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المللی کاهش ای در راستای تحقق اهداف بینالزامات ایران برای ایجاد مدل متوازن توسعه منطقه

 (GHGsای )انتشار گازهای گلخانه

 

 2آزاده توکلی ،1پور مطلقمجید شفیع

 

 

 چکیده

کرد. این مسئله باعث های آتی زندگی بشر را دستخوش تحوالت عظیمی خواهد تغییر آب و هوا و پیامدهای ناشی از آن در دهه

در  2015د. کشور ایران در سال ل را در راس اقدامات خود قرار دهشده است جامعه جهانی ارزیابی، پیگیری و راهکارهای کنتر

 انتشاردرصدی  4ای قرار گرفت و در جریان نشست پاریس متعهد به کاهش هم جهان از منظر انتشار گازهای گلخانهجایگاه نُ

و انتقال فناوری از  جامع یمالی و فنّ هایحمایتتامین در صورت  کهشد نسبت به وضع موجود  2030تا سال  ایگازهای گلخانه

 . استدرصد قابل ارتقاء  12سطح کاهش تا  المللیجانب جامعه بین

های گذشته مورد تحلیل قرار گرفته است. دههایران طی ای در وضعیت انتشار گازهای گلخانه در پژوهش حاضر با این رویکرد

-تجاری-های نیروگاهی، اداریکند و بخشدر ایران از روندی صعودی پیروی می ایگازهای گلخانه انتشاردهد ها نشان میارزیابی

-2012زمانی درازمدت ) با بازههای موثر در انتشار قرار دارند. تحلیل محرک ایگلخانه گازهای انتشارنقل در راس وخانگی و حمل

و  -035/0+، شدت انرژی با ضریب 004/1+، سرانه تولید ناخالص داخلی با ضریب 94/2دهد جمعیت با ضریب نشان می( 1971

ای موثر هستند. ارزیابی الگوی توسعه و درآمدزایی از منظر انتشار گازهای گلخانه ی انتشاردر الگو -694/0شدت کربن با ضریب 

را دارند. همچین، صنایع  شود که از نظر اقتصادی کمترین بازدهیی صرف میصنایعدر ای از سوخت که بخش عمدهموید آن است 

نگاهی از منظر  نفر شاغل(، علیرغم مصرف باالی انرژی از نظر درآمدزایی توان رقابت با صنایع بزرگ را ندارند. 10خُرد )با کمتر از 

حکایت از ساختاری نامتعادل و دور از عدالت  های کشورها در میان استانو مسئولیت هامحرک، عدالت و توزیع متوازن امکانات

  . کندمی

و مجموعه این  نیستپذیر رو امکانضالت پیشالمللی کاهش جز در سایه شناخت کافی از وضع موجود و رفع معتحقق اهداف بین

    ساختاری منسجم، پایدار و مبتنی بر عدالت مورد استفاده قرار گیرد. رو و تبیینتواند در شناسایی معضالت پیشها میتحلیل
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  جستارگشایی

گرمایش جهانی در اثر ، پدیده محیطیواسطه افزایش نرخ بالیای طبیعی و تغییرات شدید به ،طی چند دهه اخیر

محیطی جهان تبدیل و موجب های زیستترین چالشآب و هوا و پیامدهای ناشی از آن به یکی از مهم تغییر

حداقل رساندن المللی شده است. تنها راه حل منطقی جهت مواجه و بهجوامع بینجدی و جلب توجه  نگرانی

ایجاد و جامعه جهانی نسبت به کاهش یا رفع عوامل  توان در واکنش سریعتاثیرات منفی این پدیده را می

 تشدیدکننده این معضل جستجو کرد.   

 ;Seneviratne, Nicholls et al., 2012: 109-230) دهدشواهد و اطالعات علمی موجود نشان می

Rogelj, 2013; Rom, Evans et al., 2013: 3-4; IPCC, 2014; Trnka, Rötter et al., 2014: 637-643; 

Stott, 2016: 1517-1518) آورترین آب و هوا به واقع در حال رویداد است و این پدیده یکی از دلهره که تغییر

. افزایش استها در قرن بیست و یکم های موجود در برابر توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی انسانچالش

و  Greenhouse Gases /GHG ایزهای گلخانهغلظت برخی گازها و ترکیبات موجود در جو موسوم به گا

 ا و ترکیباتی که به تشدید تغییرپیامدهای ناشی از آن دلیل عمده این پدیده شناخته شده است. در میان گازه

ترین عامل شناخته بحرانیو  فراوانعنوان ( به2COاکسیدکربن )زنند، دیآب و هوا و گرمایش جهانی دامن می

سازی دیگر گازها و ترکیبات دخیل در این پدیده اقلیمی مبنایی برای ارزیابی و همسان عنوانشده است و به

حدود یعنی در اروپا غلظت این گاز در جو از زمان انقالب صنعتی . (IPCC, 2006: 21) گیردمورد استناد قرار می

 ,IPCC) انقالب صنعتی در دوران پیش از ppm 280طوری که از رقم به شدت افزایش یافته است به 1850سال 

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 است 2016در جوالی (NOAA, 2016) محققان بر این نکته .

 Holtz-Eakin) استدر ترکیب جو  هاافزایش غلظت این گازهای انسانی علت اصلی توافق نظر دارند که فعالیت

and Selden, 1995: 85-101; Etheridge, Steele et al., 1996: 4115-4128; Grabemann, Gaslikova et 

al., 2015: 5612; Midgley and Bond, 2015: 823-829). تغییر آب و هواالدولی بین هیات (IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change /های گزارشتهیه عنوان مرجع رسمی رصد و به

ها در انتشار گازهای های چهارم و پنجم خود به نقش انکارناپذیر انسانمستند بر مشاهدات علمی نیز در گزارش

 ,IPCC, 2007; IPCC) کندو در پی آن افزایش دمای زمین اشاره می گرمایش جهانیای، تشدید پدیده گلخانه

2013) . 

