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تاثیر تحوالت جمعیتی و ارزش افزوده کشاورزی بر شدت انرژی در
بخش کشاورزی ایران
نوید کارگر دهبیدی

1

سیما شافعی

2

محمد حسن طرازکار

3

محمد بخشوده

4

چکیده
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشوور در ایون ملاهعوه اتور تحوو
جمعیتی و ارزشافزوده بخش کشاورزی بر شد

مصرف انرژی در بخش کشاورزی

برای  24استان کشور طی دوره زمانی  1380اهی  1395مورد ملاهعه قورار گرفوتب بوا
توجه به نتایج آزمونهای ایستایی از رهیافت خودرگرسیو با وقفههای گسوترده نلیوی
استفاده شدب نتایج ملاهعه نشان داد که ارتباط میان مهاجر

از روستا به شهر و شد

مصرف انرژی در بخش کشاورزی ملفی بوده و مقودار کشوش در بیلدمود

-0/076
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 1دانشجوی دکتری اقتصاد ملابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
Kargar.navid@yahoo.com

 2دانشجوی دکتری اقتصاد ملابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
Simashafei@gmail.com
 3استادیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز mhtarazkar@yahoo.com
 4استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز bakhshoodeh@hotmail.com
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درصد استب همچلین جمعیت شاغل در بخوش کشواورزی و افوزایش فعاهیوتهوای
انسانی مرتبط با این بخش دارای ارتباط مثبت و معلیداری با شود
است و کشش جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در بیلدمد

مصورف انورژی

 0/326درصد اسوتب

بر طبق یافته های این تحقیق رابله ارزش افزوده بخش کشاورزی و شود
انرژی به صور

مصورف

-Uوارون بوده و از هحاظ آمواری معلویدار اسوتب همچلوین نقلوه

بازگشت ملحلی کوزنتس حودود  15هوزار میییوارد ریوا اسوتب بوه ملووور تعودیل
نیامدهای زیست محیلی ناشی از شد
از انرژیهای ناک و تجدیدنذیر

مصرف انرژی نیشلهاد میشود تا حد امکوان

استفاده شود.

طبقهبندی J10 Q40 Q01 :JEL

کلمات کلیدی :تحوو

جمعیتوی شود

مصورف انورژی ارزش افوزوده بخوش

کشاورزی استانهای ایران

مقدمه و بیان مساله
انرژی به علوان نیروی محرکهی بیشتر فعاهیتهای توهیدی و خدماتی جایگاه ویژهای در رشد و
توسعه اقتصادی دارد (آرمن و زارع  )1384و با به روز شدن تکلوهوژی انورژی بویش از نویش
اهمیت خود را در روند رشد اقتصادی به اتبا
در این میان شد

رسانده است (دییمینژاد و استادحسین )1389ب

انرژی که از تقسیم مصرف نهایی انورژی بور ارزش افوزوده (توهیود ناخواه

داخیی) بخشهای مختیف اقتصادی محاسبه میگردد (محمودی و جالهی اسفلد آبوادی )1396
از اهمیت ویژهای برخوردار استب ملاهعا

حاکی از آن است کوه شود

انورژی در کشوورهای

توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حا توسعه نایین تر است و به مواز
شد

توسعه اقتصوادی

انرژی کاهش یافته است (فرجزاده )1394ب به بیان دیگر بهبود کوارایی مصورف انورژی و

افزایش توسعه اقتصادی زم و میزوم یکدیگر هستلدب بلابراین انتوار میرود شد

انرژی همراه

با نیشرفت تکلوهوژیهای افزایش دهلده کارایی انرژی کاهش یابدب با این وجود در کشورهایی
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که با سرعت با یی صلعتی شدهاند همزمان با انتقا از فعاهیتهای اقتصادی انرژیاندوز (مانلود
کشاورزی سلتی ماهیگیری و تجار ) به فعاهیتهای انرژیبر (مانلد صلایع فو د و سیمان و نیز
صلایع شیمیایی نفت و کاغذ) شد

انرژی نیز با سرعت با یی افزایش یافته اسوتب اموا هموین

که صلعتی شدن محقق شد ارزش افزوده بیشتر و به تبع آن درآمدهای با تر به افوزایش تقااوا
برای خدما

حرفهای و تجاری ملجر شده و از شد

انرژی در فعاهیوتهوای اقتصوادی کاسوته

شودب هذا نیشرفت در کارآیی انرژی درون بخشی و انتقا
تعیینکللده اندازه و جهت تغییر در شد

میانبخشی در اقتصاد هر دو با هوم
1

انرژی کشورها هستلد (باکسی و گرین )2007ب

از طرف دیگر قرن بیست و یکم در راستای توسعه اقتصادی با یک گذار جمعیتی آغاز شده و
جمعیت شهری نیمی از جمعیت جهان را در برگرفته و مهاجر

و جابهجایی جمعیتی روند

شهرنشیلی نابهلجار معاصر را تشدید کرده است (کارگر دهبیدی و طرازکار )1398ب براساس
گزارشا

سازمان میل نیشبیلی میشود تا سا  2030شهرها شصت درصد از جمعیت جهان را

در خود جای دهلد (فلرس و معبودی )1389ب از دید تئوریهای اقتصادی مهاجر

جمعیت

روستایی به سمت ملاطق شهری عمدتا بدهیل وجود شکاف درآمدی بین ملاطق روستایی و ملاطق
شهری اتفاق میافتدب آتار و تبعا

مهاجر

داخیی (از ملاطق روستایی به ملاطق شهری) از دید

اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده استب در کلار آتار مثبت مهاجر

به شکل رفع نیاز نیروی کار

ملاطق شهری با افزایش صلعتی شدن جوامع میتوان به آتار ملفی و اقتصادی آن از جمیه افزایش
نرخ بیکاری در کوتاهمد

افزایش بیکاری نلهان گسترش فعاهیتهای غیرموهد و انواع

مشاغلهای غیررسمی اشاره نمود (عیسیزاده و مهرانفر )1389ب یکی دیگر از آتار ندیده مهاجر
به شهرها تاتیر آن بر اهگوی مصرف بلور عام و اهگوی مصرف انرژی بلور خاص استب رشد
فعاهیتهای صلعتی و شهری با انتقا نیرویکار از بخش کشاورزی همراه استب این امر کاهش
نسبت توهیدکللدگان محصو

