثِػٌَاى یهی اص هْنتشیي ثخؾّبی اقتلبد ،ثِؿذت ٍاثؼتِ اًشطی هیثبؿذ .ػبهدل
اًشطی اص هْنتشیي ػَاهل تَلیذ ٍ ًیشٍ هحشکِ اكلی دس تَلیذات كٌبیغ هختلف هیثبؿدذ ٍ ثدِ ّودیي
دلیل ایي ثخؾ ػْن ثبالیی دس اًتـبس گبصّبی آالیٌذُ داسد.
ثب ایٌهِ افضایؾ تَلیذات كٌبیغ یهی اص هْنتشیي ػلل افضایؾ هلشف اًشطی ٍ ثِدًجبل آى افضایؾ
اًتـبس آالیٌذُّب هیثبؿذ ،اهب اص ایي هؼألِ ًویتَاى ایيگًَِ ًتیزِگیشی کدشد کدِ ثدِهٌظدَس کٌتدشل
آلَدگی ثبیذ تَلیذات كٌبیغ کبّؾ یبثذ ،چشاکِ ایي کبس هٌبفی ّذف سؿذ اقتلبدی اػت کِ ثدٍِػدیلِ
افضایؾ تَلیذات كَست هیگیشد .اص ایيسٍ ،ثِ هٌظَس یبفتي ساّهدبس هٌبػدت هدیثبیؼدت ثدش تغییدشات
ػبختبسی دس صیشثخؾّبی كٌؼتی توشکض ًوَد ،ثذیيهؼٌی کدِ تغییدش دس ػدْن تَلیدذات ثخدؾّدبی
هختلف كٌؼتی کِ هیتَاًذ ًقؾ ثؼضایی دس تغییشات اًتـبس آالیٌذُّب داؿتِ ثبؿدذ ،هدَسد تَردِ قدشاس
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گیشد .دلیل ایي هؼألِ دس آى اػت کِ ػْن اًشطی ثشای ّش ٍاحذ تَلیذ (اسصؽ سیدبلی) دس ثخدؾّدبی
هختلف كٌؼت هتفبٍت اص یهذیگش هیثبؿذ.
اص طشف دیگش قیوت پبییي اًشطی ٍ اػتفبدُ ًبكحیح اص آى ثبػج ؿدذُ اػدت تدب ؿدذت اًدشطی دس
ثخؾّبی هختلف اقتلبد ایشاى اص رولِ كٌؼت ّوَاسُ ثبالتش اص هیبًگیي رْبًی آى ثبؿذّ .1دنچٌدیي
ثْشُهٌذی کـَس اص هٌبثغ غٌی ًفتی ثبػج ؿذُ تب اػتفبدُ اص ػَختّبی فؼیلی ثب ضشیت اًتـبس ثدبال،
ػْن ثیـتشی دس تأهیي اًشطی ثخؾّبی هختلف داؿتِ ثبؿذ ،ثًِحَیکِ ثشاػبع آهبس هٌتـش ؿذُ دس
ػبل  ،1386حذٍد  67/1دسكذ اص کل هلشف اًشطی تَػط فشآٍسدُّبی ًفتی (ثِغیدش اص گدبص) ٍ 31/9
دسكذ اص طشیق گبص (کِ ضشیت اًتـبس کوتشی داسد) تأهیي ؿذُ اػت .ایدي دس حدبلی اػدت کدِ ػدْن
اًشطیّبی تزذیذپزیش ٍ آثی تٌْب  0/5دسكذ ثَدُ اػت.
ایي سًٍذ دس ثخؾ كٌؼت ًیض حبکن ثَدُ کِ دس ًتیزِ هٌزش ثِ ثبالسفتي ؿذت اًتـبس دس ایي ثخؾ
ؿذُ اػت ،ثِطَسیکِ ثشاػبع آهبس آطاًغ ثیيالوللی اًشطی ( 2)IEAتَلیدذ گدبص دیاکؼدیذکدشثي دس
ػبل  1386دس ثخؾ كٌؼت ایشاى ثِ هیضاى  1244کیلَگشم ثِ اصای ّش ًفش ثَدُ کِ تقشیجبً یک ٍ ًدین
ثشاثش هتَػط رْبًی آى هیثبؿذ .ثب ػٌبیت ثِ ػْن ثبالی ثخؾ كٌؼت دس اًتـبس گبص دیاکؼیذکدشثي،
الصم اػت کِ ساّهبسّبیی ثِهٌظَس کٌتشل ایي آلَدگی پیـٌْبد ؿَد.
دس پیگیشی ّویي ّذف ،هطبلؼِ حبضش ثب تزضیِ ػَاهل هدؤحش ثدش اًتـدبس گدبص دیاکؼیددذکشثي دس
صیشثخؾّبی كٌؼتی ایشاى ،ػْن ّش یک اص ػَاهل هضثَس سا دس تغییدشات اًتـدبس گدبص دیاکؼدیذکشثي
هـخق ًوَدُ ٍ ثِ اسائِ ساّهبسّبی هٌبػت ثِهٌظَس کٌتشل اًتـبس دیاکؼیذکشثي هدیپدشداصد .ثدشای
ایي هٌظدَس اص دادُّبی تشاصًبهِّبی اًشطی ٍ آهبس كٌبیغ دُ ًفش کبسکي ٍ ثیـتش ،طی ػبلّبی -1379
 1386اػتدفبدُ ؿذُ اػت ٍ 3ثب ثِ کبسگیشی سٍؽ روؼی  ،LMDIػَاهدل هدؤحش دس تغییدشات اًتـدبس
دیاکؼیذکشثي دس صیشثخؾّبی كٌؼتی ایشاى (دس ػطح کدذّبی دٍ سقودی  )ISICطدی ػدبلّدبی
 ،1386 -1379ثِ پٌذ ػبهل احش فؼبلیت ،احش ػبختبسی ،احشؿذت اًشطی ،احش تشکیت ػَخت ٍ احش ضشیت
اًتـبس تزضیِ هیؿًَذ تب ضوي تحلیل سًٍذ آًْب طی دٍسُی هَسد ثشسػی ،ثِ ػؤاالت صیدش پبػد دادُ
ؿَد.
 )1تأحیش افضایؾ تَلیذات صیشثخؾّبی كٌؼتی دس تغییشات اًتـبس دیاکؼیذکشثي چقذس ثَدُ اػت؟
 )2تغییشات ػبختبسی كَست گشفتِ طی دٍسُی هَسد ثشسػی چِ احشی دس سًٍذ تغییشات اًتـبس دی-
 .1ؿذت اًشطی دس ػبل  1386ثش اػبع ؿبخق ثشاثشی قذست خشیذ ،دٍ ثشاثش هیبًگیي رْبًی آى ثَدُ اػت (تشاصًبهِ اًشطی.)1387 ،
2. International Energy Agency

