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 ده یچک
 احتراق از یناش یهاندهیآال انتشار شیافزا به رو روند و یانرژ مصرف گسترش

 از یکی عنوانبه یطیمحستیز یهابحران که شده بموج ،جهان در یانرژ یهاحامل

 اتیمال اعمالشود.  شناخته کمی و ستیب قرن در هادولت یفرارو یهاچالش نیترمهم

و افزایش  کربن دیاکسیکاهش انتشار گاز د یهااستیس از یکیکربن  دیاکسیبر د

که  است یعیاثرات توز یدارا استیس نیا اعمال. است خته شدهدرآمد دولت شنا

 مقالههدف  راستا، نیا در. کند یانیکمک شا گذاراناستیبه س تواندیسنجش آن م

 به یهای شهری وروستایخانواردرآمد  برکربن  دیاکسیبر د اتیمال یعیآثار توز مطالعة

 داده جدولشامل  قیق تح یآمار یةپااست.  یطیمحستیز ۀکمک مدل داده ستاند

 و نهیهز رو،ین وزارت ینفت یهامصرف فرآورده ران،یا آمارمرکز  1390سال  ۀستاند

صورت اعمال  در دهدیمنشان  جیاست. نتا 1390 ییروستا و یشهر یخانوارها بودجه

  .ابدینمی شیافزا هاتر و در روستاگسترده شهرها در ی نابرابر ،کربندیاکسید اتیمال

، شاخص یطیمح ستیز ۀدستانداده الگویکربن،  دیاکسیدبر  اتیمال :یدیکل  هایهواژ

Suit. 

  JEL :H23 ،D57، .C67 یبندطبقه

 
  مسئول سندهینو 1

 239-264صفحات    /1399  بهار  /1شماره    /هفتمهای کاربردی اقتصاد/ سال  فصلنامه نظریه

 18/08/98پذیرش:  تاریخ         20/05/98تاریخ دریافت:  

mailto:fbazzazan@alzahra.ac.ir
mailto:aida.sama@yahoo.com


 

 

 

 
  

 

 

 ...در هاکربن بر مخارج خانوار دیاکسیدبر  اتیمال یعیآثار توز                     240  

 مقدمه -1
 یدارا یکشورها در ژهیوبه یدر اقتصاد جهان یانرژ یی فـسیلی منبع اصلهاسـوخت 

 یشار گازهاها موجب انتآن مصرفمنابع،  نیاسـت. عالوه بر محدود بودن ا ینفت منابع

 ـنی. از اگـرددیم ستیزطیمح بیو تخر نیزمو به تبع آن گرم شدن  شتریب یاگلخانه

 یهاسال در ستیزطیو حفظ مح نیاز گرم شدن زم یریجهت جلوگ یراه افتنیرو، 

 یبرخ ۀشدتجربه یهااز راه یکی ن،یبـ ـنیا. در رسدیبه نظر م یضرور یرو امر شیپ

کربن  دیکساید ژهیوبه هاندهیبر آال اتیوضع مال ست،یزطیحم از حفاظت جهت کشورها

، 1یو کرم ی)گرام باشد ستیزطیمح بیدر کاهش تخر یابزار مؤثر تواندیاست که م

 اتیبار استفاده از مال نینخست یبرا ،یسیانگل اقتصاددان گو،ی، پ1920 سال در(. 1390

که  یافراد گو،یپ یة. بر اساس نظرادد ـشنهادیپ یمقابلـه بـا انتـشار آلـودگ یرا بـرا

ند )پور نواردشده را جبران ک یستیز طیخـسارت مح دیبا کنندیآلوده مرا  ستیزطیمح

 (.1393 ،2یدستجرد غفار

 شیافزا نیزم ۀکر ییهوا و آب راتییتغ خصوص در یجهان یهاینگران ریاخ یهادر سال

از احتراق  یکربن ناش دیاکسید ژهیوبه یاگلخانه یانتشار گازها شیافزا رایاست، ز افتهی

 لیبلکه به دل رود،یکشورها به شمار نم یبرا یداخل یامسئله گرید یلیسف یهاسوخت

 یجهان یادهی، پدیالمللنیدر سطح ب یمبادالت تجار شیاقتصاد و افزا شدنیجهان

 یصنعت یهاکشور وتو،یپروتکل ک رینظ یالمللنیب یهاتوافقنامه جادیا. شودیم محسوب

و  ییبانو) نمود( یداخل دی)تول یدر سطح مل یاگلخانه یرا ملزم به کاهش انتشار گازها

 (. 1393، 3کمال

 نیاست. در ا یبه حداکثر رفاه اجتماع یابیدست ،در جامعه یاقتصاد ستمیهدف هر س

 یخاص تی( از اهمندهیو کارا از منابع در طول زمان )حال و آ نهیبه ۀرهگذر استفاد

 ازهایو توجه به ن ستیزطیاز مح حفاظت دار«یپا ةمفهوم »توسع ةخوردار است. با اشاعبر

 دایپ یدیمفهوم جدد و کارا از منابع، نمهدف ۀاستفاد نده،ینسل آ یزندگ طیو شرا

 طیبر شرا یاقتصاد یهاتیفعال بارانیکاهش اثرات ز و ستیزطی. حفاظت از محکندیم

 صیتخص دردر نوع نگرش  رییتغ به دار،یپا ةفهوم توسعها در چارچوب مانسان یطیمح

ارها و زرهگذر استفاده از اب نی. در ادارد ازین یاقتصاد ییبه حداکثر کارا یابیدست و منابع

 
1 Gerami  and Karami (2011) 
2 Pourghaffar (2011) 
3 Banoui and Kamal (2014) 
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به  دیو مف  دهیپسند سازد،یم ایرا مه داریپا ةکه توسع نینو یگذاراستیس یهاچارچوب

 ةتوسع یارهایاعمال مع نینو یبزارهااز ا یکی یطیمحستیز یهااتی. مالرسدینظر م

در چارچوب آثار  اتیمال نوع نیاز ا هدفاست.  یاقتصاد یهاتیفعال ندیدر فرا داریپا

( و داریپا ةاز منابع )در چارچوب مفهوم توسع نهیبه ۀاستفاد ها،اتیمال یصیتخص

 و ییاسکو یتختیپااست ) یطیمح طیمناسب و هماهنگ منابع با شرا صیتخص

 (.1386، 1یدیناه

 یادیز یاقتصاد هیتوجسبز  اتیمال ز،یختنف  یاغلب کشورها در ینظر افکار عموم از

سهم  رانیاست. عالوه بر آن در ا یقو اریآن بس یطیمحستیز هیهرچند توج ؛ندارد

 مواجهبودجه  یدولت هرساله با کسر واست  نییپامخارج دولت  نیدر تأم هااتیمال

. ابدیبودجه کاهش  یکسر نیا یممکن است اندک ،سبز اتیدر صورت وضع مال است؛

آن  یعیکربن به ابعاد توز دیاکسید اتیمال ۀدر حوز افتهیتوسعه  یحققان در کشورهام

 یعیاثرات توز یکربن عموماً دارا دیاکسیبر د اتیدارند و معتقدند که مال یاژهیتوجه و

از درآمد خود را صرف  یتردرآمد که سهم بزرگکاهنده است. مخصوصاً خانوار کم

 یمتیکه کشش ق یزمان و کندیم یلیفس یهاسوخت متیق  شیافزا یهانهیپرداخت هز

خانوار  یبر کربن بر رو اتیاز مال یباشد شدت فشار ناش واحدکمتر از  یانرژ یتقاضا برا

