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 چکیده
ای ههای اقتصادی و شاخصی بین سطح فعالیتهای اخیر، بررسی رابطهافزایش تخریب محیط زیست در سال

کشاورزی بر انتشار  های فناوریاست. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخص نمودهزیست محیطی را مطرح 
 1733-1793های ساالنه های ترکیبی برای دادهاکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش دادهدی
باشد.ازبین بن میاکسیدکرهای فناوری کشاورزی بر انتشار دیهای مختلف شاخصباشد. نتایج گویای اثرگذاریمی

یر را متغیر ترین تأثهای فناوری دربخش کشاورزی، بیشترین تأثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کمشاخص
به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون،  اکسیدکربن دارند.زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دی

شود. همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت فزوده میاکسیدکربن ادرصد بر میزان انتشار دی13/1
در راستای نتایج این  شود. بنابراین،اکسیدکربن افزوده میدرصد بر میزان انتشار دی11/1آبیاری کشاورزی، به اندازه

ستفاده شود. وری باال در بخش کشاورزی اشود که از  ماشینها و ادوات کشاورزی با بهرهبررسی، پیشنهاد می
های کشاورزی باید عالوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی، به تأثیر توسعه همچنین، هنگام توسعه فناوری

 اکسیدکربن نیز توجه شود. های کشاورزی بر انتشار دیفناوری

 

 JEL :  E0 ،E01بندیطبقه

 .ترکیبیهای های کشاورزی، دادهاکسید کربن، فناوریدی :های کلیدیواژه

                                                 
 دانشیار و دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهدبه ترتیب:   1

Email: som_naghavi@yahoo.com 
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 مقدمه

اي است كه تأثیر زيادي بر چرخه كربن جهاني اكسیدكربن منبع اصلي گازهاي گلخانهانتشار دي

اكسید كربن) و كشاورزي دارد. كشاورزي و محیط زيست بسیار با هم در ارتباط هستند. دي

قیم مستاتمسفر(، يک عامل مستقیم در تولید كشاورزي است، در فتوسنتز محصول و به طور 

قیم تواند به طور مستاكسیدكربن ميدهد. انتشار گاز ديوري محصوالت را تحت تأثیر قرار ميبهره

-و غیرمستقیم نتیجه استفاده از علفو برداشت  هاي كشاورزي مانند كشت، داشتنتیجه فعالیت

 ي است،اها و مصرف كود باشد. كشاورزي يک منبع مهم انتشار گازهاي گلخانهكشها، آفتكش

بنابراين روند تولیدات كشاورزي تأثیر مهمي در انتشار اين گاز دارد. كشاورزي به عنوان يكي از 

داراي  ويژه كشورهاي در حال توسعه،هاي تولیدي عمده در بیشتر كشورهاي جهان، بهفعالیت

أمین ويژه ت(. پیشرفت اين بخش از چند جنبه به2012اي است )زمان و همكاران،جايگاه ويژه

هاي اقتصادي، ايجاد ي ارز و سرمايه براي ساير بخشمواد غذايي، مواد اولیه براي صنايع، تهیه

امروزه  (.1827ي اهمیت است )میرمحمدي و تركماني ،مصرف و تأمین نیروي انساني دارا بازار

اخیر  هايباشد. در دههويژه ايران ميهاي عمده كشورهاي جهان و بهآلودگي هوا يكي از چالش

-اكسیدكربن يكي از مهمهاي فراواني را ايجادكرده است.گاز دياي نگرانيافزايش گازهاي گلخانه

وهوايي و گرمايش زمین شده است و به همین جهت ترين گازهايي است كه منجر به تغییرات آب

گاز اي ناشي از از آثار گازهاي گلخانه %10به عنوان آلودگي فرامرزي معروف شده است. حدود

باشد. اين گاز در میان انواع ديگر گازها سهم بااليي در ايجاد آلودگي هوا دارد. اكسیدكربن ميدي

ي هاي نوين پیشرفت زيادها و فناوريگذارييافته با استفاده از سرمايهاگرچه در كشورهاي توسعه

اما هنوز  هاي محلي )مانند آلودگي هواي شهرها( حاصل شده است،لودگيآدر زمینه كنترل 

(. 1822رو هستند )قرباني و زارع،هاي جدي روبهكشورهاي در حال توسعه در اين رابطه با چالش

