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های های بخش کشاورزی: هزینهنگاهی متفاوت به فعالیت

 محیطی بخش کشاورزی در ایرانزیست

 1ای، وحید ماجدغالمعلی شرزه

 چکیده
، ایجاد اشتغال و یدرآمد مل های بخش کشاورزی دارای منافع اقتصادی از جمله افزایش تولید وهر چند فعالیت

ها را به دلیل ایجاد پیامدهای جانبی منفی تحت زیست و سالمت انسانتامین غذای مورد نیاز جامعه است، اما محیط
های بخش کشاورزی در تواند بصورت تاثیرات منفی و یا نامناسب فعالیتدهد. آثار جانبی مذکور میتاثیر قرار می

در این مقاله با استفاده از اطالعات آماری منتشره به خسارات  ها باشد.ا و سالمتی انسانحوزه منابع آب، خاک، هو
جانبی بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا میزان کودهای شیمیایی و سموم مصرف شده در این بخش 

ارزش  ازای هر دالرکه به  آن است است. نتایج گویای ای بین ایران و چند کشور منتخب انجام پذیرفتهو مقایسه
سم در بخش کشاورزی ایران بیشتر از میزان مصرف شده و  افزوده در بخش کشاورزی، میزان مصرف کود، نیترات

شان از ن اتالف منابع آب در بخش کشاورزی کشوراست. این موضوع در کنار  در کشورهای صنعتی و پیشرفته
های تنظیمی و استانداردها و همچنین استفاده از سیاستلذا  های جانبی باالی کشاورزی در کشور است.هزینه

تواند به کاهش خسارت ها و سایر عوامل انگیزشی میهای اقتصادی از قبیل مالیات و تعرفهبکارگیری ابزارها واهرم
 .های اقتصاد بیانجامدن بخش و سایر بخشیجانبی کشاورزی و تحقق پایداری در ا
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 مقدمه
یی های خودکفایی و خوداتکاها و استراتژیروی از سیاستهای اخیر، بخش کشاورزی در کشور به دلیل دنبالهدر دهه

های بعد از پیروزی انقالب اسالمی توانسته به جایگاه مهمی در اقتصاد، تولید و اشتغال کشور دست مطرح در سال
 ٣٤٣٨٩ میزان به ١٩٣١ سالثابت های قیمت به کشاورزیبخش  افزوده ارزش ١٩٣١ سالدر که صورتیهیازد. ب
درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.  ٤/١١سهم که  است هشد برآورد الـری میلیارد

رشد درصد  ٩/١اورزی در این سال ، بخش کش١٩٣١درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  ٤/5رغم رشد منفی علی
آن  گویای هـانجام شده در این زمین برآوردهای(. ١٩٣1های عمده اقتصادی، بانک مرکزی، داشته است )شاخص

و تولید  دـدرص ٣/٩ و ٣/1 بـبه سال قبل به ترتی نسبت ١٩٣١است که تولید محصوالت زراعی و باغی در سال 
هر چند که امروزه سهم تولیدات بخش کشاورزی به حدود افزایش یافته است.  درصد ٨/٤دامی لی محصوالت اص

ترین فعالیت درصدکل تولیدات ملی تنزل پیدا کرده است، با این وجود، کشاورزی هنوز مهم ١1کمی بیشتر از 
خش ن بدهد. از طرف دیگر تأمین غذای مورد نیاز مردم و امنیت غذایی به ایاقتصادی غیردولتی را تشکیل می

 شود.وابسته است که هرساله مخارج زیادی از سوی دولت جهت رشد و توسعه بخش کشاورزی صرف می
های نامهداری در بریاین در حالی است که به دلیل عدم توجه به پیامدهای منفی این توسعه و عدم توجه به اصول پا

مود. توان اشاره نشدید از منابع آب و خاک می برداریتوسعه بخش کشاورزی به برخی از آثار منفی آن از جمله بهره
ه در شدت دامن زده است، بلکههای گسترده بخش کشاورزی نه تنها به کاهش منابع مذکور بمضافاً اینکه فعالیت

محیطی منابع آب و خاک نه تنها های زیستز منجر شده است. آلودگییبیشتر موارد به تخریب و آلودگی آنها ن
و مولدین بخش کشاورزی، بلکه سالمتی جوامع شهری را هم بصورت مختلف تحت تاثیر خود سالمت تولیدات 

