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  چکیده
اگر چه اثرات تجارت روي . گرفته است هاي مختلف مورد بررسی قرار در ادبیات اقتصادي اثرات آزادسازي تجاري روي محیط زیست از طریق روش

زیست و آلودگی به صورت نظري و تجربی در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما اثرات هر کدام از اجـزاي تجـارت خـارجی یعنـی      محیط
درات محصوالت خام بخش کشـاورزي روي  در این مطالعه اثرات حاصل از صا. صادرات و واردات روي محیط زیست چندان مورد توجه قرار نگرفته است

بـه دلیـل وجـود متغیـر درونـزاي صـادرات محصـوالت        . بررسی شده اسـت  1998- 2013هاي تابلویی طی دوره  تخریب محیط زیست با استفاده از داده
نتایج حاصـل از  . ها استفاده گردید براي برآورد هر کدام از رگرسیون G2SLSو  EC2SLSکشاورزي، از روش متغیرهاي ابزاري با اثرات ثابت و تصادفی 

گاز اکسـید نیتـروژن و گـاز     بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه باعث افزایش انتشار) خام( دهد که صادرات محصوالت اولیه برآوردها نشان می
هـا و تنبـاکو و    ات بقـوالت، آشـامیدنی  همچنین ضرایب متغیر صادرات محصوالت اولیه بخش کشاورزي و اجزاي آن شامل صادر. متان به هوا شده است

نتایج این پژوهش حاکی از آن . معنی بوده است درصد بی 95هاي گیاهی و حیوانی براي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در سطح اطمینان  روغن
ها فشار مضاعف بر محیط زیست وارد می نماید  حال توسعه باید از صادرات محصوالت خام و کاالهاي اولیه کشاورزي که تولید آناست که کشورهاي در
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 1مقدمه

، 1990یکی از مباحث موجود در ادبیات اقتصادي از اوایل دهه 
. محـیط زیسـت بـوده اسـت     ارتباط بین آزادسازي تجاري و تخریـب 

برخی معتقدند که تجارت بین کشورها روي محیط زیست اثر مثبـت  
بر جاي می گذارد؛ زیرا محیط زیست با کیفیت یـک کـاالي نرمـال    
بوده و آزاد سازي تجاري با افزایش درآمد مردم در کشورهاي مختلف 

در ایـن  . می تواند تقاضا براي محیط زیسـت سـالم را افـزایش دهـد    
تـر و   هاي سالم ها تشویق خواهند شد که به سمت روش بنگاهصورت 

تر در تولید حرکت نموده و با افزایش تقاضا بـراي محـیط    کم آالینده
از طرف دیگـر برخـی   . تر خواهد شد زیست سالم، عرضه آن نیز بیش

گـردد؛ زیـرا    نیز معتقدند که تجارت باعث تخریب محیط زیسـت مـی  
اقتصـادي شـده و انباشـت صـنایع     هـاي   باعث توسعه مقیاس فعالیت

نماید  تر می آالینده محیط زیست را در کشورهاي در حال توسعه بیش
                                                             

به ترتیب استادیاران و دانشجوي دکتـري گـروه اقتصـاد کشـاورزي،      -3و  2، 1 1
  کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهددانشکده 

  )  Email: hoseinmohammadi@um.ac.ir: نویسنده مسئول -(*

جا که استانداردهاي زیست محیطـی در ایـن کشـورها پـایین      و از آن
است، گسترش تجارت به ویژه در کشورهاي در حـال توسـعه باعـث    

  ). 11(تر شود  شود محیط زیست آلوده می
اي که در خصوص ارتبـاط   ابل مالحظههاي ق علی رغم بررسی

بین آزادسازي تجاري و آلودگی محیط زیست صورت پذیرفته اسـت،  
اثر هر کدام از اجزاي تجارت خـارجی یعنـی صـادرات و واردات روي    

دلیـل ایـن   . محیط زیست چندان مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت     
ن موضوع نیز ممکن است آن باشد که آمار و اطالعات دقیقی تا همـی 

سالهاي اخیر راجع به اجزاي مختلف تجارت در برخی کشورها موجود 
نبوده است و از این رو محققان آمار کلی تجارت را مورد استفاده قرار 

اما در سـالهاي اخیـر بـا گسـترش آمـار و اطالعـات در       . می داده اند
دسترس محققان و افزایش پیشینه مطالعات تجربـی در ایـن حـوزه،    

اي مختلف تجارت روي کیفیت محـیط زیسـت نیـز    بررسی تاثیر اجز
اجـزاي تجـارت   ). 11(بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتـه اسـت  

بـه  . ممکن است اثرات متفاوتی روي محیط زیست بر جـاي بگذارنـد  
عنوان مثال اثر تخریبی واردات روي محیط زیست بـه احتمـال زیـاد    

مچنین اجزاء ه. تر از اثر صادرات روي تخریب محیط زیست است کم
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صــادرات نفتــی، صــادرات کشــاورزي، صــادرات (مختلــف صــادرات 
محصوالت خام، صادرات محصوالت فرآوري شده، صادرات صـنعتی  

از ایـن  . شان روي محیط زیست یکسان نیسـت  نیز اثرات) و نظایر آن
رو کشورهایی با ساختار و اجزاء تجاري مختلف اثـرات متفـاوتی روي   

که مستلزم بررسـی جداگانـه و دقیـق     محیط زیست خواهند گذاشت
  ). 10(است

در این پـژوهش تـالش شـده اسـت بـا اسـتفاده از رویکـرد        
هـاي تــابلویی، تــاثیر افــزایش صـادرات کاالهــاي خــام بخــش    داده

کشـور   73کشاورزي روي کیفیت محیط زیست و افزایش آلودگی در 
افــزایش صــادرات . توســعه یافتــه و در حــال توســعه بررســی شــود

هـاي بخـش    ت خام کشاورزي به افزایش تقاضا براي نهـاده محصوال
هـا و نظـایر    کشاورزي از جمله آب، زمین، کود شیمیایی، حشره کش

ــژه در . گــردد آن منجــر مــی افــزایش اســتفاده از منــابع آبــی بــه وی
توانـد باعـث    کشورهایی مثل ایران که با بحران آب مواجه هستند می

نی شـده و بـا کـاهش سـطح آب     رویه از منابع آب زیرزمی برداشت بی
 -زیرزمینی و یا شور شدن منابع آب زیرزمینی، پیامـدهاي اقتصـادي  

اجتماعی مهمی را در میان مدت و بلندمدت براي بخش کشـاورزي و  
در مورد زمین نیز افزایش تولید و . اقتصاد کشور به همراه داشته باشد

صادرات محصـوالت کشـاورزي مسـتلزم زیـر کشـت رفـتن بخـش        
هاي مستعد براي کاشت است که در مناطقی مثـل   تري از زمین بیش

هاي جدي بر منابعی مثل جنگل و مراتـع   تواند آسیب شمال کشور می
ها نیـز   افزایش استفاده از کودهاي شیمیایی و حشره کش. وارد نماید

عالوه بر تاثیر مستقیم روي سالمتی افراد شاغل در بخش کشاورزي 
تولید شده بتدریج باعـث آلـودگی آب،   و مصرف کنندگان محصوالت 

آلودگی خاك و آلودگی هوا خواهد شد که اثرات غیر قابل جبرانـی را  
رو افـزایش صـادرات    از ایـن . گـذارد  بر محیط زیسـت بـر جـاي مـی    

تواند به طور بالقوه موجـب تخریـب محـیط     محصوالت کشاورزي می
ن کید بر افزایش صادرات محصوالت کشـاورزي بـدو  أزیست شود و ت

ــان  ــالی آن در می ــات احتم ــه تبع ــه و مطالع ــدت   توج ــدت و بلندم م
  . نماید هاي جدي بر محیط زیست و جامعه وارد می آسیب

اشاره می کنند که اجـراي  ) 26(صالحی کمررودي و همکاران 
سیاست هاي توسعه صادرات به دلیل انتشار گازهاي مختلف گلخانـه  

بـا توجـه بـه    اي، موجب اثرات مخرب زیست محیطـی مـی شـود و    
تر بخش کشاورزي، این دغدغـه در مـورد    مکانیزه شدن هر چه بیش

ایـن محققـان   . هاي صادراتی بخش کشاورزي نیز مطرح است فعالیت
کشـور   28رابطه میان صادرات و مصرف انرژي در بخش کشـاورزي  