کشاورزی به مصرفکللدگان آن را به دنبا دارد که بهدهیل کاهش

توهید باعث میشود واردا

کشاورزی و موادغذایی در اوهویت برنامههای کشور قرار گیردب

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Baksi & Green
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تغییرا

فلی در زمیله کشاورزی و بویژه استفاده از تکلوهوژیهای کاراندوز نیز باعث میشود

کشاورزان مزارع را رها کرده و به فعاهیتهای شهری روی آورندب این تغییرا

افزایش مستقیم و

غیرمستقیم مصرف انرژی را نیز به دنبا دارندب از این رو افزایش سرانه مصرف انرژی و همچلین
مصرف به ازای هر واحد توهید در اتر مهاجر

بدیهی به نور میرسد (جونز)1989 1ب

همانلد سایر ملاطق دنیا ساختار جمعیت در کشورهای آسیایی و خاورمیانه نیز به سرعت در
حا تغییر است (طرازکار و کارگر )1397ب ایران نیز از این قاعده مستثلی نبوده و طی سا های
گذشته عالوه بر توسعه شهرها جمعیت شهری بشد

افزایش یافته استب جمعیت شهری

ایران که در نخستین سرشماری انجام شده در کشور در سا  1335حدود  31درصد از کل
جمعیت بوده در آخرین سرشماری در سا 1395به  74درصد افزایش یافته است (مرکز آمار
)1397ب ندیده افزایش جمعیت شهری در ایران را میتوان به دهیل توسعه صلعتی اسکان و
تمرکز عشایر در شهرهای نو بلیاد تبدیل شدن تعدادی از نقاط روستایی به شهر دانستب این
مهاجر ها میزان مصرف انرژی را تحت تاتیر قرار داده استب به عبارتی دیگر با انتقا نیروی
کار از فعاهیتهای کشاورزی به اشتغا در بخش صلعت و خدما

شد

مصرف انرژی

دستخوش تغییر میشودب طی سا های اخیر بیشترین میزان مصرف نهایی انرژی در میان
بخشهای مختیف اقتصاد متعیق به بخش صلعت است به طوری که در سا های  1384تا
 1391مصرف نهایی این بخش  1/7برابر شده و از  181/3میییون بشکه معاد نفت خام به
 303/7میییون بشکه افزایش یافته است (وزار

نیرو )1398ب اما روند افزایشی مصرف انرژی

در ایران توام با بهرهوری نایین استب (فرجزاده )1394ب به طوری که در سا  2015متوسط
انرژی مصرفی به ازاء هر د ر توهید در ایران معاد  7/794مگاژو است که این میزان در جهان
به طور متوسط حدود  5/131مگاژو میباشد (شاخ

توسعه انسانی)2019 2ب اهمیت تاتیر

مصرف انرژی در اقتصاد ایران از آنجا ناشی می شود که عمدهی درآمد ایران از طریق صادرا
محصو

نفتی و نتروشیمی است و با مصرف ناکارای انرژی در داخل ملابع ارزی زیادی از

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Jones
2 World Development Indicators
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دست می رودب همچلین بخش زیادی از افزایش تقااای مصرف انرژی در ایران از ملابع فسییی
تأمین میشود و مصرف آنها انتشار گازهای گیخانهای و آهوده شدن هوا را به همراه دارد
(محمدباقری )1389ب
با توجه به روند فعیی افزایش مهاجر

سرعت صلعتی شدن کاهش سهم بخش کشاورزی

در فعاهیتهای اقتصادی و نیز افزایش مصرف انرژی در بخش صلعت طی سا های اخیر
شلاخت عوامل تاتیرگذار بر مصرف و شد

انرژی اهمیت زیادی داردب بر این اساس با توجه

به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور این ملاهعه به بررسی ارتباط میان تحو
در قاهب مهاجر

جمعیتی

روستاییان به شهرها و ارزشافزوده بخش کشاورزی با شد

مصرف انرژی

در بخش کشاورزیِ استانهای مختیف کشور جهت سیاستگذاریهای بیلدمد

نرداخته استب

پیشینه تحقیق
روابط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی از زمان بروز شوکهای نفتی در دهوه  70مویالدی و
ایجاد نوسانا

شدید در قیمت حامل های انرژی مورد توجه قورار گرفوت (فالحوی و هاشومی

)1389ب از این میان می توان به ملاهعه ساروار 1و همکاران ( )2018اشاره کرد که نتایج متفواوتی
در مورد وجود رابله میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متفواو
کللده انرژی و یا صادر کللده انرژی یافتلدب نتایج ملاهعا

وارد

نابیو-رومر و جیسس )2016( 2فیزنیا

و کور  )2016( 3وانگ 4و همکاران ( )2018و محمد )2019( 5تأییدی بور وجوود رابلوه بوین
مصرف انرژی و رشد اقتصادی استب نابیو-رومر و جیسس ( )2016و فیزنیوا و کوور

()2016

نشان دادند که رشد اقتصادی ملجر به افزایش مصرف انرژی میگرددب در همین زمیلوه خوان 6و
همکاران ( )2019در نژوهش خود برای  193کشور جهان نشان دادند که مصرف انرژی بر رشد
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Sarwar
2 Pablo-Romero & Jesús
3 Fizaine & Court
4 Wang
5 Muhammad
6 Khan
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اقتصادی تاتیرگذار استب همچلین نتوایج ملاهعوه واحود 1و همکواران ( )2019نشوان داد کوه در
کشورهای در حا توسعه نسبت به کشورهای توسوعه یافتوه شوواهد بسویاری مبلوی بور رابلوه
مستقیم بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود داردب
ارتباط شد

مصرف انرژی و رشد اقتصادی در قاهب فرایه زیست محیلی کوزنتس در

بخش های مختیفی از جهان مورد آزمون قرار گرفته استب فرایه مذکور حاکی از آن است که
یک رابله  -Uبرعکس میان رشد اقتصادی و شد

