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چکیده
انتشار دیاکسیدکرﺑن ﺑه عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد آلودگی های زیست محیطی و ایجاد تغییرات آب و هوایی شنناخته شنده اسنت ﺑنه هﻤنین
محققان زیادی این موضوع را در مطالعات خود مورد ﺑررسی قرار داده اند .در این مطالعه تجرﺑی نیﺰ ﺑا اسنتفاده مباحن نرنری و اطالعنات کشنورهای
عضو اوپک در حاشیه خﻠیج فارس ،سعی شده تا ﺑا شناسایی عوامل موثر هﺰینه نهای ی کاهش انتشار دیاکسیدکرﺑن ﺑه طور دقین تمﻤنین زده شنود و
کارﺑری و اثر ﺑمشی سیاست ها ﺑهبود یاﺑد .ﺑا شناخت صحیح تفاوت های منطقه ای از نقطه نرر عرضه و تقاضنای خندمات زیسنت محیطنی منیتنوان
اینگونه نتیجه گرفت که ﺑرای رسیدن ﺑه اهداف کاهش انتشار در سطح جهان ،دستیاﺑی ﺑه حالنت ﺑنرد  -ﺑنرد ﺑنین مالحرنات زیسنت مح یطنی و منناف
اقتصادی و حضور موثرتر کشورها در ﺑازارهای جهانی ،استفاده از چنین طرح های منطقه ای کارآ مد خواهد ﺑود .نتایج ﺑیانگر آن اسنت کنه کشنور اینران
دارای ﺑیشترین قیﻤت سایه معادل  3/025میﻠیون دالر ﺑه ازای هر تن دیاکسیدکرﺑن و کشور کویت کﻤترین قیﻤت سایه معادل  0/011میﻠیون دالر ﺑنه
ازای هر تن دیاکسیدکرﺑن را ﺑه خود اختصاص داده اند ،کشورهای عرﺑستان ،قطر و امارات نیﺰ قیﻤت سایه یکسانی معادل  1/14میﻠیون دالر ﺑه ازای هر
تن دیاکس یدکرﺑن دارند.
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Abstract
Carbon dioxide emissions are known to be one of the major contributors to environmental p ollution
and climate change, so many researchers have investigated this issue in their studies. In this empirical
study, using theoretical discussions and information from OPEC members in the Gulf States, it is
attempted to accurately estimate the marginal abatement cost of carbon dioxide emissions and
improve the effectiveness of policies by identifying the effective factors. By correctly recognizing the
regional differences in terms of supply and demand for environmental services, it can be concluded
that to achieve the long-term goals of reducing global emissions, achieving a win-win state between
environmental considerations and economic benefits and more effective presence of these countries
in world markets, the more efficient the use of such regional plans will be. The results show that Iran
has the highest shadow price of $ 3.025 million per ton of carbon dioxide and Kuwait has the lowest
shadow price of $ 0.011 million per ton of carbon dioxide Also, Saudi Arabia, Qatar and the UAE
have the same shadow price of $ 1.14 million per ton of carbon dioxide.
Keywords
”“Shadow price”, “CO2 Emission”, “Directional Distance Function
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 - 1مقدمه
خسارات ناشی از الگوهای آب و هوایی تغییر یافته چالش مشترکی
است که هﻤه انسان ها و پیشرفت جوام ﺑشری را تهدید میکند .ﺑه
هﻤین سبب کاهش انتشار دیاکسیدکرﺑن و کنترل موثر آن ﺑه یک
موضوع جهانی الﺰام آور و پیش شرط مهﻤی ﺑرای مذاکرات جهانی در
مورد وضعیت آ ب و هوا تبدیل شده است  1 .سیاست گذاران ﺑا چالش ﺑه
حداکثر رساندن کاهش انتشار دیاکسیدکرﺑن ،ﺑهبود روند توسعه
اقتصادی و فعالیتهای تولیدی و ﺑه حداقل رساندن هﺰینه های کاهش
انتشار روﺑرو هستند .ﺑا لحاظ رویکرد اقتصادی ﺑه این موضوع میتوان
این نکته را ﺑیان کرد که آالیندههای زیست محیطی در تواﺑ تولید و
مطﻠوﺑیت افراد تأثیر منفی دارد و ﺑه عنوان هﺰینه یا اثر خارجی لحاظ
میشود .پس این هﺰی نه ها ﺑاید در تواﺑ تولید کنندگان و مصرف
کنندگان وارد شود تا سطح تولید و مصرف ﺑهینه شود .از طرفی این
امکان وجود دارد که قیﻤت ﺑیانگر هﺰینهها و مﺰایای مبادله یک کاال در
ﺑازار نباشد و ﺑازار شکست ﺑمورد . .پس آلودگی ﺑاید محدود شود ،ﺑرای
این منرور اقتصاددانان نئوکالسیک رایش زیادی ﺑه استفاده از
اﺑﺰارهای مبتنی ﺑر ﺑازار ﺑرای کنترل و محدود کردن این مشکالت دارند
زیرا این اﺑﺰارها ساختار انگیﺰههای اقتصادی را ﺑرای ﺑنگاهها و
مصرفکنندگان تغییر میدهند و فضای مناسبی را ﺑرای واکنشهای
انعطافپذیر ﺑه نیازهای زیست محیطی جامعه ﺑه وجود میآورد (کریم
زادگان  .)1392،از جﻤﻠه اﺑﺰارهای سیاست گذاری مبتنی ﺑر ﺑازار
میتوان ﺑه مجوزهای مبادله پذیر انتشار اشاره کرد ( .کامان و استاگل ، 2
 )1968منط اصﻠی این اﺑﺰارها آن است که هرگونه افﺰایش در آلودگی
از سوی یکی از مناﺑ آلوده کننده ﺑاید ﺑا کاهش میﺰان آلودگی در
منبعی دیگر جبران شود  .از این رو مناﺑ آلوده کننده میتوانند مقدار
مجوزهایی را که در اختیار دارند را ﺑا خرید و فروﺵ تغییر
دهند  (.محﻤدﺑاقری و خﻠیﻠی یادگاری  )1395 ،ﺑرای حصول نتیجه ﺑهتر،
کنترل میﺰان ﺑیشتر از آالیندهها و سیاستگذاری مناسب تر ﺑاید
پتانسیل کشورها ﺑرای کاهش هﺰینه های انتشار مورد ﺑررسی قرار گیرد
تا ﺑرای دولت مردان این امکان را ﺑه وجود آورد که ﺑا اتماذ سیاست
های مناسب ﺑه اهداف ﺑﻠند مدت و کوتاه مدت زیست محیطی دست
یاﺑند  .ﺑرای ارزیاﺑی هﺰینه نهایی کاهش انتشار دیاکسیدکرﺑن دو
رویکرد مستقیم ( ﺑر پایه هﺰینه و آسیب های اجتﻤاعی انتشار یکتن
انتشار اضافه دیاکسیدکرﺑن) و رویکرد غیر مستقیم ( ﺑر پایه محاسبه
هﺰینههای نهایی کاهش انتشار کرﺑن ﺑا استفاده از قیﻤت سایه انتشار
دیاکسیدکرﺑن) وجود دارد  .در رویکرد مستقیم میﺰان آسیب های ناشی
از انتشار ی ک تن اضافه دیاکسیدکرﺑن ﺑه نسبت مسیر مشمص شده
مورد محاسبه قرار می گیرد  .از قیﻤت سایه میتوان ﺑرای ﺑرآورد و یا
تمﻤین هﺰینه نهایی کاهش میﺰان ستانده نامطﻠوب میتوان استفاده
کرد(شهاﺑی نژاد و هﻤکاران .)1394،همچنین میتوان آن را معادل
هﺰینه فرصت کاهش یک واحد اضافی ستانده نامطﻠوب در ازای تولید
کﻤتر ستانده مطﻠوب و یا استفاده ﺑیشتر از نهادههای مطﻠوب دانست  .از

