
  

اي در  ایران براي ایجاد مدل متـوازن توسـعه منطقـه    هاي الزام
ــین   ــداف ب ــق اه ــاي    راســتاي تحق ــار گازه ــاهش انتش ــی ک الملل
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  چکیده  
هاي آتی زندگی بشر را دستخوش تحوالت  تغییرات آب و هوایی و پیامدهاي ناشی از آن در دهه

اهکارهـاي  کرد. این مسئله باعث شده است جامعه جهانی ارزیـابی، پیگیـري و ر  عظیمی خواهد 
در جایگاه ُنهم جهـان از   2015خود قرار دهند. کشور ایران در سال  هاي س اقدامأکنترل را در ر

 4اي قرار گرفـت و در جریـان نشسـت پـاریس متعهـد بـه کـاهش         منظر انتشار گازهاي گلخانه
هاي مـالی   نسبت به وضع موجود شد و در صورت تأمین حمایت 2030درصدي انتشارها تا سال 

درصـد قابـل ارتقـاء     12المللی سطح کاهش تـا   و فنی جامع و انتقال فناوري از جانب جامعه بین
اي در ایـران طـی    باشد. با این رویکرد در پژوهش حاضـر وضـعیت انتشـار گازهـاي گلخانـه      می
دهـد انتشـارها در ایـران از     ها نشـان مـی   ت. ارزیابیهاي گذشته مورد تحلیل قرار گرفته اس دهه

نقـل در   و خانگی و حمل -تجاري _هاي نیروگاهی، اداري کند و بخش روندي صعودي پیروي می
 -2012دت (مـ هاي مؤثر در انتشارها با بـازه زمـانی دراز   راس انتشارها قرار دارند. تحلیل محرك

+، 004/1ه تولید ناخالص داخلی با ضـریب  +، سران94/2دهد جمعیت با ضریب  ) نشان می1971
در الگوي انتشار مؤثر هسـتند.   -694/0و شدت کربن با ضریب  -035/0شدت انرژي با ضریب 

اي موید آن اسـت کـه بخـش     ارزیابی الگوي توسعه و درآمدزایی از منظر انتشار گازهاي گلخانه
تـرین بـازدهی را دارنـد.    شود که از نظـر اقتصـادي کم   اي از سوخت در صنایعی صرف می عمده
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مصرف باالي انرژي از نظر درآمدزایی  برخالفنفر شاغل)،  10ین، صنایع ُخرد (با کمتر از نهمچ
ها و  توان رقابت با صنایع بزرگ را ندارند. نگاهی از منظر عدالت و توزیع متوازن امکانات، محرك

کنـد.   هاي کشور از ساختاري نامتعـادل و دور از عـدالت حکایـت مـی     ها در میان استان مسئولیت
  ی از وضع موجود و رفع معضالت پیشکاهش جز در سایه شناخت کاف ،المللی تحقق اهداف بین

رو و تبیین   تواند در شناسایی معضالت پیش ها می باشد و مجموعه این تحلیل پذیر نمی رو امکان
  مورد استفاده قرار گیرد.  ساختاري منسجم، پایدار و مبتنی بر عدالت

  .عدالت، ایران ها، درآمدزایی، اي، محرك مدل متوازن، انتشار، گازهاي گلخانه واژگان کلیدي:
  143- 168 ص  95 زمستان  بیست و یکم شماره  پنجم سال  فرهنگی اجتماعی راهبرد فصلنامه

 

   14/10/95تاریخ پذیرش مقاله:     2/4/95تاریخ دریافت مقاله: 
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  مقدمه
واسطه افزایش نرخ بالیاي طبیعـی و تغییـرات شـدید محیطـی، پدیـده        طی چند دهه اخیر به

تـرین   جهانی در اثر تغییرات آب و هـوا و پیامـدهاي ناشـی از آن بـه یکـی از مهـم      گرمایش 
و جلـب توجـه جـدي جوامـع       تبـدیل و موجـب نگرانـی   جهـان   محیطـی  هاي زیسـت  چالش

حـداقل رسـاندن تـأثیرات منفـی       المللی شده است. تنها راه حل منطقی جهت مواجه و به بین
عه جهانی نسبت به کاهش یا رفع عوامل ایجـاد و  توان در واکنش سریع جام این پدیده را می

  تشدیدکننده این معضل جستجو کرد. 
 :Seneviratne, Nicholls et al., 2012)دهـد   شواهد و اطالعات علمی موجود نشان می

109-230; Rogelj, 2013; Rom, Evans et al., 2013: 3-4; IPCC, 2014; Trnka, Rötter et 

al., 2014: 637-643; Stott, 2016: 1517-1518)        کـه تغییـرات آب و هـوا بـه واقـع در حـال
د در برابر توسعه پایدار و هاي موجو آورترین چالش رویداد است و این پدیده یکی از دلهره

باشد. افزایش غلظت برخـی گازهـا    ها در قرن بیست و یکم می کیفیت زندگی انسان ارتقاي
) و پیامـدهاي ناشـی از آن   GHGs1اي ( لخانـه و ترکیبات موجود در جو موسوم به گازهاي گ

دلیل عمده این پدیده شناخته شده است. در میان گازها و ترکیباتی که بـه تشـدید تغییـرات    
و  تـرین  عنوان فـراوان  ) بهCO2اکسیدکربن ( زنند، دي آب و هوا و گرمایش جهانی دامن می

سـازي دیگـر    همسـان  ارزیابی وعنوان مبنایی براي   ترین عامل شناخته شده است و به بحرانی
 :IPCC, 2006)گیـرد   دخیل در این پدیده اقلیمی مورد استناد قرار مـی  هاي گازها و ترکیب

بـه   1850. غلظت این گاز در جو از زمان انقـالب صـنعتی در اروپـا یعنـی حـدود سـال       (21
نعتی در دوران پیش از انقـالب صـ   2ppm 280طوري که از رقم   شدت افزایش یافته است به

(IPCC, 2001; Hughes, Baird et al., 2003: 929-933; Parmesan and Yohe, 2003: 37-

42; Solomon, Qin et al., 2007)  به رقمppm 39/404  افزایش یافته اسـت   2016در جوالي
                                                                                                                                        
1. Greenhouse Gases (GHGs) 
2. parts per million (ppm)  
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)NOAA, 2016هـاي انسـانی علـت اصـلی      ). محققان بر این نکته توافق نظر دارند که فعالیت
-Holtz-Eakin and Selden, 1995: 85)باشـد   ن گازها در ترکیـب جـو مـی   افزایش غلظت ای

101; Etheridge, Steele et al., 1996: 4115-4128; Grabemann, Gaslikova et al., 2015: 

5612; Midgley and Bond, 2015: 823-829) الـدولی تغییـر آب و هـوا (    . هیئت بـینIPCC1 (
هــاي مســتند بــر مشــاهدات علمــی نیــز در   زارشعنــوان مرجــع رســمی رصــد و تهیــه گــ   بــه

اي،  ها در انتشار گازهاي گلخانـه  هاي چهارم و پنجم خود به نقش انکارناپذیر انسان گزارش
 ;IPCC, 2007)کند  تشدید پدیده گرمایش جهانی و در پی آن افزایش دماي زمین اشاره می

IPCC, 2013) .  
هـاي متعـددي بـا هـدف      نامـه  ها و توافـق  ها، معاهدات، پیمان همزمان با افزایش نگرانی

المللـی بـراي بررسـی و اجـراي      انعکاس افکـار عمـومی و تنظـیم قراردادهـا و تعهـدات بـین      
، 1990هـا در سـال    اقدامات تعدیلی این مسئله تشکیل شده است. نقطـه آغـازین ایـن تـالش    

