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  چکیده
 یشـناخت  بوم ياستفاده از شاخص ردپا یدار،توسعه پا یتسنجش وضع يبرا یاساس يها از شاخص یکی

دو پرسش  ینپاسخ به ا یتمرکز دارد در پ  یلیفس هاي يانرژ یشناخت بوم يمقاله که بر مفهوم ردپا یناست. ا
 ینکهاست؟ و ا یبنس یتمز یدکشور، مو  یلیفس هاي يانرژ يصادرات و واردات محتوا يالگو یااست، آ

 یبومشناخت ياست؟ جهت سنجش ردپا یزانچه م 1390در سال  یرانا یلیفس هاي يانرژ یشناخت بوم يردپا
 يبهنگام شده برا یتدر فعال یتمتقارن فعالستانده - نخست جدول داده ي؛آمار یهاز دوپا یلیفس هاي يانرژ
مقاله  یکل هاي یافتهشده است.  استفاده  1390 لسا یدروکربوريو دوم ترازنامه ه یرانمرکز آمار ا 1390سال

و  یرانا یانم یدتول يکه تکنولوژ یشودنخست فرض م یويشده است. در سنار ارائه یو،تحت عنوان دو سنار
در  یدهدنشان م یوحاصل در هر دو سنار یجدوم متفاوت باشد. نتا یويسنار و در یکسانآن  يتجار يشرکا

اول  یويتحت سنار یاست، اما در سطح بخش يانرژ يمحتوا يمازاد تجار ايدار یرانسطح کالن، اقتصاد ا

رو  روبه يانرژ يتجار يمحتوا يکشور با کسر يبخش اقتصاد 18دوم،  یوو در سنار يبخش اقتصاد 23
نفر) و  - هکتار 5/2هکتار ( یلیونم 191از  یشنخست ب یودر سنار یلیفس هاي يانرژ یشناخت بوم يهستند. ردپا

 2/2 ينفر) و کسر - هکتار 4/2هکتار ( یلیونم  184به   یبدوم قر یوهر نفر و در سنار يهکتار برا3/2يکسر
 يور بودن بهره یینپا یلدوم به دل یوسنار یجپژوهش آن است که نتا يبند هر نفر است.  جمع يبرا يهکتار

   .است تر ینانهب واقع یراندر ا يانرژ
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 مقدمه -1

 انداختن مخاطره به بدونِ ،کنونی نسل نیازهاي مینتا مسئله به تعریف، مقام در پایدار توسعه

 عمـده  تفـاوت  ).1987 لنـد،  برانـت ( پـردازد  می نیازهایشان برآورد در آتی هاي  نسل ظرفیت

 دیـ تجد منـابع  ذخیره فظح بر دیکتا اقتصادي، توسعه سنتی هاي نظریه با پایدار توسعه نظریه

 جامعـه،  توانـایی  بـه  کلمه، وسیع معناي در 1»پایداري« است. پذیر پایان منابع حفظ و ینشدن

 بدون شود، می اطالق نامحدود آینده در کارکرد تداوم براي جاري سیستم هر یا اکوسیستم

 روي ازحـد  شیب بار تحمیل یا است وابسته آن به سیستم که منابعی رفتن تحلیل اثر در آنکه

 اصــطالح تـر دقیـق  سـنجش  بـراي  راســتا ایـن  در 2).1996گـیلمن، ( گـردد  تضـعیف  ،هـا  آن

 منـابع  شـناختی  بـوم  ردپـاي  شاخص زیست، محیط اقتصاد پردازان نظریه از بسیاري پایداري،

  اند. نموده معرفی را 3طبیعی

 زهـاي نیا مینتـا  بـراي  کنـد  مـی  مشـخص  کـه  است پایداري معیار یک 4شناختیبوم ردپاي 

 شـود.  می کاسته جهانی مقیاس در طبیعی سرمایه از فیزیکی) (واحد میزان چه جامعه داخلی

 مصـرف  یـا  و آب) و (زمـین  منـابع  محاسـبه  صـورت  بـه  توانـد  می طبیعی سرمایه در کاهش

 آثــار و نتیجـه  نمــایش بـر  عــالوه ،ایــن شـاخص  5).2012(ریـس،  باشــد انـرژي  هــاي حامـل 

 پـروا  بـی  توانـد  نمـی  جامعه یک اقتصاد که دهد می نشان ست،زی محیط بر انسان هاي فعالیت

 قالب در مختلف مناطق بین در آنکه -1 است: ملات  قابل منظر سه از تعریفاین  کند. رشد

 را طبیعـی  هاي سرمایه با انسان تعامل نحوه -2 است. سهیمقا قابل بخشی و کالن هاي شاخص

 محتـواي  بـومی،   جنبـه  اسـت.  یبررس قابل نیز یمربویغ و بومی  جنبه از -3 و سازد می نمایان

 جنبـه  و ردیـ گ یم بردر را (صادراتی) خارجی و داخلی مصرف مینتا جهت در طبیعی منابع

 خارج در که است محصوالتی واردات در شده مصرف طبیعی منابع محتواي شامل یربومیغ

   است. شده مصرف موردنظر کشور در و دشدهیتول

                                                                                                                 
1- Sustainability 
2- Gilman 
3 Ecological Natural Resource Footprint 

بار توسط واکرناگل و ریس در دههپ مفهوم ردپاي بوم شناختی و سنجش آن در سطوح کالن اقتصادي، نخستین  4

میالدي در دانشکده جامعه و برنامه ریزي منطقه اي دانشگاه بریتیش کلمبیا معرفی گردید. پس از آن در جهان  1990

  .بسط یافت

5- Rees 
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 تولیـد  تکنولـوژي  فـرض  بـا  کشور داخل در گرفته صورت اتوارد شود فرض چنانچه  

 بـه  را طبیعـی  منابع محتواي خالص تجاري تراز توان می شود، می تولید متفاوت یا و یکسان

 ردپـاي  در را اي توجـه  قابـل  نقـش  طبیعـی،  منـابع  تجـاري  مبـادالت  ،رو نیازا آورد. دست

 تجـارت  هـاي  نظریـه  به توجه بدون شناختی بوم  واژه تبیین بنابراین،. کند می ایفا شناختی بوم

 که  نظریه این چارچوب در نیست. پذیرامکان عمل در اهلین -هکشر نظریه مانند الملل، بین

 موجـود  منابع وفور با متناسبباید  منطقه یا و کشور هر است، ینسب تیمز سنجش بر متکی

 منـابع  شـامل  نیـز  منـابع  از منظـور  باشـد.  منابع کمبود مبناي بر نیز واردات و کند صادر خود

 اسـت  انرژي و زمین آب، مانند؛ طبیعی منابع و )کار يروی(ن یانسان منابع سرمایه)،( یکیزیف

   ).1393همکاران و بانویی(

 از پس ژهیو به- طبیعی منابع از یکی عنوان به اخیر هاي دهه در انرژي اهمیت سو، یک از  

 از یکـی  عنـوان  بـه  منبـع  ایـن  کـه  اسـت  شده سبب -میالدي 1970 دهه در نفتی هاي شوك

 عنـوان  بـه  آن مصـرف  و گیـرد  قرار مطالعه مورد سرمایه و کار يروین کنار در تولید عوامل

 از غیرکـارا  و نامناسب  استفاده دیگر، سوي از .شود تلقی توسعه و رشد مهم ارکان از یکی

 جهـانگرد، ( دشـو  مـی  يراقتصـاد یغ حتـی  و محیطـی  زیسـت  نامطلوب پیامدهاي به منجر آن

1390.(    

 توسـعه  گـذار  مرحله در توسعه درحال کشورهاي از یکی عنوان به ایران حاضر، حال در

 را منابع این هرچند،. است همراه فسیلی) هاي انرژي( يانرژ منابع وفور با و دارد قرار صنعتی

 تولیـد  ،2015 سـال  در جهـانی  بانـک  گـزارش براسـاس   کند. نمی مصرف کارآمد شکل به

