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چكیده

زنجیرة تأمین پایدار بر مدیریت زیستمحیطی تولید ،توزیع و مصرف کاالها تأکید دارد .استفاده از ادوات کشاورزی در قسیمت تولیید
گندم به مصرف انرژی و انتشار آلودگی میانجامد .همچنین دوری مناطق تولید و مصرف ،جابیهجیایی گنیدم را نیاگزیر کیرده اسیت
بنابراین ،بخش توزیع نیز یکی از قسمتهای مهم در مصرف انرژی و انتشار دیاکسیدکربن به شیمار مییرود .ازایینرو ،هیدف ایین
مطالعه برآورد ارزش سایهای انتشار دیاکسیدکربن در این دو بخش از زنجیره تیأمین گنیدم اسیت .بیرای ایین منظیور از اطالعیات
سال های  1359تا  1393استانهای ایران و با استفاده از رهیافت تابع مسافت نهاده ،مقدار قیمت سایهای دیاکسیدکربن به تفکییک
بخش تولید و توزیع گندم تخمین زده شده است .نتایج تخمین نشان می دهد که هزین انتشار آلودگی 11/5 ،درصید از هزینی تولیید
گندم را تشکیل داده و اعمال آن باع کاهش نسبت درآمد به هزین گندم از  1/77به  1/33می شود .از طرفی ارزش سایه ای انتشیار
دیاکسید کربن در بخش توزیع ،بیشتر از بخش تولید بوده است .بر همین مبنا بایستی اقدامات الزم برای تولید و توزیع پایدار دربیارة
محصول استراتژیک گندم اعمال شود ،بهطوریکه کمترین خسارت به محیطزیست وارد شود.
کلیدواژه

گندم ،قیمت سایهای آلودگی ،مسافت نهاده ،زنجیرة تولید و توزیع.

 .1مقدمه

و استفاده از آن همراه بوا آروار بیرونوی 2اسوت موسووی و

انریی یکی از نهادههوای مهو در تولیودات کشواورزی بوه

همکواران  .)2353بوا توجوه بوه مصورف انوریی در طووول

شمار میرود که مصرف آن با آروار زیسوتمحیکوی هموراه

زنجیوورة توويمین آرووار بیرونووی زیسووتمحیکووی ناشووی از

است  )Najafi Alamdarlo et al., 2016و به بروز آلودگی

ف،الیت های اقتصادی در بلشهای تولید و مصورف اتفوا

و انتشار گازهای گ لانهای منجور مویشوود

Weitzman,

میافتود

Ding et al., 2014; Salehi et al., 2017; Bijani

 .)1976; Najafi Alamdarlo, 2018رابکة میبت بین تولیود

 )et al., 2018ازاینرو این آرار میتواند در بلوش توزیوع

کشاورزی مصرف انریی و افزایش انتشار دیاکسیدکورین

شود .درونی کوردن ایون آروار بیرونوی

در اکیر مکال،ات تيیید شده اسوت

محصول نیز حاد

Stout, 1990; USDA,

مست زم تلمین خسارتهای زیستمحیکی ناشی از ف،الیت

2008; Snyder et al., 2009; Azamzadeh Shouraki et
 .)al., 2013; Najafi Alamdarlo, 2016مصرف انوریی در

اقتصووادی اسووت بنووابراین ب،وود از درون ویسووازی قیمووت

همة مراحل زنجیرة تيمین کاال دارای اهمیت بیبدیل است
* نویسنده مسئول:

محصول شفاف تر شده و می تواند ترجیحات اجتمواعی 1را
Email: hamed_najafi@modares.ac.ir
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شمارة 1



