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ارزیابی برخی شاخصهاي فناوري کشاورزي بر آلودگی
هوا در کشورهاي منتخب
محمدرضا کهنسال ،سمیه نقوی
تاریخ دریافت5935/26/53 :
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چکیده
افزایش تخریب محیط زیست در سالهای اخیر ،بررسی رابطهی بین سطح فعالیتهای اقتصادی و شاخصهای
زیست محیطی را مطرح نموده است .هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر انتشار
دیاکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش دادههای ترکیبی برای دادههای ساالنه 1733-1793
میباشد .نتایج گویای اثرگذاریهای مختلف شاخصهای فناوری کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن میباشد.ازبین
شاخصهای فناوری دربخش کشاورزی ،بیشترین تأثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کمترین تأثیر را متغیر
زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن دارند .به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون،
1/13درصد بر میزان انتشار دیاکسیدکربن افزوده میشود .همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت
آبیاری کشاورزی ،به اندازه1/11درصد بر میزان انتشار دیاکسیدکربن افزوده میشود .بنابراین ،در راستای نتایج این
بررسی ،پیشنهاد میشود که از ماشینها و ادوات کشاورزی با بهرهوری باال در بخش کشاورزی استفاده شود.
همچنین ،هنگام توسعه فناوریهای کشاورزی باید عالوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی ،به تأثیر توسعه
فناوریهای کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن نیز توجه شود.
طبقهبندی
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واژههای کلیدی :دیاکسید کربن ،فناوریهای کشاورزی ،دادههای ترکیبی.
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مقدمه
انتشار دياكسیدكربن منبع اصلي گازهاي گلخانهاي است كه تأثیر زيادي بر چرخه كربن جهاني
و كشاورزي دارد .كشاورزي و محیط زيست بسیار با هم در ارتباط هستند .دياكسید كربن(
اتمسفر) ،يک عامل مستقیم در تولید كشاورزي است ،در فتوسنتز محصول و به طور مستقیم
بهرهوري محصوالت را تحت تأثیر قرار ميدهد .انتشار گاز دياكسیدكربن ميتواند به طور مستقیم
نتیجه فعالیتهاي كشاورزي مانند كشت ،داشت و برداشت و غیرمستقیم نتیجه استفاده از علف-
كشها ،آفتكشها و مصرف كود باشد .كشاورزي يک منبع مهم انتشار گازهاي گلخانهاي است،
بنابراين روند تولیدات كشاورزي تأثیر مهمي در انتشار اين گاز دارد .كشاورزي به عنوان يكي از
فعالیتهاي تولیدي عمده در بیشتر كشورهاي جهان ،بهويژه كشورهاي در حال توسعه ،داراي
جايگاه ويژهاي است (زمان و همكاران .)2012،پیشرفت اين بخش از چند جنبه بهويژه تأمین
مواد غذايي ،مواد اولیه براي صنايع ،تهیهي ارز و سرمايه براي ساير بخشهاي اقتصادي ،ايجاد
بازار مصرف و تأمین نیروي انساني داراي اهمیت است (میرمحمدي و تركماني  .)1827،امروزه
آلودگي هوا يكي از چالشهاي عمده كشورهاي جهان و بهويژه ايران ميباشد .در دهههاي اخیر
افزايش گازهاي گلخانهاي نگرانيهاي فراواني را ايجادكرده است.گاز دياكسیدكربن يكي از مهم-
ترين گازهايي است كه منجر به تغییرات آبوهوايي و گرمايش زمین شده است و به همین جهت
به عنوان آلودگي فرامرزي معروف شده است .حدود %10از آثار گازهاي گلخانهاي ناشي از گاز
دياكسیدكربن ميباشد .اين گاز در میان انواع ديگر گازها سهم بااليي در ايجاد آلودگي هوا دارد.
اگرچه در كشورهاي توسعهيافته با استفاده از سرمايهگذاريها و فناوريهاي نوين پیشرفت زيادي
در زمینه كنترل آلودگيهاي محلي (مانند آلودگي هواي شهرها) حاصل شده است ،اما هنوز
كشورهاي در حال توسعه در اين رابطه با چالشهاي جدي روبهرو هستند (قرباني و زارع.)1822،
در كشورهاي مختلف از سیاستها و ابزارهاي مختلفي مانند دريافت مالیات ،دادن يارانه،
مجوزهاي آلودگي قابل مبادله ،استانداردها و غیره به منظور كنترل آلودگي هوا (آاليندههاي
مختلف) استفاده شده است .با توجه به نظريه كوزنتس مبني بر وجود يک رابطه  uوارونه بین
آلودگي محیط زيست و رشد اقتصادي بسیاري از اقتصاددانان بر اين باورند كه با رشد اقتصادي
