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ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانهای کربندیاکسید حاصل
از توسعه بخش کشاورزی ایران
علیرضا علیپور ،سید حبیباهلل موسوی ،صادق خلیلیان
تاریخ دریافت0307/97/30 :
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تاریخ پذیرش0303/97/72 :

چكيده
انرژی به عنوان یک نهاده دارای اهمیت ویژهای در بخش کشاورزی است .برآوردهای اولیه نشان میدهند که
فعالیتهای کشاورزی عامل بروز یک چهارم از منابع انتشارگازهای آالینده درجهان هستند .کربندیاکسید مهمترین
گاز گلخانهای است که در دهههای گذشته نقش بسزایی در جذب تشعشعات مادون قرمز تولید شده در هوا (اتمسفر)
داشته است .با توجه به اهمیت محیط زیست و با توجه به کمبودهایی که در رابطه با روشهای تحلیلی برای
سیاستگذاریهای زیستمحیطی وجود دارد ،ارائهی الگوهایی برای بررسی ارتباط بین فعالیتهای اقتصادی و
زیستمحیطی امری بسیار مهم و ضروری به نظر میرسد .از این رو در این بررسی ،زیانهای حاصل از انتشار
کربندیاکسید به عنوان یکی از مهمترین گازهای گلخانهای تولید شده در بخش کشاورزی ایران مورد ارزیابی قرار
گرفت .بدین منظور ،از مفهوم قیمت سایهای انتشار این آالینده استفاده شد .نتایج نشان داد که در بازه زمانی
سالهای  1711-1793میانگین ساالنه زیان انتشار هر کیلوگرم کربندیاکسید ناشی از مصرف سوخت در بخش
کشاورزی 101 ،ریال بودهاست .به عبارت دیگر ،با انتشار کربندیاکسید از بخش کشاورزی ایران ،ساالنه به طور
میانگین به میزان  1100میلیارد ریال هزینه ایجاد میشود .همچنین ،نتایج این ارزیابی نشان داد که میانگین هزینه
انتشار هر کیلوگرم از این آالینده در فاصله این دو دهه افزایش چشمگیری داشتهاست و لذا به نظر میرسد که
تأمین نهادههای مورد نیاز به منظور کنترل انتشار کربندیاکسید در بخش کشاورزی ایران از راه اعطای یارانههای
زیستمحیطی امری پرهیزناپذیر است.
طبقهبندی Q51, C02, D22 :JEL

واژههای کليدی :حاملهای انرژی ،گازهای گلخانهای ،قیمت سایهای  ،تابع مسافت -فناوری.

1به ترتیب كارشناس ارشد ،استاديار و دانشیار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربیت مدرس
Email: shamosavi@modares.ac.ir
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مقدمه
توسعه به مفهوم بهرهبرداي بهینه و بیشینه بدون آسیب از توان منابع طبیعي با اتكاء به
فناوريهاي نوين و منابع ارزانقیمت انرژي تاكنون به پیشرفتهاي شگرفي نايل آمده ،اما
پیامدهاي اين توسعه ناپايدار به صورت افزايش میزان انتشار انواع آلودگيها در محیط زيست و
تغییر اقلیم ،كلیه ابعاد زندگي جامعههاي انساني را تحت تأثیر قرار داده است (ترازنامه انرژي،
 .)1831جهان امروز با مجموعهاي از چالشهاي زيست محیطي روبرو است كه بسیاري از آنها به
بحرانهاي زيستمحیطي منجر شدهاند و امروزه ،آسیب و زيانهاي جبرانناپذيري بر محیط
زيست وارد كرده و خواهند كرد كه جلوگیري از گسترش آنها در بسیاري از مواقع غیر ممكن
بوده و در صورت امكانپذير بودن ،هزينههاي زيادي در پي داشته است؛ از جملهي پرخطرترين
بحرانهاي زيستمحیطي كه به صورت جدي حیات انساني را در كره زمین تهديد ميكند مسأله
انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي است كه با شتاب بسیار در سراسر جهان در حال افزايش است
(شهیديپور .)1812 ،گرمايش جهاني به عنوان يكي از پیامدهاي تجمع گازهاي گلخانهاي بدون
شک از مهمترين چالشهاي زيستمحیطي در جهان و به ويژه خاورمیانه است .پیامدهاي
گرمايش جهاني و تغییر اقلیم در كشورهاي اين منطقه با توجه به كمبود منابع آب بسیار نگران
كننده است (نوروزي و خسروي .)1831 ،کربندیاکسید (  ) Co 2پس از بخار آب مهمترين گاز
گلخانهاي جذب كننده اشعه مادون قرمز در نوار زمین است؛ به طوري كه  10درصد از مجموع
كل نیروي واتابشي زمین كه توسط گازهاي گلخانهاي در دهه گذشته تولید شده ،به علت وجود
اين گاز بودهاست (امیر بیگي و احمدي آسور .)1831 ،يكي از مهمترين منابع اصلي انتشار گازهاي
گلخانهاي و البته کربندیاکسید ،مصرف انرژي در فعالیتهاي گوناگون بخشهاي مهم اقتصادي
است .بخش كشاورزي يكي از بخشهاي مصرف كننده انرژي است و انرژي به عنوان يک نهاده
مصرفي داراي اهمیت ويژهاي در اين بخش است (نصرنیا و اسماعیلي .)1833 ،بررسي مصرف
انرژي در بخش كشاورزي ايران نشان ميدهد كه در سالهاي مختلف ،همراه با افزايش تولید و
ارزش افزوده ،مصرف انواع حاملهاي انرژي شامل انواع فرآوردههاي نفتي و برق افزايش يافته
است (همان منبع) .برآوردهاي اولیه نشان ميدهند كه فعالیتهاي كشاورزي در حدود يک
چهارم از منابع انتشار گاز در جهان را باعث ميشود .از سال  1312میالدي تاكنون ،سطح زير
كشت محصوالت كشاورزي در جهان در حدود  122میلیون هكتار افزايش يافته است كه اين
افزايش با آزاد ساختن  111تن كربن از ذخیره  1312تني كربن قابل استفاده در سال ،1312

ارزيابي هزينه انتشار گاز گلخانهاي21...

