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چکیده
توجه به گرمایش جهانی و افزایش آلودگی محیطزیست ،پروتکل کیوتو توسط  37کشور برای تثبیت غلظت گازهای
گلخانهای در جو در یک سطح منعقد شده است .بر طبق این پیمان دولتها متعهد شدند که فعالیتهای تاثیرگذار بر محیطزیست
را کنترل کنند .به همین دلیل سیاست تجارت انتشار به عنوان یکی از راههای کاهش انتشار گازهای گلخانهای مطرح شد.
پژوهشهای مختلفی در این حوزه انجام شده است که از روشهای مختلف از جمله روشهای اقتصادی ،ریاضی ،برنامهریزی
ریاضی ،شبیهسازی و غیره برای تحلیل این سیاست استفاده کردهاند .به دلیل ماهیت سیاست تجارت انتشار که یک سیستم
پیچیدهی پویا است ،یکی از روشهای تحلیل و شبیهسازی این سیاست ،رویکرد پویایی سیستم است که در ادبیات هم به آن
پرداخته شده است .این مقاله به مرور تمام مقاالتی که در سالهای  2009تا  2021این سیاست را با استفاده از رویکرد پویایی
سیستم بررسی کردهاند ،پرداخته است .از بررسی این مقاالت میتوان نتیجه گرفت که رویکرد پویایی سیستم برای تحلیل اثر
این سیاست بر روی شرکتها و زنجیرههای تامین مختلف بسیار مفید است.
واژگان كلیدی ، :انتشار گازهای گلخانهای ،پویایی سیستم ،سیاست تجارت انتشار
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 -1مقدمه
نرخ افزایش میانگین دمای کره زمین نشاندهنده تالش روزافزون الزم برای کنترل آلودگیها است .در
غیر این صورت ،تأثیرات آن میتواند فراتر از رفاه اقتصادی به هر جنبهای از زندگی انسان گسترش یابد (رفیعیسخایی
و برازنده .)a2017 ،به همین دلیل ،اقدامات و مقررات مثبتی از سوی دولتها پیشنهاد شده و قبل از اینکه وضعیت
در آینده نزدیک به وضعیت شدیدی برسد ،عملی میشود (لی ،هاسیس و دووبیچوک .)2016 ،یک راه حل برای کاهش
سرعت تغییرات اقلیمی ،تنظیم انتشار کربن توسط صنایع وابسته به سوخت فسیلی و تغییر استفاده از سوختهای
کربن سنگین به سمت منابع پاک تجدیدپذیر است (رفیعیسخایی و برازنده .)2016 ،به همین دلیل پروتکل کیوتو
مکانیسمهای انعطافپذیر مختلفی را معرفی کرده است :طرح تجارت انتشار ( - )ETSمکانیسم توسعه پاک ()CDM
و اجرای مشترک (( )JIلی و هاسیس .)2016 ،این طرحها انگیزههای اقتصادی را برای شرکتهای تولیدی فراهم
میکنند تا از انرژی پاک یا فناوریهای سبز در فرآیندهای تولید خود استفاده کنند ،که اغلب منابع اصلی انتشار هستند
(گنگ و ژو .)2013 ،در میان مقررات کربن ،قوانین مالیات کربن و سیاست تجارت انتشار بیشتر مورد پذیرش و مطالعه
قرار گرفته است (وانگ ،ژآوو و هرتی.)2018 ،
پروتکل کیوتو اولین پروتکل از نوع خود در سطح بین المللی است که تجارت انتشار را معرفی میکند
(چوالییر ،)2015 ،که از طریق آن کشورهای مختلف میتوانند برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار و کاهش هزینهها
همکاری کنند .سیاست یا سیستم تجارت انتشار یک مکانیسم مهم مبتنی بر بازار برای تشویق کاهش انتشار گازهای
گلخانهای ( )GHGبا ارائه قیمت برای این اثرات خارجی در نظر گرفته میشوند (دیاز-رینی و تولوچ .)2018 ،شبیهسازی
تجارت بین المللی انتشار گازهای گلخانهای در سراسر جهان به عنوان ابزاری برای درک و توضیح مفاهیم مجوزهای
انتشار برای صنعتگران ،سیاستگذاران و دانشجویان انجام شده است .این شبیهسازیها به ما اجازه میدهند تا نحوهی
تکامل بازار را درک کنیم (میزوتا و یاماگاتا .)2005 ،مدل پویایی سیستم به عنوان یک ابزار شبیهسازی میتواند به
تصمیمگیرندگان سازمانی کمک کند تا تأثیر عوامل مختلف (داخلی یا خارجی) را تحت سیاست تجارت انتشار ارزیابی
کنند و به آنها در طراحی ،مقایسه و انتخاب استراتژیهای مختلف کمک کند (ژو ،پان ،چن ،و لی .)2016 ،همچنین
پویایی سیستم به عنوان یک ابزار ترسیم ،رفتار پویای ذینفعان مختلف در یک بخش را تسهیل میکند و به ارزیابی
نحوه پاسخ بالقوه این ذینفعان به سیاستهای مختلف کمک میکند (گوپتا ،باندیوپادیای و سینگ .)2019 ،به همین
دلیل این مقاله به بررسی پژوهشهایی که سیاست تجارت انتشار را با استفاده از رویکرد پویایی سیستم بررسی کردهاند،
پرداخته است.
 1.1تجارت انتشار

