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چکیده
هدف از این پژوهش ارائه راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران است .بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتشار کربن با استفاده
از دادههای سری زمانی  1368-1393و الگوهای اتورگرسیو با وقفه توزیعی 3و تصحیح خطا 4شناسایی شدهاند .سپس با توجه بهه نحهوه اثرگهذاری ایهن
عوامل بر انتشار کربن ،راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کمکربن در ایران ارائه شده است .نتایج نشاندهنده یک رابطه  Uوارون در بلندمدت بین
انتشار کربن و مصرف انرژی در این بخش است .همچنین حداکثر مقدار آستانه مصرف انرژی ،معادل  46/98میلیون بشکه نفت خام است .در حال حاضر
عملکرد بخش کشاورزی بیشتر از این سطح است و نشان میدهد که اثر تکنولوژی بر اثرات مقیاس و ترکیب غالب شده است .لذا انتظار میرود کهه بها
افزایش مصرف انرژی ،انتشار کربن از طریق بهبود تکنولوژی بهتدریج کاهش یابد .نتایج نشان میدهد که نرخ رشد ارزشافهزوده بخهش کشهاورزی در
بلندمدت و کوتاهمدت تأثیری بر انتشار کربن ندارد .همچنین شاخص توسعه مالی بر انتشار کربن در بلندمدت تأثیر منفی دارد و در کوتاهمدت اثری ندارد.
اما اثر شاخص باز بودن تجارت بر انتشار کربن در بلندمدت و کوتاهمدت مثبت است و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید میکند .با توجه به نتایج پهژوهش،
افزایش حجم اعتبارات بخش خصوصی ،تغییر الگوی تجارت با در نظر گرفتن مزیتهای زیستمحیطی و استفاده از برنامههای انرژی سهبز ،بهه عنهوان
راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کمکربن در ایران پیشنهاد میشوند.
واژههای کلیدی :الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی ،ایران ،دیاکسیدکربن ،کشاورزی کمکربن ،مصرف انرژی
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اقتصاد کمکربن یک الگهوی رشهد اقتصهادی بههمنظهور کهاهش
مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانهای ،از طریق نوآوریهای
فنی ،نوآوری سیستم ،تحول صنعتی و توسعه انرژیهای جدیهد اسهت.
مفهوم اقتصاد کمکربن ،مصرف کمتر منابع طبیعهی و آلهودگی کمتهر
محیطزیست ،برای به دست آوردن بازده اقتصادی بیشتر است .اقتصاد
کمکربن یک رویکرد و فرصت ،جهت ایجاد یهک اسهتاندارد و کیفیهت
بهتر برای زندگی است و به دنبال ایجاد فرصتههایی بهرای توسهعه،
کاربرد و تولید فناوریهای پیشرفته و نیز فرصتهای کسبوکار جدید
است ( .)31اقتصاد کمکربن در حال حاضر به یکی از موضوعات مههم
 1و  -2دانشیار اقتصاد کشاورزی و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد علهوم اقتصهادی،
دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
)Email: anikoukar57@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jead2.v0i0.70778
)1- Autoregressive distributed lag model (ARDL
)2- Erorr correction model (ECM

جهت مقابله با مسائل تغییرات اقلیمی و غلبه بر بحهران مهالی جههان
تبدیل شده است ،بهطوریکه پس از پانزدهمین کنفرانس سازمان ملل
متحد درباره تغییرات آبوهوا 5در سال  ،2009بهتدریج بهصورت یهک
الگوی جدید توسعه گسهترش یافهت ( .)11عمهوم مهردم ارتبهای بهین
اقتصاد کمکربن و کشاورزی بهعنوان عامل انتشار گازهای گلخانههای
را نفی میکنند .به اعتقاد آنها کاشت و پرورش محصوالت کشاورزی
به انتشار گازهای گلخانهای ارتباطی ندارد؛ اما با تجزیهوتحلیل دقیهق
تولید و مدیریت محصوالت کشاورزی ،درمییابیم که ایهن موضهوا از
چهار دیدگاه با واقعیت سازگاری ندارد .نخست؛ نهادهههای کشهاورزی
که بخشی از آنها شامل نهادهها و محصوالت فعالیتههای کشهاورزی
مانند بذر و کود آلی هستند و بخش دیگر آنها شامل محصوالت تولید
صنعتی مانند کودهای شیمیایی ،آفتکشهها و کشهاورزی گلخانههای
هستند .دوم؛ تولید و استفاده از ماشینآالت کشاورزی (که نفت و سایر
انرژیها بخش جدانشدنی آن هستند) ،سهوم؛ فراینهدهای الزم بهرای
فههراوری ،بسههتهبنههدی ،نگهههداری ،حمههلونقههل و توزیههع محصههوالت
کشاورزی که همگی انرژی مصرف مهیکننهد و در انتشهار آالینهدگی
)5- Copenhagen Climate Change Conference (COP15
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نقش دارند و چهارم؛ زباله های کشاورزی که محتوای کربن دارند .بهه
این ترتیب ،فرایندهای تولید و مصرف محصوالت کشاورزی منجر به
تولید مقدار زیهادی ضهایعات کشهاورزی مهیشهوند و ایهن ضهایعات،
دیاکسیدکربن آزاد میکنند و سبب تشدید گرمایش جهانی مهیشهوند
( .)30لذا با توجه به مفهوم اقتصاد کمکربن ،میتوان گفت کشهاورزی
کمکربن الگهوی خاصهی از عملیهات تجهارت و تولیهد کشهاورزی ،بها
کمترین میزان انتشار گازهای گلخانهای و حداکثر مزیت اقتصهادی بها
سه ویژگی مصرف کمتر انرژی ،انتشار کمتر گازههای گلخانههای و در
نتیجه آلودگی کمتر است (.)8
در حال حاضر برای تولید مواد غذایی مورد نیاز جمعیهت در حهال
رشد ،به شدت از اشکال مختلف انرژی در بخهش کشهاورزی اسهتفاده
می شود و در تمام مراحل تولید مواد غذایی ،مسهتقیم یها غیرمسهتقیم،
مقدار قابلتوجهی از سوخت های فسیلی بهکار گرفته میشهود .بخهش
کشاورزی حدود  14درصد گازهای گلخانه ای جهان را تولید مهیکنهد
که این میزان در سال  ،2005در حدود  6/2گیگا تن دیاکسهیدکهربن
بوده است .کشورهای درحالتوسعه (آسیا ،آمریکای التین و آفریقا) بها
سهم تقریبی  80درصد ،بزرگترین سهم را در ایهن آالینهدگی دارنهد.
حدود  70درصد از کل تولید گازهای گلخانهای در این بخش ،ناشی از
فعالیتهای مربوی به خاک در کشاورزی و تخمیر در سیستم گهوارش
دامهاست .در نبود اقدامات الزم برای کاهش تولید گازهای گلخانهای،
انتشار گازهای ناشی از بخش کشاورزی در سراسهر جههان بهه دلیهل
افزایش جمعیت و مصرف گوشت ،ساالنه حدود یک درصد رشهد دارد
( .)17ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست ،افزایش عملکرد از طریهق
مکانیزه کردن تجهیزات کشاورزی و استفاده از سوختهای فسهیلی و
کودهای شیمیایی منجر بهه اثهرات منفهی زیسهتمحیطهی در بخهش
کشاورزی شده است ،بهطوریکه بخش کشاورزی حدود  36/5درصهد
گاز نیتروکسید و  2درصد گاز متان و دیاکسیدکربن تولید شده توسط
ایران را منتشر می کند .اکثهر ایهن آلهودگی هها از طریهق ماشهینآالت
کشاورزی ،بنزین ،سوخت دیزل ،کود شیمیایی ،آفت کشها و کودهای
دامی است ( .)18دیزل عمدتاً یک منبع متداول انرژی است که بهطور
مستقیم توسط موتورهای دیزل در پمپاژ آب ،آماده سازی زمین ،کاشت
و برداشت استفاده می شود .همچنهین انهرژی بههطهور غیرمسهتقیم در
تولید ،ذخیره سازی و توزیع نهادههای مزرعهه از قبیهل کودهها و مهواد
شیمیایی مصرف مهی شهود .بنهابراین ،کشهاورزی بههطهور مسهتقیم و
غیرمستقیم میزان قابلتوجهی از گازهای گلخانه ای را منتشر میکنهد.
استفاده از سوخت در عملیات اولیه و ثانویهه مزرعهه ،منبهع متهداول و
مستقیم انتشار گازهای گلخانهه ای بههحسهاب مهیآیهد .بهیشتهرین و
مهم ترین میزان انتشار مستقیم گازهای گلخانه ای ناشهی از کودههای
ازت است که حدود  20و  30درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را بهه
ترتیب در مزارا بزرگ و کوچک شامل می شود .همچنین سیستمهای
کشههاورزی مکههانیزه ،انههرژی بیشههتری مصههرف م هیکننههد و اسههتفاده