مصرف انرژی برقرار استب بر اساس ملحلی

زیست محیلی کوزنتس با افزایش رشد اقتصادی در ابتدا شد

مصرف انرژی افزایش یافته و

نس از رسیدن به یک نقله بحرانی (نقله بازگشت) شد

مصرف انرژی کاهش مییابد

(جیانگ 2و همکاران 2014؛ بییجییی 3و همکاران 2017؛ فضیی و عباسی)2018 4ب نتایج
ملاهعه جیانگ و همکاران ( )2014حاکی از تایید فرایه زیست محیلی کوزنتس برای کشور
چین است و رابله  -Uبرعکس میان رشد اقتصادی و شد
ملاهعهای دیگر بییجییی و همکاران ( )2017رابله شد

مصرف انرژی وجود داردب در

مصرف انرژی و رشد اقتصادی را

برای کشورهای مختیف آزمون کردند و نتایج متفاوتی حاصل شدب بر اساس ملاهعه مذکور برای
کشورهای چین اندونزی و نپا

یک رابله  -Uبرعکس میان رشد اقتصادی و شد

مصرف

انرژی برقرار است و فرایه زیست محیلی کوزنتس برای سه کشور فوق تایید گردیدب در
مقابل فرایه زیست محیلی کوزنتس برای سه کشور هلد فیییپین و ماهزی تایید نمیشود و
رابلهای -Uشکل میان رشد اقتصادی و شد
رابلهای خلی میان میان رشد اقتصادی و شد

مصرف انرژی برقرار استب همچلین در ویتلام
مصرف انرژی وجود دارد و برای سه کشور

بلگالدش تاییلد و کرهجلوبی رابله معلیداری میان رشد اقتصادی و شد

مصرف انرژی وجود

نداردب در ملاهعهای دیگر فضیی و عباسی ( )2018فرایه زیستمحیلی کوزنتس را برای
مجموعه کشورهای گروه  D-8شامل بلگالدش مصر نیجریه اندونزی ایران ماهزی ناکستان و
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Waheed
2 Jiang
3 Bilgili
4 Fazli & Abbasi
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ترکیه تایید نمودندب در داخل تقوی و همکاران ( )1394نشان دادند که رشد اقتصادی در دو حد
آستانهای بر شد

انرژی تاتیر میگذاردب در آستانه او باعث افزایش شد

دوم ملجر به کاهش شد

انرژی و در آستانه

انرژی میشود که بیانگر تأیید فرایه زیست محیلی کوزنتس استب

نژوهشهای متعددی در ارتباط با نیوند شد

مصرف انرژی با تحو

جمعیتی انجام

گرفته استب از جمیه نتایج ملاهعه بییجییی و همکاران ( )2017برای  10کشور آسیایی طی
سا های  1990تا  2014نشان داد که جمعیت شهری و روستایی به ترتیب تاتیری ملفی و مثبت
بر شد

مصرف انرژی میگذارندب نتایج ملاهعه فضیی و عباسی ( )2018برای مجموعه

کشورهای گروه  D-8نشان داد که نرخ شهرنشیلی تاتیری مثبت بر شد

مصرف انرژی داردب

همچلین یافتههای ملاهعه هیو و شی )2013( 1اهیو  2و همکاران ( )2014و ما )2015( 3حاکی
از ارتباط مثبت جمعیت شهری و شد
یورک )2007( 4تغییرا

مصرف انرژی در کشور چین استب در نژوهشی دیگر

جمعیتی و مصرف انرژی را در 14کشور عضو اتحادیهی ارونا بررسی

نمودب وی با توجه به فرایهی زیستمحیلی کوزنتس مبحث نوسازی (مدرنیزاسیون) را به
همراه ساختار جمعیتی روی مصرف انرژی برآورد کرد و نشان داد که اندازهی جمعیت و
ساختار سلی بر مصرف انرژی تاتیرگذار استب کرونلبرگ )2009( 5نیز اتر تغییرا
جمعیتشلاختی بر مصرف انرژی را در کشور آهمان بررسی نمودب بر اساس ملاهعه وی از آنجا
که اهگوهای مصرفی افراد ساهخورده با افراد جوان متفاو

است افزایش در نسبت افراد نیر

اهگوی مصرف همگانی را متاتر میکلدب شهباز 6و همکاران ( )2017اتر جمعیت شهری بر
مصرف انرژی را در کشور ناکستان مورد بررسی قرار دادندب شواهد تجربی نشان داد که
شهرنشیلی اتر مثبتی بر مصرف انرژی داردب در ملاهعا

داخیی آرمن و زارع ( )1388به بررسی

رابله عییت گرنجری میان مصرف انرژی در بخشهای مختیف اقتصاد (خانگی و تجاری
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Liu & Xie
2. Elliott
3. Ma
4. York
5. Kronenberg
6. Shahbaz
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صلعت خمل و نقل و کشاورزی) و رشد اقتصادی در ایران نرداختلد و نتایج ملاهعه نشان داد
که یک رابله عییت گرنجری 1یک طرفه از مصرف انرژی در بخش خانگی تجاری و حمل و
نقل به رشد اقتصادی وجود داردب به عبارتی دیگر افزایش مصرف انرژی در این بخشها محرک
رشد اقتصادی استب قلبری و همکاران ( )1391و سالطین و محمدی ( )1395اتر جمعیت
شهری بر مصرف انرژی را به ترتیب در ایران و کشورهای ملتخب صادرکللده نفت مورد بررسی
قرار دادندب نتایج این ملاهعا

حاکی از آن است که جمعیت شهری تاتیر مثبت و معلاداری بر

مصرف انرژی میگذاردب در مقابل عیسیزاده و مهرانفر ( )1389دریافتلد که رابلهای یک طرفه و
کوتاه مد

از مصرف انرژی به جمعیت شهری وجود دارد و در بیلدمد

نتایج ملاهعه فوق نشان داد که انتقا نیرویکار و افزایش مهاجر
صلعت سبب تغییرا
مرور ملاهعا

ارتباط دوطرفه استب

از بخش کشاورزی به بخش

مصرف انرژی میشودب

تجربی نشان می دهد که با توجه به روند رو به رشد مهاجر

روستاییان به

شهر هدایت سیاست های بخش انرژی برای قدم برداشتن در مسیر توسعهی اقتصادی را بیش
از نیش نمایان تر کرده و هذا بررسی و تبیین رابله ی شد

