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چکیده
در چند دهه اخیر ،آلودگی زیستمحیطی بخصوص آلودگی هوا به یکی از مهمترین نگرانیهای
مجامع بینالمللی تبدیل شده و سالمتی موجودات زنده و اکوسیستمهای طبیعی را تحت تاثیر
قرار داده است .آلودگی زیستمحیطی در ایران نیز طی سالهای اخیر هزینههای جانی و مالی
قابل توجهی را تحمیل کرده است .بخش صنعت و بخصوص صنایع انرژیبر یکی از مهمترین
بخشهای آالینده محسوب میشود .از این رو محاسبه کارایی زیستمحیطی در این صنایع از
اهمیت ویژهای برخوردار است .این مقاله با استفاده از دو رویکرد تابع فاصله جهتدار و اندازهگیری
کارایی مبتنی بر اسلکها ( )SBMبه ترتیب به بررسی کارایی زیستمحیطی و فنی در صنایع
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی (کد  62طبقهبندی  )ISICو تولید فلزات اساسی (کد 62
طبقهبندی  )ISICپرداخته است .نتایج نشان میدهد که صنایع کد  62علی رغم این که از لحاظ
فنی کارتر هستند اما از کارایی زیستمحیطی کمتری برخوردار بوده و صنایع تولید آجر ،صنایع
تولید سیمان ،آهک و گچ و صنعت تولید آسفالت پایینترین کارایی زیستمحیطی را دارند.
واژههای کلیدی :صنایع انرژیبر ،کارایی زیستمحیطی ،تابع فاصله جهتدار ،کارایی فنی.
طبقه بندی Q56 ،Q53 ،Q51 ،O14 ،O13 ،L25 :JEL

 *1نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
آلودگیهای زیستمحیطی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نگرانیهای جهانی تبدیل
شده است .تشکیل مجامع و همایشهای بینالمللی متعدد در خصوص محیط زیست و
تدوین معاهده ها و قراردادهای مختلف زیست محیطی میان کشورها نشان دهنده رشد
توجه جهانی به معضل آلودگی محیطی و تاکید بر رشد اقتصادی همراه با حفاظت از منابع
زیست محیطی یا همان توسعه پایدار است .مسئله آلودگی زیستمحیطی در ایران نیز به
یکی از چالشهای اساسی پیش روی سیاستگذاران ،دولتمردان و مردم تبدیل شده
است .به ویژه این که تعطیلی ادارات و سازمانهای دولتی به خاطر حجم سنگین آلودگی
هوا ،هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است .در ایران نیز مانند اغلب کشورهای
در حال توسعه ،بسیاری از آالیندههای مضر ،ناشی از احتراق ناقص سوختهای فسیلی
است .مصرف سوختها و انرژیهای ناکارا و آالینده (همانند سوختهای فسیلی) و استفاده
ناکارا از انرژیها و منابع ،موجب رشد فزاینده انتشار آالیندههای زیستمحیطی در کشور
شده است .بر اساس آمار منتشر شده در ترازنامه انرژی سال  ،1933استفاده از سوختهای
فسیلی نظیر گازوئیل ،نفت کوره و بنزین بیشترین میزان آلودگی را ایجاد میکنند .با این
وجود استفاده از انرژی های سالم و کارا از جمله انرژی خورشیدی ،باد و امواج دریا نیز
نیازمند تجهیزات بوده و بسیار هزینهبر است .از این رو در کوتاهمدت کنترل آلودگی و
سیاستهای افزایش کارایی سوختهای فسیلی یک راه حل منطقی برای کاهش آلودگی
است.
یکی از مهمترین زمینههای آلودگی زیستمحیطی ،آلودگی هوا است که در این راستا
شناسایی آالیندهها از اهمیت بسیاری برخوردار است .چرا که این آالیندهها تهدیدی جدی
برای سالمتی انسان و سایر موجودات زنده در اکوسیستمهای طبیعی است .یکی از
مهمترین بخشهای کشور در زمینه انتشار آلودگی هوا ،بخش صنعت است .بر اساس آمار
منتشر شده در ترازنامه انرژی سال  ،1933بخشهای حمل و نقل ،نیروگاهی و صنعت با
بیش از  38درصد ،بیشترین سهم را در انتشار دی اکسید گوگرد ( )SO2و اکسیدهای ازت
( )NOxداشتهاند .بخش صنعت در سال  1933با تولید  3/9درصد از کل انتشار ،NOx
 12/2درصد  66/6 ،CO2درصد  SO2و  96/9درصد  ،SO3از مهمترین بخشهای آالینده
بوده است .با نگاهی به این آمار و ارقام این سوال ایجاد میشود که آیا بخش صنعت به
میزانی که مسبب آلودگی زیستمحیطی بوده است ،ارزش افزوده ایجاد کرده است؟ یکی
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از ابزارها و شاخصهایی که با محاسبه آن میتوان به پاسخ این سوال دست یافت ،کارایی
محیطی 1است .عبارت کارایی زیستمحیطی که به عنوان کارایی اکولوژیکی نیز شناخته
میشود ،مبین ترکیبی از کاراییهای اقتصادی و اکولوژیکی است .به عبارت دیگر ،کارایی
زیستمحیطی به معنی تولید کاالها و خدمات بیشتر به ازای مصرف انرژی و مواد طبیعی
معین است .فعالیتهای اقتصادی با کارایی زیستمحیطی باال ،ضایعات و آلودگی آب و
هوای کمتری را منتشر میکنند و بر این اساس به حداکثر سازی رشد اقتصادی با حداقل
ضایعات زیستمحیطی کمک میکنند .در واقع کارایی زیستمحیطی بر روی استفاده کارا
از منابع و ایجاد آلودگی کمتر تمرکز دارد .به عبارت دیگر کارایی زیستمحیطی بیان کلی
مفهوم کارایی منابع (حداقل کردن منابع برای تولید یک واحد ستاده) است .در واقع هدف
اصلی کارایی زیستمحیطی ،توسعه پایدار است.
بر اساس اطالعات آماری صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی (کد  62طبقهبندی
 )ISICو تولید فلزات اساسی (کد  62طبقهبندی  ،)ISICانرژیبرترین بخشهای صنعتی
کشور محسوب شده و آالیندگی باالیی نیز داشتهاند .در این مقاله با استفاده از رویکردهای
تابع فاصله جهتدار 6و اندازهگیری کارایی مبتنی بر اسلکها )SBM( 9به ترتیب کارایی
زیستمحیطی و فنی 1در این دو گروه از صنایع محاسبه میشود .برای این منظور در
بخش دوم این مطالعه به بیان ادبیات موضوع پرداخته خواهد شد .بخش سوم به تشریح
روش تحقیق و دادههای تحقیق اختصاص دارد .در بخش چهارم نتایج تحلیلها بیان
خواهد شد و در قسمت ششم نتیجهگیری ارائه میشود.

