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آلودگی ناشیی ا انتشیار گا های گلخانهای یکی ا مهمترین مسائل یست محیطی جهان امرو
اسیت .در این میان گا دیاکسیدکربن ناشی ا احتراق سوختهای فسیلی ،بیشترین سهم را ا
انتشار گا های گلخانهای به خود اختصاص میدهد .طی سالهای  0831تا  ،0838بخش صنعت
ایران با داشیتن سیهم متوسیطی حدود  01/0درصد ،نقش بسزایی در انتشار دیاکسیدکربن در
بین کل بخشهای مصیر کننده انرژی کشیور داشته است.در این میان سهم شهرهای بزرگ و
کالن شیهرها در آلودگی هوا که بخش اظميی ا صنای را در خود جای دادهاند بهمراتب بیشتر
اسیت .اسیتان آرربایجان شرقی با تيرکز صنای تولید ماشینآالت و تجهیزات ،یکی ا قطبهای
صینعتی کشیور به شیيار رفته و ا جيله اسیتانهای با سطح آلودگی باال میباشد .به .بر هيین
اسیاس در مطالعه حاریر ،انتشیار دیاکسیدکربن در یربخشهای صنعتی منمور کاهش انتشار
دی اکسیید کربن در اسیتان ،شیناخت ظوامل موبر بر ترییرات انتشیار آن رروری میباشداستان
آرربایجان شیییرقی طی دوره مانی  ،0831–0838به پنج ظامل ابر فعالیت ،ابر سیییاختاری ،ابر
شدت انرژی ،ابر ترکیب سوخت و ابر رریب انتشار تجزیه میشود و با استفاده ا روش ،LMDI
ابر ترییر هر یک ا آنها بر ترییرات انتشار دیاکسیدکربن مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج نشان
میدهد که ترییرات در ابر فعالیت و ابر ریریب انتشیار به ترتیب بیشیترین ابررا بر رشد انتشار
دیاکسیدکربن یربخشهای صنعتی استان داشتهاند .در نقطه مقابل ،ترییرات ابر شدت انرژی،
ابر ساختاری و ابر ترکیب سوخت ظوامل اصلی کاهش انتشار دیاکسیدکربن بودهاند.
واژههای کلیدی:تحلیل تجزیه شییاخ  ،انتشییار دیاکسیییدکربن ،یربخشهای صیینعتی ،روش
 ،LMDIاستان آرربایجان شرقی ،ایران
طبقهبندی.Q53 ،Q51 ،Q50 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
آلودگیناشیی ا انتشیار گا های گلخانهای یکی ا مهمترین مسائل یست محیطی جهان
امرو است .اهيیت آلودگی هوا بهاندا های است که در بسیاری ا قوانین و مقررات ملی و
بیناليللی بیه آن توجیه شیییده اسیییت .ا جيله کنفرانس ملل متحد در سیییال ،0332
معیاهیدهای تحت ظنوان کنوانسییییون ترییرات آ و هوایی تصیییویب کرد که هد آن
جلوگیری ا ترییرات غیرظادی اقلیيی و گرم شیییدن فاجعهبار کره مین اسیییت و پیيان
کیوتو که در سیال  2119وری شید ،اولین توافقنامهای اسیت که سیعی میکند انتشار
گا های گلخانهای را محدود کند.
نزدیک به دوسوم ا تولید گا های گلخانهای در سال  2102ا ده کشور نشأت گرفته که
چین با سیهم  21درصید و ایالت متحده امریکا با سهم  01درصد ا هيه کشورها پیشی
گرفتییهانیید ،ایران نیز در رتبییم نهم این ردهبنییدی قرار دارد ژآژانس بیناليللی انرژی،0
 ،2109ص )3 ،در این میان دیاکسیدکربن ژ )CO2ناشی ا احتراق سوختهای فسیلی،
بیشیترین سیهم را ا انتشار گا های گلخانهای به خود اختصاص میدهد .آمار موجود در
ایران نشیان میدهد که سیرانه انتشیار  CO2ا  8/01تن در سال  0331به  1/31تن در
سیییال  2102افزایش ییافتیه اسیییت ژآژانس بیناليللی انرژی ،2109 ،ص )31 ،یکی ا
مهمترین شییاخ ها که بهطور گسییترده در خصییوص حفازت ا محیس یسییت مال
مقایسیه کشیورها بوده و بهصورت ساالنه منتشر می شود ،شاخ ظيلکرد محیس یست
ژ )2EPIاسیت که ایران در سال  2102ا نکته نمر این شاخ در رتبه  009جهان قرار
گرفته اسیت ،در حالی که در سیال  2101در رتبه  ،13در سال  2113در رتبه  11و در
سییال  2111در رتبه  98قرار داشییته اسییت .نزول رتبم ایران در شییاخ ظيلکرد محیس
یست ،اهيیت توجه به این مقوله را بیشتر میسا د ژفطرس و براتی.)0833 ،8
بخش صینعت ایران طی سالهای  ،0831-0838با داشتن سهيی بهطور متوسس حدود
 01/0درصیید ،نقش بسییزایی در انتشییار  CO2در بین کل بخشهای مصییر کننده انرژی

1

International Energy Agency
Environmental Performance Index
3
)Fotros & Baraty (2010
2
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داشته است .کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر بهظنوان صنای متوسس و بزرگ،0
در سیال  0838بیش ا  30درصید ا انرژی مصرفی بخش صنعت را در اختیار داشتهاند.
این کارگاهها در 28یربخش صیینعتی ژکدهای دو رقيی  )2ISICطبقهبندی شییدهاند.در
این میان ،شییهرهای بزرگ و کالن شییهرها که بخش اظميی ا صیینای را در خود جای
دادهاند در آلودگی هوا سییهم ظيدهای دارند .اسییتان آرربایجان شییرقی به دلیل اسییتقرار
کارخانههای بزرگ صینعتی ،موقعیت مناسیبی در اقتصییاد کشیور بهویژه در شییيال غر
کشیور داشیته و جزء صینعتیترین اسیتانهای کشیور محسوبيیشود .آمار موجود نشان
میدهد که در سییال  ،0838به میزان  9/1درصیید ا کارگاههای صیینعتی ده نفر کارکن و
بیشییتر کشییور ،در اسییتان آرربایجان شییرقی قرار داشییته اسییت.بهمنمور کنترل و کاهش
آلودگیهایی هيچون  CO2در اسیتانهای صینعتی هيچون آرربایجان شییرقی ال م است
که ظوامل مؤبر بر انتشار آلودگیهای مزبور مورد بررسی قرار گیرد .ا هيین روی مطالعه
حارییر با اسییتفاده ا آمار و اطالظات کارگاههای صیینعتی ده نفر کارکن و بیشییتر اسییتان
آرربایجان شیرقی طی دوره مانی ،0831-0838به تجزیه ظوامل مؤبر بر انتشار آلودگی
 CO2یربخشهای صیینعتی ژدر سییطح کدهای دو رقيی  )ISICبه پنج ظامل ابر فعالیت،
ابر سییاختاری ،ابر شییدت انرژی ،ابر ترکیب سییوخت و ابر رییریب انتشییار میپردا د و با
بیهکیارگیری فرم جيعی روش  ،8LMDIابر ترییر در هر ییک ا ظوامل مذکور را بر روی
ترییرات انتشار  CO2یربخشهای مزبور مورد بررسی قرار میدهد.
در این مطالعه سیعی میشیود تا ریين تحلیل روند ظوامل مذکور به سییؤاالت یر پاسخ