كشورها به مرور زمان آلودگي نیز كاهش مييابد (آماده و همكاران .)1821،امروزه كاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي و آاليندههاي اتمسفر ،هدف مهم سیاستهاي انرژي و زيست محیطي جهان
را تشكیل ميدهد .در نظريه هاي اقتصادي ،ارتباط میان رشد اقتصادي و كیفیت محیط زيست
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در قالب نظريهي زيست محیطي كوزنتس ( )EKC1مطرح ميشود .همزمان كه يک كشور توسعه
مييابد ،در آغاز آلودگيها افزايش مييابند ،ولي پس از رسیدن به يک سطح خاص پیشرفت
اقتصادي ،آلودگي كاهش مييابد .در حقیقت ،تخريب محیط زيست در آغاز مرحلهي رشد
اقتصادي ،امري پرهیزناپذير بوده و يک كشور كه در مرحلهي اولیهي توسعه قرار دارد ،ناگزير از
تخريب محیط زيست به منظور توسعه ميباشد .اما پس از رسیدن به سطح كافي از توسعهي
اقتصادي ،مباحث رشد پايدار و چالشهاي زيست محیطي اهمیت يافته و با تالش براي جلوگیري
از تخريب محیط زيست ،رشد اقتصادي همراه با آلودگي كمتر تحقق مييابد ،لذا بیان ميشود كه
يک رابطه  uوارونه بین رشد اقتصادي و آلودگي محیط زيست وجود دارد ،اين همان منحني
زيست محیطي كوزنتس است (باقري .)1827،در زمینه ارزيابي فناوري بر انتشار دياكسیدكربن
در داخل بررسي بدين شكل صورت نگرفته است .اما بررسيهاي بسیاري در مورد ارتباط فعالیت-
هاي اقتصادي و تخريب محیط زيست انجام شده است .در ادامه به برخي از مهمترين آنها اشاره
ميشود .نخستین پژوهش ،توسط گروسمن و كروگر ( ،2)1771صورت گرفته كه بیانگر وجود
رابطه Uوارونه بین متغیر رشد اقتصادي و آلودگي محیط زيست دارد .شفیک و بنديوپادسي
( ،8)17727نیز در اين زمینه ،با استفاده از دادههاي دوره زماني ،مطالعات تجربي انجام دادهاند
كه تأيیدي بر نظريهي گروسمن و كروگر در زمینه منحني زيست محیطي كوزنتس ميباشد
(پانايوتو .)2000 ،1استرن ،)2008( 1در تحقیق خود به بررسي نظريه كوزنتس براي كشورهاي
توسعهيافته و توسعهنیافته با استفاده از مدل اقتصادسنجي دادههاي تركیبي پرداخته است و به
اين نتیجه رسید كه نظريه كوزنتس براي كشورهاي توسعه يافته( با درآمد باال) مورد پذيرش
است و براي كشورهاي با درآمد پايین پذيرفته نميشود .همچنین براي كشورهاي با درآمد پايین
ارتباط آلودگي و درآمد سرانه به صورت يک رابطه خطي با شیب مثبت است و همچنین در اين
تحقیق به اين نكته اشاره شده است كه علت پذيرش نظريهي كوزنتس در كشورهاي توسعه يافته
تنها منحصر به درآمد باالي آنها نميباشد .از عاملهاي ديگري كه در اين مورد دخالت دارند
مربوط به اختراعهاي فناوري باال ،بهرهوري و وجود مراكز تحقیق و توسعه ميباشد .النتز و فنگ1
( ،)2001در بررسي خود با استفاده از آمار پنج ناحیه از كانادا براي دوره  1710تا2000و با درنظر
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گرفتن جمعیت و فناوري به عنوان متغیرهاي توضیحي ،به اين نتیجه رسیدند كه تولید ناخالص
داخلي سرانه با دياكسیدكربن رابطه ندارد ،بلكه دياكسیدكربن يک رابطهي كوهاني شكل با
جمعیت و فناوري دارد .عالم و ديگران ( ،1)2001در بررسي خود به ارزيابي تأثیر عاملهاي تعیین
كنندهي آلودگي محیط زيست در پاكستان در سالهاي 1711-2001پرداختهاند .يافتههاي اصلي
اين تحقیق نشان داد ،افزايش در تولید ناخالص داخلي و شدت استفاده از انرژي باعث افزايش
آلودگي محیط زيست (انتشار گاز دياكسیدكربن) شده است .تامازين و همكاران ( ،2)2007در
بررسيشان به ارزيابي تأثیر شاخص توسعه مالي بر آلودگي پرداختند .آنان بحث كردند كه توسعه
مالي ميتواند منجر به سرمايهگذاري بیشتر در پروژههاي محیط زيست شود .نتايج نشان داد كه
در كشورهاي برزيل ،روسیه ،هند و چین سرمايهگذاري مستقیم خارجي منجر به سطوح كمتر
انتشار دياكسیدكربن ميشود فادها و زاگ دوود ( ،8)2010ارتباط بین رشد اقتصادي و انتشار
آلودگي را براي كشور تونس بررسي كردند .وجود رابطه میان انتشار دياكسیدكربن و دي-
اكسیدسولفور (به عنوان شاخص زيست محیطي) و تولید ناخالص داخلي سرانه تأيید شد .نتايج
اين بررسي نشان داد كه يک ارتباط معكوس  uشكل بین اننتشار دياكسیدسولفور و تولید
ناخالص داخلي سرانه با نقطه برگشتي معادل  1200دالر وجود دارد ،اما ارتباط میان انتشار
