1393  پاییز،3  شماره، دوره دوازدهم،فصلنامه علوم محیطی
85-92

برآورد هزینههای خارجی ناشی از آلودگی هوای کالنشهر تهران
5

 و سیدعلی بدیعی4 خسرو اشرفی،3 کامران ماهوتچیسعید،2 محمودرضا مومنی،*1وحید اصفهانیان

 دانشگاه تهران، سوخت و محیطزیست پردیس دانشکدههای فنی،استاد دانشکده مهندسی مکانیک و رئیس پژوهشکده خودرو1
 سوخت و محیطزیست پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، پژوهشکده خودرو،محیطزیست-کارشناسارشد مهندسی عمران2
 سوخت و محیطزیست پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، پژوهشکده خودرو،کارشناسارشد اقتصاد محیطزیست3
 دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران،دانشیار4
 تهران، سوخت و محیطزیست پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، پژوهشکده خودرو،MBA کارشناسارشد5
33/7/8 :تاریخ پذیرش

33/2/2 :تاریخ دریافت

Estimation of External Costs Due to the Air
Pollution in Tehran City
Vahid Esfahanian1, Mahmoudreza Momeni,2 Kamran
Mahoutchi saeid3, Khosro Ashrafi4 & Ali Badiei5
1

Professor, Department of Mechanic Engineering, Faculty of
Engineering, University of Tehran, Tehran
2
MSc. of Civil-Environment Engineering, Vehicle, Fuel and
Environment Research Institute, Faculty of Engineering, University of
Tehran, Tehran
3
MSc. of Environmental Economic, Vehicle, Fuel and Environment
Research Institute, Faculty of Engineering, University of Tehran,
Tehran
4
Associated Professor, Department of Air pollution, Faculty of
Environment, University of Tehran, Tehran
5
MSc. of MBA, Vehicle, Fuel and Environment Research Institute,
Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran

Abstract
In this study, external costs due to air pollution in the city of
Tehran are estimated for CO2, SO2, NOX and PM pollutants in
1390. In the first step, employing up to down procedure, these
pollutants’ emission from oil products, liquid gas and natural
gas fuel from transportation, industrial, household and
commercial, army and departments, plants and refineries are
estimated. Then the external costs due to these emissions have
been computed based on presented Expenditure in universal
bank and Iran’s environment organization report at 1381. The
results show that external costs due to four mentioned air
pollutants are approximately 18/06 thousand billion Rials
(based on constant prices in 1981) in Tehran city in 1390. The
maximum external costs are 83 percent for PM pollutant, 94
percent for transportation and 72 percent for gasoil fuel from
point of views of pollutants type, pollutants producing section
and the type of fuel consumed, respectively. Also, the total air
pollution external costs due to these four pollutants are 0.18 and
0.71 percent with respect to Gross Domestic Production (GDP)
of Iran and Tehran, respectively. In this study, realization of
external costs is done under the light of Cost Plus method by
inflation and exchange rates. In the first approach, external
costs are estimated to be 24.88 thousand billiard Rials and in
the second approach, they are found to be approximately 66.74
thousand billiard Rials.
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برآورد هزینههای خارجی ناشی از آلودگی هوای کالنشهر تهران