داده شود:
 .1تأبیر افزایش تولیدات صیینعتی در ترییرات انتشییار  CO2یربخشهای صیینعتیاسییتان
آرربایجان شرقی چقدر بودهاست؟
 .2ترییرات ساختاری صورت گرفته در طی دوره مورد بررسی چه ابری بر روند ترییرات
انتشار CO2یربخشهای صنعتی استان آرربایجان شرقی داشته است؟
 .3تأبیر ترییرات شییدت انرژی در ترییرات انتشییار CO2یربخشهای صیینعتی اسییتان
 1کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کارگاهی است که متوسس تعداد کارکنانش در سالهای مورد بررسی ،ده نفر
و بیشتر بوده است .ظلت انتخا کارگاههای ده نفر کارکن و بیشتر آن است که این کارگاهها بخش اظمم کارگاههای
صنعتی در ایران را تشکیل میدهند و هيچنین دارای آمار و اطالظات منسجم سری مانی میباشند.
2
International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
3
Logarithmic Mean Divisia Index
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آرربایجان شرقی به چه میزان بودهاست؟
 .4ترییر در ترکیب سوختهای مصرفی مختلف چه سهيی در ترییرات روند انتشارCO2
یربخشهای صنعتی استانآرربایجان شرقی داشته است؟
 .5ترییر در رییریب انتشییار سییوختهای مختلف چه سییهيی در ترییرات انتشییار CO2
یربخشهای صنعتی استان آرربایجان شرقی داشته است؟
سیییا ماندهی مقاله به این ترتیب اسیییت که در ادامه و در بخش دوم ،مبانی نمری و در
بخش سیوم پیشینه تجربیتحقیق آورده شده است .در بخش چهارم روششناسی تحقیق
و در بخش پنجيتجزیه و تحلیل یافتهها ارائه میگردد .در نهایت ،در بخش شیییشیییم به
نتیجهگیریو ارائه پیشنهادات سیاستی پرداخته میشود.

 -2مبانی نظری
در پی وقوع بحران نفتی جهان در دهه  ،0311محققان درصیدد ارائه روشی برای تعیین
میزان ترییرات ابر سیاختاری بر تقارییای انرژی صینعتی برآمدند تا شییناخت ژر تری ا
سییا وکارهای موجود ترییر در مصییر انرژی صیینعتی را کسییب کنند ژفطرس و براتی،0
 .)0832ا این روی ،انگیزه اصیییلی در مینیه مطالعات تحلیل تجزیه ژ ،)2DAظيدتاً به
بهرهوری انرژی و بهطور غیرمسییتقیم به امنیت انرژی ارتباط دارد.تا حدود سییال 0331
ترییراتیانیدکی در این مینیه بیه وجود آمد .پس ا سیییال  ،0331با ترییرات آ وهوا و
افزایش انتشار گا های گلخانهای که تبدیل به یک مسئله جهانی شد ،تحلیل تجزیه برای
مطالعات انتشیار گا های گلخانهای و بهطور خاص در مورد انتشیار  CO2ناشیی ا مصر
انرژی نیز مورد استفاده قرار گرفت ژشو و آنگ.)2108 ،8
بهطور کلی ،در بررسیی موریوع تجزیه و برای تحلیل ظوامل مؤبر بر انتشار ،CO2طی دو
دهه گذشته دو رویکرد متفاوت تحلیل تجزیه ساختاری ژ )9SDAوتحلیل تجزیه شاخ
ژ )9IDAبه کار گرفته شده است.
هر کدام ا این تکنیکها دارای مزایا و معایبی میباشیند IDA .یک روش ساده است که
ا دادههای تجيی شییده در سییطح بخشییی و در سییطح کالن اسییتفاده میکند و نیا به
1

)Fotros & Baraty (2013
Decomposition Analysis
3
Xu & Ang
4
Structural Decomposition Analysis
5
Index Decomposition Analysis
2
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دادههیای کيتری دارد ،در حیالی که  SDAا اطالظات جداول داده-سیییتانده اسیییتفاده
میکند که هر چند سیال یکبار تهیه میشود و دادههای ساالنه آن در دسترس نیست .ا
هيین روی تکنیک  IDAبیشتر توسعه یافته است.
رویکرد  IDAبر اسیییاس«نمرییه اظداد شیییاخ  »0میباشییید و به دلیل انعطا پذیری
محاسباتی میتوان ا روشهای مختلفی برای شاخ سا ی آن استفاده کرد .بهطور کلی
این رویکرد ،به دو روش  IDAبر پایه شاخ السپیر 2ژشامل شاخ اصالح شده فیشر،
شیاخ ایدهآل فیشیر ،شیاخ شیپلی-سان و شاخ مارشال–اجورث) و  IDAبر پایه
شییاخ دیویژیا8ژشییامل شییاخ دیویژیای میانگین حسییابی ) )9AMDIو شییاخ
دیویژیای میانگین لگاریتيی ژ ))LMDIتقسیمبندی میشود ژلین و دیو.)2109 ،9
اغلیب روشهیای متداول اواخر دهه  0311و اوایل دهه  0331بهطور مفهومی مرتبس با
شییاخ السییپیر میباشییند ژجونگ و کیم.)2108 ،1با این وجود ا جيله مشییکالت
تکنیکهای شیاخ السپیر آن است که در هنگام افزایش تعداد ظوامل ژبه بیش ا سه
مورد) فرمولهیای محیاسیییبیاتی آنها ،شیییکل پیچیدهتری پیدا میکنند،ا هيین روی
تکنیکهای شاخ دیویژیا بهتر میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
برای اولین بار روش شیاخ دیویژیا ،بهظنوان یک روش جایگزین برای شاخ السپیر
توسس بوید و هيکاران 1ژ )0331پیشنهاد گردید.
رویکردهیای  LMDIو  AMDIکیه بیه ظنوان شیییاخ های دیویژیا در دو فرم جيعی و
رییربی مطرح میگردند ،دارای شییباهتها و تفاوتهایی میباشییند .روش  AMDIاکثر
ویژگیهیای تکنیک  LMDIرا دارد ،بهطوری که در بسییییاری ا مسیییائل میتوان ا آن
بیهجای  LMDIاسیییتفاده کرد و نتایج نزدیکی به دسیییت آورد .با این وجود  AMDIدر
مقایسییه با رویکرد  LMDIدارای دو کاسییتی یر میباشیید :اول آن که «آ مون برگشییت
ظامل »3در روش  AMDIبرقرار نیسیییت ،بنابراین این روش در برخی ا شیییرایس بهطور
مثال در تجزیه بین کشییوری که اختال بزرگی در بین دادهها وجود دارد میتواند منجر
1