بهار 1931

نیز پوشش دهد .هزینههای زیستمحیکی که ارر مستقی بور

اسووت و در حوودود  12درنوود از مصوورف انووریی در ایون

رفاه جام،ه دارنود اغ وب در محاسوبات اقتصوادی نادیوده

قسمت نورت میگیرد و میزان مصرف آن در ایون بلوش

گرفته میشوند ازاینرو محاسبة مقدار آنها میتوانود نقوش

از  283/5می یون م،ادل بشکة نفت خام در سوال  2375بوه

بسزایی در انوالو تصومیمات سیاسوترزاران داشوته باشود

 322/3می یون بشکة نفت خام در سال  2353رسیده اسوت

 .)Hailu and Veeman, 2000از طرف دیرر برابر نبوودن

ترازنامة انریی ایران  .)2355این بلش دوموین بلوش در

عرضه و تقاضای محصوالت غذایی در هر منکقه تجوارت

تولید دیاکسیدکرین در ایران نیز است و سوه آن از 15/2

Wilson et al.,

درنوود در سووال  2375بووه  12/53درنوود در سووال 2353

 .)2004حموولونقوول جووادهای باعووث بووروز اروورات جووانبی

رسیده است که البته بهنظر مویرسود سوه ایون بلوش در

میگردد که یکی از انوا آن انتشار گازهای گ لانهای است

تولید دی اکسیدکربن کاهش محسوسی نیافته است ترازنامه

 .)Edwards-Jones, 2010بهمنظور درونیسازی این آروار

انریی ایران )2355؛ بنوابراین بوا توجوه بوه اینکوه میوزان

تصمی گیران از روشهای کنترلی مالیواتی و یوا ترکیبوی از

مصرف انریی در بلش حملونقل در دورة  2375تا 2353

این دو استفاده میکنند .)Perman et al., 2003

 2/86برابر شده است اما انتشار دیاکسیدکوربن بوه میوزان

آن را در بین مناطق اجتنابناپذیر میکنود

محاسبة آرار زیست محیکوی کوه در نتیجوة جابوه جوایی

 1/02برابر بوده است .بر این اسای انتشار آلودگی به ازای

کاالها بروز پیدا می کند نقش مهموی در مودیریت زنجیوره

هر واحد مصرف سوخت افزایش یافتوه اسوت هموین امور

تيمین سبز 3دارد  .)Rajeev et al., 2017مقدار تولید گنودم

اتلاخ سیاست های کنترل زیست محیکوی را در ایون بلوش

در سال  2353ان ی تورین کواال در سوبد غوذایی ایرانیوان

اجتنابناپذیر میکند .البته این پدیوده مویتوانود از زوایوای

ت،الی مقدم و همکاران  )2352برابر با  20/58می یون تون

ملت ف بررسی شود.
2

بوده است که استان خوزستان با  22/5درند بزر ترین و

در مکال،ووات گونوواگونی از تووابع مسووافت در بوورآورد

گیالن با  0/08درند کوچرترین تولیدکننوده بووده اسوت

ارزش سایهای آالینده های زیسوت محیکوی در بلوش هوای

آمارنامة وزرات جهاد کشاورزی  .)2355این عدم تقوارن

مرتبط با کشاورزی استفاده شده است .از این مکال،وات در

توزیع آن را در سکح کشوور اجتنواب ناپوذیر کورده اسوت.

داخل کشوور مویتووان بوه دریجوانی و همکواران )2385

توزیع گندم در ایران از طریق جاده ای نورت موی گیورد و

اسوماعی ی و محسوونپووور  )2385اشواره کوورد .موسوووی و

این بلش عموماً وابسته به مصرف انریی فسی ی اسوت .در

همکاران  )2350به برآورد قیمت سایه ای هر لیتور بنوزین

حدود  1/05درند از کل انتشار دیاکسویدکربن در بلوش

نفت و گاز در بلش حملونقل ایران با استفاده از رهیافوت

حمل ونقل جوادهای مجموو حمول کواال و مسوافر) را در

داده و ستاده پرداختهانود .تهوامیپوور و عابودی  )2353بوا

CO2

برآورد قیمت سایه ای انتشار دی اکسیدکرین در فرایند تولید

است .ازاین رو با توجه به اهمیت گندم برای مصرفکننوده

گندم در استان فاری نتیجه میگیرند که به ازای تولید هور

تولیدکننده و دولت برآورد آروار زیسوتمحیکوی ناشوی از

تن گندم خسارتی م،ادل با  507هزار ریال به محیط زیست

تولیوود و توزیووع ایوون محصووول نقووش مهمووی در اتلوواخ

وارد می شود .ع یپور و همکاران  )2353به بورآورد ارزش

سیاستهای نحیح در این زمینه را در پی دارد؛ بنابراین در

سایه ای انتشار دی اکسیدکربن در بلوش کشواورزی ایوران

توزیع این محصول باید مدیریت زیست محیکی نیز در نظر

پرداخته اند .در این مکال،ه از رهیافت توابع مسوافت نهواده

5

گرفته شود .)Wu & Dunn, 1995

استفاده شده است و متوسط قیمت سایه ای انتشار هر کی وو

برمیگیرد که نشان از اهمیت توزیع گنودم در انتشوار

حملونقل دومین بلش مصرفکنندة انوریی در ایوران

دی اکسوویدکربن ناشووی از مصوورف سوووخت در بلووش

برآورد قیمت سایهای انتشار آلودگی در ...
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کشاورزی را در بین سالهای  2372تا  2385برابور بوا 222

ناشی از تولیود و توزیوع آن حوایز اهمیوت اسوت .بور ایون

ریال برآورد کرده است.