 -2ادبیات موضوع
در این بخش ابتدا مطالعات تجربی خارجی و سپس مطالعات داخلی در ارتباط با محاسبه
کارایی زیست محیطی در صنعت ارائه میشود .در یکی از مطالعات اولیه در زمینه محاسبه
کارایی زیستمحیطی ،کوان و یان ،)1333( 8به وسیله تابع فاصله ستاده و با استفاده از
دوگان آن ،طی دوره زمانی 1330تا  ،1338کارایی زیست محیطی و هزینههای نهایی
کاهش آالیندگی نیروگاههای برق سوخت سنگین(روغنهای بازیافتی) و زغالسنگ کشور
1
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کره جنوبی را تخمین زده و نشان دادهاند که این نیروگاهها بطور متوسط با کارایی زیست
محیطی  39/1درصد فعالیت میکنند .بنابراین در صورتی که تولیدکنندگان روی مرز
امکانات تولید فعالیت نمایند ،می توانند با ثبات تولید ،سطح تولید آالیندگی خود را به
میزان  2/2درصد کاهش دهند.
مورتی و همکاران ،)6002( 1تابع فاصله نهاده را تحت فرض جایگزینی قوی و ضعیف
ستادههای نامطلوب برای صنعت قند و شکر کشور هند تخمین زده و به وسیله آن قیمت
های سایهای انواع آالیندههای آب و میزان مالیات مناسب و استاندارد برای کاهش تولید
این آالیندهها و همچنین میزان کارایی و بهرهوری سبز تولید را به وسیله شاخص مالم
کوئیست محاسبه نمودهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که  90/82درصد بنگاههای
تولید کننده با کارایی زیست محیطی کمتر از  30درصد فعالیت میکنند.
مورتی و همکاران ،)6002( 6به وسیله رویکرد تابع فاصله ستاده جهتدار ،9کارایی فنی و
زیستمحیطی نیروگاههای تولید کننده برق هند را طی سالهای  1332-6001مورد
بررسی قرار دادهاند .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که به طور میانگین ،ناکارآمدی
فنی و زیستمحیطی نیروگاههای ایالت آندرا پرداش برابر با  0/021است و این رقم نشان
میدهد که این ایالت میتواند به طور میانگین همراه با ثبات تولید ،حدود  2درصد
آالیندگی خود را کاهش دهد.
ماندال و مادهسواران )6010( 1با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهتدار به اندازهگیری
کارایی زیستمحیطی صنعت سیمان هند پرداختهاند .نتایج به دست آمده نشان میدهد
که در اغلب ایالتهای هند ،عدم کارایی زیستمحیطی وجود دارد و صنعت سیمان هند
میتواند با استفاده از مقررات زیستمحیطی ،با مقدار معینی از نهادهها ،عالوه بر افزایش
ستاده مطلوب ،ستاده نامطلوب خود را کاهش دهد.
ژو و همکاران )6016( 8با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت دار غیر شعاعی و دادههای
 100کشور جهان ،به مدلسازی کارایی زیستمحیطی انتشار دی اکسید کربن در تولید
برق پرداختهاند .بر اساس نتایج به دست آمده ،کارایی زیستمحیطی انتشار کربن در
1
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کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه )OECD( 1بیشتر از کشورهای
غیر عضو است .پیسازو-تادئو و همکاران )6011( 6با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت
دار ،به ارزیابی عملکرد زیستمحیطی  63کشور اتحادیه اروپا طی سالهای 1330-6011
پرداخته اند .بر اساس نتایج به دست آمده ،کارایی زیست محیطی با تغییرات فنی زیست
محیطی( 9ارتقای نوآوریهای زیستمحیطی) باال میرود نه با کارایی اقتصادی(1توانایی
تولید کاالها و خدمات بیشتر با اثرات محیطی کمتر و مصرف کمتر منابع طبیعی).
از میان مطالعات داخلی دریجانی و همکاران ( )1931در مطالعه خود با استفاده از تابع
فاصله نرمال شده به برآورد کارایی زیستمحیطی کشتارگاههای استان تهران در سال
 1936پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان داده است که اکثر کشتارگاهها به لحاظ زیست-
محیطی کارا نیستند و متوسط کارایی زیستمحیطی و بکارگیری منابع به ترتیب 82/21
و  86/28درصد بوده و ارتقای عملکرد زیستمحیطی با فناوریهای موجود امکانپذیر
است .آماده و رضایی ( )1930در مطالعه خود به اندازهگیری کارایی زیستمحیطی با
استفاده از مدل کارایی سراسری ستاده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیر سراسری در
بخش تولید شرکتهای برق منطقهای طی دوره زمانی  1939-1933پرداختهاند .نتایج
حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که در بین شرکتهای برق منطقهای ،شرکت برق
منطقهای آذربایجان و خراسان ،هم از نظر کارایی فنی و هم از نظر کارایی زیستمحیطی
عملکرد ضعیفی دارند .همچنین شرکت برق منطقهای خوزستان برخالف کارایی فنی باال،
از کارایی زیستمحیطی اندکی برخوردار است .رضایی و همکاران ( )1931در پژوهش
خود به وسیله رویکرد تابع فاصله ستاده جهتدار به مطالعه و تحلیل بهرهوری و کارایی
زیستمحیطی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده منابع انرژی فسیلی طی سال-
های  1332-6002پرداخته و نشان دادهاند که میانگین کارایی زیستمحیطی در کشور-
های مورد بررسی دارای روندی صعودی است .کشورهای هر دو گروه در دوره زمانی ذکر
شده به طور متوسط به اندازه  0/2درصد رشد کارایی زیستمحیطی را تجربه نمودهاند.