غیرمنطقی از انرژی ،منجر به باال رفهتن هزینهه ههای اقتصهادی و در
نتیجه آن ،افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای میشود که این امر
بهنوبه خود ،موجب گرمتر شدن زمین و تغییرات آب و هوایی غیرقابل
برگشت و ناخواسته میشود (.)7
برای بررسی عوامل مؤثر بر انتشار دیاکسیدکربن در کل اقتصهاد
و یا بخشهایی از اقتصاد ،پژوهشهای متعددی انجام شهده اسهت .از
جمله :لطفعلی پور و همکاران ( )15در پژوهشی به بررسهی اثهر رشهد
اقتصادی ،تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیطزیسهت در ایهران بها
استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای تهوزیعی پرداختههانهد .در
این مطالعه ،از دادههای آماری دوره  1349-1390استفاده شده اسهت.
نتایج نشان داد که توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب
محیطزیست شده است .افزون بر این ،افزایش درجه باز بودن تجهارت
در ایران سبب کهاهش تخریهب محهیطزیسهت شهده اسهت .جلیهل و
فریدون ( )10به بررسی اثر رشد اقتصهادی ،مصهرف انهرژی و توسهعه
مالی بر انتشار گهاز دی اکسهیدکربن در چهین در دوره  1953-2006و
 1978-2006با استفاده از الگوی خود توضیح بها وقفههههای تهوزیعی
پرداختند .در این تحقیق ،سهم بهدهیههای نقهدی از تولیهد ناخهالص
داخلی ،GDP ،1سهم داراییهای بانکههای مرکهزی تجهاری از کهل
داراییهای سیستم بانکی و سهم داراییهها و بهدهیههای خهارجی از
 GDPبه عنوان شاخصهای توسعه مالی استفاده شد .نتایج نشهان داد
که توسعه مالی منجر به کاهش آلودگی محیطزیسهت در چهین شهده
اسهت و رشهد اقتصهادی و مصهرف انهرژی موجهب افهزایش تخریهب
محیط زیست شده است .شهباز و همکاران ( )25به بررسهی اثهر رشهد
اقتصادی ،مصرف انرژی ،توسعه مالی و باز بهودن تجهارت بهر انتشهار
دیاکسیدکربن در دوره زمانی  1975-2011در کشور مالزی پرداختند.
در این مطالعه از الگوی خودرگرسیونی با وقفهههای تهوزیعی و علیهت
گرنجر استفاده شده است .نتایج نشان داد که رشد اقتصادی و مصرف
انرژی باعث افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده اند در حالیکه توسعه
مالی و تجارت سبب کاهش آن شدهاند .همچنین رابطه  Uوارون بین
توسعه مالی و انتشار دی اکسیدکربن نیز تأییهد شهده اسهت .شههزاد و
همکاران ( )26به بررسی تجربی رابطه همجمعی بهین انتشهار کهربن،
مصرف انرژی ،درجه باز بودن تجارت و توسعه مهالی در پاکسهتان بها
استفاده از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیحی با وقفههای گسهترده بها
استفاده از دادههای سری زمانی ساالنه  1971-2011پرداختند .نتهایج
نشان داد یک رابطه معکوس  Uشکل بهین انتشهار کهربن و مصهرف
انرژی با حهداکثر مقهدار آسهتانه مصهرف سهرانه انهرژی معهادل 640
کیلوگرم نفت برقرار بهوده اسهت .در زمهان مطالعهه ،عملکهرد اقتصهاد
پاکستان ،کمتر از این سطح بوده و محققین انتظار داشتهاند که انتشهار
کربن به تدریج تا زمان رسیدن به سطح آسهتانه افهزایش یابهد .نتهایج
)1- Gross Domestic Product (GDP
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بلندمدت نشان داد که یک درصد افزایش درجه بهاز بهودن تجهارت و
توسعه مالی به ترتیب انتشار کربن را  0/247درصهد و  0/165درصهد
افزایش داده است .کششهای کوتاهمدت متغیرهای باز بودن تجهارت
و توسعه مالی به ترتیب  0/122درصهد و  0/087درصهد بهوده اسهت.
همچنین نتایج علیت گرنجر نشاندهنده علیت یک طرفهه از مصهرف
انرژی ،درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی به سمت انتشهار کهربن و
علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و توسعه مالی بوده است.
بررسیها بیانگر این است که در پژوهشهای مربهوی بهه انتشهار
کربن در کشورهای مختلف ،بررسی اثر عوامل مختلف بر انتشار کربن
و تخریب محیطزیست به تفکیهک بخهشههای اقتصهادی ،همچنهان
موضههوعی جدی هد اسههت و در بیشههتر مطالعههات انجههامشههده ،عملکههرد
زیستمحیطی کل اقتصاد مورد ارزیابی قهرار گرفتهه اسهت .همچنهین
تمرکز عمهده مطالعهات پیشهین ،بهر آزمهون فرضهیه زیسهتمحیطهی
کوزنتس بوده و تنها در مطالعه شهزاد و همکاران ( )26به برآورد نقطه
آستانه مصرف انرژی برای کشور پاکستان پرداخته شده است .بنابراین
در مطالعه حاضر ،اثر مصرف انرژی بخش کشاورزی ،نرخ رشهد ارزش
افزوده بخش کشاورزی ،درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی در کهل
اقتصاد ایهران ،بهر انتشهار دیاکسهیدکهربن بها اسهتفاده از الگوههای
ARDLو  ECMبررسی میشود .افزون بر این ،تعیهین نقطهه آسهتانه
مصرف انرژی در بخش کشاورزی نیز مورد توجه قرار میگیرد.