 رفاه کاهشمورد اثرات  در یهاینگران گذاراناستی. لذا سشودیم دیدرآمد تشدکم

از  کندیها کمک مآن به هاینگران نیا دارند؛ کربن بر اتیمال وضع از یناش یاجتماع

 نیچن(. هم1993 ،2و همکاران لویداشته باشند )چ یاستفاده کاراتر یاتیمال یدرآمدها

کربن با توجه به کشش  دیاکسید اتیاز اعمال مال یناش یانرژ یهاحامل متیق شیافزا

ه (. اگرچ3،1390و همکاران ی)ارشد شودیم یاتیار مالتوابع عرضه و تقاضا منجر به ب

 دیاکسید اتیکه اعمال مال دهدیدر حال توسعه نشان م یاز شواهد در کشورها یبرخ

طور در حال توسعه را به یمؤثر کشورها یدرآمدها تواندیو م ستیکربن الزامًا کاهنده ن

(، 1992، 4د )شاه و الرسنگرد یاقتصاد ییکارا شیداده و باعث افزا شیافزا یمشهود

 شیکربن ممکن است منجر به افزا دیاکسید اتیال مالد اعممعتقدن گذاراناستیس اما

 
1 Paytakhti Oskoui and Nahidi (2007) 
2 Schillo et al. 
3 Arshadi et al (2011) 
4 Shah and Larsen 
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زیست  یهااستیرفاه جامعه را کاهش دهد. اعمال س و شود یدرآمد یفقر و نابرابر

هدف اعمال  رایز ؛باشد یعیاثرات توز یدارا دیکربن با دیاکسید اتیمال رینظ یطیمح

 وسفیاست ) دکنندگانیولخانوار و ت یرفتار مصرف رییتغ یطیمحستیز یهااستیس نیا

بر کربن در  اتیمال استیاتخاذ س که داشت دور نظر از دینبا(. 2007، 1رسوسودارموو 

هاست از چالش یکیآن بر مخارج خانوارها و  اثر است؛ روبرو یجد یهاچالش با رانیا

هدف در راستای همین اهمیت،  .است بوده گذاراناستیس یاصل ةکه همواره دغدغ

 کربن بر مخارج خانوار است. دیاکسید اتیاعمال مال یعیآثار توز یبررس مقالهاصلی 

 موضوع  اتیادب بر یمرور  و ینظر  یمبان -2
که  کربن است دیاکسید بر حیصر یگذارمتینوع ق  ک یکربن  دیاکسید بر اتیمال

 کیعنوان دارد و ارزش آن اغلب به کربن اشاره دیاکسیبه سطح انتشار گاز د ماًیمستق

 وضع انتقال ی(. چگونگ2یجهان بانک ود )شیم انیهر تن ب یبرا CO2قدار معادل م

 بر اتیکه مال گونه است نیبد یاقتصاد یهابخش یکربن بر رو دیاکسید بر اتیمال

 یاقتصاد یهاشبخ یبرا یانرژ ةنیهز ،یانرژ متیق شیافزا با ماًیکربن مستق  دیاکسید

به  د،یجد طیبا شرا قیجهت تطب است ممکن یداقتصا یهابخش نیا. بردیم باالرا 

 یهااتیدرآمد و مال د،یدر روند تول رییتغ باو  بپردازند هیکار و سرما یروین لیتعد

 جادیدولت ا یبرا یدرآمد انیها جراتیمال گر،ید طرف از. افتی خواهند رییتغمربوطه 

کن مم ایدهد و  شیافزا را یداخل ناخالص دیتول ،آن کردن نهیهز از بتواند دولت تاکرده 

. بازگردانددرآمد کم افراده ب( ارانهی) یانتقال یهاصورت پرداختبه رادرآمد  نیاست ا

 دیاکسید یاتیمتحمل بار مال دیباکنندگان مصرف ایکه آ کندیمص خمش یمتیق کشش

 ممکن کنندیم دیتول را یمتیپرکشش ق  یکه کاالها یدکنندگانیتول ر؟یخ ای شوندکربن 

حال ممکن است  نیو درع ردیدوششان قرار گ یبر رو یاتیاز بار مال یبزرگ قسمت ستا

منجر به  تیکه درنها شوندمحصوالتشان مواجه  یشوک کاهش تقاضا برا ک یکه با 

 و میمستق  یتایمال بار تنهاگروه نه  نیکنندگان امصرف  یها گردد. براکاهش سود آن

 تحمل هستند مرتبط یانرژ با کهرا  یخدمات و کاال متیق شیافزا از یناش میرمستق یغ

 رندیگیقرار م زین دکنندگانیتول یةکار و سرما یروین لیتعد ریتحت تأث، نند بلکهکیم

. از آنجا که شودیم منجرگروه  نیدرآمد و مخارج ا یبر رو یاهدیچیپ راتیبه تأث که

 
1 Yusuf and Resosudarmo 
2 http://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon 
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 یمتیق  جیاحتماالً نتا مدتدر کوتاه دیآیدر اقتصاد به شمار م یضرور ییکاال ،یانرژ