سیاست تجارت انتشار بر اساس اصول «سقف و تجارت» کار میکند که شامل تعیین یک محدودیت کمی،
روی مقدار کل گازهای گلخانهای معینی است که توسط کارخانهها ،نیروگاهها و سایر تاسیسات منتشر میشود (لی و
هاسیس .)2016 ،قانونگذار «سقف» را تعیین میکند (چوالییر ،)2015 ،سقف انتشار به مرور زمان کاهش مییابد تا
انتشار کل کاهش یابد .یک مجوز کربن حق انتشار یک تن کربندیاکسید ( )CO2یا معادل آن گازهای گلخانهای را
میدهد« .تجارت» بازاری را برای مجوزهای کربن ایجاد میکند .نهادهای تحت تجارت انتشار مجاز به مبادله مجوزهای
انتشار از طریق بازار کربن با قیمت کربن معین در صورت نیاز هستند .در پایان دوره معین ،واحدهایی که کمتر از
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مجوزهای تخصیص داده شده خود ،منتشر میکنند ،میتوانند مجوزهای اضافی را برای تامین نیازهای آتی خود ذخیره
کنند یا آنها را به سایر نهادهایی که فاقد مجوز هستند ،بفروشند .همچنین واحدهایی که انتشار تجمعی آنها بیش از
مجوزهای تخصیص یافته به آنها است ،میتوانند مجوزهایی را از بازار کربن خریداری کنند تا انتشار بیش از حد خود
را برآورده کنند (لی و هاسیس .)2017 ،قیمت مجوزهای انتشار بر اساس عرضه و تقاضای اعضای بازار و سطح کمبود
ایجاد شده توسط تخصیص اولیه تعیین میشود (چوالییر .)2015 ،هرچه عرضه مجوز انتشار بیشتر باشد ،قیمت کربن
کمتر خواهد بود .از سوی دیگر ،تقاضای بیش از حد برای مجوز انتشار منجر به افزایش قیمت کربن خواهد شد (چن،
وانگ و وو .)2013 ،به عبارت دیگر ،نهادی که هزینه کاهش انتشار واحد آن ،کمتر از قیمت واحد کربن است ،از کاهش
انتشار خود و سپس فروش اضافی آن به دیگران سود میبرد .بالعکس ،نهادهایی که هزینه کاهش انتشار واحد آنها،
باالتر از قیمت واحد کربن است ،با گزینه اقتصادیتر ،یعنی خرید مجوز کربن از بازار کربن مواجه هستند .در هر صورت
هر دو نوع شرکت از این سیاست سود میبرند .در نتیجهی این سیاست ،شرکتها اکنون متوجه شدهاند که باید برای
انتشار گازهای گلخانهای خود هزینه بپردازند و این در استراتژیهای تجاری معمول آنها اتخاذ خواهد شد (لی و
همکاران .)2016 ،نهادهای ذکر شده میتوانند کشور ،شرکت ،منطقه ،بخش صنعت یا هر خوشه تجاری در اینجا باشند.
هنگامی که نهادها مناطق یا بخشهای مختلف در یک کشور هستند ،سیاست تجارت انتشار ،ملی است .تجارت انتشار
در حال حاضر به طور گسترده توسط کشورهای مختلف به عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای تحقق اهداف کاهش
انتشار استفاده میشود ،به عنوان مثال ،اتحادیه اروپا ( ،)EUاسترالیا ،کانادا ،نروژ ،چین ،ژاپن و غیره .در میان آنها،
اتحادیه اروپا ) ،(EU ETSاولین و همچنان بزرگترین سیستم چند کشوری و چندبخشی برای تجارت مجوزهای انتشار
است که همه  30کشور را پوشش میدهد و همچنین سایر کشورهای غیر اتحادیه اروپا ،ایسلند ،لیختن اشتاین ،نروژ
و کرواسی .تاکنون ،بیش از  11000تسهیالت تحت پوشش سیاست تجارت انتشار اتحادیه اروپا گنجانده شده است
(هی ،ژانگ ،ژو و بیان2015 ،؛ لی و هاسیس .)2017 ،بازارهای کربن که در سراسر اتحادیه اروپا ( )EUاجرا میشوند،
نتایج موفقیتآمیزی در کاهش انتشار کربن نشان دادهاند که توسط دادههای اتحادیه اروپا تأیید شده است رفیعی
سخایی و برازنده .)a2017 ،الزم به ذکر است که قیمت کربن بسته به شرایط بازار ،در ماههای اخیر در بازار اروپا به
قیمت  10تا  30یورو به ازای هر تن کربندیاکسید معامله شده است .در استرالیا قیمت ملی کربن 23 ،دالر استرالیا
( 11.78یورو به ازای هر تن کربندیاکسید) اعالم شده است (هو و پیکل.)2011 ،
 1.2رویکرد پویایی سیستم

