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 چکيده

باشد كه در نتيجه آن هر روز بر تعداد افرادي كه بر اثر هاي شهرنشيني ميترين پيامدآلودگي هواي شهري يكي از بزرگ زمينه و هدف:

هاي ايران است كه مانند شود. شهر مشهد از جمله كالن شهردهند، افزوده ميميهاي تنفسي، قلبي و ريوي، جان خود را از دست ناراحتي

كننده هوا در رديف هفتم ها و منابع آلودههباشد. اين شهر به دليل كثرت آاليندساير كالن شهرها مبتال به شرايط و مسائل خاص خود مي

هاي فسيلي بر تقاضاي سوخت، رفاه و آلودگي هوا ثرات حذف يارانه سوختهاي آلوده كشور قرار دارد. هدف اصلي اين مطالعه بررسي اشهر
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هاي فسيلي اي و مصرفي سوختهاي فسيلي، تقاضاي واسطهكه با حذف يارانه سوختنتايج به دست آمده حاكي از آن است يافته ها:
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Abstract 

Nowadays, one of the most important subjects concerning environmental quality is urban renewal and 

air pollution. Therefore, governments should strive to take various policies and programs to overcome 

the environmental problems including air pollution or negative effects of human functions on 

environment. This study uses an input-output table of the Khorasan-Razavi province in 2001 and 

amount of pollutants and greenhouse gas emissions to survey the welfare and environmental effects on 

decline of subsidy on fossil fuels. For this purpose, using MCP and GAMS software, welfare changes 

with and without environmental impact, changes in demand for fossil fuels and changes in pollutants 

for 4 scenarios have been studied. Results showed that the elimination of subsidy on fossil fuels would 

reduce the demand for fossil fuels as an intermediate input and final good. If the environmental effects 

are considered, in the all scenarios, the welfare changes will be positive and the welfare will increase 

with the omitting rate increase. The highest growth rate of welfare is obtained to be15%. 

Keywords: Subsidy on fossil fuels, Emission, CGE, Mashhad. 
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 مقدمه

هااي شهرنشايني ترين پيامدآلودگي هواي شهري يكي از بزرگ

باشد كه در نتيجه آن هر روز بار تعاداد افارادي كاه بار اثار مي

-هاي تنفسي، قلبي و ريوي، جان خود را از دسات مايناراحتي

هاي ايران شود. شهر مشهد از جمله كالن شهردهند، افزوده مي

باتال باه شارايط و مساائل است كه مانند ساير كاالن شاهرها م

ها و مناابع هباشد. اين شهر به دليل كثرت آاليندخاص خود مي

هاي آلوده كشاور قارار دارد كننده هوا در رديف هفتم شهرآلوده

(. از طرفي بخش انرژي يكي از زيربناهااي توساعه هركشاور 1)

آيد. اين بخش از مرحله توليد تا مصرف، موجب نشار بشمار مي

گاردد. در مراحال محيطاي مايهااي زيساتآاليندهبسياري از 

اكتشاف، استخراج، بهره برداري، انتقال، تبديل، توزيع و مصارف 

هاي آب، خاك، هوا و صدا هاي محتلف انرژي انواع آلودگيحامل

شود كه هريك داراي اثرات خاص خود بر روي انسان و توليد مي

رژي مربوط باشد. اما مهمترين آلودگي بخش انمحيط زيست مي

 (. 2باشد )به آلودگي هوا در اثر احتراق سوختهاي فسيلي مي

-هاي فسيلي يكي از نهاده هاي مهم مصرفي در بخاش سوخت

تر از قيمات هاي توليدي است كه در ايران با قيمت بسيار پايين

گيرد كنندگان قرار ميجهاني در اختيار توليدكنندگان و مصرف

اختي را به خود اختصاص ماي دهاد. و سهم زيادي از يارانه پرد

باتوجه به قيمات بسايار پاايين ساوخت و مصارف بااالي آن و 

كاه پرداخات متعاقباً افزايش رو به رشد آلودگي هوا و از آنجايي

كناد، لاذا ها هزينه سنگيني بر اقتصااد كشاورها وارد ماييارانه

بيشتر كشاورها باه دنباال حاذف ياا اصاالم سيساتم ياراناه و 

باشند. با توجه به اهميت موضاوع، در ايان آن مي هدفمندكردن

هااي فعلاي ساوخت، مطالعه تالش شده است تا با بررسي يارانه

هاي هوا بررساي و ارزياابي اثرات حذف يارانه سوخت بر آالينده

 شود. 

هاي مرتبط باا انارژي و محايط زيسات در سه دهه اخير چالش

ارزياابي آن، موجب مطالعات گسترده اقتصاددانان در تحليال و 

همچنين توجه ويژه برنامه ريزان به انرژي به عنوان نماد سرمايه 

طبيعي شده است. عاملي كه از يك سو بر انباشت سرمايه مادي 

شود افزايد و از سوي ديگر، موجب كاهش سرمايه طبيعي ميمي

هاي تجديد ناشدني(. با اين اهميات مباحاا انارژي باه )انرژي

هاي كالن و مدلهاي بزرگ اقتصااد يزيصورت خاص در برنامه ر

هاي اوليه انرژي و اقتصاد، باه خصاوص وارد شده است. پژوهش

هاي اقتصاد خرد انجام گرفتاه اسات. در آمريكا بر اساس تئوري

سامان دهاي ياراناه انارژي در اياران نياز ماورد توجاه باوده و 

تحقيقات فراواني در اين زمينه انجام گرفته اسات كاه برخاي از 

 ها عبارتند از:آن

(، كاه باه تعياين قيمات مناساب 1316ي كدخدازاده )مطالعه

هاي اقتصاد كالن هاي انرژي در ايران و آثار آن بر شاخصحامل

اي ديگار مركاز مطالعاات انارژي (. در مطالعه3) پرداخته است

(، كارايي انرژي در ايران و در كشورهاي در حال توساعه 1381)

گاذاري (. اصالم سياست قيمات4ه اند )را مورد مطالعه قرار داد

ي مركاز مطالعاات باين فرآورده هاي نفتي كشور عنوان مطالعه

( نياز 1316بزرگزاده ) .(5باشد )( مي1382المللي وزارت نفت )

هااي انارژي و آثاار آن بار اي به حذف ياراناه حامالدر مطالعه

 (..6هاي هزينه در بخش خانگي شهري پرداخته است )دهك

(، به منظور ارزيابي اثرات اقتصادي افازايش 1991بويد ) اوري و

هاي انرژي در مكزيك، تاثير افزايش قيمت بنزين و قيمت حامل

برق را در اقتصاد مكزيك با استفاده از يك مدل تعادل عماومي 

قابل محاسبه، مورد بررسي قرار دادناد. نتيجاه مطالعاه ماذكور 

هش مصرف انرژي، حاكي از آن است كه افزايش قيمت، سبب كا

كاااهش اثاارات مخاارب زيساات محيطااي و در نهاياات، افاازايش 

تاوان بخشاي از آن را باراي شاود كاه مايدريافتهاي دولت مي

 (.1هاي خارجي و تعديل آن بكار گرفت )بازپرداخت بدهي

اي به منظور بررسي اثار (، در مطالعه2000برومينت و تالپسي )