جهت تدوین ) را 2INCالدول ( مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که کمیته مذاکرات بین
) تشکیل داد. آخـرین  UNFCCC3چارچوب کنوانسیون سازمان ملل درباره تغییر آب و هوا (

اسـت کـه    2015) در دسـامبر  COP214تالش جدي این حوزه نیـز نشسـت اقلیمـی پـاریس (    
آور حقـوقی در زمینـه تغییـر آب و هـوا محسـوب       نامـه جهـانی و الـزام    عنوان اولین توافـق   به

کشور مورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت. نقطـه       195توسط  2015سامبر د 12شود که در  می
هاي قبلی این اسـت کـه در ایـن سـند نـه       نامه در مقایسه با تالش عطف و ارزشمند این توافق

یافتـه و   ن، اعم از توسـعه جهان، بلکه همه کشورهاي جهایافته و صنعتی  کشور توسعه 40تنها 
اي و تـالش   متعهد به کاهش انتشار گازهـاي گلخانـه   به بعد 2020یا در حال توسعه، از سال 

خواهنـد  » 5متفـاوت  امامسئولیت مشترك، «در جهت بهبود این معضل جهانی منطبق بر اصل 
تـوان بـه شـرح زیـر بیـان نمـود        نامه در مسیر رو بـه جلـو را مـی    ي اصلی این توافقبود. اجزا

)United Nations Environment Program, 2015 :(  
اي در جهـت تحقـق اهـداف     کـاهش سـریع انتشـارگازهاي گلخانـه     ـ  انتشارهاتعدیل  −

  کنترل دماي زمین
                                                                                                                                        
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
2. Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 
3. United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
4. Conference of Parties (COP)  
5. Common but differentiated responsibilities 
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کنترل گرمـایش   هاي در راستاي اقدام -تمی شفاف و مبتنی بر بازار جهانیایجاد سیس −
  جهانی

ه با پیامـدهاي تغییـر آب و   هـ تقویت توان کشورها در جهت مواج تطابق و سازگاري −
  هوا

  اي پاك و منعطف.  شامل تأمین مالی براي ایجاد آینده -حمایت و پشتیبانی −
هـاي توسـعه،    پذیرش این قبیل تعهدات توسط کشـورها تـأثیر قابـل تـوجهی بـر برنامـه      

ها خواهد داشت. این تأثیر براي کشورهاي در  گذاري گذاري رشد اقتصادي و سرمایه هدف
عدم بسترسازي الزم از مسـیر   تواند آنها را در صورت حال توسعه به مراتب بیشتر و حتی می

نامـه   هـاي اجـراي توافـق    توسعه پایدار و رشد مورد انتظار خارج کنـد. یکـی دیگـر از جنبـه    
خصوص نفت، گـاز و    هاي فسیلی به توان تأثیر شگرف آن بر تقاضاي سوخت پاریس را می

توسـعه  اي، انگیزه  سنگ دانست. با هدف کنترل و کاهش میزان انتشار گازهاي گلخانه زغال
هــاي  هــاي پــاك و تجدیدپــذیر در میــان کشــورها و دولــت گــذاري بــر ســوخت و ســرمایه
هاي فسـیلی بخشـی از مشـتریان خـود را از      کننده افزایش و بازارهاي عرضه سوخت مصرف

دست خواهند داد. این مسئله براي کشورهایی چون ایران، با اقتصادي متکـی بـر مصـرف و    
رو باید مورد توجه قرار گیـرد. رتبـه بـاالي      ان چالشی پیشعنو صادرات زیاد نفت و گاز، به

) از منظــر انتشــار گازهــاي 1نجهــاکشــور اول انتشــاردهنده بــزرگ  10ایــران (در فهرســت 
اي (هم در حوزه انرژي و هم در دیگر ابعاد) باعث شده است ایـران در زمـره اولـین     گلخانه
ناچار باید میزان انتشـارهاي    ر گیرد و بهنامه پاریس مورد توجه قرا هاي هدف در توافق گروه

مّلـی جمهـوري     خود را در بازه زمانی آتی متناسب بـا برنامـه اهـداف مـورد نظـر مشـارکت      
هـاي دقیقـی در    ریـزي  هـا و برنامـه   ) کاهش دهد و این مسئله نیازمند بررسیINDC2اسالمی (

ران در نشسـت پـاریس،   اساس برنامه پیشنهادي جمهـوري اسـالمی ایـ    باشد. بر این رابطه می
، نسـبت بـه وضـعیت    2030کشور ایران متعهد شده است میزان انتشـارهاي خـود را تـا سـال     

 35عـالوه، در صـورت تـأمین حمایـت مـالی        % کـاهش دهـد. بـه   4) به میزان BAUکنونی (
زیسـت    % قابل ارتقاء خواهد بود (سازمان حفاظت محـیط 12میلیارد دالري سطح کاهش تا 

نامـه و پیگیـري اهـداف آن،     ). پذیرش و الحاق به این توافق;UNFCCC, 2015 1394ایران، 

                                                                                                                                        
1. Top ten emitters 
2. Intended Nationally Determined Contribution (IND)  
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زیسـت در انطبـاق بـا     المللی جمهـوري اسـالمی در حـوزه محـیط     نیازمند دیپلماسی قوي بین
باشد (مجمـع تشـخیص مصـلحت     زیست می  هاي کلی نظام در محیط سیاست 15و  7اصول 
عنوان اولویت کشور، بتوان همسـو    منافع مّلی بهاي که با حفظ  گونه )، به26/08/1394نظام، 

مـر برنامـه ششـم توسـعه (تـا سـال       مانـده طـی ع   با اهداف توسعه پایدار در مجال کوتاه بـاقی 
) امکان تحقق و دستیابی به اهـداف کـاهش در ضـمن رشـد اقتصـادي      2020انتهاي  -1400

ست به الگـوي توسـعه   مناسب را فراهم نمود. با این رویکرد در پژوهش حاضر تالش شده ا
گذاري  اي براي سرمایه اي در کشورمان ایران از منظر انتشار گازهاي گلخانه متوازن و منطقه

مـل و بـازنگري در ایـن    تالش شده برخی از نقـاط نیازمنـد تأ  و ایجاد اشتغال پرداخته شده و 
  حوزه را بازگو نماید. 

  . موقعیت ایران1
میلیـون کیلـومتر مربـع در موقعیـت جنـوب       648/1دل کشور ایران با دارا بودن مساحتی معـا 

اي موســوم بــه خاورمیانــه واقــع شــده اســت. براســاس آخــرین  غربــی قــاره آســیا، در منطقــه
 75%، جمعیتی بالغ بر 3/1کشور ایران با رشد سالیانه  1390سرشماري رسمی در ایران، سال 

، ایـران در جایگـاه   انیجهـ میلیون نفر را در خود جاي داده اسـت و براسـاس آخـرین آمـار     
). ایران از لحاظ United Nations, 2015، نهم آسیا و اول خاورمیانه قرار دارد (جهانهفدهم 

شود که در گوشه و  محسوب میجهان  آب و هوایی یکی از منحصر به فردترین کشورهاي
خورد و جزء معدود کشورهایی است کـه   کنار آن شرایط آب و هوایی مختلفی به چشم می

هار فصل در آن به خوبی نمایان و مشهود است. ایـن مشخصـه آب و هـوایی یعنـی چهـار      چ
اي و  زاي مدیترانـه  هـاي پرفشـار سـیبري، سـامانه بـاران      فصل بودن، نه تنها تحت تأثیر سامانه