های متعددی با هدف انعکاس افکار عمومی و نامهها و توافقپیمانها، معاهدات، همزمان با افزایش نگرانی

شده است. نقطه تشکیل  این مساله و اجرای اقدامات تعدیلی المللی برای بررسیبین و تعهدات تنظیم قراردادها

( INCالدول )، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که کمیته مذاکرات بین1990ها در سال آغازین این تالش
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آخرین تالش  ( تشکیل داد.UNFCCCرا جهت تدوین چارچوب کنوانسیون سازمان ملل درباره تغییر آب و هوا )

جهانی  نامهتوافقعنوان اولین است که به 2015 ( در دسامبرCOP21جدی این حوزه نیز نشست اقلیمی پاریس )

کشور مورد  195توسط  2015دسامبر  12که در شود محسوب می آب و هوا در زمینه تغییر حقوقیآور و الزام

های قبلی این است که در این نامه در مقایسه با تالشپذیرش قرار گرفته است. نقطه عطف و ارزشمند این توافق

در حال یا یافته و اعم از توسعه ،یافته و صنعتی جهان، بلکه همه کشورهای جهانکشور توسعه 40نه تنها  سند

ای و تالش در جهت بهبود این معضل به بعد متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه 2020از سال  ،توسعه

نامه در مسیر رو توافقی اصلی این اجزای خواهند بود.“  ، لیکن متفاوتمشترکمسئولیت ”منطبق بر اصل جهانی 

 :(United Nations Environment Program, 2015) توان به شرح زیر بیان نمودبه جلو را می

جهت تحقق اهداف در  ایگازهای گلخانهکاهش سریع انتشار - ایگازهای گلخانه انتشارتعدیل  ✓

 کنترل دمای زمین

 کنترل گرمایش جهانیدر راستای اقدامات  -ایجاد سیستمی شفاف و مبتنی بر بازار جهانی ✓

 آب و هوا تقویت توان کشورها در جهت مواجه با پیامدهای تغییر -تطابق و سازگاری ✓

 .نعطفمای پاک و شامل تامین مالی برای ایجاد آینده -حمایت و پشتیبانی ✓

گذاری رشد های توسعه، هدفاثیر قابل توجهی بر برنامهپذیرش این قبیل تعهدات توسط کشورها ت

ها خواهد داشت. این تاثیر برای کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر و حتی گذاریاقتصادی و سرمایه

از مسیر توسعه پایدار و رشد مورد انتظار خارج کند. یکی دیگر در صورت عدم بسترسازی الزم ها را تواند آنمی

های فسیلی به خصوص نفت، توان تاثیر شگرف آن بر تقاضای سوختنامه پاریس را میقهای اجرای توافاز جنبه

گذاری ای، انگیزه توسعه و سرمایهسنگ دانست. با هدف کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهگاز و زغال

افزایش و بازارهای عرضه کننده های مصرفهای پاک و تجدیدپذیر در میان کشورها و دولتبر سوخت

با  ،ی چون ایرانهایهای فسیلی بخشی از مشتریان خود را از دست خواهند داد. این مسئله برای کشورسوخت

رو باید مورد توجه قرار گیرد. رتبه عنوان چالشی پیشبه ،نفت و گاز مصرف و صادرات زیاد اقتصادی متکی بر

ای )هم در حوزه از منظر انتشار گازهای گلخانه ردهنده بزرگ جهان(انتشاکشور اول  10)در فهرست  ایران باالی

نامه پاریس مورد توجه های هدف در توافقانرژی و هم در دیگر ابعاد( باعث شده است ایران در زُمره اولین گروه

برنامه اهداف مورد خود را در بازه زمانی آتی متناسب با  ایگازهای گلخانه انتشارناچار باید میزان قرار گیرد و به

های ریزیها و برنامه( کاهش دهد و این مسئله نیازمند بررسیINDCملّی جمهوری اسالمی ) نظر مشارکت

براساس برنامه پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران در نشست پاریس، کشور ایران  .استدقیقی در این رابطه 

( به BAUکنونی ) وضعیت، نسبت به 2030تا سال خود را  ایگازهای گلخانه انتشارمتعهد شده است میزان 
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قابل  %12میلیارد دالری سطح کاهش تا  35عالوه، در صورت تامین حمایت مالی کاهش دهد. به %4میزان 

این  و الحاق به پذیرش .(;UNFCCC, 2015 1394 ،زیست ایران)سازمان حفاظت محیط ارتقاء خواهد بود

در  زیستالمللی جمهوری اسالمی در حوزه محیطنیازمند دیپلماسی قوی بین، آن نامه و پیگیری اهدافتوافق

 ،نظاممجمع تشخیص مصلحت ) است زیستهای کلی نظام در محیطسیاست 15و  7انطباق با اصول 

عنوان اولویت کشور، بتوان همسو با اهداف توسعه پایدار در ای که با حفظ منافع ملّی بهگونهبه ،(26/08/1394

( امکان تحقق و دستیابی به 2020انتهای  -1400سال تا عمر برنامه ششم توسعه ) طیمانده مجال کوتاه باقی

شود که کشور ایران با رح میاکنون این سوال مطاهداف کاهش در ضمن رشد اقتصادی مناسب را فراهم نمود. 

هایی را باید در اولویت بررسی قرار دهد و پاسخ هدف ایجاد آمادگی و حرکت در مسیر کاهش چه موارد یا بخش

 به این سوال در گرو شناخت کافی از وضع موجود و شناسایی الگوهای ناهمگن در سطح کشور است.

ایران  مانکشورای در متوازن و منطقهبا این رویکرد در پژوهش حاضر تالش شده است به الگوی توسعه 

برخی از نقاط تالش شده و  شدهپرداخته گذاری و ایجاد اشتغال برای سرمایهای از منظر انتشار گازهای گلخانه

 نیازمند تامل و بازنگری در این حوزه را بازگو نماید.

 ان. موقعیت ایر1

در موقعیت جنوب غربی قاره آسیا، در  کیلومتر مربع میلیون 648/1کشور ایران با دارا بودن مساحتی معادل 

کشور  1390سال ایران، ای موسوم به خاورمیانه واقع شده است. براساس آخرین سرشماری رسمی در منطقه

براساس آخرین آمار میلیون نفر را در خود جای داده است و  75، جمعیتی بالغ بر %3/1ایران با رشد سالیانه 

. ایران از (United Nations, 2015) جهان، نهم آسیا و اول خاورمیانه قرار دارد هفدهمدر جایگاه جهانی، ایران 

کنار آن شرایط شود که در گوشه و لحاظ آب و هوایی یکی از منحصر به فردترین کشورهای جهان محسوب می

خورد و جزء معدود کشورهایی است که چهار فصل در آن به خوبی نمایان و آب و هوایی مختلفی به چشم می

های پرفشار سیبری، مشهود است. این مشخصه آب و هوایی یعنی چهار فصل بودن، نه تنها تحت تاثیر سامانه

های پهناور، های بلند، دشتواسطه وجود کوهکه بهفشار جنوبی، بلای و سیستم کمزای مدیترانهسامانه باران

های مختلف ایجاد شده است. وجود اختالف دما در ایران، یکی از بارزترین ها و دریاچهها، رودخانهبیابان

توان به با مقایسه آب و هوای نقاط مختلف کشور می و های آب و هوای این خطّه با سایر نقاط جهان استتفاوت

ها نیز در ایران بسیار متغیر است. این رقم در ع و اختالف دما در این مناطق پی برد. میزان بارشخوبی به تنو