مواد و روشها
برای بررسی رابطه بلندمدت همجمعی بین متغیرها ،تکنیکههای
اقتصادسنجی گوناگونی وجود دارد که بسته به اهداف و ویژگهیههای
دادهها در مطالعات مختلف ،مورد استفاده قرار میگیرد .بهعنوان مثال،
بهرای هههمانباشههتگی تههکمتغیهره ،از تکنیههکهههای انگههل وگرنجههر،1
روشهای حداقل مربعات تعدیل شهده و فیلیهپس و هانسهن 2و بهرای
همانباشهتگی چنهدمتغیره از تکنیهکههای جوهانسهن 3و جوهانسهن-
جوسیلیوس بهطور گستردهای در تحقیقات تجربی اسهتفاده مهیشهود.
روش همانباشتگی جوهانسن به روشهای دیگر ترجیح داده میشهود
زیرا ،نهتنها یهک روش چنهدمتغیره اسهت بلکهه بهیش از یهک رابطهه
همجمعی از آن حاصل میشود و بر تأثیر نمونه کوچک غلبه میکنهد.
با اینحال ،یکی از مشکالت مشترک تکنیکهای همانباشهتگی ایهن
است که متغیرها باید همگرا از یهک مرتبهه باشهند ( .)26لهذا در ایهن
مطالعه ،برای برآورد الگو و بررسی روابط کوتاهمدت و بلندمهدت بهین
متغیرهای مورد نظر از الگوی خودرگرسهیونی بها وقفههههای تهوزیعی

1- Engle and Granger
2- Phillips and Hansen
3- Johansen
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استفاده میشود .این الگو نخستین بار توسط پسران و شهین،)1995( 4
به منظور بررسی رابطه همجمعی و بلندمدت بین متغیرها ارائه شهد .از
آنجا که این روش برتری زیادی نسبت به دیگهر روشههای همسهان
دارد ،لذا بهطهور گسهترده مهورد اسهتفاده قهرار مهیگیهرد .مههمتهرین
مزیتهای الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی عبارت است از:
 قابل استفاده برای بررسی روابط بین متغیرها ،صرفنظر از مانهایا نامانا بودن آنهاست.
 افزون بر امکان محاسبه روابط بلندمدت بهین متغیرهها ،امکهانمحاسبه روابط پویا و کوتاهمدت نیز وجود دارد ،ضهمن آنکهه سهرعت
تعدیل تعادل کوتاه مدت در هر دوره ،برای رسیدن به تعادل بلندمهدت
نیز قابلمحاسبه است (.)20
 این الگو زمانی که حتی تمامی متغیرها درونزا هسهتند ،نتهایجنسبتاً قوی فراهم میکند.
 در نهایت این الگو برای نمونههای کوچک نیهز مناسهب اسهت(.)26
با توجهه بهه مزایهای برشهمرده شهده ،در ایهن مطالعهه از الگهوی
خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی برای بررسی رابطهه ههمانباشهتگی
بین انتشار دی اکسهیدکربن ( ،)CO2نهرخ رشهد ارزش افهزوده بخهش
کشاورزی ( ،)Yمقهدار مصهرف انهرژی ( ،)ENGشهاخص بهاز بهودن
تجارت ( )TRDو شاخص توسعه مالی ( )FINاستفاده میشود.
پیش از برآورد رابطه بلندمدت در روش  ،ARDLباید وجود رابطه
تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو بررسی شود .در واقع ،ههدف ایهن
مرحله از آزمون ،این است که آیا رابطه پویای کوتاهمدت برآورد شهده،
به سمت رابطه تعادلی بلندمدت گرایش دارد یا خیهر در مرحلهه اول،
وجود ارتبای بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی ،آزمهون مهیشهود.
وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی بههوسهیله محاسهبه
آماره  Fبرای آزمون معناداری سطوح باوقفه متغیرها در شکل تصحیح
خطا مورد آزمایش قرار می گیرد .نکتهه مههم آن اسهت کهه توزیهع F
مذکور غیراستاندارد است .پسهران و همکهاران ( ،)20مقهادیر بحرانهی
مناسب را متناظر با تعداد رگرسورها و اینکه مدل شامل عرض از مبدأ
و روند است یا خیر محاسبه کردند .آنها دو گروه از مقادیر بحرانهی را
ارائه کردند ،یکی بر این اساس که تمام متغیرها مانا هستند و دیگهری
بر این اساس که همگی نامانا (با یکبار تفاضلگیری مانا مهیشهوند)
هستند .اگر  Fمحاسباتی در خارج این مرز قهرار گیهرد ،یهک تصهمیم
قطعی بدون نیاز به دانستن اینکه متغیرها ) I(0یا ) I(1باشند ،گرفتهه
میشود .اگر  Fمحاسباتی فراتر از محدوده باالیی قهرار گیهرد فرضهیه
صفر مبنی بر عدم وجود رابطهه بلندمهدت پذیرفتهه نمهیشهود و اگهر
پایینتر از محدوده پایینی قرار گیرد ،فرضیه صفر مذکور رد نمیشود و
اگر هم  Fمحاسباتی در بین دو محدوده قهرار گیهرد ،نتهایج اسهتنبای،
4- Pesaran and Shin
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غیرقطعی و وابسته به این است که متغیرها ) I(0یا ) I(1باشند .تحت
این شرایط مجبور به انجهام آزمهونههای ریشهه واحهد روی متغیرهها
هستیم ( .)28آخرین مرحله در بهرآورد یهک الگهوی  ARDLبررسهی
رابطه کوتاه مدت بین متغیرها و محاسبه سهرعت تعهدیل تعهادلههای
کوتاهمدت در هر دوره برای رسیدن به تعادل بلندمدت است.
در این پژوهش با تکیه بر ادبیات تحقیق در زمینه انرژی ،عهالوه
()1
در این رابطه lnCO2t ،نشاندهنده لگاریتم دیاکسیدکربن تولیهد
شده در بخش کشاورزی بهر حسهب تهن lnENGt ،لگهاریتم مصهرف
انرژی در بخش کشاورزی است و معادل میلیون بشکه نفهت خهام در
نظر گرفته شده است و  (lnENGt(2توان دوم لگاریتم مصرف انهرژی
است Yt .نهرخ رشهد ارزشافهزوده بخهش کشهاورزی FINt ،شهاخص
توسعه مالی و  TRDtشاخص درجه باز بودن تجارت در اقتصاد ایهران
هستند .همچنین  Tروند زمانی و ( TBXمقطع شکسهت سهاختاری در
سری  )Xاست و در صورت وجود ،کمیت آن برای سالهای شکسهت
برابر یک و برای بقیه سالها صفر است و  εtنشان دهنده جمله خطها
است .در این الگو  1αو  2αبه ترتیب ضرایب  lnENGtو(lnENGt)2
هستند .انتظار می رود با افزایش مصرف انرژی ،انتشار دیاکسید کربن
افزایش یابد اما آنچه در این مطالعه اهمیهت دارد ،پیهدا کهردن نقطهه
آستانه مصرف انرژی است لذا  1αرا نمیتوان بهطور مستقیم بهعنوان
سهم مربوی به مصرف انرژی تفسیر کرد بلکه ،ابتدا باید مشتق جزئی
مرتبه اول معادله ( )1را نسبت به مصرف انرژی به دست آورد که برابر
است با ) .1α+2α2(LnENGسپس مشتق اول معادله نسبت به متغیر
انرژی برابر صفر قرار داده میشود تا مقدار بهینهه مصهرف انهرژی بهه
دست آیهد 1α+2α2(LnENG)=0 ،بنهابراین 2α2(LnENG)= -1α
در نتیجه

است و میتهوان نتیجهه گرفهت کهه

است که بهعنوان مقدار بهینه در نظر گرفتهه
مههیشههود .اگههر مشههتق جزئههی مرتبههه دوم بههزرگتههر از صههفر
باشد

به این معناست کهه * engحاصهل شهده ،نقطهه

کمینههه اسههت و اشههاره بههه ایههن دارد کههه رابطههه  Uشههکل بههین
دی اکسیدکربن و انرژی بیانگر میزان آستانه است .به همهین ترتیهب،
اگر مقدار مشتق دوم منفی شد ،بیانگر رابطه  Uوارون و بیشینه اسهت
و اگر این مقدار برابر صفر شد ،بیانگر رابطه یکنواخهت اسهت و مقهدار
انرژی بهینه نشان دهنده نقطه زینی اسهت .از لحها مفههوم آمهاری،
زمانی که میزان  2αدر سطح متعارف آمهاری معنهیدار نباشهد ،رابطهه
غیرخطی پذیرفته نمیشود و رابطه خطی بین مصرف انرژی و انتشهار
کربن رد نمی شود ( .)26بنابراین با نشان دادن مشتقات ریاضی ،تأکید

