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 زیست در بخش کشاورزی ایرانتحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت محیط

 3آزرم، حسن2فتحیفاطمه ، 1کنعانیمریم

 
 چكيده

از رهيافت  1791-2112های ایران طی سال در بخش کشاورزی زیستدر مطالعه حاضر، به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر کيفيت محيط
 افزوده ارزش داخلی، ناخالص توليد تفاده شد. با توجه به ادبيات موجود، اثر متغيرهای( اسARDLهای گسترده )خود توضيحی با وقفه

اکسيدکربن به عنوان شاخصی از کيفيت غالت بر روی انتشار گاز دی کشت زیر کشاورزی و سطح بخش انرژی مصرف کشاورزی، بخش
ر سطح زیر کشت غالت بيشترین تأثير مثبت را بر انتشار گاز زیست بررسی شده است. نتایج برآورد مدل بلندمدت نشان داد که متغيمحيط

پذیر است. اکسيدکربن نسبت به سطح زیر کشت غالت کششدی دی اکسيدکربن در بخش کشاورزی ایران دارد. به عبارتی، انتشار
بين متغير عالوه بر این، . در این بخش خواهد شد CO2رشد اقتصادی و مصرف انرژی در بخش کشاورزی سبب افزایش انتشار همچنين، 

با توجه اثر مثبت و قابل توجه متغيرهای مورد  داری وجود ندارد.در این بخش ارتباط معنی CO2ارزش افزوده بخش کشاورزی و انتشار 
سبز  هایاختزیرس ریزی برای ایجادوری این نهاده و برنامهبه منظور افزایش بهره انرژی مصرف الگوی مطالعه بر انتشار آلودگی، اصالح

 زیست اثرگذار باشد. اقتصادی و کيفيت محيط رشد بين تواند در ایجاد تعادلکربن میکم هایفناوری در نوآوری و کشاورزی
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 مقدمه

قه جمعیت، تولید کشاورزی، تقاضای انرژی و رشد اقتصادی به منظور سابهای اخیر با افزایش بیدر دهه

 Shahbazای افزایش یافته است )( به طور فزایندهCO2اکسید کربن )دی دستیابی به امنیت غذایی، انتشار

et al., 2017; Adom et al., 2012ای مانند (. انتشار گازهای گلخانهCO2 زیست داشته اثر غیرمولّد بر محیط

در اقلیم  تغییر المللیبین (. مجمعAppiah et al., 2017و منجر به افزایش گرمایش جهانی شده است )

 کره شدنگرم در مهم عامل یک عنوان به ،CO2 انتشار جهانی رشد میزانکند که گزارش خود اعالم می

انتشار کند که أکید می(. این مجمع تIPCC, 2014است ) شده برابر چهار تقریبا 0691 دهه اوایل از زمین،

افزایش  0661ناشی از مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی از  2COگاز 

زیست به حد هشدار دهنده رسیده است و باعث که وخامت و بدی کیفیت محیطیافته است. به طوری

رفاه جوامع انسانی و مه این روند ادا افزایش نگرانی پیرامون گرمای جهانی و تغییر اقلیم شده است.

های گذشته شمار در این راستا، در سال (.IPCC, 2007) ها را با تهدید جدی مواجه کرده استاکوسیستم

 اند. پرداخته CO2به بررسی عوامل اثرگذار بر انتشار  علمی مطالعات از زیادی

 نامطلوب هایثر بر خروجیزیست، بسیاری از محققان عوامل مؤمحیط تخریب با تداوم افزایش

رشد و در فرآیند  (.et al., 2016 Kangاند )را مدنظر قرار داده محیطی ناشی از تولیدات اقتصادیزیست

های جدی به افزایش مصرف انرژی و استفاده فزاینده از منابع طبیعی، زیانبا توسعه اقتصادی، 

 و درآمد بین علّیت رابطه یک قبلی مطالعات اساس (. برet al., 2016 Shao) زیست وارد شده استمحیط

 سه که بودند کسانی اولین Grossman and Krueger( 1993دارد. ) وجود آالینده انتشار و انرژی مصرف

 دادند. این سه کانال شامل زیست توضیحدر زمینه اثر رشد رشد اقتصادی بر کیفیت محیط را کانال

 با .گذاردمی تأثیر محیط کیفیت بر اقتصادی رشد هاآن طریق زا است که تکنیکی اثرات و ترکیب مقیاس،

