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:چکیده
 استﻔاده از ابﺰارﻫا و روشﻫای اقتصادی جدید ﻫمچون ماﻟیاتﻫا برای رسیدن بﻪ،ﻫرﭼند قوانیﻦ ﺣﻔاﻇت از مﺤیﻂ زیست در کشور سابﻘﻪای ﻃوﻻنﯽ دارد
 با استﻔاده از، در ایﻦ راستا. ﻫدف مطاﻟﻌﻪ ﺣاضر بررسﯽ تأثیر ماﻟیاتﻫای زیست مﺤیطﯽ بر مصرف گوشت در ایران است.توسﻌﻪ پایدار مورد نیاز است
 اثر ماﻟیات بر آﻟودگﯽ ناشﯽ از مصرف دو کاﻻی گوشت قرمﺰ و گوشت ﻃیور در سبد مصرفﯽ خانوارﻫای شهری و روستایﯽ،کشش ﻫای عرضﻪ و تﻘاضا
 اﻃالعات موردنیاز در ایﻦ مطاﻟﻌﻪ شامل کششﻫای عرضﻪ و تﻘاضای گوشت قرمﺰ و گوشت ﻃیور و میﺰان انتشار دیاکسید.مورد تجﺰیﻪ و تﺤلیل قرار گرفت
. نتایج ﺣاکﯽ از اثر مﻌنﯽدار ماﻟیات بر کاﻫش مصرف گوشت مخصوصاً گوشت قرمﺰ است. متان و نیتروژن است کﻪ از مطاﻟﻌات قبلﯽ گرفتﻪ شد،کربﻦ
 مانع تخریب مﺤیﻂ زیست،بنابرایﻦ دوﻟت با وضع ماﻟیات بر مصرف گوشت مﯽتواند انتشار آﻟودگﯽ را کنترل کند و از ایﻦ ﻃریق
 ﻟذا استﻔاده از ابﺰارﻫای ماﻟیاتﯽ بﻪ عنوان یک راه ﺣل مؤثر در کاﻫش آﻟودگﯽ مﺤیﻂ زیست دارای اﻫمیت.و تﺤﻘق اﻫداف رشد توسﻌﻪ پایدار گردد
.است
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Abstract
Although environmental protection laws in Iran have a long history use of new economic tools and
methods such as taxes is needed to achieve sustainable development. The present study aims to
investigate the effect of environmental taxes on meat consumption in Iran. In this context, we analyze
the effect of tax on pollution caused by consumption of red meat and poultry meat in the consumption
basket of urban and rural households. Required information including supply and demand elasticities
of red meat and poultry meat and the amount of carbon dioxide, methane and nitrogen released were
taken from previous studies. The results reveal significant effect of tax on meat consumption, especially
red meat. Thus, the government can control the spread of pollution by taxing meat consumption, and
therefore prevents the destruction of the environment and achieves the goals of sustainable
development. Therefore, the use of tax instruments as an effective solution in reducing environmental
pollution is important.
Keywords:
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پیشگیرانﻪ پیشنهادی است .ماﻟیات برای کاﻫش تﻘاضای گوشت است کﻪ
از اوایل دﻫﻪ  1980بﻪ سرعت در ﺣال افﺰایش است (.)Sall, 2018
ماﻟیاتﻫا از آنجا کﻪ موجب مﯽشوند مﺤیﻂزیست دیگر یک کاﻻی رایگان
نبوده و آﻟوده نمودن آن برای آﻟوده کننده و نﻔع برنده از ایﻦ آﻟودگﯽ (با
مصرف یا فروش کاﻻیﯽ کﻪ توﻟید آن با آﻻیندگﯽ ﻫمراه است) ﻫﺰینﻪ
داشتﻪ باشد ،تا ﺣد زیادی بﻪ کنترل آﻟودگﯽ کمک مﯽنماید (جباری و
ﻫمکاران .)1396 ،در برخﯽ مطاﻟﻌات از جملﻪ ( Fiala, )2008آمده است
کﻪ براساس پروسﻪ توﻟید فﻌلﯽ ،مﺤصوﻻت گوشتﯽ تأثیر قابل توجهﯽ بر
مﺤیﻂ زیست داشتﻪ و از  15تا  24درصد انتشارات فﻌلﯽ گازﻫای گلخانﻪای
را بﻪ خود اختصاص داده است .در ایﻦ مطاﻟﻌﻪ تﺤت یک سیستم گسترده
 CAFOتأکید شده کﻪ توﻟید گوشت در آینده ﻫمچنان توﻟید کننده بﺰرگ
گازﻫای گلخانﻪای خواﻫد بود ،کﻪ بﻪ میﺰان  ٪6.3از انتشار گازﻫای
گلخانﻪای فﻌلﯽ در سال  2030خواﻫد بود .ﻃراﺣﯽ مؤثر ماﻟیات بر مصرف
مواد غذایﯽ در مطاﻟﻌات متﻌدد مورد بررسﯽ قرار گرفتﻪ است ،کﻪ در آن
ماﻟیات اعمال شده بﻪ ﻃور عمده بﻪ منظور تغییر رژیم غذایﯽ برای بهبود
سالمت است ( .)Sall & Gren, 2015در پژوﻫشﯽ توسﻂ
) Mackenzie et al, (2017بﻪ افﺰایش سطح ماﻟیاتﻫای زیست-
مﺤیطﯽ ،بﻪ منظور تغییر رژیم غذایﯽ بﻪ عنوان یکﯽ از مهمتریﻦ عوامل

