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  چکیده
زمین یکی از منابع تولیدي در بخش کشاورزي است که کیفیت آن به دلیل گسترش تجارت خارجی محصوالت کشاورزي طی 

از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تجارت خارجی محصوالت کشاورزي بر کاربرد زمین . هاي اخیر، تحت تاثیر قرار گرفته است سال

براي این منظور ردپاي اکولوژیکی براي کشور ایران طی .  استاط آن با مباحث پایداري پرداختهدر بخش کشاورزي ایران و ارتب

گر پایداري الگوي  مقادیر محاسباتی با شاخص دیگري تحت عنوان ظرفیت زیستی که بیان.  محاسبه شده است1376-1386هاي  سال

چونین به منظور بررسی تاثیر  هم.  در بخش کشاورزي مشخص گرددکاربرد منابع است، مقایسه شده تا وضعیت پایداري کاربرد منابع

هاي مورد نیاز شامل داده. تجارت خارجی بر کاربرد زمین و نقش آن در پایداري، مفهومی با عنوان ردپاي زمین محاسبه شده است

کشاورزي و نیز جمعیت ایران طی کرد محصوالت کشاورزي تولید، صادر و وارد شده، میزان صادرات و واردات محصوالت  متوسط عمل

دست آمده نشان داد که شاخص ردپاي اکولوژیکی در  نتایج به. آوري شده است ي مورد بررسی است که از منابع آماري مختلفی جمع دوره

اما . تر است، که به معناي وجود ظرفیت تولیدي بالقوه در بخش کشاورزي ایران است هاي مورد بررسی از ظرفیت زیستی بزرگ سال

ي زمین مجازي موجود در ردپاي  این ناپایداري به وسیله. گر حرکت ایران به سمت ناپایداري است ي شاخص فوق بیان مقدار فزاینده

ي بخش کشاورزي، به مبانی توسعه و کشاورزي پایدار  هاي توسعهشود هنگام تدوین برنامه نهاد می بنابراین پیش. گرددزمین تشدید می

  .تري دارد در دستور کار قرار گیرد هایی که با مبانی کشاورزي پایدار سازگاري بیش شود و برنامهتري توجه بیش

  

  JEL :F18 ,Q56بنديطبقه

ــین، زمــین مجــازي، ایــران       :  کلیــديهــايواژه تجــارت خــارجی، ردپــاي اکولــوژیکی، ردپــاي زم

____________________________________________________
  دانشگاه شهید باهنر کرمانشاورزي  و دانشیار بخش اقتصاد کترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد به  *

Email: adeleh_1363usa@yahoo.com, hmehrabi2000@gmail.com
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  مقدمه

هاباکـک و   (طرح اسـت    هاي مهم در فرآیند توسعه م       منابع طبیعی به عنوان یکی از شاخص       

-ها از اهمیت ویژه     از این رو کاربرد صحیح از این منابع و حفظ کیفیت آن           ). 2006وان دنبرگ،   

هاي اخیر آزادسازي سبب افزایش تجارت جهانی کاالها و خـدمات             درسال. یی برخوردار است  

ـ                . استشده   زایش در این میان ارزش و مقدار فیزیکی کاالهاي کشاورزي تجـارت شـده نیـز اف

چگونگی تاثیر گذاري تجارت خـارجی محـصوالت        ). 2006ورتنبرگر و همکاران،    (یافته است   

کشاورزي بر طبیعت و کیفیت محیط زیست، توجه بسیاري از محققان در کشورهاي مختلف را              

به بررسی تاثیر آزادسازي بـر تـصمیمات        ) 2006(جانسون وهمکاران   . استبه خود جلب کرده   

نتایج نـشان داد کـه      . تاثیر آن بر کیفیت طبیعت در ایاالت متحده پرداختند        تولیدي کشاورزي و    

. سـان نیـست     هـا یـک   تغییرات برآورد شده در تولید کاالها و تـاثیرات محیطـی در تمـام جنبـه               

ــا افــزایش در برخــی شــاخص  ــاره گــسترش آزادســازي ب ــا هــاي محیطــی در پ ــاطق ی   یــی من

) 1997(این در حالی است که النکوسـکی        . استراه بوده     ها و کاهش در برخی دیگر هم      بخش

دي نـشان داد      .سـی   .اي  .در بررسی اثرهاي محیطی آزادسازي تجارت کشاورزي در کشورهاي او         

که تغییرات قیمت و تولید تحمیل شده توسط توافق دور اروگوئه براي بسیاري از این کـشورها       

یرات اساسی مثبت و یا منفی در محیط        که فرآیند فوق قادر به ایجاد تغی      طوري  بسیار کم است به   

اثرهـاي محیطـی   ) 1997(مـی و بـونیال    . اسـت زیـست و تولیـد در بخـش کـشاورزي نبـوده      

هــاي  آزادســازي تجــارت محــصوالت کــشاورزي در آمریکــاي التــین را بــا اســتفاده از مــدل 

رش دست آمده، اثرهـاي خـالص گـست         بر اساس نتایج به   . اقتصادسنجی مورد بررسی قرار دادند    

از سـوي دیگـر بانـدارا       . اسـت بینی شـده    تجارت محصوالت کشاورزي براي جهان مثبت پیش      

تاثیر آزادسازي تجاري را بر کیفیت محیط زیست در کـشور سـریالنکا مـورد ارزیـابی        ) 1999(

-ي کشاورزي، بازنگري سیاست     دست آمده نشان داد که در یک اقتصاد بر پایه           نتایج به . قرار داد 

تغییرات ممکن است به تخصیص مجدد قابل توجه زمین در میان کاربردها با میـزان   ها و ایجاد    

تر فرسایش منجر شود و این تغییرات ممکن اسـت اثرهـاي رفـاهی هـم در بـر                    تر و یا بیش     کم

