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  مقدمه -1

باشند چندين هزار  مي هاي آنها ذغال سنگ و فرآورده ،شامل نفت، گاز كه هاي فسيلي سوخت
اند و با توجه به زمان بسيار طوالني براي ايجاد آنها داراي  گيري كرده سال قبل شروع به شگل

منفي خارجي آثار  دارايها، مصرف آنها نيز  عالوه بر اين هزينه .هاي فرصت زيادي هستند هزينه
انرژي داراي اهميت زيادي  هاي گذاري اين حامل ، بنابراين قيمتبودهآلودگي  انتشاربه واسطه 

مصرف واسطه  عنوانداراي اهميت بسيار زيادي به فسيلي  هاي سوخت همچنين از آنجا كه. است
به واسطه  گذاري حداكثري قيمت باشند، ميتوليد و مصرف نهايي به وسيله خانوارها   در چرخه

بايست قيمت بهينه به نحوي  بنابراين مي. منفي زيادي خواهد داشت آثار رفاهي ،كاهش مصرف
جهت محاسبه قيمت بهينه  .محاسبه گردد كه حداكثر رفاه حال خالص را در جامعه ايجاد نمايد

با . هاي فسيلي محاسبه گردد هاي خارجي مصرف سوخت بايست هزينه فرصت توليد و هزينه مي
باشد، در اين تحقيق  وخت در مناطق مختلف ايران يكسان ميتوجه به اينكه هزينه فرصت توليد س

شود و بعد از  هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف محاسبه مي هاي خارجي مصرف سوخت هزينه
هاي فسيلي محاسبه شده و در نهايت آثار  قيمت بهينه سوخت ،ها آن با در نظر گرفتن اين هزينه

  . گيرد مورد بررسي قرار ميها  محيطي اعمال اين قيمت رفاهي و زيست
بعد . بر اين اساس جهت دستيابي به اهداف مورد نظر، اين تحقيق از شش بخش تشكيل شده است

در بخش سوم ساختار مدل تحقيق و اجزاي . شود از مقدمه، مباني نظري و پيشينه پژوهش ارائه مي
در نهايت با تعريف . دباش و نحوه كاليبره كردن آن موضوع بخش چهارم مي است آن ارائه شده

شود و در بخش  گذاري بر اساس مدل تحقيق بررسي مي سياست جهاي مختلف، نتاي سناريوي
  .شود پاياني تحقيق به ارائه نتايج پرداخته مي

 

  مباني نظري -2

شود؛  زيست مي هاي فسيلي موجب انتشار آلودگي و تخريب محيط از آنجا كه مصرف انرژي
. نمايد فراهم مي بروز آثار خارجي منفي به واسطهرا  بازار شكست اتموجب ،اه استفاده از اين انرژي

و باعث  نماينداستفاده  انرژيكنندگان با شدت بيشتري از منابع  مصرف شود مي سبباين پديده 
براي تلفيق منابع اي مناسب  عنوان گزينه دخالت دولت به بنابراين .شود تخريب محيط زيست مي

ضرورت دارد تا به منظور منطقي  و گردد ميپذير  و اهداف توسعه اقتصادي توجيه زيستي  محيط
گذاري تعريف و به تناسب آن ابزارهاي  ، سيستم قيمتزيستي  محيطدن استفاده از منابع كر
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گذاري  بر اين اساس انتخاب و گزينش ابزارهاي اقتصادي و سياست. استفاده شوداقتصادي مرتبط 
اقتصاددانان، . هاست زيست يك وظيفه چالش برانگيز براي دولت  از محيطمختلف براي حفاظت 

كنند كه به معناي كنترل  ويژه اقتصاددانان نئوكالسيك، از ابزارهاي مبتني بر بازار حمايت مي هب
 گذاري سياستاين رويكرد جزء ابزارهاي جديد . فعاالن اقتصادي از طريق سازوكار قيمت است

ها را  شوند تا كل هزينه اساس آن فعاالن اقتصادي ترغيب مي شود كه بر ميزيستي قلمداد   محيط
اي مشخص به اهداف بيشتري دست  زيستي كاهش دهند، يا با هزينه  براي دستيابي به اهداف محيط

تر است تا  است كه براي فعاالن اقتصادي بسيار ساده آن پشتوانه منطقي اين استدالل. پيدا كنند
هاي منتشر شده خودشان را به تناسب مقدار  ق شوند كه هزينه پاكسازي آاليندهاي تشوي گونه به

گرايان بر استفاده از ابزارهاي كنترل و فرمان تأكيد   زيست  بر عكس، محيط. انتشار پرداخت كنند
شايان . شود زيست تضمين مي  دارند، زيرا به باور اين گروه، از اين طريق اهداف حفاظت از محيط

منحصر به فردي وجود ندارد كه براي كليه شرايط، بهترين  گذاري سياست، هيچ ابزار ذكر است
بستان بين معيارهاي  -كارگيري هر ابزاري بستگي به تعارضات و بده استفاده و به. قلمداد شود

ها دارد  گذاران، ساختار اقتصادي و اجتماعي و ساير مولفه هاي كشورها و سياست مختلف، اولويت
  ).2005و همكاران،  1كامان(
 براي را متفاوتي راهكارهاي مختلف كشورهاي تجربي بررسي و يكتئور مطالعات با قتصاددانانا

يكي از اين ابزارهاي كنترلي، وضع ماليات . اند نموده معرفي زيانبار آثار اين كنترل يا و جلوگيري
گيري ميزان انتشار آالينده به  اين ابزار با توجه به دشوار بودن اندازه. مستقيم بر انتشار آلودگي است
هاي انرژي فسيلي كه بعد از  گيرد و بجاي آن وضع ماليات بر حامل ندرت مورد استفاده قرار مي

 مطالعاتدر ادامه به برخي از  .قرار دارد كشورها عمومي اقبالد نمايد، مور اشتعال توليد آالينده مي
 معرفي به )1998( 2شاب و كاسكال .گردد با تحقيق حاضر اشاره مي مرتبطالمللي  داخلي و بين

 اقتصاد باز يك در را مالياتينظام  اصالح پرداختند ومان لدر آ دوم جهاني ازجنگ پس سبز ماليات
 داخلي منفي را خارجي آثار سبز ماليات دادند نشان و دادند قرار بررسي مورد اشتغال عدم حال در
به منظور ارزيابي اثرات ) 1997( 3وري و بويدي. دهد مي قرار تأثير تحت را بازار عامالن و كند مي

هاي انرژي در مكزيك، تاثير افزايش قيمت بنزين و برق را در  اقتصادي افزايش قيمت حامل
نتيجه . اقتصاد مكزيك با استفاده از يك مدل تعادل عمومي قابل محاسبه مورد بررسي قرار دادند

