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سازی پویایی خسارات رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت های شبیه

 اقتصادی ایران 

 3نجفی بهاءالدین ،2موسوی اله سیدنعمت ،*1روستا ابوذر
 

 چكیده

هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین خسارت رفاه ناشی از آلودگی فعالیت های اقتصادی در ایران در چارچوب الگویی پویاست. از اهداف این 
 کیفیت در آن تأثیر آلودگی و انتشار بر کنندگانپاك و ترجیحات محیط زیستی تولیدکنندگان و مصرف تكنولوژی انتقال رسیتحقیق بر

انباشت تولید، نرخ سرمایه فیزیكی و انسانی، به منظور تجزیه و تحلیل الگو  عناصر شامل توابع،  باشد.می جامعه و رفاه زیست محیط
و به کار گیری  1331در این جهت با در نظر گرفتن سال پایه  باشد.رایط اولیه، مطلوبیت مصرف کننده و رفاه میآلودگی، توزیع درآمد و ش

سازی ساله شبیه 21مقادیر پارامترهای متناظر با اقتصاد ایران، مسیر متغیرهای آلودگی سرانه و خسارات رفاهی ناشی از آن در یک افق 
ه میزان آلودگی، انتشار آلودگی و خسارات رفاهی در فعالیت های اقتصادی همراه با افزایش تولید شده است.  نتایج بیانگر آن است ک

کند. بر این اساس با ادامه وضعیت فعلی اهداف توسعه پایدار در افق سازی نیز روند افزایش را نیز تایید میافزایش پیدا نموده و نتایج شبیه
آلودگی، و خسارت رفاهی ناشی از آن  مقادیر میزان 54/1به  پاك تكنولوژی انتقال اجرای سناریوی مورد نظر قابل دستیابی نخواهد بود. با

 تولیدکنندگان به محیط زیستی ترجیحات اجرای سناریوی نمود. با خواهد پیدا درصد کاهش 11/1و  و  01/55به ترتیب  1511سال  در
نهایتا با اجرای  نمود. خواهد پیدا درصد کاهش 11/1و  10/05به ترتیب به  1511 سال آلودگی، و خسارات رفاهی در مقادیر میزان 2 مقدار 

 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 12/1به  1511سال  سناریوی ترجیحات محیط زیستی مصرف کنندگان خسارت رفاهی ناشی از آلودگی در
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 مقدمه

 ایده پایداری طرح و اقتصادی رشد فرایند با همراه آلودگی و های محیط زیستیخسارت افزایش با

 مخرب کاهش اثرات منظور هایی بهتالش ایمنطقه و بین الملل سطح در جهانی جامعه سوی از، 1فضائی

 کشورها بین و منطقه ای بین المللی هایتوافقنامه انعقاد جبمو هاتالش است. این شده آغاز آلودگی

 مکانسیم است، شده کیوتو حاصل پروتکل نتیجه در که ها،تالش این نتایج جمله است. از شده مختلف

 برای راهکارهایی ارائه اهداف  سیاستی، از یکی چهارچوب این باشد. درمی (CDM)2پاك  توسعه

 در مشارکت برای آنها همکاری نیز پایدار و توسعه به توسعه( حال در یژه)بو مختلف کشورهای دستیابی

 باشد.می آلودگی کاهش

باشد و از سوی از یک سو افزایش سطح تولید و رشد اقتصادی، یکی از مهمترین هدف های اقتصاد می

به دنبال رشد دیگر افزایش تولید و رشد اقتصادی پیامدهای زیست محیطی را دنبال دارد و این پیامدها 

 و عمده های باشد که به یکی از نگرانیاقتصادی بیشتر شامل اثرات معکوس آلودگی زیست محیطی می

های فعالیت از ناشی ایگلخانه گازهای است. انتشار شده تبدیل های رشدها و سیاستتئوری اصلی

 محیط بر مخربی آثار دارای که است تولید فرایند با های همراهآالینده عمده ترین جمله از اقتصادی

 غیر و مستقیم صورت دو به تولید فرایند با همراه باشد. آلودگیمی جوامع رو، رفاه این از و زیست

 بر اثرگذاری طریق از و مستقیم طور به یکسو، بگذارد. از اثر جامعه افراد بر رفاه می تواند مستقیم

 بهره وری کاهش نیز و جامعه رفاه و لوبیتمط کاهش موجب زیست محیط از مطبوعیت ناشی و سالمت

 اقدام آلودگی از ناشی محیطی زیست آثار کنترل جهت در چنانچه دیگر، سوی شود. ازتولید می عوامل

شود می جامعه رفاه کاهش موجب زیست محیط در آلودگی انباشت بلندمدت در نگیرد، مناسبی صورت

(Grimaud & Rougé, 2003). 

 های مهمیستمس زیر تمامی ساده نسبتا الگوسازی روش یک عنوان به تواندمی دینامیک سیستم

 میان خوبی تعامالت به روش این دهد. نمایش یکپارچه صورت به را محیط زیستی اقتصادی سیستم

 تصویر به را طول زمان در متغیرها مسیر و گذاردمی نمایش به همزمان طور به را هاسیستم زیر تمامی

 زیاد هایوجود پیچیدگی علیرغم تا دهدمی را امکان این مزبور گرافیکی و ساده توصیف کشد.می

                                           
1 . Spatial Sustainability 
2 . Clean Development Mecha 
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 از صحیحی درك و به تصویر و نموده درك را سیستم رفتار و ساختار راحتی به کاربران الگو، در موجود

 انعنو به (1)جریان- فازی انباشت نمودار و سیستم هایپویایی این، بر عالوه. کنند پیدا دست واقعیت

 قابل محیط زیستی -الگوی اقتصادی کلیدی متغیرهای پویای رفتار سازیشبیه برای توانمند ابزار یک

 قابلیت این دارای تحلیلی حل هایو روش بهینه کنترل نظریه با مقایسه در روش این باشد.می استفاده

 و کنترل متغیرهای دادتع از صرف نظر را الگوهای رشد هایپویایی بررسی و شبیه سازی امکان که است

 کند. ایجاد الگو شده توابع تصریح خصوص در گرفته نظر در فرضیات و وضعیت

 وضعیت آتی با رابطه در نظر اظهار امکان محیط زیستی، -اقتصادی سیستم هایپویایی شبیه سازی

 یت محیطوضع توانمی وسیله کند. بدینمی ایجاد را ایران اقتصاد در توسعه پایداری و زیست محیط

به  توجه با 1112ساله آینده یعنی سال  22 برای را ایران در آن تغییر از ناشی رفاهی اثرات و زیست

 تفاوت های مطالعه و نوآوری مهمترین اساس، براین کرد. پیش بینی متفاوت سناریوهای و استراتژی ها

 دولت شدهفرض  آن در ه( ک2222جان ) الگوی برخالف مطالعه این در باشد.می زیر صورت به حاضر

 نظر در رابطه در این مشخصی فرض هیچ ،کندمی هزینه آلودگی کنترل منظور به را GDPاز  بخشی

سال  در شده تالش های انجام علی رغم شده، انجام بررسی های مبنای بر که چرا است؛ نشده گرفته

 و آلودگی کنترل شخصی جهتم سیاست و برنامه هیچ ایران، در زیست محیط از حفاظت برای اخیر های