های جانبی بخش کشاورزی بر سالمت جوامع محیطی و هزینهقرار داده است. ارزیابی پیامدهای خارجی منفی زیست
 گیرد.های توسعه کشاورزی مد نظر قرار نمیاست که متاسفانه در برنامه یاز موضوعات

هبود از قبیل ب مدت و بلندمدت برخی از راهکارهاهای بخش کشاورزی در کوتاهچنین در راستای افزایش فعالیتهم
محیطی راندمان و یا تغییر ارقام کشت شده با توجه به اقلیم با شعار پایداری کشاورزی، بدون توجه به تبعات زیست

ها سازان پیشنهاد گردیده است. در این سیاستو تصمیمگذاران های کشاورزی از سوی سیاستو آثار جانبی فعالیت
های طبیعی و اکوسیستمی و حتی سالمتی افراد مغفول های اجرا شده متاسفانه حفظ و صیانت از سرمایهو برنامه

 مانده است.
تی المهای جانبی مترتب بر سمحیطی و هزینهکه به معرفی و محاسبه پیامدهای منفی زیست یمتاسفانه مطالعات

شهروندان بصورت جامع و کالن بپردازد در کشور انجام نگردیده است. عمده مطالعاتی که انجام شده با نگاه بخشی، 
ی شیمیایی رو یها و کودهاکشویژه استفاده از علفههای پیامدهای منفی کشاورزی بتمرکز بر برخی از جنبه

بررسی میزان ددت در »( با عنوان ١٩٤٣عات، رنجبر و هادیان )توان به مطالاند. در این راستا میسالمتی افراد داشته
بررسی »با عنوان  (١٩٤٤، خدادادی و همکاران )«رسوبات رودخانه سفید رود )حدفاصل سد تاریک تا بندر کیاشهر(

شهر همدان در سال  یغلظت باقی مانده سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تأمین آب آشامیدن
شرقی به گندم مصرفی استان آذربایجانبررسی آلودگی»( تحت عنوان ١٩٤٤، کاظمی و همکاران )«١٩٤١

کار استان خراسان اقتصادی کشاورزان گندم رفتار»( با عنوان ١٩٤٣، قربانی و همکاران )«های مولد زرالنونفوزاریوم
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( ١٩٤٣، طالبی و همکاران )«ی مشروطزیست: کاربرد ارزشگذارها بر محیطکشبرای کاهش آثار منفی علف یرضو
( با عنوان ١٩٣1و شکرزاده و همکاران )« جامعه سالمتای بری جدی تهدیدد کودل نامتعاف »مصربا عنوان 

 اشاره نمود. « مانده سم دیازینون در پرتقال تامپسونبررسی مقدار باقی»
های روی سالمت افراد ناشی از فعالیتهای جانبی محیطی و هزینهاین در حالی است که باید آثار منفی زیست

 های توسعه این بخش بصورت جامع و کالن مد نظر قرار گیرد. ها و استراتژیکشاورزی و توسعه آن باید در برنامه

کاالها و خدمات زیست و سالمتی افراد مستلزم شناخت ارزشدرک پیامدهای جانبی منفی کشاورزی بر محیط
باشد. این موضوع همچنین نیازمند اطالع یافتن از این امر است که از افراد میمحیطی و ارزش سالمتی زیست
ر تواند به باهایی را مینهیمحیطی متاثر از توسعه بخش کشاورزی  چه هزدادن این کاالها و خدمات زیستدست

عموماً ارزش  های محاسبات اقتصادی رسمی موجودیابد زمانی که نظامآورد. این موضوع اهمیت دو چندان می
 ورندآکنند و یا اصالً به حساب نمیهای واقعی آن برآورد میتر از ارزشمحیطی را بسیار پایینکاالها و خدمات زیست

  ((.١٣٣٣(، کاستازا و همکاران )١٣٣٣(، آبرامویتز )١٣٣٣)دیلی )
محیطی است که بازاری برای زیستگذاری کاالها و خدمات مشکل بعدی که در این زمینه وجود دارد، عدم ارزش

آنها وجود ندارد. برای مثال سوال اساسی این است که یک منظره بکر طبیعی، یک تاالب پرآب و یا یک جنگل 
و جانوری است  یهای مختلف گیاهد اکسیژن و کنترل سیالب، پناهگاه گونهیانبوه که عالوه بر ترسیب کربن و تول