انرژی و تحو

جمعیتی امری

اروری استب در این راستا ملاهعه حاار با استفاده از دادههای ترکیبی  24استان کشور طی
دورهی  1380-1395عوامل موتر بر شد

انرژی در بخش کشاورزی را مورد ملاهعه قرار

داده استب

مبانی نظری
یکی از کاربردیترین روشهای بررسی رابلهی رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیسوت ملحلوی
کوزنتس استب بلور معمو این ملحلی نشان میدهد که یک رابله  -Uوارون میان توهید بعلوان
معیاری از رشد اقتصادی و آهودگی وجود داردب بر اساس ملحلوی زیسوت محیلوی کووزنتس بوا
افزایش رشد اقتصادی در ابتدا انتشار آهودگی افزایش یافته و نس از رسیدن به یک نقله بحرانی
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Granger causality
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(نقله بازگشت) انتشار آ یلده کاهش مییابدب این نقله برای آ یلدههوا و شواخ
زیستی متفاو

هوای محویط

یکسان نیستب بر این اساس برای بررسی رابلهی مذکور یک اهگوی درجه دوم

مورد استفاده قرار می گیرد (اگرس و چمپاین:)1999 1

E it  B0  B1GDPit  B2GDPit2   Zit  it

() 1

در این مد اندیس  iو  tبه ترتیب مقاطع و زمان را نشان می دهلدب  Eشاخ
محیط زیست و  GDPشاخ

کیفیت

رشد اقتصادی استب  Zنیز سایر متغیرهای تاتیر گذار بر کیفیت

محیط زیست را نشان می دهد و  جمیه اخال مد استب از آنجا که بخش زیادی از افزایش
تقااای مصرف انرژی از ملابع فسییی تأمین میشود و مصرف آنها انتشار گازهای گیخانهای را
به همراه دارد در ملاهعا

بسیاری از مصرف انرژی و یا شد

آ یلدگی استفاده شده است (عقیل و بو

2

2001؛ سویتاس و ساری2006 3؛ بییجییی 4و

همکاران )2017ب در این نژوهش به نیروی از ملاهعا
و تحو

جمعیتی در بخش کشاورزی بر شد

آن بهعلوان شاخصی از انتشار

یاد شده اترا

ارزش افزوده کشاورزی

انرژی بخش کشاورزی ایران با بهره گیری از

مد ارائه شده توسط بییجییی و همکاران ( )2017در قاهب رابله ( )2بررسی شدب
ب
) EI agri .it  f (GDPagri .it , Pagri .it ,UPit

()2

2
LnEI agri .it   0  1 LnGDPagri .it   2 LnGDPagri
 3 LnPagri .it
. it

  4UPit  eit

در مد فوق  Lnمعرف هگاریتم طبیعی استب اندیس  iو  tبه ترتیب استان (مقلع) و زمان
را نشان میدهلدب  EI agriشد

مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران است که از تقسیم

مصرف انرژی به ارزش افزوده به دست میآیدب این شاخ

نشان میدهد که برای توهید مقدار

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Agras & Chapman
2 Aqeel and Butt
3 Soytas and Sari
4 Bilgili
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معیلی از کا ها و خدما

(برحسب واحد نو ) چه مقدار انرژی به کار رفته استب GDPagri

ارزش افزوده بخش کشاورزی است که برحسب میییون ریا محاسبه شده استب  UPمیزان
مهاجر

از روستا به شهر استب  Pagriجمعیت بخش کشاورزی استب

چلان چه  β1 > 0و  β2 < 0باشد یک رابله  -Uشکل میان ارزش افزوده و شد

انرژی

برقرار استب همچلین در صورتی که  β1< 0و  β2 > 0باشد یک رابله  -Uوارون بین ارزش
افزوده بخش کشاورزی و شد

انرژی در این بخش وجود دارد و انتوار میرود در نقله

بازگشت روند انتشار آ یلده تغییر کلدب در صورتی که  β1 = β2= 0باشد؛ هیچ رابلهای بین
درآمد و شد

انرژی در بخش کشاورزی وجود نداردب اگر  β1> 0و  β2= 0باشد یک رابله

یکلواخت اف زایشی یا رابله خلی بین درآمد و شد

انرژی وجود داردب همچلین در صورتی که

 β1> 0و  β2 = 0باشد یک رابله یکلواخت کاهشی بین درآمد و شد
انتوار میرود که افزایش در مهاجر

تاتیری ملفی بر شد

انرژی برقرار استب

انرژی در بخش کشاورزی داشته

باشدب به عبارتی دیگر عالمت  β4ملفی باشدب در مقابل انتوار بر این است که با افزایش جمعیت
کشاورزان شد

مصرف انرژی افزایش یابد و اریب  β3مثبت بدست آید (بییجییی و

همکاران )2017ب

روش تحقیق
در مد های نلل (ترکیبی) نیز همانلد مد های سری زمانی در صور

غیر ایسوتا بوودن متغیرهوا

مسئیه رگرسیون ساختگی مصداق خواهد داشت و مشاهده  R2با ناشی از وجود متغیر زموان بوه
واسله ارتباط حقیقی بین متغیرها نمیباشد (باهتاجی)2008 1ب بلابراین کاربرد آزمون ریشه واحد
دادههای ترکیبی جهت تضمین صحت و اعتبار نتایج امری اوروری اسوتب در ایون نوژوهش بوه
ملووور بررسووی ایسوتایی متغیرهووا از دو آزموون ایسووتایی ایوم 2و همکوواران ( )2003و هوووین 3و
همکاران ( )2002استفاده شدب
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Baltagi
2 Im
3 Levin
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در مواردی که ایستایی متغیرها از درجههای مختیف باشد برآوردهای مختیف دادههای نلل
مانلد اترا

تابت 1اترا

تصادفی 2و برآورد حداقل مربعا

معموهی مختیط ()Pooled OLS

ناملاسب هستلدب همچلین در برخی از روشهای فوق مانلد حداقل مربعا

3

معموهی مختیط

( )Pooled OLSعرض از مبداء و ارایب برای تمام مقاطع عرای یکسان استب در روش
اترا

تابت نیز اگر چه عرض مبداء برای هر مقلع (استان) متفاو

است اما این محدودیت

وجود دارد که ارایب برای تمام مقاطع یکسان است (باهتاجی )2008ب همچلین در صورتی که
برخی از متغیرهای مستقل درونزا نیز باشلد و با جمیه نسماند همبستگی داشته باشلد برآوردگر
اترا