ا استفاده از جدول داده هاي نفت خام در تركيه و بتورمي قيمت

هاي قيمت نفت را بر سطح عمومي ستانده، اثر ناشي از شوك –

 درصاد 20ها بررسي كردند و چنين نتيجاه گرفتناد كاه قيمت

درصدي در ساطح  08/1افزايش قيمت نفت خام، باعا افزايش 

شود. علت اين امر ناشي از كم باودن ساهم ها ميعمومي قيمت

 (.8ركيه قلمداد شده است )نفت در توليدات صنعتي ت
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(، در پژوهشي با هدف ارزيابي اثرات يارانه انرژي بار 2003دابو )

روي مصرف و عرضه انرژي در كشور زيمباابوه، اثارات پرداخات 

هاي انرژي مانند نفت سفيد، برق و سوخت چوب را يارانه حامل

بررسي نمود. نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه هزينه هاي 

مصرفي خانوارهايي كه از سوخت چاوب هماراه باا نفات انرژي 

تار از بايش درصاد 8/20كنناد، باه مقادار سفيد اساتفاده ماي

كنند. اي( استفاده ميخانوارهايي است كه از برق )با قيمت يارانه

همچنين يارانه ماهيانه براي طبقات مختلف خانوارهاي زيمبابوه 

ز اين مبلا،، فقاط ميليون دالر در سال است كه ا 8/1816برابر 

به  درصد 1/92رسد و بقيه يعني به خانوارهاي نيازمند مي 3/1%

 (. 9يابد )افراد غير نيازمند اختصاص مي

هااي اي به مقايساه كااركرد روش(، در مطالعه1311باستانزاد )

هاي تعادل عمومي در بررسي اثار تاورمي ستانده و مدل –داده 

گازطبيعي، بارق و فارآورده هاي انرژي مانند تغيير قيمت حامل

هاي اقتصااد هاي نفتي بر شاخص بهاي توليدات هريك از بخش

ستانده و مدل تعاادل عماومي طاي دوره  –از طريق مدل داده 

هاي آب پرداخت و چنين نتيجه گرفت كه بخش 1318 -1314

اي نهاده هاي ورودي و سهم بااالي و برق به علت تركيب هزينه

اي آن بيشاترين هاي واساطهوع هزينهحاملهاي انرژي، در مجم

هاي نفتي هاي كشاورزي و فرآوردهتاثير را پذيرفته اند. اما بخش

اي محادود حاملهااي انارژي در از يك سو به علت سهم هزيناه

هايي كه اثر هاي ورودي آنها و تاثيرپذيري از بخشتركيب نهاده

ناد، پذيرهاي انرژي ميمستقيم كمتري از تغييرات قيمت حامل

تاثير كمتري را پذيرفته اند. همچنين بخش برق به علت تركيب 

هزينه اي نهاده آن، باالترين نرخ تورم را دارد و با متوسط رشاد 

باشاد. سااير درصد، داراي بيشترين رشد هزيناه ماي 23ساالنه 

دهاد درصد رشد از خاود نشاان ماي 18تا  16ها نيز بين بخش

(10.) 

هاي تجااري، افازايش نارخ ارز و (، سياست2002جنسن و تار )

هاي انرژي ايران را در يك مدل تعادل عماومي مطالعاه سياست

نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه اصاالم اخاالل در ايان ساه 

-بازار، منافع بزرگي به همراه داشته و اين منافع درآماد مصارف

درصد ايان مناافع در  1دهد. درصد افزايش مي 50كنندگان را 

 36درصاد باه دليال اصاالم نارخ ارز و  1حات تجاري، اثر اصال

آيد. باه هاي انرژي به دست ميدرصد در اثر اصالم قيمت حامل

هاي مناسب هدفمناد كاردن ياراناه كاالهاا عالوه اتخاذ سياست

ها را بار فقارا كااهش دهاد. در تواند آثار منفي اصالم قيمتمي

مساتقيم  صورتيكه منافع به دست آمده به صورت پرداخت هاي

درآمدي در اختيار همه خانوارها قارار گيارد، تارثير بزرگاي بار 

افزايش درآمد خانوارهاي فقير در مقايسه با وضاع فعلاي دارد و 

 140و  290فقيرترين خانوارهاي روستايي و شهري باه ترتياب 

 (. 11شود )درصد بر درآمدشان افزوده مي

رد مياازان اي باه باارآو(، درمطالعااه1383كرباساي و همكاااران )

هاي فسايلي هاي هوا ناشي شده از مصرف سوختانتشار آالينده

-در صنايع مختلف كشور پرداختند. نتايج مطالعه آنها نشان مي

دهد بيشترين آلودگي منتشره مربوط به صنايع محصوالت كاني 

هاا، غير فلزي به جز نفت و زغال سنگ بوده و در مياان اساتان

را به خود اختصااص داده اسات. استان تهران بيشترين آلودگي 

بهترين راه حل پيشنهادي آنها براي كاهش اين آلودگي استفاده 

هااي فسايلي، هاي پاك است كه در مقايسه با ساوختاز انرژي

نمايناد. اماا اساتفاده از مقدار ناچيزي از آلاودگي را ايجااد ماي

-هاي پاك به خصوص براي كشور ما باه زماان و سارمايهانرژي

دي نياز خواهد داشت و به هماين جهات اساتفاده از گذاري زيا

هااي فسايلي ماواد گاز طبيعي را كه نسابت باه سااير ساوخت

 (.12اند )نمايد توصيه كردهآالينده كمتري ايجاد مي

در اين مطالعه به دليل اينكه مهمترين آلودگي بخاش انارژي و 

باشد. هدف اصلي بررسي اثرات سوخت مربوط به آلودگي هوا مي

هااي فسايلي بار تقاضااي ساوخت، رفااه و يارانه سوخت حذف

آلااودگي هااوا در مشااهد بااا اسااتفاده از ماادل تعااادل عمااومي 

 محاسباتي است. 