هـا،   هـاي پهنـاور، بیابـان    هاي بلنـد، دشـت   واسطه وجود کوه  فشار جنوبی، بلکه به سیستم کم
هاي مختلف ایجاد شده است. وجـود اخـتالف دمـا در ایـران، یکـی از       چهها و دریا رودخانه

اسـت و بـا مقایسـه آب و    جهـان   هاي آب و هواي این خّطه بـا سـایر نقـاط    بارزترین تفاوت
توان به خوبی به تنوع و اختالف دما در ایـن منـاطق پـی بـرد.      هواي نقاط مختلف کشور می

 2113اسـت. ایـن رقـم در شـمال کشـور بـه بـیش از        ها نیز در ایران بسیار متغیر  میزان بارش
میلیمتـر اسـت.    15) و در نواحی کویري بارش بسیار کم و در حـدود  1383میلیمتر (رشت، 

هاي جنوبی البرز و شمال شرق تا حـدودي قابـل    بارش در نواحی شمال غرب و غرب، دامنه
متـر بیشـتر    میلـی  200باشـد. در سـایر نقـاط میـزان بـارش از       متر) می میلی 500توجه (حدود 
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خشـک و خشـک قـرار     هاي جوي کشور ایران در منطقه نیمه شود. براساس میزان بارش نمی
بینـی   کند و پـیش  آبی دست و پنجه نرم می همین دلیل کشور ایران با مشکل کمگیرد. به  می
  در وضعیت تنش آبی جدي قرار گیرد.  2025شود در سال  می

درآمدهاي بودجه دولت ایـران از فـروش و صـادرات     ترین منابع همواره یکی از عمده
کـل درآمـدهاي    درصـد  64حـدود   1374نفت و گاز به دست آمده که این مقدار در سـال  

هزار بشـکه در   3117تولید نفت خام ایران در حدود  2014داد. در سال  دولت را تشکیل می
ت (شـوراي عـالی   مکعب گزارش شـده اسـ   میلیون متر 244551روز و تولید گاز نزدیک به 

هاي شدید قیمت جهـانی نفـت خـام و کـاهش      ). با وجود نوسان11: 1394انقالب فرهنگی، 
نسبی ارزش آن، این ماده همچنان نقش اصـلی خـود را در سـاختار اقتصـادي کشـور حفـظ       

بسیاري از درآمدهاي داخلی و خـارجی کشـور    أمنبع اصلی درآمدهاي ارزي و منش کرده و
گـذاري در   المللی و کاهش سرمایه هاي ظالمانه و غیرقانونی بین تحریماست. هرچند، اعمال 

توجهی در تولید این دو محصول شده است،   هاي نفت و گاز ایران باعث کاهش قابل پروژه
بـه   1390میلیارد دالر در سال مـالی   113که درآمدهاي نفتی و گازي ایران از رقم  طوري  به

تنـزل یافتـه اسـت (شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،         1393 میلیارد دالر در سال 60کمتر از 
1394 :11 .(  

هاي کشـاورزي، صـنعت و معـدن، خـدمات و      ) از بخشGDP1تولید ناخالص داخلی (
هـاي اخیـر بـا هـدف جلـوگیري از وابسـتگی تـام بـه          نفت ترکیب یافته است و در طی سـال 

موقعیـت متزلــزل نفــت در  درآمـدهاي ارزي ناشــی از صـادرات نفــت خــام و نیـز بــه ســبب    
هاي جهانی تالش شده است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش و سـهم  ربازا

هـاي   ویـژه زیرگـروه    طوري کـه بـه    هاي صنعت و معدن و کشاورزي افزایش یابد. به بخش
ترین شاخه اقتصادي کشور تبدیل شـده   رونقو گاز در بخش صنعت و معدن به پر آب، برق

  است.  

هاي پیش روي ایـران در راسـتاي تحقـق اهـداف کـاهش انتشـار        چالش. 2
  اي گازهاي گلخانه

زیسـتی،    هاي محـیط  با وجود موقعیت ممتاز ایران از نقطه نظرات مختلف، متاسفانه در حوزه
                                                                                                                                        
1. Gross Domestic Product (GDP)  
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عنوان مثال، کشور ایـران    وري و مصرف انرژي در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. به بهره
اي در بخـش انـرژي بـا سـهم      نظـر انتشـار گازهـاي گلخانـه      از نقطـه  )1387( 2008در سال 

) در 1388( 2009)، در سـال  CDIAC, 2009; IEA, 2012% در مقام نهم (8/1انتشاري معادل 
) قـرار  CDIAC, 2011(جهـان   در مقـام هفـتم   2010) و در سـال  CDIAC, 2011مقام هشتم (

  گرفته است.  
اي و سهم هر یک  اول در انتشار گازهاي گلخانه ، ده کشور2015بر طبق ارزیابی سال 

)، 9/15)، ایاالت متحده آمریکـا ( 03/28از انتشارهاي جهانی (برحسب درصد) شامل چین (
)، کانـادا  78/1)، کـره ( 23/2)، آلمـان ( 84/3)، ژاپـن ( 79/4)، فدراسیون روسیه (81/5هند (

  ). Germanwatch, 2015باشد ( ) می41/1) و برزیل (63/1)، ایران (67/1(
تن در سـال   4اکسیدکربن معادل) در ایران از رقم  اي (دي سرانه انتشار گازهاي گلخانه

ــه رقــم 1369( 1990 ) 1389( 2010تــن در ســال  7/7) و 1388( 2009تــن در ســال  3/7) ب
 ,CDIACجـاي داده اسـت (  جهـان   افزایش یافته است که ایران را در مقـام پنجـاه و چهـارم   

2012; U. S. DOE, 2012; World Bank, 2012 .(  
%) در منطقـه  31( Mtoe1 216)، بـا مصـرف انـرژي معـادل     1391( 2012ایران در سـال  

%) در جایگاه دوم، امارات Mtoe 197 )28خاورمیانه در جایگاه نخست، عربستان سعودي با 
 %) در جایگـاه چهـارم  5( Mtoe 37%) جایگاه سوم و کویـت بـا   Mtoe 66 )9متحده عربی با 

  ). Enerdata, 2014قرار گرفتند (
برابـر میـانگین جهـانی و بـاالتر از متوسـط       5/1سرانه مصرف انرژي در ایـران حـداقل   

 14انرژي در طی پنج سال گذشـته در حـدود    نهاییخاورمیانه است. همچنین سرانه مصرف 
  ). ;World Bank, 2016 1394بشکه معادل نفت خام گزارش شده است (وزارت نیرو، 

 3وري انـرژي  )، دو شاخص بهـره 1391( 2012سال  2بررسی شاخص پایداري انرژي در
) و عملکـرد  4محیطـی  زیسـت  (شامل سه معیار امنیت انرژي، عدالت اجتماعی، تعدیل اثرات 

(شامل معیارهاي قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و توان اقتصـادي) مـورد اسـتفاده     5اي زمینه
اي  ، در عملکـرد زمینـه  38وري انـرژي   قرار گرفته است که بر این اساس رتبه ایران در بهـره 

                                                                                                                                        
1. Million tons of oil equivalent (Mtoe)  
2. Energy Sustainability Index (ESI) 
3. Energy performance 
4. Environmental impact mitigation 
5. Contextual performance 
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بنـدي   قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن رده    جهان  48و در شاخص پایداري انرژي در جایگاه  79
هاي اول تا پـنجم واقـع    ، نروژ و فنالند به ترتیب در جایگاهکشورهاي سوئد، سوئیس، کانادا

