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 چکیده

 خود هايبرنامه و هاسياست اعمال با گذارانو سياست هاباشد. دولتمي محيطيزيست هايبحران اخير قرن در هادولت روي فرا هايچالش از يکي
 کااهش دهناد.   را زيست محيط بر انسان مداخالت بارزيان و منفي اثرات و آيند فائق زيستحوزه محيط در آمده وجود به مشکالت بر تا کنندمي تالش

هااي مخارم محايط زيسات     اقتصادي نظير مالياات بار فلاليات    هايروش و ابزارها از استفاده محيطي،زيست تخريب کاهش و کنترل هايراه از يکي
 اين مطالله با هدف برآورد ماليات سبز مناسب بر انتشار گاز متان در صنلت گاوداري شيري استان همدان صورت گرفته است. براي اين منظور، .باشدمي

ها براي هزينه توليد ايان بخاش از طرياق    گيري ساده انتخام و دادهشيري استان همدان به روش نمونهواحد پرورش گاو  44آمار و اطالعات مربوط به 
ها با لم شفرد، ملادالت تابع هزينه ترانساوو  و ساهم هزيناه باه صاورت      با محاسبه سهم هزينه .گردآوري شد 1395-96 تهيه پرسشنامه در طي سال

بوده که بياانرر   99/0محاسبه شده به صورت تک ملادله براي تابع هزينه ترانسوو   (2R)ر ضريب تليين مقدا، برآورد شد. (ISUR)سيستمي و با روش 
کار، قيمات انار ي و قيمات دارو    دام، دستمزد نيروي درصد از تغييرات هزينه کل توليد شير توسط متغيرهاي مقدار توليد شير، قيمت خوراک 98توضيح 

درصاد از   1/1دهد مقدار بهينه ماليات سبز بر انتشار گاز متان در صنلت گاوداري شيري استان همادان،  نتايج نشان مي باشد. همچنينواکسيناسيون مي
 شود.کيد ميأاي متان تبنابراين بر اعمال ماليات سبز به منظور کاهش انتشار گاز گوخانه شود.درآمد اين صنلت را شامل مي

 

 ISURهاي شيري، ماليات سبز، ، گاوداريتابع هزينه ترانسوو  :هاي کلیديواژه

 

   1 مقدمه

 کااالن  هاااي سياسات در اصوي هايمؤلفه از يکي زيستمحيط
 نظاامي،  قدرت قبيل هااي ديرر ازمؤلفاه از بساياري و باوده جهااني
 دليال  هماين  به. دهدمي قرار تأثير تحت را غيره و اقتصادي سياسي،
 محايط  با آن سازگاري کالن، فلاليت هر نيازپيش عامال و تارينمهم
 ايبااه انادازه   زيساتمحيط اهميت اين، بر عالوه. بود خواهد زيست
 و هاا ريازي برنامه از بسياري در آن به جهاني توجه بر عالوه که است

. است شده مطرح اولويت عنوان نياز به بخشاي، هاايگاذاريسياست
 جاادي  توجاه زيساتمحيط مسأله به چهارم برنامه قانون در ايران در

 «محيطاي زيسات  توجيه» شرط هاپرو ه اجراي در حتي و شاده است
 گازهاي هااي اسيدي،باران هوا، آلودگي. (13است ) قرارگرفته نظر مد

 زاياااي،بياباااان خاااک،  فرساااايش هاااا،جنرال  تخريااب اي،گوخاناه 
 و جمليات  افازايش  تبلاات  از و زيرزميني ساطحي هاايآم آلاودگي
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. (13) شااود ماي محساوم يافته توسله درکشورهاي اقتصادي توسله
 رشد توسله، حال در کشورهاي در اقتصادي ناکارامدي ساوي ديرر از

 هااي گاذاري نامناساب، سياسات  گاذاريقيمات فقار، تشديد جمليت،
 داشااتن  باادون  منااابع  از ناپايادار بارداريبهره و نامتوازن و مقطلي

 روزافازون  تخريب کشورها، اين براي اقتصاادي اساسي دساتاوردهاي
 و اقتصااد  متقابال  تاأثير  .(13) اسات  داشاته  همراه به را زيستمحيط
 بااه  اساات،  پوشيچشم غيرقابل واقليتي يکديرر بر نيز زيستمحيط
 تأثير زيستمحيط بر بطور مستقيم اقتصادي تصميم کاه هر ايگوناه
. کناد متاأثر مي را اقتصااد نيز، محيطيزيست هايسياست و گذاردمي
 باين  در. اسات  مالي سياست اقتصادي کالن هايسياست اين از يکي
 جامله به را کارايي عدم کاه کمترين ماليااتي پايه تنها ها،ماليات انواع
 کااه  ساابز  مالياات. است محيطيزيست هايماليات کند،مي تحميل
 را کاارايي  تنها نه شود،مي اعمال زيستيمحيط هاياناواع آلودگي بار

 از ناشاي  هااي هزينااه  کاااهش  دلياال  باه  بوکاه  کند،نمي دارخدشه
 کاه  مالياات  ناوع  ايان . دهدمي افزايش نيز را اجتماعي فايده آلودگي،
 «سابز  مالياات »اصاطالحا    شاود وضااع ماي   هزيناه پاياه بار اغواب
 پس و شودمي وضع آلودگي توليدکننده سبز بر ماليات(. 23) گويندمي
 باا  آلودگي توليدکننده طرف خصوصي هايهزينه احتساام ماليات، از
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 اساساي  يياک اياده . باشادماي مساوي فلاليت اجتماعي هايهزينه
 محيطيزيست منفلت با بايد فقط توليد که است اين سبز ماليات براي
 اشاتغال  و کاارايي  بهباود  باعا   ايان بايد بر افزون(. 23) باشد همراه

. نامنااد ماي 1"مضااعف ساود" را تاأثير ايان اصاطالح در کاه شاود
 باعا   کاه  کساني و کارخانجات از ماليات نوع اين نتيجاه دريافت در

 کااهش  اينکااه باعا    باار  عااالوه  شاوندماي زيستمحيط آلودگي
 براي درآمدي منبع يک بلنوان تواندمي شود،مي زيستمحيط آلودگي
 ناوع  ايان  آوريجماع  طرفاي  از آياد،  باه حسام زميناه اين در دولت
نيااز   اقتصاادي ثبات و محيطيزيست هايهزينه کاهش باع  ماليات
 (.23) گرددمي

 به ايران حتي و جهان شهرهاي از بسياري در هوا آلودگي امروزه
 جادي گارفتن   باه  وادار را هاا دولت که است کرده پيدا اهميت قدري

 باراي  بوندمادت  و مادت کوتااه  هايبرنامه و هاسياست اتخاذ و مسأله

 زيارا  (11) نموده اسات  آلودگي افزايش از جووگيري و آلودگي کاهش

 تحت را شهري هايفلاليت و شهروندان زندگي ابلاد کويه ملضل، اين

 رفاه و کندمي تحميل بر دولت را بااليي هايهزينه و دهدمي قرار ثيرتأ

  (.11) دهدمي کاهش شدت به را شهروندان

 زيسات، محايط  هايآسيب کاهش براي فوق مباح  به توجه با

 توجاه  ماورد  اخيار  دهاه  چناد  طاي  کاه  مناسابي اسات   بستر ماليات

 انتشاار  بار هزيناه   داللات  مالياات  ايان  اسات.  گرفته قرار اقتصاددانان
 ازاي باه  مالياات  وضاع  طريق از دولت توسط شده آوريجمع آلودگي