باعث گرم شدن گلخانهاي كره زمین به میزان  1درصد تا سال  1132شد (نوروزي و خسروي،
 .)1831اين مهم ،ضرورت پرداختن به بررسي و ارزيابيهاي روزآمد در زمینه مسائل مربوط به
محیط زيست را در حیطه فعالیتهاي بخشهاي اقتصادي همچون بخش كشاورزي آشكار
ميكند  .با توجه به اهمیت محیط زيست و با توجه به كمبودهايي كه در رابطه با روشهاي
تحلیلي براي سیاستگذاريهاي زيستمحیطي وجود دارد ،ارائه الگوهايي براي بررسي ارتباط
بین فعالیتهاي اقتصادي و زيستمحیطي امري پرهیزناپذير به نظر ميرسد (آسافو-آجايي،
 .)1831پیگو ( )1113راهكاري ساده و ابتدايي را به منظور جلوگیري از انتقال آلودگيهاي
زيستمحیطي با پیشنهاد دريافت مالیات برابر با هزينه نهايي انتشار اين آاليندهها مطرح كرده
است .وي بر اين باور بود كه از اين راه ،تنها بخشي از هزينههاي جانبي به جامعه انتقال مييابد
و مابقي آن بر عهده تولید كننده اينگونه عوارض است .البته ايراد اساسي در اين رابطه ،دشواري
تعیین اين هزينهها ،به دلیل نبود بازارهاي مشخص براي تولیدات نامطلوب 1مانند آاليندههاي
زيست محیطي است (سالنیكوف و زلنیكوف .)0221 ،تفسیري جايگزين براي نظريه پیگو بدين
معنا است كه دستيابي به تخريب زيستمحیطي كارا از راه ايجاد بازار براي آاليندهها با استفاده
از قیمتهاي سايهاي آنان امكان پذير خواهد بود (فابر و پروپس1111 ،؛ فاري و همكاران.)1118 ،
با توجه به اين مهم ،استفاده از روشهاي ارزشگذاري انتشار آاليندهها مانند تعیین قیمتهاي
سايهاي ،هزينه فرصت الزم براي تولیدكنندهاي كه آلودگي را يک واحد كاهش ميدهد منعكس
ميكند (فاري و گراسكوپف .)1113 ،از اين رو ،در اين بررسي به منظور تعیین زيان حاصل از
انتشار آاليندههاي گلخانه اي از بخش كشاورزي ايران و با توجه به اهمیت روزافزون انتشار گاز
کربندیاکسید ،قیمت سايهاي اين آالينده براي بازه زماني  1831-1831تعیین شد .در بیشتر
بررسيهايي كه تاكنون به محاسبه هزينه انتشار آاليندهها از روش برآورد قیمت سايهاي
آلودهكنندهها پرداختهاند ،تابع مسافت -فناوري 0استفاده شده است .اين نوع از تابعها ،ارتباط
فني میان خروجيهاي مطلوب و نامطلوب را تعیین ميكند .تابع مسافت بیان كننده فاصله نسبي
تركیبات ستانده -نهاده از مرز منحني امكانات تولید تحت فناوري معین ميباشد (ركا.)0211 ،
در ادبیات تحقیق ،به منظور تعیین قیمتهاي سايهاي ستاندههاي نامطلوب ،تابعهاي مسافت به

Undesirable Outputs
Distance Technology Function
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سه دسته كلي تقسیم ميشوند :تابع مسافت ستانده ،1تابع مسافت نهاده 0و تابع مسافت ستانده
تعمیم يافته (تابع مسافت ستانده جهتدار .)8اين تابعها در مطالعات گوناگوني كه به منظور
تعیین قیمت سايهاي آاليندههاي زيستمحیطي تاكنون به انجام رسیده است بارها مورد استفاده
قرار گرفتهاند كه از جمله آنها ميتوان به بررسيهاي (مورتي و همكاران)0223 ،؛ (بائومن و
همكاران )0223 ،و نیز (پارک و لیم ، )0221 ،اشاره كرد .در سطح خرد و در زيربخشهاي
كشاورزي ايران در رابطه با تعیین هزينههاي زيستمحیطي فعالیتها و بررسيهاي محدودي در
كشور انجام شده است كه از آن جمله ميتوان به بررسيهاي قرباني و همكاران ( )1833در
ارتباط با برآورد هزينههاي زيستمحیطي انتشار گازهاي گلخانهاي در گاوداريهاي شیري مشهد
و دريجاني ( )1831براي تعیین قیمتهاي سايهاي آاليندههاي آلي ،شیمیايي و میكروبي از
كشتارگاههاي دام استان تهران اشاره كرد .پژوهش ديگري كه در زمینه تعیین قیمت سايهاي
انواع آاليندهها در كشور انجام شده است ،مربوط به بررسي اسماعیلي و محسنپور ( )1831در
تعیین قیمت سايهاي آاليندههاي هوا در نیروگاههاي كشور ميباشد .در آن بررسي ،با استفاده از
تابع مسافت نهاده ،قیمت سايهاي آاليندههاي اكسیدهاي نیتروژن و اكسیدهاي گوگرد برآورد
شد .در بررسي آنها  ،علت استفاده از تابع مسافت نهاده براي تعیین قیمت سايهاي آاليندهها،
توانايي آن در جهت دادن اعتبار به تولیدكننده براي فعالیتهاي كنترل آلودگي ،هنگامي كه
ستاندههاي نامطلوب در تجزيه و تحلیل وارد ميشوند ،بیان شده است .با اين حال تاكنون در
ايران ،بررسي و ارزيابي جامعي نسبت به تعیین زيانهاي حاصل از انتشار آاليندهها از مجموع زير
بخش هاي كشاورزي انجام نگرفته است و لذا ،برتري و وجه تمايز اين بررسي نسبت به ديگر
بررسيهايي كه در زمینه تعیین هزينه انتشار آاليندهها از زيربخشهاي كشاورزي ايران انجام
شده است ،پرداختن به همه زيربخشهاي كشاورزي و تعیین قیمت سايهاي انتشار آالينده زيست
محیطي کربندیاکسید از مجموعه اين زيربخشها است .مصرف انرژي در فعالیتهاي تولیدي
بخش كشاورزي مانند زراعت ،باغباني ،پرورش دام و طیور و  ....نیز همواره با انتشار انواع
آاليندههاي زيستمحیطي ازجمله کربندیاکسید همراه بودهاند كه جزئي از ستاندههاي نامطلوب
در كنار محصوالت مختلف و با ارزش (ستاندههاي مطلوب) بخش كشاورزي به شمار ميرود .در
اين بررسي ،با استفاده از دادههاي موجود در منابع آماري مختلف به منظور محاسبه قیمت
1

