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 -5مقدمه

دادن به رشد اقتصادی بوده که توسط شاخصهای تولید ناخالص ملی ( )GNPيوا تولیود ناخوالص داخلوی ( )GDPموورد
سنجش قرار میگیرد .در اين تفکر ،هر بخشی از بخشهای اقتصادی که بتواند بوه ازای هور ريوال سورمايهگوذاری ،ارزش
افزوده بیشتری در خود بخش و يا از طريق ارتباطات پسین و پیشین در ساير بخشها ايجاد کند ،به عنوان بخش کلیودی
برای تحريک رشد اقتصادی شناخته میشود .به بیان ديگر ،در اين تفکر مبانی و مفاهیم مربوو بوه حسوابهوای ملوی و
رشد اقتصادی تابع تعاريف ارائه شده از درآمد و ثروت است و هیچ جايی برای در نظر گرفتن محدوديتهای سورمايههوای
طبیعی و زيانهای ناشی از خسارات زيست محیطی نظیر آلودگی در اين حسابهوا وجوود نودارد .نتیجوه چنوین تفکوری
دستیابی به رشد اقتصادی قابل توجه در بسیاری از کشورها اما به قیمت تخريب و نابودی محیط زيست (افوزايش انتشوار
گازهای گلخانهای ،برداشت بیش از ظرفیت تحمل اکوسیستمهای طبیعی و وارد شدن فشار بیش از حد به منابع محودود
طبیعی (مثل آب) بوده است.
امروزه محدوديت شديد منابع طبیعی ناشی از رشد جمعیت و افزايش تقاضا برای اين منوابع از يوک سوو و تخلیوه و
تقلیل کیفی منابع پايه زيست محیطی از سوی ديگر ،جهت گیریهای توسعه را از الگوهای مبتنی بور رشود بوه الگوهوای
مبتنی بر توسعه پايدار سوق داده است .توسعۀ پايدار به معنای" حداکثر کردن منافع خالص توسعه اقتصادی مشرو بوه
حفظ خدمات و کیفیت محیطيست در طوول زموان "مویباشود (آسوافو .)2111 ،1در ايون جهوتگیوری دغدغوه اصولی
سیاستگذار به توان استفاده دائم از ذخاير منابع طبیعی ،قابلیت بازيوابی آن در منوابع تجديدپوذير و همچنوین بواالبردن
کارايی زيست محیطی نهادههای تولیدشده از اين منابع در فرايند رشد اقتصادی اسوت .اموروزه رسویدن بوه يوک توسوعه
اقتصادی مبتنی بر رشد سبز ،2در حال فائق آمدن بر مناظرات موجود در رابطه بوا رشود پايودار اسوت .توسوعه اقتصوادی
پايدار ،تلفیق شاخصهای اقتصادی با معیارهای اثر اکولوژيکی را برای ايجاد پايههايی برای سیاستگذاری و تصمیمگیوری
بهتر ضروری میسازد .تلفیق معیارهای اکولوژيکی و اقتصادی در برناموههوای ملوی رفواهی و توسوعهای ،از طريوق بهبوود
کارايی و بهرهبرداری از مزيت های نسبی در راه رسیدن به رشد اقتصادی سوبز ،توسوعه اقتصوادی پايودار را تقويوت موی-
کند(اکینز .)2111 ،3در اين رهیافت از توسعه ،بازسازی ساختارهای بخشی اقتصوادی را بور اسواع معیارهوای اقتصوادی،
اجتماعی و زيست محیطی اجتناب ناپذير میسازد.
در ايران نیز مبنای اساسی جهت گیریها توسعه بخشهای اقتصادی ايران نیز در گذشته معموال" بر ايده اساسی
رشد اقتصادی متکی بوده بدين معنی که بخشهايی که از ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با ساير بخشهای اقتصادی
برخوردار بوده و به ازای هر يک ريال سرمايهگذاری بتوانند اثرات درآمدی بیشتری بر کل اقتصاد بگذارند به عنوان بخش-
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سطح رفاه مردم با بکارگیری بهینه منابع معطوف بوده است .در گذشته ،نگرش غالب در طراحی برنامههای توسعه اولويت

آسيبپذيري اقتصادي

همواره تالش همۀ جوامع و دولتها دستیابی به تولید بیشتر ،افزايش درآمد ،باال بردن میزان اشتغال و نهايتاً بهبوود

های کلیدی معرفی شدهاند .به عبارت ديگر اين جهت گیریها غالبا" بر اساع قدرت تحرک بخشی هر يک از اين بخش-
ها به رشد اقتصادی کشور و ايجاد اشتغال صورت گرفته و کمتر به پیامدهای زيست محیطی و اکولوژيکی ناشی از آن

به ايران وضع نگران کنندهتری را نشان میدهد .سرانه انتشار دی کسید کربن برای ايران  7متريک تن است و رشد
انتشار  co2در ايران با مقدار  113/3بیش از دو برابر رشد داشته است(گزارش بانک جهانی )2111 ،اين موضوع نشان
دهنده سطح نامطلوب میزان انتشار و شرايط نامناسب محیط زيست به عنوان يکی از عوامل رسیدن به توسعه پايدار
است .اين ايده در شرايط کنونی محدوديت منابع طبیعی (بويژه آب) و بحرانهای زيست محیطی (انتشار گازهای گلخانه-
ای ،آلودگی منابع آب و خاک) در کشور و تحت مالحظات و اصول توسعه پايدار ديگر چندان قابل توجیه نیست.
بر اين اساع در سالهای اخیر با اهمیت يافتن مالحظات زيست محیطی و بحران ناشی از کمبود منابع آب در کشور،
اهمیت بازنگری در سیاست های کالن اقتصادی کشور مبتنی بر معیارهای اقتصادی ،اکولوژيکی و اجتماعی نمود بیشتری
پیدا کرده است .تصويب اليجه "حرکت به سمت اقتصاد کم کربن" توسط هیئت دولت و جهتگیریهای مورد توجه در
برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران که در آن آب و محیط زيست به عنوان دو
چالش اصلی کشور شناخته شدهاند ،نمونههای از برانگیخته شدن حساسیت مسئولین به مالحظات زيست محیطی در
برنامهريزیهای توسعه اقتصادی کشور است .در اجالع  COP21در پاريس نیز ايران متعهد به کاهش  4درصدی انتشار
گازهای گلخانهای به صورت اجباری و کاهش  12درصدی آن به طور اختیاری شده است .پذيرش تعهدات کاهش انتشار
به طور طبیعی نیازمند بازنگری در سیاستهای رشد و توسعه اقتصادی است که میتواند به تحمیل هزينههايی بر اقتصاد
کشور منجر شود چرا که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای يا بايد بر سطح تولید بخشهای مختلف اقتصادی
محدوديت اعمال شود و يا بايد ساختار و تکنولوژیهای مورد استفاده در صنايع اصالح و نوسازی شوند .اعمال محدوديت
بر تولید به معنی از دست رفتن هزينه فرصت تولید بوده و اصالح و نوسازی ساختار صنايع نیازمند صرف هزينههای
سرمايهگذاری جديد در فنآوریهای پاکتر و يا سیستمهای تصفیهکننده آلودگی است .در اين راستا چندين پرسش
اساسی برای سیاستگذاران و برنامهريزان کشور وجود دارد )1 :خسارت اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار کشور
چقدر است؟  )2کدام بخشهای اقتصادی کشور پتانسیل بیشتری در کاهش گازهای گلخانهای با حداقل خسارت ممکن
را دارا میباشند؟  )3چه ترکیب بهینهای از فعالیتهای اقتصادی در سطح کالن میتواند به طور همزمان اهداف کارايی
اقتصادی (حداکثرسازی ارزش تولید) و پايداری زيست محیطی (حداقلسازی انتشار گازهای گلخانهای و حداقلسازی
مصرف آب) را تامین نمايد ،به عبارت ديگر تحت محدوديت های ناشی از تعهدات کاهش انتشار و اثرات نامطلوب تغییر
اقلیم بر منابع آب کشور چه راهبردها و الگويی از توسعه اقتصادی بايد دنبال شود تا بر اساع معیارهای اقتصادی،
اجتماعی و اکولوژيکی پايدار باشد؟
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متريک تن و میزان رشد انتشار اين گاز طی سالهای  36 ،2117-1991درصد است .اين در حالیست که ،آمار مربو
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توجه شده است .برای مثال بر اساع شاخص توسعه انسانی سال  ،2111سرانه انتشار گاز دیاکسید کربن در جهان4/6 ،

 -2اهداف پژوهش
در راستای پاسخ به پرسشهای فوق اهداف پژوهش حاضر هدف اصلی و کلی اين پژوهش بسط و توسعه يک الگوی

پايداری زبست محیطی است .برای اين منظور اهداف فرعی زير تعقیب خواهند شد:
 بسط و توسعه الگوی داده-ستانده تعمیم يافته اقتصاد کشور برای نهاده آب و انتشار گازهای گلخانهای
 محاسبه شاخص ردپای ( CO 2مستقیم و غیرمستقیم) و ردپای آب مجازی (مستقیم و غیرمستقیم) به
تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی کشور و رتبهبندی آنها
 بررسی آثار ناشی از تعهدات کاهش انتشار بر اقتصاد کالن و بخشی کشور
 تعیین الگوی بهینه فعالیتهای اقتصادی کشور بر اساع معیارهای اقتصادی (حداکثرسازی ارزش
تولید) و زيست محیطی (حداقلسازی ردپای  CO 2و آب مجازی)
 رتبهبندی فعالیتهای اقتصادی بر اساع معیارهای اقتصادی (پیوندهای پسین و پیشین) و معیارهای
حداقلسازی ردپای  CO 2و آب مجازی
 تعیین وزن هر يک از معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی در تدوين راهبردها و برنامههای
کالن و ملی توسعه بر اساع نظرسنجی از کارشناسان ،برنامهريزان و سیاستگذاران کشور
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انتشار بر اقتصاد کالن کشور و تعیین ترکیب بهینه ساختار فعالیتهای اقتصادی کشور مبتنی بر اصول کارايی اقتصادی و

آسيبپذيري اقتصادي

داده-ستانده تعمیم يافته و تلفیق آن در يک الگوی برنامهريزی رياضی برای ارزيابی خسارات ناشی از تعهدات کاهش

 -3روششناسي پژوهش
برای رسیدن به اهداف اين پژوهش از روش ترکیبی داده-ستانده تعمیميافته زيست محیطی 1و برنامهريزی رياضی

داده -ستانده ،روابط فنی و تکنولوژيکی در برگیرنده مقادير ستانده و نهاده در فرايند تولید هستند .در اين الگو جريان
کاالها و خدمات بین بخشهای مختلف اقتصادی در طول يک دوره زمانی مشخص بیان میشود .به نظر بامول (،)2111
اين الگو يکی از گستردهترين روشهای کاربردی در تحلیل مسائل اقتصادی است .از ديدگاه فنی ،سیستم تولید از يک
سوی نشان دهنده رابطه کمی بین مقادير استفاده شدخ از يک يا چند عامل تولید و يا مواد واسطه در جريان تولید و از
سوی ديگر مقادير تولید شده از يک يا چند کاالست .اين الگو يک الگوی خطی است که نسبت مقادير تولید شده از
کاالهای متفاوت به يکديگر و نیز نسبت مقادير عوامل تولید و کاالهای واسطهای استفاده شده در جريان تولید به يکديگر
با ضرايب ثابت و معینی از نشانههای بارز آن است(جهانگرد..)1393 ،
در هر نظريه اقتصادی تالش میشود تا جنبهها و عملیات مادی جامعه بر حسب روابط متقابل بین متغیرهايی مانند
عرضه و تقاضا يا دستمزدها و قیمتها بیان شود .در الگوی داده-ستانده بخشها در فرايند تولید از دو جنبه قیمت و
مقدار با يکديگر در ارتباطند .تولید و محصول هر بخش يا هر صنعت به سطوح تقاضا از بخشهای ديگری که اين
محصول به آنها فروخته میشود ،بستگی دارد .همچنین قیمت در هر بخش به قیمتهای بخشهای ديگر ارتبا دارد،
چرا که از دادههای بخشهای ديگر استفاده کرده و بخشهای ديگر نیز از داده آن بخش استفاده میکنند .در مجموع،
الگوی داده-ستانده به شدت از ساختار تولیدی بین بخشها همانند تار و پودهای تشکیل دهنده يک فرش متاثر است.
اين روش اقتباسی از منطق نئوکالسیک تعادل عمومی است و کاربرد آن بیشتر در زمینه مطالعه تجربی وابستگی متقابل
کمی بین فعالیتهای اقتصادی مرتبط با يکديگر و تجزيه و تحلیل و اندازهگیری مناسبات بین بخشهای مختلف تولیدی
و مصرفی در محدوده يک اقتصاد ملی يا منطقهای میباشد .در واقع اين الگو در عمل همانند پلی واقعی است که میان
نظريهها و واقعیتها در اقتصاد رابطه ايجاد میکند(جهانگرد )1393 ،و اثر وقوع يک حادثه در هر نقطۀ مشخص ،گام به
گام و از راه زنجیره میادالت در اقتصاد که مجموعه نظام اقتصادی را به يکديگر پیوند میدهد ،به بقیه اقتصاد منتقل می-
شود.