. بود خواهد دکنندگانیتولبلند مدت به نفع  در ادیداشت اما به احتمال ز دخواه یادیز

 زانیکاهش م بهها را مجبور بنگاه تواندیکربن م دیاکسید بر اتیمال که ییآنجا از

 یکمتر کربن که دیجد یهایخود را با فّناور یهاهنیها هزآن کند،خود  یمصرف انرژ

 ۀدور نیبازارها در ا یریپذخود را با رقابت جه،یو در نت دهندیم کاهشنند کیم دیتول

 تواندیکربن محور م یهاتیفعال کاهش نیخانوارها ا ی. برادهندیم قیتطب دیجد

را کاهش  ییو هوا آب راتییداده و اثرات معکوس تغ شیرا افزا ستیزطیمح تیفیک

 ونگ لیا) باشد داشته آنان یسالمت یت بر رومثب راتیداده و در بلند مدت تأث

آن  یعیآثار توز ،کربن دیاکسیبر د اتیمال وضع اثرات نیمهمتر(. از 2013 ،1همکاران

 یود. در کشورهاریآن به شمار م یاجرا یبرا یمانع یعیکه آثار توز یاگونه  به. است

 یبرا یاچرخه چیهکربن خالص بدون  دیاکسیبر د اتیمال یعیآثار توز افته،یتوسعه 

 یرو بر شتریب آن یاتیمال بارو  دارد یکاهندگ به لیدرآمد در جامعه تما مجدد قیتزر

 یخاص یدگیچیپ ازکربن  دیاکسید بر اتیمال یعیدرآمد است. آثار توزکم یهاگروه

 خانوار یمصرف یالگو( 1 رینظعوامل  نیاست. ا یل عوامل متعددمبرخوردار است و شا

آثار منافع  عیتوز ۀ( نحو3 دو نیا نیدمات و نوع رقابت بخ و کاالها دیولت ساختار( 2

 ۀنحو هانیا نیب در. استکربن  یو طراح ستیزطیمح تیفیحاصل از بهتر شدن ک

ان عامل عنوبه یاتیمال یاستفاده از درآمدها ۀکربن و نحو دیاکسیبر د اتیمال یطراح

 (.2014 ،2و شائو انگ ی)ج رودیبه شمار م استیس نیا یدر اجرا یدیکل

 ۀدیفاسه  ،یاستیس ابزار نیکربن معتقدند که ا دیاکسیبر د اتیمال استیس انیحام

 جیو ترو یانرژ مصرف توان و بازار یرقابت قدرت شیدارد. اول آنکه منجر به افزا یاساس

 بر اتیمال یاز درآمد حاصل از اجرا ،دوم. شودیم ریپذدیتجد یهایانرژ از استفاده

 یتیحما یهاطرح یمناسب جهت اجرا یعنوان منبع درآمدبه توانیکربن م دیاکسید

کربن استفاده کرد و  دیاکسیمرتبط با کاهش انتشار د یو ساخت فنّاور یانرژ ۀریو ذخ

اثرات قابل  یاراتر و دکربن آسان دیاکسید بر اتیمال یاجرا ندیفرا ت،یدرنها

توسعه  کشور نیکربن در چند دیاکسید بر اتیمال ل،یدل نیهم به. است یترینیبشیپ

 
1 Liang et al 
2 Jiang and Shao 
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داشته  یقبول قابل جیو سوئد اجرا و نتا ایتالیفنالند، دانمارک، نروژ، هلند، ا رینظ افتهی

 رایز ،نندکیکربن محتاطانه عمل م دیاکسیبر د اتیمال یاجراکشورها در  شتریاست. ب

و سطح  دیتول یهاهنیباال رفتن هز ،یکاهش رشد اقتصاد رینظ یمنف  ثراتا

درآمد کم یهاگروه تیشدن وضع ترمیو وخ یسطح رفاه اجتماع کاهش ها،متیق عمومی

 رییباعث تغ یانرژ انواع متیکربن بر ق  دیاکسید بر اتیلما ریتأثجامعه را در نظر دارند. 

 یعیشده و اثر توز یگذارهیسرما ةنیهز شیو افزا یعرضه و تقاضا در بخش انرژ ةرابط

کنندگان اعمال نی(؛ بنابرا2014و شائو،  انگیصاد خواهد داشت )جهنده بر اقتکا

 کننداتخاذ  یاو هوشمندانه یمنطق ماتیتصم دیکربن بادیاکسید بر اتیمال استیس

 (. 2011، 1یل و نی)ل

و  افتهیتوسعه  یربن در کشورهاک دیاکسیبر د اتیدر مال یاصل یتنگناهااز  یکی

 ،3نورداستورم و ولدی)برن سودان(، 2،1991)پوتربا متحدهاالتیه در ادرحال توسعه از جمل

 ،(2007 وسف،ی)رسوسودارمو یاندونز ،(2005 ،4و همکاران رای)و دانمارک ،(2004

 نیچ ،(2009 ،6همکاران و)کالن  رلندیا ،(2011 ،5همکاران و رواردانای)س ایاسترال

 نیدر ا مطالعاتکربن است.  دیاکسید بر اتیمال یعیآثار توز ،(2014 شائو، و انگ یج)

از  یشتریب سهم کهدرآمد کم یخانوارها برفوق  اتیاثر وضع مال دهندیمکشورها نشان 

متوسط  ایپردرآمد و  یخانوارها مصرف از شتریب کنند،یم یدرآمدشان را صرف انرژ

 شودیم محسوب یزندگ در یضرور ییکاال یانرژ که ییاآنج از گرید طرف ازاست. 

ندارد و خانوارها  یادیز ریمصرف آن تأث یبر رو اتیاز وضع مال یناش متیدر ق رییتغ

اختصاص دهند و  یمصرف انرژ به ،از درآمد را نسبت به قبل یشتریمجبورند سهم ب

 لیگازوئبرق و  ،یشیگرما یهادرآمد در مصرف سوختسهم مخارج خانوار کم جهیدرنت

 (.1992، الرسن و)شاه  بود خواهدر پردرآمد از خانوا شتریب یتوجهطور قابلبه

 متیق  شیها بر افزاپژوهش نیاغلب ا دهندیم نشان رانیا درانجام شده  مطالعات

 ،7یخسروان و)بزازان  مختلف یهاکربن توسط بخش دیاکسیانتشار د ایو  هافرآورده

 
1 Lin.and Li 
2 Poberta 
3 Brännlund and Nordström 
4 Wiera et al 
5 Siriwardana at al 
6 Callen et al 
7 Bazzazan  and Khosravani (2016) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 245                         1399/ بهار 1شماره  /هفتمسال  /صاداقت کاربردی هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 یصراللهن ؛1395 ،2ملفه زادهیعل و یمیصم یجعفر ؛1395 ،1انهمکار و یصادق  ؛1395

 و دزادیفر ؛1393 ،5و همکاران اخالقخوش ؛1393 ،4کمال و ییبانو ؛1393 ،3گرانیو د

ی رشتو  انیپژو و  ؛1388 ،8یوارث و یتراب ؛1139 7و همکاران فطرس ؛1390 ،6همکاران

 آن یعیتوز آثار و کربن تایمالو به موضوع  انده( متمرکز بود1386 ،9نارسیس

 دیاکسیبر د اتیمال یعیکه اثرات توز است یپژوهش نیضر اولحا ةمطالع. اندنپرداخته

توجه  با. دهدیمقرار  یبررس مورد ستیزطیمح دۀداده ستان یکربن را در چارچوب الگو

ربن ک دیاکسید بر اتیمال یعیآثار توز افتهیتوسعه  یانجام شده در کشورها قاتیبه تحق 

 یهاسوخت ازکه مخارج خانوار  از آن است یکاهنده بودن ناش نیکاهنده است و ا

 مخارج، نیا شیافزا با و دیآیبه حساب م یاز درآمد ساالنه فعل یعنوان سهمبه یلیفس

در  یرا به کشورها جینتا نیا توانیابد. البته نمییها کاهش مآن یفعل ةدرآمد ساالن

اهد گرفت، قرار خو یعوامل سازمان ریکربن تحت تأث دیاکسیر دب اتیحال توسعه که مال

 گذارندب ریتأث یاتیمال یهافتیش نیا یکه ممکن است بر رو ی. عواملداد میتعم

، یخارج ی، مبادله ارزهایواردات یهاهیها، سهممتیاند از: قدرت بازار، کنترل ق عبارت

 (.1992)شاه و الرسن،  ییو روستا یشهر یها، مهاجرتیاتی، فرار مالاهیحضور بازار س

 وهش پژ یشناسروش  -3
بر مالیات باید چه کسی مواردی نظیر:  اکسیدکربن،بر دیمالیات مدل طراحی  در

مالیات بر روی کدام سوخت فسیلی کربن محوری باید اعمال ؟ را بپردازد اکسیدکربندی

 نحوۀ؟ اعمال گردد زمانی باید؟ در چه شرایط باشد باید قدر چه مالیات نرخ؟ شود

های باشد؟ باید مشخص باشد. در پاسخ به سوالگونه درآمدهای مالیاتی چتخصیص 

طرف و از طرف دیگر فوق، آنچه واضح است تولیدکنندگان کاالها و خدمات از یک 

 
1 Sadeghi et al (2016) 
2 Jafari Samimi  and Ali Zadeh Malfa (2016) 
3 Nasrollahi et al (2014) 
4 Banouei and Kamal 
5 Khosh Akhlagh et al (2014) 
6 Faridzad  et al (2011) 
7 Fetros et al (2012) 
8 Torabi and Varesi (2009) 
9 Pazhoyan and Rashti Narsis (2007) 
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اکسیدکربن هستند. الگوهای اد دیهای نفتی مسئول ایجکنندگان نهایی فرآوردهمصرف 

را مورد اکسیدکربن ز بعد تولید و مصرف، میزان آالینده دیتعادل عمومی قادرند ا

در قالب مدل داده ستانده در این  سنجش قرار داده و اثرات آن را نیز نشان دهند.