 بررسی روش

اي از هاي تعادل عمومي براي تحليل دامنه گساتردهامروزه مدل

مسائل اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته ياا در حاال توساعه 

بسايار انعطااف پاذير باوده و باا در ها شود، اين مدلتدوين مي

نظرگرفتن قاانون والاراس در بازارهاا، تواناايي زياادي باراي در 

برگرفتن مباحا مختلف اقتصادي دارند. مزيت بزرگ اين مادل 
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دهاد اثارات تغييارات اين است كه باه اقتصااددانان اجاازه ماي

زا را در چارچوب سيستمي كه با تماام سياستي و يا عوامل برون

اقتصادي و كل جهان در ارتباط است، بررسي و تحليل  بخشهاي

هاي حل عددي، مدلهاي تعادل عمومي قابل كنند. در بين مدل

اي توسط سازمانهاي ملي و بين المللي محاسبه به طور گسترده

براي تحليل سياستهاي اقتصادي در سطوم بخشي و كل اقتصاد 

تعاادل  هاايگيرناد. مزيات اصالي مادلمورد استفاده قرار ماي

هااي متقابال عمومي قابل محاسبه اين است كه عكا  العمال

بازاري مربوط به قيمت را سازگار با سطح خرد نمايش مي دهد. 

تبيين همزمان منبع ايجاد درآمد افراد و محل مصارف آن، ايان 

مدل را قادر مي سازد تا تارثير ماداخالت سياساتگذاري را هام 

ع درآمد مورد توجه قرار روي كارايي كل اقتصاد و هم روي توزي

 )CGE1دهد. اين موضوع مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه )

هاي كماي دخالتهااي را به عنوان يك ابزار استاندارد در تحليل

هاي زيادي نظير سياست مالي، سياسات سياستگذاري در حوزه

 محيطي تبديل نموده است. تجاري و سياست زيست

د اساتفاده در ايان مطالعاه، مدل تعادل عمومي محاسباتي ماور

-اساساً نئوكالسيك و مبتني بر نظريه تعادل عمومي والراس مي

كاردن  توليدكنناده باه بيشاينه فرض بر اين است كه هرباشد. 

سود خود كه عبارت از تفاوت درآمد ناشي از فروش محصاول و 

اي اسات، هزينه ناشي از خريد عوامل توليد و كاالهااي واساطه

مطالعات كه به بررسي  از ين مطالعه مانند بسياريپردازد. درامي

ا ماليااات سااوخت يااكااربن و  اصااالحات ماليااات ساابز، ماليااات

(؛ 2002و 1991) ازجملاااه: باااورينگرو رادرفاااورد)پرداختناااد 

 بورينگر و همكاران و (2004) (؛ البانديرا و همكاران1998هيل)

ژي كاالها به دو گروه كلي كاالهااي انارژي و غيرانار ((،2002)

كاالهاي غيرانرژي باا اساتفاده از عوامال اولياه، شود.ميتقسيم 

شود. محصول در بازارهاي اي توليد ميهاي واسطهانرژي و نهاده

شاود و توليدكنناده بار اسااس تئاوري رقابت كامل فروخته مي

كند و سودش را باا اقتصاد خرد نئوكالسيك استاندارد رفتار مي

كناد. گيارد حاداكثر ماييكاه از باازار ماهاي مشخصايقيمت

همچنين مشاابه مطالعاات ماذكور، تكنولاوژي تولياد در هماه 

                                                 
1- Computable General Equilibrium. 

كند و با كشاش ها بازده ثابت نسبت به مقياس را ارائه ميبخش

شاود. باراي تابع توليد مشاخص ماي، 2(CESجانشيني ثابت )

كاار و )نيروي توليد شده تنها عوامل كاالهاي انرژي فرض توليد

  .(1شكلهمانند ) ودرسرمايه( بكار مي

                                                 
2- Constant Elasticity Substitution. 



 

                                                                                                .... حذف يارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا   

 

290 

 
 های فسيلیسوخت توليد تکنولوژی -0شکل

Figure 1- Nesting in fossil fuel production. 

 

در  توليد كاالهاي غير انرژي 1اياما همانطوركه ساختار آشيانه

ترين سطح تكنولوژي، كاالي دهد، در پاييننشان مي 2شكل

اي داخلي و دارد كه از تركيب كاالي واسطه اي قرارواسطه

اي وارداتي و توسط يك تابع با كشش ثابت كاالي واسطه

اين كاالي مركب بدست آمده سپ   ،آيدجانشيني به دست مي

هاي با تركيب ارزش افزوده و نهاده 2توسط يك تابع لئونتيف

اي واسطه شوند. يعني توليدكنندگان كااليانرژي تركيب مي

 و تركيب كل كاالهاي انرژي و عوامل اوليه يعني  i Aانرژيغير

KLEگيرند. به بيان را براي هربخش در نسبت ثابت بكار مي

فرض بر اين است كه  آمده است، 1همانطور كه در رابطه  ديگر

-( با كاالي واسطه نميKLEتركيب ارزش افزوده و انرژي )

هريك در توليد  توانند جانشين يكديگر باشند و بنابراين سهم

 .ستانده هر بنگاه ثابت است

  Z(S) = min (                     

(1                )  

امين كاالي واسطه ، Sتوليد بخش  كه در آن

سرمايه و  -تركيب نهاده كار  ، Sغير انرژي در بخش 

 بصورت تواندمي خود KLE د.باشمي Sانرژي در بخش 

                                                 
1- Nested structure. 

2- Leontief.  

به صورت  انرژي مركب كاالي و افزوده ارزش از، CESتابعي

)شرم پارامترها و متغيرهاي معادالت ذيل در  شود تركيب ذيل

 مقاله آمده است(.1پيوست 

(2) 

 
 

 

 فسيلی هایسوخت

CET 

 CES (K) سرمايه    (L)کار نيروی

 یصادرات بازار محصوالت
 داخل بازار محصوالت
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 یغير سوختکاالهای توليد تکنولوژی -3شکل

Figure 2- Nesting in non-fossil fuel production. 

 

 توليدي بخش هر افزوده ارزش تكنولوژي، از ديگري سطح در 

 كار نيروي) توليد عوامل از CES تابعي صورت به تواندمي تنها

 (. 3رابطه) شود توليد (سرمايه و

 (3) 

 

 و( EG) گاز از CES تابعي صورت به نيز انرژي مركب كاالي

 .(4)رابطه  شودمي توليد( EO)نفتي هايفرآورده

(4) 

 

همه كاالها و خدمات توليد شده، به بازار  اين مطالعه مدل در

هاي مختلف جانشين شوند. توليدكاالها توسط فعاليتعرضه مي

چراكه ممكن است كاالي توليد شده  .ناقص يكديگر هستند

هاي مختلف از نظر كيفيت، زمان توليد و يا محل توسط فعاليت

د با يكديگر متفاوت باشند. به دليل جانشين ناقص بودن تولي

هاي مختلف، از يك تابع محصول توليد شده توسط فعاليت

CES شود و به اين ترتيب كل براي تركيب آنها استفاده مي

-كاالهاي ساخت داخل مي آيد.كاالي توليد داخل به دست مي

ي نهايي هر تواند صادر يا با كاالهاي وارداتي تركيب شده و كاال

ديگر، بنگاه به منظور  بخش را ايجاد كند. به عبارت

حداكثركردن درآمد خود كاالي ساخته شده در داخل را يا به 

كند. بنگاه اين كند و يا به خارج صادر ميبازار داخلي عرضه مي

دهد. اين تابع عمل را با استفاده از يك تابع انتقال انجام مي

د با كشش جانشيني ثابت دارد، اما خصوصياتي شبيه تابع تولي

همانطوركه در نامند. ( با كشش ثابت ميCETآن را تابع انتقال)

كاالي عرضه شده در داخل )از است،نشان داده شده 3شكل

(، با كاالي وارداتي كاالي ساخته شده داخلي يعني

ه رابط) كندتركيب شده و كاالي نهايي )آرمينگتون( را ايجاد مي

5.)   

