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 چکیده:
 به نسیدر ایبر هاتمالیا همچونهای اقتصادی جدید و روشها اربزاز ا دهستفاا دارد، طوالنی ایسابقه رکشو دریست زمحیط  از حفاظت نیناقو هرچند
با استفاده از  است. در این راستا، در ایران های زیست محیطی بر مصرف گوشتهدف مطالعه حاضر  بررسی تأثیر مالیات. ستز انیا ردمو ارپاید توسعه
د مصرفی خانوارهای شهری و روستایی های عرضه و تقاضا، اثر مالیات بر آلودگی ناشی از مصرف دو کاالی گوشت قرمز و گوشت طیور در سبکشش

کسید اهای عرضه و تقاضای گوشت قرمز و گوشت طیور و میزان انتشار دیمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطالعات موردنیاز در این مطالعه شامل کشش
ست. گوشت مخصوصاً گوشت قرمز ا مصرف کاهش رب مالیات دارمعنی کربن، متان و نیتروژن است که از مطالعات قبلی گرفته شد. نتایج حاکی از اثر

 زیست محیط تخریب طریق، مانع این از و کند کنترل را آلودگی انتشار تواندمی مصرف گوشت بر مالیات وضع با دولتبنابراین 

 اهمیت دارای زیست محیط آلودگی کاهش در مؤثر حل راه یک عنوان به مالیاتی ابزارهای از استفاده لذا. پایدار گردد توسعه رشد اهداف تحقق و
 .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. 
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 مقدمه -1
 از حال توسعه در کشورهای در محیطیزیست مسائل اخیر، هایدهه در

 انواع مصرف کننده که است. خانوارها گرفته قرار اولویت در ایران جمله
شمار  به آلودگی انتشار منابع از یکی هستند؛ جامعه در و خدمات کاالها

 منابع ای از(. انتشارگازهای گلخانه1395زاده و مداح، آیند )حسینمی
 هایآلودگی عوامل اصلی از یکی کشاورزی بخش از ویژهبه و مختلف
محسوب  زیستی تنوع و هوا و آب در عمده تغییرات منبع و محیطی زیست

میلیون  10اکسیدکربن با میزان (. دی1387)قربانی و همکاران،  شودمی
 طیورمیلیون تن برای گوشت  8تن انتشار در سال برای گوشت قرمز و 

تن برای  668تن انتشار از گوشت قرمز و  870در جایگاه نخست، متان با 
تن انتشار از گوشت قرمز و  246در جایگاه دوم و نیتروژن با  طیورگوشت 

در جایگاه سوم قرار دارد )صادقی و  طیورتن انتشار از گوشت  189
ای در بعد (. در زمینه تولید و انتشار گازهای گلخانه1391همکاران، 

ی نخست در خاورمیانه و رتبه ای و جهانی، ایران به ترتیب رتبهمنطقه
 World)به خود اختصاص داده است  2012سیزدهم در جهان را در سال 

Resources Institute, 2016)محیطی یک های زیست . مالیات
این  گیرد تاها قرار میشکل از مقررات انگیزشی است که در اختیار دولت

. Mackenzie et al, 2017))دهند  محیطی را کاهشاثرات زیست
محیطی از واحدهای آالینده یکی از ساز و کارهای اخذ مالیات زیست

ها به جو است )قربانی و همکاران، مناسب برای کاهش انتشار آالینده
 شده بررسی مختلفی مطالعات آلودگی در انتشار بر مالیات اثر (.2008

 اثرات با مقایسه Scasmy and Pisa, (2009)است. از جمله، 
 در محیطیمتفاوت زیست سیاست دو محیطیزیست و اقتصادی
 فسیلی سوخت قیمت دو سیاست، این دریافتند که اجرای چک جمهوری

دهد. ایزدخواستی و همکاران می را کاهش آلودگی انتشار و را افزایش
ها هآالیند( نشان دادند که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار 1396)

ها باعث افزایش شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آالیندهمی

( 1389نتایج مطالعات میالنی و محمودی ) .شودشاخص سالمت می

حاکی از آن است که وضع مالیات بر قیمت بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و 
 یعهدر مطال ها شده است.گاز مایع باعث کاهش روند افزایشی مصرف آن

(2018) Hu et al, به  تواندکه مالیات بر محیط زیست می شده تأکید
 مصرف با .زندرا کاهش دهد و به اقتصاد آسیب نمی SO2طور مؤثر 