. را مـورد بررسـی دادنـد    1970- 2007در حال توسعه در دوره زمانی 
هاي ترکیبی نشان داد کـه متغیرهـاي    ن دادهنتایج حاصل از رگرسیو

مصرف انرژي و صادرات در بخـش کشـاورزي کشـورهاي در حـال     
  . دار بر یکدیگر دارند توسعه، تاثیر مثبت و معنی

با استفاده از تکنیـک   خوددر مطالعه  )21(مبرقعی و نعیمی فر 

مقادیر انتشار  و 1378سال  در زیست محیطی اقتصادي ستانده -داده
بخش  18در  )CO2, SPM, CH, NOX, SO2(وع آالینده هوا ن 5

راهکارهاي مناسـب تـامین کننـده اسـتاندارهاي     به بررسی  اقتصادي
. پرداختنـد زیست محیطی در جریان سیاست تجاري توسعه صـادرات  

تبعات منفی زیست محیطی گسترش  که نشان داداین محققان  یافته
ـ  صنایع غذایی کم و کشاورزيبخش صادرات  ر از پیامـدهاي مثبـت   ت

  .اقتصادي آن است
بررسی رابطه بلندمدت بین صـادرات   با) 27(توکلی و فشاري  

نشـان  کاالهاي صنعتی و شاخص کیفیت زیست محیطـی در ایـران   
صادرات کاالهاي صـنعتی و   اند که طی دوره مورد مطالعه، میان داده

یرهـاي  شاخص آلودگی هوا رابطه تعادلی بلندمدت برقرار بـوده و متغ 
صادرات کاالهاي صنعتی، تولید ناخالص داخلی و تراکم جمعیت تاثیر 

در . دار بر میـزان انتشـار گـاز دي اکسـید کـربن دارنـد       مثبت و معنی
کـه تـاثیر متغیـر     دادهاي حاصل از ایـن مطالعـه نشـان     نهایت یافته

صادرات کاالهاي صنعتی بر انتشار گـاز دي اکسـید کـربن مثبـت و     
  .باشد تر از سایر متغیرها می کملیکن به مراتب 

به برآورد رابطـه بلندمـدت صـادرات و    ) 25(صادقی و فشاري 
 -1386(هاي کیفیـت زیسـت محیطـی در ایـران طـی دوره       شاخص
ــربن و  ) 1350 ــاز دي اکســید ک ــه و از دو شــاخص انتشــار گ پرداخت
. انـد  هاي قابل کشت براي کیفیت محیط زیست اسـتفاده کـرده   زمین
جوسیلیوس نشان داد که رابطه  _ل همجمعی جوهانسنهاي مدیافته

تعادلی بلندمدت بین متغیر صادرات و شاخص ترکیبی محیط زیسـت  
گذاري خارجی تأثیر منفـی   برقرار بوده و متغیرهاي صادرات و سرمایه

  .هاي کیفیت محیط زیست دارندداري بر شاخص و معنی
صـادرات   در پژوهشی بسیار نزدیک، تـاثیر افـزایش  ) 10( داربو

محصوالت کشاورزي را روي تخریب محیط زیست و سـالمت افـراد   
در این پژوهش اشاره شده است که علی . مورد بررسی قرار داده است

رغم گستردگی مطالعات در حوزه تاثیر تجـارت روي کیفیـت محـیط    
زیست، تاثیر عناصـر تجـارت مثـل صـادرات و واردات روي کیفیـت      

قرار نگرفتـه اسـت و ایـن مطالعـه      محیط زیست چندان مورد بررسی
نتیجـه ایـن   . تالش داشته است تا این خال را تا حدي برطرف نمایـد 

مطالعه نیز آن بوده است که براي کشورهاي تحت بررسی، با افزایش 
صادرات محصوالت کشاورزي، تخریب محیط زیست نیز بیشتر شـده  

  . است و در نتیجه سالمت افراد نیز به خطر افتاده است
در پژوهشی با عنوان صادرات کشاورزي و ) 18(نگو و یورك لو

زیست، رابطه میان صادرات محصـوالت کشـاورزي و مصـرف     محیط
دار  نتایج حکایت از رابطه مثبـت و معنـی  . اند نهاده ها را بررسی کرده

سـم   هاي کـود و  میان صادرات محصوالت کشاورزي و مصرف نهاده
رات محصوالت کشاورزي، میزان به عبارت دیگر با افزایش صاد. دارد

) با هـدف افـزایش تولیـد و صـادرات    ( مصرف نهاده هاي کود و سم
افزایش یافته است که پیامد آن آلودگی بیشـتر محـیط زیسـت بـوده     
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  . است
ــارِمرا   ــاجی و ک ــداقل    ) 20(مان ــري از روش ح ــره گی ــا به ب

به بررسی اثرات متغیرهاي موثر بـر   GMMگشتاورهاي تعمیم یافته 
ات محصوالت کشاورزي پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بـا  صادر

گیرانـه بـه خصـوص بـر صـنایع       محیطی سخت اعمال قوانین زیست
زیست، از مزیت نسبی تولیـدات کشـاورزي کاسـته     کننده محیط آلوده

از . شده و صادرات محصوالت بخش کشاورزي کاهش خواهد یافـت 
رزي، بایـد قـوانین   این رو براي افزایش صـادرات محصـوالت کشـاو   

سختگیرانه محیط زیستی کاهش پیدا کنـد کـه بـه تبـع آن آلـودگی      
  . بیشتر خواهد شد

به طور کلی، نتایج مطالعـات مختلـف حـاکی از آن اسـت کـه      
سـطح  افزایش صادرات می تواند به طـور بـالقوه منجـر بـه افـزایش      

شود مگر آنکه با قوانین مشخص و به روز،  )هوا، آب و خاك( آلودگی
استانداردهاي الزم جهت جلوگیري از آلودگی بیشـتر محـیط زیسـت    

را در گرفته شود، ضمن آنکـه صـادرات نیـز مثـل تجـارت، آلـودگی       
  .دهد تحت تاثیر قرار میهاي متفاوت  به شیوه مختلفکشورهاي 

و اجـزاي آن مثـل    تاثیر آزادسـازي تجـاري  بررسی رو   از این 
در کشـورهاي   زیسـت، بر وضعیت آلـودگی محـیط   افزایش صادرات 

هـاي   بـه یکـی از چـالش    مختلف در حـال توسـعه و توسـعه یافتـه،    
ضرورت تحقیق حاضـر از  . اران تبدیل شده استذگ روي سیاست پیش

مخصوصـا  ( انجا است که افـزایش صـادرات محصـوالت کشـاورزي    
بدون در نظر گرفتن هزینه هاي ضمنی آن ) صادرات محصوالت خام

و محیط زیست است، مـی توانـد آسـیب     که همان آلوده کردن منابع
هاي جبران ناپذیري بر بخش کشاورزي و منابع ملی و محیط زیست 

از ایــن رو بایــد مشــخص گــردد کــه افــزایش صــادرات . وارد ســازد
محصوالت خام بخش کشاورزي چه هزینه هاي ضمنی بر منابع وارد 

  . می سازد تا از این طریق این هزینه ها حداقل گردد
دیگر هدف مطالعه بررسـی اثـرات ضـمنی افـزایش     به عبارت 

صادرات محصوالت خام کشاورزي بر محـیط زیسـت اسـت کـه بـه      
عدم توجه به ایـن  . شکل آلودگی هاي مختلف خود را نشان می دهد

اثرات باعث می شود سیاست افزایش صادرات دوام چندانی نیابد و به 
بررسـی ایـن   بـراي  . زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام شود

 توسـعه  کشـور  27 شـامل (  کشور 73موضوع از اطالعات مربوط به 
بـا   2013الـی   1998طی سـالهاي   )توسعه حال در کشور 46 و یافته

  . روش داده هاي تابلویی استفاده شده است
  

  ها مواد و روش
اگر چه در خصوص تجـارت و اثـرات آن روي محـیط زیسـت     

ارج از کشـور انجـام گرفتـه    مباحث و مطالعات متعددي در داخل و خ
است، ولی دامنه مطالعات در خصوص اثـرات اجـزاي تجـارت یعنـی     

صادرات و واردات روي محیط زیست کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه    
رابطه اقتصادسنجی بین صادرات محصوالت خام کشـاورزي و  . است