 -1-3ساختار كلي الگوي داده-ستانده استاندارد
ايده اساسی تحلیل داده-ستانده بر مدلسازی روابط متقابل خريد و فروش بین بخشهای يک اقتصاد متمرکز است.
در اين الگو فرض میشود که کل اقتصاد از تعدادی صنعت يا فعالیتهای مختلف تشکیل شده است که هر کدام دارای
هیچگونه تولید ثانويه نمی-باشند و فقط محصوالت مشخصه خود را تولید میکنند .به عبارت ديگر هر تولید کننده فقط
Environmentally Extended Input-Output
Linear Mathematical Programming
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اقتصادی و يا به عنوان روشی تحلیلی برای توضیح و پیشبینی رفتار سیستم اقتصادی بیان کرد .عناصر کلیدی جدول
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خطی 2استفاده شده است .اقتصاد داده-ستانده را میتوان به عنوان مجموعهای گستردهای از دادههای توصیف سیستم

يک نوع محصول تولید میکند .هر صنعت برای تولید محصول خود از تعدادی نهاده اولیه مثل نیروی کار ،سرمايه و از
تعدادی از محصوالت تولیدشده در صنايع ديگر اقتصاد به عنوان نهادههای واسطهای استفاده میکنند .تولیدات هر صنعت

نهايی خالص شامل مصرف نهايی خانوار ،مصرف نهايی دولت ،مصرف نهايی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها،
تشکیل سرمايه ناخالث و صادرات منهای واردات است .در جدول  1ساختار کلی يک الگوی داده-ستانده نشان داده شده
است.
جدول  -1ساختار كلي الگوي داده -ستانده

جدول داده-ستانده
بخشهای تولیدی
j  1,2,..., N
ارزش افزوده ( ) V
واردات ( ) m
نهاده کل ( ) X

بخشهای تولیدی
j  1,2,..., N

Z1n

Z11 ...

Z nn

Z n1 ...

تولید کل

تقاضای نهايی Y
صادرات
داخلی
e
d

X

رديفهای اين جدول نشان میدهند که يک بخش معین چه مقدار کاالی تولید شده در بخش را  )1به عنوان کاالی
واسطهای به بخشهای ديگر تحويل داده است و  )2چه مقدار از کاالی تولیدی آن به صورت کاالی نهايی مصرف شده
است به بیان ديگر چه مقدار از کاال به بخش کاالی نهايی ( )Yتحويل داده شده است .در مقابل ستونهای آن نشان می-
دهند که يک بخش معین  )1چه مقدار کاالهای مختلف تولید شده در بخشهای مختلف را به عنوان کاالی واسطهای و
 )2چه مقدار عوامل تولید اولیه در جريان فعالیت تولیدی آن بخش بکار برده شده است يا به عبارت ديگر ،چه میزان به
عوامل تولید پرداخت شده است .معادالت تعادلی عرضه و تقاضا برای هر بخش از مدل داده-ستانده که مشتمل بر N

صنعت است به شرح زير میباشد:
z 11  z 12  ...  z 1n  Y1  X 1

()1

z 21  z 22  ...  z 2n  Y2  X 2
....

.... ....

....

....

z n1  z n2  ...  z nn  Yn  X n

که  z ijفروشهای بخش  iبه بخش تولیدی  j؛  Yiتقاضای نهايی برای کاالهای تولیدی بخوش  iام يوا مقودار فوروش
بخش  iبه تقاضای نهايی و  X iتولید کل بخش  iام است .ضريب نهاده مستقیم يا ضرايب فنی (  ،) a ijحاصل تقسویم هور
ستون از  Zبر تولید کل ناخالص بخش متناظر با آن ستون است و به صورت زير تعريف میشود:
8
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استفاده قرار میگیرد و بخش ديگر که به تقاضای نهايی تخصیص داده میشود .در اين جدول عناصر مختلف تقاضای
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را میتوان به دو بخش تقسیم کرد :بخشی که به عنوان يک نهاده واسطهای در خود آن صنعت يا ساير صنايع مورد

 z ij  a ij X jيا

()2

z ij
Xj

a ij 

() 3

گزارش سوم

a 11 a12 a13 . a1N   x1  Y1   X 1 
a a a . a
      
2N
 21 22 23
   x 2   Y2    X 2 
. .
 .  .  . 
. . .

      
a N 1 a N 2 a N 3 . a NN   x N  YN   X N 

ضرايب نهاده مستقیم  a ijبه اين معنی هستند که به ازای هر واحد تقاضای نهايی در بخش  jچه میزان از تولید بخوش i

به عنوان نهاده مورد نیاز است .با جايگذاری  a ij X jبجای  Zijها فرم ماتريسی روابط فوق به صورت زير است:

I - AX  Y  X  I - A1 Y

()4

که در آن  Iيک ماتريس واحد  N  Nو  I - A1معکوع ماتريس لئونتیف در بعد ستونی آن است .اگر فرض

شود که  I  A1  Bباشد هر عنصر آن (  ) b ijبیانگر تولید کل مستقیم و غیر مستقیم بخش  iام را به ازای هر واحد
افزايش در تقاضای نهايی بخش  jام نشان میدهد .فرم ماتريسی معادله  4يک الگوی داده-ستانده مشتق شده از طرف
تقاضا1ست که ارتبا تولیدی بخش های مختلف اقتصادی را وقتی که تقاضای نهايی يا اجزای آن تغییر میکند ،بیان

میدارد .در واقع  X  I - A1 Yتوصیف ساختار وابستگی متقابل بین بخشها بر اساع تولید است و هر يک از عناصر
آن بیانگر کل تولید مستقیم و غیرمستقیم بخش  iبه ازای هر واحد تقاضای نهايی در بخش  jام است .اين ماتريس رکن
اصلی تحلیلهای داده-ستانده را تشکیل میدهد زيرا اين ماتريس اثر کامل يک شوک خارجی در تقاضای نهايی خالص را
بر تمام رشته فعالیتها نشان میدهد .ماتريس جريان (خالص يا متقارن) و ضرايب  I/Oمحاسبه شده از آن همگی بر
اساع ارزشهای پولی هستند از اينرو در جدول داده-ستانده شرايط زير حاکم است:
 در هر واحد تولیدکننده کل دادهها برابر با کل ستاندههاست.
 هر يک از ضرايب  I/Oکوچکتر از يک است.
 با توجه به شر اول ،در هر ستون جدول حاصلجمع ضرايب  I/Oبا ضرايب ارزش افزوده برابر با يک است.
 در ماتريس معکوع که کل اثرات مستقیم و غیرمستقیم را نشان میدهد عناصر قطری ماتريس معکوع
لئونتیف حداقل برابر با يک است .اين بدين معنی است که برای تولید يک واحد اضافی برای ارضای
تقاضای نهايی خالص الزم است ستانده حداقل به اندازه يک واحد افزايش يابد.

Demand driven input-output
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با جايگذاری رابطه  2در رابطه يک و بانويسی آن به فرم ماتريسی داريم:

با چنین ماتريسی می توان وابستگی متقابل تکنولوژيکی نظام تولیدی را تعیین کرده ،ستانده مورد نیاز برای ارضای

گزارش سوم

ستانده برای ارضای اين تغییرات در تقاضای نهايی را به صورت زير تعیین کرد.
X  I - A Y
1

() 5

از جمله راههای تحلیل ساختار تولید و شناسايی بخشهای کلیدی اقتصاد ،استفاده از پیوندهای پیشین و
پشین 1است که اولین بار توسط راسموسن )1956( 2معرفی شدهاند .اين پیوندها در جداول داده-ستانده که با توجه
به ارتباطات زنجیرهای بخشهای اقتصادی با يکديگر حاصل میشوند ،امکان ارزيابی بخشهای کلیدی و تعیین
جايگاه بخشهای مختلف را در اقتصاد به لحاظ نقش در تولید ناخالص به نحو مطلوبی فراهم میکنند .از اين رو در
مطالعات متعددی از اين شاخصها برای تعیین جايگاه بخشهای مختلف در اقتصاد در سطوح ملی و منطقهای استفاده
شده است(ريملر و همکاران2111 ،؛ آروکا2111 ،؛ هان و همکاران2114 ،؛ لنزن و همکاران2113 ،؛ کواک و همکاران،
 .)2115در ادبیات الگوی داده-ستانده ،پیوند پیشین به شاخص "قدرت انتشار "3و پیوند پسین به " حساسیت انتشار"4
معروفند .اگر برای برخی صنايع مقدار هر دوی اين شاخص ها بزرگتر از يک باشد ،بیانگر نقش مهم آن صنايع در توسعه
اقتصادی کشور است و در عوض کوچکتر از يک بودن آنها نشان میدهد نه تنها اين صنايع با رشد صنايع ديگر توسعه
نمیيابند ،بلکه سرمايهگذاری در توسعه و تولید آنها نیز اثر کمی بر اقتصاد دارد .فرمول محاسباتی معیارهای قدرت انتشار
و حساسیت انتشار و نیز ضريب تغییرات مرتبط با آن برای هر بخش به شرح زير میباشد:
 قدرت انتشار (پیوندهای )Backward
B j

() 6
ij

که در آن

b
i 1

N

b

U j 

 B  j بوده و  b ijهمان عناصر ماتريس معکوع لئونتیف ستونی در مدل داده-ستانده مشتق شده از

طرف تقاضا است b .نیز برابر است با

ij

b
ij

2

N

 .بر اين اساع ،قدرت انتشار يا همان پیوند پیشین برای يک بخش با

ديگر بخشها ،میانگین پیوندهای پیشین بخش آب با همه بخشهای ديگر است.
 حساسیت انتشار (پیوندهای )Forward
Bi 
b

() 7

U i 

1

- Forward and Backward Linkages
- Rasmussen
3
- Power of dispersion
4
- Sensitivity of dispersion
2
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افزايش مصرف نهايی را که ب خشی از تقاضای نهايی درخواست شده مورد نیاز است و همچنین چگونگی تغییر سطوح


b
 ij

که در آن

j1

N



 Bi و  b ijهمان عناصر ماتريس معکوع لئونتیف رديفی در مدل داده-ستانده مشتق شده از طرف

و حساسیت انتشار (  ) U iبزرگتر از يک باشد و در عین حال ضريب تغییرات اين شاخصها برای آن بخش نیز نسبتا"
پايین باشد .در اين پژوهش دو شاخص مذکور برای همه بخشهای اقتصادی در جدول داده-ستانده محاسبه شده است تا
ضمن شناسايی ساختار ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم هر بخش با ديگر بخشهای اقتصادی ،مبنايی برای رتبهبندی
بخشهای اقتصادی بر اساع يکی از معیارهای مورد نظر توسعه پايدار (حداکثرسازی رشد اقتصادی) بدست دهد.

