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 چکیده

 هایبخش از یکی کشاورزی بخش .است جهان اصلی هایچالش از یکی ،اکسیدکربندی الخصوصعلی ،ایگلخانه گازهای انتشار امروزه
 ،مطالعه این در بنابراین، .دارد اقتصادی توسعه و رشد در مرکزی نقش ،مالی بخش کهییجاآن از است. گاز این دهندهانتشار و ایران اقتصاد مهم

 مالی، توسعه شاخص متغیرهای .گرفت قرار بررسی مورد ایران کشاورزی بخش در مالی توسعه شاخص با اکسیدکربندی انتشار میان رابطه
 هاییاریآب تحت اراضی سطح کشاورزی، بخش در انرژی مصرف داخلی، ناخالص تولید دوم توان کشاورزی(، بخش رشد) داخلی ناخالص تولید

 از منظور بدین .شد گرفته نظر در وابسته متغیر عنوانبه کشاورزی بخش از اکسیدکربندی انتشار میزان و مستقل متغیرهای عنوانبه نوین
 داد نشان جوسلیوس -جوهانسن انباشتگیهم آزمون نتایج .شد استفاده 0321-16 ساالنه هایداده و (VAR) برداری خودرگرسیون روش

 اخصش مدت،کوتاه در که داد نشان نیز برداری خطای تصحیح مدل نتایج دارد. وجود مطالعه مورد متغیرهای بین بلندمدت رابطه یک که

 توسعه نرژی،ا مصرف افزایش ،مطالعه هاییافته براساس و داشته ایران کشاورزی بخش در اکسیدکربندی انتشار بر معناداری اثر مالی توسعه
 ،بنابراین، .است دهش کشاورزی بخش در گاز این کاهش سبب تکنولوژی پیشرفت و اکسیدکربندی انتشار افزایش سبب اقتصادی رشد و مالی

 سمت به یاستس تغییر بنابراین یافت. خواهد کاهش گاز این انتشار ،بیانجامد انرژی مصرف در جوییصرفه به مالی توسعه و اقتصادی رشد اگر
 .شودمی توصیه کشاورزی بخش در انرژی وریبهره بردن باال و زیستیمحیط مالحظات گرفتن نظر در با همراه مالی توسعه
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 سرآغاز
 جهت در که عواملی از یکی دهند،می نشان علمی هایپژوهش
 نقش دتوانمی اقتصادی مستمر و شتاب پر رشد هدف به دستیابی
 در الیم توسعه است. کشور مالی بخش توسعه کند، ایفا اساسی

 و نهادها بازارها، شامل مالی بخش هاینظام توسعه ،حقیقت
 ازارب شامل گوناگونی بازارهای از مالی بخش .است مالی ابزارهای

 کشور مالی بخش توسعه اهمیت است. شده تشکیل سرمایه و پول

 رد اساسی نقشی کارآمد، مالی بخش که گیردمی نشأت جاآن از
 تجهیز و ورود تشویق گذاری،سرمایه برای مالی منابع تجهیز
 کندمی اایف منابع تخصیص کار و ساز سازیبهینه و خارجی سرمایه

(Mehrara & Talakesh Naeeni, 2009). دیگر، عبارتبه 
 کندمی بازی اقتصادی توسعه و رشد در مرکزی نقش مالی بخش

 همه به منابع تخصیص در ایواسطه نقش کردن ایفا دلیل به و

 نیز و مالی مینات هایهزینه کاهش طریق از اقتصاد، هایبخش
 رشد در ایعمده سهم ها،آن از کارا استفاده و اندازهاپس تشویق

 توسعه رابطه که است معتقد Patrick .دارد اقتصادی بلندمدت

 تگیبس کشور هر یافتگی توسعه درجه به اقتصادی رشد و مالی
 ،الیم خدمات بهبود ،اقتصادی توسعه و رشد ابتدایی مراحل در دارد.