  ). Wyman, 2012اند ( شده
اي از قبیــل جمعیــت، رشــد  بــا توجــه بــه عوامــل محــرك در انتشــار گازهــاي گلخانــه

رود مصـرف   اقتصادي، بهبود در سطح رفاه، ترکیب سبد انرژي و دیگـر عوامـل انتظـار مـی    
هـا در راسـتاي    د ادامـه یابـد. هرچنـد تـالش دولـت     هاي فسیلی با روندي رو بـه رشـ   سوخت

هـا و حرکـت در مسـیر     هاي پاك و تجدیدپـذیر، بهبـود کـارایی سیسـتم     جایگزینی سوخت
تواند ضمن بهبود شرایط اقتصادي و سطح رفـاه، میـزان اتکـاء بـر      صنایع پاك و خدمات می

  خود قرار دهد. اي را تحت کنترل  هاي فسیلی و در نتیجه انتشار گازهاي گلخانه سوخت
اي  )، منابع انتشار گازهاي گلخانـه IPCC )IPCC, 2006: 247اساس خطوط راهنماي  بر

هاي فرعی  تواند شامل تعدادي بخش شود و هر بخش می بندي می به پنج بخش اصلی تقسیم
باشـد.   عنـوان مثـال خودروهـاي سـبک)       نقل) و تعدادي زیربخش (به و عنوان مثال حمل  (به

  اي عبارتند از:  صلی در ارزیابی میزان انتشار گازهاي گلخانههاي ا بخش
  انرژي −
  ) 1IPPUفرآیندهاي صنعتی و تولید محصوالت ( −
  )  AFOLU2زمین (  کشاورزي، جنگل و کاربري −
  پسماند −
  کشاورزي)  د (انتشار غیرمستقیم از منابع غیردیگر موار −

) بـر  GWP3گرمـایش جهـانی (  اساس ضرایب پتانسیل  میزان انتشار ناشی از این منابع بر
شود تا امکـان ارزیـابی و مقایسـه فـراهم      ) گزارش میCO2eqاکسیدکربن معادل ( مبناي دي

اساس محاسبات صورت گرفته توسط نویسندگان این مقاله، میـزان انتشـار گازهـاي     آید. بر
تغییـر یافتـه اسـت. سـهم      1مطـابق بـا شـکل     1373-89هـاي   اي در بازه زمـانی سـال   گلخانه

هاي زمـانی مختلـف    اي یکسان نیست و در بازه هاي مختلف در انتشار گازهاي گلخانه خشب
هی ، بیشترین سهم به بخش نیروگـا 1389عنوان نمونه در سال   با اندکی تغییر همراه است. به

گونـه کـه    نقل و صنعت همان و خانگی، حمل - تجاري -یابد و مصارف اداري اختصاص می
                                                                                                                                        
1. Industrial Processes and Product Use (IPPU) 
2. Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) 
3. Global Warming Potential (GWP)  
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اند. الزم به ذکر است که پایین بـودن   هاي بعدي واقع شده جایگاهآمده است در  2در شکل 
%) و تلفات شبکه انتقال و توزیع 37هاي حرارتی کشورمان ایران (در حدود  بازدهی نیروگاه

رود  شـمار مـی    روي کشـور در حـوزه انـرژي بـه      %) بخشی از معضـالت پـیش  6/16(معادل 
ي سـوخت در ایـن بخـش و در نتیجـه     ) کـه تـوجیهی بـر مصـرف بـاال     1394(وزارت نیرو، 

  ). 183: 1393 ،باشد (توکلی اي این بخش می % انتشار گازهاي گلخانه26نزدیک به 
  

  
  ) 1373-1389اکسیدکربن معادل در کشور ایران ( اي بر مبناي دي سطح انتشار گازهاي گلخانه .1شکل 

  
  ) 1389ن (ایرا - اي ختلف در انتشار گازهاي گلخانههاي م سهم بخش .2شکل 
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  اي ایران انتشار گازهاي گلخانه  . عوامل مؤثر و محرك در3
پـردازد کـه در    بخشی از تحقیقات حوزه تغییر آب و هوا به ارزیابی عوامل و پارامترهایی می

اي  اي نقش تأثیرگذار و محرکـی بـر میـزان انتشـار گازهـاي گلخانـه       مقیاس جهانی یا منطقه
)، میـانگین  DEA2هـا (  )، تحلیل پوششی داده1KIمعادله کایا (هاي ریاضی از قبیل  دارند. مدل

هـا   هایی از ایـن مـدل   ) نمونهPDM4) و روش تجزیه و تحلیل کامل (LMD3وزنی لگاریتمی (
)، رشـد اقتصـادي بـه شـکل سـرانه تولیـد       Popهستند. در مجموع، مواردي از قبیل جمعیت (

)، سطح رفاه، فنـاوري  CI6کربن ()، شدت EI5)، شدت انرژي (GDPcapitaناخالص داخلی (
و سطح تکنولوژي جامعه، وضعیت اقلیمی و الگوهاي رشد و توسعه یک جامعه از مـواردي  

  گیرند.  هستند که مورد تحلیل و بررسی قرار می

  . جمعیت3-1

هاي فسیلی و در نتیجـه افـزایش انتشـار آالینـدهاي      تأثیر جمعیت بر افزایش مصرف سوخت
اي انکارناپذیر است. رشد آمار جمعیتی منجر به افزایش تقاضـا بـراي    هوا و گازهاي گلخانه

هـاي الزم از قبیـل    انرژي با هدف رفع نیازهـاي اساسـی خواهـد شـد. در فقـدان زیرسـاخت      
ها در برابر اتالف انرژي، افزایش کارایی وسـایل و لـوازم مـورد     بندي مناسب ساختمان عایق

سـازي الگـوي مصـرف و مقابلـه بـا اتـالف و        ، بهینهنقل عمومی و نیاز خانوارها، توسعه حمل
اي بر افزایش انتشارها در پـی داشـته    تواند تأثیر فزاینده هدررفت انرژي، افزایش جمعیت می

  باشد. 

  . تولید ناخالص داخلی3-2

ویـژه در کشـورهاي درحـال توسـعه و متکـی بـر صـنایع ثانویـه،           رشد و توسعه اقتصادي، به
مصرف سوخت و در نتیجه تشدید پدیده گرمایش جهـانی شـود. در    تواند باعث افزایش می

در میان کشورهایی با سطح درآمدي متفاوت  CO2پژوهشی که با هدف ارزیابی انتشارهاي 
                                                                                                                                        
1. Kaya Identity (KI) 
2. Data Envelope Analysis (DEA) 
3. Logarithmic Mean Weight Divisia (LMD) 
4. Perfect Decomposition Method (PDM) 
5. Energy Intensity (EI) 
6. Carbon Intensity (CI) 
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) مشاهده شـد  Fan, Liu et al., 2006: 377-395صورت گرفت ( 1975 -2000در بازه زمانی 
رد و تأثیر سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی بـر      که رشد اقتصادي بیشترین تأثیر را بر انتشارها دا

درآمد به مراتب بیشتر است. در حالی که صنایع ثانویه بـه تبـدیل    انتشارها در کشورهاي کم
دهی به مشتریان، خـدمات   پردازند، صنایع گروه سوم خدمات مواد خام و میانی به کاالها می

و از این رو الگوي رشد و  شوند هاي مستقل از مصرف سوخت را شامل می و توسعه فناوري
یافتـه در ایـن مسـیر واقـع شـده اسـت تـا بتـوان          توسعه بسیاري از کشورهاي صنعتی و توسعه