 به کارآمدتر انرژی مصرف و دارد نیاز بیشتری انرژی مصرف به باالتر، اقتصادی مقیاس، رشد اثر به توجه

 رشد که کندمی بیان اثر ترکیب(.  Apergis, 2010&Payne دارد ) نیاز اقتصادی رشد از باالتری سطح

 هایفعالیت سمت به را اقتصاد ساختار رشد ملی، تولید زیرا شود،می ساختاری تحول باعث اقتصادی

 بخش به صنعتی هایتمرکز بر بخش از اقتصاد یک برای مثال،. کندمی هدایت کمتر آلودگی با اقتصادی

رشد  تأثیر مسیر آخرین .تواند به کاهش آلودگی منجر شودکند که این روند می می تغییر خدمات

 با اقتصادهای که زمانی است. به این صورت که تکنیک تأثیر کانال ای،گلخانه گازهای انتشار بر تصادیاق

تکنولوژیکی  جدید فرایندهای دهند،می اختصاص توسعه و تحقیق برای را بیشتری منابع باال درآمد
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 & Zhouشوند )می جایگزین تمیز و جدید هایفناوری با کثیف و قدیمی هایآوریفن کنند ومی ظهور

Hu, 2020.)  

 است شده ثابت اما کردند،قلمداد می CO2انتشار  اصلی منبع را صنعت بخش در سالیان گذشته محققان

 ,.Dogan et alاست ) CO2گاز  افزایش جهت در عمده نیروی یک نیز کشاورزی بخش سریع توسعه که

دو برابر شدن میزان تقاضای جهانی غذا، (. در واقع، با افزایش جمعیت از اواسط قرن بیستم و 2016

وری و تأمین امنیت غذایی منجر بهرهافزایش  های ناپایدار کشاورزی به منظورگسترش استفاده از شیوه

 بر این اساس، کشاورزی به(. Tilman et al., 2002; Burney et al., 2010زیست شده است )به تخریب محیط

تولیدات (. Nayak et al., 2015شود )می شناخته ایگلخانه گازهای انتشار اصلی منابع از یکی عنوان

زیست دارند. انتشار ای بیشترین تأثیر را بر محیطکشاورزی پس از بخش انرژی با انتشار گازهای گلخانه

درصد محاسبه  02، 0101ای از کشاورزی، جنگل و دیگر کاربردهای زمین در سال خالص گازهای گلخانه

درصد گزارش  00و  53های انرژی و صنعت به ترتیب که میزان این انتشار برای بخشحالی شده است؛ در

 (.Bonnet et al., 2018شده است )

نشان داده است که رشد تولیدات کشاورزی منجر به افزایش تدریجی انتشار نیز نتایج مطالعات مختلف  

 به مراتع تبدیل و زداییجنگل مانند هاییفعالیت(. Xu & Lin 2017شده است ) ایگازهای گلخانه

 ,.Friel et alداده است ) افزایش را جهانی ایگلخانه گازهای تولید کشاورزی، برای کشت قابل هایزمین

میلیون هکتار  611میالدی تاکنون، سطح زیر کشت محصوالت در جهان در حدود  0691(. از سال 2009

تنی کربن قابل استفاده در  0421اختن تن کربن از ذخیره افزایش یافته است که این افزایش با آزاد س

 & Noruziشده است ) 0661درصد تا سال  6، باعث گرم شدن گلخانه کره زمین به میزان 0691سال 

Khosravi, 2010 .)بایستی مورد میو رشد اقتصادی کشاورزی انتشار آلودگی ارتباط بین  ،بر این اساس

  (.Zhou & Hu, 2020توجه جدی قرار بگیرد )

ای از ادبیات در رابطه با ارتباط بین عوامل رشد اقتصادی، تولیدات کشاورزی و انتشار طیف گسترده

، رشد درآمد، CO2(. رابطه تعادلی بلندمدت بین انتشار Ali et al., 2019اکسید کربن وجود دارد )دی

تأیید شده است. نتایج مطالعه  0102تا  0640ی زمانی مصرف انرژی و کشاورزی برای پاکستان در دوره

(2018 )Gokmenoglu and Taspinar دهد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کشاورزی، نشان می

تأثیر ارزش  که دریافتند همچنین هاارتباط علّی دو طرفه وجود دارد. آن CO2مصرف انرژی و انتشار 