اسای هدف ایون مکال،وه بورآورد ارزش سوایهای انتشوار

 Fareو همکاران  )1006هزینوه هوای زیسوت محیکوی

دی اکسید کربن ناشی از مصرف انریی در بلش های تولیود

ناشی از کشاورزی در آمریکا را با استفاده از توابع مسوافتی

و توزیع آن در ایران است .برآورد هزینههای زیستمحیکی

تلمووین زدهانوود )1008 Tol .در مکال،ووهای مووروری و

که به جام،ه تحمیل می شود می تواند مبنایی بورای بورآورد

براسای تحقیقوات نوورت گرفتوه در دنیوا میوزان ارزش

ارزش اجتماعی تولید هر کاال به شمار رود .از طرف دیرور

سایهای هر تن دیاکسویدکوربن را بوین  2/5توا  1200دالر

مقدار ارزش سایهای را می توان مبنایی برای دریافت مالیات

گزارش کورده اسوت Bokusheva .و )1022 Kumbhakar

سووبز در نظوور گرفووت .)Dang & Mourougane, 2014

با استفاده از رهیافت تابع مسافت نهواده بوه بورآورد قیموت

وی گی منحصربهفرد این مکال،ه در این است که مقدار ایون

سایه ای ناشی از آلوودگی هوای موازاد مصورف نیتوروین در

نو مالیات را مکابق با کاالی حمل شده در نظر موی گیورد.

نن،ت شیر کشور ه ند پرداختوه انود Yaqubi .و همکواران

برای این منظور و با توجه بوه ادبیوات تحقیوق از رهیافوت

 )1026بووه بوورآورد هزینووة نهووایی کوواهش آالینوودههووای

تابع مسافت نهاده ترانس و

و دادههای پانل اسوتفاده شوده

زیست محیکی در مزار برنج پرداخته اند .در این تح یول از

است؛ بنوابراین بوه بورآورد و مقایسوة اهمیوت هور یور از

تابع مسافتی کمر گرفته اند .درنهایت مکانیس هوای مبتنوی

بلووشهووای زنجیورة توويمین کوواال در انتشووار آلووودگیهووای

بر بازار در کنترل آلودگی بر مکانیس هوای کنترلوی تورجیح

زیست محیکی پرداختوه اسوت .در اداموه بوه روش شناسوی

داده می شوند Mosavi .و همکواران  )1027بوا اسوتفاده از

تحقیق اشاره شده و در قسمت سووم نتوایج و بحوث و در

رهیافت تابع مسوافت بوه بررسوی آروار آزادسوازی قیموت

بلش چهارم جمعبندی و پیشنهادها ارایهشده است.

انریی بر ارزش سایه ای انتشار آلودگی در بلش کشاورزی
ایران پرداخته اند .نتایج مکال،وة  Tangو همکواران )1026

 .2روششناسی تحقیق

نشان میدهد که قیمت سایهای آلودگی در بلش کشاورزی

برای درونیسازی آرار جانبی انتشوار آلوودگی بایود قیموت

چین در دورة مورد مکال،ه دارای روند افزایشی مستمر بوده

سوایهای آن را بوه دسوت آورد .)Fare et al., 1993, 1998

است Xu .و  )1027 Linدر مکال،های به عوامول موؤرر بور

یکی از راه های به دست آوردن این ارزش سایه ای تلمین

انتشار مکوانی دی اکسویدکربن در بلوش کشواورزی چوین

تابع مسوافت اسوت کوه در آن ارتبواط بوین خروجویهوای

پرداخته اند اما در مکال،ة خود ارزش سایه ای آن را برآورد

مک وب و نامک وب ت،یین مویشوود  .)Recka, 2011توابع

نکرده انود Carling .و همکواران  )1027بوه ارزیوابی آروار

مسافت نهاده را میتوان بهنورت زیر ت،ریف کرد:

وضع مالیات حمولونقول در کشوور سووید مویپردازنود و

)2

]) (

) (

[

) ( ,

پیش بینی میکنند که وضع این سیاست ارر میبتی بور کنتورل

که در رابکة  ( , ) 2تابع مسوافت همرون محودب و

دیاکسویدکربن خواهود داشوت .اسوتفاده از رهیافوت توابع

غیر نزولی نسبت به  xو غیر ن،ودی و شبه محدب نسبت

مسافت برای ارزیابی کارایی زیسوت محیکوی در مکال،وات

به  )yو یر پارامتر میبت است .مقدار این فان ه برابر بوا

دیرری نیز مشواهده مویشوود Chakravorty et al.,2007؛

یر و یا بیشتر از یر است اگر بردار نهاده  xیر عضو از

.)Recka, 2011
با توجه به اهمیت محصوول گنودم در ایوران و سیسوت
گستردة حملونقل آن برآورد هزینوههوای زیسوتمحیکوی

مجموعه ممکن نهاده ها ) ( ) باشد آنراه اگر
باشوود درنتیجووه

)  ( ,خواهوود شوود

) (
& Fare

 Primont, 1995؛ .)Shephard, 1970تابع مسافت-نهاده بوا
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شمارة 1



بهار 1931

بنابراین مقدار پارامترها در م،ادلة فو

بهنورت زیر است:

بهینهسازی در رابکة  3به دست مویآیود

)1
∑

با استفاده از مسئ ة
Aigner & Chu,

:)1968
)3

∑∑ .

) ( ,

.

∑∑

∑
∑
∑
)

(

)

(

,

∑ .

) ( ,

∑
∑ .