 درش موجب مالی ساختار تغییر و مالی جدید ابزارهای گسترش

 اقتصادی، توسعه و رشد روند ادامه در ولی ؛شودمی اقتصادی
 .(Patrick, 1966) شودمی آن برای تقاضا رو دنباله مالی تحوالت

 ظحف به توجه اقتصادی، رشد لهامس به پرداختن کنار در امروزه

 از یکی زیستیمحیط هایهآالیند کاهش و زیستمحیط
 گازهای انتشار کهطوریبه ؛است گذارانسیاست هایدغدغه
 لیاص هایچالش از یکی اکسیدکربن،دی خصوص به ای،گلخانه

 حدود .(Nasrollahi & Ghfari Golak, 2009) است جهان در
 اکسیدکربندی گاز از ناشی ایگلخانه گازهای آثار از درصد 07

 ایجاد در باالیی سهم ،گازها دیگر انواع میان در گاز این .است

 جمله از و ایگلخانه گازهای افزایش دارد. هوا آلودگی
 آمدن باال زمین، کره حرارت درجه رفتن باال سبب اکسیدکربندی

 در و زیستمحیط در بیولوژیک تغییرات بروز و دریاها آب سطح

 ( ,Ramazaniدشومی حیوانات و گیاهان دیدن آسیب نتیجه

(2004.  
 یلن بستر و اقتصاد هایبخش ترینمهم از یکی کشاورزی بخش

 و کشاورزی است. توسعه حال در کشورهای در توسعه اهداف به
 منبع کی کشاورزی دارند. یکدیگر با نزدیکی ارتباط زیستمحیط

 محصوالت تولید فرآیند در است. ایگلخانه گازهای انتشار مهم
 زا نامناسب هایبرداریبهره دلیل به ایگلخانه گازهای کشاورزی،

 یلیفس هایانرژی از استفاده و دام پرورش شیمیایی، کود و زمین

 کشاورزی بخش سهم 0313 سال در کهطوریبه شوند.می منتشر
 XNO، 2SO، 3SO، CO، SPM، 2CO، 4CH گازهای انتشار از
 ،00/7 ،03/1 ،60/6 ،07/3 ،07/6 ترتیب به ایران در O2N و

 (,Ministry of Power است بوده درصد 10/36 و 19/1 ،10/6

(2014.  
 باالتر، هایتکنولوژی به دستیابی تسهیل با تواندمی مالی توسعه

 افزایش با طرفی از و دهد کاهش را زیستمحیط آلودگی
 بیانجامد نآ بیشتر چه هر تخریب به تولیدی و صنعتی هایفعالیت

(Sadeghi & Ebrahimi, 2013). نظریه به توجه با نینچهم 

 زیستمحیط آلودگی بین وارونه رابطه یک وجود بر مبنی کوزنتس
 درش با که معتقدند اقتصاددانان از بسیاری ،اقتصادی رشد و

 رد یابد.می کاهش نیز آلودگی زمان مرور به کشورها اقتصادی

 کیفیت و اقتصادی رشد میان باطارت اقتصادی، هایهنظری
 (EKC) (0)کوزنتس زیستیمحیط فرضیه قالب در زیستمحیط
 کشور یک که زمان هم ،EKC فرضیه مبنای بر شود.می مطرح

 از بعد یول کند،می افزایش به شروع آلودگی ابتدا یابد،می توسعه
 هشکا آلودگی اقتصادی، پیشرفت خاص سطح یک به رسیدن

 رشد مرحله شروع در زیستمحیط تخریب حقیقت، در یابد.می

 حلهمر در که کشور یک و بوده اجتناب قابل غیر امری اقتصادی،
 ورمنظبه زیستمحیط تخریب از ناگزیر دارد، قرار توسعه اولیه

 صادی،اقت توسعه از کافی سطح به رسیدن از پس اما .است توسعه

 تالش اب و یافته اهمیت زیستیمحیط لیمسا و پایدار رشد مباحث
 اب همراه اقتصادی رشد زیست،محیط تخریب از جلوگیری برای

  کی که شودمی بیان بنابراین، .یابدمی تحقق ترکم آلودگی
 دوجو زیستمحیط آلودگی و اقتصادی رشد بین وارونه U رابطه
 است کوزنتس زیستیمحیط منحنی همان این که دارد