به این نتیجه  et al  Liu(2017مثبت است. ) CO2 شارانت بر داخلی ناخالص افزوده بخش کشاورزی و تولید
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دارند. در  CO2، کشاورزی و انرژی تجدیدپذیر اثر منفی بر انتشار ASEANرسیدند که در کشورهای 

با استفاده از  CO2مطالعه دیگری، ارتباط بین رشد جمعیت، مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و انتشار 

( در کشور غنا مورد VECMهای گسترده و تصحیح برداری خطا )وقفهتحلیل رگرسیون خودتوضیحی با 

به مصرف انرژی و  CO2بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که علّیت یک طرفه از انتشار 

نشان داد که در  et al  Zhang(2019(. نتایج مطالعه )Asumadu-Sarkodie, 2016جمعیت وجود دارد )

ت علّیت دو طرفه بین انتشار کربن در بخش کشاورزی و رشد اقتصاد کشاورزی در مدت و بلندمدکوتاه

استفاده شد. همچنین بین مصرف انرژی در  VECMو  ARDLچین وجود دارد. در این مطالعه از مدل 

بخش کشاورزی و انتشار کربن و رشد اقتصادی این بخش رابطه علّیت یک طرفه وجود دارد. 

(2021)Yurtkuran  ستفاده از روش با اARDL  تأثیر کشاورزی و انرژی تجدیدپذیر را بر انتشارCO2  در

ارزیابی کرد. نتایج نشان داد که رشد کشاورزی، تولید انرژی  0104تا  0641های ترکیه بین سال

با  Agboola and Bekun( 2019شود. )زیست میتجدیدپذیر و جهانی شدن اقتصاد سبب آلودگی محیط

در نیجریه  0102تا  0660های وش همجمعی و تحلیل علّیت گرنجری دریافتند که در بین سالاستفاده از ر

 وجود ندارد.  CO2ای بین کشاورزی و انتشار هیچ رابطه

درصدی  30/1ای از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تنها با سهم ایران از لحاظ انتشار گازهای گلخانه

کند و از این جهان را تولید می ایگلخانه از کل گازهای درصد 93/0 نهاز تولید ناخالص داخلی جهان، ساال

های افزایش انتشار آالینده .(World Resources Institute, 2015حیث در رتبه دهم دنیا قرار دارد )

های اخیر قابل توجه بوده است. مطابق گزارش محیطی در بخش کشاورزی در ایران نیز در طی سالزیست

به  0563درصدی نسبت به سال  000اکسید کربن با رشد ( میزان انتشار انتشار دی0562ار ایران )مرکز آم

از جمله عوامل مؤثر در میزان انتشار افزایش یافته است.  0565میلیون تن در سال  3/00بیش از 

زی، افزایش های کشاورها و مراتع به زمینتوان به تبدیل جنگلدر بخش کشاورزی ایران میها آالینده

و استفاده از سموم شیمیایی و کودهای  انرژی مصرف کشت، زیر سطح به دلیل افزایش عملیات خاکورزی

میلیون هکتار در  3برای مثال، سطح زیر کشت غالت در ایران از  (.UNDP, 2010شیمیایی اشاره نمود )

قیمت (. از طرفی، World Bank, 2018رسیده است ) 0564میلیون هکتار در سال  6به بیش از  0521سال 

پایین بودن فناوری مصـرف انـرژی، باعـث  و همچنین های انرژی به دلیل پرداخـت یارانـهحامل پایین

با شده است.  ایراندر بخش کشاورزی  این نهادهوری های انرژی و کاهش بهرهمصـرف بیش از حد حامل

 باالی انتشار این وضـعیت منجـر بـه، شهـای فسـیلی در ایـن بخـتوجه به غالب بـودن انـرژی
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نامه مطابق توافقاین در حالیست که (. Amadeh, 2010است ) در بخش کشاورزی ایران شده آلودگی

به میزان  0101ای را نسبت به سال انتشار گازهای گلخانه 0151پاریس، ایران متعهد شده است که تا سال 

همزمان با حفظ رشد ای انتشار گازهای گلخانهکاهش  ین،بنابرا(. UNFCCC, 2015درصد کاهش دهد ) 2

 تواند چالشی جدی برای ایران باشد.اقتصادی می

اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران در این مطالعه عوامل موثر بر انتشار دیبا توجه به ادبیات موجود، 