Output Distance Function
Input Distance Function
3
Directional Output Distance Function
2
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سايهاي انتشار گاز گلخانهاي کربندیاکسید از بخش كشاورزي ايران در بازه زماني 1831 -1831
از تابع مسافت نهاده استفاده شده است .در ادامه مطلب نخست به معرفي روش تحقیق مورد
استفاده در اين پژوهش پرداخته شده است .پس از آن ،نتايج به دست آمده از مدل ارايه شده و
در نهايت بحث و نتیجهگیري انجام شدهاست.

روش تحقیق
تابعهاي كنترل آلودگي نیاز به دادههايي در مورد هماهنگي بین فرآيند كنترل آلودگيهاي
گوناگون دارند و در نهايت روش تابع مسافت قیمتهاي سايهاي ،تولیدكننده را بر پايه رفتار
واقعي تولیدكنندهها و نه بر پايه ديدگاههاي مهندسي برآورد ميكند (كوئلي .)0222 ،برتري
استفاده از تابع مسافت به جاي نمايش تابع تولید اين است كه به آساني تولیدات توأم چند
محصول را مدلسازي ميكند .چندين برتري در مورد مدلسازي توأم كاالهاي مطلوب و نامطلوب
وجود دارد .اول اين كه به دادههاي فعالیتهاي كنترل آلودگي نیاز نیست و ديگر اين كه نیاز به
برآورد كمیت آلودگي كاهش يافته و در نتیجه ،فعالیتها در جهت كنترل آلودگي نخواهد بود.
در اين روش ،هزينه فعالیتهاي كنترل آلودگي با تولید كاهش يافته كاالي مطلوب كه در نتیجه
تخصیص دوباره نهاده در جهت فعالیتهاي كنترل آلودگي است ،محاسبه ميشود؛ برتري ديگر
مدلسازي كاالهاي مطلوب و نامطلوب اين است كه از نارساييهاي ايجاد شده در نمونهگیري
براي اندازهگیري هزينههاي ناشي شده از تغییر در فرايند تولید و روشهاي كنترل آلودگي پرهیز
مي كند؛ در مدل تولیدات توأم ،هماهنگي در مورد فرآيند كاهش در يک يا چند آلودگي ،به
صورت خودكار مربوط به فناوري تولید ميشود (اسماعیلي و محسنپور .)1831 ،لذا ،بنا بر ديدگاه
شفرد (1148و )1132و همچنین فاري و پريمونت ( ،)1114تابع مسافت براي يک فناوري
تولیدي با  Nنهاده و  Mستاندهي مطلوب و غیر مطلوب عبارت است از:
() 1

x


D(u, x, t )  sup  : (u, )  Y  t  ,   R 

 


كه در آن u ،و  xبه ترتیب عبارتند از :بردارهاي ستانده و نهاده و  tنیز متغیر روند زماني است.
همچنین Y(t) ،نیز فناوري تولید (امكانات تولید) در زمان  tاست .به بیان ديگر ،ارزش تابع
مسافت نهاده عبارت است از بیشینه میزاني از بردار نهاده ،كه با ثابت درنظر گرفتن بردار ستانده
قابل اندازهگیري است .ارزش تابع مسافت ،كاهش متناسب و كمینهاي بردار نهاده را براي دستیابي
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به بردار ستانده بر روي يک مرز مشخص بیان ميدارد (هايلو و ويمن .)0222 ،تابع مسافت نهاده،
ارزش بسیار بااليي براي  u  0دارد و داراي روند غیرافزايشي است .همچنین اين تابع ،تابعي
پیوسته از  xبراي  u  RMو مقعر و همگن از درجه  1است .عالوه براين ،تابع مسافت نهاده يک
تابع شبه مقعر و نیمه فوقاني پیوسته از  uاست (شفرد 1132 ،و فاري و پريمونت.)1114 ،
ويژگيهاي مربوط به مشتق تابع مسافت نهاده با توجه به ستاندههاي مطلوب و غیرمطلوب قابل
تشخیص هستند .براي كنترل آلودگي دو راه وجود دارد :در روش اول ميتوان با ثابت در نظر
گرفتن بردار نهادهها به عبارت ديگر ،با استفاده نكردن از آنها و يا كاهش شدت به كارگیري آنها
از راههاي مختلف مانند بهبود بهرهوري در مصرف انرژي از انتشار آلودگيها جلوگیري كرد .در
اين صورت ،با كاهش سطح نهادهها ،عالوه بر كاهش ستاندههاي نامطلوب از میزان ستاندههاي
مطلوب نیز كاسته ميشود (ركا .)0211 ،در روش دوم ميتوان با استفاده از نهادههاي جديد ديگر
از میزان آلودگي جلوگیري كرد ،بدون اينكه از میزان ستاندههاي مطلوب كاسته شود .بنابراين،
تابع مسافت بايد در مورد ستاندههاي نامطلوب غیركاهشي باشد .در هريک از دو روش ياد شده
با تغییرات ايجاد شده ميتوان راهي به سوي يافتن هزينههاي كنترل آلودگي و در واقع قیمتهاي
سايهاي آاليندهها ايجاد كرد  .همچنین ،تابع مسافت نهاده بايستي نسبت به نهادهها غیر كاهشي
و نسبت به ستانده هاي مطلوب غیر افزايشي باشد .علت اين موضوع اين است كه ارزش تابع
مسافت ،بیشینه امكان كاهش متناسب در همه نهادهها را در شرايطي كه سطح ستاندهها را ثابت
در نظر گرفته ميشوند ،اندازهگیري ميكند (همان منبع) .مفهوم ديگري كه در ارتباط با تابع
مسافت نهاده وجود دارد ،قابلیت حذف ضعیف ستاندهها 1است كه بايستي در مدل در نظر گرفته
شود .اين مفهوم بدين معنا است كه اگر نهاده  xتوان تولید میزاني از ستانده  uرا داشته باشد،
پس امكان تولید درجه كمتري از آن ستانده را نیز دارا است .از اين رو ،با وجود مفهوم قابلیت
حذف ضعیف ،يک ستانده به ضرورت داراي قابلیت حذف آزاد نخواهد بود و با حذف ستاندههاي
نامطلوب ،هزينهاي معادل كاهش تولید ستاندههاي مطلوب بر تولیدكننده عارض ميشود
(اسماعیلي و محسنپور .)1831 ،با استفاده از روش تابع مسافت براي برآورد قیمت سايهاي انتشار
کربندیاکسید از بخش كشاورزي ايران ،نیازي به برآورد زيانهاي ايجاد شده ناشي از تولید
محصوالت كشاورزي نخواهد بود .الزم به يادآوري است كه قیمت سايهاي هزينههاي نهايي كنترل
آلودگي توسط تولیدكنندگان بخش كشاورزي را نیز بیان ميكند .عالوه بر اين ،با در اختیار
Weak Disposability