 امـارات درصـد   81 ژاپن،درصد  66 انرژي، مصرف واحد هر ازاي به ایران داخلی  الصناخ

   1).2015جهانی، (بانک است بوده ترکیه کشور درصد 54 و هنددرصد  78 عربی، متحده

 نگرانـی  مراتب به آن، بودن پذیر پایان بر عالوه امروزه فسیلی هاي انرژي مصرف افزایش

 بـاالترین  زیـرا  اسـت،  کـرده  ایجاد است گازي هاي آالینده رانتشا از ناشی که تري گسترده

 درصـد  80 از بـیش  و بـوده  فسـیلی  هـاي  انـرژي  بـه  مربـوط  اي گلخانه گازهاي انتشار میزان

 هایی برنامه چالش این با مقابله براي دهد. می تشکیل کربن دیاکس يد را اي گلخانه گازهاي

 دلیـل  بـه  امـا ، شـد  اجرا و ریزي برنامه ایران در 2انرژي هاي حامل   یارانهکردن  هدفمند مانند

                                                                                                                 
1- World bank  

  یکی از اهداف هدفمند نمودن یارانه ها کاهش مصرف انرژي و به تبع آن کاهش آالیندگی بود. - 2
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ــایج آن، الزامــات و  ایــن برنامــه اجــراي در ســاختاري و نهــادي بســترهاي نبــودن فــراهم  نت

  است. نداشته دنبال به مدت کوتاه در یحت ثمربخشی

 ردپـاي  سـنجش  -الـف  اسـت:  متفـاوت  قبلـی  مطالعات به نسبت منظر چند از حاضر مطالعه

 -ب، سـتانده – داده رویکرد از استفاده با آن مازاد یا و کسري محاسبه و يانرژ شناختی بوم

 استفاده با آن يتجار يشرکا و ایران میان وري) بهره( دیتول تکنولوژي تفاوتکردن  لحاظ

 در تجـاري  مبـادالت  و نهـایی  تقاضـاي  انرژي محتواي سنجش -ج ،انرژي شدت تفاوت از

 شـاخص ایـن   از اسـتفاده  با انرژي محتواي تجاري تراز محاسبه و اقتصادي هاي بخش سطح

 ردپـاي  مفهـوم  اسـت.  شـده  یده سازمان بخش پنج در حاضر مطالعه منظور این براي است.

 اسـت.  شـده   ارائـه  دوم و اول بخـش  در ترتیـب  به تجربی مطالعات بر مروري و شناختی بوم

ــاي ســنجش نظــري چــارچوب ســوم بخــش ــوم ردپ ــرژي شــناختی ب  د.شــو مــی شــامل را ان

 پیشـنهادها  ارائـه  و بنـدي  جمـع  بـه  نیـز  پایـانی  بخش وچهارم  بخش در نتایج لیوتحل هیتجز

  است. شده داده اختصاص

  

 انرژي شناختی بوم يردپا بر کیدتا با یعیطب منابع یشناخت بوم يردپا مفهوم -2

 ریــزي برنامــه و جامعــه دانشــکده در واکرناگـل  مــاتیس معــروف رســاله انتشــار از سـال  25

 گذرد می، کرد بیان را 1مناسب تحمل آستانه عبارت که کلمبیا بریتیش دانشگاه در اي همنطق

 مـا:  شـناختی  بـوم  ردپـاي « کتاب در )1996( سیر و واکرناگل توسط اصطالح این سپس و

 شد. رایج علمی مجامع در »زمین روي بر انسان ثیرتا کاهش

 کـه  شـد  مطرح اساسی الوس این طرح با تحمل آستانه مسئله شناختی،بوم پایداري براي  

 براي باقیمانده طبیعی هاي سرمایه موجودي آیا اکوسیستم، کنونی کارکرد حفظ صورت در

 )؟1996(ریـس،  سـت ا کـافی  آتـی  هـاي نسل تولیدي ضایعات جذب و مصرفی منابع مینتا

 تحمـل  آسـتانه  دارد؟ وجـود  انسـان  بـراي  تحمـل  آستانه کافی اندازه  به آیا خالصه، طور به

 خـود  توانـایی  کاهش بدون تواندمی منطقه یک که جمعیت میزان حداکثر از ستا عبارت

 ،تیـ درنها 2).1992ارلـیچ،  و (دیلی کند حمایت آینده در مشابه هايگونه از پشتیبانی براي

  است؟ طبیعت هاي ظرفیت از بشر يبردار بهره فشار تحمل به قادر میزان چهتا  طبیعت اینکه

                                                                                                                 
1- Suitable threshold  
2- Daily & Ehrlich  
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 هـاي  محـدوده  سـطح  در هـا  آلـودگی  انتشار از یتوجه قابل افزایش گذشته  دهه چند در

 در را طبیعـی  منـابع  کاهش و ریناپذ برگشت اثرات که است شده مشاهده اي منطقه یا محلی

 کارآمـد  هاي شاخص از استفاده و جدي توجه بنابراین، است. داشته همراه به جهانی مقیاس

 ردپـاي  گذشـته  دهـه  دو در اسـت. کرده  روريض را انسان فعالیت اثرات گیري اندازه براي

 هـا،  دولـت  و هـا  سـازمان  و مردم دانشگاهیان، میان در محیطی) زیست (اثرات محیطی زیست

 و هـا  روش گسـترش  بـه  منجـر  انـدازها  چشم و ها ایده و است کرده کسب زیادي محبوبیت

 شده... و فسیلی بی،آ اي، هسته هاي انرژي ردپاي همانند انرژي، حوزه در 1ردپا انواع مفاهیم

   است.

 جـذب  بـراي  الزم جنگـل  مقـدار  (فسـیلی)  انـرژي  شـناختی  بوم ردپاي تعریف، اساس بر

 بـه  زیـادي  انتقـادات  اسـت.  فسـیلی  هـاي  سـوخت  احتراق از ناشی )CO2( کربن دیاکس يد

 هـاي  راه از کـی ی تنهـا  هـا  جنگـل  امـروزه  زیرا، است شده انرژي شناختی بوم ردپاي تعریف

 سـایر  تعریـف ایـن   همچنـین . اسـت  فسـیلی  هـاي  سـوخت  احتـراق  از ناشی گازهاي جذب

 و فنـگ  کـاي ( دهـد  نمـی  پوشش را فسیلی هاي سوخت احتراق از ناشی اي گلخانه گازهاي

بنـابراین،   .شـد  ارائـه  3زیسـتی ظرفیت یادشده، تعریف در ابهام رفع يبرا 2).2013همکاران،

را  دو هـر  تـوان  مـی  زمـین،  زیسـتی  ظرفیـت  و یعـ یطب منابع شناختی مبو ردپاي مقایسه جهت

از ایـن   .شـود  فراهم مقایسه قابلیت ترتیببه این  تا کرد گیرياندازه یکسانی واحد مبنايبر

 و شـد  شـناخته  زیسـت  محـیط  ریـزي برنامـه  مهـم  مفهـوم  زیستی، ظرفیت ،1970 دهه ازرو 

 مورداسـتفاده  پایـداري  الگوهـاي  زلحـاظ ا مصـرفی  الگوهاي براي مناسب شاخصی عنوان به

  4).1998 همکاران، و بیکنل( گرفت قرار

 از تـر  بـزرگ  ايمنطقـه  سـرانه  شـناختی بـوم  ردپـاي  اگر زیستی، ظرفیت مفهوم اساس بر

 شـرایط،  ایـن  در اسـت.  مواجـه  شـناختی بوم کسري با منطقه این باشد، سرانه زیستی ظرفیت

 داراي کشورهاي از طبیعی منابع واردات نخست،؛ ددار وجود حل راه دو کسري مینتا براي

                                                                                                                 
  شناختی است که پیشتر به آن اشاره شد. منظور مفهوم ردپاي بوم 1

2- Kai Fang, et. al 
3- Biocapacity 
4- Bicknell, et. al 
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 و مـانفردا ( یداخلـ  موجـود  زیسـتی  ظرفیت از ازحد شیب برداريبهره دوم شناختی، بوم مازاد