  .(Harati et al., 2015) (2)است نشده تدوین زمینه این در سرمایه گذاری

 پارامتر محیط زیست، کیفیت بر آن مثبت تأثیر و پاك تکنولوژی انتقال اهمیت به توجه با دیگر سوی از

 شده طراحی نامیکسیستم دی الگوی چهارچوب در و تخمین ایران اقتصاد برای پاك تکنولوژی انتقال

محیط  اثرات بررسی امکان کانال تجارت، از پاك تکنولوژی انتقال فرض گرفتن نظر در است. شده وارد

 در براین عالوه آورد.می فراهم پارامترهای سیاستی دیگر کنار در را پارامتر این رفاهی و زیستی

 -کاب تولید تابع یافتهتعمیم شکل از گیریبهره با حاضر، مطالعه در استفاده، مورد الگوی چهارچوب

 و فیزیکی سرمایه هاینهاده کنار در نهاده تولید یک عنوان به آلودگی انتشار شدت متغیر داگالس،

 بر محیط زیستی اثرات بررسی امکان فرض، گرفتن این نظر در با است. گرفته قرار استفاده مورد انسانی

محیط  و اقتصادی هایسیستم زیر بین بازخوردی ، اثراترو این از و شده ایجاد اقتصادی رشد و تولید

 .شودمی کامل زیستی
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با توجه به موارد بیان شده سواالتی در زمینه میزان آلودگی و رفاه از دست رفته ناشی از آن ایجاد شده 

 که عبارتند از:

ودگی، انتشار آل متغیرهای میزان رشد نرخ متوسط ساله(، 22بررسی این مطالعه ) مورد دوره طول در

 پارامترهای انتشار در تغییر صورت بود؟ در خواهد میزان چه آن به از ناشی رفاهی خسارت و آلودگی

 در روندی چه بروز شاهد کنندگان،مصرف و محیط زیستی تولیدکنندگان ترجیحات پاك، تکنولوژی

 بود؟ خواهیم آن از ناشی رفاهی خسارات و )آلودگی( زیست کیفیت محیط

سازی شبیه یک یافته،تعمیم رشد الگوی یک چهارچوب در تا کوشدمی حاضر مطالعه راستا، این در

 گرفتن امکان نظر در نماید. با ارائه ایران اقتصاد محیط زیستی -اقتصادی سیستم پویایی برای

 از ناشی خسارات رفاهی و آلودگی متغیرهای حرکت مسیر آلودگی، انتشار شدت بر تجارت تاثیرگذاری

مورد  شدیدتر محیط زیستی استانداردهای اعمال که نمود توجه نکته بدین باید حال عین در در نآ

 ارائة ساز تواند زمینهمی الگو مختلف هایشاخص با درمقایسه حساسیت تحلیل گیرد. آزمون قرار توجه

 و زیست کیفیت محیط بهبود و پایدار توسعة هایسیاست صحیح طراحی دربارة سیاستی پیشنهادهای

 .باشد رفاه

اشاره  (Pajooyan & Moradhasel, 2008)توان به مطالعه از مطالعات انجام شده در داخل کشور می

های . ایشان در مطالعه خود با عنوان بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا با استفاده از روش دادهکرد

لب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای تلفیقی )پانل(، اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا را در قا

های درآمدی متفاوت )شامل ایران(، مورد آزمون قرار دادند. در مطالعه ایشان اثر رشد کشور با گروه 76

اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین محیط زیستی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد برمیزان آلودگی 

 تی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید شد.هوا بررسی و برقراری منحنی محیط زیس

با عنوان مقایسه آثار رفاهی و محیط زیستی انواع مالیات  (Khodadadkashi et al,. 2016)در مطالعه 

مورد بررسی قرار  عمومی بر کربن به تفکیک مناطق مختلف در ایران که با  استفاده از الگوی تعادل

بار آلودگی محاسبه شد و های مختلف جهت گریز از آثار زیانت استانگرفت ابتدا میزان تمایل به پرداخ

. پس از آن سه سناریوی سیاستی ندبندی شدمنطقه طبقه 8های ایران در قالب بر اساس آن استان

و نتایج هر یک مورد مقایسه قرار گرفت. این سه سناریو به صورت سناریوی پایه  شدهمختلف تعریف 

ت دولت(، مالیات یکنواخت بر کربن و مالیات غیرمتوازن بر کربن به تفکیک مناطق )بدون مالیات و دخال

های محیط زیستی در در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه اثرگذاری سیاست 1922بود. سال مبنا سال 
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. بر اساس نتایج تحقیق، شدساله بررسی  12دوره  93های مختلف در باشد، اثرات سیاستدراز مدت می

مثبت  زیستیمحیطهای آلودگی محیط زیست با وضع مالیات بر کربن آثار رفاهی و رونی کردن هزینهد

 یابد.داشته و این آثار با وضع مالیات غیرمتوازن بهبود می

(Ahangari et al,. 2018)،  تأثیر وضع و اعمال مالیات سبز در اقتصاد ایران بر رشد اقتصادی و رفاه در

باز کوچک نیوکینزی را مورد مطالعه قرار دادند که  (DSGE) عمومی پویای تصادفیچارچوب مدل تعادل 

ها، دولت و بخش خارجی برای های عمده خانوارها، بنگاهبا لحاظ بخش DSGE بدین منظور، یک مدل 

العمل آنی سازی و تحلیل توابع عکسسازی کردند که نتایج حاصل از شبیهاقتصاد ایران کالیبره و شبیه

دهد، وضع مالیات سبز در قالب چهار سناریوی مطروحه بر رشد اقتصادی هم در دل نشان میم

دهد که اعمال گذارد، همچنین نتایج نشان میمدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی بسیار کمی میکوتاه

نظر گرفتن  گذارد. درالذکر تأثیر مثبت و اندکی بر روی رفاه میمالیات سبز در قالب چهار سناریوی فوق

سازد که اگر رویکرد دولت، نتایج همزمان اثرات مالیات سبز بر روی رشد اقتصادی و رفاه مشخص می

ها و نتیجتاً توسعه پایدار و افزایش رفاه باشد توجه به افزایش کیفیت محیط زیست، کاهش آالینده

دهد که کاهش تولید کل می بایستی کاهش تولید اقتصادی را پذیرا باشد. نتایج هر چهار سناریو نشان

 باشد.اقتصاد و افزایش رفاه بسیار اندك می

(Rudneva et al,. 2018) شناختی علوم مبانی و سیستم تحلیل و تجزیه اصلی عناصر از استفاده با 

 و سناریو سازی مدل. به مطالعه پرداختند «اقتصادی و محیطی زیست سیستم» مفهوم تحلیل برای

 Vensim Personal Learning Edition افزاری نرم بسته از استفاده با ختیشنا های نقشه توسعه

(PLE )گیردمی قرار استفاده مورد سیستم تحلیل و تجزیه در ای گسترده طور به که شودمی انجام. 