1
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داشتن هزينههاي نهايي كنترل آلودگي ناشي از انتشار کربندیاکسید در بخش كشاورزي،
سیاستگذاري زيستمحیطي مناسب در ديگر بخشها و نیز بخش كشاورزي امكان پذير خواهد
بود.
قیمت سايهاي انتشار کربندیاکسید با فرض كمینهسازي تابع هزينهي تولید فعالیتهاي كشاورزي
بهدست آمده به شرح زير قابل محاسبه است:
() 0

C (u, p, t )  Min  p.x : D(u, x.t )  1, x  RN 
x

كه در اين رابطه p  RN ،بردار قیمت نهاده است .رابطه باال بیاني از ارتباط دوگانه تابع مسافت
نهاده و ستانده بر پايه رابطه شفرد ( 1148و  )1132است .با انجام عملیات بهینهسازي در رابطه
( )0و حل شرط مرتبه اول به طور مستقیم خواهیم داشت:
()8

) u C (u, p, t )   (u, p, t ).u D(u, x, t )  C(u, p, t ).u D(u, x, t

در اين رابطه  ،ضريب فزاينده الگرانژ و برابر با ارزش تابع هزينه بهینه شده است .قیمت سايهاي
يک ستانده معین ،با محاسبه هزينه ايجاد شده از تولید يک واحد اضافي از آن ستانده محاسبه
ميشود .قیمت سايهاي انتشار کربندیاکسید در بخش كشاورزي ،غیر مثبت است و در نتیجه آن،
تابع مسافت نهاده براي آن غیر كاهشي خواهد بود .در صورت نداشتن قیمت نهادههاي به كار
برده شده در تولید محصوالت ميتوان از رابطه ( )1كه به دست آمده از رابطه ( )8است ،براي
تعیین نسبت قیمت سايهاي ستانده  iبه ستانده  jاستفاده كرد .اين در شرايطي است كه به دلیل
در دسترس نبودن قیمت نهادهها ،امكان برآورد هزينه بهینه تولید وجود نداشته باشد.
*
() 1
pi D(u, x, t ) / ui
D(u, x, t ) / u j



p*j

از رابطه ( )1مشاهده ميشود كه نسبت قیمتهاي سايهاي دو ستانده  iو  jبرابر نسبت جايگزيني
میان دو ستانده است .به عبارت ديگر ،نسبت قیمتهاي سايهاي هر دو ستانده مطلوب و نامطلوب
برابر است با نرخ نهايي جايگزيني میان آن دو ستانده و يا به بیان ديگر ،نسبت قیمت سايهاي
برابر با نرخ نهايي جايگزيني كنترل ستاندهي نامطلوب (در اينجا كنترل انتشار گاز کربندیاکسید)
و ستانده مطلوب است؛ تعبیر ديگر اين عبارت بدين مفهوم است كه نسبت باال ،شمار واحدهايي
از ستانده مطلوب بخش كشاورزي است كه تولیدكننده براي جلوگیري از انتشار يک واحد بیشتر
از کربندیاکسید حاضر به چشمپوشي از آن هستند (هايلو و ويمن .)0222 ،با فرض اينكه قیمت
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بازاري و ارزش ستانده مطلوب ( u jدر اينجا تولیدات بخش كشاورزي) برابر با قیمت سايهاي
آن است ،قیمت سايهاي ) * ( piستاندهي نامطلوب  ( u iکربندیاکسید) از راه رابطه ( )4محاسبه
ميشود.
()4

D(u, x, t ) / ui
D(u, x, t ) / u j

pi*  p*j .