 .دارد خاک و آم هوا، در انتشار آلودگي
 هااي بخش زير از يکي دامي هايفلاليت و دامپروري زيربخش

 از بزرگترين يکي گاوهاي شيرده ويژه به هادام است و کشاورزي مهم

 .روناد ماي  شمار به کشاورزي بخش در ايگوخانه گازهاي انتشار منابع
باشد کاه  اي ميترين گازهاي گوخانهاي متان از جموه مهمگاز گوخانه

هايي هاي صنلتي از جموه مکانريآيد و گاودابوسيوه گاو به وجود مي
 ياباد. گااز  ايي انتشاار ماي  باشد که اين گاز به ميزان قابل مالحظهمي
 گواوي  بااد  و شاکم  نفا   از طريق فرعي فراورده يک صورت به متان
 در مختواف  مناابع  وسيوه به شده آزاد متان کل از. شودمي آزاد حيوان
 ميازان  باشاد، مي تنميويون  640الي  400بر حدود  بالغ که سال يک
الاي   65حادود   در کنندگان نشخوار ايروده تخمير از حاصل متان گاز
 پتانسايل  نياز  حياواني  تن محاسبه شده است. فضاوالت ميويون  100
 (.23رود )مي شمار به متان گاز انتشار براي خوبي

هاي انساني است کاه باا   دامپروري و کشاورزي از جموه فلاليت
مين غاذاي انساان رشاد    أزماين و باه منظاور تا    افزايش جمليت کره 

ها ساالنه مقادير عظيماي گازهااي   گيري يافته است. اين فلاليتچشم
اي توليد شاده توساط   کنند. مقدار گاز گوخانهاي را وارد جو ميگوخانه

باشد و ها در کل جهان از سهم بخش حمل ونقل بيشتر مياين بخش

                                                           
1 - Double profit 

ورودي باه جاو ناشاي از     متاان  %28هااي رسامي،   بر اساس آمارنامه

 کودهااي  هاا، مدا روده . تخميار در (IPCC)2باشاد  نشخوار گاوها مي

 کاشات  زمين( و زدن شخم و خاک )کودهاي شيمياي مديريت دامي،

و  2باشاند ) ماي  بخاش  اين در ايگوخانه توليد گاز منابع جموه از برنج
 کشااورزي  هااي فلاليات  از حاصال  کويادي  ايگوخاناه  (. گازهاي14
 اکوسيساتم  و اتمسافر  باين  کاه  باشدمي 4CHو  2CO ،O2N :شامل
 هااي راه طرياق  از و جاذم  فتوسانتز  طرياق  از و عمدتآ داشته جريان
 O2N .شاوند ماي  آزاد آلاي  احتاراق ماواد   و تجزياه  جمواه  از مختوف

 در کااه اساات دينيتروفيکاساايون و نيتروفيکاساايون محصااول جااانبي
درصاد اثار    6ول حدود ئاکسيد نيتروس مس .شودمي سيستم منتشراکو

باشاد و تواناائي آن در جاذم اشاله     )واداشت تابشي( ماي  3ايگوخانه
و  31، 24باشاد ) اکسيد کربن ماي برابر بيشتر از دي 300مادون قرمز، 

قابويت عباور ناور    2COبرابر يک موکول  300حدود  O2N(. موکول 5
يند آاز طريق فر 4CHز (. گا3دهد )منلکس شده از زمين را کاهش مي

 هوازي در خاک، انباشات کاود داماي و   تحت شرايط بي 4متانو نسيس
اثار   %20شود. دوماين گااز مهام کاه حادود      تخمير املائي منتشر مي

شود، متان اسات کاه غوظات    اي )واداشت تابشي( را شامل ميگوخانه
باشد. اکسيد کربن ميبرابر کمتر از مقدار دي 200اتمسفري آن حدود 

برابار بيشاتر از مولکاول     20در هر صورت، هر مولکول متاان حادود   
اکسيد کربن توانائي جذم اشله مادون قرمز را دارد، و پس از ورود دي

 (.24ماند )سال باقي مي 8-11به اتمسفر به مدت 
 کشااورزي  بخاش  که نکته اين نيز و شد گفته آنچه به توجه با
 لازوم  (،14) اسات  نيتاروس  اکسايد  نياز  متان و توليدکننده بزرگترين
 توساله  باراي  بخش کشااورزي  در توليد هايروش به توجه و بازبيني
گازهااي   کااهش  راساتاي  در الموواي بين هايملاهده با منطبق پايدار
 پيماان  باه  اياران  تلهادات  برابار  واقع در. شودمي احساس ايگوخانه
 مختواف  هايبخش ايگوخانه انتشار گازهاي ميزان است الزم کيوتو،
شود و به دنبال آن ميزان ماليات سبز  برآورد کشاورزي بخش جموه از

 .لحاظ شده بر آن برآورد شود
بنابر آنچه که گفته شد بارآورد ميازان بهيناه مالياات سابز بار       

هاي شيري از اهميت اي گاوداريهاي ناشي از گازهاي گوخانهآلودگي
با اساتفاده   1ر جدول د ها برخودار است.بسزايي در کنترل اين آلودگي
هااي صانلتي باا    تلاداد گااوداري   1395از اطالعات مرکز آمار ساال  

فلاليت توليد شير مربوط به کشور و استان همادان آورده شاده اسات.    
واحاد صانلتي گااوداري صانلتي باا       275استان همدان با دارا باودن  

اي متاان  فلاليت توليد شير نقش مهمي در ميزان انتشاار گااز گوخاناه   
 باشد.وليد شده در کشور را دارا ميت

                                                           
2- Intergovermental Panel on Climate Change  

3- Greenhouse Effect 

4- Methanogenesis 
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 )رأس( 1395 -فعالیت نوع حسب و استان همدان بر کشور صنعتي هايگاوداري ظرفیت و تعداد -1جدول 

Table 1- Number and capacity of industrial dairy cattle in Iran and  Hamedan province by type of activity- 2016 (peak) 

 

 استان
Province 

 پرورش گاو شیري

Dairy cattle breeding 

 تعداد گاوداري

Cattle farm 

 ظرفیت کل

Total 

capacity 

 همدان

Hamedan 
275 4264 

 کل کشور

Whole country 
17132 2442943 

 1395ماخذ: مرکز آمار ايران 

Reference: Statistics center of Iran, 2016 

 
 اقتصاادي  هااي روش زيسات و محايط  هايآلودگي با رابطه در

خصاو    در ولاي  اسات  گرفتاه  صورت متنوعي مطاللات هاکنترل آن
 اينجا باه  است. در شده اندکي انجام مطاللات برآلودگي ماليات برآورد