 ثبات حوزه در چشمگیر تغییرات به منجر سبز اقتصاد توسعه که دهدمی نشان سناریو سازی مدل نتایج

 که است گذاری سرمایه و نوآوری حساسیت حوزه فعلی، تغییرات به حساسیت عدم. شودمی اجتماعی

 رشد نقاط کردن فعال برای الزم های جهت و ای منطقه سطح در مدیریتی بیکار های مکان دهنده نشان

 .است سبز اقتصاد

بین مصرف انرژی  با استفاده از مدل دینامیک سیستم تعامالت (Saryazdi et al,. 2018)در مطالعه ای 

و توسعه شهری را بررسی کردند که نتایج نشان دادند که در میان سناریوهای مورد بررسی سناریو 

بودجه با رشد کم فضای سبز بهتر است و نشان دهنده این است که تخصیص بودجه باال تخصیص متوسط 
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یران باید به برابری و مساوی گذارد و مدبدون افزایش فضای سبز و بالعکس بر توسعه شهری تأثیر نمی

 بودن هر دو توجه داشته باشند و در صورت لزوم به کار بیشتر ادامه دهند.

 (Benjamin et al,. 2016)، سازی دینامیک سیستم در کشاورزی و مسائل مربوط به با استفاده از مدل

داختند که نتیجه گرفتند های آینده پرمدیریت منابع طبیعی به نقد و بررسی موارد گذشته و پیش بینی

ها و صرف نظر از نوع که تالش های مشترك برای رفع مشکالت کشاورزی و منابع طبیعی در سراسر قاره

رفع مشکالت مربوط به  برایبرند. های کوتاه مدت مدیریت رنج میمنابع درگیر، از وابستگی به استراتژی

های اساسی مورد نیاز است تا هم حلمبتنی بر راهکشاورزی و منابع طبیعی تفکر بلند مدت و راهبردهای 

های شناسایی بهتر انجام شود و هم نتایج و بازخوردهای نادرست بین مداخالت مدیریتی و سیستم

 کشاورزی و منابع طبیعی که  به حداقل برسد.

(Pourmasoumi Langarudi, 2016)،  اقتصاد سیاسی کشورهای وابسته به منابع را با رویکرد

رغم توانایی سیستم برای حل مشکالت از لحاظ نامیک سیستم بررسی کرد. نتایج نشان داد که علیدی

نظریه دولت و جامعه دلخواه کاتوزیان نشان اقتصادی ولی در حل مسائل اجتماعی و سیاسی نقصان دارد. 

نتایج . ودتحلیل سیاست استفاده شو برای  پر کند تواندتوانداین نقص و شکاف رو میداده که می

-سیاسی-همچنین نشان داد که حاکمیت قانون یک عامل حیاتی است که مسیر توسعه اجتماعی

 اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

(Rassafi, 2015)،  ارزیابی حمل و نقل شهری پایدار را با مدل دینامیک سیستم مورد بررسی قرار دادند

 اعتبار سپس .است شهری و زیست محیط اقتصادی، ی،اجتماع نقل و حمل متغیرهای شامل مدل که این

 برای پایه سال. شده است انجام مشهد شهر 2222 تا 1221 های سال واقعی های داده به توجه با مدل

 مدل پارامترهای حساسیت تحلیل و بوده است. تجزیه 2211 سال افق سال و 2222 سال سازیشبیه

این . دارند شهری نقل و حمل پایداری بر توجهی قابل أثیرت شده انتخاب داده است که متغیرهای نشان

 قرار استفاده مورد تواند می شهری پایدار نقل و حمل برای مطلوب راهبرد یافتن برای پیشنهادی مدل

  .گیرد

(Wang et al,. 2014)،  سازی تاثیرات توسعه محیط زیست برای شبیه -اقتصادی –یک مدل انرژی

مطالعه یک مدل دینامیکی سیستم را  اینانرژی و محیط زیست ارائه دادند که اقتصادی و اجتماعی در 

ها مانند انرژی، اقتصاد، جمعیت، آلودگی آب، آلودگی های متعددی از آن سیستمگیرد که جنبهدربر می

کند تا تاثیرات توسعه شود. مدل طراحی شده تالش میوری را شامل میاهای جامد و فنهوا، زباله
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را در سه حالت مختلف تعیین کند: تحت شرایط فعلی،   زیست ی و اقتصادی در انرژی و محیطاجتماع

دهد که کمبود انرژی و آلودگی آب بسیار جدی هستند و ریزی و شرایط پایدار. نتایج نشان میبرنامه

شد مسائل کلیدی محدود کردن توسعه اجتماعی و اقتصادی آینده است. انتشار مواد زائد جامد با ر

ها، بینش ارزشمندی را در زمینه پیشرفت اجتماعی ارائه بینییابد. نتایج پیشجمعیت افزایش می

 دهند.می

 آزمون به ،پرداخت شده است زیست محیط - رشد ارتباط بررسی به که مطالعات داخلی تمامی تقریبا

 توجه آلودگی و یاقتصاد رشد بین علیت رابطه بررسی و (EKC)کوزنتس محیط زیستی  فرضیه تجربی

 ,Lucas) یافتهتعمیم رشد الگوی چهارچوب گرفتن نظر در با حاضر مطالعه در این اساس . برکرده است

 در با و طراحی ایران اقتصاد برای دینامیکی سیستم یک (john, 2009) از مطالعه گیریبهره و (1998

 مسیر ایران اقتصاد با متناظر یپارامترها و سازیشبیه شروع سال عنوان به 1922 گرفتن سال نظر

و در ادامه سیاست تعیین  شودمی سازیشبیه آن از ناشی راهی خسارت و آلودگی حرکت متغیرهای

رشد  زیست با الگوی محیط کیفیت و پاك تکنولوژی انتقال بهینه با وجود محیط زیستی مالیات

 اظهار امکان زیستی،محیط -اقتصادی سیستم هایپویایی سازی. شبیهشودمییافته پویا بررسی تعمیم

 کند. بدینمی ایجاد را ایران اقتصاد در توسعه پایداری و زیست محیط وضعیت آتی با رابطه در نظر

بیست سال بعد  برای را ایران در آن تغییر از ناشی رفاهی اثرات و زیست وضعیت محیط توانمی وسیله

 کرد.  پیش بینی متفاوت ریوهایسنا و هابه استراتژی توجه با 1112 سال یعنی

 دالیل از یکی بازخوردی، اثرات این حاضر وجود تفاوت های مطالعه و نوآوری مهمترین اساس، براین

 تأثیر بررسی و آلودگی از ناشی رفاهی اثرات تحلیل و برای تجزیه سازی پویاییشبیه انتخاب اصلی

 و آلودگی متغیرهای رفتار سازیشبیه با ت،نهای باشد. درچهارچوب می این در سیاستی پارامترهای

 توسعه حال در اقتصاد با متناظر پارامترهای و داده ها از مقادیر استفاده با آن از ناشی رفاهی خسارات

 پیشنهادات ارائه امکان آن، از ناشی رفاهی خسارات و آلودگی آتی وضعیت رفتار پیشبینی ضمن ایران،

 کند.می ایجاد ادیبرنامه ریزان اقتص برای سیاستی

سازی شبیه یک یافته، تعمیم رشد الگوی یک چهارچوب در تا کوشدمی حاضر مطالعه راستا، این در

 گرفتن امکان نظر در نماید. با ارائه ایران اقتصاد محیط زیستی -اقتصادی سیستم پویایی برای

 از ناشی خسارات رفاهی و آلودگی متغیرهای حرکت مسیر آلودگی، انتشار شدت بر تجارت تاثیرگذاری