(5)  

 

 

 

 

 

 

 

 
CES  C

E

S 

 E) (انرژی (KL) کار نيروی –سرمايه  

 (L)کار نيروی (K) سرمايه (EO)نفت (EG)گاز

CES 

 صادرات بازار محصوالت   داخل بازار محصوالت

 (KLE) انرژی – کار – سرمايه     و برق انرژی غير هاینهاده  
 

CET 

Leontief 

CES 



 

                                                                                                .... حذف يارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا   

 

293 

 
 

 

 

  

 
 

 آرمينگتون توليد -2 شکل

Figure 3- Nesting in Armington production 

 

كاالهاي نهايي ساخته شده يا باه عناوان ماواد اولياه در تولياد 

ستانده(  -رود )جدول دادهكار مي همان كاال يا كاالهاي ديگر به

و  ابه مطالعاات باورينگر. مشارسادمايمصارف نهاايي  يا باهو 

 ( و باورينگر و همكااران1998) هيل ،(2002و1991) رادرفورد

كنناده نمايناده باا تاابع مصرف نهاايي باراي مصارف ،(2002)

شود با اين تفاوت كه مطلوبيت تنهاا مطلوبيت زير مدلسازي مي

تااابعي از مصاارف كاالهاساات و بااه دلياال در دسااترس نبااودن 

ل از فراغت درنظر گرفته نشاده اطالعات فراغت، مطلوبيت حاص

 است. 

)6(                                        

آماده اسات، باا كشاش  4كننده همانطور كاه در شاكلمصرف

تركيبااي از كاالهاااي مركااب غياار  (1)رابطااه  جانشاايني ثاباات

 كند. ( را انتخاب ميE( و كاالهاي مركب انرژي)NEانرژي)

(1)  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 مصرف آشيانه -3شکل

Figure 4- Nesting in consumption 
 

روي به چه ميازان گيرد كننده در مرحله بعد تصميم ميمصرف

باه و  (EGوگاز  EOهاي نفتي )فرآورده كاالهاي مختلف انرژي

 مصرف

  گاز   نفتی هایفرآورده  

 فسيلی هایسوخت االیکترکيب

 (CES) برق و سوختی غير کاالی ترکيب

CES 

CES 

     CES داخلی بازار محصوالت وارداتی کاالهای

 آرمينگنون تابع
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انرژي متفاوت با كشش جانشيني وي كاالهاي غيرر چه ميزان بر

 انرژي هركدام در وكاالهاي غيرانرژي  ثابت خرج كند. به عبارتي

 شوند، ميباهم تركيب  زيرCES  بعوات آشيانه ديگري با

 و كاالي مركب غير انرژيتركيب  معادالت ذيل به ترتيب بيانگر

                              .باشندمي انرژي

 )8( 

 )9( 
     

كننده شامل درآمدهاي ناشي از عرضه نيروي كاار درآمد مصرف

شااامل و درآماادهاي ناشااي از ساارمايه آنهاساات و همچنااين 

(. ازآنجايي كه 10رابطه) دشومينيز به آنها  هاي انتقاليپرداخت

در اين مطالعه تغييرات ماليات بار ساوختهاي فسايلي هام باه 

رت ماليات مصرفي و هام باه صاورت مالياات بار نهااده در صو

از اين دو طرياق مادنظر  انتقالي پرداختي ،شده است نظرگرفته

انادازي وجاود نادارد و باشد. همچنين فرض شده است پ مي

 كند. مي هزينهمصرف كننده تمام درآمد خود را 

RA * = 

 

(EG) 

*

+

)11(   

كننده نماينده وجاود شده است يك مصرفدر اين مطالعه فرض

گيارد و ر مايبها را دردارد كه هر سه نهاد خانوار، دولت و بنگاه

مخارج آن شامل مخارج مصارفي بخاش خصوصاي و خانوارهاا، 

تغييرات  در نتيجه بر اساس گذاري است.مخارج دولتي و سرمايه

 كننده تغييرات رفاه جامعه قابل بررساي اسات. اگاررفاه مصرف

رفاه جامعه بدون درنظرگرفتن آلودگي مدنظر باشد باا محاسابه 

تغييارات رفااه  ناشاي از مصارف، تغييرات ماليات بر مطلوبيات

محيطي ماليات بر ساوخت شود. اما اگر اثرات زيستمحاسبه مي

ضافه شود تاا مطلوبيت ا تابع نيز مدنظر باشد، بايد جزء دومي به

كاه در ايان مطالعاه تنهاا باه از آنجااييبيانگر اين اثرات باشد. 

كاااليي اسات كاه  پرداخته شده است، آلودگي هوا آلودگي هوا

ميزان توان دهد. لذا با كاهش آلودگي ميمطلوبيت را كاهش مي

شاود مطلوبيات حاصال از مطلوبيت را افازايش داد. اگار فارض

 ،پذير باشندجدايي ز آلودگي هواحاصل ا1مطلوبيتمصرف و عدم

تاوان باه در اين صورت تابع مطلوبيت كل )يا رفااه كال( را ماي

   صورت زير نوشت.

                              
u´  ,   v̕ )11( 

و سااير كاالهاا توساط  مصارف ساوخت NE , E كاه در آن 

)آلاودگي ياا خساارت  عادم مطلوبيات كننده اسات.مصرف

ي كاه ياك رابطاهناشي از مصرف سوخت استمحيطي( زيست

مشاتق  ´u) دهادمنفي حاصل از مصرف ساوخت را نشاان ماي

مشاتق مرتباه اول عادم  ,vمرتبه اول رفاه حاصال از مصارف و

. همانطوركاه در تاابع مطلوبيت ناشي از مصرف ساوخت اسات(

( E) هاي فسيليسوخت ،شودميمشاهده  (11 رابطه)مطلوبيت 

كال خواهاد گذاشات و هم ترثير مثبت و هم منفي بر مطلوبيت

دكه ناي باشاگوناهد باهنتوانهاي اين دو جزء ميبنابراين پارامتر

باا كااهش آن برابار ياا  Eافزايش در مطلوبيت به دليل مصرف 

 حتي كمتر از آن باشد.  