 -1مقدمه
آلودگی هوا یکی از معضالت اصلی شهرهای صنعتی و
بزرگ مانند تهران ،محسوب میشود .اغلب این شهرها از نظر
وضعیت جغرافیایی بهگونهای هستند که هوای آلوده بهعلت
پدیدههایی مثل وارونگی ،امکان تخلیه به خارج از شهر را پیدا
نمیکنند[ ]1و منجربه تحمیل خسارتهایی بر سالمت
انسانها ،اکوسیستمها ،مواد ،محصوالت کشاورزی میشود که
در قالب هزینههای خارجی 1بیان میشود .هزینههای خارجی
بهمجموع پولی که بتواند صدمات ناشی از انتشار مواد آالینده
و گازهای گلخانهای را جبران نماید ،گفته میشود[ .]2این
هزینهها اغلب هزینههایی میباشند که در قیمت تمام شده
کاالها ،خدمات لحاظ نشده و در حسابهای ملی نیز درنظر
گرفته نمیشوند[ .]2در علم اقتصاد ،آالیندههای ناشی از
فعالیتهای مختلف بهعنوان یک اثر منفی (مخرب) 2شناخته
شده و اثرات آن بر هوای پاک بهعنوان یک کاالی عمومی 3با
درجه عمومیت باال میبایست شناسایی و شدت اثرات آن
ارزیابی و در قالب هزینههای خارجی در حسابهای ملی لحاظ
شود تا برآورد واقعیتری از شاخصهای کالن اقتصادی مانند
تولید ناخالص داخلی بهدست آید .هزینهها و درآمدهای
خارجی 4در کشورهای توسعهیافته و بسیاری از کشورهای
درحال توسعه مورد توجه قرار گرفته و در حسابهای ملی
لحاظ میشوند ،به این منظور تولیدناخالص داخلی جای خود
را بهتولید ناخالص داخلی سبز 5دادهاست.
تاکنون جهت ارزیابی هزینههای خارجی و تخریبهای
حاصله ناشی از آلودگی هوا پروژههای تحقیقاتی زیادی انجام
شدهاست که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
گزارش جایکا در سال  2115که تحلیلی جامع در مورد
آلودگی هوای کالنشهر تهران و همچنین راهکارهای کاهش
آن ،ارائه داده است[ .]3در همان سال شفیعپور و همکاران
مدل اقتصادی -زیستمحیطی تعاملی برای چرخه انرژی در
ایران را ارائه دادند[ .]4در سال  ،1331پژوهشکده خودرو،
سوخت و محیطزیست پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران،
پیشنهادیه طرح جامع مدیریت کاهش آلودگی هوا در
کالنشهر تهران را به کارفرمایی شورای عتف وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری تدوین کردهاست[ .]1کریمزادگان و
همکاران در سال  1382طرح جامع ارزیابی خسارات بهداشتی
آلودگی هوای تهران را انجام دادهاند[ .]5کمیسیون اروپایی در
سال  2112گزارشی کاملی از فهرست اقدامات انجام شده
درباره هزینههای خارجی در حمل و نقل کشورهای عضو
اتحادیه اروپا ارائه دادهاست[ .]0همچنین در این سال ،بکر و

همکاران مروری بر برآوردهای موجود در هزینههای خارجی
ناشی از خودروها در  27کشور عضو اتحادیه اروپا انجام
دادهاند[ .]7دلوچی و همکاران در سال  2111هزینههای
خارجی ناشی از حمل و نقل در ایاالت متحده آمریکا را مورد
بررسی قرار دادهاند[.]8
آگاهی از هزینههای خارجی ناشی از آلودگی هوا باعث
میشود که مدیران با اهمیت بیشتر به این مسئله نگاه کرده
و در تصمیمگیری برای تخصیص بودجه و تدوین رویکرد
مناسب جهت مدیریت و تقلیل آن دید روشنتر و
همهجانبهگرایانهتری داشته باشند .بههمین منظور هدف از
این تحقیق ،رویکردی اقتصادی ،مهندسی و مدیریتی به
هزینههای خارجی ناشی از انتشار آالیندههای ،SO2 ،CO
 NOxو  PMبهمنظور برنامهریزی و ارائه راهکارهای هدفمند،
جهت مدیریت کاهش آلودگی هوای کالنشهر تهران میباشد.
 -2مواد و روشها
در این تحقیق ،ابتدا میزان انتشار آلودگی هوا ناشی از
آالیندههای  NOx ،SO2 ،COو  PMدر سال  1331از
بخشهای مختلف آلودهکننده کالنشهر تهران برآورد و سپس
میزان هزینههای خارجی ناشی از این انتشار برای سال 1331
(براساس قیمتهای ثابت  )1381محاسبه و با استفاده از روش
 Cost Plusقیمتهای واقعی برای سال  1331برآورد
شدهاست.
بهطورکلی دو رویکرد جهت برآورد میزان انتشار
آالیندههای هوا وجود دارد -1 :رویکرد باال به پایین  -2رویکرد
پایین به باال[ .]3در رویکرد باال به پایین از اطالعات کلی
مربوط به سوخت مصرفی جهت محاسبه انتشار در یک منطقه
یا کشور استفاده میگردد .از این رویکرد معموالً در محاسبه
انتشار صورت گرفته از یک منطقه نسبتاً بزرگ یا زمانی که
اطالعات جزیی ومناسب از وضعیت فعالیت یا انتشار در یک
منطقه در اختیار نیست ،استفاده میگردد[ .]3برای رویکرد
پایین به باال ،ابتدا میزان انتشار آالیندهها از یکایک منابع
آالینده محاسبه و سپس مجموع میزان برآورد انتشار برای
هرکدام از منابع در محدوده مورد مطالعه بهدست میآید .در
این رویکرد ،به جمعآوری اطالعات نسبتاً دقیقی از فعالیت
منابع آالینده و میزان انتشار ناشی از فعالیت آنها نیاز
میباشد[ .]3در تحقیق حاضر ،باتوجه به آمار و اطالعات
موجود در کالنشهر تهران ،رویکرد باال به پایین بهمنظور
برآورد میزان انتشار آالیندههای هوا مورد استفاده گرفتهاست.
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میزان کل هزینههای خارجی ( )ECTنیز از رابطه ()4
محاسبه میگردد:

همچنین مبانی بهکار رفته جهت برآورد انتشار آالیندهها،
ضرایب انتشار میباشد که برای این منظور ،از ضرایب انتشار
ارائه شده توسط جایکا[ ]3استفاده شدهاست .رابطه بهکار رفته
جهت برآورد انتشار بهصورت زیر است:

()4

 -2-2کاربست برآورد هزینههای خارجی
در این تحقیق ،برآورد میزان هزینههای خارجی
آالیندههای  NOx ،SO2 ،COو  PMمنتشره از بخشهای
حمل و نقل ،صنعت ،خانگی و تجاری ،ارتش و ادارات و
همچنین نیروگاه و پاالیشگاه ناشی از مصرف فرآوردههای
نفتی ،گاز طبیعی و گاز مایع برای سال  1331محاسبه
شدهاست.
برای برآورد میزان هزینههای خارجی ابتدا باید میزان
انتشار آالیندههای هوا تخمین زده شود .همانطور که اشاره
شد ،این تخمین با رویکرد باال به پایین و براساس مبانی
ضرایب انتشار صورت میپذیرد .در جدول  1میزان مصرف
انرژی کالنشهر تهران در سال  1331ارائه شدهاست[ 11و
 .]11میزان سهم بخشهای مختلف تولیدکننده آالینده برای
فرآوردههای نفتی براساس میزان مصرف انرژی استانی و برای
سوخت گاز طبیعی و گاز مایع براساس میزان مصرف انرژی
کشوری محاسبه شدهاست .در جدول  1سهم انرژی مصرفی
بخشهای مختلف تولیدکننده آالینده هوا براساس آمار ارائه
شده در ترازنامه انرژی سال  ]2[ 1383محاسبه و ارائه
شدهاست .همانطور که پیشتر اشاره شده ،ضرایب انتشار هر
آالینده از گزارش ارائه شده توسط جایکا استخراج شدهاست
[.]3

ERi , j ,k  EFi , j ,k  FS j ,k  FC k

()1

که در آن  ،ERi,j,kمیزان انتشار آالینده  iاز بخش  jبا
سوخت  ،EFi,j,k ،kضریب انتشار آالینده  iاز بخش  jبا سوخت
 ،FSj,k ،kمیزان سهم بخش  jاز سوخت  kو  ،FCkمصرف
سوخت  kمیباشند.
میزان کل انتشار ( )ERTنیز از رابطه زیر بهدست میآید:
ERT  k  j i ERi , j ,k