   .1)2004همکاران،

 شناخته ردپا هاي شاخص نیتر مهم زمین، و کربن آب، انرژي، ردپاي موجود ادبیات در

 هسـتند  جهـان  سراسـر  در اصلی هاي نگرانی با کینزدی ارتباطها  شاخصاین  زیرا شوند، می

 تهدیـد  را آن مانند و آب امنیت هوایی، و آب امنیت انرژي، امنیت مانند جهانی جامعه که

   ).2014همکاران، و فنگ (کاي کند می

 محـدودیت  یـک  عنـوان  بـه  انـرژي  هاي سیاست طراحی در انرژي منابع مدیریت امروزه

 بـودن  اعتمـاد  قابـل  الزمـه  همچنـین  اسـت.  مطـرح  پایـدار  توسـعه  بـه  رسـیدن  در مهم بسیار

 انرژي منابع مصرف خصوصاطالعات مناسب و جامع در وجود پایدار، توسعه هاي شاخص

 اثـرات ( یعـ یطب منابع شناختی بوم ردپاي شاخص، رو نیازا است. آن محیطی زیست اثرات و

 را انسانی جامعه قاضايت اثرات لیوتحل هیتجز براي اعتنا قابل چارچوب یک ی)طیمح ستیز

  2).2008 سباستین، و پنال( کند می فراهم

  

    تجربی مطالعات -3

 هـاي  انـرژي  نهایی مصرف رابطه ستانده،- داده رویکرد براساس 3لنزن مانفرد 1998 سال در

 مطالعه این استنتاج داده، قرار یموردبررس را استرالیا کشور براي اي گلخانه گازهاي و اولیه

 برق تولید از: عبارتندهستند،  دارا را انرژي شدت باالترین که هایی بخش که هدد می نشان

ــه مربــوط (بیشــتر آهنــیســفالی، فلــزات اساســی غیر محصــوالت حرارتــی،  انــرژي شــدت ب

 کـروز  لـوئیس  توسـط  کـه  دیگـري  پـژوهش  در هسـتند.  فـوالد  و آهن و است) آلومینیوم

 عمـده  فسـیلی  سـوخت  سـه  مصـرف  دتشـ  است، گرفته انجام پرتغال کشور براي 4)2002(

 کـه  دهـد  می نشان نتایج گرفت. قرار یموردبررس یعیطب گاز و خام نفت سنگ،زغال  شامل

 از بـرق  تولید ی،زغال محصوالت استخراج صنایع در ترتیب به سنگ زغال از استفاده شدت

 يهـا  بخـش  در نیز نفت شدت هاست. بخش سایر از باالتر برق، توزیع و فسیلی هاي سوخت

                                                                                                                 
1-  Monfreda, et. al 

  اندازد. *این راه حل اثرات برگشت ناپذیري را به دنبال خواهد داشت و پایداري را به خطر می

2- Adolfo Carballo Penela, et. al 
3- Manfred Lenzen 
4- Cruz, Luis(2002) 
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 هـاي  سـوخت  از برق تولید نفتی، محصوالت بازیافت و پاالیش صنعت خام، نفت استخراج

   است. بوده باالتر ها، بخش سایر از برق توزیع و فسیلی

 نهمکـارا  و نگتا کاربه توان می انرژي محتواي خصوص در اعتنا قابل مطالعات ازجمله

 در رفتـه  کـار بـه  نفـت  میـزان  اندهسـت - داده چـارچوب  از استفاده با که کرد اشاره 1)2012(

 صـادرات   نحـوه  و صـادراتی  کاالهاي در وارداتی نفت میزان چین، در شده ساخته کاالهاي

 ...) و آبـی  هـوایی، ( يهـا  روش بـه  صـادراتی  کاالهـاي  در نفت ردپاي گرید عبارت به کاال

   است. شده محاسبه

 پژوهشـگران  از وسیعی فطی نظر اخیر هاي سال در ایران در شناختی بوم ردپاي سنجش

 مطالعات که است آن از حاکیها  این پژوهش اجمالی بررسی است. کرده جلب خود به را

 بـراي  اسـت.  قرارگرفتـه  موردتوجـه  بخشی، سطح در هم و داشته کالن ماهیت هم تجربی،

 ملـی  سـطح  در کـه  کرد اشاره )1390( یزارع عبدالحمید و سرایی مطالعه به توان می نمونه،

 شـاخص براسـاس   را 1380 سـال تا  اسالمی انقالب از شناختی بوم منابع پایداري و شده انجام

   دهد. می نشان زمین شناختی بوم ردپاي

 کـه  همکاران و بانویی هاي پژوهش به توان می بخشی سطح در تجربی مطالعات ازجمله

 اسـتفاده  بـا  ایران اقتصادي مختلف يها بخش در زمین شناختی بوم ردپاي سنجش بررسی به

 مجـازي  آب واردات و صادرات وضعیت سنجش )،1392( ستانده- داده جدول رویکرد از

 دو قالـب  در )1393سـتانده( - داده رویکرد از استفاده با ایران اقتصاد مختلف هاي بخش در

 سـنجش  و »نفـت  بخـش  گـرفتن  نظـر  در بـدون « و »نفـت  بخـش  گـرفتن  نظـر  در با« ویسنار

 از اسـتفاده  بـا  ایـران  واردات و صـادرات  در کربن دیاکس يد غیرمستقیم و مستقیم محتواي

   .کرد اشاره است شده مطالعه ستانده- داده رویکرد

بـه مطالعـه تیمـوري     توان یمدر سطح کالن) ( يانرژی شناخت بوممطالعات ردپاي  نیتر مهماز 

یلی هـاي فسـ   اکسید کربن سـوخت  ) که به بررسی ردپاي اکولوژیک گاز دي1392همکاران (و 

برابـر ظرفیـت    9/3 کـربن  دیاکسـ  يداند، اشاره کرد که نشان دادنـد میـزان انتشـار     شیراز پرداخته

بررسـی رونـد تغییـرات ردپـاي     ( يگـر یددر مطالعـه   )1394همکـاران ( زیستی است. تیموري و 

) نشان دادند که ردپـاي  1378- 1388ي کشور طی دوره ها استاني فسیلی ها سوختاکولوژیک 

  زیستی است.  برابر بیشتر از ظرفیت 2/8هاي فسیلی کشور  سوختشناختی  بوم

                                                                                                                 
1- Xu Tang , et , al 2012  
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دهد که سنجش محتواي انرژي نه در سـطح کـالن و نـه در سـطح      مطالعات داخلی نشان می

توان به پـژوهش   مطالعات در حوزه انرژي می نیتر ممهقرار نگرفته است و از  موردمطالعهبخشی 

سـتانده سـال   - د. آنـان بـا اسـتفاده از جـدول داده     ) اشاره کر1388( یوصفنژاد و شهرام  زنگویی

نشان دادند که به ازاي هر واحد رشد اقتصادي، بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی، بنزین،  1380

هـاي آب، بـرق و گـاز،     نفت سـفید، گازوئیـل، نفـت کـوره و گـاز مـایع بـه ترتیـب در بخـش         

اي،  و جـاده  ونقـل  حمـل یمی، هاي نفتی و محصوالت پتروشـ  هوایی، ساخت فرآورده ونقل حمل

  دهد.  هاي نفتی و محصوالت پتروشیمی رخ می آبی، ساخت فرآورده ونقل حمل

 در يبـر  يانـرژ  شـدت  بـه زتج در )1390( تجلـی  و جهانگرد مطالعه به توان می همچنین

ــنایع ــه ص ــران اي کارخان ــی ،1374-1386 دوره در ای ــرآبادي مهراب ــمع و بش  )1389( یلیاس