  :محیط زیست را می توان به شکل زیر نوشت
)1(                       itititit UXAGEXE    

در  iنشان دهنده میزان تخریب محیط زیسـت کشـور    itEکه در آن 
متغیر زیست محیطی مورد اشاره در ایـن مطالعـه   . است tدوره زمانی 

شاخص صـادرات   AGEX .است BODانتشار گازهاي گلخانه اي و 
فاده مـاتریس متغیرهـاي کنترلـی اسـت     Xمحصوالت خام کشاورزي، 

  ). 10(عنصر خطا است  Uشده در ادبیات موضوع و 
براي بررسی ارتباط بین متغیرهاي ) 1(مدل ارائه شده در رابطه 

 1و کروگـر ) 1991( موثر بر آلودگی محیط زیسـت، توسـط گروسـمن   
ــاران) 1995( ــاس و همک ــانگ)1992( 2، لوک ــلدن و س ) 1994( 3، س

می توان از متغیرهاي  به عنوان متغیرهاي کنترلی. استفاده شده است
سرانه مطـابق تئـوري هـاي    ) GDP( توان دوم تولید ناخالص داخلی

طبق این تئوري ها سطح توسـعه  . اقتصاد محیط زیست استفاده کرد
معکـوس بـا تخریـب محـیط      Uیک اقتصاد به صورت یک منحنـی  

از این رو بر حسب سطح رشد و توسعه اقتصادي، . زیست ارتباط دارد
درآمد کیفیت محیط زیست ابتدا بدتر شـده و نهایتـاً    با افزایش سطح

این ارتباط تحت عنوان فرضیه منحنی زیست . بهبود پیدا خواهد کرد
عالوه بر این، متغیرهاي تراکم ). 15( 4محیطی کوزنتس معروف است

جمعیت یعنی نسبت جمعیت شهري به کل جمعیت یک کشور، سطح 
ش افـزوده بخـش   تحصیالت، سـطح سـرمایه گـذاري خـارجی و ارز    

کشاورزي از کل تولید ناخـالص داخلـی یـک کشـور نیـز در ادبیـات       
  5.موضوع به عنوان متغیرهاي مستقل مورد استفاده قرار گرفته اند

مدل اقتصاد سنجی فوق را می توان بـا اسـتفاده از روش داده   
امـا  . برآورد کرد) OLS(هاي تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی 

ین زن براي مدل با مشکل درونزایی متغیـر صـادرات   کاربرد این تخم
محصوالت خام کشاورزي مواجه است که باعث برآوردهـاي تـورش   

این مشکل به دو دلیل عمده بروز پیدا . گردد می دار براي ضریب 
بین محیط زیست و صادرات  نیز می کند؛ احتماالً یک علیت معکوس

در واقع محـیط زیسـت خـوب    . وجود دارد محصوالت خام کشاورزي
تـر از طریـق افـزایش     ممکن است منجر به تولیـد و صـادرات بـیش   

ایـن همزمـانی بـالقوه    . وري کشاورزان و سودآوري زمین گـردد  بهره
عالوه بر این صـادرات  . تواند به عنوان منبعی براي درونزایی باشد می

جـایگزین   تواند به عنـوان یـک متغیـر    محصوالت خام کشاورزي می
براي یکسري متغیرها مثل استفاده از تکنولوژي و آب و هوا باشد که 
                                                             
1- Grossman and Krueger (1991, 1995) 
2- Lucas et al (1992) 
3- Selden and Song (1994) 
4- Grossman and Krueger, 1995 
5- Gangadharan and Valenzuela, 2001  
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براي حل ایـن مشـکل   . اي روي محیط زیست دارند اثر قابل مالحظه
ــه  ــه اي  ) 1(معادل ــات دو مرحل ــداقل مربع ــتفاده از روش ح ــا اس را ب

)2SLS (ایــن روش مســتلزم اســتفاده از روش . بــرآورد مــی نمــاییم
یـک ابـزار   . براي متغیرهاي توضیحی درونزا اسـت متغیرهاي ابزاري 

مناسب باید با متغیرهاي توضیحی درونزا همبستگی داشته و با اجـزاء  
یعنی متغیر ابزاري باید صرفا از طریق متغیرهاي . خطا ناهمبسته باشد

دو آزمــون . توضـیحی درونــزا روي متغیـر وابســته اثـر داشــته باشـد    
اول . شـود  زارها استفاده مـی تشخیص براي بررسی اعتبار و صحت اب

هـاي بـیش از حـد     براي محدودیت1هانسن/ آزمون استاندارد سارگان
آزمون دوم آماره فیشر براي معادله ابزار است کـه بـه   . مشخص است

بررسی فرضیه قوت ابزارها در توضـیح متغیرهـاي توضـیحی درونـزا     
ي مورد دو متغیر به عنوان ابزار براي کاالهاي خام کشاورز. پردازد می

استفاده قرار گرفته است که عبارتند از سطح زمین هاي استفاده شده 
هاي موجود یـک کشـور و ماشـین آالت     براي کشاورزي از کل زمین

کیلـومتر مربـع از    100بخش کشـاورزي کـه تعـداد تراکتـور در هـر      
هایی از تابع  این متغیرها به عنوان نهاده. هاي قابل کاشت است زمین

صادرات محصوالت به طور مشخص ارتباط مثبتی با  تولید کشاورزي
در ضمن این متغیرها با عناصر خطـا نیـز ناهمبسـته    . کشاورزي دارند

هستند زیرا صرفا از طریق تولید کشاورزي روي محـیط زیسـت اثـر    
  . خواهند بود گذار

شکل کلی معادله رگرسیونی داده هاي پانل با متغیر  )2(رابطه 
  :درون زا می باشد

)2(  Yit = ϴZit + βXit + µi + vit     
i=١,٢,…,N    t=  ١ ,٢,…,T 

Zit   باشـد و ایـن متغیرهـا داراي     بردار متغیرهـاي درون زا مـی
. باشـد  زا می نیز برداري از متغیرهاي برون Xit .است vitهمبستگی با 

µi  خطاي ناشی از وجود وقفه وvit   خطاي ناشی از روند زمانی در هـر
هاي اقتصادسنجی با تاکیـد   انواع روش. شود یف میکدام از مقاطع تعر

به منظور انجام بهترین برازش ارائـه   µiبر حذف و یا وجود جز اخالل 
با رفتار  µiهاي اثرات تصادفی متغیر جز اخالل  زن در تخمین. اند شده

بنابراین اگر فرض . شودتعریف می  )i.i.d( تصادفی و توزیع مشخص 
تـوان از روش اثـرات    ناهمبسـته اسـت مـی   با دیگر متغیرهـا   µiشود 

 )1987( 3کریشناکومار -و وارادهاراجان 2بالسترا. تصادفی استفاده کرد
در حالـت  . اند را معرفی کرده G2SLSنوعی از اثر تصادفی معروف به 

اي روش اجزاي خطاي یک طرفـه اسـتفاده    حداقل مربعات دو مرحله
از . وجـود دارد  vitو  µiدر این روش دو جزء واریـانس متغیـر   . شود می

آن جایی که واریانس اجزاي خطاي دو متغیر ناشـناخته اسـت بـراي    
. استفاده می شود) GLS(تخمین از روش حداقل مربعات تعمیم یافته 

                                                             
1- Sargan/Hansen Test of Over- Identifying Restrictions  
2- Balestra 
3- Varadharajan- Krishnakumar 

 -6هاي اجزاي خطاي سـوامی  تخمین زن) 1994( 5و چانگ 4بالتاجی
فـرض روش  . هاي نامتوازن به کار بردند را براي پانل 7آرورا -6سوامی

آرورا شامل فرض اصالح درجه آزادي به منظور بهبود  -روش سوامی
بالتـاجی و چانـگ   . هاي کوچک است ها در نمونه عملکرد تخمین زن

(  8هاي اجزاي واریانس را بر اساس نظرات آممیـا  تخمین زن) 2000(
و بدون توجه به تعدیالت مربوط بـه  ) 1972(و سوامی و آرورا ) 1971
نـوع دیگـري از تخمـین    . رار دادندهاي کوچک مورد استفاده ق نمونه

بسـط  ) 2000( توسط بالتـاجی   EC2SLSهاي اثرات ثابت با نام  زن
تفاوت دو تخمـین زن اثـرات تصـادفی در چگـونگی     . داده شده است

زا و متغیرهاي ابزاري  از متغیرهاي برون GLSهاي ابزاري  تولید متغیر
شناکومار کری -بالسترا و وارادهاراجان G2SLSدر فرض روش . است