                                                      
1. Common (2005) 
2. Koskela and Schob (1998) 
3. Uri and Boyd (1997) 



 
 1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                               68

مطالعه مذكور حاكي از آن است كه افزايش قيمت، سبب كاهش مصرف انرژي، كاهش اثرات 
توان بخشي از آن را  شود كه مي هاي دولت مي يافتمخرب زيست محيطي و در نهايت، افزايش در

 آلودگي كاهش هزينه )1998( 1هيل. هاي خارجي و تعديل آن بكار گرفت براي بازپرداخت بدهي
 محدوديت بدون و با ماليات بخشودگي هزينه همچنين و محيطي زيست هاي مالياتاز  استفاده با

 موجب كاهش درصد 25 تا 5 ميزان بين CO2 انتشار كاهش كه داد نشان و را بررسي نمود  اشتغال
 تواند مي نيز معيني صنايع از مالياتي بخشودگي انتقال همچنين .گردد مي درصد 9 از بيش هزينه
 در سبز ماليات اصالح رفاهي پيامدهاي بررسي به )2005( 2بي هاون. دهد كاهش را هزينه

پذير  محاسبه عمومي تعادل مدل يك در وي. پرداخت پنسيلوانيا براي كوچك باز اقتصادهاي
محقق  اين. كرد سازي شبيه متداول هاي ماليات با را كربن هاي ماليات جانشيني احتمالي پيامدهاي

تقاضاي  كاالها، و عوامل تقاضاي و عرضه كننده، مصرف رفاهي پيامدهايبر  عددي نتايج
تابع  بدون عوامل تحرك عوامل، تحرك عدم سناريوي سه قالب در را واردات و صادرات
 و ملي محلي ماليات براي محيطي زيست خسارت تابع با عوامل تحرك و محيطي زيست خسارت
 بازسازي درآمد پيگو، اثر سه از رفاهي سودهاي مجموع مطالعه، اين نتايج طبق. كرد بررسي كربن
 هاي ماليات نتيجه در و است باالتر آنها رفاهي هاي زيان از مالياتي متقابل اثر و مالياتي
 . گردد مي رفاه افزايش باعث محيطي زيست

 پوياي اقتصادي تغييرات اقليمي، مدل پوياي يكپارچه اقليمي و اقتصادي هاي مدليكي از اولين 
)DICE(3 در ابتدا اين مدل براي تحليل موضوعات مرتبط با انرژي طراحي شده بود و . باشد مي

فايده تهديدات گازهاي  –كربن، تغييرات اقليمي و هزينه پس از آن موضوعات اقتصادي، چرخه 
 -شناسي و هزينه   بين اقتصاد، چرخه كربن، علم اقليم DICEمدل . اي نيز به آن اضافه شد گلخانه

تهيه  1990اولين نسخه اين مدل در سال . كند اي ارتباط ايجاد مي فايده تهديدات گازهاي گلخانه
اي اين مدل كه به  نسخه منطقه. بيان شد) 1994( 4به وسيله نوردهاسگرديد و نتايج كامل اين مدل 

  به  1996شود در سال  شناخته مي RICE(5( اي يكپارچه اقليمي و اقتصادي عنوان مدل پوياي منطقه
   .)1999نوردهاس، (د منتشر شوسيله نوردهاس ايجاد و 

                                                      
1. Hill (1998) 
2. Hwan Bae (2005) 
3. Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy 
4. William D. Nordhaus (1994) 
5. Regional Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy 
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توان به مطالعه  اي مي ومي منطقهتعادل عم هاي مدلمطالعات صورت گرفته با استفاده از ديگر از 
محيط زيستي در دولت   اشاره نمود كه سياست )2007( 1برت ساوين و دنيس وشن رگمورتر

به صورت  2محيطي فدرال بلژيك را با استفاده از مدل تعادل عمومي انرژي، اقتصادي و زيست
 است كه تمام بازارهايس فرض شده در اين مدل نيز بر طبق قانون والرا. اي بررسي نمودند منطقه

 طوريه ب. شوند كاالها، خدمات، نيروي كار و سطح آالينده در تعادل بوده و همه بازارها تسويه مي
انتشار و كاهش  هزينه كه در بازارهاي رقابتي بر طبق قانون والراس تقاضا و عرضه انرژي و

عرضه و تقاضاي سرمايه،  ،سازي اهداف خود عوامل اقتصادي با بهينه. باشد آلودگي برابر مي
زا  هاي درون قيمتدر اين مدل، . كنند تعيين مي را انرژي، محيط زيست، نيروي كار و سايركاالها

 3اي ها با استفاده از تابع توليد اليه تابع توليد بنگاه. شود استخراج ميتمام بازارها ل دبه شرط تعا
هاي  و مصرف واسطه و كاالها از شاخه نئوكالسيكي با استفاده از سرمايه، نيروي كار، انرژي

هاي مختلف در تعادل بوده و فرض رقابت كامل نيز رادر اين مدل باز. آيد تلف بدست ميمخ
ها و مرزهاي  در طول بخش(وجود دارد و همچنين امكان بررسي درجات مختلف تحرك سرمايه 

ها در  گذاري بنگاه صميم سرمايهت. باشد مقدار سرمايه در هر دوره ثابت مي. آورد را فراهم مي) ملي
كنندگان در مورد ميزان  تصميمات مصرف. باشد هر دوره بر روي سرمايه دوره بعد اثرگذار مي

در مرحله . گيرد صورت مي 4گري و خدمات با استفاده از تابع مطلوبيت استون براي كاالها تقاضا
شامل بادوام و (ا و خدمات مصرفي كننده در هر منطقه درآمد انتظاري خود را به كااله اول مصرف

در مرحله دوم تابع مطلوبيت بين كاالهاي بادوام . دهد انداز تخصيص مي ، استراحت و پس)دوام بي
كند با فرض اينكه خانوارها مطلوبيت را از طريق مصرف كاالها و  دوام تمايز ايجاد مي و بي

ط اقتصادي مناسب باشد، خانوارها اگر شراي. آورند كاالهاي بادوام بدست مي ،دوام خدمات بي
نيروي كار . توانند نيروي كار بيشتري جهت بدست آوردن زمان فراغت بيشتري عرضه نمايند مي

ها  كنندگان نهايي، بنگاه تقاضا براي كاالها به وسيله مصرف. باشد متحرك مي در بين مناطق غير
اين . دهد محلي را تشكيل مي و بخش عمومي كل تقاضاي) گذاري براي مصرف واسطه و سرمايه(

رفتار . گيرد صورت مي 5تقاضاي كل بين كاالهاي داخلي و خارجي با استفاده از مدل آرمينگتون
 9اين مدل . شود زا در نظر گرفته مي برون نيز رفتار دولتي. شود زا در نظر گرفته مي بقيه جهان برون