 15( و در نواحی کویری بارش بسیار کم و در حدود 1383میلیمتر )رشت،  2113شمال کشور به بیش از 

تا حدودی قابل توجه های جنوبی البرز و شمال شرق میلیمتر است. بارش در نواحی شمال غرب و غرب، دامنه

شود. براساس میزان میلیمتر بیشتر نمی 200. در سایر نقاط میزان بارش از استمیلیمتر(  500)حدود 
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گیرد. به همین دلیل کشور ایران با مشکل خشک و خشک قرار میهای جوی کشور ایران در منطقه نیمهبارش

 قرار گیرد.جدی در وضعیت تنش آبی  2025شود در سال بینی میکند و پیشکم آبی دست و پنجه نرم می

ت نفت و گاز به دست از فروش و صادرا ایرانترین منابع درآمدهای بودجه دولت یکی از عمدههمواره 

تولید نفت  2014. در سال دادرا تشکیل می کل درآمدهای دولت %64حدود  1374آمده که این مقدار در سال 

میلیون مترمکعب گزارش شده  244551هزار بشکه در روز و تولید گاز نزدیک به  3117خام ایران در حدود 

های شدید قیمت جهانی نفت خام و کاهش نوسان با وجود .(11: 1394 ،شورای عالی انقالب فرهنگی) است

نسبی ارزش آن، این ماده همچنان نقش اصلی خود را در ساختار اقتصادی کشور حفظ کرده و منبع اصلی 

ظالمانه و های اعمال تحریم ،درآمدهای داخلی و خارجی کشور است. هرچنداز درآمدهای ارزی و منشاء بسیاری 

توجهی در تولید این های نفت و گاز ایران باعث کاهش قابلگذاری در پروژهش سرمایهالمللی و کاهبینغیرقانونی 

 1390میلیارد دالر در سال مالی  113که درآمدهای نفتی و گازی ایران از رقم طوریبه ،دو محصول شده است

  .(11: 1394 ،شورای عالی انقالب فرهنگی) تنزل یافته است 1393میلیارد دالر در سال  60به کمتر از 

های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت ترکیب یافته است از بخش GDPتولید ناخالص داخلی )

های اخیر با هدف جلوگیری از وابستگی تام به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و نیز به و در طی سال

ت در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش سبب موقعیت متزلزل نفت در بازاهای جهانی تالش شده است سهم نف

های آب، برق و گاز در ویژه زیرگروههای صنعت و معدن و کشاورزی افزایش یابد. به طوری که بهو سهم بخش

 ترین شاخه اقتصادی کشور تبدیل شده است. بخش صنعت و معدن به پر رونق

 ایانتشار گازهای گلخانه راستای تحقق اهداف کاهشایران در  روی پیش هایچالش. 2

وری و مصرف زیستی، بهرههای محیطبا وجود موقعیت ممتاز ایران از نقطه نظرات مختلف، متاسفانه در حوزه

نظر انتشار ( از نقطه1387) 2008عنوان مثال، کشور ایران در سال انرژی در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. به

در ، (CDIAC, 2009; IEA, 2012) در مقام نهم %8/1با سهم انتشاری معادل ای در بخش انرژی گازهای گلخانه

 (CDIAC, 2011) جهان در مقام هفتم 2010و در سال  (CDIAC, 2011) ( در مقام هشتم1388) 2009سال 

 قرار گرفته است. 

ای و سهم هر یک از انتشارهای کشور اول در انتشار گازهای گلخانه ده، 2015بر طبق ارزیابی سال 

(، فدراسیون روسیه 81/5(، هند )9/15(، ایاالت متحده آمریکا )03/28چین ) شاملجهانی )برحسب درصد( 

 است( 41/1( و برزیل )63/1(، ایران )67/1(، کانادا )78/1(، کره )23/2(، آلمان )84/3(، ژاپن )79/4)

(Germanwatch, 2015). 

( به 1369) 1990تن در سال  4اکسیدکربن معادل( در ایران از رقم ای )دیسرانه انتشار گازهای گلخانه
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( افزایش یافته است که ایران را در مقام 1389) 2010تن در سال  7/7( و 1388) 2009تن در سال  3/7رقم 

 .(CDIAC, 2012; U.S. DOE, 2012; World Bank, 2012) پنجاه و چهارم جهان جای داده است

( در منطقه خاورمیانه در جایگاه 31%) Mtoe216(، با مصرف انرژی معادل 1391) 2012ایران در سال 

( جایگاه 9%) Mtoe 66( در جایگاه دوم، امارات متحده عربی با 28%) Mtoe 197نخست، عربستان سعودی با 

 .(Enerdata, 2014) قرار گرفتند( در جایگاه چهارم 5%) Mtoe 37سوم و کویت با 

برابر میانگین جهانی و باالتر از متوسط خاورمیانه است.  5/1سرانه مصرف انرژی در ایران حداقل 

بشکه معادل نفت خام گزارش شده  14همچنین سرانه مصرف نهایی انرژی در طی پنج سال گذشته در حدود 

 .(;World Bank, 2016 1394 ،یرونوزارت ) است

وری انرژی )شامل سه معیار (، دو شاخص بهره1391) 2012در بررسی شاخص پایداری انرژی سال 

)شامل معیارهای قدرت سیاسی،  ایعملکرد زمینهمحیطی( و زیستامنیت انرژی، عدالت اجتماعی، تعدیل اثرات 

وری انرژی ه ایران در بهرهقدرت اجتماعی و توان اقتصادی( مورد استفاده قرار گرفته است که بر این اساس رتب

بندی جهان قرار گرفته است. در این رده 48و در شاخص پایداری انرژی در جایگاه  79 ایعملکرد زمینه، در 38

 ,Wyman) اندواقع شدههای اول تا پنجم کشورهای سوئد، سوئیس، کانادا، نروژ و فنالند به ترتیب در جایگاه

2012). 