 افزایش از مانعتوان می حدی تا ،قرمز گوشت ویژه به و گوشت کمتر
 گلخانه حالت دهندة افزایش گازهای درصد 50عمالً  زیرا ،شد زمین دمای

با توجه به . (1389)صمدی،  شود می وارد زمین جو به هادامداری از
، تقاضای گوشت درکشورهای درحال توسعه با FAOهای بینیپیش

سالیانه توجه به افزایش جمعیت و رشد اقتصادی ممکن است از متوسط 
کیلوگرم در  26به  1960کیلوگرم در دهه  10افزایش یابد، مصرف سرانه 

 Vranken etرسد )می 2030کیلوگرم در سال  37و به  2000سال 

al, 2014و در  کیلوگرم 31/11ایران در قرمز گوشت مصرف (. سرانه
 باالتر در ایران کیلوگرم 21 میزان به طیور مصرف و سرانه 17/ 5جهان 

(. 1393بایگانی و همکاران، )رحیمی کیلوگرم، است 12 میانگین جهانی، از
ها باعث کاهش نسبت انتشار گازهای دامگرچه کاهش قابل مالحظه 

ری وای در مقایسه با اقدامات مربوط به انرژی تجدیدپذیر و بهرهگلخانه
(. ولی تغییر در الگوی مصرف یک راهکار Bahr, 2015شود )انرژی می

محیطی، ناشی از تولید گوشت مناسب برای مقابله با مشکالت زیست
-غییر در الگوهای مصرف شامل یارانهاست. ابزارهای سیاستی برای ایجاد ت

 Röös et) های اطالعاتی یا مالیات استها یا مقررات قیمتی و کمپین

al, 2013)محیطی گوشت یکی از اقدامات های زیست. مالیات

پیشگیرانه پیشنهادی است. مالیات برای کاهش تقاضای گوشت است که 
(. Sall, 2018به سرعت در حال افزایش است ) 1980از اوایل دهه 

زیست دیگر یک کاالی رایگان شوند محیطها از آنجا که موجب میمالیات
نبوده و آلوده نمودن آن برای آلوده کننده و نفع برنده از این آلودگی )با 
مصرف یا فروش کاالیی که تولید آن با آالیندگی همراه است( هزینه 

 نماید )جباری وداشته باشد، تا حد زیادی به کنترل آلودگی کمک می
آمده است  ,Fiala (2008)در برخی مطالعات از جمله  (.1396همکاران، 

که براساس پروسه تولید فعلی، محصوالت گوشتی تأثیر قابل توجهی بر 
ی ادرصد انتشارات فعلی گازهای گلخانه 24تا  15محیط زیست داشته و از 

رده ستم گسترا به خود اختصاص داده است. در این مطالعه تحت یک سی
CAFO  تأکید شده که تولید گوشت در آینده همچنان تولید کننده بزرگ

از انتشار گازهای  ٪6.3ای خواهد بود، که به میزان گازهای گلخانه
طراحی مؤثر مالیات بر مصرف  خواهد بود. 2030ای فعلی در سال گلخانه

در آن  مواد غذایی در مطالعات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، که
ییر رژیم غذایی برای بهبود مالیات اعمال شده به طور عمده به منظور تغ

 در پژوهشی توسط .(,Sall & Gren 2015است )سالمت 

Mackenzie et al, (2017)   های زیستافزایش سطح مالیاتبه-

امل ترین عومحیطی، به منظور تغییر رژیم غذایی به عنوان یکی از مهم

 Ekins et al, (2011)ای اشاره شد. گازهای گلخانهدر کاهش انتشار 

 بر کاالها، قیمت افزایش طریق از مالیات دریافتند وضع ایمقاله در
دارد. نتایج مطالعه صمدی  اثر زیست محیط کنندهکاالهای آلوده مصرف

استفاده بیش از اندازه از گوشت، عالوه بر  ( حاکی از آن است که1389)
افراد زیان باراست به سیاره در حال احتضار )زمین( اینکه برای سالمتی 

بادی و همکاران، عشود زند و باعث افزایش دمای آن مینیز لطمه می
های مواد غذایی برای دستیابی به ( با استفاده از مالیات و یارانه2016)

د توانناهداف کاهش انتشار نشان دادند که این اهداف محدود اما مفید می
وسط در پژوهشی دیگر ت .گرددتغییر در رژیم غذایی تنظیم می تنها با چند