Theoretical Foundation
Laspeyres IDA
3
Divisia IDA
4
Arithmetic Mean Divisia Index
5
Lin & Du
6
Jeong & Kim
7
Boyd et al.
8
Factor-Reversal Test
2
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به ایجاد پسییياند گردد .دومین کاسییتی روش مزبور هنگامی اسییت که مجيوظه دادهها
حاوی مقادیر صفر است.
در هر دو موقعیت رکر شده روش  LMDIمیتواند بهظنوان روشی بهتر جایگزین AMDI
شیود .به طوری که در هر دو فرم ریربی و جيعی این شییاخ «،آ مون برگشت ظامل»
برقرار میباشییید ،به این معنی که تجزیه ترییر در ظوامل را بدون هیچ پسیییياندی انجام
میدهد .ویژگی دیگر این شیاخ آن اسیت که در مسائل متفاوت به لحات تعداد ظوامل
مؤبر ،ا فرمول مشییابهی اسییتفاده میکنند .ا سییوی دیگر بین دو فرم رییربی و جيعی
شییاخ مزبور رابطه سییادهای وجود دارد که توریییح مفهوم آن دو را آسییانتر میکند.
وجود ارتباط بسییار سیاده و مستقیم بین روش رربی و جيعی ،یک ویژگی خو ا نمر
روششناسی است .بنابراین شاخ  LMDIدر مقایسه با سایر تکنیکهای شاخ سا ی
ا مشیخصیههای بهتری بر خوردار است .ا هيین روی در این مطالعه نیز ا این شاخ
استفاده خواهد شد.
هيان طور که بیان شد ،تجزیه بر اساس روش  LMDIمی تواند در قالب دو فرم جيعی و
رییربی صییورت پذیرد .انتخا بین دو فرم مذکور ظلیرغم وجود تفاوتهای کوچک ا نمر
روش محاسیبه ،نسبتاٌ دلخواه بوده و تفاوت اصلی آنها در سهولت استفاده و تفسیر نتایج
میباشید ژآنگ .)2119 ،در این میان تفسییر نتایج در روش تجزیه جيعی آسیان است و
بهظنوان یک نتیجه ا سیهولت تشخی ترییر جهت،این روش بیشتر در مطالعات به کار
میرود .فرم رییربی نیز بیشییتر برای مقایسییه روند ترییرات انتشییار گا های آالینده در
کشییورهای مختلف که همترا نيیباشییند ،کاربرد دارد0ژپورظبادالهان کویچ و هيکاران،2
 .)0838بهظالوه ،هر تحلیل تجزیه شیاخ میتواند به دو صورت دورهای و سری مانی
مورد بررسیی قرار گیرد که در صیورت وجود داده های کافی تجزیه سری مانی ژسال به
سیال) ترجیح داده میشیود ،چرا که نتایج حاصل ا این روش دگرگونی ناشی ا انتخا
ترییرات فناوری را کاهش میدهد .فلذا مطالعه حاریییر با اسیییتفاده ا روش جيعی و به
صورت سری مانی ژسال به سال) انجام میگیرد.

 -3پیشینه تجربی تحقیق
1

برای اطالظات بیشتر در مورد روش رربی و جيعی  LMDIبه ترتیب میتوان به مطالعه )Ang and Liu (2001

و ) Ang et al. (1998رجوع شود.
)Poor ebadolahan kovich et al. (2014

2
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طی سییالهای اخیر مطالعات متعددی با اسییتفاده ا تحلیل تجزیه ،به بررسییی ترییرات
انتشییار آلودگی  CO2مربوط به مصییر انرژی پرداختهاند که در ریل به برخی ا آنهاا
شاره میشود.
ژانگ و هيکاران 0ژ)2108در مطالعهای با اسیییتفاده ا روش  ،LMDIبه تجزیه و تحلیل
انتشیار آلودگی CO2ناشی ا تولید برق در چین طی دور0330–2113پرداختهاند .آنها
ظوامل مؤبر بر انتشییار CO2ناشییی ا تولید برق را به شییش ظامل ابر رییریب انتشییار ،ابر
کارایی تولید برق ،ابر قدرت حرارتی برق ،ابر سیییاختاری در قدرت حرارتی ،ابر شیییدت
انرژی برق و ابر فعالیت اقتصییادی تقسیییم کردهاند .نتایج تحقیق حاکی ا آن اسییت که
انتشیار CO2ناشیی ا تولید برق ساالنه با نر  12درصد رشد میکند و تولید برق حاصل
ا سیوخت غال سینگ دارای بیشیترین سهم ا انتشار  CO2در چین میباشد .هيچنین
ترییرات ابر فعالیت اقتصیادی مهمترین ظامل در افزایش انتشییار CO2ناشی ا تولید برق
اسیییت ،در حیالی کهترییرات ابر کارایی تولید برق نقش غالبی در کاهش انتشیییار CO2
داشته است.
وانگ و هيکاران 2ژ )2108با اسیتفاده ا روش LMDIظوامل مؤبر بر انتشار  CO2مربوط
به انرژی را در اسیتان جیانگسیو طی دوره  0331–2113بررسیی کردهاند .آنها انتشار
آلودگی مزبور را بیه پنج ظامل ابر فعالیت ،ابر سیییاختاری ،ابر شیییدت انرژی ،ابر ترکیب
سیوخت و ابر ریریب انتشار تجزیه کردهاند .نتایج نشان میدهد که ترییرات فعالیتهای
اقتصیادی مهمترین ظاملدر رشید تولید گا های گلخانهای مربوط به مصر انرژی استان
جیانگسییو میباشیید و ترییرات ابر شییدت انرژی نقش مهيی در کاهش تولید گا های
گلخانهای دارد.
جونگ و کیم 8ژ )2108با اسییتفاده ا روش LMDIانتشییار گا های گلخانهای را در بخش
کیارخیانیهای کشیییور کره جنوبی برای دوره  0333-2119به پنج ظامل ابر فعالیت ،ابر
سیاختاری ،ابر شیدت انرژی ،ابر ترکیب سیوخت و ابر رریب انتشار تجزیه کرده وبه این
نتیجه رسییدهاند کهترییراتابر سیاختاری و ابر شیدت انرژی بیشترین سهم را در کاهش
انتشار گا های گلخانهای مورد بررسی دارند.