هــاي فســیلی و انتشــار گازهــاي  ضــمن ارتقــاء تولیــد ناخــالص داخلــی، از مصــرف ســوخت
هـاي صـنعتی همـراه بـا انتشـار       اي به دور ماند. ایجاد ضرر به دیگران در پی پیشرفت گلخانه

هاي اخیر هرگز مورد توجه قرار نگرفتـه   ) موضوعی است که تا سال1ربن (ضررهاي جانبیک
بود. اما کشورهاي در حـال توسـعه عقیـده دارنـد توسـعه اقتصـادي و صـنعتی کـه از دوران         

هـاي پایـانی قـرن هجـدهم شـروع شـده اسـت منجـر بـه ضـررهاي            انقالب صـنعتی در سـال  
تغییرات آب و هـوا و گرمـایش جهـانی یکـی از      اقتصادي به دیگر کشورها شده و موضوع

هاي بارز آن است. با وجود انکار کشورهاي توسعه یافته و صـنعتی، بررسـی ارتبـاط     مصداق
)، PPP2اي و تولیـد ناخـالص داخلـی کشـورها (     موجود میان سرانه انتشـار گازهـاي گلخانـه   

طـوري کـه     )، بـه 3شـکل  اي همبسته و مثبت میان این دو متغیر است ( بیانگر حاکمیت رابطه
کشورهاي ثروتمندتر از سـرانه انتشـار بـاالتري برخـوردار هسـتند. بررسـی وضـعیت انتشـار         

ارایـه   4(با و بدون نفت) مختص کشور ایران نیز در شکل  GDPاي در برابر  گازهاي گلخانه
  شده است.  

                                                                                                                                        
1. Collateral damage  
2. Purchasing Power Parity (PPP) 
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  ) PPPتولید ناخالص داخلی (اي و  سرانه انتشار گازهاي گلخانه  ارزیابی ارتباط میان .3شکل 

  
  ) کشور ایرانGDPاي و تولید ناخالص داخلی ( ارزیابی ارتباط میان انتشار گازهاي گلخانه .4شکل 



 یکم و شماره بیست ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل     156

) میـان  R2 > 0. 9شود، همبستگی مثبت و شـدیدي (  دیده می 4گونه که در شکل  همان
رد. امـا در اینجـا   اي در کشور ایران وجـود دا  تولید ناخالص داخلی و انتشار گازهاي گلخانه

شود که آیا وجود وابستگی میـان درآمـدهاي اقتصـادي کشـور ایـران،       این سؤال مطرح می
اي علیرغم مباحث حوزه امنیـت انـرژي و    مصرف سوخت و در نتیجه انتشار گازهاي گلخانه

المللی در وضعیت مناسـبی قـرار دارد؟ بـراي پاسـخ بـه ایـن سـؤال         تأثیرپذیري از روابط بین
  شود.  حت عنوان شدت انرژي مطرح میشاخصی ت

  . شدت انرژي 3-3

وري انرژي، به ارزیابی میزان انرژي مـورد نیـاز جهـت     عنوان معیاري از بهره  شدت انرژي به
پردازد. بهبود شدت انرژي از طریق افزایش راندمان  تولید یک واحد درآمد (یک دالر) می

سـازي الگـوي مصـرف     بـه سـوخت و بهینـه   گذاري در صنایع کمتر وابسته  ها، سرمایه سیستم
ــان ــف از مصــرف       امک ــورهاي مختل ــدزایی کش ــوي درآم ــاخص الگ ــن ش ــذیر اســت. ای پ
توانـد مـورد تجزیـه و     کننده انرژي را می هاي مصرف وري سیستم هاي فسیلی و بهره سوخت

ر شـما   اي بـه  هاي انتشار گازهاي گلخانه عنوان یکی از محرك  تحلیل قرار دهد و بنابراین به
اخیر کشور چین با بهبود شدت انـرژي خـود     عنوان نمونه عملی، در طی چند دهه  رود. به می

 ,.Wang, Chen et al)تـوجهی در میـزان انتشـارها دسـت یابـد        است به کاهش قابـل   توانسته

2005: 73-83; Zhang, Mu et al., 2009: 767-773)  کشـور ایـران بـا    2015. طبق آمار سـال ،
از نظـر شـاخص شـدت انـرژي     جهـان   در زمره بدترین کشورهاي koe/$2005p 223/0رقم 

به ارزیابی شاخص شـدت انـرژي در مقایسـه بـا میـزان انتشـارها در        5واقع شده است. شکل 
)، کشـور  koe/$2005p 337/0پردازد. پس از فدراسیون روسیه ( میجهان  میان ده کشور اول

  یت برخوردار است.  ایران در این گروه از بدترین موقع
گیرد، الگوي درآمدزایی  یکی دیگر از مواردي که باید در این حوزه مورد توجه قرار 

عنوان نمونـه، براسـاس پژوهشـی کـه       هاي مختلف کشور ایران است. به غیرمتوازن در بخش
اي براي کشور ایـران صـورت گرفتـه اسـت      در این ارتباط و از منظر انتشار گازهاي گلخانه

اي در بخـش   ) نرخ درآمدزایی به ازاي هر کیلوگرم انتشـار گازهـاي گلخانـه   1393ی (توکل
ریال و بخـش صـنعت معـادل     12637ریال، بخش کشاورزي معادل  4179دامپروري معادل 

درآمـدزایی) علیـرغم سـهم     -اي باشد. با این رویکرد (انتشار گازهاي گلخانه ریال می 5733
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شـود امکـان    لص داخلی، بحران آبی موجود باعث مـی باالي بخش کشاورزي در تولید ناخا
هایی مواجه باشد. در بخش دامپروري نیز فشار وارد بـر   توسعه بیشتر این بخش با محدودیت

مراتع و عدم سازگاري تعـداد دام بـا ظرفیـت تغذیـه، عـالوه بـر کـاهش بـازدهی در بخـش          
نرم شدن خاك سـطحی  واسطه رفت و آمدهاي مکرر دام در مراتع خشک و   دامپروري، به

  زمین موجب گسترش گرد و غبار، آلودگی هوا و خسارهاي جانبی دیگر خواهد شد. 
  

  
  کشور اول در انتشار 10اي و شدت انرژي میان  ارتباط میان انتشار گازهاي گلخانه .5شکل 

دهـد کـه در کشـور     هاي مختلف نشان می اي در بخش ارزیابی میزان انتشار گازهاي گلخانه
گیرد. جهت بررسی انواع صـنایع   % انتشارها در بخش صنعت صورت می16نزدیک به  ایران

موجود در کشور، عدم همپوشانی میان صنایع و نیز تعیین و تشخیص مرزهاي بـازار از یـک   
هـاي   المللـی صـنایع در کلیـه فعالیـت     استاندارد بین«بندي استاندارد تحت عنوان  سیستم طبقه
گــروه اصــلی قــرار  38اســاس آن صــنایع در  شــود کــه بــر مــی اســتفاده )»1ISICاقتصــادي (

نفـر)   10اساس تعداد کارکنان (کمتر یـا بیشـتر از    بندي دیگري صنایع بر گیرند. در طبقه می
شوند. ارزیابی میزان انتشـار صـنایع کشـور ایـران در طـی دهـه گذشـته نشـان          بندي می دسته
و محصـوالت کاغـذي و وسـایل    دهد صنایعی از قبیل ساخت منسوجات، ساخت کاغـذ   می

                                                                                                                                        
1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) 
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) در گروه صنایع میان انتشـار (سـهم   34و  17، 21تریلر (کدهاي  نقلیه موتوري و تریلر و نیم
هاي حاصل از نفت  درصدي) و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید ُکک و فراورده 6-1