هاي انجام گرفته در خصوص  ارزیـابی و کمـی نمـودن             چونین تجزیه و تحلیل     هم. داشته باشد 
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گر وجود یک کاهش نسبی در بخش فرسایش          محصول چاي بیان  اثرهاي کاهش تعرفه بر روي      

تاثیر افزایش آزادسازي تجاري را بر بخش کـشاورزي مـورد           ) 2008(کلنبري  . خاك بوده است  

ي تجـارت در       کشور نشان داد که اثـر فزاینـده        192هاي ترکیبی مربوط به     داده. بررسی قرار داد  

اکسیدگوگرد و اکسید نیتروژن براي متوسـط        بن، دي ي مونواکسیدکر کنندهمورد انتشار مواد آلوده   

چـونین وي نـشان داد کـه ممکـن اسـت دو عامـل                 هـم . دار بـوده اسـت    کشورها منفی و معنی   

ي آلودگی وجود داشته باشد، اما چیزي که در عمـل سـبب تـسلط                 محدودیت و اثرهاي ذخیره   

به منظـور  )2002(یمون واساوادا و ن. شود، سطح توسعه یافتگی کشور استیکی بر دیگري می

بررسی تاثیر آزادسازي تجارت محصوالت کشاورزي بر کیفیت محیط زیست از شواهد تجربی

دست آمده نشان داد که اثرهاي محیطـی آزادسـازي تجـاري بـراي یـک       نتایج به. اندگرفتهبهره

تـوان  یچونین م   هم. ي آلوده کننده و ابزار سیاست تجاري متفاوت است          کشور، بخش، نوع ماده   

ابزارهاي سیاست محیطـی، منـابع اقتـصادي را در برابـر گـسترش      آهنگ کردن تجارت و با هم

آیـد، تـاثیر گـسترش    چونان که از مرور مطالعات انجام شده بـر مـی            آن. تجارت محافظت نمود  

تجارت خارجی محصوالت کشاورزي بر محیط زیست در کشورهاي مختلف پیچیده و بحـث              

. یافته متفـاوت اسـت   توسعه و توسعه  تاثیرگذاري در کشورهاي درحالبرانگیزاست و جهت این  

جا با هم در نظـر   هاي محیطی به طور کلی و یکهاي انجام شده تمام جنبه چونین در بررسی   هم

این در حالی است که بررسی تاثیر فرآیند فوق بر منابع طبیعی مختلف، نتایج              . استگرفته شده   

بـر  عـالوه   . ها مورد استفاده قرار گیـرد     گذاري تواند در امر سیاست   میبهتري را به همراه دارد و       

هاي انجام شده تنها جریان کاالها و محصوالت کشاورزي مبادله شده در            این، در تمامی بررسی   

ي   کار رفته در تولید این محـصوالت کـه در نتیجـه             نظر گرفته شده و توجهی به منابع طبیعی به        

 دیگـر  جایی که بخش کشاورزي در مقایسه با      از آن . ود، نشده است  ش  تجارت خارجی مبادله می   

-کند، الزم اسـت    تري استفاده می    بیشطبیعی  اقتصادي در فرآیند تولید خود از منابع        هاي   بخش

تـا مـشخص    گیرد  قرار  مورد بررسی   تجارت خارجی بر کاربرد منابع طبیعی در این بخش          تاثیر  

هاي   ي گسترش فعالیت     با اثرهاي ناشی از کاربرد این منابع به واسطه         مواجه شدن شود آیا براي    

ي زمـین در   گـاه ویـژه    خیر؟  به دلیل جـاي   یاهست  هاي خاصی نیاز      گذاري  به سیاست تجاري،  



4  1390/ 2ي شماره/ 5جلد / اقتصاد کشاورزي       

ي تولیـدي در بخـش کـشاورزي،     ادبیات محیط زیست و نیز اهمیت آن بـه عنـوان یـک نهـاده          

حصوالت کشاورزي را بر پایداري بـا تاکیـد بـر مـصرف     ي حاضر تاثیر تجارت خارجی م     مقاله

  . زمین کشاورزي در تولید و تجارت محصوالت بررسی کرده است

  

   روش تحقیق

هاي متداول در بحث پایداري، با عنوان         یابی به هدف مورد نظر یکی از شاخص         براي دست   

ها بـراي ارزیـابی       ترین شاخص این شاخص یکی از موفق    . ردپاي اکولوژیایی استفاده شده است    

  گـذاران قـرار   هـاي اخیـر مـورد توجـه محققـان و سیاسـت              ي پایدار است کـه در سـال         توسعه

ي شــاخص ردپــاي  روش محاســبه) 1(ي  رابطــه). 2007هانــگ و همکــاران، (اســت  گرفتــه 

در این رابطه ردپاي اکولوژیـایی تـابعی از میـزان           . کنداکولوژیایی براي یک محصول را بیان می      

  ).1998بیکنل و همکاران، ( است tداخلی، صادرات و واردات آن محصول در زمان تولید 

  ) 1(  
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کرد محصول مورد      میزان عمل  tY میزان واردات،  tI میزان تولید داخلی،     tP) 1(ي    در رابطه 

الملـل  به منظور بررسی تاثیر تجارت بـین      .  است t جمعیت کشور مورد نظر در سال        tNنظر و   

محصوالت کشاورزي بر محیط زیست، الزم است مقادیر مربوط به ظرفیت زیـستی بـراي هـر                 

ي   مقادیر مربـوط بـه مولفـه      .  اکولوژیکی مقایسه شود   سال محاسبه و با مقادیر مربوط به ردپاي       

  ).1998بیکنل و همکاران، (شود محاسبه می) 2(ي  فوق براي هر سال بر اساس رابطه

 )2(  
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 tNهاي کشاورزي و  برداري در فعالیتهاي قابل بهره رابر با کل زمین    ب nA) 2(ي    در رابطه 