) ( ,

∑∑
∑∑

که در مدل بهینهسازی فو تمامی شروط همرنی و تقوارن

∑∑

نیز پابرجاست .در این رهیافت ارزش سوایهای آلوودگی از
طریق رابکة زیر به دست میآید :)Fare et al., 1993

در رابکة  1شروط تقوارن شوامل
اسووت .توويمین ای ون شوورایط در
تلمین توابع ترانس و

ضروری است؛ چرا که تيمینکننوده

تقارن در ماتریس هیشین  iاست و باعث افزایش کارایی در
تلمین پارامترها میشود  .)Greene et al., 2015همننوین
شووروط همرنووی نهووادههووا از درجووة یوور نیووز شووامل
∑

∑
∑

∑

∑

∑
∑

∑

∑ اسوووووت

.)Fare and Grosskopf, 1998
یکی از راههای برآورد مودل فوو اسوتفاده از رهیافوت
برنامه ریزی ریاضی  Aignerو  )2568 Chuاست .در ایون
روش مجمو انحراف های تابع از مرزی ناشوناخته حوداقل
شده و نیازی به مقیای هوای آمواری نودارد .در ایون روش
میتوان چرونری عم کرد غیرمتقارن ستاده های مک ووب و
نوامک وب را در نظور گرفوت .)Hailu & Veeman, 2000

)2
که در رابکة 2

( , )⁄
( , )⁄

ارزش سوایهای سوتاده نوامک وب و

ارزش سایهای سوتاده مک ووب بوه شومار مویرود .در ایون
رابکه نورت کسر در واقع مشتق تابع رابکة  1نسبت بوه
ستادة نامک وب و ملرج آن مشتق نسبت به ستادة مک ووب
است .حانل این کسر را میتوان در قیموت بوازاری گنودم
ضرب کرد و در نهایوت ارزش قیموت) سوایه ای را بورای
ستادة نامک وب به دست آورد .مقدار ارزش سایه ای انتشوار
دی اکسیدکربن م،یاری برای درونیسازی آن در مدل بازار
گندم به کار موی رود .ازایون رو قیموت سوایهای م،وادل بوا
مالیاتی است که آلودکننده به ازای هر کی و جابجایی گنودم
باید بپردازد.

برآورد قیمت سایهای انتشار آلودگی در ...
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 .4نتایج و بحث

تهامی پور و عابدی  )2353و قاسمیان و همکاران )2350

نلسووت در ای ون قسوومت نحوووة محاسووبة دادههووا و منبووع

سه انریی در هزینة ماشینآالت به دست آمده و با توجوه

جمع آوری آنها آمده است .در ادامه نتایج مربوط به تلمین

به قیمت سبد انریی مقدار مصورف انوریی در هور هکتوار

مدل و بحث در مورد آنها ارایه میشود.

گندم برآورد شده است.
مقوودار مصوورف انووریی در بلووش توزیووع گنوودم بووا

 .1.4دادهها

بهینهسازی مدل حملونقل 7بهدستآمده است .ازایونرو در

در ای ون تحقی وق می وزان انتشووار دی اکس ویدکربن ناش وی از

این قسمت ب،د از مشل

مصرف انریی در تولید و حملونقل آن مد نظر بوده است.

واردات هوور منکقووه ب،وود از حووداقلسووازی هزینووههووای

فرایند تولید تا مصرف گندم در ایران به نورتی اسوت کوه

حملونقل میزان گندم جا به جا شده برآورد شده اسوت .در

ب،د از تولید این محصول در سکح مزار گندم به سوی وها

ادامه با توجه به گزارش هوای آمواری سوازمان حمولونقول

منتقل شده و با توجه به نیاز هر منکقه توزیع مویشوود کوه

جادهای  )2355میزان مصورف انوریی بورای حمولونقول

باعث می شود عمدة مصرف انریی در فرایند توزیوع گنودم

گندم تلمین زده شده است .همننین با توجوه بوه ضوریب

باشد.

انتشار دی اکسیدکربن ناشوی از سووخت فسوی ی ترازناموه

کردن میوزان مصورف تولیود و

برای به دست آوردن میوزان مصورف انوریی در بلوش

انریی ایران  )2355میزان انتشوار دیاکسویدکوربن در هور

تولید گندم با توجه به آمارناموة هزینوه تولیود محصووالت

منکقه ناشی از توزیع گندم بوه دسوت آموده اسوت .بور ایون

کشاورزی میزان مصرف انریی در هر هکتار تولیود گنودم

اسای میزان انتشار دی اکسیدکربن در بلش تولید و بلش

برآورد شده است .برای این منظور نلسوت میوزان هزینوة

حملونقل گندم در دورة زمانی  2375تا  2353در شوکل 2

ماشووینآالت در تولیوود گنوودم از آمارنامووة هزینووه تولیوود

آمده است .قبل از روششناسی نتیجه ارایه شوده اسوت .در

محصوالت کشاورزی  2375تا  )2353اسوتلراج شود .در

جدول  2خالنهای از آمار و اطالعوات اسوتفاده شوده در

ادامه با توجه به مکال،ات آزرم و بلشوده  )2355سوالمی

این تحقیق گزارش شده است.