رژی بخش کشاورزی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، مصرف انشامل 

 مورد بررسی قرار گرفت. سطح زیر کشت غالت

 روش تحقیق

در مطالعه حاضر، ارتباط بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، مصرف 

اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران بررسی انرژی بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غالت و انتشار دی

 ( ارائه شده است:0غیرهای مطالعه در جدول )شده است. تعریف مت
 ( تعریف متغیرهای مطالعه0جدول )

 منبع واحد تعریف نام متغیر

دی اکسید کربن در بخش کل انتشار  

 کشاورزی

  FAOSTAT کیلوتن

  WDI 0100بر حسب دالر آمریکا به قیمت ثابت  تولید ناخالص داخلی سرانه 

  FAOSTAT یون دالرمیل ارزش افزوده بخش کشاورزی 

  FAOSTAT تراژول مصرف انرژی بخش کشاورزی 

  WDI هکتار سطح زیر کشت غالت 

اثرات بلندمدت و ( ARDLهای گسترده )روش خود توضیحی با وقفهدر این مطالعه، با استفادده از 

عه، ابتدا برای در مرحله اول مطالی ذکر شده بررسی شده است. بر این اساس، مدت میان متغیرهاکوتاه

 از های سری زمانی چک شده است. برای این منظورکاذب ایستایی داده رگرسیون اطمینان از عدم وجود

است. در مرحله دوم، طول  شده استفاده( P-P) پرون -فلیپس و( ADF) یافته تعمیم فولر دیکی آزمون

 0(SCشوارتز )وقفه بهینه از معیار وقفه بهینه متغیرهای مورد مطالعه تعیین شده است. برای تعیین طول 

 SC ، معیار Phillips and Ploberger(1994و )  Ivanov and Kilian(2005نظر ) استفاده شده است. براساس

                                           
1 Schwarz Information Criterion 
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 یا عدم وجود رابطه در مرحله بعد، وجود است. ترمناسب 001 از کمتر نمونه حجم با الگوهایی برای

بررسی شده است. پس از  (تست باند) 0تفاده از آزمون کرانهبلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه با اس

 اطمینان از وجود رابطه بلندمدت مدل برآورد شد. 

مدت میان اثرات بلندمدت و کوتاه توأم مکان بررسی( اARDLهای گسترده )روش خود توضیحی با وقفه

را به  مدتبلندمدت و کوتاه به عبارت دیگر، این روش توانایی تخمین اجزای کند.متغیرها را فراهم می

شد تا  باعث گرانجر-مبتنی بر روش انگل یجمعهای همهای تحلیلمحدودیت. باشدطور همزمان دارا می

غلبه بر نواقص روش فوق در جهت دستیابی به رهیافتی بهتر برای تحلیل منظور  برخی از مطالعات به

و   .Pesaran et al( 1995) توان به مطالعهالعات میجمله این مط زبین متغیرها برآیند. ا بلندمدترابطه 

(1996 )Pesaran & Shin 

امکان  ،عالوه بر رفع نیاز به اطالع از جهت رابطه بین متغیرها آناناشاره نمود. رهیافت ارائه شده توسط 

دیگر با یک  ایهستند و پاره ایستاها در سطح ای از آنکه پاره بررسی توأم رابطه میان متغیرها در حالتی

است. مزیت  ARDLموسوم به رهیافت این رهیافت  .کندشوند را فراهم میمی ایستا یریگلبار تفاض

توان آن را بدون توجه به ایستا بودن متغیرها در سطح یا ایستا بودن عمده این استراتژی این است که می

-ا مشکل تفکیک متغیرها به گروهشود بی به کار گرفت و این مزیت باعث میریتفاضل گپس از یک بار 

 ,Pesaran & Pesaranی مواجه نباشیم )ریگتفاضلجمع ایستا در سطح و ایستا پس از یک بار های هم

باشد و ضمناً به مدت و بلندمدت را به طور همزمان دارا میتوانایی تخمین اجزای کوتاه (. این روش1997

زایی هستند تی چون خودهمبستگی سریالی و درونها عموماً عاری از مشکالدلیل اینکه این مدل