این رو قیﻤت سایه ستانده نامطﻠوب ﺑه عنوان یک مرج ﺑا ارزﺵ ﺑرای
اجرای سیاستگذاریهای زیست محیطی ﺑه حساب میآید .
ﺑه لحاظ تئوریک پیتﻤن  3ﺑر این نکته تأکید دارد که هدف اﺑﺰارهای
سیاستی زیست محیطی ،کاهش ستانده نامطﻠوب از جﻤﻠه انتشار
دیاکسیدکرﺑن در فرآیند تولید است ،که ﺑا روﺵهای ممتﻠفی از جﻤﻠه
سرمایه گذاری و یا کاهش میﺰان تولید محق میشود که نیازمند
اضافه کردن نهاده یا از دست دادن ستانده مطﻠوب است و هﻤه این
گﺰینهها ﺑرای ﺑنگاه تولیدی هﺰینه ﺑر خواهد ﺑود (.پیتﻤن  )1983 ،در
چارچوب روﺵ های ممتﻠف تولید فاره و هﻤکارانش ﺑا توجه ﺑه
اطالعات مف یدی که از رویکرد های معرفی شده ﺑرای ﺑرآورد هﺰینه
نهایی کاهش انتشار ﺑه دست آوردند ،روشی را ﺑرای استمراﺝ قیﻤت
سایه ستاندههای مطﻠوب و نامطﻠوب ﺑراساس عﻤﻠکرد تاﺑ مسافت
معرفی کردند (.فاره و هﻤکاران  .)1993 ، 4عالوه ﺑر این آن ها ﺑرای
اولین ﺑار قیﻤت سایه آالیندهها را ﺑه عنوان ستانده نامطﻠوب ﺑراساس
تاﺑ مسافت شفارد  5ﺑرآورد کردند  .مطالعات گستردهای در حوزه ﺑرآورد
قیﻤت سایه آالیندههای زیست محیطی صورت گرفته است  .چانگ و
هﻤکاران رویکرد نوین در نرر گرفتن هم زمان ستاندههای مطﻠوب و
نامطﻠوب تواﺑ مسافت را ارائه کردند(چانگ و هﻤ کاران  .)1997 ، 6در
نﻤودار ( )1مشمص شده است که ﺑرای ﺑرآورد قیﻤت سایه انتشار
دیاکسیدکرﺑن از طری تاﺑ مسافت رویکردهای ممتﻠفی وجود دارد .

نمودار ( )1روش های برآورد قیمت سایه آالینده ها(یعقوبی )2016،7

ﺑراساس نﻤودار می توان این تقسیم ﺑند ی را ارائه کرد که محاسبه قیﻤت
سایه ﺑا روﺵهای ممتﻠف پارامتریک 8ﺑا ﺑه کارگیری فرم خاصی از تواﺑ
تولید و غیر پارامتریک 9ﺑا استفاده از روﺵهای تحﻠیل پوششی دادهها
صورت می گیرد .در روﺵ ناپارامتریک ﺑر اساس یک فرم احتﻤالی تاﺑ
تولید و ﺑا استفاده از اطال عات آماری موجود قیﻤت سایه ﺑرآورد می شود.
ولی در رویکرد پارامتریک از دو فرم ممتﻠف تواﺑ ترانسﻠوگ و تواﺑ
درجه دو ﺑا در نرر گرف تن محدودیت های ویژه ای که در ﺑرنامه ریﺰی

3

Pitman
Fare & et al.1993
5 Shephard
6 Chung & et a. 1997
7 Yaqubi, M., 2016,
8 Parametric
9 Non-parametric
4