 .3ثِػلت ًقلبى ٍ ػذم اًتـبس دادُّبی هشثَطِ اص ػبل 1379ثِ قجل ٍ اص ػبل  1386ثِ ثؼذ ،دٍسُی صهبًی هَسد هطبلؼِ-1379 ،
 1386دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
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اکؼیذکشثي داؿتِ اػت؟ ثِػجبست دیگش آیب تغییشات دس تشکیت ػْن فؼبلیتّبی صیشثخؾّدبی
كٌؼتی هٌزش ثِ کبّؾ اًتـبس دیاکؼیذکشثي گشدیذُ اػت؟
 )3تأحیش ؿذت اًشطی دس تغییشات اًتـبس دیاکؼیذکشثي صیش ثخؾّبی كٌؼتی چقذس ثَدُ اػت؟
 )4تشکیت اًدشطی هلشفی دس صیدش ثخؾّددبی كٌؼتی ،چِ ػْددوی دس تغدددییشات سًٍدذ اًتـدبس
دیاکؼیذکشثي داؿتِ اػت؟
ػبختبس هقبلِ ًیض ثِ ایي تشتیت اػت کِ ثؼذ اص هقذهِ حبضش ،دس ثخؾ ثؼذی ثِ اسائِ هجبًی ًظدشی
سٍؽّبی تزضیِ ثِ ػَاهل پشداختِ هیؿَد .ػپغ دس پیـیٌِی تزشثی ثِ ثشخی اص هطبلؼبت خبسری ٍ
داخلدی هَرَد دس صهدیٌِ تزضیِ ثِ ػَاهل اًتـبس آلَدگیّدب پشداخدددتِ هدیؿدَد .آىگدبُ دس ثخددؾ
سٍؽؿٌبػی تحقیق ثِ تَضیح سٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ایي هطبلؼِ (سٍؽ  )LMDIرْدت تزضیدِ ثدِ
ػَاهل اًتـبس دیاکؼیذ کشثي دس صیشثخؾّبی كٌؼتی ایشاى پشداختِ هیؿَد .ثخؾ پٌزن ثِ تزضیدِ
ٍ تحلیل یبفتِّب اختلبف داسد .دس ًْبیت ،ثخؾ پبیبًی ثِ ًتیزِگیشی ٍ اسائدِ پیـدٌْبدات ػیبػدتی
هیپشداصد.
 .2هبٌای ًظری تحقیك
تَػؼِ کبسثشدّبی سٍؽ تزضیِ دس هجبحج هختلف هَرت ؿذُ ،تهٌیکّبی هتفبٍتی ثشای ایي هٌظدَس
اسائِ ؿَد .ایي تهٌیکّب دس دٍ دػتِ اكلی ثب ًبمّبی" تحلیل تزضیدِ ؿدبخق" (« ٍ 1)IDAتحلیدل
تزضیِ ػبختبسی» ( 2)SDAتَػؼِ یبفتِاًذ .دس ػبلّبی اخیش تهٌیدکّدبی تحلیدل تزضیدِ ؿدبخق
 IDAثیـتش هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ ٍ اص ایي سٍ ایي سٍیهشدّب ثیـدتش دػدتخَؽ تغییدشات دس حدَصُ
کبسثشد ؿذُاًذ ثِطَسیکِ اص آىّب ثشای تزضیِ تقبضبی اًشطی ٍ اًتـبس گبصّب دس ثخدؾّدبی هختلدف
اػتفبدُ هیگشدد .سٍیهشد  IDAسا هیتَاى دس حبلت کلی دس قبلت دٍ دػتِ هتفبٍت طجقِثٌدذی کدشد:3
سٍؽّبی ثش پبیِ ؿبخق الػپیشص ٍ 4سٍؽّبی ثش پبیِ ؿبخق دیَیظیب .5سٍؽّبی ثش پبیدِ ؿدبخق
الػپیشص دس ثشگیشًذُ ؿبخق الػپیشص ػبدُ ،ؿبخق ؿپلی -ػبى ،ؿبخق پبؿِ ،ؿبخق ایذُآل فیـش
ٍ ؿبخق هبسؿبل -ارَسث هیثبؿذ .سٍؽّبی ثش پبیِ تهٌیکّبی دیَیظیب ًیض ؿبهل تهٌیک ؿبخق
دیَیظیبی هیبًگیي حؼبثی ( ٍ 6)AMDIؿبخق دیَیظیبی هیبًگیي لگبسیتوی ( )LMDIهیثبؿذ.7
1. Index Decomposition Analysis
2. Structural Decomposition Analysis

 .3الجتِ تؼذادی اص ؿبخقّبی ّ IDAوچَى )ّ (PDA) ٍ (MRCLؼتٌذ کِ دس طجقِثٌذی فَو قشاس ًویگیشًذ.
4. Laspeyres IDA
5. Divisia IDA
6. Arithmetic Mean Divisia Index
7. Logarithmic Mean Divisia Index
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دس ػبل  ،2004اًگ 1ثِ هطبلؼِ پظٍّؾّبی كَست گشفتدِ دس صهیٌدِ تزضیدِ تقبضدبی اًدشطی ٍ
اًتـبس گبصّب پشداخت ٍ تؼذادی اص تهٌیکّبی  IDAکِ اص آىّب ثیـتش ثشای تزضیِ تقبضبی اًدشطی ٍ
اًتـبس گبصّبی گلخبًِای اػتفبدُ هیؿذًذ سا ثب ّن هقبیؼِ ًوَدً .تبیذ هطبلؼبت ٍی حدبکی اص آى ثدَد
کِ دس ثیي ؿبخقّبی الػپیشص تٌْب دٍ ؿبخق اكالح ؿذُ فیـش ٍ ؿدپلی -ػدبى خبكدیت تزضیدِ
کبهل سا داسًذ اهب ایي دٍ سٍؽ دس ٌّگبم افضایؾ تؼذاد فبکتَسّبی هؼألِ ،ثب هـهل سٍثِسٍ هدیؿدذًذ.
ثشسػی سٍؽّبی ؿبخق دیَیظیب ًیض ًـبى هیداد توبهی ایي سٍؽّب تزضیِ سا ثدذٍى ػبهدل پؼدوبًذ
هحبػجِ هیکٌٌذ .دس ایي ثیي ،تهٌیدک  AMDIػلیسغن ػبدگی هحبػجبت ،ثِ ػلت ضؼف دس ثشخَسد
ثب هـهل دادُّبی كفش تهٌیک هٌبػجی ثشای هحبػجبت اًتـبس گبصّب هحؼَة ًویؿَد ،اهب دس تهٌیک
 LMDIایي هـهدل ثب سٍؽّبی خبكی قبثل ثشطشفؿدذى اػدت .اص ایدي سٍٍ ،ی سٍؽ  LMDIسا
ثِػٌَاى سٍؽ اسرح هؼشفی هیکٌذّ .وچٌدیي ،سٍؽ  LMDIهدیتَاًدذ تزضیدِ سا دس قبلدت دٍ فدشم
روؼی ٍ ضشثی اًزبم دّذ .دس فشم روؼی تغییشات ثِؿهل هطدلق ثدشسػی هیؿدًَذ ٍ هتغیدش ٍاثؼدتِ
ثِكَست حبكل روؼی اص تفبضل هؤلفِّب دس طی صهبى ثیبى هیگشدًذ ،ایي دس حبلی اػت کِ دس فدشم
ضشثی تغییشات هَرَد ثِطَس ًؼجی ثشسػی هیگشدًذ ٍ هتغیش ٍاثؼتِ ثِكَست حبكلضدشثی اص ًؼدجت
هَئلفِّب دس طی صهبى ثیبى هیؿًَذ .دس ایي هیبى ،فشم ضدشثی  LMDIثیـدتش ثدشای هقبیؼدِ سًٍدذ
تغییشات اًتـبس گبصّبی هختلف ٍ یب سًٍذ اًتـبس آلَدگی دس کـَسّبی هختلف کِ ّن تشاص ًودیثبؿدٌذ
کبسثشد داسد ٍ دس هقبثل ،فشم روؼی  LMDIهیتَاًذ دسک ثْتشی اص هَضَع سا حبكل کٌذ ٍ اص ایي سٍ
ثیـتش دس هطبلؼبت ثِکبس هیسٍد.
دس ثیي ؿیَُّبی صهبًی تزضیِ ًیض کِ ثِ دٍ ؿهل ػشی صهبًی (ػدبل ثدِ ػدبل) ٍ دٍسُای اًزدبم
هیؿَد( ،دس كَست ٍرَد دادُّبی کبفی) تزضیِ ػشی صهبًی تشریح دادُ هیؿَد ،صیشا ًتبیذ ثشاػدبع
ػبل ثِ ػبل ،دگشگًَی ًبؿی اص اًتخبة تهٌیک سا کبّؾ هیدّذ .لزا هطبلؼِ حبضش ضوي اػدتفبدُ اص
سٍؽ روؼی  ،LMDIثشای سػیذى ثِ ًتبیذ قَیتش ،ثب تبکیذ ثش سٍؽ ػشی صهدبًی (ػدبل ثدِ ػدبل)
اًزبم هیگیشد.
 .3پیطیٌِ تجربی
آوثؼتبًچدی ٍ ّوهبساى ( )2011ثب اػتفبدُ اص سٍؽ روددؼی  ،LMDIثدِ ثددشسػی ػددَاهل اًتـدبس
دیاکؼیذکشثي دس  57صیشثخؾ كٌؼتی تشکیِ پشداختٌذً .تبیذ ایي هطبلؼِ ًـبى هدیداد کدِ تغییدش دس
ػطح فؼبلیت تَلیذ ٍ ؿذت اًشطی هْنتشیي ػَاهل دس تغییشات اًتـبس دیاکؼیذکشثي هیثبؿٌذ.
2