   .کرد اشاره ایران کشاورزي بخش در انرژي ستانده- هداد لیوتحل هیتجز

 ازجملـه  یعـ یطب منابع شناختی بوم ردپاي حوزه در داخلی مطالعات شد، بیان که همانطور

 بـه  موفـق  مطالعـات ایـن   اما، است قرارگرفته پژوهشگران موردتوجه کالن، سطح در انرژي

، رو نیـ ازا اسـت.  نشـده  ياقتصـاد  هـاي  بخش سطح در را کشور انرژي مصرف الگوي ارائه

 سـطح  در 1انـرژي  شـناختی  بـوم  ردپـاي  شـاخص  از اسـتفاده  بـا  اسـت  درصـدد  حاضر مقاله

 محتـواي - يانـرژ  مصـرف  وضعیت ستانده،- داده الگوي چارچوب در اقتصادي هاي بخش

 تولیـد  در شـده  مصـرف  انـرژي  ناشی ي منتشرشده کربن اکسید دي و خدمات و کاال انرژي

  سازد. نمایان را -خدمات و کاال

 
  2انرژي شناختی بوم ردپاي ستانده- داده الگوي پژوهش: روش -4

 همـه  از تـر  مهـم  دارد. متعـددي  فـروض  اقتصـادي  الگوهاي سایر مانند ستانده- داده الگوي

 منـابع  شناختیبوم ردپاي سنجش نیز و الملل نیب تجارت محتواي تحلیل در الگو این کاربرد

 از: عبارتند کهاست  نیز دیگر اساسی فرض دو مستلزم آن يریکارگ به براي که است یعیطب

                                                                                                                 
1- Ecological Energy Footprint  

 .2014،2013ایـن الگـو برگرفتـه از مقـاالت     -2 Kai  Fang,et. al ،2012.  Pei,  et. al،  Xu  Tang.  et. 

al,2012،2001،2002Jiun-Jiun  Ferng ،  ،2008Adolf  carballpenela.et.al ،1999Mathis 

Wackner  nagal ،Bicknell,  et. al,   ,Ferng؛ 1998  ,Wackernagel؛ 2001 et. al,    ؛ 1999

Wiedmann,  et. al,   ,Patterson؛ 2006 2004 & McDonald؛ Hubacek  &  Giljuim, 

  است 1393و بانوئی و کمال 1392بانوئی و همکاران ،2003
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 و داخلـی  تولیـد ( يا واسـطه  هاينهاده کلیه شود، می فرض متعارف ستانده- داده جدول در

 تولیـد  بـومی) ( یداخلـ  هـاي بخـش  توسـط  ،1واردات بـودن  رقابتی فرض مبناي بر واردات)

 و داخلـی  تولید بین اشتغال و هافزود ارزش سهم تفکیک امکان وضعیت این تحت .شود می

  بودها ز برون متغیر یک واردات کل شود،می فرض همچنین. ندارد وجود يا واسطه واردات

 انـدازه  بـه  بسـتگی  آن مقدار و -کند نمی ایجاد افزوده ارزش و بوده خنثی زا برون واردات-

   2).2012همکاران، و پی( ندارد داخلی نهایی تقاضاي و ايواسطه تقاضاي

 داخلـی،  نهـایی  تقاضـایی  تفکیـک  بـه  خـدمات  و کاال انرژي يمحتوا )9( تا )1( روابط

 سـناریو  دو هـر  محاسـبات  مبنـاي  کـه  دهد می نشان اي) واسطه و نهایی( واردات و صادرات

 ترتیـب  به را انرژي محتواي مبادالت تجاري تراز )11( و )10( رابطه همچنین است. مذکور

 انتشـار  مقـدار  روابـط، ایـن   از اسـتفاده  بـا  پایـان  در و دهـد  مـی  نشـان  دوم و اول سناریو در

 مقـدار  و محاسـبه  خـدمات  و کـاال  تولیـد  فرایند در انرژي مصرف از ناشی کربندیاکس يد

 بـا  حال، شود. می برآورد ایران هاي جنگل ویژگیبراساس  آن جذب براي ازیموردن جنگل

 یـک  قالـب  در انـرژي  شـناختی بـوم  ردپـاي  سنجش فراینده ستانده- داده جدول از استفاده

  .شودمی بیان سناریو دو تحت و یبخش سه اقتصاد

 ،درواقـع  کـه  دهـد  مـی  نشـان  را داخلـی  تولید مستقیم)( یفن ضرایب ماتریس )1( رابطه

 3.دهد می نشان را اولیه عوامل) جزب( بخش هر تولید در تولیدي هاينهاده يریبکارگ نسبت
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شوند اما همچنین به  کاالهایی هستند که گرچه وارد یک کشور می )،Competitive Importsواردات رقابتی( - 1

شود؛ هرچند امکان دارد که کامال هزینه تولید آنها در داخل بیش از هزینه تمام  میزان زیادي در آن کشور تولید می

  شده ورود آنها به داخل کشور باشد.

2- Pei, et. al  
3-  Miller, R. E. & Blair, P. D. (2009). 



   1398، تابستان 73شماره ، نوزدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 156

 

 

 یـا  و داخلـی  تولید فزاینده ضریب ماتریس محاسبه مبناي) 1مندرج در رابطه ( ماتریس

I)لئونتیف معکوس ماتریس D) 1
براسـاس   لئونتیـف  معکـوس  مـاتریس  گیـرد. می قرار 

 یـر تغی بـه  منجـر  کـه  نهایی تقاضاي در تغییرات و است ثابت فنی، بیضرا بودن ثابت فرض

  دهد. می نشان را شود یم تولید
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 بیـان  مـاتریس این  ستونی جمع دهد. می نشان را داخلی تولید فزاینده ضرایب )2( رابطه

 و مسـتقیم  طـور  بـه بخـش   هـر  نهـایی  تقاضـاي  واحـد  یـک  افـزایش  مینتا براي که کند یم

  .))3(رابطه ( یابد می افزایش دتولی مقدار چه اقتصاد، کل در غیرمستقیم
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 طـور  بـه  بخـش  دریـک  )الیر اردیلمی( دیتول واحد هر يازا به دهد،می نشان jΦعناصر

 انـرژي  مستقیم ضرایب قطري ماتریس ضرب با سپس است. نیاز انرژي میزان چه به مستقیم

 آیـد مـی  دسته ب انرژي فزاینده ضرایب ماتریس داخلی، تولید فزاینده ایبضر ماتریس در

  )).4(رابطه(
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ijβ به بخش هر دهد می نشان را بخش هر انرژي فزاینده ضریب ماتریس )،4( رابطه در 

 و مسـتقیم  طـور  بـه  میـزان  چـه  خـود  داخلـی  محصـوالت  نهـایی  تقاضـاي  واحـد  یک ازاي

  .است نیازمند انرژي به غیرمستقیم

) در مـاتریس قطـري تقاضـاي    4ماتریس ضرایب فزاینده انرژي در رابطه ( ضرب شیپبا 

هـا، مقـدار انـرژي    iجمع سـطري عناصـر آن یعنـی     آید.به دست می ijηنهایی، ماتریس

تقاضاي نهایی داخلی جمعیت نشـان    نیاز مستقیم و غیرمستقیم هر بخش را براي تامینمورد

ي نهایی یک بخش یک تقاضا اگردهد  دهد. همچنین جمع ستونی این ماتریس نشان می می

مستقیم و غیرمستقیم در کل اقتصاد چقـدر انـرژي    طور به) افزایش یابد الیرمیلیارد ( واحد

  1شود. مصرف می
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ij
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 نشـان  را داخلی نهایی تقاضاي مینتا در رفته کار به انرژي محاسبهفقط  شده بیان مطالب

 یـک  در اسـت.  داخلـی ا منشـ  با انرژي شناختیبوم ردپاي مصرف مقدار حاکی که دهد می

 شـوري ک اینکـه  محض بهاما  است، یکسان تولید الگوي با  ماالز مصرف الگوي بسته اقتصاد