بر اساس اصل تفکر سیستمی و نظریه کنترل بازخورد ،مدل پویایی سیستم یک روش شبیهسازی
سیستماتیک و پویا برای تحلیل پیچیدگیهای پویا و رفتارهای متغیر زمان در سیستمهای اجتماعی-اقتصادی است
(لیو و شیائو .)2018 ،پویایی سیستم در مدلسازی رفتار غیرخطی کارآمد است و به مانور دادههای تاریخی به شیوهای
مناسب کمک میکند .در واقع ،پویایی سیستم به اعتبارسنجی یک مدل کمک میکند و همچنین پیشبینی تأثیر
مدل را در آینده تسهیل میکند .عالوه بر این ،میتواند حساسیت مدل تعریفشده را بررسی کند و در مقایسه با سایر
مدلهای آماری ،پیشبینی قابل اعتمادتری ایجاد کند (گوپتا و همکاران .)2019 ،تئوری پویایی سیستم در زمینههای
مختلفی مانند برنامهریزی و طراحی سیاست ،رفتار اقتصادی ،مدیریت و خطمشی عمومی ،مدلسازی بیولوژیکی و
پزشکی ،انرژی و محیطزیست ،توسعه نظریه در علوم طبیعی و اجتماعی ،تصمیمگیری پویا ،مهندسی نرمافزار و مدیریت
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زنجیره تامین کاربردهای زیادی دارد (ساودرا ام ،دی اٌ .فونتز و ام .فریرس .)2018 ،در میان رویکردهای کمی که در
مدلسازی مسائل زیست محیطی به کار میرود ،پویایی سیستم ( )SDیکی از روشهای مناسب برای پیشبینی رفتار
آینده مدلهای پیچیده است .در دنیای واقعی ،سیستمها اغلب پیچیده هستند و دارای درجه باالیی از
بازخورد/واکنش/ارتباط بین اجزای خود هستند (جوکار و مختار .)2018 ،سیستم سیاست تجارت انتشار یک سیستم
پویای پیچیده با تعدادی از عوامل تاثیرگذار است که در میان آنها اثرات غیرخطی و تاخیر زمانی در بین عوامل مختلف
وجود دارد و این ،تحلیل سیستم تجارت انتشار را دشوار میکند .بنابراین تجزیه و تحلیل تعامل بین عوامل مختلف
تحت مکانیسم سیاست تجارت انتشار از دیدگاه سیستم ضروری است .روش پویایی سیستم به طور گسترده در مطالعات
مختلف سیاستهای زیستمحیطی استفاده میشوند زیرا دارای توانایی تحلیلی قدرتمندی است که میتواند
ویژگیهای غیرخطی سیستم تجارت انتشار را منعکس کند (فنگ ،تیان ،لیو ،فو ،و سان2018 ،؛ پان و همکاران،
.)2021
 -2مرور ادبیات و دستهبندی ادبیات سیاست تجارت انتشار با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
برخالف تمام مزایایی که برای روش پویایی سیستم و کاربرد آن در تحلیل سیاست تجارت انتشار ذکر
شد ،پژوهشهایی که در این حوزه انجام شده است بسیار محدود است و اکثر مقاالت سیاست تجارت انتشار را با
استفاده از مدلهای ریاضی ،برنامهریزی ریاضی و اقتصادی مطالعه کردهاند برای مثال (گنگ و ژو( ،)2013 ،ذاکری،
دهقانیان ،فهیمنیا و سارکیس( ،)2015 ،گارسیا آلوارادو ،پاکت ،چابانه و آمودئو( ،)2017 ،سانگ ،لیانگ ،لیو ،و سانگ،
( ،)2018وانگ و همکاران ،)2018 ،تجارت انتشار را با استفاده از مدلهای برنامهریزی ریاضی بررسی کردهاند.
همچنین (چن و همکاران( ،)2013 ،هونگ ،چو ،ژانگ و یو( ،)2017 ،کائو ،ژو ،وو و ژانگ( ،)2017 ،دیاز-رینی ،تولوخ،
( ،)2018جیانگ ،ژو ،وی ،چوالیر و هی( ،)2018 ،لین و جیا  ،)2019این سیاست را با استفاده از مدلهای اقتصادی
مورد مطالعه قرار دادهاند.
با توجه به مطالب ذکر شده ،تمرکز این مقاله بر روی مرور مقاالتی است که سیاست تجارت انتشار را با
استفاده از رویکرد پویایی سیستم در بین سالهای  2009تا  2021بررسی کردهاند .جستجوی مقاالت در این پژوهش
به سه روش انجام شده است )1 :جستجو با استفاده از کلید واژههای cap ،emission trading and system dynamics
 and trade and system dynamicsو  carbon trading and system dynamicsدر پایگاههای
،https://www.springer.com
،https://www.sciencedirect.com
،https://scholar.google.com
 )2 https://www.tandfonline.comبررسی تمام مراجع ذکر شده در مقاالت یافت شده با کلیدواژههای ذکر شده )3
بررسی مقاالتی که به مقاالت یافت شده در روش  2و  3ارجاع دادهاند.
از زمان تأسیس پروتکل کیوتو در سال  ،1997مدلهای مختلفی در ادبیات برای محدود کردن انتشار
گازهای گلخانهای ( )GHGsبا تالش برای اجرای مقررات به کشورهای شرکتکننده پیشنهاد شده است (رفیعیسخایی
و برازنده .)2016 ،همچنین سیاست تجارت انتشار به عنوان یکی از سیاستهایی که برای کنترل انتشار گازهای
گلخانهای به کار میرود از جنبههای مختلف و در حوزههای مختلفی در ادبیات بررسی شده است .به همین دلیل برای
درک بهتر مسائلی که سیاست تجارت انتشار را با رویکرد پویایی سیستم بررسی کردهاند ،این مقاله این پژوهشها را به
دستههای زیر تقسیم میکند:
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• سیاست تجارت انتشار در شرکتهای تولیدکننده برق و بازار برق
• اثر سیاست تجارت انتشار بر توسعه اقتصادی و حفظ محیطزیست
• اثر سیاست تجارت انتشار بر زنجیرههای تامین و سیستمهای تولیدی
• سیاست تجارت انتشار در بازار نفت
• بررسی عوامل مختلف سیاست تجارت انتشار