اي، ســاخت مــواد و محصــوالت شــیمیایی، ســایر محصــوالت کــانی  هــاي هســته و ســوخت
بنـدي نشـده (بـا     آالت و تجهیـزات طبقـه   ، ساخت فلزات اساسـی و سـاخت ماشـین   فلزيغیر

%) 6) در زمره صنایع پرانتشـار (سـهمی بـالغ بـر     29و  28، 27، 26، 24، 23، 17، 15کدهاي 
اي در بخش صنعت از صنایع پرانتشار  % انتشار گازهاي گلخانه88گیرند. نزدیک به  قرار می
هاي حاصـل از   %، تولید ُکک و فراورده24مثال تولید فلزات اساسی عنوان   شود. به ناشی می

انتشـار   درصـد  26و سایر محصوالت کانی غیرفلزي  درصد 18اي  هاي هسته نفت و سوخت
شوند. این در حالی است که نرخ درآمـدزایی   اي بخش صنعت را شامل می گازهاي گلخانه

طـوري کـه سـه صـنعت       ر پـایین اسـت. بـه   اي بسیا این صنایع در قبال انتشار گازهاي گلخانه
تـرین   ریال در ازاي هر کیلـوگرم انتشـار در پـایین    2327و  2677، 3571مذکور به ترتیب با 

سطح درآمدزایی در بخش صنعت قرار دارند. تولید محصوالت از توتون، تنبـاکو و سـیگار   
یـال درآمـد بـه    ر 206438آالت اداري، حسـابگر و محاسـباتی بـا     و تولید ماشین 313584با 

اي  ازاي هر کیلوگرم انتشار، در باالترین سطح درآمدزایی در برابر انتشـار گازهـاي گلخانـه   
توان نتیجه گرفت که بخش عمده انرژي مصرفی در  ). پس می1393گیرند (توکلی  قرار می

بخش صنعت، از نظر ارزش افـزوده در جایگـاه مناسـبی قـرار نـدارد و ایـن معضـل نیازمنـد         
سـازي   هایی با کارایی بهتر و بهینـه  کارگیري سیستم الگوي توسعه صنایع کشور، به نگريباز

  باشد.  هاي مختلف صنعت می مصرف سوخت در بخش
هاي اخیر تمهیدات فراوانی از جانب دولت در راستاي توسـعه   از سوي دیگر، طی سال

دزایی بخـش  ـ درآمـ شده است. نگاهی به الگـوي انتشارـ   صنایع کوچک و زود بازده فراهم
دهـد کـه بـا وجـود اینکـه بخـش قابـل تـوجهی از          ) با این رویکرد نشان می6صنعت (شکل 

شود اما ارزش افزوده کـل بخـش صـنعت عمـدتًا از      سوخت در صنایع کوچک مصرف می
پـذیرد و بـه همـین دلیـل تبـدیل صـنایع خـرد و کوچـک بـه صـنایع            صنایع بزرگ تأثیر می

ت اقتصادي و درآمدزایی بخش صنعت مورد توجـه قـرار   تواند در بهبود وضعی تر می بزرگ
گیرد. همچنین جهت درك بهتر این وضعیت، ارزش افزوده حاصل به ازاي هر واحد انتشار 

اي در صنایع کوچک و بزرگ به تفکیک مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت     گازهاي گلخانه
صـنایع کوچـک بـه    شود صنایع بـزرگ در مقایسـه بـا     گونه که مشاهده می ). همان7(شکل 
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اي درآمـدزایی بهتـري دارنـد. علـت ایـن تفـاوت را        ازاي هر واحد انتشار گازهـاي گلخانـه  
هـاي مـدرن و بهینـه، جلـوگیري از اتـالف سـوخت، بازیـابی         توان در بکارگیري سیسـتم  می

  هاي مختلف و دیگر موارد جستجو کرد.   انرژي در بخش
  

  
  افزوده در انواع صنایعوضعیت فعلی و روند انتشار ـ ارزش  .6شکل 

  
  وضعیت ارزش افزوده حاصل از هر واحد انتشار در انواع صنایع .7شکل 
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  . شدت کربن 3-4

دهـد و در   نظر قرار می شدت کربن میزان انتشار کربن به ازاي تولید یک واحد انرژي را مد
کـاهش  هـاي   باشد. یکی از روش ها (به شکل کربن) می واقع معیاري از سطح انتشار سوخت

هاي  هاي پرکربن به سوخت اي، تغییر سوخت از جانب سوخت میزان انتشار گازهاي گلخانه
عنوان نمونه جـایگزینی گـاز طبیعـی بـا نفـت و گازوئیـل از         کربن و فاقد کربن است. به کم

تواند در این زمینه کارساز باشد. هرچند انتشار گاز متان در طی فرآیند  مواردي است که می
نظـر   شود بخش زیادي از این تعدیل جبران شود و از نقطه طریق خط لوله باعث می انتقال از

اي اقدام مؤثري صورت نپـذیرد. توسـعه منـابع تجدیدپـذیر و      کاهش انتشار گازهاي گلخانه
عنـوان    شـود. بـراي مثـال چـین بـه      طور جدي دنبـال مـی    انتشار در بسیاري از کشورها به کم

انرژي مـورد نیـاز خـود را از طریـق      درصد 75ن در حال حاضر دهنده کرب بزرگترین انتشار
، بـیش از  2030قصـد دارد تـا سـال      پیشـنهادي  INDCاسـاس   کند و بر سنگ تأمین می غالز

  کربن تولید کند.  % انرژي مورد نیاز خود را از منابع کم20
نرخ شدت کربن در کشور ایران طی دو دهه اخیر مسـیر رو بـه کاهشـی را طـی کـرده      

هـاي پـاك و تجدیدپـذیر     گذاري در حوزه انرژي ). توسعه و سرمایهEnerdata, 2016است (
تواند گام مؤثري در بهبود این شاخص و کاهش میزان انتشارها داشته باشد. در برنامه  نیز می

 درصـد  20هاي تجدیدپذیر از قبیل خورشید، باد و امواج در حدود  پنجم توسعه سهم انرژي
هاي صورت گرفتـه   ریزي گاوات) در نظر گرفته شد. متاسفانه علیرغم برنامههزار م 5(معادل 

دلیـل عـدم توجیـه      هاي تجدیدپذیر در سـبد انـرژي کشـور، بـه     مبنی بر افزایش سهم انرژي
هـاي الزم   اقتصادي در مقایسه با قیمت تمام شده انرژي از منابع فسـیلی و فقـدان زیرسـاخت   

آبـی از کـل    سهم منابع انرژي تجدیدپـذیر غیـر بـرق    براي توسعه این بخش، در حال حاضر
گزارش شده است (شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،      1392% در سال 15/0تولید در حدود 

1394 :13 .(  
هـاي   اي و برخـی محـرك   الگوي تغییر در میـزان انتشـار گازهـاي گلخانـه     8در شکل 

هاي مربـوط   ت. ارزیابی دادهنشان داده شده اس 1971-2012انتشار در بازه زمانی چهار دهه 
ید آن اسـت کـه از   ) براي کشور ایران مؤMLRM1با استفاده از مدل رگراسیون چند متغیره (

اي در پـی   میان چهار محرك پیشنهادي، جمعیت بیشترین تأثیر را بر انتشار گازهاي گلخانـه 
                                                                                                                                        
1. Multiple Linear Regression Model (MLRM) 
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هـاي  زطـوري کـه بـه ازاي یـک واحـد افـزایش جمعیـت، میـزان انتشـار گا           داشته است. بـه 
دهـد.   واحد افزایش نشـان مـی   9373/2کربن معادل) به مقدار اکسید اي (به شکل دي گلخانه