 از یتـوجه  قابـل  طور به آن محصول ترکیب است ممکن، یابد گرایش یالملل نیب تجارت به

   ).1989گریفین. کیت( ردیبگ فاصله نهایی و ايواسطه تقاضاي ترکیب

 در کلیـدي  نقـش  صـادرات  و واردات شـکل  بـه  الملـل  نیب تجارت باز، اقتصاد یک در

 الزم بنـابراین  .کنـد  می ایفا وارداتی و یصادرات خدمات و کاالها تولید جهت منابع مصرف

 سـنجش  در وارداتـی  و صـادراتی  خـدمات  و کاال تولید در رفته کار به انرژي)( منابع ست،ا

  .شود منظور شناختیبوم  ردپاي

                                                                                                                 
که مطالعه بیکنل و  است شده استفاده) 2011براي محاسبه محتواي انرژي در کاال و خدمات از روش فرنگ ( - 1

  ) را اصالح کرد.1999همکارانش (
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 بـردار  در داخلی انرژي فزاینده ضرایب ماتریس ضرب شیپ با که کند می بیان )6( رابطه

 بـه  اقتصـاد  مختلـف  هـاي  بخـش  در صـادراتی  خدمات و کاال در انرژي محتواي صادرات،

  آید. می دست

)6(             i

E e

e

E e

            
                 
                   

       
11 13 1 1

31 33 3 3

0 1

0 1

  

  

ie بخـش  در کـه  کنـد  می مشخص )6( رابطه در iخـدمات  و کـاال  مینتـا  منظـور   بـه  ام 

 دیگـر،  عبـارت  بـه . اسـت  شده مصرف انرژي میزان چه غیرمستقیم و مستقیم طور به صادراتی

 همچنین دهد. می نشان را بخشاین  صادراتی خدمات و کاال در رفته کار به انرژي محتواي

 )الیر اردیلمی( یینها تقاضاي واحد یک افزایش که دهد می نشان ماتریساین  ستونی جمع

 انـرژي  میـزان  چه مصرف به منجر مستقیم غیر و مستقیم طور به بخش یک در صادرات براي

   .شود می اقتصاد کل در

 ســتانده،- داده جــدول چــارچوب در انــرژي یخــارج يتقاضــا ســنجش بــا سـه یمقا در

 و کاالها تولید در انرژي) (محتواي رفته کار به انرژي غیرمستقیم و مستقیم نیازهاي سنجش

 در واردات جایگـاه  و ماهیـت  آنکـه  نخست است؛ تر پیچیده زیر دالیل به وارداتی خدمات

 يریـ گ انـدازه  مبناي  رقابتی واردات فرض ،شود مشخصباید  تاندهس- داده حسابداري نظام

 سـنجش   قابل واردات در کاررفته به هاي انرژي فرض، این چارچوب در فقط گیرد.می قرار

 تفکیـک  اي) سرمایه و مصرفی( یینها و يا واسطه واردات گروه دو به واردات دوم، .هست

به این  و بوده سنجش قابل واردات از گروه هر در مورداستفاده انرژي شرایط این تحت شود

   کند.می تربرجسته را انرژي)( یعیطب منابع محتوا مفهوم ترتیب

 اسـت  يانرژ مقدار اول نوع؛ است نوع دو بر واردات خصوص در انرژي محتوا سنجش

 ییهـا ن کـاالي  واردات عنـوان  بـه  و رفته کار به کشورها سایر خدمات و کاالها تولید در که

 دوم نـوع  شود.می مصرف کشور آن جمعیت توسط کشور داخل در مصرفی) و اي ایهسرم(

 ايواسـطه  صـورت  بـه  که است وارداتی خدمات و کاالها تولید در رفته کار به انرژي مقدار

 نهـایی  تقاضـاي  تولیـد  فراینـد  در آن از بخشـی  و شـود  می استفاده هابخش تولید فرایند در

 بـه  مجـدد  و رود مـی  کـار بـه  صـادراتی  خـدمات  و کاال تولید فرایند در آن مابقی و داخلی
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 مـاتریس  در انـرژي  فزاینـده  ضـرایب  ماتریس ضرب شیپ با شود. می صادر کشور از خارج

 نشـان  را )داتوار( یینهـا  خدمات و کاال در رفته کار به يانرژ ارمقد ،یینها واردات قطري

 مقادیر دهد. می
*m1  نهـایی  واردات خدمات و کاال تولید در رفته کار به انرژي قدارم شامل 

 در انـرژي  مقدار چه بخش یک در که دهد می نشان )7( رابطه سطري جمع است. امi بخش

   است. واردشده کشور به نهایی واردات قالب
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 قطـري  مـاتریس  در انـرژي  فزاینـده  ضـرایب  مـاتریس  ضـرب  شیپـ  با) 7( رابطه همانند

  .آیدمی دسته ب) 8( رابطه بخشیبین ايواسطه واردات
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مقادیر
j
im واردات خدمات و کاال تولید در رفته کار به انرژي مقدار شامل )8( رابطه در 

 قـرار  مورداسـتفاده  داخلی هاي بخش توسط تولیدي ایندفر در که است ماi بخش ايواسطه

 شود. می صادر خارج به آن دیگر بخش و داخل در تولید این از بخشی گیرد. می

 تولیـد  فراینـد  در کـه  اي واسـطه  واردات خـدمات  و کـاال  انرژي محتواي سنجش براي

 )9( رابطـه  از شـود مـی  مصـرف  داخلـی  نهـایی  تقاضـاي  مینتا در و قرارگرفته مورداستفاده

 تفاضـل  مـاتریس  در اي واسـطه  واردات مـاتریس  ضـرب  شیپـ  )9( رابطـه  شـود؛  می استفاده

  .است ستانده به صادرات نسبت ماتریس و همانی ماتریس
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 m1مینتـا  جهـت  رد ايواسـطه  واردات در رفتـه  کـار  بـه  انـرژي  میزان چه که دهد می نشان 

   سـناریو  دو هـر  در اینجـا  بـه تـا   شـده  مطـرح  مباحـث  است. بوده یک بخش داخلی مصرف

  هستند. یکسان

 کشـورهاي  میـان  تولیـد  تکنولـوژي  کـه  اسـت  این بر فرض سناریو این در اول؛ سناریو

 انـرژي  محتـواي  رقـابتی،  واردات فـرض  از بـردن  بهـره  بـا ، رو نیـ ازا، اسـت  یکسان مختلف

 يتجـار  تـراز  پایـان  در و شـود می محاسبه داخلی تکنولوژي با نهایی) و ايه(واسط واردات

 در رفتـه  کـار  بـه  انرژي مقدار که یدرصورت شودمی برآورد تجاري مبادالت يانرژ يمحتوا

 باشـد؛  صادرات خدمات و کاال در کاررفته به انرژي مقدار از بیشتر واردات خدمات و کاال

 مـازاد  آن، عکـس  .شـود  مـی  آشـکار  بخـش  سـطح  در انـرژي  محتواي تجاري تراز کسري

  .))10(رابطه( دهد می نشان را انرژي محتواي تجاري
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iEFبخـش  يانـرژ  محتواي تجاري تراز کسري) یا (مازاد وضعیت مازاد )10( رابطه در 

iمحتـواي  تجـاري  کسـري  و تجـاري  مازاد توان یم )10( رابطه مبناي بر دهد،می اننش را ام 

 انـرژي  شناختی بوم ردپاي محاسبه براي کرد. محاسبه اقتصادي يها بخش سطح در را انرژي

براسـاس   را خـدمات  و کاال محتواي انرژي مصرف از افتهیانتشار کربندیاکس يد بایستی می

 انـرژي  از ناشـی  منتشرشـده  اکسـیدکربن  دي مجمـوع  رد.آو دسـت ه بـ  محاسباتاین  قاعده

 و شـده  بـرآورد  وارداتی خدمات و داخل،کاال ساخت نهایی خدمات و کاال در رفته کار به