ای از قبیل جمعیت، رشد اقتصادی، بهبود در سطح با توجه به عوامل محرک در انتشار گازهای گلخانه

های فسیلی با روندی رو به رشد ادامه یابد. رود مصرف سوخترفاه، ترکیب سبد انرژی و دیگر عوامل انتظار می

ها و حرکت در بود کارایی سیستمهای پاک و تجدیدپذیر، بهها در راستای جایگزینی سوختهرچند تالش دولت

های تواند ضمن بهبود شرایط اقتصادی و سطح رفاه، میزان اتکاء بر سوختمسیر صنایع پاک و خدمات می

 ای را تحت کنترل خود قرار دهد. فسیلی و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه

ای به پنج بخش لخانه، منابع انتشار گازهای گIPCC (IPCC, 2006: 247)براساس خطوط راهنمای 

نقل( و وعنوان مثال حملهای فرعی )بهتواند شامل تعدادی بخششود و هر بخش میبندی میاصلی تقسیم

های اصلی در ارزیابی میزان انتشار گازهای باشد. بخشعنوان مثال خودروهای سبک( تعدادی زیربخش )به

 ای عبارتند از: گلخانه

 انرژی •

  (IPPUولید محصوالت )فرآیندهای صنعتی و ت •

 زمین پسماند کشاورزی، جنگل و کاربری •

 دیگر موارد )انتشار غیرمستقیم از منابع غیرکشاورزی( •
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بر مبنای  (GWPمیزان انتشار ناشی از این منابع براساس ضرایب پتانسیل گرمایش جهانی )

شود تا امکان ارزیابی و مقایسه فراهم آید. براساس محاسبات صورت گزارش می (eq2CO) اکسیدکربن معادلدی

مطابق با  1373-89های ای در بازه زمانی سال، میزان انتشار گازهای گلخانهمقالهاین  گرفته توسط نویسندگان

های زمانی بازهای یکسان نیست و در های مختلف در انتشار گازهای گلخانهتغییر یافته است. سهم بخش 1شکل 

، بیشترین سهم به بخش نیروگاهی اختصاص 1389عنوان نمونه در سال مختلف با اندکی تغییر همراه است. به

های در جایگاهآمده است  2همانگونه که در شکل نقل و صنعت وخانگی، حمل -تجاری  -یابد و مصارف اداریمی

 در حدودایران ) مانهای حرارتی کشورن بازدهی نیروگاهپایین بوداند. الزم به ذکر است که بعدی واقع شده

شمار انرژی به حوزهروی کشور در ( بخشی از معضالت پیش%6/16( و تلفات شبکه انتقال و توزیع )معادل 37%

انتشار  %26مصرف باالی سوخت در این بخش و در نتیجه نزدیک به  ی برکه توجیه (1394 ،یرونوزارت ) رودمی

 . (183: 1393 ی)توکل استای این بخش گازهای گلخانه

 

 (1373-1389کشور ایران ) در اکسیدکربن معادلای بر مبنای دی: سطح انتشار گازهای گلخانه1شکل 

 
 (1389ایران ) -ایهای مختلف در انتشار گازهای گلخانه: سهم بخش2شکل 
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 ای ایرانگلخانهانتشار گازهای  عوامل موثر و محرک در. 3

پردازد که در مقیاس جهانی یا به ارزیابی عوامل و پارامترهایی می آب و هوابخشی از تحقیقات حوزه تغییر 

های ریاضی از قبیل معادله کایا ای دارند. مدلای نقش تاثیرگذار و محرکی بر میزان انتشار گازهای گلخانهمنطقه

ها هایی از این مدللگاریتمی  و روش تجزیه و تحلیل کامل  نمونهها ، میانگین وزنی ، تحلیل پوششی داده

(، رشد اقتصادی به شکل سرانه تولید ناخالص داخلی Popهستند. در مجموع، مواردی از قبیل جمعیت )

(capitaGDP شدت انرژی ، شدت کربن ، سطح رفاه، فناوری و سطح تکنولوژی جامعه، وضعیت اقلیمی و ،)

 گیرند. سعه یک جامعه از مواردی هستند که مورد تحلیل و بررسی قرار میالگوهای رشد و تو

 جمعیت. 3-1

ای آالیندهای هوا و گازهای گلخانههای فسیلی و در نتیجه افزایش انتشار تاثیر جمعیت بر افزایش مصرف سوخت

ازهای اساسی خواهد شد. انکارناپذیر است. رشد آمار جمعیتی منجر به افزایش تقاضا برای انرژی با هدف رفع نی

ها در برابر اتالف انرژی، افزایش کارایی وسایل بندی مناسب ساختمانهای الزم از قبیل عایقدر فقدان زیرساخت

سازی الگوی مصرف و مقابله با اتالف و هدررفت نقل عمومی، بهینهوو لوازم مورد نیاز خانوارها، توسعه حمل

 در پی داشته باشد. ای گازهای گلخانه ای بر افزایش انتشارثیر فزایندهتواند تاانرژی، افزایش جمعیت می

 تولید ناخالص داخلی. 3-2

تواند باعث افزایش ویژه در کشورهای درحال توسعه و متکی بر صنایع ثانویه، میرشد و توسعه اقتصادی، به

 2COهدف ارزیابی انتشارهای مصرف سوخت و در نتیجه تشدید پدیده گرمایش جهانی شود. در پژوهشی که با 

 ,.Fan, Liu et al)صورت گرفت  1975 -2000در میان کشورهایی با سطح درآمدی متفاوت در بازه زمانی 

دارد و تاثیر سرانه  ایگازهای گلخانه مشاهده شد که رشد اقتصادی بیشترین تاثیر را بر انتشار (377-395 :2006

درآمد به مراتب بیشتر است. در حالی که در کشورهای کم ایگازهای گلخانه انتشارتولید ناخالص داخلی بر 

دهی به مشتریان، خدماتپردازند، صنایع گروه سوم صنایع ثانویه به تبدیل مواد خام و میانی به کاالها می

 شوند و از این رو الگوی رشد و توسعههای مستقل از مصرف سوخت را شامل میخدمات و توسعه فناوری

یافته در این مسیر واقع شده است تا بتوان ضمن ارتقاء تولید ناخالص بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه

ای به دور ماند. ایجاد ضرر به دیگران در پی های فسیلی و انتشار گازهای گلخانهاز مصرف سوخت ،داخلی

های اخیر هرگز مورد که تا سالهای صنعتی همراه با انتشار کربن )ضررهای جانبی( موضوعی است پیشرفت

توجه قرار نگرفته بود. اما کشورهای در حال توسعه عقیده دارند توسعه اقتصادی و صنعتی که از دوران انقالب 

دیگر کشورها شده و  دهم شروع شده است منجر به ضررهای اقتصادی بهجهای پایانی قرن هصنعتی در سال

های بارز آن است. با وجود انکار کشورهای توسعه یافته آب و هوا و گرمایش جهانی یکی از مصداق موضوع تغییر
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ای و تولید ناخالص داخلی کشورها ، بیانگر و صنعتی، بررسی ارتباط موجود میان سرانه انتشار گازهای گلخانه

ی که کشورهای ثروتمندتر از طور(، به3ای همبسته و مثبت میان این دو متغیر است )شکل حاکمیت رابطه

)با و بدون نفت(  GDPای در برابر سرانه انتشار باالتری برخوردار هستند. بررسی وضعیت انتشار گازهای گلخانه

 ارایه شده است.  4در شکل نیز کشور ایران  مختص

 

 
 (PPPای و تولید ناخالص داخلی ): ارزیابی ارتباط میان سرانه انتشار گازهای گلخانه3شکل 