 -2-3بسط زيست محيطي جدول داده-ستانده (محاسبه ردپاي كربن و ردپاي آب)
کمیسازی روابط متقابل فعالیتهای اقتصادی و انتشار آاليندههای زيست محیطی به سال  1971بر میگردد که در
آن واسیلی لئونتیف ارتبا آاليندههای هوا با فعالیتهای تولیدی را در قالب جدول داده-ستانده  71بخشی بررسی کرد.
از آن زمان تاکنون تحلیلهای مبتنی بر داده-ستانده در مطالعات مختلف برای بررسی مسائل زيست محیطی با تلفیق
اجزای انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای و آب بکار گرفته شدهاند(لنزن2111 ،1؛ ژائو و همکاران2119 ،2؛ وانگ و
همکاران2119 ،3؛ يوئو و همکاران2111 ،4؛ جانلی2115 ،5؛ فنگ و همکاران2111،6؛ اوکادرا و همکاران2115 ،7؛
فرامرزی1335 ،؛ نصرالهی و همکاران .)1391 ،بکچانوف و همکاران )2112( 3در پژوهشی برای کشور ازبکستان با اين
اعتقاد که برای بازسازی اقتصادی الزم است معیارهای اقتصادی با معیارهای اکولوژی در راستای دستیابی به اقتصاد سبز
تلفیق شوند ،به نقش آب مجازی و انتشار کربن در بازسازی اقتصاد پايدار اشاره میکنند .برای اين منظور ،از يک مدل
داده-ستانده ملی برای تخمین پیوندهای پسین و پیشین و مقدار آب مجازی در سراسر بخشها استفاده شد .آنان انجام
پژوهشی مفصلتر بر روی ديگر شاخصهای تاثیر گذار زيست محیطی ،مانند انتشار کربن و تخلیه فاضالب برای رسیدن
به توسعه پايدار در ازبکستان را پیشنهاد نمودند.
ساختار اساسی جدول داده-ستانده تعمیم يافته زيست محیطی دقیقا مشابه ساختار جدول داده-ستانده استاندارد
است با اين تفاوت که يک يا چند سطر به صورت حسابهای فیزيکی از روانه برای آلودگی ،انرژی و مواد به جدول داده-
ستانده افزوده میشود .اين حساب ها اطالعاتی را در رابطه با استفاده از انرژی و مواد به عنوان نهاده در فرايند تولید (برای
مثال در اينجا آب) و ضايعات جامد و میزان انتشار آلودگی در سطح صنعت فراهم میسازد .هر بخش از اقتصاد برای
1

Lenzen
Zhao et al
3
Wang et al
4
You et al
5
Jaan-Lee
6
Feng et al
7
Okadera et al
8
Bekchanov et al
2
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بر اساع شاخصهای فوق  ،يک بخش زمانی يک بخش کلیدی در اقتصاد است که هر دو شاخص قدرت انتشار ( ) U  j

آسيبپذيري اقتصادي

عرضه است.

تولید کاالی خود به مقداری آب به عنوان نهاده اولیه نیاز دارد (استفاده مستقیم آب )1و در عوض آلودگی خود را در
محیط زيست تخلیه میکنند .ديگر نهاده های هر بخش نیز يا به صورت اولیه است مانند نیروی کار يا از تولید ديگر
بخش ها(به عنوان کاالی واسطهای) تامین میگردد .از آنجا که بخشهای ديگر نیز برای تولید خود نهاده آب را به کار
گرفتهاند ،مجموع آب استفاده شده برای کاالی واسطه ای که به بخش مورد نظر به عنوان نهاده وارد میشود آب غیر
مستقیم 2گفته میشود .مجموع دو آب مستقیم و غیر مستقیم در واقع کل آب استفاده شده(يا محتوی برای تولید کاال و
و خدمات در بخش مورد نظر) است که آب مجازی نامیده میشود .همین طور در اثر تولید هر بخش اقتصادی ،مقداری
آلودگی به طور مستقیم به محیط زيست تخلیه میشود(اثر مستقیم) لکن از آنجا که در بخشهای ديگر اقتصادی نیز که
تولیدات آنها به عنوان نهاده در فرايند تولید يک بخش مصرف میشوند ،خود انتشار آلودگی دارند ،مجموع انتشار آلودگی
ناشی تولید کاالهای واسطهای که در بخش مورد نظر به عنوان نهاده واسطهای مصرف میشود ،انتشار غیرمستقیم
محسوب میشوند .بنابراين ردپای آب 3در تولید هر محصول (فعالیت تولیدی) ،مجموع آب مستقیم و غیرمستقیم مصرفی
مصرفی و به همین نحو ردپای کربن 4در تولید هر محصول (فعالیت تولیدی) مجموع مقدار انتشار  CO 2به صورت
مستقیم و غیرمستقیم است .ردپای کربن معادل کل دی اکسید کربن مستقیم و غیرمستقیم منتشر شده توسط يک
فعالیت نوعی يا انباشت  CO 2در سیکل زندگی محصول است(گالی و همکاران2111 ،5؛ الرسن و هرتويچ2111 ،6؛
وايدمن و مینکس .)2113 ،7الزم به يادآوری است که در اين تعريف از ردپای کربن ،فقط انتشار دی اکسید کربن
(کیلوگرم يا تن) مورد نظر قرار گرفته و ساير گازهای گلخانهای را در بر نمیگیرد.

در جدول داده-ستانده استاندارد،

اطالعات مربو به مقدار انتشار  CO 2هر يک از بخشهای اقتصادی و همچنین اطالعات مربو به مقدار آب مصرفی
آنها وجود ندارد و لذا بايد با بسط جدول داده-ستانده با افزودن دو رديف مطابق جدول ( 2بخش هاشور زده) اين
اطالعات در آن گنجانده شود.
جدول  -2ساختار كلي الگوي داده -ستانده بسط داده شده با نهاده آب مصرفي و انتشار گازهاي گلخانهاي

جدول داده-ستانده
بخشهای تولیدی

j  1,2,..., N

ارزش افزوده ( ) V
واردات ( ) m
نهاده کل ( ) X
مقدار آب مصرفی

تقاضای نهايی Y

بخشهای تولیدی

j  1,2,..., N

Z1n

Z11 ...

Z nn

Z n1 ...

داخلی

صادرات

d

e

تولید کل

X

fj

1

Direct water
Indirect water
3
Water footprint
4
Carbon footprint
5
Golli et al
6
Larsen & Hertwich
7
Wiedman & Minx
2
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مقدار انتشار CO2

gj

با بسط جدول داده-ستانده مطابق جدول فوق ،برای هر بخش از اقتصاد میتوان میزان انتشار مستقیم را با روشهوای

انتشار در جدول داده  -ستانده است را تعريف و محاسبه کرد:
Ej
Xj

( )3

gj 

از آن جا که انتشار غیرمستقیم هر بخش در واقع قسمتی(مجموع وزنی) از انتشار مستقیم ديگر بخوش هوا اسوت موی
توان از اين ايده استفاده کرد به اين شکل که با بدست آوردن بوردار انتشوار مسوتقیم دی اکسوید کوربن در بخوش هوای
مختلف اقتصاد و استفاده از ضريب تکاثری میتوان مقدار انتشوار غیور مسوتقیم را بدسوت آورد کوه بورای ايون منظوور از
ماتريس لئونتیف استفاده می شود .به اين ترتیب که ابتدا ( g jماتريس ضرايب فنی انتشار مستقیم) محاسوبه مویشوود و
آنگاه از  ( I  A) 1به عنوان ضريب تکاثر کل اقتصاد برای وزن دهی و محاسبه کل انتشار آلودگی برای تولیود هور واحود
کاال و خدمات در اقتصاد استفاده می شود.
n

()9

g tj  g dj   aij g tj

()11

Gt  G j  Gt * A

()11

Gt  Gt * A  G j

()12

Gt ( I  A)  G j

()13

Gt  G j ( I  A) 1

که در آن فعالیت اقتصادی مورد نظر،

i 1

تعداد بخشهای اقتصادی،

میزان میزان انتشار آلودگی مسوتقیم بووده و

اشاره به میزان انتشار کل(مجموع انتشار غیر مستقیم و مستقیم) دارد .نماينده رشوته فعالیوتهوای اقتصوادی اسوت.
باالتر بودن ضريب تکاثر آلودگی (مستقیم و غیرمستقیم) يا همان  Gtبرای يک بخش ،بیانگر مقدار انتشار بیشتر آلوودگی
به ازای تولید يک واحد از تقاضای نهايی آن بخش و و در واقع نشان دهنده کارايی کمتور زيسوت محیطوی در آن بخوش
است .با در دست بودن مقدار  Gtبرای بخشهای مختلف ،میتوان بخشهای اقتصادی را بر حسب ضرايب تکواثر انتشوار
آلودگی 1رتبه بندی کرد .به همین نحو میتوان با بسط جدول داده –ستانده برای آب مصورفی هور يوک از فعالیوتهوای
اقتصادی با افزودن اطالعات مربوطه به آن به جدول داده-ستانده ،ردپای آب مجازی يا در واقوع هموان ضوريب تکواثر آب
مجازی بخشهای مختلف اقتصادی را محاسبه و آنها را بر حسب اين معیار رتبهبندی کرد .مشوابه تعريوف ارائوه شوده در
Pollution emission multipliers
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کربن منتشر شده(  ) E jدر آن بخش(انتشار مستقیم) می توان شاخصی به نام شدت انتشار(  ) e jکه در واقع ضوريب فنوی

آسيبپذيري اقتصادي

پايه ای و يا آماری محاسبه و برآورد کرد .به اين ترتیب که با در دست داشتن میزان کل تولید(  ) X jو مقودار دیاکسوید

فوق برای ردپای کربن ،ردپای آب نیز معادل با کل آب مورد نیاز (مستقیم و غیرمستقیم) برای تولیود يوک کواالی نووعی
است (هوکسترا )2113 ،1در اين حالت نیز با در دست داشتن آب مصرفی هر يک از فعالیتهوای اقتصوادی (  ) W jو کول

Wj
Xj

() 14

گزارش سوم

های اقتصادی در جدول داده  -ستانده است را تعريف و محاسبه کرد:
fj 

بر اساع اين ضرايب فنی مستقیم نهاده آب در تولید بخشهای مختلف و عناصر ماتريس معکوع لئونتیوف مویتووان
ضرايب تکاثری آب مجازی 2يا ردپای آب را بدست آورد به اين ترتیب که ابتدا ( f jمواتريس ضورايب فنوی مسوتقیم آب)
محاسبه میشود و آنگاه از  ( I  A) 1به عنوان ضريب تکاثر کل اقتصاد برای وزن دهی و محاسبه کل آب مورد نیاز بورای
تولید هر واحد کاال و خدمات در اقتصاد استفاده می شود.
n

()15

f jt  f jd   aij f jt

()16

Ft  F j  Ft * A

()17

Ft  Ft * A  F j

()13

Ft ( I  A)  F j

i 1

Ft  F j ( I  A) 1

()19

محاسبه ضرايب فوق افزون بر اينکه امکان رتبهبندی بخشهای مختلف اقتصادی را بر اساع هر يک از ضورايب تکواثر
اقتصادی (ضرايب پیسین و پیشین يا قدرت و حساسیت انتشار) ،ضرايب تکاثر(ردپای) آب مجازی و ضرايب ردپای انتشوار
کربن فراهم میسازند ،به عنوان ضرايب فنی در قیود مربو به انتشار دیاکسید کربن و کل موجودی منابع آب در الگوی
تلفیقی داده-ستانده تعمیم يافته و برنامهريزی رياضی که برای بررسی آثار اقتصادی تعهودات کواهش انتشوار و همچنوین
تعیین الگوی بهینه چند معیاره فعالیتهای اقتصادی کشور بسط داده شدهاند ،نیز کاربرد دارند.