1

Zhang et al.
Wang et al.
3
Jeong and Kim
2
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آقبسیییتانچی و هيکاران 0ژ )2100در مقالهای با بهکارگیری روش  LMDIبه بررسیییی
ظوامل مؤبر بر انتشار دیاکسیدکربن در  91یربخش صنعتی ترکیه در سطح کدهای دو
رقيی  ISICپرداختهاند .در این مقاله انتشیار CO2به پنج ظامل ابر فعالیت ،ابر ساختاری،
ابرشیدت انرژی ،ابر ترکیب سیوخت و ابرریریب انتشیار تجزیهشیده است .نتایج مطالعه
نشییان میدهد که ترییراتابر فعالیت و ابر شییدت انرژی مهمترین ظوامل ترییرات انتشییار
 CO2میباشیند .هيچنین غالسینگ بهظنوان آلودهکنندهترین سوخت وصنعت «آهن و
صنای بر پایه فوالد» بهظنوان آلودهکنندهترین صنعت تشخی داده شد.
پورظبیادالهیان کویچ و هيکاران ژ )0838با بهکارگیری روش جيعی  LMDIبه بررسیییی
ظوامل مؤبر بر انتشییار CO2در یربخشهای صیینعتی ایران در سییطح کدهای دو رقيی
 ISICطی دوره  0813-0831پرداختهاند .آنها ظوامل مؤبر بر انتشییار را به پنج جزء ابر
سیاختاری ،ابر فعالیت ،ابر شییدت انرژی ،ابر ترکیب سیوخت و ابر رییریب انتشییار تجزیه
کردند .نتایج نشییان میدهد که ترییرات ابر فعالیت ظامل اصییلی افزایش انتشییار CO2در
یربخشهای صیینعتی ایران بوده اسییت .در مقابل ،ترییرات ابر شییدت انرژی بهطور قابل
مالحمهای موجب کاهش انتشار  CO2شده است.
فطرس و براتی ژ )0832در مطالعهای با استفاده ا روشهای  LMDIو  AMDIطی دوره
 0811-0833به تحلیل ظواملی میپردا ند که انتشییار  CO2ناشییی ا مصییر سییوخت
سنگوارهای در بخش حيل و نقل را تحت تأبیر قرار میدهند .ظوامل ابرگذار مورد بررسی
رییریب انتشییار ،شییدت انرژی ،ترکیب سییوختی ،شیییوه حيل و نقل ،ابر سییاختاری،
فعالیتهای اقتصیادی بهصورت سرانه و رشد جيعیت میباشند .نتایج نشان میدهند که
ترییرات فعالیت اقتصیادی ،ابرساختاری و رشد جيعیت به ترتیب بیشترین ابر را بر رشد
انتشار  CO2در بخش حيل و نقل داشتهاند.
خلیلی ظراقی و هيکاران 2ژ )0830با اسییتفاده ا روش تحلیل تجزیه شییاخ ،LMDI
ترییرات انتشیار آلودگی  CO2در سیطح کالن اقتصیاد و در سطح بخشهای اقتصادی به
ظوامل ابرگذار را مورد بررسیییی قرار داده و به این نتیجه رسییییدند که در سیییطح کالن
اقتصیییاد ،ترییرات سیییرانه تولید ناخال داخلی ،جيعیت و شیییدت انرژی ،ابر مثبت بر
افزایش انتشیار  CO2داشیته اسیت و ترییرات ریریب انتشیار سیوختهای فسیلی نقش

Akbostanci et al.
)Khalili Araghi et al. (2012

1
2
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مؤبری در کاهش انتشیار CO2داشته است .نتایج بخش صنعت نیز نشان میداد که سهم
سییوختهای فسیییلی در انرژی مصییرفی و تولید این بخش ا کل تولید ناخال داخلی
کشیور نقش تعیینکننده در انتشیار  CO2داشتهاند .هيچنین نتایج مطالعه نشان میداد
که رییریب انتشییار سییوختهای فسیییلی و شییدت انرژی مصییرفی در بخش خدمات و
کشیاور ی نقش مثبت در انتشیار CO2داشیتهاند و ابر سهم بخش کشاور ی ا کل تولید
ناخال داخلی بر انتشییار CO2در این بخش برخال سییایر بخشهای اقتصییادی ،منفی
بوده است.

 -4روششناسی تحقیق
هيان گونه که پیشیییتر نیز اشیییاره شییید ،این مطالعه به تجزیه ظوامل مؤبر بر انتشیییار
دیاکسییدکربن در یربخشهای صینعتی اسیتان آرربایجان شیرقی در سطح کدهای دو
رقيی  ISICطی دوره مانی 0831–0838میپردا د.
کلییه مطیالعیات تحلییل تجزییه شیییاخ ا جيلیه روش  ،LMDIبیا تعریف ییک تاب
تعیینکننده شیروع میشیوند .برای در بهتر موروع فر کنید که در حالت کلی تاب
تعیینکننیده  ،Vمجيوع  Viظامل مختلف باشییید بهطوری که هر یک ا Viها تابعی ا n
متریر باشد؛ به ظبارت دیگر
ژ)0

Vi = x1,i , x2,i , … , xn,iو V = ∑ Vi = ∑ x1,i , x2,i , … , xn,i
𝐢

𝐢

که یرنویس  iمیتواند نشیانگر یک ویژگی کلی ،مانند شياره یربخشهای مصر کننده
انرژی ،نوع سییوخت و غیره باشیید .بهظالوه فر کنید که تاب تعیینکننده  Vطی دوره
صیییییفیییر تیییا دوره ،Tا

0
0
0
, . . . , X n,i
, X 2,i
V 0 = ∑i X1,i

بیییه = V T

T
T
T
, . . . , X n,i
, X 2,i
 ∑i X1,iترییر کند.
بر این اسییاس ،فرم کلی تجزیه جيعی بهشییکل یر فرمولبندی میشییود .در فرم جيعی
ترییرات به شکل مطلق بررسی میگردند و متریر وابسته بهصورتحاصل جيعی ا تفارل
مؤلفهها در طی مان بیان میشود ،به ظبارت دیگر
ژ)2
∆Vtot = V T − V 0 = ∆Vx1 + ∆Vx2 + ⋯ + ∆Vxn + ∆Vrsd
بهطوری که  ∆Vtotبیانگر کل ترییرات و 𝑑𝑠𝑟𝑉∆ بیانگر قسیيت پسیياند است که برای
روشهیایی هيچون روش  LMDIکه تجزیه بهصیییورت کامل انجام میگیرد ،این بخش
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حذ میشود.0
در رویکرد  ،LMDIفرمول کلی برای تییأبیرKامین ظییامییل در ترییرات مزبور برای فرم
جيعی بهصورت یر تعریف میگردد:2
)

ژ)8

T
xk,i
0
xk,i

( ∆Vxk = ∑ L(ViT , Vi0 ) ln
i

در تاب فوق ظبارت)  ،L(ViT , Vi0بیانگر متوسس لگاریتيی دو ظدد مثبت  aو  bمیباشدکه
توسس آنگ 8ژ )2119بهصورت یر تعریف شده است:
a−b
ژ)9
L(a, b) = { lna − lnb for a ≠ b
a
for a = b
در تحقیق حارر تاب تعیینکننده  ،Vمیزان انتشار آلودگی  CO2در بخش صنعت استان

آرربایجان شیرقی میباشید .بخش صینعت در  28یربخش صنعتی ژکد دو رقيی )ISIC
تقسییمبندی میشود که در این مطالعه با توجه به نبود اطالظات ار ش تولیدات و میزان
سیوختهای مصرفی برای برخی ا یربخشهای صنعتی استان آرربایجان شرقی ،میزان
 CO2انتشیییار ییافته ا  01یربخش صییینعتی مورد بررسیییی قرار میگیرد .9هر یک ا
یربخشهای صینعتی مزبور ا هفت نوع حاملهای انرژی ژشیش نوع سییوخت فسیلی و
برق)اسیتفاده میکنند .بدین ترتیب بر اسیاس روش مورد اسیتفاده توسس آنگ ژ،)2119
مجيوع انتشیار آلودگی  CO2در  01یربخش صینعتی مذکور ناشیی ا مصر حاملهای
انرژی 1گانه را میتوان بهصییورت یر به پنج ظامل ابر فعالیت ،ابر سییاختاری ،ابر شییدت
انرژی ،ابر ترکیب سوخت و ابر رریب انتشار تجزیه نيود:
ژ)9