مطالعه و با درنظر گرفتن مالحظات فوق، وضع مالیات بر کربن شامل دو بخش است: 

ا، ب( وضع مالیات برآن و اکسیدکربن تولید شده توسط خانوارهف( محاسبه میزان دیال

 پردازیم.مه به مالحظات فوق بطور جداگانه میاش. در ادااثرات توزیعی

  اکسیدکربن تولید شده توسط خانوارهامحاسبه میزان دیالف( 

اکسیدکربن دیشود: کانال اول: اکسیدکربن خانوارها از دو کانال ایجاد میدی

صرف خانوارها از کاالهایی است که در غیرمستقیم، دی اکسید کربنی که ناشی از م

اکسیدکربن مستقیم، که اکسیدکربن ایجاد شده، کانال دوم: دیآنها دیجریان تولید 

های های نفتی مستقیم خانوارها است. نحوه محاسبه کانالناشی از  مصرف انواع فرآورده

اول را اوت است و هر یک روش مخصوص به خود دارد. ابتدا کانال دوگانه فوق متف 

یرمستقیم خانوارها، از مدل داده اکسیدکربن غ دهیم. جهت توضیح دیتوضیح می

اکسیدکربن توسط بخش های ستانده زیست محیطی استفاده شده است که در آن دی

کنندگان نهایی مصرف  شود و ناشی  از مصرف انواع انرژی آنها است.اقتصادی تولید می

اکسیدکربن شان مسئول انتشار دیاسب با مصرف)تقاضای نهایی( از این کانال متن

نوع   𝑘آن در که ستانده داده چارچوب در یانرژ تراز معادلهمنظور اگر  نیبد. هستند

 :میدار شود، نوشته ریز صورت بهوجود دارد  یبخش اقتصاد nو  یانرژ

(1)                                                                                                       𝑒k = ∑ eik +n
i eky                                    (𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝑛)     

مصرف  ekyو 𝑖 توسط بخش 𝑘مصرف انرژی نوع  𝑒𝑖𝑘 ام، 𝑘کل انرژی نوع  𝑒kکه در آن 

ده در اقتصاد از توسط تقاضا کنندگان نهایی است. کل انرژی مصرف ش 𝑘انرژی نوع 

 آید، رابطه زیر بدست می

(2)  
𝐸 = ∑ 𝑒k = ∑ [ ∑ 𝑒ik + 𝑒𝑘𝑦

𝑛

𝑖=   1

]

𝑟

𝑘=1

𝑟

𝑘=1

 

 

(3)  
𝐸 = ∑ 𝐸i + 𝐸y

𝑛

𝑖=1

 

کل انرژی مصرفی تقاضاکنندگان نهایی  𝐸yو  𝑖 کل انرژی مصرفی بخش 𝐸iکه در آن 

 ( تبدیل کرد، 4( را به رابطه )3وان رابطه )ت)در این مطالعه خانوارها( هستند. حال می
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(4)  𝐸i = (
𝐸i

𝑋i
⁄ ) × 𝑋i          

مقدار متناظرش بر حسب مدل ساده  𝑋iاست. اگر به جای  𝑖ستانده بخش 𝑋iکه درآن 

 ها را در نظر بگیریم، داریم، داده ستانده قرار داده و جمع بخش

(5)  
∑ 𝐸i

𝑛

𝑖=1

= ∑
𝐸𝑖

𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

[∑[(I − A)−1]i𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

] 

I)م،ینهاده مستق  بیضرا سیماتر A(، 5در رابطه ) − A)−1  فیمعکوس لئونت سیماتر 

𝑌𝑖و ( اگر کروشه اول سمت راست را به اختصار 5است. در رابطه ) 𝑖بخش  یینها یتقاضا  

∑به صورت  𝑅i
𝑛
𝑖=1  :بنویسیم داریم 

(6)                                              ∑ 𝐸i
𝑛
𝑖=1 = [∑ 𝑅i

𝑛
𝑖=1 ][∑ [(I − A)−1]i

𝑛
𝑖=1 𝑌𝑖]      

واحد پول  کی یبرا یکیزیحسب واحد ف  بربوده و  𝑖بخش  یشدت انرژ 𝑅𝑖در آن  که

از مصرف انواع  دکربنیاکسید. بر طبق فرض مدل، شودتعریف می بخشهمان  دیتول

ضرب از حاصلتولید شدۀ هر بخش،  دکربنیاکسید. شودیم جادیا یانرژ یهاحامل

( با 1رابطه ) از. دیآیمتناظر با آن بدست م ۀندیآال بیدر ضر نیمع یمصرف انرژ زانیم

 :نوشت توانیم یانرژ انواع دکربنیاکسید ی هر نوع انرژی،گندیآال بیضرتوجه به 

(7)  
Ci = ∑(eik × cik)

k

k=1

 

Ci توسط بخش یاز مصرف انواع انرژ یده ناشش جادیاکسیدکربن اکل دی 𝑖، 𝑐𝑖𝑘 بیضر 

 انتشارشدت . شودیم جادیا 𝑖 ام که توسط بخش 𝑘نوع  یاکسیدکربن انرژدی یندگیآال

 . شود( حاصل می8از رابطه ) دیواحد تول هر یاکسیدکربن به ازادی

(8)  𝑃𝑖 =
𝐶𝑖

 X𝑖
 

 سیاست. ماتر  𝑖بخش اکسیدکربنیمستقیم( دشدت انتشار )ضریب Pi  در آن که

 . شودیم محاسبه( 9) رابطهاز  اکسیدکربندیفزایندۀ  بیضر

(9)  M = P̂(I − A)−1 

 بیضرا سیاترم M ، و بخشی انتشار میمستق بیضرا یقطر سیماتر P̂در آن  که

، که از جمع عناصر ستون آن ضریب فزاینده دی اکسید است اکسیدکربنید فزایندۀ

ناشی از مصرف  اکسیدکربندی انتشار کل. آیدبدست می Miبن برای هر بخش کر
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گذاری شده، غیرمستقیم خانوارها نام اکسیدکربندیکه در اینجا ( 10خانوارها از رابطه )

  شود.حاصل می

(10)  (co2)h
indirect = M. Dh = P̂(I − A)−1Dh 

h(co2) آن در که
indirect یخانوار گروه درآمد میرمستق یغ اکسیدکربندینتشار ا بردارh 

  است. ℎ یدرآمد گروه خانوار یینهایبردار تقاضا  Dhو

 یهافرآورده انواع میقمست مصرف از مستقیم خانوارها است و دکربنیاکسیددوم،  کانال

  :شودیم محاسبه( 11رابطه ) در آنها نفتی )سوخت فسیلی(

(11)  (𝑐𝑜2)ℎ
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = ∑ 𝐸ℎ𝑘 . 𝐶𝐾

𝑘

 

ℎ(𝑐𝑜2)که در آن 
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡  ، ℎیخانوار گروه درآمد میمستق  اکسیدکربندیانتشار  بردار   