و سوووراییشووواد  )2385طووواهری و همکووواران )2385

شکل  .5روند انتشار دیاکسیدکربن در بخش تولید و توزیع گندم ایران ( 5675تا )5656
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جدول  .5مشخصات آمار و اطالعات مورد استفاده در دورۀ زمانی  5675تا  5656ایران

متغیر مورد استفاده

متوسط

حداکیر

حداقل

انحراف م،یار

هزینة تولید گندم در هر هکتار به  20ریال

557005

3172275

52251

505788

متوسط بذر مصرفی در هر هکتار به کی وگرم

283/23

362/05

51/12

20

متوسط سموم شیمیایی در هر هکتار به لیتر

2/22

12/37

0

2/17

متوسط نفر روز کار در هر هکتار در تولید گندم

12/2

201/7

2/82

26/5

متوسط مصرف کود شیمیایی در هر هکتار گندم به کی وگرم

128/22

685/62

70/2

208/73

متوسط هزینة ماشینآالت به جز انریی در تولید گندم  20ریال

258210

2673623

5075

282526

مصرف انریی در هکتار

515/22

2813/02

22/38

187/83

میزان انتشار دیاکسیدکربن در تولید گندم در هکتار تن)

2/20

2/83

0/21

0/76

میزان انتشار دیاکسیدکربن ناشی از توزیع گندم به ازای هر هکتار تن)

1/03

28/5

0/08

2/12

ميخذ :آمار و اطالعات ترازنامة انریی  )2355وزارت جهاد کشاورزی  )2355و محاسبات تحقیق

با توجه به آننوه در قسومت روش تحقیوق ارایوه شود

همانطور که نتایج تلمین تابع ترانس و

در جودول 1

میزان انتشار دی اکسیدکربن در بلش تولید کمتر از بلوش

نشان میدهد مقدار آمارة خوبی برازش و دوربین-واتسون

توزیع است .بنا بر یافتههوای تحقیوق بوه ازای هور هکتوار

نشان از تلمین نحیح مدل دارند .شوایان خکور اسوت کوه

تولید گندم بهطور متوسط به میزان  2/2تن دیاکسویدکربن

تفسیر مستقی ضرایب در تابع ترانس و

انجام نموی شوود؛

انتشار مییابد اما در ازای توزیع ایون مقودار گنودم میوزان

اما از مقادیر آن میتوان بورای محاسوبة کشوش نهواده هوا و

انتشار به  1/03تن خواهد رسید .مجمو انتشار در مجمو

محاسبة کارایی زیست محیکوی اسوتفاده کورد .همننوین بوا

تولید و توزیع نیز برابر با  3/23تن در هکتار خواهود بوود.

توجه به این نتایج میتوان قیمت سایهای هر واحد آالینوده

این نتایج میتواند اهمیت بیشتر بلش توزیع را در بوه بوار

را به توجه به رابکة  2بورآورد کورد

آوردن خسارتهای زیستمحیکی نشان دهد.

 .)1998با توجه به رابکة  2و قیموت گنودم در هور اسوتان

Fare & Grosskopf,

ارزش سایهای هر تن دیاکسیدکربن به ازای هر هکتوار در
 .2.4تخمین مدل ترانسلوگ

دو فرایند تولید و توزیع به دست آمده است .بوا توجوه بوه

با توجه به اینکه دادههای مورد نیاز برای سالهای  2375تا

محاسوووبات تحقیوووق نسوووبت ارزش سوووایهای انتشوووار

 2353و به تفکیر  30استان کشور جمعآوری شده است

8

دیاکسیدکربن در فرایند تولید گنودم بوهطوور متوسوط 2/2

ازاینرو از رهیافت دادههای ترکیبی 5نسبت به تلمین توابع

درند از هزینة تولید هر هکتار است؛ اما در فراینود توزیوع

مسافت نهاده اقدام شده است .آزمونهای مانوایی دادههوای

این عدد به  25/3درند میرسد که نشان از اهمیت بسویار

ترکیبی نیز در نرم افزار  Eviewsنورت گرفته است .بسوط

باالتر بلش توزیع در انتشار آالیندگی است.

مدل در نورمافوزار  GAMSانجوام شوده و خروجوی آن در
جدول  1آمده است.