 -3-3الگوي تلفيقي داده-ستانده و برنامهريزي رياضي
به منظور برآورد آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار بر اقتصاد کشور و بخشهای مختلف تولیدی ،در اينجا
از الگوی تلفیقی داده-ستانده و برنامهريزی رياضی استفاده شده است .دلیل استفاده از رهیافت تلفیقی اين است که
ضرايب تکاثر جدول داده-ستانده از انعطافپذيری الزم برای بررسی آثار ناشی از سیاستها يا محدوديتهايی که به طور
مستقیم بر روی ظرفیت تولید بخشهای اقتصادی تحمیل میشود (برای مثال ،محدود ساختن تولید برق به منظور

Hoekstra
Virtual water multipliers
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ارزش تولید (  ،) X jمیتوان شاخص شدت مصرف آب(  ) f jکه در واقع ضريب فنی نهاده آب در تولید هر يک از فعالیت-

تامین تعهدات ملی و بین المللی کاهش انتشار گازهای گلخانهای) برخوردار نیستند(ژو و کیم2119 ،1؛ فدالی و
همکاران .)2117 ،2چرا که انتظار میرود در صورت وجود محدوديتهای تولید ،ضرايب تکاثر تغییر کنند.

گزارش سوم

نظر است.
 سناريوی  :1کاهش گازهای گلخانهای به میزان ( %4تعهد اجباری)
 سناريوی  :2کاهش گازهای گلخانهای به میزان ( %12تعهد اختیاری)
همانطور که بیان شد ،دستیابی به اهداف کاهش انتشار میتواند از طرق مختلف (از جمله نوسازی و اصالح تکنولوژی
تولید فرسوده و جايگزينی آن با فنآوریهای با آاليندگی کمتر ،محدود سازی ظرفیت تولید بخشهای مختلف اقتصادی،
و تصفیه آلودگی) و با هزينههای متفاوتی اتفاق بیافتد .در اينجا خسارت اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار تحت هر
يک از دو سناريوی فوق بر اساع اين فرض برآورد شده است که دستیابی به اهداف از طريق اعمال محدوديت بر روی
ظرفیت بخشهای تولید قابل حصول باشد .بدين منظور الگوی داده-ستانده به صورت يک مسئله برنامهريزی رياضی
حداکثرسازی ارزش تولید بخشهای اقتصادی کشور به صورت زير فرموله شده است(برينک و مک کارل:)1977 ،3
( I  A) X  0
s.t : 
X  0

()21

MAX : i X ,

يا
( I  A) X  I  Y
s.t : 
X , S  0

()21

MAX : i X ,

که در آن S ،ماتريس متغیرهای بی اثر I ،ماتريس واحد (  Y ،) n  nبردار تقاضای نهايی (  X ،) n  1بردار سوتونی
(  ) n  1ستانده بخشهای مختلف A ،ماتريس مربع (  ) n  nضرايب مستقیم و  nتعداد بخشهای اقتصوادی موجوود در
جدول داده-ستانده است .اين الگو در واقع يک مسئله حداکثرسازی ارزش مجموع محصوالت همه بخشهوا بوا ايون قیود
است که تولید هر بخش از مجموع مصرف آن محصول در تقاضای نهايی ،همچنین بوه عنووان داده در بخوشهوای ديگور
تجاوز نکند .در اين فرمولبندی برنامهريزی رياضی خطی ماتريس(  ) I  Aبه عنوان پايه است چرا که به راه حول بهینوه
بايد با سطح تولید از جدول داده-ستانده مساوی باشد .قیمت سايهای در فرمولبندی برنامهريزی رياضی خطی (  ) LPبوه
عنوان نرخ تغییر انتظاری در تابع هدف (در اينجا  ) i Xتعريف شده است .زمانی که سمت راسوت رابطوه يعنوی  Yتغییور
Z
میکند ،به بیان ديگر C B B 1 ،
b

است ،جايی که  Zتابع هدف و  bطرف راست معادلوه و  C Bضورايب توابع هودف

1

Zhu & Kim
Fadali et al
3
Brink & McCarl
2
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در اين پژوهش ،بررسی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانهای تحت دو سناريوی سیاستی مورد

برای متغیرهای پايه هستند و  Bپايه است .قیمتهای سايهای در فرمولبندی برنامهريزی رياضی خطی در رابطوه بواال از
رابطه زير محاسبه میگردد:
()22

همان ظرايب تکاثری تولید تعديل شده 1میباشند .اين محدوديتها بوه صوورت  DX  Zنشوان داده مویشووند کوه در
آن  Dيک ماتريس  m  nاست که برای تحمیل قیود بر روی تولید صنايع طراحی شده است m .بیوانگر تعوداد بخوش-
های اقتصادی است که محدوديت تولید بر روی آنها تحمیل شوده و  nتعوداد کول بخوشهوای اقتصوادی اسوت .عناصور
ماتريس  Dصفر يا يک بوده که عناصر يک نشان دهنده اعمال محدوديت میباشد Z .يک بردار  m 1از محدوديتهای
ظرفیت تولید است .با اعمال اين محدوديت بر الگوی برنامهريزی رياضی رابطه  21به صورت زير تعريف میشود.
MAX : i X ,
( I n  A) X  I n S1  Y

s.t :  DX  I k S 2  Z
X , S , S  0
1
2


()23
يا

MAX : i X ,
X 
0    Y 
S1 
0
I m     Z 
 S 2 
X , S1 , S 2  0
In

()24

)( I n  A
s.t : 
 D

که در آن  I nو  I mبه ترتیب ماتريسهای واحد  n  nو  m  mبوده و  S 1و  S 2متغیرهای کمبود 2هستند .در ايون
فرمولبندی به خاطر وجود محدوديتهای اضافی ديگر ماتريس ) ( I n  Aپايه نیست و لذا قیمتهای سايهای متفواوت از
قیمتهای سايهای حاصل از مدل برنامهريزی خطی اولیه (رابطه  )21است .ايون بیوانگر ايون واقعیوت اسوت کوه ضورايب
تکاثری تولید در شرايطی که قیود اضافی بر مدل تحمیل شدهاند نمی تواند مشابه ضرايب تکواثر اسوتاندارد جودول داده-
ستانده باشند .از آنجا که  0  Z  Xاست متغیرها ی کمبود برای صنايع مقیود شوده نبايود مقوادير غیور صوفر باشوند.
ضرايب تکاثر تعديل شده بدست آمده از الگوی برنامهريزی رياضی شماره  23همواره کمتر از ضورايب تکواثر اصولی اسوت
بدين معنی که چنانچه در برآورد آثار اقتصادی ناشی از اعمال محدوديت بر ظرفیت تولید هر يک از بخشهوای اقتصوادی
از ضرايب تکاثری اولیه داده-ستانده استفاده شود ،اين برآوردها دچار بیش برآوردی خواهد بود(ژو و کیم .)2119 ،ضرايب
تکاثری تعديل شده بدست آمده از اين الگو برای هر يک از بخشهای اقتصادی در واقع نشوان دهنوده اثورات (خسوارات)
کلی اقتصادی يک واحد افزايش در محدوديت برونزا بر روی تولید بخشهای اقتصادی است .برای مثوال ضوريب تکواثری
Modified output multipliers
Slack variables
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قیمتهای سايهای حاصل از الگوی مقید برنامهريزی رياضی با محدوديتهای تحمیلی بر روی ظرفیت تولید در واقوع

آسيبپذيري اقتصادي

)CB B 1  i ( I  A

تعديل شده  1/947برای فعالیت تولید فرآوردههای نفتی (پااليشگاهها) نشان میدهد که چنانچه به هر دلیلی (برای مثال
انجام تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانهای) فعالیت اين بخش يک میلیون ريال محدودتر شود ،اقتصاد کشور بوه طوور

در هر مرتبه از اجرای الگو ،بر ظرفیت تولید يک فعالیت اقتصادی محدوديت تحمیل شده است (عنصر ماتريس  Dمربو
به آن بخش  1و ساير عناصر صفر بودند) .محاسبه اين ضرايب اين امکان را برای سیاستگذار فراهم میسوازد توا خسوارت
کل اقتصادی ناشی از کاهش يک واحدی (برای مثال يک تن) انتشار گاز گلخانهای در هر يوک از فعالیوتهوای اقتصوادی
کشور را تعیین و آنها را بر اساع اين معیار رتبهبندی نمايد.
با بسط الگوی برنامهريزی خطی تصريح شده در رابطه  21و افزون يک قید برای تولید گازهای گلخانهای به آن،
امکان برآورد آثار اقتصادی سناريوهای کاهش انتشار و همچنین ترکیب بهینه فعالیتهای اقتصادی (مقدار کاهش بهینه
فعالیتهای اقتصادی تحت هر سناريو) وجود دارد .برای اين منظور الگوی مذکور به صورت زير تعريف شده است.
( I  A) X  0

s.t : GX  TCO 2
X  0


()25

MAX : i X ,

که در آن همه متغیرها و پارامترها همان تعاريف قبلی خود را داشته TCO 2 ،سقف مقدار تولید کل گاز گلخانهای (بر
حسب هزارتن) بوده و  Gبرداری از ضرايب فنی انتشار فعالیتهای اقتصادی جدول داده ستانده میباشد .ضرايب فنی
انتشار برای هر فعالیت ،نشان دهنده مقدار دی اکسید کربن منتشر شده (انتشار مستقیم) به ازای هر واحد تولید آن
فعالیت میباشن د که از حاصل تقسیم کل دی اکسید کربن منتشر شده در هر فعالیت (  ) E jبر ارزش کل تولید ساالنه
حاصل از آن (  ) X jبدست میآيند .سمت چپ محدوديت  GX  TCO 2بیانگر مجموع گازهای گلخانهای تولیدی
توسط همه فعالیت های اقتصادی کشور بوده و سمت راست آن بیانگر سقف مجاز تولید اين گازها در کشور است .بنابراين
ورود اين محدوديت به الگوی بهینهسازی برنامهريزی رياضی بدين معنی است که اجازه داده میشود ،ارزش کل تولید
اقتصاد تحت اين قید حداکثر شود که مجموع گازهای گلخانهای تولید شده توسط همه فعالیتهای اقتصادی از حداکثر
مقدار تعیین شده برای تولید آنها بیشتر نشود .برای اجرای اين الگو در شرايط پايه ،مقدار سمت راست اين محدوديت
معادل با کل مقدار گاز گلخانهای تولید شده در سال پايه توسط  52فعالیت اقتصادی موجود در جدول داده-ستانده
( 222575هزارتن) در نظر گرفته شده است .مقدار متناظر اين عدد تحت سناريوی ( 1کاهش انتشار به میزان )%4
معادل  219213هزارتن ( )222575*1/96و در سناريوی ( 2کاهش انتشار به میزان  )%12معادل  195363هزارتن
( )222575*1/33میباشد .الگوی برنامهريزی رياضی تصريح شده در رابطه  ،25يک الگوی تحلیل ايستای مقايسهای
است .بنابراين فرض می شود ،به محض تغییر در مقدار يکی از پارامترهای برونزای الگو (در اينجا مقدار کل انتشار گازهای
گلخانهای(سمت راست محدوديت تولید  ،)) CO 2همۀ فعالیت های اقتصادی با تعديالت کامل و به طور آنی به يک نقطۀ
تعادلی جديد منتقل میشوند .اين الگو در سه حالت کلی به شرح زير اجرا شده است:
17
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شناسی فوق محاسبه شده است بدين طريق که الگوی رياضی تصريح شده در رابطه  23به تعداد  52مرتبه اجرا شده کوه