دي اكسیدكربن و تولید ناخالص سرانه ،يک ارتباط فزاينده يكنواخت است .در بررسي نصیر و
رحمان ( ،1)2011رابطه میان انتشار كربن ،میزان درآمد ،مصرف انرژي و تجارت خارجي در
پاكستان بااستفاده از دورههاي زماني سالهاي 1712-2002مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون
همگرايي جوهانسون در اين بررسي نشان داد كه يک رابطه بلندمدت درجه دو بین انتشار كربن
و درآمد وجود دارد .عالوه براين ،نتايج نشان داد مصرف انرژي و تجارت خارجي ،تأثیر مثبت بر
انتشار كربن دارند .در نهايت شواهدي از وجود منحني زيست محیطي كوزنتس براي انتشار كربن
در پاكستان مشاهده شد .خالید زمان و همكاران ( ،1)2012ارتباط بین فناوريهاي كشاورزي و
انتشار دياكسیدكربن را در پاكستان با استفاده از دادههاي دورههاي زماني  1711-2010مورد
ارزيابي قرار دادند .روش مورد استفاده در اين بررسي ،آزمون علیت گرنجر و تجزيه واريانس
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ميباشد .نتايج نشان داد ،فناوريهاي كشاورزي در پاكستان يک عامل مهم در انتشار گاز دي-
اكسیدكربن ميباشند .از بین همه عاملهاي فناوري يارانههاي پرداختي ،بیشترين نقش و زمین-
هاي تحت آبیاري كشاورزي كمترين نقش را در تغییرات انتشار دياكسیدكربن دارند .فطرس و
همكاران ( ،)1827در پژوهشي با تكیه بر نظريههاي اقتصادي و با استفاده از روش دادههاي
تابلويي ،شواهد تجربي آلودگي محیط زيست و رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپک را بررسي
نمودند .در اين تحقیق ،با استفاده از دادههاي دورههاي زماني ،1710-2001دياكسیدكربن سرانه
به عنوان شاخص آلودگي و تولید ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي ،فرضیه
زيست محیطي كوزنتس آزمون شد .نتايج نشان داد در مراحل اولیه رشد اقتصادي اين كشورها،
آلودگي هوا افزايش يافته است .افزايش درآمدهاي كشورهاي عضو اوپک بیشتر ناشي از صادرات
نفت و گاز است .بنابراين در ابتداي امر ،افزايش از مبدأ پسماندهاي خشک كه از سال  1828به
اجرا درآمده است ،داراي اثر معنيدار است .در اين بررسي با استفاده از تئوري زيست محیطي
كوزنتس ،عالوه بر بررسي چگونگي ارتباط بین رشد اقتصادي و انتشار دياكسیدكربن در ايران،
رابطه میان رشد بخش كشاورزي و انتشار دياكسیدكربن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.
لطفعليپور و همكاران ( ،)1827در بررسي خود وجود رابطهي بلندمدت میان انتشار دي-
اكسیدكربن و رشد اقتصادي را با درنظر گرفتن دو متغیر ديگر مصرف انرژيهاي فسیلي و آزادي
تجاري در ايران در دورههاي  1821-1811با استفاده از آزمون علیت بر پايه الگوي تصحیح خطاء
ارزيابي كردند .نتايج نشان داد علیت از طرف رشد اقتصادي ،مصرف انرژيهاي فسیلي و آزادي
تجاري به انتشار دياكسیدكربن وجود دارد ،اما عكس آن مورد تأيید قرار نميگیرد .در اين بررسي
با توجه به ارتباط بین سطح فعالیتهاي كشاورزي و آلودگي محیط زيست ،همچنین با توجه به
اينكه در زمینه ارتباط بین فناوريهاي كشاورزي و انتشار دياكسیدكربن تاكنون چنین ارزيابي
انجام نگرفته است ،سعي شده است به ارزابي تأثیر برخي از شاخصهاي فناوري كشاورزي بر
انتشار دياكسیدكربن در چندكشور منتخب آسیايي پرداخته شود.
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روش تحقیق
خالید زمان و همكاران ( ،)2012با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسي رابطه بین شاخص-
هاي فناوري كشاورزي (تولیدغالت ،يارانهها و ديگر انتقالها ،زمین آبیاري كشاورزي ،تراكتورها
و ماشینهاي كشاورزي) و انتشار دي اكسید كربن در بخش كشاورزي پاكستان با استفاده از
دادههاي دورههاي زماني  1711-2010پرداختهاند .در اين بررسي نیز با استفاده از مطالعه زمان
و همكاران ( ،)2012از روش دادههاي تركیبي براي دورههاي زماني سالهاي 1817-1827به
ارزيابي تأثیر فناوريهاي كشاورزي در كنار شاخص سطح فعالیتهاي كشاورزي (تولید ناخالص
داخلي كشاورزي) بر انتشار دياكسیدكربن استفاده شده است.الزم به يادآوري است ،برآورد مدل
با استفاده از نرمافزارهاي  stataو Eviewsصورت گرفته است .بنابراين ،الگوي تصريح شده در
اين بررسي به شكل زير ميباشد:
() 1