Zech & Schneider, (2013) سازی بخش با استفاده از مدل بهینه
 انتشار درصد از کاهش 43که  کردندجنگل و کشاورزی اروپا مشخص 

ای از طریق کاهش میزان مصرف داخلی مواد غذایی گازهای گلخانه
 با استفاده از مدل منطقی ,Bonnet et al (2018)گیرد. صورت می

پرداخت مالیات مصرف گوشت گاو، تنها در سطح باالیی را عامل الجیت 
در اتحادیه اروپا پیامدهای جایگزینی  .دانستندحرکت به سوی غذای پایدار 

از غذاهای مشتق شده از حیوانات با غذاهای گیاهی براساس  25-50٪
ابد یانرژی رژیم غذایی، نشان داد که مصرف گوشت به نصف کاهش می

(Westhoek et al, 2014در سال .) های اخیر، استفاده از
-های زیستکارکردهای بازار و ابزارهای اقتصادی برای کنترل آلودگی

ن ابزارهای اقتصادی، مالیات میان ای محیطی افزایش یافته است. در
باشد که در اکثر کشورها به های کنترل میمحیطی یکی از روشزیست
توانند در بخش رود. ابزارهای مالیاتی میکار می های مختلف بهصورت
. بر این اساس در این (1387)اسدی،  های هوا بکار گرفته شوندآالینده

-یدسه آالینده  با سطح خسارتمتناسب محیطی مقاله مالیات زیست
اکسید کربن، متان و نیتروژن ناشی از مصرف گوشت برآورد خواهد شد. 

باشند که نقش زیادی در های مهم هوا میاین سه آالینده از آالینده
  یمقاله حاضر شامل دو مرحله اصلی است: مرحلهگرمایش جهانی دارند. 

-برای انواع گوشت و مرحلهو تقاضای جدید  اول محاسبه و معرفی مالیات

ای بعد از معرفی گازهای گلخانهمحیطی زیستی دوم برآورد انتشار 
  مالیات است.
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 روش تحقیق -2
عنوان میانگین هزینه خسارت از آالینده محاسبه  مالیات برای هر کاال به

( 1ه )رابطبه صورت گوشت برای انواع محیطی مالیات زیستلذا شود. می
 (.Sall & Gren, 2015) شودتعریف می

(1) ADi  ∑ ei,j
h
i  =taxj 

: taxj 

:i (i = 1,………, hآالینده ) 

j:  کاال 

: ADi  

مستقیم بر تولیدکنندگان محیطی به صورت های زیستمالیات گرچه
قل کنندگان نیز منتشود ولی به صورت غیرمستقیم به مصرفاعمال می

کنندگان از این مالیات سهم مصرف (.1395زاده و مداح، )حسینشود می
 :(Perloff, 2012)( مشخص نمود 2توان با استفاده از رابطه )را می

(2)                                                                            
Δρ

Δτ
 = 

η

η− ε
 

Δρ

Δ𝜏
به میزان که است مصرف کننده مالیاتی ی سهم دهنده: نشان 

ر دهای عرضه و تقاضا بستگی دارد و در این مطالعه کششسانی منحنی
 ته شد.در نظر گرفهای عرضه و تقاضا( وضعیت تعادل )بدون تغییر منحنی

نشان  Δρو  محاسبه شدهنشان دهنده نرخ مالیات  Δ𝜏که در این کسر 
اولیه  مفرلذا است. در نظر گرفته شده دهنده سهم مصرف کننده از مالیات 

) Δτ این رابطه به صورت
η

η− ε
= ) Δρ    .است 

: η ی کشش تقاضا در وضعیت تعادل بازاردهندهنشان 

: 𝜀 دهنده کشش عرضه در وضعیت تعادل بازارنشان 
های عرضه به نسبت جمعیت در مناطق الزم به ذکر است که کشش

شهری و روستایی در نظر گرفته شده است که برای مناطق شهری معادل 
تقاضای اولیه این است. همچنین  4/0و برای مناطق روستایی معادل  6/0

 (، کشش1391بخشوده ) ی لیانی وهای تقاضا از مقالهمحصول و کشش
( و کشش عرضه 1387ن )زاده و همکارااز مطالعه حسین طیورعرضه 

، ( استخراج شده است1391شهابادی و تشکری )گوشت قرمز از مطالعه 
ر در تغیی های مربوطه ثابت فرض شده است.که برای تمام نقاط منحنی

 شد ( محاسبه3رابطه )تقاضا بعد از اعمال مالیات به صورت 

 (Sall & Gren, 2015.) 

