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 چکیده
های خوود  ها و برنامهن با سیاستاارذگها و سیاستباشد. دولتمی زیستیمحیط هایبحران ،ها در این قرنهای فراروی دولتیکی از چالش
بوار کارکردهوا و عکلکردهوای انسوان بور      منفوی و زیوان   آثارق آیند و یزیست فاکنند تا بر مشکالت به وجود آمده در حوزه محیطتالش می
باشود.  هوای اقتصوادی موی   ، اسوتفاده از اباارهوا و روش  زیسوت ای کنترل و کاهش تخریب محیطهزیست را کاهش دهند. یکی از راهمحیط
)مالیات کربن( در صنعت سیکان صورت گرفته است. برای  اکسیدکربندیبا هدف برآورد مالیات سبا مناسب بر انتشار  حاضر مطالعهبنابراین 

بوه صوورت   نیوا  هوا  شد. معادالت توابع هاینوه و سوهز هاینوه     برآوردمناسب، تابع هاینه ترانسلوگ برای صنعت سیکان  برآورد مالیات سبا
معناداری هکه متغیرها به جا متغیر اثر متقابول   دهندهپارامترهای الگو نشان برآوردد. نتایج حاصل از ش، برآورد (ISUR)سیستکی و با روش 

از تغییرات هاینه کول تولیود    %93باشد. ضریب تعیین تابع هاینه بیانگر آن است که و نگهداری تجهیاات، می هاینه پرسنلی با هاینه تعکیر
وارد شده در الگو توضیح داده شده است. بر اسواس نتوایج بوه دسوت آموده، نورا مالیوات سوبا بور انتشوار            مستقلسیکان توسط متغیرهای 

زیست کشوور، بوا   ظت محیطسازمان حفا :دشوپیشنهاد می باشد.میدرصد  11لید برابر با در صنعت سیکان به ازای هر تن تو اکسیدکربندی
هوای  ترل و کواهش آلوودگی  های موجود در کشور و مهیاسازی شرایط، از مالیات سبا به عنوان یک اباار اقتصادی برای کنساختبررسی زیر
 د.استفاده نکای زیستمحیط
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 سرآغاز
با پیشرفت روزافاون جوامع بشری در قرن اخیر، مداخلۀ انسان در 

بورداری از آن افواایش یافتوه    زیست بورای بهوره  طبیعت و محیط
اسووت. ایوون مووداخالت در اکروور موووارد خسووارت زیووادی را بوور   

وارده  ،باشود ها میمؤلفه زیست انسان ترینمهززیست که محیط
ها در ایون  فراروی دولتهای یکی از چالش رو،ایناز  .کرده است
ن اارذگها و سیاستباشد. دولتمی زیستیمحیط هایقرن بحران
کنند تا بر مشکالت بوه  های خود تالش میها و برنامهبا سیاست

بار منفی و زیان آثارق آیند و یزیست فاوجود آمده در حوزه محیط
 زیست را کواهش دهنود.  کارکردها و عکلکردهای انسان بر محیط

زیست )خسارات وارده بر یران نیا خسارات وارد شده بر محیطدر ا
های هنگفتوی  های آب، خاک و هوا( هاینهمنابع طبیعی و آلودگی

هوای  را بر دولت و مردم تحکیول نکووده اسوت. در میوان بخوش     
نقوول از واقتصووادی در کشووور، بخووش صوونعت و حکوولمختلوو  
زیسوت  در آلوودگی محویط  باشند که نقش زیوادی  هایی میبخش
در میوان صونایع    چنوین، هوز آلودگی هوا( دارنود.   الخصوص)علی

 ها دارد.مختل ، صنعت سیکان سهز زیادی در این آلودگی
توسعه به مفهوم استفاده حداکرر از توان منابع طبیعی با اتکوا بوه   

های نووین و منوابع ارزان قیکوت انورای توا کنوون بوه        آوریفن
اما پیامدهای ایون توسوعه    است. های شگرفی نایل آمدهپیشرفت

هوا در  ناپایدار به صوورت افواایش میواان انتشوار انوواد آلوودگی      
زیست و تغییر اقلیز کلیوه ابعواد زنودگی جواموع انسوانی را      محیط

دستیابی بوه مفهووم توسوعه     ،روتحت تأثیر قرار داده است. از این
زیسوت در گورو   پایدار در تالقی سه حیطۀ انرای، اقتصاد و محیط

ریواان بخوش انورای کشوور در حووزه      یر نحوه نگرش برنامهتغی
در حوال   (.1333)ترازنامه انرای کشوور،  زیست خواهد بود محیط
جهان بوا دو بحوران جودی روبروسوت: بحوران انورای و        ،حاضر

زیست. این دو به موازات هز سالهاسوت کوه نهون    بحران محیط
ن دور هوای نوه چنودا   انود. از سوال  بشر را به خود مشغول داشوته 

هوای  گیوری و کنتورل آالینوده   کشورهای پیشرفته به فکر انودازه 
گیری اندازه ،1392 اند. نخست در سالهای مصرفی افتادهسوخت

نرات معلق در هوا مورد توجه قرار گرفت. اولوین گازهوای موورد    
در  2Oو  2SO ،2NO ،XNOگیوری، گازهوای   توجه برای انودازه 

به آن اضافه شود. در   COاز نیا گ 1331بود. در سال 1390سال 
هوا پدیود   گیری این آالیندهتحولی در کنترل و اندازه ،1332سال 

هوای  های هوا بایستی ماننود آالینوده  که با آالینده آمد، به طوری
 فضوالت روی زمین برخورد کرد. از هکین جا بود که  ماننددیگر، 

نیا به عنوان یک آالینده صحبت به میوان آمود. میواان     2COاز 
سوخت موورد نیواز جهوت     زیرا ،ها ثابت مانده بودقرن 2COاولیه 

و مودفود حیوانوات    تووده زیسوت احتراق به طور عکده از چووب،  
آزاد شوده   2COای از بخش عکده ،د و از طرف دیگرشتأمین می

شود. در حوال   موی به اتکسفر، مجدداً توسط فرآیند فتوسنتا جذب 
های از انرای مورد نیاز جهان توسط سوزاندن سوخت %32حاضر 

ول وشود کوه مسو  فسیلی مرل زغال سنگ، نفت و گاز تأمین می
باشود و  ایجاد شده توسط انسوان موی   2COاز  %91تولید بیش از 

برآورد  زدایی و فرسایش خاک اختصاص دارد.بقیه به جنگل 21%
سوال   222در جوو زموین طوی     2COشود که میواان تکرکوا   می

برابر رسیده باشود. در مراحول    2/2برابر و متان به  13گذشته به 
 ppm92در اتکسوفر   2COآغازین صنعتی شودن مقودار تقریبوی    
شوود  موی  بورآورد  ppm1912برآورد شده بود و اکنون این میاان 

 .(1333)حقیر چهرگانی، درصدی در سال  1/2یعنی افاایش 
در ااپن،  1339دسامبر  11در کنفرانس جهانی کیوتو برگااری  با

پروتکل کیوتو مورد تصویب قرار گرفت. پروتکل کیوتوو یکوی از   
اسناد الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییورات  

های اقتصادی است هنامموافقت ترینمهزباشد که از وا میآب وه
در راستای روتکل ده است. هدف این پشکه در قرن بیستز منعقد 

. بور  استای ههای گلخانو کاهش انتشار گاز زیستمحیط لیمسا
اند. گروه اول کشورها به دو گروه تقسیز شده ،اساس این پروتکل