زيسات را در حاين توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي، محيط 

مراحل مختلف از استخراج منابع اوليه تا ارائه خدمات و مصارف 

هااي فسايلي دهاد. احتاراق ساوختنهايي تحت ترثير قرار ماي

اي را باه از كل نشرهاي انسان ساخت گازهاي گلخانه  حدوداً  

كند. بخش انرژي همچناين در اكسيدكربن توليد ميصورت دي

حين استخراج زغال سنگ، نفت، گاز و انتقال ايان  نشر متان در

(. باراي بررساي 2مواد و نيز نشر اكسيد نيتروژن سهيم اسات )

كاهش آلودگي هوا در نتيجه حذف يارانه ساوخت، فارض شاده 

اي خطي باهم دارند. به است مصرف سوخت و آلودگي هوا رابطه

هاوا )ناشاي از عبارت ديگر با افزايش مصارف ساوخت آلاودگي

يابند، ضريب اين افزايش با توجه صرف سوخت( نيز افزايش ميم

تعياين گردياده اسات.  1380به اطالعات ترازنامه انرژي ساال 

                                                 
1 .Dis- utility. 
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هااي نفتاي و گااز هاي فسيلي )فرآوردهتغيير در مصرف سوخت

 شود.هاي هوا ميطبيعي( سبب تغيير در ميزان توليد آالينده

ي نيتاروژن ( و اكسايدهاCH(، متاان )CO2اكسايدكربن )دي

(NOX( منواكساايدكربن ،)COدي ،)( اكساايدگوگردSO2 و )

باشاند كاه در اثار هاي اصلي ماي(، آاليندهSPMذرات معلق )

گردناد )ترازناماه هاي فسيلي در هوا منتشر مايمصرف سوخت

(. در اين مطالعه براي بررسي تغييرات آلودگي هاوا 1380انرژي،

تغييارات آنهاا باا حاذف هاي فوق مد نظر قرار گرفته و آالينده

هاا باه يارانه سوخت، با توجه به ضرايب توليد هريك از آاليناده

ضارايب  شاود )ايانازاي مصرف هر واحد سوخت، محاسبه ماي

جمع فرآوردههاي نفتاي بعناوان است(. ازطرفي آمده 1درجدول

هاي نفتي مادنظر قرارگرفتاه و ساهم آن، كاالي نفت يا فرآورده

 هاست. اين فرآوردهمجموع سهم هريك از 

و  1380همچنين با توجاه باه اطالعاات ترازناماه انارژي ساال

، CO2 ،SO2 ،NOX ،COهاي محاسبات انجام شده، آالينده

CH وSPM   0/ 3، درصد 0/ 31،  درصد  91به ترتيب حدود 

از كل مقادار  درصد، 08/0و   درصد 45/0،  درصد 8/1،  درصد

 دهند. تلف را تشكيل ميهاي مخها در بخشانتشار آالينده

                  

 )درصد( 0291های هوا در سال های فسيلی در انتشار آاليندهسهم هريك از سوخت -0جدول

Table 1- Share of fossil fuels in emission. 

 2CO XNO 2SO CO CH SPM سوخت / آالينده

 5/6 0/4 رقم ناچيز 60/9 12 14/9 نفت كوره

 81/2 24/9 1/9 35/1 48 22 نفت گاز

2/1 نفت سفيد  0/4 1/8 0/1 - - 

 8 14/4 9179 2/2 22/1 12/9 بنزين

 5/2 0/3 0/1 رقم ناچيز 11 43 گاز طبيعي

 100 100 100 100 100 100 جمع

 1380: ترازنامه انرژي سال  منبع                           
 

هااي ماذكور ، تغيير در ميازان نشار آاليناده1بر اساس جدول 

( و گاااز هاااي نفتااي)از تغيياار در مصاارف فاارآوردهناشااي 

    توان به صورت ذيل محاسبه نمود:( را ميطبيعي )

)12( 

               )13( 

             )14(

              

              )15(

                              
            )16(

                              
               )11(

                              

طور كه در معادالت فوق آشكار است، تغييار در در نتيجه همان

 و گااز طبيعاي( هاي نفتايهاي فسيلي )فرآوردهمصرف سوخت

شود كه اين امار هاي هوا ميسبب تغيير در ميزان توليد آالينده

دهد. تغييرات كال آلاودگي آلودگي هوا را تحت الشعاع قرار مي

 شود.هوا   بر اساس رابطه ذيل محاسبه مي

(11) 

 

 
 جزئيات مدل

 1380ساتانده ساال  -هاي جادول دادهمدل با استفاده از داده

هااي ده است. اطالعات مربوط به انتشار آاليندهايران كاليبره ش

هاي فسيلي از ترازنامه انرژي سال مختلف در اثر مصرف سوخت

استخراج شده است. در اين مقاله بخشاهاي توليادي، باا  1380
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( و نياز اطالعاات 1998توجه به اطالعات مقاالت مشابه )هيال،

سازمان محيط زيست و تقسيم بندي صنايع بار اسااس ميازان 

بخش يا فعاليت تقسايم شاده اسات.  15توليد آلودگي آنها، به 

كااالي  13كاال )دو كاالي انرژي نفات و گااز و  15اين بخشها، 

فارآورده  5كنند. نفت شاخصي از تركياب غير انرژي( توليد مي

عمده نفتي )بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره و گاز مايع( 

ي از فروش عوامل اوليه است. درآمد مصرف كننده شامل دريافت

كننده اسات. تصاريح و حال مادل تعاادل و انتقاالت به مصرف

انجام شده است. مادل  GAMSعمومي با استفاده از نرم افزار 

شاود. مقادار پارامترهااي ارائه شده دو نوع پارامتر را شامل ماي

اند و پارامترهاي محاسبه شده SAMسهمي مستقيماً از جدول 

ي خارج از جدول و با استفاده از مطالعات قبلي هارفتاري از داده

هااي انجام شده دركشور يا در كشورهاي مشابه و ياا از تخماين

آماده هاي تعادل عمومي مشابه به دسات مورد استفاده در مدل

هاااي مجهااول و (. بااه منظااور تعيااين پااارامتر1اساات )پيوساات

 -داده استخراج نقطه تعادل اوليه، با استفاده از اطالعات جدول 

متناسب با مدل تنظيم شده است  SAM، جدول 1380ستانده 

سناريو بررسي و ساپ  باا  4(. سپ  مدل در قالب 2)پيوست 

بصورت مسائله   GAMS 2در محيط MPSGE1كمك برنامه 

 ه شده است.ي( حل و نتايج اراMCP 3تكميلي مختلط )

 يافته ها

العه جدول داده آماري اين مط گونه كه قبالً اشاره شد، پايههمان

باشد. آماار مرباوط باه خراسان رضوي مي 1380ستانده سال -

ارائه شده  2هاي انرژي در جدوليارانه اين سال به تفكيك حامل

  است.