مورد  شدیدتر محیط زیستی استانداردهای اعمال که نمود توجه نکته بدین باید حال عین در در آن
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 ساز تواند زمینه می الگو مختلف های شاخص با درمقایسه حساسیت تحلیل گیرد. آزمون قرار توجه

 کیفیت محیط بهبود و پایدار توسعة های سیاست صحیح طراحی بارة در سیاستی های پیشنهاد ارائة

 .باشد رفاه و زیست

 روش تحقیق

 سازیالگو شبیه ساختار و نظری مبانی

 و نظری چهارچوب سازی خسارت های رفاهی ناشی از آلودگی ابتداشبیه الگوی طراحی راستای در

 می باشند( الگو سیستم های زیر دهنده تشکیل )که نظر مورد زیست محیطی -رشد الگوی عناصر

شود. می تشریح دینامیکی سیستم الگوی جریان، -انباشت چهارچوب نمودار در سپس و عرفیم

 باشد،می (Lucas, 1998) رشد الگوی مشابه حاضر، مطالعه محیطی زیست-رشد الگوی نظری چهارچوب

 است. لوکاس شده داده توسعه پاك تکنولوژی انتشار امکان و باز اقتصاد فرض نظر گرفتن در با که

داد.  توسعه (K)فیزیکی  و (H)انسانی  سرمایه به سرمایه موجودی متغیر تفکیک با را AKوی رشد الگ

 متغیر کردن وارد را با AKاولیه  رشد الگوی (Stokey, 1998) و(Lopez, 1994) مانند  افرادی حال عین در

 & Hartman) مانند تیمطالعا دادند. همچنین توسعه تولید، نهاده یک عنوان به (z)آلودگی  انتشار شدت

Kwon, 2005)  و(Deng & Huang, 2009) در تولید نهاده یک عنوان به را انتشار آلودگی شدت متغیر 

 گرفتن نظر در با اخیر الگوی شده داده شکل توسعه پیشرو، مطالعه کردند. در وارد لوکاس رشد الگوی

 زیست -رشد الگوی عناصر مهمترینگرفته است.  قرار استفاده مورد پاك تکنولوژی انتقال امکان

 زیست متغیر انباشت سرمایه، انباشت تابع تولید، اجتماعی، هدف تابع شامل استفاده مورد محیطی

 زیست-رشد الگوی عناصر باشند. ویژگی هایاولیه می شرایط و درآمد توزیع معادله )آلودگی(، محیطی

 باشد.می زیر صورت به محیطی

 محیطی زیست -رشد الگوی

 که مطلوبیت دارند وجود همگن خانوار زیادی شود تعدادمی فرض اجتماعی، رفاه تابع توصیف منظور به

 و( C2کاالی واراتی  و C1داخلی  کاالی )شامل (C)مرکب  کاالی مصرف از تابعی خانوار هر )رفاه(
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 (X)آلودگی  به و نسبت مقعر و افزایشی (C)مصرف  متغیر به نسبت مطلوبیت 1.باشدمی (X)آلودگی 

 به زمان از لحظه در هر کننده مصرف مطلوبیت (. بنابراین2226باشد )ریسی، می محدب و کاهنده

 باشد.می زیر صورت

(1)   

 

 بگیریم. برای این نظر در را مطلوبیت تابع از مشخصی فرم تا است الزم الگو شبیه سازی منظور به

 می کنیم. فرض استفاده جدایی پذیر مطلوبیت تابع یک از (Deng & Huang, 2009) از پیروی به منظور

 شود.می حاصل زیر رابطه براساس نمونه مصرف کننده آنی شود مطلوبیتمی

(2)   

 

 یکشش جزئ کننده، مصرف رفاه بر آلودگی نسبی تأثیر ترتیب به vو  ، پارامترهای  فوق، رابطه در

 زیست بیانگر ترجیحات و آلودگی نهایی مطلوبیت عدم جزئی کشش و مصرف به نسبت نهایی مطلوبیت

 اهمیت کنندگانکه مصرف است آن بیانگر پارامتر  باالتر باشد. مقدارمی مصرفکنندگان محیطی

 باالتری رفاهی سارتخ در آلودگی، افزایش واحد یک نتیجه، در و بوده قائل زیست محیط برای بیشتری

 کشورها توسعه یافتگی و درجه درآمد سطح تأثیر تحت پارامتر این دارد. مقدار همراه به آنها برای

 است آن بر انتظار باشد، باالتر درآمد کشور و توسعه یافتگی درجه هرچه که طوری به باشد؛می متفاوت

کشش  و برابر  مصرف به نسبت لوبیت(. کشش مط2222باشد )دیندا،  بزرگتر پارامتر این مقدار که

 باشد.می برابر  آلودگی مطلوبیت )عدم(

 )یا کل مطلوبیت جریان فعلی ارزش حداکثرسازی اجتماعی( )برنامه ریز اقتصادی سیاست گذار هدف

 باشد. می برنامه ریزی دوره طی نمونه مصرف کننده شده( رفاه انباشت

(9)   

 

                                           
 صورت به (C)کاالی مصرفی  سبد است، گرفته انجام باز اقتصاد چهارچوب در استفاده مورد الگوی تحلیل و تجزیه اینکه به توجه . با1 

 است. شده گرفته نظر در (C2)وارداتی  کاالی مصرف و (C1)داخل  تولید کاالی مصرف شامل مرکب کاالی سبد یک
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 باشد.می مصرف کننده زمانی ترجیح نرخ فوق،  رابطه در

 تکنولوژی از بنگاه ها شود،می فرض(Aghion & Howitt, 1992) روش با مشابه تولید، تابع با رابطه در

 باشند.می برخوردار زیر تعمیم یافته داگالس - کاب تولید

(1)   

 

 و سرمایه فیزیکی انسانی، سرمایه آلودگی، شدت معرف ترتیب به z ،H ،K ،Yتغیرهای م فوق، رابطه در

 سرمایه انسانی و سرمایه عامل تولیدی کشش بیانگر ترتیب به  پارامترهای  و تولید

 عین حال  باشد. درمی تولید عوامل کل بهره وری بیانگر باشد. همچنین می فیزیکی

 بیانگر zباالتر  که مقادیر طوری به باشد،می تولید تکنولوژی آالیندگی میزان از شاخصی دهنده شانن

 یا مصرف که صرف درآمد از بخشی عنوان به پس انداز 1باشد.می بیشتر آلودگی و بیشتر تولید

 زیر صورت به ادل بازارتع شرط باشد. همچنینمی (I)سرمایه گذاری  مقدار برابر شود،نمی استهالك

 باشد:می

(3)   

  

 وارداتی است( و  کاالی و داخل تولید کاالی بر مرکب )مشتمل کاالی مصرفی سبد Cفوق،  رابطه در

 کل مصرفی صرف مخارج که است درآمد از بخشی رو،  این از و مرکب کاالی قیمت شاخص

 قیمت )نسبت مبادله تأثیر رابطه تحت مرکب کاالی قیمت شاخص اقتصاد، بودن باز به توجه شود. بامی

، (K)فیزیکی  سرمایه شامل موجودی الگو )موجودی( انباشت باشد. متغیرهایمی داخلی( به خارجی

 افزایش یسرمایه گذار با همراه سرمایه فیزیکی می باشند. موجودی (X)آلودگی و  (H)انسانی  سرمایه

 اساس بر فیزیکی سرمایه موجودی پویایی های کند. بنابراینمی پیدا کاهش استهالك با متناسب و