ها و ابزارهاي مختلفي مانند دريافت مالیات، دادن يارانه، در كشورهاي مختلف از سیاست

هاي )آاليندهلودگي هوا آمجوزهاي آلودگي قابل مبادله، استانداردها و غیره به منظور كنترل 

وارونه بین  u مختلف( استفاده شده است. با توجه به نظريه كوزنتس مبني بر وجود يک رابطه

آلودگي محیط زيست و رشد اقتصادي بسیاري از اقتصاددانان بر اين باورند كه با رشد اقتصادي 

نتشار كاهش ا(. امروزه 1821و همكاران، يابد )آمادهكشورها به مرور زمان آلودگي نیز كاهش مي

هاي انرژي و زيست محیطي جهان هاي اتمسفر، هدف مهم سیاستاي و آاليندهگازهاي گلخانه

هاي اقتصادي، ارتباط میان رشد اقتصادي و كیفیت محیط زيست دهد. در نظريهرا تشكیل مي
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شود. همزمان كه يک كشور توسعه ( مطرح مي1EKCي زيست محیطي كوزنتس )در قالب نظريه

يابند، ولي پس از رسیدن به يک سطح خاص پیشرفت ها افزايش ميابد، در آغاز آلودگييمي

ي رشد يابد. در حقیقت، تخريب محیط زيست در آغاز مرحلهاقتصادي، آلودگي كاهش مي

ي توسعه قرار دارد، ناگزير از ي اولیهاقتصادي، امري پرهیزناپذير بوده و يک كشور كه در مرحله

 يباشد. اما پس از رسیدن به سطح كافي از توسعهست به منظور توسعه ميتخريب محیط زي

هاي زيست محیطي اهمیت يافته و با تالش براي جلوگیري اقتصادي، مباحث رشد پايدار و چالش

ود كه شيابد، لذا بیان ميتر تحقق مياز تخريب محیط زيست، رشد اقتصادي همراه با آلودگي كم

اقتصادي و آلودگي محیط زيست وجود دارد، اين همان منحني  بین رشدوارونه  uيک رابطه 

اكسیدكربن (. در زمینه ارزيابي فناوري بر انتشار دي1827زيست محیطي كوزنتس است )باقري،

-هاي بسیاري در مورد ارتباط فعالیتي بدين شكل صورت نگرفته است. اما بررسيبررسدر داخل 

ترين آنها اشاره انجام شده است. در ادامه به برخي از مهم هاي اقتصادي و تخريب محیط زيست

، صورت گرفته كه بیانگر وجود 2(1771شود. نخستین پژوهش، توسط گروسمن و كروگر )مي

وارونه بین متغیر رشد اقتصادي و آلودگي محیط زيست دارد. شفیک و بنديوپادسي  Uرابطه

اند هاي دوره زماني، مطالعات تجربي انجام دادهده، نیز در اين زمینه، با استفاده از دا8(17727)

اشد بمي ي گروسمن و كروگر در زمینه منحني زيست محیطي كوزنتسكه تأيیدي بر نظريه

(، در تحقیق خود به بررسي نظريه كوزنتس براي كشورهاي 2008) 1(. استرن2000 ،1)پانايوتو

به  هاي تركیبي پرداخته است وصادسنجي دادهنیافته با استفاده از مدل اقتيافته و توسعهتوسعه

اين نتیجه رسید كه نظريه كوزنتس براي كشورهاي توسعه يافته) با درآمد باال( مورد پذيرش 

ايین مد پآشود. همچنین براي كشورهاي با دراست و براي كشورهاي با درآمد پايین پذيرفته نمي

طي با شیب مثبت است و همچنین در اين ارتباط آلودگي و درآمد سرانه به صورت يک رابطه خ

ته ي كوزنتس در كشورهاي توسعه يافتحقیق به اين نكته اشاره شده است كه علت پذيرش نظريه

هاي ديگري كه در اين مورد دخالت دارند باشد. از عاملها نمينآتنها منحصر به درآمد باالي 

 1باشد. النتز و فنگاكز تحقیق و توسعه ميوري و وجود مرهاي فناوري باال، بهرهمربوط به اختراع

و با درنظر 2000تا 1710از كانادا براي دوره خود با استفاده از آمار پنج ناحیه  (، در بررسي2001)

                                                 
1 Environmental Kuznets Curve 
2 Grossman and Kruger (1991) 
3 Shafik and Bandyopadthy (1992) 
4 Panayotou (2000). 
5 Stren, d (2003). 
6 Lantz, V: Feng, Q., (2006) 
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گرفتن جمعیت و فناوري به عنوان متغیرهاي توضیحي، به اين نتیجه رسیدند كه تولید ناخالص 

ل با ي كوهاني شكاكسیدكربن يک رابطهبلكه دي اكسیدكربن رابطه ندارد،داخلي سرانه با دي

هاي تعیین خود به ارزيابي تأثیر عامل ، در بررسي1(2001عالم و ديگران ) جمعیت و فناوري دارد.