1. Ang, B.W.
2. Akbostanc1 et al.
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ّبهًَذ ٍ ًشهي (ً 1)2011یض دس هطبلؼدِای ػَاهدل کدبّؾ دٍ دسكدذی دس اًتـدبس کدشثي كدٌبیغ
کبسخبًِای اًگلؼتبى سا طی ػبلّبی ( )2007-1990هَسد ثشسػی قشاس دادًذ .آىّب ثب اػدتفبدُ اص فدشم
روؼی سٍؽ  LMDIػَاهل هؤحش سا ثِ پٌذ دػتِ تغییشات تَلیذی ،احش ػبختبسی ،ؿذت اًشطی ،تشکیت
ػَخت ٍ ضشیت اًتـبس تقؼین کشدًذً .تبیذ هطبلؼِ ًـبى هیداد کِ دلیل اكلی کبّؾ اًتـبس گبصّبی
گلخبًِای کبّؾ ؿذت اًشطی دس کل كٌبیغ ثَدُ اػت.
طائَ ٍ ّوهبساى ( 2)2010ثب اػتفبدُ اص تهٌیک روؼی  LMDIثِ تزضیدِ ػَاهدل هدؤحش ثدش اًتـدبس
کشثي دس صیشثخؾّبی كٌؼتی ؿبًگْبی چیي پشداختٌذً .تبیذ ایي هطبلؼدِ ًـدبى هدیداد کدِ  %90اص
کبّدؾ اًتـبس دیاکؼیذکشثي هشثَط ثِ تغییشات ػبختبسی ،تغییشات تشکیت ػَخت ٍ کبّؾ دس ؿذت
اًشطی ثَدُ اػت .آىّب ثب هقبیؼِ ؿذت اًشطی صیشثخؾّبی كٌؼتی ؿبًگْبی ثب هتَػدط رْدبًی آى
ثش لضٍم کبّؾ ؿذت اًشطی تأکیذ هیکٌٌذ ٍ تغییشات ػبختبسی ثِ ػوت كٌبیغ تَلیذکٌٌذُ کشثي کوتش
سا هْنتش اص احش تغییشات تشکیت ػَخت هؼشفی هیکٌٌذ.
لیَ ٍ ّوهبساى ( 3)2007ثِ ثشسػی تغییشات اًتـبس دیاکؼیذکشثي دس  36كٌؼت چدیي طدی دٍسُی
صهبًی ( )2005-1998پشداختٌذً .تبیذ حبکی اص آى ثَد کِ ؿذت اًشطی ٍ ػطح فؼبلیت ػبهل اكلی دس
افضایؾ اًتـبس دیاکؼیذکشثي دس طی دٍسُی هزکَس ثَدُ اػت .تأحیش ضشیت اًتـبس ،تغییشات ػَخت ٍ
تغییشات ػبختبسی ًؼجتبً کن ثَدًذ .ثِ ًظش آًْب ،كٌبیغ آالیٌذُتش هبًٌذ كٌبیغ ؿدیویبیی هدیثبیؼدت دس
اٍلَیت ثشًبهِّب ثِهٌظَس افضایؾ ثْشٍُسی اًشطی ثبؿٌذ ٍ اص ػشهبیِگزاسی صیبد دس ایي ثخؾّدب ثبیدذ
پشّیض ؿَد.
فطشع ٍ ثشاتی ( )1390ثب ثدِکبسگیشی سٍؽ روؼی  LMDIثدِ هطبلددؼِ ػددَاهل اًددتـبس گددبص
دیاکؼیذکشثي دس ثخؾّبی اكلی اقتلبد ایشاى طی دٍسُی صهبًی ( )1386-1376پشداختٌذ .آًْدب ثدب
دس ًظش گشفتي پٌذ ثخؾ كٌؼت ،کـبٍسصی ،حولًٍقل ،خبًگی -تزبسی -ػوَهی ٍ ػبیش ثخؾّددب،
ػَاهدل هؤحش ثش اًتدـبس گدبص دیاکؼیذکشثي سا ثِ چْبس دػتِ ؿبهل ػطح فؼبلیت ،تغییشات ػدبختبسی،
ؿذت اًشطی ٍ ضشیت اًتـبس تفهیک هیکٌٌذً .تدبیذ حدبکی اص آى اػدت کدِ سؿدذ اقتلدبدی (کدِ اص
تغییشات ػطح فؼبلیت ًبؿی هیؿَد) ثضسگتشیي احدش سا ثدش تغییدشات اًتـدبس دیاکؼدیذکشثي دس تودبم
ثخؾّبی هَسد ثشسػی (ثزض ثخؾ كٌؼت ٍ حول ٍ ًقل) داؿدتِ اػدت ٍ تغییدشات ػدبختبسی دس دٍ
ثخؾ كٌؼت ٍ حول ٍ ًقل ،احش غبلت سا ثش افضایؾ اًتـبس دیاکؼیذکشثي داؿتِ اػت.
فطشع ٍ ثشاتی ( )1389دس هطبلؼِای تحت ػٌَاى «تحلیل ػَاهل هؤحش ثش اًتـبس دیاکؼدیذکشثي
1. Hammond & Norman
2. Zhao et al.
3. Liu et al.
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ثخؾ ًیشٍگبّی ایشاى» ثِ ثشسػی تأحیش پٌذ ػبهل سؿذ اقتلبدی ،احش ػبختبسی ،ؿذت اًدشطی ،ؿدذت
اًشطی ثشو ٍ ضشیت اًتـبس ثش تغییش اًتـدبس دیاکؼدیذکشثي ثخدؾ ًیشٍگدبّی طدی دٍسُی (-1378
 )1386پشداختٌذ .یبفتِّبی ایي هطبلؼِ کِ ثب اػدتفبدُ اص سٍؽ روؼدی  LMDIكدَست گشفتدِ اػدت
ًـبى هیدّذ کِ سؿذ اقتلبدی ثیـتشیي احش سا ثش افددضایؾ اًتـبس ثخؾ ًیشٍگدبّی داؿددتِ اػدت ٍ
پغ اص آى ثِتشتیت احددش ضشیت اًدتـبس ،ؿدذت اًشطی ٍ احدش ػبختبسی ػَاهل هدؤحش ثدش سؿدذ اًتـدبس
دیاکؼیذکشثي ثَدُاًذ .آًْب ّوچٌبى ًتیزِ گشفتٌذ کِ دس هیبى اًَاع ًیشٍگبُّبی حشاستیً ،یشٍگبُّبی
ػیهل تشکیجی هٌبػتتشیي ًَع ًیدشٍگدبُ رْدت تدَلیذ ثدشو هیثبؿٌذ.
 .4رٍشضٌاسی پصٍّص
دس ایي هطبلؼِ اص تهٌیک تزضیِ  LMDIدس قبلت تهبهلیبفتِتش ًؼجت ثِ هطبلؼبت قجلی اػتفبدُ ؿدذُ
اػت ٍ ػؼی داسد ثشای اٍلیي ثبس ثِ ثشسػی ًقؾ پٌذ ػبهل اكلی دس تغییشات آلَدگی دیاکؼدیذکشثي
هٌتـشُ اص ثیؼت ٍ ػِ صیشثخؾ كٌؼتی ایشاى ثپشداصد.
کلیِ هطبلؼبت تحلیل تزضیدِ ؿدبخق ) ٍ (IDAاص روددلِ سٍؽ  ،LMDIثدب تؼشیدف یدک تدبثغ
تؼییيکٌٌذُ ؿشٍع هیؿًَذ .ثشای دسک ثْتش هَضَع فشم کٌیذ کِ دس حبلت کلی تبثغ تؼییيکٌٌذُ ،
هزوَع ػبهل هختلف ثبؿذ ثِطَسیکِ ّش یک اص ّب تبثؼی اص هتغیش ثبؿذ .1ثِ ػجبست دیگش
()1