 :گیردمی شکل زیر رابطه

 

(7)   

    

                                           
 شود.می تلقی تولید نهاده یک به مثابه (z)آلودگی  انتشار شدت رابطه، این . در1 
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 رابطه نرخ این کند. درمی پیدا تکامل زیر حرکت معادله اساس بر انسانی سرمایه موجودی همچنین

 است. شده گرفته نظر در برونزا سادگی برای انسانی  سرمایه شدر

(6)   

 

  :می گیرد انجام زیر حرکت معادله براساس آلودگی انباشت شود،می فرض آلودگی خصوص در

           

(8)  AK  

 

 یک سو، است. از متضاد عامل دو تأثیر تحت زمان طی آلودگی انباشت که است آن بیانگر فوق رابطه

 با آلودگی متناسب انتشار بیانگر فوق رابطه اول کند. جزءمی پیدا انتشار تولید سطح با متناسب آلودگی

 انتقال و آالیندگی تولید شدت ترتیب به پارامترهای  رابطه این باشد. درمی تولید

باشد. می بنگاه  تولیدی محیطی زیست آگاهی مبین پارامتر  حال عین باشد. درمی پاك تکنولوژی

 بنگاه های محیطی باالتر زیست آگاهی رو این از و تولید کمتر آالیندگی معنی به آن بزرگتر مقادیر

 پذیرش باشد، تولیدکنندگان بیشتر محیطی زیست آگاهی مقدار هرچه ودمی ر باشد. انتظارمی تولید

 از می تواند انجام گیرد. دولت راحت تر آنها سوی از شدیدتر محیطی زیست سیاست های و استانداردها

 آگاهی افزایش و اطالع رسانی طریق از همچنین و محیطی زیست قوانین و استانداردها تغییر طریق

 برای را افراد این همکاری بیشتر و مشارکت زمینه زیست، محیط اهمیت با رابطه در تولیدکنندگان

 .(Deng & Huang, 2009)آورد  فراهم زیست محیط از حفاظت

 میزان انتشار پاك، تکنولوژی انتقال افزایش با که است آن بیانگر εپارامتر  باالتر مقدار براین، عالوه

 جزء کند. امامی پیدا افزایش زیست محیط کیفیت بهبود مکانا و پیدا کاهش تولید با همراه آلودگی

 شود. درجذب می زیست محیط توسط طبیعی طور به که است آلودگی از بخش آن ( بیانگر8رابطه ) دوم

 ,Xepapadeas)باشد می زیست محیط توسط آلودگی جذب طبیعی نرخ بیانگر پارامتر  رابطه این

2005). 

امکان  هیچ گونه و باشدمی موزانه در تجاری شود ترازمی فرض سادگی برای تجارت اب رابطه در

 ,Serven) مشابه  C(t)تابع  با رابطه در ندارد. همچنین وجود خارج به وام دادن و خارج از استقراض
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 است. در شده استفاده صورت  به اول درجه از همگن تابع یک از (1999

 خانوار ترجیحات دهنده و نشان نمونه خانوار مصرفی مخارج کل در واردات سهم رابطه  این

 فرض با و باشد،می یک از درجه همگن فوق تابع اینکه به توجه باشد. بامی وارداتی کاالی به نسبت

 به را نمونه خانوار بودجه توان محدودیت، می(P1=1)شود  نرمال یک به داخلی قیمت های اینکه

 صورت:

(2)   

 

 بود. خواهند داخلی قیمت های حسب بر و نسبی قیمت ها تمامی رابطه این گرفت. در نظر در

 تا توابع است الزم انباشت، -جریان نمودار قالب در دینامیکی سیستم الگوی ساختار طراحی از قبل

 مبادله  رابطه تابعی از خود )که قیمت شاخص معادله و( وارداتی  )یا خارجی و داخلی  تقاضای

 شامل که نمونه، دوره ای )ایستا( مصرف کننده بهینه سازی مساله نمائیم. از حل استخراج رااست( 

 صورت به نظر مورد ع تقاضایتواب باشد،می خانوار بودجه محدودیت به نسبت C(t)تابع  حداکثرسازی

 شود:می استخراج زیر

(12)   
 

 

 از رابطه تابعی عنوان به مرکب کاالی قیمت شاخص، C(t)تابع  در فوق روابط جایگذاری با همچنین

 آید:می به دست زیر صورت به مبادله

(11)   

رابطه مبادله  مستقیم تابع مرکب  کاالی قیمت شاخص که است واقعیت این بیانگر فوق رابطه

 کاالی شاخص قیمت وارداتی، کاالی گران شدن و مبادله رابطه افزایش با که طوری به باشد؛می 

 کند. درمی درآمدی تغییر و جانشینی اثر دو برآیند تأثیر تحت مصرف آن، دنبال به و افزایش مرکب

 مخارج کل در کاالی وارداتی سهم به بستگی قیمت شاخص بر مبادله رابطه اثرگذاری میزان حال عین
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 اقتصاد اجزاء بیانگر ( باال12( تا )2روابط ) مجموعه 1دارد. مطالعه مورد اقتصاد در نمونه خانوار مصرفی 

 قالب در را باال روابط بعد مجموعه قسمت باشد. درمی یافته تعمیم لوکاس رشد الگوی چهارچوب رد

 -اقتصادی سیستم تحلیل پویایی های و تجزیه به و داده قرار یکدیگر کنار در جریان -انباشت نمودار

 پردازیم.می محیطی زیست

 جریان( -اشتانب )نمودار محیط زیستی -اقتصادی سیستم هایپویایی بررسی

از  مشخصی درك ارائه و پیچیده هایسیستم الگوسازی امکان که است تکنیکی سیستم، هایپویایی

فهم  برای مناسب روش یک عنوان به هاسیستم کند. پویایی شناسیمی ایجاد را متغیرها بین ارتباط

 های. پویاییشد فیمعر (Jay W. Forrester, 1950)توسط بار اولین برای پیچیده پویای هایسیستم

 یک عنوان به آن از می توان رو، این از نشان داده، را سیستم اجزاء تغییرات و تکامل نحوی سیستم

نمود  استفاده محیط زیستی -رشد الگوهای هایپویایی بررسی و شبیه سازی برای توانمند ابزار

 (.1986)سوشیل، 

حلقوی - علّی نمودار ابزار دو از استفاده با عموماً سیستم یک ساختار سیستم، شناسیپویایی در
(12)(CLD) ممکن  خود حلقوی- علّی شود. نمودارمی داده نمایش (13)جریان- انباشت فازی نمودار و

باشد. همه  متعادل کننده( )یا منفی حلقه یا و کننده( تقویت )یا مثبت حلقه صورت دو به است

تشکیل  منفی و مثبت هایحلقه تعدادی از عمل رد پیچیدگی میزان از نظرصرف پویا، هایسیستم

ساختار  حلقوی، -علّی نمودارهای هاست. هرچندحلقه رفتار برآیند حاصل سیستم رفتار که اندشده

 عوض نمودار باشد. درنمی مناسب الگو سازیشبیه هدف برای اما ،دهدمی نشان را سیستم بازخوردی

 باشد. براینعلّی می نمودارهای در شده ساخته فرضیات سازیمدل برای مناسب ابزاری جریان - انباشت