 ياا  و رابطاه  بررساي  به که خارجي مطاللات داخوي و اين از مورد چند

آلاودگي   هااي هزيناه  بارآورد  و اقتصاادي  متغيرهاي بر هاآالينده تأثير
 .شودمي اشاره اند،پرداخته

هزينه وردآبر"اي را با عنوان ( در مطالله11قرباني و همکاران )
 هاي شايري گاوداري در ايگوخانه گازهاي انتشار محيطيزيست هاي

 انتشاار  محيطاي زيست هايهزينه نتايج، انجام دادند، براساس "مشهد
باه   کشاور  و مشاهد  هااي شايري  گاوداري ايگوخانه گازهاي ساالنه
. حسانوو و همکااران    اسات  رياال  ميويارد 3/67910و  68/10 ترتيب
انتشاار   بر سبز ماليات بهينه ميزان برآورد»اي را با عنوان ( مطالله12)
 نتاايج  اساس برانجام دادند. « ايران سيمان صنلت اکسيدکربن دردي

 صانلت  در اکسايدکربن انتشاار دي  بر سبز ماليات نرخ آمده، دست به

 باشد. درصد مي 15با  برابر توليد تن هر ازاي به سيمان
 زيسات محيط حفاظت سازمان جهاني و بانک مطاللات اساس بر 

 مصارف  اثار  در زيسات محايط  اجتمااعي تخرياب   هااي هزينه ايران،

 ،مطاللاه  اين است. در شده محاسبه کشوردر  فسيوي انر ي هايحامل
هازار ميوياارد    106، حدود 1389سال  در هاي اجتماعيهزينه مجموع

( برآورد شاده اسات. ايان    1381هاي ثابت سال ريال )بر اساس قيمت
 ماذکور  ساال  در کشاور  داخواي  ناخاال   تولياد  از %7/19رقم حدود 

 کاارايي  ه محاسابه اي بمطالله ( در20(. مواليي و ثاني )10باشد )مي

 در آنهاا  بار  ثرؤما  عوامال  تلياين  و محيطاي زيسات  فناي، کاارايي  

 باا  نتاايج نشاان داده   پرداختند. سرام شهرستان شيري هايگاوداري

 فناي  کارايي ، ميانرين(DEA)ها داده پوششي تحويل روش از استفاده
 88 محيطاي زيسات  کاارايي  و درصاد  55 کارايي مقيااس  درصد، 95
 ياک  اراياه »عنوان  با خود رساله در (،27شجاعي ) .آمد بدست درصد

اياران   در زيسات  پايادار محايط   مديريت اعمال منظور به مالياتي مدل
 عنوان به سبز ماليات نظر گرفتن در با« کاغذ( صنلت موردي )مطالله

 کاغاذ و  صانلت  براي هزينه ترانسوو  را تابع توليد، هزينه از بخشي

 و است. مقيماي  کرده برآورد %14/7را آن  پسماندهاي بر ماليات نرخ
 مادل  و 1380ساال   ستانده -داده جدول از استفاده (، با19همکاران )

 زيساتي دو محايط  و رفاهي آثار (CGE)محاسبه  قابل عمومي تلادل

 بررسي را فسيوي هايسوخت يارانه و کاهش سبز ماليات وضع سياست

مخاتوط   تکميواي  مسااله  تکنياک  از اساتفاده  مطالله با اين در نمودند.
(MCP) ، 2هااي  آالينده سهم تغييرات و انر ي تقاضايتغيير درCO ،

XNO  وCH در تغيير .است شده ارزيابي مالياتي سناريوي پنج قالب در 
 زيساتي در آثار محيط عنوان به CHو  2CO ،XNOهاي سهم آالينده

 نارخ  عناوان  به %10ماليات  نرخ مطالله اين در است شده نظر گرفته

 زيرا، است. گرفته قرار کيدتأ مورد سوخت( بر )ماليات سبز ماليات بهينه

 نارخ  ايان  زيساتي در محيط آثار لحاظ با رفاه در افزايش نرخ باالترين

 افتد.يم اتفاق ماليات

 هاا، داده تحويال پوششاي   روش از استفاده با (28) بارنز و شورتال
 بارآورد  را اساکاتوند  شيري هايمحيطي گاوداريزيست و فني کارايي
 کااارايي ميااانرين و درصااد 82 فنااي ميااانرين کااارايي . کردنااد
باين   يرابطه بررسي با همچنين. بدست آمد درصد 14محيطي زيست
 به که که واحدهايي رسيدند نتيجه اين به محيطيزيست و فني کارايي
 .دارناد  هام  بزرگتاري  محيطاي کارايي زيسات  هستند، کارا فني لحاط

انتشاار   باا  رابطاه  در ايمقايساه  و (، مطاللاه 34اوزکان و همکااران ) 
 ساه  در شايري  گااو  پارورش  مازارع  در شير توليد ايگوخانه گازهاي
 به طوري. گرفت صورت متحده آمريکااياالت و انروستان ايرلند، کشور
گازهاي  انتشار ميزان باالترين الکتريسيته و ديزل سوخت نهاده دو که

، مطاللاه در  (7)ويوکي  و دادند. کورجئو اختصا  خود به را ايگوخانه
اي در واحدهاي پارورش گااو شايري در    زمينه انتشار گازهاي گوخانه

گااز متاان   دهاد کاه کال    صورت دادند. نتايج نشان مي کشور اکوادور
کيووگرم کاربن   1323اي به ازاي يک راس گاو توليدي از تخمير روده

 کااهش  (، مقادار 15همکااران )  وکيم  دي اکسيد ملادل گزارش شد.

 بخاش  در را کاربن  مالياات  اعماال  از ناشي ايگازهاي گوخانه انتشار
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 باا  داد نشان هاآن نتايج مطالله کردند. برآورد جنوبي نقل کره و حمل

دالر( باه   54هازار وون )  50باه ميازان   2COانتشار  بر ماليات افزايش
 جاايرزين  وجود عدم در حالت 2CO، ميزان انتشار 2COازاي هر تن 

 جايرزين نقويه وسيوۀ وجود حالت در و تن 916124نقويه  وسايل براي

 خود مطالله (، در16 انگ )لي و  يابد.تن کاهش مي 1090325و کارا 

 جانشايني  قابويات  و اکسيدکربندي انتشار ايسايه قيمت فني، کارايي

 اين تجربي نتايج کردند. برآورد و را بررسي چين صنلت در انر ي براي

ميويون تن  680تواند در کل ، مي2COانتشار  که دهدمي مطالله نشان
 ملدني غيرفوزي صنلت توليدات در بالقوه کاهش بيشترين يابد. کاهش

، 2COاي انتشاار  سايه قيمت باشد.مي تن ميويون 53/236ميزان  به و
 صوتي تکثير صنلتدالر در هر تن براي  82/18نيز از بيشترين مقدار، 

 ملادني  صنايع براي تن در هر دالر صفر مقدار، کمترين تا تصويري و

 مياانرين   مقادار  اسات.  در نوسان شيميايي مواد توليدات و فوزي غير

دالر در  13/3، براي صنايع مورد بررساي،  2COانتشار  اي سايه قيمت
، باه  LMDIباا روش   (31هر تن برآورد شده است. تانک وهمکاران )