(Mohamadbagheri, 2010).  
 هایآالینده و ایگلخانه گازهای انتشار کاهش حاضر حال در

 را جهان زیستیمحیط و انرژی هایسیاست مهم هدف اتمسفر،

 ،جمعیت اقتصادی، عوامل مانند بسیاری عوامل دهد.می تشکیل
 رتتجا و زندگی شیوه نهادی، چارچوب تکنولوژیکی، تغییرات

 تاثیر تحت را اکسیدکربندی جمله از هاآالینده انتشار الملل،بین

 و عوامل این شناخت .(Lotfalipur et al., 2010) دهندمی قرار
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 د.باش راهگشا آلودگی کاهش زمینه در تواندمی هاآن تاثیر نحوه
 با بناکسیدکردی گاز انتشار میان رابطه مطالعه این در ،بنابراین

 رقرا بررسی مورد ایران کشاورزی بخش در مالی توسعه شاخص
 .است گرفته

 اب اکسیدکربندی گاز نتشارا میان ارتباط زیادی هایهمطالع در

 هاآن از برخی به زیر در که است شده بررسی مختلف متغیرهای
 ررسیب به ایمطالعه کنون تا که است ذکر شایان کنیم.می اشاره
 بخش رد اکسیدکربندی گاز انتشار بر مالی توسعه شاخص تاثیر

 است. نپرداخته ایران کشاورزی
(Lindmark, 2002) متغیرهای تاثیر ای،مطالعه انجام با 

 گاز انتشار بر را اقتصادی رشد و سوخت قیمت تکنولوژی،

 مدل یک منظوربدین کرد. بررسی سوئد در اکسیدکربندی
 مورد یمتغیرها که داد نشان نتایج شد. برآورد خطی رگرسیون

  دارند. داریمعنی اثر گاز این انتشار بر مطالعه

(Soytaş et al., 2007) بین بطهرا سیربر به ایمطالعه انجام با 
 رد داخلی ناخالص تولید و ژینرا فرـمص ،کسیدکربنادی انتشار

 هایوقفه با توضیح خود روش از منظوربدین .ختندداپر مریکاآ

 فمصر که داد نشان ایجنت کردند. استفاده (ARDL) گسترده
 ست.ا کسیدکربنادی انتشار اصلی علت ژینرا

(Halicioglu, 2009) اب اکسیدکربندی انتشار رابطه بررسی به 

 پرداخت. ترکیه در بودن باز درجه و انرژی مصرف سرانه، درآمد
 فادهاست گرنجر علیت آزمون و انباشتگی هم روش از منظوربدین
 یاصل عامل انرژی مصرف بلندمدت در که داد نشان نتایج کرد.

 است. گاز این انتشار
(Fetres & Nasrindost, 2009) رابطه بررسی به ایمطالعه در 

 ایران در اقتصادی رشد و انرژی مصرف آب، آلودگی هوا، آلودگی
 نتایج .کردند استفاده یاماموتو -تودا روش از منظور بدین پرداختند.

 انتشار از لف()ا طرفه یک علی بطهرا هس دوجو انگربی ها،آن مطالعه

 به یدکربنکسادی انتشار از )ب( ،نهارس مددرآ به کسیدکربنادی
 آب گیدولآ به ژینرا فمصر نهاسر از )پ( و ژینرا فمصر نهاسر

 ،ربنککسیدادی انتشار ایبر نتسزکو یهفرض مطالعه این در .تسا

 یهفرض این و شد رد ژی،رنا فرمص نهارس آب، گیدولآ ،نهارس دمدرآ
 .شد قبول ژینرا فمصر نهاسر و کسیدکربنادی انتشار رابطه ایبر

(Fetres & Mabodi, 2010) انرژی، مصرف بین رابطه 

 اب ایران در را اکسیدکربندی انتشار و اقتصادی رشد شهرنشینی،
 نتایج .کردند بررسی تودا -امادو اقتصادسنجی رویکرد از استفاده
 نیشهرنشی انرژی، مصرف از علی رابطه که داد نشان هاآن بررسی

 جودو ایران در اکسیدکربندی انتشار به داخلی ناخالص تولید و
  .دارد

(Jalil, 2010) و اقتصادی رشد مالی، توسعهتاثیر  بررسی به 
 پرداخت. چین کشور در زیستمحیط آلودگی بر انرژی مصرف