                                                 
1- Mathematical programming system for general 

equilibrium. 

2- General Algebraic Mathematical System. 

3- Mixed Complementarily Problem. 
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 ها )برحسب ميليارد ريال(به تفکيك حامل  0291های انرژی در ساليارانه حامل -3جدول 

Table 2- Energy subsidies in 1380 (in billion Rials) 

 (1384و پرمه ) 1380ترازنامه انرژي سال   منبع:        
 

هاي دولت و مجل  در زميناه هدفمناد كاردن با توجه به بحا

ها، نحوه حذف يارانه حاملهاي انرژي بر تقاضاي ساوخت و يارانه

آلودگي هوا در قالب سه سناريو: حذف يكباره، حاذف در طاول 

گيارد. باا سال مورد بررسي قرار مي 5سه سال و حذف در طي 

هاي فسيلي در سال نرژي كه بر سوختهاي ادرنظرگرفتن يارانه

است )جدول درصد يارانه برحساب رياال در  تعلق گرفته 1380

و ميانگين ياراناه  درصد 1/80هر واحد(، يارانه هرمترمكعب گاز 

باشاد. قبال از بررساي ماي درصاد 1/80هاي نفتي نيز فرآورده

سناريوي ماليااتي  11سوخت در  حذف يارانه فعلي، حذف يارانه

گيرد، تاا عاالوه بار نتاايج حاذف بررسي و تحليل قرار مي مورد

هااي اي نياز باا حاذف ياراناهيارانه در نرخهاي مختلف، مقايسه

فعلي انجام گيرد. بنابراين سناريوهاي اين بخش به صاورت زيار 

 شود:خالصه مي

 نرخ  11هاي فسيلي  در حذف يارانه سوخت -

 ي هاي فسيلفعلي سوخت حذف يكباره يارانه -

هاي فسيلي در طول سه سال )طرم سوخت حذف يارانه -

 ها(. پيشنهادي از طرف دولت براي هدفمند كردن يارانه

سال )قانون   5هاي فسيلي در طول سوخت حذف يارانه -

 ها(. مصوب مجل  براي هدفمند كردن يارانه

هوای محيطی حذف يارانه سووختاثرات رفاهی و زيست

 نرخ  00فسيلی در

، %10، %5، %1نارخ ) 11شود يارانه در اين سناريو فرض ميدر 

( پرداخت شده %50و 45%، 40%، 35%، 30%، 25%، 20%، 15%

و  3هاا در جادولاست. اثرات مصرفي و رفاهي حذف اين ياراناه

 ه شده است. يارا 4ها در جدول تغييرات  توليد آالينده

 

 سناريو )درصد(00در قالب  سوخت تغييرات در مصرف سوخت و ميزان رفاه دراثر حذف يارانه -2جدول

Table3- Variation of fossil fuels’ demand & welfare with and without environmental effects by elimination 

of subsidy on fossil fuels in 11 scenarios 

 سناريوها
تغييرات 

 ای گازتقاض

 تغييرات

 تقاضای نفت

تغييرات رفاه بدون لحاظ 

 محيطیاثرات زيستی

تغييرات با لحاظ اثرات 

 محيطیزيستی

- % 1حذف  9/61  - 0/10   1/0  4/31  

- % 5حذف  9/63   - 5/12   1/0  1/33  

- % 10حذف  5/66  - 8/15   1/0  6/36  

- % 15حذف  1/82  - 0/18   3/0  5/44  

- 81- % 20حذف  6/21   1/0  4/84  

- % 25حذف  4/91  - 1/25   1/0  1/52  

- % 30حذف  2/96  - 1/31  - 2/0  4/51  

- %35حذف  4/101  - 1/35  - 4/0  5/62  

- % 40حذف  1/101  - 8/40  - 6/0  3/68  

- %45حذف  3/113  - 2/41  - 1/0  6/14  

- % 50حذف  2/120  - 6/51  - 9/0  8/81  

 هاي تحقيق: يافتهنبعم                  

 گاز طبيعی برق گاز مايع نفت کوره نفت گاز نفت سفيد بنزين حامل انرژی

 11134 31015 3451 1494 21043 12021 16212 يارانه

 1/9 4/32 3 6/6 6/23 5/12 2/14 درصد

  3/85 2/63 درصد)ريال در هر واحد(
 

3/85 9/86 - 2/68 1/80 
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هااي اي ساوختياراناه نهااده ، اگار3ولبراساس اطالعات جاد

 9/61از حذف شود تقاضاي داخلي گا درصد 1فسيلي به ميزان 

-كاهش مي درصد 1هاي نفتي تقاضاي داخلي فرآورده و درصد 

يابد كه اين مقداركاهش در تقاضا به علت كاهش توليد بخشاها 

از افتد. در اثر با حذف يارانه و افزايش هزينه توليد آنها اتفاق مي

طرفي حذف يك درصدي يارانه مصرفي، تقاضاي مصرفي سااير 

 دهد. افزايش مي  درصد 1/0كاالها را به ميزان 

باا  درصاد 1دهد، در نارخ نشان مي 4همانطوركه نتايج جدول 

-هاي نفتي ميزان آلاودگيكاهش تقاضاي داخلي گاز و فرآورده

بااه  SPMو  2CO ،2SO ،XNO ،CH ،COهاااي ناشااي از 

 درصااد،1/16 درصااد،8/18 درصااد،10 درصااد،4/32ترتيااب 

ياباد. در اثركااهش ايان كااهش ماي درصاد1/12و درصد3/28

ها و بر اساس محاسابات، رفااه جامعاه باا لحااظ اثارات آالينده

 كند.افزايش پيدا مي درصد 4/31زيست محيطي 

 

 سناريو )درصد(00در قالب  سوخت ثر حذف يارانهها در اميزان تغيير در توليد آالينده -3جدول

Table 4- Variation of emissions by elimination of subsidy on fossil fuels in 11 scenarios. 