 -انباشت چهارچوب الگوی از بررسی مورد الگوی هایپویایی تحلیل منظور به مطالعه این در اساس

 است. شده استفاده جریان

-می را ایجاد مدل کلیدی متغیرهای پویای مسیر سازیشبیه امکان جریان، -انباشت نمودار از استفاده

 نمودار در قالب توانمی را محیط زیستی آلودگی جنبی پیامد و اقتصادی رشد میان پویای کند. ارتباط

                                           
 مبادله رابطه به قیمت نسبت شاخص کشش عنوان به پارامتر  بگیریم، دیفرانسیل سپس و لگاریتم (12) رابطه طرفین از . چنانچه1 

 باشد.می استخراج قابل
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 سیستم، هایمهم پویایی اجزای از یکی عنوان به موردنظر، . نمودارکرد بیان جریان -انباشت سیستمی

می آورد.  فراهم را سیستم پویا یک اجزای حرکات و رفتار دقیق تر تحلیل و تجزیه و بهتر درك امکان

 متغیرها تعامل از تغییر ناشی و نموده سازیمدل را پیچیده مختلف مسائل می توان آن از بهره گیری با

 .(Sterman, 2000)بررسی قرار دارد  مورد مختلف زمانی دوره های در را آن ها آتی رفتارهای شناسایی و

به آن  که انباشت متغیر هر باشد.می (15)نرخ رمتغی و (14)انباشت اصلی متغیر دو شامل پویا سیستم هر

 در طول تجمعی صورت به را سیستم متغیرهای از یکی شود،می گفته نیز (17)یا متغیر حالت (16)سطح 

 (18)می دهد. نشان زمان

شده  انباشت رفاه و (X)، موجودی آلودگی (H)انسانی  سرمایه موجودی ،(K)فیزیکی  سرمایه موجودی

(W)  و جمعیت(p) باشد. می حاضر محیط زیستی مطالعه -رشد الگوی چهارچوب در انباشت متغیرهای

 انباشت باشد.نرخزمان می طول در سطح متغیرهای انباشت چگونگی دهندهنشان نرخ، متغیرهای

 در رشد نرخ از متغیرهای آلودگی انباشت نرخ و )استهالك  نرخ(، (I)گذاری  سرمایه )سرمایه

 باشند.می حاضر مطالعه محیط زیستی -رشد الگوی ارچوبچه

 این مطالعه در استفاده مورد رشد الگوی پویای رفتار بیانگر که جریان - انباشت سیستمی نمودار

 )زیر هابخش میان پویا تعامل بیانگر نمودار است. این شده داده نمایش (1) شماره نمودار در باشد،می

 باشد.می موجودی و جریانی متغیرهای نیز و آلودگی مصرف، تولید، مختلف های(سیستم

های اقتصادی و محیط زیستی متقابل بین زیر سیستم( بیانگر ارتباط 1انباشت شماره ) –نمودار فازی 

شود موجب باشد؛ که از یک طرف رشد اقتصادی باالتر که از طریق افزایش درآمد و مصرف ایجاد میمی

شود و و از طرف دیگر، متغیر محیط ت کیفیت محیط زیست و کاهش رفاه میها و افانتشار آلودگی

 شود.زیستی ) شدت آلودگی(، به عنوان یک نهاده تولید ضروری تلقی می

 ریزبرنامه هدف افتد کهمی اتفاق حالی در زیست محیط و اقتصادی رشد بین متقابل ارتباط این 

 از پاك، تکنولوژی که انتشار شرایطی در حال عین در باشد.می رفاه و مصرف سطح افزایش اجتماعی

 متقابل ارتباط دارد، رفاه بر مثبت اثر تولید، آالیندگی شدت کاهش طریق
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سرمایه انسانی

رشد سرمایه انسانی استهالک سرمایه

انسانی

نرخ رشد سرمایه

انسانی
نرخ استهالک-سرمایه

انسانی

سرمایه فیزیکی

سرمایه گذاری
استهالک سرمایه

فیزیکی

نرخ استهالک سرمایه

فیزیکی

تولید

کشش تولیدی سرمایه

انسانی

کشش سرمایه فیزیکی

شدت آلودگی

آلودگی

انتشار
پاکسازی

ضریب انتشار

نرخ پاکسازی محیط

زیست

درآمد

میل نهایی مصرف

مصرف کل

پارامتر تکنولوژی

پاک

مخارج مصرفی

میل نهایی پس انداز

پس انداز

جمعیت
رشد جمعیت مرگ و میر

نرخ رشد جمعیت

نرخ مرگ و میر

سرانه مخارج مصرفی

کشش مطلوبیت

مصرف

مخارج مصرفی

وارداتی

سهم کاالی وارداتی از

مخارج مصرفی

ارزش فعلی مطلوبیت

نرخ تنزیل

<تیعمج>

آلودگی سرانه

انباشت رفاه

افزایش رفاه
خسارت رفاهی

خسارت رفاهی آلودگی

ارزش فعلی خسارت

رفاهی

نرخ تنزیل زمانی

ترجیحات تولید کننده

شاخص قیمت

مصرف کننده

<تیعمج>

ترجیحات زیست محیطی

مصرف کننده

تاثیر نسبی آلودگی

<Time>

<Time>

<تیعمج>

مصرف سرانه

و  ارتباط این باشد. شناختمی برخوردار بیشتری پیچیدگی از محیط زیست کیفیت و اقتصادی رشد

 و تجاری محیط زیستی اقتصادی، ایپارامتره تغییر به نسبت مختلف متغیرهای حساسیت میزان و نوع

 اهمیت اقتصادی حائز ریزانبرنامه برای تواندمی رفاه افزایش و پایدار توسعه هدف پیگیری به توجه با

 یک در آن ناشی از رفاهی خسارت های و آلودگی متغیرهای مسیر شبیه سازی به راستا این باشد. در

محیط  ترجیحات پارامترهای سیاستی آن تأثیر از بعد پرداخت. خواهیم ایران اقتصاد ساله در 22 افق

تکنولوژی  انتشار پارامترهای و  (γ)محیط زیستی تولیدکنندگان  ، ترجیحات(v)کنندگان مصرف زیستی

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد را پاك
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط زیستی -رشد الگوی جریان -انباشت فازی (. نمودار1) نمودار

مقادیر  و رشد هاینرخ انباشت، متغیرهای اولیه مقادیر از تا است الزم سازیشبیه انجام منظور به

 شبیه سازی برای استفاده مورد پارامترهای و متغیرها اولیه باشیم. مقادیر داشته اطالع الگو پارامترهای
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این  است. بر شده نتخابا توسعه، حال در کشور یک عنوان به ایران، هایویژگی و هاداده به با توجه

، (Y)سرانه  ملی ناخالص تولید، (H)انسانی  سرمایه، (K)سرانه  فیزیکی سرمایه موجودی مقادیر اساس

 های اقتصادداده به توجه با (π)مبادله  رابطهو  (Z)آلودگی  انتشار شدت، (X)سرانه  آلودگی موجودی

 نظر در انتشار آلودگی میزان عنوان به (CO2)کربن  اکسید دی انتشار میزان همچنین و انتخاب ایران

 سازیشبیه و انتخاب شده سازیشبیه شروع سال منظور به 1922سال  رابطه این است. در شده گرفته

 است.  شده انجام 1112بیست سال بعد یعنی  در

 نتایج و بحث

 سازیشبیه نتایج تحلیل و تجزیه
های آینده گیری در سالر رفته در سیستم و تصمیمسازی تحلیل پیش بینی متغیرهای به کاهدف شبیه

 اشد.  بمی

توان با هزینه سناریوهای چند برابر شدن متغیرهای به کار رفته شده در سیستم جهت پیش بینی را می

اندك در یک بازه زمانی و استفاده از آزمون تجربی برای به دست آوردن داده های نزدیک به واقعیت 

 انجام داد.