اورزی های کشدر محاسبات مربوط به هزینه و فایده تبدیل اراضی آنها به زمینبه چه صورت ارزشگذاری شوند تا 
 یهاهای مختلفی از جمله روشزیست روشاقتصاددانان محیط (.1111)پرتی و همکاران،  مد نظر قرار گیرند

را در این زمینه پردازند که در آنها به برقراری شرائط بازارهای فرضی می ١شدهارزشگذاری مبتنی بر ترجیحات بیان
رغم مشکالت مربوط علی((. ١٣٣٣(، بروور )١٣٣٤(، هانلی و همکاران )١٣٣٩)ویلیس و همکاران ) اندگسترش داده

ها در نتیجه و سالمتی، محققین سعی در برآورد از دست رفتن این ارزش محیطیزیستهای به برآورد ارزش
های ایی که در این زمینه انجام شده به عنوان حداقل هزینهاند. برآوردههداشتپیامدهای جانبی منفی کشاورزی 

( 1111. در این راستا پرتی و همکاران )شودمیمنفی شناسایی شده در اثر پیامدهای جانبی منفی کشاورزی قلمداد 
تانیا و یهای ناشی از پیامدهای منفی کشاورزی در بررا برای ارزیابی کل هزینه یاند که تالشاز اولین محققینی بوده

ای ارزیابی ای بررشتهاند. این محققین با بیان اینکه مطالعه آنها یک بررسی بینمحاسبه رقم پولی آن انجام داده
باشد، در تالش برای برآوردی از این زیست و سالمتی میکل پیامدهای منفی خارجی کشاورزی مدرن برای محیط

اند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است ی نهادهای مختلف بودهها بر مبنای اطالعات مختلف منتشره از سوهزینه
باشد که برای هر میلیارد پوند می٩٨/1تانیا، بالغ بر یهای جانبی منفی کشاورزی در برکل هزینه ١٣٣١ر سال دکه 

منابع های عمده مذکور، ناشی از آلوده شدن پوند محاسبه گردیده است. هزینه 11٤هکتار زمین کشت شده برابر 
ها )با هزینه میلیون پوند(، انگل ١١میلیون پوند(، نیترات )با هزینه  ١11صورت ساالنه بوسیله سموم )با هزینه هآب ب
زیست، های وارده به محیطمیلیون پوند( بوده است که با احتساب هزینه 55میلیون پوند( ، فسفات )با هزینه  1٩

                                                 
1Stated Preferences  
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ها بویژه در اثر بیماری جنون گاوی )به تنهایی انوری و سالمتی انسانهای مختلف گیاهی و جها و گونهاکوسیستم
 (.1111)پرتی و همکاران، میلیارد پوند شده است٩٨٩/1میلیون پوند( برابر با رقم مورد اشاره  ١1٣

های ناشی از ( انجام گردیده، محققین سعی در برآورد هزینه111٨در مطالعه دیگری که توسط تگدیمیر و دافی )
نفی اند. ایشان با بیان اینکه آثار جانبی مامدهای منفی جانبی تولیدات کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا داشتهپی

ه تواند باین آثار می دزیست و سالمتی بشر بصورت روشن قابل رویت است؛ نشان دادنکشاورزی بر محیط
می را مشخص نماید. این محققین با ک صحیح در بخش کشاورزی بیانجامد و قیمت واقعی محصوالت یگیرتصمیم

میلیارد دالر برای  ٣/١١تا  ٣/5صورت واحد پولی )دالر( در مجموع بین هکردن پیامدهای جانبی منفی مذکور ب
( به 11١٩واتاکول و همکاران )پرانیت .اندهای ناشی از پیامدهای جانبی منفی تولیدات کشاورزی برآورد کردههزینه

معادل  ایاند. ایشان با برآورد هزینهارجی استفاده از سموم در بخش کشاورزی تایلند پرداختههای خبررسی هزینه
که ناشی از پیامدهای جانبی منفی استفاده از  11١1دالر به ازای هر هکتار کشت محصول در تایوان در سال  1٣/١

از  های مالی مثل برقراری مالیات بر استفادهجمله استفاده از انگیزش مختلف ازهای سیاستی باشد، گزینهسم می
 .اندمذکور مورد بررسی قرار داده یهاهزینه سم را برای کاهش