برآورد قیمت سایهای انتشار آلودگی در ...
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جدول  .2برآورد ضرایب تابع ترانسلوگ مسافت نهاده

م،ناداری

متغیر

ضریب

متغیر

ضریب

***

بذر در  CO2تولید در )0/5

0/0015

)0/1015

عرن از مبدد

0/6170

)0/0000

***

بذر در  CO2توزیع در )0/5

0/0021

)0/0000

***

بذر

0/2136

)0/0000

بذر در زمان در )0/5

-0/0026

)0/0000

***

س

-0/0506

)0/2551

س در نیروی کار در )0/5

0/0001

)0/0005

***

نیروی کار

-0/0113

)0/0012

***

0/0052

)0/0000

***

کود شیمیایی

-0/0736

)0/0028

***

س در کودشیمیایی در )0/5

)0/0000

***

ماشینآالت

0/1752

)0/0000

***

س در ماشینآالت در )0/5

-0/0058

**

 CO2تولید

-0/0025

)0/0000

***

س در  CO2تولید در )0/5

0/0003

)0/0123

 CO2توزیع

-0/0382

)0/5531

س در  CO2توزیع در )0/5

0/0025

)0/0000

***

زمان

-0/1538

)0/6370

س در زمان در )0/5

0/0072

)0/0083

***

بذر به توان دو در )0/5

0/0223

)0/0000

***

نیروی کار در کود شیمایی در )0/5

0/0050

)0/1128

س به توان دو در )0/5

0/0028

)0/0000

***

نیروی کار در ماشینآالت در )0/5

-0/0212

)0/6865

نیروی کار به توان دو در )0/5

0/0068

)0/0012

***

نیروی کار در  CO2تولید در )0/5

-0/0007

)0/3768

کود شیمیایی به توان دو در )0/5

-0/0363

)0/7862

نیروی کار در  CO2توزیع در )0/5

-0/0022

)0/3037

ماشینآالت به توان دو در )0/5

0/0131

)0/0220

نیروی کار در زمان در )0/5

0/0025

)0/0551

 CO2تولید به توان دو در )0/5

0/0010

)0/6355

کود شیمایی در ماشینآالت در )0/5

0/0257

)0/2220

 CO2توزیع به توان دو در )0/5

0/0010

)0/2705

کود شیمایی در  CO2تولید در )0/5

0/0002

)0/0000

***

زمان به توان دو در )0/5

0/0315

)0/0000

کود شیمایی در  CO2توزیع در )0/5

0/0282

)0/0023

***

بذر در س در )0/5

-0/0021

)0/3252

کود شیمایی در زمان در )0/5

0/0225

)0/2820

بذر در نیروی کار در )0/5

0/0001

)0/0002

***

ماشینآالت در  CO2تولید در )0/5

-0/0032

)0/3508

***

بذر در کودشیمیایی در )0/5

0/0206

)0/0001

***

ماشینآالت در  CO2توزیع در )0/5

0/0020

)0/0001

***

بذر در ماشینآالت در )0/5

-0/0105

)0/0520

*

ماشینآالت در زمان در )0/5

-0/0112

)0/0000

***

R2

81/8

DW

2/81

**

***

ميخذ :یافتههای تحقیق
* ** و *** بهترتیب م،ناداری در سکح  5 20و نفر درند

م،ناداری

*
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در شووکل  1قسوومت الووف و ب) رابک وة ب وین ارزش

در مناطق شمالی کشور بیشتر بووده اسوت ازایونرو در ایون

سایهای و مقدار دی اکسیدکربن در بلوش تولیود و توزیوع

مناطق آلودگی ناشوی از توزیوع گنودم دارای ارزش بواالتری

اسوت رابکوة

خواهد بود .استانهای هرمزگان و مازندران دارای بیشترین و

نشان داده شده است .همان طور که مشول

بین این دو در طی دورة زمانی مورد بررسوی منفوی اسوت

استانهای خراسان جنوبی و کرمانشواه دارای کمتورین ارزش

ازاین رو با گسترش آلودگی ارزش سایهای آن کمتر خواهد

سایهای دیاکسیدکربن در بلش توزیع هستند.

شد .البته باید توجه داشوت کوه در ایون حالوت بوه م،نوای

بهطور مشوابه در شوکل  2نیوز پوراکنش ارزش سوایهای

افزایش خسارت های زیست محیکی است .رابکة منفی بوین

انتشار دیاکسیدکربن در بلش تولیود گنودم در اسوتانهوای

قیمت سایه ای و مقدار آلودگی در مکال،ات مربوطوه تيییود

کشور نشان دادهشوده اسوت .هموانطوور کوه در ایون نقشوه

شده است  .)Fare et al., 2006در واقع تيیید رابکة منفوی

مشل

است استانهای کرمان و هرمزگان دارای بیشوترین

بین ارزش آلودگی و مقدار آن به نوعی راستیآزمایی مدل

و کرمانشاه و خراسان جنوبی دارای کمتورین ارزش سوایهای

بوده و نحت مدل های تلمین زده شده را تيیید مویکنود.

انتشار دیاکسیدکربن در بلش تولید گندم هستند .بر اسوای

ازاین رو با گسترش آلودگی و انتشار دی اکسیدکربن ارزش

این نقشه میتوان بیان کرد که انتشار آلودگی در بلش تولیود

سایه ای آن کاهش خواهد یافت و این به م،نای افوزایش در

گندم در استانهای مجاور تا حدودی بوه هو شوباهت دارد.