 (ARDL) گسترده هایوقفه با خودتوضیح وشر از منظور بدین

 و منفی رتاثی مالی توسعه که داد نشان مطالعه نتایج کرد. استفاده
 .است داشته چین در اکسیدکربندی انتشار بر داریمعنی

2011) al., et Hatzigeorgiou( ناخالص تولید بین علی ابطهر 

 شورک در را کربناکسیددی انتشار با انرژی مصرف شدت و داخلی
 جوهانسن انباشتگیهم آزمون از منظوربدین و بررسی ،یونان

 رفمص شدت بین ،آمده دستبه نتایج اساس بر .کردند استفاده

 علیت رابطه و طرفه دو علیت رابطه کربناکسیددی انتشار و انرژی
 وجود اکسیدکربندی انتشار به داخلی ناخالص تولید از طرفه یک

 .است هشتدا

(Sadeghi & Ebrahimi, 2013) مالی توسعه تاثیر بررسی به، 
 در زیستمحیط آلودگی بر انرژی مصرف و داخلی ناخالص تولید
 هایوقفه با خودتوضیح روش از منظوربدین پرداختند. ایران

 رابطه که داد نشان نتایج کردند. استفاده (ARDL) (6)گسترده
 دارد. وجود مدل متغیرهای بین داریمعنی

(Mugableh, 2015) رشد اکسیدکربن،دی انتشار بین رابطه 

 منظوربدین و بررسی ،اردن کشور برای را مالی توسعه و اقتصادی
 رگرسیون خود روش و گسترده هایوقفه با خودتوضیح روش از

 فرضیه که داد نشان نتایج کرد. استفاده (3)(VAR) برداری

  شود.یم پذیرفته بلندمدت و مدت کوتاه در کوزنتس زیستیمحیط
(Dogan & Turkekul, 2016) انتشار بین رابطه بررسی به 

 داخلی، صناخال تولید شهرنشینی، انرژی، مصرف با کربناکسیددی
 .پرداختند آمریکا کشور در مالی توسعه و تجارت بودن باز درجه
 داد شانن نتایج کردند. استفاده گرنجر علیت آزمون از منظوربدین

  شود.نمی پذیرفته کوزنتس زیستیمحیط فرضیه که
 

 روش و مواد
 روش و (VAR) برداری رگرسیون خود مدل از مطالعه این در

 دلیل و شده استفاده (7)جوسیلیوس -جوهانسن انباشتگیهم
. است مطالعه هدف با آن هایویژگی انطباق مدل، این انتخاب

 با مالی توسعه شاخص میان رابطه بررسی مطالعه این دفه، زیرا

 قالب در که است ایران کشاورزی بخش در اکسیدکربندی انتشار
 .بود خواهد انجام قابل VAR الگوی

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turkekul%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26351068
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 این بر تجربی کارهای در معمولی مربعات حداقل برآورد روش
 ایاپ استفاده، مورد زمانی سری متغیرهای که است استوار فرض

 غیرهایمت از بسیاری که است این غالب باور دیگر، طرف از هستند.
 به ند.نیست پایا تصادفی، روند یک وجود علتبه اقتصادی، کالن

 رهایمتغی ییپایا بررسی ،زمانی هایسری ادبیات در ترتیب این

 ریشه وجود اثبات صورت در که شده الزم هامدل در استفاده مورد
 حداقل از غیر هاییروش تا است الزم متغیرها، ناپایایی یا واحد

 ایبضر برآورد برای انباشتگیهم هایروش مانند معمولی مربعات

 ( ,Noferestiگیرند قرار استفاده مورد هاآن رفتار مطالعه و مدل

(1999.  
 برداری رگرسیون خود روش ،اقتصادسنجی یهاروش از یکی

(VAR) برای ؛دارد وجود زمانی سری دو شود فرض اگر که است 
 نمود: هیارا (6 و 0) روابط صورتبه را VARمدل توانمی دو آن

𝑋t = α + ∑ BjXt−j +n
j=1 ∑ γ

i
Yt−i + u1t

k
𝑖=1             (0)  