 (.Siddiki, 2000و کارآ خواهند بود ) بیها ناارهای به دست آمده از آنتخمین

 توان به صورت زیر نوشت:میبر اساس الگوی مطالعه حاضر را  0تعمیم یافته ARDLمدل 
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 باشد که به صورتمی 5عامل وقفه Lو متغیر وابسته  tYعرض از مبدأ،  0که در آن 

jtt

j YYL   تعریف

 : داشت خواهیم نابراین. بشودمی

                                           
1 Bound Test 
2 Augmented ARDL  
3. Lag operator  
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itX، iدر بلندمدت روابط زیر بین متغیرهای حاضر در مدل صادق خواهد  باشد.امین متغیر مستقل می

  :بود

(2      ) 
qtititipttt XXXYYY   ,1,,1 ...,...

 
رابطه بلندمدت بین متغیرها  باشد.امین متغیر میi امین وقفه مربوط به q عبارت از  qدر رابطه آخری که 

 تواند به صورت زیر بیان شود:می
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 شود:به صورت زیر نوشته می ARDLمعادله تصحیح خطای مدل 
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   :شودیمتعریف بوده و بصورت زیر  جزء تصحیح خطا ECTکه در آن 

 (4) 



k

i

itit XYECT
1




 
)1,(باشند. می مورد مطالعهضرایب برآورد شده از معادله و  که در آن  p  ضریب جزء تصحیح خطا

 قتصادیا متغیرهای از ایمجموعه بین همگرایی وجود کند.گیری میباشد که سرعت تعدیل را اندازهمی

 شهرت از تجربی کارهای در الگوها این. آوردمی فراهم را خطا تصحیح الگوهای از استفاده آماری مبنای

 مدتکوتاه نوسانات که است آن ECT الگوهای شهرت دلیل ترینعمده. اندشده برخوردار یاندهیفزا

 .دهندمی ارتباط هاآن مدتبلند تعادلی مقادیر به را متغیرها

 (:Ali et al., 2019شود )( تصریح می6اساس، مدل اقتصادسنجی مطالعه حاضر به صورت )بر این 

(6) )ln,ln,,(ln ttttt LCCEUAVAGDPfD  
به منظور ارزیابی رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه، از لگاریتم طبیعی استفاده شده است. با 

د. فرم لگاریتمی مدل یابگیری از متغیرها اطمینان از کارآیی، ثبات و سازگاری نتایج افزایش میلگاریتم

 ( خواهد بود. 6به صورت )

(6) 
tttttt LCCEUAVAGDPD   lnlnlnlnln 4321 

 دهد.نسبت به متغیرهای مستقل را نشان می کربن اکسیددی انتشار بلندمدت کشش 4α تا 1αپارامترهای 
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های آماری بانک جهانی گفته شد که آمار و اطالعات مورد استفاده در این مطالعه از داده

(http://data.worldbank.orgو پ )( ایگاه آماری سازمان فائوwww.fao.org استخراج شده است. دوره )

 Eviews  10افزارها از نرمباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهمی 0643-0109های مطالعه این تحقیق، سال

 استفاده شده است.

 نتایج و بحث

(، 6بر اساس رابطه ) اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران،بر انتشار دی مؤثربررسی عوامل  منظور به

ابتدا ایستایی متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. ذکر این نکته ضروری است که در واقع برای پرهیز از 

رگرسیون کاذب الزم است قبل از برآورد الگو از ایستایی متغیرها در دوره مورد بررسی اطمینان حاصل 

( استفاده شده که PPپرون ) -( و فلیپسADFبه همین منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ) .گردد

شود متغیرهای ارزش ( مالحظه می0( نشان داده شده است. با توجه به جدول )0نتایج آن در جدول )

، CO2میزان انتشار  هایریمتغافزوده بخش کشاورزی و مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایستا بوده و 

. همچنین نتایج دنباشیم ستایاگیری ک بار تفاضلو سطح زیر کشت غالت با یتولید ناخالص داخلی 

 توأمباشد. با توجه به وجود می ADFپرون مؤید نتایج آزمون  -دهد که آزمون فیلیپسنشان می

، از تحلیل شوندیمگیری ایستا تفاضل بار کمتغیرهای ایستا در سطح و متغیرهایی که پس از انجام ی

 ( استفاده شده است.ARDLهای گسترده )ا وقفهی بحیتوض خودی موسوم به روش جمعهم

 