خسارت هایی اسوت کوه بوه محویط زیسوت وارد مویشوود

این پدیده بهاینع ت رخ میدهد که م،موالً فرایند تولیود در

 .)Mosavi et al., 2017هر تن دیاکسیدکرین که ناشی از

استانهای همجوار به ع ت مسوافت کو و اق وی مشوابهتور

مصرف انریی در بلش توزیوع گنودم تولیود شوده اسوت

دارای یر روند مشلصوی اسوت ازایونرو ارزش سوایهای

به طور متوسط در بین سوالهوای  2375توا  2383ارزشوی

انتشار آلودگی در این استانها بسیار به هو نزدیور خواهود

م،ادل بوا  851200ریوال داشوته اسوت .مقودار ایون ارزش

بود .نکتة دیرری که در این بین وجود دارد میزان پراکنودگی

سایهای دیاکسیدکربن به توجه به رابکوة  2بوهدسوتآموده

در ارزش سایهای انتشار آلودگی در بلش تولیود نسوبت بوه

است .همین ارزش در فرایند تولید م،ادل بوا  76300ریوال

بلش توزیع کمتر است؛ به این ع ت که نحووة تولیود گنودم

بوووده اسووت .ازایوونرو اهمی وت بلووش توزیووع در انتشووار

دی و آبی در اکیر نقاط کشور دارای رونودی ت،ریوف شوده

دیاکسیدکربن  22/1برابر بلش تولید گندم است.

است و اختالف زیادی بین استانها در نحوة کاشت محصول

در شووکل  3پراکنوودگی ارزش بوورآوردی انتشووار دی
اکسیدکربن در بلش توزیع گندم در استانهای ایوران نشوان
داده شده است .همانطور که مشل

ب) بلش توزیع

وجود ندارد بنابراین میزان مصرف انریی و در نتیجه انتشوار
دیاکسیدکربن دارای پراکندگی کمتری است.

است ارزش سوایهای

الف) بلش تولید
شکل  .7رابطة بین ارزش سایهای و مقدارآلودگی در فرایند تولید و توزیع گندم

برآورد قیمت سایهای انتشار آلودگی در ...
حامد نجفی علمدارلو و کتایون شمشادی یزدی

شکل  .6نحوۀ توزیع و اثرگذاری آثار زیستمحیطی در هر استان در بخش توزیع گندم

شکل  .6نحوۀ توزیع و اثرگذاری آثار زیستمحیطی در هر استان در بخش تولید گندم
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جدول  .6متوسط ارزش سایهای دیاکسیدکربن در بخش تولید و توزیع گندم در ایران

بلش توزیع

بلش تولید
استان

مقدار  20ریال در هکتار)

استان

مقدار  20ریال در هکتار)

هرمزگان

28116

هرمزگان

255738

کرمان

22215

مازندران

221675

تهران

21672

قزوین

217355

سیستانوب وچستان

20768

یزد

225635

مازندران

20225

سیستانوب وچستان

205158

خوزستان

20050

مرکزى

55322

قزوین

5552

اردبیل

57805

کردستان

5081

کردستان

56383

ق

8581

ق

55215

خراسانشمالذ

8106

تهران

53352

اردبیل

7630

سمنان

88222

یزد

7578

کهری ویهوبویراحمد

87185

زنجان

7215

زنجان

81225
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است تولید و توزیع گندم همراه

دیاکسوویدکربن در بلووش تولیود و توزیوع گنوودم ایوران را

با زیان های اجتماعی است که به جام،ه تحمیول مویشوود.

برآورد کند .محاسبة این مقادیر می توانود وضو،یت ک وی از

این خسارت های زیستمحیکی در محاسبات اقتصادی نیوز

مدیریت زنجیرة تيمین پایدار محصول گندم ارایه کند .برای

وارد نمیشود .شوایان خکور اسوت کوه محاسوبة زیوانهوای

این منظور در تحقیق حاضر از آموار و اطالعوات تولیود و

اجتماعی به م،نای توقف تولید و یا توزیوع ایون محصوول

توزیع گندم در بین استان های ایران در سال هوای  2375توا

استرات یر نیست ب که آگاهی از خسارت هوایی اسوت کوه

 2353استفاده شده است .برای برآورد ارزش سایهای آلوودگی

ف،الیت اقتصادی به محیط زیست وارد میکند .بنابراین بهتور

رهیافت تابع مسافت-نهاده ترانس و با داده هوای تواب ویی بوه

است که در زنجیرة تيمین این محصوالت از مکانیس هوایی

کووار رفتووه اسووت .مقوودار ایوون ارزش سووایهای دیاکسوویدکربن

کمر گرفت که بتواند میزان این خسارت ها را بوه حوداقل

میتواند مبنایی برای دریافوت مالیوات سوبز ت قوی شوود .ایون

برساند .مجمو این خسارتهوا بوه میوزان  26/7درنود از

قیمتهای سایهای در واقع بیوانرر هزینوههوای درونویسوازی

هزینة تولیود گنودم را در دورة موورد بررسوی شوامل شوده

تلریب محیطزیست توسط جام،ه است و هر چوه مقودار آن

است .این درند میتواند مزیت نسبی تولید این محصوول

بیشتر باشد نشان دهندة این است که تلریب نوورت گرفتوه

را دستلوش تغییر کند.