𝑌t = β + ∑ λjXt−j +n
j=1 ∑ σiYt−i + u2t

k
𝑖=1              (6)  

 ریس متغیرهای بودن پایا بررسی ،مدل این برآورد در مرحله اولین
 در ولی ندارد وجود مشکلی ،باشند پایا متغیرها اگر است. زمانی

 چه زا همبسته که شود مشخص باید متغیرها، بودن ناپایا صورت

 یافته متعمی فولر -دیکی آزمون وسیله به مورد این .هستند ایدرجه
(ADF) کمتر یافته تعمیم فولر -دیکی آماره اگر گیرد.می صورت 

 I(0)فرص درجه از همبسته یا پایا متغیر ،باشد شده محاسبه مقدار از
 از بستههم را آن ؛شود پایا گیریتفاضل باریک با متغیر اگر است.
  .(Gujarati, 1992) گویند I(1) یا یک درجه

 بعدی مرحله ،بودند یک درجه از همبسته مدل متغیرهای همه اگر

 فرض است. وهانسنج آزمون وسیله به خودهمبستگی تست
 دارد: وجود (3) رابطه صورتبه VAR مدل کنیممی

XT = μ + π1Xt−1 + ⋯ + πkXt−k + εt     t = 1,2,3, … , T                             (3)  
 

 آن در که
t مستقل و مشخص توزیع دارای گوسی اخالل جمله 

 متغیرهای بردار tX و A واریانس ماتریس و صفر میانگین با است
I(1) و  چون است. أمبد از عرض بردار tX است، پایانا 

 :نوشت (7) معادله صورتبه را (3) معادله توانمی
∆Xt = μ + Γ1∆Xt−1 + ⋯ + Γk−1∆Xt−k+1 + пXt−k + εt                               (7)  

 

 :آن در که
Γ1 = −(I − п1 − ⋯ − пi), i = 1, … , k − 1     (7)  

п = −(𝑖 − п1 − ⋯ − п𝑘) 

 مدل اول مرتبه تفاضل مانند دوم معادله که شودمی مشاهده

VAR جمله جز به است ktΠΧ. ضرایب ماتریس Π 
 تفادهاس با و دارد متغیرها بین مدت بلند ارتباط مورد در اطالعاتی

  نمود: اتخاذ توانمی گیرینتیجه سه ،آن از

 و دارد کامل رتبه  ماتریس ،باشد P با برابر رتبه اگر -0

  هستند. پایا t ضرایب بردار

 صفر ماتریس  ماتریس ،باشد صفر با برابر  رتبه اگر -6
  ست.ا گرفته تفاضل زمانی سری هایلمد مانند باال معادله و است

 که دارد وجود خودهمبستگی بردار r گاهآن ،r<p 0> اگر -3

  آن در که α و β هایماتریسrp .هستند  

 پایا tX اگر حتی که دارند را مزیت اینβخودهمبستگی بردارهای
 صورتبه تواندمی (6) معادله صورت این در است. پایا tΧβ،نباشد

 باشد. خطا تصحیح مدل یک
 برای را likelihood نسبت تست جوسلیوس و جوهانسون
 را ،r خودهمبستگی، رتبه آوردند. دستبه خودهمبستگی بردارهای

 آورد. دستبه توانمی ویژه مقدار حداکثر و تریس آماره دو با

 بردار r حداکثر صفر فرض با likelihood نسبت تست
 تست ،خودهمبستگی بردار rاز بیش یک فرض و خودهمبستگی

  شود:می محاسبه (2) معادله با و است تریس
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑇 ∑ 𝑙𝑛(1 − 𝜆𝑖)̂

𝑝
𝑖=𝑟+1                (2)  

pr آن در که  ˆ,....,ˆ
1 با برابر r-p مقدار حداکثر مقدار کمترین 

 هستند. ویژه
 دمدتبلن رابطه در باید مدل متغیرهای همه آیا که است این والئس

 نسبت تست از استفاده با علت همین به نه. یا شوند وارد
likelihood 2 توزیع باX ضرایب هامحدودیت تعداد آزادی درجه و 