 
 (P-Pپرون ) –( و فلیپس ADF(  بررسی ایستایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته )0جدول )

  ADF  P-P متغیرها

وضعیت 

 ایستایی

T-statistic Lag وضعیت ایستایی Adj. t-stat Bandwidth 

 -5/06** 0 I(1) -4/96*** 3 I(1) 

 -4/00*** 0 I(1) -4/66*** 2 I(1) 

 -3/65*** 1 I(0) -9/12*** 2 I(0) 
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 -9/10*** 1 I(0) -9/00** 2 I(0) 

 -3/00*** 0 I(1) -3/40*** 5 I(1) 

در نظر گرفته شده است.  9درصد هستند. همچنین ماکزیمم وقفه  0و  3داری در سطح به ترتیب معنی*** و **های تحقیق )مأخذ: یافته

 استفاده شده است(.Newey-West Bandwidth از P-P بر اساس معیار شوارتز بیزین انتخاب شد. برای آزمون ADFوقفه بهینه تست 

 

ابتدا الزم است آزمون وجود رابطه بلندمدت در بین متغیرهای موجود صورت گیرد. برای بررسی وجود 

است. فرضیه صفر این آزمون بر عدم وجود باند تست( استفاده شده رابطه بلندمدت از آزمون کرانه )

 ( 2001محاسباتی با مقادیر بحرانی بیان شده توسط ) Fرابطه بلندمدت بین متغیرها استوار است. آماره 

Pesaran et al( گزارش شده5مقایسه گردید که نتایج آن در جدول ) است. با توجه به اینکه آمارهF 

گردد باشد، لذا فرضیه صفر رد میمی تربزرگدرصد  0، از کرانه باال در سطح تصریح شده مدلمحاسباتی 

 شود.و وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها تایید می

 ( بررسی وجود رابطه بلندمدت )آزمون کرانه(5) جدول

 مدل F مقادیر بحرانی

10/1 13/1 01/1 
I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0)   

60/2 60/5 64/5 13/5 35/5 96/0 ***62/3 )ln,ln,ln,(lnln ttttt LCCEUAVAGDPfD  

 های مطالعه: یافتهمأخذ

( خالصه شده 2در ادامه نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل در جدول )

 د. الگوی بهینه بر اساس آماره شوارتز بیزین انتخاب ش عنوان به ARDL(1,0,0,2,2)است. الگوی 

شود ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی ( مالحظه می2با توجه به نتایج برآورد رابطه بلندمدت در جدول )

اکسید کربن در دار است.. بنابراین، در بلندمدت بین رشد اقتصادی و انتشار دیسرانه مثبت و معنی

صادی میزان انتشار این گاز منفی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش رشد اقت بخش کشاورزی رابطه

درصدی در تولید ناخالص داخلی، با ثابت بودن سایر شرایط،  0یابد. بر این اساس، با افزایش افزایش می

یابد. رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و میزان درصد افزایش می 03/1به میزان  CO2میزان انتشار 

دار نیست. همچنین نتایج نشان رتباط از نظر آماری معنیدر بلندمدت مثبت است. اما این ا CO2انتشار 

دار وجود دارد. بر اساس دهد بین مصرف انرژی در بخش کشاورزی و آلودگی رابطه مثبت و معنیمی

درصدی در مصرف انرژی بخش کشاورزی، با ثابت بودن سایر شرایط،  0ضرایب برآورد شده با افزایش 
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یابد. ضریب این متغیر نسبت به سایر درصد افزایش می 14/1میزان  به در این بخش CO2میزان انتشار 

 اکسیددی پذیر متغیر انتشارمتغیرها از لحاظ عددی میزان کمتری است. عالوه بر این، نتایج از کشش

درصدی  0کربن نسبت به سطح زیر کشت غالت در بخش کشاورزی حکایت دارد. به طوری که با افزایش 

درصد  0بیش از  CO2ت در ایران، با فرض ثبات سایر شرایط، میزان انتشار گاز در سطح زیر کشت غال

بنایراین، با توجه به مقدار این ضریب، این متغیر نسبت به سایر متغیرهای موجود، تأثیر یابد. افزایش می

 کربن خواهد داشت.  اکسیددی بیشتری بر افزایش انتشار

 
 

وتاه مدت عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربننتایج رابطه بلندمدت و ک  (2جدول )  