 -1مقدمه
در دﻫﻪﻫای اخیر ،مسائل زیستمﺤیطﯽ در کشورﻫای در ﺣال توسﻌﻪ از
جملﻪ ایران در اوﻟویت قرار گرفتﻪ است .خانوارﻫا کﻪ مصرف کننده انواع
کاﻻﻫا و خدمات در جامﻌﻪ ﻫستند؛ یکﯽ از منابع انتشار آﻟودگﯽ بﻪ شمار
مﯽآیند (ﺣسیﻦزاده و مداح .)1395 ،انتشارگازﻫای گلخانﻪای از منابع
مختلف و بﻪویژه از بخش کشاورزی یکﯽ از عوامل اصلﯽ آﻟودگﯽﻫای
زیست مﺤیطﯽ و منبع تغییرات عمده در آب و ﻫوا و تنوع زیستﯽ مﺤسوب
مﯽشود (قربانﯽ و ﻫمکاران .)1387 ،دیاکسیدکربﻦ با میﺰان  10میلیون
تﻦ انتشار در سال برای گوشت قرمﺰ و  8میلیون تﻦ برای گوشت ﻃیور
در جایگاه نخست ،متان با  870تﻦ انتشار از گوشت قرمﺰ و  668تﻦ برای
گوشت ﻃیور در جایگاه دوم و نیتروژن با  246تﻦ انتشار از گوشت قرمﺰ و
 189تﻦ انتشار از گوشت ﻃیور در جایگاه سوم قرار دارد (صادقﯽ و
ﻫمکاران .)1391 ،در زمینﻪ توﻟید و انتشار گازﻫای گلخانﻪای در بﻌد
منطﻘﻪای و جهانﯽ ،ایران بﻪ ترتیب رتبﻪی نخست در خاورمیانﻪ و رتبﻪ
سیﺰدﻫم در جهان را در سال  2012بﻪ خود اختصاص داده است (World
 .)Resources Institute, 2016ماﻟیاتﻫای زیست مﺤیطﯽ یک
شکل از مﻘررات انگیﺰشﯽ است کﻪ در اختیار دوﻟتﻫا قرار مﯽگیرد تا ایﻦ
اثرات زیستمﺤیطﯽ را کاﻫش دﻫند (.(Mackenzie et al, 2017
اخذ ماﻟیات زیستمﺤیطﯽ از واﺣدﻫای آﻻینده یکﯽ از ساز و کارﻫای
مناسب برای کاﻫش انتشار آﻻیندهﻫا بﻪ جو است (قربانﯽ و ﻫمکاران،
 .)2008اثر ماﻟیات بر انتشار آﻟودگﯽ در مطاﻟﻌات مختلﻔﯽ بررسﯽ شده
است .از جملﻪ Scasmy and Pisa, (2009) ،با مﻘایسﻪ اثرات
اقتصادی و زیستمﺤیطﯽ دو سیاست متﻔاوت زیستمﺤیطﯽ در
جمهوری ﭼک دریافتند کﻪ اجرای ایﻦ دو سیاست ،قیمت سوخت فسیلﯽ
را افﺰایش و انتشار آﻟودگﯽ را کاﻫش مﯽدﻫد .ایﺰدخواستﯽ و ﻫمکاران
( )1396نشان دادند کﻪ وضع ماﻟیات سبﺰ باعث کاﻫش انتشار آﻻیندهﻫا
مﯽشود .ﻫمچنیﻦ ،بﻪ ﻃور ﻫمﺰمان کاﻫش انتشار آﻻیندهﻫا باعث افﺰایش

در کاﻫش انتشار گازﻫای گلخانﻪای اشاره شدEkins et al, (2011) .
در مﻘاﻟﻪای دریافتند وضع ماﻟیات از ﻃریق افﺰایش قیمت کاﻻﻫا ،بر
مصرف کاﻻﻫای آﻟودهکننده مﺤیﻂ زیست اثر دارد .نتایج مطاﻟﻌﻪ صمدی
( )1389ﺣاکﯽ از آن است کﻪ استﻔاده بیش از اندازه از گوشت ،عالوه بر
اینکﻪ برای سالمتﯽ افراد زیان باراست بﻪ سیاره در ﺣال اﺣتضار (زمیﻦ)
نیﺰ ﻟطمﻪ مﯽزند و باعث افﺰایش دمای آن مﯽشود عبادی و ﻫمکاران،
( )2016با استﻔاده از ماﻟیات و یارانﻪﻫای مواد غذایﯽ برای دستیابﯽ بﻪ
اﻫداف کاﻫش انتشار نشان دادند کﻪ ایﻦ اﻫداف مﺤدود اما مﻔید مﯽتوانند
تنها با ﭼند تغییر در رژیم غذایﯽ تنظیم مﯽگردد .در پژوﻫشﯽ دیگر توسﻂ
) Zech & Schneider, (2013با استﻔاده از مدل بهینﻪسازی بخش
جنگل و کشاورزی اروپا مشخص کردند کﻪ  43درصد از کاﻫش انتشار
گازﻫای گلخانﻪای از ﻃریق کاﻫش میﺰان مصرف داخلﯽ مواد غذایﯽ
صورت مﯽگیرد Bonnet et al, )2018( .با استﻔاده از مدل منطﻘﯽ
ﻻجیت پرداخت ماﻟیات مصرف گوشت گاو ،تنها در سطح باﻻیﯽ را عامل
ﺣرکت بﻪ سوی غذای پایدار دانستند .در اتﺤادیﻪ اروپا پیامدﻫای جایگﺰینﯽ
 ٪50-25از غذاﻫای مشتق شده از ﺣیوانات با غذاﻫای گیاﻫﯽ براساس
انرژی رژیم غذایﯽ ،نشان داد کﻪ مصرف گوشت بﻪ نصف کاﻫش مﯽیابد
( .)Westhoek et al, 2014در سالﻫای اخیر ،استﻔاده از
کارکردﻫای بازار و ابﺰارﻫای اقتصادی برای کنترل آﻟودگﯽﻫای زیست-
مﺤیطﯽ افﺰایش یافتﻪ است .در میان ایﻦ ابﺰارﻫای اقتصادی ،ماﻟیات
زیستمﺤیطﯽ یکﯽ از روشﻫای کنترل مﯽباشد کﻪ در اکثر کشورﻫا بﻪ
صورتﻫای مختلف بﻪ کار مﯽرود .ابﺰارﻫای ماﻟیاتﯽ مﯽتوانند در بخش
آﻻیندهﻫای ﻫوا بکار گرفتﻪ شوند (اسدی .)1387 ،بر ایﻦ اساس در ایﻦ
مﻘاﻟﻪ ماﻟیات زیستمﺤیطﯽ متناسب با سطح خسارت سﻪ آﻻینده دی-
اکسید کربﻦ ،متان و نیتروژن ناشﯽ از مصرف گوشت برآورد خواﻫد شد.
ایﻦ سﻪ آﻻینده از آﻻیندهﻫای مهم ﻫوا مﯽباشند کﻪ نﻘش زیادی در
گرمایش جهانﯽ دارند .مﻘاﻟﻪ ﺣاضر شامل دو مرﺣلﻪ اصلﯽ است :مرﺣلﻪی
اول مﺤاسبﻪ و مﻌرفﯽ ماﻟیات و تﻘاضای جدید برای انواع گوشت و مرﺣلﻪ-
ی دوم برآورد انتشار زیستمﺤیطﯽ گازﻫای گلخانﻪای بﻌد از مﻌرفﯽ
ماﻟیات است.