Q i Ei Eif Cif
×
×
×
Q
Qi
Ei Eif

7

17

7

17

× C = ∑ ∑ Cif = ∑ ∑ Q
i=1 f=1
17 7

i=1 f=1

= ∑ ∑ QSi Ii Mif uif
i=1 f=1

کیه در آن انیدیس  iنشیییاندهنده یربخش صییینعتی و اندیسfبیانگر نوع حامل انرژی
میباشد.مفهوم متریرهای مورد استفاده در فرمول در جدول ژ)0توریح داده شده است.
 0برای اببات تجزیه کامل در روش جيعی  LMDIبه ) Ang and Liu (2001و ) Ang et al. (1998مراجعه شود.
 2برای رابطه فوق به مطالعه ) Wood and Lenzen, (2006مراجعه شود.
Ang
 9اسامی این  01یربخش صنعتی در جدول پیوست آمده است.

3
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جي پذیر ،کل ترییرات انتشیار CO2در فاصییله مانی صفر تا T

در روش تجزیه شیاخ
بهصورت یر تجزیه میشود:
ژ)1
∆Ctot = C T − C O = ∆Cact + ∆Cstr + ∆Cint + ∆Cmix + ∆Cemf
کیه در آن یرنویسهایmix ،int ،str ،actو emfبه ترتیب نشیییاندهنده ابر فعالیت ،ابر
ساختاری ،ابر شدت انرژی ،ابر ترکیب سوخت و ابر رریب انتشار میباشند.
جدول ( :)1تعریف متغیرها
متریر

توصیف متریر

متریر

C

میزان کل انتشار آلودگی
CO2

Cif

ار ش تولیدات کل
یربخشهای صنعتیژابر
فعالیت)
ار ش تولیدات یربخش
صنعتی iام
کل انرژی مصرفی
یربخشصنعتی iام

Qi
= Si
Q

Q
Qi
Ei

Eif

انرژی مصرفی حاصل ا
سوخت fام در یربخش
صنعتی iام

Ei
Qi
Eif
= Mif
Ei
= Ii

Cif
= Uif
Eif

توصیف متریر
میزان انتشار آلودگی  CO2حاصل ا
مصر سوخت fام در یربخش صنعتی
iام
سهم یربخش صنعتی iام ا ار ش
تولیدات کل یربخشهای صنعتی ژابر
ساختاری)
شدت انرژی یربخش صنعتی iام ژابر
شدت انرژی)
سهم سوخت fام ا کل انرژی مصرفی
یربخش صنعتی iام ژابر ترکیبسوخت)
میزان انتشار آلودگی  CO2ناشی ا
مصر هر واحد انرژی مصرفی سوخت
fام در یربخش صنعتی iام ژابر رریب
انتشار)

بر اسییاس روش ،LMDIترییرات آلودگی ناشییی ا ترییر هر یک ا ظوامل مؤبر پنجگانه
مذکور در فرم جيعی بهصورت یر محاسبه میشود:
CifT − Cif0

7

17

ژ)1

QT
ln
(
)
Q0
lnCifT − lnCif0

ژ)3

CifT − Cif0
SiT
∑∑ =
) ln( 0
Si
lnCifT − lnCif0

ژ)3
ژ)01

CifT − Cif0

IiT
ln
(
)
Ii0
lnCifT − lnCif0
CifT − Cif0
MifT
ln
(
)
lnCifT − lnCif0 Mif0

∑ ∑ = ∆Cact
i=1 f=1
17 7

∆Cstr

i=1 f=1
17 7

∑ ∑ = ∆Cint
i=1 f=1
17 7

∑ ∑ = ∆Cmix
i=1 f=1
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CifT − Cif0

UifT
ln
(
)
lnCifT − lnCif0 Uif0

7

∑ ∑ = ∆Cemf
i=1 f=1

ا این رو ابر کل  ∆Ctotرا میتوان بهصورت یر بیان کرد:
7

17

7

17

17

QT
SiT
) = ∑ ∑ Wif ln ( 0 ) + ∑ ∑ Wif ln( 0
Q
Si

i=1 f=1
IiT
) + ∑ ∑ Wif ln( 0
Ii
i=1 f=1
17 7
17 7
T
Mif
UifT
) + ∑ ∑ Wif ln( 0 ) + ∑ ∑ Wif ln( 0
Mif
Uif
i=1 f=1
i=1 f=1
7

ژ)02

که در آن  Wifبرابر است با:
ژ)08

∆Ctot

17

i=1 f=1

Cif0

−
− lnCif0

CifT
lnCifT

= Wif

یکی ا مشیییکالتی کیه این روش در اکثر مطالعات مربوط به تجزیه با آن مواجه اسیییت
مشیکل وجود مقدار صفر در دادهها است .ا آنجا که مقدار صفر در دامنه تواب لگاریتيی
تعریف نشیییده اسیییت ،ا هيین روی ،وجود ار ش صیییفر در دادهها منجر به نتایج مبهم
میگردد .برای برطر کردن چنین مشییکلی در روش  LMDIدو راهکار پیشیینهاد شییده
اسیت :در راهکار اول که توسیس آنگ و چوی 0ژ )0331ارائه گردید ،پیشنهاد میشود که
با جایگزینی ظددی بسییار کوچک بانام  δژکه مقدار آن نزدیک صفر است) به جای ظدد
صییفر میتوان به نتایج هيگرایی دسییت یافت .آنها در مطالعات دیگری نیز این روش را
اسییتفاده کردند و دریافتند که وقتی ار ش  δبین01-01تا  01-21باشیید نتایج مطلوبی به
دسیت میآید .این استراتژی که برای حل مشکل داده صفر ا طریق جایگذاری با مقادیر
بسییار کوچک میباشد ،تحت ظنوان استراتژی «مقدار کوچک» ژ 2)SVشناخته میشود.
راهکار دومکه توسیییس آنگ و هيکاران 8ژ )0333بهظنوان یک روش جایگزین برای حل
مشیکل صیفر پیشینهاد شیده اسیت ،به اسیتراتژی «محدودیت تحلیلی» ژ 9)ALمعرو
میباشید .در این روش ،تحلیلگر باید ظلت به وجود آمدن مقادیر صفر را مشخ کند و
سپس بر اساس نوع صفرها ،محدودیت مناسب را اظيال کند.
1