                                                      
1. Bert Saveyn and Denise Van Regemorter (2007) 
2. GEM-E3 (General Equilibrium Model for Energy-Economy-Environment interactions) 
3. Nested 
4. Stone-Gray 
5. Armington 
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هاي  مستقيم، ماليات هاي غير ماليات: شامل كند كه بندي مي درآمد دريافتي به وسيله دولت را طبقه
هاي توليدي، پرداختي بابت  هاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات محيطي، ماليات زيست

اين مدل . هاي دولتي است هاي انتقالي خارجي و بنگاه تأمين اجتماعي، حقوق گمركي، پرداخت
ها، انواع مجوزهاي  ماليات لف مانندمحيطي مخت هاي زيست ياستقادر است تا اثر رفاهي س

هاي  همچنين امكان بررسي انواع سيستم. هاي كنترلي را مقايسه كند محيطي و سياست زيست
اي قادر خواهيم بود تا درجه جابجايي  منطقه GEM-E3در مدل . بازيافت درآمد وجود دارد

ه صورت كامل قابل انتقال يا اين بسيار مهم است كه سرمايه ب. هاي فيزيكي را تعيين كنيم سرمايه
گردد  اي مي جايگزيني نيست، تركيب اين موضوع با نقل و انتقال آزاد باعث تعادل جواب حاشيه

بر اساس ديدگاه نويسنده در . كند توليد ميكاال را ترين  به نحوي كه هر بخش در يك منطقه ارزان
محدود نمودن . ن مدت منطقي نيستها و مناطق در ميا يني بين بخشزجابجايي و جايگ ،اين تحقيق

بر طبق نتايج . گردد اي مي منطقه GEM-E3گرايي مدل  جابجايي برخي از عوامل باعث واقع
اي منافع  هاي منطقه اي براي كشور بلژيك در اجراي سياست ه از الگوي تعادل عمومي منطقهداستفا

 .)2007، ساوين(محيطي وجود دارد  ي و زيستاقتصاد

 قيمت تمامي افزايش ارزيابي براي محاسبه قابل عمومي تعادل الگوي ، يك)1387( خياباني
 عمومي تعادل مشهور الگوي مبناي بر الگو اين. كرد ايران، طراحي اقتصاد در انرژي هاي حامل

 مطالعه، اين در. گرفته است قرار استفاده مورد كشورها بيشتر در كه شده طراحي استاندارد
 آثار بررسي. است شده بررسي افزايش قيمت سناريوي سه نتايج و كاليبره نظر، مورد هاي كشش
 مورد هاي داده مبناي. است مطالعه اين نقاط قوت از نيز مختلف هاي دهك بين سياست توزيعي

 انرژي هاي حامل آن در است كه 1380 اجتماعي سال ماتريس حسابداري مطالعه، اين استفاده در
 افزايش اثرات وهشي با عنوان بررسيژدر پ) 1390(شاهمرادي و همكاران . ندارد تفكيك وجود به

 هاي حامل قيمت افزايش آثار تحليل در ايران به نقدي يارانه پرداخت و انرژي هاي حامل قيمت
الگوي  از استفاده با توليدي هاي و بخش خانوارها به نقدي يارانه پرداخت كنار در انرژي
 هاي حامل قيمت افزايش سياست در كه دهد مي نشان نتايج. اند پرداخته پذير محاسبه هاي تعادل
 از نيمي شود مي باعث درصد 10به  درصد 20از  دولت سهم كاهش نقدي يارانه و پرداخت انرژي
 حساسيت تحليل. گردد جبران حدي تا نيز توليد در كاهش و شده جبران خانوارها در رفاه كاهش
 مستلزم يارانه نقدي پرداخت و ها قيمت افزايش سياست اثربخشي كه است اين از حاكي نتايج

 و كه خانوارها صورتي در ديگر، عبارت به. خانوارهاست مصرف نحوه و توليد تكنولوژي تغييرات



 
  71                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

محقق  گذاران سياست مد نظر نتايج نكنند اقدام انرژي مصرف بهبود راستاي در توليدكنندگان
 انتشار بر انرژي هاي قيمت اصالح اي آثار در مطالعه )1390( منظور و حقيقي. شد نخواهد
پذير بررسي  سازي تعادل عمومي محاسبه ايران را با استفاده از مدل محيطي در زيست هاي آالينده
 حامل 7 بر مشتمل كه شده طراحي پذير محاسبه عمومي تعادل مدل يك مطالعه اين در. نمودند
 انرژي، هاي حامل قيمت اصالح دهد كه با مي نشان نتايج اين تحقيق. است آالينده 7 انرژي و
  . كاهش يافته است ها آالينده اغلب انتشار

 

  ساختار مدل تحقيق -3

 استقادر  لاين مد. استفاده شده است 1اقليمي ـ   ارزيابي يكپارچه اقتصادي در اين تحقيق از مدل
اين مدل به عنوان . همزمان مورد بررسي قرار دهدمحيطي را به صورت  مسايل اقتصادي و زيست

ساله اجرا  10 دوره 31براي  و شود شناخته مي RICE(2( اي اقتصادي ـ اقليمي مدل پوياي منطقه
گردد و متغيرهاي  تمام متغيرهاي جريان در مدل تجربي به صورت ساالنه لحاظ مي .شده است

 و گروه تابع هدف دو در قالبمدل  معادالت .شود مي دادهانباشته بر اساس سال پايه در مدل قرار 
   .شود در ادامه به آن پرداخته مي كه باشد اقتصادي مي هاي محدوديت

  

   تابع هدف -3-1

محيطي به منظور ارتقاء سطح زندگي يا افزايش ارزش حال  اهداف اقتصادي و زيستدر اين مدل 
در نظر گرفته شده  3تابع مصرف در مدل به صورت تعميم يافته. شده است زمان لحاظمصرف طي 

غير  كاالها و خدماتنه تنها خريد كاالها و خدمات در بازارهاي سنتي بلكه  كه طوريه است ب
 .گردد شامل مي نيزرا مندي از محيط زيست  بازاري نظير استراحت، امكانات فرهنگي و ميزان بهره

به دنبال حداكثر  4هاي اقتصادي و ژئوفيزيكي ه با در نظر گرفتن محدوديتهر منطقبر اين اساس 
   :باشد زير ميمعادله تابع هدف به صورت نمودن 

  = ∑ [ ( ), ( )] ( )   )1(                                                                               

                                                      
1. Integrated-Assessment Models of The Economics of Climate Change 
2. Regional Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy 
3. Generalized Consumption 

   .پردازد دانشي كه به مطالعة نيروهاي فيزيكي و جريانات داخلي زمين مي. 4
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j ،U[cتابع هدف در منطقه  W در معادله فوق (t), L (t)]  مطلوبيت حاصل از مصرف در منطقه
j  ،c (t)  ميزان مصرف سرانه در دورهt ،L (t)  جمعيت در زمانt  وR(t) ور تنزيل ترجيحات فاكت