آسيبپذيري اقتصادي

کلی  1/947میلیون ريال خسارت میبیند .در اين پژوهش اين ضرايب برای  52فعالیوت اقتصوادی کشوور مطوابق روش-

 -1اجراي الگو تحت راهحل سال پايه :1در اين حالت همه پارامترهای برونزا در الگو همان مقادير سال پايه می-
باشد ،اختیار کردهاند .در واقع از دادههای مربو به سال پايه  1333برای ساختاربندی رياضی الگوی پايه و

 -2اجراي الگو تحت سناريوي كاهش  %4توليد گازهاي گلخانهاي :در اين حالت مقدار همه پارامترهای الگو
مشابه راهحل پايه بوده با اين تفاوت که سقف تولید گازهای گلخانهای نبست به شرايط پايه  %4کمتر شده
است .بر اين اساع تغییر سمت راست محدوديت تولید گازهای گلخانهای به عنوان يک شوک برونزا به الگو
معرفی شده است .نتیجه اجرای الگو در اين سناريو ،شبیهسازی مقادير متغیرهای درونزا (تصمیم) يعنی همان
ارزش تولید بخشهای مختلف اقتصادی و کل ارزش تولید اقتصاد است .به طور طبیعی ،اختالف مقادير بدست
آمده برای اين متغیرها در اجرای الگو تحت سناريوی  4درصد کاهش انتشار با مقادير شبیهسازی شده برای آنها
در راهحل پايه به عنوان اثر (خسارت) اقتصادی ناشی از اين سناريوی سیاستی ارزيابی شده است.
 -3اجراي الگو تحت سناريوي كاهش  %12توليد گازهاي گلخانهاي :در اين حالت نیز مقدار همه پارامترهای
الگو مشابه راهحل پايه و سناريوی  4درصد کاهش انتشار بوده با اين تفاوت که سقف تولید گازهای گلخانهای
نسبت به شرايط پايه  %12کمتر شده است .نتیجه اجرای الگو در اين سناريو نیز ،شبیهسازی مقادير متغیرهای
ارزش تولید بخشهای مختلف اقتصادی و کل ارزش تولید اقتصاد است .به طور طبیعی ،اختالف مقادير بدست
آمده برای اين متغیرها در اجرای الگو تحت سناريوی  12درصد کاهش انتشار با مقادير شبیهسازی شده برای
آنها در راهحل پايه به عنوان اثر (خسارت) اقتصادی ناشی از اين سناريوی سیاستی ارزيابی شده است.

 -4-3الگوي چند هدفه تلفيقي داده-ستانده و برنامهريزي رياضي
در الگوی معرفی شده فوق تنها يک هدف حداکثرسازی مجموع ارزش ناخالص تولید فعالیتهای مختلف اقتصادی
کشور وجود دارد که تحت محدوديتهای استاندارد داده-ستانده و محدوديت انتشار دی اکسید کربن حداکثر میشود .در
اينجا با توجه به ضرورت تلفیق معیارهای اقتصادی با معیارهای اکولوژيکی در برنامههای توسعه ملی ،سعی شده است
يک الگوی برنامهريزی چند هدفه بسط داده شود به طوری که بتواند ترکیبی بهینه از فعالیتهای تولیدی اقتصادی کشور
را ارائه دهد که به طور همزمان اهداف مختلف مورد نظر سیاستگذار را که گاها" ممکن است در تناقض با يکديگر باشند،
در برنامهريزی اقتصادی لحاظ نمايد .بر اين اساع در اين پژوهش سه آرمان به ترتیب اولويت به صورت زير در نظر
گرفته شده است:
 آرمان اول ( :)S1رسیدن به حداکثر ارزش ناخالص تولید فعالیتهای اقتصادی کشور
 آرمان دوم ( :)S2حداقلسازی انتشار گازهای گلخانهای توسط فعالیتهای اقتصادی کشور

Base solution
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گزارش سوم

ارزش تولید هر يک از فعالیتهای اقتصادی و مجموع ارزش تولید کل اقتصاد برای اين سال محاسبه میشود.

آسيبپذيري اقتصادي

تصريح روابط و معادالت الگو استفاده شده است .با اجرای الگو تحت اين شرايط ،مقادير متغیرهای درونزا شامل

 آرمان سوم ( :)S3حداقل سازی مصرف آب توسط فعالیتهای اقتصادی کشور

مصرف آب (هدف با اولويت سوم) حاصل نمايد .الگوی برنامهريزی رياضی چند هدفی بدين صورت است که ابتدا برای هر
يک از اهداف مقادير آرمان مورد نظر بايد محاسبه شوند که اين امر از اجرای الگوهای تک هدفی مربو به هر يک از
آرمانها حاصل میشود .بنابراين سطح آرمانی ارزش تولید کل اقتصاد برابر با مقدار بدست آمده برای تابع هدف در الگوی
تک هدفی حداکثرسازی ارزش تولید ( 2513/9هزار میلیارد ريال) منظور شده و سطح آرمانی انتشار گازهای گلخانهای
معادل با مقداری از انتشار در نظر گرفته شده که تعهدات کاهش انتشار به میزان  4درصد را برآورده سازد (213669/3
هزارتن) .همچنین سطح آرمانی مقدار آب مصرفی توسط همه فعالیتهای اقتصادی کشور برابر با مقدار بدست آمده برای
تابع هدف در الگوی تک هدفی حداقلسازی مصرف آب ( 111/13میلیارد مترمکعب) در نظر گرفته شده است .با تعیین
مقادير آرمانی هر يک از اهداف ،هر يک از توابع هدف به صورت قیود آرمانی درآمده و تابع هدف به صورت حداقلسازی
انحرافات مثبت (برای اهداف حداقلسازی) يا منفی (برای اهداف حداکثرسازی) از آرمان تعیین شده تصريح میشود.
اجرای اين الگوها به صورت سلسله مراتبی است بدين ترتیب که ابتدا الگوی يک هدفی برای هدف با اولويت اول نوشته
میشود که با اجرای آن مقدار انحراف مثبت يا منفی از آرمان مورد نظر در الگو تعیین میشود .در مرحله دوم الگو برای
دستیابی به هدف با اولويت دوم اجرا می شود با اين تفاوت که عالوه بر قید آرمانی مربو به خود آن هدف ،قید آرمانی
مربو به هدف قبلی نیز در الگو وجود دارد .به همن نحو در مرحله بعد الگو برای هدف با اولويت سوم تصريح میشود به
گونه ای که افزون بر قید آرمانی مربو به خود آن هدف ،قیود آرمانی مربو به دو هدف قبلی نیز در الگو وجود دارند.
برای مثال الگوی چند هدفی تصريح شده در اين پژوهش به صورت زير میباشد:
 )1مرحله اول (الگوی تک هدفی -حداکثرسازی ارزش کل تولید اقتصاد)
Min : d1 Neg
( I  A) X  0

s.t : i X  d1 Neg  d1 Pos  2503 .9
X  0


()26

 )2مرحله دوم (الگوی دو هدفی حداکثرسازی ارزش کل تولید اقتصاد +حداقل سازی انتشار گازهای گلخانهای)
Min : d 2 Pos
( I  A) X  0
i X  d Neg  2503 .9

1
s.t : 
GX  D2 Neg  d 2 Pos  213669 .3
 X  0

()27
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میتواند حداکثر ارزش تولید (هدف با اولويت اول) را با حداقل انتشار گازهای گلخانهای (هدف با اولويت دوم) و با حداقل

آسيبپذيري اقتصادي

بنابراين پرسشی که در اين بخش به آن پاسخ داده میشود اين است که چه ترکیبی از فعالیتهای اقتصادی کشور

 )3مرحله سوم (الگوی سه هدفی حداکثرسازی ارزش کل تولید اقتصاد +حداقل سازی انتشار گازهای گلخانهای+
حداقل سازی مصرف آب)

()23

كه در آن  d 1 Negو  d 1 Posبه ترتیب بیانگر انحراف منفی و مثبت از آرمان ارزش کل تولید d 2 Neg ،و d 2 Pos

به ترتیب بیانگر انحراف منفی و مثبت از آرمان کل انتشار دی اکسید کربن و به همین نحو  d 3 Negو  d 3 Posانحرافات
منفی و مثبت از آرمان مصرف آب را نشان میدهند G .و  Fنیز به ترتیب بردار ضرايب انتشار مستقیم گاز گلخانهای و
محتوی آب مجازی هر يک از فعالیتهای اقتصادی هستند .با اجرای الگوی تصريح شده طی رابطه  ،26ترکیبی بهینه از
فعالیتهای اقتصادی تحت تنها هدف حداکثرسازی ارزش کل تولید اقتصاد تعیین میشود .در الگوی  27با توجه به اينکه
هر دو هدف حداکثرسازی ارزش تولید و حداقل سازی کل انتشار گازهای گلخانهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی در
الگو وجود دارند ،ترکیب تعیین شده برای فعالیتهای اقتصادی در اين الگو تامین کننده هر دو هدف مذکور است .به
همین نحو نتايج الگوی  23ترکیبی از فعالیتهای اقتصادی ارائه میدهد که افزون بر حداکثرسازی ارزش کل تولید
اقتصاد و حداقلسازی انتشار گازهای گلخانهای ،حداقل مصرف آب را نیز به همراه خواهد داشت.

 -4نتايج تجربي پژوهش
 -1-4نتايج محاسبه ضرايب مستقيم و تکاثري انتشار گازهاي گلخانهاي فعاليتهاي اقتصادي
بر اساع روششناسی گفته شده در بخش فوق ،پايههای آماری مربو به جدول داده-ستانده و همچنین میزان
انتشار گازهای گلخانهای در  14بخش اقتصادی محاسبه و بررسی شد .میزان انتشار گازهای گلخانهای بخش کشاورزی،
حمل و نقل و بخش خدمات بر اساع ترازنامه انرژی (بر حسب معادل بشکه نفت خام و تبديل آن به معادل  )co2و برای
ساير فعالیتها که عمدتا شامل فعالیتهای صنعتی هستند از آمار و اطالعات مربو به نمونهگیری مرکز آمار ايران از
کارگاههای صنعتی  11با ده نفر کارکن و بیشتر استخراج شده است .بدين منظور ابتدا برای هر يک از اين فعالیتها
میزان مصرف ساالنه انواع سوخت شامل برق ،گاز ،نفت سفید ،گازوئیل ،بنزين ،نفت کوره و زغال سنگ محاسبه ،سپس
ارزش حرارتی هر يک از اين سوختها بر حسب مگاژول بر تن تعیین و در نهايت با ضرب آن در مقدار انتشار معادل co2
هر يک از آنها ،میزان کل گازهای گلخانه ای منتشر شده توسط هر يک از فعالیت اقتصادی به طور ساالنه برآورد شد .از
تقسیم میزان کل انتشار گازهای گلخانهای توسط هر يک از فعالیتهای اقتصادی بر کل ارزش تولید آنها ،شدت انتشار
گازهای گلخانهای يا در واقع همان ضريب مستقیم انتشار هر يک از فعالیتها محاسبه شد .در ستون سوم جدول  3مقدار
21
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( I  A) X  0
i X  d Neg  2503 .9
1

s.t : GX  d 2 Pos  213669 .3
 FX  d Neg  d Pos  100026 .6
3
3

 X  0

آسيبپذيري اقتصادي

Min : d 3 Pos

انتشار مستقیم گازهای گلخانهای (بر حسب میلیون تن) ناشی از تولید يک هزار میلیارد ريال محصول توسط هر يک از
بخشهای اقتصادی گزارش شده است .برای نمونه در بخش کشاورزی ،برای تولید محصوالت به ارزش يک هزار میلیارد