Eℎk  میزان مصرف انرژی نوعk  ط خانوار گروه درآمدیتوس ℎ ،𝐶𝐾 انتشار آالینده  بیضر

 ، است. kنوع  انرژی

(، کل انتشار 11( و )10مستقیم و غیرمستقیم دو رابطه )اکسیدکربن از مجموع دی

 آید.بدست می ℎیگروه درآمد اکسیدکربن منتشر شده خانواردی
(12)  (𝑐𝑜2)ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑐𝑜2)ℎ
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 + (𝑐𝑜2)ℎ

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 

 بر فرض فوق اتیمال یعیتوز اثرات محاسبه یبرا ،وضع مالیات و اثرات توزیعی آن ب(

 و انگی)ج ندارد وجود یانرژ یهانهاده نیب ینیگزیجا امکان مدتکوتاه در که است نیا

 یانرژ فمصر ساختار به یبستگ ات،یمال وضع یعیآثار توز طیشرا نی(. در ا2014، شائو

 لیبدل یو شهر ییروستا یمختلف درآمد یهاخانوارها دارد و واضح است که دهک 

 زانی. با توجه به مرندیگیقرار نم ریتحت تاث کسانی بطور ،یمصرف انرژ یتفاوت در الگو

بر  اتیمال ،کندمنتشر می خانوارها یدرآمد )دهک( هرگروه ی کهکربن دیاکس ید انتشار

  .شودیحساب م ریاز رابطه ز ℎ یدرآمد گروههمان خانوار  کل ندهیالانتشار آ

(13)  𝑇𝑎𝑥ℎ
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑥

ℎ

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡
+ 𝑇𝑎𝑥ℎ

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 
 

𝑇𝑎𝑥ℎ
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑡. (𝑐𝑜2)ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑡. �̂�(𝐼 − 𝐴)−1𝐷ℎ + 𝑡. ∑ 𝐸ℎ𝑘. 𝐶𝐾

𝑘

 

𝑇𝑎𝑥ℎاکسیدکربن ثابت )اسکالر( ومالیات بر واحد دیمیزان نرخ  𝑡که در آن 
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡   

𝑇𝑎𝑥ℎ
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥ℎ و   

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 ترتیب مالیات مستقیم، غیرمستقیم و کل خانوار گروه به

 است.    ℎ درآمدی
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صورت  یهای مختلف ها و شاخصاکسیدکربن با روشسنجش آثار توزیعی مالیات بر دی

ها سوت است که با روش شناسی داده ستانده سازگار است. گیرد. یکی از این شاخصمی

جهت سنجش میزان و به نام خودش،  (1977) 1سوت توسطولین بار ا شاخص سوت

است. اگر   S≤1≥1-دامنه شاخص سوت . معرفی شدآثار مالیات  (یا فزایندگی)کاهندگی 

های ودن سهم مالیات پرداختی از سهم درآمد گروهشاخص مثبت باشد، بیانگر بزرگتر ب

جامعه خواهد بود. اگر همه مالیات باالی درآمدی است و بار مالیاتی بر دوش ثروتمندان 

شود. در این حالت وضع مالیات، را ثروتمندان بپردازند شاخص سوت برابر با واحد می

های درآمدی به گردد. اگر شاخص سوت صفر باشد گروهرابری میموجب کاهش ناب

کنند. در این حالت وضع مالیات بر میزان  نسبت سهم درآمدیشان مالیات پرداخت می

درآمد سهم های کمرابری اثری ندارد. در حالی که اگر شاخص سوت منفی باشد دهک ناب

ورتی که همه مالیات پرداختی شان بیش از سهم درآمدشان است. در ص مالیات پرداختی

گردد. در این حالت وضع مالیات می -1کم درآمد باشد شاخص سوت بر دوش خانوار 

نحوه محاسبه شاخص سوت شباهت زیادی به  دهد. نمودار ونابرابری را افزایش می

تجمعی در محور عمودی و درصد به طوری که درصد بارمالیاتیدارد. ضریب جینی 

 درصدن بین صفر تا صدآ و محدوده گیردجمعی در محور افقی قرار میت )هزینه( درآمد

 همکاران و اندرسون)  شودیحساب م ریاز رابطه ز است کهمعرف شاخص سوت  S. است

2003)2 : 

(14) 𝑆 = 1 −
1

5000
 ∑(𝑇𝑌ℎ + 𝑇𝑌ℎ−1) × (𝑌ℎ − 𝑌ℎ−1)

ℎ

 

Yh درآمد خانوار و یدرصد تجمعYh−1  درآمد خانوار در دهک  ینشانگر درصد تجمع

 و ام h خانوار یاتیبار مال ینشانگر درصد تجمع  TYh و یافقکه در محور  باشدیم یقبل

 TYh−11 کسر  است. یخانوار دهک قبل یتجمع یاتیبار مال درصد

5000
از ناحیه مثلث زیر  

خط نیمساز ربع اول که محورهای افقی و عمودی درآمد تجمعی و بارمالیاتی تجمعی از 

کند. هرچند گیری مید و سطح زیرمنحنی لورنز را اندازهشوصفر تا صد بوده ناشی می

 
1 Suit 
2 Anderson et al 
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مطالعه نیز اغلب برای مقادیر گسسته منحنی پیوسته است اما در واقعیت و در این 

 شود. محاسبه می

 مدل محاسبات و یآمار یهاه یپا  -4
 .است شده استفاده یمتعدد یآمار منابع از مطالعه نیا در

 به توجه بااست.  رانیا آمارمرکز  1390 سال ۀستاندادهد جدول ی،آمار منبع نیاول( الف

 31 به ادغام و جدول ،جینتا بودنارائه لقاب و یدر خصوص مصرف انرژ یلیتکم یهاآمار

 یرو بر اتیمال وضع یعیتوز اثر که ییآنجا از ،آن بر عالوه. است افتهی لیتقل بخش

جدول  یینها یدر بخش تقاضا ،مطالعه مدنظر بود نیخانوارها در ا یدرآمد یهادهک 

 ةصیران نق جب جهت. بردار ستونی وجود دارد ک یصورت بهدر یک گروه و  خانوارها ،فوق

 مصرفمجلس  یهاپژوهشمرکز  1390سال  یاجتماع یحسابدار سیفوق از ماتر

گروه  بیست به خانوارهاجدول  یینها یتقاضادر  ییو روستا یخانوار شهر یهادهک 

 .استبسط داده شده 

 یهابخش توسط یانرژ یهاحامل انواعبه مصرف  مربوط یآمار منبع، نیدوم( ب

 ةاز ترازنام ،(لوگرمیمترمکعب و ک -)تن یکیزیبر اساس واحد ف و خانوارها و  یاقتصاد

 مربوط التیتعد یبرخ با و اخذ روین وزارت 1390سال  یدروکربوریه ةو ترازنام یانرژ

 1.است دهش استفاده ،صنعت یهابخش ریز به

در  رانیا آمار مرکز خانوار درآمد و نهیهز طرح از خانوارها دهک  سومین منبع، هزینه( ج