 قدارم از کمتر آماره مقدار اگر شوند.می تست بلندمدت متغیرهای

 نآ که معنا بدین .است دارمعنی ضریب آن ،باشد شده محاسبه
  .(Enders, 2014) باشد داشته وجود بلندمدت رابطه در باید متغیر

 و جودو بررسی برای ،مطالعه این در متغیرها بودن ناپایا به توجه با

 روش از مدل، متغیرهای بین بلندمدت رابطه وجود عدم یا
 دلیل .است شده استفاده جوسیلیوس -جوهانسن انباشتگیهم

 که است این جوسیلیوس –جوهانسن انباشتگیهم روش از استفاده

 را دلم متغیرهای بین انباشتگیهم بردار یک از بیش روش این
 هازنندهتخمین روش، این از استفاده صورت در و گرفته نظر در

 د.بو خواهند مجانبی کارآیی دارای
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 یط روش این از استفاده با بلندمدت رابطه تخمین کلی طوربه
 است الزم اول مرحله در :شودمی انجام زیر شرح به و مرحله چهار

 از استفاده با (VAR)برداری خودتوضیح الگوی بهینه مرتبه
 با دوم مرحله در سپس شده، مشخص وقفه تعیین هایمالك

 تعداد ویژه، مقادیر حداکثر و اثر آزمون هایهآمار از استفاده

 رحلهم در .شود ینیعت مدل متغیرهای بین انباشتگیهم بردارهای
 در و شودمی زده تخمین مدل متغیرهای بین بلندمدت رابطه سوم،

 تعادل خطای تعدیل سرعت بررسی برای نیز چهارم مرحله

 مدتکوتاه رابطه بلندمدت(، و تعادلی رابطه سمت )به مدتکوتاه
 (7)برداری خطای تصحیح الگوی اساس بر مدل متغیرهای بین

(VECM) واحد ریشه آزمون از تحقیق این در .شودمی ستخراجا 

 ایاییپ آزمون برای پرون -فیلیپس و یافتهتعمیم فولر -دیکی
 است. شده استفاده متغیرها

 ( ;Fetres & Mabodi, 2010شده انجام مطالعات به توجه با

Jalil, 2010; Sadeghi & Ebrahimi, 2013; Mugableh et 

(al., 2015; Dogan & Turkekul, 2016 تصریح هایآزمون و 
 لیدتو مالی، توسعه شاخص متغیرهای تاثیر مطالعه، این در مدل

 ناخالص تولید دوم توان ،کشاورزی( بخش )رشد داخلی ناخالص
 تحت اراضی سطح کشاورزی، بخش در انرژی مصرف ،داخلی

 بر لوژی(تکنو پیشرفت جانشین متغیر عنوان)به نوین هایآبیاری
 دهش بررسی ایران کشاورزی بخش در اکسیدکربندی گاز انتشار
 یرز رابطه صورتبه مطالعه این در شده استفاده مدل واقع در است.

 است:
LCO2 = α + β

1
LFD + β

2
LENC + β

3
LGDP + β

4
LGDP2 + β

5
LMI                         (0)  

 

 آن: در که

2LCO: ورزیکشا بخش از شده منتشر اکسیدکربندی لگاریتم 

LFD: یتم)لگار کشاورزی بخش در مالی توسعه شاخص لگاریتم 
 داخلی( ناخالص تولید به شده پرداخت اعتبارات نسبت

LENC: ن)میلیو کشاورزی بخش در انرژی مصرف کل لگاریتم 
 خام( نفت معادل بشکه

LGDP: کشاورزی بخش داخلی ناخالص تولید لگاریتم  

LMI: است نوین هایآبیاری تحت اراضی سطح لگاریتم.  
 و ساالنه صورتبه مطالعه، این در استفاده مورد اطالعات و آمار

 مرکزی بانک آماری منابع از ،0321-16 زمانی دوره برای

 جهاد وزارت جهانی، بانک ،نیرو وزارت ایران، اسالمی جمهوری
 ظورمنبه و استخراج ،پول المللیبین صندوق و ایران کشاورزی