ای دارنود و گوروه   کشورهایی که تعهد به انتشار گازهای گلخانوه 
اسواس   انود. بور  دوم کشورهایی که تعهدی در این خصوص نداده

یافته که بیشترین مصرف انرای را کشورهای توسعه ،این پروتکل
های آینده به میواان معینوی از انتشوار    دارند، متعهد شدند در سال

ای خود بکاهند و در صورت عدم موفقیت در ایون  گازهای گلخانه
هووا در صووندوق هووایی پرداخووت کننوود. ایوون جریکووهکووار جریکووه

هوای  همخصوصی نگهداری شده و در زمان مناسوب بورای پوروا   
هایی کوه بتوانود انتشوار    سازی مصرف انرای یا سایر پرواهبهینه

ای را کاهش دهد، مورد اسوتفاده قورار گیورد. بور     گازهای گلخانه
اروپا توافق کردنود کوه    اتحادیۀ کشورهای ،نامهاساس این توافق

 %3بوه میواان    2223-2212ای را توا سوال   نشر گازهای گلخانه
ند. کنفرانس کیوتو از این ویژگی کاهش ده 1332نسبت به سال 

یافته در دستیابی برخوردار بود که برای موفقیت کشورهای توسعه
پوذیر  انعطاف حلراه چند ای،گلخانه گازهای انتشار کاهش هدف به

 ها شامل موارد زیر است:آن ترینمهزبه وجود آورد که 
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ی مشترک بوین  ، یعنی امکان هککارJI((1)(عکلکرد مشترک  .1
 یافتهای توسعهکشوره

هوای  بر سر کاهش انتشار گاز (2)(IET) امکان معاملۀ تجاری .2
ای که عکلکرد بهتوری  یافتهای میان کشورهای توسعهگلخانه

ای که عکلکرد یافتهاند و کشورهای توسعهاز تعهد خود داشته
 تری دارند.نامطلوب

ساختاری است که در قالوب   (3)(CDM)مکانیام توسعۀ پاک  .3
یافتوه و کشوورهای در   آن هککاری میان کشوورهای توسوعه  

سوازی مصورف انورای بورای     حال توسعه در موضوود بهینوه  
 ای وجود دارد.کاهش میاان انتشار گازهای گلخانه

کنفورانس کیوتوو    نتیجوه های اصالح شوده و منعطو  کوه    روش
یافتوه در  ی تجکوع ابا ثابت بودن تکام شش گاز گلخانه ،باشندمی

هوا را کواهش داد.   کنند؛ باید آنجو زمین مخال  است و بیان می
با تأیید نهایی مجلس شوورای   ،1333ماه سال ایران نیا در بهکن

حقیور چهرگوانی،   ) اسالمی به عضویت این پروتکل درآمده است
ایوون  اجوورای .Wiesmeth, 2012)و  1331زاده، فتحووی؛ 1333

ی آغاز شود. بوا امتنواد    یپروتکل تنها در برخی از کشورهای اروپا
کشور امریکا از اجرای پروتکل کیوتو، این برنامه در واقع بوه بون   

رسد دو مانع در برابر اجرای این پروتکول  بست رسید. به نظر می
 :(Felder & Schleiniger, 2002) وجود دارد

، که به طوور منفوی   ()از عدم اجرای پروتکل های نینفعگروه .1
تبوانی در برابور    ،اینخواهند شد و مخال  هستند. بنوابر  متأثر

 به وجود خواهد آمد. 2COفعالیت برنامه 
کوچک بور جریوان    ثر کاهش انتشار در کشورهای به نسبتا .2

این بورای کشوورهای   اسوت. بنوابر   ناچیا 2COجهانی انتشار 
الکللوی  در سیاست بوین  (0)کوچک انگیاه برای سواری مجانی

2CO ست.باال 
کشور جهان را بر  132رتبه  (EPI)زیست شاخص عکلکرد محیط

گیوری نکووده   سیاسوت انودازه   12شاخص عکلکردی در  22پایه 
 کووه توسووط مرکووا سیاسووت و قوووانین    EPIشوواخص اسووت. 
الکللوی شوبکه   )دانشگاه ییول آمریکوا(، مرکوا بوین     زیستمحیط

کوا( و بوا هککواری    اطالعات علوم زموین )دانشوگاه کلکبیوا آمری   
یس( و مرکوا تحقیقوات مشوترک    یشورای جهوانی اقتصواد )سوو   

ایوران   شود، وضوعیت محاسبه و اعالم می ککیسیون اروپا )ایتالیا(
، 2212در سال  EPIدهد. بر اساس گاارش در جهان را نشان می

جایگواه ایوران در    ،چنوین هوز باشد. می 110 جهانرتبه ایران در 
ام نکور شوده اسوت    13و شکال آفریقا  میان کشورهای خاورمیانه

(EPI, 2012). ای به گازهای گلخانه ترینمهزاز اکسیدکربن دی
رود که کشورهای جهوان متناسوب بوا میواان مصورف      شکار می

انرای در تولید آن نقش دارند. کشور آمریکا به تنهوایی بویش از   
کند. انتشار این گواز  در اتکسفر منتشر میرا اکسیدکربن دی 22%

هوای فسویلی   های مصرف انورای کوه از سووخت   در تکام بخش
کننود وجوود دارد. بوه جوا بخوش کشواورزی، سوایر        استفاده می

دارنود  اکسویدکربن  دیها سهز قابل توجهی در انتشار گواز  بخش
(. بر اساس گواارش آاانوس   1331)ترازنامه هیدروکربوری کشور، 

را  2COلی انرای، ده کشور اول جهان که بیشترین مقدار الکلبین
 چوین   .1از:  ، بوه ترتیوب عبوارت   انود تولیود کورده   2212در سال 

 کانوادا  .3کوره   .9آلکوان   .1ااپون   .1روسیه  .0هند  .3آمریکا  .2

. ده کشور مذکور حودود دو سووم   باشندمی انگلیس .12ایران  .3
میلیوارد تون( را تولیود     3/32جهوان )  2COمیلیارد تن( از  3/13)

اند. ایران رتبه نهز جهان و رتبه اول خاورمیانه را در انتشوار  کرده

2CO دارد )IEA Statistics, 2012(. 
اصل پنجاهز قانون اساسی جکهوری اسالمی، حفاظوت   اساسبر 

هوای بعود بایود در آن حیوات     زیست که نسل امروز و نسلمحیط
شود. عکومی تلقی می داشته باشند، وظیفهاجتکاعی رو به رشدی 

هووای اقتصووادی و غیوور آن کووه بووا آلووودگی  فعالیووت ،رواز ایوون
زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیودا کنود،   محیط

 به با توجه (.1313، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)مکنود است 
ای خانهان به کاهش انتشار گازهای گلموارد بیان شده و تعهد ایر

و  زیسوت محویط  لیالکللی لواوم توجوه بوه مسوا    در معاهدات بین
کردن  برآورد و اجرایی چنینهز ،های کنترل آلودگیمطالعۀ روش

ننده اموری ضوروری اسوت. یکوی از     کمالیات سبا بر صنایع آلوده
خوارجی ناشوی از    آثوار توانود بخشوی از   هایی که دولت میروش

بوه ازای مقودار    دریافوت مالیوات  فعالیت صونایع را درونوی کنود،    
اسوت. از کول گازهوای     سوت زیمحویط  هوای مشخصی از آالینده