هاي اصلي اند. يافتهپرداخته 1711-2001هايي آلودگي محیط زيست در پاكستان در سالكننده

ناخالص داخلي و شدت استفاده از انرژي باعث افزايش  اين تحقیق نشان داد، افزايش در تولید

، در 2(2007اكسیدكربن( شده است. تامازين و همكاران )آلودگي محیط زيست )انتشار گاز دي

به ارزيابي تأثیر شاخص توسعه مالي بر آلودگي پرداختند. آنان بحث كردند كه توسعه  شانبررسي

هاي محیط زيست شود. نتايج نشان داد كه تر در پروژهگذاري بیشتواند منجر به سرمايهمالي مي

گذاري مستقیم خارجي منجر به سطوح كمتر در كشورهاي برزيل، روسیه، هند و چین سرمايه

، ارتباط بین رشد اقتصادي و انتشار 8(2010فادها و زاگ دوود ) شوداكسیدكربن ميانتشار دي

-اكسیدكربن و ديرابطه میان انتشار ديآلودگي را براي كشور تونس بررسي كردند. وجود 

اكسیدسولفور )به عنوان شاخص زيست محیطي( و تولید ناخالص داخلي سرانه تأيید شد. نتايج 

 اكسیدسولفور و تولیدشكل بین اننتشار دي u اين بررسي نشان داد كه يک ارتباط معكوس

، اما ارتباط میان انتشار دالر وجود دارد 1200ناخالص داخلي سرانه با نقطه برگشتي معادل 

اكسیدكربن و تولید ناخالص سرانه، يک ارتباط فزاينده يكنواخت است. در بررسي نصیر و دي

، رابطه میان انتشار كربن، میزان درآمد، مصرف انرژي و تجارت خارجي در 1(2011رحمان )

گرفت. نتايج آزمون مورد بررسي قرار  1712-2002هايهاي زماني سالپاكستان بااستفاده از دوره

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 

ربن راي انتشار كانتشار كربن دارند. در نهايت شواهدي از وجود منحني زيست محیطي كوزنتس ب

هاي كشاورزي و  ، ارتباط بین فناوري1(2012خالید زمان و همكاران ) در پاكستان مشاهده شد.

مورد  1711-2010هاي زماني هاي دورهاكسیدكربن را در پاكستان با استفاده از دادهانتشار دي

و تجزيه واريانس  ارزيابي قرار دادند. روش مورد استفاده در اين بررسي، آزمون علیت گرنجر

                                                 
1 Alam, S, F. Ambreen & B. Muhammad (2007) 
2 Tamazian, A, Chousa,j.p., Vadlamannati, K.C., (2009) 
3 Fodha, M. And Zaghdoud, O .(2010) 
4 Nasir, M. And Rahman, F. U.)2011( 
5 Zaman, K., Kan, MM, Ahmad, M. Rustam, R. )2012( 
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-هاي كشاورزي در پاكستان يک عامل مهم در انتشار گاز دينتايج نشان داد، فناوري باشد.مي

-بیشترين نقش و زمین هاي پرداختي،هاي فناوري يارانهباشند. از بین همه عاملكربن مياكسید

س و دارند. فطراكسیدكربن ترين نقش را در تغییرات انتشار ديهاي تحت آبیاري كشاورزي كم

هاي با استفاده از روش دادههاي اقتصادي و (، در پژوهشي با تكیه بر نظريه1827همكاران )

تابلويي، شواهد تجربي آلودگي محیط زيست و رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپک را بررسي 

بن سرانه اكسیدكر، دي1710-2001هاي زمانيهاي دورهنمودند. در اين تحقیق، با استفاده از داده

ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي، فرضیه  به عنوان شاخص آلودگي و تولید

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 

به  1828نفت و گاز است. بنابراين در ابتداي امر، افزايش از مبدأ پسماندهاي خشک كه از سال 