co2it   0  1 Rgdpit   2 A ln d it   3Tractit   4 Creit   5 Ferit   it

در اين قسمت در آغاز الزم است شاخصهاي فناوري مورد استفاده در اين بررسي بنابر بررسي
زمان و همكاران( ،)2012معرفي شوند ،پیش از معرفي متغیرها الزم به يادآوري است ،متغیرها
به صورت لگاريتمي وارد شدهاند.
 :𝑐𝑜2itانتشار دياكسیدكربن در كشور iدر زمانt؛ 𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺𝑅 :تولید ناخالص داخلي حقیقي در
بخش كشاورزي كشور iدر زمانt؛ 𝑡𝑖𝐷𝑁𝐿𝐴 :زمین تحت آبیاري كشاورزي در كشور iدر زمانt
(درصدي از كل زمینهاي كشاورزي)؛ :CREitتولید غالت در كشور iدر زمان( tاين عامل اشاره
به سطح برداشت شده دارد ،غالت شامل :گندم ،برنج ،ذرت ،جو ،جودوسر ،چاودار ،ارزن ،سورگوم،
گندم سیاه و دانههاي مخلوط شده ميباشند)؛ 𝑡𝑖𝑅𝐸𝐹 :مصرف كود در كشور iدر زمان( tدرصدي
از تولید كود :میزان مواد مغذي استفاده شده براي هر واحد زمین زراعي)؛ 𝑡𝑖𝑇𝐶𝐴𝑅𝑇 :تراكتور و
ماشینهاي كشاورزي در كشور iدر زمان tبه ازاء هر 100كیلومتر زمین زراعي.
در اين بررسي جهت ارزيابي تأثیر فناوريهاي كشاورزي بر انتشار دياكسیدكربن دركشورهاي
آسیايي از روش دادههاي تركیبي استفاده شده است .دادههاي تركیبي به مجموعه دادههايي گفته
ميشوند كه بر پايه آن مشاهدهها به وسیله شماري از متغیرهاي مقطعي( )Nدر طول يک دوره
زماني ( )Tمشخص ،مورد بررسي قرار گرفته باشند .بالتاجي( ،)2001با معرفي مدلهاي جزء
خطاي يک سويه ودوسويه ،مدل رگرسیون دادههاي تركیبي را به صورت زير معرفي كرده است:
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() 2