Ang and Choi
Small Value
3
Ang et al.
4
Analytical Limit
2
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بنابراین برای اسیتفاده ا این روش ،جهت برطر کردن مشیکل داده صفر در محاسبات
میزان انتشار آلودگی دیاکسیدکربن ژ  ،)Cifابتدا باید ظلت اصلی به وجود آمدن صفرهای
مزبور در معییادلییه ژ )9مشیییخ شیییود ،کییه ظلییت مزبور میتوانیید هر یییک ا ظوامییل
ژ )Q, Si , Ii , Mif , Uifباشند .معيوالً در مطالعات مربوط به انتشار آالیندهها ،دلیل به وجود
آمدن دادههای صیفر مربوط به دو ظامل  Mifو  Uifاست0؛ بنابراین در مرحله بعدی ،باید
نوع ترییرات صیفرها مشخ شود که آیا صفرهای موجود ا نوع اول ) (+⇆ 0میباشد،
بیدین مفهوم کیه جهیت ترییر مقدار  Cifا صیییفر به یک مقدار مثبت و یا ا یک مقدار
مثبت به صیفر بوده اسیت .در این حالت که تنها یکی ا مقادیر  Cif0و  CifTصفر میباشند،
ابر فعالیت ،ابر ساختاری و ابر شدت انرژی صفر در نمر گرفته میشود ولی دو ابر ترکیب
سیوخت و ابر رریب انتشار ،با توجه به اینکه کدام یک در انتشار نقش دارند ،سهم صفر،
نصییف یا تيام ترییرات انتشییار آلودگی برایشییان در نمر گرفته میشییود .هيچنین اگر
ترییرات ا نوع دوم ) (0 ⇆ 0بیاشیییدکیه در این حیالیت هر دو مقدار  Cif0و  CifTصیییفر
میباشییند ،ابر فعالیت ،ابر سییاختاری و ابر شییدت انرژی صییفر در نمر گرفته شییده و ابر
ترکیب سیوخت و ابر ریریب انتشیار ،هر یک نیيی ا ترییرات انتشار آلودگی را به خود
اختصاص میدهند.
در مقایسییه کلی ،اسییتراتژی  SVا نمر در و پیادهسییا ی ،روش سییادهتری اسییت ،اما
هيیشیییه نتیایج آن قیابیل اطيینان نبوده و ا لحات کاربرد ،مانی که نتایج آن به نتایج
اسیتراتژی  ALنزدیک باشد قابل قبول است .بنابراین روش  ALظلیرغم وقتگیر بودن،
نتایج قابلاظتيادتری ایجاد کرده و بهظنوان روش بهتر توصیه میشود.
دادههای مربوط به ار ش تولیدات برای سییالهای مورد مطالعه و نیز انواع سییوختهای
مصیرفی و برق مصرفیا پایگاه دادههای مرکز آمار ایران اخذ شدهاند .ا آنجایی که امکان
محاسبه آمار رریب انتشار آلودگی  CO2به تفکیک یربخشهای صنعتی وجود ندارد ،ا
ریریب انتشیار کلی صینعت اسیتفاده شیده است که برای محاسبه آن نیز ا آمار میزان
انتشیار  CO2در بخش صنعت به تفکیک هر سوخت و برق و نیز مقدار مصر هر یک ا
سیوختهای فسییلی و میزان برق تولیدی در کل صیینعت بهره گرفته میشود .اطالظات
مربوط به مصر سوختها و برق و میزان انتشار  CO2در بخش صنعت ا ترا نامه انرژی
 0معيو ًال در مطالعات انتشار گا ها ار ش تولیدات و مصر سوخت در هيهی یربخشها ،غیر صفر میباشد .پس
سه فاکتور اول ژمیزان تولیدات ،سهم ا کل تولید و شدت انرژی نيیتواند ظامل به وجود آمدن صفر شود.
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سالهای مختلف استخراج شدهاند.

 -5تجزیه و تحلیل یافتهها
 -1-5روند متغیرهای تحقیق
قبل ا بحث درباره نتایج تجزیه ظوامل مؤبر بر ترییرات انتشیییار  ،CO2به بررسیییی روند
متریرهای اسیتفاده شده در تحقیق پرداخته میشود .در نيودار ژ )0به روند مقدار انتشار
 CO2و انرژی مصیرفی یربخشهای صینعتی مورد بررسیی استان آرربایجان شرقی طی
دوره مانی  0831-0838اشاره شده است .هيان طور که در این نيودار مشاهده میشود
روند انتشار  CO2یربخشهای صنعتی طی دوره مورد مطالعه ،مشابه روند انرژی مصرفی
یربخشهای صیینعتی مزبور میباشیید .مقدار انتشییار  CO2یربخشهای صیینعتی مورد
بررسی استان آرربایجان شرقی طی دوره مورد مطالعه به میزان  0/9درصد رشد کاهشی
داشیته اسیت ،اما روند رشید مزبور به صیورت یکنواخت نيیباشد .به طوری که در دوره
 0831-0831روند نوسانی افزایشی و در  0831-0838روند نوسانی کاهشی دارد.

نمودار ( :)1روند انتشار  CO2و انرژی مصرفی زیربخشهای صنعتی مورد بررسی استان
آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1331–1333
منب  :محاسبات تحقیق با استفاده ا دادههای مرکز آمار ایران و ترا نامه انرژی طی سالهای 0831-0838

در نيودار ژ )2به مقایسیییه روند مقدار انتشیییار  CO2و روند ار ش تولیدات یربخشهای
صیینعتی مورد بررسییی اسییتان آرربایجان شییرقی به قیيت بابت سییال  0838پرداخته
میشود .مطابق این نيودار ،طی دورههای  0831–0831و  0831-0838ار ش تولیدات
یربخشهای صینعتی با نرخی باالتر ا مقدار انتشیار  CO2یربخشهای صنعتی افزایش
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یافته که موجب کاهش شیدت انتشیار آلودگی  0CO2طی دوره های مزبور شییده است .با
این وجود طی دوره  0831–0831ار ش تولیدات کاهش یافته ،در حالی که انتشارCO2
بهطور نوسیییانی افزایش یافته اسیییت و منجر به افزایش شیییدت انتشیییار آلودگی CO2
یربخشهای صنعتی مورد بررسی طی دوره مذکور شده است.

نمودار ( :)2روند انتشار CO2و روند ارزش تولیدات زیربخشهای صنعتی مورد بررسی
استان آذربایجان شرقی به قیمت ثابت سال  1333طی دوره زمانی 1331–1333
منب  :محاسبات تحقیق با استفاده ا دادههای مرکز آمار ایران و ترا نامه انرژی طی سالهای 0831-0838

 -2-5نتایج تجزیه عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار CO2

نتایج تجزیه رشد انتشار  CO2یربخشهای صنعتی استان آرربایجان شرقی به پنج ظامل
ابر فعالیت ،ابر ساختاری ،ابر شدت انرژی ،ابر ترکیب سوخت و ابر رریب انتشار در قالب
فرم جيعی برای کل دوره مورد مطالعه 2در نيودار ژ )8آمده است.