 
 ( کشور ایرانGDPای و تولید ناخالص داخلی ): ارزیابی ارتباط میان انتشار گازهای گلخانه4شکل 

میان تولید ناخالص  (2R  <0.9) شود، همبستگی مثبت و شدیدیدیده می 4 همانگونه که در شکل

وجود شود که آیا کشور ایران وجود دارد. اما در اینجا این سوال مطرح می درای داخلی و انتشار گازهای گلخانه
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علیرغم  ایی گلخانههاگاز انتشاردر نتیجه مصرف سوخت و  ،وابستگی میان درآمدهای اقتصادی کشور ایران

به این در وضعیت مناسبی قرار دارد؟ برای پاسخ  المللیمباحث حوزه امنیت انرژی و تاثیرپذیری از روابط بین

 شود. سوال شاخصی تحت عنوان شدت انرژی مطرح می

 

 شدت انرژی . 3-3

وری انرژی، به ارزیابی میزان انرژی مورد نیاز جهت تولید یک واحد درآمد عنوان معیاری از بهرهشدت انرژی به

صنایع کمتر  گذاری درها، سرمایهپردازد. بهبود شدت انرژی از طریق افزایش راندمان سیستم)یک دالر( می

پذیر است. این شاخص الگوی درآمدزایی کشورهای مختلف سازی الگوی مصرف امکانوابسته به سوخت و بهینه

تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار کننده انرژی را میهای مصرفوری سیستمهای فسیلی و بهرهاز مصرف سوخت

در عنوان نمونه عملی، رود. بهشمار میای بهگلخانه های انتشار گازهایعنوان یکی از محرکدهد و بنابراین به

 انتشارتوجهی در میزان کاهش قابلبه است  اخیر کشور چین با بهبود شدت انرژی خود توانسته دههطی چند 

طبق  .(Wang, Chen et al., 2005: 73-83; Zhang, Mu et al., 2009: 767-773)دست یابد  ایگازهای گلخانه

مره بدترین کشورهای جهان از نظر شاخص شدت در زُ koe/$2005p 223/0، کشور ایران با رقم 2015آمار سال 

در  ایگازهای گلخانه انتشاربه ارزیابی شاخص شدت انرژی در مقایسه با میزان  5انرژی واقع شده است. شکل 

(، کشور ایران در این گروه koe/$2005p 337/0پردازد. پس از فدراسیون روسیه )میان ده کشور اول جهان می

 از بدترین موقعیت برخوردار است. 

در  غیرمتوازن الگوی درآمدزاییگیرد، یکی دیگر از مواردی که باید در این حوزه مورد توجه قرار 

و از منظر انتشار گازهای  عنوان نمونه، براساس پژوهشی که در این ارتباطهای مختلف کشور ایران است. بهبخش

به ازای هر کیلوگرم انتشار  نرخ درآمدزایی (1393 ی)توکلصورت گرفته است  ای برای کشور ایرانگلخانه

ریال و بخش صنعت  12637ریال، بخش کشاورزی معادل  4179بخش دامپروری معادل  ای درگازهای گلخانه

علیرغم سهم باالی بخش درآمدزایی(  -ایای گلخانهبا این رویکرد )انتشار گازه. استریال  5733معادل 

شود امکان توسعه بیشتر این بخش با بحران آبی موجود باعث می ،کشاورزی در تولید ناخالص داخلی

هایی مواجه باشد. در بخش دامپروری نیز فشار وارد بر مراتع و عدم سازگاری تعداد دام با ظرفیت محدودیت

واسطه رفت و آمدهای مکرر دام در مراتع خشک و نرم هی در بخش دامپروری، بهتغذیه، عالوه بر کاهش بازد

 شدن خاک سطحی زمین موجب گسترش گرد و غبار، آلودگی هوا و خسارهای جانبی دیگر خواهد شد.  
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 کشور اول در انتشار 10ای و شدت انرژی میان : ارتباط میان انتشار گازهای گلخانه5شکل 

در کشور ایران نزدیک به دهد که های مختلف نشان میای در بخشارزیابی میزان انتشار گازهای گلخانه

گیرد. جهت بررسی انواع صنایع موجود در کشور، عدم در بخش صنعت صورت می ایگازهای گلخانه انتشار 16%

بندی استاندارد تحت عنوان ههمپوشانی میان صنایع و نیز تعیین و تشخیص مرزهای بازار از یک سیستم طبق

گروه  38شود که براساس آن صنایع در استفاده می“ های اقتصادی کلیه فعالیتدر المللی صنایع استاندارد بین”

بندی نفر( دسته 10بندی دیگری صنایع براساس تعداد کارکنان )کمتر یا بیشتر از گیرند. در طبقهاصلی قرار می

دهد صنایعی از قبیل ساخت نشان میگذشته در طی دهه کشور ایران تشار صنایع شوند. ارزیابی میزان انمی

( 34و  21،17تریلر )کدهای منسوجات، ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی و وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم

های هک و فراورددرصدی( و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید کُ 1-6در گروه صنایع میان انتشار )سهم 

ای، ساخت مواد و محصوالت شیمیائی، سایر محصوالت کانی غیرفلزی، های هستهحاصل از نفت و سوخت

، 27، 26، 24، 23، 17، 15بندی نشده )با کدهای ساخت فلزات اساسی و ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه

ای انتشار گازهای گلخانه %88یک به گیرند. نزد( قرار می%6صنایع پرانتشار )سهمی بالغ بر  ( در زمره29و  28

ک و ، تولید کُ%24عنوان مثال تولید فلزات اساسی شود. بهدر بخش صنعت از صنایع پرانتشار ناشی می

انتشار گازهای  %26و سایر محصوالت کانی غیرفلزی  %18ای های هستههای حاصل از نفت و سوختفراورده

شوند. این در حالی است که نرخ درآمدزایی این صنایع در قبال انتشار ای بخش صنعت را شامل میگلخانه

ریال در  2327و  2677، 3571طوری که سه صنعت مذکور به ترتیب با ای بسیار پایین است. بهگازهای گلخانه

تولید محصوالت از توتون،  در بخش صنعت قرار دارند. ترین سطح درآمدزاییازای هر کیلوگرم انتشار در پایین

ریال درآمد به ازای هر  206438آالت اداری، حسابگر و محاسباتی با و تولید ماشین 313584تنباکو و سیگار با 

. (1393 ی)توکل گیرندای قرار میکیلوگرم انتشار، در باالترین سطح درآمدزایی در برابر انتشار گازهای گلخانه
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 جایگاهتوان نتیجه گرفت که بخش عمده انرژی مصرفی در بخش صنعت، از نظر ارزش افزوده در میپس 