 (3)                                       εj,k
M ∑

∆pk

pk

m
k  =

∆Qj

QJ
 

کننده در کشش تقاضای مارشالی از حاصلضرب سهم مالیاتی مصرف
  .آیددرصد تغییر در تقاضای گوشت به دست می

∆Qj Qj⁄ پس از اعمال مالیات  در تقاضا ی درصد تغییردهندهنشان:   
 .است

 ∆Pk Pk⁄  :زایش قیمت هر کاال با مالیات است.درصد اف 

εj,k
M  : قیمتی مارشالی است.کشش 

توان با در اختیار داشتن تقاضای اولیه و درصد تغییر در تقاضا، بنابراین می 
  قالب در آلودگی بر مقدار تقاضای ثانویه را برآورد نمود. در واقع مالیات

 

شود. می تعریف کاال قیمت از شکل درصدی به غیرمستقیم مالیات یک
 قیمت زیست، محیط کننده آلوده کاالهای بر مالیات تعریف، اعمال این با

 (:1395زاده و مداح، دهد )حسینمی افزایش (4)رابطه  طریق از ها راآن

 (4)                                  pk   (τi   +1  )= Pk
new 

 که در آن:

pk :  قیمت اولیه کاالها 

: Pk
new  

: τi        

برای هر یک از انواع گوشت، میزان اولیه انتشار این گازها از مقاله صادقی 
( استخراج شد. اثر مالیات به عنوان تفاوت در گازهای 2015) و همکاران

( 5ی )شود که به صورت رابطهخروجی با و بدون مالیات محاسبه می
 (.Sall & Gren, 2015)برقرار است 

(5)                                         ∆Qj ∑ eij
m
j  =∆EI 

  i:   انتشار آالینده 
 jکاال : 

:m تعداد کاال 

E𝑖محصوالت گوشتی  ای بر تمام: به عنوان مجموع انتشار گازهای گخانه
 . شودمحاسبه می

 

 نتایج  -3
محیطی بر دو محصول گوشت قرمز های زیستدر این مطالعه تأثیر مالیات

)کربن، متان و  ایاز نظر مضرات سه نوع گاز گلخانه طیورو گوشت 
یزان در ابتدا بایستی م نیتروژن( در مناطق شهری و روستایی بررسی شد.

)اعم از گوشت گوشت از ای به ازای هر کیلوگرم انتشار گازهای گلخانه
ها را برآورد کرد. را مشخص نمود و خسارت ناشی از آن( طیورقرمز و 

از  محیطی ناشیهر محصول گوشتی از خسارت زیست ایسطح مالیات بر
ای در مرحله تولید آن برگرفته شده است. انتخاب انتشار گازهای گلخانه

-موجود و امکان محاسبه آسیب زیست ها براساس اطالعاتاین آالینده

 محیطی به لحاظ پولی است.

 

 

 قیمت نهایی کاالها

 نرخ مالیات

 میانگین هزینه خسارت

 مالیات
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 و قیمت اولیه این محصوالت ای، تولید اولیه محصوالت گوشتیمیزان انتشار اولیه گازهای گلخانه -1 جدول

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

اکسیدکربن برای انواع گوشت برحسب میلیون تن میزان انتشار اولیه دی
باشد و میزان انتشار متان و نیتروژن بر حسب تن است. تولید اولیه این می

یز به ها نمحصوالت بر حسب کیلوگرم بیان شده است و قیمت اولیه آن

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

 

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

(2012)شهابادی و تشکری  و  (2008زاده و همکاران )(، حسین2012منبع: لیانی و بخشوده )

 
و تقاضا مربوط به های عرضه مقادیر ذکر شده در جدول برای کشش

ش شباشد. کبه تفکیک مناطق شهری و روستایی می مطالعات قبلی و

و  2012)ی )شهابادی و تشکر 25/0دل عرضه برای گوشت قرمز معا

، با توجه به اینکه (2008)زاده و همکاران حسین بوده 43/0 طیوربرای 

ست بایمناطق شهری و روستایی بیان شده، می تقاضا در قالب کشش
یت ها به نسبت جمعکشش عرضه هم متناسب با آن به کار رود لذا کشش