شاخص سالمت مﯽشود .نتایج مطاﻟﻌات میالنﯽ و مﺤمودی ()1389
ﺣاکﯽ از آن است کﻪ وضع ماﻟیات بر قیمت بنﺰیﻦ ،نﻔت ،گاز ،نﻔت کوره و
گاز مایع باعث کاﻫش روند افﺰایشﯽ مصرف آنﻫا شده است .در مطاﻟﻌﻪی
( Hu et al, )2018تأکید شده کﻪ ماﻟیات بر مﺤیﻂ زیست مﯽتواند بﻪ
ﻃور مؤثر  SO2را کاﻫش دﻫد و بﻪ اقتصاد آسیب نمﯽزند .با مصرف
کمتر گوشت و بﻪ ویژه گوشت قرمﺰ ،تا ﺣدی مﯽتوان مانع از افﺰایش
دمای زمیﻦ شد ،زیرا عمالً  50درصد گازﻫای افﺰایش دﻫندﺓ ﺣاﻟت گلخانﻪ
از دامداریﻫا بﻪ جو زمیﻦ وارد مﯽشود (صمدی .)1389 ،با توجﻪ بﻪ
پیشبینﯽﻫای  ،FAOتﻘاضای گوشت درکشورﻫای درﺣال توسﻌﻪ با
توجﻪ بﻪ افﺰایش جمﻌیت و رشد اقتصادی ممکﻦ است از متوسﻂ ساﻟیانﻪ
افﺰایش یابد ،مصرف سرانﻪ  10کیلوگرم در دﻫﻪ  1960بﻪ  26کیلوگرم در
سال  2000و بﻪ  37کیلوگرم در سال  2030مﯽرسد ( Vranken et
 .)al, 2014سرانﻪ مصرف گوشت قرمﺰ در ایران 11/31کیلوگرم و در
جهان  17 /5و سرانﻪ مصرف ﻃیور بﻪ میﺰان  21کیلوگرم در ایران باﻻتر
از میانگیﻦ جهانﯽ 12 ،کیلوگرم ،است (رﺣیمﯽبایگانﯽ و ﻫمکاران.)1393 ،
گرﭼﻪ کاﻫش قابل مالﺣظﻪ دامﻫا باعث کاﻫش نسبت انتشار گازﻫای
گلخانﻪای در مﻘایسﻪ با اقدامات مربوط بﻪ انرژی تجدیدپذیر و بهرهوری
انرژی مﯽشود ( .)Bahr, 2015وﻟﯽ تغییر در اﻟگوی مصرف یک راﻫکار
مناسب برای مﻘابلﻪ با مشکالت زیستمﺤیطﯽ ،ناشﯽ از توﻟید گوشت
است .ابﺰارﻫای سیاستﯽ برای ایجاد تغییر در اﻟگوﻫای مصرف شامل یارانﻪ-
ﻫا یا مﻘررات قیمتﯽ و کمپیﻦﻫای اﻃالعاتﯽ یا ماﻟیات است ( Röös et
 .)al, 2013ماﻟیاتﻫای زیستمﺤیطﯽ گوشت یکﯽ از اقدامات
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یک ماﻟیات غیرمستﻘیم بﻪ شکل درصدی از قیمت کاﻻ تﻌریف مﯽشود.
با ایﻦ تﻌریف ،اعمال ماﻟیات بر کاﻻﻫای آﻟوده کننده مﺤیﻂ زیست ،قیمت
آنﻫا را از ﻃریق رابطﻪ ( )4افﺰایش مﯽدﻫد (ﺣسیﻦزاده و مداح:)1395 ،
Pknew = ) 1 + τi ( pk
()4
کﻪ در آن:
 : pkقیمت اوﻟیﻪ کاﻻﻫا

 -2روش تحقیق
ماﻟیات برای ﻫر کاﻻ بﻪ عنوان میانگیﻦ ﻫﺰینﻪ خسارت از آﻻینده مﺤاسبﻪ
مﯽشود .ﻟذا ماﻟیات زیستمﺤیطﯽ برای انواع گوشت بﻪ صورت رابطﻪ ()1
تﻌریف مﯽشود (.)Sall & Gren, 2015
h
taxj = ∑i ei,j ADi
()1
 : taxjماﻟیات

 : Pnewقیمت نهایﯽ کاﻻﻫا
k
 : τiنرخ ماﻟیات

 )i = 1,………, h( :iآﻻینده
 :jکاﻻ

برای ﻫر یک از انواع گوشت ،میﺰان اوﻟیﻪ انتشار ایﻦ گازﻫا از مﻘاﻟﻪ صادقﯽ
و ﻫمکاران ( )2015استخراج شد .اثر ماﻟیات بﻪ عنوان تﻔاوت در گازﻫای
خروجﯽ با و بدون ماﻟیات مﺤاسبﻪ مﯽشود کﻪ بﻪ صورت رابطﻪی ()5
برقرار است (.)Sall & Gren, 2015
m
∑
∆EI = j eij ∆Q j
( )5

 : ADiمیانگیﻦ ﻫﺰینﻪ خسارت
گرﭼﻪ ماﻟیاتﻫای زیستمﺤیطﯽ بﻪ صورت مستﻘیم بر توﻟیدکنندگان
اعمال مﯽشود وﻟﯽ بﻪ صورت غیرمستﻘیم بﻪ مصرفکنندگان نیﺰ منتﻘل
مﯽشود (ﺣسیﻦزاده و مداح .)1395 ،سهم مصرفکنندگان از ایﻦ ماﻟیات
را مﯽتوان با استﻔاده از رابطﻪ ( )2مشخص نمود (:)Perloff, 2012
η