نمودار ( :)3سهم عوامل مختلف در تغییرات انتشار آلودگی  CO2طی کل دوره
منب  :محاسبات تحقیق

 1شدت انتشار آلودگی  CO2نشان دهنده آن است که به ا ای هر ریال تولید ،چه مقدار  CO2ایجاد میشود .برای
محاسبه این شاخ  ،میزان انتشار  CO2هر یربخش بر ار ش تولیدات آن یربخش صنعتی تقسیم میشود.
 2ترییرات انتشار کل دوره مورد مطالعه ا جي ترییرات انتشار ساالنه بهدست آمده است.
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هيان گونه که در نيودار ژ )8مشیاهده میشود ،ترییرات ابر فعالیت بیشترین سهم را در
افزایش انتشار آلودگی  CO2طی دوره مورد بررسی داشته است .ترییرات ابر شدت انرژی
و ابر سیاختاری نیز موجب کاهش انتشار CO2شده است و ترییر ابرات ترکیب سوخت و
ریریب انتشار سهم ناچیزی در ترییرات انتشار آلودگی  CO2داشتهاند .بهمنمور مشاهده
بهتر ترییر رونید ظوامییل مؤبر در انتشیییار آلودگی  ،CO2میتوان ابرات ترییرات این پنج
ظامل را بهصورت سال به سال در جدول ژ )2پیگیری نيود.
جدول ( :)2تجزیه عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار  CO2در کل زیربخشهای صنعتی
مورد بررسی استان آذربایجان شرقی در قالب فرم جمعی به تفکیک سال طی دوره
( 1331-1333واحد :میلیون تن )CO2
سال

∆Cemf

∆Cmix

∆Cint

∆Cstr

∆Cact

∆Ctot

31-30
30-32
32-38
38-39
39-39
39-31
31-31
31-33
33-33
33-31
31-30
30-32
32-38

-1/181
-1/182
1/102
-1/119
1/113
1/099
1/129
1/100
-1/110
1/028
1/119
1/190
-1/119

-1/112
1/131
-1/003
-1/129
-1/131
1/192
-1/131
1/121
1/118
-1/093
1/132
1/110
-1/219

-1/320
1/219
-1/932
1/122
1/138
-1/891
-1/011
1/131
1/119
0/132
-0/99
1/913
-0/01

-1/128
-1/023
-1/029
1/232
-1/219
-1/100
-1/013
-1/122
1/113
-1/128
1/1191
-1/093
-1/083

1/191
-1/119
1/131
-1/019
1/981
1/210
1/092
-1/210
-1/030
-1/913
1/081
1/920
1/010

-1/288
1/021
-1/121
1/013
1/019
1/133
-1/219
1/990
-1/039
0/299
-0/290
1/319
-0/931

کل دوره
31-38

1/013

-1/812

-0/239

-1/1399

0/139

-1/813

منب  :محاسبات تحقیق

مطابق این جدول،انتشار  CO2طی سالهای  0831–0838به میزان  1/813میلیون تن
کاهش یافته اسییت .در این میان ترییرات ابر فعالیت طی دوره  0831–0831به صییورت
نوسیانی منجر به رشد انتشار  CO2شده است ،در حالی که تأبیر ترییرات این ظامل برای
دوره  0831-0831در جهیت کاهش انتشیییار  CO2و برای دوره 0830-0838در جهت
افزایش انتشییار  CO2بوده اسییت .این امر نشییاندهنده افزایش و کاهش حجم تولیدات
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یربخشهای صینعتی مورد مطالعه طی دورههای مزبور میباشد .در مجيوع،ترییرات ابر
فعیالیت انتشیییار  CO2را به میزان  0/139میلیون تن افزایش داده اسیییت .اسیییتفاده ا
ماشیینآالت قدیيی و مستهلک ،ظدم بهرهگیری ا تکنولوژیهای جدید در فرآیند تولید
کاال و خدمات و نیز تداوم و گسترش تولید برخی ا صنای انرژیبر هيچون صنای تولید
سییایر محصییوالت کانی غیرفلزی ژبا کد )21را میتوان ا دالیل ظيده این ابر برشییيرد.
بدین ترتیب باید سیییعی شیییود ا تولید و صیییادرات کاالهای انرژیبر کاسیییته شیییود و
حتیاالمکیان تولیید این محصیییوالت صیییرفاًبرای تأمین نیا های داخلی محدود شیییود.
هيچنین بیایسیییتی اقیدامات ال م جهت بهبود تکنولوژی در فرآیند تولید کاال و خدمات
صورت پذیرد.
ا سییوی دیگر ،ترییرات ابر سییاختاری ،انتشییار  CO2یربخشهای صیینعتی را طی دوره
مورد بررسیییی ،در مجيوع بیه میزان  1/1399میلیون تن کاهش داده اسیییت .ظلت این
مسئله را میتوان در آن دانست که سهم تولیدی صنایعی که شدت انرژی 0کيتری دارند
ژهيچون صینای تولید فلزات اسیاسیی ژبا کد  )21وصنای تولید وسایل نقلیه موتوری و
تریلر ژبا کد  ))89افزایش یافته اسیت و در مقابل سیهم تولیدی صنایعی که شدت انرژی
بیشیتری دارند ژهيچون صنای تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی ژبا کد  ))21کاهش
یافته اسیییت .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که یکی ا راهکارهای مهم برای کاهش
انتشیار  CO2ترییرات ساختاری میباشد .در این راستا بایستی سرمایهگذاری در صنایعی
در اولویت قرار گیرد که ا میزان شییدت انرژی کيتر و در نتیجه شییدت انتشییار آلودگی
کيتری برخوردار هستند.
در مورد تأبیر ترییرات ابر شیییدت انرژی میتوان مشیییاهده کرد که در مجيوع ،موجب
کیاهش انتشیییار CO2به میزان  0/239میلیون تن بوده اسیییت.این امر حاکی ا افزایش
کارایی انرژی در یربخشهای صینعتی مورد مطالعه طی دوره مورد بررسیی میباشید .ا
این روی ،میتوان بیا بیه کیارگیری فرآینیدهیای تولییدی جیدیید ،فناوریهای جدید و
تجهیزات جدید که موجب صرفهجویی در انرژی میشوند و نیز با بهبود سطوح مدیریتی،
مینههای هر چه بیشتر افزایش کارایی انرژی در یربخشهای صنعتی را فراهم نيود.
 1شدت انرژی شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح ملی هر کشور میباشد که ا تقسیم مصر نهایی انرژی
بر تولید ناخال داخلی محاسبه میگردد و نشان میدهد که برای تولید مقدار معینی ا کاالها و خدمات ژبرحسب
واحد پول) چه مقداری انرژی برحسب  BTUبه کار رفته است.
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ظامل دیگری که ترییرات آن در انتشار آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است ،ابر ترکیب
سوخت میباشد .هيانگونه که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت ،در این مطالعه ا آمار و
اطالظات کارگاههای صینعتی ده نفر کارکن و بیشیتر اسیتفاده میشود که هر یک ا این
کارگاهها در طول دوره مورد مطالعه و طی سییالهای مختلف ،ترکیب سییوخت مصییرفی
خود را ترییر میدهند .با ظنایت به این امر که هر یک ا سییوختهای مورد اسییتفاده ،ا
لحات انتشییار آلودگی  CO2پتانسیییلهای متفاوتی دارند ،فلذا ترییر ترکیب سییوختهای
مورد اسییتفاده ،موجبات ترییر انتشییار آلودگی مزبور را فراهم خواهد آورد .در جدول ژ)8
پتانسیل انتشار آلودگی  CO2سوختهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است.
جدول ( :)3میزان انتشارCO2از تولید یک میلیون  BTUانرژی از حاملهای انرژی
مختلف در سال 1333
سوخت

بنزین

نفت
سفید

نفت
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کوره

گا
مای
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ژتن)
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1/1119