 2.1سیاست تجارت انتشار در شركتهای تولیدكننده برق و بازار برق

محققان عمدتاً تأثیر سیاست تجارت انتشار بر سیستم اقتصاد انرژی را مطالعه کردهاند .در همین راستا،
(مک فارلین )2009 ،یک مدل پویایی سیستم برای ارزیابی رفتار چند شرکت تولیدکننده برق و گازهای گلخانهای
تحت سیستم تجارت انتشار طراحی کرده است .با مدلسازی پویایی سیستم اثر سیاست تجارت انتشار بر قیمت
مجوزهای انتشار ،تغییر در انگیزههای مالی برای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر بررسی میشود .نتایج
شبیهسازی این مطالعه نشان میدهد که سرمایهگذاری تجدیدپذیر یک شرکت به سهم سوختهای فسیلی در سبد
تولید انرژی آن بستگی دارد .این نتایج ،نتیجهگیریهای روشنگری در مورد استفاده از مدل پویایی سیستم در
سیاستگذاری تجارت انتشار ارائه میدهد و به تعیین اثربخشی استفاده از سیاست تجارت انتشار برای مبارزه با تغییرات
آبوهوایی جهانی کمک میکند .همچنین (رفیعیسخایی و برازنده )b2017 ،یک مدل پویایی سیستم را برای بررسی
چندین جنبه از بازار کربن توسعه دادهاند .مدل ارائه شده شامل یک مدل فرعی از بازار برق است که یک بخش اساسی
در انتشار کربندیاکسید است .همچنین دادههای مربوط به ایاالت متحده به منظور ارائه پتانسیلهای احتمالی و
مزایای سیستم تجارت انتشار در این کشور تجزیهوتحلیل شده است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که سیستم
قیمتگذاری مجوزهای انتشار میتواند به طور فزایندهای برای کنترل انتشار از طریق قیمت مجوزهای انتشار ،با پوشش
مداوم صنایع بیشتر و کاهش تخصیص مجوز موثر باشد .همچنین نشان دادند که مدل ارائه شده قادر به شبیهسازی
دادهها برای مجوزهای انتشار است .در نهایت ،یک سناریوی فرضی در نظر گرفته شده است که در آن انتشار بیشتر
توسط سیستم تجارت انتشار در اتحادیه اروپا پوشش داده میشود .نتایج حاکی از آن است که با اضافه کردن پوشش،
با افزایش تقاضا ،قیمت مجوزهای انتشار افزایش مییابد .این متعاقباً منجر به متعادل شدن عرضه و تقاضا برای حفظ
اثربخشی فشار قیمت مجوزهای انتشار و تحریک صنایع به سمت فناوریهای پاکتر میشود.
تعداد کمی از محققان فرآیند بازی و استراتژیهای رفتاری دولت و تولیدکنندگان برق را در اجرای مکانیزم
تجارت انتشار مطالعه کردهاند( .ژاوو و ژانگ )2018 ،در این مقاله به این شکاف تحقیقاتی میپردازند .این مقاله ابتدا
مدل بازی تکاملی دولت و تولیدکنندگان برق را بر اساس تجارت انتشار میسازد و سپس با ایجاد یک مدل پویایی
سیستم فرآیند تکاملی استراتژیهای رفتار بازی را شبیهسازی میکنند و در نهایت تأثیر عوامل کلیدی قابل کنترل
دولت را بر ثبات سیستم مورد مطالعه قرار میدهند .ترکیب بازی تکاملی و پویایی سیستم در این مطالعه نه تنها به
وضوح فرآیند تکامل پیچیده و پویای مدلهای بازی را تحت عقالنیت محدود نشان میدهد ،بلکه یک پلتفرم
شبیهسازی کمی و کیفی برای تحلیل روند بازی پویا بین دولت و تولیدکنندگان برق را فراهم میکنند .نتایج نشان
میدهد که )1( :هیچ استراتژی پایدار تکاملی ( )ESSدر سیستم بازی بین دولت و تولیدکنندگان برق تحت سیاست
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تجارت انتشار وجود ندارد ( )2هنگامی که دولت یارانههای پویا یا اقدامات تنبیهی را اجرا میکند ،استراتژی ترکیبی
سیستم بازی دارای استراتژی پایدار تکاملی است )3( .کاهش یارانه واحد و افزایش جریمه واحد هر دو میتواند مشارکت
تولیدکنندگان برق در تجارت انتشار را افزایش دهد ،اما اولی احتمال نظارت دولت را افزایش میدهد .بنابراین ،بهتر
است زمانی که دولت تعدیلهای استراتژیک را انجام میدهد و به دنبال آن یارانهها را کاهش میدهد ،جریمهها را
افزایش داد( .یو ،وو ،وانگ ،سانگ و ژو )2020 ،در این مقاله به بررسی استراتژی سرمایهگذاری مناسب برای شرکتهای
برق چین با تأثیر بازار تجارت انتشار کربن در سراسر کشور میپردازند و یک مدل پویایی سیستم برای تحلیل
سرمایهگذاری شرکتهای برق پیشنهاد شده است .آزمایشهای شبیهسازی بر اساس سه سناریو مختلف سیاست
سرمایهگذاری (یعنی محافظهکارانه ،خنثی و فعال) انجام شده است .با توجه به نتایج شبیهسازی ،سرمایهگذاری کوتاه
مدت معقول برای شرکتها باید افزایش یابد .اگر شرکتها تصمیم بگیرند که منابع بیشتری را در نصب نیروگاههای
سبز (نیروهای آبی ،انرژی بادی و فتوولتائیک) سرمایهگذاری کنند ،کاهش انتشار کربن و سود آنها ممکن است برای
دستیابی به تغییرات کیفی در کوتاهمدت دشوارتر باشد.
 2.2اثر سیاست تجارت انتشار بر توسعه اقتصادی و حفظ محیطزیست