دار است. در اين بررسي با استفاده از تئوري زيست محیطي مده است، داراي اثر معنيآاجرا در

ر ايران، اكسیدكربن دكوزنتس، عالوه بر بررسي چگونگي ارتباط بین رشد اقتصادي و انتشار دي

اكسیدكربن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. رابطه میان رشد بخش كشاورزي و انتشار دي

-بلندمدت میان انتشار ديي (، در بررسي خود وجود رابطه1827پور و همكاران )لطفعلي

آزادي  هاي فسیلي واكسیدكربن و رشد اقتصادي را با درنظر گرفتن دو متغیر ديگر مصرف انرژي

با استفاده از آزمون علیت بر پايه الگوي تصحیح خطاء  1821-1811هاي ر ايران در دورهتجاري د

هاي فسیلي و آزادي ارزيابي كردند. نتايج نشان داد علیت از طرف رشد اقتصادي، مصرف انرژي

سي گیرد. در اين برراكسیدكربن وجود دارد، اما عكس آن مورد تأيید قرار نميتجاري به انتشار دي

كشاورزي و آلودگي محیط زيست، همچنین  با توجه به هاي توجه به ارتباط بین سطح فعالیت با

ي اكسیدكربن تاكنون چنین ارزيابهاي كشاورزي و انتشار دياينكه در زمینه ارتباط بین فناوري

هاي فناوري كشاورزي بر ثیر برخي از شاخصأانجام نگرفته است، سعي شده است به ارزابي ت

 چندكشور منتخب آسیايي پرداخته شود.در  اكسیدكربندي انتشار
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 روش تحقیق
-(، با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسي رابطه بین شاخص2012خالید زمان و همكاران )

ها، زمین آبیاري كشاورزي، تراكتورها ها و ديگر انتقالهاي فناوري كشاورزي )تولیدغالت، يارانه

كشاورزي( و انتشار دي اكسید كربن در بخش كشاورزي پاكستان با استفاده از هاي و ماشین

اند. در اين بررسي نیز با استفاده از مطالعه زمان پرداخته 1711-2010هاي زماني هاي دورهداده

به  1817-1827هايهاي زماني سالهاي تركیبي براي دوره(، از روش داده2012و همكاران )

الص ناخ هاي كشاورزي )تولیدهاي كشاورزي در كنار شاخص سطح فعالیتاوريارزيابي تأثیر فن

الزم به يادآوري است، برآورد مدل .اكسیدكربن استفاده شده استداخلي كشاورزي( بر انتشار دي

الگوي تصريح شده در  بنابراين، صورت گرفته است. Eviewsو  stataافزارهايبا استفاده از نرم

 باشد:زير ميبه شكل  اين بررسي

(1) ititititititit FerCreTractdARgdpco   5432102 ln

 

هاي فناوري مورد استفاده در اين بررسي بنابر بررسي در اين قسمت در آغاز الزم است شاخص

(، معرفي شوند، پیش از معرفي متغیرها الزم به يادآوري است، متغیرها 2012زمان و همكاران)

 اند. به صورت لگاريتمي وارد شده

𝑐𝑜2it: اكسیدكربن در كشورانتشار ديi در زمانt ؛𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 تولید ناخالص داخلي حقیقي در :

 tدر زمان i:زمین تحت آبیاري كشاورزي در كشور 𝐴𝐿𝑁𝐷𝑖𝑡؛ tدر زمان iبخش كشاورزي كشور

عامل اشاره اين ) tدر زمان i:تولید غالت در كشورCREit؛ هاي كشاورزي(درصدي از كل زمین)

به سطح برداشت شده دارد، غالت شامل: گندم، برنج، ذرت، جو، جودوسر، چاودار، ارزن، سورگوم، 

درصدي ) tدر زمان i: مصرف كود در كشور𝐹𝐸𝑅𝑖𝑡؛ باشند(هاي مخلوط شده ميگندم سیاه و دانه

تراكتور و : 𝑇𝑅𝐴𝐶𝑇𝑖𝑡؛ هر واحد زمین زراعي(میزان مواد مغذي استفاده شده براي  از تولید كود:

 كیلومتر زمین زراعي.100به ازاء هر  tدر زمان iهاي كشاورزي در كشورماشین

اكسیدكربن دركشورهاي كشاورزي بر انتشار ديهاي در اين بررسي جهت ارزيابي تأثیر فناوري