𝑁 … 𝑇 = 1,2,3 … , 𝑇 𝑖 = 1,2,3,

yit    X it/   uit

در رابطه باال  iبعد مقطعي (خانوارها ،بنگاهها ،كشورها و مانند آن) را نشان ميدهد .در حالي كه
 tنشاندهنده زمان است  .يک اسكالر است .بردار  k  1 ، ميباشد و  X itمشاهده  itام براي
 kمتغیر توضیحي است .به باور بالتاجي ،اغلب مدلهاي رگرسیوني مرتبط با دادههاي تركیبي،
مدل جزء خطاي يکسويه را براي اجزاي اخالل بهكار ميبندند.
uit  i  vit

() 8

در رابطه باال   iاثر خاص فردي مشاهدهناپذير است و با زمان تغییر نميكند ،در حاليكه vit

خطاي باقيمانده را نشان مي دهد و به عنوان جزء اخالل معمول در رگرسیون شناخته ميشود.
در مورد اثرگذاريهاي ثابت  i ،مشخصههاي ثابت فرض شدهاند كه بايد برآورد شودند .بالسترا
و نرالو در سال  1711مدل زير را كه معروف به مدل جزء خطاي دو سويه است ،معرفي كردند:
yit  X it/   u it

() 1

u it   i  t  vit

𝑁 … 𝑇 = 1,2,3 … , 𝑇, 𝑖 = 1,2,3,

) vit  N (0,  v2

)  i  N (0,  2
) t  N (0,  2

كه در آن   iاثر فردي مشاهدهناپذير t ،اثر زماني مشاهده ناپذير و  vitجزء اخالل باقيمانده
است .بايد افزود كه  tمبین اثر خاص زماني است كه در رگرسیون لحاظ نشده و با فرد تغییر
نميكند.اگر به فرض   iو  tمشخصههاي ثابتي باشند كه بايد برآورد شودند و جزء اخالل باقي-
مانده تصادفي باشد ،رابطه باال جزء خطاي اثرهاي ثابت دو سويه را نشان ميدهد .ميتوان
معناداري توأم يا هريک از اثرگذاريهاي فردي يا زماني متغیرهاي موهومي را با استفاده از آزمون
چاو آزمود .آزمونهايي براي آزمون اثرگذاريهاي فردي و زماني مدل جزء خطاي دو سويه از
سوي محققان پیشنهاد شده است .در اينباره ميتوان به آزمون بروش و پاگان( ،)1720كینگ و
وو( )1771و هوندا ( ،)1721آزمون هاي ضريب تكاثر الگرانژ استاندارد شده و غیره اشاره كرد.
آزمونهاي ايستايي از جمله مهمترين آزمونها براي برآورد يک رگرسیون با ضرايب قابل اعتماد
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است .براي جلوگیري از به وجودآمدن رگرسیون ساختگي ،از آزمونهاي ايستايي استفاده مي-
شود .در تعیین ايستايي دادههاي تركیبي ،آزمونهاي متفاوتي وجوددارد .در اين بررسي براي
آزمون ايستايي از آزمون ايم و پسران استفاده شده است.
از آزمون چاو براي بهكارگیري مدل ادغام شده در برابر مدل اثرهاي ثابت استفاده ميشود .فرضیه
صفراين آزمون بر اساس مدل مقید(مدل ادغام شده) و فرضیه مقابل آن بنابر مدل غیر مقید(روش
اثرهاي ثابت) است .آماره آزمون چاو بر پايه مجموع مربعات خطاي مدل مقید و مدل غیر مقید،
داراي توزيع  Fبا درجه آزدي  N-1و NT-N-Kميباشد.
ازجمله آزمونهاي مورداستفاده در دادههاي تركیبي ،آزمون هاسمن ( ،)1721ميباشد .فرضیه
صفرآزمون هاسمن ،بیانگر نبود همبستگي بین جمله اخالل و متغیرهاي توضیحي ميباشد .بر
پايه اين آزمون ،وجود اختالف بین برآوردگرهاي روش اثرهاي ثابت و اثراهاي تصادفي ،به عنوان
فرضیهي صفر در نظر گرفته شده است .به اين ترتیب ،نپذيرفتن فرضیهي صفر نشاندهنده روش
اثرهاي ثابت و پذيرفتن اين فرضیه نشاندهنده اثرهاي تصادفي ميباشد .با توجه به اينكه چنین
ارزيابي تاكنون در داخل صورت نگرفته است ،در اين بررسي سعي شده است تأثیر شاخصهاي
فناوري بر انتشار دياكسیدكربن در چند كشور منتخب شامل :چین ،افغانستان ،بنگالدش ،مالزي،
مالديو ،عربستان ،قطر ،تركیه ،پاكستان ،فیلیپین ،ايران ،هند ،اندونزي ،تايلند ،لبنان و ويتنام،
تركیه و روسیه بررسي شود .دادههاي مورد استفاده در اين بررسي از منابع آماري مختلف شامل
گزارش ساالنه بانک جهاني ( ،)2010بانک مركزي و سازمان جهاد كشاورزي كشورهاي منتخب
آسیايي ،به دست آمدهاند.