نرخ ترجيحات . گردد هاي مختلف تنزيل مي در طي زمان آنمطلوبيت با استفاده از زماني است كه 
ترين پارامترها در  است، يكي از مهم )R(t)(ترجيحات زماني  تنزيل اكتوركه پايه ف )ρ(t)	(زماني 

فاكتور تنزيل  با استفاده از آن باشد و پارامتر در طي زمان كاهش مياين  .باشد مي مدلاين 
   :گردد ترجيحات زماني به صورت زير محاسبه مي

  ( ) = ∏ [1 + ( )]        )2(  
  

ترجيحات زماني يك پارامتر انتخاب است كه از بسياري از تصميمات اجتماعي نظير  نرخ
مطلوبيت به تفكيك مناطق مختلف  RICEدر مدل  .گردد هاي پولي يا مالي آشكار مي سياست

   :ارائه شده است زير به صورتفرم كلي تابع مطلوبيت گردد و  محاسبه مي
  ( ), ( ) = ( ) ( ) − 1 (1 −⁄ )   )3(  
  

 اين پارامتر. دهد ح مختلف مصرف را نشان ميواندازه ارزش اجتماعي سط αدر معادله فوق پارامتر 
اين  .انحناي تابع مطلوبيت، كشش مطلوبيت نهايي مصرف يا نرخ گريز از نابرابري است كننده بيان

كنوني براي افزايش مصرف نظر نمودن مصرف نسل   نرخ با توجه به تمايل هر منطقه براي صرف
و تابع است  1برابر يك در نظر گرفته شده αدر اين مدل اندازه . شود گيري مي هاي آتي اندازه نسل

   .شود مطلوبيت به صورت لگاريتمي تبديل مي
  ( ), ( ) = ( ) ( )      )4(  

  

است كه رشد جمعيت دوره اوليه بر باشد و به اين صورت  رشد جمعيت داراي مسير نمايي مي
د عهاي موجود استخراج شده و فرض شده است كه رشد جمعيت به صورت يك تصا اساس داده

gكه اگر  طوريه ب. هندسي در حال كاهش است (t)  نرخ رشد جمعيت در منطقهJ  در دورهt 
  : زير خواهد بودرشد جمعيت در طي زمان به صورت  ،نرخ كاهش ثابت باشد δباشد و 

  

                                                      
  .يابد معكوس ميزان مصرف خواهد بود و با افزايش مصرف، مطلوبيت نهايي كاهش ميدر چنين حالتي مطلوبيت نهايي . 1
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( ) = (0) −      )5(  
  

مزيت آن اين است كه مسير . است 1توان فرضي را پذيرفت كه جمعيت پايدار راحتي ميه ب
. اشدهاي مختلف مناسب ب تواند براي پروژه شود و مي جمعيت با دو پارامتر نشان داده مي

هاي بعدي  اول و در دهه  درصد در دهه 5/1مدل رشد جمعيت معادل  پارامترهاي انتخاب شده براي
  . رسد درصد مي 2به 

به وسيله يك تابع توليد با سه نهاده نيروي بر اساس مدل استاندارد اصالح شده نئوكالسيك توليد 
تغييرات تكنولوژي در اين تابع به دو صورت . گيرد هاي كربني صورت مي كار، سرمايه و انرژي

تغييرات . گردد ميو تغييرات تكنولوژي ذخيره كربن لحاظ  2رات تكنولوژي كلي اقتصاديتغيي
كه تغييرات تكنولوژي در  طوريه در نظر گرفته شده است ب 3تكنولوژي به صورت خنثاي هيكس

هاي كربني  زمينه انباشت كربن موجب كاهش نسبت انتشار كربن به ازاي مصرف نهاده انرژي
هاي صنعتي بر حسب معادل كربن در  هاي كربني و آالينده سازي انرژي ساده به منظور. گردد مي

Qتوليد يا  Jدر منطقه  .شوند نظر گرفته مي (t) به صورت ثابت نسبت به مقياس با سه نهاده سرمايه K (t)نيروي كار ، L (t) هاي كربني  و انرژيES (t) هاي  در نظر گرفته شده است كه انرژي
ميزان كربن منتشر شده بستگي به ميزان استفاده از انرژي با . ه خدمات انرژي استكربني نشان دهند

ير يدر نظر گرفتن سطح مشخص كارايي دارد البته مقدار كارايي اقتصاد در طي زمان با تغ
   .تواند تغيير كند تكنولوژي كربن اندوز مي

  ( ) = Ω ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) − ( ) ( )   )6(  

  

كشش  β. است فرض شده 3/0 با بركه برا باشد ميكشش توليد نسبت به سرمايه  γدر معادله فوق 
1)توليد نسبت به نهاده خدمات انرژي است و  − β − γ)  كشش توليد نسبت به نيروي كار

A. است (t) سطح تغييرات تكنولوژي خنثاي هيكس است .Ω (t)  ضريب خسارت است كه
ه نهاده نيروي كار برابر جمعيت در نظر گرفته شده است ب. بستگي به آثار تغييرات اقليمي دارد

Aكه فرض شده نسبتي از جمعيت است كه با ضريب  طوري (t) گردد تعديل مي .C (t)ES (t) 
   .ددكسر گراز توليد بايست  دهد كه مي را نشان مي هاي كربني توليد انرژي  هزينه

                                                      
1. Stable 
2. Economy-Wide 
3. Hicks-Neutral 
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   .شود هاي كربني و خدمات انرژي به صورت معادله زير نشان داده مي انرژيارتباط بين نهاده 
  ( ) = ( ) ( )       )7(  
  

ςدر معادله فوق  (t) با . باشد به كربن منتشر شده مي فسيلي هاي نسبت ميزان خدمات انرژي
معادالت تكنيكي در . يابد افزايش مي اين شاخصسطح تكنولوژي در بخش انرژي  افزايش
A( تكنولوژي بيني رشد براي پيش RICE هاي مدل (t)( وري كل عوامل يا بهره )TFP(  مشابه

وري كل عوامل در طول سه قرن به تدريج رشد نمايد و  فرض شده كه بهرهرشد جمعيت است و 
رشد  ،نرخ ثابت نزول باشد δو  tدر دوره  TFPنرخ رشد  gدر صورتي كه . نهايتاَ متوقف شود

   :به صورت زير خواهد بود tوري در زمان  بهره
 ( ) = (0) 	(− )       )8(  

  

Aشود كه  به نحوي انتخاب مي δ مقدار (t)  به صورت مجانبي به سمتA∗  حركت كند و
   .است jوري كل عوامل توليد در منطقه  سطح مجانبي بهره ∗A فرض شده كه