 ساسیتتحلیل ح

سناریوهای تغییر در میزان آلودگی، انتشار آلودگی و خسارات رفاهی ناشی از آلودگی در یک دوره 

بیست ساله برای تحلیل حساسیت و در راستای توسعه اهداف پایدار انجام گرفت. این سناریوها در قالب 

گان و ترجیحات محیط ها بر انتشار تکنولوژی پاك، ترجیحات محیط زیستی تولیدکنندبررسی تاثیر آن

در سیاست گذاری ها جهت توسعه  تواندباشد. بررسی تاثیر تغییرات میکنندگان میزیستی مصرف

 .پایدار مفید واقع شود

دهندده  کنندگان نشانافزایش ترجیحات محیط زیستی تولیدکنندگان و ترجیحات محیط زیستی مصرف

کنندگان برای کیفیدت محدیط زیسدت دارندد.     رفکنندگان و مصدتولی که افزایش آگاهی و اهمیتی است

ترپیاده سازی کند. و از سوی دیگر بدا  زیستی را راحتدولت با استفاده از قوانین افزایش ترجیحات محیط

کنندگان و تولیدکننددگان  زیست آگاهی مصرف محیط اهمیت با رابطه افزایش آگاهی و اطالع رسانی در

 را افزایش دهد.  
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اهمیت متغیر انتشار تکنولوژی پاك  توسعه به دلیل کاهش اهمیت محیط زیستی در کشورهای در حال

 شود. انتقال تکنولوژی واقع میباشد و از طریق پیدا کرده است که این انتشار جهت کاهش آلودگی می

به منظور تجزیه و تحلیل حساسیت این مدل برای پارامترهای میزان آلودگی، انتشار آلودگی و خسارات 

ی ناشی از آلودگی چهار سناریو شامل مقادیر پایه، دو برابر شدن، سه برابر شدن و صفر در نظر رفاه

گرفتن متغیر انتشار تکنولوژی پاك، سه سناریو شامل مقادیر پایه، دوبرابر شدن و صفر در نظر گرفتن 

فر در نظر ترجیحات محیط زیستی تولیدکنندگان و سه سناریو شامل مقادیر پایه، دوبرابر شدن و ص

کنندگان در نظر گرفته شد و بررسی سناریوهای مذکور در زیستی مصرفگرفتن ترجیحات محیط

باشد. در جدول زیر سناریوهای بررسی شده جهت تجزیه برگیرنده مقدار حساسیت متغیرهای کلیدی می

 و تحلیل حساسیت الگو را مشاهده می نماییم.

 

 (: سناریوهای بررسی شده1جدول )
ترجیحات محیط زیستی  ار تکنولوژی پاكانتش 

 کنندگانتولید

ترجیحات محیط زیستی 

 کنندگانمصرف

 2/2 18/1 13/2 مقادیر پایه

 2/2 18/1 2 1سناریو 

 2/2 18/1 9/2 2سناریو 

 2/2 18/1 13/2 9سناریو 

 2/2 1 13/2 1سناریو 

 2/2 2 13/2 3سناریو 

 2 18/1 13/2 7سناریو 

 1/2 18/1 13/2 6سناریو 

 

 تحلیل حساسیت تغییر در خسارات رفاهی

 الف. انتشار تکنولوژی پاك

 سناریو چهار ایران، اقتصاد درفعالیت های متغیر خسارات رفاهی بر متغیر این تأثیر بررسی به منظور

مورد  (ε=0)پاك  تکنولوژی انتشار وجود عدم سناریو اولین گیرد. درمی قرار بررسی مختلف مورد

 متناسب با  (ε=0/15)پاك  تکنولوژی انتشار پارامتر مقدار سناریو دومین گیرد. دررار میق بررسی
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انتشار  پارامتر برابری دو افزایش سناریو سوم است. در شده گرفته نظر در ایران اقتصاد ساختار

ك پا انتشار تکنولوژی پارامترو در آخرین  سناریو افزایش سه برابری    (ε=0/3)پاك  تکنولوژی

(ε=0/45) شده داده ( نشان2نمودار ) قالب در ها سناریو این اعمال . نتیجهمی دهد قرار بررسی مورد را 

 است.

 کنند. مقادیر سناریوها بهمی تغییر خسارات رفاهی پاك تکنولوژی انتشار در تغییر با( 2)نمودار  مطابق

 باشد.می پاك تکنولوژی انتقال پارامتر برای صفر و 13/2، 9/2، 13/2مقادیر  با متناظر ترتیب

 دهد پایه نشان می سال مقادیر با ساختار فعالیت های اقتصادی ایران و متناظر ادامه سناریوی

 کند. می پیدا افزایش 1112درصد در سال  227/2 خسارات رفاهی که

 در خسارت رفاهی ناشی از آلودگی پاك نشان می دهد که تکنولوژی انتشار بودن صفر سناریوی 

 کند. می پیدا واحد  افزایش 226/2به  1112سال 

 سال  انباشت رفاهی در پاك نشان می دهد که مقادیر تکنولوژی انتشار دو برابر شدن سناریوی

 .کرد خواهد پیدا درصد  افزایش 227/2به  1112

 انباشت  سناریوی سه برابر شدن انتشار تکنولوژی پاك نشان می دهد که مقادیر نهایت در

 .کرد خواهد پیدا افزایش  واحد 21/2به  1112سال  در رفاهی

 
 

 

 

 

 

 

 رفاه بر اساس سناریوی انتشار تکنولوژی پاك در تغییر (: روند2نمودار )

 تولیدکنندگان محیط زیستی ب. آگاهی
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 . درداده شد قرار مورد بررسی را مختلف سناریو سه پارامتر رفاه، بر متغیر این تأثیر بررسی منظوربه

. شودگرفته می نظر در را (ϒ=0)تولیدکنندگان  محیط زیستی ترجیحات بودن صفر فرض اول، ریوسنا

 اقتصاد ساختار با متناسب را کنندگانتولید محیط زیستی ترجیحات پارامتر مقدار دوم، سناریو در

 نظر در ترپارام این برای را 2 معادل سناریو، مقداری سومین در و گرفته نظر در 18/1برابر  و ایران

 است. شده داده ( نشان12) قالب نمودار در سناریوها این اعمال . نتیجهگرفته شد

 میزان محیط زیستی تولیدکنندگان، ترجیحات کاهش با دهد،می ( نشان12شماره ) نمودار همان طورکه

محیط  تترجیحا مقادیر با متناظر ترتیب کند. مقادیر سناریوها  بهپیدا می افزایش آلودگی انتشار

 میزان تولیدکنندگان، نزد زیست محیط اهمیت افزایش با اساس باشد.  براینمی 2و  18/1، 9زیستی 

 کند. می پیدا کاهش تولید با همراه انتشار آلودگی

 نشان می دهد  را پایه سال مقادیر با های اقتصادی ایران و متناظرساختار فعالیت ادامه سناریوی