 -3روش تحقیق
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 -1-3اندازهگیری کارایی فنی به روش SBM

تا قبل از سال  1323تحقیقات فراوانی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده یک
سیییسییتم صییورت گرفته بود .عمده این تحقیقات منجر به ایجاد روشهای پارامتریک
گردیدند .این روشها اگرچه در برخی حاالت خاص کارسییاز بودند ولی در حالت کلی دو
مشکل زیر ،استفاده از آنها در سطح گسترده را غیرممکن میساخت.
الف -روشهای پارامتریک برای حالت یک یا چند ورودی و یک خروجی مناسب است.

ب -محاسبه پارامترها و تعیین تابع پارامتریک نیاز به تصریح فرم تبعی خاص دارد.
در سال  1382فارل 1روش اندازهگیری کارایی را بر مبنای تئوریهای اقتصادی معرفی و
کارایی بخش کشیاورزی آمریکا را به روش غیرپارامتریک محاسبه نمود .فارل با استناد بر
اصول پنجگانه ،مجموعهای به نام « مجموعه امکان تولید » ساخت و قسمتی از مرز آن را
به عنوان تخمینی از تابع تولید در نظر گرفت .در روش فارل هر واحد تصییمیم گیرندهای
کیه روی این مرز قرار گیرد کیارا و در غیر این صیییورت ناکارا تلقی میگردد .به دلیل
مشیکالت علمی در اندازهگیری و محدودیتهایی که در روش فارل (بازده ثابت نسبت به
مقیاس) مطرح بود ،این روش کاربرد عملی چندانی نیافت و سیییالها مسیییکوت ماند ،تا
اینکه در سیال  1323چارنز ،کوپر ،و رودس ) CCR)6با جامعیت بخشیدن به روش فارل،
به گونهای که خصیوصیت فرآیند تولید با چند عامل تولید و محصول را در برگیرد ،روش
تحلیل پوشییشییی دادهها )DEA( 9را معرفی نمودند .در این روش برای تخمین تابع تولید
به پیش فرض خاصیی در مورد شیکل تابع نیاز نبوده و کارایی یک بنگاه نسبت به کارایی
سیایر بنگاهها اندازهگیری میشیود .برای آشینایی با این روش ،فرض کنید سیستم تحت
ارزیابی شیییامل  nواحد تصیییمیم گیری )DMU( 1باشییید که هر  m ، DMU jورودی
 X   x1 j , x2 j ,..., xmj را برای تولییید  sخروجی  Y   y1 j , y2 j ,..., ysj مصیییرف

مینماید .ورودیها و خروجیهای هر  DMUیا بنگاه ،همگی نامنفی و هر  DMUحداقل

یییک ورودی مثبییت و یییک خروجی مثبییت دارد .یعنی  Y  0 ، Y  0و ، X  0
 . X  0با در نظر گرفتن این فروض ،چارنز و همکاران ( )1323برای محاسیییبه کارایی
1

Farrel
Charnes, Cooper and Rhodes
9
Data Envelopment Analisis
1
Decision Making Units
6
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سیییتادهگرا (با قید نهادههای معین ،میزان تولید حداکثر میشیییود) در بنگاه  oاز الگوی
برنامهریزی خطی زیر استفاده نمودند:
s
E  max  ur yro
r 1

s.t.
1

()1

m

v x

i io

i 1

m

s

i 1

r 1

 ur yrj   vi xij  0
ur , vi  0
r  1, 2,..., s.
j  1, 2,..., n.
i  1, 2,..., m.

در معادله فوق  uو  vوزنهای محصیوالت و عوامل تولید است .مسئله فوق را میتوان از
طریق دوگیان ،که نیاز به قیود کمتری دارد ،حل نمود .این مدل که به نام مدل نهادهگرا
با بازده ثابت به مقیاس شناخته میشود ،در رابطه ( )6ارائه شده است (کوئلی.)1933 ،
min 
s.t.
n

 xio   xij  j  0
j 1

n

()6

yro   yrj  j  0
j 1

j  0
r  1, 2,..., s.
j  1, 2,..., n.
i  1, 2,..., m.

در این مدل  ،θکارایی واحد تصییمیم گیرنده  oرا نسییبت به سییایر واحدها نشییان داده و
مقدار آن    1اسییت .مقادیر  θبرابر با یک نشییاندهنده نقطهای روی مرز کارا اسییت و
نشیان میدهد که بنگاه به صورت کارا عمل میکند .مقادیر کمتر از یک نیز نشاندهنده
نقاط خارج و باالتر از مرز کارا بوده و نشییان از فعالیت ناکارآمد بنگاه دارند λ .نیز مقادیر
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عیددی غیر منفی بوده کیه وزنهیای مجموعیه مرجع را نشیییان میدهند .شیییکل ()1
نشیاندهنده نحوه سینجش میزان کارایی مدل نهادهگرا به وسییله سینجش فاصله است.
همانطور که مشیاهده میشود ،واحدهای تصمیم گیری  1 ،9 ،6 ،1و  8روی مرز کارایی
قرار داشیته و دارای شیاخص کارایی برابر با یک هسیتند .ممکن است یک واحد تولیدی
مانند  DMU5روی مرز کارا قرار داشییته باشیید ،ولی باز هم امکان کاهش نهاده (در اینجا
 )x2و یا افزایش سیتاده وجود داشیته باشید (درحالت ستاده محور) .در این صورت بنگاه
شیماره  8به صورت ضعیف کارا است .بنابراین تشخیص واحد کارا با روش  DEAچندان
دقیق نیسییت .برای حل این مشییکل و رتبهبندی بنگاههایی که دارای کارایی  1هسییتند،
چارنز و همکاران )1338( 1مدلهای جمعی را معرفی نمودند که در آن محاسییبه کارایی
در دو مرحله صیورت میگیرد .در ابتدا میزان کارایی  θمورد بررسیی قرار گرفته و سپس
در واحدهای کارا بر اساس رابطه شماره ( ،)9مازاد نهاده 6و کمبود ستاده 9مورد محاسبه
و ارزیابی قرار میگیرند .بنابراین واحد تولیدی  oبه طور قوی کارا اسیییت اگر و فقط اگر
  *  1و بیه ازای تمیامی نهیادههیا و سیییتادههای آن واحد ،میزان مازاد نهاده (  ) siو
کمبود سیتاده (  ) s rبرابر صفر باشد .همچنین واحد  oکارای ضعیف است اگر و فقط اگر
  *  1اما میزان مازاد نهاده و کمبود ستاده غیر صفر موجود باشد (صبوحی.)1931 ،