هایی با کارایی کارگیری سیستمنیازمند بازنگری الگوی توسعه صنایع کشور، بهمعضل مناسبی قرار ندارد و این 

 . استهای مختلف صنعت سازی مصرف سوخت در بخشبهتر و بهینه

های اخیر تمهیدات فراوانی از جانب دولت در راستای توسعه صنایع کوچک و ی سالط از سوی دیگر،

این رویکرد نشان  با( 6درآمدزایی بخش صنعت )شکل  -زود بازده فراهم شده است. نگاهی به الگوی انتشار

شود اما ارزش افزوده کل دهد که با وجود اینکه بخش قابل توجهی از سوخت در صنایع کوچک مصرف میمی

تبدیل صنایع خرد و کوچک به صنایع  پذیرد و به همین دلیلبخش صنعت عمدتاً از صنایع بزرگ تاثیر می

صنعت مورد توجه قرار گیرد. همچنین جهت تواند در بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدزایی بخش بزرگتر می

ای در صنایع کوچک و بزرگ ارزش افزوده حاصل به ازای هر واحد انتشار گازهای گلخانه ،درک بهتر این وضعیت

شود صنایع بزرگ در مقایسه با (. همانگونه که مشاهده می7به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است )شکل 

توان در ای درآمدزایی بهتری دارند. علت این تفاوت را میانتشار گازهای گلخانهصنایع کوچک به ازای هر واحد 

دیگر های مختلف و های مدرن و بهینه، جلوگیری از اتالف سوخت، بازیابی انرژی در بخشبکارگیری سیستم

 جستجو کرد.  موارد

 
 ارزش افزوده در انواع صنایع -: وضعیت فعلی و روند انتشار6شکل 
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 : وضعیت ارزش افزوده حاصل از هر واحد انتشار در انواع صنایع7شکل 

 شدت کربن . 3-4

دهد و در واقع معیاری از سطح شدت کربن میزان انتشار کربن به ازای تولید یک واحد انرژی را مدنظر قرار می

ای، تغییر سوخت از گلخانههای کاهش میزان انتشار گازهای . یکی از روشاستها )به شکل کربن( سوخت انتشار

ایگزینی گاز طبیعی با عنوان نمونه جکربن و فاقد کربن است. بههای کمهای پرکربن به سوختجانب سوخت

تواند در این زمینه کارساز باشد. هرچند انتشار گاز متان در طی فرآیند از مواردی است که می ئیلنفت و گازو

نظر کاهش انتشار بخش زیادی از این تعدیل جبران شود و از نقطهشود انتقال از طریق خط لوله باعث می

طور انتشار در بسیاری از کشورها بهای اقدام موثری صورت نپذیرد. توسعه منابع تجدیدپذیر و کمگازهای گلخانه

نیاز انرژی مورد  %75عنوان بزرگترین انتشاردهنده کربن در حال حاضر مثال چین به رایشود. بجدی دنبال می

 %20، بیش از 2030قصد دارد تا سال  پیشنهادی INDCکند و براساس سنگ تامین میخود را از طریق ذغال

 کربن تولید کند.انرژی مورد نیاز خود را از منابع کم

 ,Enerdata) به کاهشی را طی کرده استرو  مسیرنرخ شدت کربن در کشور ایران طی دو دهه اخیر 

تواند گام موثری در بهبود این های پاک و تجدیدپذیر نیز میگذاری در حوزه انرژی. توسعه و سرمایه(2016

های تجدیدپذیر داشته باشد. در برنامه پنجم توسعه سهم انرژی ایگازهای گلخانه انتشارشاخص و کاهش میزان 

نظر گرفته شد. متاسفانه علیرغم  هزار مگاوات( در 5)معادل  %20از قبیل خورشید، باد و امواج در حدود 

های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، به دلیل عدم های صورت گرفته مبنی بر افزایش سهم انرژیریزیبرنامه

های الزم برای توسعه توجیه اقتصادی در مقایسه با قیمت تمام شده انرژی از منابع فسیلی و فقدان زیرساخت

 1392در سال  %15/0آبی از کل تولید در حدود انرژی تجدیدپذیر غیر برق این بخش، در حال حاضر سهم منابع

 .(13: 1394 ،شورای عالی انقالب فرهنگی)گزارش شده است 
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های انتشار در بازه زمانی ای و برخی محرکتغییر در میزان انتشار گازهای گلخانه الگوی 8در شکل 

  های مربوط با استفاده از مدل رگراسیون چند متغیرهدادهنشان داده شده است. ارزیابی  1971-2012چهار دهه 

برای کشور ایران موید آن است که از میان چهار محرک پیشنهادی، جمعیت بیشترین تاثیر را بر انتشار گازهای 

ای )به طوری که به ازای یک واحد افزایش جمعیت، میزان انتشار گازهای گلخانهای در پی داشته است. بهگلخانه

دهد. سرانه تولید ناخالص داخلی دومین واحد افزایش نشان می 9373/2اکسید کربن معادل( به مقدار کل دیش

و به  به اندازه جمعیت چشمگیر نیست، هرچند این تاثیر استای عامل موثر در افزایش انتشار گازهای گلخانه

قابل  ایگازهای گلخانه انتشارد رشد در واح 0040/1ازای هر واحد رشد تولید ناخالص ملی )سرانه(، به میزان 

در کاهش  6945/0 منفی و 0350/0انتظار است. دو عامل شدت انرژی و شدت کربن به ترتیب با ضرایب منفی 

ای ایران در توان معادله حاکم بر انتشار گازهای گلخانهطور خالصه میای نقش دارند. بهانتشار گازهای گلخانه

 بازه زمانی چهار دهه گذشته را به شکل زیر پیشنهاد داد.

RCIEIGDPPopulationEmission
capita

 6945.00350.00040.19373.2  

توانند تاثیر ناشی از هر یک ها میتاین رابطه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و بدین ترتیب دول

ای مورد نقد و بررسی قرار دهند. انتخاب ها را در افزایش یا کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهاز محرک

و  های کاهش انتشار نقش داشته باشد. همچنین کاستیتواند در هزینههای متفاوت، از نظر اقتصادی میگزینه

 کند. گو میهای مختلف را بازبخش ضعف

 
 (1971-2012ها در ایران )و محرک GHGsانتشار  : الگوی تغییر8شکل 

 در ایران ایانتشار گازهای گلخانهو توزیع جغرافیایی  ساختار. 4
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)اعم از  ءهای کاهش انتشار میان اعضاهای اخیر مفهوم جدیدی با رویکرد تخصیص مسئولیتدر طی سال

کننده اصولی از قبیل انصاف و های درون یک کشور( شکل گرفته است که تداعیها و یا بخشکشورها، ایالت