  .  استtجمعیت در سال 

هاي   ردپاي زمین به صورت زمین    . یکی از اجزاي مهم ردپاي اکولوژیکی، ردپاي زمین است        

ن شـده در  هاي پنهـا  کار رفته در تولید محصوالت مصرف شده در داخل و خارج، و نیز زمین      به
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 بـه دو دلیـل    . گـردد شود، تعریف مـی     محصوالت کشاورزي و دیگر محصوالتی که تجارت می       

که ردپاي زمین، یکـی از اجـزاي          اول این . زم است ردپاي زمین به طور جداگانه محاسبه شود        ال

فرنـگ،  (داري با کمبود اکولوژیکی در ارتباط است        مهم ردپاي اکولوژیکی است و به طور معنی       

ي زمین پنهان شـده در کاالهـاي تجـاري بـه واسـطه                 دوم، ردپاي اکولوژیکی به وسیله     ).2002

ردپاي زمین باید بر اساس مقادیر زمـین مـصرف          . گیرداثرهاي ردپاي زمین تحت تاثیر قرار می      

شده به طور مستقیم و غیرمستقیم براي پاسخگویی به تقاضـاي نهـایی یـک جمعیـت تعریـف                   

تواند کل زمین اشغال    هاي محاسبه نهایی ردپاي زمین نمی       حال روش با این   . شده، محاسبه شود  

بـراي محاسـبه ردپـاي زمـین در بخـش           . کنـد شده به وسیله یـک کـشور خـاص را مـنعکس             

هاي تولیدي و تجاري در ایـن بخـش           کشاورزي، الزم است کل زمین مصرفی در نتیجه فعالیت        

  ). 2007هانگ و همکاران، (شود ه میاستفاد) 3(ي  براي این منظور از رابطه. محاسبه شود

)3(  
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 زمـین   Lpit ام و    iي تجارت محصول       میزان زمین وارد شده در نتیجه      Liimtدر عبارت فوق    

 .دهد   را نشان می   tي تولید محصوالت داخلی این محصول در سال           مصرفی در داخل به واسطه    

ي ي رابطـه    بـه منظـور محاسـبه     .   نهفته است   Lpitاخل عبارت   مقدار زمین صادر شده نیز در د      

مقـادیر  . ، الزم است زمین پنهان شده در محصوالت کشاورزي تجارت شده محاسـبه شـود              )3(

هـاي مختلفـی    روش). 2006وتنبرگر و همکـاران،    (شود    فوق اصطالحا زمین مجازي نامیده می     

 حاضر به منظور کمی کردن میزان زمین        ي  در مطالعه . براي کمی کردن زمین مجازي وجود دارد      

 میـزان زمـین    مبنی بـر   ییها  پنهان شده در صادرات و واردات محصوالت کشاورزي از شاخص         

ورتنبرگـر و   (ت  اسـتفاده شـده اسـ     ،  شـده  و وارد  کار رفته در هـر واحـد محـصوالت صـادر            به

) 4(ي     رابطـه   تعداد محصوالت صادراتی در کشور مورد بررسی باشد،        nاگر  ). 2006همکاران،  

ي تجـارت خـارجی را نـشان     کل زمین پنهان شده در صادرات محصوالت کشاورزي به واسطه      

  .دهدمی

)4(                                 
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،  )4(ي    در رابطه 
*

tA               ر، میزان کل زمین پنهان شده در صـادرات کـشور مـورد  نظـitE  کـل

 ام  در کـشور مـورد       i زمین مورد نیاز براي تولید یک واحـد از محـصول             itaمقدار صادرات و  

 ام به سطح زیر کشت آن محـصول         i نسبت تولید داخلی محصول      ita.  است tبررسی در زمان    

اگر .  شده در واردات را نیز محاسبه نمود       توان زمین پنهان  به طریق مشابهی می   .  است tدر زمان   

p           تعداد شرکاي تجاري یک کشور در طرف واردات وm         تعـداد محـصوالت وارداتـی کـشور 

) 5(ي   باشد، میزان کل زمین پنهان شـده در واردات بـه صـورت رابطـه     tمورد بررسی در زمان     

  . خواهد بود

)5(  
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Bt) 5(ي    در رابطه 

*
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Bjt. است tتجاري کشور مورد بررسی در زمان        ايشرک
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 mکل زمـین پنهـان شـده در واردات          

بارت فوق بـا اسـتفاده از   مقدار عددي ع  .  امین شریک تجاري کشور است     jمحصول وارداتی از    

  .قابل محاسبه است) 6(ي  رابطه
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 امـین   j ام در    i میزان زمین مورد نیاز براي تولید یک واحد از محـصول             ijtb)6(ي    در رابطه 

امـین  j  امین محصول وارداتـی از  Iمیزان وادرات ijtIM.  استt زمان کشور شریک تجاري در

ي کل زمین مصرفی، با اسـتفاده   بعد از محاسبه.کشور شریک تجاري کشور مورد بررسی است

  .توان ردپاي زمین را محاسبه نمودمی) 7(ي  از رابطه

)7(  
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کرد کل محصوالت تولیدي در بخش کـشاورزي در کـشور             متوسط عمل tY) 7(ي    در رابطه 

  . استtمورد بررسی در زمان 

ي فوق، در قالب یک مدل رگرسیونی ارتبـاط میـان خـالص               به منظور بررسی تجربی نتیجه    

در مـدل فـوق،   .  ردپاي زمین مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  صادرات زمین مجازي و شاخص    
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 واردات زمـین  –صادرات زمـین مجـازي   (ردپاي زمین تابعی از خالص صادرات زمین مجازي      

  ي رگرسیون بـرآوردي را بـا حـضور عـرض از مبـدا                معادله. استدر نظر گرفته شده     ) مجازي