  

  هاي اقتصادي محدوديت -3-2

Q( ميزان توليد يا درآمد در يك اقتصاد تك بخشي بسته (t) ( برابرC (t) + I (t) باشد كه  مي C (t)  مصرف وI (t) در مدل . گذاري است سرمايهRICEتوانند مجوز انتشار كربن  ، مناطق مي
معادله مبادله، محدوديت مخارج مناطق به صورت  اين با در نظر گرفتن. را با كاالها مبادله كنند

   :زير خواهد بود
  ( ) + ( ) ( ) − ( ) = ( ) + ( )   )9(  
  

Πدر معادله فوق  (t) آاليندگي كربن است كه به منطقه  سقف مجوزJ  اختصاص داده شده و τ (t)  باشد مي يا ماليات بر كربن مجوز كربنواحد قيمت هر .Π (t) − E (t)  درآمد خالص
اي  آاليندگي در منطقه ،درصورتي كه بيش از سقف مجوز. دهد ش مجوز را نشان ميوخريد و فر

باشند مجوز خريداري نمود و در اين شرايط  بايست از مناطقي كه فروشنده مي ايجاد شود مي
 محيطي بر اساس قرارداد بين اعضا تخصيص مجوزهاي زيست. خالص دريافتي منفي خواهد شد
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تواند با ساير  هر منطقه مي .شود زا تعيين مي ماليات كربن در هر منطقه به صورت برون وتعيين 
  . مناطق با توجه به مجوز انتشار و اندازه ماليات بر كربن تجارت آالينده نمايد

c(مصرف سرانه  تابعبعدي  همعادل (t) ( دهد ارائه ميرا:   
  ( ) = ( ) ( )⁄                 )10(  

  

   :باشد ميزير  عادلهم به صورت نيز گيري حجم سرمايه اندازه
  ( ) = ( − 1)(1 − ) + 10 × ( − 1)  )11(                                        

  

گردد نرخ استهالك  فرض مي. نرخ استهالك ساالنه موجودي سرمايه است δ در معادله فوق
Iدر  10ضريب . باشد درصد مي 10ساالنه سرمايه  (t − در معادله فوق به اين دليل است كه  (1

  .شود گيري مي سال با نرخ ساالنه اندازه 10گذاري در  سرمايه
هاي كربني به  در ابتدا هزينه انرژي. دگرد مه معادالت طرف عرضه در بازار انرژي ارائه ميادر اد

   :گردد صورت معادله زير ارائه مي
  ( ) = ( ) + ( )                                          )12(  
  

cكه  طوريه ب (t) هاي كربني در منطقه  هزينه هر واحد انرژيJ ،q(t)  و هاي كربني  انرژيقيمت Markup (t)  هاي توزيع و  مارك آپ در مناطق مختلف است كه با توجه به هزينهميزان
براي . است فرض شده تواند متفاوت باشد ولي در طي زمان ثابت هاي مختلف بر انرژي مي ماليات

  :گردد  به صورت زير ارائه مي tكربن انباشته در دوره معادله محاسبه قيمت انرژي ابتدا 
  ( ) = ( − 1) + 10 × ( )              )13(  
  

منتشر مجموع كربن  E(t)و  tدر انتهاي دوره  كربن انباشتهمصرف  CumC(t)در معادله فوق 
هاي كربني به صورت زير ارائه  منحني عرضه انرژيبا توجه به سطح تراكم كربن  .باشد ميشده 
  : گردد مي

 ( ) = + [ ( ) ( )∗⁄ ]                           )14(  
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 ∗CumC.باشد پارامترها مي دهنده نشان هاي كربني است و  قيمت انرژي q(t)در معادله فوق 
هاي كربني از آن به بعد به صورت فزاينده  هاي نهايي انرژي نشان دهنده نقطه عطف است كه هزينه

بر  q(t)عرضه كربن يا  )1997( 1گنربر طبق محاسبات انجام شده به وسيله را .يابد افزايش مي
  : استاساس واحد دالر بر تن به صورت معادله زير 

  ( ) = 113 + 700[ ( ) 6000⁄ ]  )15(                                                          
 

ξ(اولين بخش . دشو اي كربني به دو قسمت تقسيم ميه هزينه انرژيدر رابطه فوق  = 113 (
اين قسمت نشان دهنده هزينه حال برداشت از . از تهي شدن منابع استهزينه نهايي مستقل 

   ).1997راگنر، ( نشان دهنده يك تابع افزايشي استقسمت دوم  و باشد هاي كربني مي انرژي
  

  كاليبره كردن اجزاي مدل -4

گيري مقادير  ترين مراحل اجراي مدل تعادل عمومي كاليبره كردن مدل و اندازه يكي از مهم
بايست به نحوي  كاليبره كردن مدل تعادل عمومي مي. باشد زاي مدل مي پارامترها و متغيرهاي برون

زاي تحقيق با مقدار واقعي آن  صورت گيرد كه بعد از اجراي مدل در سال مبنا متغيرهاي درون
د و پس گرد در ادامه ابتدا پارامترهايي كه در مناطق مختلف متفاوت هستند، ارائه مي. يكسان گردد

  . دشو  از آن پارامترهاي مشترك ارائه مي
  

 اي مشخصات منطقه -4-1

براي گريز از منطقه با توجه به ميزان تمايل به پرداخت  8استان ايران در  31در اين مطالعه اطالعات 
براي محاسبه تمايل به پرداخت خانوارها براي گريز از آثار . اند بندي شده طبقه آلودگي كربن

در اين روش نحوه اثرگذاري ميزان  .گي از روش قيمت هدانيك استفاده شده استبار آلود زيان
تابع تخميني به صورت فرم لگاريتمي . ديانتشار آلودگي بر ارزش منازل مسكوني بررسي گرد

   :دوطرفه به شكل معادله زير در نظر گرفته شده است
  	 = + ∑ 	 	                                                                         )16(  
  

                                                      
1. Rogner 



 
  77                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

 X	Lnلگاريتم قيمت يك متر واحد مسكوني به تفكيك مناطق مختلف و  P	Lnمعادله فوق در 
از آنها سطح انتشار دي اكسيد كربن در مناطق مختلف  يكيباشد كه  لگاريتم عوامل مؤثر بر آن مي

ها و عرض از مبدأ متفاوت  بررسي پايايي و آزمون هاسمن مدل شيب يكسان در دورهپس از . است
به صورت زير ارائه  هاي تابلويي پويا به روش داده انتخاب گرديد و بر اين اساس نتايج تخمين

 :گردد مي
 
LOG(HOUSEPVA)=0.657LOG(HOUSEPVA(-1))-0.325LOG(CO2)-0.539LOG(RAIN)+ 

[0.0000]   [0.0000]  [0.0000] 
0.772LOG(BOTON)-1.654LOG(TEMP)  )17(                                                                        

       [0.0003]  [0.0000] 
 