اما  ای برای عدالت وجود ندارد.شدهپذیرفتهقطعی و به طور معمول، تعریف . استعدالت در مباحث تغییر اقلیم 

 ,.Ringius, Torvanger et al) ی و بازبینی قرار داداز مضامین عدالت را مورد بررس مختلفیتوان تعاریف می

عنوان های پیشنهادی توزیع مواردی از قبیل جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی )بهدر مدل. (777-793 :1998

ای )به شکل سرانه، کلی و تجمعی در بازه زمان(، نرخ درآمدزایی در معیاری از سطح رفاه(، انتشار گازهای گلخانه

مورد تحلیل و بررسی قرار  عنوان مصادیق عدالتصورت انفرادی یا ترکیبی، بهبه ،برابر انتشار و دیگر موارد

کنندگان است تا از این طریق بتوان ضمن دستیابی ایجاد توزیعی متوازن و عادالنه میان شرکت ،د. هدفنگیرمی

 از مواردی از قبیل فرار از بار مسئولیت ،نتشارهای کاهش ابه معیاری مورد پذیرش همگان برای تعیین مسئولیت

فاصله  افزایش گَپ وهای کاهش و واسطه هزینههای کاهش به)سواری رایگان(، مهاجرت، عدم پذیرش مسئولیت

ها و مناطق مختلف با پیروی از کنندگان در طرح کاهش جلوگیری کرد. در بسیاری موارد بخشمیان شرکت

های کمتر نرخ کاهش بیشتری داشته و بخشی از نیازهای خواهند بود با صرف هزینهالگوهای همکارانه قادر 

کننده قرار دهند و ، تولید و در اختیار بازارهای مصرفها و منابع در اختیارمشترک خود را متناسب با پتانسیل

 گیرد.بدین ترتیب مدلی متوازن و عادالنه با رویکرد توسعه شکل می
پیگیری اهداف کاهش چنین مدل متوازنی را برای کشور ایران در نظر بگیریم الزم چنانچه بخواهیم در 

و دیگر  ایگازهای گلخانه انتشار جمعیت، معیارهای اقتصادی و رفاهی، الگوی نحوه توزیعاست مواردی از قبیل 

 ,Tavakoli) ایران مورد تحلیل و بررسی قرار دهیمهای مختلف ها و بخشدر میان استانرا عوامل محرک 

Shafie-Pour et al., 2016: 19-35; Tavakoli, Shafie-Pour et al., 2017). ویکرد بخشی از تحلیل با این ر

توزیع جغرافیایی این پارامترها در ایران و راهکارهای دستیابی به اهداف کاهش،  آب و هوا در معضل تغییر

 . شودخالصه می

دهد گذار این اجازه را میای است که به سرمایهگونهگذاری و کسب و کار در کشور ایران بهنظام سرمایه

مورد نظر اقدام نماید. این در حالی است یا صنعت اندازی بخش احداث و راهیابی، مکانتا با نظر خود نسبت به 

و  ، دسترسی به مواد اولیه محلیمصرف هایارهای موجود و ارزیابی فاصله میان بازکه عدم توجه به پتانسیل

 -نگاهی به آمار مربوط به تنشود بخش قابل توجهی از سرمایه و انرژی در مسیر تلف شود. تولید باعث میمحل 

با  دهد کهنشان می (1389 ،معادنوزارت صنایع و ) های اخیردر طی سالکیلومتر کاالی حمل شده در کشور 

های موجود، هزینه و انرژی قابل توجهی صرف شده الت و عدم توجه کافی به پتانسیلتبادتولید، افزایش نرخ 
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هایی از قبیل انواع ترکیبات نفتی و شیمیایی، کاالهای فلزی، مواد غذایی، کاالهای است و این معضل در حوزه

 خورد.  ساختمانی و محصوالت کشاورزی بیش از دیگر موارد به چشم می

زیع جمعیت، سرانه انتشار، سرانه تولید ناخالص داخلی، سطح رفاه و دیگر موارد در بازنگری الگوهای تو

است که عدم  کشور ایران حاکی از آن است که الگوی عادالنه و متوازنی در این رابطه وجود ندارد. این در حالی

های مختلف کشور استانباعث گسترش فاصله میان در آینده  های هدفمندو تخصیص بودجهتوجه به این مسئله 

و معضالت  تبدیل شهرهای بزرگ به مرکز آلودگیبی رویه شهرها،  گسترش خواهد شد که در پی آن مهاجرت،

 دیگری را به همراه خواهد داشت.

 
 1389 -های ایرانای و سرانه تولید ناخالص داخلی در میان استان: سرانه انتشار گازهای گلخانه9 شکل

تولید ناخالص سرانه  -های کشور ایران از نقطه نظر سرانه انتشاراستان به مقایسه 9 کلشعنوان نمونه، به

 ،استهای بوشهر و قزوین . باالترین سطح سرانه انتشار متعلق به استانپرداخته است( 1389داخلی )سال 

باالیی برخوردار هستند.  ایگازهای گلخانه انتشارواسطه نوع فعالیت از هایی که علیرغم جمعیت پایین، بهاستان

های ای )بدون در نظر گرفتن جمعیت(، استاننظر میزان انتشار گازهای گلخانهاین در حالی است که از نقطه

گیرند. در بحث اقتصاد به شکل تولید ناخالص داخلی )بدون نفت( تهران، اصفهان و خوزستان در صدر قرار می

هران، بوشهر و یزد قرار دارند که این شاخص بدون در نظر گرفتن سرانه های تنیز در واحد سرانه به ترتیب استان

  شود.های تهران، اصفهان و خراسان رضوی را شامل میجمعیتی به ترتیب استان

با رویکردی همکارانه میان ریزی در راستای تحقق مدل متوازن توسعه در کشور ایران پیگیری و برنامه

گذاری، حفظ منابع تری برای اشتغال، سرمایههای مناسبتواند فرصتمیان اعضاء( عنوهای کشور ایران )بهاستان

ای را در پی داشته باشد. های کاهش انتشار گازهای گلخانهاندازی دیگر پتانسیلرو به کاهش آبی و در چشم

موجود و خدادادی بخشی از نیازهای خود و مناطق  امکانات و منابعای که هر استان یا منطقه با تکیه بر گونهبه
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های های در اختیار، جایگزین فرصتهای آمایش سرزمین و پتانسیلدر این مسیر طرح .جوار را تامین کندهم

 .خواهند شدسیاسی برای کسب سرمایه و توسعه هر منطقه 

  فرجام

توان گام آغازین حرکت در مسیر اقدامات ا میای ردرصدی انتشار گازهای گلخانه 4-12تعهد ایران برای کاهش 

ای، وابستگی شدید کشور بزرگ انتشاردهنده گازهای گلخانه 10کاهش دانست. علیرغم رتبه نُهم ایران در میان 