1

Du, L., Hanley, A., Wei, C., 2015a. Marginal
abatement costs of CO2 China: a parametric analysis.
Environ. Resour. Econ. 61 (2),191e216.
2 Kaman & Stagel,1968
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خطی ،مد نرر است استفاده می شود(.1 .لی ،اوک و لی )2012 ،مطالعاتی
که ﺑر کشف نرری و ﺑرنامه ریﺰیها ی ریا ضی تاکید دارند از روﺵهای
پارامتریک استفاده می کنند(یانگ و هﻤکاران  ،2017 ،2ژائو و هﻤکاران ،3
 )2015در این حوزه تواﺑ مسافت را ﺑا توجه ﺑه نوع در نرر گرفتن دی
اکسیدکرﺑن در تواﺑ تولید ﺑه سه گروه تقسیم کرد که ﺑا توجه ﺑه هدف
مطالعه کارﺑرد یکی از آنها تو صیه شده است  .در یک دسته ﺑندی ،هدف
ﺑه دست اوردن قیﻤت سایه انتشار از طری کاهش هﺰینه های انتشار
دی اکسیدکرﺑن است و ﺑر اساس فروض مینیم سازی هﺰینهها و ﺑاید
دی اکسیدکرﺑن در این تواﺑ ﺑه عنوان نهاده در نرر گرفته شوند .در
ﺑرخی از تواﺑ که ﺑه دنبال حداکثر سازی درآمد هستند دی اکسیدکرﺑن
را ﺑه عنوان ستانده نامطﻠوب وارد تواﺑ تولید می کنند و تنها در صدد
کاهش انتشارند .در مدلهای گسترﺵ یافته و کارﺑردیتر این تواﺑ
هﻤﺰمان ﺑا کاهش انتشار دی اکسیدکرﺑن ﺑه عنوان ستانده نامطﻠوب و
افﺰایش ستانده مطﻠوب نیﺰ مد نرر است(ژائو و هﻤ کاران  ،2012 ،4چیو و
هﻤکاران  . )2012 ،5وی سی  )2014( 6ﺑراساس مدلهای پارامتریک
عوامل موثر و هﺰینه هایی کاهش انتشار کرﺑن در  104شهر چین را
مورد ﺑررسی قرار داد .ینگ و هﻤکاران  )2017(7ﺑا استفاده از روﺵ
پارامتریک و داده های استانی کشور چین کارایی زیست محیطی و هﺰینه
نهایی کاهش انتشار دیاکس یدکرﺑن مورد ﺑررسی قرار دادهاند  .ماتسوشیتا
و یامان  )2012(8هﺰینه نهایی کاهش انتشار گازهای گﻠمانهای و دیگر
آالیندهها را در نیروگاههای ترموالکتریک و هسته ای در ژاپن و در سال
 2015دوو و هﻤکاران  9و ژانگ و هﻤکاران  10در کشور چ ین در سطح
استانی را ﺑا استفاده از تواﺑ مسافت ستانده محور جهت دار محاسبه
کردند .یانگ و هﻤکارانش  )2017(11نیﺰ هﺰینه نهایی کاهش انتشار و
کارایی زیست محیطی منطقه ای را در کشور چین محاسبه کردند.
نتایج نشان می دهد که ایجاد محدودیت ﺑرای انتشار در طی این دوره
هﺰینه ﺑیشتری ایجاد کرده و ﺑه هﻤین دلیل قیﻤت سایه نیﺰ روند
افﺰایشی داشته است .همچنین ﺑرای دستیاﺑی ﺑه اهداف کاهش انتشار در
سطح مﻠ ی ﺑاید در این کشور طرحهای منطقهای کرﺑن اجرا شو ند (ژائو و
هﻤکاران  . )2014 ،12در سال  1396ساالری ﺑا ﺑکارگیری تواﺑ فاصﻠه
ستانده و نهاده محور هﺰینه کاهش انتشار در کارگاههای صنعتی 10
کارکن و ﺑیشتر را اندازه گیری میکند .عﻠی پور ( )1393قیﻤت سایه
آالیندههای هوا در ﺑمش کشاورزی ایران و جعفرنیا ( )1392قیﻤت سایه

آالینده های زیست محیطی پروارﺑندیهای گوسالهها در شیراز را ﺑا
استفاده از تاﺑ مسافت ستانده محور در ﺑرآورد کردند .نتایج نشان
می دهد میﺰان درآمد و کارایی تولید ﺑا کاهش آالینده افﺰایش مییاﺑد و
اعطای یارانههای زیست محیطی سبب کاهش میانگین هﺰینه کاهش
انتشار خواهد شد .ﺑررسی مطالعات موجود نشان می دهد که ﺑیشتر ادﺑیات
موجود در خارﺝ از کشور ﺑه ﺑررسی هﺰینه نهایی کاهش انتشار ﺑراساس
داده های موجود در سطح ﺑمشی ،ایالتی و کشوری ﺑه ویژه کشور چین
پرداختهاند و ﺑا وجود اهﻤ یت مبادله مجوزهای کاهش انتشار در ﺑین
کشورها و لﺰوم مشمص شدن هﺰینه نهایی کاهش انتشار کشورها،
مطالعهای در این حوزه ﺑه تفاوتهای ﺑین کشور ی توج ه نکرده است و
در مطالعات داخل کشور نیﺰ ﺑیشتر تﻤرکﺰ ﺑر مطالعه ﺑمشی ﺑوده است .از
اینرو در این مقاله ﺑرای ﺑرآورد و تجﺰی ه و تحﻠیل قیﻤت سایه آالینده
دیاکسیدکرﺑن در ﺑین کشورهای منتمب عضو اوپک از روﺵ تاﺑ
مسافت جهت دار استفاده شده است.
 - 2روش انجام تحقیق
تا ﺑ مسافت ﺑیان کننده فاصﻠه نسبی ترکیبات ستانده  -نهاده از مرز
امکانات تولید تحت فناوری معین می ﺑاشد در ادﺑیات تحقی  ،ﺑه منرور
تعیین قیﻤت سایه ستانده های نامطﻠوب ،این تواﺑ ﺑه سه دسته کﻠی
تواﺑ مسافت ستانده محور ،نهاده محور و تعﻤیم یافته (جهتدار) تقسیم
میشوند (عﻠیپور و هﻤکاران .)1393 ،ﺑرای ﺑرآورد تواﺑ مسافت یک
رویکرد ،تمﻤین اقتصادی سنجی است که ﺑرای تعیین ﺑهترین تاﺑ
مسافت استفاده می شود(.الول و هﻤکاران  )1994 ،13مﺰیت این رویکرد
اندازه گیری ﺑهتر خطای تصادفی و امکان آزمایش فروض است .ﺑا این
حال کوئﻠی و پرلﻤن  14ثاﺑت کردند که این روﺵ ﺑرای محققان در
اعﻤال قیود ﺑا عالمت ناﺑراﺑری ﺑرای تاﺑ مسافت ،محدودیت ایجاد
میکند .ﺑه هﻤین دلیل ﺑیش ترین کاﺑرد این روﺵ زمانی است هﻤه ستاند
ها مطﻠوب ﺑاشند .دومین رویکرد ،روﺵ قطعی ﺑرآورد هﺰینه نهایی
کاهش انتشار و استفاده از تاﺑ مسافت است .در این روﺵ محاسبات ﺑر
اساس ﺑرنامهریﺰی ریاضی خطی آینگر و چو  15انجام میشود 16 .نتیجه
تحقیقات محققان نشان داد که این روﺵ نسبت ﺑه سایر روﺵها در
ﺑرآورد هﺰینه نهای ی کاهش انتشار مقبولیت ﺑیشتری دارد .مﺰیت اصﻠی
این روﺵ آن است که ﺑه دلیل فرم و شکل کارﺑردی انعطافپذیر تواﺑ
ترانسﻠوگ ،امکان استفاده از آن در زمینههای ممتﻠف حتی درصورت
وجود ستانده نامطﻠوب نیﺰ وجود دارد(.ژانگ و هﻤکاران )201417 ،از
مﺰایای دیگر روﺵ پارامتریک آن است که نﻤایش واقعی و قاﺑل
تفکیکی از تکنولوژی تولید ارائه میکند .ﺑه هﻤین دلیل تواﺑ مسافت
در حوزه م حاسبه تغییرات فرآیند تولید و کارایی در سطوح ﺑنگاه ،ﺑمش
و کشور کارﺑرد ﺑسیار زیادی دارد(ﺑانکر  1964،18و چارنرز .)1978،1