  ضرایب بلندمدت                              

                                                                                                                      

 tآماره                                ضرایب

 ***03/1 53/5 

 00/1 36/0 

 **14/1 01/0 

 ***19/0 02/5 

 مدتضرایب کوتاه

 ***66/1- 50/9 

 103/1- 26/0- 

 ***31/1- 01/2- 

 **51/1- 20/0- 

 110/1- 05/1- 

 **15/1- 01/0- 

 ***16/1- 66/3- 

 **16/1- 03/0- 

 ***01/1- 10/5- 

 ***59/1- 22/9- 

 درصد(  1و  1داری در سطح به ترتيب معنی*** و **های تحقيق )مأخذ: یافته

 

( ارائه شده است. به این 0در نمودار ) 0109تا  0690های میزان سطح زیر کشت غالت در ایران طی سال

درصدی را تجربه کرده است.  61ها رشد نزدیک به ترتیب سطح زیر کشت غالت در ایران طی این سال
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های زیر کشت غالت در جهان نزدیک متوسط مساحت زمین ی مورد بررسیر دورهاین در حالیست که د

اکسید اثر متغیر سطح زیر کشت غالت ایران بر انتشار دیدرصد بوده است. در واقع، باال بودن  20به 

 کربن به دلیل رشد بسیار باالتر این شاخص نسبت به متوسط جهانی بوده است.

 
 0690-0109طح زیر کشت غالت در ایران طی دوره ( روند تغییرات س0نمودار )

است. ضریب برآوردی تمام متغیرهای شده  ارائه( 2) جدول مدل در خطا تصحیح الگوی به مربوط نتایج

سه دهد است. نتایج کوتاه مدت نشان می CO2مدت منفی و بیانگر کاهش انتشار این مطالعه در کوتاه

های این متغیرها در ی و ارزش افزوده بخش کشاورزی و وقفهمتغیر سطح زیر کشت غالت، مصرف انرژ

داری ضرایب متغیرها با حالت در واقع، عالمت و معنیمدت اثرات منفی بر متغیر وابسته دارند. کوتاه

شود هر سه متغیر ذکر شده برخالف حالت بلندمدت تفاوت زیادی دارد. همانطور که مشاهده می

دارند. البته تغییرات دو متغیر سطح زیر کشت  CO2داری بر میزان انتشار بلندمدت، تأثیر منفی و معنی

دار نیست. این در حالی است که با ضرایب با در کوتاه مدت معنی CO2غالت و مصرف انرژی بر انتشار 

دار است. به عبارت یک و دو وقفه متغیرهای موجود در مدل کوتاه مدت منفی و از لحاظ آماری معنی

 سطح زیر کشت غالت، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزیمیزان هر یک از متغیرهای  دیگر اگر

افتد. البته میزان عددی اکثر ضرایب متغیرها در بعد اتفاق می در سال CO2افزایش یابد کاهش انتشار 

رها بر کاهش مدت چندان قابل توجه نیست و فاصله زیادی با صفر ندارد. در واقع، تأثیر این متغیکوتاه

رسد چرا که تأثیرگذاری هر کدام از باشد که این نتیجه بدیهی به نظر میقابل مالحظه نمی CO2انتشار 

 از استفاده مدل مبنای متغیرهای بین همگرایی رابطه این متغیرها نیاز به زمان دارد. از طرفی وجود

دار و بیانگر از نظر آماری معنیدر مدل  ECTضریب برآوردی  .آوردفراهم می را خطا تصحیح الگوی

توان گفت که در . در واقع با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا، میباشدیمسرعت تعدیل نسبتاً باالیی 
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رود و در صورت وارد اکسید کربن در بخش کشاورزی از بین میدرصد انحرافات متغیر دی 59هر دوره 

-مدت به تعادل بلندمدت نزدیک میدل کوتاهسال تعا 5شدن یک شوک به مدل، پس از گذشت حدود 

 0( و مجموع مجذور تجمعیCUSUM) 0های مجموع تجمعی( به ترتیب آزمون5( و )0شود. در نمودارهای )

(QCUSUM آورده شده است. با توجه به قرار ) 63های فوق در فاصله اطمینان آماره آزموننمودار گرفتن 

 اشند.ب، ضرایب برآوردی مدل پایدار میدرصد

 

CUSUM 5% Significance  

 (CUSUMمجموع تجمعی ) آزمون -2نمودار 

 