 Eviews 7 افزارنرم از مدل برآورد و اطالعات تحلیل و تجزیه

 .شد استفاده

 هایافته
 هریش آزمون ابتدا در زمانی، سری هایداده کارگیریبه دلیل به

 ررسیب برای پرون -فیلیپس و یافته تعمیم فولر -دیکی واحد

 الگو غیرهایمت کلیه که داد نشان نتایج شد. استفاده متغیرها پایایی
 متغیرها، ودنب ناپایا به توجه با .ندوشمی پایا ،گیریتفاضل باریک با

 هم روش از بلندمدت رابطه وجود عدم یا و وجود بررسی برای

 ابتدا در ،منظور بدین و استفاده جوسیلیوس -جوهانسن انباشتگی
 معیار از نهبهی وقفه تعیین برای د.ش تعیین مدل برای بهینه وقفه

 استفاده د،کنمی پیشنهاد را کمتری وقفه معموالً که بیزین -شوارتز

 .است 6 بهنیه وقفه که داد نشان نتایج شد.
 و اثر آزمون از استفاده با همگرایی بردارهای تعداد دوم، مرحله در

 آورده (0) جدول در نتایج شد. تعیین ویژه مقادیر حداکثر آزمون

  است. شده

 
 جمعیهم بردارهای تعیین هایآزمون از آمده دستبه نتایج (:1) جدول

 (0H) صفر فرضیه

 ویژه مقادیر حداکثر آزمون اثر آزمون

 محاسباتی آماره مقدار
 سطح در مقداربحرانی

59% 
 محاسباتی آماره مقدار

 سطح در مقداربحرانی

59% 

r = 0 ∗ 76/036 07/17 76/71 19/71 

r ≤ 1 07/77 96/21 77/61 99/33 

r ≤ 2 22/73 92/70 09/01 79/60 

  تحقیق نتایج خذ:ام   
 .است %7 سطح در انباشتگیهم بردار وجود و صفر فرضیه رد ،دارستاره عالمت *:   

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turkekul%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26351068
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 مقادیر حداکثر و اثر آزمون دو هر از آمده دستبه نتایج اساس بر
 بردار وجود عدم بر مبنی فرضیه ،%7 اطمینان سطح در ویژه
 .شودمی رد ،مدل متغیرهای بین بلندمدت رابطه یا انباشتگیهم

 دهز تخمین مدل متغیرهای بین بلندمدت رابطه ،سوم مرحله در
 دهدیم نشان را مدل متغیرهای بین بلندمدت رابطه زیر معادله شد.
 .است( زیر صورتبه انباشتگیهم بردار ریاضی )فرم

 

LCO2 = 6.38 + 0.09LFD + 0.68LENC + 0.16LGDP − 0.11LGDP2 − 0.21LMI 
 (97/6-)       (16/0-)      (06/6)      (32/3)     (61/6)   (77/6)        

 

 نشان نتایج هستند. t مقادیر باال، معادله در پرانتز داخل اعداد

 ،انرژی مصرف ،مالی توسعه متغیرهای بلندمدت، در که دهدمی
 شاورزی،ک بخش در اکسیدکربندی انتشار با داخلی ناخالص تولید
 اخالصن تولید دوم توان متغیر ولی .دندار معناداری و مستقیم رابطه

 فرضیه ،است این دهندهنشان که نشده دارمعنی داخلی
 درش رابطه و شودمی رد مطالعه این در کوزنتس زیستیمحیط
 با و است دارمعنی و مستقیم گاز این انتشار با کشاورزی بخش

 گاز نای انتشار ،کشاورزی بخش در داخلی ناخالص تولید افزایش

 زنی نوین هایآبیاری تحت اراضی سطح .است یافته افزایش
 داریمعنی و یمنف تاثیر تکنولوژی پیشرفت جانشین متغیر عنوانبه
  دارد. کشاورزی بخش در گاز این انتشار بر

 د.ش برآورد مدل متغیرهای بین مدتکوتاه رابطه چهارم، مرحله در
 است. شده آورده (6) جدول در مدتکوتاه مدل برآورد نتایج