برای مناطق  4/0بت گردد. این ضرایب به نسلحاظ می در این مناطق
ی مناطق شهری در نظر گرفته شده است. برا 6/0روستایی و به نسبت 

 باشد.می گرمکیلو مقدار تقاضای اولیه هم بر حسب

 

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

انواع 

 گوشت
 سطح خسارت میزان انتشار

مالیات 

 نهایی

 قیمت نهایی

 
 روستایی    شهری   نیتروژن          متان     کربن     متان          نیتروژن               کربن     

گوشت 

 قرمز
0192/0 00000047/0 000001/0 192/0 00014/0 00002/0 192/0 46/49 85/51 

گوشت 

 طیور
0042/0 00000009/0 0000003/0 042/0 00003/0 000006/0 042/0 43/24 32/45 

 های پژوهشمنبع: یافته

گیری اندازه Farajzadeh (2018)در برخی از مطالعات قبلی مثل 
ویت اول .محیطی به صورت پولی در نظر گرفته شده استهای زیستآسیب

از لحاظ مالیات بر انتشار گازهای  GHGهای خسارت برای تعیین هزینه
دالر  21دالر برای هر تن دی اکسید کربن،  10ای است که مبلغ گلخانه

دالر برای هر تن نیتروژن است  310تن متان و برای هر 
(Farajzadeh, 2018داده .) های مربوط به انتشار اولیه گازهای

ی صادقی و همکاران ای برای محصوالت گوشتی، از مقالهگلخانه
( 2015( استخراج شده است. در مقاله صادقی و همکاران )2015)

اجتماعی  حسابداری ماتریسروش  از استفاده میزان این سه انتشار با
به منظور  است. گرفته قرار مطالعه مورد های کشاورزیدر زیربخش

به دست آوردن میزان انتشار کربن، متان و نیتروژن به ازای هر کیلوگرم 
تولید شده نیاز است که میزان تولید اولیه این  طیوراز گوشت قرمز و 

لو سپس به ازای هر کی محصوالت را بر حسب کیلوگرم در اختیار داشته و
محصول تولیدی میزان انتشار را محاسبه کرد. سطوح خسارت و سطوح 

برای هر کیلوگرم از این آورده شده است. که  3مالیات نهایی در جدول 
عیین ی تمربوط به خانوار شهری و روستایی بیان شده است. نحوه محصول

ید تولی از است که مجموع سطوح خسارت ناشاین سطوح به این صورت 
یک کیلوگرم از هر محصول را به دست آورده و به عنوان مالیات در نظر 

شود و سپس تغییرات قیمت برای این محصول بعد از اعمال گرفته می
شود. الزم به ذکر است که برای به دست آوردن سطوح مالیات محاسبه می

 قیمت اولیه میزان تولید اولیه میزان انتشار اولیه انواع گوشت

 روستایی     شهری        - نیتروژن   کربن                متان            -

 5/43               5/41 518946000 246                870                10 گوشت قرمز

 5/43               5/41 1919019000 189                668                  8 طیورگوشت 

 انواع گوشت
کشش غیرجبرانی 

 تقاضا
 مقدار تقاضای اولیه کشش عرضه

 روستایی      شهری              شهری          روستایی روستایی    شهری     -

 222512778/4 493828221/6 1/0 15/0 -92/0 -73/0 گوشت قرمز

 583675108/9 1295364891/1 28/0 43/0 -75/0 -63/0 طیورگوشت 
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لحاظ  رخسارت بایستی میزان انتشار مربوط به هرکدام از سه نوع انتشا
شده را متناسب با قیمت آن محاسبه نمود و سپس خسارت را به ازای هر 

 3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول کیلوگرم گوشت به دست آورد. 
دالر در هر کیلوگرم  192/0اکسید کربن معادل متوسط هزینه انتشار دی

 042/0معادل  طیوراز گوشت قرمز برآورد شده، این میزان برای گوشت 
است. متوسط هزینه خسارت متان و نیتروژن برای هر کیلو گوشت قرمز 

معادل  طیورو برای گوشت  00014/0و  00002/0به ترتیب معادل 

-الزم به ذکر است که بیشبرآورد شده است.  00003/0و  000006/0

ه اکسید کربن است کترین میزان انتشار در هر کیلوگرم مربوط به دی
برآورد  طیوربرای گوشت  0042/0برای گوشت قرمز و  0192/0 معادل

ای هترین هزینهشده است. در کل، یک کیلو گوشت قرمز دارای بیش
 خسارت بود.