  

 

 

 

 

 

                                           
1. Cumulative sum 
2. Sum of cumulative squares 

CUSUM of Squares 5% Significance
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 (QCUSUMمجموع مجذور تجمعی ) آزمون -3نمودار 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ایران پرداخته  در بخش کشاورزی CO2در این مطالعه به بررسی و تحلیل اثر عوامل مختلف بر انتشار 

 هایوقفه خودتوضیحی با الگوی قالب در سنجیاقتصاد الگوی یک اساس بر تحقیق عملی شد. روش

باشد. نتایج آزمون کرانه وجود یک الگوی بلندمدت پایدار بین متغیرهای انتخاب ( میARDLگسترده )

مدل برآوردی تمام متغیرهای موجود  بلندمدت برای الگوی بررسی کند. درشده در مدل را تأیید می

دار از نظر آماری معنیدر مدل،  خطا تصحیح ب برآوردی الگویو ضریباشند داری عالمت مورد انتظار می

دار متغیر تولید ناخالص . با توجه به ضریب مثبت و معنیباشدیمو بیانگر سرعت تعدیل نسبتا باالیی 

در  CO2توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی در ایران سبب افزایش انتشار داخلی سرانه در بلندمدت می

 به اکسیدکربن دی گاز بیشتر انتشار به منجر باالتر . بر این اساس، درآمدد شدبخش کشاورزی خواه

 مسائل به نسبت مردم رود در سطوح باالی رشد اقتصادی، آگاهیالبته انتظار می. شودمی زیستمحیط

 قوانین زیست دولت را به وضعمحیطی افزایش یابد و افزایش تقاضای جامعه برای حفاظت از محیطزیست

زیستی وادار سازد. محیط استانداردهای حفظ زیست بهمحیط کنندگانآلوده کردن ملزم و تگیرانهسخ

متغیر سطح زیر کشت غالت تأثیر مثبت بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در بخش کشاورزی داشته و دارای 

ش سطح زیر باالترین ضریب در بین متغیرهای مطالعه است. این یافته حاکی از آن است که روند گستر

 و هاها )جنگلهای گذشته بسیار سریع بوده است و تبدیل انواع مختلف کاربریکشت غالت در سال

ها شده است. از طرفی، افزایش قابل توجه های کشاورزی منجر به افزایش انتشار آالیندهمراتع( به زمین

های شیمیایی و نهادهزه مصرف بیش از انداسطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در ایران و در نتیجه 

 ,UNDPاستفاده گسترده از انواع عملیات خاکورزی آلودگی شدید مزارع را به دنبال داشته است )

داری در این بخش ارتباط معنی CO2از سمت ارزش افزوده بخش کشاورزی و انتشار  (. همچنین2010

مطالعات مختلف برای کشورهای  در CO2وجود ندارد. این در حالی است که اثر این متغیر بر انتشار 

دار و معنی مثبت یرابطه CO2انتشار  و انرژی در بخش کشاورزی مصرف بینمختلف متفاوت بوده است. 

 پاک هایانرژی مصرف سیاست با توجه به این شرایط پیگیری جدی طراحی و بکارگیری. دارد وجود

بخش  در انرژی تأمین منبع مهمترین انعنو به فسیلی هایسوخت آلودگی بار فشار سبب خواهد شد تا
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 در انرژی مصرف الگوی اصالح جهت در الزم اقدامات بایستیدر واقع، می .یابد کاهش کشاورزی کشور

عالوه بر این،  شود. کاسته کربن اکسیددی انتشار وری ازبا افزایش بهره تا صورت پذیرد کشور

توان به کربن میکم فناوری در نوآوری و شاورزیسبز ک هایزیرساخت ایجاد به منظور گذاریسرمایه

ای در بخش کشاورزی کمک کند. استفاده از انتشار گازهای گلخانه هماهنگی بین رشد اقتصادی و 

ای از ابزارهای تشویقی و تنبیهی به منظور ملزم کردن تولیدکنندگان بخش کشاورزی به حفظ مجموعه

کننده باشد. برای مثال، اخذ مالیات از کشاورزان آلودهتواند راهگشا زیست نیز میکیفیت محیط

 تواند از جمله این ابزارها باشد. های با انتشار کم آلودگی میزیست و اعطای یارانه به نهادهمحیط
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