= η− ε

( )2

Δρ
Δτ

Δρ

𝜏 : Δنشاندﻫندهی سهم ماﻟیاتﯽ مصرف کننده است کﻪ بﻪ میﺰان
کششسانﯽ منﺤنﯽﻫای عرضﻪ و تﻘاضا بستگﯽ دارد و در ایﻦ مطاﻟﻌﻪ در
وضﻌیت تﻌادل (بدون تغییر منﺤنﯽﻫای عرضﻪ و تﻘاضا) در نظر گرفتﻪ شد.
کﻪ در ایﻦ کسر 𝜏 Δنشان دﻫنده نرخ ماﻟیات مﺤاسبﻪ شده و  Δρنشان
دﻫنده سهم مصرف کننده از ماﻟیات در نظر گرفتﻪ شده است .ﻟذا فرم اوﻟیﻪ

 :iانتشار آﻻینده
 :jکاﻻ
 :mتﻌداد کاﻻ
𝑖 :Eبﻪ عنوان مجموع انتشار گازﻫای گخانﻪای بر تمام مﺤصوﻻت گوشتﯽ
مﺤاسبﻪ مﯽشود .
 -3نتایج
در ایﻦ مطاﻟﻌﻪ تأثیر ماﻟیاتﻫای زیستمﺤیطﯽ بر دو مﺤصول گوشت قرمﺰ
و گوشت ﻃیور از نظر مضرات سﻪ نوع گاز گلخانﻪای (کربﻦ ،متان و
نیتروژن) در مناﻃق شهری و روستایﯽ بررسﯽ شد .در ابتدا بایستﯽ میﺰان
انتشار گازﻫای گلخانﻪای بﻪ ازای ﻫر کیلوگرم از گوشت (اعم از گوشت
قرمﺰ و ﻃیور) را مشخص نمود و خسارت ناشﯽ از آنﻫا را برآورد کرد.
سطح ماﻟیات برای ﻫر مﺤصول گوشتﯽ از خسارت زیستمﺤیطﯽ ناشﯽ از
انتشار گازﻫای گلخانﻪای در مرﺣلﻪ توﻟید آن برگرفتﻪ شده است .انتخاب
ایﻦ آﻻیندهﻫا براساس اﻃالعات موجود و امکان مﺤاسبﻪ آسیب زیست-
مﺤیطﯽ بﻪ ﻟﺤاظ پوﻟﯽ است.

η

ایﻦ رابطﻪ بﻪ صورت  Δρ= )η− ε( Δτاست.
 : ηنشاندﻫندهی کشش تﻘاضا در وضﻌیت تﻌادل بازار
𝜀  :نشاندﻫنده کشش عرضﻪ در وضﻌیت تﻌادل بازار
ﻻزم بﻪ ذکر است کﻪ کششﻫای عرضﻪ بﻪ نسبت جمﻌیت در مناﻃق
شهری و روستایﯽ در نظر گرفتﻪ شده است کﻪ برای مناﻃق شهری مﻌادل
 0/6و برای مناﻃق روستایﯽ مﻌادل  0/4است .ﻫمچنیﻦ تﻘاضای اوﻟیﻪ ایﻦ
مﺤصول و کششﻫای تﻘاضا از مﻘاﻟﻪی ﻟیانﯽ و بخشوده ( ،)1391کشش
عرضﻪ ﻃیور از مطاﻟﻌﻪ ﺣسیﻦزاده و ﻫمکاران ( )1387و کشش عرضﻪ
گوشت قرمﺰ از مطاﻟﻌﻪ شهابادی و تشکری ( )1391استخراج شده است،
کﻪ برای تمام نﻘاط منﺤنﯽﻫای مربوﻃﻪ ثابت فرض شده است .تغییر در
تﻘاضا بﻌد از اعمال ماﻟیات بﻪ صورت رابطﻪ ( )3مﺤاسبﻪ شد
(.)Sall & Gren, 2015
( )3

∆pk M
ε
pk j,k

= ∑m
k

∆Qj
QJ

از ﺣاصلضرب سهم ماﻟیاتﯽ مصرفکننده در کشش تﻘاضای مارشاﻟﯽ
درصد تغییر در تﻘاضای گوشت بﻪ دست مﯽآید.
 : ∆Q j ⁄Q jنشاندﻫندهی درصد تغییر در تﻘاضا پس از اعمال ماﻟیات
است.
 : ∆Pk ⁄Pkدرصد افﺰایش قیمت ﻫر کاﻻ با ماﻟیات است.
 : εMکشش قیمتﯽ مارشاﻟﯽ است.
j,k
بنابرایﻦ مﯽتوان با در اختیار داشتﻦ تﻘاضای اوﻟیﻪ و درصد تغییر در تﻘاضا،
مﻘدار تﻘاضای ثانویﻪ را برآورد نمود .در واقع ماﻟیات بر آﻟودگﯽ در قاﻟب
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جدول  -1میزان انتشار اولیه گازهای گلخانهای ،تولید اولیه محصوالت گوشتی و قیمت اولیه این محصوالت

میزان انتشار اولیه

انواع گوشت

قیمت اولیه

میزان تولید اولیه

-

کربﻦ

متان

نیتروژن

-

شهری

روستایﯽ

گوشت قرمز

10

870

246

518946000

41/5

43/5

گوشت طیور

8

668

189

1919019000

41/5

43/5

منبع :صادقی و همکاران (FAO, )2012( ،)2015

صورت شاخص بهای مصرفﯽ در مناﻃق شهری و روستایﯽ ذکر شده
است .اﻃالعات مربوط بﻪ قیمت از سایت مرکﺰ آمار استخراج شده است.