 

 

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

 های پژوهشمنبع: یافته

 توان باروستایی را میکننده در مناطق شهری و سهم مالیاتی مصرف
های عرضه و تقاضای مربوطه به دست آورد سپس سهم استفاده از کشش

گردد و از حاصلضرب آن در کننده از مالیات لحاظ شده محاسبه میمصرف
نابراین آید. بکشش تقاضای مارشالی، درصد تغییر در تقاضا به دست می

، اولیه این محصوالتتوان با استفاده از این درصد تغییر و تقاضای می
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 محصوالت ذکر شده ضرب شده و از کسر مقدار محاسبه 

اسبه ع گوشت را محتوان تقاضای ثانویه برای انواشده از تقاضای اولیه می
 تقاضا کشش مارشالی مقدار ،3و  2براساس نتایج جداول  نمود.

، -73/0ترتیب در مناطق شهری به طیوربرای گوشت قرمز و گوشت 
 دهندمی نشان که است -75/0، -92/0و در مناطق روستایی  -63/0

درصد بر گوشت  042/0گوشت قرمز و  بر مالیات درصد 192/0اعمال 

 طور به را قیمت، تقاضای اولیه این کاالها افزایش کانال از طیور
به ترتیب میزان ، 4طبق نتایج جدول و  قرار داده تأثیر تحت معکوس

و در  007/0و  023/0در مناطق شهری معادل  این محصوالتتقاضای 

این  که .کاهش داده است 005/0و  017/0مناطق روستایی معادل 

 محیط آلودگی کاهش در را آلودگی بر مالیات اثر مسئله

 .کندمی زیست تقویت
 
 

 

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

 

های پژوهشمنبع: یافته

 رو اعمال آن دتغییر در تقاضا همانطور که ذکر شد پس از محاسبه درصد 
 توان میزان تقاضای ثانویه برای محصوالت را برآورد کرد.میزان اولیه می

ترین میزان کاهش در تقاضا مربوط به آید که بیشبرمی 5از نتایج جدول 
.باشدگوشت قرمز می

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

 سهم در انتشار نیتروژن سهم در انتشار متان سهم در انتشار کربن انواع گوشت

 %2/1 %7/1 %6/1 گوشت قرمز

 %6/1 %3/1 %2/1 طیورگوشت 

 %17 %5/10 %2/10 کل بخش کشاورزی

 55 (ton)      4548 (ton) 1632 (mton) میزان انتشار در بخش کشاورزی

 457 (ton)     38126 (ton) 9067(mton) های مختلفمجموع میزان انتشار در بخش
(2015صادقی و همکاران ): منبع

 درصد تغییر تقاضا در مناطق مناطق سهم مالیاتی انواع گوشت

 روستایی                  شهری       روستایی                شهری   

 -017/0 -023/0 098/0 17/0 گوشت قرمز

 -005/0 -007/0 18/0 28/0 طیورگوشت 

 مقدار تقاضای نهایی میزان کاهش تقاضا انواع گوشت

 روستایی                       شهری روستایی             شهری              

 218730066/17 482470172/50 3782712/23- 11358049/09- گوشت قرمز

 580756733/36 1286297336/87 2918375/54- 9067554/23- گوشت طیور
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و همچنین سهم کل بخش کشاورزی  طیورسهم گوشت قرمز و گوشت 
ای به صورت درصدی از انتشارات بیان شده است. از انتشار گازهای گلخانه

دهد که سهم کل بخش کشاورزی در انتشار این سه نوع نتایج نشان می
ای لحاظ شده در درصد از کل انتشارات گازهای گلخانه 7/37آالینده 

درصد و سهم  4/5دهد و سهم گوشت قرمز مطالعه را به خود اختصاص می
درصد از کل لحاظ شده در بخش کشاورزی را به خود  1/4 طیورگوشت 

درصد از کل این انتشارات در بخش  5/9دهد. در مجموع اختصاص می
.ستشاورزی مربوط به این دو محصول اک

 

 ای ناشی از مصرف قبل از اعمال مالیاتمجموع گازهای گلخانه -7 جدول

 پژوهشهای منبع: یافته

ای به ازای هر کیلوگرم از گلخانهپس از برآورد مجموع گازهای   
محصوالت و همچنین با در اختیار داشتن تقاضای اولیه محصوالت، 