∑

∑

کِ صیش ًَیغ  iهیتَاًذ ػالهت یک ٍیظگی کلی هبًٌذ ؿوبسُ صیشثخؾّبی هلشفکٌٌذُ اًشطی ٍ
یب ًَع ػَخت ٍ غیشُ ثبؿذ .ثِ ػالٍُ فشم کٌیذ دس طی دٍسُی كفش تدب دٍسُ  Tهزودَع تغییدشات اص
∑
∑
تغییش کٌذ .ثش ایدي اػدبع ،فدشم کلدی
ثِ
تزضیِ روؼی ثِؿهل صیش فشهَلثٌذی هیؿَد:
()2
ثیبىگش قؼوت پؼوبًذ اػت کِ ثشای سٍؽ-
ثیبًگش کدل تغییشات ٍ
ثِطَسی کِ
2
ّبیی ّوچَى سٍؽ  LMDIکِ تزضیِ ثِكَست کبهل اًزبم هیگیشد ،ایي ثخؾ حزف هیؿَد .
ػپغ اًگ ( )2005ثدشاػبع تؼشیف ؿبخق هیبًگیي لگبسیتوی دیَیظیب دس قبلت فشم روؼی ،تدأحیش

1. Ang, B.W.

 .2ثشای احجبت تزضیِ کبهل دس سٍؽ روؼی ٍ ضشثی  LMDIثِ قؼوت پیَػت سرَع کٌیذ.
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 kاهیي ػبهل دس تغییشات کل ثِكَست صیش تؼشیف هیکٌذ:1
()3

)

(

)

( ∑

کِ دس آى تبثغ )
( هتَػط لگبسیتوی دٍ ػذد هخجت  b ٍ aهیثبؿذ کِ اًدگ  )2004( 2آى سا
ثِ كَست صیش هحبػجِ هیکٌذ:

()4

{

)

(

دس پدظٍّؾ حبضدش تددبثغ تؼیدیيکٌٌدذُ  ،Vهیدضاى اًتـدبس آلدَدگی دیاکؼدیذکشثي ( )Cدس کدل
صیشثخؾّبی كٌؼتی هیثبؿذ کِ هیتَاى آى سا ثِ پٌذ ػبهل اسصؽ کل تَلیذات كدٌؼتی ( ،)Qػدْن
صیشثخؾّبی هختلف دس تَلیذات کل ( ) ،ؿذت اًشطی هلشفی دس صیشثخؾّبی كٌؼتی ( ) ،ػدْن
ػَختّبی هختلف دس تأهیي اًشطی صیشثخؾّبی هختلف ( ) ٍ هیضاى آلدَدگی ثدِاصای ّدش ٍاحدذ
هلشف ػَختّبی هختلف دس صیشثخؾّبی كٌؼتی ( ) تقؼینثٌذی کشد .3ثذیيتشتیت هیدضاى کدل
اًتـبس دیاکؼیذکشثي دس  23صیش ثخؾ كٌؼتی ایشاى سا ثب لحبظ کشدى ّفت ػَخت هختلدف (ثٌدضیي،
ًفت ػفیذ ،گبصٍئیل ،گبص هبیغ ،گبص طجیؼیً ،فت کَسُ ٍ ثشو) هیتَاى ثِ كَست صیش ثِ پٌذ ػبهل فَو
الزکش تزضیِ کشد (ّوبى ف:)2
()5

∑∑

∑∑

∑

∑∑

دس رذٍل ( )1هفَْم ایي هتغیشّب آٍسدُ ؿذُ اػت.