تابت با مشکل اریب مواجه خواهد بود (کمپوس و کیلوشیتا)2008 4ب مد های اترا

تابت دارای محدودیت در درجه آزادی نیز هستلدب درمقابل مد اترا

تصادفی با مشکال

کمتری از جمیه درجه آزادی مواجه استب اما این روش نیز با فرض محدودیت زمان مواجه
است بدین مفهوم که جمیه خلا در هر دوره با دوره قبل همبسته نیست (آهرانو)2003 5ب بعالوه
برآوردهای نویا مانلد روش گشتاورهای تعمیم یافته نلیی ( 6)Panel GMMبرای مد های نانل
که دارای دوره زمانی طو نی هستلد ملاسب نیستلد (احمد 7و همکاران )2016ب
در مقابل رهیافت خود رگرسیو با وقفههای گسترده نلیی دارای ویژگیهای ملاسبی است که
موجب شده در ملاهعا

جدید بیشتر مورد توجه نژوهشگران قرار گیردب از جمیه این روش در

مواردی که متغیرهای مورد استفاده در مد

در یک سلح ایستا نباشلد مورد استفاده قرار می-

گیرد (نسران و شین)1998 8ب همچلین از این رهیافت در برآورد دادههای نلل که دارای سری
زمانی طو نی باشلد نیز قابل استفاده استب اهبته این روش انعلاف نذیری با یی در خصوص
تعداد داده دارد و هذا در برآورد مد هایی با تعداد اندک دادههای سری زمانی نیز کاربرد فراوان
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Fixed Effect
2 Random Effect
)3 Pooled Ordinary Least Square (pooled OLS
4 Campos & Kinoshita
5 Arellano
)6 Panel Generalized Methods of Moments (panel GMM
7 Ahmed
8 Pesaran & shin
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دارد (احمد و همکاران )2016ب رهیافت خود رگرسیو با وقفههای گسترده نلیی دارای سه
ساختار شامل روش میان گروهی ( 1)MGروش میان گروهی تیفیقی ( 2)PMGو روش اترا
تابت نویا (3)DEFجهت برآورد روابط کوتاهمد

و بیلدمد

استب هر سه روش از برآوردگر

حداکثر راستلمایی استفاده مینمایلدب
اوهین ساختار رهیافت خود رگرسیو با وقفههای گسترده نلیی روش میان گروهی ()MG
است که بوسییه نسران و اسمیت )1995( 4ارایه شده استب این روش ارایب بیلدمد
بوسییه میانگینگیری از ارایب بیلدمد

را

برآورد شده برای هر مقلع مثالً برای هر استان بعلوان

یک مقلع بدست میآوردب این چارچوب برای هر استان یک توایحی جداگانه برآورد نموده و
سپس نارامترها را با میانگینگیری غیروزنی از ارایب برآورده شده برای هر استان بدون اعما
هیچگونه محدودیتی اندازهگیری میکلدب هذا ارایب کوتاهمد
روش میان گروهی ( )MGمیتوانلد ناهمگن باشلدب بعبار
ارایب برآوردی و خلای معیار برای هر استان متفاو

و بیلدمد

برآورد شده در

بهتر در این روش عرض ازمبداء

است (چایتیپ 5و همکاران )2015ب

روش میان گروهی تیفیقی ( )PMGتوسط نسران 6و همکاران ( )1999توسعه داده شدب این
روش برای تمام مقاطع (استانها) در بیلدمد
روش ارایب کوتاه مد

ارایب همگلی برآورد مینمایدب اما در این

برآورد شده برای هر استان بملوور تعدیل به سمت تعاد بیلدمد

ناهمگن هستلدب همچلین در روش میان گروهی تیفیقی ( )PMGعالمت اریب تصیح خلا باید
ملفی باشد و جمال

نسماند مد تصحیح خلای در این روش اهزاماً خود ناهمبسته باشلدب

در روش اترا

تابت نویا ( ) DEFهمانلد روش میان گروهی تیفیقی ( )PMGارایب

هم جمعی بیلد مد

تابت

برآورد شده برای تمام مقاطع یکسان استب در مقابل روش اترا

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
)1 Mean Group (MG
)2 Pooled Mean Group (PMG
)3 Dynamic Fixed Effect (DFE
4 Pesaran & Smith
5 Chaitip
6 Pesaran

تأثیر تحوالت جمعیتی و ارزش افزوده کشاورزی بر شدت انرژی در 199 ...

نویا ( ) DEFبر خالف روش میان گروهی تیفیقی ( ) PMGدارای سرعت تعدیل کمتری است
و ارایب کوتاه مد

آن همگن هستلدب همچلین روش اترا

اریب همزمانی معاد

هستلد (باهتاجی و کائو)2001 1ب همچلین ذکر این ملیب اروری

است که با فرض شیب همگن در بیلدمد
دو روش اترا

تابت نویا ( )DEFدارای مشکل

روش میان گروهی تیفیقی ( )PMGدر مقایسه با

تابت نویا ( )DEFو میانگروهی ( ) MGکاراتر است (نسران و همکاران

)1999ب در این ملاهعه به ملوور برآورد رابله ( )2از سه روش  MG PMGو  DFEاستفاده
شد و جهت انتخا ب اهگوی ملاسب میان این سه روش از آزمون هاسمن )1978( 2در قاهب
رابله ( )3استفاده شدب
H 0  differencein coefficients no systematic

()3

H1  difference in coefficients is systematic

فرایه  H 0بیانگر آن است که تفاو

در ارایب سیستماتیک و قاعدهملد نیستب عدم رد

این فرایه به معلای برتری برآوردگر  PMGنسبت به دو برآوردگر  MGو  DFEاست (احمد و
همکاران )2016ب
از مجموع  31استان به دهیل محدودیت دادهای اطالعا

 24استان شامل آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی اردبیل اصفهان ایالم بوشهر تهران خراسان راوی خوزستان زنجان
سیستان و بیوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیویه و بویر احمد
گیستان گیالن مازندران مرکزی همدان و یزد جمعآوری و در مد مورد استفاده قرار گرفتب
دادههای مورد نیاز شامل میزان شد