توان میزان انتشار ناشی از مصرف محصوالت در مناطق شهری و می
شاهده است. قابل م 7روستایی را  برآورد کرد. که نتایج آن در جدول 

شت نتشار مربوط به گوترین میزان اآید بیشبرمیهمانطور که از نتایج 

در مناطق شهری و معادل تن  9481501/85قرمز است که معادل 

در مناطق روستایی است.تن  4272245/34

 

ای بعد از اعمال مالیات بر مصرفمجموع انتشار گازهای گلخانه -8 جدول  

 

پژوهشهای منبع: یافته        
 

ای منتشر شده از هر کدام از پس از محاسبه مجموع گازهای گلخانه
محیطی، با اعمال مالیات بر مصرف محصوالت قبل از اعمال مالیات زیست

در مناطق شهری و روستایی میزان انتشار بعد از لحاظ مالیات محاسبه 
شود. به اینصورت که به منظور به دست آوردن مجموع انتشار بعد از می

اعمال مالیات، با در اختیار داشتن مجموع انتشار به ازای هر کیلوگرم از 
وان تمحصوالت و مقدار تقاضای ثانویه در مناطق شهری و روستایی می

 میزان انتشار بعد از منظور کردن مالیات را محاسبه کرد.

بعد از اعمال مالیاتای تفاوت در انتشار گازهای گلخانه -9 جدول  

 های پژوهشمنبع: یافته 

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، 

تشار ترین کاهش در انبیش آیدشود. همانطور که از نتایج برمیمحاسبه می

در مناطق تن  218074/53مربوط به گوشت قرمز است که معادل 

زوم لتن در مناطق روستایی است. نتایج بیانگر  72628/07شهری و 

مصرف گوشت به منظور کاهش انتشار  محیطی براعمال مالیات زیست
 .کندای ناشی از مصرف را تأکید میگازهای گلخانه

 پیشنهادهاگیری و نتیجه -4

ای در جو زمین باعث افزایش افزایش روزافزون غلظت گازهای گلخانه
-المللی جهت کاهش و کنترل انتشار این آالیندهنگرانی و فشار جوامع بین

بنابراین با توجه به روند روبه افزایش سرانه انتشار گازهای . ها شده است
طی محیتی و زیستهای مالیاای در ایران، نیاز به اعمال سیاستگلخانه

 مثل کاالها برخی زیست است. مصرفجدیدی برای حفظ محیط
 مطالعه با این شود. می آلودگی انتشار خانوارها موجب گوشت، توسط

محیطی متناسب با سطوح خسارت سه آالینده هدف اعمال مالیات زیست
این  درباشد. گوشت می اکسید کربن، متان و نیتروژن برای مصرفدی

 انواع گوشت
ای قبل از اعمال مجموع گازهای گلخانه

ton)مالیات به ازای هر کیلوگرم  kg)⁄ 

 ای ناشی ازمجموع گازهای گلخانه

 (tonمصرف قبل از اعمال مالیات )

 روستایی                                شهری    -

 4272245/34 9481501/85 0/0192 گوشت قرمز

 2451435/45 5440532/54 0/0042 گوشت طیور

 انواع گوشت
ای قبل از اعمال مالیات مجموع گازهای گلخانه

ton)به ازای هر کیلوگرم  kg)⁄ 

ناشی                                                      ایمجموع گازهای گلخانه

 (tonاز مصرف بعد از اعمال مالیات )

 روستایی        شهری                      -

 4199617/27 9263427/31 0/0192 گوشت قرمز

 2439178/28 5402448/81 00420/ گوشت طیور

 (tonتفاوت در انتشار بعد از اعمال مالیات بر مصرف ) انواع گوشت

 روستایی                                                   شهری -

 72628/07- 218074/53- گوشت قرمز

 12257/17- 38083/73- گوشت طیور
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ای به ازای هر کیلوگرم گوشت ، میانگین انتشار گازهای گلخانهمقاله
تولیدی در ایران محاسبه شده و مشخص شد در بین انواع گوشت تولیدی، 

ترین میزان انتشارکربن، نیتروژن و متان را دارد و عامل گوشت قرمز بیش
حاکی از آن  3نتایج جدول  .آیداین سه آالینده به حساب میاصلی انتشار 

های ترین هزینهدر کل، یک کیلو گوشت قرمز دارای بیشاست که 
مدل تقاضای تقریباً  تخمین از حاصل براساس نتایجخسارت است. 