 .1ثِهٌظَس هـبّذُ احجبت ساثطِ فَو ثِ ) (Wood and Lenzen, (2006): pp, 1326-1327هشارؼِ کٌیذ.
2. Ang, B.W.
3. Ang, B.W.
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جذٍل  :1تعریف هتغیرّا
هتغیر

هتغیر

تَصیف هتغیر

تَصیف هتغیر

هیضاى کل اًتـبس آلَدگی CO2

هیضاى اًتـبس آلَدگی حبكل اص هلشف ػَخت  fام
دس صیشثخؾ كٌؼتی  iام

اسصؽ تَلیذات کل صیشثخؾّبی كٌؼتی

ػْن صیشثخؾ كٌؼتی  iام اص اسصؽ تَلیذات کل
صیشثخؾّبی كٌؼتی

اسصؽ تَلیذات صیشثخؾ كٌؼتی  iام

ًؼجت اًشطی هلشفی ثِ اسصؽ تَلیذات کل
صیشثخؾّبی كٌؼتی

کل اًشطی هلشفی صیشثخؾ كٌؼتی  iام

ػْن ػَخت  fام اص کل اًشطی هلشفی صیشثخؾ
كٌؼتی  iام

اًشطی هلشفی حبكل اص ػَخت  fام دس صیشثخؾ
كٌؼتی  iام

هیضاى اًتـبس آلَدگی ًبؿی اص هلشف ّش ٍاحذ اًشطی
هلشفی ػَخت  fام دس صیشثخؾ كٌؼتی  iام

ثب تغییش ّش یک اص ػدَاهل ثبال دس طی یک دٍسُی هدَسد ثشسػی ،هیضاى اًتـدبسآلَدگی ًیدض تغییدش
هیکٌذ .لزا تدغییشات اًتـبس آلدَدگی دیاکؼیذکشثي كٌدبیغ ًیض ثِ پٌذ ػبهل ثؼتگی خَاّدذ داؿدت:
) )2( ،تغییشات اًتـدبس
( )1تغییشات اًتـبس ثش احش تغییش دس هزوَع اسصؽ کل تَلیذات (احش فؼبلیت
) )3( ،تغییشات اًتـبس ثدش
ثش احش تغییش دس تشکیت فؼبلیتّبی صیشثخؾّبی كٌؼتی (احش ػبختبسی
) )4( ،تغییدشات اًتـدبس ثدش احدش
احش تغییش دس ؿذت اًشطی صیشثخؾّبی كٌؼتی (احشؿذت اًشطی
) ٍ ()5
تغییش دس تشکیت ػَخت هَسد اػتفبدُ دس صیشثخؾّبی كدٌؼتی (احدش تشکیدت ػدَخت
) .حبل ثشاػدبع
تغییشات اًتـبس ثش احش تغییش دس کیفیت ػَختّبی هلشفی (احش ضشیت اًتـبس
ػَاهل رکش ؿذُ دس فشهَل ( ٍ )5سٍاثط ( )3هیتَاى فشم تزضیِ روؼی  LMDIسا ثشای ػَاهل هؤحش ثش
تغییشات اًتـبس گبص دیاکؼیذکشثي ثِكَست صیش ثیبى کشد:
()6
ٍ ثب تَرِ ثِ فشهَل ( )3هیتَاى ًَؿت:
( )1-7احش فؼبلیت

)

(

∑∑

( )2-7احش ػبختبس

)

(

∑∑
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) (

( )3-7احشؿذت اًشطی

( )4-7احش تشکیت ػَخت
( )5-7احش ضشیت اًتـبس
اص ایيسٍ احش کل

∑∑

)

(

∑∑

)

(

∑∑

سا هیتَاى سا ثِكَست صیش ثیبى کشد:
) (

∑∑

)

(

∑∑

)

(

∑∑

( )8احش کل
)

کِ دس آى

(

∑∑

)

∑∑

(

ثشاثشاػت ثب:

()9
یهی اص هـهالتی کِ دس اکخش هطبلؼبت هشثَط ثِ تزضیِ ػَاهل ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  LMDIثددب آى
ثشخَسد هیؿَد هـهل ٍرَد هقذاس كفش دس دادُّب هیثبؿدذ .اص آًزبکدِ هقدذاس كدفش دس داهٌدِ تَاثدغ
لگبسیتوی تؼشیف ًـذُ اػت اص ایيسٍٍ ،رَد ػذد كفش دس دادُّب ثِ هجْن ؿذى ًتبیذ هٌزش هدیگدشدد.
ثشای ثش طشف کشدى چٌیي هـهلی دس سٍؽ  LMDIدٍ ساّهبس پیـٌْبد ؿذُ اػت :دس ساّهبس اٍل کِ
تَػط اًگ ٍ چَی ( 1)1997اسائِ گشدیذ ،پیـٌْبد هیؿَد کِ ثب ربیگضیٌی ػذدی ثؼیبس کَچک ثب ًدبم
(کِ هقذاس آى ًضدیک ثِ كفش اػت) ثِ ربی ػذد كفش هیتَاى ثِ ًتبیذ ّوگشایی دػت یبفت .آًْدب
اص ایي سٍؽ دس هطبلؼبت هـبثِ دیگشی ًیض اػتفبدُ کشدًذ ٍ 2ثِ تزشثِ پی ثشدًدذ کدِ ٍقتدی اسصؽ
ثیي  10-10تب  10-20اًتخبة ؿَدً ،تبیذ قبثلقجَلی حبكدل هدیگدشدد .ثدِ ایدي سٍؽ کدِ یدک ًدَع
اػتشاتظی ثشای ثشخَسد ثب اسصؽ كفش اص طشیق ربیگزاسی ثب هقبدیش ثؼدیبس کَچدک هدیثبؿدذ" ،هقدذاس

)1. Ang and Choi, (1997

 .2ثشای هخبل ثِ هطبلؼبت ) Choi and Ang, (2002) ٍ Choi and Ang, (2001هشارؼِ ؿَد.

عصلٌاهِ علوی -پصٍّطی هطالعات اقتصادیِ کاربردی ایراى

سال سَم -ضوارُ  -9بْار 1393

125

کَچک" ( 1)SVگفتِ هیؿَد .ساّهدبس دٍم کدِ تَػدط اًدگ ٍ ّوهدبساى ( )1998اسائدِ گشدیدذ ،ثدِ
"هحذٍدیت تحلیلی" ( 2)ALهؼشٍف هیثبؿذ .دس ایدي سٍیهشد ثب سیـِیبثی ػلت اكلی تغییش ثِ ٍردَد
آهذُ ،ثِ ّش یک اص ػَاهل ،ضشایت هؼیٌی ثشاػبع ػْنؿبى دس تغییدشات اختلدبف دادُ هدیؿدَد ٍ
ثذیيٍػیلِ هـهل كفش ثش طشف هیؿَد .ایي سٍؽ ثب ٍرَد طَالًیثدَدى ٍ كدشف حَكدلِ ثیـدتش،
ًتبیذ دقیقتشی سا ًؼجت ثِ سٍؽ (ً )SVتیزِ هیدّذ .3اص ّویيسٍی دس ایي هطبلؼدِ ًیدض اص تهٌیدک
 ALثشای حل هـهل كفش اػتفبدُ هیؿَد.
 .5تجسیِ ٍ تحلیل یافتِّا
ًتبیذ هحبػجبت تزضیِ ػَاهل هؤحش دس اًتـبس  CO2دس کل صیشثخؾّدبی كدٌؼتی دس قبلدت فدشم
روؼی دس ًوَداس ( )1آهذُ اػت .دس ًوَداس ( )1ػْن ػَاهل پٌذگبًِ احش فؼبلیت ،احش ػبختبسی ،احش ؿذت
اًشطی ،احش تشکیت ػدَخت ٍ احدش ضدشیت اًتـدبس دس تغییدشات کددل آلددَدگی دیاکؼدیذکشثي کددل
صیشثخؾّبی كٌؼتی ثشای کل دٍسُ 4دس قبلت فشم روؼی آٍسدُ ؿذُ اػت.
1379-1386