مصرف انرژی ارزش افزوده بخش کشاورزی مهاجر

و

جمعیت بخش کشاورزی به تفکیک هر استان برای دوره  1380اهی  1395از مرکز میی آمار
ایران ( )1397استخراج شدب به ملوور برآورد مد در این ملاهعه از نرم افزارهای  STATA13و
 EVIEWS9استفاده شدب
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Baltagi & Kao
2 Hausman
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یافتههای تحقیق
ارزش افزوده کشاورزی و تحو

در ابتدا به ملوور ارزیابی اترا

جمعیتی بر شود

مصورف

انرژی ایستایی متغیرها مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن در جدو ( )1نشان میدهود کوه بور
اساس هر دو آزموون هووین و همکواران ( )2002و ایوم و همکواران ( )2003متغیرهوای ارزش
افزود ه بخش کشاورزی و توان دم آن در سولح ایسوتا نیسوتلد و تفااول مرتبوه او آنهوا ایسوتا
می باشدب در مقابل متغیرهای شد

انرژی جمعیت بخش کشاورزی و مهاجر

در سلح ایسوتا

هستلدب همچلین به ملوور اطمیلان از عدم وجود همخلی میان متغیرهای مورد ملاهعوه اوریب
همبستگی متغیرهای مست قل مورد بررسی قورار گرفوت و نتوایج نشوان داد کوه متغیرهوای موورد
بررسی دارای اریب همبستگی جزئی (کمتر از  )0/3با یکودیگر بووده و فراویه عودم وجوود
همخلی در میان متغیرها تایید میگرددب
جدول  -1نتایج آزمون ایستایی متغیرها
لوین ،لین و چاو ()LLC

متغیرها
هگاریتم شد

انرژی

هگاریتم توان او ارزش افزوده
کشاورزی
هگاریتم توان دوم ارزش افزوده
کشاورزی
هگاریتم جمعیت بخش
کشاورزی
هگاریتم مهاجر
شهر

از روستا به

ایم ،پسران و شین ()IPS

وضعیت

سطح

وقفه

سطح

وقفه

ایستایی

***-14/828

-

***-11/242

-

)I(0

-0/070

***-11/876

2/044

***-6/735

)I(1

1/118

***-11/286

3/164

***-6/337

)I(1

***-68/286

-

***-59/265

-

)I(0

-11/444

-

***-5/834

-

)I(0

ملبع :یافته های نژوهش (* ** *** به ترتیب معلی داری در سلح  5 10و  1درصد استب)
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در ادامه به ملوور برآورد رابله ( )2با توجه به نتایج آزمونهای ایستایی از
 ARDLاستفاده شدب اما قبل از برآورد مد

رهیافت Panel

برآوردگرهای مختیف این رهیافت مورد مقایسه

قرار گرفتلد که نتایج آن در جدو ( )2آورده شده استب
جدول -2نتایج آزمون هاسمن
بین دو برآوردگر ( )PMGو ()MG

(0/19 )0/978

بین دو برآوردگر ( )PMGو ()DFE

(0/03 )0/999

ملبع :یافتههای نژوهش (* ** *** به ترتیب معلی داری در سلح  5 10و  1درصد استب)

نتایج آزمون هاسمن در جدو ( )2نشان می دهد که با عدم رد فرایه  H 0در قاهب
رابله ( )3برآوردگر  PMGنسبت به دو برآوردگر  MGو  DFEاز کارایی زم برخوردار
استب هذا در این ملاهعه از برآوردگر  PMGاستفاده شد که نتایج آن در جدو ( )3ارائه شده
استب با توجه به این که تمام متغیرها به صور

هگاریتم طبیعی در مد استفاده شده است

مقادیر ارایب به دست آمده را میتوان به علوان کشش شد

انرژی نسبت به هر یک از

مت غیرهای مربوطه تفسیر نمودب
جدول -3نتایج حاصل از برآورد بلندمدت و کوتاهمدت اثرات ارزش افزوده کشاورزی و تحوالت جمعیتی بر
شدت مصرف انرژی
متغیر

ضرایب

خطای معیار

آماره

Z

احتمال

رابله بیلدمد
هگاریتم توان او ارزش افزوده کشاورزی

***0/302

0/093

3/24

0/001

هگاریتم توان دوم ارزش افزوده کشاورزی

***-0/009

0/002

-3/29

0/001

هگاریتم جمعیت بخش کشاورزی

***0/326

0/087

3/74

0/000

از روستا به شهر

***-0/076

0/021

-3/58

0/000

***-8/088

0/634

-12/74

0/000

هگاریتم مهاجر

عرض از مبدا

رابله
کوتاهمد
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ادامه جدول -3نتایج حاصل از برآورد بلندمدت و کوتاهمدت اثرات ارزش افزوده کشاورزی و تحوالت
جمعیتی بر شدت مصرف انرژی
متغیر

ضرایب

خطای معیار

-0/070

0/508

-0/14

-0/001

0/015

-0/01

0/993

تفاال مرتبه او هگاریتم جمعیت بخش کشاورزی

138/774

140/567

0/99

0/324

از روستا به شهر

-0/489

0/894

-0/549

0/583

***-1/039

0/073

-14/15

0/000

تفاال مرتبه او هگاریتم توان او ارزش افزوده
کشاورزی
تفاال مرتبه او هگاریتم توان دوم ارزش افزوده
کشاورزی
تفاال مرتبه او هگاریتم مهاجر
جمیه تصحیح خلا

آماره

Z

احتمال
0/890

-1/272= Schwarz criterion

= -0/0004Mean dependent var

= -2/869 Akaike info criterion

= 0/047SE. of regression

= 664/574 Log likelihood

= 0/072SD. Dependent var

ملبع :یافتههای نژوهش (* ** *** به ترتیب معلی داری در سلح  5 10و  1درصد استب)

با توجه به نتایج جدو ( )3با یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی با
تابت بودن سایر شرایط انتوار میرود که شد

انرژی حدود  0/3درصد افزایش نیدا کلدب با

توجه به معلیداری ارایب توان او و دوم ارزش افزوده بخش کشاورزی میتوان گفت که در
بیلدمد

یک رابلهی -Uشکل برعکس میان شد

انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزی

برقرار استب بر این اساس با افزایش ارزش افزوده در بیلدمد

ابتدا شد

انرژی افزایش

مییابدب اما در نهایت روندی نزوهی نیدا میکلدب به ملوور بررسی بهتر این مواوع در نمودار
( )1رابلهی بیلدمد

میان شد

در این نمودار مقادیر به صور

انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزیِ ایران ارائه شده استب
هگاریتم طبیعی استب همان طور که مشاهده میشود یک شکل

 Uوارون میان ارزش افزوده و شد

انرژی برقرار استب

تأثیر تحوالت جمعیتی و ارزش افزوده کشاورزی بر شدت انرژی در 203 ...