است که سهز ایون گواز از    2COسهز گاز  %9/39آالینده حدود 
 %0/33حودود   1333بخش صنعت در سوال   هکل گازهای آالیند

منتشور شوده توسوط     اکسویدکربن دیاز کل  %1/11بوده است و 
)ترازناموه   تولید کورده اسوت   های مختل  را بخش صنعتبخش

در میان صنایع مختل ، صنعت سیکان حدود  (.1333انرای سال 
از  %10 ،چنوین هوز  .کندلید میجهان را توکربن اکسیداز دی 1%

نقل کشور متعلق به صنعت  و های مربوط به بخش حکلآلودگی
از بین گازهای (. 1331)بیدآباد و اطکینان،  سیکان در کشور است

د، در صنعت سیکان گواز  شای که در پروتکل کیوتو مطرح گلخانه
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2CO های نسوخته منتشور  هیدروکربن زیراد. اهکیت بیشتری دار
ه، تنها مقدار اندکی اسوت کوه آن هوز ناشوی از موواد اولیوه       دش
نواچیا  اکسویدکربن  دی. اکسیدهای ازت نیا در مقایسه با باشدمی

(. مطالب و آمار و ارقوام نکور شوده    1333است )حقیر چهرگانی، 
بور   باشد.دهندۀ ضرورت توجه به آلودگی صنعت سیکان مینشان

یووک نوورا مالیووات بوور انتشووار   ،ایوون اسوواس در ایوون مطالعووه 
توسط صنعت سیکان )به عنووان یکوی از صونایع     اکسیدکربندی
 ،در اداموه کننده در بخش صنعت ایران( برآورد خواهود شود.   آلوده

ررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصواد آلوودگی،   پس از ب
هوای  ها توضیح داده خواهد شد. سپس یافتوه قسکت مواد و روش

 د.شومی بیان آن از حاصل گیریتیجهن و بحث و تحقیق از حاصل
 

 ۀ تحقیقپیشین
هوای اقتصوادی   و روش زیسوت محویط  هوای در رابطه با آلوودگی 

ولوی در   .گرفتوه اسوت  ها مطالعوات متنووعی صوورت    کنترل آن
خصوص برآورد مالیات برآلوودگی مطالعوات انودکی انجوام شوده      

بررسی رابطه و  است. در اینجا به چند مورد از این مطالعات که به
هوای  متغیرهوای اقتصوادی و بورآورد هاینوه    ها بر یا تأثیر آالینده
 شود. اشاره می ،اندآلودگی پرداخته

های هاینه برآوردها و آالینده زیستیمطالعه آثار محیط هب ،اسدی
پرداختوه  نهایی کاهش یک واحد آلودگی با روش کنتورل هاینوه   

ه یاست. نتیجه این مطالعه در سه سناریوی کاهش آلودگی هوا ارا
هاینه نهایی کاهش آلودگی هوا بوا   ،شده است. در سناریوی اول

فرض تحقق هدف برنامه سوم، سناریوی دوم بوا فورض کواهش    
( و سوناریوی سووم بوا    2222حد مجاز )استاندارد یورو  آلودگی در

فرض کاهش آلودگی تا حد صفر در نظر گرفته شده است. نتیجه 
تابع هاینه کنترل آلودگی )هاینه کاهش آلوودگی( در سوه    برآورد

، در GDP %2/2سناریوی فوق به ترتیوب در سوناریوی اول حود    
بووودون  GDP %3/1و  GDP %3/3در حووود  ،سوووناریوی دوم

 GDP %10های نفوت و کشواورزی و در سوناریوی سووم     خشب
هاینه کنترل آلودگی برای هور   چنینهز ،باشد. در این مطالعهمی

گوواز معووادل ریووال، بوورای هور لیتوور نفووت  01/1211لیتور بنوواین  
ریال بورآورد   91/1132ریال و برای هر لیتر نفت کوره  02/1122

یرد گخود نتیجه میدر بخشی از مطالعه  ،شده است. عالوه بر این
بوه   COو  2SO،2NOهوای  که هاینه کواهش هور تون آالینوده    

ل و هاینه کاهش هر تون  میلیون ریا 10/3و  1/02، 2/11ترتیب 
و  13/2، 1/2نیوا بوه ترتیوب     2COو  10PM،HC هایاز آالینده

بر اساس مطالعات بانوک   .(1339 ،اسدی) میلیون ریال است 2/2
هووای زیسووت ایووران، هاینووهمحوویطجهووانی و سووازمان حفاظووت 

هوای انورای   زیست در اثر مصرف حامول اجتکاعی تخریب محیط
مجکوود   ،فسیلی در کشور محاسبه شوده اسوت. در ایون مطالعوه    

هاار میلیارد ریال  121حدود  ،1333های اجتکاعی در سال هاینه
( برآورد شده اسوت. ایون رقوز    31های ثابت سال)بر اساس قیکت

 موذکور اخلوی کشوور در سوال    ولیود ناخوالص د  از ت %9/13حدود 
در رساله خود بوا  شجاعی  (.1333باشد )ترازنامه انرای کشور، می

کوال مودیریت پایودار    ه یک مدل مالیاتی به منظور اعیارا»عنوان 
بوا در نظور   « ان )مطالعه موردی صنعت کاغذ(زیست در ایرمحیط

بع هاینوه  گرفتن مالیات سبا به عنوان بخشی از هاینه تولید، توا 
 آنو نرا مالیات بر پسکاندهای  برای صنعت کاغذرا  (1)ترانسلوگ

صونعت کاغوذ    ،. در ایون پوژوهش  برآورد کورده اسوت   %10/9را 
های تهران، فارس، خوزستان، گیالن، مازنودران و مرکوای   استان

 موورد بررسوی قورار گرفتوه اسوت      1332-31طوی دورۀ زموانی   

بوا کواربرد روش تجایوه،    زاده نظری و بخشوی  .(1333 ،شجاعی)
در در صنعت ایران را بررسی کردنود.   2COعوامل مؤثر بر انتشار 
به پونج اثور تولیودی، سواختاری، شودت       2COاین مطالعه انتشار 

انرای، ترکیب سوخت و اثر باقیکانده تجایه شده است. با استفاده 
فوق برای دورۀ زموانی   آثارهای بارگ صنعتی، های کارگاهاز داده
دهد که اثور  . نتیجه این مطالعه نشان میشدمحاسبه  31-1311

در صونایع   2COتولیدی و اثر شدت انرای، دو عامل مهز انتشار 
سال مورد مطالعه بوده است. بوه طووری کوه     21ایران، طی این 

. در ایون  باشود موی ناشی از این دو اثور   2COانتشار  %13بیش از 
از طریوق اثور    2COبیان شده است که کواهش انتشوار    ،پژوهش

بوه معنوی    ،زیورا  .شوود هایی روبرو میتولیدی، معکوالً با مخالفت
کاهش تولید است که مشکالت متعددی را به دنبوال دارد. فقوط   

باشود  طی این دوره مربوط به اثر تولیدی می 2COاز انتشار  39%
)نظری و  کاهش داد آثاررا از طریق سایر  2COتوان انتشار و می
-با استفاده از جدول داده ،مقیکی و هککاران .(1332 ،زادهبخشی

 (CGE)و مدل تعادل عکومی قابل محاسوبه   1332ستانده سال 

دو سیاست وضع مالیات سبا و کاهش  زیستیمحیط آثار رفاهی و
های فسیلی را بررسی نکودنود. در ایون مطالعوه بوا     یارانه سوخت