(میلیون تن دیاکسیدکربن)

تغییرات میزان انتشار دی اکسیدکربن
ًوَدار :1سْن عَاهل هختلف در تغییرات کل آلَدگی )1379-1386( CO2

ّوبىگًَِ کِ اص ًوَداس هـبّذُ هیؿَد ،احش فؼبلیت اكلیتشیي ػبهدل دس افدضایؾ اًتـدبس آلدَدگی
دیاکؼیذکشثي طی دٍسُی هَسد ثشسػی ثَدُ کِ ػوذتبً ًیض تَػط احش ؿذت اًشطی خٌخی گشدیذُ اػت.
احشات دیگش ػَاهل (ػبختبسی ،تشکیت ػَخت ٍ ضشیت اًتـبس) ًیض ثؼیبس هحذٍد ثَدُ اػت .ثدِهٌظدَس
1. Small Value
2. Analytical Limit
)3. Wood and Lenzen, (2006

 .4تغییشات اًتـبس کل دٍسُ اص روغ تغییشات اًتـبس ػبالًِ ثِدػت آهذُ اػت.
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هـبّذُ ثْتش ػلت تغییشات ثٍِرَد آهذُ هیتَاى احشات تغییشات ایي پٌذ ػبهل سا ثِكدَست ػدبل ثدِ
ػبل دس رذٍل ( )2پیگیشی ًوَد.
جذٍل ً :2تایج سال بِ سال سْن عَاهل پٌجگاًِ در زیربخصّای صٌعتی ایراى (هیلیَى تي )CO2
کل صٌایع

اثر فعالیت
)(∆act

اثر ساختاری
)(∆str

اثر ضذت اًرشی
)(∆int

اثر ترکیب سَخت اثر ضریب اًتطار
)(∆emf
)(∆mix

تغییرات کل
)(∆tot

80-79

7/042

-3/068

-22/367

3/054

2/290

13/049

81-80

10/573

-1/437

-13/315

0/691

-1/666

-5/154

82-81

11/616

-2/179

-2/372

-0/800

-0/950

5/315

83-82

8/465

1/308

-2/681

0/021

0/353

7/466

84-83

3/933

-0/860

-1/820

-0/238

-0/176

0/838

85-84

9/856

1/675

-0/648

-0/088

0/290

11/086

86-85

10/023

2/884

-10/375

1/088

4/479

8/097

86-79

61/506

-1/677

-53/578

3/729

4/620

14/599

هٌجغ :هحبػجبت تحقیق

ّوبىگًَِ کِ اص ایي رذٍل هـخق اػت احشات تغییشات دٍ ػبهل احش فؼبلیدت ٍ احدش ػدبختبسی دس
ّوِ ػبلّب دس یک رْت ثَدُ اػت .دس ایي هیبى احش فؼبلیت دس ّوِ ػبلّب ًقـی افضایـی دس اًتـبس
دیاکؼیذکشثي داؿتِ اػت ٍ دس هزوَع پتبًؼیل اًتـبس گبص دیاکؼیذکشثي سا دس حذٍد  61/5هیلیدَى
تدي افدضایؾ دادُ اػت .ایدي دسحبلی اػت کدِ احش ػبختدبسی (کدِ اغلت ثدِػددٌَاى اثدضاس ػیبػدتی
ثشای کٌتشل آلَدگی هدَسد اػتدفبدُ قدشاس هیگیشد) ّدودبًٌذ ػبهددل قجلی احش حبثتی ثش اًتـبس آلدَدگی
دیاکؼیذکشثي ًذاؿتِ اػت ،ثِ ًحَیکِ دس ػبلّبی اثتذایی هَرت کدبّؾ اًتـدبس دیاکؼدیذکشثي
ؿذُ اهب دس طی ػبلّبی  1386 ٍ 1385 ،1383تغییشات ػبختبسی كَست گشفتِ ثِ گًَِای ثَدُ اػت
کِ هَرت افضایؾ اًتـبس دیاکؼیذکشثي ؿذُ اػت.
ػبهل دیگشی کِ دس تغییشات اًتـبس دیاکؼیذکشثي كٌبیغ ًقؾ ثؼیبس هْوی داؿدتِ ،احدش ؿددذت
اًدشطی هیثبؿذً .تبیذ ایي هتغیش ًـبى هیدّذ دس ّوِ ػبلّبی هَسد ثشسػی ،ؿذت اًدشطی دس حدبل
کبّؾ ثَدُ اػت ،اهب دس ػبلّبی ًخؼت ( )1380 ٍ 1379ایي ػبهل ،اًتـبس دیاکؼیذکشثي سا ثیـتش
تحت تأحیش قشاس دادُ اػت (الجتِ دس ػبل ً 1386یض ؿذت اًشطی کبّؾ قبثل تَرْی داؿتِ اػدت) .دس
کل ،ؿذت اًشطی دس ػبل ً 1386ؼجت ثِ ػبل  1379هیضاى اًتـبس دیاکؼیذکشثي سا دس حدذٍد 53/5
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هیلیَى تي کبّؾ دادُ اػدت .ایي هْن ًـبىدٌّذُ سًٍذ هطلدَة كٌبیغ اص لحدبظ ثْدشٍُسی اًدشطی
هیثبؿذ.
هتغیش دیگشی کِ دس رذٍل ( )2آهذُ اػت احش تشکیت ػَختّب هیثبؿذ .ایي هتغیش اص یک ػدَ ثدِ
ضشیت اًتـبس ٍ اص ػَی دیگش ثِ ضشیت تَلیذ اًشطی حشاستی ػدَختّدب ثؼدتگی داسد .دس ردذٍل ()3
ػَختّبی هختلف اص لحبظ آلَدگی ثب ّن هقبیؼِ ؿذُاًذ.
جذٍل  :3هیساى اًتطار دیاکسیذکربي از تَلیذ یک هیلیَى بیتییَ اًرشی
در سَختّای هختلف (کیلَگرم)CO2
سَخت
هیضاى اًتـبس
دیاکؼیذکشثي