  .است شده استخراج 1390 لسا

است که  BTU)ونیلی)م ییبه واحد دما یانرژ یواحدها لیتبد یمنبع آمار نی( چهارمد

 اخذ شده است. یانرژ ةترازنام 1390سال  یدروکربوریه ةاز ترازنام

است که  ینفت یهاکربن انواع فراورده دیاکسیانتشار د بیضر ،یآمار منبع پنجمین( د

 یلیفس یکربن هر واحد دما در هر کشور از مصرف انواع انرژ دیاکسید ۀندیآال زانیم

 آمده زین )IPCC(2 ییهوا و آب راتییتغ دول نیب ئتیو در دستورالعمل ه دهدینشان م

 .است

 یهانه یهز بخش 1390 سال در رانیا یانرژ ةترازناماز  بر کربن اتیمال نرخ( ـه

 .استنظر گرفته  درکربن  دیاکسیهر تن د یبه ازا الیهزار ر هشتاد یاجتماع

 
 . شود( مراجعه 1397) سماواتیبیشتر به  اطالعاترای ب  1

2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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 جدول درعملیاتی نمودن مدل آماده شد. جهت  بستر فوق، یآمار یهاهیپا یآورجمع با

 لها از کسهم آنو  یاقتصاد یهاکربن منتشرشده در بخش دیاکسید زانیم 1 ۀشمار

و  حمل و نقل ، سپسبرق بخشدهد همانطور که ارقام نشان می. است شده داده نشان

 61/67طوری که جمعًا سایر خدمات سه بخش با باالترین آالیندگی در ایران هستند. به

درصد از تولید  31/40اکسیدکربن تولید شده را دارند در حالی که فقط درصد از دی

حمل و نقل بسیار تکان دهنده است یعنی ن تحلیل در مورد بخش برق و سهم دارند. ای

درصد از تولید سهم  41/6کنند و فقط اکسیدکربن را تولید میدرصد از دی 09/54

اکسیدکربن در این شود که شدت انرژی و شدت دیدارند. همین ارقام موجب می

 ها بسیار باال باشد. بخش

 هاآن  سهم  و  کل  ندهیآال  انزیم  و  یبخش  ستانده(:  1  جدول)

 ی اقتصاد بخش

 (𝑋𝑖)  ستانده
کربن   دیاکس ید

(𝐶𝑖) 
   مقدار

 درصد ( الیر  اردیلی)م

 مقدار  

 درصد )هزارتن( 

 40/2 12344 9.77 865603 ی کشاورز 

 5/78 29694 11.60 1027371 یعینفت خام و گاز طب
 0/56 2885 0/03 2885 معادن   ریسا

 1/86 9546 0/11 9546 ها آشامیدنیایی و انواع  ساخت محصوالت غذ
 0/01 51 0/05 4405 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 0/20 1017 0/71 63321 ساخت منسوجات 
 0/02 104 0/09 7842 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز 

دباغی و پرداخت چرم و سایر  ساخت  

 0/02 85 0/10 8506 محصوالت چرمی 
 0/05 239 0/19 16893 محصوالت چوبی و    ساخت چوب

 0/19 964 0/18 15838 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 
 0/02 99 0/00 99 چاپ و تکثیر    انتشار،

های حاصل از تصفیه نفت  ساخت کک، فراورده 

 2/16 11104 0/13 11104 ای های هستهو سوخت 
 3/25 16690 4/49 397357 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 0/15 766 0/74 65484 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
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 5/71 29337 1/73 153178 زی ساخت سایر محصوالت کانی غیر فل
 3/30 16984 3/73 330188 ساخت فلزات اساسی 

ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین  

 0/17 888 1/16 103036 آالت و تجهیزات
بندی  ت طبقهآالت و تجهیزاماشین ساخت  

 0/17 861 1/10 97104 نشده در جای دیگر 
ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و  

 0/00 12 0/07 6390 یمحاسبات
های برقی طبقه ساخت ماشین آالت و دستگاه 

 0/08 398 0/69 61424 بندی نشده در جای دیگر 
وسایل  ها و  ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه 

 0/01 27 0/09 7788 ارتباطی
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و 

 0/02 97 0/14 12697 انواع ساعت 
 0/22 1130 4/07 360218 ل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ساخت وسای

 0/02 92 0/21 18255 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل  
بندی نشده  ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه  

 0/15 760 0/84 74473 در جای دیگر و بازیافت 
 32/14 165185 1/50 133229 برق و خدمات مربوطه 

 6/75 34689 3/86 341993 مربوطه   خدمات  و  گاز  عیتوز

 0/10 518 0/32 28792 آب  
 0/05 238 8/60 761563 ساختمان 

 20/95 107666 5/69 504218 حمل و نقل
 13/52 69470 38/02 3368624 خدمات   ریسا

 های تحقیقمنبع: یافته

ها، شدت کربن هر بخش اطالعات بخش ۀجادشدیکربن کل ادیاکسید زانیبر م عالوه

)ستون  2در جدول  یشدت کربن بخش ؛دهدیارائه م نهیزم نیدر ا یگرید دیمف 

به تولید اکسیدکربن تولید شده توسط بخش و از تقسیم دی( نشان داده شده میمستق

 و  برق بخش به مربوط کربن شدت نیاالترب، 2جدول  در شود.آن بخش حاصل می

هایی که از  بخش. ستا یعیگاز طب عیو توزی، رفلزیغ یکان محصوالت، نقلوسپس حمل

فرآورده نفتی )انرژی( بیشتری استفاده کنند شدت مصرف انرژی و در نتیجه شدت 

کنند کربن بیشتری دارند. از آنجایی که واحدهای تولید برق از خوراک گاز استفاده می
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آید. اکسیدکربن در ایران به حساب میبخش برق همواره از بزرگترین آالینده کننده دی

دیگر مثل حمل و نقل که یکی از انرژی برترین  هایسایر بخشعلت هم  به همین

های اقتصادی است و محصوالت کانی غیرفلزی  )شن و ماسه و ..( که از معادن با بخش

کند و نقش انرژی در قیمت آنها ید محصول استفاده میارزش )قیمت( پایین برای تول

رژی و بالطبع شدت کربن در ن شدت انباالست، شدت کربن باالیی دارند. علت باالبود

 بخش های فوق، به اتالف انرژی ناشی از قیمت پایین آن و بهره وری پایین انرژی است. 

 

    هاشبخمستقیم و غیرمستقیم   کربن  دیاکسید  انتشار(:  2  جدول)

 (ستانده الیر  اردیلیم   کی  یازا  به  تن)

 ی اقتصاد   بخش
 میمستق
𝑃𝑖  

 م یرمستقیغ
(𝑀𝑖 − 𝑃𝑖) 

  و  میمستق

 م یرمستقیغ
  𝑀𝑖 

 0/056 0/042 0/014 ی کشاورز 

 0/036 0/007 0/029 یعینفت خام و گاز طب

 0/099 0/056 0/043 معادن   ریسا

 0/078 0/058 0/020 ها دنیساخت محصوالت غذایی و انواع آشامی

 0/047 0/035 0/012 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 0/096 0/080 0/016 ساخت منسوجات 

 0/083 0/070 0/013 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز 

 0/072 0/062 0/010 ساخت دباغی و چرم و سایر محصوالت چرمی 

 0/084 0/070 0/014 ساخت چوب و محصوالت چوبی 

 0/166 0/105 0/061 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 

 0/083 0/072 0/011 چاپ و تکثیر  انتشار،  

های حاصل از تصفیه نفت و  کک، فراورده ساخت  

 0/083 0/063 0/020 ای های هستهسوخت 

 0/130 0/088 0/042 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 0/105 0/094 0/012 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 0/315 0/123 0/192 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی 