نتایج و بحث
بنابر نتايج آزمون ايستايي ايم پسران و شین ،همه متغیرهاي تولید ناخالص داخلي كشاورزي،
تولید غالت ،مصرف كود ،زمینهاي آبیاري كشاورزي ،تراكتور و ماشینهاي بخش كشاورزي و
متغیر انتشار دياكسیدكربن كشورهاي منتخب ايستا از مرتبهي اول هستند.
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جدول ( )1نتایج آزمون ایستایی دادههاي مطالعه حاضر
متغیر

آمارهIPS

P-Value

Co2

-1/18

0/000

RGDP

-1/21

0/000

Tract

-1/18

0/000

Fer

-1/81

0/000

Cre

-1/12

0/000

Alnd

-2/12

0/002

مأخذ :يافتههاي تحقیق

پس از انجام آزمون  ،Fروش اثرهاي ثابت در مقابل مدل ادغام شده پذيرفته شد ،سپس با استفاده
از آزمون هاسمن براي انتخاب بین روش اثرهاي ثابت و اثرهاي تصادفي ،مشخص شد كه ميتوان
فرضیه صفر را مبني بر سازگاري ضرايب نپذيرفت ،لذا روش اثرهاي ثابت پذيرفته ميشود .نتايج
آزمون هاسمن و  Fدر جدول زير آورده شده است.
جدول ( )2نتایج گزینش الگو (آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن)
نوع آزمون آماره آزمون
مقید
هاسمن

F
(كاي دو)

مقدار

P-Value

1/2
12/81

0/0021

مأخذ :يافتههاي تحقیق

جدول( )3نتایج برآورد روش اثرهاي ثابت براي بررسی عاملهاي تأتیرگذار بر انتشار دي
اكسیدكربن()R2=0.9
نام متغیر