()2

ECT  k  j i EC i , j ,k

 -1-2برآورد هزینههای خارجی
جهت محاسبه هزینههای خارجی نیاز به کمیکردن اثر
آالیندهها و فعالیتها در محیطهای اثرپذیر (انسانی و طبیعی)
میباشد[ .]1برای کمی کردن این اثرات از ضرایب هزینه ارائه
شده توسط سازمان حفاظت محیطزیست استفاده
شدهاست[.]12
میزان هزینههای خارجی از رابطه زیر ،تعیین میشود:
ECi , j ,k  ERi , j ,k  PCi
()3
که در آن ECi,j,k ،هزینههای خارجی آالینده  iاز بخش
 jبا سوخت  ،EFi,j,k ،kمیزان انتشار آالینده  iاز بخش  jبا
سوخت  ،PCi ،kهزینه خارجی آالینده  iمیباشد.

جدول  -1میزان مصرف انرژی و سهم انرژی مصرفی بخشهای مختلف تولیدکننده آالیندههای هوا کالنشهر تهران در سال 1331

سهم انرژی مصرفی بخشهای مختلف تولیدکننده آالینده هوا

مصرف انرژی
نوع فرآورده

میزان مصرف

واحد

بنزین
نفت سفید
نفت گاز
نفت کوره
گاز مایع
گاز طبیعی

3،835،810
27،100
1،583،110
127،884
84،358
14،202،111

هزار لیتر
هزار لیتر
هزار لیتر
هزار لیتر
تن

حمل و

صنعت

نقل
1/ 372
1 /1
1/515
1 /1
1/53
1/133

هزار مترمکعب

1/11
1/12
1/151
1/017
1/113
1/133

خانگی و

ارتش و

نیروگاه و

تجاری

ادارت

پاالیشگاه

1 /1
1/355
1/152
1/133
1/844
1/325

1/118
1/121
1/110
1/115
1 /1

1 /1
1 /1
1/204
1/24
1 /1
1/38

جدول  -2هزینه خارجی براساس قیمتهای سال 1381

آالینده
هزینه (هزار ریال بر تن)

PM

CO

NOx

SO2

34،411

1511

4811

14،011
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خارجی) برای سال  1331صورتپذیرفته و در محاسبه
هزینههای خارجی از قیمتهای ثابت سال ( 1381که تنها
مرجع موجود در این زمینه میباشد) استفاده شدهاست .در
نهایت با استفاده از روش  Cost Plusو با دو رویکرد نرخ ارز و
نرخ تورم مقادیر براساس قیمتهای سال  1331برآورد
شدهاست.

در جدول  ،2هزینههای خارجی بهتفکیک آالیندهها و
براساس قیمتهای ثابت سال  1381ارائه شدهاست .این
هزینهها براساس مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی و
سازمان حفاظت محیطزیست ایران و همچنین مقادیر ارائه
شده توسط آژانس حفاظت محیطزیست ایاالت متحده آمریکا
محاسبه شدهاست[ 2و .]12
میزان انتشار و هزینههای خارجی در سال 1331
براساس سه رویکرد آالیندهها ،بخشهای تولیدکننده آالینده
و سوخت مصرفی مورد بررسی قرار میگیرد.

 -1-3میزان انتشار و هزینههای خارجی آالیندهها به
تفکیک آالیندهها
در شکل  ،1میزان انتشار و هزینههای خارجی
آالیندههای  NOx ،SO2 ،COو  PMدر سال  1331ارائه
شدهاست .در ادامه میزان انتشار و هزینههای خارجی
بهتفکیک آالیندهها تشریح میشود.

 -3نتایج و بحث
در ادامه نتایج حاصل از مدل ارائهشده در سه رویکرد
مذکور ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .الزم به ذکر است
در این تحقیق محاسبات انجامشده (میزان انتشار و هزینههای
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شکل -1میزان انتشار و هزینههای خارجی بهتفکیک آالیندهها در سال 1331

آالینده  PMنسبت به آالیندههای  SO2 ،COو  NOxدانست.
همانطور که مشاهده میشود با وجود انتشار زیاد آالینده
 ،COهزینه خارجی آن اختالف زیادی با آالینده  PMدارد که
دلیل آن را میتوان در پایین بودن هزینه خارجی این آالینده
نسبت به دیگر آالیندههای مورد بررسی دانست.