هدف اصلی این مطالعه تاکید و تمرکز بر آثار جنبی منفی بخش کشاورزی بر منابع طبیعی، خدمات اکوسیستمی و 
نای مطالب بیان شده در مورد پیامدهای جانبی منفی کشاورزی و اهمیت است. بر مب در کجا؟ هاسالمتی انسان

اثیرات های توسعه الزم است تگیری در بخش کشاورزی و برنامهسازی و تصمیمریزی، تصمیممساله مذکور در برنامه
ا ت که بنامطلوب ناشی از پیامدهای مذکور نشان داده شود. لذا این مطالعه تالشی مقدماتی در این زمینه اس

 پردازد.ها بدر زمینه کاهش این خسارت ییشناساندن پیامدهای منفی جانبی کشاورزی در کشور، به ارائه راهبردها

 روش تحقیق
های بررسی پیامدهای جانبی منفی کشاورزی مستلزم مشخص نمودن صریح این پیامدها و ارزیابی و برآورد هزینه

طالعات قبلی انجام شده در این زمینه به مشخص نمودن پیامدهای جانبی جانبی مربوطه است. در ادامه، بر مبنای م
 ((.111٨) تگدیمیر و دافی(، 1111(، پرتی و همکاران )1111)پیلت و همکاران ) شودعمده کشاورزی پرداخته می

 گردد که عبارتند از:عموماً دو نوع هزینه به دلیل پیامدهای جانبی منفی کشاورزی تصریح می
زیست، یطسازی محهایی است که برای جلوگیری از آلوده شدن و  سالمهای پیشگیری یا پاالیش: هزینهنههزی -الف

 گردد.بازگشت سالمتی افراد به حالت قبل و یا برگشت محیط به حالت قبل، انجام می

یش هایی است که توسط سیستم اداری و دولتی برای نظارت و پاهای مدیریت و پایش: هزینههزینه -ب
 گردد.یزیست، مواد غذایی و پارامترهای سالمتی انجام ممحیط
های های خارجی ایجاد شده توسط بخش کشاورزی است. بدین معنی که هزینههای فوق فقط شامل هزینههزینه

 ود. ششود را شامل میهای جامعه و اقتصاد وارد میناشی از پیامدهای جانبی بخش کشاورزی که به دیگر بخش
سارت های اقتصادی اثر منفی و یا خها و فعالیتتواند به صور مختلف بر سایر بخشهای بخش کشاورزی مییتفعال

است. هرچند که برخی  مشاهده شدههای کشاورزی در کشورهای مختلف وارد نماید. این آثار به کررات در فعالیت
گردد تا به هزینه پولی پرداختی توسط جامعه نمیتبدیل ها در فرم خسارت باقی مانده و لزوماًیا عمده این خسارت
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ملموس شود و یا لزوماً پرداختی جهت جبران خسارت و یا اصالح آثار منفی مذکور در محیط زیست صورت 
ها های منابع آب، خاک، هوا و سالمتی انسانتواند در بخشپذیرد. این آثار منفی و فلذا خسارت ایجاد شده میینم

 ایجاد شود.
ریح شده های تصهای کشاورزی است، دو نوع هزینهتوجه به خساراتی که منتج از پیامدهای جانبی منفی فعالیتبا 

 تگدیمیر و دافی(، 1111(، پرتی و همکاران )1111)پیلت و همکاران ) بیان نمود صورت زیرهتوان برا میدر فوق 
(111٨.))  

 بخش آب -الف

 منابع آب از سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی زدایی های تصفیه و سمهزینه -١-الف

 های تصفیه نیترات، تصفیه فسفات و سایر امالح مضر برای سالمتی هزینه -1-الف

 ها های پاالیش آب به دلیل ورود انگلهزینه -٩-الف

 های پاالیش آب به دلیل ورود مواد زائد و فضوالت حیوانی و کودهزینه -٨-الف

گیری ورود مواد آلود کننده به منابع آب )فسفات، نیترات، مرتبط با تجهیزات پایش و اندازه هایهزینه -5-الف
 ها و غیره( ها، باکتریانگل