  .  بیان کرد) 8(ي  توان به صورت رابطهمی

)8(  
                       tt aNLTCFPL 

  

 به ترتیب ردپاي زمین و خالص صادرات زمـین مجـازي            tNLT و   tFPL) 7(ي    در رابطه 

هاي تحقیق الزم است پایایی     قبل از برآورد مدل به دلیل ماهیت داده       . دهد   نشان می  tرا در زمان    

 فـولر  -براي این منظـور از آزمـون دیکـی    . در مدل مورد بررسی قرار گیرد     متغیرهاي وارد شده    

 فولر براي متغیر خالص صادرات زمین مجازي        -ي دیکی   مقدار عددي آماره  . استفاده شده است  

که مقدار محاسباتی از مقدار     جایی  از آن .  است -56/4در سطح با حضور عرض از مبدا برابر با            

داري   ي واحد، در سـطح معنـی        ، فرض صفر مبنی بر وجود ریشه      تر است   بیش) -42/4(بحرانی  

ي   آمـاره . بنابراین متغیر مذکور با حضور عرض از مبـدا در سـطح پایـا اسـت               . شودرد می % 99

  -01/5 فولر محاسباتی مربوط به متغیر ردپاي زمین با یک بار تفاضـل گیـري برابـر بـا                   -دیکی

تر است، متغیر ردپـاي زمـین بـا             بزرگ  -74/2حرانی  که مقدار فوق از مقدار ب     جایی  از آن . است

از این رو براي برآورد     . گیري با حضور عرض از مبدا و روند زمانی پایا است          یک مرتبه تفاضل  

 Auto Regressive(هاي گسترده ي میان دو متغیر مذکور از روش خود توزیع با وقفه رابطه

Destributed Lag (ARDL) (ي   فوق براي معادلهمدل. استفاده شده است)تـوان   را می) 7

  . بیان کرد) 9(ي  به صورت رابطه

  )9(  
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هـاي ایـن متغیـر و دیگـر متغیرهـاي      متغیر وابسته تحت تاثیر وقفـه ) 9(ي    با توجه به رابطه   

یب هـاي گـسترده، بـرآورد ضـرا    یکی از امکانات روش خودتوزیـع بـا وقفـه        . مستقل قرار دارد  

اما قبل از برآورد ضرایب فوق الزم است کاذب بودن یا نبودن            . مربوط به تعادل بلندمدت است    

عبارت دیگر باید بررسی شود آیـا         به. ضرایب مربوط به تعادل بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد        

رابطه پویاي کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارد یا خیر؟ شرط الزم و کافی براي             

تجمـع  براي بررسی هم  . بودن متغیرهاي موجود در مدل است     ) هم تجمع (انباشته  ن منظور هم  ای
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فروض صفر و مقابل در نظر      . بودن یا نبودن متغیرهاي مدل، از آزمون فرض استفاده شده است          

  .آورده شده است) 10(ي  گرفته شده در این آزمون در رابطه

)10(  
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ي بلندمـدت     انباشتگی و به تبع آن نبـود رابطـه          گر نبود هم    فرض صفر بیان  ) 10(ي    در رابطه 

مدت بـه سـمت تعـادل         ي پویاي کوتاه    هاي نظري شرط گرایش رابطه      زیرا بر اساس مدل   . است

براي انجـام   . ي متغیرها است    تر از واحد بودن مجموع ضرایب مربوط به وقفه          بلندمدت کوچک 

سـپس مقـدار محاسـباتی بـا     .   محاسـبه شـود     tي    ن فرض قبل از هر چیز الزم است آماره        آزمو

اگـر مقـدار محاسـباتی از       . مقادیر بحرانی ارایه شده توسط بنرجی، دواللو و مستر مقایسه گردد          

ي بلندمـدت میـان متغیرهـا         تر باشد فرض صفر رد و وجود رابطـه          مقادیر بحرانی جدول بزرگ   
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ي تعـادلی بلندمـدت       انباشتگی متغیرهاي مدل و در نتیجه وجود رابطـه          در صورت اثبات هم   

ن میان نوسانات کوتاه مدت متغیرها و مقادیر تعادلی بلندمدت ارتبـاط برقـرار              تواها می   میان آن 
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عت تعدیل شاخص مورد نظر یا سـرعت نزدیـک شـدن بـه مقـدار                 سر λ،  )12(ي    در رابطه 

ماندي است که از بـرآورد مـدل           جمالت پس  ECt-1کند و    گیري می تعادلی بلندمدت را اندازه   

ي    محـصول عمـده    26هـاي مـورد نظـر       براي انجام بررسـی   . دست آمده است    به) 9(جمعی    هم
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 در نظـر گرفتـه شـده    1376-1386 ي زمـانی    ي وارداتی در دوره      محصول عمده  18صادراتی و   

هاي مورد نیاز براي محاسبات از منابع مختلفی مانند پایگاه اطالعاتی سازمان خوار و            داده. است

ي تجـارت و   بار جهانی، گمرك جمهـوري اسـالمی ایـران، پایگـاه اطالعـاتی سـازمان توسـعه           

    .استآوري شدههاي مختلف جمع هاي آماري سالنامه سال

  

حثنتایج و ب

) 1(ي  شاخص ردپاي اکولوژیکی براي هر یک از محصوالت مورد بررسی، بر اساس رابطه

ي شاخص ردپاي اکولوژیکی کل، با  در هر سال محاسبه شد و سپس این مقادیر براي محاسبه

 میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار 8/164درکشور ایران . هم جمع شده است

بر این اساس و با توجه به . برداري است هکتار قابل کشت و بهره میلیون51زمین، حدود 

مقادیر محاسباتی . هاي مختلف را محاسبه نمود توان ظرفیت زیستی براي سال، می)2(ي  رابطه