LnEIagri
3
2.5

2
1.5
1

0.5

LnGDPagri

0
32

28

24

20

16

12

4

8

0

نمودار -1رابطهی بلندمدت میان ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در ایران
ملبع :یافتههای نژوهش

با توجه به نمودار ترسیمی حداکثر این ملحلی در نقله  14986/248میییارد ریا
( )LnGDPagri= 16.522استب از این رو انتوار میرود در ابتدا با افزایش ارزش افزوده بخش
کشاورزی شد

مصر انرژی افزایش یابدب این واعیت تا قبل از مرز ارزش افزوده بخش

کشاورزی  14986/248میییارد ریا ادامه دارد و نس از آن انتوار میرود شد

انرژی در بخش

کشاورزی کاهش نیدا کلدب
نتایج جدو ( )3نشان میدهد که با مهاجر

از روستا به شهر شد

کشاورزی کاهش مییابدب به طوری که با ده درصد افزایش در این شاخ
مصرف انرژی در بیلدمد

انرژی در بخش
انتوار میرود شد

حدود  0/76درصد کاهش نیدا کلدب همچلین اشتغا افراد در بخش

کشاورزی تاتیری مثبت و معلی دار بر شد

مصرف انرژی در این بخش داردب با توجه به

اریب بدست آمده با افزایش  1درصدی در جمعیت کشاورزان انتوار میرود که شد
مصرف انرژی در بیلدمد

حدود  0/32درصد افزایش یابدب
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اریب جمیه تصحیح خلا ملابق نتایج جدو ( )3نشان دهلدهی وجود رابلهی بیلدمد
معلادار بین متغیرهای اهگو استب این اریب در سلح احتما  1درصد معلیدار و دارای عالمت
ملفی استب به طوری که انتوار میرود در هر دوره حدود  100درصد انحراف رابلهی کوتاه-
مد

از مسیر بیلدمد

کوتاهمد

تعدیل شودب بر این اساس اتر یک شوک بر متغیر شد

انرژی در

کمی کمتر از یک دوره زمان به طو خواهد انجامید و نس از آن رابلهی کوتاهمد

نیز در مسیر رابلهی بیلدمد

قرار خواهد گرفتب

با توجه به ایلکه برآوردگر  PMGارایب کوتاهمد
برآورد مینماید اترا

کوتاهمد

را برای مقاطع مختیف بلور مجزا

ارزش افزوده کشاورزی و تحو

جمعیتی به تفکیک بخش

کشاورزی استانهای مختیف برآورد شدب این نتایج برای استانهایی که ارایب آن از هحاظ
آماری معلیدار میباشلد در جدو ( )4گزارش شده استب زم به توایح است که در
استانهای مورد بررسی اریب جمیه تصحیح خلا در سلح با یی معلیدار و دارای عالمت
ملفی استب این امر نشان دهلدهی وجود رابلهی بیلدمد

معلادار بین متغیرهای اهگو استب

جدول  -4نتایج حاصل از برآورد کوتاهمدت اثرات ارزش افزوده کشاورزی و تحوالت جمعیتی بر شدت
مصرف انرژی به تفکیک استانهای ایران
رابطهی میان ارزشافزوده

جمعیت بخش

مهاجرت از

و شدت مصرف انرژی

کشاورزی

روستا به شهر

آذربایجان غربی

-Uشکل

**0/352

1/506

خراسان راوی

-Uشکل

***-3/169

**1/283

زنجان

عدم ارتباط

**7/083

2/985

سیستان و بیوچستان

عدم ارتباط

***11/065

-1/160

قم

-Uبرعکس

***9/310

11/114

گیالن

-Uبرعکس

***4/929

-0/456

کهگیویه وبویراحمد

عدم ارتباط

***11/266

**-11/774

همدان

عدم ارتباط

2/633

***1/089

استان

تأثیر تحوالت جمعیتی و ارزش افزوده کشاورزی بر شدت انرژی در 205 ...
ادامه جدول  -4نتایج حاصل از برآورد کوتاهمدت اثرات ارزش افزوده کشاورزی و تحوالت جمعیتی بر
شدت مصرف انرژی به تفکیک استانهای ایران
رابطهی میان ارزشافزوده

جمعیت بخش

مهاجرت از

و شدت مصرف انرژی

کشاورزی

روستا به شهر

مرکزی

-Uبرعکس

*3/777

0/864

مازندران

عدم ارتباط

**11/287

-0/709

گیستان

عدم ارتباط

*12/614

0/234

استان

ملبع :یافتههای نژوهش (* ** *** به ترتیب معلی داری در سلح  5 10و  1درصد استب)

نتایج جدو ( )4نشان میدهد که استانهای قم گیالن و مرکزی در کوتاهمد
-Uبرعکس میان ارزش افزوده و شد
همجهت با تغییرا
کوتاهمد
متفاو

بیلدمد

نتایج تحو
بر شد

مصرف انرژی در بخش کشاورزی هستلد و به عبارتی

استب در مقابل استانهای آذربایجان غربی و خراسان راوی در

دارای ارتباط -Uشکل میان ارزشافزوده و شد
با نتایج بیلدمد

دارای ارتباط

مصرف انرژی میباشلد که اتری

را نشان میدهدب

جمعیتی ملابق جدو ( )4حاکی از آن است که اتر جمعیت بخش کشاورزی

مصرف انرژی در استان های آذربایجان غربی زنجان سیستان و بیوچستان قم گیالن

کهگیویه و بویراحمد همدان مرکزی مازندران و گیستان ملابق انتوار مثبت و همجهت با
اترا