. مورد استفاده قـرار دادنـد   GLSزا را بعد از تبدیالت  متغیرهاي برون
هـاي   توان در محاسـبات ریاضـی تولیـد متغیـر     تفاوت دو روش را می

بعـد از گذرانـدن    Xitزا  بـردار متغیرهـاي بـرون   : ابزاري تشریح کـرد 
itهاي ابزاري  بردار متغیر GLSتبدیالت 

*X    را تولید کـرده و سـپس
در روش . کنـد  متغیر را به عنـوان ابـزار اسـتفاده مـی     G2SLSروش 

EC2SLS  ابزارهايXˉit  وX˜it شوند که به ترتیب  استفاده میX˜it 
با گذراندن هر کدام از متغیر هاي برون زا از تبدیالت درون گروهـی  

زا از تبـدیالت بـین    با گذراندن هر کـدام از متغیرهـاي بـرون    Xˉitو 
اند اگـر چـه    نشان داده) 1992(  9التاجی و لیب. شود گروهی تولید می

باشند؛ اما ابزارهـاي   می EC2SLSجزئی از روش G2SLS ابزارهاي 
در حالـت  . باشـد  زائـد مـی  ) 2001( 10از نظر وایت EC2SLSاضافی 

 µiزا و جـز اخـالل    شود بـین متغیرهـاي بـرون    اثرات ثابت فرض می
ت تصـادفی  هـاي اثـرا   در این حالـت تخمـین  . همبستگی وجود دارد

در اثـر گـرفتن    µiدر روش اثـرات ثابـت جـز اخـالل     . ناسازگار است
ها در محاسـبات   میانگین از متغیرها در طول مقاطع و ترتیب میانگین

ــی   ــذف م ــر ح ــورد نظ ــود م ــت از  . ش ــرات ثاب ــابراین در روش اث بن
هــاي درون گروهــی و یـا درون مقــاطع اســتفاده شــده و   زن تخمـین 
اسـتفاده از هـر کـدام از    . شـود  زگار میهاي درون گروهی سا تخمین

در نمونه بستگی  µiهاي اثرات ثابت و تصادفی به شرایط توزیع  روش
  . دارد

محیطی اسـت کـه    متغیر وابسته کیفیت زیست پژوهش در این
لگاریتم طبیعی انتشار سرانه گاز متـان  (به وسیله سه شاخص مختلف 

ه اکسید نیتـروژن  توسط بخش کشاورزي، لگاریتم طبیعی انتشار سران

                                                             
4- Baltagi 
5- Chang 
6- Swamy 
7- Arrora 
8- Amemya 
9- Li 
10- White 
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ایـن معادلـه بـا    . گیـري شـده اسـت    اندازه) سرانه BODکشاورزي و 
اي برآورد گردید و متغیـر مـورد    تخمین زن حداقل مربعات دو مرحله

نظر یعنی شکل لگاریتمی صـادرات کاالهـاي اولیـه کشـاورزي، بـه      
زا در نظر گرفتـه شـده و ابزارهـاي آن شـامل لگـاریتم       صورت درون
هاي در دسـترس و لگـاریتم    اي کشاورزي از کل زمینه طبیعی زمین

 100طبیعی ماشین آالت کشـاورزي یعنـی تعـداد تراکتورهـا در هـر      
   .هاي قابل کشت است کیلومتر مربع از زمین

  
هاي مربوط بـه   در این مطالعه با استفاده از داده: داده ها و متغیرها

ــراي   1998 -2013دوره  ــیونی اصــلی ب ر کشــو 73الگوهــاي رگرس
بـرآورد  ) کشـور در حـال توسـعه    46کشور توسعه یافته و  27شامل (

این کشور ها بر اساس شاخص توسعه انسـانی مربـوط   . گردیده است
اند؛ به این ترتیب که کشورهاي داراي  طبقه بندي شده 2007به سال 

حائز شرایط توسـعه یـافتگی و    9/0شاخص توسعه انسانی بیش تر از 
در حـال   9/0تـا   7/0سعه انسـانی بـین   کشور هاي داراي شاخص تو

کاالهاي خام صادرات بندي شاخص  طبقه). 33( اند توسعه قلمداد شده
از مجموعــه  1کشـاورزي بـر اســاس اسـتاندارد تجـارت بــین المللـی     

در این . استخراج شده است) فائو(هاي سازمان خوار و بار جهانی  داده
از ایـن  . اسـت  )ولیها( گروه اول مربوط به کاالهاي خام 5بندي  طبقه

کاالها تعدادي که مربوط به کاالهاي خام بخش کشـاورزي اسـت را   
به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته و بخش نفت 

از این رو این متغیر شامل . و مواد معدنی را از شمول خارج می نماییم
م غیـر  هـا و تنبـاکو، مـواد خـا     حیوانات زنده و مواد غذایی، آشامیدنی

هـا و روغـن هـاي گیـاهی و      خوراکی به استثناي سـوختنی و چربـی  
هـاي کشـاورزي از کـل     متغیرهاي ابزاري زمـین . )34( حیوانی است

. اخذ شده اسـت  WDIهاي موجود و ماشین آالت کشاورزي از  زمین
متغیرهاي زیست محیطـی توسـط سـه شـاخص عمـده کـه ارتبـاط        

ند نشان داده شـده اسـت؛   هاي بخش کشاورزي دار نزدیکی با فعالیت
هـاي   هاي بانـک جهـانی و شـاخص    ها از مجموعه داده که تمامی آن

این متغیرها شـامل میـزان   . بدست آمده است) WDI(توسعه جهانی 
انتشار سرانه گاز متان بخـش کشـاورزي، میـزان انتشـار سـرانه گـاز       

بخش کشاورزي و میزان اکسیژن خواهی بیولوژیکی  2اکسید نیتروژن
سایر متغیرهـاي توضـیحی شـامل    . سرانه است BOD(3(بیولوژیکی 

GDP      سرانه بر حسب قیمت هـاي ثابـت بـین المللـی)PPP(   سـال
، )درصـد ناخـالص  (بر حسب دالر، ثبت نام در مدارس ابتـدایی   2005

درصـدي  ( ، جمعیت شهري)افراد در هر کیلومتر مربع( تراکم جمعیت

                                                             
1- Standard International Trade Classification 
2- nitrous oxide 
3- Biological Oxygen Demand 

درصدي از به عنوان ( ، سرمایه گذاري مستقیم خارجی)از کل جمعیت
GDP(ارزش افزوده هر کارگر در بخش کشاورزي ، )   بـر حسـب دالر
ــد اســتفاده شــده   اســتخراج شــده WDI، همگــی از )2000ثابــت  ان

  . )32(است
  

 نتایج و بحث

هـاي   به منظور انتخـاب روش بـرآورد رابطـه رگرسـیونی داده    
نجـام  افزار اسـتتا ا  زا مراحل زیر با استفاده از نرم ترکیبی با متغیر درون

در مرحله اول به انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی با توجـه  : پذیرفت
داري آمــاره آزمــون هاســمن پرداختــه شــدکه در صــورت  بــه معنــی

شود؛ در غیر ایـن   داري از نتایج الگوي با اثرات ثابت استفاده می معنی
که هـر   به دلیل آن. صورت باید به الگوي با اثرات تصادفی روي آورد

ــدام از  ــاي  روشک ــاي روش  G2SLSو  EC2SLSه ــر مبن  GLSب
گیرد و انتخـاب بـین    کنند در گروه با اثرات تصادفی قرار می عمل می

. دهـد  این دو روش اساس مرحله دوم در این پژوهش را تشکیل مـی 
 G2SLSو  EC2SLSدر مرحله دوم هـر کـدام از دو روش   بنابراین 

الگـوي برتـر    4کلـی  R2 با توجه به آماره ضریب تعیینبرآورد شده و 
 1نتایج مربوط به مراحل انتخاب الگو در جـدول  . 5انتخاب خواهد شد
  :گزارش شده است

الگوهاي  1در مرحله سوم با توجه به نتایج گزارش شده در جدول 
مربـوط  زاي صادرات کاالهاي خام کشاورزي  رگرسیونی با متغیر درون

شـد و نتـایج در    هاي توسعه یافته و در حـال توسـعه بـرآورد    به کشور
  :شود مالحظه می 2جدول 