به چه میزان توسط جام،ه دارای اهمیت اسوت .ازایونرو ایون

در جووودول  3مقووودار ارزش سوووایهای آلوووودگی در
استانهای ایران به تفکیر بلش تولید و توزیع گندم بورای

قیمتها میتوانود یورآورد مناسوبی بورای ت،یوین مالیواتهوای
زیستمحیکی ت قی شود .)Fare et al., 1993

متوسط دوره  2375تا  )2353نشان داده شده است .بر این

نتایج تحقیق نشوان داد کوه قیموت سوایهای انتشوار دی

اسای استان هوای هرمزگوان و کرموان در بلوش تولیود و

اکسیدکربن در بلش تولیود بسویار کمتور از بلوش توزیوع

استانهوای هرمزگوان و مازنودران در بلوش توزیوع دارای

است .مقدار این ارزش در بلش تولید برابر با  76300ریال

بیشترین ارزش سایهای آلودگی هستند .همننین استانهوای

و در بلش توزیع برابر با  851200ریال است .مجمو این

کرمانشاه و خراسان جنوبی در هر دو بلش تولید و توزیع

دو قیمووت  26/7درنوود از هزینووه تولیود گنوودم را تشووکیل

کمترین ارزش سایهای را دارند.

می د هد .ایون نتیجوه بور اهمیوت بلوش توزیوع در انتشوار
آلودگی داللت دارد و ازاین رو اعمال سیاست هوای کنترلوی

 .5جمعبندی و پیشنهادها
موودیریت زنجی ورة توويمین سووبز ایجوواب م ویکنوود کووه آرووار

فرایند تولید خواهد بود .از طرفوی بوه ع وت دولتوی بوودن

زیستمحیکی در تولید توزیع و مصورف کاالهوا مود نظور

سیسووت توزیووع گنوودم در ایووران بووروز خسووارتهووای

قرار گیرد .در این حالت قیمتهای محصول شفافتر شده

زیست محیکی بیشتر در این بلوش قابول پویشبینوی بووده

و درنهایت به افزایش در رفاه جام،ه موی انجامود .نلسوتین

است .همننین نسبت درآمد به هزینة تولید گندم در ایوران

گام در این مسیر محاسبة مقدار کمّی آروار زیسوتمحیکوی

در دورة مورد بررسی برابر با  2/55بوده است .اگور مقودار

در زنجیرة تيمین اسوت .انتشوار دیاکسویدکوربن در نتیجوة

خسارت های زیست محیکی در همین دوره در نظور گرفتوه

مصرف انریی یکی از مهمترین آلودگی هایی اسوت کوه در

شود این نسبت بوه  2/33کواهش خواهود یافوت .بنوابراین

مسیر تيمین کاالها در محیط زیست منتشر می شود .از طرف

درونی سازی خسارت های ناشوی از زنجیورة تويمین گنودم

دیرر گندم بهعنوان کواالی اسوترات یر نقوش اساسوی در

باعث می شود که پایداری زیست محیکی نیز در تولید گندم

تيمین امنیت غذایی در ایران دارد .بنابراین هدف این مکال،ه

مد نظر قرار بریرد.

این است تا مقودار کموی خسوارت هوایی ناشوی از انتشوار

در فرایند توزیع محصوول بسویار کواراتر و اروربلش تور از

با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود که تولید و
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4. distance function
5. input distance function
6. Hessian

توزیع گندم براسوای مالحظوات زیسوتمحیکوی نوورت
گیرد .همننین با توجه بوه نقوش بیشوتر بلوش توزیوع در
ایجاد و انتشار دیاکسیدکربن جابهجوایی گنودم در سوکح

 .7مدل حملونقل طراحی شده به نورت زیر بوده است .در

کشووور بوور مبنووای ایجوواد کمتوورین آلووودگی و تلریووب

این قسمت میزان هزینههای ناشی از حملونقل به شرط آنکه

محیطزیست باشد .بر این اسوای افوزایش در هزینوههوای

میزان کاالی خارج شده از یر منکقه از میزان تولید آن بیشتر

حمل ونقل در نتیجه اعمال مالیات مقدار جابهجوایی گنودم

نباشد و همننین میزان تقاضا یر منکقه از میزان کاالی وارد

در سکح کشور را به سمت بهینه تر شدن سو خواهود داد.

شده کمتر باشد حداقل شده است:
∑ Min

از طرف دیرر بهینوهسوازی و افوزایش رانودمان انوریی در
ادوات کشاورزی میتواند انتشار دیاکسیدکربن در بلوش

)(
)(

تولید را نیز کاهش دهد.
یادداشتها
1. externality
2. social preferences
3. green supply chain managment

∑
∑

 .8اطالعات مربوط به استان البرز در سالهایی که مسوتقل شوده
است در آمار استان تهران خکر شده است.
9. polling data
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