اي  ســرانه تولیــد ناخــالص داخلــی دومــین عامــل مــؤثر در افــزایش انتشــار گازهــاي گلخانــه
چند این تأثیر به اندازه جمعیت چشمگیر نیست و به ازاي هر واحد رشـد تولیـد    باشد، هر می

واحد رشد در انتشارها قابل انتظـار اسـت. دو عامـل     0040/1ه)، به میزان ناخالص ملی (سران
در کـاهش   6945/0و منفـی   0350/0شدت انرژي و شدت کربن به ترتیب با ضرایب منفی 

تـوان معادلـه حـاکم بـر انتشـار       طـور خالصـه مـی     اي نقش دارنـد. بـه   انتشار گازهاي گلخانه
  هار دهه گذشته را به شکل زیر پیشنهاد داد. اي ایران در بازه زمانی چ گازهاي گلخانه

  
  

تواننـد   هـا مـی   این رابطه از کشوري به کشور دیگر متفاوت است و بدین ترتیب دولت
اي  ها را در افزایش یا کاهش میزان انتشار گازهـاي گلخانـه   تأثیر ناشی از هر یک از محرك

توانـد در   نظـر اقتصـادي مـی    هـاي متفـاوت، از   مورد نقد و بررسی قرار دهند. انتخاب گزینه
هـاي مختلـف را    بخـش   و ضعف  هاي کاهش انتشار نقش داشته باشد. همچنین کاستی هزینه

  کند.  بازگو می

  
  )1971-2012ها در ایران ( و محرك GHGsالگوي تغییرات انتشار  .8شکل 

RCIEIGDPPopulationEmission capita +×−×−×+×= 6945.00350.00040.19373.2
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  اي در ایران . ساختار و توزیع جغرافیایی انتشار گازهاي گلخانه4
هاي کاهش انتشار میـان   ئولیتاخیر مفهوم جدیدي با رویکرد تخصیص مس هاي در طی سال

هاي درون یک کشـور) شـکل گرفتـه اسـت کـه       ها و یا بخش (اعم از کشورها، ایالت اعضا
طـور    باشـد. بـه   مـی  1کننده اصولی از قبیل انصـاف و عـدالت در مباحـث تغییـر اقلـیم      تداعی

تـوان تعـاریف    عـدالت وجـود نـدارد. امـا مـی     اي براي  شده معمول، تعریف قطعی و پذیرفته
 ,.Ringius, Torvanger et al)مختلفی از مضامین عدالت را مورد بررسی و بازبینی قـرار داد  

هـاي پیشـنهادي توزیـع مـواردي از قبیـل جمعیـت، سـرانه تولیـد          . در مـدل )777-793 :1998
اي (به شـکل سـرانه،    لخانهعنوان معیاري از سطح رفاه)، انتشار گازهاي گ ناخالص داخلی (به

صـورت    کلی و تجمعی در بازه زمان)، نرخ درآمدزایی در برابر انتشـار و دیگـر مـوارد، بـه    
گیرنـد. هـدف،    عنوان مصادیق عدالت مورد تحلیل و بررسی قـرار مـی   انفرادي یا ترکیبی، به

ضـمن   کننـدگان اسـت تـا از ایـن طریـق بتـوان       ایجاد توزیعی متوازن و عادالنه میان شرکت
هاي کاهش انتشار، از مواردي  دستیابی به معیاري مورد پذیرش همگان براي تعیین مسئولیت

هـاي   )، مهـاجرت، عـدم پـذیرش مسـئولیت    2(سـواري رایگـان    از قبیل فرار از بـار مسـئولیت  
کننـدگان در طـرح    هاي کاهش و افزایش َگپ و فاصله میان شـرکت  واسطه هزینه  کاهش به

ها و مناطق مختلـف بـا پیـروي از الگوهـاي      در بسیاري موارد بخشکاهش جلوگیري کرد. 
هاي کمتر نرخ کاهش بیشتري داشـته و بخشـی از    همکارانه قادر خواهند بود با صرف هزینه

ها و منابع در اختیار، تولید و در اختیار بازارهـاي   نیازهاي مشترك خود را متناسب با پتانسیل
ب مـدلی متـوازن و عادالنـه بـا رویکـرد توسـعه شـکل        کننده قرار دهند و بدین ترتی مصرف

  گیرد.  می
چنانچه بخواهیم در پیگیري اهداف کاهش چنین مدل متـوازنی را بـراي کشـور ایـران     
 در نظر بگیریم الزم است مواردي از قبیل نحوه توزیع جمعیـت، معیارهـاي اقتصـادي و رفـا    

هاي مختلـف ایـران    ها و بخش هی، الگوي انتشارها و دیگر عوامل محرك را در میان استان
 ,Tavakoli, Shafie-Pour et al., 2016: 19-35; Tavakoli)مورد تحلیل و بررسی قرار دهـیم  

Shafie-Pour et al., 2017)     با این رویکرد بخشی از تحلیـل معضـل تغییـرات آب و هـوا در .
هاي دستیابی به اهداف کاهش، در توزیع جغرافیـایی ایـن پارامترهـا خالصـه     ایران و راهکار

                                                                                                                                        
1. Climate Justice 
2. Free ride 
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  شود.   می
گـذار   اي است که به سرمایه گونه گذاري و کسب و کار در کشور ایران به نظام سرمایه
اندازي بخش یا صـنعت   یابی، احداث و راه دهد تا با نظر خود نسبت به مکان این اجازه را می

هـاي موجـود و ارزیـابی     . این در حالی است که عدم توجه بـه پتانسـیل  مورد نظر اقدام نماید
شـود   فاصله میان بازارهاي مصرف، دسترسی به مواد اولیـه محلـی و محـل تولیـد باعـث مـی      

ــ   شود. نگاهی بـه آمـار مربـوط بـه تـن      بخش قابل توجهی از سرمایه و انرژي در مسیر تلف
) 1389اي اخیر (وزارت صنایع و معـادن،  ه کیلومتر کاالي حمل شده در کشور در طی سال

هـاي موجـود،    دهد که با افزایش نرخ تولید، تبادالت و عدم توجه کافی به پتانسـیل  نشان می
هـایی از قبیـل انـواع     هزینه و انرژي قابل توجهی صرف شده اسـت و ایـن معضـل در حـوزه    

انی و محصـوالت  ترکیبات نفتی و شیمیایی، کاالهاي فلزي، مواد غذایی، کاالهـاي سـاختم  
  خورد.   کشاورزي بیش از دیگر موارد به چشم می

بازنگري الگوهاي توزیع جمعیت، سرانه انتشار، سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی، سـطح      
رفاه و دیگر موارد در کشور ایران حاکی از آن است که الگوي عادالنه و متـوازنی در ایـن   

هـاي   ه به این مسـئله و تخصـیص بودجـه   است که عدم توج  رابطه وجود ندارد. این در حالی
هاي مختلف کشور خواهد شد که در پی  هدفمند در آینده باعث گسترش فاصله میان استان

رویه شهرها، تبدیل شهرهاي بزرگ به مرکز آلودگی و معضالت  آن مهاجرت، گسترش بی
  دیگري را به همراه خواهد داشت.  