در ساطح بخاش کشااورزي، صانلت و      2COثر بار انتشاار   ؤعوامل م
اناد و اثارات   پرداختاه  2006-1970هااي  خدمات ترکياه باراي ساال   

دانناد ولاي اثار    باا اهميات نماي    2COتغييرات ساختاري را در انتشار 
در کشور ترکيه باا اهميات    2COمحصول و شدت انر ي را در انتشار 

 2CO(، به بررسي موضوع انتشار 22) رياپائول و باتاچا. نمايندتوقي مي
 اند و مطالله آنها نشان دادههاي اقتصادي هند پرداختهدر سطح بخش

در هماه   2COاست که رشاد اقتصاادي بزرگتارين اثار را بار انتشاار       
هاي اقتصادي داشته اسات و کاارآيي مصارف انار ي و تغييار      بخش

 2COتشار سوخت در بخش حمل و نقل و صنلت باع  کاهش روند ان
شده است و شدت انژي طي دوره مورد مطالله تغييرات زيادي داشته، 

 در بخش کشاورزي نداشته  2COولي اثر محسوسي بر کاهش 
 

 هامواد و روش

 ابزارهااي  و باازار  کارکردهااي  از اساتفاده  اخيار،  هااي سال در
 افازايش  زيسات محايط  هااي آلاودگي  کاهش و کنترل براي اقتصادي
 از يکاي  آلاودگي  مالياات  اقتصادي، ابزارهاي اين ميان در. است يافته
 مختواف  هايصورت به کشورها اکثر در که باشدمي کنترل هايروش
 زيسات، محيط و اقتصاد تقابل در اقتصاددانان. است شده گرفته کار به

 را ايبهيناه  حاد  اقتصادي ابزارهاي نوع اين کارگيري به با دارند سلي
 کاه  شاود مي تليين طوري بهينه حد اين. آورند دست به آلودگي براي
 خاارجي  آثاار  اينکاه  باه  توجاه  باا . شود مينأت آتي و حاضر نسل رفاه

 و شافافيت  از شاود، ماي  هاوا  آلودگي موجب که اقتصادي هايفلاليت
 برخوردار خاک و آم هايآلودگي به نسبت بيشتري سازيکمي قابويت
 کاار  باه  هاوا  هااي آاليناده  بخش در تواندمي مالياتي ابزارهاي است؛
 (.4) شود گرفته

 آاليناده  گازهااي  بار  سابز  ماليات مطالله اين در اساس، اين بر
ايان صانايع    .شاد  خواهاد  بارآورد  هاي شيري استان همادان گاوداري

 باشاند، متاان  توليدي، توليد کننده سهم قابل توجهي از گاز متان ماي 
 گرماايش  در زياادي  نقاش  کاه  باشدمي هوا مهم هاياز آالينده يکي

 .است شده تأکيد آن بر نيز کيوتو پروتکل در و جهاني دارد
کنناده باا تاابع    شود که صانلت آلاوده  در اين مطالله فرض مي

 مواجه است: y، در توليد کاالي Cهزينه افزايشي 
(1) C = C(y) 

تاابع هزيناه    yکه با مشتق گرفتن از تابع هزينه فوق نسابت باه   
 نهايي صنلت برابر است با:

(2) 
𝑀𝐶 =  

𝑑𝑐

𝑑𝑦
  

ياباد،  افازايش ماي   (MC)هزينه نهايي  yبا افزايش توليد کاالي 
 يلني:
(3) d2C

𝑑𝑞2
=  

𝑑𝑀𝐶

𝑑𝑦
 > 0 

گااز متاان    ℓضريب  اندازه ، بهyتوليد  از واحد هر که صورتي در
 Bباا   برابار  تولياد  از کال  ناشي شده منتشر گاز کل منتشر کند ميزان
 زير صورت به صنلت با توليد آلودگي حجم رابطه نتيجه خواهد بود. در

 :بود خواهد
(4) B = ℓy 

 (سابز  مالياات ) زيسات محايط  ماليات نرخ که شودمي فرض حال
 )هزينه ريالي هر واحد توليد آلودگي مثال هر تن متان( که است tبرابر 
 . شودمي دريافت کننده آلوده هايبنراه از دولت توسط

دولات   ماليااتي  درآماد  ياا  دريافتي سبز ماليات کل صورت اين در
 است: Tبرابر 
(5) T = tB 

را  دولات،  توساط  سابز  مالياات  دريافت صورت در بنراه سود تابع
 yقيمت رقابتي باازار باراي کااالي     Pتوان به صورت زير نوشت )مي

 است(:
(6) П = py – C(y) - T  

( در رابطه 5( و جاگذاري رابطه )5( در رابطه )4رابطه )با جاگذاري 
(6:) 

(7) П = py – C(y) - tℓy 

باه   نسبت سود تابع اول مرتبه مشتق بايد سود حداکثرسازي براي
y يلني ،(اول مرتبه شرط) دهيم قرار صفر برابر را: 

(8) 𝜕П

𝜕𝑦
= 0 , 𝑝 = 𝑀𝐶 + 𝑡ℓ 

شارط  ) شاود  منفي دوم مرتبه مشتق بايد سود حداکثرسازي براي
 (:دوم مرتبه
(9) 𝜕2П

𝜕𝑦2
< 0 
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(10) 𝜕2П

𝜕𝑦2
= −

𝜕𝑀𝐶

𝜕𝑦
< 0 ,

𝜕𝑀𝐶

𝜕𝑦
> 0 

بودن  صلودي نشانرر شود کهمي MCموجب افزايش  yافزايش 
بودن بازار  انحصاري صورت در. است محصول قيمت به نسبت عرضه
MC  بايد باMR  مقايسه شود نهP( مي8رابطه ) اول مرتبه شرط . از
 :آورد دست به را زيستي محيط ماليات نرخ توان

(11) 𝑡 =
𝑃 − 𝑀𝐶

ℓ
 

 انتشار ( با ضريبtسبز ) ماليات نرخ که دهدمي نشان ،(11) رابطه
 (. 1و  27دارد )  عکس ( رابطهℓآلودگي )
 هااي نهااده  باه  مرباوط  اطالعات پس از گردآوري مطالله اين در
 تولياد  هزيناه  تاابع  همادان، استان  در صنلت گاوداري شيري توليدي
 .برآورد خواهد شد صنلت

بر اساس فرضيه دوگانري، ارتباط يکساني مياان تاابع تولياد و    
تابع هزينه وجود دارد. بنابراين جهت شناسايي سااختار تولياد صانلت    

استفاده کارد.   1توان از تئوري دوگانگاوداري همانند مطالله حاضر مي
ت يکسااني دربااره سااختار توليادي     افزون بر آن، اين توابع، اطالعاا 

آورند. در اين زمينه، مطاللات اخيار نشاان داد کاه    مشخ  فراهم مي
هااي گونااگوني از تواباع    توان با استفاده از شاکل ساختار هزينه را مي