میﺰان انتشار اوﻟیﻪ دیاکسیدکربﻦ برای انواع گوشت برﺣسب میلیون تﻦ
مﯽباشد و میﺰان انتشار متان و نیتروژن بر ﺣسب تﻦ است .توﻟید اوﻟیﻪ ایﻦ
مﺤصوﻻت بر ﺣسب کیلوگرم بیان شده است و قیمت اوﻟیﻪ آنﻫا نیﺰ بﻪ

جدول  -2کشش قیمتی تقاضا ،کشش قیمتی عرضه و مقدار تقاضای اولیه مربوط به انواع گوشت

کشش غیرجبرانی

انواع گوشت

کشش عرضه

تقاضا

-

شهری

روستایی

روستایی

شهری

مقدار تقاضای اولیه
روستایی

شهری

گوشت قرمز

-0/73

-0/92

0/15

0/1

493828221/6

222512778/4

گوشت طیور

-0/63

-0/75

0/43

0/28

1295364891/1

583675108/9

منبع :لیانی و بخشوده ( ،)2012حسینزاده و همکاران ( )2008و شهابادی و تشکری ()2012

کشش تﻘاضا در قاﻟب مناﻃق شهری و روستایﯽ بیان شده ،مﯽبایست
کشش عرضﻪ ﻫم متناسب با آن بﻪ کار رود ﻟذا کششﻫا بﻪ نسبت جمﻌیت
در ایﻦ مناﻃق ﻟﺤاظ مﯽگردد .ایﻦ ضرایب بﻪ نسبت  0/4برای مناﻃق
روستایﯽ و بﻪ نسبت  0/6برای مناﻃق شهری در نظر گرفتﻪ شده است.
مﻘدار تﻘاضای اوﻟیﻪ ﻫم بر ﺣسب کیلوگرم مﯽباشد.

مﻘادیر ذکر شده در جدول برای کششﻫای عرضﻪ و تﻘاضا مربوط بﻪ
مطاﻟﻌات قبلﯽ و بﻪ تﻔکیک مناﻃق شهری و روستایﯽ مﯽباشد .کشش
عرضﻪ برای گوشت قرمﺰ مﻌادل  0/25شهابادی و تشکری ( (2012و
برای ﻃیور  0/43بوده ﺣسیﻦزاده و ﻫمکاران ) ،(2008با توجﻪ بﻪ اینکﻪ

جدول  -3میزان انتشار از هر کیلو محصول تولید شده ،سطوح خسارت ،مالیات نهایی و قیمت نهایی

انواع

میزان انتشار

گوشت
گوشت
قرمز
گوشت
طیور

مالیات

سطح خسارت
متان

کربﻦ

نیتروژن

0/0192

0/00000047

0/000001

0/0042

0/00000009

0/0000003

قیمت نهایی

نهایی
شهری

روستایﯽ

متان

کربﻦ

نیتروژن

0/00002

0/192

49/46

51/85

0/192

0/00014

0/042

43/24

45/32

0/042

0/000006 0/00003

منبع :یافتههای پژوهش

در برخﯽ از مطاﻟﻌات قبلﯽ مثل ( Farajzadeh )2018اندازهگیری
آسیبﻫای زیستمﺤیطﯽ بﻪ صورت پوﻟﯽ در نظر گرفتﻪ شده است .اوﻟویت
تﻌییﻦ ﻫﺰینﻪﻫای خسارت برای  GHGاز ﻟﺤاظ ماﻟیات بر انتشار گازﻫای
گلخانﻪای است کﻪ مبلغ  10دﻻر برای ﻫر تﻦ دی اکسید کربﻦ 21 ،دﻻر
برای ﻫر تﻦ متان و  310دﻻر برای ﻫر تﻦ نیتروژن است
( .)Farajzadeh, 2018دادهﻫای مربوط بﻪ انتشار اوﻟیﻪ گازﻫای
گلخانﻪای برای مﺤصوﻻت گوشتﯽ ،از مﻘاﻟﻪی صادقﯽ و ﻫمکاران
( )2015استخراج شده است .در مﻘاﻟﻪ صادقﯽ و ﻫمکاران ()2015
میﺰان ایﻦ سﻪ انتشار با استﻔاده از روش ماتریس ﺣسابداری اجتماعﯽ
در زیربخشﻫای کشاورزی مورد مطاﻟﻌﻪ قرار گرفتﻪ است .بﻪ منظور

بﻪ دست آوردن میﺰان انتشار کربﻦ ،متان و نیتروژن بﻪ ازای ﻫر کیلوگرم
از گوشت قرمﺰ و ﻃیور توﻟید شده نیاز است کﻪ میﺰان توﻟید اوﻟیﻪ ایﻦ
مﺤصوﻻت را بر ﺣسب کیلوگرم در اختیار داشتﻪ و سپس بﻪ ازای ﻫر کیلو
مﺤصول توﻟیدی میﺰان انتشار را مﺤاسبﻪ کرد .سطوح خسارت و سطوح
ماﻟیات نهایﯽ در جدول  3آورده شده است .کﻪ برای ﻫر کیلوگرم از ایﻦ
مﺤصول مربوط بﻪ خانوار شهری و روستایﯽ بیان شده است .نﺤوهی تﻌییﻦ
ایﻦ سطوح بﻪ ایﻦ صورت است کﻪ مجموع سطوح خسارت ناشﯽ از توﻟید
یک کیلوگرم از ﻫر مﺤصول را بﻪ دست آورده و بﻪ عنوان ماﻟیات در نظر
گرفتﻪ مﯽشود و سپس تغییرات قیمت برای ایﻦ مﺤصول بﻌد از اعمال
ماﻟیات مﺤاسبﻪ مﯽشود .ﻻزم بﻪ ذکر است کﻪ برای بﻪ دست آوردن سطوح
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 0/000006و  0/00003برآورد شده است .ﻻزم بﻪ ذکر است کﻪ بیش-
تریﻦ میﺰان انتشار در ﻫر کیلوگرم مربوط بﻪ دیاکسید کربﻦ است کﻪ
مﻌادل  0/0192برای گوشت قرمﺰ و  0/0042برای گوشت ﻃیور برآورد
شده است .در کل ،یک کیلو گوشت قرمﺰ دارای بیشتریﻦ ﻫﺰینﻪﻫای
خسارت بود.