براساس برآورد ارائه شده ،میزان انتشار آالیندههای
 NOx ،SO2 ،COو  PMدر سال  1331در شکل  1لف موجود
میباشد .همانطور که در شکل  1الف دیده میشود،
بیشترین میزان انتشار از بین چهار آالینده ذکر شده ،مربوط
به آالینده  COو کمترین میزان انتشار برای آالینده SO2
میباشد .در شکل 1ب ،هزینههای خارجی ناشی از چهار
آالینده  NOx ،SO2 ،COو  PMبهتفکیک آالیندهها در سال
 1331نشان داده شدهاست .باتوجه به این شکل ،بیشترین
مقدار هزینه خارجی مربوط به آالینده  PMبا مقدار تقریبی
15هزارمیلیاردریال و با سهم 83درصدی از کل هزینهی چهار
آالینده ذکر شده میباشد .این مقدار نسبت به دیگر
آالیندههای ذکر شده اختالف چشمگیری دارد و این درحالی
است که انتشار آالینده  ،PMبیشترین انتشار در بین سایر
آالیندهها بیان شده را بهخود اختصاص ندادهاست .دلیل این
اختالف چشمگیر را میتوان در گران بودن هزینه خارجی

 -2-3میزان انتشار و هزینههای خارجی آالیندهها
بهتفکیک بخشهای تولیدکننده آالینده
در شکل  ،2میزان انتشار و هزینههای خارجی
آالیندههای  NOx ،SO2 ،COو  PMناشی از مصرف
فرآوردههای نفتی ،سوخت گاز طبیعی و گاز مایع به تفکیک
بخشهای حمل و نقل ،صنعت ،خانگی و تجاری ،ارتش و
ادارات و نیروگاه و پاالیشگاه برای سال  1331ارائه شدهاست.
در ادامه تشریح میزان انتشار و هزینههای خارجی بهتفکیک
بخشهای تولیدکننده آالیـنده ارائه شـدهاست .باتـوجه به
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هزینههای خارجی آالیندههای  NOx ،SO2 ،COو PM

شکل  2الف ،بیشترین میزان انتشار از بین بخشهای مختلف،
مربوط به بخش حمل و نقل با میزان انتشار تقریبی
1/7میلیونتن و سهم بیش از 31درصد از کل انتشار و کمترین
میزان انتشار برای بخش ارتش و ادارات با میزان انتشار
17هزارتن و سهم کمتر از 1درصد از کل انتشار میباشد .بعد
از بخش حمل و نقل ،بیشترین میزان انتشار مربوط به بخش
نیروگاه و پاالیشگاه با میزان 74هزارتن و سهم 4درصد
میباشد که اختالف چشمگیری با بخش حمل و نقل دارد.

ناشی از مصرف فرآوردههای نفتی ،سوخت گاز طبیعی و گاز
مایع به تفکیک بخشهای حمل و نقل ،صنعت ،خانگی و
تجاری ،ارتش و ادارات و نیروگاه و پاالیشگاه برای سال 1331
در شکل2ب نشان داده شدهاست .باتوجه به این شکل ،بخش
حمل و نقل با 17هزارمیلیاردریال و سهم 34درصدی،
بیشترین هزینه خارجی و بخش ارتش و ادارات و صنعت
کمترین این هزینهها را با سهم 1درصد به جامعه تحمیل
میکنند.