مطالعات مختلف نشان داده است که اقتصاد و محیط زیست در نهایت جدایی ناپذیر هستند (رفیعیسخایی
و برازنده .)a2017 ،به همین دلیل (هو و پیکل )2010 ،در این مقاله به دنبال بررسی اثر سیاست تجارت انتشار
بینالمللی بر حفاظت از اقلیم و توسعه اقتصادی با کمک مدلسازی پویایی سیستم هستند .نتایج نشان میدهد که یک
قیمت نسبتاً باال که کاهش انتشار را برمیانگیزد ،به ناچار اثر بازدارندهای بر رشد اقتصادی طبق مدل ارائه شده دارد .با
استفاده از شبیهسازی مدل پویایی سیستم این مقاله ،میتوان پیشبینی کرد که قبل از اینکه بازارهای بین المللی
تجارت انتشار بتوانند به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمک کنند ،باید تغییرات اساسی صورت گیرد .سپس (هو و
پیکل )2011 ،در این مقاله اثرات تجارت بینالمللی انتشار را بر حفاظت از اقلیم و توسعه اقتصادی با کمک مدلسازی
پویایی سیستم بررسی میکنند .با توجه به مدل پویایی سیستم ارائه شده در این مقاله برای تجارت بینالمللی انتشار،
میتوان نتیجه گرفت که قیمت مجوزها بین کشورهای مختلف به دلیل تابعی از ساختار اقتصاد ملی به شدت متفاوت
است .قیمت نسبتاً باال که کاهش انتشار را تداعی میکند ،ناگزیر اثر بازدارندهای بر رشد اقتصادی دارد.
عدم قطعیتهای اقتصادی ،تکنولوژیکی و حتی نهادی قابل توجهی وجود دارد که هر کدام ممکن است بر
توسعه بازار تجارت انتشار تأثیر بگذارد( .دولگوپولووا ،هو ،لئوپولد و پیکلDolgopolova, Hu, Leopold, & ( )2015 ،
 )Pickl, 2015از مدل پویایی سیستم برای تخمین این عدم قطعیتها استفاده کردهاند .نتایج نشان میدهد که بازار
تجارت انتشار غیرقطعی ممکن است تعهد بینالمللی کاهش گازهای گلخانهای را به خطر بیندازد .مدلهای توصیف
شده در این مقاله با هدف ارائه عدم قطعیتهای اقتصادی ،تکنولوژیکی و سازمانی در سطوح مختلف تصمیمگیری
میباشد .تحلیلهای حساسیت نشان میدهد که هر سه نوع عدم قطعیت-نهادی (کاهش هدفمند انتشار) ،اقتصادی
(نرخ رشد اقتصادی) و فناوری (سرعت بهبود بهرهوری انرژی و اجرای انرژی پاک) به طور قابلتوجهی بر قیمت مجوزهای
انتشار تأثیر میگذارند .همچنین نتایج نشان داد که روش پویایی سیستم رویکرد مفیدی برای شبیهسازی و مدیریت
جنبههای مختلف عدم قطعیت تجارت انتشار است( .جی .ژانگ ،وانگ ،تانگ و یو )2016 ،بر اساس پویایی سیستم،
یک مدل شبیهسازی برای سیاست تجارت انتشار با در نظر گرفتن چهار زیرسیستم ،یعنی اقتصاد ،انرژی ،محیط زیست
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و سیاست تجارت انتشار ،همراه با روابط تعاملی آنها ساختهاند تا تاثیر سیاست تجارت انتشار بر اقتصاد و محیط زیست
در پکن تیانجین-هبی را به تصویر بکشند .نتایج نشان میدهد که ( )1به طور کلی ،سیاست تجارت انتشار میتواند به
طور موثر کاهش کربن را در منطقه پکن-تیانجین-هبی ترویج کند ،حتی تا حدودی تاثیر منفی بر اقتصاد دارد و ()2
مجوز انتشار کمتر ،سهمیههای آزاد کمتر و قیمت تجارت کربن باالتر به طور مداوم اثر کاهش کربن را افزایش میدهد
و در عین حال تأثیر آن را در اقتصاد تشدید میکند .نتایج همچنین اثربخشی مدل پیشنهادی را برای گرفتن سیستم
سیاست تجارت انتشار پکن-تیانجین-هبی ارائه میکند که میتواند پشتیبانی مفیدی را برای بخش مدیریت در طراحی
سیاست تجارت انتشار و تصمیمگیری مرتبط ارائه کند.
 2.3اثر سیاست تجارت انتشار بر زنجیرههای تامین و سیستمهای تولیدی