بر مصرف انرژی و رشد اقتصادی که انتظار مهیرود در انتشهار کهربن
نقههش داشههته باشههند ،از دیگههر متغیرهههای کههالن اقتصههادی ماننههد
شاخصهای باز بودن تجارت و توسعه مالی استفاده میشهود .الگهوی
برآوردی در این تحقیق با بهرهگیری از مقاله شهزاد و همکاران (،)26
بهصورت لگاریتم -خطی و در قالب رابطه ( )1است:

میشود که ضرایب برآورد غیرخطی برای متغیری کهه بها مجهذور آن
مرتبط است ،نباید بهعنوان ضرایب کشش تفسیر شود و تنها باید برای
محاسبه مقادیر آستانه استفاده شهوند ( .)21در مجمهوا ههدف از ایهن
مشتق گیری و پیدا کردن نقطه آستانه مصهرف انهرژی ،نتیجههگیهری
درباره این مسأله است که بین اثهرات تکنولهوژی ،و اثهرات مقیهاس و
ترکیب ،کدام غالب بهودهانهد ( 4α ،3α .)26و  5αبهه ترتیهب ضهرایب
متغیرهای نرخ رشد ارزش افزوده بخهش کشهاورزی ،شهاخص توسهعه
مالی و شاخص باز بودن تجارت است.
بههه اعتقههاد کههوزنتس ،رابطههه بههین رشههد اقتصههادی و تخریههب
محیطزیست از یک منحنی  Uمعکوس پیروی میکند .این رابطهه U
معکوس به منحنی زیستمحیطی کوزنتس مربوی است .بر این اساس
در مراحل اولیه فرآیند صنعتی شدن ،با توجه به اولویت باالی تولیهد و
اشتغال نسبت به محیطزیست پاک و همچنین به دلیهل بههکهارگیری
فناوری های سهطح پهایین ،اسهتفاده از منهابع طبیعهی و انهرژی بهرای
رسیدن به رشد اقتصادی باال افزایش مییابد و موجب گسترش انتشار
آلودگی می شهود .در ایهن مرحلهه بها توجهه بهه درآمهد سهرانه پهایین،
بنگاههای اقتصادی نمیتوانند هزینهههای کهاهش آلهودگی را تهأمین
کنند و در نتیجه رشد اقتصادی موجب تخریب محیطزیست مهیشهود
( 2 ،22و  .)12اما در مرحله بعدی فرایند صنعتی شدن ،پس از رسیدن
به سطح مشخصی از درآمد سرانه ،افزایش درآمد سرانه موجب بهبهود
کیفیت محیطزیست میشود بهطوریکه در چنین وضعیتی با توجه بهه
اهمیت بهاالی محهیطزیسهت ،تکنولهوژی پهاک و قهوانین و مقهررات
زیستمحیطی مناسب ،شاخصههای آلهودگی محهیطزیسهت کهاهش
می یابد و در نتیجه رشد اقتصادی موجب بهبود کیفیت محهیطزیسهت
میشود ( 27 ،1 ،23 ،6و  .)9بنابراین بر اساس فرضیه زیستمحیطهی
کوزنتس ،اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیطزیست بسته بهه ایهنکهه
کشور در کدام مرحله صنعتی شدن قرار داشته باشد ،متفاوت است .در
این پژوهش برای بررسی اثر رشد اقتصادی بر انتشار دیاکسهیدکربن،
رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی بهه قیمهت ثابهت  1383بههعنهوان
شاخصی برای رشد اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد.
شاخص درجه باز بودن اقتصاد یا باز بودن تجارت ،یک متغیر مهم
و تأثیرگذار بر انتشار کربن و محیطزیست است .تأثیر درجه بهاز بهودن
تجارت بر محیطزیست شامل سه اثر فنآوری ،مقیاس و ترکیب است.

راهکارهای دستیابی به کشاورزی کمکربن در ایران

در اثر بهبود تکنولوژی ،افزایش تجارت باعهث کهاهش انتشهار کهربن
میشود .اثر مقیاس باعث افزایش حجم تجارت و تولید مهیشهود کهه
باعههث تخریههب محههیطزیسههت مههیشههود .از طرفههی ،در اثههر ترکیهب،
کشورهای درحالتوسعه ،صنایع با آلودگی شدید را جذب میکننهد کهه
این امر به زوال محیط زیست منجر میشود؛ بنهابراین اثهر تکنولهوژی
باعث بهبهود ،در حهالیکهه اثهراث مقیهاس و ترکیهب باعهث تخریهب
محیطزیست می شوند .در نتیجهه اثهر خهالص بهاز بهودن تجهارت بهر
محیطزیست مبهم است و بستگی به اثر غالب دارد ،اما بهطهور کلهی،
در کشورهای در حال توسعه ،اثر مقیاس و ترکیب غالب هستند و ههر
دو دارای اثرات سوء بر محیطزیست هسهتند .کوپلنهد و تیلهور 1بهرای
توضیح رابطه بین درجه بهاز بهودن تجهارت و محهیطزیسهت دو نهوا
فرضیه را تصریح میکنند :فرضیه پناهگاه آلودگی 2و فرضیه بخشهش
عامل .3با توجه به فرضیه پناهگاه آلهودگی ،کشهورهای کهمدرآمهد بها
مقررات زیستمحیطی ضعیف ،در تولید کاالهای آلوده تخصهص پیهدا
میکنند و شرکتهای چندملیتی ،با استفاده از جابجایی صنایع آالینده
خود به این کشورها نفع میبرند .در نتیجه ،کشهورهای کهمدرآمهد بهه
پناهگاهی برای آلودهکنندگان تبهدیل مهیشهوند ،بنهابراین بهاز بهودن
تجارت ،وضعیت محیطزیست را در این کشورها به زوال میکشاند ،در
حالیکه کشورهای ثروتمند ،از تجارت آزاد منفعهت کسهب مهیکننهد.
فرضیه بخشش عامل ،اشاره به ایهن دارد کهه کشهورهای ثروتمنهد در
تولید کاالهای وابسته به سرمایه ،بدون در نظر گهرفتن سیاسهتههای
زیستمحیطی ،متخصص میشوند و در نتیجه ،کشورهای ثروتمند بها
صادرات کاالها ،آلودهتر میشوند و کشورهایی که دارای منهابع نسهبتاً
فراوانی در تولید کاالهای پاک هستند ،از طریق تجارت آزاد ،به کشور
پههاکتههری تبههدیل مههیش هوند؛ بنههابراین رابطههه ب هین تجههارت آزاد و
محیطزیست مبهم است و به توزیع مزایای نسهبی در میهان کشهورها
بستگی دارد ( .)26برای ارزیابی درجه باز بودن اقتصهاد سهه شهاخص
عمده وجود دارد:

در روابط فوق Mt ، Xt ،و  GDPtبه ترتیب بیانگر ارزش صادرات،
ارزش واردات کاالها و خدمات و تولید ناخالص ملهی هسهتند ( .)29در
این پژوهش بهمنظور تعیین درجه باز بودن اقتصاد از رابطه سهوم کهه
مرسومتر است ،همانند پژوهش لطفعلی پور و همکاران ( ،)13لطفعلهی
1- Copeland and Taylor
2- Pollution haven hypothesis
3- Factor endowment hypothesis
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پور و همکاران ( ،)14لطفعلی پور و همکاران ( ،)15ازتورک و اکروسی
( ،)19شههباز و همکهاران ( ،)25فراهههانی و همکهاران ( )5و شهههزاد و
همکاران ( )26استفاده میشود.
توسعه مالی ،دسترسی خانوار و بنگاههای اقتصادی به سرمایههای
مالی را بیشتر میکند .این امر موجب افزایش تقاضا برای ماشینآالت
و خودروها میشود و باعث افزایش فعالیتهای تولیدی و حمهلونقهل
میشود .مصرف روزافزون انرژی ،بهنوبه خود افزایش انتشار کربن بهه
هوا و آالیندههای آلی به آب را در بر دارد .از سهوی دیگهر ،بازارههای
مالی توسعهیافته ،سهرمایه بخهش انهرژیههای تجدیدپهذیر را فهراهم
میآورد و اعتبار الزم برای پهروژهههای سهازگار بها محهیطزیسهت بها
هزینههای تأمین مالی پایین (که از طریق پیشرفتههای فهنآوری در
بخش انرژی ،باعث کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن میشهوند) را
ارائه میکند .همچنین ،توسعه مالی ،فعالیتههای تحقیهق و توسهعه را
ترویج میدهد و از اینرو باعث بهبود کیفیت محیطزیسهت مهیشهود؛
بنابراین ،اثر کل توسعه مهالی ،دو پهلهو و دارای ابههام اسهت ( .)26در
مجموا برای کشورهای رو به توسعه ،انتظار میرود اثر توسعه مالی بر
آلودگی محیط زیست ،همانند متغیر باز بهودن تجهارت ،مثبهت باشهد.
برای توسعه مالی نیز شاخصهای متفاوتی وجود دارد:
 شاخص ژرفای توسعه مالی :نسبت نقدینگی به تولیهد ناخهالصداخلی به قیمتهای جاری
 شاخص بنیانی توسعه مالی :نسبت داراییهای داخلی بانکهایتجاری به کل داراییهایی بانکها و بانک مرکزی
 شاخص کارایی توسعه مالی :نسبت بدهی بخش خصوصهی بههسیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی
 شاخص ابزاری توسعه مهالی :نسهبت اسهکناس و مسهکوک دردست مردم به حجم پول
 شاخص ساختاری توسعه مالی :نسبت مطالبات سیستم بانکی ازبخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی (.)15
جریانات نقدی خهالص بهورس اوراق بههادار در اکثهر کشهورهای
درحال توسعه نسبتاً کم است ،بنهابراین بازارههای سهرمایه در بهتهرین
حالههت نقههش کههوچکی ایفهها مهیکننههد و رشههد اقتصههادی کشههورهای
درحالتوسعه را کُند میکنند ،بنهابراین بهازار سههام بازتهابی از قهدرت
بخش مالی نیست .بعضی از مطالعات ،بهرای انعکهاس عمهق مهالی از
نسبت پول گسترده ( )M2یا حجم نقدینگی ( )M2کهه برابهر اسهت بها
مجموا حجم پول ( )M1و شبه پهول ( )Tبهه تولیهد ناخهالص داخلهی
اسمی استفاده میکنند .افزایش نسبت به معنای افزایش عمهق مهالی
است؛ اما در کشورهای درحالتوسعه M2 ،بخش بزرگی از نقدینگی را
شامل میشود .در نتیجه افزایش  M2ممکن است بهجای عمق مهالی،
انتشار پول را نشهان دههد ( .)10در نتیجهه در ایهن پهژوهش هماننهد
پژوهش مهدوی و امیر بابایی ( ،)16شهباز و همکاران ( ،)25شههزاد و
همکاران ( ،)26برای سنجش توسعه مالی از شهاخص کهارایی توسهعه
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مالی ،نسبت اعتبارات بانکی به بخهش خصوصهی بهه تولیهد ناخهالص
داخلی استفاده میشود.
دادههای مربوی به مقادیر انتشار دیاکسیدکربن و مصرف انهرژی
از ترازنامه انرژی وزارت نیرو ،توسعه مالی از بانک جهانی ،نهرخ رشهد
ارزشافزوده بخش کشاورزی و باز بهودن تجهارت از بانهک مرکهزی
جمهوری اسالمی ایران جمعآوری شد .از آنجا که برخی از دادههها در
پایگاههای اطالا رسانی الکترونیکی نهادههای ملهی و بهینالمللهی بها
فواصل زمانی زیاد بروزرسانی مهیشهوند و در زمهان انجهام پهژوهش،
آخرین دادههای موجود مربوی به سال  1393بود ،دوره زمانی مطالعه،
سالهای  1368-1393انتخاب شهد .بهرای تجزیههوتحلیهل نتهایج از
نرمافزار  Eviews9استفاده شد.

نتایج و بحث
پیش از برآورد الگوی مطالعه ،بهمنظور جلوگیری از به وجود آمدن
رگرسیون کاذب ،مانایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .در
این مطالعه از آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته استفاده شد.

در آزمون یادشده ،آماره دیکی -فولر تعمهیمیافتهه بها مقهادیر بحرانهی
مقایسه میشود .اگهر قهدر مطلهق  tمحاسهباتی از قهدر مطلهق آمهاره
مککینون بزرگتر باشد ،فرضهیه صهفر وجهود ریشهه واحهد پذیرفتهه
نمیشود و داللت بر مانا بودن سری زمانی دارد و در غیر این صهورت
سری زمانی نامانا خواهد بود و باید مانایی سهریههای زمهانی بعهد از
تفاضلگیری آنها بررسی شود .جدول  1نتایج حاصل از آزمون ریشهه
واحد برای دادههای مطالعه را نشان میدهد.
نتیجه آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته بیانگر این اسهت
که با وجود عرض از مبدأ ،فرضیه صفر مبنی بر اینکه متغیر نرخ رشد
ارزشافزوده دارای ریشه واحد اسهت ،در سهطح اطمینهان  95درصهد،
پذیرفته نمیشود .بنابراین متغیر در سطح مانا است .فرضیه صفر مبنی
بر اینکه متغیرهای لگاریتم دیاکسیدکربن ،لگهاریتم مصهرف انهرژی،
توان دوم لگاریتم مصرف انرژی ،توسعه مالی و درجه باز بودن تجارت
دارای ریشه واحد است رد نمیشود و با یهکبهار تفاضهل گیهری مانها
میشوند.

جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد
Table 1- Results of unit root test

نتیجه

ارزش احتمال

آماره دیکی  -فولر

متغیر

Result
)I(1
)I(0
)I(1
)I(0
)I(1
)I(0
)I(1
)I(0
)I(1
)I(0
)I(0

Probablity value
0.5870
0.0010
0.9853
0.0000
0.9889
0.0000
0.9707
0.0080
0.2910
0.0167
0.0000

Dickey and Fuller statistic
-1.355863ns
***-4.716462
0.559538ns
***-6.553370
0.678336ns
***-6.465516
0.254415ns
***-3.837686
-1.984771ns
**-3.508726
***-5.968048

Variable
Ln CO2
)D(Ln CO2
Ln ENG
)D(Ln ENG
(Ln ENG)2
D(Ln ENG)2
FIN
)D(FIN
TRD
)D(TRD
Y

منبع :یافتههای تحقیق***( ،معنیداری در سطح  ** ،%1معنیداری در سطح * ،%5معنیداری در سطح  ns ،%10بیمعنی)
Source: Research findings (***level of significance at 1%, ** level of significance at 5%, * level of significance at 10%, ns for not
)significant