شکل( :)1مدل  DEAنهادهگرا
منبع :امامی میبدی1930 ،
1

Charnes et al
Input Surplus
9
Output slack
6
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s

m

r 1

i 1

max  si   sr
s.t.
 si   * xio

()9

sr  yro

n

j

x 
ij

j 1
n

j

y 
rj

j 1

j  0
r  1, 2,..., s.
j  1, 2,..., n.
i  1, 2,..., m.

ایراد بارز مدلهای فوق این اسییت که مجموع مازاد نهادهها و کمبود سییتادهها را به جای
حیداقیل نمودن ،حیداکثر میکننید .بنیابراین به جای نزدیکترین نقطه کارا به دورترین
نقطه کارا خواهند رسیید .برای توضییح این ایراد ،در شکل ( )6واحدهای تصمیم گیرنده
(بنگاهها)  A, B ,C, Dبا یک ورودی و یک خروجی به تصویر کشیده شدهاند.

شکل ( :)2انتقال در مدل جمعی
منبع :کوپر و سیفورد)2002( 1

در این شکل پیکان عمودی رو به باال از نقطه  ،Dبا ثابت در نظر گرفتن مقدار نهاده و
افزایش مقدار ستاده ،نمایش تصویری روش ستادهگرا است .همچنین پیکان افقی به سمت
Cooper and Seiford

1
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چپ از نقطه  ، Dبا ثابت در نظر گرفتن مقدار ستاده و کاهش مقدار نهاده ،گویای روش
نهادهگرا برای محاسبه عدم کارایی است .پیکانی که از وسط دو پیکان دیگر و از نقطه D
به سمت نقطه  Bکشیده شده است ،نشان دهنده کوتاهتر ین مسیر تا مرز بهینه تولید
است .واضح است که این مدل ،مازاد نهاده و کمبود ستاده را بطور همزمان در رسیدن به
مرز کارا ،در نقطهای که کمترین فاصله تا  Dدارد ،لحاظ میکند .این پیکان گویای مدل
جمعی  SBMاست .مشکل اصلی دیگر در روش نهادهگرا و ستادهگرا این است که با تغییر
واحد اندازهگیری ،جواب های متفاوتی بدست خواهد آمد .به عنوان مثال با تغییر واحد از
کیلوگرم به تن برای مقادیر مازاد نهاده و کمبود ستاده ،دو جواب مختلف خواهیم داشت
(امامی میبدی .)1930 ،برای حل این مشکل نیز از مدل  SBMجمعی استفاده میشود.
مدل  ،SBMکه توسط تون )6002 ،1332( 1معرفی شده است نوعی مدل ترکیبی برای
اندازهگیری کارایی پایا به تغییر واحد اندازهگیری است و با نامهای اندازه آزاد6و واحدهای
ثابت 9نیز شناخته میشود .در این مدل دو فرض وجود دارد ،فرض واحدهای ثابت :که بر
اساس آن مقادیر نهاده ( )xو ستاده ( )yنسبت به تغییر واحدها ثابت است .و فرض
یکنواختی 1که مطابق آن مقادیر دارای کاهش یکنواخت برای هر مازاد نهادهها (  ) siو
کمبود ستادهها (  ) s rمیباشد .این مقادیر (اسلکها) ،مقادیری هستند که باید برای
رسیدن به مرز کارا از اطالعات آنها استفاده کرد .به منظور اندازهگیری کارایی بنگاهها با
رویکرد  SBMمدل کسری و غیر خطی رابطه ( )1ارایه شده است.
1 m si

m i 1 xio
Min   
1 s s
1  r
s r yro
1

()1

s.t.
xo  X   s 
yo  Y   s 

  0, s   0, s   0
1

Tune
Dimension Free
9
Units Invariant
1
Monotone
6
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در مدل فوق  s  ، و  s متغیر و  X  0است .در صورتی که  xio  0شود ،آنگاه ما
Si
xio

را از تابع هدف خارج خواهیم نمود .در صورتی که  yro  0شود ،آنگاه ما آن را با

S i
یک عدد مثبت بسیار کوچک جایگزین خواهیم نمود ،و در نتیجه
yro

در تابع هدف

نقش جریمه خواهد داشت( .کوپر و همکاران .)6002 ،1در این مدل بنگاهی کارا است که
مقدار تابع هدف آن برابر با یک (  )   1و متغیرهای مازاد و کمبود نهادهها و ستادهها
برابر صفر باشد.
 -2-3اندازهگیری کارایی زیست محیطی با رویکرد تابع فاصله تولید جهتدار
آلودگی زیست محیطی از دید تولیدکنندگان نوعی ستاده نامطلوب است .برای نخستین
بار ستاده نامطلوب به وسیله پیتمن )1339( 6مورد توجه قرار گرفت .پس از آن مدلها
و مطالعات پیچیده و گستردهای در جهت محاسبه میزان ناکارآمدی تولید ناشی از ستاده
نامطلوب و تخمین قیمت سایهای آن توسط اقتصاددانان محیط زیست صورت پذیرفت.
یکی از راهکارهای ابتدایی برای محاسبه ناکارآمدی زیستمحیطی که از نخستین گامها
مورد توجه قرار گرفت رویکرد تحلیل پوششی دادهها است .اما برای محاسبه ناکارآمدی با
این روش چالش های زیادی وجود داشت و دلیل آن به نحوه رفتار آالینده در تابع تولید،
مربوط میشد( .هاکوس و تزرمس .)6019 ،9فار 1و همکاران ( )1333تبادل بین کیفیت
زیستمحیط ی و توسعه اقتصادی را به وسیله رویکرد توابع فاصلهای ناپارامتریک ترسیم
نمودند .چونگ ،)1332( 8در رساله دکترای خود با عنوان " تابع فاصله جهتدار و ستاده
نامطلوب " از این تابع برای محاسبه کارایی فنی زیستمحیطی استفاده نمود .سپس
چمبرز و همکاران ،)1333( 2با الهام گرفتن از تابع فایده در تئوری مصرفکننده و تابع
کمبود در تئوری تولیدکننده ،یک تکنیک محاسبه کارایی فنی جمعپذیر 2را ارائه دادند.
این تکنیک که بعنوان مدل  DDOFیا تابع فاصله ستاده جهتدار شناخته میشود ،بر
1