(یانگ ،لی و لو )2012 ،یک مدل زنجیره تامین بر اساس تئوری پویایی سیستم با یک تامین کننده و یک
خردهفروش ایجاد کردهاند و اثر سیاست تجارت انتشار و سیاست مالیات کربن را بر هزینه تامینکننده ،خردهفروش و
زنجیره تامین با استفاده از شبیهسازی تحلیل کردهاند .نتایج نشان میدهد که خردهفروش چرخههای بهینه متفاوتی را
تحت مجوزهای انتشار مختلف انتخاب میکند .همچنین ،هم تامینکننده و هم خردهفروش انگیزه دارند که انتشار
کربن را تنها تحت یک سقف انتشار معقول کاهش دهند .در غیر این صورت ،به کارایی زنجیره تامین آسیب میرساند
و نمیتواند به هدف کاهش انتشار برسد؛ همچنین اگر دولت نرخ مالیات بر انتشار را برای دستیابی به درآمد بیشتر
افزایش دهد ،هزینه زنجیره تامین و انتشار کربن افزایش مییابد .بنابراین ،نرخ مالیات کربن باید به طور منطقی فرموله
شود( .ژو و همکاران )2016 ،از مدل شبیهسازی پویای سیستم برای توصیف و مشخص کردن رفتار سیستمهای
تولیدی تحت شرایط و الزامات عملکرد سبز و تقاضای غیرقطعی استفاده میکند .مدلهای مفهومی برای توابع توسعه
و تأیید شدند و آزمایشهای شبیهسازی برای پیادهسازی مدلها و مقایسه استراتژیهای مختلف برای تجزیه و تحلیل
تأثیر آنها بر عملکرد کلی سیستم ،مانند انتشار بیش از حد طوالنیمدت ،سرمایهگذاری سبز مداوم برای کاهش انتشار
و هزینه خرید مجوزهای انتشار یا پرداخت جریمه (از طریق مالیات بیش از حد انتشار) طراحی شده است .این مدل
نشان میدهد که چگونه برخی از عوامل یا چالشهای جدید (مانند انتشار کربن ناشی از تولید ،مبادالت و هزینه تنظیم
به دلیل خرید یا انجام خود پاالیشی و تالشهای سرمایهگذاری سبز) با عوامل سیستم تولید سنتی (تقاضا ،ظرفیت،
قیمت و هزینه) برای تشکیل حلقههای بازخورد بحرانی به طور جمعی بر رفتار پویایی سیستم کلی تأثیر میگذارند.
(تانگ ،مو ،ژائو ،مندیس و ساترلند )2019 ،سناریویی را با یک مدل اقتصادی تحت تأثیر سیاست تجارت
انتشار ،با مصرفکنندگانی که محصوالت کم کربن را ترجیح میدهند ،در نظر میگیرند و یک مدل بازی تکاملی را
برای بررسی تکامل رفتارها برای خردهفروشان قدرتمند (مانند آمازون ،گوم ،والمارت ،و غیره) و تولیدکنندگان در یک
زنجیره تامین به رهبری خردهفروشان ایجاد میکنند .نتایج نشان میدهد که سیستم زنجیره تامین در نهایت به یک
حالت ثابت تکاملی خواهد رسید ،به این معنی که در نهایت تولیدکنندگان کاهش انتشار گازهای گلخانهای را انتخاب
میکنند و با توجه به مشوقهای بازار ،خردهفروشان محصوالت کم کربن را تبلیغ خواهند کرد .پویایی سیستم برای
شبیهسازی و تحلیل رفتارهای پویا و موقت و همچنین برای شبیهسازی بازی تکاملی در صنعت لوازم خانگی چینی
استفاده شده است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که سقف انتشار ،قیمت بازار مجوزهای کربن ،و ترجیحات
مصرفکنندگان برای محصوالت کم کربن ،عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار خردهفروشان و تولیدکنندگان هستند .عالوه بر
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این ،نتایج شبیهسازی نشان میدهد که زمانی که قیمت مجوزهای انتشار کربن در بازار باال است ،تولیدکنندگان مایل
به سرمایهگذاری در کاهش انتشار کربن هستند .با این حال ،با کاهش سقف انتشار گازهای گلخانه ای ،زمان میبرد تا
همه تولیدکنندگان استراتژیای را اتخاذ کنند که انتشار را کاهش دهد( .اس .ژانگ ،وانگ ،و یو )2019 ،در چارچوب
مقررات سیاست تجارت انتشار ،مدل بازی تکاملی بین دولتها و تولیدکنندگان را توسعه میدهند و تأثیر سیاستهای
دولت بر تصمیمگیریهای تولیدکنندگان و تمایل پویای بازار سرمایه و تجارت را تحلیل میکنند .همچنین اثر
سیاستهای دولت بر بازار تجارت انتشار تحت دو سناریو بررسی شده است :قیمت تجارت انتشار استاتیک و قیمت
تجارت انتشار پویا .سپس یک مثال عددی با شبیهسازی پویایی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان
میدهد که وقتی دولتها قیمت تجارت انتشار استاتیک را اجرا میکنند ،بازی تکاملی نمیتواند به ثبات برسد .تحت
قیمت تجارت انتشار پویا ،بازی تکاملی دارای استراتژی پایدار تکاملی است.
 2.4سیاست تجارت انتشار در بازار نفت
(رفیعی سخایی ،برازنده ،موسوی ،فکری و باستانی )2016 ،در این مقاله ،مدلی از بازار کربن ارائه و آن را
از طریق رویکرد پویایی سیستم به بازار نفت متصل میکند .همچنین عوامل و متغیرهای اصلی درگیر در بازار کربن،
به ویژه ،منابع اصلی انتشار را بررسی کردهاند .به عالوه یک مدل حالت و جریان در مکانیسمهای بازار تجارت انتشار
ارائه شده است که انگیزهای برای صنایع فراهم میکند تا به سمت راهحلهای کمهزینهتر در مورد انتشار گازهای
گلخانهای خود حرکت کنند .با اتصال مدل بازار نفت به بازار کربن ،میتوان اثرات قیمت نفت بر انتشار کربن را مدل
کرد .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که مدل آموزشدیده ارائه شده قادر به ارائه یک تناسب تاریخی بر روی دادهها
است.
(رفیعیسخایی و برازنده )a2017 ،در این مقاله ،یک رویکرد پویایی سیستم در مطالعه اثرات به کارگیری
تجارت انتشار بر صنایع ایاالت متحده ،به ویژه ،صنایع نفت و وابسته به نفت که مسئول بخش عمده انتشار کربن
هستند ،ارائه میکنند .برای این منظور ،یک مدل پویایی سیستم از عواملی که در توسعه پایدار یک جامعه دخیل
هستند ارائه شده است و آن را به بازار کربن و مدلهای بازار نفت متصل میکنند تا ابزاری برای درک تأثیرات اقتصادی
احتمالی به کارگیری تجارت انتشار در آمریکا ارائه کنند.
 2.5بررسی عوامل مختلف سیاست تجارت انتشار
(رفیعیسخایی و برازنده )2016 ،در این مقاله ،عوامل دخیل در بازار کربن را از طریق روش پویایی سیستم
مدلسازی کردهاند و سیستمی از معادالت دیفرانسیل را بین عوامل اصلی مانند عرضه ،تقاضای مجوز انتشار و قیمت
آنها پیشنهاد میکنند .ضرایب بر اساس تجزیه و تحلیل حداقل انحراف مطلق ( )LADبر روی دادههای موجود تاریخی
به دست میآیند .نتایج نشان میدهد که با افزایش مداوم پوشش انتشار گازهای گلخانهای از صنایع ،کمیسیون اتحادیه
اروپا میتواند تا سال  2050به مقادیر مجموعه از پیش تعریفشدهای از حجم مجاز انتشار برسد.
(پان و همکاران )2021 ،با در نظر گرفتن استان گوانگدونگ به عنوان مثال ،یک مدل پویایی سیستم
برای بررسی تعامل بین عوامل داخلی سیستم تجارت انتشار و شبیهسازی اثربخشی این سیاست از 2026-2016
ایجاد کرده است .نتایج نشان میدهد که ( )1خطاهای نسبی بین دادههای تاریخی و دادههای شبیهسازی شده در 5
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درصد کنترل میشوند که نشان میدهد مدل پویایی سیستم برای شبیهسازی سیستم واقعی مناسب است )2( .میانگین
حساسیت نرخ تغییرات مجوزهای انتشار ،نسبت پرداختی و ضریب جریمه به ترتیب  0.56 ،0.42و  0.29است ،که
نشان میدهد این سه پارامتر را میتوان به عنوان پارامترهای اهرمی که بر کارایی سیاست تجارت انتشار تأثیر میگذارد،
شناسایی کرد )3( .یک نوع سیاست برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار مشکل است .به طور کلی ،هدف این مقاله
ایجاد یک مدل پویایی سیستم برای بررسی اثربخشی سیاست تجارت انتشار تحت اهداف تعیینشده ،و جستجوی یک
طرح سیاست مناسب برای دستیابی به هدف کاهش انتشار از منظر بهینهسازی سیستم است.
در جدول  1خالصهای از پژوهشهایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ،آورده شده است و
در شکل  1تعداد مقاالت بررسی شده به تفکیک هر سال نشان داده شده است.
جدول  . 1خالصه مقاالت سیاست تجارت انتشار با رویکرد پویایی سیستم
روش