1

Lee, S., Ohc, D. & Lee, J.,2014,
Yang et al,2017
3 Zhou et al,2015
4 Zhou et a,2012،
5 chio et al , 2012
6 Wei, C.2014
7 Yang,L, Tang, K.,Wang, Z., An,H, and Fang, W.,
2017
8 Matsushita, K., Yamane, F., 2012.
9
Du, L., Hanley, A., Wei, C., 2015b.
10 Zhang, X., Xu, Q., Zhang,F., Guo,Z.& Rao,R.,
2014,
11
Yang et al, 2017,
12 Zhou,P., Zhou,X.& Fan, L.W.,2014.
2

13

Lovell, C.A.K., Richardson, S., Travers, P.,
Wood, L.L., 1994.
14 Coelli, T., Perelman, S., 1999.
15 Aigner, D.J., Chu, S.F., 1968.
16 Färe, R., Grosskopf, S., Lovell, C.A.K.,
Yaisawarng, S., 1993
17 Zhang, X., Xu, Q., Zhang,F., Guo,Z.& Rao,R.,
2014,
18 Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., 1984.
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عالوه ﺑر این ﺑرای نشان دادن اثر تغییرات تکنولوژیک در گذر زمان
می توان روند زمان را نیﺰ ﺑه فرم تاﺑ افﺰود(.کی وون و یان )1999 ،2
تواﺑ مسافت جهت دار ﺑرای ایجاد تغییرات نامتقارن ﺑردارهای نهادهها و
ستاندهها و مدل سازی محیط زیست توسعه مییاﺑند( .چانگ )1997 3
یکی از ویژگی های کﻠیدی این تواﺑ گسترﺵ شعاعی نهادهها و
ستانده ها است و ﺑا وجود این ویژگی در چارچوب فرآیند های سنتی
تولید ﺑه خوﺑی عﻤل میکنند .از این رو مورد توجه ویژه سیاستگذاران
ﺑرای مدل سازی توسعه فرآیند تولید و کاهش میﺰان آالیندهها قرار
گرفته است(.وی و هﻤکاران  )2013 ،4که در ادامه توضیحاتی ﺑیشتری
ﺑرای ﺑرآورد این تواﺑ ارائه شده است.

مرز ،تا ﺑ مقداری مثبت ﺑه خود میگیرد .از این تاﺑ میتوان ﺑرای
اندازهگیری کارایی فنی نیﺰ استفاده کرد .ضریب  βنشان میدهد که
واحد تولیدی چه میﺰان از مرز امکانات تولید دور است.

• تابع مسافت ستانده تعمیم یافته(جهتدار) ()DDF
تاﺑ مسافت ستانده تعﻤیمیافته (جهتدار) هﻤان تاﺑ مسافت ستانده
شفارد است  .در تاﺑ مسافت ستانده محور ستاندههای مطﻠوب و
نامطﻠوب تا مرز تولید افﺰایش مییاﺑند ،ولی در تاﺑ مسافت ستانده
جهتدار ﺑطور هﻤﺰمان ﺑا افﺰایش ستانده مطﻠوب ،ستانده نامطﻠوب
کاهش مییا ﺑد  .تواﺑ مسافت ﺑه صورت تواﺑ تولید تکنولوژی زیست
محیطی نوشته می شوند  .در این تواﺑ مجﻤوعه ای از نهاده های  Xرا
توسط تکنولوژی تولید ) ، P(xﺑه ستانده های مطﻠوب  yو ستانده
نامطﻠوب  bتبدیل می شود.

شکل - 2تابع مسافت جهت دار با فرض وجود ستانده نامطلوب

ﺑردار)  g=(g y,-g bنشان دهنده ﺑردار جهتدار در شکل( )2است  .نشان
دهنده جهتی است که تا مرز رسیدن ﺑه کارایی در روی تاﺑ و *، β
ستانده ﺑد کاهش و ستانده خوب افﺰایش می یاﺑد.
• رویکرد پارامتریک (توابع درجهه دوم ) تهابع مسهافت
جهتدار
از آنجایی تأثیر انتماب روﺵ ﺑرآورد ﺑر نتیجه پژوهش ﺑسیار حائﺰ
اهﻤیت است ،در این مطالعه ﺑا توجه ﺑه گروه کشور منتمب ﺑرای
دستیاﺑی ﺑه ﺑهترین نتیجه ،روﺵ پارامتریک انتماب شده است .در این
روﺵ فرض میشود که  kواحد تولیدی وجود داشته ﺑاشد که ﺑا توجه
ﺑه معادالت ذکر شده استفاده از  Nنهاده تولید ی  Mستانده مطﻠوب و
 jستانده نامطﻠوب تولید میکند .تاﺑ مسافت جهت دار درجه دوم ﺑرای
5
واحد  kﺑصورت ذیل است:

})P(x)={(y,b):x can produced (y,b
فاره و هﻤکاران ( )1993فرض کرده اند که تاﺑ تکنولوژی آالینده
فروض استاندارد زیر را ﺑرآورده میسازد و ماکﺰیﻤم افﺰایش ستانده
مطﻠوب )(yو کاهش ستانده نا مطﻠوب ) (bرا نشان میدهد

 . 1تاﺑ محدب و پیوسته است .یعنی ﺑا مجﻤوعه مشمصی از نهادهها،
نﻤی توان نامحدود ستانده تولید کرد.
 . 2تاﺑ مسافت جهت دار در ﺑردارهای ستانده مﻤکن غیر منفی است.
 . 3تاﺑ مسافت در مورد ستانده نامطﻠوب (  )bغیر کاهشی است.
 . 4امکان دسترسی آزاد ستاندههای مطﻠوب ( )yﺑا خودشان ﺑرقرار است
ﺑدین معنی که این امکان وجود دارد که ستاندههای مطﻠوب کاهش یاﺑد
اما ستاندههای نامطﻠوب کاهش نیاﺑد.
 . 5ستاندههای نامطﻠوب در کنار ستاندههای مطﻠوب تولید میشوند  .ﺑه
عبارت دیگر اگر یک ترکیب (  )y,bامکانپذیر ﺑوده و هیچ ستانده
نامطﻠوﺑی تولید نشود ،هیچ ستانده مطﻠوﺑی نیﺰ تولید نﻤیشود  .ستانده
مطﻠوب و نامطﻠوب در مبدا ﺑه صورت پیوسته است
 . 6قاﺑﻠیت حذف ضعیف ستانده نامطﻠوب ﺑه معنای آن است که در
صورت حذف ستانده نامطﻠوب هﺰینهای معادل کاهش تولید ستانده
مطﻠوب ﺑر تولید کننده تحﻤیل میشود.
 . 7در صورتیکه واحد تولیدی در مرز امکانات تولید قرار داشته ﺑاشد
تاﺑ مسافت ،ارزﺵ صفر را خواهد داشت و در صورت پایینتر ﺑودن از

 - 1متغیر  Dکه ﺑه عنوان سنجه فاصﻠه در نرر گرفته میشود غیر قاﺑل مشاهده
است .از این رو ،ﺑا اعﻤال قیود هﻤگنی و نرمال سازی ستاندهها  ،معادله قاﺑل
ﺑرآورد میشود .مدلهای گﻤﺰ ﺑا انجام تکرارهای متعدد از معادله مقدار ﺑهینه آن
را مشمص خواهد کرد.

1. Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., 1978..
2. Kwon, O.S., Yun, W.C., 1999.
3. Chung, Y.H., Färe, R., Grosskopf, S., 1997.
4 .Wei. C., Löschel, A.& Liu, B.,2013,
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روﺵ ﺑرنا مه ریﺰی خطی ﺑرای ﺑرآورد تاﺑ درجه دوم ﺑاال مناسب است
زیرا نیاز ﺑه فروض توزیعی ندارد و ﺑا وجود مشاهدات اندک و تعداد زیاد
پارا مترها نیﺰ میت وان ﺑه راحتی از این روﺵ استفاده کرد .البته این
مشکل وجود دارد که پارامترها تمﻤین زده نﻤیشوند ﺑﻠکه ﺑرآورد
میشوند از اینرو ،ﺑه دست آوردن شاخص آماری جهت ارزیاﺑی سمت
خواهد ﺑود .حتی این امکان وجود دارد که منجر ﺑه خطا در ارزیاﺑی
کارایی شود ﺑه دل یل آنکه تولید ناخالص داخﻠی (ستانده مطﻠوب)
میتواند تحت تأثیر شوک های تصادفی ﺑاشد که در کنترل تولید کننده
نیست .پس میتوان ﺑرای رف این مشکل از یک روﺵ دو مرحﻠهای
استفاده کرد(جعفرنیا و اسﻤاعیﻠی .)1392 ،در مرحﻠه اول ﺑا استفاده از
مدل ﺑرنامه ریﺰی خطی مقادیر تاﺑ فا صﻠه ﺑرآورد میشود و در مرحﻠه
دوم تمﻤین پارامترها ﺑا استفاده از روﺵهای اقتصاد سنجی صورت
میگیرد.البته ضرایب معادله فوق را ﺑا توجه ﺑه روﺵ ﺑرنامه ریﺰی ریاضی
از جﻤﻠه ﺑرنامه آیگنر و چو  )1968( 1که ﺑسیار انعطاف پذیر است و ﺑه
محق اجازه می دهد که در کنار ﺑراﺑری معادلهها ،محدودیتهای غیر
ﺑراﺑر را لحاظ کند ،نیﺰ می توان محاسبه نﻤود .ﺑرای این منرور تاﺑ هدف
در راستای کﻤینه سازی مجﻤوع انحرافهای تاﺑ مسافت از عدد صفر و
مرز امکانات تولید در نرر گرفته شده است.

ﺑه این طری ﺑه سادگی میتوان ﺑه این نتیجه رسید که در صورت وجود
ﺑردار ستانده انعطافپذیر (  ، )y,bهرگونه ناکارایی مرتبط ﺑا ﺑردار ستانده
میتواند ﺑا حرکت در راس تای ﺑردارهادی  gاز ﺑین ﺑرود .از اینرو میتوان
نوشت:

ﺑا مرتب کردن معادله ﺑاال میتوان راﺑطه ﺑین تاﺑ مسافت و تاﺑ درآمد
را ﺑدین صورت نوشت:

ﺑا استفاده از لم شفارد معادله ﺑاال ،قیﻤت سایه نرمال شده ستانده خوب و
ﺑد ﺑه صورت زیر خواهد ﺑود:

ﺑراساس مقاله چﻤبر  2تاﺑ مسافتی که ﺑه خوﺑی ف ناوری را مشمص
میکند ،یک راﺑطه دوگان ﺑا تاﺑ درآمد دارد و میتوان تاﺑ درآمد را از
طری تاﺑ مسافت جهت دار ﺑا ماکﺰیﻤم ساز ی درآمد ناشی از ستاندهها
استمراﺝ کرد .وجود این راﺑطه دوگان کﻤک میکند تا قیﻤت سایه
ستانده ها ﺑا استفاده از لم شفارد مشمص شود .تاﺑ درآ مد ﺑه صورت زیر
مشمص میشود

در معادله فوق  q ،یک ﺑردار غیر مثبت ﺑرای قیﻤت سایه ستانده
نامطﻠوب (  )bاست و  pیک ﺑردار غیر منفی ﺑرای ق یﻤت سایه ستانده
مطﻠوب ( )yاست .نسبت این قیﻤتهای سایه ﺑراﺑر است ﺑا نسبت
مشت های جﺰیی تاﺑ مسافت(  )D0و نرخ نهایی جانشینی ستاندههای b
(نامطﻠوب) و ( yمطﻠوب) است.

در معادله فوق ) p=(p1,…,pmنشان دهنده قیﻤت ستاندههای
مطﻠوب و ) q=(q1,q2,...qjنشان دهنده قیﻤت ستاندههای نامطﻠوب
می ﺑاشد .تاﺑ درآمد ) R(x,p,qﺑیشترین میﺰان درآمد قاﺑل دستیاﺑی از
نهاده  ، xزمانی که قیﻤت ستانده مطﻠوب  pو قیﻤت ستانده نامطﻠوب q
ﺑاشد را نشان می دهد .ﺑه دلیل صد مات وارده ﺑر محیطزیست و قیﻤت
ستانده نامطﻠوب و میﺰان درآمد حاصﻠه از آن ﺑا یک عدد غیر مثبت
مشمص شده است .تاﺑ درآ مد) R(x,p,qﺑه صورت ذیل تعریف
میشود :

نرخ نهایی جانشینی فنی (  )MRTTy,bنشان می دهد ﺑرای کاهش مقدار
اندکی از ستانده نامطﻠوب ﺑاید از حجم زیادی از ستانده مطﻠوب صرف
نرر کرد و ﺑالعکس .هﻤچنین اگر قیﻤت ﺑرای س تانده مطﻠوب وجود
داشته ﺑاشد و ﺑرا ی ﺑرآورد قیﻤت سایه ستانده نامطﻠوب ،میتوان از راﺑطه
فاره و هﻤکاران ( )1993استفاده کرد.