Cooper et al
Pittman
9
Halkos and Tzeremes
1
Fare et al
8
Chung
2
Chambers et al
2
Additive
6
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خالف مدلهای تحلیل پوششی نهادهگرا و یا ستادهگرا ،برای محاسبه کارایی
زیستمحیطی اجازه میدهد که بطور همزمان به مقادیر ستاده مطلوب اضافه و از مقادیر
ستاده نامطلوب کاسته شود .برای آشنایی با این روش فرض میشود که مجموعه تولید
برابر [ ) ] P( xبرای نهاده  xبا دامنه  x  RNاست .همچنین نهاده

x

تولید کننده ستاده

نامطلوب u 1با برد  u  RJو ستاده مطلوب  vبا برد  v  RMاست .برای محاسبه مقدار
کارایی زیستمحیطی به وسیله تابع فاصله 6که در سال  1320توسط شفارد 9معرفی شد،
باید فروض زیر را در نظر گرفت (فار و گروسکپف:)6001 ،1
 -1فرض امکان دستیابی ضعیف:8
اگر ) : (u, v)  P( xدر صورتی که  0    1آنگاه )( v, u)  P( x
یعنی کاهش ستاده نامطلوب با کاهش ستاده مطلوب همراه بوده و هزینهبر است.
 -6بردارهای ستاده مطلوب و نامطلوب در مبدأ به صورت پیوسته هستند و ستاده نامطلوب
محصول جانبی ستاده مطلوب در روند تولید است:
اگر ) - (u, v)  P( xدر صورتی که  u  0آنگاه v  0
 -9شرط امکان دسترسی قوی:

)v '  v  (v ', u)  P( x) and (v, u)  P( x

با توجه به این رابطه اگر بردار امکانپذیری از ستاده در اختیار باشد ،هر بردار امکانپذیر
دیگر که کوچکتر از آن است ،نیز امکانپذیر خواهد بود .به تعبیری دیگر افزایش ستاده
مطل وب در این حالت هزینه جانبی در بر نخواهد داشت .بر اساس این فرض این امکان
وجود دارد که با افزایش ستاده مطلوب در سطح نهادههای معین ،در میزان تولید ستاده
نامطلوب ثابت بماند.
2
با توجه به فروض فوق و در صورتی که واحدهای تصمیم گیرنده  k  1, 2,..., Kدر
نظر گرفته شوند ،،مجموعه محصول به صورت رابطه ( )8خواهد بود.

1

Undesirable Outputs
Distance Function
9
Shephard
1
Färe and Grosskopf
8
Weakly disposable
2
Decision making units
6
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K

P( x)   v, u  :  k vkm  vm , m  1, 2,..., M ,
k 1


 u j , j  1,..., J ,

()8

 xn , n  1,..., N ,

K

kj

 u
k

k 1
K

 x

kn

k

k 1

k  0, k  1,..., K 

در این روابط  k , k  1,..., Kوزنهای ستاده مطلوب و نامطلوب و نهادهها است.
همانطور که رابطه فوق نشان میدهد این وزنها گویای مقادیر نامنفی و بازده ثابت نسبت
به مقیاس است .همچنین قیدهای نابرابری ستادههای مطلوب و برابری ستادههای نا-
مطلوب در رابطه فوق ،به ما در اعمال فروض ذکر شده کمک میکنند .برای تحقق فرض
پیوستگی در مبدا باید قیود زیر ،بر ستاده نامطلوب اعمال شود (فار و همکاران.)6001 ،
𝐾𝑘=1,…,

𝑢𝑘𝑗,

𝐽

𝑗=1

∑

; 𝐽𝑗=1,…,

𝑢𝑘𝑗,

𝐾

𝑘=1

∑

با توجه به فروض مذکور و تکنولوژی تولید ،هدف کاهش ستاده نامطلوب ،همراه با افزایش
ستاده مطلوب است .بنابراین عدم کارایی زیستمحیطی برابر فاصله مقدار محصول مطلوب
با حداکثر مقدار محصول مطلوبی است که بدون افزایش در ستاده نامطلوب قابل دسترسی
است .برای محاسبه این عدم کارایی چونگ و همکاران ،)1332( 1تابع فاصله ستاده جهت-
دار را ارائه نمودند .برای آشنایی با این روش بردار جهتدار )  g  ( gv ,  guمعرفی شده
که در آن  gvو  gvمقادیر 0و  1را اختیار نموده و نشان دهنده جهت حرکت تا مرز کارای
تولید هستند .برای مثال بردار ( -1و )0نشان دهنده فاصله تا مرز کارا ،با ثبات سطح
محصول مطلوب و کاهش محصول نامطلوب است .کوتاهتر ین مسیر زمانی است که  gvو
 gvبرابر  1باشند .با استفاده از این بردار میزان عدم کارایی زیستمحیطی بنگاه '  kبه
صورت رابطه ( )2است.
′
′
′
′
′
)𝑥(𝑃 ∈ ) 𝑢𝑔𝛽 𝐷(𝑥 𝑘 , 𝑣 𝑘 , 𝑢𝑘 ; 𝑔) = max 𝛽 𝑠. 𝑡. (𝑣 𝑘 + 𝛽𝑔𝑣 , 𝑢𝑘 −
()2
رابطه ( )2به وسیله یک مدل برنامهریزی خطی به صورت رابطه ( )2قابل حل خواهد بود.