میزان انتشار

هزینههای خارجی
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شکل  -2میزان انتشار هزینه خارجی آالیندهها بهتفکیک بخشهای تولیدکننده آالیندهها در سال 1331

انتشار چهار آالینده ذکر شده ،برای فرآورده نفت سفید گاز با
مقدار 1/118هزارتن (تقریبی) و سهم کمتر از 1/111درصدی
از کل انتشار میباشد .هزینههای خارجی چهار آالینده ،CO
 NOx ،SO2و  PMبهتفکیک نوع سوخت مصرفی در سال
 1331در شکل  3ب نشان داده شدهاست .براساس شکل 2
ب ،بیشترین میزان هزینه خارجی چهار آالینده فوق مربوط
به فرآورده نفتگاز با مقدار و سهم بهترتیب 13هزارمیلیارد
ریال و 72درصد میباشد و فرآورده بنزین با مقدار و سهم
بهترتیب 4/3هزارمیلیاردریال و 23درصد در رتبه دوم قرار
دارد .این موضوع برعکس میزان انتشار میباشد و دلیل آنرا
میتوان در آالینده  PMکه منشاء اصلی آن فرآورده نفتگاز
میباشد ،یافت .در جدول  ،3هزینههای خارجی ناشی از چهار
آالینده مورد بررسی در سال ( 1331براساس قیمت سال
 )1381بهازای واحد تولید هر سوخت آورده شدهاست.

 -3-3میزان انتشار و هزینههای خارجی آالیندهها
بهتفکیک سوخت مصرفی
در شکل  ،3انتشار آالیندههای  NOx ،SO2 ،COو PM
بهتفکیک نوع سوخت مصرفی ،فرآوردههای نفتی ،سوخت گاز
طبیعی و گاز مایع ،در سال  1331ارائه شدهاست .در ادامه
میزان انتشار و هزینههای خارجی آالیندههای ذکر شده
بهتفکیک نوع سوخت مصرفی تشریح میشود.
در شکل  3الف ،انتشار آالیندههای  NOx ،SO2 ،COو
 PMبهتفکیک نوع سوخت مصرفی در سال  1331ارائه
شدهاست .باتوجه به این شکل ،بیشترین انتشار چهار آالینده
مورد بررسی مربوط به فرآورده بنزین با مقدار تقریبی
1211هزارتن و سهم 08درصدی از کل انتشار و بعد از آن،
فرآورده نفتگاز با مقدار تقریبی401هزارتن و سهم
20درصدی از کل انتشار میباشد .همچنین کمترین میزان

جدول  -3هزینههای خارجی چهار آالینده مورد بررسی بهازای هر واحد سوخت مصرفی در سال ( 1331براساس قیمت سال )1381
نوع فرآورده

بنزین

نفت سفید

نفت گاز

نفت کوره

گاز مایع

گاز طبیعی

هزینه خارجی

1212

43/3
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1114

35

48/5

ریال به کیلوگرم

ریال به مترمکعب

واحد

ریال به لیتر
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برآورد هزینههای خارجی ناشی از آلودگی هوای کالنشهر تهران
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شکل  -3میزان انتشار و هزینههای خارجی چهار آالینده ذکر شده بهتفکیک سوخت مصرفی در سال .1331

بخشهای دیگر به محاسبات ،هزینههای بسیار باالتری برآورد
خواهد شد.
از آنجاییکه هزینههای خارجی محاسبه شده براساس
قیمتهای ثابت سال  1381میباشد لذا برای واقعیتر شدن
هزینههای خارجی محاسبه شده در سال  ،1331از روش
7
 Cost Plusبا دو رویکرد تغییرات قیمت ارز دالر و نرخ تورم
استفاده شدهاست .در رویکرد تغییرات نرخ ارز ،با استفاده از
رابطه زیر هزینههای خارجی براساس قیمت سال 1331
اصالح میشود:
$ Rate1390
ExCt1390  ExCt1381
()5
$ Rate1381
که در آن  ،ExCtهزینههای خارجی ،$Rate ،متوسط قیمت
دالر میباشد.
متوسط قیمت دالر در سال  1381برابر  7358ریال و
در سال  11،302 ،1331ریال میباشد[ .]15لذا برهمین
اساس ،هزینههای خارجی ناشی از چهار آالینده در سال
 ،1381برای سال  1331معادل 24/88هزارمیلیاردریال
بهدست میآید.
در رویکرد نرخ تورم ،هزینههای خارجی محاسبه شده
براساس نرخ تورم از سال  81تا  ،31از رابطه زیر اصالح
میشود:

 -4-3هزینههای خارجی از دیدگاه اقتصادی
میزان کل هزینههای خارجی ناشی از چهار آالینده
 NOx ،SO2 ،COو  PMدر سال ( 1331براساس قیمتهای
سال  ،)1381مبلغی معادل  18/10هزارمیلیاردریال میباشد
که از این میزان ،مقدار 10/33هزارمیلیاردریال مربوط به
بخش حمل و نقل میباشد .این در حالی است که بودجه
پیشنهادی برای وزارت علوم و تمامی سازمانهای تابعه در
سال  ،1331رقمی معادل 12/182هزارمیلیارد و بودجه
پیشنهادی برای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای
سال  1331اعتباری معادل 17/133هزارمیلیاردریال
بودهاست[ .]14در جدول  ،2تعدادی از شاخصها و نسبتهای
مهم اقتصادی و زیستمحیطی با در نظر گرفتن هزینههای
خارجی محاسبه شده برای کالنشهر تهران در سال 1331
ارائه شدهاست .در این محاسبات تولید ناخالص داخلی ایران
در سال  )1331( 2111به روش برابری قدرت خرید، 0
براساس آمار بانکجهانی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران 331میلیارددالر و متوسط قیمت دالر 11،302ریال
برآورد شدهاست[ ،]13همچنین مساحت کالنشهر تهران
5181کیلومترمربع و جمعیت ثابت و شناور تهران بهترتیب
 8/154و 8/5میلیون نفر در سال  1331در نظر
گرفتهشدهاست[.]11
باتوجه به جدول  ،2سهم هزینه خارجی آلودگی هوای
تهران ناشی از تنها چهار آالینده  NOx ،SO2 ،COو  PMدر
سال ( 1331براساس قیمتهای سال  )1381برابر 1/18تولید
ناخالص داخلی ایران در همان سال میباشد که مقدار قابل
توجهی است .شایان ذکر است که این محاسبات در شرایطی
انجام شدهاست که مقدار هزینهها براساس قیمتهای ثابت
سال  1381بوده و از طرفی فقط برای چهار آالینده ،SO2 ،CO
 NOxو  PMانجام شده و با ورود سایر آالیندهها و همچنین

ExCt1390  ExCt1381 13821  InfRatei 
1390

()0
که در آن  ،InfRateiنرخ تورم سال  iمیباشد.
باتوجه به نرخ تورم گزارش شده توسط بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران[ ،]10هزینههای خارجی ناشی از چهار
آالینده ذکر شده برای سال  ،1331رقمی معادل 00/74
هزارمیلیاردریال برآورد میشود.
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جدول  -2شاخصها و نسبتهای اقتصادی و زیستمحیطی کالنشهر تهران در سال 1331