نتایج حاصل از روش متغیرهاي ابزاري نشان مـی دهـد صـادرات    
دار بـر   کاالهاي خام کشاورزي در کشورهاي توسعه یافته تـاثیر معنـی  

زیست ندارد؛ در حالی که در کشورهاي در حـال توسـعه    کیفیت محیط
و تاثیر منفی امـا بـی   اي  دار مثبت بر انتشار گازهاي گلخانه تاثیر معنی

ضرایب متغیر هاي مـورد نظـر بـراي کشـور     . معنا بر آلودگی آب دارد
اثر سایر متغیرهـا نیـز در   . معنی است هاي توسعه یافته نیز مثبت و بی

در ادامه به بررسی این موضوع پرداختـه مـی   . شود جدول مشاهده می
اي خام؛ هاي مختلف کااله زیرگروه) شود که آیا نتایج مدل براي الف

با وارد ساختن متغیر بازبودن اقتصاد، همچنـان معتبـر اسـت یـا     ) و ب
به این منظور مدل را دوباره با وارد کـردن صـادرات محصـوالت    . خیر

هاي بخـش کشـاورزي و    خام بخش کشاورزي در هر کدام از زیرگروه
  .بودن اقتصاد برآورد می نماییم نیز متغیر باز

 
  

                                                             
4- R2overall 

هاي ترکیبی ضریب تعیین درون گروهـی،   در برآورد الگوهاي رگرسیونی با داده -5
  .شود بین گروهی و کلی به طور جداگانه گزارش می
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  انتخاب الگوي مناسبنتایج مراحل  - 1جدول 
Table 1- The results of selection process of suitable model  

 در حال توسعهگروه کشورهاي 
Developing countries    توسعه یافتهگروه کشورهاي 

Development countries 
  

  متغیر وابسته
Dependent 

variable 

الگوي رگرسیونی به تفکیک متغیر 
اجزا آن و ي صادرات و زا درون

  متغیر آزادسازي
Reg models to separate the 
export endogenous variable 

and openness variable 

  مرحله دوم
Stage 2    مرحله اول 

Stage 1   مرحله دوم  
Stage 2 

  مرحله اول  
Stage 1   

G2SLS EC2SLS  Hausman  G2SLS EC2SLS  Hausman    
0.0884  0.1250  2.33  0.0122  0.0198   5.12   BOD کشاورزي صادرات خام  

Raw agriculture exports 0.4249 0.5084  2.19  -  -   12.52***   NO 
0.1869 0.4021  2.48  0.7188  0.7186   11.31   CH4 
0.1930  0.0740  1.39  0.0079  0.0053   3.00   BOD صادرات بقوالت 

Legume  0.3260 0.5274  3.75  -  -   15.38**   NO 
0.4896 0.5211  1.31  -  -   17.13**   CH4 
0.1252  0.1102  2.43  0.0102  0.0241   2.92   BOD ها آشامیدنی 

Beverages  0.2877  0.4643  0.82  -  -   13.21***   NO 
0.2214  0.4162  2.21  0.7185  0.7190   19.87   CH4 
0.1252  0.1102  2.43  0.0085  0.0030   2.64   BOD ها و چربی روغن 

vegetable and animal oil  0.2877  0.4643  0.82  -  -   19.77*   NO 
0.2214  0.4162  2.21  -  -   14.73**   CH4 
0.0900  0.1254  2.70  0.0061  0.0252   0.40   BOD آزادسازي 

Openness  0.4216  0.5130  2.76  0.7600  0.7588   13.02   NO 
0.1888  0.4090  1.85  0.7202  0.7195   12.77   CH4 

Note: Variables are in Logarithm forms. Z statistics are in parentheses. *, **, *** represent significant at 1, 5, and 10 percent level 
respectively 

 Source: Research findingsیافته هاي تحقیق                            : مأخذ
  

  نتایج حاصل از تخمین اثرات صادرات محصوالت خام کشاورزي روي محیط زیست - 2جدول 
Table 2- Results of raw agricultural product exports effects on environment  

 متغیر وابسته
Dependent variable 

  
 نمونه کشورهاي در حال توسعه

Developing countries 
 نمونه کشور هاي توسعه یافته

Development countries متغیرهاي مستقل 
Independent variables  BOD 

EC2SLS 
Nitrous 
EC2SLS 

Methane 
EC2SLS 

BOD 
EC2SLS 

Nitrous 
FE 

Methane 
G2SLS 

-0.03 
(-1.64) 

0.31* 
(4.07) 

0.20** 
(2.51) 

0.01 
(0.65) 

2.27 
(1.07) 

0.01 
 (0.03) 

  صادرات محصوالت کشاورزي خام
Raw agriculture export 

0.17 
(1.10) 

-0.96 
(-1.08) 

-1.03 
(-1.15) 

-0.04** 

(-1.97) 
3.09 

(1.60) 
0.82* 
(2.75) 

GDP  سرانه 
Per capita GDP  

0.07 
(1.06) 

0.81** 
(2.33) 

0.78** 
(2.23) 

-0.00 
(-0.18) 

1.60* 
(25.20) 

0.95* 
(31.99) 

 آموزش
Education   

-0.12* 
   (-3.51) 

-0.30* 
(-3.05) 

-0.33 
(-2.86) 

-0.04** 

(-2.50) 
2.23 

(1.30) 
0.02 

(0.19) 
 تراکم جمعیت

Population density 
0.00** 
(2.40) 

-0.00 
(-0.43) 

-0.00 
(-0.05) 

0.00 
(0.29) 

-0.45 
(-2.33) 

-0.08 
(-1.02) 

  سرمایه گذاري خارجی
FDI 

-0.13*** 
(-1.83) 

0.57** 
(2.02) 

0.08 
(0.26) 

0.02 
(0.78) 

4.67 
(1.06) 

0.50* 
(2.93) 

 جمعیت شهري
Urban population  

0.00* 
(-3.49) 

0.00 
(0.96) 

-0.00 
(-0.15) 

-0.00* 

(-4.84) 
-0.00 

(-0.18) 
0.00 

(0.27) 
  ارزش افزوده بخش کشاورزي

Agriculture value added  
-0.01 

(-1.02) 
0.11** 
(1.96) 

0.12** 
(-2.15) 

-0.00 
(-0.11) 

-1.36 
(-0.83) 

0.29* 
(2.76) GDP(2)  

-1.64** 
(-2.22) 

-14.64* 
(-3.84) 

-11.04* 
(-2.82) 

-1.30* 
(-4.40) 

-44.54* 
(-1.43) 

-27.63* 
(-8.95) 

 مقدار ثابت
Constant 

 Nتعداد مشاهدات  432 432 432 552 552 552

  آماره والد *1081.23 *1803.56 *43.32 *102.78 *115.68 *36.51
Wald Stat 

*, **, *** represent significant at 1, 5, and 10 percent level respectively 
 Source: Research findingsیافته هاي تحقیق                            : مأخذ
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هـاي   تفکیک محصوالت خـام کشـاورزي بـه زیرگـروه    ) الف

  تشکیل دهنده آن
ــه   ــارم معادل ــه چه ــادرات  ) 2(در مرحل ــزاء ص ــذاري اج ــا جایگ ب

ها و تنباکو، مواد خام  کشاورزي یعنی آَشامیدنی محصوالت خام بخش
غیر خوراکی به استثناي سوخت ها و چربی ها و روغن هاي حیوانی و 

هر زیربخش کاالیی بـه عنـوان یـک    . گیاهی مجددا برآورد شده است
متغیر درونزا در نظر گرفته شده و متغیرهاي ابزاري همانند مرحله سوم 

به تفکیک براي آالینده هاي سه گانه  5 تا 3نتایج در جداول . باشد می
  : گزارش شده است

مربوط به زمانی است که میـزان   5تا  3نتایج ارائه شده در جداول 
گانه به تفکیـک اجـزا صـادرات کاالهـاي خـام       هاي سه انتشار آالینده

این نتایج . محیطی در نظر گرفته شود کشاورزي به عنوان متغیر زیست
زیست در کشـور هـاي توسـعه یافتـه      محیطحاکی از آن است کیفیت 

نتایج براي . گیرد تحت تاثیر اجزا صادرات کاالهاي کشاورزي قرار نمی

کشورهاي در حال توسعه نیز مشابه با کشور هاي توسعه یافته است و 
محیط زیست این کشور ها تحت تاثیر هر کدام از زیر گروه کاالهـاي  

اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر     اولیه یا خام بخش کشـاورزي قـرار نداشـته    
هاي گیـاهی و حیـوانی    ها و تنباکو و روغن افزایش صادرات آشامیدنی

  .باعث افزایش انتشار گازهاي متان و آلودگی آب نشده است
و  3و جداول  2همانگونه که مالحظه می گردد، بین نتایج جدول 

در خصوص کشورهاي در حال توسعه تفاوت وجـود دارد و اگـر    5و  4
 کل صادرات محصوالت خام باعـث افـزایش آلـودگی    2ل چه در جدو

شده است، ولی در جداول بعدي اثر صادرات زیربخش هـا  ) به جز آب(
یکی از دالیل اصلی این موضوع آن اسـت کـه در   . بی معنا بوده است

محاسبه صادرات محصوالت خام، کـل محصـوالت تفکیـک و مـورد     
کلی با اثر اجـزا مشـابه   محاسبه قرار نگرفته است و به همین دلیل اثر 

  .نبوده است

  
  نتایج حاصل از تخمین اثرات صادرات بقوالت روي محیط زیست - 3جدول 

Table 3- The results of legumes exports component on environment  
  متغیر وابسته

Dependent variable  
 متغیرهاي مستقل

Independent variables  

 وسعهنمونه کشورهاي در حال ت
Developing countries 

 نمونه کشور هاي توسعه یافته
Development countries 

BOD 
G2SLS 

Nitrous 
EC2SLS 

Methane 
EC2SLS 

BOD 
G2SLS Nitrous FE Methane 

FE 
-0.01 

(-0.30)  
-0.05 

(-1.21)  
0.03 

(0.89)  
-0.00 

(-0.15)  
-0.76 

(-1.51)  
-0.59 

(-1.72)  
 )خشک و سبز( بقوالت 

Legumes 
0.02 

(0.11)  
-0.60 

(-0.66)  
0.98 

(1.09)  
-0.04 

(-1.85)  
3.92** 
(2.08)  

2.51** 
(1.93)  

GDP(-1)  سرانه 
Per capita GDP(-1) 

0.40* 

(4.25)  
2.51* 
(4.79)  

1.99* 
(3.97)  

-0.00 
(0.17)  

1.51* 
(29.72)  

0.95* 
(26.96)  

 آموزش
Education  

-0.09* 
(-7.01)  

-0.37* 
(-9.16)  

-0.51* 
(-11.98)  

-0.03** 
(-2.26)  

3.95** 
(2.07)  

1.13 
(0.86) 

 تراکم جمعیت
Population density  

0.00 
(0.98)  

0.02 
(1.55)  

0.01 
(0.86)  

0.00 
(0.39)  

-0.39** 
(-2.10)  

-0.27** 
(-2.10) 

 سرمایه گذاري مستقیم خارجی
FDI  

-0.09*** 

(-1.93)  
0.48* 
(3.13)  

-0.80 
(-5.05)  

0.02 
(0.68)  

5.10 
(1.20)  

5.10*** 
(1.73)  

  جمعیت شهري
Urban population 

-0.00* 

(-2.84) 
0.00* 
(3.79) 

0.00* 
(4.76) 

-0.00* 
(-4.26) 

-0.00 
(-1.28) 

-0.00 
 (-1.47) 

  ارزش افزوده بخش کشاورزي
Agriculture value added  

-0.00 
(-0.02) 

0.70 
(1.22) 

-0.01 
(-0.24) 

-0.00 
(-0.27) 

-1.43 
(1.51) 

0.042 
(0.40) GDP(2)  

-2.92* 
(-3.43)  

-22.44* 
(-6.57)  

-20.15* 
(-5.80)  

-1.27* 
(-4.30)  

-57.45*** 
   (-1.77)  

-64.67* 
(-2.88)  

 مقدار ثابت
Constant 

     N تعداد مشاهدات  432  432  432 552 552  552
 آماره والد  *2373.47  *1935.24  *43.06 *576.75 *614.39  *97.33

Wald stat  
Note: Variables are in Logarithm forms. Z statistics are in parentheses. *, **, *** represent significant at 1, 5, and 10 percent level 

respectively 
 Source: Research findingsیافته هاي تحقیق                            : مأخذ
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  ها روي محیط زیست رات آشامیدنینتایج حاصل از تخمین اثرات صاد - 4جدول 
Table 4- The results of beverages exports on environment  

  متغیر وابسته
 متغیرهاي مستقل

Independent variables  
 نمونه کشورهاي در حال توسعه

Developing countries 
 نمونه کشور هاي توسعه یافته

Development countries 
BOD 

G2SLS 
Nitrous 
Ec2sls 

Methane 
Ec2sls 

BOD 
EC2SLS Nitrous FE Methane 

EC2SLS 
0.00 

(0.10) 
-0.04 

(-0.83) 
-0.13 

(-1.67) 
-0.01 

(-0.86) 
-1.71 

(-1.47) 
-0.06 

 (-1.00) 
  آشامیدنیها

Beverages 
0.16 

(0.93)  
-1.03 

(-1.16)  
-0.72 

(-0.67)  
-0.03 

(-1.02)  
7.72** 
(2.11)  

0.72** 
(2.39)  

GDP(-1)  سرانه 
Per capita GDP(-1) 

0.11*** 
(1.82)  

0.30 
(0.91)  

0.36 
(0.92)  

0.00 
(0.18)  

1.59* 
(23.06)  

0.96* 
(31.73)  

 آموزش
Education  

-0.08* 
(-2.75)  

-0.49* 
(-4.58)  

-0.49* 
(-3.66)  

-0.03** 
(-2.43)  

3.48*** 
(1.70)  

-0.01 
(-0.13) 

 تراکم جمعیت
Population density  

0.00*** 
(1.66)  

-0.00 
(-0.66)  

-0.01 
(-0.80)  

0.00 
(0.14)  

-0.58** 
(-2.39)  

-0.10 
(-1.20) 

 سرمایه گذاري مستقیم خارجی
FDI  

-0.09 
(-0.81)  

0.47 
(1.44)  

-0.21 
(-0.51)  

0.02 
(0.47)  

4.57 
(0.92)  

0.35 
(1.62)  

  جمعیت شهري
Urban population 

-0.00* 
(-3.12) 

0.00 
(0.09) 

-0.00 
(-0.55) 

-0.00* 
(-3.80) 

-0.00 
(-1.52) 

0.00 
 (0.22) 

  ارزش افزوده بخش کشاورزي
Agriculture value added  

-0.01 
(-0.73) 

0.10*** 
(1.79) 

0.11 
(1.57) 

0.00 
(0.14) 

1.25 
(0.44) 

0.29* 
(2.80) GDP(2)  

-2.29* 
(-3.46)  

-9.41* 
(-2.61)  

-8.08** 
(-1.84)  

-1.46* 
(-3.90)  

-135.58*** 
(-1.77)  

-25.46* 
(-6.84)  

 مقدار ثابت
Constant 

     N تعداد مشاهدات  432  432  432 552 552     552
 آماره والد *1082.93 *1399.50 *42.11 *69.76 *82.43 *32.42

Wald stat  
Note: Variables are in Logarithm forms. Z statistics are in parentheses. *, **, *** represent significant at 1, 5, and 10 percent level 

respectively 
 Source: Research findingsیافته هاي تحقیق                            : مأخذ

  
سایر نتایج مدلها حاکی از آن است که لگاریتم درآمـد  سـرانه بـر    

دار و مثبـت دارد و ارزش   آلودگی در کشورهاي توسعه یافته تاثیر معنی
گـذاري مسـتقیم خـارجی موجـب      ورزي و سـرمایه افزوده بخش کشـا 

در کشورهاي در حـال توسـعه   . شود کاهش شدت انتشار و آلودگی می
ارزش افزوده بخش کشاورزي موجب کاهش آلودگی آب شده؛ امـا بـا   
وارد کردن جز صادرات بقوالت در الگو بر افـزایش آلـودگی ناشـی از    

جمعیت با توجـه بـه    شود و تراکم اي افزوده می انتشار گازهاي گلخانه
دار با عالمت منفی در هر دو گروه از کشورها تهدیدي براي  تاثیر معنی

شود؛ اما لگاریتم جمعیت شهري تاثیر  زیست قلمداد نمی کیفیت محیط
  . معنی دار و مثبت بر انتشار اکسید نیتروژن دارد