این فرض اجازه می دهد تاﺑ درآمد و تاﺑ فاصﻠه در یک معادله ﺑازنویسی
شود .مرحﻠه ﺑعد آن ا ست که ﺑررسی شود که آیا این امکان وجود دارد
که تاﺑ مسافت) D0 (x,y,b:gرا ﺑر حسب تاﺑ درآمد )R(x,p,q
نوشت .ﺑاید ﺑه این نکته توجه کرد که اگر:

)Aigner and Chu(1968
1.Chamber

در راﺑطه فوق q ،قیﻤت سایه ستانده نامطﻠوب ،هﺰینه فرصت و درآمد
صرف نرر شده است .اگر عدد قیﻤت سایه ﺑرای کشوری صفر ﺑود ﺑه
منﺰله آن است که کاهش انتشار در این کشور هیچ هﺰینهای در ﺑر
نمواهد داشت (مردان و واسیﻠیوا  .)2005 ،3از مﺰیتهای استفاده از روﺵ
تاﺑ مسافت و رواﺑط معرفی شده توسط فاره ﺑرای ﺑرآورد قیﻤت سایه
انتشار ستانده نامطﻠوب (انتشار دیاکسیدکرﺑن) آن است که در فرآیند
تولید ستانده مطﻠوب ،نیازی ﺑه ﺑرآورد زیانهای ایجاد شده ناشی از تولید

1.
1. Mardan, D Vassilieva , A.
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جانشینی این دو است که آن را میتوان معادل ﺑا نرخ نهایی جایگﺰینی
کنترل انتشار دیاکسیدکرﺑن و تولید ناخالص داخﻠی در نرر گرفت  .نکته
قاﺑل توجه که  pمعادل یک است (وی و هﻤکاران  .)2013 ،1در این
قسﻤت ﺑا توجه ﺑه داده های موجود از کشورهای منتمب در سال 2014
تاﺑ کوآدراتیک فوق در نرمافﺰار گﻤﺰ ﺑرآورد شد و ﺑعد از محاسبه
پارامترهای موجود در تاﺑ ﺑا استفاده از شرایط کان تاکر و مشت مرتبه
اول تاﺑ مسافت نسبت ﺑه ستاندههای مطﻠوب و ستاندههای نامطﻠوب،
قیﻤت سایه انتشار دیاکسیدکرﺑن محاسبه شد .نتایج محاسبات مرﺑوط
ﺑه قیﻤت سای ه کاهش انتشار مشمص شده از روﺵ اصل پرداخت آلوده
کننده ﺑرای هریک از اعضای منتمب عضو اوپک در سال  2014در
جدول ( )1آمده است .کشور ایران ﺑا ﺑیشترین میﺰان انتشار کرﺑن معادل
 6339/836تن در گروه مورد ﺑررسی دارای ﺑیشترین قیﻤت سایه معادل
 3/025میﻠیون دالر ﺑه ازای هر تن است .یعنی ﺑه ازای کاهش یک تن
دیاکسیدکرﺑن ﺑاید از  3/025میﻠیون دالر از تولید ناخالص داخﻠی
صرف نرر کند .کشور کویت نیﺰ ﺑا کﻤترین میﺰان انتشار دیاکسیدکرﺑن
معادل  915/818تن ،دارای کﻤترین میﺰان قیﻤت سایه است .عﻠت پایین
ﺑودن قیﻤت سایه در کشور کویت را میتوان عدم تناسب ﺑین انتشار
دیاکسیدکرﺑن و تولید ناخالص داخﻠی و مصرف انرژی در این کشور
دانست که نشان از کارایی پایین انرژی و تولید در این کشور است .از
اینرو ،ﺑا اندکی تغییرات و هﺰینه کم میتوان انتشار دیاکسیدکرﺑن را
کاهش داد .البته ﺑاید ﺑه این نکته توجه کرد ک ه محاسبه قیﻤت سایه ،ﺑه
طور نسبی و ﺑا در نرر گرفتن جﻤی شاخصها در گروه کشورهای مورد
ﺑررسی و سال مورد مطالعه محاسبه میشود .فرضیهای که وجود دارد آن
است که در صورت تشکیل ﺑازار ﺑا توجه ﺑه تنوع میﺰان هﺰینه نهایی
کاهش انتشار در گروه کشور مورد ﺑررسی در صورت اجازه تجارت
مجوزهای انتشار دیاکسیدکرﺑن و مشارکت هﻤه اعضا ،کشورهای
کویت ،عرﺑستان ،قطر و امارات ﺑه دلیل پایینتر ﺑودن هﺰی نه نهایی
کاهش انتشار ﺑه عنوان فروشنده و کشورهای عراق و ایران ﺑا هﺰینه
نهایی کاهش انتشار ﺑه ترتیب  2/33و  3/025میﻠیون دالری ﺑه ازای هر
تن ا نتشار دیاکسیدکرﺑن ﺑه عنوان خریدار در ﺑازار فعالیت کنند.

نیست .در این روﺵ ﺑر اطالعات قیﻤتی تکیه زیادی نﻤیشود و از اینرو
در صورت عدم دسترسی ﺑه قیﻤت ستانده نامطﻠوب ﺑسیار کارﺑردی است.
قیﻤت سایه مستمرﺝ از این روﺵ هﺰینه نهایی کنترل آلودگی را
مشمص میکند و ﺑا در اختیار داشتن هﺰینههای نهایی کنترل انتشار
ستانده نامطﻠوب میتوان سیاست گذاریهای مناسب زیست محیطی را
اعﻤال کرد( .جعفرنیا و اسﻤاعیﻠی. )1392 ،
• برآورد مدل پارامتریک برای کشورهای مورد مطالعه
در این قسﻤت ﺑا توجه ﺑه داده های موجود از کشورهای منتمب عضو
اوپک در سال  2014تاﺑ کوآدراتیک زیر در نرمافﺰار گﻤﺰ ﺑرآورد شد و
ﺑعد از محاسبه پارامترهای موجود در تاﺑ ﺑا استفاده از شرایط کان تاکر و
مشت مرتبه اول تا ﺑ مسافت نسبت ﺑه ستاندههای مطﻠوب و
ستانده های نامطﻠوب ،قیﻤت سایه انتشار دیاکسیدکرﺑن محاسبه شد.
البته ضرایب معادله را ﺑا توجه ﺑه روﺵ ﺑرنامه ریﺰی ریاضی از جﻤﻠه
ﺑرنامه آیگنر و چو ( )1968که ﺑس یار انعطافپذیر است و ﺑه محق اجازه
م یدهد که در کنار ﺑراﺑر ی معادلهها ،محدودیتهای غ یر ﺑراﺑر را لحاظ
کند ،م یتوان محاسبه نﻤود  .در این تواﺑ مصرف انرژی ،جﻤعیت و
موجودی سرمایه ﺑه عنوان نهاده و ستانده مطﻠوب تولید ناخﻠص داخﻠی و
ستانده نامطﻠوب انتشار دی اکسید کرﺑن در نرر گرفته شده است.