، تغییور در  MCP((1)(له تککیلوی مخوتلط   اده از تکنیک مساستفا
 CHو  2CO ،XNOهوای  تقاضای انرای و تغییرات سهز آالینده

در قالب پنج سناریوی مالیاتی ارزیابی شده است. تغییور در سوهز   
در  زیسوتی محویط  به عنوان آثار CHو  2CO ،XNOهای آالینده
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جا کوه یارانوه نووعی مالیوات منفوی       نظر گرفته شده است. از آن
مالیات است. با مقایسوه نتوایج دو    است، حذف یارانه مشابه وضع

شود کوه بوه   سیاست وضع مالیات و حذف یارانه نیا مشخص می
باشد. در این مطالعه نرا طور کلی آثار این دو سیاست یکسان می

به عنوان نرا بهینه مالیات سبا )مالیات بر سووخت(   %12مالیات 
رفاه با  باالترین نرا افاایش در ،زیرا .کید قرار گرفته استامورد ت

)مقیکوی   افتددر این نرا مالیات اتفاق می زیستیمحیط لحاظ آثار
 .(1332 ،و هککاران

کنند پروتکل کیوتو منجر به کاهش بیان می کان و فرانسسچی
 ،چنینهز. ای جو زمین نشده استزهای گلخانهالزم در غلظت گا

کنند که پروتکل کیوتو نتوانسته است سرعت گرم عنوان می
زمین را به طور قابل توجهی کاهش دهد و کشورهای در  شدن

ترغیب کند و ای زهای گلخانهگاحال توسعه را به کاهش انتشار 
یافته جهت کاهش هیچ ماده یا قانونی برای کشورهای توسعه

 نمحققاندارد. بر هکین اساس،  1332سالِ  %30شار تا سطح انت
 (Khan نکایندمیا پیشنهاد یک سیستز بالقوه بر پایه مالیات ر

(& Franceschi, 2006 در پژوهش  بیگی و هککارانحسن
و یک  2CO انتشار کاهش منحنی هاینهبا کاربرد مدل خود 

، پتانسیل و تایلنددر  صنعت سیکان برایین به باال یرهیافت پا
فایده و  -را با دو رویکرد هاینه 2COهاینه کاهش انتشار 

 01با در نظر گرفتن ها نکودند. آنرویکرد تکنولوایکی محاسبه 
تکنولوای کاهندۀ آلودگی، اقدام به سناریوسازی برای دورۀ زمانی 

پتانسیل کاهش  ،سال مورد مطالعه 11طی دند. نکو 2221-2212
فایده به طور متوسط -در رویکرد هاینه 2COسالیانۀ انتشار 

هاار تن برآورد  3130و در رویکرد تکنولوایکی  هاار تن، 3231
از  %2/11و  %11 این مقادیر به ترتیب برابر باکه شده است 

2CO است 2221سال  ر تایلند درمنتشر شده د  )Hasanbeigi

(et al., 2010. مقدار کاهش انتشار گازهای  ،کیز و هککاران
نقل واعکال مالیات کربن را در بخش حکلای ناشی از گلخانه

های مطالعه فوق با محاسبه کشش. برآورد کردندکره جنوبی 
دهد ی نشان مییقیکتی برای بناین و کاربرد یک مدل تعادل جا

که چگونه تحت سناریوهای مختل  برای مالیات کربن، مصرف 
نتایج یابد. ای کاهش میبناین و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه

، به 2COیش مالیات بر انتشار ها نشان داد با افاامطالعه آن
، میاان 2COبه ازای هر تن  دالر( 10) هاار وون 12میاان 
 جایگاین برای وسایط نقلیهدر حالت عدم وجود  2COانتشار 
 جایگاین و کاراتن و در حالت وجود وسیلۀ نقلیه  311120

 لی و اانگ .(Kim et al., 2011) یابدتن کاهش می 1232321

 اکسیدکربندیای انتشار در مطالعه خود کارایی فنی، قیکت سایه
چین را بررسی و برآورد  عتشینی برای انرای در صنو قابلیت جان

، که با کاربرد بهینه منابع 2COدند. آنها حداکرر کاهش انتشار کر
را با  2COای انتشار قیکت سایه چنینهزقابل حصول است و 

کارخانه در چین محاسبه کرده  32برای تابع مسافت نهاده  برآورد
هاینۀ بالقوۀ نخیر شده از مبادله انتشار بین صنایع را  چنینهزو 

دهد که انتشار بررسی نکودند. نتایج تجربی این مطالعه نشان می

2COبیشترین  تن کاهش یابد.میلیون  132تواند در کل ، می
میاان  فلای و بهتولیدات معدنی غیر کاهش بالقوه در صنعت

، نیا از 2COای انتشار قیکت سایهباشد. میلیون تن می 13/231
در هر تن برای صنعت تکریر صوتی دالر  32/13 ،بیشترین مقدار
در هر تن برای صنایع صفر دالر  ،تا ککترین مقدارو تصویری 
مقدار  .در نوسان استفلای و تولیدات مواد شیکیایی معدنی غیر

 برای صنایع مورد بررسی، ،2COای انتشار میانگین قیکت سایه
 .(Lee & Zhang, 2012)است شده برآورد تن هر در دالر 13/3

هوای  ای از مطالعات صورت گرفتوه در سوال  مطالعات فوق، نکونه
باشند. بر اساس مطالب منتج اخیر در ارتباط با اقتصاد آلودگی می

زیست های محیطشود که آلودگیمیها، مشخص از این پژوهش
هوای  ارتباط تنگواتنگی بوا متغیرهوای اقتصوادی دارنود. آلوودگی      

های گاافی که بر اقتصاد کشوورها تحکیول   زیست با هاینهمحیط
بین این  دهند.متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می کنند،می

بور  هوا بوه بورآورد مالیوات     ها نیا تعداد بسیار ککی از آنپژوهش
اند. بنابر این، در این مطالعه به برآورد مالیوات بور   آلودگی پرداخته

کوه   شود. با توجوه بوه ایون   آلودگی در صنعت سیکان پرداخته می
نقش اساسی در آلودگی و گرموایش جهوانی دارد    اکسیدکربندی

 در این مطالعه مالیات بر این آالینده برآورد خواهد شد. ،بنابراین
 

 هامواد و روش
هووای اسوتفاده از کارکردهوای بووازار و ابواار    ،هوای اخیوور سوال  در

زیست افاایش های محیطاقتصادی برای کنترل و کاهش آلودگی
یافته است. در میان این اباارهای اقتصادی، مالیات آلودگی یکوی  

هوای  باشد که در اکرر کشورها به صوورت های کنترل میاز روش
دانان در تقابول اقتصواد و   مختل  به کار گرفته شده است. اقتصاد

زیست، سعی دارنود بوا بوه کوارگیری ایون نوود اباارهوای        محیط
. ایون حود   ای را برای آلودگی به دسوت آورنود  اقتصادی حد بهینه

 شود. تأمین آتی و حاضر نسل رفاه که دشومی تعیین طوری بهینه



 1931پاییز و زمستان ، 11 ، شماره6 زیست، سالهای محیطپژوهش 11

های اقتصادی کوه موجوب   که آثار خارجی فعالیت با توجه به این
سوازی بیشوتری   شود، از شفافیت و قابلیوت ککوی  می آلودگی هوا

اباارهوای   ؛هوای آب و خواک برخووردار اسوت    نسبت به آلوودگی 
های هوا بوه کوار گرفتوه شوود     تواند در بخش آالیندهمالیاتی می
ن مطالعوه مالیوات سوبا بور     بر این اساس، در ایو  (.1339)اسدی، 
 یکووی ازاکسوویدکربن دیکربن بوورآورد خواهوود شوود. اکسوویددی

که نقش زیادی در گرمایش جهانی  باشدمیهای مهز هوا آالینده
 دارد و در پروتکل کیوتو نیا بر آن تأکید شده است.