  
  بودن اقتصاد وارد کردن متغیر باز) ب

الت خـام کشـاورزي روي   در قسمت قبل اثرات صادرات محصـو 
محیط زیست بدون در نظر گرفتن آزادي تجاري مـورد بررسـی قـرار    

صادرات به اضافه واردات (در مرحله پنجم متغیر آزادي تجاري . گرفت
وارد شده و اثر آن بر ) 2(نیز در معادله ) تقسیم بر تولید ناخالص داخلی

صـل در  نتایج حا. شود بررسی می 2SLSزیست با روش  کیفیت محیط

) 6(گونه که از نتایج جدول  همان. گزارش شده است) 6(جدول شماره 
مالحظه می گردد وارد ساختن متغیر بازبودن اقتصاد نتایج مرحله سوم 

گیـر تغییـر نمـی دهـد و در واقـع افـزایش صـادرات         را به طور چشـم 
محصوالت خام کشاورزي توسط کشور هاي در حال توسعه بر آلودگی 

افزاید و در نتیجه تخریب زیست  اي می ر گازهاي گلخانهناشی از انتشا
  . محیطی را در پی دارد

زیسـت در   تاثیر صادرات کاالهاي خام کشاورزي بر محـیط ) ج
  بلندمدت

در این گـام بـه منظـور تعیـین رابطـه بلندمـدت میـان صـادرات         
هاي ایسـتایی   زیست از آزمون کاالهاي خام کشاورزي با کیفیت محیط

ایـن دو آزمـون بـر اسـاس     . استفاده گردید 2و فیشر 1چو -لین -لوین
تعداد مقاطع و دوره زمانی ویژه هر متغیر مناسب تشـخیص داده شـده   

بـراي برخـی از    3همچنین به علت وجـود مقـادیر مفقـود شـده    . است
مشاهدات مربوط به تعدادي از متغیرها آزمون فیشـر ویـژه متغیرهـاي    
                                                             
1- Levin- Lin- Chow (LLC) 
2- Fisher Type 
3- Missing Value 
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  :گزارش شده است) 7(اصل از ایستایی متغیرها در جـدول  نتایج ح. نامتوازن قابل کاربرد است
 

  هاي حیوانی و گیاهی روي محیط زیست نتایج حاصل از تخمین اثرات صادرات روغن - 5جدول 
Table 5- The results of animals and plant oil exports on environment  

  متغیر وابسته
Dependent variable 

 متغیرهاي مستقل
Independent variables  

 نمونه کشورهاي در حال توسعه
Developing countries 

 نمونه کشور هاي توسعه یافته
Development countries 

BOD 
G2SLS 

NitrousNEC2
SLS 

Methane
Ec2sls 

BOD 
G2SLS Nitrous FE Methane 

FE 
-0.00 

(-0.10) 
-0.04 

(-0.83) 
-0.13 

(-1.07) 
-0.00 

(-0.14) 
-0.69 

(-1.15) 
0.41 

 (-0.97) 
  ها روغن و چربی

Oil 
0.16 

(0.93)  
-1.03 

(-1.16)  
-0.72 

(-0.67)  
-0.04*** 
(-1.91)  

4.02** 
(2.10)  

2.46*** 
(1.85)  

GDP(-1)  سرانه 
Per capita GDP(-1) 

0.11*** 
(1.82)  

0.27 
(0.91)  

0.37 
(0.92)  

-0.00 
(-0.16)  

1.51* 
(29.75)  

0.95* 
(26.99)  

 آموزش
Education  

-0.08* 
(-2.75)  

-0.49* 
(-4.58)  

-0.49* 
(-3.66)  

-0.03** 
(-2.14)  

-5.09*** 
(1.83)  

1.51 
(0.78) 

 تراکم جمعیت
Population density  

0.00*** 
(1.66)  

-0.00 
(-0.66)  

-0.01 
(-0.80)  

0.00 
(0.37)  

-0.42** 
(-2.24)  

-0.29** 
(-2.26) 

 سرمایه گذاري مستقیم خارجی
FDI  

-0.09 
(-0.81)  

0.47 
(1.44)  

-0.21 
(-0.51)  

0.03 
(0.81)  

12.02 
(1.54)  

9.02*** 
(1.67)  

  جمعیت شهري
Urban population 

-0.00* 
(-3.12) 

0.00 
(0.09) 

-0.00 
(-0.55) 

-0.00* 
(-4.95) 

-0.00 
(-0.75) 

-0.00 
 (-0.78) 

  ارزش افزوده بخش کشاورزي
Agriculture value added  

-0.01 
(-0.73) 

0.10*** 
(1.79) 

0.11 
(1.57) 

-0.00 
(-0.18) 

-1.05 
(-0.62) 

0.51 
(0.43) GDP(2)  

-2.29* 
(-3.46)  

-9.41* 
(-2.61)  

-8.08** 
(-1.84)  

-1.29 
(-3.33)  

-93.73 
   (-1.58)  

-81.23** 
(-1.98)  

 مقدار ثابت
Constant 

     N تعداد مشاهدات  432  432  432 552 552     552
32.42* 82.43* 69.76* 43.16* 1968.22* 2393.89* 

 آماره والد
Wald stat  

Note: Variables are in Logarithm forms. Z statistics are in parentheses. *, **, *** represent significant at 1, 5, and 10 percent level 
respectively 

 Source: Research findingsیافته هاي تحقیق                            : مأخذ
  

طبق نتایج به دست آمـده از آزمـون ایسـتایی متغیرهـا مشـاهده      
شود براي تمامی متغیرها فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحـد رد   می

  . باشند شده و در نتیجه تمامی متغیرها در سطح ایستا می
 

  هانتیجه گیري و پیشنهاد
در ادبیات اقتصادي دو دهه اخیر اثر تجارت روي تخریـب محـیط   

یار مورد بررسی قرار گرفته و اکثر محققان یک رابطه تقریباً زیست بس
اما بررسی تجربـی نقـش   . اند منفی بین این دو متغیر را مالحظه کرده

هر کدام از اجزاي تجارت یعنی صادرات و واردات کمتـر انجـام شـده    
است و به طور خاص اثر بخش هاي مختلـف صـادرات روي کیفیـت    

در ایـن  . به ندرت انجام شده اسـت  محیط زیست علی رغم اهمیت آن
پژوهش رابطه بین صـادرات کاالهـاي خـام کشـاورزي و تعـدادي از      
متغیرهاي زیست محیطی موجود در ادبیات اقتصاد محیط زیست مورد 

کـه اثـرات هـر یـک از اجـزا صـادرات        بررسی قرار گرفت؛ ضـمن آن 

محصوالت خام کشاورزي روي شاخص هاي محیط زیسـت بـه طـور    
براي گروه کشور هاي توسعه یافتـه و گـروه کشـور هـاي در     جداگانه 

  . حال توسعه نیز بررسی شد
زن متغیرهـاي ابـزاري بـراي گـروه      نتایج حاصل از روش تخمین

کشور هاي توسعه یافته و کشور هاي در حال توسعه گویاي این است 
که افزایش صادرات کاالهاي خام کشاورزي توسط کشورهاي توسـعه  

دهـد   ست کشورهاي توسعه یافته را تحت تاثیر قرار نمیزی یافته محیط
ولی در گروه کشورهاي در حال توسعه با افزایش صادرات محصوالت 

زیست با افزایش انتشار گازهـاي متـان و     خام بخش کشاورزي محیط
البته . شود و آلودگی آب تاثیري نمی پذیرد اکسید نیتروژن آلوده تر می

ات محصـوالت خـام بخـش کشـاورزي     این نتیجه براي اجزاي صادر
یعنی بقوالت، آشامیدنی ها و روغن ها و چربـی هـا مصـداق نـدارد و     
همانند کشورهاي توسعه یافته با افزایش صـادرات ایـن فـراورده هـا،     

 . محیط زیست تحت تاثیر قرار نگرفته است
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  ارد کردن متغیر درجه بازبودن اقتصادنتایج اثرات صادرات کاالهاي خام کشاورزي بر کیفیت محیط زیست با و - 6جدول 

Table 6- The results of row agricultural exports on environment with entrance openness variable  
  متغیر وابسته