 SPMتغييرات CHتغييرات  COتغييرات  X NOتغييرات 2SOتغييرات  2COتغييرات سناريوها

- % 1حذف  4/32  -10 8/18- 1/16-  3/28-  1/12 -  

- % 5حذف  6/34  - 5/12  - 2/21  8/18-  3/31-  2/15 -  

- % 10حذف  6/31  - 8/15  - 4/24  3/22-  3/35-  4/18-  

- % 15حذف  8/45  -18 -29 1/26-  3/42-  4/21-  

- % 20حذف  6/39  - 6/21  - 1/32  1/30-  1/41-  25-  

- % 25حذف  4/53  - 1/25  - 9/36  6/34-  3/52-  1/39-  

- 58- % 30حذف  1/30  - 3/41  4/39-  1/58-  5/33-  

- 63- %35حذف  1/35  - 4/46  9/44-  5/64-  5/38-  

- % 40حذف  4/68  - 8/40  - 1/52  1/51-  1/11-  2/44-  

- %45حذف  5/14  - 2/41  - 4/58  1/58-  8/19-  6/50-  

- % 50حذف  5/81  - 6/54  - 8/65  1/66-  89-  58-  

 هاي تحقيق: يافتهنبعم    
 

افازايش نارخ حاذف  همچنين بر اساس نتايج به دست آمده، با

هاي فسيلي افزايش يافته يارانه مقدار كاهش تقاضا براي سوخت

دهد. ها نيزكاهش بيشتري را نشان ميو باالطبع تغييرات آالينده

در اثر اين كاهش، رفاه جامعاه در شارايط بادون درنظرگارفتن 

محيطي، بدون تغيير باقيمانده اما با لحااظ نماودن اثرات زيست

دهناد ياباد. نتاايج نشاان مايشدت افازايش ماياين اثرات به 

باا  درصاد، 25( كه با افازايش نارخ حاذف ياراناه تاا 3)جدول

باراي گااز و  درصاد 1/25و درصد 4/91وجودكاهش تقاضاهاي 

هاي نفتي، رفاه مترثر از مصرف ساير كاالهااي جانشاين فرآورده

نفت و گاز مثبت بوده و از آن به بعاد باه علات افازايش شاديد 

و هزينه نيز افزايش و تقاضا براي اين كاالها، رفاه كااهش قيمت 

هاي هوا، يابد. اما چنانچه اثرات مثبت ناشي ازكاهش آلودگيمي

مدنظر قرار گيرناد، اثارات رفااهي در هماه ساناريوها بار عادم 

هاي فسيلي غالب شاده مطلوبيت ناشي ازكاهش مصرف سوخت

عنوان مثال باا حاذف يابد. به و رفاه از ابعاد مختلف افزايش مي

 2/120هااي فسايلي، تقاضااي گااز اي سوختيارانه نهاده 50%

ياباد. كاهش مي درصد 6/54هاي نفتي و تقاضاي فرآورده درصد

 2CO ،2SO ،XNO،COهااي اين كاهش در تقاضاا، آاليناده

،CH  و SPM  8/56و درصاد 6/54 درصاد، 5/81را به ترتيب 

دهاد. در كاهش ماي ددرص 58و  درصد 89 درصد،1/66، درصد
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ها، رفاه با لحاظ اثرات زيست محيطاي باه اثركاهش اين آالينده

يابد.  با توجاه باه تغييارات نارخ افزايش مي درصد 8/81ميزان 

هاي فسيلي در ساناريوهاي رشد رفاه در اثر حذف يارانه سوخت

( درصد8(، باالترين نرخ رشد رفاه )3مختلف اعمال شده )جدول

باشد. به عبارت ديگر حاذف مي درصد15رانه مربوط به حذف يا

هاا، سااالنه درصاد ها در مقايساه باا سااير نارخيارانه درصد15

 افزايد. ها ميباالتري به رفاه نسبت به ديگر نرخ

تغييرات تقاضای سوخت در اثر حذف يارانه فعلی 

 های فسيلی سوخت

هاي نفتي(، هاي فسيلي )گاز طبيعي و فرآوردهتقاضاي سوخت 

مجموع عرضه داخلي سوخت )توليد داخل منهاي صادرات به 

باشد، با حذف خارج( به اضافه واردات آن از خارج كشور مي

يارانه سوخت، تقاضاي آن هم به عنوان كاالي  درصد 1/80

نهايي توسط مصرف كننده و هم به عنوان نهاده واسطه در توليد 

 يابد. ها كاهش ميساير بخش

 

 قاضای سوخت دراثر حذف يارانه سوخت )درصد(تغييرات ت -0جدول

Table 5- Variation of fuels demand by elimination of subsidy on fossil fuels. 

 ميزان تغييرات سناريوها

 سال 5حذف در سال 3حذف در  حذف يكباره پارامترها

 - 9 -6/16 -8/193 طبيعيگاز تقاضا براي 

 - 3/8 -3/15 -8/151 تقاضا براي فرآورده هاي نفتي

 هاي تحقيق: يافتهنبعم             
 

 گردد، حذف يكباره ياراناهمشاهده مي 5طوركه در جدول همان

 1/80هاي فسيلي )يعني حذف يكباره اي و مصرفي سوختنهاده

هاي فسيلي(، تقاضاي داخلي گاز را يارانه مصرفي سوخت درصد

 3/151هااي نفتاي را و تقاضاي داخلاي فارآورده درصد 3/191

دهد. اگر بر اساس طارم پيشانهادي از طارف كاهش مي درصد

ها ، يارانه در ساه ساال حاذف دولت براي هدفمند كردن يارانه

يارانه،  درصد 1/26دهدكه با حذف شود، نتايج مطالعه نشان مي

تقاضااي گااز و  درصاد، 3/15و  درصاد 6/16ساالنه به ترتياب 

اگر بر مبناي قانون مصوب مجل   يابد.تقاضاي نفت كاهش مي

تر شاود ها طوالنيها، دوره حذف يارانهبراي هدفمندكردن يارانه

سال حذف شود، تقاضاي گااز  5هاي فسيلي در و يارانه سوخت

كااهش  درصاد 3/8هاي نفتي تقاضاي فرآورده درصد، 9ساالنه 

 يابد. مي

تغيير در آلودگی هوا و رفواه در اثرحوذف يارانوه فعلوی 

 وخت  س

هااي همانطوركه قبالً ذكر شد، با توجه به سهم هريك ازسوخت

هااي ماورد مطالعاه، ميازان تغييارات فسيلي در انتشار آالينده

هاااي نفتااي در نتيجااه تغيياارات تقاضااا در فاارآورده هاااآالينااده

و  3وگازطبيعي براي هريك از سناريوهاي حذف يكباره، در طي 

 خالصه گرديده است.   6ول سال، محاسبه و نتايج آن در جد 5
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 های هوا دراثر حذف يارانه سوخت )درصد(تغييرات آالينده -3جدول

Table6- Variation of pollutant emissions by elimination of subsidy on fossil fuels. 