 کند. می پیدا افزایش 1112رصد در سال د 227/2 خسارات رفاهی که

 اهیمتی هیچ ترجیحات محیط زیستی تولیدکنندگان یعنی تولیدکنندگان بودن صفر سناریوی 

  29/2به  1112سال  خسارت رفاهی در دهد که میزانندهند نشان می تولید از ناشی آلودگی به

 کند.می درصد افزایش پیدا

 محیط زیستی آگاهی افزایش تی تولیدکنندگان یعنیوی دو برابر شدن ترجیحات محیط زیس 

 افزایش خواهد  درصد 21/2به  1112سال  انباشت رفاهی در تولیدکنندگان نشان می دهد میزان

  رسید.
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 رفاه بر اساس  سناریوی آگاهی محیط زیستی تولیدکنندگان در تغییر (: روند9نمودار )

 کنندگانمصرف محیط زیستی ج. ترجیحات

 سناریوی است. در شده گذاشته اجرا به متفاوت سناریو سه رفاه، بر پارامتر این تأثیر بررسی منظوربه

 قائل زیست محیط برای اهمیت هیچ کنندگانمصرف که است شده نظر گرفته در فرض این اول،

 هایارتخس به خود مصرف بهینه مسیر انتخاب برای گیریتصمیم در بیان دیگر به. (ν=0)باشند نمی

 محیط زیستی ترجیحات پارامتر دوم، سناریوی دهند. درنمی گونه اهمیتیهیچ محیط زیستی

 مقدار سوم، سناریوی است. در شده گرفته نظر در 2/2برابر  ایران با اقتصاد متناسب کنندگانمصرف

 ( نشان11نمودار ) در سناریو این اعمال از ناشی است. نتایج شده داده افزایش 1/2به  نظر مورد پارامتر

محیط  پارامتر ترجیحات و صفر برای 2/2و  1/2مقادیر  با متناظر ترتیب به است. مقادیر شده داده

 کنندگان،نزد مصرف زیست محیط اهمیت افزایش با اساس باشد. براینمی کنندگانمصرف زیستی

 کند. می پیدا کاهش جامعه رفاه بر وارده محیط زیستی خسارت میزان

 فعلی: روند ادامه صورت ( در11شماره ) منحنی اسبراس

 پایه نشان می دهد  سال مقادیر با های اقتصادی ایران و متناظرساختار فعالیت ادامه سناریوی

 کند. می پیدا افزایش 1112درصد در سال  227/2 خسارات رفاهی که

 هیچ نکنندگانندگان یعنی مصرفترجیحات محیط زیستی مصرفک بودن صفر سناریوی 

 1112سال  آلودگی در از ناشی خسارت دهد کهنشان می نشوند قائل زیست محیط برای اهیمتی

 کند،می پیدا افزایش 23/2به 

 محیط  آگاهی افزایش کنندگان یعنیسناریوی دو برابر شدن ترجیحات محیط زیستی مصرف

افزایش   212/2به  1112سال   انباشت رفاهی در میزان دهد کهیکنندگان نشان ممصرف زیستی

 یافت. خواهد
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 کنندگانرفاه بر اساس سناریوی آگاهی محیط زیستی مصرف در تغییر (: روند9نمودار )

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

سازی با توجه به اهمیت شبیه و لوکاس یافتهرشد تعمیم الگوی ساختار گرفتن نظر در در این مطالعه با

 پارامترهای سیاستی جهت امکان پیش بینی تغییر به نسبت حساسیت یلتحل و الگو متغیرهای مسیر

  الگو کلیدی متغیرهای سازی مسیرشبیه ،آن با همراه رفاهی آثار و زیست محیط وضعیت آتی مسیر

 تغییر به نسبت آن، از ناشی رفاهی خسارت و حساسیت پارامتر 1112طی بیست سال آینده یعنی سال 

 انتشار و کنندگانمصرف محیط زیستی ترجیحات تولیدکنندگان، زیستی محیط متغیرهای ترجیحات

 است. گرفته قرار مورد بررسی پاك تکنولوژی

دهد که با ادامه روند سازی پارامترهای کلیدی میزان آلودگی و انتشار آلودگی نشان مینتایج شبیه

میلیون تن با نرخ  23992موجود در فعالیت های اقتصادی ایران در طول بیست ساله به ترتیب به 

 کند. افزایش پیدا می  71/8واحد با نرخ متوسط  17231و  2/9متوسط 

 تغییر در کند امادرصد افزایش پیدا می 8/8با نرخ متوسط  1112های رفاهی نیز تا سال همچنین خسارت

 انتشار و کنندگانمصرف زیستیمحیط ترجیحات تولیدکنندگان، زیستیمحیط ترجیحات پارامترهای

 باشد.  می آن از ناشی رفاهی خسارت و آلودگی بر توجهی قابل اثرات دارای پاك، تکنولوژی

با استفاده از پارامتر میزان آلودگی مقدار کشش های انتشار تکنولوژی پاك، ترجیحات محیط زیستی 

قرار  کنندگان در سناریوهای مختلف مورد بررسیتولیدکنندگان و ترجیحات محیط زیستی مصرف

 گرفت. 

درصد میزان آلودگی و در صورت اجرای  93/91در صورت صفر در نظر گرفتن تکنولوژی پاك افزایش 

درصدی را  72/11و  36/23  آلودگی سناریوی دو و سه برابری انتشار تکنولوژی پاك  به ترتیب کاهش

 و آنان حیط زیستیم آگاهی بیانگر تولیدکنندگان که محیط زیستی ترجیحات خواهیم داشت. همچنین

 تأثیر دارای باشد،می نیز آنها شدیدتر توسط محیط زیستی قوانین و استانداردها پذیرش درجه

باشد. در صورت صفر در نظر گرفتن ترجیحات محیط زیستی می زیست محیط کیفیت بر مستقیمی
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تولیدکنندگان درصد افزایش و در صورت دو برابر شدن ترجیحات محیط زیستی  23/136تولیدکنندگان 

 . شودمیرا مشاهده  کشش آلودگی درصد کاهش مقدار 26/71

با استفاده از پارامتر خسارات رفاهی مقدار کشش های انتشار تکنولوژی پاك، ترجیحات محیط زیستی 

کنندگان در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار تولیدکنندگان و ترجیحات محیط زیستی مصرف

 گرفت. 

درصد خسارت رفاهی، و در صورت اجرای  226/2ر نظر گرفتن تکنولوژی پاك افزایش در صورت صفر د

خسارت رفاهی درصدی  21/2و  227/2سناریوی دو و سه برابری انتشار تکنولوژی پاك  به ترتیب کاهش  

درصد افزایش و  29/2. در صورت صفر در نظر گرفتن ترجیحات محیط زیستی تولیدکنندگان خواهد بود

 درصد کاهش خسارت های آلودگی 21/2دو برابر شدن ترجیحات محیط زیستی تولیدکنندگان  در صورت

 1/2کنندگان . همچنین در صورت صفر در نظر گرفتن ترجیحات محیط زیستی مصرفشودرا مشاهده می

درصد کاهش در  212/2کنندگان درصد افزایش و در صورت دوبرابر شدن ترجیحات محیط زیستی مصرف

 شود.فاهی را مشاهده میخسارت ر
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