خسارت بایستﯽ میﺰان انتشار مربوط بﻪ ﻫرکدام از سﻪ نوع انتشار ﻟﺤاظ
شده را متناسب با قیمت آن مﺤاسبﻪ نمود و سپس خسارت را بﻪ ازای ﻫر
کیلوگرم گوشت بﻪ دست آورد .با توجﻪ بﻪ نتایج ارائﻪ شده در جدول 3
متوسﻂ ﻫﺰینﻪ انتشار دیاکسید کربﻦ مﻌادل  0/192دﻻر در ﻫر کیلوگرم
از گوشت قرمﺰ برآورد شده ،ایﻦ میﺰان برای گوشت ﻃیور مﻌادل 0/042
است .متوسﻂ ﻫﺰینﻪ خسارت متان و نیتروژن برای ﻫر کیلو گوشت قرمﺰ
بﻪ ترتیب مﻌادل  0/00002و  0/00014و برای گوشت ﻃیور مﻌادل

جدول  -4سهم مالیاتی مصرف کنندگان در مناطق شهری و روستایی و درصد تغییر در تقاضا

انواع گوشت

سهم مالیاتی مناطق
شهری

درصد تغییر تقاضا در مناطق

روستایﯽ

روستایﯽ

شهری

گوشت قرمز

0/17

0/098

-0/023

-0/017

گوشت طیور

0/28

0/18

-0/007

-0/005

منبع :یافتههای پژوهش

سهم ماﻟیاتﯽ مصرفکننده در مناﻃق شهری و روستایﯽ را مﯽتوان با
استﻔاده از کششﻫای عرضﻪ و تﻘاضای مربوﻃﻪ بﻪ دست آورد سپس سهم
مصرفکننده از ماﻟیات ﻟﺤاظ شده مﺤاسبﻪ مﯽگردد و از ﺣاصلضرب آن در
کشش تﻘاضای مارشاﻟﯽ ،درصد تغییر در تﻘاضا بﻪ دست مﯽآید .بنابرایﻦ
مﯽتوان با استﻔاده از ایﻦ درصد تغییر و تﻘاضای اوﻟیﻪ ایﻦ مﺤصوﻻت،
تﻘاضای نهایﯽ را بﻪ دست آورد بﻪ ایﻦ صورت کﻪ پس از مﺤاسبﻪ درصد
تغییر در تﻘاضا در مناﻃق شهری و روستایﯽ ایﻦ درصد در تﻘاضای اوﻟیﻪ
ایﻦ مناﻃق برای مﺤصوﻻت ذکر شده ضرب شده و از کسر مﻘدار مﺤاسبﻪ
شده از تﻘاضای اوﻟیﻪ مﯽتوان تﻘاضای ثانویﻪ برای انواع گوشت را مﺤاسبﻪ
نمود .براساس نتایج جداول  2و  ،3مﻘدار کشش مارشاﻟﯽ تﻘاضا
برای گوشت قرمﺰ و گوشت ﻃیور در مناﻃق شهری بﻪ ترتیب،-0/73
 -0/63و در مناﻃق روستایﯽ  -0/75 ،-0/92است کﻪ نشان مﯽدﻫند

اعمال  0/192درصد ماﻟیات بر گوشت قرمﺰ و  0/042درصد بر گوشت
ﻃیور از کانال افﺰایش قیمت ،تﻘاضای اوﻟیﻪ ایﻦ کاﻻﻫا را بﻪ ﻃور
مﻌکوس تﺤت تأثیر قرار داده و ﻃبق نتایج جدول  ،4بﻪ ترتیب میﺰان
تﻘاضای ایﻦ مﺤصوﻻت در مناﻃق شهری مﻌادل  0/023و  0/007و در
مناﻃق روستایﯽ مﻌادل  0/017و  0/005کاﻫش داده است .کﻪ ایﻦ
مسئلﻪ اثر ماﻟیات بر آﻟودگﯽ را در کاﻫش آﻟودگﯽ مﺤیﻂ
زیست تﻘویت مﯽکند.

جدول  -5میزان کاهش در تقاضای اولیه محصوالت و محاسبه مقدار تقاضای نهایی ()kg

انواع گوشت

میزان کاهش تقاضا
شهری

مقدار تقاضای نهایی
شهری

روستایﯽ

روستایﯽ

گوشت قرمز

-11358049/09

-3782712/23

482470172/50

218730066/17

گوشت طیور

-9067554/23

-2918375/54

1286297336/87

580756733/36

منبع :یافتههای پژوهش

از نتایج جدول  5برمﯽآید کﻪ بیشتریﻦ میﺰان کاﻫش در تﻘاضا مربوط بﻪ
گوشت قرمﺰ مﯽباشد.

ﻫمانطور کﻪ ذکر شد پس از مﺤاسبﻪ درصد تغییر در تﻘاضا و اعمال آن در
میﺰان اوﻟیﻪ مﯽتوان میﺰان تﻘاضای ثانویﻪ برای مﺤصوﻻت را برآورد کرد.

جدول  -6سهم هر نوع محصول در انتشار کربن ،متان و نیتروژن

انواع گوشت

سهم در انتشار کربن

سهم در انتشار متان

سهم در انتشار نیتروژن

گوشت قرمز

%1/6

%1/7

%1/2

گوشت طیور

%1/2

%1/3

%1/6

کل بخش کشاورزی

%10/2

%10/5

%17

میزان انتشار در بخش کشاورزی

)55 (mton

)4548 (ton

)1632 (ton

مجموع میزان انتشار در بخشهای مختلف

)457(mton

)38126(ton

)9067 (ton

منبع :صادقی و همکاران ()2015
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مطاﻟﻌﻪ را بﻪ خود اختصاص مﯽدﻫد و سهم گوشت قرمﺰ  5/4درصد و سهم
گوشت ﻃیور  4/1درصد از کل ﻟﺤاظ شده در بخش کشاورزی را بﻪ خود
اختصاص مﯽدﻫد .در مجموع  9/5درصد از کل ایﻦ انتشارات در بخش
کشاورزی مربوط بﻪ ایﻦ دو مﺤصول است.

سهم گوشت قرمﺰ و گوشت ﻃیور و ﻫمچنیﻦ سهم کل بخش کشاورزی
از انتشار گازﻫای گلخانﻪای بﻪ صورت درصدی از انتشارات بیان شده است.
نتایج نشان مﯽدﻫد کﻪ سهم کل بخش کشاورزی در انتشار ایﻦ سﻪ نوع
آﻻینده  37/7درصد از کل انتشارات گازﻫای گلخانﻪای ﻟﺤاظ شده در

جدول  -7مجموع گازهای گلخانهای ناشی از مصرف قبل از اعمال مالیات

انواع گوشت

مجموع گازهای گلخانهای قبل از اعمال
مالیات به ازای هر کیلوگرم )(ton⁄kg

مجموع گازهای گلخانهای ناشی از
مصرف قبل از اعمال مالیات ()ton
شهری

-

روستایﯽ

گوشت قرمز

0/0192

9481501/85

4272245/34

گوشت طیور

0/0042

5440532/54

2451435/45

منبع :یافتههای پژوهش

ﻫمانطور کﻪ از نتایج برمﯽآید بیشتریﻦ میﺰان انتشار مربوط بﻪ گوشت
قرمﺰ است کﻪ مﻌادل  9481501/85تﻦ در مناﻃق شهری و مﻌادل
 4272245/34تﻦ در مناﻃق روستایﯽ است.