میلیون تن ،در تولید محصوالت غذايی و آشامیدنی  1/165میلیون تن و برای محصوالت منسوجات و چوب و کاغذ به
ترتیب  1/132و  1/123میلیون تن برآورد شده است .بیشترين شدت مصرف انرژی در بین فعالیتهای مختلف اقتصادی
مربو به بخش حمل و نقل بوده به طوری که در اين بخش به ازای هر يک هزار میلیارد ريال ارزش تولید حدود 1/466
میلیون تن دی اکسید کربن به طور مستقیم تولید شده است .در مجموع ،شدت انتشار مستقیم گازهای گلخانهای در کل
اقتصاد کشور در اين سال معادل  1/139میلیون تن دی اکسید کربن به ازای هر يک هزار میلیارد ريال ارزش تولید
منتشر شده است .ستون چهارم جدول  3نیز ردپای دی اکسید کربن (انتشار مستقیم+انتشار غیرمستقیم) هر يک از
فعالیتهای اقتصادی را نشان میدهد .برای مثال ضريب تکاثر انتشار  1/166بدست آمده بورای بوخش کشاورزی نشان
جدول  -3ضرايب مستقيم و تکاثري انتشار گازهاي گلخانهاي فعاليتهاي مختلف اقتصادي كشور

ضرايب انتشار (ميليون
فعاليت اقتصادي

رديف

تن به هزار ميليارد ريال)
مستقيم

تکاثري

1

کشاورزی ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و ماهیگیری

1/159

1/166

2

استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن

1/134

1/139

3

تولید محصوالت غذائی ،آشامیدنی /توتون و تنباکو

1/165

1/223

4

تولید منسوجات ،پوشاک ،چرم و محصوالت چرمی

1/132

1/124

5

تولید چوب و کاغذ ،محصوالت چوبی و کاغذی

1/123

1/113

6

تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت

1/119

1/126

7

تولید مواد شیمیايی ،پالستیک و ساير کانی غیرفلزی

1/169

1/291

3

تولبد فلزات اساسی و محصوالت فلزی

1/116

1/227

9

تولید ماشینآالت ،وسايل ارتباطی ،تجهیزات حمل و نقل و ساير مصنوعات

1/113

1/172

11

تولید ،انتقال و توزيع برق ،آب و گاز

1/117

1/134

11

ساختمان (خصوصی و دولتی)

1/142

1/196

12

بازرگانی ،هتل و رستوران

1/142

1/135

13

حمل و نقل

1/466

1/531

14

ساير خدمات

1/142

1/169

9/980

9/160

كل اقتصاد
مأخذ :يافتههای پژوهش
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برای تولید محصوالت به همین میزان ارزش در بخش استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن حدود 1/134

آسيبپذيري اقتصادي

ريال در سال  1333حدود  1/159میلیون تن معادل دی اکسید کربن گاز گلخانهای منتشر شده است .اين مقدار CO 2

می دهد که در اين سال به ازای تولید محصووالت کشواورزی به ارزش يک هوزار میولیارد ريوال حودود  1/166میلیون
تن دیاکسید کربن به طور مستقیم و غیر مستقیم تولید شده است .رد پای  CO 2در کل اقتصاد کشور در اين سال

 1/531میلیون تن به ازای هر يک هزار میلیارد ريال مربو بخش حمل و نقل و پس از آن مربو با  1/291مربو به
فعالیتهای بخش تولید مواد شیمیايی ،پالستیک و ساير کانیهای غیر فلزی است .در مقابل کمترين مقدار رد پای CO 2

با  1/169مربو به ساير خدمات میباشد .عامل مقیاع( 2/31 1نسبت تقسیم ردپای  CO 2به ضريب انتشار مستقیم)
بدست آمده برای بخش کشاورزی نشان میدهد ،چنانچه تقاضای نهايی برای محصوالت کشاورزی يک درصد افزايش
يابد ،میزان انتشار گازهای گلخانهای  2/31درصد افزايش خواهد يافت .عامل مقیاع انتشار گازهای گلخانهای برای کل
فعالیتهای اقتصادی  1/9میباشد که بیانگر افزايش  1/9درصدی انتشار کل گازهای گلخانهای در پاسخ به افزايش
تقاضای نهايی برای کل محصوالت تولید شده در اقتصاد کشور به میزان  1درصد است.

 -2-4نتايج محاسبه ضرايب مستقيم و تکاثري مصرف آب در فعاليتهاي اقتصادي كشور
مشابه آنچه برای انتشار گازهای گلخانه ای انجام شد ،محتوی آب مجازی و ردپای مصرف آب فعالیتهای اقتصادی
نیز محاسبه شده است .برای اين منظور الزم بود ابتدا مقدار کل مصرف مستقیم آب در هر يک از اين فعالیتها تعیین
شود .مقدار مصرف فعالیتهای صنعتی از آمار و اطالعات مربو به نمونهگیری مرکز آمار ايران از کارگاههای صنعتی 11
با ده نفر کارکن و بیشتر و برای فعالیت های زراعی و باغی بر اساع سطوح زيرکشت هر يک از محصوالت آبی و نیاز
ناخالص تعديل شده (با کم آبیاری) و برای محصوالت دامی بر اساع کل جمعیت دامی (گاو و گوساله ،گوسفند و بز،
گاومیش و )...و نیاز روزانه هر راع دام به آب برای شرب و شستشو محاسبه شده است .از تقسیم میزان کل مصرف آب
توسط هر يک از فعالیتهای اقتصادی بر کل ارزش تولید آنها ،محتوی آب مجازی يا در واقع همان ضريب مستقیم
مصرف آب در هر يک از فعالیتها محاسبه شد .در ستون سوم جدول  4محتوی آب مجازی (میلیارد مترمکعب) ناشی از
تولید يک هزار میلیارد ريال محصول توسط هر يک از بخشهای اقتصادی گزارش شده است .برای نمونه در بخش
کشاورزی ،برای تولید محصوالت به ارزش يک هزار میلیارد ريال در سال  1333حدود  1/63میلیارد مترمکعب آب به
طور مستقیم مصرف شده است .اين مقدار مصرف آب برای تولید محصوالت به همین ارزش در بخش استخراج نفت خام،
گاز طبیعی و ساير معادن حدود  1/1136میلیارد مترمکعب ،در تولید محصوالت غذايی و آشامیدنی  1/1149میلیارد
مترمکعب و برای محصوالت منسوجات و چوب و کاغذ به ترتیب  1/113و  1/1126میلیارد مرتمکعب برآورد شده است.
بیشترين شدت مصرف آب در بین فعالیتهای مختلف اقتصادی مربو به بخش کشاورزی بوده به طوری که در اين
بخش به ازای هر يک هزار میلیارد ريال ارزش تولید حدود  1/63میلیارد مترمکعب آب به طور مستقیم مصرف شده

Scaling factor
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1

گزارش سوم

میلیون تن معادل دی اکسید کربن به طور مستقیم و غیرمستقیم انتشار يافته است .بیشترين مقدار ردپای  CO 2با

آسيبپذيري اقتصادي

حدود  1/169برآورد شده که نشان می دهد در کل اقتصاد کشور به ازای هر يک هزار میلیارد ارزش تولید حدود 1/169

است .در مجموع ،شدت مصرف مستقیم آب (محتوی آب مجازی) در کل اقتصاد کشور در اين سال معادل 1/147
میلیارد مترمکعب به ازای هر يک هزار میلیارد ريال ارزش تولید بوده است.
جدول  -4ضرايب مستقيم و تکاثري مصرف آب در فعاليتهاي مختلف اقتصادي كشور

ضرايب مصرف آب
فعاليت اقتصادي

رديف

(ميليون مترمکعب به
هزار ميليارد ريال)
مستقيم

تکاثري

1/63

1/77
1/1143

1

کشاورزی ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و ماهیگیری

2

استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن

1/1136

3

تولید محصوالت غذائی ،آشامیدنی /توتون و تنباکو

1/1149

1/443

4

تولید منسوجات ،پوشاک ،چرم و محصوالت چرمی

1/1113

1/1695

5

تولید چوب و کاغذ ،محصوالت چوبی و کاغذی

1/1126

1/1639

6

تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت

1/1133

1/1192

7

تولید مواد شیمیايی ،پالستیک و ساير کانی غیرفلزی

1/1112

1/1195

3

تولبد فلزات اساسی و محصوالت فلزی

1/1111

1/1115

9

تولید ماشینآالت ،وسايل ارتباطی ،تجهیزات حمل و نقل و ساير مصنوعات

1/1111

1/1126

11

تولید ،انتقال و توزيع برق ،آب و گاز

1/1113

1/1341

11

ساختمان (خصوصی و دولتی)

1/1117

1/1112

12

بازرگانی ،هتل و رستوران

1/1117

1/117

13

حمل و نقل

1/1117

1/1133

14

ساير خدمات

1/1117

1/1136

9/940

9/9820

كل اقتصاد
مأخذ :يافتههای پژوهش

ستون چهارم جدول  4نیز ردپای مصرف آب (مصرف مستقیم+مصرف غیرمستقیم) هر يک از فعالیتهای اقتصادی را
نشان میدهد .برای مثال ضريب تکاثر مصرف  1/77بدست آمده بورای بوخش کشاورزی نشان میدهد که در اين سال به
ازای تولید محصووالت کشواورزی به ارزش يک هوزار میولیارد ريوال حودود  1/77میلیارد مترمکعب به طور مستقیم و
غیر مستقیم آب مصرف شده است .رد پای مصرف آب در کل اقتصاد کشور در اين سال حدود  1/1325برآورد شده که
نشان می دهد در کل اقتصاد کشور به ازای هر يک هزار میلیارد ارزش تولید حدود  1/1325میلیارد مترمکعب آب به
طور مستقیم و غیرمستقیم مصرف است .بیشترين مقدار ردپای آب با  1/77میلیارد مترمکعب به ازای هر يک هزار
میلیارد ريال مربو به فعالیتهای بخش کشاورزی و پس از آن با  1/443مربو به فعالیتهای بخش تولید محصوالت
غذايی و آشامیدنی است .در مقابل کمترين مقدار رد پای آب با  1/114مربو به بخش استخراج نفت ،گاز طبیعی و ساير
23

معادن میباشد .عامل مقیاع ( 1/22نسبت تقسیم رد پای آب به محتوی آب مجازی) بدست آمده برای بخش کشاورزی
نشان میدهد ،چنانچه تقاضای نهايی برای اين بخش يک درصد افزايش يابد ،میزان مصرف آب  1/22درصد افزايش

 -3-4نتايج محاسبه ضرايب تکاثر اوليه و تعديل شده فعاليتهاي مختلف اقتصادي
همانطور که پیشتر گفته شد ضرايب تکاثر جدول داده-ستانده از انعطافپذيری الزم برای بررسی آثار ناشی از
سیاستها يا محدوديتهايی که به طور مستقیم بر روی ظرفیت تولید بخشهای اقتصادی تحمیل میشود (برای مثال
برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای) برخوردار نیستند و انتظار میرود در صورت وجود محدوديتهای تولید ،ضرايب
تکاثر نسبت به پايه تغییر کنند .بنابراين در اين بخش بر اساع الگوی رياضی بیان شده طی رابطه  23به برآورد ضرايب
تکاثر تعديل شده فعالیتهای اقتصادی اقدام شده است که نتايج آن به همراه ضرايب تکاثر استاندارد (اولیه) جدول داده-
ستانده در جدول  5گزارش شده است .برای اين منظور الگوی مذکور به دفعات اجرا شده است به طوری که در هر مرتبه
از اجرای الگو بر ظرفیت تولید يک بخش محدوديت اعمال شده و ساير فعالیتها بدون محدوديت بودهاند .همانطور که
مالحظه میشود ،ضرايب تکاثر تعديل شده برای همه فعالیتهای اقتصادی از مقادير متناظر اولیه (استاندارد) آنها کمتر
میباشد .ضريب تعديل شده  1/725بدست آمده برای بخش کشاورزی نشان میدهد که چنانچه محدوديت اعمال شده
بر ظرفیت تولید اين بخش به میزان يک میلیون ريال افزايش يابد ،خسارت ناشی از آن در کل اقتصاد  1/725میلیون
ريال خواهد بود.
جدول  -0ضرايب فزاينده اوليه و تعديل شده فعاليتهاي اقتصادي با اعمال محدوديت بر ظرفيت توليد آنها

ضرايب فزاينده
فعاليت اقتصادي

رديف

اوليه

تعديل

(استاندارد)

شده

1

کشاورزی ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و ماهیگیری

1/946

1/725

2

استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن

1/152

1/151

3

تولید محصوالت غذائی ،آشامیدنی /توتون و تنباکو

2/619

2/234

4

تولید منسوجات ،پوشاک ،چرم و محصوالت چرمی

1/931

1/312

5

تولید چوب و کاغذ ،محصوالت چوبی و کاغذی

1/791

1/437

6

تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت

1/964

1/192

7

تولید مواد شیمیايی ،پالستیک و ساير کانی غیرفلزی

2/191

1/663

3

تولبد فلزات اساسی و محصوالت فلزی

2/12

1/669

9

تولید ماشینآالت ،وسايل ارتباطی ،تجهیزات حمل و نقل و ساير مصنوعات

2/341

2/311

11

تولید ،انتقال و توزيع برق ،آب و گاز

2/347

2/176

24

گزارش سوم

مصرف آب در پاسخ به افزايش تقاضای نهايی برای کل محصوالت تولید شده در اقتصاد کشور به میزان  1درصد است.