بیلدمد

که شد

استب به عبارتی دیگر با  1درصد افزایش در جمعیت کشاورزان انتوار میرود

مصرف انرژی در استانهای آذربایجان غربی ( 0/35درصد) زنجان ( 7/08درصد)

سیستان و بیوچستان ( 11/06درصد) قم ( 9/31درصد) گیالن ( 4/92درصد) کهگیویه و
بویراحمد ( 11/26درصد) همدان ( 2/63درصد) مرکزی ( 3/77درصد) مازندران (11/28
درصد) وگیستان ( 12/61درصد) افزایش نیدا کلدب بلابراین بیشترین تاتیر اشتغا افراد در بخش
کشاورزی بر شد

مصرف انرژی مربوط به استانهای مازندران گیستان و کهگیویه و

بویراحمد است و کمترین تاتیر را استانهای آذربایجان غربی همدان و مرکزی دارندب
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همچلین اتر مهاجر

از روستا به شهر بر شد

مصرف انرژی در استانهای سیستان و

بیوچستان گیالن کهگیویه و بویراحمد و مازندران ملابق انتوار ملفی و همجهت با نتایج
بیلدمد

انتوار میرود که شد

استب به عبارتی دیگر با  1درصد افزایش در مهاجر

مصرف انرژی در استانهای سیستان و بیوچستان ( 1/16درصد) گیالن ( 0/45درصد) کهگیویه
و بویراحمد ( 11/77درصد) و مازندران ( 0/70درصد) کاهش یابدب

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور در این ملاهعه اتورا
کشاورزی و تحو

جمعیتی بر شد

ارزشافوزوده بخوش

مصرف انرژی در  24اسوتان کشوور و بورای سوا هوای

 1380اهی  1395مورد آزمون و بررسی قرار گرفتب با توجوه بوه نتوایج آزموونهوای ایسوتایی از
رهیافت خودرگرسیو با وقفههای گسترده نلیوی ( )Panel ARDLدر قاهوب برآوردگرهوای میوان
گروهی ( )MGمیان گروهی تیفیقی ( )PMGو روش اترا

تابت نویا ( )DEFاستفاده شدب نتایج

ملاهعه نشان داد که از میان سه روش برآورد روش  PMGکاراتر استب
نتایج ملاهعه شکل -Uبرعکس را در خصوص ارتباط شد
ارزش افزوده این بخش تایید نمودب این نتیجه با ملاهعا

انرژی بخش کشاورزی و

جیانگ ( )2014بییجییی و همکاران

( )2017و فضیی و عباسی ( )2018همخوانی داردب از این رو انتوار میرود در ابتدا با افزایش
ارزش افزوده بخش کشاورزی شد

انرژی افزایش یابدب این واعیت تا قبل از مرز ارزش

افزوده بخش کشاورزی  14986/248میییارد ریا ادامه دارد و نس از آن انتوار میرود شد
انرژی در بخش کشاورزی کاهش نیدا کلدب با توجه به مقدار متوسط ارزش افزوده بخش
کشاورزی در استانهای مورد بررسی که حدود  53340/473میییارد ریا است و این میزان از
حداکثر ملحلی فاصیه زیادی دارد همچلان انتوار میرود که با افزایش توهیدا
و رشد ارزش افزوده در این بخش شد

بخش کشاورزی

مصرف انرژی در بخش کشاورزی روندی نزوهی

داشته باشدب هذا نیشلهاد میشود با اعما سیاستهای قیمتی تجاری و ارزی از توهیدا

این

تأثیر تحوالت جمعیتی و ارزش افزوده کشاورزی بر شدت انرژی در 207 ...

بخش حمایت بیشتری گردد و محصو تی توهید شود که عالوه بر آنکه ارزش افزوده با تری
دارند انرژی کمتری جهت توهید نیاز باشدب
همچلین نتایج ملاهعه نشان داد که اشتغا افراد در بخش کشاورزی تاتیری مثبت بر شد
مصرف انرژی میگذارد؛ به طوری که با  1درصد افزایش در جمعیت کشاورزان انتوار میرود
که شد

مصرف انرژی در بیلدمد

حدود  0/32درصد افزایش یابدب با توجه به این که در

واعیت فعیی کمتر از یک درصد ملابع مصرف انرژی ایران از ملابع تجدیدنذیر (ناک) تأمین
میشود و مابقی از سوختهای فسییی است (شاخ

توسعه انسانی )2019؛ افزایش اشتغا ِ

بخش کشاورزی عالوه بر تشدید مصرف انرژی سبب آهودگی بیشتر محیطزیست میشودب هذا
نیشلهاد میشود که در بخش کشاورزی بهدهیل فرسودگی فنآوریهای مورد استفاده توسعه
انرژیهای ناک مورد توجه قرار گیردب از جمیه ملابع انرژی که بخش کشاورزی نتانسیل با یی
در توسعه و بهرهبرداری از آن دارد انرژی زیست توده (بیوماس) 1است که در یک تعریف کیی
شامل کییه اجزاء قابل تجزیه زیستی نسماندهای کشاورزی (شامل مواد گیاهی و جانوری)
صلایع جلگیی و سایر صلایع مرتبط است (بییجییی و ازتورک
کشاورزی بهملوور کاهش شد

2

)2015ب بلابراین بخش

انرژی و نهایتاً کاهش انتشار آهودگی میبایست عالوه بر

رویکرد نیشین خود مبلی بر توهید غذا بهرهبرداری از انرژی زیست توده (انرژی ناک) را در
چارچوب وظایف خود قرار دهدب
با توجه به نتایج ملاهعه مبلی بر کشش شد

انرژی نسبت به جمعیت شاغل در بخش

کشاورزی استانهای گیستان ( )12/61مازندران ( )11/28کهکییویه و بویر احمد ( )11/26و
سیستان و بیوچستان ( )11/06با ترین میزان را به خود اختصاص دادند؛ هذا این استانها می-
بایست به علوان گروه هدفِ کاهش شد

انرژی در سیاست گذاریهای اشتغا در بخش

کشاورزی مد نور قرار گیرندب چرا که تغییر اندک در جمعیت شاغل این استانها مصرف انرژی
را با شد

با تری متاتر میکلدب بر این اساس نیشلهاد میشود بهملوور کاهش شد

انرژی در

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1 Biomass
2 Bilgili & Ozturk
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