 کـم  آن از بـرد  مـی  بهـره  اي واسـطه  واردات از که صادراتی خدمات و کاال انرژي محتواي
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 نیـز  پایـان  در و است شده برآورد آن جذب براي الزم هاي جنگل مقدار ازآن پس شود. می

  شود. می برآورد شناختیبوم ردپاي مازاد و کسري

 شـدت  و ایـران  انـرژي  شدت از استفاده با است شده تالش سناریو این در دوم؛ سناریو

 در 1آن تجـاري  شـرکاي  و ایـران  میـان  تولیـد  تکنولـوژي  تفـاوت  ایران جز به جهان انرژي

 .شود لحاظ وارداتی خدمات و کاال تولید زا افتهیانتشار دیاکس يد و انرژي محتواي سنجش

 برشـدت  ایـران  جـز  بـه  جهـان  انـرژي  شـدت  متوسط( درکسر واردات بردار منظور همین به

 واردات در آن از افتهیانتشـار  کربندیاکسـ  يد و انرژي زیرا ؛است شده ضرب )ایران انرژي

 انـرژي  شـدت  متوسـط  W) 11( اي رابطه در 2است. شده برآورد داخلی تکنولوژيبراساس 

 محتـواي  تجاري تراز )،11( رابطه دهد. می نشان را ایران انرژي شدت I و ایران جز به جهان

  دهد. می نشان انرژي) کارایی( دیتول تکنولوژي تفاوت کردن لحاظ با را انرژي

 

)11(                                 
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 بخـش  يانـرژ  محتواي تجاري تراز )يکسر ای زادما( تیضعو مازاد )11( رابطه در  ���

iردپـاي  محاسـبه  بـه  شـد  بیـان  اول سـناریو  در کـه  همـانطور  ادامـه  در .دهـد  می نشان را ام 

 و انـرژي  محتـواي  سـناریو  ایـن  در کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  شـود  می پرداخته انرژي شناختی بوم

  3.است  شده محاسبه تکنولوژي تفاوت لحاظ با کربندیاکس يد

  

  

                                                                                                                 
 از آنجایکه آمار و اطالعات کشورهاي شریک تجاري ایران در دسترس نیست و کشورهاي همانند امارات نقش - 1

  رو متوسط جهانی به جز ایران به جاي شرکاي تجاري استفاده شده است. کنند  از این گر) ایفا می ترانسفر(واسطه

 Xuبراي اطالعات بیشتر در ارتباط با چگونگی لحاظ تفاوت تکنولوژي(کارایی) به پژوهش - 2 Tang.  et. 

al,2012  .مراجعه کنید  

تصادي براساس روش شناختی ارائه شده محاسبه می شود با این هاي اق اکسیدکربن در سطح بخش محتواي دي - 3

  ) به جاي بردار انرژي، مقدار دي اکسیدکربن منتشر شده قرار می گیرد.3تفاوت که در رابطه (
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  جینتا لیوتحل هیتجز-5

 ازاي بـه  کـه  دهد می نشان )1( جدول در اقتصادي هاي بخش بري انرژي به مربوط اطالعات

 طـور  بـه  اقتصـاد  کـل  دربخـش   هـر  در )الیر اردیلیم یک( یینها تقاضاي واحد هر افزایش

 سـایر  سـاخت  )،8/3635( برق هاي بخش است. نیاز انرژي میزان چه به میرمستقیغ و مستقیم

 محصـوالت  و مـواد  سـاخت  )و6/702( ونقـل  حمـل  )،2/1390( يرفلـز یغ کانی محصوالت

   .دارند را خام) نفت بشکه معادل( يبر انرژي مقدار باالترین ترتیب به )15/702( ییایمیش

 بـرق  بخـش  کـه  اسـت  آن از حـاکی  اقتصـادي  هـاي  بخـش  مسـتقیم  بـري  انرژي بررسی

 واحـد  هـر  افـزایش  ازاي بـه  را خام) نفت بشکه معادل( يبر يانرژ میزان باالترین )2/3068(

 )،3/0( سـاختمان  هـاي  بخـش  کنـد. مـی  ایجـاد  اقتصاد کل در نهایی تقاضاي ریال) میلیارد(

 تـرین پایین ترتیب به )15( آب و )9/9( یمحاسبات و حسابداري دفتري، آالت نیماش ساخت

 بررسـی  کننـد. می ایجاد اقتصاد کل در ار خام) نفت بشکه معادل( میمستق بري انرژي مقدار

 بـري  انـرژي  بـاالترین  بـرق  بخـش  کـه  اسـت  آن از حـاکی  میرمسـتق یغ بري انرژي مطالعات

 محصـوالت  سـایر  سـاخت  )،5/392( آب همچـون  دیگـري  هـاي  بخش. دارد را میرمستقیغ

 فلـزات  سـاخت  )،337( کیپالسـت  و السـتیک  محصـوالت  سـاخت  )،340( يرفلـز یغ کانی

   هستند. مواجه میمستق غیر بري انرژي مقدار باالترین با ترتیب به )8/321( یاساس

 واردات نهـایی)،  (تقاضاي داخلی مصرف خدمات و کاال انرژي محتواي )2( جدول در

 صادراتی و داخلی خدمات و کاال تولید در رفته کار به خارجی انرژي اي)، واسطه و (نهایی

 کـه  اسـت  آن از حـاکی  نهـایی  تقاضاي انرژي ايمحتو به مربوط اطالعات است. شده ارائه

 )،درصـد  7/21( ونقـل  حمل )،درصد 30( برق هاي بخش داخلی، نهایی تقاضاي مینتا براي

 محصـوالت  و شـیمیایی  مواد ساخت و )درصد 12( غیرفلزي کانی محصوالت سایر ساخت

   اند. کرده مصرف انرژي مقدار باالترین ترتیب به )درصد 11( شیمیایی

 خدمات و کاال واردات طریق از واردشده انرژي محتواي محاسبات به مربوط اتاطالع

 و کـاال  توسـط  واردشـده  انـرژي  درصـد  68 از بیش ،1390 سال در که دهد می نشان نهایی

 محصـوالت  و شیمیایی مواد ساخت )،درصد 6/19( ونقل حمل هاي بخش به نهایی خدمات

ــرق )،درصــد 4/19( ییایمیشــ ــزات ســاخت و )درصــد 5/17( ب  )درصــد 6/11( یاساســ فل

 از حـاکی  اي واسـطه  خدمات و کاال واردات انرژي محتواي نتایج همچنین دارد. اختصاص

 بـه  مربوط اي، واسطه داتروا از ناشی شده مصرف انرژي درصد 70 به نزدیک که است آن
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 یاساسـ  فلـزات  سـاخت  )،درصـد  14/24( ییایمیشـ  محصـوالت  و مـواد  ساخت هاي بخش

 تولیـد  فرآینـد  در کـه  اسـت  )درصـد 4/8( ونقـل  حمل و )درصد6/16( برق )،صددر 5/20(

 داخـل  در یـا  انـرژي  مقدار این که گیرد می قرار مورداستفاده داخلی يها بخش محصوالت

 در انـرژي  اي واسـطه  واردات از درصـد  90 حـدود  .شـود  یمـ  صـادر  یا و است شده مصرف

  شود. می مصرف خلدا در اقتصادي، هاي بخش محصوالت تولید فرایند

بررسـی نتـایج اطالعـات محتـواي انـرژي کـاال و خـدمات صـادراتی حـاکی از آن اسـت کــه           

، بخش شده ضبطهاي  هاي ساخت فلزات اساسی، سایر معادن، انتشار چاپ و تکثیر رسانه بخش

هـاي سـاخت کـک و     هایی هسـتند کـه بـاالترین و بخـش     بخش آب و سایر خدمات به ترتیب

مقـدار   اي و سـاخت منسـوجات کمتـرین    از تصفیه نفت و سـوخت هسـته   هاي حاصل فرآورده

  کنند. محتواي انرژي را از طریق صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور صادر می

  