فته هايي گبه مجموعه داده تركیبيهاي دادههاي تركیبي استفاده شده است. آسیايي از روش داده

( در طول يک دوره Nاز متغیرهاي مقطعي) شماريبه وسیله  هاهآن مشاهد پايهد كه بر نشومي

هاي جزء معرفي مدل با، (2001( مشخص، مورد بررسي قرار گرفته باشند. بالتاجي)Tزماني )

 به صورت زير معرفي كرده است: را تركیبيهاي دل رگرسیون دادهخطاي يک سويه ودوسويه، م
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𝑇 = 1,2,3 … , 𝑇 𝑖 = 1,2,3, … 𝑁                    (2)   

 دهد. در حالي كهها، كشورها و مانند آن( را نشان ميبعد مقطعي )خانوارها، بنگاه i در رابطه باال

t دهنده زمان است.نشان يک اسكالر است. بردار،1k باشد وميitX  مشاهدهit  ام براي

k بي، هاي تركیهاي رگرسیوني مرتبط با دادهمتغیر توضیحي است. به باور بالتاجي، اغلب مدل

 بندند.كار ميسويه را براي اجزاي اخالل بهمدل جزء خطاي يک

(8)  

 itvكه كند، در حاليناپذير است و با زمان تغییر نمياثر خاص فردي مشاهده iدر رابطه باال 

شود. دهد و به عنوان جزء اخالل معمول در رگرسیون شناخته ميمانده را نشان ميخطاي باقي

بالسترا  اند كه بايد برآورد شودند.هاي ثابت فرض شدهمشخصه iهاي ثابت،در مورد اثرگذاري

 معرفي كردند:، مدل زير را كه معروف به مدل جزء خطاي دو سويه است 1711 و نرالو در سال

(1) 

𝑇 = 1,2,3 … , 𝑇, 𝑖 = 1,2,3, … 𝑁 

 

مانده جزء اخالل باقي itvاثر زماني مشاهده ناپذير و tناپذير،اثر فردي مشاهده iكه در آن

رگرسیون لحاظ نشده و با فرد تغییر  مبین اثر خاص زماني است كه درtاست. بايد افزود كه

-هاي ثابتي باشند كه بايد برآورد شودند و جزء اخالل باقيمشخصه tوiكند.اگر به فرضنمي

توان دهد. ميمانده تصادفي باشد، رابطه باال جزء خطاي اثرهاي ثابت دو سويه را نشان مي

هاي فردي يا زماني متغیرهاي موهومي را با استفاده از آزمون ا هريک از اثرگذاريمعناداري توأم ي

هاي فردي و زماني مدل جزء خطاي دو سويه از هايي براي آزمون اثرگذاريچاو آزمود. آزمون

و كینگ (، 1720توان به آزمون بروش و پاگان)باره ميمحققان پیشنهاد شده است. در اين سوي

هاي ضريب تكاثر الگرانژ استاندارد شده و غیره اشاره كرد. (، آزمون1721هوندا )( و 1771وو)

ها براي برآورد يک رگرسیون با ضرايب قابل اعتماد ترين آزمونهاي ايستايي از جمله مهمآزمون
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-هاي ايستايي استفاده مياست. براي جلوگیري از  به وجودآمدن رگرسیون ساختگي، از آزمون

متفاوتي وجوددارد. در اين بررسي براي هاي هاي تركیبي، آزمونین ايستايي دادهشود. در تعی

 آزمون ايستايي از آزمون ايم و پسران استفاده شده است.

ه شود. فرضیكارگیري مدل ادغام شده در برابر مدل اثرهاي ثابت استفاده ميچاو براي بهآزمون  از

شده( و فرضیه مقابل آن بنابر مدل غیر مقید)روش صفراين آزمون بر اساس مدل مقید)مدل ادغام 

اثرهاي ثابت( است. آماره آزمون چاو بر پايه مجموع مربعات خطاي مدل مقید و مدل غیر مقید، 

 باشد.مي NT-N-Kو N-1با درجه آزدي   Fداراي توزيع 

فرضیه باشد. (، مي1721هاي تركیبي، آزمون هاسمن )هاي مورداستفاده در دادهازجمله آزمون

بر  د.باشگر نبود همبستگي بین جمله اخالل و متغیرهاي توضیحي ميصفرآزمون هاسمن، بیان

پايه اين آزمون، وجود اختالف بین برآوردگرهاي روش اثرهاي ثابت و اثراهاي تصادفي، به عنوان 