 0/190 0/138 0/051 ساخت فلزات اساسی 
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 0/112 0/104 0/009 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت  

بندی نشده در  آالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین 

 0/097 0/088 0/009 جای دیگر 

 0/043 0/042 0/002 فتری، حسابداری و محاسباتیساخت ماشین آالت د

بندی های برقی طبقه  ساخت ماشین آالت و دستگاه 

 0/095 0/088 0/006 ده در جای دیگر نش

 0/037 0/033 0/003 ها و وسایل ارتباطی ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه 

ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع  

 0/081 0/074 0/008 ساعت 

 0/082 0/078 0/003 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 

 0/076 0/071 0/005 ت حمل و نقل  ساخت سایر تجهیزا

ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در  

 0/088 0/077 0/010 جای دیگر و بازیافت 

 1/397 0/157 1/240 برق و خدمات مربوطه 

 0/109 0/008 0/101 مربوطه   خدمات  و  گاز  عیتوز

 0/105 0/087 0/018 آب  

 0/097 0/097 0/000 ساختمان 

 0/250 0/036 0/214 حمل و نقل

 0/063 0/042 0/021 خدمات   ریسا
 های تحقیقمنبع: یافته

 دیاکسیانتشار د زانیم ،یشناسبخش روشدر  10 ةو رابط 2کمک اطالعات جدول  به

و برق  بخش.  ه استشد ارائه، 3ها محاسبه و در جدول خانوارمصرف  میرمستق یکربن غ

سه  نیا یباال ةعلت رتب هم هستند. سه بخش با باالترین س خدمات ریسا، و نقل حمل

باالتر  یمصرف نسب نیچنفوق و هم یهاکربن بخش تولید بخش همانا باال بودن شدت

کربن  دیاکسید ۀندیار آالانتش مجموعست. ی شهری و روستایی ها در سبد خانوارهاآن

 به یلیفس یهاکنندگان سوختمصرف نیتراز عمده یکیخانوارها که  میرمستق یغ

وضوح رقم به نیا و استهزارتن  275724 معادل ،هستندی و برق عیطب گازصوص خ

 کربن است. دیاکسید یندگیدر نشر آال خانوارها نقش ۀدهندنشان
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)هزارتن(  خانوارهامصرف   میرمستقیغ  کربن دیاکسید  ۀندیآال(:  3  جدول)  

 درصد مقدار   ی اقتصاد   بخش

 3/59 9888 ی کشاورز 

 0/48 1322 ی عیبنفت خام و گاز ط

 0/19 528 معادن   ریسا

 3/57 9840 ها ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 0/04 110 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 0/45 1242 ساخت منسوجات 

 0/32 887 عمل آوری و رنگ کردن خز ساخت پوشاک،  

 0/09 244 ساخت دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی 

 0/04 105 چوب و محصوالت چوبی   ساخت

 0/40 1094 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 

 0/05 132 چاپ و تکثیر  انتشار،  

 2/29 6301 ای های هستهسوخت های حاصل از تصفیه نفت و  ساخت کک، فراورده 

 4/08 11254 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 0/18 507 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 2/54 7005 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی 

 1/51 4163 ساخت فلزات اساسی 

 0/09 260 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات 

 0/13 357 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین 

 0/00 7 ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی

 0/02 68 های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر شین آالت و دستگاه ساخت ما 

 0/02 47 ها و وسایل ارتباطی ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه 

 0/02 66 انواع ساعت   ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق وساخت  

 0/15 411 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 

 0/01 26 ت حمل و نقل  ساخت سایر تجهیزا

 0/18 490 ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت 

 37/47 103307 برق و خدمات مربوطه 

 7/11 19608 مربوطه   خدمات  و  گاز  عیتوز

 0/20 552 آب  

 0/01 15 ساختمان 
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 21/60 59567 حمل و نقل

 13/17 36320 خدمات   ریسا

 100/00 275725 کل 
 های تحقیقمنبع: یافته

( محاسبه شده 11رابطه ) ازخانوارها  میمستق  نیدکریاکس ید ندهیانتشار آال مجموع

ا مراجعه ب یخانوار هر دهک درآمد یمصرف دیسف  نفت و نیبنز، یعیگاز طب زانیم. است

محاسبه  یمراحل ی، و طرانیآمار ا مرکز ییو روستا یو درآمد خانوار شهر نهیهز آماربه 

 یلیفس یسوخت ها مصرف از ییو روستا یخانوار شهر نةیهز زانیه است. نخست مشد

در  نیبنزو  دی، نفت سف یعی: گاز طبیمصرف  سوخت انواعاز  ک یهر  متیتوجه به ق با

 دهک هر در خانوارها تعداددر مورد  یو تعدبالت یرف سوخت مص زانیم 1390سال 

 ، یهر نوع انرژ دکربنیاکس ید هندیآال بیضرا به توجه با سپسمحاسبه شده است. 

 محاسبات نیا در. است شده محاسبه خانوارها میمستق   دکربنیاکس ید زانیم

 جادیا میمستق  اکسبدکربنید تن هزار 106540 نانیشهرنش و، 43380 انییروستا

 میمستق  اتیبر کربن، مجموع مال اتیوضع مال ارقام فوق باتوجه به  بااند. کرده

   .بود خواهد الیر اردیلیم 8523 نانیو شهرنش الیر اردیلیم 3470 انییروستا

 بر یدرآمد مختلف یهادهک  در ییروستا و یشهر خانوار یپرداخت ات کلیمال زانیم

کربن محاسبه  دیاکسیهر تن د یبه ازا الیر هشتادهزارنرخ  یو بر مبنا 13هبطار اساس

 اتیمال وضع صورت در دهدیمنشان  4جدول . ه استنشان داده شد 4و در جدول 

 اتیمال دیبا الیر اردیلیم 26396 نانیشهرنش و الیر اردیلیم 8389 انییروستا ،فوق

 بپردازند. 

 یشهر  ینوارهاخا  یپرداخت  یاتیمال بار  و  میرمستقیغ  ، میمستق  اتیمال(: 4  جدول)

 (الیر  اردیلیم )  ییروستا  و

 سهم بارمالیاتی

 )درصد(

 یاتیمال بار

𝑇𝑎𝑥ℎ
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

 میرمستقیغ اتیمال

𝑇𝑎𝑥ℎ
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡   

 میمستقمالیات 

𝑇𝑎𝑥ℎ
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡  

 مالیات       

 هادهک روستا شهر  روستا شهر روستا شهر روستا شهر

 اول    37 285 173 572 211 857 2/5 2/9

 دوم   109 449 248 820 356 1269 4/2 4/8

 سوم    300 591 304 994 605 1585 7/2 6/0

 چهارم    405 697 342 1180 748 1877 8/9 7/1

 پنجم   390 529 390 1333 779 1863 9/3 7/1
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 های تحقیقمنبع: یافته

، کل مالیات و سهم روستاییان و شهرنشینان از مالیات 4در دو سطر آخر جدول 

موارد سهم شهرنشینان ارمالیاتی محاسبه شده است. در تمامیمستقیم، غیرمستقیم و ب

درصد  78بیشتر است و در مالیات غیرمستقیم سهم شهرنشینان بسیار بیشتر و به 

 رسد. می

 ی نفتیهاوردهآفر مصرف دوم،و  شتریب تیجمع اول، :است عامل دو از یناش ایجنت نیا

کوچکتر از سهم  اریبس اتیز پرداخت مالکم درآمد ا یسهم خانوارها نیبر ا عالوهبیشتر. 