  نفت خام به ازاي یک میلیارد ریال ) بشکه(معادل -هاي اقتصادي بخش دربري ): میزان انرژي1(جدول 

  هاي اقتصاديبخش
و بري مستقیم  انرژي

  میرمستقیغ

بري  انرژي

  مستقیم

بري  انرژي

  میرمستقیغ

  8/122  33  8/155  1)1کشاورزي(

  2/11  221  5/232  )2نفت خام و گاز طبیعی(

  70  5/104  4/174  )3سایر معادن(

ساخت محصوالت غذایی و انواع 

  )4ها( آشامیدنی
6/257  81  4/179  

ساخت محصوالت از توتون و 

  )5تنباکو(
4/103  21  4/82  

  268  73  341  )6خت منسوجات(سا

ي و رنگ آور عملساخت پوشاك، 

  )7کردن خز(
252  82  170  

دباغی و پرداخت چرم و سایر 

  )8محصوالت چرمی(
300  58  5/242  

  7/181  91  8/272  )9ساخت چوب و محصوالت چوبی(

  4/281  267  3/548  )10ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي(

  

                                                                                                                 
  در ادامه اعداد معرف بخش هاي اقتصادي هستند. - 1
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  - )1ادامه جدول (

  هاي اقتصاديبخش
 و مستقیم بري نرژيا

  غیرمستقیم

بري  انرژي

  مستقیم

بري  انرژي

  میرمستقیغ

هاي  چاپ و تکثیر رسانه انتشار، 

  )11(شده ضبط
236   51  7/184  

هاي حاصل از  ساخت کک، فرآورده

هاي  تصفیه نفت و سوخت

  )12اي( هسته

3/231  93  138  

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت 

  )13شیمیایی(
15/702  5/514  6/187  

ساخت محصوالت از الستیک و 

  )14پالستیک(
398  61  337  

ساخت سایر محصوالت کانی 

  )15ي(رفلزیغ
2/1390  1050  340  

  328  244  4/571  )16ساخت فلزات اساسی(

ساخت محصوالت فلزي فابریکی 

  )17و تجهیزات( آالت نیماش جز به
5/311  4/43  268  

آالت و تجهیزات  ساخت ماشین

  )18ر جاي دیگر(بندي نشده د طبقه
8/233  42  192  

دفتري،  آالت نیماشساخت 

  )19حسابداري و محاسباتی(
2/161  10  2/151  

هاي  و دستگاه آالت نیماشساخت 

ي نشده در جاي بند طبقهبرقی 

  )20دیگر(

6/260  28  233  

ها  ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه

  )21و وسایل ارتباطی(
8/90  19  8/71  

ابزار اپتیکی، ساخت ابزار پزشکی، 

  )22ابزار دقیق و انواع ساعت(
215  5/33  4/181  
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  -)1ادامه جدول (

بري مستقیم و  انرژي  هاي اقتصاديبخش

  میرمستقیغ

بري  انرژي

  مستقیم

بري  انرژي

  میرمستقیغ

ساخت وسایل نقلیه موتوري، تریلر و 

  )23نیم تریلر(
5/159  19  5/140  

  5/169  5/32  202  )24(ونقل حملساخت سایر تجهیزات 

ي بند طبقهساخت مبلمان و مصنوعات 

  )25نشده در جاي دیگر و بازیافت(
279  3/45  4/233  

  7/567  3068  3636  )26برق(

  6/21  108  6/129  )27توزیع گاز طبیعی(

  6/392  15  6/407  )28آب(

  8/298  3/0  299  )29( ساختمان

  4/102  601  6/702  )30(ونقل حمل

  90  17  107  )31سایر خدمات(

  ))3) و (2: محاسبات پژوهش و روابط ((خذام

  

 نخسـت،  سـناریو  دهـد؛  مـی  نشان را شده یاد سناریو دو به مربوط اطالعات ،)3( جدول

 آن يتجـار  ي اشـرک  و ایـران  میـان  انـرژي  وري بهـره  و بـوده  رقابتی واردات شود می فرض

 خواهد مثبت ایران کل انرژي محتواي يتجار تراز خالص ،ویسنار این تحت باشد. یکسان

، مثال براي هستند. رو هروب انرژي محتواي تجاري تراز کسري با ياقتصاد بخش 23 اما شد،

 بـا  ترتیب به کاغذي محصوالت و کاغذ ساخت و اساسی فلزات ساخت همچون هاي بخش

 وري بهـره کـردن   لحاظ دوم، سناریو هستند. مواجه انرژي محتواي تجاري کسري باالترین

   است. تري منطقی و بینانه واقع سناریویی که است رانیا يتجار يشرکا و ایران میان انرژي

 و هسـتند  مواجـه  انـرژي  محتـواي  تجـاري  کسري با اقتصادي بخش 18 دوم سناریو در

 گـاز  توزیع شیمیایی، محصوالت و مواد ساخت منسوجات، ساخت معادن، سایر هاي بخش

  .هستند انرژي) محتواي( يتجار تراز ازادم داراي سناریو این در خدمات سایر و یعیطب

 الملـل  بـین  تجـارت  حوزه در نظریات ترین مطرح از یکی که- اوهلین هکشر نظریهبراساس 

 فراوان و ارزان تولید عامل به نیاز آن تولید در که کنند می صادر را کاالیی کشورها- است

ــل در و اســـت ــاالیی مقابـ ــی وارد را کـ ــهکننـــد  مـ ــد در کـ ــاز آن تولیـ ــه نیـ ــتفاده بـ   اسـ
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 مـورد  در نظریـه  ایـن  مصـداق  ).1387شـاکري، ( دارنـد  کمیـاب  و گـران  نسبتبه  عامل از 

ــارت الگــوي ــران خــارجی تج ــوص در ای ــواي خص ــرژي محت ــاال ان ــدمات و ک ــت. خ  اس

 شـده  اثبات ذخایر در چهارم جایگاه و دنیا طبیعی گاز منبع دومین داراي ایران که ییازآنجا

 تـراز  نظریـه، براسـاس ایـن    است. انرژي)( یعیطب منابع وفور داراي، بنابراین. است خام نفت

 23 اول سناریو در آنکه حال است نسبی مزیت یدوم کالن، سطح در انرژي محتواي تجاري

 هستند. رو هروب انرژي محتواي کسري با اقتصادي بخش 18 دوم سناریو در و

 دهد می نشان اقتصادي يهابخش سطح در انرژي شناختیبوم ردپاي به مربوط اطالعات

 مقـدار  بـاالترین  ترتیب به يرفلزیغ کانی محصوالت سایر و ونقل حمل برق، هايبخش که

 بـا  ایـران  یسـت یز تیظرف اند.داده اختصاص خود به را فسیلی هايانرژي شناختیبوم ردپاي

 1نفـر) -هکتـار  22/0هکتـار(  میلیون4/16 حدود قریب شده درختکاري هايجنگل احتساب

 زیسـتی ظرفیـت  از بیشـتر  سـناریو  دو هـر  در فسـیلی  هايانرژي شناختیبوم ردپاي که تاس

 2/2 دوم سـناریو  در و هکتـار  3/2 اول سـناریو  در 1390 سـال  در ایران ،گرید انیب به. هستند

   ایـران  شـناختی بـوم  ردپـاي  اسـت.  مواجـه  شـناختی بـوم  ردپاي کسري با نفر هر براي هکتار

 184 بـه  قریـب  دوم سـناریو  در هکتـارو  میلیـون  191 از بیش اول، وسناری در 1390 سال در

  است. هکتار میلیون

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                 
  میلیون تن است. 34 به ریبق )،هاي ایران اکسیدکربن جنگل ظرفیت جذب ساالنه ديایران ( زیستی ظرفیت - 1
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  ي سیاستیپیشنهادها و گیري نتیجه -6

شناختی معرفی شـد و محتـواي انـرژي کاالهـا و      بوم  اجمالی شاخص ردپاي طور بهدر این، مقاله 

هـاي   شـناختی انـرژي   ي نهایی و ردپاي بومتقاضا ،اي، نهایی) واسطهواردات (صادراتی،  خدمات

  هاي اقتصادي محاسبه شد.  ستانده در سطح بخش- فسیلی با استفاده از جدول داده 

محتواي انرژي در کاالها و خدمات  صادرکننده درمجموعدهد که ایران  نتایج نشان می

اي  است چنـین نتیجـه   هاي فسیلی) انرژي( یعیطبایران داراي وفور منابع  که ییازآنجااست. 