Chung et al

1
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D ( x k ' , v k ' , u k ' ; g )  max 
s.t.
 vk ' m   g vm , m  1,..., M

()2

 uk ' j   guj , j  1,..., J
 xk ' n , n  1,..., N

K

 v

k km

k 1
K

kj

 u
k

k 1
K

 x

kn

k

1

k

k 1
K


k 1

k  0, k  1,..., K

در صییورتی که  D( x k ' , v k ' , u k ' ; g )  0شییود ،بنگاه به صییورت کارا فعالیت کرده و در
غیر این صییورت (  ) D( x k ' , v k ' , u k ' ; g ) 0بنگاه از لحاظ زیسییتمحیطی ناکارا عمل
میکند .کارایی زیسییتمحیطی از تابع فاصییله سییتاده شییفارد به دسییت آمده بود ،اما
همانطور که چونگ و همکاران ( )1332عنوان نمودند ،تابع فاصییله سییتاده شییفارد یک
شیکل خاص از تابع فاصیله سیتاده جهتدار اسیت و مقدار عددی استاندارد شده کارایی
زیستمحیطی به صورت رابطه ( )3بدست میآید.
()3

1
1  D( x , vk ' , u k ' ; g ) 
'k

D( x, v, u ) 

 -2-3دادههای تحقیق
آلودگی زیستمحیطی و پدیده تغییر اقلیم و همچنین تجدید ناپذیری حاملهای انرژی
فسیلی ،از چالش های اصلی استفاده از این منابع کمیاب و ارزشمند به شمار رفته که در
اثر توسعه ناپایدار و الگوهای نادرست مصرف انرژی و افزایش جمعیت و غیره به وجود
آمده و با شدت بیشتری ادامه داشته و اثرات جانبی منفی بسیاری را به جامعه متحمل
ساخته است .همانطور که نمودار ( )1نشان میدهد ،روند تغییرات انتشار آالیندههای
گلخانهای بخش صنعت در سالهای اخیر بسیار پر شتاب بوده و این مهم ضرورت برنامه-
ریزی مناسب و تقلیل آثار سوء ناشی از مصرف انواع حاملهای انرژی و توجه به میزان
انتشار انواع آلودگیها را در این بخش ضروری میسازد .بررسی مقدار انرژی مصرفی
کارگاه های صنعتی بر اساس نوع فعالیت ،به تفکیک کدهای دو رقمی  ISICدر سالهای
 1936-1933نشان میدهد که گروه های تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی و تولید
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فلزات اساسی بیشترین مقدار انرژی را در میان سایر کارگاههای صنعتی به خود اختصاص
دادهاند؛ بطوری که در سال  1933مقدار مصرف انرژی صنایع تولید سایر محصوالت کانی
غیر فلزی  20/8میلیون بشکه نفت خام و تولید فلزات اساسی  13/1میلیون بشکه نفت
خام بوده است ،و این مقادیر به ترتیب معادل  63/8درصد و  66/3درصد از کل انرژی
مصرفی در بخش صنعت را شامل میشوند (مرکز آمار ایران .)1931 ،بنابراین ضرورت
تولید کارآمد در این دو زیربخش صنعت از لحاظ شاخصهای فنی و زیستمحیطی ،باید
بیش از سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد .در این راستا این مطالعه با استفاده از ضرایب
موجود در ترازنامه انرژی ،ارزش آالیندههای منتشره صنایع انرژیبر کشور را برآورد کرده
و با استفاده از اطالعات ارزش تولید ،مواد اولیه ،انرژی ،موجودی سرمایه و نیروی کار به
بررسی کارایی فنی و زیستمحیطی ،در این صنایع میپردازد .برای این منظور از اطالعات
مرکز آمار ایران که در سال  1932منتشر شده است ،استفاده میشود .صنایع انرژیبر
کشور که شامل صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی (کد  )62و تولید فلزات
اساسی (کد  )62هستند ،به تفکیک در جداول ( )1و ( )6درج شدهاند.

نمودار ( :)1روند تغییرات انتشار گازهای آالینده گلخانهای در بخش صنعت کشور
منبع  :ترازنامه انرژی سال  1932وزارت نیرو
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جدول ( :)1صنایع زیر گروه کدهای  ،22به تفکیک کدهای چهار رقمی .ISIC
کد ISIC
62
6231
6236
6231
6238
6232
6232
6233
6233

نام صنعت
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی
تولید کاالی سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی
تولید کاالی سرامیکی نسوز-عایق حرارت
تولید سیمان آهک گچ
تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ
بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ
تولید آجر
تولید محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده (تولید
آسفالت)
منبع :نتایج آمارگیری از کارگاههای  10نفر کارکن و بیشتر.

جدول ( :)2صنایع زیر گروه کدهای  ،22به تفکیک کدهای چهار رقمی .ISIC
نام صنعت

ISIC
62
6210
6261
6266
6269
6291
6296

تولید فلزات اساسی
تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد
تولید محصوالت اساسی مس
تولید محصوالت اساسی آلومینیومی
تولید فلزات گرانبها و سایر محصوالت اساسی بجز آهن ،فوالد ،مس و آلومینیوم
ریخته گری آهن و فوالد
ریخته گری فلزات غیر آهنی
منبع :نتایج آمارگیری از کارگاههای  10نفر کارکن و بیشتر.