هاي نئوکالسايک مرباوط   مختوف بررسي کرد، در حالي که محدوديت
همچنين برآورد  کند.به ساختار توليد، از انجام اين تلميم جووگيري مي

ضرايب با استفاده از روش تابع هزينه آسان تر است زيرا تاابع هزيناه   
تابلي از قيمت عوامل توليد براي سطح مليني از محصول و نه مقادير 
آن ها است و براي يک صنلت احتمال بيشتري وجود دارد که قيمات  

ادالت هاي نهاده ها برون زا باشند. مزيت ديرر آن اين اسات کاه ملا   
تقاضاي شرطي نهاده ها به سادگي از مشتق تابع هزيناه غيرمساتقيم   

رسد که استفاده از تابع هزيناه  (. به نظر مي17آيد )مربوطه بدست مي
تر باشد، لذا در بساياري از مطاللاات   براي تحويل فناوري توليد مناسب

تجربي انجام شده در زمينه ساختار تولياد، تواباع هزيناه مادنظر قارار      
 مثال  گونااگوني  تابلي هايفرم از هزينه تابع برآورد (. در29اند )رفتهگ

و تاابع ترانساوو     4CES، تاابع   3داگاالس -، تابع کام2تابع ليونتيف
 شود.استفاده مي

 در وياژه  هااي از تواناايي  برخاورداري  دليال  باه  ترانسوو  تابع
. گيارد مي قرار استفاده تري موردگسترده طور به تجربي، هايپژوهش

 ياک  اتخااذ  باه  نياز نداشتن توان بهمي توابع اين هايتوانايي جموه از
 لراريتمي دليل به تابع خطي توليد، شکل ساختار مورد در خا  فرض
 هزيناه  تابع يک هايويژگي تمام نظر گرفتن در و متغيرها تمام بودن
 باودن  مقلار  و باودن  ناوا  يک بودن، خطي مانند همرن رفتار، خوش

                                                           
1- Duality Thorem 

2- Leontief function 

3- Cobb-Douglas function 

4- Constant elasticity substitution function 

 (.26) کرد اشاره الزم هايمحدوديت اعمال با هاقيمت نهاده به نسبت
 کاار  باه  هزينه ترانساوو   تابع نيز مطالله اين در اساس اين بر
 توساط  1972 ساال  بار در اولين براي ترانسوو  تابع. است شده برده

 در اقتصادسانجي  کنراره جهااني   در الياو  و جورگنساون  کريستنسن،
 تاابع  حقيقت در تابع اين. پيشنهاد شد برکوي دانشراه اقتصاد دانشکده

 بودن ثابت رفع نقيصه منظور به اين تابع. است لراريتمي 5ترانزيندنتال
 از. اسات  شاده  طراحاي  C.E.Sتاابع   هاا در نهاده جانشيني حساسيت
 داناان اقتصااد  توساط  تاابع  ايان  به کارگيري گسترده ترين داليلمهم
 تاابع  اساتخرا   در الزم محاسبات نيز و تفسير نتايج در سهولت امروز،
 (.6 و 25) ترانسوو  است هزينه

تصاريح   در پاذيري انلطااف  مزيات  داراي ترانسوو  هزينه تابع
 اي باه نهااده  چند و چند محصولي توليدات براي تواندمي که باشدمي
 تاابع هزيناه   دوگاان،  نظرياه  کاربرد ( با1991شود )مارشين،  برده کار

 شاده  ذيل حاصل هزينه تابع تيوور سري دوم مرتبه بسط از ترنسوو 
ساتاده ماورد اساتفاده قارار      mنهاده در تولياد و   nتابع  اين در. است

 (. 8گرفته است )
(12)  LnC = f (LnQ1, LnQ2, …, LnQm, LnP1,LnP2,… , 

LnPn) 
 

اماين محصاول   iمقادار   iQهزيناه کال تولياد،     Cمذکور  تابع در
 باشد.ميامين نهاده jقيمت  jPتوليدي و 

اساتفاده   ماورد  کننده آلوده کاالي توليد نهاده در nدر صورتي که 
شابه  تاابع ) لرااريتمي  فارم  در کننده آلوده کل هزينه تابع گيرد، قرار

 :بود خواهد زير صورت به( ترانسوو 
(13) ln 𝐶 = 𝛼0

+ ∑ 𝛼𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖 +
1

2

𝑛

𝑖=1

∑  ∑ 𝛾𝑖𝑗  𝑙𝑛𝑝𝑖

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑙𝑛𝑝𝑗 

+ ∑ 𝛾𝑖𝑞 𝑙𝑛𝑝𝑖𝑙𝑛𝑦

𝑛

𝑖=1

 

 iP  قيمت بازار رقابتيi ،امين نهاده توليديjP   قيمت بازار رقاابتي
j ،امين نهاده توليديy شده،  توليد محصول مقدارn  هااي  تلداد نهااده

 توليد. فرآيند در مورد استفاده

 هااي هزينه کل در توليد هاينهاده سهم هزينه سيستمي برآورد
دليال   هماين  باه . دارد بهتاري  نتيجاه  کاربردي لحاظ مباني به توليد

 کااربردي  در اقتصاد ايويژه اهميت کل هزينه تابع تليين و تشخي 
به  6( با استفاده از لم شفرد13رابطه ) در جهت اين به. است کرده پيدا

 :کرد تليين را هانهاده مخار  سهم توانمي سهولت
(14) 𝜕 log 𝐶

𝜕𝑙𝑜𝑔𝑝𝑖

= 𝑊𝑖 

                                                           
5- Transcendental function 

6- Shepherd Lemma 
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 𝑊𝑖 =
𝑝𝑖𝑥𝑖

𝐶
                    𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 

iP  قيمت بازار رقابتيi ،امين نهادهix  مقدار نهادهiو ساطح   ام
ساهم مخاار     iWکال،   هزينه Cنهاده حداقل کننده هزينه است، 

i.امين نهاده 
 گيري کرده:مشتق ir( نسبت به لراريتم 13بنابراين از رابطه )

(15) 
𝑊𝑖 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗  𝑙𝑛𝑝𝑗 + 𝛾𝑖𝑞𝑙𝑛𝑦

𝑛

𝑗=1

 

(، باا  13در اين صورت، در مورد تاابع هزيناه ترانساوو  شاماره )    
هاي شيري و قيمت چهار نهاده خوراک دام، نياروي  محصول شير گاو

هاي زيار  کار، انر ي و هزينه دارو، واکسيناسيون و بهداشت، محدويت
 بايد اعمال شود:

(16 ) ∑ 𝛼𝑖
4
𝑖=1 =1  , ∑ 𝛽𝑖𝑗 = 04

𝑖=1  , ∑ 𝛽𝑖𝑦 = 04
𝑖=1              

(i=1,…,4)  

( تابع هزينه بااال  16از آنجا که بر پايه محدوديت همرني شماره )
هاي ساهم هزيناه،   هاست، مجموع نسبتهمرن خطي در قيمت نهاده

 شود؛ يلني:برابر يک مي

 ∑ 𝑊𝑖
4
𝑖=1 =1   

بنابراين تنها سه تساوي از چهار تساوي مربوط باه نسابت هااي    
 استقالل خطي دارد.سهم هزينه، 