کننده با تابع هاینه شود که صنعت آلودهفرض می ،در این مطالعه
 مواجه است: q، در تولید کاالی Cافاایشی 

(1)    C = C (q) 
توابع هاینوه    qکه با مشتق گرفتن از تابع هاینه فوق نسبت بوه  

 نهایی صنعت برابر است با:

(2)    
dq

dC
MC  

 

یابود،  افاایش موی  (MC)هاینه نهایی  qبا افاایش تولید کاالی 
 یعنی:

(3)   0
2

2


dq

dMC

dq

Cd
 

 

گواز   ، بوه انودازه ضوریب     qدر صورتی که هر واحود از تولیود   
منتشر کند میاان کل گاز منتشور شوده ناشوی از     اکسیدکربندی

خواهد بود. در نتیجه رابطه حجز آلوودگی بوا    Bکل تولید برابر با 
 تولید صنعت به صورت زیر خواهد بود:

(0)    B=  q 
 

)مالیوات سوبا(    زیسوت محیطشود که نرا مالیات حال فرض می
کننوده دریافوت   ههوای آلوود  از بنگواه که توسط دولت  است tبرابر
شود. در این صورت کل مالیات سبا دریافتی یا درآمد مالیواتی  یم

 است: Tدولت برابر با 
(1)   T = t B 
 

افت مالیات سوبا توسوط دولوت، را    سود بنگاه در صورت دری تابع
قیکت رقابتی بازار برای کواالی   Pتوان به صورت زیر نوشت )می

q :)است 
(1)   Pq – C(q) – T= 
  

( 1)رابطوه   در (1)و جاگذاری  (1)رابطه در ( 0)رابطه  با جاگذاری
 داریز:
(9)    qt  -C(q)  -Pq  = 

 

برای حداکررسازی سود باید مشتق مرتبه اول تابع سود نسبت به 
q شرط مرتبه اول(، یعنی: را برابر صفر قرار دهیز( 

(3)   t  P = MC +   , 0




q
  

     

)شورط   برای حداکررسازی سود باید مشتق مرتبه دوم منفی شود
 مرتبه دوم(:

(3)   0
2

2






q
 

 

(12)    0
2

2











q

MC

q
  ,  0





q

MC
 

   

شود که نشانگر صعودی بودن می MCموجب افاایش  qافاایش 
عرضه نسبت به قیکت محصول است. در صورت انحصاری بودن 

از شرط مرتبه اول رابطه . Pمقایسه شود نه MR باید با MCبازار 
 را به دست آورد: یزیستمحیطتوان نرا مالیات می (3)

 (11)     
P MC

t


 
 

بووا  (t)دهوود کووه نوورا مالیووات سووبا ینشووان موو ،(11) رابطووه 

)شووجاعی،  رابطووه عکووس دارد )(ضووریب انتشووار آلووودگی 
در ایووون مطالعوووه  .Abbaspour et al., 2010)و  1333
هووای تولیوودی گووردآوری اطالعووات مربوووط بووه نهوواده پووس از

)مالیوات   صنعت سویکان در کشوور، توابع هاینوه تولیود صونعت      
شوود(  هوای صونعت در نظور گرفتوه موی     سبا نیوا جواه هاینوه   

 .شودمی برآورد
هوای توابعی گونواگونی مرول توابع      فورم در برآورد تابع هاینوه از  

و توابع ترانسولوگ    CES(3)، تابع (3)داگالس-، تابع کاب(9)ونتی یل
شود. ولوی توابع ترانسولوگ بوه دلیول برخوورداری از       استفاده می
توری  های تجربی، به طوور گسوترده  های ویژه در پژوهشتوانایی

توان های این توابع میگیرد. از جکله تواناییمورد استفاده قرار می
به نداشتن نیاز به اتخان یک فرض خاص در مورد ساختار تولیود،  

و در نظور   دلیل لگاریتکی بودن تکام متغیرهاتابع به  شکل خطی
های یوک توابع هاینوه خووش رفتوار، ماننود       گرفتن تکام ویژگی

هکگن خطی بودن، یک نوا بودن و مقعر بودن نسبت بوه قیکوت   
ای و هوای الزم اشواره کورد )شورزه    ها با اعکال محودودیت نهاده

توابع هاینوه   (. بر این اساس در این مطالعه نیوا  1331هککاران، 
تابع ترانسلوگ برای اولوین بوار   ترانسلوگ به کار برده شده است. 

و در کنگوره  یو ن و الونسگروتوسط کریستنسن، ج 1392در سال 
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جهانی اقتصادسنجی در دانشکده اقتصاد دانشگاه برکلی پیشونهاد  
لگاریتکی است. ایون   (12)این تابع در حقیقت تابع ترانایندنتال .شد

هوا  ثابت بودن حساسیت جانشینی نهاده فع نقیصهتابع به منظور ر
دالیوول بووه  توورینمهووزطراحووی شووده اسووت. از  C.E.Sدر تووابع 
دانان اموروز، سوهولت در   یری گسترده این تابع توسط اقتصادکارگ

تفسوویر نتووایج و نیووا محاسووبات الزم در اسووتخران تووابع هاینووه  

 وده و وو بخش1391، رهانیوژاد و بونیانیاوسقوگ است )ورانسلوت

 (.1391کبری، ا

پوذیری در تصوریح   تابع هاینه ترانسولوگ دارای مایوت انعطواف   
ای تواند برای تولیدات چند محصولی و چند نهواده باشد که میمی

وری دوگان، تابع یبا کاربرد ت. (Marcin, 1991)به کار برده شود 

هاینه ترنسلوگ از بسط مرتبه دوم سری تیلور تابع هاینوه نیول   
موورد  ستانده  mدر تولید  نهاده nحاصل شده است. در این تابع 

 :(Deelchand & Padgett, 2009) است استفاده قرار گرفته

(12) 
)n,…, LnP2, LnP1, LnPm,…, LnQ2, LnQ1LnC = f (LnQ 
 

اموین محصوول   iمقودار   iQهاینه کول تولیود،    Cدر تابع مذکور 
 باشد.امین نهاده میjقیکت  jPتولیدی و 

 کننده موورد اسوتفاده  نهاده در تولید کاالی آلوده nدر صورتی که 
شوبه  کننده در فرم لگاریتکی )تابع قرار گیرد، تابع هاینه کل آلوده

 ترانسلوگ( به صورت زیر خواهد بود:

(13) 0

1 1 1 1

1
ln ln ln ln ln ln

2

n n n n

i i ij i j iq i

i i j i

C r r r r q   

   

       

 

 qامووین نهوواده تولیوودی،  iقیکووت بووازار رقووابتی   irدر اینجووا 
هووای مووورد  تعووداد نهوواده  nمقوودار محصووول تولیوود شووده و   

بوورآورد سیسووتکی سووهز  باشوود.فرآینوود تولیوود مووی اسووتفاده در
هوای تولیود بوه لحواظ     هوای تولیود در کول هاینوه    هاینه نهواده 