با استفاده از رابطه باال ،قیمت سايهاي کربندیاکسید انتشار يافته از بخش كشاورزي ايران در بازه
زماني ياد شده محاسبه قابل محاسبه خواهد بود .نسبت قیمت سايهاي ستاندههاي مطلوب به
ستاندههاي نامطلوب برابر با شیب تابع مسافت مرزي در ستانده تركیبي مشاهده شده است (فاري
و همكاران .)1118 ،در اين بررسي ،به منظور برآورد مشخصه (پارامتر)هاي تشكیل دهنده تابع
مسافت نهاده از تابع ترانسلوگ انعطافپذير استفاده شد .تابع ترانسلوگ به منظور برآورد
قیمتهاي سايهاي آاليندهها در بسیاري از بررسيهاي اخیر استفاده شده است كه از جملهي آن
ميتوان به بررسي اسماعیلي و محسنپور ( ،)1831پارک و لیم ( ،)0221بائومن و همكاران
( ،)0223سالنیكوف و زلنیكوف ( )0221اشاره كرد .شكل ساختاري تابع ترانسلوگ انعطافپذير
به صورت رابطه ( )1است (هايلو:)0228 ،

() 1

N
M
1 N N
'ln D(u, x, t )   0    n ln xn    m ln um      nn' ln xn ln xn
 2  n 1 n' 1
n 1
m 1
M M
N M
1
1
      mm' ln um ln um'      nm ln xn ln um
 2  m1 m' 1
 2  n 1 m1
N
M
1
 t .t   tt ' .t 2    nt .t.ln xn    mt .t.ln um
2
n 1
m 1

در اين رابطه ،بردار نهادهها شامل نیروي كار ،موجودي سرمايه و انرژي مصرفي در بخش كشاورزي
هستند كه با عبارت  xمشخص شدهاند .همچنین ،ستاندههاي مطلوب و نامطلوب به ترتیب
عبارتند از محصوالت اصلي بخش كشاورزي كه در دوره زماني مورد بررسي تولید شدهاند و نیز
گاز گلخانهاي كربندياكسید كه از مصرف سوخت در بخش كشاورزي حاصل شده است كه اين
دو نیز با نشان  uمشخص شدهاند .همچنین در رابطه ( t ،)1متغیر روند زماني است .براي برآورد
تابع ترانسلوگ در رابطه ( ،)1دو رهیافت عمده پیش روي پژوهشگران قرار دارد كه به دو دسته
روشهاي اقتصادسنجي و برنامهريزي رياضي تقسیم ميشوند .برتري استفاده از روش برنامهريزي
رياضي نسبت به رهیافت اقتصادسنجي ،ساده بودن امكان برآورد اجزاي نظام يافته (سیستماتیک)

ارزيابي هزينه انتشار گاز گلخانهاي17...

تابع در رهیافت برنامهريزي رياضي است .اين روش براي برآورد مشخصهها ،نخستین بار توسط
آيگنر و چو ( )1113مورد استفاده قرار گرفت .در اين روش ،مبناي كار بر كمینهسازي مجموع
انحرافهاي ارزشهاي تابعي از مرز ناشناخته استوار است .استفاده از اين روش ،مقیاسهاي آماري
براي ارزيابي مدل را به همراه ندارد .با اين حال ،به دلیل اينكه اين روش يک روش بهینهسازي
در چهارچوب برنامهريزي رياضي است ،بسیار انعطافپذير است و به محقق اجازه ميدهد كه در
كنار برابري معادلهها ،محدوديتهاي غیر برابر را لحاظ كند .اهمیت اين موضوع بدين جهت است
كه چگونگي عملكرد غیر متقارن ستاندههاي مطلوب و نامطلوب در تعیین فناوري ،به اتخاذ
محدوديتهاي غیر برابر ضعیف در عالمت مشتق اول تابع مسافت نهاده بستگي دارد (هايلو و
ويمن .)0222 ،لذا در اين بررسي نیز از روش برنامهريزي رياضي به منظور برآورد مشخصههاي
تشكیل دهنده تابع باال استفاده شد .تمركز اصلي مدل مورد استفاده بر برآورد مشخصههايي است
كه مجموع انحرافهاي ارزش لگاريتمي تابع مسافت را از عدد صفر كمینه ميكند .همچنین ،در
اين روش ،الزامهاي يكنواختي ،همگني و تقارن نیز به عنوان محدوديت در مدل وارد ميشوند.
عالوهبراين ،ارزش تابع مسافت نهاده بايستي بزرگتر يا برابر اشتراک (پیوستگي) همه تركیبهاي
نهاده و ستانده مشاهده شده باشد كه اين مورد نیز به عنوان يک محدوديت ديگر به مدل اضافه
ميگردد (همان منبع) .برآورد تابع مسافت نهاده در شرايط استفاده از روش بهینهسازي در
رهیافت برنامهريزي رياضي كه نخستین بار توسط آيگنر و چو ( )1113معرفي شد ،به صورت
رابطه شماره ( )3است.
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در رابطه ( ،)3قید اول بیان ميكند كه ارزش تابع مسافت نهاده برآورد شده بايستي بزرگتر يا
برابر  1باشد تا مشاهدهها را به كاهش به سمت درون يا بر روي مرز تولید سوق دهد .قید دوم
شرط يكنواختي تابع مسافت نهاده را نشان ميدهد كه در اين صورت بايستي تابع مسافت در
مورد نهاده ها غیر كاهشي باشد .قید سوم ابراز لزوم غیر افزايشي بودن پیروي تابع مسافت از
ستانده هاي مطلوب و همچنین ،قید چهارم ،شرط غیر كاهشي بودن تابع مسافت از ستاندههاي
نامطلوب است .وجود قیدهاي سوم و چهارم براي تركیب نبود تقارن اساسي بین ستاندههاي
مطلوب و نامطلوب براي تعیین فناوري تولید مورد نیاز است .عبارت باال بدين معناست كه حذف
ستاندههاي مطلوب از چرخه تولید به سادگي امكانپذير بوده و كنترل آلودگي نیز همراه با
پرداخت هزينه است .مجموعه قیدهاي پنجم به وجود همگني خطي در نهادههاي به كار برده
شده و همچنین ،مجموعه قیدهاي ششم وضعیت تقارن مشخصهها را براي ساختار تابعي
ترانسلوگ تضمین ميكند .دادههاي مورد نیاز براي انجام اين بررسي از منابع آماري مختلف
داخلي استخراج شدند .دادههاي مربوط به میزان انتشار گاز كربندياكسید از بخش كشاورزي
ايران و همچنین میزان انرژي مصرفي در اين بخش ،با استفاده از ترازنامه انرژي جمهوري اسالمي
ايران در سالهاي  1831 -1831محاسبه شد .دادههاي مربوط به نیروي كار شاغل در بخش
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كشاورزي نیز به عنوان ديگر نهاده ورودي به مدل ،با استفاده از دادههاي سازمان برنامه و بودجه
سابق كشور و نیز نتايج طرح هاي آمارگیري نیروي كار كه توسط مركز آمار ايران انجام پذيرفته،
استخراج شد .دادههاي موجودي سرمايهي بخش كشاورزي و ارزش تولیدات اين بخش نیز با
استفاده از دادههاي موجود در پايگاه اينترنتي بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و بر پايه
قیمتهاي جاري به دست آمدند .همچنین ،ستاندههاي مطلوب در اين بررسي شامل كاالهاي
اصلي تولید شده در بخش كشاورزي ايران در مدت ياد شده است كه با مراجعه به سازمانها و
معاونتهاي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي گردآوري شدند .در نهايت ،مدل مورد استفاده در
اين بررسي در نرم افزار  1GAMSكد نويسي و با استفاده از الگوريتم حل برنامهريزي رياضي غیر
خطي  CONOPT3حل شد.