+

جدول  - 1قیمت سایه انتشار دیاکسیدکربن مستخرج از روش
پارامتری ک در کشورهای منتخب در سال ( 2014بر حسب دالر به ازای

ﺑرای این منرور تاﺑ هدف در راستا ی کﻤ ینه ساز ی مجﻤوع
انحرافها ی تاﺑ مسافت از عدد صفر و مرز امکانات تول ید در نرر گرف ته

هر واحد انتشار دیاکسیدکربن)

شده است ﺑا توجه ﺑه محدودیت های فوق و شرایط مرتبه اول میتوان
رواﺑط زیر را استمراﺝ کرد.

کشور
عرﺑستان
عراق
ایران
کویت
قطر
امارات

رواﺑط فوق نشان دهنده آن است که قیﻤت سایه انتشار
دیاکسیدکرﺑن(  )qﺑراﺑر ﺑا قیﻤت سایه ستانده مطﻠوب(  ()pقیﻤت ﺑازاری
ستانده مطﻠوب) ضرب در مشت تاﺑ مسافت نسبت ﺑه ستانده نامطﻠوب
(  )CO2ﺑه روی مشت تاﺑ مسافت نسبت ﺑه ستانده مطﻠوب()GDP
است .نسبت قیﻤت سایه هر دو ستانده مطﻠوب و نامطﻠوب ﺑراﺑر ﺑا نرخ

تولید ناخالص
داخﻠی
(دالر)
5233513/477
848920/004
2767401/137
995799/780
1350346/153
2495778/17

دیاکسیدکرﺑن
(تن)
4836/483
2305/302
6339/836
915/818
1160/112
2155/761

قیﻤت سایه
(دالر ﺑه ازای هر
تن)
1/44
2/33
3/025
0/112
1/44
1/44

منبع :محاسبات تحقیق
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ناشی از تولید نیست .در این روﺵ ﺑر اطالعات قیﻤتی تکیه زیادی
نﻤیشود و از اینرو در صورت عدم دسترسی ﺑه قیﻤت ستانده نامطﻠوب،
ﺑسیار کارﺑردی است .قیﻤت سایه مستمرﺝ از این روﺵ ،هﺰینه نهایی
کنترل آلودگی را مشمص میکند و ﺑا در اختیار داشتن هﺰینههای نهایی
کنترل انتشار ستانده نامطﻠوب میتوان سیاست گذاریهای مناسب
زیست محیطی را اعﻤال کرد .هﻤچنین از آنجایی که ﺑرآورد هﺰینههای
نهایی کاهش انتشار یک گام مهم در زمینه موضوعات زیست محیطی
است ،نتایج این تحقی میتواند ﺑه عنوان یک اﺑﺰار پشتیبان ﺑرای
تصﻤیمگیریهای سیاستی مورد استفاده قرارگیرد (وی و
هﻤ کاران  .)2013،1عالوه ﺑر این می توان گفت نتایج نشان دهنده آن
است که ﺑرای دستیاﺑی ﺑه اهداف جهانی ،طراحی مکانیﺰم انگیﺰشی ﺑرای
کشورهای عرﺑستان ،عراق ،ایران ،کویت ،قطر و امارات که تا کنون
هیچگونه تعهدی ﺑرای کاهش انتشار نداشتهاند موفقیت آمیﺰ خواهد ﺑود .
این مکانیﺰم تنها درصدد کاستن سطح انتشار نیست و ﺑه دلیل وجود
انگیﺰههای مالی و امکان درآمدزایی ﺑا مقاومت کﻤتری روﺑرو خواهد شد .
در کل می توان اینگونه نتیجه گرفت که ﺑا توجه ﺑه اینکه کشورهای
عضو اوپک از جﻤﻠه گروه های استراتژیک در تأمین انرژی منطقه
می ﺑاشد و خود نیﺰ از مصرف کنندگان ﺑﺰرگ انرژی ﺑه شﻤار میآیند
محدود کردن مصرف و یا عرضه انرژی ﺑرای دستیاﺑی ﺑه یک هدف
جهانی شاید ﺑا مقاومت هایی روﺑرو شود .از طرفی ﺑا افﺰایش درآمد و
سطح استاندارد زندگی در این کشورها مردم نیازمند مصرف انرژی ﺑیشتر
خواهند ﺑود ﺑه هﻤین دلیل ﺑاید ﺑیش تر تالﺵها ﺑر روی ﺑهینه سازی
مصرف انرژی در کل کشورها متﻤرکﺰ شود .ﺑرای نﻤونه میتوان ﺑه
استفاده از سوختهای پاک از جﻤﻠه انرژیهای خورشیدی ،گاز طبیعی و
زمینگرمایی  2ﺑرای تأمین انرژی اولیه مورد نیاز داخﻠی و یا طراحی و
اجرای مﻤیﺰیهای زیست محیطی در فرآیندهای تولید و سایر صنای
واﺑسته ﺑه انرژی ﺑه ویژه نفت و گاز اشاره کرد .امکان مبادله مجوزهای
انتشار ﺑین کشورها از دیگر اﺑﺰارهای اقتصادی است که در این حوزه
کارﺑرد دارد .ﺑهطوریکه در کشورهایی که پتانسیل ﺑیشتری ﺑرای کاهش
انتشار وجود دارد ﺑایستی ﺑا ارائه تسهیالت ،محرکهای مناسب ﺑرای
تالﺵ ﺑیشتر و کﻤکهای مالی ﺑرای حﻤایت از تحقیقات مرتبط صورت
گیرد .از طری یک مکانیسم ﺑازاری شفاف ﺑا رعایت حقوق هﻤه
ذینفعان ،این اﺑﺰار اقتصادی قاﺑﻠیت حصول ﺑه نتیجه مطﻠوب را مییاﺑد.
ایجاد این ﺑازارها امکان انتقال تکنولوژی از کشورها ی توسعه یافتهتر ﺑه
کشورهای کﻤتر توسعه یافته را نیﺰ فراهم میآورد .هﻤچنین پیشنهاد
می شود که ﺑرای دستیاﺑی ﺑه اهداف کاهش انتشار در سطح این گروه از
کشورها از اﺑﺰارهای ممتﻠف اقتصادی مانند ﺑسترسازی الزم ﺑرای
تجارت مجوزهای انتشار ﺑین کشورها و ظرفیت سازی و انتقال
تکنولوژ ی ﺑهره ﺑرد.