پس از برآورد مجموع گازﻫای گلخانﻪای بﻪ ازای ﻫر کیلوگرم از
مﺤصوﻻت و ﻫمچنیﻦ با در اختیار داشتﻦ تﻘاضای اوﻟیﻪ مﺤصوﻻت،
مﯽتوان میﺰان انتشار ناشﯽ از مصرف مﺤصوﻻت در مناﻃق شهری و
روستایﯽ را برآورد کرد .کﻪ نتایج آن در جدول  7قابل مشاﻫده است.

جدول  -8مجموع انتشار گازهای گلخانهای بعد از اعمال مالیات بر مصرف

انواع گوشت

مجموع گازهای گلخانهای قبل از اعمال مالیات
به ازای هر کیلوگرم )(ton⁄kg

مجموع گازهای گلخانهای ناشی
از مصرف بعد از اعمال مالیات ()ton
شهری

روستایﯽ

گوشت قرمز

0/0192

9263427/31

4199617/27

گوشت طیور

0/0042

5402448/81

2439178/28

-

منبع :یافتههای پژوهش

اعمال ماﻟیات ،با در اختیار داشتﻦ مجموع انتشار بﻪ ازای ﻫر کیلوگرم از
مﺤصوﻻت و مﻘدار تﻘاضای ثانویﻪ در مناﻃق شهری و روستایﯽ مﯽتوان
میﺰان انتشار بﻌد از منظور کردن ماﻟیات را مﺤاسبﻪ کرد.

پس از مﺤاسبﻪ مجموع گازﻫای گلخانﻪای منتشر شده از ﻫر کدام از
مﺤصوﻻت قبل از اعمال ماﻟیات زیستمﺤیطﯽ ،با اعمال ماﻟیات بر مصرف
در مناﻃق شهری و روستایﯽ میﺰان انتشار بﻌد از ﻟﺤاظ ماﻟیات مﺤاسبﻪ
مﯽ شود .بﻪ اینصورت کﻪ بﻪ منظور بﻪ دست آوردن مجموع انتشار بﻌد از

جدول  -9تفاوت در انتشار گازهای گلخانهای بعد از اعمال مالیات

انواع گوشت
-

تفاوت در انتشار بعد از اعمال مالیات بر مصرف ()ton
روستایﯽ

شهری

گوشت قرمز

-218074/53

-72628/07

گوشت طیور

-38083/73

-12257/17

منبع :یافتههای پژوهش

افﺰایش روزافﺰون غلظت گازﻫای گلخانﻪای در جو زمیﻦ باعث افﺰایش
نگرانﯽ و فشار جوامع بیﻦاﻟمللﯽ جهت کاﻫش و کنترل انتشار ایﻦ آﻻینده-
ﻫا شده است .بنابرایﻦ با توجﻪ بﻪ روند روبﻪ افﺰایش سرانﻪ انتشار گازﻫای
گلخانﻪای در ایران ،نیاز بﻪ اعمال سیاستﻫای ماﻟیاتﯽ و زیستمﺤیطﯽ
جدیدی برای ﺣﻔظ مﺤیﻂزیست است .مصرف برخﯽ کاﻻﻫا مثل
گوشت ،توسﻂ خانوارﻫا موجب انتشار آﻟودگﯽ مﯽشود .ایﻦ مطاﻟﻌﻪ با
ﻫدف اعمال ماﻟیات زیستمﺤیطﯽ متناسب با سطوح خسارت سﻪ آﻻینده
دیاکسید کربﻦ ،متان و نیتروژن برای مصرف گوشت مﯽباشد .در ایﻦ

بﻌد از اعمال ماﻟیات بر مصرف ،میﺰان انتشار مجموع گازﻫای ﻟﺤاظ شده
در مطاﻟﻌﻪ بﻪ عنوان تﻔاوت در انتشار ،قبل و بﻌد از مﻌرفﯽ ماﻟیات بر مصرف،
مﺤاسبﻪ مﯽشود .ﻫمانطور کﻪ از نتایج برمﯽآید بیشتریﻦ کاﻫش در انتشار
مربوط بﻪ گوشت قرمﺰ است کﻪ مﻌادل  218074/53تﻦ در مناﻃق
شهری و  72628/07تﻦ در مناﻃق روستایﯽ است .نتایج بیانگر ﻟﺰوم
اعمال ماﻟیات زیستمﺤیطﯽ بر مصرف گوشت بﻪ منظور کاﻫش انتشار
گازﻫای گلخانﻪای ناشﯽ از مصرف را تأکید مﯽکند.
 -4نتیجهگیری و پیشنهادها