ضريب

آمارهt

𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺𝑅
𝑡𝑖𝐷𝑁𝐿𝐴

0/008
0/018

2/01
1/12

𝑡𝑖𝑇𝐶𝐴𝑅𝑇

0/17

7/28

CREit

0/07

1/10

𝑡𝑖𝑅𝐸𝐹
عرض از مبدأ

0/01
12/11

1/17
12/22

مأخذ :يافتههاي تحقیق

همانطوركه يادآوري شد به منظور ارزيابي تأثیر فناوريهاي كشاورزي بر انتشار دياكسید كربن
در كشورهاي منتخب ،با استفاده از انجام آزمونهاي  Fو هاسمن مدل مناسب ،مدل اثرهاي ثابت
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ميباشد .نتايج گوياي اين است كه شاخصهاي فناوري كشاورزي و همچنین متغیرتولید ناخالص
داخلي كشاورزي كشورهاي متنخب داراي تأثیر معنيدار بر انتشار دياكسیدكربن در طي دوره
مورد بررسي مي باشند .افزايش يک درصد در تولید ناخالص داخلي حقیقي بخش كشاورزي ،به
میزان 0/008درصد به انتشار دياكسیدكربن ميافزايد .تأثیر فعالیتهاي اقتصادي از جمله تولید
در بخش كشاورزي ،عامل تأثیرگذاري بر افزايش انتشار دياكسیدكربن ميباشد .نخستین شاخص
فناوري كشاورزي ،زمینهاي آبیاري كشاورزي ،داراي تأثیر مثبت و به تقريب معناداري بر انتشار
دياكسیدكربن ميباشد .يک درصد افزايش در زمینهاي آبیاري كشاورزي و استفاده از سیستم-
هاي آبیاري جديد ،عالوه بر اينكه باعث افزايش تولید در بخش كشاورزي ميشود ،از طرف ديگر
به میزان0/018درصد به انتشار دياكسیدكربن در هوا نیز مي افزايد .شاخص مكانیزاسیون
كشاورزي به عنوان شاخص ديگر فناوري در بخش كشاورزي ،داراي تأثیر معنادار و مثبتي بر
انتشار دياكسیدكربن در هوا ميباشد .با افزايش استفاده از مكانیزاسیون در فعالیتهاي
كشاورزي ،به میزان0/17به انتشار دياكسیدكربن در هوا افزوده ميشود .شاخص تولید غالت نیز
به میزان 0/07بر انتشار دياكسیدكربن ميافزايد .همچنین با افزايش مصرف كود در بخش
كشاورزي ،به میزان 0/01به انتشار دياكسیدكربن در هوا افزوده ميشود .همانطور كه مشخص
است مصرف انواع كود در بخش كشاورزي ،يكي از عاملهاي مهم و تأثیر گذار بر انتشار دي-
اكسیدكربن ميباشد .در بین انواع فناوريهاي ذكر شده ،متغیر مكانیزاسیون كشاورزي بیشترين
تأثیر و زمینهاي آبیاري كشاورزي داراي كمترين تأثیر در تغییرات انتشار دياكسیدكربن مي-
باشند.

نتیجهگیري و پیشنهادها
هدف اين بررسي ارزيابي تأثیر فناوريهاي كشاورزي در چند كشور منتخب و از جمله ايران بر
انتشار دياكسیدكربن بود .براي اين منظور شاخصهاي مختلفي مانند مصرف كود ،سطح تحت
آبیاري كشاورزي و سطح زير كشت غالت و شمار تراكتورهاي مورداستفاده در هر يک از كشورهاي
آسیايي در كنار متغیر نرخ رشد بخش كشاورزي در نظر گرفته شد .نتايج گوياي تأثیرهاي
مختلف شاخصهاي تكنولوژي كشاورزي بر انتشار دياكسیدكربن ميباشند .نوآوريهاي فناوري،
باعث سرمايهگذاري بیشتري در بخش كشاورزي و به دنبال آن منجر به تولید بیشتر و انتشار
دياكسیدكربن بیشتري در هوا ميشوند .همچنین از بین شاخصهاي فناوري كشاورزي در
كشورهاي منتخب ،بیشترين تأثیر را مكانیزاسیون كشاورزي و كمترين تأثیر را شاخص زمین
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آبیاري كشاورزي داشتهاند .بنابراين بايد از ماشینهاي با بهرهوري باال در بخش كشاورزي استفاده
شود .بنابراين به طور كلي از بررسي انجام شده اين نتیجه بهدست ميآيد كه تغییر در توسعه
فناوري هاي كشاورزي بايد همیشه مدنظر قرار گیرند و اين نكته بسیار مهم است كه توسعه صنايع
كشاورزي ميتواند انتشار دي اكسیدكربن و آلودگي هوا را افزايش دهد .بنابراين در اين راستا
هنگام توسعه فناوريهاي كشاورزي بايد عالوه بر هدف افزايش تولید در بخش كشاورزي به تأثیر
توسعه تكنولوژيهاي كشاورزي بر انتشار دياكسیدكربن نیز توجه شود ،چرا كه هدف كاهش و
جلوگیري از انتشار دياكسیدكربن در كشورهاي در حال توسعه به مراتب ميتواند سختتر باشد.
بنابراين با توجه به تأثیر فعالیتهاي بخش كشاورزي بر انتشار گاز دياكسیدكربن نبايد تكنولوژي
كشاورزي كربن-پايین ،1كه روشي از توسعه كشاورزي از راه نوآوري در سیستم و فناوري ،تبديل
صنايع انرژي جديد و غیره با استفاده از روشهايي مثل كاهش مصرف انرژي و انتشار كربن
ميباشد كه مي تواند يک پیروزي مضاعف بین توسعه تولیدكشاورزي و حمايت از محیط زيست
را مشخص نمايد ،ناديده گرفته شود.
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