1

بٌسیي

گاز هایع

گاز طبیعی

گازٍئیل

7/462

8/810

6/056

7/866

ًفت
سفیذ
7/634

برق

ًفت کَرُ

18/924

7/889

هٌجغ :هحبػجبت تحقیق

ّوبىگًَِ کِ هـبّذُ هیؿَد پتبًؼیل اًتـبس آلَدگی دیاکؼیذکشثي دس هٌجدغ اًدشطی ثدشو (کدِ
هشثَط ثِ فشایٌذ تَلیذ ثشو هیثبؿذ) ثیـتش اص ػَختّبی دیگش اػت ٍ ػَخت گدبص طجیؼدی دس تَلیدذ
اًشطی یهؼبى ،هیضاى اًتـبس کوتشی ًؼجت ثِ ثقیِ ػَختّب داسد .ثٌبثشایي ٍقتدی دس كدٌؼتی تشکیدت
ػْن ػَخت هلشفی تغییش هیکٌذ ،ثبیذ اًتظبس داؿت کِ هیضاى اًتـبس آلَدگی ثشای آى كدٌؼت تغییدش
کٌذ ،حتی اگش ضشیت اًتـبس تغییشی پیذا ًهٌذ.
آىگًَِ کِ اص رذٍل ( )2هـخق هیؿَد احش تشکیت ػَخت ثشای صیشثخؾّبی كدٌؼتی دس اثتدذا
( )1382-1379ثِ افضایؾ اًتـبس دیاکؼیذکشثي هٌزش ؿذُ ٍ ػپغ هَرت کدبّؾ اًتـدبس آى ؿدذُ
اػت .ثشسػی ثیـتش تشکیت ػَختّبی هلشفی ًـبى هیدّذ کِ ػلت افضایؾ اًتـبس دیاکؼیذکشثي
دس ػبل ( 1380هؼبدل ػِ هیلیَى تي  CO2کِ دس رذٍل ( )2اؿبسُ گشدیذُ اػت) کبّؾ ؿذیذ ػدْن
گبص طجیؼی ٍ افضایؾ ػْن ثشوً ،فت ػیبُ ٍ گبص هبیغ ثَدُ اػت .اهب دس اداهدِ ثدب افدضایؾ ػدْن گدبص
طجیؼی ٍ کبّؾ ػْن ػَختّبی دیگش هبًٌذ ًفت ػیبُ ،ثشو ٍ گبصٍئیل هیضاى آلَدگی کدبّؾ یبفتدِ
اػت .دس ػبل  1386تغییشات صیبدی دس تشکیدت ػَختّب سٍی دادُ اػت ،ثِطَسیکِ ثش خالف سًٍدذ
ػبلّبی گزؿتِ ،ػْن گبص طجیؼی ٍ ًفت ػفیذ کِ اص ػَختّبی کدن آالیٌدذُ هحؼدَة هدیؿدًَذ،
کبػتِ ؿذُ ٍ دس ػَم ػْن ػَختّبی گبص هبیغ ٍ ثشو افضٍدُ ؿذُ اػت کِ دس ًتیزدِ احدش تشکیدت
ػَخت دس هزوَع هٌزش ثِ افضایؾ یک هیلیَى ٍ ّـتبد ّضاس تي دیاکؼیذکشثي ؿذُ اػت .تغییدشات
 .1دس هحبػجِ ایي ؿبخق اص حبكل تقؼین ضشایت اًتـبس ػبل  1386ثش ضشایت اًشطی حشاستی دس ػَختّبی هختلف اػتفبدُ ؿذُ
اػت.
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کل دٍسُ ًیض ًـبى هیدّذ کِ تشکیت ػَختّبی هختلف دس هزوَع هٌزش ثِ افدضایؾ ثدیؾ اص 3/7
هیلیَى تي دیاکؼیذکشثي ؿذُ اػت.
ػبهل دیگش کِ ثش هیضاى اًتـبس آالیٌذُّبی كٌؼتی تأحیش هیگزاسد ،ضدشیت اًتـدبس هدیثبؿدذ ایدي
ضشیت ثب کیفیت ػَختّب ساثطِ کبهال هؼهَػی داسدً .تبیذ ثشآهذُ اص رذٍل (ً )2ـدبى هدیدّدذ کدِ
ػْن ایي ػبهل دس تغییشات اًتـبس آلَدگی ًؼجت ثِ دیگش ػَاهل ثؼیبس کَچک هیثبؿذ ،1صیشا اص هیدبى
هٌبثغ اًشطی هختلف تٌْب ثشو طی ػبلّبی هختلف داسای ضشیت اًتـبس هتغیدش ثدَدُ ٍ ػدَختّدبی
دیگش تٌْب دس ػبلّبی  1386 ٍ 1382کِ ضشایت اًتـبس هَسد ثبصثیٌی قشاس گشفتِاًذ ،ضشایتؿبى دچبس
تغییشاتی ؿدذُ اػت .ایدي احدشات سا هیتَاى ثِ ػبدگی دس رذٍل ( )2دًجدبل کدشد ،ثدِ طدَسیکدِ دس
ػبلّبی  1386 ٍ 1382تغییشات ػوذُای دس ػْن ایي ػبهل هـبّذُ هیؿَد .ثِطَس هخدبل دس ػدبل
 1386تغییشات ضشیت اًتـبس هَرت افضایؾ  4/4هیلیَى تي دیاکؼیذکشثي ؿذُ اػت ،ایدي دس حدبلی
اػت کِ کل احشات ضشیت اًتـبس طی ػبلّبی  1379تب  1386ثیؾ اص  4/62هیلیَى تي ًویثبؿذ.
ًتیجِگیری
ّذف اص اًزبم ایي هطبلؼِ ؿٌبخت ثیـتش ػَاهل تأحیشگزاس دس تغییشات اًتـبس آلَدگی دیاکؼیذکشثي
صیشثخؾّبی كٌؼتی ایشاى ثَدُ اػت .دس ایي ساػدتب ػَاهدل هدؤحش ثدِ پدٌذ دػدتِ احدش فؼبلیدت ،احدش
ػبختبسی ،احش ؿذت اًشطی ،احش تشکیت ػَخت ٍ احش ضشیت اًتـبس تقؼینثٌدذی ؿدذُ ٍ هحبػدجبت ثدش
اػبع فشم روؼی  LMDIكَست پزیشفتٌذً .تبیذ اٍلیِ ًـبى هیداد کِ طی ػبلّبی ()1379-1386
اًتـبس گبص دیاکؼیذکشثي دس ایي صیشثخؾّب اص  71/8هیلیَى تي ثِ  86/4هیلیَى تدي افدضایؾ یبفتدِ
اػت .ثب تزضیِ اًتـبس دیاکؼیذکشثي ثِ ػَاهل هؤحش ًیض هـخق ؿذ کِ احش فؼبلیدت ثدِهیدضاى 61/5
هیلیَى تي پتبًؼیل اًتـبس دیاکؼیذکشثي سا افضایؾ دادُ ٍ اص ایدي سٍ ثیـدتشیي ًقدؾ سا دس افدضایؾ