نتایج و بحث
به منظور تشريح مناسبتر نتايج بهدست آمده ،در جدول ( ،)1آمار توصیفي مربوط به
دادههاي مورد استفاده ،به صورت جزء به جزء آمده است.
جدول ( )1آمار توصیفی دادههاي مورد استفاده
ستاندهي
نامطلوب

واحد
اندازهگیري
میانگین
انحراف
معیار
بیشینه
كمینه

نهاده

ستاندهي مطلوب

Co 2

میزان تولیدات
بخش كشاورزي

ارزش تولیدات
بخش كشاورزي

نیروي كار

موجودي
سرمايه

انرژي

میلیون تن

میلیون تن

هزار میلیارد
ريال

میلیون نفر

هزار میلیارد
ريال

میلیون تن

10/8

33/3

010/1

8/1

1/1

1/4

0/1

14/8

113/1

2/4

0/1

1/1

01/8
1/1

121/1
41/3

131/0
13/1

4/1
8/8

12/3
8/8

1/1
8/3

منبع :يافتههاي تحقیق

نتايج بهدست آمده از حل مدل نشان داد ،مدل مورد استفاده داراي اعتبار مناسبي براي تحلیل
و محاسبه قیمتهاي سايهاي است .جدول ( )0برآورد مشخصههاي تابع مسافت نهاده با شكل

General Algebraic Modeling System

1
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خطي ترانسلوگ را ارائه ميدهد .با توجه به عالئم اختصاري مربوط به نهادهها و ستاندههاي
مطلوب و نامطلوب كه در شكل ساختاري تابع ترانسلوگ آمده است ،در جدول ( U1 ،)0و U 2
به ترتیب ستانده هاي مطلوب و نامطلوب يعني محصوالت اصلي بخش كشاورزي ايران و میزان
انتشار كربندياكسید در ازاي تولید اين محصوالت است .همچنین ،عالئم  X 2 ، X 1و  X 3نیز
به ترتیب نهادههاي موجودي سرمايه ،انرژي و نیروي كار هستند.
جدول ( )2مشخصههاي برآوردي تابع مسافت نهاده با شکل خطی ترانسلوگ

0

ضريب

مشخصه

ضريب

مشخصه

41/131

0.5LnX 2 LnX 3

2/131

LnU1

-3/310

0.5LnU1LnU 2

2/211

LnU 2

-1/441
12/341

0.5LnX1LnU1
0.5LnX1LnU 2
0.5LnX 2 LnU1

2/818
-2/112

LnX 1
LnX 2
LnX 3

-11/130

t

-2/121

0.5( LnX1 )2

2/312

0.5LnX 2 LnU 2
0.5LnX 3 LnU1
0.5LnX 3 LnU 2

2/033

0.5( LnX 2 )2

-1/288

t.LnX 1

-2/211

0.5( LnX 3 )2

-2/144

t.LnX 2

-2/208

0.5( LnU1 )2

-1/241

t.LnX 3

2/211

0.5( LnU 2 )2

2/131

t.LnU1

2/243

0.5LnX1LnX 2

2/241

t.LnU 2

2/223

0.5LnX1LnX 3

-2/311

0.5t 2

2/2221

1/110

0/218
-2/211
-0/831
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پس از محاسبه ضرايب مربوط به تابع مسافت نهاده ،به منظور تعیین زيان حاصل از انتشار
كربندياكسید از بخش كشاورزي ايران ،با استفاده از اين تابع ،قیمت سايهاي اين آالينده در
دورهي زماني مورد بررسي محاسبه شد كه جزء به جزء آن در جدول ( )8آمده است .همانگونه
كه در جدول ( )8قابل مشاهده است ،به طور میانگین در طول دوره مورد بررسي ،به ازاي انتشار
هر كیلوگرم كربندياكسید  ،ساالنه در بخش كشاورزي ايران  +111ريال هزينه ايجاد ميشود.
هزينه مثبت ايجاد شده ،تعبیر ديگري از قیمتهاي سايهاي منفي آاليندهي كربندياكسید است.

ارزيابي هزينه انتشار گاز گلخانهاي11...