 باا ساهم   متنااظر  ملاادالت  باشد، مشاهده قابل هانهاده سهم اگر
 پارامترهاا  هنراام تخماين   در هزيناه  تاابع  ملادله با تواندمي هاهزينه
 ساهم  باودن  مشااهده  دليال غيرقابال   باه  عمل در غالبا . شود ترکيب
 .(17)شوند مي زده تخمين هزينه بر اساس تابع پارامترها ها،هزينه

ضارايب رابطاه    هاا نهاده مخار  سهم براي ملادله n-1با تخمين 
 ضارايب  تخماين  آيد. باها به دست ميiبراي همه  iyβ( يا پارامتر 15)

 باه  را( 13) هزيناه  تاابع  با نهايي متناظر هزينه تابع توانمي ملادالت
 :توليد به نسبت (13) رابطه از گيري جزئيمشتق با. آورد دست
(17 ) 𝜕𝑙𝑜𝑔𝐶

𝜕𝑙𝑜𝑔𝑦
= ∑ 𝛾𝑖𝑦  𝑙𝑛𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(18 ) 𝑀𝐶

𝐴𝐶
=

𝜕 log 𝐶

𝜕 log 𝑦
 

نشاان   را تولياد  باه  نسابت  کال  هزيناه  تاابع  (، کشش18رابطه )
 ترتيب، بدين (.27و  1است ) کل متوسط هزينه بيانرر ACدهد و مي

به هزينه نهايي صنلت و با در دست داشتن قيمت بازار رقابتي براي  با
 مالياات  نرخ توان( مي11رابطه )محصول توليدي )شير(، با استفاده از 

هااي برگرفتاه از   را محاسابه کارد. صارفه    متاان  گاز انتشار براي سبز
 Kهاا باه ميازان    مقياس، زماني وجود خواهد داشت که افزايش ستاده

صرفه درصد شود. Kها به ميزان کمتر از زايش هزينهدرصد موجب اف
هاي هزينه هاي برگرفته از مقياس، به صورت ملکوس مجموع کشش

 (؛ به بياني ديرر:30محاسبه شدني است ) نسبت به محصول،

 (19 ) 
𝑆𝐸 = [∑(𝜕𝐿𝑛𝑐)

𝑛

𝑖=1

/(𝜕𝐿𝑛𝑦𝑖)]

−1

= [∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

]

−1

 

هاي صنلتي گاوداري نهايي هزينه آوردن به دست با ترتيب، بدين
 توليدي محصول براي رقابتي بازار داشتن قيمت دست در با و )شيري(

انتشاار   باراي  سبز ماليات نرخ توانمي( 11) رابطه از با استفاده ،(شير)
 .کرد محاسبه را ايگوخانه گازهاي

هااي شايري اساتان    جامله مورد بررسي در اين مطالله، گاوداري
آوري شاده از مرکاز آماار اياران     اطالعاات جماع  باشد که همدان مي

واحد گااوداري فلاال در ساطح اساتان      275باشد بر اين اساس از مي
تلاداد نموناه   گياري تصاادفي سااده    همدان با استفاده از روش نموناه 

عدد محاسبه شد. سپس اطالعات و داده 44مناسب به منظور مطالله 
باا   اي وپرسشانامه  هاي مورد استفاده در مطاللاه حاضار باه صاورت    

واحاد گااوداري در ساال     44مراجله حضوري و از طريق مصااحبه از  
جمع آوري گرديد، و به منظور تخمين الروي مورد نظار و   1395-96

سنجي براي تخماين تاابع   هاي اقتصاداز روش هاتجزيه و تحويل داده
از مترهاي آن استفاده شده است و براي برآورد الرو اهزينه و برآورد پار

 استفاده شده است. Eviews 9افزار نرم
 

 نتایج و بحث

هاي چنانکه گفته شد، جامله مورد بررسي در اين مطالله، گاوداري
آوري شده، باشد که برآورد اين اطالعات جمعشيري استان همدان مي

در چااارچوم ماادل هزينااه، کااه در برگيرنااده ملااادالت تااابع هزينااه  
و سهم درآمد است و با لحااظ کاردن    هاترانسوو ، سهم هزينه نهاده

 هاي مربوط به تقارن و همرني در سيستم محدوديت
انجام  (ISUR)هاي به ظاهر نامرتبط تکراري ملادالت رگرسيون

، (foodP) هاي خوراک دامپذيرفت. در الروي مورد استفاده قيمت نهاده
 و دستمزد نيروي کاار  (eneP) انر ي ،(medicinP)دارو و واکسيناسيون 

(wagP)   در نظر گرفته شده است. قيمت خوراک دام از ميانرين وزناي
و  ساير اقالم خاوراک دام بدسات آماد. دارو    قيمت عووفه، کنسانتره و

واکسيناسيون شامل کويه اقدامات بهداشتي و اقاالم داروياي مصارفي    
اشاتي  هااي دارو و بهد باشد که به صورت ميانرين وزني هزينهدام مي

صورت گرفته به ازاي يک دام بدست آمد. همچناين مياانرين وزناي    
هزينه انر ي به ازاي يک دام به عنوان قيمت انار ي در نظار گرفتاه    
شد. ميانرين وزني هزينه نيروي کار به ازاي يک نفر نياز باه عناوان    

گوناه کاه در بخاش قبواي     دستمزد نيروي کار منظاور گردياد. هماان   
نظور اجتنام از تکين شدن ماتريس کووارياانس  توضيح داده شد، به م

اجزاي اخالل، ملادله سهم هزينه مربوط به نهاده دارو و واکسيناسيون 
از سيستم ملادالت برآوردي حذف شد و نسبت به نهااده حاذف شاده    

هاي باه  ها نرمال شده است. سپس با استفاده از روش رگرسيونقيمت
هاي مدل انجام پاذيرفت. نتاايج   ظاهر نامرتبط تکراري، برآورد پارامتر
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حاصل از برآورد پارامترهاي تابع هزينه همراه با ملادالت سهم هزيناه  
ارائه شده در جادول   tآورده شده است. همانطور که آماره  2در جدول 
 باشند. در واقاع دار ميدهد بيشتر ضرايب از نظر آماري ملنينشان مي

داري باا  شاده تفااوت ملناي   درصد پارامترهاي تخمين زده  52 بالغ بر
ترانسوو   صفر دارند. اين موضوع با توجه به ضريب تليين تابع هزينه

 دهد.هاي مورد بررسي نشان مي(، برازش خوم مدل را براي داده13)
 

همدانهاي شیري استانبراي گاوداري ISURنتایج حاصل از برآورد پارامترهاي تابع هزینه ترانسلوگ به روش  -2جدول 

Table 2- Results of Estimation of Translog Cost Function Parameters by ISUR Method for Dairy cattle farms in Hamedan 