ميزان  :CO2، متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني: HOUSEPVAدر معادله فوق 
در هر  و بتن آرمه يفلز يها سهم ساختمان :BOTONاكسيد كربن به تفكيك استان،   انتشار دي

ساالنه  مجموع بارش :RAINي هر استان از ميانگين كشور و دما يانگينمتفاوت  :TEMPاستان، 
مقدار احتمال آماره . غير درجه خطاي آن بيان شده استدر زير هر مت باشد و در هر استان مي

توان چنين نتيجه گرفت كه ابزارهاي مورد  بنابراين مي و باشد مي 24/31قدار برابر مجي آزمون 
توان بيان نمود كه قيمت  بر اساس نتايج تخمين مي. استفاده براي تخمين از اعتبار الزم برخوردارند

در مناطق مختلف  ، بنابراينمسكن در مناطق مختلف رابطه منفي با سطح دي اكسيد كربن دارد
ايالت خود را نسبت به هواي پاكيزه با كاهش تمايل به پرداخت وجه بيشتر در شرايط خانوارها تم

قيمت ضمني يا تمايل به پرداخت براي . دهند وجود مقدار بيشتر انتشار دي اكسيد كربن نشان مي
   .هر يك از عوامل مورد بررسي به صورت معادله زير محاسبه شده است

 ⁄ = ⁄                              )18(  

  

توان تمايل به پرداخت  اكسيد كربن بر اساس معادله فوق مي  با استفاده از شيب متغير مستقل دي
هاي ايران را  نمود و بر اساس آن استانمحاسبه  را براي كاهش آلودگي به تفكيك مناطق مختلف

طبقه از روش فاصله با ميانگين به نسبت  8 هاي ايران در بندي استان به منظور طبقه. بندي نمود طبقه
بر حسب هزار ريال به ازاي  به پرداختتمايل  ميزانجدول زير  .استانحراف معيار استفاده شده 

با استفاده و  است شدهدر مناطق مختلف بيان  1390هر متر مربع منزل مسكوني به قيمت ثابت سال 
   .گردد ميندي ب استان طبقه 8استان ايران در قالب  31از آن 
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 تمايل به پرداخت براي گريز از آلودگي كربنهاي ايران با توجه به  بندي استان طبقه ):1(جدول 
 تمايل به پرداخت استان نام منطقه تمايل به پرداخت استان نام منطقه

Region1 
6076/2971 تهران  

Region6 

44566/769 مازندران  
1359/1310 اصفهان 03756/756 چهارمحال   

Region2 3095/1157 قزوين 2464/730 گلستان   

Region3 

5573/1092 البرز 60016/728 كرمانشاه   
5314/1065 مركزي 17048/725 اردبيل   
3071/1043 فارس 77624/689 لرستان   
نوبيخراسان ج  751/1011 28103/660 خراسان رضوي   

6385/1007 آذربايجان ش 44592/604 كرمان   

Region4 

22269/976 قم  
Region7 

03356/566 آذربايجان غ  
21497/952 همدان 97576/563 ايالم   
51784/934 گيالن 25706/550 سيستان   
6579/897 زنجان  

Region8 
ماليخراسان ش  528/99307 

64304/879 سمنان  505/5341 يزد 

Region5 

51198/827 خوزستان  314/29542 كهگيلويه 
80021/799 بوشهر  

51119/789 هرمزگان     
61907/769 كردستان  

  هاي تحقيق يافته :منبع
  

 ساير اطالعات مناطق در سال پايه -4-2

باشد، در جدول  عات متغيرهاي مختلف در سال پايه ميالنياز به اط RICEبا توجه به اينكه در مدل 
  :گردد ارائه مي )1390( زير، اطالعات اقتصادي مناطق در سال پايه

  
  اطالعات مناطق در سال پايه: )2(جدول 

 نام منطقه
  جمعيت

 )ميليون نفر(

  محصول ناخالص داخلي
 )ريال ميليارد(

  سرمايه
 )ريال ميليارد(

  مقدار دي اكسيد كربن
 )ميليون تن(

Region1 17/06 1893599 5718670 118/417 

Region2 1/20 86625/91 261610/3 14/651 

Region3 12/81 806687/4 2436196 74/192 

Region4 7/04 392182/4 1184391 40/224 

Region5 8/64 1247589 3767719 100/756 

Region6 19/63 1066185 3219878 100/697 

Region7 6/17 273986/3 827438/6 26/104 

Region8 2/60 290318/5 876761/8 17/496 
 هاي تحقيق يافته :منبع



 
  79                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

گيري از اطالعات مطالعات مرتبط داخلي و  با استفاده از اطالعات جدول فوق و بهرهدر ادامه 
   .دشو خارجي نحوه كاليبره كردن مدل ارائه مي

  

 كاليبره كردن ساير اجزاي مدل -4-3

د، متغيرهاي زاي مدل قادر هستن متغيرهاي برونتعادل عمومي با استفاده از پارامترها و  هاي مدل
باشد، ممكن  اي مي با توجه به اينكه مدل تحقيق به صورت منطقه. دل را محاسبه نمايندزاي م درون

در ادامه برخي از پارامترهاي مهم كه در . است پارامترها در تمام مناطق يكسان يا متفاوت باشند
  . دشو گردد و پس از آن پارامترهاي خاص مناطق معرفي مي باشند ارائه مي تمام مناطق يكسان مي

  
  پارامترهاي مشترك در تمام مناطق ايران: )3(جدول 

عالمت 
عالمت مقدار نام پارامتر اختصاري

اختصاري  مقدار نام پارامتر

δK 10 نرخ استهالك ساالنه سرمابه δpop(t) نرخ كاهش رشد جمعيت 2/22  
γ كشش محصول نسبت به سرمايه 30/0 gA(t) نرخ رشد تكنولوژي 8/3  

(t) 
هاي كربن در انرژيشدت انتشار 

 كربني
274/0  δA(t) 000001/0 نرخ كاهش رشد تكنولوژي  

gz(t)  نرخ رشد(t) 885/15  در هر دهه-  ρ(t) 
نرخ تنزيل ترجيحات

 اجتماعي
3 

δz(t) نرخ كاهش gz(t) در هر دهه 2387/0 gρ نرخ رشدρ (t)در هر دهه 26/0  

δz2(t) 00085/0 نرخ درجه دوم كربن زدايي-  ρ(0) 
نرخ تنزيل ترجيحات

 اوليهاجتماعي
3 

gpop(t) 7/15 نرخ اوليه رشد جمعيت در هر دهه  β 
كشش محصول نسبت به

 هاي كربنيانرژي
05/0  

   هاي تحقيق يافته :منبع
  

هاي فوق از اطالعات  شاخص. دهد جدول فوق پارامترهاي مشترك در تمام مناطق ايران را ارائه مي
با . جهاني، سازمان ملل و مطالعات نوردهاس استخراج شده است  بانكموجود در بانك اطالعاتي 