برآورد الگوی  ARDLمبتنی بر سه بخش رابطه پویا ،بلندمدت و
کوتاهمدت است که با اسهتفاده از نهرمافهزار  Eviews9بهرآورد شهد و
بهتهههرین الگهههو ،براسهههاس معیهههار شهههوارتز -بیهههزین ،الگهههوی
( ARDL)1.1.1.2.2.0بوده است .در جدول  2نتایج حاصل از تخمین
الگوی پویا ارائه شده است.
2
مقدار ضهریب تعیهین  Rدر جهدول  3برابهر بها  0/97اسهت کهه
نشاندهنده قدرت باالی توضیحدهنهدگی متغیرههای توضهیحی الگهو
است .متغیر مجازی ناشی از شکست در دوره  ،1378-1385به علهت
افزایش کارایی انرژی ناشی از بهرهگیری برق بهجای سایر سوختهها

(افههزایش سهههم مصههرف بههرق از 27درصههد بههه  37درصههد) ،بهبههود
مکانیزاسیون در این بخش و کاهش میزان مصرف انرژی بوده است.
پس از تعیین وقفه مناسهب بهر اسهاس معیهار شهوارتز -بیهزین و
بررسی زاید نبودن متغیرهای الگو ،بهرای حصهول اطمینهان از رابطهه
بلند مدت بین متغیرهای الگو ،با توجه به اینکه متغیرها از نهوا ) I(0و
) I(1بودند ،از آزمون همجمعی باند استفاده شد .پس از آزمون ،مقهدار
 Fمحاسبه شده ،با مقادیر بحرانی حد باال و حد پایین جهدول بنرجهی،
دوالدو و مستر مقایسه شد .نتایج آزمون همجمعهی بانهد در جهدول 3
ارائه شده است.
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جدول  -2نتایج الگوی پویا
Table 2- Results of dynamic model
ضریب
آماره t

ارزش احتمال

t statistic
5.939525
-4.604702
6.478729
4.786041
-6.504335
2.832868
-2.347909
5.035976
1.423585
-4.174461
-1.331249
1.464368
2.152560
-7.763044

Probablity value
0.0001
0.0010
0.0001
0.0007
0.0001
0.0178
0.0408
0.0005
0.1850
0.0019
0.2127
0.1738
0.0568
0.0000

Coefficient
0.341542
-11.53337
16.99549
1.719402
-2.430188
0.005581
-0.005437
0.006733
0.003506
-0.008669
-0.004166
0.000641
0.018772
-0.117404
R-square

متغیر
Variable
)Ln CO2(-1
Ln ENG
)Ln ENG(-1
(Ln ENG)2
)(Ln ENG)2(-1
TRD
)TRD(-1
)TRD(-2
FIN
)FIN(-1
)FIN(-2
Y
T
D7885
0.97

منبع :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

جدول  -3نتیجه آزمون همجمعی باند
Table 3- Results of Bounds Test
مقادیر حدود بحرانی آماره F
Critical bounds of F statistic
%5

%1

حد باال

حد پایین

حد باال

Upper
bound
4.21

Lower
bound
2.82

Upper
bound
3.34

5

سطح معنیداری

%10

حد پایین
Lower
bound
2.14

Level of significance

حد باال

حد پایین

Upper
bound
2.93

Lower
bound
1.81
5

5
8.862396

حدود بحرانی
Critical bounds

تعداد متغیرها
Number of variables
آماره  Fمحاسبه شده
Computed F statistic

منبع :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

مقدار آماره  Fدر جدول  ،3در سهطح معنهیداری  %5از حهد بهاال
بزرگتر است ،بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت
میان متغیرهای تحقیق پذیرفته نمیشود و وجود رابطه بلندمدت بهین
متغیر وابسته و متغیرهای مستقل اثبات میگردد .با اطمینهان از وجهود
رابطه بلند مدت بین متغیرهای الگهو ،ضهرایب بلندمهدت الگهو بهرآورد
میگردد .جدول  4نتایج تخمین الگوی بلندمدت را نشان میدهد.
نتایج برآورد الگوی بلندمدت مطالعه نشان مهیدههد کهه ضهرایب
لگاریتم مصرف انرژی و توان دوم لگهاریتم مصهرف انهرژی از لحها
آماری در سطح  %1معنیدار هستند .به ترتیهب مثبهت بهودن مصهرف
انرژی و منفی بودن توان دوم مصرف انهرژی گویهای یهک رابطهه U

شکل وارون بین مصرف انرژی و انتشار دیاکسیدکربن است و نقطهه
آستانه مصرف انرژی در بخش کشاورزی  46/98میلیون بشهکه نفهت
خام است .مطالعه شهزاد و همکاران ( )27نیز وجهود رابطهه  Uشهکل
وارون را بین مصرف انرژی و انتشار دیاکسیدکربن تأیید میکند.
ضریب متغیر توسعه مالی  -0/014169و از لحا آماری در سطح
 %5معنیدار است .یعنی با یک واحد افزایش در شاخص توسعه مالی،
انتشار دیاکسیدکربن به میزان  0/014169درصد کاهش مهییابهد .از
آنجا که شاخص کارایی توسعه مالی بهعنوان متغیهر توسهعه مهالی در
نظر گرفته شده است ،هر یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی
بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی ،حدود  0/014واحد لگهاریتم
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دیاکسیدکربن و یا  1/02تن دیاکسیدکربن منتشهر شهده را کهاهش
میدههد .نتهایج مطالعهه جلیهل و فریهدون ( )10در چهین و شههباز و
همکاران ( )25در مالزی نیز نشان میدهد که توسعه مهالی منجهر بهه
کاهش آلودگی محیطزیست میشود .البته نتایج مطالعات لطفعلی پهور

و همکاران ( )15و شهزاد و همکاران ( )26اثر منفی توسهعه مهالی بهر
آلودگی زیستمحیطی را تأیید نمیکنند .اثر منفی شاخص توسعه مالی
بر آلودگی زیستمحیطی نشهان مهیدههد کهه توسهعه مهالی ،امکهان
سرمایهگذاری روی فناوریهای کمتر آالینده را فراهم آورده است.

جدول  -4نتایج تخمین الگوی بلندمدت
Table 4- Estimation results of long-run model
ضریب
آماره t
ارزش احتمال

متغیر

Probablity value
0.0000
0.0000
0.0457
0.0439
0.1820
0.0389
0.0000

t statistic
***25.151837
***-13.799882
**-2.281167
**2.304105
1.434298ns
**2.375481
***-7.387554

Coefficient
8.295328
-1.079471
-0.014169
0.010443
0.000973
0.028509
-0.0178302

Variable
Ln ENG
(Ln ENG)2
FIN
TRD
Y
T
D7885

منبع :یافتههای تحقیق***( ،معنیداری در سطح  ** ،%1معنیداری در سطح * ،%5معنیداری در سطح  ns ،%10بیمعنی)
Source: Research findings (***level of significance at 1%, ** level of significance at 5%, * level of significance at 10%, ns for not
)significant