زمینه تحقیقاتی

نویسندگان

پویایی سیستم

اثر سیاست تجارت انتشار بر سرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر و
ارزیابی رفتار چند شرکت تولیدکننده برق

)McFarlane (2009

1

پویایی سیستم

اثر سیاست تجارت انتشار بینالمللی بر حفاظت از اقلیم و توسعه
اقتصادی

)Hu and Pickl (2010

2

پویایی سیستم

اثر سیاست تجارت انتشار بینالمللی بر حفاظت از اقلیم و توسعه
اقتصادی

)Hu and Pickl (2011

3

پویایی سیستم

اثر سیاست تجارت انتشار و مالیات کربن بر هزینههای زنجیره تامین

)Yang et al (2012

4

پویایی سیستم

بررسی اثر عدم قطعیتهای تکنولوژیکی ،اقتصادی و نهادی بر توسعه
بازار تجارت انتشار و قیمت مجوزهای انتشار

)Dolgopolova (2015

5

پویایی سیستم

اثر سیاست تجارت انتشار بر اقتصاد و محیطزیست سه شهر چین

)Zhang et al (2016

6

پویایی سیستم

مشخص کردن رفتار سیستمهای تولیدی تحت سیاست تجارت انتشار

پویایی سیستم

بررسی رابطهی بین بازار نفت و بازار تجارت انتشار اتحادیه اروپا

پویایی سیستم

بررسی عوامل دخیل در بازار کربن

پویایی سیستم

اثر سیاست تجارت انتشار بر صنایع نفت و وابسته به نفت در آمریکا

پویایی سیستم

بررسی سیاست تجارت انتشار در بازار برق

)Zhou et al (2016
Rafieisakhaei et al
)(2016
Rafieisakhaei and
)barazandeh (2016
Rafieisakhaei and
)barazandeh (2017a
Rafieisakhaei and
)barazandeh (2017b
)Zhao and Zhang (2018