2788

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره سوم  ،فصل پاییز  ،سال  ،1399صفحه 2790-2783
ناشﯽ از اعمال ماﻟیات در جدول  8نشان داده شده است .نتایج ارائﻪ شده
در ایﻦ جدول تأکید دارد کﻪ کﻪ کاﻫش گوشت قرمﺰ یکﯽ از مهمتریﻦ
اقدامات برای کاﻫش اثرات زیستمﺤیطﯽ ناشﯽ از انتشار گازﻫای
گلخانﻪای است .سطوح جدید نﻪ تنها میﺰان انتشار کربﻦ در ﻫر کیلو توﻟید
گوشت را تﺤت تأثیر قرار مﯽدﻫد ،بلکﻪ ﻫمچنیﻦ میﺰان ماﻟیات و سهم
آﻟودگﯽﻫای جمع شده را نسبت بﻪ کل میﺰان انتشار از توﻟیدات در ایران را
تﺤت تأثیر قرار مﯽدﻫد .ایﻦ اثرات سطوح ماﻟیات باﻻتر بر مﺤصوﻻت
گوشتﯽ عمدتاً بر اﻫمیت ﻫر مﺤصول دیده مﯽشود .دوﻟت با وضع
ماﻟیات بر کاﻻﻫای آﻟوده کننده مﺤیﻂزیست مﯽتواند انتشار
آﻟودگﯽ را کنترل کند و از ایﻦ ﻃریق ،مانع تخریب مﺤیﻂ
زیست و تﺤﻘق اﻫداف رشد توسﻌﻪ پایدار گردد .کاﻫش گوشت در
نتیجﻪ ماﻟیات مﯽتواند بﻪ بهبود سالمتﯽ برای مصرفکنندگان ایرانﯽ کمک
کند .ماﻟیاتﻫای مصرفﯽ بﻪ عنوان ابﺰاری برای دستیابﯽ بﻪ اﻫداف زیست
مﺤیطﯽ نیﺰ باید با دیگر روشﻫای کاﻫش توﻟید گازﻫای گلخانﻪای مﻘایسﻪ
شود .یکﯽ از دﻻیل ماﻟیات بر گوشت در سمت مصرف بازار بﻪ دﻟیل
مشکالت سیاسﯽ در پرداخت ماﻟیات بخش کشاورزی در بسیاری از
کشورﻫا است .یک ماﻟیات بر مصرف ممکﻦ است بﻪ دﻟیل اثرات آن بر
ﭼندیﻦ آﻻینده و در نتیجﻪ اﻫداف زیستمﺤیطﯽ مﺰیت نسبﯽ داشتﻪ باشد.
بﻪ ﻃور کلﯽ ،ماﻟیات زیستمﺤیطﯽ راهﺣلﯽ مﻘرون بﻪ صرفﻪ برای دستیابﯽ
بﻪ اﻫداف زیستمﺤیطﯽ برای یک ﻫدف در ﻫر زمان ،بدون توجﻪ زیاد بﻪ
تأثیرات اﺣتماﻟﯽ ایﻦ اقدامات بر سایر اﻫداف زیستمﺤیطﯽ است .ﻟذا با
توجﻪ بﻪ اﻫمیت ﺣﻔظ مﺤیﻂ زیست و ﻫﺰینﻪﻫای فراوان خارجﯽ ﺣاصل از
تخریب مﺤیﻂ زیست و اﻫمیت آن در توسﻌﻪ پایدار ،ماﻟیاتﻫای زیست-
مﺤیطﯽ ابﺰار مناسبﯽ برای جبران ﻫﺰینﻪﻫای خارجﯽ خسارات ناشﯽ از
آﻟودگﯽ فراﻫم کرده تا انتشار آﻟودگﯽ را بﻪ ﺣد باثباتﯽ کاﻫش دﻫد.

مﻘاﻟﻪ ،میانگیﻦ انتشار گازﻫای گلخانﻪای بﻪ ازای ﻫر کیلوگرم گوشت
توﻟیدی در ایران مﺤاسبﻪ شده و مشخص شد در بیﻦ انواع گوشت توﻟیدی،
گوشت قرمﺰ بیشتریﻦ میﺰان انتشارکربﻦ ،نیتروژن و متان را دارد و عامل
اصلﯽ انتشار ایﻦ سﻪ آﻻینده بﻪ ﺣساب مﯽآید .نتایج جدول  3ﺣاکﯽ از آن
است کﻪ در کل ،یک کیلو گوشت قرمﺰ دارای بیشتریﻦ ﻫﺰینﻪﻫای
خسارت است .براساس نتایج ﺣاصل از تخمیﻦ مدل تﻘاضای تﻘریباً
ایدهال و مﻘدار بﻪ دست آمده برای کشش مارشاﻟﯽ تﻘاضا در مناﻃق
شهری و روستایﯽ ،اعمال  0/192درصد ماﻟیات بر گوشت قرمﺰ و
 0/042درصد بر گوشت ﻃیور از کانال افﺰایش قیمت ،تﻘاضای اوﻟیﻪ
ایﻦ کاﻻﻫا را بﻪ ﻃور مﻌکوس تﺤت تأثیر قرار داده و بﻪ ترتیب
میﺰان تﻘاضای آنﻫا را در مناﻃق شهری مﻌادل  0/023و  0/007و در
مناﻃق روستایﯽ مﻌادل  0/017و  0/005واﺣد کاﻫش داده است کﻪ نتایج
جدول  5ایﻦ کاﻫش در اثر ماﻟیات بر آﻟودگﯽ را در کاﻫش
آﻟودگﯽ مﺤیﻂزیست تﻘویت مﯽکند .ﻻزم بﻪ ذکر است کﻪ درصد تغییر
قیمتﻫا برای انواع مختلﻔﯽ از ایﻦ مﺤصول برابر مﯽ شود ،بﻪ ﻃوری کﻪ
قیمت گوشت ﭼرخﯽ از انواع گوشت قرمﺰ و فیلﻪ ﻫر کدام از آنﻫا ،با ﻫمان
درصد افﺰایش مﯽیابد .بﻪ ایﻦ ترتیب ،کمبود دادهﻫا در مورد میﺰان گوشت
مصرف شده توسﻂ ﻫر خانواده مهم نیست ،ﻫر ﭼند منطﻘﯽ است فرض
کنیم کﻪ خانوارﻫای با درآمد باﻻ قطﻌات گوشت گرانتری را نسبت بﻪ
خانوادهﻫای کم درآمد خریداری مﯽکنند .ﻫمچنیﻦ با توجﻪ بﻪ نتایج مﯽ-
توان بیان کرد کﻪ بﻪ دﻟیل اﻫمیت آثار زیستمﺤیطﯽ و ضرورت کاﻫش
آﻻیندهﻫای موجود در ﻫوا ،بهرهگیری از نظام ماﻟیات زیست مﺤیطﯽ در
ﭼارﭼوب نظام ماﻟیاتﯽ کشور مﯽتواند بﻪ میﺰان قابل مالﺣظﻪای در کاﻫش
آﻟودگﯽ مؤثر باشد ﻟذا اعمال ماﻟیات زیست مﺤیطﯽ بﻪ عنوان یکﯽ از
ماﻟیاتﻫای غیرمستﻘیم ضروری است .کاﻫش انتشار گازﻫای گلخانﻪای
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