های فسیلی چون نفت و گاز باعث شده است دولت جمهوری اسالمی با اقتصادی به مصرف و فروش سوخت

زیستی مواجه شود. هرچند ارزیابی وضع موجود و محیط المللی وبین هدفچالش جدی در راستای تحقق این 

سازد. در این  ترتواند این مسیر را هموارهای الزم میریزی و ایجاد زیرساخترو در کنار برنامهمعضالت پیش

پرداخته  اخیر هایها( در دههای )در کلیه بخشرابطه پژوهش حاضر به ارزیابی میزان انتشار گازهای گلخانه

-تجاری-های نیروگاهی، اداریای در کشور ایران مشهود و بخشاست. روند صعودی انتشار گازهای گلخانه

توان در های مختلفی را میشوند. محرکها محسوب میترین انتشاردهندهو صنعت، از مهم نقلوخانگی، حمل

موثر دانست. از میان چهار محرک اصلی )شامل جمعیت، سرانه تولید  ایگازهای گلخانه انتشارافزایش میزان 

+ و سرانه تولید 94/2، جمعیت با ضریب 1971-2012ناخالص داخلی، شدت انرژی و شدت کربن( در بازه زمانی 

و شدت کربن با  -035/0+ دارای تاثیر مثبت )افزایشی( و شدت انرژی با ضریب 004/1ناخالص داخلی با ضریب 

میزان انرژی در بحث شدت انرژی ) .اندداشتهای بر انتشار گازهای گلخانه (کاهشیمنفی )اثر  -694/0ضریب 

(، ایران در زُمره بدترین کشورها از منظر این شاخص قرار دارد و در مورد نیاز جهت تولید یک واحد درآمد

 شدت انرژیبا ، ایران شاردهندهکشور اول انت 10در میان درازمدت نیز تغییرات محسوسی صورت نگرفته است. 

koe/$2005p 223/0  پس از روسیه(koe/$2005p 337/0)  .قرار دارد 

ترین سطح شود که در پایینای از انرژی مصرفی در صنایعی صرف میدر بخش صنعت، بخش عمده

شود. صنایع عبارتی دیگر، علیرغم مصرف سوخت، درآمد مورد انتظار حاصل نمیاند. بهدرآمدزایی واقع شده

 قبل هایدولت و مورد توصیه نفر شاغل(، از نظر مدیریت و بازدهی سریع همواره مطلوب 10کوچک )با کمتر از 

تر از صنایع که ارزش افزوده این قبیل صنایع در ازای انرژی مصرفی به مراتب پایین، در حالیاستکنونی و 

 .استبزرگ 

های کاهش انتشار میان ارزیابی  یک الگوی متوازن و مبتنی بر عدالت در بخش تعیین مسئولیت

توزیع های کشور ایران نیازمند بررسی مصادیق عدالت در حوزه تغییر اقلیم است. مواردی از قبیل استان

انتشار و انتشارهای سرانه کل انتشارها، ای )ن(، انتشار گازهای گلخانهآجمعیت، تولید ناخالص داخلی )و سرانه 

 وجود بیانگرایران  های کشورو بخش هادر میان استانو دیگر عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر  (تجمعی در بازه زمانی



18 
 

الگوی نامتوازن و در برخی موارد ناعادالنه است. این در حالی است که دستیابی به الگویی متوازن و عادالنه 

براین، الگوی متوازن و عالوه برای تحقق اهداف کاهش مورد توجه قرار گیرد. عنوان یک محرکتواند بهمی

، باالتردرآمدزایی نرخ های شغلی، کننده فرصتتواند فراهمهای مختلف کشور میها و بخشهمکارانه میان استان

و  ی جلوگیری کندهای جمعیتی تا حد زیاداز مهاجرت ،های موجود و خدادادی هر منطقه باشدبر پتانسیل اتکاء

  دهنده الگوی توسعه ملّی باشد.بهبود

های اکولوژیکی و های استانی، فرصتشده مزیتتحقق هدف کاهش ردپای کربن با در نظر گرفته

ای عمل شود. استقرار صورت منطقهای باید برای هر استان مدنظر قرار گیرد و در نهایت بههای توسعهبارگزاری

های اکتشاف و استخراج، تنها براساس نزدیکی و مجاورت به محلها نهها و دیگر بارگزاریاهها، پاالیشگنیروگاه

طلبانه صورت گیرد. کشور ایران در راستای تدوین های موجود و رویکردی عدالتفرصت گسترشبلکه براساس 

ساله توسعه قبلی از ای پنجهمندی هر یک از برنامهحکایت از عدم بهرههای مقدماتی برنامه ششم است و ارزیابی

ای متوازن بودن توسعه و مقابله با پدیده گرمایش جهانی و کاهش مصرف انرژی به منزله کاهش گازهای گلخانه

ای در راستای توان تالش برای ایجاد مدل متوازن توسعه منطقهاست. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش را می

 ای جمهوری اسالمی دانست.هتحقق اهداف کاهش انتشار گازهای گلخان

یافته و در حال توسعه، با بازنگری الگوی درآمدزایی خود در تالش بسیاری از کشور جهان، اعم از توسعه

امید آن بهبود بخشند.  آب و هوا تعدیل و سازگاری با پدیده تغییرزیست و هستند جایگاه خود را در حوزه محیط

محیطی مسیر های زیستهای توسعه و توجه به اولویتبازنگری برنامهاست که دولت جمهوری اسالمی نیز با 

 تری برای آینده ترسیم و در صیانت از امانت آیندگان بهتر عمل نماید.مناسب

 منابع فارسی

ها و از یای بین مناطق مختلف ایران با استفاده از نظریه بازارایه مدل توزیع بهینه انتشار گازهای گلخانه(، 1393توکلی آزاده )

 ، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه تهران.منظر توسعه پایدار

 نظارت کل اصالح، اداره و بازنگری جهت کشور زیستمحیط و انرژی اسناد (، ارزیابی1394دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )

 فناوری. و علمی ارزیابی و

آب و هوایی  ، کمیته ملّی تغییر(INDC) ملّی مشارکت موردنظر اهداف (، برنامه1394زیست ایران )سازمان حفاظت محیط

 جمهوری اسالمی ایران.

 /http://maslahat.ir(، 26/08/94زیست )مورخ های کلی محیط(، سیاست1394مجمع تشخیص مصلحت نظام )

 اقتصادی، تهران.  تحول معدن در طرح و صنعت بخش (، برنامه1389وزارت صنایع و معادن )

 انرژی. و برق امور معاونت -انرژی و برق کالن هایریزیبرنامه ، دفتر1392(، ترازنامه انرژی سال 1394رو )وزارت نی

 منابع التین
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