7

بازی تکاملی و پویایی سیستم

بررسی بازی بین دولت و تولیدکنندگان برق تحت سیاست تجارت انتشار

بازی تکاملی و پویایی سیستم

8
9
10
11
12

بررسی بازی تکاملی بین خردهفروشان قدرتمند و تولیدکنندگان در
زنجیره تامین تحت سیاست تجارت انتشار با مصرفکنندگانی که
محصوالت کم کربن را ترجیح میدهند

)Tong et al (2019

13

بازی تکاملی و پویایی سیستم

تأثیر سیاستهای دولت بر تصمیمگیریهای تولیدکنندگان و بازار
تجارت انتشار تحت دو سناریو تحت قیمت کربن ایستا و پویا

)Zhang et al (2019

14

پویایی سیستم

بررسی استراتژی سرمایهگذاری مناسب برای شرکتهای برق چین تحت
سیاست تجارت انتشار

)Yu et al (2020

15

پویایی سیستم

بررسی تعامل بین عوامل داخلی سیستم تجارت انتشار و شبیهسازی
اثربخشی این سیاست در استان گواندونگ

)Pan et al (2021

16

9
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تعداد پژوهشهای مطالعه شده
شکل  . 1تعداد مقاالت چاپ شده در حوزه تجارت انتشار با رویکرد پویایی سیستم از سال  2009تاكنون

 -3بحث و نتیجهگیری
برای پرداختن به پیچیدگی در فرآیندهای تصمیمگیری ،میتوان از روش پویایی سیستم به عنوان روشی
برای مدلسازی و شبیهسازی موقعیتهای پیچیده برای تشخیص تغییرات ،بازیگران متعدد و وابستگیهای متقابل بین
سیستمها و فرآیندهای مختلف استفاده کرد .همچنین پویایی سیستم یک روش قدرتمند برای توصیف و تجزیه و
تحلیل روابط بین عوامل در سیستم های پیچیده برای شبیهسازی رفتار سیستم در طول زمان است .از آنجایی که
سیستم سیاست تجارت انتشار یک سیستم پویای پیچیده با روابط غیرخطی است ،پویایی سیستم یک روش مفید برای
تحلیل سیستم تجارت انتشار است .در این مقاله سعی شده است با بررسی مقاالت مختلف مربوط به سیاست تجارت
انتشار که از رویکرد پویایی سیستم برای شبیهسازی و تحلیل استفاده کردهاند ،به بررسی اهمیت این موضوع پرداخته
شود .برای درک بهتر این پژوهشها یک دستهبندی ادبیات انجام شده است که  5دسته برای مقاالت سیاست تجارت
انتشار با استفاده از رویکرد پویایی سیستم شناسایی شده است )1 :سیاست تجارت انتشار در شرکتهای تولیدکننده
برق و بازار برق  )2اثر سیاست تجارت انتشار بر توسعه اقتصادی و حفظ محیطزیست  )3اثر سیاست تجارت انتشار بر
زنجیرههای تامین و سیستمهای تولیدی  )4سیاست تجارت انتشار در بازار نفت  )5بررسی عوامل مختلف سیاست
تجارت انتشار
از بررسی این مقاالت میتوان نتیجه گرفت که  )1روش پویایی سیستم روش مفیدی برای بررسی و تحلیل
اثربخشی سیاست تجارت انتشار و و مقایسه و تحلیل استراتژیهای مختلف است  )2قیمت باالی مجوز انتشار اثر منفی
بر روی اقتصاد دارد و قیمت مجوزهای انتشار بین کشورهای مختلف به دلیل ساختار ملی متفاوت هر کشور ،متفاوت
است  )3تعیین قیمت کربن مناسب و سقف انتشار معقول میتواند بر روی رفتار بنگاهها برای سرمایهگذاری سبز اثر
قابل توجهی داشته باشد.
همچنین از مرور این مقاالت میتوان نتیجه گرفت که بررسی سیاست تجارت انتشار با استفاده از رویکرد
پویایی سیستم در ادبیات در حال افزایش است و نیازمند بذل توجه در آینده است .این مقاله میتواند مرجع خوبی از
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،مقاالت حوزهی سیاست تجارت انتشار با استفاده از رویکرد پویایی سیستم باشد که میتواند به تصمیمگیرندگان
.سازمانها و پژوهشگران برای مطالعات بعدی کمککننده باشد
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A Review of Emission Trading Policy using System Dynamics Approach
Sahar Akhgar1
Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
Due to global warming and increasing environmental pollution, the Kyoto Protocol has
been concluded by 37 countries to stabilize the concentration of greenhouse gases in the
atmosphere at one level. Under this treaty, governments undertaken to control activities
that affect the environment. For this reason, emissions trading policy has emerged as one
way to reduce greenhouse gas emissions. Various researches have been done in this field
that have used different methods such as economic methods, mathematics, mathematical
planning, simulation, etc. to analyze this policy. Due to the nature of the emission trading
policy, which is a complex dynamic system, one of the methods of analysis and simulation
of this policy is the system dynamics approach, which is also discussed in the literature.
This paper reviews all the articles that have examined this policy from 2009 to 2021 using
the system dynamics approach. From the review of these articles, it can be concluded that
the system dynamics approach is useful for analyzing the effect of this policy on different
companies and supply chains.
Keywords: Emission Trading Policy, Greenhouse Gas Emission, System Dynamics.
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