به عبارت ديگر ،براي كاهش هر كیلوگرم از كربندياكسید انتشار يافته از بخش كشاورزي ايران
در هر سال بايستي به ارزش  111ريال از ستاندههاي مطلوب كه همان محصوالت بخش كشاورزي
ايران ميباشد كمتر تولید شود .همچنین ،مفهوم ديگر اين ارزش به اين معناست كه براي كاهش
هر كیلوگرم كربندياكسید بايد به میزان  111ريال در سال هزينه صرف نهادههاي كنترل اين
آالينده كرد .لذا ،قیمت سايهاي انتشار كربندياكسید در جدول ( )8مثبت نوشته شده است.
جدول ( )3قیمت سایهاي (هزینهي كنترل) انتشار كربن دي اكسید از بخش كشاورزي ایران
(ریال/كیلوگرم)
سال

قیمت سايهاي

سال

قیمت سايهاي

1831
1830
1838
1831
1834
1831
1833
1833
1831
1832

40
33
31
14
124
31
111
123
130
103

1831
1830
1838
1831
1834
1831
1833
1833
1831
-

03
13
01
104
113
011
403
818
111
-

میانگین ()1831-32

128

میانگین ()1831-31

138

میانگین كل دوره

111
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با توجه به میانگین میزان انتشار كربندياكسید در طول دوره كه در جدول ( )1ارائه شده است،
به طور میانگین در هر سال ،به میزان  1311میلیارد ريال زيان از انتشار كربندياكسید ناشي از
مصرف انواع سوخت در بخش كشاورزي ايران ايجاد ميشود و لذا ،اين رقم برابر میانگین ارزش
انتشار كربندياكسید از بخش كشاورزي ايران در هر سال است كه با توجه به جدول ( )1برابر
با ارزش  2/30درصد از تولیدات اين بخش است .با توجه به انتشار طیف گستردهاي از انواع
گازهاي آالينده و گلخانهاي از بخش كشاورزي ايران به نظر ميرسد كه همه ساله نسبت ارزش
انتشار انواع آاليندهها به ارزش تولیدات اين بخش قابل توجه است .به طور حتم ،با توجه به نقش
كلیدي بخش كشاورزي در تأمین معاش آحاد مختلف جامعه ،كاستن از سطح تولیدات اين بخش
به منظور كنترل آاليندههاي گلخانهاي از جمیع جهات هزينهبر و با دشواريهاي فراوان همراه
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خواهد بود .همانگونه كه در شكل ( )1به خوبي مشاهده ميشود ،با گذشت زمان به شكل
معناداري از نسبت جايگزيني ستاندههاي مطلوب و نامطلوب (كربندياكسید) بخش كشاورزي
ايران كاسته مي شود .به عبارت ديگر ،نرخ نهايي جايگزيني ستاندههاي مطلوب و نامطلوب بخش
كشاورزي ايران براي كنترل گاز كربندياكسید داراي روند كاهشي است و اين مهم به معناي
آن است كه به مرور زمان ،بايستي به دنبال راههاي ديگري به غیر از كاستن از سطح تولیدات
مطلوب به منظور كنترل اين آالينده بود .همچنین ،با توجه به نقش و اهمیت تولیدات و
فعالیتهاي مختلف بخش كشاورزي ايران در تأمین غذايي و نیز اشتغال بخش بیشتري از نیروهاي
كار فعال در جامعه ،استفاده از روشهاي بازدارنده مانند دريافت مالیات سبز 1نیز سودمند نخواهد
بود و انگیزهي كار و فعالیت در اين بخش را مخدوش ميكند .لذا ،توجه به ديگر روشهاي كنترل
آلودگي در اين بخش مانند دادن يارانه به منظور اصالح سطح مكانیزاسیون بخش كشاورزي با
روي كار آمدن ماشینها و دستگاههاي نوين و داراي قابلیت كم دودزايي و مجهز به سامانههاي
جداسازي ذرات معلق از جريان گازهاي حامل و يا تأمین بخشي از نهادههاي مورد نیاز در اين
زمینه ميتواند راهگشا باشد.

نمودار()1نرخ نهایی جایگزینی ستاندههاي مطلوب و نامطلوب (كربندياكسید) در بازههاي  5ساله

با توجه به جدول ( )8همچنین مشاهده ميشود كه میانگین قیمت سايهاي هر كیلوگرم
كربندياكسید براي بازههاي زماني  1831-32و  1831-31به ترتیب برابر با  128و  138ريال
است .بنابراين ،مشخص ميشود كه میانگین قیمت سايهاي كربندياكسید در بازه دوم به میزان
چشمگیري افزايش يافته است .در اينجا بهمنظور جداسازي تأثیر نرخ تورم بر افزايش قیمت
سايهاي كربندياكسید در بررسي روند تغییرات آن در طول دوره ،بار ديگر به مفهوم نرخ نهايي
جايگزيني كربندياكسید با ستاندههاي مطلوب بخش كشاورزي كه به تفسیر آن پرداخته شد،
Green Tax
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اشاره و تأكید ميشود چنانچه بررسي تغییرات آن در شكل ( )1به خوبي مؤيد مطلب ياد شده
پیشین ميباشد.

نمودار ( )2تغییرات قیمت سایهاي كربندياكسید در بخش كشاورزي ایران

با تحلیل و مقايسه نگارههاي شماره ( )1و ( )0استنباط ميشود كه در طول دورهي زماني مورد
بررسي ،قیمت سايهاي كربندياكسید بهرغم داشتن نوسان داراي سمت و سوي افزايشي است.
يكي از كمکهاي بخش كشاورزي به ديگر بخشهاي اقتصادي كمک زيستمحیطي و انتشار
گازهاي مؤثر در ازاي تولید انواع محصوالت گیاهي در اين بخش است .بنابراين ،افزايش میانگین
هزينهي كنترل كربندياكسید در طول دو دوره ياد شده همچنین نشان از كاهش توانايي بخش
كشاورزي در رساندن كمکهاي زيستمحیطي به جامعه است؛ چرا كه كنترل انواع آاليندهها
مانند كربندياكسید در اين بخش همراه با هزينههاي افزايشي است و لذا ،اين مهم يک هشدار
جدي تلقي مي شود .به بیان ديگر ،علت اين موضوع را ميتوان در كاهش توانايي جذب
كربندياكسید توسط محیط زيست كشاورزي دانست .به عبارت ديگر ،با كاهش توانايي جذب
محیط ،زيانهاي ايجاد شده افزايش مييابد .لذا ،براي كنترل اين آالينده هزينههاي بیشتر مورد
انتظار است .بنابراين ،اين موضوع بايستي در سیاستگذاريهاي بخش محیط زيست كشور به
منظور برنامهريزيهاي آتي در اين حوزه مورد توجه بیشتري قرار گیرد .میانگین هزينهي انتشار
ساالنه كربندياكسید در بخش كشاورزي ايران همچنین در بررسي سازمان حفاظت محیط
زيست و بانک جهاني براي دوره زماني  1831-31به میزان  13ريال بر كیلوگرم گزارش شده
است .1لذا ،اين تفاوت ارقام ،نتیجهي بررسي اسماعیلي و محسنپور ( )1831را كه در آن میزان
1