 -4یافتههای تحقیق
در این بخش قبل از محاسبه کارایی ،مقادیر محاسبه شده انتشار آالیندههای مختلف و
هزینه های اجتماعی مربوطه ارائه شده است .برای محاسبه مقادیر انتشار هر کدام از
آالیندهها در صنایع مختلف ،مقادیر انواع سوخت مصرفی 1در هر کدام از صنایع در ضریب
آالیندگی 6مربوط به آن سوخت ضرب شده و به مقادیر آالیندگی تبدیل شده و سپس
 1آالیندهها شامل  ،CH4 ،CO ،CO2 ،SO2 ،NOxو  SMPو سوختها شامل بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت
کوره ،گاز مایع و گاز طبیعی است..
 6این ضریب در ترازنامه انرژی سال  1932ارئه شده است.
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این مقادیر برای سوختهای مختلف جمع زده میشوند تا مقادیر آالیندههای هر صنعت،
به تفکیک نوع آالینده بدست آید .این مقادیر در جدول ( )9ارایه شده است .همان طور
که مشاده میشود بیشترین آالیندگی  CO2مربوط به صنایع تولید محصوالت اولیه آهن
و فوالد و تولید سیمان ،آهک و گچ میباشد .صنعت سیمان از لحاظ انتشار ،NOx
 SPM،SO2و  CH4نیز در ردیف اول قرار داشته و از آالیندهترین صنایع میباشد .پس از
بدست آوردن مقادیر انتشار صنایع انرژیبر به تفکیک نوع آالینده ،با استفاده از آمار
ترازنامه انرژی سال  ،1932مقادیر انواع آالیندهها را برای صنایع مختلف ،در میزان هزینه
اجتماعی ناشی از هر کدام از انواع آالیندهها 1ضرب نموده و نهایتا میزان هزینههای
اجتماعی انواع آالیندهها به صورت جدول ( )1بدست میآید.
پس از بررسی وضعیت آالیندگی صنایع کد  62و  62بخش صنعت ،در این قسمت کارایی
فنی و سپس کارایی زیستمحیطی صنایع کد  62و  62بر اساس طبقهبندی چهار رقمی
 ISICدر سال  1932مورد محاسبه قرار میگیرد .برای ارزیابی کارایی فنی ،از رویکرد
 SBMاستفاده شده است .نتایج حاصل شده از محاسبه کارایی فنی در جدول ( )8بیان
شده است .برای اندازهگیری کارایی زیستمحیطی نیز از رویکرد تابع فاصله تولید جهتدار
استفاده شده و مقادیر محاسبه شده در جدول ( )2ارائه شده است .همانطور که در جدول
( )8مشاهده میشود ،تولید کاالی سرامیکی نسوز-عایق حرارت ،ریختهگری آهن و فوالد
و ریخته گری فلزات کمترین مقدار کارایی فنی را دارا هستند .جدول ( )2نشان میدهد
که صنعت تولید سیمان ،آهک و گچ با مقدار کارایی زیستمحیطی  ،0/86پس از صنعت
تولید آجر با مقدار کارایی زیستمحیطی  0/81پایینترین کارایی زیستمحیطی را به
خود اختصاص داده است .بطور کلی از جداول ( )8و ( )2نتیجه میشود که بسیاری از
صنایع مانند تولید سیمان ،گچ و آهک و تولید آجر که از لحاظ فنی کارا میباشند ،از
لحاظ زیستمحیطی کارآمد نبوده و این صنعت میتواند با همین مقدار نهاده مصرفی و
ستاده مطلوب اقدام به کاهش تولید آالیندهها نموده و میزان کارایی زیستمحیطی خود
را ارتقاء بخشند .برخی صنایع نیز مانند تولید کاالی سرامیکی نسوز-عایق حرارت ،تولید
محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی و ریختهگری آهن و فوالد به طور همزمان
از کارایی فنی و زیستمحیطی پایینی برخوردارندکه این صنایع با ثبات نهادهها میتوانند
از یک سو سطح محصول مطلوب را افزایش و از سوی دیگر سطح محصول نامطلوب را
 . 1آمار مربوط به هزینه اجتماعی انواع آالیندهها از ترازنامه انرژی سال  1932استخراج شده است.
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کاهش دهند .مقایسه کارایی فنی و زیستمحیطی در دو کد مورد بررسی نشان میدهد
که صنایع مربوط به کد  62اگر چه از لحاظ کارایی فنی بهتر از صنایع کد  62عمل
نمودهاند لیکن میزان کارایی زیستمحیطی در آنها بسیار پایینتر از صنایع کد  62است.
جدول ( :)3انتشارآالیندههای مختلف از صنایع انرژیبر سال ( 1332کیلوگرم)
CH4
CO2
SPM
CO
SO2
NOx
ISIC
10238/72 523990494/6 81094/43
368707/6
320059/34 836261/42 2691
2305/4
102659008/9
20296/64
84047/78
189062/18 178222/36 2692
366155/3 13421041782 2888737/93 2099174/18 86045901/6 30127453/8 2694
11581/47 327893645/4 138474/39 1566303/01 1539075/35 626213/26 2695
3134/66
105005552/5
29962/07 1484688/99 232500/53 195652/76 2696
188358/32 5879443774 1563191/53 2230572/04 53879694/8 14789083/9 2697
27423/02 1428685168 171301/18 1149690/39 1129517/74 1999913/6 2698
34403/4
927414090/6 374035/7
1327315/4 7353797/67 2071588/49 2699
266803/65 14444386998 2034507/92 3581840/45 3087123/27 23058667 2710
19738/08 716155283/9 174041/62 680708/75 3853712/01 1516907/83 2721
9170/19
431484620/4
79121/54
702212/25 335757/49 692727/97 2722
5917/12
165330435/9
62074/08
462575/94 1274228/78
376564
2723
5054
184506773/4
47227/37
611003/17 792869/77 372267/15 2731
870/57
33800450/41
8644/88
101500/48
84057/86
60259/94 2732

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( :)4هزینههای اجتماعی صنایع انرژیبر به تفکیک نوع آالینده (ریال/کیلو)
ISIC
6231
6236
6231
6238
6232
6232
6233
6233
6210
6261
6266
6269
6291
6296

NOx
2326026
1121820
612828928
8118320
1202232
161890222
12191130
12069132
133132306
16128916
8236821
9031186
9083119
138136

SO2
2333312
1268212
6180291861
93123132
8311932
1912299212
63696866
139303211
22129621
32961909
3936962
91313209
13312393
6101019

CO
312311
618398
8930223
1066622
9316231
8263103
6386108
9103812
3133122
1213020
1309631
1132338
1823082
620289

SPM
1228323
1138962
120168328
3188118
1221881
36020262
10033102
66063010
113312323
10613233
1283233
9288212
6231986
803166