مبوووانی کووواربردی نتیجوووه بهتوووری دارد. بوووه هکوووین دلیووول 
ای در تشووخیص و تعیووین تووابع هاینووه کوول اهکیووت ویووژه     

 اقتصوواد کوواربردی پیوودا کوورده اسووت. بووه ایوون جهووت در رابطووه
بووه  (Shepherd Lemma)فرد شوو لووزبووا اسووتفاده از  ( 13)

 ها را تعیین کرد:توان سهز مخارن نهادهسهولت می

(10) i

i

w
r

C






log

log

     C

xr
w ii

i 
,  i=1, 2, 3, …, n 

 

 ir  قیکووت بووازار رقووابتی i ، امووین نهووادهix ه مقوودار نهووادi ،ام
C  هاینووه کوول وiw  سووهز مخووارنi امووین نهوواده. بنووابراین از

کنوویز و گیووری موویمشووتق irنسووبت بووه لگوواریتز (13) رابطووه
   داریز:

(11) 
1

ln ln

n

i i ij j iq

j

w r q  



  
 

 
هوا قابول مشواهده باشود، معوادالت متنواظر بوا        اگر سهز نهواده 
توانوود بووا معادلووه تووابع هاینووه در هنگووام  هووا موویسووهز هاینووه
شووود. غالبوواً در عکوول بووه دلیوول    پارامترهووا ترکیووب تخکووین 

هوا، پارامترهوا بور اسواس     قابل مشاهده بوودن سوهز هاینوه   غیر
بوا  .  (Marcin, 1991)شووند  توابع هاینوه تخکوین زده موی    

هووا ضوورایب معادلووه بوورای سووهز مخووارن نهوواده  n-1تخکووین 

آیود.  هوا بوه دسوت موی    iبرای هکوه   iqیا پارامتر  (11)رابطه 
توووان تووابع هاینووه نهووایی  بووا تخکووین ضوورایب معووادالت مووی 

گیوری  را بوه دسوت آورد. بوا مشوتق     (13)متناظر بوا توابع هاینوه   
 نسبت به تولید:(13) جائی از رابطه

(11) 
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ینوه کول نسوبت بوه تولیود را نشوان       کشش تابع ها(، 19)رابطه 
)شووجاعی،  بیووانگر هاینووه متوسووط کوول اسووت ACدهوود ومووی
بووا بووه  ،بوودین ترتیووب. Abbaspour et al., 2010)و  1333

دسووت آوردن هاینووه نهووایی صوونعت و بووا در دسووت داشووتن    
بووا  ،قیکووت بووازار رقووابتی بوورای محصووول تولیوودی )سوویکان(   

مالیووات سووبا بوورای  توووان نوورا مووی (11) اسووتفاده از رابطووه 
 را محاسبه کرد. اکسیدکربندیانتشار گاز 

 های ده در مطالعه حاضر از صورتاطالعات و آمارهای مورد استفا
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کارخانووه سوویکان فعووال در بووورس اوراق بهووادار طووی  13مووالی 
استخران شوده اسوت. اطالعوات موذکور از      1332-33های سال

مدیریت پوژوهش توسوعه و مطالعوات اسوالمی      ،پایگاه اطالعاتی
اطالعوات   بوه دسوت آموده اسوت.    ِسازمان بورس و اوراق بهادار 

های پرسونلی، سووخت و انورای، تعکیور و     مستخرن شامل هاینه
نگهداری، مواد اولیه، استهالک، هاینه کل، هاینه متوسط، قیکت 

موورد   توابع هاینوه   بورآورد بورای  باشود.  فروش و مقدار تولید می
 استفاده شد. EViews 6 یافاارنرمبستۀ از  ،مطالعه

 

 هایافته
اکرر مطالعات تابع هاینه ترانسلوگ را هکراه بوا معوادالت سوهز    

این کار مشکل درجه آزادی را  ،اند. زیرادهکر برآوردهاینه عوامل 
برد. نکته مهز مدل را باال می برآوردیی ارساند و کاربه حداقل می

ای از این است که پارامترهای معادالت سهز هاینه زیر مجکوعه
این معادالت  برآوردباشند و پارامترهای تابع هاینه ترانسلوگ می
تابع هاینوه بوه تنهوایی،     برآوردبه صورت سیستکی در مقایسه با 

 (& Deelchandشووود راتری موی هوای کووا بوورآوردمنجور بوه   

(Padgett, 2009. ها، تعداد پارامترهایی که افاایش تعداد نهاده با
یابد. با وجود جکالت درجه دو زده شود نیا افاایش می برآوردباید 

بوه عنووان یوک مشوکل     خطی هزها، پدیده ضرب نهادهو حاصل
توان با حذف متغیرهایی کوه  می ،مطرح خواهد شد. در این حالت

د تا حودی مشوکل را برطورف نکوود     دار نیستناز نظر آماری معنی
های تقارن و پس از اعکال محدودیت (.1391بخشوده و اکبری، )

هکگنی تابع، معادالت تابع هاینوه ترانسولوگ و معوادالت سوهز     
 .شدزمان برآورد هاینه به صورت سیستز معادالت و هز

که مجکود معادالت سوهز هاینوه برابور بوا یوک       با توجه به این
جتنواب از انفورادی شودن مواتریس کوواریوانس      باشد، بورای ا می

اجاای اخالل، الزم است یکی از معادالت سهز هاینه از سیستز 
د. الزم بوه نکور اسوت، ترکیوب متفواوت از      شوو معادالت حوذف  

معادالت سهز هاینوه نتوایج یکسوانی را در بور خواهود داشوت.       
ضرایب مربوط به معادله حذف شده، پس از برآورد مدل با توجوه  

ها قابل محاسبه اسوت. در  رابر یک بودن مجکود سهز هاینهبه ب
جهت برآورد الگو، معادلوه مربووط بوه سوهز هاینوه       ،این مطالعه

ر آن، از وز ککتوه به سهوداری تجهیاات با توجورات و نگهوتعکی
 د.شسیستز حذف 
که متغیرهای وابسته در یک معادله به عنوان متغیور   با وجود این

کوه   شود، ولی با توجه به ایندیگر ظاهر نکیمستقل در معادالت 

بنوابراین جکوالت    ،مجکود معادالت سهز هاینه برابر یک اسوت 
این ترتیوب،  باشد. به اخالل این معادالت از یکدیگر مستقل نکی

ولوی از   ،باشوند از یکدیگر مسوتقل موی   اگر چه معادالت به ظاهر
از  ،الوت طریق جکالت اخالل با یکدیگر مرتبط هستند. در این ح

ضورایب اسوتفاده    بورآورد روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای 
با توجه به موارد فووق، در   (.1331ای و هککاران، شود )شرزهمی

سیستز مذکور از روش رگرسیون بوه   برآورداین مطالعه نیا برای 
,Zellner ( منسوب به زلنر  (11))ISUR(ظاهر نامرتبط تکراری 

 استفاده شده است. 1962)
، در مرحله اول هر یک از معوادالت بوه روش   (ISUR)در روش 

)OLS((12) شوود. در ایون مرحلوه جکوالت پسوکاند و      برآورد می
د. در شوو کوواریانس محاسبه موی  -یس واریانسبرآوردی از ماتر

 اسوت  برآورد شده GLS((13)(ضرایب از طریق روش  ،مرحله بعد
کوواریوانس محاسوبه    -و سپس پسوکاندها و مواتریس واریوانس   