ضریب متغیر باز بودن تجهارت  0/010443و از لحها آمهاری در
سطح  %5معنیدار است .به بیان دیگر افزایش یک واحدی درجهه بهاز
بههودن تجههارت منجههر بههه افههزایش  0/010443درصههدی در انتشههار
دیاکسیدکربن می شود .با توجه به اینکه شاخص بهاز بهودن تجهارت،
نسبت مجموا ارزش صادرات و واردات به تولیهد ناخهالص داخلهی در
نظر گرفته شده است ،هر یک درصد افزایش در حجم مبادالت نسبت
به تولید ناخالص داخلی منجر به  0/01درصد و یا حهدود  1/01تهن
افزایش در انتشار دیاکسیدکربن منتشر شده میشود .بنابراین در دوره
مورد بررسی ،تجارت بینالملل منجر به افزایش آلودگی زیستمحیطی
شده است .این نتیجه بها مطالعهه ترابهی و همکهاران ( ،)29شههزاد و
همکاران ( )26تطابق دارد اما نتایج مطالعه لطفعلهی پهور و همکهاران
( )15را تأیید نمیکند .افزایش آلودگی محیط زیست همراه با افهزایش
حجم تجارت ،فرضیه پناهگهاه آلهودگی را بهرای ایهران در دوره مهورد
بررسی تأیید میکند و میتوان نتیجه گرفت که برآینهد فعالیهت ههای
تجارت بینالملل ایران (مجمهوا واردات و صهادرات) بهه نفهع محهیط
زیست نبوده اسهت و اثهر منفهی افهزایش آلهودگی از طریهق تجهارت
(واردات یا صادرات) بر اثر مثبت کاهش آلودگی غلبه کرده اسهت .بهه
بیههان دیگههر ایههران در تولیههد و صههادرات محصههوالتی کههه آلههودگی
زیست محیطهی بیشهتری ایجهاد مهی کننهد متخصهص شهده اسهت و
کاالهایی را وارد میکند که در فرآیند تولید خهود ،آالینهدگی کمتهری
ایجاد میکنند.
نتایج نشان میدهد که نرخ رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی ،در
بلندمدت ارتباطی با انتشار دی اکسیدکربن ندارد .در حالی که مطالعات

لطفعلههی پههور و همکههاران ( ،)15ترابههی و همکههاران ( ،)29شهههباز و
همکاران ( )25و شهزاد و همکاران ( )26اثهر مثبهت و معنهیدار رشهد
اقتصادی بر آلودگی زیستمحیطی را تأیید میکنند .این تفاوت نتهایج
در مطالعههات مختلههف ،بههه دلیههل تفههاوت در سههاختارهای اقتصههادی
کشورهای مورد مطالعه ،دوره زمانی مورد بررسی ،متغیرهای وارد شده
در الگوها ،الگوهای اقتصادسنجی مورد اسهتفاده و روشههای بهرآورد
است.
جدول ( )4نشان می دههد کهه متغیهر رونهد زمهانی ،اثهر مثبهت و
معنیداری بر میزان انتشار دی اکسید کربن داشته است .بها توجهه بهه
افزایش تقاضای محصوالت کشاورزی ناشی از بهبود سطح درآمدها و
رشد جمعیت در سالهای مورد مطالعه ،به نظر میرسد پاسخگویی بهه
این تقاضا از طریق گسترش فعالیتهای کشهاورزی در داخهل و یها از
طریق واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ،منجهر بهه توسهعه
فرآیندهای تولید ،توزیع و مصرف محصوالت کشاورزی شده و آلودگی
محیط زیست را افزایش داده است.
ضریب متغیر مجازی با  -0/0178302نشان میدهد کهه کهاهش
میزان مصرف انرژی در اثر افزایش کارایی و بهرهوری نههاده انهرژی،
منجر به  1/02تن کاهش در انتشار دیاکسیدکربن شده است.
پس از تشخیص رابطه بلندمدت نیاز است که روابهط کوتهاهمهدت
میان متغیرها نیز مورد بررسهی قهرار گیهرد .بهدین منظهور ،از الگهوی
تصحیح خطا ( )ECMبرای برآورد ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل
طبق روش  ARDLاستفاده می شود .نتایج تخمهین الگهوی تصهحیح
خطا در جدول  5ارائه شده است.
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جدول  -5نتایج تخمین الگوی تصحیح خطا
Table 5- Results of ECM estimation
ضریب
آماره t
ارزش احتمال
Variable
Coefficient
t statistic
Probablity value
***D(Ln ENG) -11.533367 -4.604702
0.0010
D(LENG)2
1.719402
***4.786041
0.0007
)D(TRD
0.005581
**2.832868
0.0178
))D(TRD(-1
-0.006733
***-5.035976
0.0005
)D(FIN
0.003506
1.423585ns
0.1850
))D(FIN(-1
0.004166
1.331249ns
0.2127
)D(Y
0.000641
1.464368ns
0.1738
)D(T
0.018772
*2.152560
0.0568
)D(D7885
-0.117404
***-7.763044
0.0000
ECM
-0.658458
-11.450775
0.0000

متغیر

منبع :یافتههای تحقیق***( ،معنیداری در سطح  ** ،%1معنیداری در سطح * ،%5معنیداری در سطح  ns ،%10بیمعنی)
Source: Research findings (***level of significance at 1%, ** level of significance at 5%, * level of significance at 10%, ns for not
)significant

یافته ها نشان می دهد تغییرات لگاریتم مصرف انهرژی و تغییهرات
توان دوم لگاریتم مصرف انرژی در سطح  %1از لحا آماری معنیدار
است .همچنین به ترتیب منفی بودن ضریب تغییرات لگاریتم مصهرف
انرژی و مثبت بودن ضریب تغییرات توان دوم لگاریتم مصرف انهرژی
نشان دهنده رابطه  Uشکل بین انتشار کربن و مصرف انرژی است.
ضریب تغییرات متغیهر بهاز بهودن تجهارت 0/005581 ،و از نظهر
آماری در سطح  %5معنیدار است .یعنی یک درصد تغییر در درجه بهاز
بودن تجارت ،لگاریتم دیاکسیدکربن را به میهزان  0/005581درصهد
در همان جهت تغییر میدهد .به بیان دیگهر یهک درصهد افهزایش در
نسبت تجارت بین الملل به تولید ناخالص داخلی ،در کوتاهمدت حهدود
یک تن انتشار دیاکسیدکربن را افزایش میدهد .وقفهه اول تغییهرات
درجه باز بودن تجارت از لحا آماری در سهطح  %1معنهیدار و دارای
اثر مخالف است و نشان میدهد تجارت آزادتر در زمان حهال بها یهک
وقفه منجر به آلودگی کمتر محیط زیست میشود .البته همانگونه کهه
ضرایب الگوی بلندمهدت (جهدول ( ))4نشهان مهیدههد ،در بلندمهدت
آزادسهههازی تجهههاری در ایهههران ،در دوره مهههورد بررسهههی آلهههودگی
زیستمحیطی را افزایش داده است.
ضههرایب متغیرهههای تغییههر در نههرخ رشههد ارزشافههزوده بخههش
کشاورزی ،توسهعه مهالی و وقفهه اول توسهعه مهالی از لحها آمهاری
بیمعنی است و در کوتاهمدت اثری بر تغییرات انتشار دیاکسهیدکربن
ندارد .اما همانند الگوی بلندمدت ،در الگوی کوتاهمدت نیز متغیر رونهد
زمانی ،اثر مثبت و معنیداری بر انتشهار دیاکسهیدکربن دارد .ضهریب
معنیدار و منفی متغیر مجازی کاهش مصرف انرژی ناشی از افهزایش
بهرهوری ،نشان دهنده ماندگاری اثر تغییرات ساختاری ایجاد شهده در
الگو تا یک دوره بعد است .ضریب تصحیح خطای برآورد شهده بهرای
مدل در سطح  %1معنیدار و برابر  -0/6584458است .بدین مفههوم
که در هر دوره  65/84درصد از عدم تعادل کوتاهمدت برای دسهتیابی