 ميزان تغييرات سناريوها

 سال 0حذف در سال 2حذف در  حذف يکباره پارامترها

 -CO2 9/169- 9/15- 6/8توليد  

 -SO2 8/151- 3/15- 3/8توليد 

 -NOX 9/158- 5/15- 4/8توليد 

 -CO  1/169- 8/16- 1/9توليد 

 -CH  4/205- 8/19- 8/10توليد 

 -SPM  154- 4/15- 3/8توليد 

 -6/8 -9/15 -9/169 آلودگي كل هوا 

 -1/0 -2/0 -9/0 محيطيرفاه بدون اثرات زيست

 3/8 3/15 3/165 محيطيت زيسترفاه با لحاظ اثرا

 هاي تحقيق: يافتهنبعم       

 

دهند، افازايش نشان مي 6همانطوركه نتايج ارائه شده در جدول

، ميازان % 1/81هاي نفتي به ميزان يكباره قيمت گاز و فرآورده

 و  2CO ،2SO ،XNO ،CO ،CHهاي ناشي از توليد آلودگي

SPM 9/158و  درصاد 8/151درصاد،  9/169به ترتيب حدود 

-كاهش ماي درصد 154و  درصد 4/205 درصد، 1/169 درصد،

 9/169ها، آلودگي هوا را به ميازان يابد و كاهش در اين آالينده

دهد. در اين حالت رفاه با لحاظ اثرات زيست محيطي كاهش مي

يابد. كاهش شاديد آلاودگي افزايش مي درصد 3/165به ميزان 

شي ازكاهش مصارف شاديد تقاضااي هوا در اين حالت عمدتاً نا

اسات )الزم  2COنفت و در نتيجه كاهش شديد توليد آلاودگي 

هااي در مقايساه باا سااير آاليناده 2COبه يادآوري است كاه 

 اتمسفر باالترين سهم را از نقطه نظر گرمايشي دارد(. 

اگر حذف يارانه در سه سال صورت گيرد، به عبارتي باا افازايش 

هااي ، آالينده%1/26ي به ميزان ساالنه هاي فسيلقيمت سوخت

2CO ،2SO ،XNO ،CO ،CH  وSPM  بااه ترتيااب معااادل

 8/19،  درصاد 8/16 درصاد، 5/15،  درصاد 3/15 درصد،9/15

يابد. در اين شرايط اگار اثارات كاهش مي درصد 4/15و  درصد

 كاهش درصد 2/0محيطي درنظرگرفته نشود، رفاه حدود زيست

محيطي ناشي از اعمال چناين اثرات زيست يابد. ولي چنانچهمي

 درصاد 3/15اي در نظرگرفته شاود، ميازان رفااه حادود برنامه

دهناد كاه حاذف يابد. همچنين محاسبات نشان ميافزايش مي

ساال )باه ميازان سااالنه  5هااي فسايلي درطاي يارانه سوخت

در مصارف گااز و  درصد 9كه با كاهشي معادل  درصد(، 02/16

(. 5هاي نفتي همراه شد )جادول صرف فرآوردهدر م درصد 3/8

، 2CO ،2SOهايي در مصرف انرژي ميزان تولياد چنين كاهش

XNO ،CO ،CH  وSPM  3/8، درصد 6/8را به ترتيب معادل 

 درصااد 3/8و  درصااد8/10،  درصااد 1/9، درصااد 4/8، درصااد

 درصاد 1/0دهد. در اين حالت رفاه حاصل از مصرف كاهش مي

محيطاي از برآيند مصرف و اثارات زيسات كاهش و رفاه حاصل

يابد. بيشاترين تغييارات تولياد در باين افزايش مي  درصد 5/8

تارين مرباوط باه ( و كمCHها مربوط به آالينده متان )آالينده

 باشد.( مي2SOآالينده اكسيدگوگرد )

 بحث و نتيجه گيری

 با توجه به نقش و اهميت محيط زيسات و ضارورت-

هااي موجاود در هاوا، كااهش مصارف كاستن از آاليناده

 سوخت و حذف يارانه آن ضروري است.
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 هااي مستقيم بار ساوختوجود يارانه مستقيم و غير

فسيلي و مصرف باالي آنها، علت اصلي تشديد آلودگي هوا 

-است. با توجه به نتايج مدل، حذف يكباره يارانه ساوخت

هاي فسيلي با كاهش تقاضاي شاديد ساوخت و آلاودگي 

هااي مراه اسات. بعباارتي افازايش قيمات ساوختهوا ه

تواند يكي از راهكارهاي مناسب براي تعاديل و فسيلي مي

منطقي نمودن مصرف آن باشد. از تبعات مثبات افازايش 

هاا و افازايش قيمت، اصالم الگوي مصرف، كااهش ياراناه

منابع مالي  دولت براي انجام سارمايه گاذاري در جهات 

 باشد.ها ميهافزايش عرضه اين  فرآورد

  با توجه به اينكه مقوله انرژي يك فرآيند سيستمي و

اي است، بازبيني و بازنگري در فرآيندهاي مختلف زنجيره

مربوط به انرژي، اعم از تولياد، تباديل، انتقاال و توزياع، 

شود مصارف امري ضروري به نظر مي رسد و پيشنهاد مي

ف مد نظر انرژي و آلودگيهاي ناشي از آن در مراحل مختل

 قرار گيرد.

  با توجه به اينكه  بيشترين سهم در آلودگي هوا ناشي

( كه آن نيز بيشاتر متااثر %91باشد ) مي CO2از آالينده 

هاي نفتي اسات، لاذا باياد تصاميماتي از مصرف فرآورده

تر در زمينه كاهش مصرف آنهاا نماود. و همچناين جدي

لاوب تار توان با وضع ماليات بر سوخت باه اثارات مطمي

 زيست محيطي دست يافت.    

  بر اساس نتايج حاصل از مدل تعادل عمومي مطالعاه

-هاي فسيليحاضر، باالترين نرخ رشد حذف يارانه سوخت

ساال،  5باشد. با حاذف ياراناه در مي %15مربوط به نرخ 

شاودكه مشاابه حاذف به قيمتها افزوده مي %1/16ساالنه 

ا ايان ساناريو باه عناوان باشد. لذمي %15يارانه به ميزان 

سياستي براي كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا 

سااال  5باشااد و از ايناارو ماادت زمااان مناساابتر مااي

هاكاه توساط درنظرگرفته شاده در هدفمنادكردن ياراناه

باشاد. از طرفاي مجل  تصويب شده است، قابل دفاع مي

-درهمه سناريوها منجر به افزايش رفااه ماي حذف يارانه

و  3اگرچه درسناريوي حذف يكباره نسبت به مدت  شود،

-سال ، اثرات رفاهي باالتر و كاهش تقاضاي ساوخت 5يا 

هاااي فساايلي شديدتراساات ولااي از نظاار عملااي حااذف 

 تدريجي نسبت به يكباره ترجيح دارد.
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