جایی که دسوتگاه معوادالت نسوبت بوه پارامترهوا       شود. از آنمی
گورا شودن   باشد، مراحل فوق توا زموان هوز   غیرخطی و مقید می
 (.1391یابد )هژبرکیانی و نعکتی، برآوردها ادامه می

متغیرهای موورد اسوتفاده    ،قبل اشاره شد قسکت طور که درهکان
های سوخت و هاینه ،های پرسنلیهاینهدر مطالعه حاضر شامل: 

، هوای موواد اولیوه   هاینوه  ،های تعکیور و نگهوداری  هاینه، انرای
، مقودار تولیود   هاینوه متوسوط  ، هاینه کل ،های استهالکهاینه

نتووایج حاصوول از بوورآورد باشوود. مووی قیکووت فووروشسوویکان و 
جودول  ه در پارامترهای تابع هاینه هکراه با معادالت سهز هاینو 

 مشواهده ( 1جودول ) کوه در  طوور  شوده اسوت. هکوان   ه یارا(، 1)
شود، متغیر اثور متقابول هاینوه پرسونلی بوا هاینوه تعکیور و        می

داری، معنوادار  نگهداری تجهیاات در هیچ یوک از سوطوح معنوی   
باشد. اثر متقابل مقدار تولیود و هاینوه اسوتهالک در سوطح     نکی

ایون در حوالی اسوت کوه تکوامی       .باشود معنوادار موی   %1خطای 
باشند. نتایج دار میمعنی %1مانده در سطح خطای غیرهای باقیمت

که اقدام به  (1391 ،نژاد و برهانییانیسقا)با مطالعه  ،این مطالعه
در  ،مطابقوت دارد. زیورا   ،تابع هاینه صنعت سیکان نکودند برآورد

ها نیا در تابع ترانسلوگ برآورد شده، متغیر مربووط بوه   مطالعه آن
انی، قیکت مواد اولیه، قیکت سووخت و بورق در   قیکت نیروی انس

ر مقدار تولید سیکان ومتغی ،چنینهزباشد. دار مییومعن %1سطح 
 باشد.معنادار می %1نیا در سطح 

 93/2ضریب تعیین تابع هاینه برآورد شوده   ،(2)جدول  اساسبر 
و ضرایب تعیین معادالت سهز هاینه پرسنلی، سوخت و انورای،  
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، 19/2، 31/2تعکیر و نگهداری، مواد اولیه و استهالک به ترتیوب  
ب تعیوین توابع   به دست آموده اسوت. ضوری    90/2و  19/2، 13/2

از تغییرات هاینه کل تولید سویکان   %93دهد که هاینه نشان می
توسط متغیرهای مقودار تولیود سویکان، هاینوه پرسونلی، هاینوه       

سوخت و انرای، هاینه تعکیر و نگهوداری، هاینوه موواد اولیوه و     
هاینه استهالک پرداختی به ازای هر واحد )تن( توضیح داده شده 

 است.

 

 برای صنعت سیمان ISUR: نتایج حاصل از برآورد پارامترهای تابع هزینه ترانسلوگ به روش (1)جدول 
 tآماره  مقدار برآورد پارامتر tآماره  مقدار برآورد پارامتر

0α ***13/11 33/12 WRγ 229/2- 03/2- 

Wα ***33/1- 31/11- WMγ ***21/2- 21/9- 

Fα ***92/2- 33/9- WDγ ***23/2- 21/3- 

Rα ***13/3 29/29 FFγ ***13/2 9/20 

Mα ***11/2- 1/0- FRγ ***19/2- 33/10- 

Dα ***09/2 21/3 FMγ ***23/2- 21/9- 

WQγ ***10/2 12/13 FDγ ***21/2- 01/9- 

FQγ ***21/2 31/12 RRγ ***23/2 13/9 

RQγ ***13/2- 13/22- RMγ ***11/2- 39/9- 

MQγ ***21/2 21/1 RDγ ***21/2- 33/3- 

DQγ **22/2- 31/1- MMγ ***1/2 33/11 

WWγ ***11/2 91/22 MDγ ***21/2- 19/0- 

WFγ ***21/2- 1/13- DDγ ***21/2 93/13 

  باشند.درصد می 1و  1، 12داری در سطح *، **، *** به ترتیب معنی   های تحقیقمأخذ: یافته
 

 زده شدهبرآورد: ضرایب تعیین و ضرایب تعیین تعدیل شده برای معادالت (2)جدول 

 (2Rضریب تعیین تعدیل شده ) (2Rضریب تعیین ) معادله
 91/2 93/2 تابع هاینه ترانسلوگ

 33/2 31/2 معادله سهز هاینه پرسنلی

 11/2 19/2 معادله سهز هاینه سوخت و انرای

 11/2 13/2 معادله سهز هاینه تعکیرات و نگهداری

 11/2 19/2 معادله سهز هاینه مواد اولیه

 90/2 90/2 معادله سهز هاینه استهالک

 های تحقیقمأخذ: یافته
  

هوای تولیود   ها از کل هاینهپس از محاسبه سهز هر یک از نهاده
، (ISUR)سیستز معوادالت بوا روش    برآوردبه ککک لز شفرد و 

هوا مشوخص شود. پوس از آن     های قیکتی تقاضای نهواده کشش

 بورآورد کشش قیکتی محصول در تابع هاینه )بوا مشوتق از توابع    
( و بوه ازای  11)شده نسبت به مقدار محصول( از طریوق رابطوه   

 د.شها به صورت زیر محاسبه مقادیر میانگین داده

(13) 
log

0.14*ln 0.06*ln 0.18*ln 0.05*ln 0.02*ln 0.95
log

w f r m d
C

r r r r r
q


     


 

 

 ی( حوال بوا جاگوذار   13از رابطوه )  ینهپس از محاسبه کشش ها
صونعت   یینها ینهها توانی( م19مقدار به دست آمده در رابطه )

 یموال بوا توجوه بوه صوورت     یدمتوسط تول ینهرا محاسبه نکود. ها

هور تون    یبوه ازا  یوال ر یلیونم 223/2مورد مطالعه  یهاشرکت
هر  یصنعت به ازا یینها ینهها یرمحاسبه شد. بر اساس رابطه ز

 شد. محاسبه یالر یلیونم 130/2تن 
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، با در دسوت داشوتن قیکوت فوروش     (11) حال با توجه به رابطه 

در این صونعت   )( اکسیدکربندیو ضریب انتشار  )P(سیکان 
را محاسوبه   اکسیدکربندیتوان مالیات سبا مناسب بر انتشار می
 نکود.
آمار گردآوری شده از انجکن صنفی کارفرمایان صونعت   اساس بر

به طور  1332-33های سیکان، قیکت هر تن سیکان در طی سال
میلیوون ریوال بووده اسوت.      313/2میانگین در کشوور برابور بوا    

در صونعت سویکان،    اکسویدکربن دیانتشوار  بررسی با  ،چنینهز
هر  تن به ازای 392/2اکسیدکربن مشخص شد که تولید کل دی

آن از  %33آن از سوونگ آهووک و  %12باشوود )توون کلینکوور مووی
با در نظر گرفتن این نکته کوه   (.1333)حقیر چهرگانی، سوخت( 

تون کلینکور بوه کوار بورده       31/2در تولید هر تن سیکان حودود  
اکسویدکربن بوه   تولید کول دی توان نتیجه گرفت که شود، میمی