 
 مدتکوتاه در متغیرها رابطه برآورد نتایج (:2) جدول

 t آماره ضرایب مستقل متغیرهای

D(LFD (-1)) 17/1 37/6 
D(LFD (-2)) 16/1 16/6 
D(LENC(-1)) 71/1 10/3 
D(LENC(-2)) 30/1 07/6 
D(LGDP (-1)) 00/1 10/3 
D(LGDP(-2)) 17/1 91/0 

1))-( 2D(LGDP 10/1- 07/1- 
2))-(2D(LGDP 17/1- 12/0- 

D(LMI (-1)) 06/1- 17/0- 
D(LMI (-2)) 11/1- 67/6- 

ECM (-1) 77/1- 90/0- 
C 90/7 27/0 

 تحقیق نتایج خذ:ام                      
 

  مقادیر به را متغیرها مدتکوتاه هاینوسان مدل این

  در آمده دستبه نتایج دهد.می ارتباط بلندمدت تعادلی
 صحیحت جمله ضریب .کندمی ییدات را بلندمدت نتایج مدت،کوتاه
 رتکوچک آن قدرمطلق و منفی ،انتظار مطابق (ECM (-1)) خطا

 این .است درصد 77 یا 77/1 آن مقدار و هآمد دست هب یک از
 77 که دهدمی نشان و است تعدیل سرعت دهندهنشان ضریب
 مقادیر زا اکسیدکربن(دی )انتشار وابسته متغیر انحرافات از درصد

 عبارتبه .شودمی تعدیل دوره یک گذشت از پس بلندمدت تعادلی
  دو باتقری سیاست یک اجرای از حاصل نتایج تعدیل برای دیگر

 بود. خواهد نیاز زمان سال
 

 گیرینتیجه و بحث
 نتشارا افزایش سبب مالی توسعه که داد نشان مطالعه این نتایج

 و بلندمدت در ایران کشاورزی بخش از اکسیدکربندی گاز

 مالی توسعه ،91 و 01 ،21 هایدهه در زیرا است. دهش مدتکوتاه
 نجرم آلودگی کاهش هایتکنولوژی دستیابی به کشاورزی بخش
 هب اعتبارات تخصیص بحث اخیر، سال چند در تنها و است نشده

 هایپروژه ،فرسوده تراکتورهای تعویض ،مدرن هایآبیاری توسعه
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 صنعتی هایگاوداری و هامرغداری در سوخت مصرف سازیبهینه
 رنظ در بدون مالی بخش توسعه بنابراین است. شده مطرح ... و

 شده اعمال هایسیاست در زیستیمحیط مالحظات گرفتن
 این،بنابر نماید. کمک بخش این در آلودگی کاهش به تواندمین

 نیز زیستیمحیط مالحظات ،اعتبارت تخصیص در شودمی توصیه

 ولیدت افزایش آمده، دستبه نتایج اساس بر شود. گرفته نظر در
 گاز انتشار افزایش سبب ایران کشاورزی بخش در داخلی ناخالص

 کاهش را ازگ این نتشارا ،تکنولوژی پیشرفت و شده اکسیدکربندی

 با سازگار و برتر هایتکنولوژی از استفاده ،بنابراین است. داده
 تایجن همچنین بخشد.می بهبود را زیستمحیط کیفیت محیط،
 انرژی رفمص با اکسیدکربندی گاز انتشار بین رابطه که داد نشان

 طرح بنابراین، .است دارمعنی و مستقیم ،بلندمدت و مدتکوتاه در
 تاهمی از تواندمی سوخت جای به الکتریکی انرژی جایگزینی

 ااجر حال در دولت که باشد برخوردار آلودگی کاهش در سزاییهب

 هایچاه تربیش حاضر حال در کهطوریبه است. آن کردن
 یک عنوانبه نیز خورشیدی انرژی از اند.شده داربرق کشاورزی

 هایگلخانه کردن گرم برای توانمی انرژی سالم و مفید منبع
 یلیفس هایسوخت مصرف کاهش سبب که کرد استفاده کشاورزی

 تفادهاس همچنین شود.می زیستمحیط و هوا آلودگی از جلوگیری و

 بردن باال منظوربه ترپایین انرژی مصرف با روز به آالتماشین از
  شود.می توصیه آن مصرف کاهش و انرژی وریبهره
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