  .گزارش شده است) 1(مربوط به دو شاخص فوق، در جدول  

ي زمانی  کی در دورهمحاسبات ردپاي اکولوژیکی، ظرفیت زیستی و تراز اکولوژی). 1(جدول 

1386-1376   

(ردپاي اکولوژیکی سال
4 -

 ( ظرفیت زیستی)10
4 -

تراز اکولوژیکی )10
)4-

10(

1376396/339/9993/5

1377153/327/9116/6

1378102/317/9068/6

1379293/307/9777/5

1380324/399/8666/5

1381122/39/8778/5

1382019/382/8801/5

1383009/374/8731/5

1384091/364/8548/5

1385969/353/8570/5

1386013/343/8417/5

136/391/8774/5  متوسط

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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هاي مورد بررسی میزان ظرفیت زیستی، از  با توجه به نتایج گزارش شده، براي تمامی سال

مقدار این . ماند اکولوژیکی در ایران است ه مفهوم پستر بود و این ب ردپاي اکولوژیکی بیش

. ي مورد بررسی روندي نزولی داشته است که عمدتا به دو دلیل بوده است ماند در دوره پس

ي تولید و  الملل میان کشورهاي مختلف و در نتیجه توسعهاوال به دلیل گسترش تجارت بین

 داخل براي این محصوالت سبب صادرات محصوالت کشاورزي که در کنار رشد تقاضاي

دوم به دلیل کاهش . افزایش مصرف زمین و به دنبال آن افزایش ردپاي اکولوژیکی شده است

برداري در هاي قابل بهره ي زمین که ناشی از رشد جمعیت از یک سو و ثابت بودن زمین سرانه

ستی و در ي این عوامل سبب کاهش ظرفیت زی مجموعه. بخش کشاورزي از سوي دیگر است

ي مورد  بنابراین منابع طبیعی در ایران، در دوره. گرددماند اکولوژیکی می نتیجه کاهش پس

ي ردپاي زمین الزم است میزان زمین مجازي  براي محاسبه. بررسی در حال تنزل بوده است

ي  جایی که برخی از محصوالت فوق در زمره از آن. وارداتی و صادراتی محاسبه شود

ي میزان زمین مورد نیاز براي تولید یک  آوري شده قرار دارند، براي محاسبهمحصوالت فر

  از میان محصوالت وارداتی، . واحد از این محصوالت، ضرایب تبدیل مورد نیاز است

ها از منابع این روغن. اندیی از واردات را به خود اختصاص دادههاي نباتی سهم عمدهروغن

دانه، گردان، بادام زمینی، پنبه  عمدتا شامل سویا، آفتابشود کهگیاهی مختلفی حاصل می

در این تحقیق از ضرایب تبدیل . ي برزك، زیتون و نارگیل است ي پالم، کنجد، دانه هسته

هاي نباتی با توجه به گیاه پایه و بر اساس متوسط بازده جهانی محصوالت مربوط به روغن

، 409/0، 183/0ذکر شده به ترتیب برابر با این ضرایب براي محصوالت . استاستفاده شده

هاي  و  به طور متوسط براي کل دانه624/0، 275/0، 335/0، 424/0، 446/0، 151/0، 403/0

یکی دیگر از محصوالت ). 1387مالک، ( است 258/0مقدار ) بر اساس میانگین وزنی(روغنی 

صوالت مختلف که در کرد مح آمار و اطالعات مربوط به عمل. مهم وارداتی برنج است

مورد استفاده قرار گرفته است از پایگاه اطالعاتی سازمان خوار و ) 4(و ) 3(ي روابط  محاسبه

کرد برنج براي  در پایگاه اطالعاتی فوق آمار مربوط به عمل. آوري شده است بار جهانی جمع

ربوط به گزارش شده و از سوي دیگر آمار و اطالعات م) برنج قبل از سفید شدن(شلتوك 
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از این رو . ذکر شده است) پس از جداکردن شلتوك(مبادالت خارجی برنج براي برنج سفید 

کار رفته در تولید برنج همانند دیگر محصوالت فرآوري  براي محاسبه مقدار واقعی زمین به

  )کشمش(تر به صورت خشک شده  چونین انگور بیش هم. شده به ضریب تبدیل نیاز است

ضرایب تبدیل مربوط به برنج، کشمش، مغز بادام . شود و بدون پوست صادر می و بادام و گرد

چاپگین و ( در محاسبات لحاظ شده است 53/0 و 5/0، 625/0، 25/0و گردو به ترتیب معادل 

مقادیر محاسبه شده براي زمین پنهان شده در واردات محصوالت کشاورزي ). 2006هوکسترا، 

با توجه به جدول فوق به طور . آورده شده است) 2 (ي مورد بررسی در جدول در دوره

 میلیون 2/3حدود (هاي نباتی است  متوسط باالترین میزان زمین مجازي، مربوط به روغن

شود  ي محصوالت فرآوري شده که باعث می هاي نباتی در زمره قرار داشتن روغن). هکتار

قایسه با محصوالتی که به طور زمین مورد نیاز براي تولید یک واحد از این محصوالت در م

تر شود از یک سو، و حجم باالي واردات این محصوالت از سوي  شود بیش مستقیم مصرف می

. ترین واردات زمین مجازي به این محصوالت اختصاص یابد دیگر، سبب شده است که بیش

ي  هي روند تجاري فوق، طی دور به طور متوسط کل میزان زمین مجازي وارداتی در نتیجه

در مجموع روند واردات زمین مجازي در . است میلیون هکتار بوده 5/6مورد بررسی حدود 

زمین پنهان شده در صادرات محصوالت کشاورزي یکی دیگر از . استاین دوره نوسانی بوده 

ي  مقادیر مربوط به محاسبه. اجزاي مربوط به کل زمین مصرفی در بخش کشاورزي است

-آورده شده ) 3(و براي هر یک از محصوالت منتخب در جدول شاخص فوق در هر سال 

متوسط . به طور متوسط، باالترین میزان زمین مجازي صادراتی متعلق به کشمش است. است

 هزار هکتار بوده 6/1401ي مورد بررسی برابر با  زمین مجازي صادراتی در کشور در طی دوره