Province 

 پارامتر
Parameter 

 مقدار ضرایب
Amount of 

coefficients 

 tآماره 
T statistics 

 پارامتر
Parameter 

 مقدار ضرایب
Amount of 

coefficients 

 tآماره 
T statistics 

𝛼0 0.312*** 0.148 𝛼𝑦 ***1.176 4.583 

𝛼𝑤𝑎𝑔 0.106 0.780 𝛼𝑓𝑜𝑜𝑑 ***1.285 10.061 

𝛼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛 **0.095- -2.186 𝛼𝑒𝑛𝑒  - 22.80 -1.209 

𝛽𝑦 -0.001 -0.055 𝛽𝑤𝑎𝑔 ***0.013 3.640 

𝛽𝑓𝑜𝑜𝑑 ***0.026 4.035 𝛽𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛 0.012 1.232 

𝛽𝑒𝑛𝑒  -0.001 -1.054 𝛽𝑦𝑤𝑎𝑔 **0.014- -2.360 

𝛽𝑦𝑓𝑜𝑜𝑑  *0.007 1.656 𝛽𝑦𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛 ***0.013 5.753 

𝛽𝑦𝑒𝑛𝑒 0.348 0.939 𝛽𝑤𝑎𝑔𝑓𝑜𝑜𝑑 ***0.034- -8.771 

𝛽𝑤𝑎𝑔𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛 -0.007 -1.138 𝛽𝑤𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒  ***0.028 7.915 

𝛽𝑓𝑜𝑜𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛 **00.018 - -2.558 𝛽𝑓𝑜𝑜𝑑𝑒𝑛𝑒  ***0.03- -8.527 

𝛽𝑒𝑛𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛 0.011 1.732 - - - 

 دهند.درصد را نشان مي 1و  5، 10داري در سطح به ترتيب ملني ***، **، *هاي تحقيق؛ مأخذ: يافته      
Source: Research findings; *,**,*** Respectively, show a significant level of 10, 5 and 1 percent respectively. 

 
محاسبه شده باه صاورت تاک ملادلاه      (2R)مقدار ضريب تليين 

باشد. اين مقدار باراي ملاادالت   مي 99/0براي تابع هزينه ترانسوو  
سهم هزينه خوراک دام، نيروي کار، انر ي و دارو و واکسيناساون باه   

باشد و براي ملادلاه مرباوط باه    مي 57/0و 64/0، 36/0، 53/0ترتيب 
ابع هزيناه نشاان   به دست آمد. ضريب تليين تا  34/0سهم درآمد نيز 

درصاد از تغييارات هزيناه کال تولياد شاير توساط         98دهاد کاه   مي
کاار،  ، دساتمزد نياروي  دام متغيرهاي مقدار توليد شير، قيمت خاوراک 

 قيمت انر ي و قيمات دارو واکسيناسايون توضايح داده شاده اسات.     

به صورت تک ملادله نيز براي  (�̅�2)مقادير ضريب تليين تلديل شده 
باشد. ضريب تليين تلديل شاده باراي   مي 98/0رانسوو  تابع هزينه ت

ملااادالت سااهم هزينااه خااوراک دام، نيااروي کااار، اناار ي و دارو و   
و باراي ملادلاه    36/0و  0/ 47، 28/0، 47/0واکسيناسيون به ترتياب  

واتساون   -بدست آمد. همچناين آمااره دارباين    22/0مربوط درآمد نيز
جمااالت اخااالل و  باشااد، کااه عاادم خودهمبسااتري بااينمااي 98/1

 .(3)جدول  دهدمتغيرهاي مستقل مدل را نشان مي
ها از کال هزيناه تولياد باه     يک از نهاده پس از محاسبه سهم هر

، (ISUR)کمااک لاام شاافرد و باارآورد سيسااتم ملااادالت بااا روش   
 ها مشخ  شد. هاي قيمتي تقاضاي نهادهکشش

گرفتاه از  هاي بر(، مقدار محاسبه شده صرفه19با توجه به رابطه )
باشد مقياس براي نمونه مورد بررسي در سطح مزرعه،کمتر از يک مي

(SE=0.83)   ؛ بنابراين بازدهي نسبت به مقياس نزولي وجاود دارد. باا
هااي ناشاي از مقيااس کال     توجه به عدد محاسبه شده باراي صارفه  

گيري کارد کاه ياک درصاد افازايش در ميازان       توان چنين نتيجهمي
1محصول منجر باه افازايش   

0.83
= در هزيناه متغيار   درصاد   1.206

در  اساتفاده  مورد هايدهنها تمامي اگر خواهد شد. و يا به عبارت ديرر
رود يابناد، انتظاار ماي    افزايش درصد يک اندازه به گاوداري واحدهاي

درصد به ميازان تولياد شاير اضاافه     83/0صد و حدود کمتر از يک در
گردد. لذا مقدار بازده به مقياس در سطوح مختوف توليد در واحادهاي  
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مورد  وليديت واحدهاي مديران باشد. بدين ترتيبگاوداري متفاوت مي
 را واحاد  توليد در مجموع ساودآوري  حجم با کاهش توانندمي مطالله

 دهند. افزايش

 
 ضرایب تعیین و ضرایب تعیین تعدیل شده براي معادالت برآورد شده -3جدول 

Table 3- Determination coefficients and modified coefficients for estimated equations 

 معادله

Equation 

 (2R) ضریب تعیین
Coefficient of determination 

)2R( 

 (�̅�𝟐) ضریب تعیین تعدیل شده
Coefficient of determination  Adjusted 

(�̅�𝟐) 
 تابع هزينه ترانسوو 

Translog cost function 
0.99 0.98 

 ملادله سهم هزينه خوراک دام

Equation the share of animal feed cost 
0.53 0.47 

 ملادله سهم هزينه انر ي

Equation of Energy Cost Share 
0.64 0.47 

 ملادله سهم هزينه نيروي کار

Equation of Labor cost share 
0.36 0.28 

 واکسيناسيونملادله سهم هزينه دارو و 

Equation the share of the cost of drug and 

vaccination 
0.57 0.36 

 ملادله سهم درآمد
Income share equation 

D.W 

0.34 
 

1.98 
0.22 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته

Source: Research findings 
 

 
(
20) 

𝜕𝑙𝑜𝑔𝐶

𝜕𝑙𝑜𝑔𝑞
= 𝛽𝑦𝑤𝑎𝑔  𝑙𝑛𝑝𝑤𝑎𝑔 + 𝛽𝑦𝑒𝑛𝑒  𝑙𝑛𝑝𝑒 +

𝛽𝑦𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛  𝑙𝑛𝑝𝑚 + 𝛽𝑦𝑓𝑜𝑜𝑑  𝑙𝑛𝑝𝑓       

پس از محاسبه کشش هزينه و جاگذاري مقادار بدسات آماده در    
توان هزيناه نهاايي صانلت را محاسابه نماود. هزيناه       ( مي18رابطه )

ماورد  هااي  متوسط توليد با توجه به اطالعات گرفتاه شاده گااوداري   
ريال به ازاي هر کيووگرم محاسبه شد. براسااس رابطاه    9181مطالله 

رياال محاسابه    11073زير هزينه نهايي صنلت به ازاي هر کيواوگرم  
 شد.
(21) 𝑀𝐶

𝐴𝐶
=

𝜕 log 𝐶

𝜕 log 𝑞
= 1.206     MC=9181 ×

1.206 = 11073 

(، با در دست داشاتن قيمات فاروش    11اکنون با توجه به رابطه )
تاوان  هاي شايري ماي  در گاوداري (ℓ)شير و ضريب انتشار گاز متان 

 ماليات سبز مناسب بر انتشار متان را محاسبه کرد.