کشور ایران ﺑا ﺑیشترین میﺰان انتشار کرﺑن معادل  6339/836تن در
گروه مورد ﺑررسی دارای ﺑیشترین قیﻤت سایه معادل  3/025میﻠیون
دالر ﺑه ازای هر تن است .یعنی ﺑه ازای کاهش یک تن دیاکسیدکرﺑن
ﺑاید از  3/025میﻠیون دالر از تولید ناخالص داخﻠی صرف نرر کند .کشور
کویت نیﺰ ﺑا کﻤترین میﺰان انتشار دیاکسیدکرﺑن معادل  915/818تن،
دارای کﻤترین میﺰان قیﻤت سایه است .عﻠت پایین ﺑودن قیﻤت سایه در
کشور کویت را میتوان عدم تناسب ﺑین انتشار دیاکسیدکرﺑن و تولید
ناخالص داخﻠی و مصرف انرژی در این کشور دانست که نشان از کارایی
پایین انرژی و تولید در این کشور است .از اینرو ،ﺑا اندکی تغییرات و
هﺰینه کم میتوان انتشار دیاکسیدکرﺑن را کاهش داد .البته ﺑاید ﺑه این
نکته توجه کرد که محاسبه قیﻤت سایه ،ﺑه طور نسبی و ﺑا در نرر
گرفتن جﻤی شاخص ها در گروه کشورهای مورد ﺑررسی و سال مورد
مطالعه محاسبه میشود .فرضیهای که وجود دارد آن است که در صورت
تشکیل ﺑازار ﺑا توجه ﺑه تنوع میﺰان هﺰینه نهایی کاهش انتشار در گروه
کشور مورد ﺑررسی در صورت اجازه تجارت مجوزهای انتشار
دیاکسیدکرﺑن و مشارکت هﻤه اعضا ،کشورهای کویت ،عرﺑستان ،قطر
و امارات ﺑه دلیل پایین تر ﺑودن هﺰینه نهایی کاهش انتشار ﺑه عنوان
فروشنده و کشورهای عراق و ایران ﺑا هﺰینه نهایی کاهش انتشار ﺑه
ترتیب  2/33و  3/025میﻠیون دالری ﺑه ازای هر تن انتشار
دیاکسیدکرﺑن ﺑه عنوان خریدار در ﺑازار فعالیت کنند.
- 3نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
در این مطالعه ﺑرای محاسبه هﺰینه کاهش انتشار از روﺵ تاﺑ مسافت
استفاده شد زیرا این تاﺑ توانایی ﺑررسی هﻤﺰمان ستانده مطﻠوب و
نامطﻠوب را دارد و کارﺑرد گسترده این روﺵها ﺑرای کاالی غیر ﺑازاری
مانند انتشار دیاکسیدکرﺑن امکان محاسبه هﺰینه نهایی کاهش انتشار را
ﺑدون توجه ﺑه پیش فرضهای رفتاری از جﻤﻠه حداکثر سازی درآمد و
حداقل سازی هﺰینه فراهم میکند .از آنجایی که تواﺑ کوآدراتیک ﺑه
عنوان روﺵ مرسوم در رویکرد پارامتریک ،راﺑطه ﺑین ستانده مطﻠوب و
نامطﻠوب را ﺑه خوﺑی نﻤایش می دهد ،نیازمند اطالعات از پیش تعیین
شده نیست مقبولیت ﺑیشتری دارد ،از اینرو ،این روﺵ ﺑه عنوان روﺵ
منتمب در ﺑرآورد تواﺑ مسافت در رویکرد پارامتریک انتماب شد.
سیاست گذاران و ﺑرنامه ریﺰان محیطزیستی میتوانند ﺑا استفاده از
مفهوم قیﻤت سایه مستمرﺝ از تواﺑ کوادراتیک که هیچ گونه
محدودیتی را ﺑر ساختار فناروی تولید اعﻤال نﻤیکنند و تواﺑ ﺑسیار
انعطاف پذیری هستند و ﺑا توجه ﺑه تعداد کم پارامتر ،سادگی تفسیر،
سادگی محاسبات اجرایی و قدرت تعﻤیم دهی و پیش ﺑینی دقی و
مطاﺑقت ﺑا ت ئوریهای اقتصادی ،مناسبتر هستند تحﻠیلهای کارﺑردیتر
را ارائه کنند .نتایج نشان داد که کشور ایران دارای ﺑیشترین قیﻤت سایه
معادل  3/025میﻠیون دالر ﺑه ازای هر تن دیاکسیدکرﺑن و کشور کویت
کﻤترین قیﻤت سایه معادل  0/011میﻠیون دالر ﺑه ازای هر تن
دیاکسیدکرﺑن را ﺑه خود اختصاص دادهاند ،کشورهای عرﺑستان ،قطر و
امارات نیﺰ قیﻤت سایه یکسانی معادل  1/14میﻠیون دالر ﺑه ازای هر تن
دیاکسیدکرﺑن دارند .از جﻤﻠه مﺰیتهای استفاده از روﺵ تاﺑ مسافت و
رواﺑط معرفی شده توسط فاره ﺑرای ﺑرآورد قیﻤت سایه انتشار ستانده
نامطﻠوب (انتشار دیاکسیدکرﺑن) میتوان ﺑه این موضوع اشاره کرد که
در فرآیند تولید ستانده مطﻠوب ،نیازی ﺑه ﺑرآورد زیانهای ایجاد شده
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: منابع
 " محاسبه قیﻤت سایهای آالیندههای زیست محیطی پروارﺑندی گوساله در شنیراز" تحقیقنات اقتصناد و توسنعه.)1392(  ع، اسﻤاعیﻠی. م، جعفرنیا25  الی17  صفحه،1  شﻤاره،44  دوره،کشاورزی ایران
 نفر کاکن و ﺑیشتر در ایران رویکرد قیﻤت10  کارگاههای صنعتیCO2  " ﺑرآورد هﺰی نه نهایی کاهش،1396. ع، و شکیبایی. ز، صادقی،. ا، ساالری159-137 ،)23(6 ، پﺰوهشی مطالعات اق تصادی کارﺑردی ایران- سایهای" فصﻠنامه عﻠﻤی
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