آسيبپذيري اقتصادي

خواهد يافت .عامل مقیاع مصرف آب برای کل فعالیتهای اقتصادی  1/755میباشد که بیانگر افزايش  1/755درصدی

11

ساختمان (خصوصی و دولتی)

1/942

1/393

12

بازرگانی ،هتل و رستوران

1/374

1/357

13

حمل و نقل (جادهای ،هوايی ،آبی و ريلی)

1/715

1/666

14

ساير خدمات

1/311

1/234

مأخذ :يافتههای پژوهش

با استفاده از ضرايب تکاثر تعديل شده و ضرايب انتشار مستقیم (جدول  ،)3میتوان تعیین کرد که کاهش يک واحدی
(هزار تن) انتشار گازهای گلخانهای از طريق اعمال محدوديت بر ظرفیت تولید هر يک از فعالیتهای تولیدی چقدر
خسارت بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت و لذا شاخصی برای رتبهبندی فعالیتهای اقتصادی
جدول  -6خسارت ناشي از كاهش يک واحدي (هزار تن) انتشار  CO 2در هر بخش بر كل اقتصاد

gj

X j

L j ,mod ified

Damage

1

کشاورزی ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و ماهیگیری

1/159

16/95

1/725

29/237

2

استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن

1/134

7/46

1/151

7/336

3

تولید محصوالت غذائی ،آشامیدنی /توتون و تنباکو

1/165

15/33

2/234

35/133

4

تولید منسوجات ،پوشاک ،چرم و محصوالت چرمی

1/132

31/25

1/312

56/625

5

تولید چوب و کاغذ ،محصوالت چوبی و کاغذی

1/123

35/71

1/437

51/321

6

تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت

1/119

111/1

1/192

121/333

7

تولید مواد شیمیايی ،پالستیک و ساير کانی غیرفلزی

1/169

5/92

1/663

9/341

3

تولبد فلزات اساسی و محصوالت فلزی

1/116

9/43

1/669

15/745

9

تولید ماشینآالت ،وسايل ارتباطی ،تجهیزات حمل و نقل و ساير

1/113

125

2/311

162/511

11

تولید ،انتقال و توزيع برق ،آب و گاز

1/117

53/32

2/176

122/117

11

ساختمان (خصوصی و دولتی)

1/142

23/31

1/393

45/191

12

بازرگانی ،هتل و رستوران

1/142

23/31

1/357

32/319

13

حمل و نقل

1/466

2/14

1/666

3/575

14

ساير خدمات

1/142

23/3

1/234

31/571

فعاليت

رديف

مصنوعات

 g jضريب انتشار مستقیم (میلیون تن به هزار میلیارد ريال) بخش iام X j ،مقدار کاهش الزم در ارزش تولید (میلیارد
ريال) بخش iام به ازای کاهش يک واحدی (هزار تن) انتشار مستقیم در آن بخش L j ,mod ified ،ضريب تکاثر تعديل شده
تولید بخش iام Damagei ،مقدار خسارت ناشی از کاهش يک واحدی انتشار بخش iام بر کل اقتصاد
به منظور کاهش گازهای گلخانهای بدست میدهد .نتايج مربو

به اين محاسبات در جدول  6گزارش شده استX j .

در اين جدول ،مقدار کاهشی که الزم است در ارزش تولید هر بخش (میلیارد ريال) به منظور کاهش يک هزار تن انتشار
25

گاز گلخانهای در آن بخش اتفاق بیافتد را نشان میدهد .برای مثال عدد  16/95برای بخش کشاورزی نشان میدهد که
چنانچه قرار باشد مقدار انتشار گاز گلخانه ای در بخش کشاورزی هزار تن کاهش يابد ،ارزش تولید اين بخش بايد 16/95

نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن حدود  7/336میلیارد ريال به ازای هر هزار تن کاهش  ، CO 2برای بخش محصوالت
غذايی و آشامیدنی  35/133میلیارد ريال ،برای تولید پوشاک و منسوجات  56/625میلیارد ريال ،برای تولید چوب و
کاغذ و محصوالت چوبی  51/321میلیارد ريال و در بخش فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت 121/333 ،میلیارد ريال می-
باشد .ک مترين میزان خسارت اقتصادی ناشی از کاهش انتشار يک هزارتن  CO 2با  3/575میلیارد ريال مربو به بخش
حمل و نقل و در مقابل بیشترين آن با  122/117میلیارد ريال مربو به خدمات توزيع و انتقال برق ،آب و گاز میباشد.
در يک مقايسه کلی نتايج اين جدول نشان میدهد که هزينه کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخشهايی که از ضريب
شدت انتشار مستقیم باالتر و در عین حال از ضريب تکاثر تولید پايینتر برخوردارند ،کمتر میباشد بنابراين بخشهايی با
اين ويژگیها از اولويت باالتری برای اجرای سیاستهای کاهش انتشار برخوردارند.

 -4-4برآورد آثار اقتصادي ناشي از تعهدات كاهش انتشار
 -1-4-4سناريوي  :1كاهش انتشار به ميزان %4
در جدول  7نتايج برآورد الگوی برنامهريزی رياضی تحت محدوديت کاهش  4درصدی انتشار کل گازهای گلخانهای
گزارش شده است .با توجه به اينکه نتايج اين جدول مبتنی بر يک الگوی بهینهيابی است ،مقادير کاهش ارزش تولید هر
يک از بخش های اقتصادی و کل اقتصاد کشور به عنوان حداقل مقدار خسارت اقتصادی ناشی از پذيرش اين تعهدات
تلقی میشود .همانظور که در اين جدول مالحظه میشود ،کاهش  4درصدی انتشار گازهای گلخانهای در کل اقتصاد
کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان  23135/3میلیارد ريال خواهد شد که اين میزان چیزی در حدود  1/12درصد
از کل حجم اقتصاد کشور را شامل میشود .با توجه به اين که کل میزان انتشار گازهای گلخانهای بخشهای اقتصادی
موجود در جدول داده-ستانده در سال پايه ( )1333معادل  222/6میلیون تن برآورد شده است لذا کاهش  4درصدی
انتشار به معنی کاهش  3912/9هزارتن معادل دیاکسید کربن است .بر اين اساع هزينهای که کاهش هر تن گاز
گلخانهای بر اقتصاد کشور تحمیل میکند معادل  3/16میلیون ريال ( 316هزارتومان) میباشد .همانطور که مالحظه
میشود بیشترين کاهش حجم تولید (ارزش تولید) متوجه بخش حمل و نقل (با  -11/49درصد) بوده و پس از آن به
ترتیب مربو

به بخشهای تولید فراوردههای نفتی و تصفیه نفت (با  -3/26درصد) ،تولید مواد شیمیايی (با -1/34

درصد) ،تولید ،انتقال و توزيع برق ،گاز و آب (با  -1/3درصد) و استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن (با -1/64
درصد) است.
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خسارتی معادل  29/237میلیارد ريال به کل اقتصاد وارد خواهد ساخت .مقدار متناظر اين خسارت برای بخش استخراج

آسيبپذيري اقتصادي

میلیارد ريال کاهش يابد .اي ن میزان کاهش در تولید بخش کشاورزی از طريق ضريب فزاينده تعديل شده آن ()1/725

جدول  -0كاهش ارزش توليد بخشهاي اقتصادي و كل اقتصاد كشور تحت سناريوي  %4كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي بر حسب قيمتهاي
پايه سال 1383

فعاليت

رديف

ارزش توليد

كاهش ارزش توليد تحت سناريوي

پايه (هزار

 %4كاهش انتشار

ميليارد ريال)

مقدار (ميليارد ريال)

درصد

1

کشاورزی ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و ماهیگیری

132/4

-111/3

-1/16

2

استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن

316/5

-2133/3

-1/64

3

تولید محصوالت غذائی ،آشامیدنی /توتون و تنباکو

77/6

-35/5

-1/15

4

تولید منسوجات ،پوشاک ،چرم و محصوالت چرمی

42/6

-46/3

-1/11

5

تولید چوب و کاغذ ،محصوالت چوبی و کاغذی

25/5

-73/7

-1/29

6

تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت

73/2

-2553/3

-3/26

7

تولید مواد شیمیايی ،پالستیک و ساير کانی غیرفلزی

125/6

-1159/7

-1/34

3

تولبد فلزات اساسی و محصوالت فلزی

114/6

-339/3

-1/3

9

تولید ماشینآالت ،وسايل ارتباطی ،تجهیزات حمل و نقل و ساير

213

-461/1

-1/23

74

-595/4

-1/3

-259/9

-1/19
-1/34

مصنوعات
11

تولید ،انتقال و توزيع برق ،آب و گاز

11

ساختمان (خصوصی و دولتی)

235/5

12

بازرگانی ،هتل و رستوران

264/9

-915

13

حمل و نقل

171

-17932/5

-11/49

14

ساير خدمات

542/4

-1741

-1/32

2093/0

-28130/8

-1/12

كل فعاليتهاي اقتصادي
مآخذ :يافتههای تحقیق
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 -2-4-4سناريوي  :2كاهش انتشار به ميزان %12
در جدول  3نتايج برآورد الگوی برنامهريزی رياضی تحت محدوديت کاهش  12درصدی انتشار کل گازهای گلخانهای

کل حجم اقتصاد کشور را شامل میشود.
جدول  -8كاهش ارزش توليد بخشهاي اقتصادي و كل اقتصاد كشور تحت سناريوي  %12كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي بر حسب قيمت-
هاي پايه سال 1383

فعاليت

رديف

ارزش توليد

كاهش ارزش توليد تحت سناريوي

پايه (هزار

 %4كاهش انتشار

ميليارد ريال)

مقدار (ميليارد ريال)