به تعادل بلندمدت تعدیل میشود .به عبارت دیگر ،برای تعدیل کامهل
نتایج حاصل از هرگونه تغییر و یا اتخاذ سیاست ،تقریبهاً یهک سهال و
چهار ماه زمان الزم است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج مطالعه نشان داد در حال حاضر عملکرد بخش کشاورزی در
نیمه نزولی منحنی  Uوارون و بیشتر از سطح آسهتانه مصهرف انهرژی
است .به گونهای که محاسبات بر اساس ضرایب الگوی بهرآورد شهده
نشان میدهد نقطه آستانه مصرف انرژی در بخش کشهاورزی 46/98
میلیون بشکه نفت خام است ،این در حالی اسهت کهه میهزان مصهرف
انرژی در سال  1393معادل  50/26میلیون بشکه نفت خام بوده است.
بنابراین در پایان دوره مورد بررسی ،عملکرد بخش کشاورزی در نیمهه
نزولی منحنی  Uوارون و بیشتر از سطح آستانه مصهرف انهرژی بهوده
است .به بیان دیگر ،اثر تکنولوژی بر اثرات مقیهاس و ترکیهب غالهب
است .به بیان دیگر ،بهبود و تغییر تکنولوژی ،سبب کاهش انتشار دی
اکسید کربن می شود و قادر است اثرات مقیهاس و ترکیهب را کهه بهه
ترتیب با افزایش حجم فعالیتهای تولیدی و با جذب صهنایع آالینهده
سبب تخریب محیطزیست میشوند ،خنثی کند .بنابراین انتظار میرود
با پیشرفت و تغییر فنآوری در فعالیتههای مصهرفکننهده انهرژی در
بخش کشاورزی ،انتشار دیاکسید کهربن کهاهش یابهد .لهذا پیشهنهاد
میشود سرمایهگذاری در جههت ایجهاد و تهرویج روشههای افهزایش
راندمان مصرف انرژی در ماشینهای کشاورزی و همچنهین توسهعه و
ترویج فناوری های نوین کشاورزی ،بهویهژه فنهاوریههای مبتنهی بهر
نهاده های جدید از قبیل بذرهای اصالح شده کهه بها کهاهش مصهرف
انرژی به ازای هر واحد محصول همراه است ،مورد توجه قرار گیرد.
منفی و معنیدار بودن ضریب متغیر توسعه مالی در کوتهاهمهدت و
بلندمدت ،نشان می دههد کهه توسهعه مهالی ،اثربخشهی الزم را بهرای
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نتایج مطالعه نشان داد که باز بودن تجارت باعث افهزایش انتشهار
 این امر ممکن است به دلیهل تولیهد و صهادر.دیاکسیدکربن می شود
 فناوریهها و یها روشههای،کردن کاالهای آالینده و یا جذب صنایع
.آالینده اتفاق افتاده باشد و فرضیه پناهگاه آلهودگی را تأییهد مهیکنهد
بنابراین با محهدود کهردن تجهارت بهه واردات کاالههایی کهه فرآینهد
تولیدشان بیشتر آالینده است و صادرات کاالهایی که در فرآیند تولیهد
 میتوان از آلودگی محیطزیست، آالیندگی کمتری ایجاد میکنند،خود
 با بهرهگیری از فناوریهای کمکربن، همچنین در فرآیند تولید.کاست
و برنامههای تولید انرژی سبز میتهوان انتشهار دیاکسهیدکربن را بهه
.میزان قابل توجهی کاهش داد
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کاهش آالیندگی محیط زیست در بخهش کشهاورزی ایهران دارد و بها
توجه به تعریف این شاخص که به صورت نسبت اعتبارات بهانکی بهه
 بهه نظهر،بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی تعریف شده اسهت
میرسد که بخش خصوصی توانسهته اسهت از تسههیالت دریهافتی در
بهکارگیری فنآوریهای کمتر آالینده و در جهت حفظ محهیطزیسهت
استفاده کند و اعتبارات دریافتی بخش خصوصی از بانکهها در طهرح
.سرمایهگذاری برای پروژههای دوستدار محیط زیست موفق بوده است
بنابراین افزایش تخصیص اعتبارات بانکی به بخش خصوصهی بهرای
سرمایه گذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر و پروژههای سازگار بها
.محیطزیست در بخش کشاورزی پیشنهاد میشود
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Introduction: The concept of low-carbon economy postulates the consumption of less natural resources and
causing less environmental pollution, while gaining more economic efficiency. According to the concept of lowcarbon economy, low carbon agriculture is a specific model of agricultural production operations with both the
lowest greenhouse gas emissions and maximum economic benefits having which has three characteristics
including lower energy consumption, lower greenhouse gas emissions and lower pollution. Therefore, this
research studies the approaches to low-carbon agriculture in Iran
Materials and Methods: In this research, energy consumption and consequently economic growth, which is
expected to play a role in carbon emissions, other macroeconomic variables such as trade openness and financial
development have been used. The estimated model of the research is linear-logarithmic based on Shahzad et al
(2017). For this purpose, the ARDL and ECM patterns and the time series data of 1989-2014 have been used in
current study. The data related to carbon dioxide emissions and energy consumption have been collected from
the energy balance sheet of the Ministry of Energy, The data related to financial development have been
collected from World Bank, Value Added of agriculture section Growth Ratio and Trade Openness data have
been gathered from Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Eviews9 software has been used to analyze the
results.
Results and Discussion: Statistically significant impact of energy consumption logarithm and energy
consumption logarithm square on carbon dioxide emissions at the level of 1% in the long run has been revealed
by the results. The positive amount of energy consumption and negative amount of the square of energy
consumption indicates a U-shaped inverted relationship between energy consumption and carbon dioxide
emissions. The energy consumption threshold in the agricultural sector is 46.98 million barrels of crude oil,
while the actual maximum energy consumption is 50.26 million barrels of crude oil. So the agricultural sector's
performance is now above the mentioned level, then it is expected to reduce carbon emissions by technological
improvements while increasing energy consumption. The coefficient of financial development variable in the
long run is -0.014169. The financial development efficiency index is considered as national development
variable which means each one percent of increase in bank credits allocated to the private sector will reduce
about 1.02 ton of carbon dioxide. The coefficient of trade openness variable is 0.010443 in long run. Whereas
the trade openness index is considered as the ratio of the total value of exports and imports to gross domestic
product, so every one percent increase in the volume of exchanges to gross domestic product leads to a 1.01 ton
increase in carbon dioxide and pollution which confirms the hypothesis. The growth rate of value added of
agriculture section in the long run does not have any effect on carbon dioxide emissions. In the short run, the
coefficient of trade openness is 0.00581. In other words, one percent increase in the ratio of international trade to
GDP will increase about one ton of carbon dioxide emissions. The growth rate of value added of agriculture
section, financial development, and the first lag of financial development in short run have no effect on carbon
dioxide emissions.
Conclusion: The results indicated a long-term U-shaped inverted relationship between carbon emissions and
energy consumption in this sector. The maximum energy consumption threshold was also equivalent to 46.98
billion barrels of crude oil. At present, performance of the sector is on downward, and carbon emissions are
expected to gradually decrease by the technological improvement as energy consumption increases. Higher level
of the energy consumption than the threshold level indicates that technology effect dominates the scale and
composition effects. The results shows that the growth rate of value added of agriculture section in long and
short run did not affect carbon emissions. Moreover, in the long run, financial development has negative effect
on carbon emissions while in the short run financial development has no effect on carbon emissions. But the
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effect of trade openness index on carbon emissions in the long and short run is positive. According to the results
of the study, increasing the volume of credits to the private sector will help reduce carbon emissions. It is also
proposed to change the pattern of trade considering the environmental advantages and the use of green energy
programs to reduce carbon emissions.
Keywords: ARDL model, Carbon dioxide, Energy consumption, Iran, Low carbon agriculture