  
  1389 - هاي ایران اي و سرانه تولید ناخالص داخلی در میان استان سرانه انتشار گازهاي گلخانه .9شکل 

ـ سـرانه  ایران از نقطـه نظـر سـرانه انتشارـ     هاي کشور به مقایسه استان 9عنوان نمونه، شکل   به
) پرداختـه اسـت. بـاالترین سـطح سـرانه انتشـار متعلـق بـه         1389تولید ناخالص داخلی (سال 
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واسـطه نـوع     هایی که علیـرغم جمعیـت پـایین، بـه     باشد، استان هاي بوشهر و قزوین می ناستا
نظر میزان انتشـار   فعالیت از انتشارهاي باالیی برخوردار هستند. این در حالی است که از نقطه

هاي تهـران، اصـفهان و خوزسـتان     اي (بدون در نظر گرفتن جمعیت)، استان گازهاي گلخانه
گیرند. در بحث اقتصاد به شکل تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) نیـز در   در صدر قرار می

هاي تهران، بوشهر و یزد قرار دارند کـه ایـن شـاخص بـدون در      واحد سرانه به ترتیب استان
هاي تهران، اصـفهان و خراسـان رضـوي را شـامل      نظر گرفتن سرانه جمعیتی به ترتیب استان

  شود.   می
راســتاي تحقــق مــدل متــوازن توســعه در کشــور ایــران بــا   ریــزي در پیگیــري و برنامــه

هـاي   توانـد فرصـت   ) مـی عنـوان اعضـا   هاي کشور ایـران (بـه   نرویکردي همکارانه میان استا
انـدازي   گذاري، حفظ منابع رو به کـاهش آبـی و در چشـم    تري براي اشتغال، سرمایه مناسب

اي که هـر   گونه  داشته باشد. به اي را در پی هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه دیگر پتانسیل
استان یا منطقه با تکیه بر امکانـات و منـابع موجـود و خـدادادي بخشـی از نیازهـاي خـود و        

هـاي در   هـاي آمـایش سـرزمین و پتانسـیل     جوار را تأمین کند. در این مسـیر طـرح   مناطق هم
  هند شد.  هاي سیاسی براي کسب سرمایه و توسعه هر منطقه خوا اختیار، جایگزین فرصت

    گیري نتیجه
تـوان گـام آغـازین     اي را می درصدي انتشار گازهاي گلخانه 4-12تعهد ایران براي کاهش 

کشـور بـزرگ    10حرکت در مسیر اقدامات کاهش دانست. علیرغم رتبه ُنهم ایران در میان 
هـاي   اي، وابستگی شدید اقتصادي به مصرف و فروش سـوخت  انتشاردهنده گازهاي گلخانه

چون نفت و گاز باعـث شـده اسـت دولـت جمهـوري اسـالمی بـا چـالش جـدي در           فسیلی
چنـد ارزیـابی وضـع     زیسـتی مواجـه شـود. هـر     المللـی و محـیط   راستاي تحقق این هدف بین

توانـد ایـن    هاي الزم می ریزي و ایجاد زیرساخت رو در کنار برنامه  موجود و معضالت پیش
ش حاضـر بـه ارزیـابی میـزان انتشـار گازهـاي       مسیر را هموارتر سـازد. در ایـن رابطـه پـژوه    

هاي اخیر پرداخته است. روند صعودي انتشار گازهـاي   ها) در دهه اي (در کلیه بخش گلخانه
ـــ خــانگی،  ـــ تجــاري هــاي نیروگــاهی، اداري مشــهود و بخــشاي در کشــور ایــران  گلخانــه

هاي مختلفـی را   شوند. محرك ها محسوب می ترین انتشاردهنده نقل و صنعت، از مهم و حمل
تـوان در افـزایش میـزان انتشـارها مـؤثر دانسـت. از میـان چهـار محـرك اصـلی (شـامل             می

-2012جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شدت انرژي و شدت کـربن) در بـازه زمـانی    



  165 المللی ... اي در راستاي تحقق اهداف بین ایران براي ایجاد مدل متوازن توسعه منطقه هاي الزام

+ داراي 004/1+ و سرانه تولید ناخـالص داخلـی بـا ضـریب     94/2، جمعیت با ضریب 1971
 -694/0و شدت کـربن بـا ضـریب     -035/0) و شدت انرژي با ضریب تأثیر مثبت (افزایشی

انـد. در بحـث شـدت انـرژي (میـزان       اي داشـته  اثر منفی (کاهشی) بر انتشار گازهاي گلخانه
انرژي مورد نیاز جهت تولید یک واحد درآمد)، ایـران در زمـره بـدترین کشـورها از منظـر      

محسوسی صورت نگرفته اسـت. در میـان    این شاخص قرار دارد و در درازمدت نیز تغییرات
ــرژي   10 ــا شــدت ان ــران ب پــس از روســیه  koe/$2005p 223/0کشــور اول انتشــاردهنده، ای

)koe/$2005p 337/0 .قرار دارد (  
شـود کـه در    اي از انـرژي مصـرفی در صـنایعی صـرف مـی      در بخش صنعت، بخـش عمـده  

ر، علیرغم مصرف سوخت، درآمد مـورد  عبارتی دیگ اند. به ترین سطح درآمدزایی واقع شده پایین
نفـر شـاغل)، از نظـر مـدیریت و بـازدهی       10شود. صنایع کوچک (بـا کمتـر از    انتظار حاصل نمی

کـه ارزش افـزوده    باشد، در حالی هاي قبل و کنونی می سریع همواره مطلوب و مورد توصیه دولت
  باشد.   یع بزرگ میتر از صنا این قبیل صنایع در ازاي انرژي مصرفی به مراتب پایین

هـاي کـاهش    ارزیابی یک الگوي متوازن و مبتنی بر عدالت در بخش تعیـین مسـئولیت  
هاي کشور ایـران نیازمنـد بررسـی مصـادیق عـدالت در حـوزه تغییـر اقلـیم          انتشار میان استان

است. مواردي از قبیل توزیع جمعیت، تولید ناخالص داخلی (و سرانه آن)، انتشـار گازهـاي   
اي (کل انتشارها، سرانه انتشار و انتشارهاي تجمعی در بـازه زمـانی) و دیگـر عوامـل      گلخانه

هـاي کشـور ایـران بیـانگر وجـود الگـوي        هـا و بخـش   تأثیرگذار و تأثیرپذیر در میـان اسـتان  
نامتوازن و در برخی موارد ناعادالنه است. این در حالی است که دستیابی به الگویی متـوازن  

عنوان یک محرك براي تحقق اهداف کاهش مورد توجه قـرار گیـرد.    به تواند و عادالنه می
توانـد   هاي مختلـف کشـور مـی    ها و بخش براین، الگوي متوازن و همکارانه میان استان عالوه
هـاي موجـود و    بـر پتانسـیل   غلی، نـرخ درآمـدزایی بـاالتر، اتکـا    هاي شـ  کننده فرصت فراهم

معیتــی تــا حــد زیــادي جلــوگیري کنــد و هــاي ج خــدادادي هــر منطقــه باشــد، از مهــاجرت
  دهنده الگوي توسعه ملی باشد.  بهبود

یافتـه و در حـال توسـعه، بـا بـازنگري الگـوي        ن، اعـم از توسـعه  بسیاري از کشور جهـا 
زیســت و تعــدیل و  درآمــدزایی خــود در تــالش هســتند جایگــاه خــود را در حــوزه محــیط 

مید آن است که دولت جمهوري اسـالمی  سازگاري با پدیده تغییرات اقلیمی بهبود بخشند. ا
تـري   محیطـی مسـیر مناسـب    هـاي زیسـت   هاي توسعه و توجه به اولویت نیز با بازنگري برنامه

   براي آینده ترسیم و در صیانت از امانت آیندگان بهتر عمل نماید. 
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