منبع :یافتههای تحقیق

CO2
21228293
11020123
1393118339
11303911
11931820
308613213
138226261
162013291
1323909619
33031263
83032191
66219282
68620013
1263910

CH4
63113
2291
1089161
99910
3012
811213
23329
33380
222920
82220
62928
12013
11892
6801
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جدول ( :)5مقادیر کارایی فنی صنایع انرژیبر کشور
ISIC
6231
6236
6231
6238
6232
6232
6233
6233
میانگین
6210
6261
6266
6269
6291
6296
میانگین

نام صنعت
تولید کاالی سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی
تولید کاالی سرامیکی نسوز-عایق حرارت
تولید سیمان ،آهک و گچ
تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ
بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ
تولید آجر
تولید محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی
سایر محصوالت کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده (تولید آسفالت)
تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد
تولید محصوالت اساسی مس
تولید محصوالت اساسی آلومینیومی
تولید فلزات گرانبها و سایر محصوالت اساسی -بجز آهن و فوالد و مس و آلومینیوم
ریختهگری آهن و فوالد
ریختهگری فلزات غیر آهنی

کارایی
1
0/11
1
1
1
1
0/88
0/99
0/99
1
1
1
1
0/19
0/19
0/99

منبع:یافتههای تحقیق

جدول ( :)2مقادیر کارایی زیستمحیطی صنایع انرژیبر کشور
ISIC
6231
6236
6231
6238
6232
6232
6233
6233
میانگین
6210
6261
6266
6269
6291
6296
میانگین

نام صنعت

کارایی

تولید کاالی سرامیکی غیر نسوز غیر ساختمانی
تولید کاالی سرامیکی نسوز-عایق حرارت
تولید سیمان آهک گچ
تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ
بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ
تولید آجر
تولید محصوالت گلی و سرامیکی غیر نسوز ساختمانی
سایر محصوالت کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده (تولید آسفالت)

0/83
0/26
0/86
0/32
0/36
0/81
0/21
0/82
0/22

تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد
تولید محصوالت اساسی مس
تولید محصوالت اساسی آلومینیومی
تولید فلزات گرانبها و سایر محصوالت اساسی -بجز آهن و فوالد و مس و آلومینیوم
ریختهگری آهن و فوالد
ریختهگری فلزات غیر آهنی

0/28
1
1
0/31
0/32
1
0/31

منبع :یافتههای تحقیق
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 -5نتیجه گیری
این مقاله با استفاده از دو رویکرد تابع فاصله جهتدار و  SBMبه ترتیب به بررسی کارایی
زیستمحیطی و کارایی فنی در صنایع انرژی بر کشور که شامل صنایع تولید سایر
محصوالت کانی غیر فلزی (کد  )62و تولید فلزات اساسی (کد  )62هستند ،پرداخته
است .بر اساس نتایج اغلب این صنایع بهرغم کارایی فنی ،از کارایی زیستمحیطی پایینی
برخوردار میباشند .بر همین اساس میتوان گفت این صنایع با تغییر شیوه تولید میتوانند
بدون کاهش در محصول و یا افزایش نهاده ،میزان آالیندگی خود را کم نمایند .با توجه
به میزان مصرف باالی انرژی در صنایعی که کارایی زیستمحیطی کمتری دارند از جمله
راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی و آالیندههای زیستمحیطی در این صنایع
پیشنهاد میشود ،میتوان به جایگزینی سوختهای سبک کم کربنه به جای سوختهای
سنگین (مثال گاز طبیعی به جای زغال سنگ) ،استفاده از سوختهای غیر متداول دارای
کربن اندک مانند مواد زاید ،سوختهای ضایعاتی و زیست تودهها (بیومس) و استفاده از
تکنولوژی فیلترهای هیبریدی جهت کاهش آالیندهها (به خصوص انتشار گرد و غبار)
اشاره نمود .البته پیادهسازی تمامی این برنامهها نیازمند تنظیم مقررات زیستمحیطی
برای تولیدکنندگان است .برقراری مالیات بر محصول نامطلوب یکی از متداولترین راهها
برای افزایش انگیزه تولیدکنندگان در جهت بکارگیری روشها و فنآوری سازگار با محیط-
زیست است .بنابراین توصیه میشود تا قوانین و مقررات زیستمحیطی مربوط به
تولیدکنندگان این صنایع مورد بازبینی قرار گرفته و با سختگیری بیشتری تنظیم شود
تا تولیدکنندگان برای افزایش کارایی زیستمحیطی خود تالش نمایند.
فهرست منابع
 .1آماده ،،حمید ،و رضایی ،علی ( .)1930اندازهگیری کارایی زیستمحیطی با استفاده از مدل
کارایی سراسری ستاده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیری سراسری در بخش تولید انرژی
الکتریکی شرکتهای برق منطقهای .مطالعات اقتصاد انرژی.168-181 ،90 ،
 .6امامی میبدی ،علی ( .)1930کارایی و بهرهوری از دیدگاه اقتصادی  ،انتشارات دانشگاه عالمه
طباطبایی ،تهران.
 .9دریجانی ،علی ،شرزهای ،غالمعلی ،پیکانی غالمرضا ،صدراالشرافی ،سیدمهریار ،و یزدانی
سعید ( .)1931برآورد کارایی زیستمحیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی (مطالعه
موردی کشتارگاههای دام استان تهران) .اقتصاد کشاورزی و توسعه.119-118 ،81 ،
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.162-39 ،6 ، سال اول، اقتصاد محیطزیست و انرژی.مسافت جهتدار
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. تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه زابل و نورالعلم.استفاده از نرمافزار اکسل
 ابراهیمی. م: ترجمه. مقدمهای بر تجزیه و تحلیل کارایی و بهرهوری.)1933( . جی.کوئلی تی
. انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی: تهران،مهر
10  نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه های صنعتی.)1931( مرکز آمار ایران
. انتشارات مرکز آمار ایران،1933 نفر کارکن و بیشتر سال
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