  . استرسی روندي فزاینده داشته ي مورد بر زمین مجازي صادراتی طی دوره. است
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  )هزار هکتار: واحد(زمین پنهان شده در واردات محصوالت کشاورزي  ). 2(جدول 

میانگین13761377137813791380138113821383138413851386محصول

000092/252/61/187/131/217/258/2972/10موز

21826/531222803499/918/336433839124092/222جو

79/036/084/166/171/1036/10074/0  12/025/0دارچین

54/557/433/391/588/5628/8141/205/305/9286/17کاکائو

5/0297/039/024/074/03/106/224/384/291/439/49/1نارگیل

04/0137/021/022/089/011/074/026/107/105/709/88/1قهوه

15131/1139621243/841187/939/306638518649/210شکر

53/107/047/197/152/325/193/083/047/00009/1کنف

3866/13818726345838170737431542330488/375ذرت

 روغن

نباتی

39331/1672717260318091937464025642492603868983/2309

 هايروغن

پالم

41/056/719/049/02/196/71/192/229/406/376/4129/16

2217/787/5630496/9344030636638134/251/441/454برنج

00306223/029/17/1029/893/96/110015/282کنجد

012/706/105521871396224004530014/221سویا

79/481/91/258/1568/19/238/214/252688/259/362/14ادویه

19/576/49/162/1271/21/0072/271/201/3266/11چاي

، توتون

تنباکو

04/192/0320882/313/125/23/188/323/266/639/9933/314

13767/15031331984291030104625/172/607811391/1125گندم

63042/36588506889759156178693342464285821280854/6474کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  )هزار هکتار(میزان زمین پنهان شده در صادرات محصوالت کشاورزي واحد ). 3(جدول 

میانگین13761377137813791380138113821383138413851386محصول

54/081/07/054/097/041/02/012/009/018/022/044/0بادام

مغز 

بادام

05/011/003/008/008/004/001/001/002/006/003/0045/0

27/091/15/05/259/186/168/272/034/169/159/042/1بادیان

16721723419314114417413917530046328/213سیب

49/013/118/117/199/07/072/019/038/087/165/204/1زردآلو

3/323/413/402/506/634/51561/428/765/7218908/65کلم

93/011/121/242/131/108/192/032/043/043/325/458/1توت

42/059/296/071/044/059/094/327/439/395/007/067/1نخود

85/021/125/139/152/186/099/015/174/184/183/351/1فلفل

11/02/017/004/001/052/008/007/056/043/122/249/0مرکبات

94/019/363/325/418/505/84/177/515/658/816/8357/29خیار

8/9112817318619621124220726732017471/199خرما

29/614/766/737/577/289/371/31/731/41/149/1393/6بادمجان

8/258/1339/338/11/1606/907/107/124/255/895/5045/8سیر

17/001/193/001/183/086/151/422/499/56/1014/966/3انگور

007/105/108/765/92/129/257/214/222416/13کیوي

98/046/315/255/281/242/272/349/446/573/511067/4لیمو

1462021571031121391016/671/3520932726/145پرتقال

9/413/603/407/425/276/199/139/946/508/743/3671/45پیاز

3/38663/494/282/304/262463/183/546/52/5061/29خربزه

11/159/112/376/111/27/038/128/089/39/37/1187/2هلو

8/6415813414517920828321221125031081/195پسته

17526327630834537641240439943338304/343کشمش

93/622/247/693/136/247/18/181/026/107/232/16/2نارنگی

گوجه 

فرنگی
73/54/118/285/202/272/10952/322/4521323589/65

مغز 

گردو

45/308/905/72/698/003/124/152/03/029/149/197/2

12/012/026/01/019/02/03/093/04/083/077/03813/0گردو

00000005/236/415/523/5572/15هندوانه

  01/27  08/15  92/41  88/45  37/34  95/40  71/27  66/29  91/16  59/19  99/14  02/10  زعفران

82112126/12039/11357/119912589/14984/13629/14709/2134241537/1428کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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ي  با استفاده از رابطهي مقادیر مربوط به زمین مجازي صادراتی و وارداتی،  عد از محاسبهب

ي  سپس با استفاده از رابطه. توان کل زمین مصرفی در بخش کشاورزي را محاسبه نمودمی) 3(

ي کل زمین مصرفی در بخش  نتایج مربوط به محاسبه. شود ردپاي زمین محاسبه می) 6(

شان دست آمده ن نتایج به.  استگزارش شده) 4(ي  کشاورزي و ردپاي زمین در جدول شماره

ي مورد  دهد که کل  زمین مصرفی در بخش کشاورزي و شاخص ردپاي زمین در دورهمی

که کل زمین مصرفی و شاخص ردپاي زمین تحت  با توجه به این.  استبررسی نوسانی بوده

گیرد، به دلیل نوسانی بودن میزان واردات تاثیر میزان واردات و صادرات زمین مجازي قرار می

ي مورد بررسی و به تبع آن زمین مجازي وارداتی، دو   منتخب در دورهمحصوالت کشاورزي

به منظور بررسی تاثیر تجارت خارجی محصوالت . متغیر فوق نیز داراي روندي نوسانی است

کشاورزي بر وضعیت پایداري، شاخص ردپاي زمین در شرایط نبود تجارت نیز محاسبه شده 

براي این منظور با در نظر گرفتن . ل مقایسه شده استي قب دست آمده در مرحله و با مقادیر به