 های ناشی جایگزینی آبی تخلیه شده هزینه -١-الف

 بخش هوا-ب

های ازنتشار گهای مرتبط با اای و هزینهگلخانه یاکسید کربن و گازهاانتشار دی با های مرتبطهزینه -١-ب
 متان، آمونیاک، اکسید نیتروژن 

اکسید کربن در نتیجه های متان، آمونیاک، اکسید نیتروژن و دیهای مرتبط با انتشار گازهزینه -1-ب
 های دامپروریفعالیت

 بخش خاک -ج

 های ناشی فرسایش خاک هزینه -١-ج

 زایی های ناشی از بیابانهزینه -1-ج

 های ناشی از سیالب هزینه -٩-ج

 های ناشی از دست دادن مواد آلی و کربن خاک هزینه -٨-ج

 های تصفیه نیترات موجود در خاک های صرف شده برای ایجاد زیرساختهزینه -5-ج

 های تصفیه سموم موجود در خاک های صرف شده برای ایجاد زیرساختهزینه -١-ج

 هاری و گونهبخش اکوسیستم، تنوع گیاهی و جانو -د

  غیره(ها، پرندگان و های مختلف جانوری )زنبورها، ماهیهای مرتبط با از بین رفتن گونههزینه -١-د

های مختلف درختان، گیاهان دارویی و های مختلف گیاهی )گونههای مرتبط با از بین رفتن گونههزینه -1-د
  غیره(
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 مختلف گیاهی و جانوری  یهاا و محل زیست گونهههای مرتبط با از بین رفتن پناهگاههزینه -٩-د

 زدایی و کاهش قدرت ترسیب کربن، آب و خاکهای مرتبط با جنگلهزینه -٨-د

 های تفریحی و مناظر زیبا و بکر طبیعیهای مرتبط با از دست دادن سایتهزینه -5-د

های گیاهی و مناطق قابل سکونت و بومهای ناشی از فشار به منابع آبی و تخلیه آنها که زیستهزینه -١-د
 ات را مورد تهدید قرار داده است.یها و حاشتغال انسان

 های ایجاد خشکسالی و تغییرات آب و هوایی هزینه -٣-د

 های کشاورزیها در نتیجه فعالیتهای وارده به سالمتی انسانخسارت -و
 ها کشتماس با سموم و علفهای درمانی ناشی از های حفظ سالمتی و هزینههزینه -١-و

 های ایجاد شده ها و آلرژیحساسیتبا های مرتبط هزینه -1-و

 های مزمنهای مرتبط با ایجاد بیماریهزینه -٩-و

 نیترات  تاثیرگذاریهای سالمتی ناشی ازهزینه -٨-و

 ریزها و سایر موجوداتهای سالمتی ناشی وجود آثارمیکروارگانیسمهزینه -5-و

 های مرتبط با شیوع بیماری ویروسی و باکتریاییینههز -١-و

( در nvCJDب )کوژاتزفلدوکر( و در نتیجه BSEگاوری )هایی مثل جنونهای ناشی از بیماریهزینه -٣-و
 ١انسان

 پیامدهای جانبی کشاورزی که در اینجا ذکر گردید، ضروری است که نکات زیر مورد تاکید قرار گیرند:در مورد هزینه

 هایی هستند که توسط بخش کشاورزی و کشاورزان ایجاد های ناشی از پیامدهای جانبی کشاورزی، هزینههزینه
 های کشاورزی منظور گردد. های تولید کشاورزان و یا فعالیتشود، بدون اینکه در هزینهیم

 اطالعات آماری همخوان نباشند.ها و بندی دادههای مورد اشاره ممکن است با استانداردهای مرسوم طبقههزینه 

 ای که در آینده شناخته شوند و در حال حاضر اشاره استهای مربوطه ممکن برخی از پیامدهای جانبی و هزینه
های ممکن شناسایی شده ، حداقل هزینهدر اینجا های جانبی تصریح شدهبه آنها نگردد. بعبارت دیگر هزینه

 باشند.می

 بی مورد اشاره و شدت آنها در همه مناطق باهم یکسان نیست. در برخی مناطق ممکن لزوماً همه پیامدهای جان
 ا ممکن است شدت آنها در مناطق مختلف متفاوت باشند.یبرخی از پیامدها خود را نشان ندهند و 

 مله ای همراه باشد. از جهای مرتبط با برخی از پیامدهای جانبی ممکن است در برآورد با مشکالت عدیدههزینه
 ممکن است نتوان مرزهای جمعیتی و جغرافیایی پیامدهای جانبی را بصورت دقیق مشخص نمود.