در مناطق  ،باشد هاي فوق مربوط به وضعيت ساختارهاي كلي اقتصاد مي شاخص اينكه توجه به
. پس از آن پارامترهاي خاص مناطق استخراج شده است. مختلف يكسان در نظر گرفته شده است

با استفاده از تخمين معادله زير حاصل  در مناطقدوم  و درجهضريب خسارت خطي دو پارامتر 
   . شده است

  D (t) = θ , T(t) + θ , T(t)                  )19(  
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Dدر اين معادله  (t) هاي  باشد كه نسبت هزينه خسارت تغييرات اقليمي در هر يك از مناطق مي
ما در مناطق مختلف ميزان دامنه تغيير د T(t)انتشار دي اكسيد كربن به كل توليد ناخالص ملي و 

وري كل عوامل توليد به عنوان شاخص برقراري تعادل در نظر گرفته  همچنين شاخص بهره. است
هاي واقعي سال پايه يكسان شوند و  كه مدل اجرا شده مبنا در سال پايه و داده طوريه ب. شده است

   .مدل به گونه صحيح كاليبره گردد
  

 پارامترهاي خاص هر منطقه: )4(جدول 
 نام منطقه

ضريب خسارت خطي در
 مناطق

در2ضريب خسارت درجه
 مناطق

بهره وري كل عوامل
 توليد

Region1 01/0  004/0 78/25
Region2 0076/0 003/0 42/18
Region3 007/0 0026/0 6/16
Region4 0041/0 0026/0 5/34
Region5 003/0 002/0 7/16
Region6 0026/0 002/0 7/16
Region7 002/0 001/0 77/15
Region8 001/0 0013/0 2/27

  هاي تحقيق يافته :منبع
  

گيري از  و بهره RICEزا و سياستي فوق و استفاده از مدل  با استفاده از پارامترها و متغيرهاي برون
زا با  مقادير متغيرهاي درون. آيد زاي تحقيق بدست مي اكسل، متغيرهاي درونافزارهاي گمز و  نرم

زاي تحقيق به شرح جدول  برخي از متغيرهاي درون. باشد توجه به نوع سياست اعمالي متفاوت مي
  . باشد زير مي

  
  زاي مورد بررسي در تحقيق متغيرهاي درون: )5(جدول 

عالمت  واحد  شرح متغير عالمت اختصاري 
 اختصاري

 واحد  شرح متغير

W يوتيل  سطح رفاه ET(t) 
ميزان انتشار دي اكسيد

 كربن
  گيگا تن

U(t) يوتيل سطح مطلوبيت F(t) 
ميزان جذب انرژي

 خورشيدي
 وات بر متر مربع

c(t) ميليون ريال  مصرف سرانه  T(t) گراد سانتي افزايش دماي هواي جو 

Q(t) تريليون ريال سطح توليد D(t) درصد خسارت زيست محيطي 

E (t) گيگا تن  كربن ميزان انتشار WPDVC ميليون ريال كل ارزش حال مصرف 

CumC(t) 
تراكم دي اكسيد 

 كربن

گيگا تن در
 كيلومتر مربع

  

 هاي تحقيق يافته :منبع



 
  81                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

متغيرهاي هاي مختلف بر روي  هاي مختلف نتايج سياست بر اين اساس در ادامه با ارائه سناريوي
   .گردد زاي تحقيق بررسي مي برون

  

 تحقيقگذاري بر اساس مدل  سياست - 5

اقليمي اقتصادي با در نظر گرفتن بده بستان بين مصرف حال و آينده  هاي مدلگذاري در  سياست
اي در زمان حال، ميزان توليد  كه با كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه طوريه ب. گردد اعمال مي

نتيجه  .يابد گذاري اختصاص يابد كاهش مي تواند جهت مصرف يا سرمايه اقتصادي كه ميفعلي 
گذاري در اقليم  سرمايه. باشد اين سياست، كاهش خسارت اقليمي و افزايش مصرف در آينده مي

هاي كم  هاي فسيلي يا حركت به سمت مصرف سوخت صورت كاهش ميزان مصرف سوخته ب
مداران بر  سياست .يابد آن خسارت اقليمي به واسطه توليد كاهش ميباشد كه به واسطه  كربن مي

گي به عنوان ابزارهاي سياستي  ا مجوزهاي آاليندتوانند از ماليات كربن ي مي RICEاساس مدل 
ماليات كربن معادل صفر در تمام مناطق به عنوان پايه يا مبنا در مدل در نظر گرفته  .استفاده كنند

رت هيچ كنترلي از سوي دولت جهت كاهش خطرات جهاني صورت شده است، در اين صو
سياست بهينه پارتو به  .شود نگرفته است و حجم آالينده توسط يك بازار بدون قانون تعيين مي

اين امر . كه سطح آلودگي از نظر اقتصادي در سطح بهينه قرار داشته باشد شود مينحوي طراحي 
محيطي آن  اي زيست ر كربن در هر منطقه برابر قيمت سايهشود كه ماليات ب در شرايطي ايجاد مي

محيطي يك واحد آلودگي بر ارزش  محيطي كربن، اثر تغييرات زيست اي زيست قيمت سايه. باشد
هاي  گردد كه سياست سازي مالحظه مي در ادامه با استفاده از شبيه .دهد حال مصرف را نشان مي

برخي . باشد ميو منافع متفاوتي در مناطق مختلف  ها اعمالي جهت كاهش خسارت داراي هزينه
هاي يك سياست بهينه كامالً  شوند و هزينه مناطق تأثير بيشتري به واسطه تغييرات اقليمي متحمل مي

گردد و آثار  تعريف مي سناريو دوگذاري در اين تحقيق  براي بررسي آثار سياست. نامتقارن است
عدم دخالت دولت در  تحقيق، سناريوي اول. دشو مي محيطي هر سياست تحليل ترفاهي و زيس

اي  سايههاي انرژي با در نظر گرفتن قيمت  بهينه بر حاملاعمال قيمت  دومسناريوي و  اقتصاد
مقدار مصرف و زاي  متغير درون دو در ادامه نتايج. باشد مي محيطي كربن در هر منطقه زيست

   .گردد يدرصد خسارت آلودگي به صورت جدول زير ارائه م
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  ي مختلفهادر سناريو 1700الي  1390توليد ناخالص ملي ايران در دوره : )6(جدول 