هنده روش دي صفر نشاني صفر در نظر گرفته شده است. به اين ترتیب، نپذيرفتن فرضیهفرضیه

نین باشد. با توجه به اينكه چدهنده اثرهاي تصادفي مياثرهاي ثابت و پذيرفتن اين فرضیه نشان

اي هصورت نگرفته است، در اين بررسي سعي شده است تأثیر شاخصتاكنون در داخل ارزيابي 

الزي، ماكسیدكربن در چند كشور منتخب شامل: چین، افغانستان، بنگالدش، فناوري بر انتشار دي

ويتنام،  وهند، اندونزي، تايلند، لبنان ايران،  مالديو، عربستان، قطر، تركیه، پاكستان، فیلیپین،

هاي مورد استفاده در اين بررسي از منابع آماري مختلف شامل تركیه و روسیه بررسي شود. داده

ي منتخب (، بانک مركزي و سازمان جهاد كشاورزي كشورها2010گزارش ساالنه بانک جهاني )

 اند.آسیايي، به دست آمده

 و بحث نتایج
بنابر نتايج آزمون ايستايي ايم پسران و شین، همه متغیرهاي تولید ناخالص داخلي كشاورزي، 

هاي بخش كشاورزي و هاي آبیاري كشاورزي، تراكتور و ماشینتولید غالت، مصرف كود، زمین

 ي اول هستند. از مرتبهاكسیدكربن كشورهاي منتخب ايستا متغیر انتشار دي
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 مطالعه حاضرهاي نتایج آزمون ایستایی داده (1) جدول
P-Value مارهآIPS متغیر 

000/0  18/1-  Co2 

000/0  21/1-  RGDP 

000/0  18/1-  Tract 

000/0  81/1-  Fer 

000/0  12/1-  Cre 

002/0  12/2-   Alnd 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

 سپس با استفاده ،پذيرفته شد، روش اثرهاي ثابت در مقابل مدل ادغام شده Fپس از انجام آزمون 

 انتوياز آزمون هاسمن براي انتخاب بین روش اثرهاي ثابت و اثرهاي تصادفي، مشخص شد كه م

شود. نتايج اثرهاي ثابت پذيرفته مي روش لذا ضرايب نپذيرفت، سازگاري بر مبني را صفر فرضیه

 در جدول زير آورده شده است. Fآزمون هاسمن و 

 لیمر و آزمون هاسمن( F( نتایج گزینش الگو )آزمون2جدول )

P-Value نوع آزمون آماره آزمون مقدار 

- 2/1 F مقید 

 هاسمن )كاي دو( 81/12 0021/0

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

هاي تأتیرگذار بر انتشار دي بررسی عامل( نتایج برآورد روش اثرهاي ثابت براي 3جدول)

 (0.92R=)اكسیدكربن
 نام متغیر ضريب tآماره

01/2 008/0 𝑅𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 

12/1 018/0 𝐴𝐿𝑁𝐷𝑖𝑡  

28/7 17/0 𝑇𝑅𝐴𝐶𝑇𝑖𝑡   

10/1 07/0 CREit 

17/1 01/0 𝐹𝐸𝑅𝑖𝑡 

 عرض از مبدأ 11/12 22/12

 هاي تحقیقيافتهمأخذ: 

اكسید كربن هاي كشاورزي بر انتشار ديطوركه يادآوري شد به منظور ارزيابي تأثیر فناوريهمان

و هاسمن مدل مناسب، مدل اثرهاي ثابت  Fهاي در كشورهاي منتخب، با استفاده از انجام آزمون
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متغیرتولید ناخالص هاي فناوري كشاورزي و همچنین كه شاخص باشد. نتايج گوياي اين استمي

وره در طي دكربن اكسیددار بر انتشار ديداخلي كشاورزي كشورهاي متنخب داراي تأثیر معني

باشند. افزايش يک درصد در تولید ناخالص داخلي حقیقي بخش كشاورزي، به مورد بررسي مي

ه تولید از جملهاي اقتصادي افزايد. تأثیر فعالیتاكسیدكربن ميدرصد به انتشار دي 008/0میزان

ن شاخص نخستی. باشداكسیدكربن ميتأثیرگذاري بر افزايش انتشار دي در بخش كشاورزي، عامل

هاي آبیاري كشاورزي، داراي تأثیر مثبت و به تقريب معناداري بر انتشار كشاورزي، زمین فناوري