بخـش   23وري انـرژي در تولیـد،    در صورت فرض عدم تفاوت بهـره  هرچندمحتمل است. 

تـوان بـه    هـا مـی   اقتصادي با کسري تراز محتواي انرژي مواجه خواهند بـود کـه از میـان آن   

 بـاوجود صنایع ساخت فلزات اساسی و ساخت کاغذ و محصوالت کاغـذي اشـاره کـرد و    

   یابد. بخش اقتصادي تقلیل می 18وري انرژي، این تعداد به  بهرهملحوظ کردن تفاوت 

کشـور اول دنیـا    10اي جـزء   نظر به اینکه جایگاه ایران از منظـر انتشـارگازهاي گلخانـه   

زیسـت جهـانی    المللـی و محـیط   هـاي آینـده، نهادهـاي بـین     است، محتمل اسـت طـی سـال   

توافـق  هـا،   هـاي ایـن محـدودیت    مونههایی را فراروي ایران قرار دهند. یکی از ن محدودیت

 2016آوریـل سـال    22در کشورهاي حاضر در ایـن کنفـرانس   ) است که 21(کاپ پاریس

اي باشد که اجازه ندهند دمـاي کـره زمـین تـا      گونه توافق کردند که مجموعه اقداماتشان به

ز در این که ایران نیدرجه سلسیوس بیشتر افزایش پیدا کند  5/1پایان قرن جاري میالدي از 

المللـی و رفـع    هاي مالی بـین  مشروط و در صورت کمک صورت بهمیان، این توافق را البته 

گذاران به بازآرایی سـاختار نهـادي    رود سیاست ، انتظار میرو نیازاها پذیرفته است.  تحریم

کردن تکنولوژي و  روز بههاي اقتصادي کشور اقدام کرده و براي  تولید و تکنولوژي بخش

طبیعی به سمت صادرات کاال  مواد خام هاي تولید اقدام کنند. همچنین از صادرات يفناور

  و خدمات با محتواي انرژي حرکت کنند.

گـذاري   سیاسـت  از منابع انـرژي بایـد    برداري بهینه نتایج این پژوهش براي بهره براساس

ـ    هـاي   ل فعالیـت بلندمدت و متناسب با موازین توسعه پایدار از طریق شناسـایی روابـط متقاب

بري و انتشـار آالینـده    از منظر میزان انرژي ها آناقتصادي پیشرو در اقتصاد و مطالعه ماهیت 

که باالترین سهم در مصرف انـرژي و انتشـار آالینـده را     ونقل حملهاي برق و  باشد. بخش

هایی مانند مواد و محصوالت شیمیایی، ساخت منسـوجات   با توجه به بخش دارند. همچنین

هـاي   تـرین بخـش   ه در سناریو دوم داري تراز تجاري مثبت محتواي انرژي هستند از مهمک
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تري هستند. ارتقاي صـنعت خودروسـازي    ریزي دقیق نظر و برنامه هستند که  نیازمند تجدید

عمـومی و   ونقـل  حمـل هـا و توسـعه    ه براي کاهش میزان مصرف سوخت و کـاهش آالینـد  

  ریزي قرار بگیرد. تواند مبناي برنامه می وري و کارایی انرژي افزایش بهره
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  منابع

  فارسی -الف

ــانویی، ــی ب ــغر، عل ــاد اص ــ فرش ــیمین  و منیوم ــدي س ــنجش« )،1392( عزیزمحم ــاي س  ردپ

   جــدول رویکــرد از اسـتفاده  بــا اقتصــادي، مختلـف  هــاي بخــش در زمـین  شــناختی بـوم 

  .1 شـماره  الزهـرا،  دانشـگاه  ،فصـلنامه سیاسـتگذاري پیشـرفت اقتصـادي     ،»ستانده -داده

 .35- 66 صص

 )،1393( کلـوکن  مجتبـی اسـفندیاري   و مـومنی  مرضـیه  زهـرا ذاکـري،   اصغر، علی بانوئی،

 ،»ایران اقتصاد مختلف هاي بخش در مجازي آب واردات و صادرات وضعیت سنجش«

 البـرز  منطقـه  پایـدار  توسـعه  بـر  تکیـه  با آب مصارف و منابع یکپارچه مدیریت همایش

 .آب سسهوم -تهران گاهدانش -مرکزي

ــانوئی ــی ب ــام  اصــغر عل ــنجش«، )1393( کمــالو اله ــواي س ــتقیم محت ــر و مس ــتقیم غی  مس

ــران واردات و صــادرات در اکســیدکرین دي  ،»ســتانده -داده رویکــرد از اســتفاده بــا ای

  .41ـ 70 .صص2 شماره الزهرا، دانشگاه ،گذاري پیشرفت اقتصادي فصلنامه سیاست

  .انرژي یالملل نیب مطالعات موسسه )،1390کشور( يدروکربوریه ترازنامه

 اکولوژیــک ردپــاي«، )1393( زیــاري اهللا کرمــتو  ســاالروندیان فاطمــه ایــرج، تیمــوري،

 ،فصـلنامه تحقیقـات جغرافیـایی    ،»شـیراز  شـهر  فسیلی هاي سوخت اکسیدکربن گازدي

  .193-204صص ،1شماره

 اکولـوژیکی  ردپـاي  تغییـرات  رونـد  بررسـی « )،1394( فـر  امیـر محمـدي  و  ایـرج  تیموري،

  .14شماره ،دوماهنامه مرکز آمار ،»1378-1388کشور هاي استان فسیلی هاي سوخت

 اي کارخانـه  صـنایع  در بري انرژي شدت تجزیه« )،1390( هدیه تجلیاسفندیار و  جهانگرد،

  .25-58صص ، ،31 شماره ،مطالعات اقتصاد انرژي  فصلنامه ،»ایران

 شناختی بوم منابع پایداري بررسی« )،1390عبدالحمیدزارعی ( ادفرش و محمدحسین سرایی،

مجلـه جغرافیـا و برنامـه ریـزي      ،»ایـران  مورد شناسی: بوم پاي جاي شاخص از استفاده با

  .97-106صص ،1شماره ،محیطی

 صادرات مورد در اوهلین -هکشر نظریه آزمون« )،1387( سیروس امیدوارو  باسع شاکري

  .83-103 صص ،4 ،شمارههشنامه اقتصاديپژو ،» نیچ واردات و



   1398، تابستان 73شماره ، نوزدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 172

 

 

 و 1381ایـران(  آمـار  مرکـز  بیشتر، و کارکن نفر 10 صنعتی هاي کارگاه از آمارگیري طرح

1390(  

  )1381ایران( آمار مرکز ،کارکن نفر 9تا  1 یصنعت هاي کارگاه از آمارگیري طرح

 هاشـمی،  نیمحمدحسـ  و راغفـر  حسین ،ترجمهاقتصادي راهبردهاي توسعه ،تیک گریفین،

 .)1384( ین نشر

 در زیسـت  محـیط  بـه  توجـه  ضـرورت «، )1393( اسالمی شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز

 ،»CO2 آالینـدگی  غیرمسـتقیم  و مستقیم انتشار میزان بررسی :ها یارانه هدفمندي قانون

    13663مسلسل، شماره زاده، والی ابوالحسن و زهرا ذاکري،

 خروجـی  -ورودي لیـ وتحل هیـ تجز« )،1390( سـمعیلی ا عادلـه  و نیحسـ  ي،آباد بشر مهرابی
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