  هاي تحقيق يافته :منبع      
  

اقتصادي و خسارت زاي سطح مصرف به عنوان معيار رفاه  جدول فوق اطالعات دو متغير درون
آماره بر اساس . دهد محيطي را ارائه مي اكسيد كربن به عنوان متغير زيست  محيطي انتشار دي زيست

t متوازن بر  گذاري غير قيمت  توان بيان نمود كه با اعمال سياست دو ميانگين مي اختالف
هاي  خسارت ،نبكراي بر  هاي فسيلي و يا به عبارتي وضع ماليات به اندازه قيمت سايه سوخت
داري اختالف  ولي با توجه به عدم معني. يابد داري كاهش مي محيطي به صورت معني زيست

   .باشد سطوح مصرف در اين دو سناريو بهبود وضعيت رفاهي قابل تأييد نمي
  

  

  

 سال

  مقدار مصرف
  )1390هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت (

 خسارت
 )درصد(

عدم دخالت 
 دولت

اعمال ماليات
 بر كربن

عدم دخالت
 دولت

اعمال ماليات
 بر كربن

1390 466651 466651 93/1 93/1
1400 533896 534025 26/2 09/2
1410 618309 618541 0/2 14/2
1420 719493 719866 56/2 19/2
1430 836194 836771 78/2 29/2
1440 969347 970215 06/3 42/2
1450 1118091 1119365 39/3 58/2
1460 1281874 1283701 76/3 75/2
1470 1460339 1462904 17/4 93/2
1480 1653235 1656762 60/4 11/3
… … … … …
1610 5287779 5359452 23/13 37/5
1620 5630516 5716195 17/14 53/5
1630 5977939 6079879 15/15 68/5
1640 6329143 6449902 18/16 84/5
1650 6683385 6825867 25/17 98/5
1660 7040426 7207933 38/18 13/6
1670 7401462 7597786 56/19 27/6
1680 7771713 8001335 78/20 41/6
1690 8167425 8436017 06/22 54/6
1700 8636163 8952073 40/23 67/6

 اختالف tآماره 
  63/4 097/0  ميانگين دو سناريو



 
  83                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

  گيري نتايج عمده و نتيجه -6

مختلف مورد هاي فسيلي به تفكيك مناطق  در اين تحقيق ابتدا هزينه خارجي مصرف انرژي
بار  به اين منظور ميزان تمايل به پرداخت خانوارها جهت گريز از آثار زيان. محاسبه قرار گرفت

گيري گرديد و پس از آن با استفاده از  انتشار آلودگي با استفاده از الگوي قيمت هدانيك اندازه
هاي  مت حاملمحيطي اصالح قي آثار اقتصادي و زيست ،اي الگوي تعادل عمومي پوياي منطقه

سناريوي  دوبه اين منظور . هاي خارجي مورد بررسي قرار گرفت انرژي با در نظر گرفتن هزينه
هاي  دولت در زمينه اصالح قيمت حامل بر اين بود كهفرض  سناريوي اولدر . شدمختلف تعريف 

هاي انرژي را با در  دولت قيمت حاملكه  شدفرض  سناريوي دومانرژي دخالتي نداشته باشد و در 
دو هر كدام از  گذاريدر ادامه اثر. لحاظ نمايد در هر منطقههاي خارجي آن  نظر گرفتن هزينه

با بر اساس نتايج تحقيق . رفاه و محيط زيست مورد ارزيابي قرار گرفتسطح فوق بر   سناريوي
 مصرفوره مورد بررسي، سطح در د هاي فسيلي هاي خارجي مصرف انرژي داخلي نمودن هزينه

در صورتي كه اين  نخواهد داشت؛ يدار معني حال خالص به عنوان شاخصي از رفاه افزايش
داري  در سطح كشور به صورت معنيميزان انتشار دي اكسيد كربن شود كه  باعث مي سياست

هاي  ن هزينههاي فسيلي با در نظرگرفت گذاري انرژي سياست قيمتبنابراين با اعمال . كاهش يابد
در صورتي كه بنابراين  .كند پيدا مي بهبودمحيطي جامعه  وضعيت زيست خارجي مصرف آن،

متوازن در مناطق مختلف كشور  هاي غير محيطي داراي اولويت باشد، وضع قيمت اهداف زيست
  .پذير خواهد بود هاي فسيلي سياستي توجيه بر انرژي



  
  1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                               84

   و مĤخذ منابع

  منابع و مĤخذ فارسي) الف

 يمتق يشافزا يابيارز يقابل محاسبه برا يتعادل عموم يالگو يك"). 1387(خياباني، ناصر  .1
   .1-34): 16(5 ينامه مطالعات اقتصاد انرژ فصل. "يراندر اقتصاد ا يانرژ يها حامل يتمام

اسماعيل صالحي، علي . اي بر اقتصاد بوم شناختي مقدمه ).2005(زيگريد  .مايك، استاگل. كامان .2
 . دانشگاه تهرانتهران،  ؛فرزام پوراصغر سنگاچين و. حبيبي

 هاي آالينده انتشار بر انرژي هاي قيمت آثار اصالح"). 1390(ايمان حقيقي، و  .منظور، داود .3
 .1-12): 60(37 شناسي محيط. "پذير محاسبه عمومي تعادل سازي مدل، ايران محيطي در زيست

  

 منابع و مĤخذ التين) ب

1. Bae, Jeong Hwan & James S. Shortle. (2005). "The Welfare 
Consequences of Green Tax Reform in Small Open Economies". 
Agricultural and Applied Economics Association Paper. NO. 05:19-
65. 

2. Hill, M. (1998). "Green Tax Reform in Sweden: the Second 
Dividend and the Cost of Tax Exemptions". Journal of 
Environmental Economics and Management 4: 96-231. 

3. Koskela, E. and R. Schob (1995). "Green Tax Reform, Structural 
Unemployment, and Welfare", Hans-Werner Sinn, University of 
Munich. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual 
Meeting of the National Tax Association 91: 52-56. 

4. Nordhaus. William D. and Joseph Boyer. (1999). Roll the DICE 
Again: Economic Models of Global Warming, Yale University 
Publishing. 

5. Nordhaus, William (2011). "Estimates of the Social Cost of Carbon: 
Background and Results from the Rice-2011 Model". Cowles 
Foundation Discussion Paper NO. 1826. 

6. Saveyn, Bert and Denise Van Regemorter (2007). "Environmental 
Policy in a Federal State A Regional CGE Analysis of the NEC 
Directive in Belgium". Energy, Transport and Environment Working 
Papers Series with number ete0701. 

7. Uri, N. D. and R, Boyd (1997). "An Evaluation of the Economic 
Effects of Higher Energy Prices in Mexico". Energy Policy 25(2): 
205-215. 

8. Israel, Debra and ArikLevinso (2004). "Willingness to Pay for 
Environmental Quality: Testable Empirical Implications of the 
Growth and Environment Literature". Energy Policy 3(1): PP 02-17. 