یک اقتصاد بسته براي کشور ایران و با فرض این که محصوالت صادراتی، در داخل مصرف و 

گردند، کل زمین مصرفی در بخش کشاورزي محصوالت وارداتی نیز در داخل تولید می

 محصوالت وارداتی در داخل، از ي زمین مورد نیاز براي تولید براي محاسبه. محاسبه شده است

ي کل زمین مصرفی در  پس از محاسبه. کرد داخلی این محصوالت استفاده شده است عمل

نتایج . محاسبه شده است) 1(ي  شرایط جدید، شاخص ردپاي زمین دوباره با استفاده از رابطه

  .گزارش شده است) 4(دست آمده از محاسبات فوق به منظور مقایسه در جدول  به
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  مقادیر مربوط به ردپاي زمین). 4(جدول 

شاخص ردپاي )میلیون هکتار(کل زمین مصرفی دربخش کشاورزي ایران سال

137657/19085/3  

137714/17729/2

137820958/2

137963/2001/3

138077/18737/2

138197/19786/2

138272/20895/2

138361/18563/2

138413/19564/2

138571/2201/3

138694/22984/2

هاي تحقیق یافته: ماخذ         

  

با توجه به مقادیر محاسباتی، متوسط شاخص ردپاي زمین محاسباتی جدید از مقدار قبلی 

به این ترتیب گسترش تجارت خارجی محصوالت . تر بوده است شاخص فوق کوچک

جویی در کاربرد زمین در ایران، سبب افزایش میزان شاخص ردپاي ي، با وجود صرفهکشاورز

با توجه به این که شاخص فوق جزو مهمی از شاخص ردپاي زمین است، با . گرددزمین می

با افزایش شاخص ردپاي . یابدافزایش این شاخص، شاخص ردپاي اکولوژیکی نیز افزایش می

ماند اکولوژیکی  یت زیستی و شاخص فوق و در نتیجه پساکولوژیکی، اختالف میان ظرف

) 6-4(ي  رابطه. ماند اکولوژیکی نیز به مفهوم کاهش پایداري است کاهش پس. یابدکاهش می

  . دهد را نشان می) 13(ي  نتایج حاصل از برآورد رابطه

)13(  FPLt=2,406+0,287FPLt(-1)+0,000083NLTt  

                                                )56/11(                 )04/4(        )9(                                         

16 /32 F-Statistic=               61/2DW-Statistic=              93/0R-Squared=  
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داري  بوده و معنیtي  ي مقدار عددي آماره مقادیر گزارش شده داخل پرانتزها نشان دهنده

  با توجه به مقادیر فوق تمام متغیرهاي مستقل تاثیري. دهد متغیرهاي مربوط را نشان می

مثبت بودن ضریب محاسباتی مربوط به متغیر . دار و مثبت بر شاخص ردپاي زمین دارد معنی

بر این اساس با . نماید دست آمده در قسمت قبل را تایید می راتی نتایج بهخالص زمین صاد

گسترش تجارت محصوالت کشاورزي، شاخص مربوط به پایداري کاهش و ناپایداري محیطی 

به منظور بررسی اثرهاي بلندمدت مربوط به خالص صادرات زمین . یابددر کشور افزایش می

انباشتگی میان متغیرهاي وارد شده در مدل مورد   نبود هممجازي بر پایداري، الزم است بود یا

 Fي  مقدار عددي آماره.  استفاده شده استFبراي این منظور از آزمون . بررسی قرار گیرد

ي محاسباتی از مقادیر بحرانی  باتوجه به این که آماره.   بوده است-054/21محاسباتی برابر با 

انباشتگی میان  تر است، فرض صفر مبنی بر نبود هم در جدول بنرجی، دواللو و مستر بزرگ

ي بلندمدت میان  رابطه. گرددها تایید می ي بلندمدت میان آن متغیرهاي مدل رد، و وجود رابطه

  . است) 14(ي  ها به صورت رابطه متغیرهاي مورد بررسی و ضرایب مربوط به آن

)14(  FPLt=3,03+0,00011NLTt  

                                                           )                   4/5)      (39(  

داري متغیرهاي  است و معنیtي  ي آماره مقادیر گزارش شده در داخل پرانتز نشان دهنده

ي فوق براي دو متغیر عرض از مبدا  مقادیر مربوط به آماره. دهد وارد شده در مدل را نشان می

داري تاثیر دو متغیر فوق بر شاخص ردپاي زمین گر معنی ازي بیانو خالص صادرات زمین مج

مدت، تاثیر خالص صادرات  ي کوتاه ي بلندمدت نیز مانند رابطه در رابطه. در بلندمدت است

ي   بر شاخص ردپاي زمین مثبت است، اما مقدار عددي ضریب برآوردي در رابطهزمین مجازي

انباشته بودن متغیرهاي موجود در مدل  به دلیل هم. استمدت  تر از حالت کوتاه بلندمدت بزرگ

تحت بررسی، در صورت بروز نوسان و انحراف متغیرها از مسیر تعادلی خود، این متغیرها 

ي تعادلی  سرعت نزدیک شدن به رابطه. دوباره به مسیر تعادلی بلندمدت خود بازخواهد گشت
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برآورد الگوي فوق ) 15(ي  رابطه. ستخطا قابل محاسبه ا-بلندمدت بر اساس الگوي تصحیح

  . دهد را براي مدل مورد بررسی نشان می

)15(  dFPLt=2,406dc+0,000083dNLTt-0,69 ecm(-1)

                             )                04/8-)              (56/11)       (9(  

11/118F-Statistic=  55/2DW-Statistic=  96/0R-Squared=  

  

داري متغیرهاي وارد  است که معنیtي  گر آماره ي داخل پرانتزها بیان قادیر گزارش شدهم