1/2181
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بیا توجیه به جدول ژ )8مشیییاهده میشیییود انرژی برق ژکه مربوط به فرایند تولید برق
میباشید) دارای بیشترین نقش در انتشار  CO2میباشد .ظلت این امر را میتوان با توجه
به ریییرایب ار ش حرارتی برق این گونه تورییییح داد که برای تولید یک میلیون2BTU
انرژی ،برق یادی مصیر میشیود و این امر خود موجب انتشار  CO2بیشتری میشود.
در مقابل ا میان حاملهای انرژی ،گا طبیعی دارای کيترین میزان پتانسییییل انتشیییار
 CO2میباشد.
مطابق جدول ژ ،)2ترییرات صییورت گرفته در ترکیب سییوختهای مصییرفی ،در مجيوع
منجر به کاهش انتشیار  CO2به میزان  1/812میلیون تن شییده است .ا جيله ظلل این
امر را میتوان در افزایش سییهم سییوختهای کيتر آالینده هيچون گا طبیعی و کاهش
سیهم سیوختهای پر آالینده هيچون نفت کوره طی دوره مورد بررسی جستجو کرد که
در نيودار ژ )9به تفضییل نشیان داده خواهد شید .این نيودار سیهم سوختهای مصرفی
 0مقادیر انتشار  CO2هر یک ا سوختهاا تقسیم ررایب انتشار بر ررایب انرژی حرارتی به دست آمده است.
British Thermal Units

2

واحد انرژی  BTUمقدار حرارتی است که ال م است تا دمای یک پوند آ را به میزان یک درجه فارنهایت باال برد.
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مختلف در ترییرات انتشیار آلودگی  CO2یربخشهای صنعتی طی دوره مورد بررسی را
نشان میدهد.

نمودار ( :)4سهم سوختهای مصرفی مختلف در تغییرات انتشار آلودگی  CO2طی کل
دوره ()1331–1333
منب  :محاسبات تحقیق

بهطورکلی ،در طول دوره مورد مطالعه سوخت گا طبیعی در تأمین انرژی یربخشهای
صینعتی اسیتان ،به طور متوسیس سیهيی به میزان  11درصید و پس ا آن سوخت نفت
کوره با سیهيی در حدود 22درصد در جایگاه بعدی قرار دارد.هيچنین سوختهای برق،
نفت گا  ،گا مای  ،بنزین و نفت سیفید به ترتیب به طور متوسس سهيی به میزان ،1 ،3
 1/2 ،1/3 ،2درصیید به خود اختصییاص دادهاند.فلذا ،سییوخت گا طبیعی در تأمین انرژی
یربخشهای صینعتی مختلف اسیتان ،بیشیترین سهم را به خود اختصاص داده ،که این
امر در پی افزایش قیيت حاملهای انرژی بعد ا هدفيند کردن یارانه ها ر داده است .با
افزایش قیيیت ،میزان سیییوخیت مصیییرفی کورهها کاهش یافته و کارخانجات و کورهها
سیییوخیت خود را ا نفیت کوره به گا طبیعی تبدیل نيودهاند ژترا نامه انرژی.)0831 ،
بدین ترتیب ،ا جيله راهکارهای پیشییینهادی جهت کاهش انتشیییار  CO2اسیییتفاده ا
انرژیهای پا میباشیید .با ظنایت به اینکه کشییور ایران ا لحات مناب گا طبیعی غنی
بوده و نیز با توجه به اینکه گا طبیعی ا جيله سیییوختهای با سیییطح آالیندگی پایین
میباشید ،ریروری است که جهت جایگزینی بیشتر سوختهای پر آالینده با گا طبیعی
اقدامات ال م با سیییرظت بیشیییتری انجام گیرد .هيچنین با توجه به تولید برق ا طریق
نیروگاههای حرارتی که با دهی پایین و آالیندگی یادی دارند ،ال م اسیییت تا راهکارهای
استفاده ا مناب تجدیدپذیر در تولید برق ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در مورد تأبیر ترییرات ابر ریییریب انتشیییار نیز باید گفت که با وجود منفی بودن آن در
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برخی سیییالها ،برآیند کلی آن ،افزایش انتشیییار  CO2به میزان  1/013میلیون تن بوده
است که نشاندهنده آن است که طی دوره مورد بررسی ا کیفیت سوختها کاسته شده
است .این مسئله ،ررورت ارتقای سوختهای مختلف را بیش ا پیش نيایان میسا د.

 -6نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
بررسی روند انتشار  CO2یربخشهای صنعتی استان آرربایجان شرقی نشان میدهد که
میزان انتشیییار  CO2طی دوره  0831-0838کیاهش ییافته اسیییت .در ظيیقتری ا
چگونگی ترییر ظوامیل مؤبر بر انتشیییار  CO2یربخشهیای صییینعتی مذکور ،در تدوین
سیاستهای یست محیطی آینده استان آرربایجان شرقی مهم می باشد .در هيین راستا
ظوامل مؤبر بر انتشیار  CO2یربخشهای صینعتی اسیتان آرربایجان شرقی به پنج ظامل
ابر فعالیت ،ابر سیاختاری ،ابر شدت انرژی ،ابر ترکیب سوخت و ابر رریب انتشار تجزیه
گردید و با اسیتفاده ا روش ،LMDIابر ترییر در هر یک ا این ظوامل بر ترییرات انتشار
 CO2مورد بررسییی قرار گرفت .نتایج حاصییله نشییان میداد که طی دوره مورد بررسییی،
ترییرات در ابر فعالیت و ابر رییریب انتشییار به ترتیب بیشییترین ابر را بر افزایش انتشییار
آلودگی  CO2یربخشهای صینعتی اسیتان آرربایجان شرقی داشتهاند و در نقطه مقابل،
ترییرات ابر شییدت انرژی ،ابر سییاختاری و ابر ترکیب سییوخت به ترتیب ظوامل اصییلی
کاهش انتشیییار آلودگی  CO2یربخشهای مزبوربودهاند.ظدم بهرهگیری ا تکنولوژیهای
جدید در فرآیند تولید کاال و خدمات و نیز تداوم و گسیییترش تولید در برخی ا صییینای
انرژیبرو کاهش کیفیت سوختها ا ظيدهترین دالیل افزایش انتشار  CO2یربخشهای
صنعتی مورد بررسی بوده است.این در حالی است که افزایش کارایی انرژی ،افزایش سهم
تولیدی صینایعی با آالیندگی پایینتر و افزایش سیهم سوختهای کيتر آالینده هيچون
گا طبیعی و نیز کاهش سهم سوخت های پر آالینده هيچون نفت کوره منجر به کاهش
انتشییار  CO2یربخشهای صیینعتی مورد بررسییی شییده اسییت.فلذابهمنمور جلوگیری ا
افزایش انتشیار آلودگی CO2در یربخشهای صنعتی مذکور ،توسعه های سیاستی را باید
در بهرهگیری ا تکنولوژیهای جدید در فرآیند تولید کاال و خدمات ،افزایش اسییتفاده ا
انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق ،افزایش کارایی انرژی و اسییتفاده ا انرژی های پا
جستجو کرد.
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