درصد

1

کشاورزی ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و ماهیگیری

132/4

-27361/3

-15

2

استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن

316/5

-42431/3

-15

3

تولید محصوالت غذائی ،آشامیدنی /توتون و تنباکو

77/6

-6992/5

-9/11

4

تولید منسوجات ،پوشاک ،چرم و محصوالت چرمی

42/6

-191/3

-1/45

5

تولید چوب و کاغذ ،محصوالت چوبی و کاغذی

25/5

-771/7

-3/13

6

تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت

73/2

-5562/3

-7/11

7

تولید مواد شیمیايی ،پالستیک و ساير کانی غیرفلزی

125/6

-17133/7

-13/65

3

تولبد فلزات اساسی و محصوالت فلزی

114/6

-12465/3

-11/33

9

تولید ماشینآالت ،وسايل ارتباطی ،تجهیزات حمل و نقل و ساير

213

-2771/1

-1/36

74

-4325/4

-5/34

-1563/9

-1/55
-1/13

مصنوعات
11

تولید ،انتقال و توزيع برق ،آب و گاز

11

ساختمان (خصوصی و دولتی)

235/5

12

بازرگانی ،هتل و رستوران

264/9

-2354

13

حمل و نقل

171

-25651/5

-15

14

ساير خدمات

542/4

-24951

-4/61

2093/0

-189908/8

-0/10

كل فعاليتهاي اقتصادي

در اين شرايط بیشترين کاهش حجم تولید (ارزش تولید) متوجه بخشهای حمل و نقل؛ استخراج نفت خام ،گاز طبیعی
و ساير معادن و بخش کشاورزی هر کدام با  15درصد و پس از آن به ترتیب مربو به بخشهای تولید مواد شیمیايی (با
 -13/65درصد) ،تولید فلزات اساسی (با  -11/33درصد) ،محصوالت غذايی و آشامیدنیها (با  -9/11درصد) و سپس به
فعالیتهای تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت (با  -7/11درصد) است.
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موجب کاهش ارزش تولید به میزان  131173/3میلیارد ريال خواهد شد که اين میزان چیزی در حدود  7/2درصد از

آسيبپذيري اقتصادي

گزارش شده است .همانظور که مالحظه میشود ،کاهش  12درصدی انتشار گازهای گلخانهای در کل اقتصاد کشور

 -0-4تعيين تركيب بهينه فعاليتهاي اقتصادي تحت اهداف مختلف (نتايج الگوي برنامهريزي
رياضي چند هدفي)

حداقلسازی میزان انتشار گازهای گلخانهای و همچنین حداقلسازی میزان مصرف آب) در جدول شماره  9گزارش شده
است .نتايج هر يک از اين الگوها در واقع نشاندهنده ترکیب و تنوع بهینه فعالیتهای اقتصادی کشور تحت هدف يا
اهداف مورد نظر است .در ستون سوم اين جدول ،میزان ارزش تولید فعالیتهای اقتصادی در جداول داده-ستانده بر
حسب قیمتهای سال  1333نشان داده شده که مبنايی برای مقايسه نتايج هر يک از الگوهای برنامهريزی رياضی با
مقدار متناظر آن در سال است .همانطور که مالحظه میشود ،نتايج الگوی تک هدفه حداکثرسازی ارزش تولید مطابق
انتظار همان مقادير سطح ارزش تولید (حسابهای اقتصادی) در جداول داده-ستانده در سال پايه میباشد که ارزش
سايه ای قیود مربو به هر هدف آن معادل با ضرايب فزاينده مربو به هر فعالیت است .در الگوی دو هدفی که در آن
افزون بر حداکثرسازی ارزش تولید ،حداقلسازی میزان انتشار گازهای گلخانهای نیز مورد نظر است ،مالحظه میشود که
ترکیب بهینه فعالیت های اقتصادی تحت اين شرايط نسبت به شرايط پايه و الگوی تک هدفی دچار تغییراتی شده است
به طوری که با توجه به محدوديت آرمانی انتشار گازهای گلخانهای سطح فعالیت (ارزش تولید) همه حسابهای اقتصادی
کاهش يافته با اين حال نسبت کاهش سطح فعالیت در بین فعالیتهای مختلف يکسان نیست .بیشترين مقدار تغییر در
ارزش تولید متوجه بخش حمل و نقل (با  9/6درصد کاهش) بوده و پس از آن مربو به تولید چوب و کاغذ و محصوالت
کاغذی با ( 7/19درصد کاهش) و تولید منسوجات ،پوشاک و چرم (با  5/93درصد کاهش) است.
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(حداکثرسازی ارزش تولید و حداقل سازی میزان انتشار گازهای گلخانهای) و سه هدفه (حداکثرسازی ارزش تولید،

آسيبپذيري اقتصادي

نتايج الگوهای برنامهريزی رياضی چند هدفی به تفکیک برای يک هدفه (حداکثرسازی ارزش تولید) ،دو هدفه

جدول  -0تركيب بهينه فعاليتهاي اقتصادي كشور تحت اهداف مختلف (حداكثرسازي ارزش توليد ،حداقل سازي انتشار گازهاي گلخانهاي و حداقل سازي مصرف آب

الگوي يک هدفه-

سطح
فعاليت اقتصادي

رديف

(حداكثرسازي ارزش

فعاليت (هزار

توليد)

ميليارد
ريال)

مقدار

درصد

الگوي دو هدفه-

الگوي سه هدفه (حداكثرسازي

(حداكثرسازي ارزش

ارزش توليد+حداقل سازي

توليد +حداقل سازي

انتشار+حداقل سازي مصرف

انتشار)

آب)

1

کشاورزی ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و ماهیگیری

132/4

132/4

1

131/1

-1/71

155/7

-14/64

2

استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن

316/5

316/5

1

313/9

-1/33

233/3

-3/76

3

تولید محصوالت غذائی ،آشامیدنی /توتون و تنباکو

77/6

77/6

1

77/4

-1/35

66/19

-14/74

4

تولید منسوجات ،پوشاک ،چرم و محصوالت چرمی

42/6

42/6

1

41/13

-5/93

42/5

-1/25

5

تولید چوب و کاغذ ،محصوالت چوبی و کاغذی

25/5

25/5

1

23/64

-7/19

23/3

-3/46

6

تولید فرآوردههای نفتی و تصفیه نفت

73/2

73/2

1

74/46

-4/31

67/2

-14/1

7

تولید مواد شیمیايی ،پالستیک و ساير کانی غیرفلزی

125/6

125/6

1

123/46

-1/67

121/99

-2/34

3

تولبد فلزات اساسی و محصوالت فلزی

114/6

114/6

1

113/97

-1/52

113/1

-1/23

9

تولید ماشینآالت ،وسايل ارتباطی ،تجهیزات ..

213

213

1

211/2

-1/91

211/5

-1/76

11

تولید ،انتقال و توزيع برق ،آب و گاز

74

74

1

73/16

-1/17

71/9

-2/37

11

ساختمان (خصوصی و دولتی)

235/5

235/5

1

234/92

-1/22

234/6

-1/32

12

بازرگانی ،هتل و رستوران

264/9

264/9

1

262/4

-1/93

263/6

-1/43

13

حمل و نقل

171

171

1

154/6

-9/61

167/13

-2/31

14

ساير خدمات

542/4

542/4

1

535/95

-1/21

537/2

-1/97
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مقدار

درصد

مقدار

درصد كاهش

كاهش

دو ستون آخر جدول  9ترکیب بهینه حساب های اقتصادی کشور و درصد تغییرات آن را نسبت به شرايط پايه برای
شرايطی که اهداف مختلف اقتصادی (حداکثرسازی ارزش تولید حسابهای اقتصادی) و اکولوژيکی (حداقلسازی میزان

با بده-بستان بین اهداف مختلف ،الگوی بهینهای از توسعه فعالیتهای اقتصادی ارائه کرده است .همانظور که مالحظه
می شود با ورود محدوديت آرمانی مصرف آب ساختار الگوی اقتصادی نسبت به شرايط پايه و حتی نسبت به الگوی دو
هدفه (حداکثرسازی ارزش تولید+حداقلسازی میزان انتشار) دچار تغییرات گستردهتری شده است به طوری که در اين
الگو عمده تغییرات متوجه بخشهای با آببری باالتر مثل فعالیتهای بخش کشاورزی (با  14/64درصد کاهش نسبت به
پايه)،تولید صنايع غذايی و آشامدينیها (با  14/74درصد کاهش) و استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و ساير معادن (با
 3/76درصد کاهش) بوده است .در جدول  11سه ساختار اقتصادی مبتنی بر توابع هدف مختلف بر اساع میزان ارزش
کل تولید ،مقدار کل انتشار گازهای گلخانهای و میزان کل مصرف آب مقايسه شدهاند.
جدول  -19جمع بندي نتايج الگوهاي برنامهريزي توسعه چند هدف

مقدار ارزش كل

مقدار كل انتشار

مقدار كل مصرف

توليد (هزار

دي اكسيد كربن

آب (ميليون

ميليارد ريال)

(هزار تن)

مترمکعب)

2513/9

222575/3

117573/7

2461/3

213669/3

117193/3

2414/7

213669/3

111171/7

درصد تغییرات الگوی  2به الگوی 1

-1/74

-4

-1/41

درصد تغییرات الگوی  3به الگوی 1

-3/9

-4

-14/3

درصد تغییرات الگوی  3به الگوی 2

-2/24

1/1

-14/5

الگوي
.1تک هدفی (حداکثرسازی ارزش تولید)
.2دو هدفی (حداکثرسازی ارزش تولید+حداقل سازی
انتشار گاز گلخانهای)
.3سه هدفی(حداکثرسازی ارزش تولید+حداقل سازی
انتشار گاز گلخانهای +حداقل سازی مصرف آب)

بر اساع نتايج اين جدول ،چنانچه انتخاب ترکیب ساخ تار اقتصادی کشور تنها مبتنی بر حداکثرسازی ارزش تولید باشد
(شرايط پايه)  ،کل اقتصاد با منابع موجود قادر است ساالنه به میزان  2513/9هزار میلیارد ريال ارزش تولید ايجاد نمايد.
نتیجه اين میزان تولید ،مصرف ساالنه  117573/7میلیون مترمکعب آب و تخلیه  222575/3هزارتن گاز دیاکسید
کربن به طور ساالنه در جو خواهد بود .چنانچه ساختار اقتصادی دوم مورد تعقیب قرار گیرد ،در اين صورت اگر چه 1/74
درصد از ارزش تولید در مقايسه با الگوی اول از دست می رود اما میزان کل انتشار گازهای گلخانهای آن به میزان 4
درصد کمتر بوده و در عین حال میزان مصرف آب آن نیز  1/4درصد کمتر میباشد .در نهايت نتايج اين جدول برای
ساختار اقتصادی سوم نشان می دهد که با انتخاب ساختار اقتصادی بهینه منتج از نتايج الگو تحت اهداف سهگانه
31
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نشان دهنده يک ساختار اقتصادی پايدار است که به طور همزمان اهداف اقتصادی و اکولوژيکی در آن تلفیق شده است و

آسيبپذيري اقتصادي

انتشار گازهای گلخانهای و مصرف آب) توسط سیاستگذار مورد تعقیب است را نشان میدهد .در واقع نتايج اين الگو،

اقتصادی و اکولوژيکی ،اگر چه مقدار ارزش تولید اندکی در مقايسه با الگوی دو هدفه به میزان بیشتری ( 2/24درص)
کاهش میيابد اما در سطح يکسانی از میزان انتشار گازهای گلخانهای قادر است میزان مصرف آب فعالیتهای اقتصادی

گازهای گلخانهای يا کاهش مصرف آب از دست دادن بخشی از ارزش تولید باشد .بر اين اساع سیاستگذار بايد ترکیبی
از اهداف مختلف و پیامدهای ناشی از آن دست به انتخاب بزند.

32

گزارش سوم

طبیعی نیازمند بده-بستان با ساير اهداف است .برای مثال کاهش ممکن است هزينه تعقیب سیاست کاهش انتشار

آسيبپذيري اقتصادي

را به میزان قابل توجهی ( 14/5درصد) کاهش دهد .همانطور که نتايج نشان میدهد دستیابی به يک هدف خاص به طور
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