هاي شايري،  آوري شده از گاوداريبر اساس آمار و اطالعات جمع
طاور متوساط برابار     باه  96-1395قيمت هر کيوو شير در طي ساال  

هااي  ريال بوده است. با بررسي انتشار گاز متاان در گااوداري   11203
( و ماک کاورت و   35) شيري و براسااس مطاللاه  ياائو و همکااران    

1( و نيز با استفاده از مقادير 18) همکاران
NRC (21 مشخ  شد که )

                                                           
1 - National research council 

مقدار توليد گاز متان به ازاي هر کيواو شاير باه طاور متوساط حادود       
باشد. حاال باا جايراذاري قيمات فاروش شاير و       کيووگرم مي 032/0

ضريب انتشار گاز متان در رابطه زير، ماليات سبز بر انتشار متان قابال  
 محاسبه است.

 
𝑡 =

𝑃 − 𝑀𝐶

ℓ
 

 

𝑡 =
11203−11073

0.032
= 4062.5   

گاردد کاه نارخ مالياات سابز      با توجه به رابطه فوق مالحضه مي
هاي شيري استان همادان باه ازاي   امداريمناسب بر انتشار متان در د

 ريال است.  4062توليد و انتشار هر کيووگرم متان برابر با 

دهد مقدار بهينه ماليات سبز بر انتشار گاز متان در نتايج نشان مي
درصد از درآمد اين صنلت  1/1صنلت گاوداري شيري استان همدان، 

بررساي در اساتان    شود. مطابق با اطالعات نموناه ماورد  را شامل مي
همدان متوسط سود هر کيووگرم شير بدون احتسام ماليات سبز برابار  

 2146ريال و پس از کسر ماليات سابز از درآماد فاروش برابار      2276
 باشد.ريال مي

نرخ ماليات پيرويي يا ماليات سبز در مباني تئاوريکي باه صاورت    
ده اسات.  ضريبي از ميزان آلودگي منتشر شده توسط بنراه، ملرفي شا 

در پژوهش حاضر به طور عموي در صنلت گاوداري، اين نرخ تاابلي از  
سطح توليد و با توجه به سهم آلودگي از کل توليد اين صنلت مادنظر  
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در گااوداري باه وزن    (ℓ) قرار گرفته اسات. ضاريب انتشاار آلاودگي    
خوراک مصرفي، درصد پاروتئين خاام جياره و وزن دام زناده و سااير      

ارد. در مجموع نرخ ماليات سبز مناسب بر انتشار گااز  عوامل بستري د
 1/1متان در صنلت گاوداري به ازاي هر کيووگرم توليد شير برابار باا   

 باشد.ميدرآمد آن   درصد
 

 گیري و پیشنهادها  نتیجه

اين مطالله با هدف برآورد ماليات سبز مناسب بر انتشاار متاان در   
ت. براي شروع کار ابتدا به واحدهاي گاوداري شيري صورت گرفته اس

زيست پرداخته شاد کاه نشاان از وضاليت ناه      آمار و اطالعات محيط
زيسات و آلاودگي   هاي محيطچندان مناسب کشورمان از نظر شاخ 

نمايد. سپس در اداماه  دارد. اين امر، ضرورت تحقيق حاضر را بيان مي
. در مطاللات صورت گرفته در حوزه اقتصاد آلودگي مرور و بررسي شد

ادامه، تابع هزينه واحدهاي گاوداري شيري براي محاسبه ماليات سابز  
متان برآورد شد. براي اين منظور، آماار  اي گاز گاخانهمناسب بر انتشار 

و اطالعات مربوط به هزينه توليد اين بخش از طريق تهيه پرسشنامه 
گاردآوري شاد. نتاايج بارآورد تاابع هزيناه        96-1395 در طاي ساال  

درصاد پارامترهااي الراو ملناي دار      52ترانسوو  نشان داد که حدود 
باشند. اين امر بيانرر مناسب بودن تابع هزينه ترانسوو ، به منظور مي

برآورد تابع هزينه در واحدهاي گاوداري شيري است. با محاسبه ساهم  
ت تابع هزينه و ساهم هزيناه باه صاورت     ها با لم شفرد، ملادالهزينه

، (ISUR) سيساتم ملاادالت باه ظااهر ناامرتبط     سيستمي و با روش 
برآورد شد. با به دسات آوردن کشاش هزيناه از تاابع بارآورد شاده و       

هزينه نهاايي صانلت محاسابه شاد. ساپس باا        متوسط هزينه توليد،
ر جايرذاري قيمت فروش شير، هزينه نهايي اين بخش و ضريب انتشا

متان محاسبه شده در ملادله مورد استفاده، مالياات سابز مناساب بار     
 نارخ  آلودگي واحدهاي گاوداري شيري برآورد شد. بر اسااس نتاايج،  

 هار  ازاي باه  گاوداري صنلت در متان انتشار گاز بر مناسب سبز ماليات
 نرخ که شد . همچنين مشخ باشددرصد مي 1/1توليد شير  کيووگرم

رابطه عکاس   آلودگي و هزينه نهايي توليد انتشار ضريب با سبز ماليات
 نارخ  افزايش با و با قيمت محصول توليدي رابطه مستقيم دارد. يلني

 کنناده  آلاوده  واحاد گااوداري   آلودگي توسط انتشار ميزان سبز ماليات

                                    .يابدمي کاهش

 شود: در ادامه پيشنهاد مي
اکنون بخش کشاورزي در کشور اياران ملااف از مالياات    هم  -1
محيطي گرم شدن کره زماين و  باشد اما با مهم شدن پديده زيستمي

اي، با اعمال مالياات سابز در   لزوم کنترل ميزان انتشار گازهاي گوخانه
توان به ايان کااهش باالقوه در انتشاار     کشور و در بخش دامداري مي

 متان دست يافت.
دگي به عنوان يکي ا و ابزارهاي اقتصادي کنترل آلوهاز روش -2
 زيسات هاي محيطآلودگي کاهش ولو يک، جهتنتکهاي غيراز روش

 .شود استفاده گاوداري صنلت

زيسات  هاي ذيربط از جموه ساازمان حفاظات محايط   سازمان -3
هاي موجود در کشور و مهياسازي شرايط، کشور، با بررسي زير ساخت

عنوان يک ابازار اقتصاادي باراي کنتارل و کااهش      از ماليات سبز به 
 زيست استفاده نمايد.هاي محيطآلودگي

با توجه به اين نکته کاه مالياات سابز باه عناوان ياک قوام         -4
گاردد در  شود، توصيه ماي اي در تابع هزينه و تابع سود وارد ميهزينه

پايش از   -مطاللات امکان سنجي و بررسي ساودآوري واحاد توليادي   
 گيرد.قرار  ميزان ماليات سبز در محاسبات مد نظر -ازي واحداندراه
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