شاخص

مقدار

واحد

سهم هزینه خارجی آلودگی هوای تهران به تولید ناخالص داخلی ایران

1/18

درصد

سهم هزینه خارجی آلودگی هوای تهران به تولید ناخالص داخلی تهران

1/71

درصد

هزینه خارجی به جمعیت ثابت تهران

2،214،804

ریال/نفر/سال

هزینه خارجی به جمعیت ثابت و شناور تهران

1،184،424

ریال/نفر/سال

هزینه خارجی بهازاء مترمربع

3555

ریال/مترمربع/سال

 -4نتیجهگیری
در مقاله حاضر برای کالنشهر تهران در سال ،1331
میزان انتشار چهار آالینده  NOx ،SO2 ،COو  PMاز
بخشهای حمل و نقل ،صنعت ،خانگی و تجاری ،ارتش و
ادارات و همچنین نیروگاه و پاالیشگاه ناشی از مصرف
فرآوردههای نفتی و سوخت گاز طبیعی و گاز مایع برآورد
شدهاست و سپس هزینه خارجی ناشی از این چهار آالینده با
سه رویکرد برآورد هزینه بهتفکیک آالیندههای ذکر شده،
بهتفکیک بخشهای مختلف تولیدکننده آالینده و بهتفکیک
سوخت مصرفی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک
تحلیل از دیدگاه اقتصادی برای هزینههای خارجی ارائه
شدهاست .از دیدگاه آالیندهها ،بیشترین نرخ انتشار از بین
چهار آالینده  NOx ،SO2 ،COو  PMمربوط به آالینده  COبا
سهم 03درصدی از مجموع انتشار چهار آالینده بوده و آالینده
 PMبا سهم 25درصد در رتبه بعدی قرار دارد .اما در مقایسه
مقدار هزینه خارجی ،بیشترین هزینه مربوط به آالینده PM
با سهم 83درصد از مجموع هزینه چهار آالینده ذکر شده
میباشد و آالینده  COبا 3سهم درصدی دومین رتبه را در
مقدار هزینه به خود اختصاص دادهاست .دلیل این موضوع را
میتوان در گرانبودن آالینده  PMو ارزان بودن آالینده CO
دانست .میزان هزینه خارجی ناشی از آالینده  PMتقریبا
15هزارمیلیاردریال برآورد شدهاست .از دیدگاه بخشهای
تولیدکننده آالینده ،بیشترین میزان انتشار با سهم در حدود
33درصد و همچنین سهم هزینه خارجی با سهم 34درصد
مربوط به بخش حمل و نقل میباشد .علت باال بودن هزینه
خارجی این بخش را میتوان در باال بودن میزان انتشار
آالیندهها باالخص آالیندههای  PMو  COاز این بخش دانست.
میزان هزینه خارجی ناشی از بخش حمل ونقل تقریبا
17هزارمیلیاردریال برآورد شدهاست .از دیدگاه سوخت،
بیشترین میزان انتشار با سهم 08درصدی ،مربوط به فرآورده
بنزین است و نفتگاز با سهم 20درصد دومین بیشترین سهم

انتشار را دارد ولی بیشترین هزینه خارجی را بهترتیب نفتگاز
با سهم 72درصد و بنزین با سهم 23درصد به خود اختصاص
دادهاند .علت این موضوع را میتوان در انتشار آالینده PM
دانست که عمده منبع انتشار آن سوخت نفتگاز است .میزان
هزینه خارجی ناشی از بخش حمل و نقل تقریبا 13
هزارمیلیاردریال برآورد شدهاست .از دیدگاه اقتصادی ،سهم
هزینه خارجی چهار آالینده ذکر شده براساس قیمتهای سال
 1381در تهران و برای سال  1331به تولید ناخالص داخلی
ایران و تهران بهترتیب  1/18و 1/71درصد میباشد که مقادیر
قابل مالحظهای میباشند .با واقعیسازی این هزینهها براساس
قیمتهای سال  ،1331با رویکرد تغییرات قیمت دالر ،رقمی
معادل 24/88هزارمیلیاردریال و با رویکرد نرخ تورم ،رقمی
معادل 00/74هزارمیلیاردریال برآورد شدهاست .میزان کل
هزینه خارجی ناشی از تنها چهار آالینده  NOx ،SO2 ،COو
 PMدر سال  1331براساس قیمتهای سال  ،1381بهترتیب
 1/43و 1/15برابر بودجه پیشنهادی وزارت علوم و تمامی
سازمانهای تابعه و بودجه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در سال  1331میباشد .باتوجه به هزینههای
برآوردشده ،لزوم سرمایهگذاری برای مدیریت کاهش آلودگی
هوا در کالنشهر تهران و سایر شهرهای آلوده ایران امری
ضروری میباشد .اگر بهطور متوسط  5الی 11درصد از این
هزینهها صرف اقدامات کنترلی برای آلودگی هوا شود ،میتوان
هزینه خارجی را به میزان قابل توجهی کاهش داد .از آنجایی
که بخش اعظم این هزینهها مربوط به بخش حمل و نقل
میباشد ،استفاده از فناوریهای نوین مانند خودروهای
الکتریکی ،دو نیرو و پیل سوختی ،برنامهریزی اصولیتر برای
از رده خارج کردن خوردوهای فرسوده ،بازرسی قوی بر روی
معاینه فنی خودروها و همچنین سامانههای دورکاری و حمل
و نقل نوین میتواند در این راستا راهگشا باشد.
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