در مناطق  تقاضا کشش مارشالی مقدار به دست آمده برای ال وایده
گوشت قرمز و  بر مالیات درصد 192/0اعمال  شهری و روستایی،

افزایش قیمت، تقاضای اولیه  کانال از طیوردرصد بر گوشت  042/0
و به ترتیب  قرار داده تأثیر تحت معکوس طور به را این کاالها

و در  007/0و  023/0ها را در مناطق شهری معادل میزان تقاضای آن
 نتایج که داده استواحد کاهش  005/0و  017/0مناطق روستایی معادل 

 کاهش در را آلودگی بر مالیات اثر این کاهش در 5جدول 

درصد تغییر کند. الزم به ذکر است که می زیست تقویتمحیط آلودگی
ها برای انواع مختلفی از این محصول برابر می شود، به طوری که قیمت

ان همها، با قیمت گوشت چرخی از انواع گوشت قرمز و فیله هر کدام از آن
گوشت در مورد میزان  هابه این ترتیب، کمبود دادهبد. یادرصد افزایش می

چند منطقی است فرض  مصرف شده توسط هر خانواده مهم نیست، هر
تری را نسبت به کنیم که خانوارهای با درآمد باال قطعات گوشت گران

-با توجه به نتایج می همچنینکنند. های کم درآمد خریداری میخانواده

محیطی و ضرورت کاهش توان بیان کرد که به دلیل اهمیت آثار زیست
در  زیست محیطیگیری از نظام مالیات های موجود در هوا، بهرهآالینده

ش ای در کاهتواند به میزان قابل مالحظهچارچوب نظام مالیاتی کشور می
به عنوان یکی از  زیست محیطیآلودگی مؤثر باشد لذا اعمال مالیات 

ی اکاهش انتشار گازهای گلخانههای غیرمستقیم ضروری است. یاتمال

نشان داده شده است. نتایج ارائه شده  8ناشی از اعمال مالیات در جدول 
ترین در این جدول تأکید دارد که که کاهش گوشت قرمز یکی از مهم

از انتشار گازهای  محیطی ناشیاقدامات برای کاهش اثرات زیست
سطوح جدید نه تنها میزان انتشار کربن در هر کیلو تولید ای است. گلخانه

دهد، بلکه همچنین میزان مالیات و سهم تأثیر قرار می گوشت را تحت
های جمع شده را نسبت به کل میزان انتشار از تولیدات در ایران را آلودگی

دهد. این اثرات سطوح مالیات باالتر بر محصوالت تحت تأثیر قرار می
 وضع با دولتشود. دتاً بر اهمیت هر محصول دیده میگوشتی عم

 انتشار تواندمی زیستمحیط کننده آلوده کاالهای بر مالیات

 محیط تخریب طریق، مانع این از و کند کنترل را آلودگی

پایدار گردد. کاهش گوشت در  توسعه رشد اهداف تحقق و زیست
رانی کمک کنندگان ایتواند به بهبود سالمتی برای مصرفنتیجه مالیات می

 های مصرفی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف زیستکند. مالیات
قایسه ای مهای کاهش تولید گازهای گلخانهمحیطی نیز باید با دیگر روش

شود. یکی از دالیل مالیات بر گوشت در سمت مصرف بازار به دلیل 
بسیاری از مشکالت سیاسی در پرداخت مالیات بخش کشاورزی در 

کشورها است. یک مالیات بر مصرف ممکن است به دلیل اثرات آن بر 
. محیطی مزیت نسبی داشته باشدن آالینده و در نتیجه اهداف زیستچندی

یابی صرفه برای دستحلی مقرون به راهمحیطی مالیات زیستبه طور کلی، 
به  محیطی برای یک هدف در هر زمان، بدون توجه زیادبه اهداف زیست

 باذا ل .است محیطیتأثیرات احتمالی این اقدامات بر سایر اهداف زیست
 از حاصل جیرخا اوانفر هایو هزینه یستز  محیط حفظ همیتا به توجه

-ی زیستهاتمالیا ار،پاید توسعه در آن همیتا و یستز تخریب محیط

 از ناشی راتخسا های خارجیهزینه انجبر ایبر مناسبی اربزا محیطی
دهد. کاهش ثباتیبا حد به را گیدلوآ رنتشاا تا کرده همافر گیدلوآ
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