 شیب یگروه شهر نیپردرآمدتر یعنیکه دهک دهم  یپردرآمد است به طور یخانوارها

 یهادهک  از ک ی ره در. پردازدیم اتیگروه دهک اول مال نیرتریاز هشت برابر فق 

 از شتریب مصرف زانیم به فقط اتیمال بودن متفاوت علت دارند یکسانی تیجمع

  .است مرتبط یانرژ یهاحامل

 شاخص از کربن بر مخارج خانواردیاکسید اتیمال یعیسنجش آثار توز ةمحاسب یبرا

 ارقام(، 14نمودن رابطه ) یاتیعمل جهت. است شده استفاده( 14 ۀشمار ة)رابط سوت

از درآمد و مخارج خانوارهای مرکز آمار ایران و درآمد خانوار  یدرصد تجمع Yhمربوط به 

TYh خانوار یاتیبار مال یدرصد تجمع h ( ستون سهم بارمالیاتی اخذ 4از نتایج جدول ) ام

 یبرا و (-2249/0ی )شهر یخانوارها یبرامحاسبه شده شاخص سوت شده است. 

 اتیدر صورت اعمال مالاست. این نتیجه نشان میدهد  3214/0 ییروستا یخانوارها

پایین درآمدی شهری از سهم  یهادهک سهم مالیات پرداختی کربن دیاکسید

درآمدیشان بیشتر است و برای خانوارهای پر درآمد عکس آن است. اما نتایج درمورد 

های باالی روستاییان در جهت مخالف است به طوری که سهم مالیات پرداختی دهک 

 ششم   397 885 451 1570 848 2455 10/1 9/3

 هفتم   603 938 510 1824 1113 2762 13/3 10/5

 هشتم   364 958 600 2161 963 3119 11/5 11/8

 نهم   143 904 729 2742 871 3646 10/4 13/8

 دهم   724 2287 1171 4677 1894 6963 22/6 26/4

 مالیات کل 3470 8523 4918 17873 8389 26396 100 100

 سهم  29/0 71/0 22/0 78/0 24/0 76/0 - -
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لذا وضع مالیات بر  .دهندیم اتیاز درآمد خود را مال یشتریسهم بدرآمدی روستایی 

 دهد.ابری شهری را افزایش اما نابرابری روستایی را افزایش نمینابر کربن

 یریگجه ینت -5
 یلیفس یهاسوخت سوزاندن به یمتکشدت به یانرژ مصرف و دیتول یکنون یالگوها

با  میرمستق یو غ میطور مستقبه ،اقتصاد کیدر  دشدهیها و خدمات تولکاالتمامی. است

 اساس بر. مرتبط هستندکربن  دیاکسیهمچون د ییهاندهیانتشار آال زیو ن یمصرف انرژ

ها ایران یکی از کشورهای با مصرف باالی انرژی در جریان تولید و مصرف به حساب آمار

رشد با فشار بر منابع  یالگو قیمصاد از یکی توسعه،در حال  یعنوان کشوربهآید و می

هینه از منابع اقدامات و استفاده ب جهت کاهش فشار فوق .شودیممحسوب  یعیطب

متنوعی وجود دارد که اخذ مالیات بر کربن شناخته شده ترین است و به آن مالیات سبز 

به  تواندیم ی،تایسبز در چارچوب نظام مال اتیاز نظام مال یریگبهرهشود. هم گفته می

باعث  ستایس نیا یاجرااگر چه مؤثر باشد.  یدر کاهش آلودگ یتوجهقابل زانیم

 از حفاظت یهااستیس و مصرف نمودن آن در اجرای دولت یاتیمال یدرآمدها شیافزا

 دیتول نینو یهاوهیش یریکارگبه جهت دررا  یدیتول یهابخشگردد و می ستیزطیمح

 یاصل هایینگران از یکی همواره که بردارد در یدرآمد عیتوز راتاث ، لکنکندمی بیترغ

 نیهم به. است ینگران نیا به ییپاسخگو قیتحق  نیا هدف. است یاتیمال گذاراناستیس

و  یمصرف انرژ نیداده ستانده که قادر است ارتباط بتعادل عمومی یاز الگو منظور

 دهد، نشان یخوببه را یتصاداق مختلف یهابخش توسط آن از یناش دکربنیاکسید

 یشناسشرو مناسب یآمار هیپا یآورجمع با هم یتجرب بخش در. است شده استفاده

که  یاتیمال زانیم دکربنیاکسید واحد بر ثابت اتیمال وضع سپس و استفاده مورد

وضع  اثربه کمک شاخص سوت  سپساست.  شدهمحاسبه  کنند،میخانوارها پرداخت 

 مورد سنجش قرار گرفت.  ییو روستا یشهر یدرآمد خانوارها عیتوزکربن بر  اتیمال

 مصرفاز  متاثرخانوارها  میرمستق یکربن غدیاکسید ۀندینشان داد که انتشار آال جینتا

 ندهیآال نیدو بخش باالتر نیاست که ا برق و یعیطب گازخصوص به  یلیفس یهاسوخت

 اتیمحاسبات در مورد اعمال مال جینتا د.کننمی جادیا رانیرا در ا میرمستق یو غ میمستق

نان از مالیات پرداختی موارد سهم شهرنشیتمامی درداد که  نشانکربن دیاکسیبر د

بر  عالوه. است بیشتر ی نفتیهاوردهآفربیشتر  مصرف و یشهر شتریب تیجمعبدلیل 

چکتر کو اریبس اتیاز پرداخت مال شهرنشین و روستایی کم درآمد یسهم خانوارها نیا
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در صورت . نتایج اثر توزیعی مالیات فوق نشان داد پردرآمد است یسهم خانوارهااز 

 یابد. تر و در روستا افزایش نمینابرابری در شهر گستردهکربن دیاکسید تایاعمال مال

 هاندهیانتشار آال زانیدر جهت کاهش م دکربنیاکسیبر د اتیمال وضعراستا  نیهم در

شده است  یمطالعه بررس نیکه در ا یبر اثر عالوه. باشد دیبا اطیاحت با توام یاقدام

 نیاعمال ا یبرا یموانع شود موجب تا دیآ شیپ ممکن است در عمل زین یگریاثرات د

 نحوهدر خصوص  یاطالعات کاف  عدم: رینظ باشد شتهوجود دا یطیمحستیز استیس

 ،حاصل از اجرا یب از درآمدهامناس ۀنسبت به استفاد نانیاطم عدم ،و فرار مالیاتی اجرا

از  یناشآمد درکربن بر خانوار کم دیاکسید اتیدر خصوص اثرات معکوس مال ینگران

 یانتظارات تورم شیو افزا هامتیق یعموم نرخ شیافزا نیهمچن. یانرژ متیق شیافزا

و  موارد نیا گرفتن درنظر با  .گرددیو دستمزدها م هامتیق شتریب شیدر خصوص افزا

ا شکست بکربن  دیاکسیبر د اتیمال استیس یاست اجرا ممکنمطالعه حاضر  جیتان

 نییپا یهادهک  از تیحما یهااستیس فوق استیس یرااج صورت در. شودمواجه 

 از آثار نامطلوب آن خواهد کاست.  یشهر یدرآمد
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