Dependent variable  
 متغیرهاي مستقل

Independent variables  

 نمونه کشورهاي در حال توسعه
Developing countries 

 کشور هاي توسعه یافته نمونه
Development countries  

BOD 
EC2SLS 

Nitrous 
EC2SLS 

Methane 
EC2SLS 

BOD 
EC2SLS 

Nitrous 
EC2SLS 

Methane 
G2SLS 

-0.03 
(-1.73 

0.29*** 
(3.96) 

0.197** 
(2.41) 

0.02 
(1.44) 

-0.34 
(-1.33) 

0.00 
(0.02) 

  محصوالت کشاورزي خام
Raw agriculture export  

-0.00 
(-0.16) 

-0.01 
(-0.20) 

-0.02 
(-0.31) 

-0.01 
(-0.22) 

1.62 
(1.56) 

0.44 
(1.07) 

  بازبودن اقتصاد
Economic openness 

0.17 
(1.10)  

-0.97 
(-1.09)  

-1.03 
(-1.15)  

-0.04* 
(-1.90)  

-1.11* 
(-1.78)  

0.60 
(1.51)  

GDP(-1)  سرانه 
Per capita GDP(-1)  

0.07 
(1.06)  

0.78** 
(2.25)  

0.76** 
(2.17)  

0.00 
(0.40)  

1.56* 
(36.09)  

0.95* 
(32.17)  

 آموزش
Education  

-0.12* 
(-3.51)  

-0.31* 
(-3.11)  

-0.34* 
(-2.89)  

-0.04 
(-2.48)  

-0.14 
(-0.79)  

-0.01 
(-0.09)  

 تراکم جمعیت 
Population Density 

0.00** 
(2.40)  

-0.00 
(-0.42)  

-0.00 
(-0.04)  

0.00 
(0.20)  

-0.18 
(-1.40)  

-0.11 
(-1.36)  

 سرمایه گذاري مستقیم خارجی
FDI 

-0.13* 
(-1.83)  

.57** 
(2.01)  

0.08 
(0.26)  

0.02 
(0.73)  

-0.47 
(-1.39)  

0.36* 
(1.85) 

  جمعیت شهري
Urban population  

-0.00* 
(-3.47)  

0.00 
(0.93)  

-0.00 
(-0.17)  

-0.00* 
(-4.59)  

0.00 
(0.48)  

0.00 
(0.26) 

  زيارزش افزوده بخش کشاور
Agriculture value added  

-0.01 
(-1.02) 

0.11** 
(1.96) 

0.12** 
(2.13) 

0.00 
(0.06) 

0.57* 
(3.05) 

0.32* 
(2.93) GDP(2)  

-1.037 
(-1.80)  

-14.33* 
(-3.76)  

-10.81* 
(-2.76)  

-1.32* 
(-4.31)  

-20.95* 
(-3.89)  

-27.29* 
(-8.67)  

 مقدار ثابت
Constant 

      N تعداد مشاهدات  432  432  432 552 552  552    
36.51*  

  
114.51*  

 
102.38*  

 
42.90*  

 
1349.86*  

 
1086.22*  

 
 آزمون والد

Wald stat  
Note: Variables are in Logarithm forms. Z statistics are in parentheses. *, **, *** represent significant at 1, 5, and 10 percent level 

respectively 
 Source: Research findingsافته هاي تحقیق                            ی: مأخذ

  
به عبارت دیگر سایر محصوالت خامی کـه در بخـش کشـاورزي    
صادرات می شوند، می توانند نقش مهمتري در آلودگی محیط زیسـت  
در کشورهاي در حال توسعه داشته باشند و این مـورد مـی توانـد بـه     

هاي شیمیایی و علف کـش هـا و نظـایر آن    دلیل افزایش مصرف کود
 . باشد

 
که در کشـورهاي در حـال توسـعه مثـل      از این رو با توجه به این

هاي تجارت  ایران حرکت به سمت افزایش صادرات غیرنفتی از اولویت
خــارجی محســوب شــده و در ایــن مســیر افــزایش صــادرات بخــش 

        یـد  کشاورزي از اجـزا اصـلی صـادرات غیـر نفتـی بـه حسـاب مـی آ
  :گردد پیشنهادات زیر در راستاي نتایج تحقیق ارائه می

در توسعه صادرات بخش کشاورزي تـالش گـردد تـا تـاثیر     ) الف
افزایش صادرات محصوالت خام بخش کشاورزي بر محیط زیست بـه  

درستی سنجش گردد و در صورت آلودگی بـیش از اسـتاندارد محـیط    
ین بخش تجدید نظـر  زیست، در سیاست ها و اولویت هاي صادراتی ا

  .گردد
با وضع استانداردهاي مشخص و در سـطح جهـانی، مصـرف    ) ب

بیش از حد کودهاي شیمیایی، حشره کش ها و سایر نهاده هایی کـه  
باعث افزایش آلودگی محیط زیست به بهاي تولید بیشـتر مـی گـردد،    

  . کنترل گردد
 تـر  هاي کاربردي در این حوزه بـیش  دامنه مطالعات و پژوهش) ج

شده و سایر اجزا تجـارت خـارجی نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و        
هایی سازگار با محیط زیست در جهت توسعه تجارت خـارجی   سیاست

  .اتخاذ گردد
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  نتایج آزمون ایستایی متغیرها - 7 جدول

Table 7- The results of variable stationary test 
 گروه کشورهاي د رحال توسعه

Developing countries  
 گروه کشورهاي توسعه یافته
Development countries  متغیرها  

Variables Fisher LLC    Fisher  LLC 
- -8.78*   - -3.51* Ln bod emission 
- -11.89*   - -4.31* LN NO emission 
- -19.80*   - -4.27* LNCH4emission 

  محصوالت کشاورزي خام *5.34- -   - *218.37
Raw agriculture export 

- -5.15*   - -9.71* GDP(-1)  سرانه 
Per capita GDP(-1) 

 آموزش *5.15- -   - *137.79
Education 

 تراکم جمعیت *5.34- -   *3.43- -
Population Density 

 سرمایه گذاري مستقیم خارجی *4.84- -   - *259.10
FDI 

  جمعیت شهري *5.91- -   - *177.24
Urban population 

  ارزش افزوده بخش کشاورزي *104×4.80- -   - *140.70
Agriculture value added 

 مجذور درآمد سرانه *5.35- -   *5.09- -
GDP(2) 

هکتار 100تعداد تراکتور در هر  *8.57- -   *106×1.00- -  
LN TRAC 

 مساحث اراضی زیرکشت *49.95- -   *5.97- -
LN LAND 
*, **, *** represent significant at 1, 5, and 10 percent level respectively 

 Source: Research findingsیافته هاي تحقیق                            : مأخذ
 
به جاي صادرات محصوالت خام کشاورزي که مستلزم استفاده ) د

توان به تولید محصـوالت   هاي آالینده محیط زیست است می از نهاده
غال داشـت کـه نیـاز داخلـی را تـامین کـرده و       کشاورزي و باغی اشت

در ایـن زمینـه وظیفـه    . تري به محیط زیست تحمیل نماید آلودگی کم
اي تعیـین الگـوي    هاي اجرایی، تحقیقاتی، دانشگاهی و منطقه دستگاه

کشت مناسب در هر منطقـه و پیشـنهاد آن بـه کشـاورزان در جهـت      
محـیط زیسـت    تامین اهداف بلندمدت رشد بخش کشاورزي و ایجـاد 

 .سالم است
که در مقاله تصریح شد صادرات محصوالت خـام   علی رغم این) ه

گردد؛ اما ممکن است ایـن   کشاورزي موجب تخریب محیط زیست می

 موضوع براي تمامی محصوالت اولیه بخش کشاورزي صـادق نباشـد  
همانگونه که در بررسی سه جزء صادرات محصوالت خام، این نتیجه (

و به عبارت بهتر ممکن است محصـوالتی باشـد کـه     )مصداق نداشت
رو بایـد بـا    از ایـن . به محـیط زیسـت آسـیب وارد نسـازد      صادرات آن

تر مشـخص کـرد چـه محصـوالت صـادراتی نقـش        هاي بیش بررسی
هاي  زیست از لحاظ مصرف نهاده  تري در تخریب محیط تر یا کم بیش

تـوان محصـوالت    در این زمینه نیز مـی . زیست دارد  مضر براي محیط
صادراتی را به تفکیک و به صورت تکی مورد بررسی قرار داد و تمرکز 

محیطی را روي محصوالتی گذاشـت کـه     هاي زیست تر سیاست بیش
  . نمایند تر آلوده می محیط زیست را بیش
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