به دلیل نبود گزارش آمار مربوط به سالهاي  1831-32در ترازنامههاي موجود ،اين آمار در اينجا نیز آورده نشده است.
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قیمتهاي سايهاي محاسباتي آاليندهها بیش از ارقام اعالم شده از سوي سازمان محیط زيست و
بانک جهاني (مندرج در ترازنامهي انرژي ايران) بود را تأيید ميكند .بنابراين ،به نظر ميرسد كه
استفاده از مفهوم قیمت سايهاي گازهاي گلخانهاي به منظور ارزيابي هزينههاي انتشار آنها برآورد
واقع بینانهتري از هزينههاي اجتماعي ايجاد شده به همراه خواهد داشت.

نتیجهگیري و پیشنهادها
در اين بررسي ،زيانهاي ناشي از انتشار كربندياكسید به عنوان يكي از مهمترين گازهاي
گلخانهاي منتشره در جريان توسعه بخش كشاورزي ايران مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت .بدين
منظور ،پس از گردآوري دادههاي مورد نیاز ،از مفهوم قیمت سايهاي انتشار اين آالينده استفاده
شد .نتايج به دست آمده از اين بررسي نشان داد كه به طور میانگین در هر سال ،در ازاي مصرف
سوخت در بخش كشاورزي به منظور تولید انواع محصوالت ،انتشار هر كیلوگرم كربندياكسید،
 111ريال زيان در بر داشته است .به عبارت ديگر ،با انتشار كربندياكسید در بخش كشاورزي
ايران ،ساالنه به طور میانگین به میزان  1311میلیارد ريال هزينه ايجاد ميشود .با توجه به اين
مهم و با توجه به مفهوم قیمت سايهاي انتشار كربندياكسید ،و با در نظر گرفتن نقش كلیدي
تولیدات بخش كشاورزي ،به نظر ميرسد كه يكي از مهمترين راههاي كنترل اين آالينده در
بخش كشاورزي ايران تأمین نهادههاي مورد نیاز در اين زمینه همانند آسانگري اصالح سطح
مكانیزاسیون در اين بخش و جايگزيني ماشینها و ادوات فرسوده كشاورزي و يا تجهیز كردن
آنها به سامانههاي جداسازي ذرات معلق از جريان گازهاي حامل در ماشینهاي كشاورزي مانند
صافيهاي پارچهاي و جمع آورندههاي تر 1و امثال آن است.
در اين بررسي ،همچنین مشخص شد كه میانگین هزينه انتشار كربندياكسید در بخش
كشاورزي ايران در دو دهه گذشته رشد چشمگیري داشته است .اين مطلب بدان معنا است كه
در صورت حمايت نكردن از بخش كشاورزي در زمینه كنترل اين آالينده ،متصديان بخش
كشاورزي ايران بايستي ساالنه سهم رو به رشدي از تولید ناخالص داخلي در اين بخش را صرف
تامین اين مهم كنند .عالوه بر اين ،نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه با توجه به نقش و مساعدت
زيستمحیطي بخش كشاورزي در تصفیهي هوا و افزايش قابلیتهاي گوناگون محیط زيست مانند
افزايش توانايي جذب محیط ،از میزان اين قابلیت در بخش كشاورزي كاسته شده است كه افزايش
Wet Collectors
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هزينه انتشار كربندياكسید در فاصله اين دو دهه نشانه آن است .لذا ،ضرورت توجه هرچه بیشتر
به اين مهم در سیاستگذاريهاي آتي زيستمحیطي به طور كامل احساس ميشود .استفاده از
مفهوم قیمت سايهاي به منظور تعیین هزينهي انتشار كربندياكسید در بخش كشاورزي ايران
در اين بررسي برآورد واقعبینانهتري از هزينههاي اجتماعي انتشار اين آالينده نسبت به
بررسيهاي سازمان حفاظت محیط زيست كشور به دست داده است .بنابراين ،ميتوان با كاربرد
مفاهیم اقتصادي در اين دست از محاسبههاي زيستمحیطي كمک شايان توجهي به انجام
برنامهريزيهاي پیش رو در اين حوزه كرد .بنابراين ضرورت توجه بیش از پیش به كاهش قابلیت
جذب محیط و نیز كاهش كمکهاي زيستمحیطي بخش كشاورزي با افزايش هزينه كنترل
آاليندههاي هوا همانند كربندياكسید در اين بخش بايستي مورد تأكید سیاستگذاران قرار
گیرد .همچنین كاربرد مفاهیم اقتصادي همچون قیمت سايهاي آاليندهها در تعیین زيانها و
هزينههاي زيستمحیطي ناشي از انجام فعالیتهاي بخشهاي اقتصادي در محاسبههاي مربوطه
در اين زمینه نیز چهارچوب واقع بینانهتري نسبت به تحلیل اثرگذاريهاي زيست محیطي افزايش
آاليندهها نسبت به ديگر روشها ايجاد ميكند .عالوه بر اين ،تأمین نهادههاي مورد نیاز به منظور
كنترل انتشار گازهاي گلخانهاي مانند كربندياكسید در بخش كشاورزي ايران مانند دادن
يارانههاي زيستمحیطي از سوي نهادهاي ذيربط در اين خصوص گام موثري در جهت كاهش
اثرگذاريهاي زيستمحیطي و نیز راهي به سوي جلوگیري از افزايش هزينههاي اجتماعي آن
خواهد بود.
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