گر سرعت   که بیانecmي فوق، ضریب متغیر  با توجه به آماره. دهد شده به مدل را نشان می

. دار استمعنی% 99تعدیل الگوي پویاي کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت است، در سطح 

  برآورد شده است که عکس این ضریب سرعت تاثیرگذاري -69/0ب فوق مقدار عددي ضری

آمدهاي منفی  به این ترتیب آثار و پی. دهد متغیرهاي مدل را بر شاخص ردپاي زمین نشان می

المللی محصوالت کشاورزي که از طریق افزایش محیطی مربوط به گسترش تجارت بین زیست

  .   گردد پس از حدود یک سال و نیم ظاهر میکند،در شاخص ردپاي زمین نمود پیدا می

  

  نهادها گیري و پیشنتیجه

از این رو کاربرد صحیح این منابع . هاي مهم در فرآیند توسعه است منابع طبیعی از شاخص

بخش کشاورزي در مقایسه با دیگر . یی برخوردار استها از اهمیت ویژه و حفظ کیفیت آن

کند و گسترش تجارت خارجی این تري استفاده می ی بیشهاي اقتصادي از منابع طبیعبخش

ها را در این بخش  هاي اخیر کاربرد منابع طبیعی مختلف و کیفیت آن محصوالت در سال

ي حاضر تاثیر تجارت خارجی محصوالت کشاورزي  مقاله. اقتصادي تحت تاثیر قرار داده است

تولیدي در بخش کشاورزي بررسی و ي مهم  را بر کاربرد زمین کشاورزي به عنوان یک نهاده

هاي  براي این منظور از یکی از شاخص. ارتباط آن را با مباحث پایداري ارزیابی کرده است

سپس مقادیر محاسبه شده با . پایداري تحت عنوان ردپاي اکولوژیکی استفاده شده است

ر جوامع مورد معیاري تحت عنوان ظرفیت زیستی که پایداري و ناپایداري الگوي مصرفی را د
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دهد که براي تمامی دست آمده نشان می نتایج به. دهد، مقایسه شده استارزیابی قرار می

ي اقالم وارداتی  ي کشاورزي تولید شده و عمده هاي مورد بررسی، براي محصوالت عمده سال

ي  نتیجه .میزان ظرفیت زیستی باالتر بوده استدراتی، میزان ردپاي اکولوژیکی از و صا

ماند اکولوژیکی  آمده با توجه به توضیحات داده شده در متن مقاله، به مفهوم وجود پس دست به

ي  ماند به مفهوم وجود ظرفیت توسعه وجود این پس. در بخش کشاورزي در کشور ایران است

تولید محصوالت کشاورزي به منظور مصرف داخلی و یا صادرات و مصرف خارجی در کشور 

رویه و بدون برنامه در تولید محصوالت د توجه داشت که گسترش بیاما بای. ایران است

گردد، که این امر با کشاورزي منجر به تخریب زودهنگام اکولوژیک و تنزل منابع طبیعی می

یکی از عوامل موثر در این زمینه گسترش . منطق پایداري  و کشاورزي پایدار در منافات است

براي بررسی تاثیر خالص تجارت خارجی . تجارت خارجی محصوالت کشاورزي است

محصوالت کشاورزي بر پایداري، شاخص ردپاي زمین محاسبه و تاثیر تجارت مجازي زمین 

دست آمده از برآورد مدل فوق  نتایج به. بر آن با استفاده از مدل رگرسیونی ارزیابی شده است

دپاي زمین را تایید نیز تاثیر مثبت گسترش تجارت خارجی محصوالت کشاورزي بر شاخص ر

دست آمده، هر چند گسترش تجارت خارجی محصوالت  با توجه به نتایج به. کرده است

هاي تولیدي از جمله زمین کشاورزي، از راه کشاورزي سبب کاهش فشار وارد شده بر نهاده

گردد، اما تاثیر خالص مناسبات تجاري ي واردات می تامین بخشی از نیازهاي داخلی به وسیله

  بنابراین گسترش تجارت . اش بر پایداري منفی ارزیابی شده استایران با شرکاي تجاري

الملل محصوالت کشاورزي به تخریب اکولوژیکی و تنزل منابع طبیعی در بخش کشاورزي بین

ریزي مناسبی انجام  از این رو الزم است به منظور کاربرد صحیح زمین برنامه. کندکمک می

الملل، کیفیت این  منتفع شدن از مزیت فراوانی زمین در بحث تجارت بینگیرد تا در کنار 

ذکر این نکته الزم است که در کشور ایران . ي تولیدي حفظ و روند تخریب آن مهار شود نهاده

ویژه در نواحی  که زمین کشاورزي فراوان است، در بسیاري از مناطق کشور به با وجود این

ریزي  از این رو الزم است هنگام برنامه. ابع آبی وجود داردجنوب و جنوب شرق محدودیت من

عالوه بر این به منظور کاهش روند . هاي موجود در نظر گرفته شودفراگیر تمامی محدودیت
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ي بخش کشاورزي، به مبانی توسعه و  هاي توسعهتخریب اکولوژیکی هنگام تدوین برنامه

ایی که با مبانی کشاورزي پایدار سازگاري هتري شود و برنامه کشاورزي پایدار توجه بیش

دار طبیعت،  هاي تولیدي دوستي مکانیزم توسعه. تري دارد در دستور کار قرار گیرد بیش

هاي  ي روش از راه توسعه) کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفات(کاهش مصرف مواد شیمیایی 

اي شیمیایی در فرآیند زیستی مبارزه با آفات و گسترش کاربرد کودهاي آلی به جاي کوده

ي تناوب کشاورزي در مکشاورز از جمله  تولید محصوالت کشاورزي، اعمال صحیح برنامه

.گرددهاي کاهش سرعت تخریب اکولوژیکی محسوب می روش
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