-ستمسی استفاده ازهاي آبیاري كشاورزي و باشد. يک درصد افزايش در زمیناكسیدكربن ميدي

ر شود، از طرف ديگهاي آبیاري جديد، عالوه بر اينكه باعث افزايش تولید در بخش كشاورزي مي

كربن در هوا نیز مي افزايد. شاخص مكانیزاسیون اكسیددرصد به انتشار دي018/0به میزان

 بتي برداراي تأثیر معنادار و مث كشاورزي به عنوان شاخص ديگر فناوري در بخش كشاورزي،

 هايباشد. با افزايش استفاده از مكانیزاسیون در فعالیتاكسیدكربن در هوا ميانتشار دي

شود. شاخص تولید غالت نیز اكسیدكربن در هوا افزوده ميبه انتشار دي17/0كشاورزي، به میزان

 افزايد. همچنین با افزايش  مصرف كود در بخشاكسیدكربن ميبر انتشار دي 07/0به میزان

طور كه مشخص شود. هماناكسیدكربن در هوا افزوده ميبه انتشار دي01/0كشاورزي، به میزان 

-هاي مهم و تأثیر گذار بر انتشار دياست مصرف انواع كود در بخش كشاورزي، يكي از عامل

هاي ذكر شده، متغیر مكانیزاسیون كشاورزي بیشترين در بین انواع فناوري باشد.اكسیدكربن مي

-ن مياكسیدكربترين تأثیر در تغییرات انتشار ديهاي آبیاري كشاورزي داراي كمر و زمینتأثی

 باشند.

 گیري و پیشنهادهانتیجه
هاي كشاورزي در چند كشور منتخب و از جمله ايران بر هدف اين بررسي ارزيابي تأثیر فناوري

مانند مصرف كود، سطح تحت هاي مختلفي شاخص اكسیدكربن بود. براي اين منظورانتشار دي

آبیاري كشاورزي و سطح زير كشت غالت و شمار تراكتورهاي مورداستفاده در هر يک از كشورهاي 

گرفته شد. نتايج گوياي تأثیرهاي  نظر آسیايي در كنار متغیر  نرخ رشد بخش كشاورزي در

ناوري، هاي فوريباشند. نوآاكسیدكربن ميتكنولوژي كشاورزي بر انتشار دي هايمختلف شاخص

در بخش كشاورزي و به دنبال آن منجر به تولید بیشتر و انتشار گذاري بیشتري باعث سرمايه

هاي فناوري كشاورزي در شوند. همچنین از بین شاخصاكسیدكربن بیشتري در هوا ميدي

كشورهاي منتخب، بیشترين تأثیر را مكانیزاسیون كشاورزي و كمترين تأثیر را شاخص زمین 
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ده وري باال در بخش كشاورزي استفاهاي با بهرهاند. بنابراين بايد از ماشینآبیاري كشاورزي داشته

عه آيد كه تغییر در توسدست ميشود. بنابراين به طور كلي از بررسي انجام شده اين نتیجه به

عه صنايع سهاي كشاورزي بايد همیشه مدنظر قرار گیرند و اين نكته بسیار مهم است كه توفناوري

اكسیدكربن و آلودگي هوا را افزايش دهد. بنابراين در اين راستا انتشار ديتواند كشاورزي مي

هاي كشاورزي بايد عالوه بر  هدف افزايش تولید در بخش كشاورزي به تأثیر هنگام توسعه فناوري

و  هدف كاهشكربن نیز توجه شود، چرا كه اكسیدهاي كشاورزي بر انتشار ديتوسعه تكنولوژي

ر باشد. تتواند سختاكسیدكربن در كشورهاي در حال توسعه به مراتب ميجلوگیري از انتشار دي

يد تكنولوژي اكسیدكربن نباهاي بخش كشاورزي بر انتشار گاز ديبنابراين با توجه به تأثیر فعالیت

م و فناوري ،تبديل ،  كه روشي از توسعه كشاورزي از راه نوآوري در سیست1پايین-كشاورزي كربن

هايي مثل كاهش مصرف انرژي و انتشار كربن صنايع انرژي جديد و غیره  با استفاده از روش

تواند يک پیروزي مضاعف بین توسعه تولیدكشاورزي و حمايت از محیط زيست باشد كه ميمي

 را مشخص نمايد، ناديده گرفته شود.
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