اًتـبسآلَدگی داؿتِ اػت .دس ًقطِ هقبثل ،ػوذُتشیي ػبهلی کِ ثیـدتشیي ًقدؾ سا دس کدبّؾ اًتـدبس
آلَدگی دیاکؼیذکشثي دس طَل دٍسُی هَسد ثشسػی داؿتِ اػت احش ؿذت اًشطی هیثبؿذ .ایي ػبهدل
دس هزوَع اص اًتـبس  53/5هیلیَى تي دیاکؼیذکشثي اص طشیق ثْجَد ثْشٍُسی اًشطی رلَگیشی کدشدُ
اػت .اص ایي سٍ هیثبیؼت ضوي تأکیذ ثیـتش ثش افدضایؾ ثدْشٍُسی ،ػددشهبیِگدزاسی دس كدٌبیؼی دس
اٍلَیت قشاس گیشد کِ اص هیضاى اًشطی کوتشی ثشای تَلیذ اػتفبدُ هیکٌٌدذ ٍ یدب ثدِطدَسکلی اص ؿدذت
آلَدگی کوتشی ثشخَسداس هیثبؿٌذّ .وچٌیي ػؼی ؿَد کِ اص كبدسات کبالّبی اًشطیثش کبػتِ ؿذُ ٍ
ً .1تبیذ هحبػجبت ًـبى هیدّذ ػْن ضشیت اًتـبس  1386دس تغییشات آلَدگی ًؼجت ثِ ػْن ضشیت اًتـبس  1379تٌْب  1/3دسكذ
افضایؾ داؿتِ اػت.
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حتی دس كَست اههبى ،ایي گًَِ کبالّب اص دیگش کـَسّب ٍاسد ؿًَذ.
اص ػَی دیگش ،ثب تَرِ ثِ ًقدؾ احش تشکیت ػَخت دس تدغییشات اًتدـبس آلدَدگی دیاکؼدیذکشثدي
ٍ ایيکِ ػَخت گبص طجیؼی هیضاى اًتـبس کوتشی ًؼجت ثِ ثقیِ ػَختّب داسد ٍ ثب ػٌبیت ثدِ ایديکدِ
ایشاى یهی اص ثضسگتشیي تَلیذکٌٌذگبى گبص طجیؼی دس دًیب هیثبؿذ ثٌبثشایي هدیتدَاى ثدب ثشًبهدِسیدضی
حؼبة ؿذُ ،صهیٌِ سا ثشای تغییشات الصم دس تهٌَلَطی تَلیذی كدٌبیغ فدشاّن آٍسد ،ثدًِحدَیکدِ دس
ػبلّبی آیٌذُ ّوِ كٌبیغ ثتَاًٌذ ثب ثْشُگیشی اص گبص طجیؼی ،اص هیضاى اًتـبس آلَدگی خَد ثهبٌّذ.
ثشسػی ساُکبسّبی تَلیذ ثشو اص هٌبثغ تزذیذپزیش ٍ کبّؾ ػْن تَلیذ ثشو اص ًیشٍگبُّدبی حشاستدی
(دیضلی) اص دیگش اقذاهبتی هیثبؿذ کِ هیثبیؼت دس اٍلَیت ثشًبهِّبی ػیبػتی قشاس گیشد .کبّؾ ًدش
تؼشفِّب رْت ٍسٍد هبؿیيآالت ٍ تزْیضات رذیذ اص اقذاهبت هْوی اػدت کدِ هدیتَاًدذ دس کدبّؾ
اًتـبس آلَدگی هؤحش ٍاقغ ؿَد ،چشا کِ یهی اص ػلل افضایؾ هلشف ػَخت ٍ افضایؾ آلَدگی دس ثخؾ
كٌؼتٍ ،رَد هبؿیيآالت قذیوی ٍ هؼتْلک هیثبؿذ کِ ثْشٍُسی آىّب ثِؿذت پبییي هدیثبؿدذ .ثدب
کدبّؾ تؼشفِّبی کبالّبی ػشهبیِای ٍ ربیگضیٌی هبؿدیيآالت ،كدٌبیغ هدیتَاًٌدذ ضدوي کدبّؾ
ّضیٌِّبی تَلیذی ،اص ؿذت اًتـبس آلَدگی تَلیذات خَد ًیض ثهبٌّذ.
یهی اص اقذاهبت هؤحش دس کـَسّبی تَػؼِیبفتِ رْت کبّؾ اًتـبس آلَدگی كٌبیغ ،هبلیبت ثش کشثي
ٍ هلشف اًشطی هیثبؿذّ .ش چٌذ دس ایشاى تبکٌَى اص ایيگًَِ اقذاهبت كَست ًگشفتدِ اػدت ،اهدب ثدِ
تبصگی دس هبدُ  38قبًَى هبلیبت ثش اسصؽ افضٍدُ ،ثشای ٍاحذّبی آالیٌذُ هحدیطصیؼدت یدک دس كدذ
هبلیبت اضبفی دس ًظش گشفتِ ؿذُ کِ هیتَاًذ ثش هیضاى اًتـبس آلَدگی تأحیش ثگزاسد .ایدي ًیدض ػیبػدتی
اػت کِ ثیـتش ثبیذ هَسد تَرِ قشاس گیشد.
یهی دیگش اص ساّهبسّدبی رلَگیدشی اص اًدتـبس دیاکؼیذکشثي دس كدٌبیغ ثدضسگ ،هْدبس ٍ رخیدشُ
دیاکؼیذکشثي هیثبؿذ .دس ایي سٍیهشد ،دیاکؼیذکشثي تَلیذ ؿذُ ثِ ٍػیلِ تزْیضات ٍ فشایٌذ خبكی
رذاػبصی هیؿَد ٍ دس اًجبسّبی صیشصهیٌی رخیشُػبصی هیؿَد .ػپغ دیاکؼیذکشثي روغآٍسی ؿدذُ
ثِ چدبُّبی ًفت قدذیوی هٌتقل هیؿَد تب ثِ اػدوبو چبُّبی ًفدتی تضسیدق گدددشدد .ثدب تدضسیدددق
دیاکؼیذکشثي ثِ چبُّبی قذیوی ،هٌبفز خدبلی ؿدذُ اص ًفدت ،اص دیاکؼدیذکشثي پدش ؿدذُ ٍ دس احدش
ٍاکٌؾّبی ؿیویبیی ٍ فـبس فیضیهی كَست گشفتًِ ،فت ثدبقیهبًدذُ دس هٌبفدز ػدٌگّدب ثدِساحتدی
اػتخشاد هیگشدد .دس ضوي آصهبیـبت كَستگشفتِ ًـبى دادُ اػدت کدِ ٍردَد دیاکؼدیذکشثي ،دس
احیبی چبُّبی قذیوی ًیدض تأحدیش هخجت داؿدتِ اػدت .ثدذیيتشتدیت هدیتددَاى اص اػدتشاتظی رخیدشُ
دیاکؼیذکشثي دس كٌبیغ ٍ تضسیق آى ثِ چبُّبی ًفتی ًیدض دس رْدت کٌتدشل گدبص دیاکؼدیذ کدشثي
هٌتـشُ اػتفبدُ ًوَد.
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پیَست
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