ا جاگوذاری قیکوت   باشد. حال بو تن می 32/2ازای هر تن سیکان 
میلیووون ریووال( و ضووریب انتشووار     313/2فووروش سوویکان ) 

، مالیوات سوبا بور انتشوار     زیور ( در رابطوه  32/2) اکسیدکربندی
 قابل محاسبه است. اکسیدکربندی
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گوردد کوه نورا مالیوات سوبا      مالحظه می (22)با توجه به رابطه 
در صنعت سیکان به ازای هر تن  اکسیدکربندیمناسب بر انتشار 
 باشد.می درصد 11تولید برابر با 

وریکی بوه صوورت   ینرا مالیات پیگویی یا مالیات سبا در مبانی ت
ضریبی از میاان آلودگی منتشر شده توسط بنگواه، معرفوی شوده    

( به طور عکلی 1333 ،شجاعی)است. در پژوهش حاضر و مطالعه 
صنعت خکیر و کاغذ، این نرا تابعی از سوطح  در صنعت سیکان و 

تولید و با توجه به سهز آلودگی از کل تولید ایون صونایع مودنظر    
در  )1(مالیوات پیگوو    ،وریوک یقرار گرفته است. در مبانی ت

آوری بوه فون   )(ضوریب انتشوار آلوودگی     شود.نظر گرفته می
مقایسه  تولید، مواد اولیه مورد استفاده و سایر عوامل بستگی دارد.

در ایون   اکسویدکربن دینرا مالیات سبا برآورد شوده بور انتشوار    
او نورا  دهود کوه   نشان موی  (1333 ،شجاعی)با مطالعه  ،پژوهش

 1332-31را طی دورۀ زمانی مالیات بر پسکاندهای صنعت کاغذ 

تان، گویالن، مازنودران و   در شش استان تهوران، فوارس، خوزسو   
اسوت کوه نورا    . این در حوالی  برآورد کرده است %10/9مرکای 

با توجه به  باشد.برآورد شده در این مطالعه دو برابر این مقدار می
ای بدین صورت در خوارن از کشوور در ارتبواط بوا     که مطالعه این

 توانمی ،در اینجا .برآورد نرا بهینه مالیات سبا انجام نشده است
برای  ;Kim et al., 2011) (Lee & Zhang, 2012از مطالعه 

 (Leeکوه در مطالعوۀ   بیان چند نکته استفاده کرد. با توجه به آن

(& Zhang, 2012 اکسویدکربن دی انتشار بالقوۀ کاهش بیشترین 
 از آن .در صنعت تولیدات معدنی غیر فلای به دست آموده اسوت  

فلوای  غیر معودنی  ان نیوا یکوی از صونایع   جایی که صنعت سیک
 تووان میدر این صنعت در کشور و اعکال مالیات سبا با  ،باشدمی
از  دسوت یافوت.   اکسویدکربن دیدر انتشوار  این کاهش بالقوه  به

 آثوار  ،(Kim et al., 2011)گونوه کوه بیوان شود     طرفوی هکوان  
را بررسی کرده و  اکسیدکربندیمالیات بناین بر انتشار  بلندمدت

با انجام تحلیل حساسویت بور روی نورا مالیوات بنواین، نتیجوه       
 دالر در مالیات به ازای هور تون انتشوار    10گرفتند که با افاایش 

، میاان انتشار این آالینده در حدود یوک میلیوون   اکسیدکربندی
توان به اهکیوت  یابد. با توجه به این مطالعه نیا میتن کاهش می

مقودار   چنوین هوز هوا و  سبا در کاهش میاان آالینده مالیاتنرا 
 بالقوۀ این کاهش پی برد.

 

 گیریتیجهنبحث و 
این مطالعوه بوا هودف بورآورد مالیوات سوبا مناسوب بور انتشوار          

در صنعت سویکان صوورت گرفتوه اسوت. بورای       اکسیدکربندی
پرداخته شد که نشان  زیستابتدا به آمار و ارقام محیطشرود کار، 
و  زیسوت هوای محویط  ت بد کشوورمان از نظور شواخص   از وضعی

نکاید. در ضرورت تحقیق حاضر را بیان می ،آلودگی دارد. این امر
 ،های صنعت سیکان مورد بحث قرار گرفت. سوپس آلودگی ،ادامه

مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصاد آلوودگی مورور و بررسوی    
مالیات سبا  تابع هاینه صنعت سیکان برای محاسبه ،د. در ادامهش

آمار و  ،د. برای این کارشبرآورد  اکسیدکربندیمناسب بر انتشار 
 13موالی  اطالعات مربوط به هاینه تولید این صونعت از صوورت  

د. شو اسوتخران   1332-33هوای  شرکت فعال بورس در طی سال
تابع هاینه ترانسلوگ نشان داد که تکامی متغیرهای  برآوردنتایج 



 13  در صنعت سیمان ایران اکسیدکربندیانتشار  برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر

اثر متقابل هاینه پرسنلی با هاینوه تعکیور و    الگو به غیر از متغیر
این امر بیوانگر آن اسوت    باشند.دار مینگهداری تجهیاات، معنی

توابع هاینوه    برآوردکه تابع هاینه ترانسلوگ، مدل مناسبی برای 
در صنعت سیکان است. ضریب تعیین تابع هاینه بیانگر آن اسوت  

متغیرهوای   از تغییرات هاینه کل تولیود سویکان توسوط    %93که 
 توضیحی وارد شده در الگو توضیح داده شده است.

ها با لز شفرد، معادالت تابع هاینه و سهز با محاسبه سهز هاینه
د. با بوه  شبرآورد ، (ISUR)هاینه به صورت سیستکی و با روش 

دست آوردن کشش هاینه از تابع برآورد شوده و متوسوط هاینوه    
سپس با جاگذاری هاینه  د.شتولید، هاینه نهایی صنعت محاسبه 

در  اکسویدکربن دینهایی، قیکت فروش سیکان و ضریب انتشوار  
معادله مورد استفاده، مالیوات سوبا مناسوب بور آلوودگی صونعت       

د. براساس نتایج، نرا مالیوات سوبا مناسوب بور     شسیکان برآورد 
در صنعت سیکان بوه ازای هور تون تولیود      اکسیدکربندیانتشار 
باشد. این مقدار تقریباً دو برابر نرا برآورد شوده  می 11/2برابر با 
 چنوین هوز باشود.  ( برای صنعت کاغذ موی 1333 ،شجاعی)توسط 

که نرا مالیات سبا با ضریب انتشار آلوودگی رابطوه   د شمشخص 
ر آلودگی عکس دارد. یعنی با افاایش نرا مالیات سبا میاان انتشا

 یابد.کننده کاهش میهای آلودهتوسط بنگاه
 د:شودر ادامه پیشنهاد می

به عنوان یکی  ها و اباارهای اقتصادی کنترل آلودگیاز روش .1
هوای  های غیر تکنولوایک، جهوت کواهش آلوودگی   از روش

 صنعت سیکان استفاده شود. زیستحیطم

زیسوت  محویط های نیربط از جکله سازمان حفاظوت  سازمان .2
هووای موجووود در کشووور و کشووور، بووا بررسووی زیوور سوواخت

مهیاسووازی شوورایط، از مالیووات سووبا بووه عنوووان یووک ابوواار 
 زیسوت هوای محویط  ترل و کاهش آلودگیاقتصادی برای کن

 د.استفاده نکای
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