توان بیان داشت که کشاورزی مدرن امروزی در کنار مزایا و منافع اقتصادی یبا توجه به موارد اشاره شده در باال م
زیست و هم بر جوامع انسانی به محیط های زیادی را همخود، پیامدهای جانبی منفی قابل توجهی دارد که هزینه

                                                 
( یک بیماری حیوانی )عموماً گاو( است که در BSE) یشکل گاو یاسفنج یتر انسفالوپاتبیماری جنون گاوی یا بعبارت دقیق1

–new variant Creutzfeldtبکوژاتزفلدوکرکشف گردید که منجر به ایجاد بیماری مشابهی در انسان با عنوان  1991سال 

Jakob Disease (nvCJDمی ).گردد 



 07...های بخش کشاورزینگاهی متفاوت به فعالیت

 یوارد گردد. محاسبه و داخل و حساب های ملی ها در محاسبات کشاورزاننماید؛ بدون اینکه این هزینهتحمیل می

 تواند قیمت واقعی محصوالت را نشان دهد.های مزبور در محاسبات کشاورزان میهزینه ١نمودن

های ناشی از پیامدهای جانبی منفی کشاورزی اشاره شده در باال دقیق هزینههمانگونه بیان گردید، محاسبه کامل و 
این مبنا  باشد. برو دقیق و همچنین هزینه زمانی و مالی بسیار باال مشکل می یبه دالیل نبود آمار و اطالعات کاف

عات اره شده که اطالدر بخش بعدی بر مبنای اطالعات موجود به معرفی و بیان برخی از پیامدهای جانبی منفی اش
 های آماری در مورد آن وجود داشته باشد، بصورت کلی ارائه شده است. و داده

 نتایج و بحث
رغم گردید که علی اشارهبخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقش مهم و قابل اهمیتی را به خود اختصاص داده است. 

های این بخش پیامدهای جانبی دارد، فعالیت جایگاه مهمی که بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و اشتغال کشور
شود، بدون اینکه در محاسبات این بخش مد نظر قرار گیرد. یهای آن را جامعه متحمل ممنفی نیز دارد که هزینه

های مرتبط با پیامدهای جانبی منفی بخش کشاورزی در این بخش از مطالعه به ارائه و معرفی از برخی از هزینه
 پردازد.اند، میقبلی معرفی شده کشور که در بخش

های مرتبط با پیامدهای منفی جانبی بخش کشاورزی در کشور به دو دلیل عمده زیر دارای برآورد هزینه
 باشد:های اساسی میمحدودیت

نمایدکه بسیاری از آمارهای شود. اضافه میاولین مشکل یا محدودیت اصلی به نظام آماری کشور مربوط می .١
توانند قابلیت اتکا نمی یگردد و حتی گاهشود، یا بصورت کامل ارائه نمیدر این زمینه یا منتشر نمیمورد نیاز 

 داشته باشند.

توان آنها را اندازهباشند به سهولت نمیبسیاری از پیامدهای جانبی منفی کشاورزی چون دارای بازار نمی .1
های شود و برای برخی دیگر هزینهاصال محاسبه نمیگیری نمود و لذا هزینه مرتبط با برخی از این پیامدها 

 باشد.نه مربوطه مییمحاسباتی برآوردی از حداقل هز
رهای ای بین متغیزیست در بخش کشاورزی کشور، مقایسهبه منظور ارائه تصویری از وضعیت و شرائط محیط

ور در حال نین ترکیه بعنوان یک کشمحیطی ایران با دو کشور صنعتیِ آمریکا و انگلستان و همچاقتصادی و زیست
ای ن راستا مقایسه میزان مصرف کود، سم، آب و انتشار گازهای گلخانهیشود. در اتوسعه همگون با ایران انجام می

با توجه به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد این کشورها اطالعات مفید و در عین حال تصویری گویا از وضعیت 
این  یگذارد.  بدین منظور ابتدا اطالعات کلی اقتصادبخش کشاورزی آنها را به نمایش میایجاد آثار جانبی توسط 

 ارائه شده است. (١)کشورها و سهم بخش کشاورزی در اقتصاد آنها در جدول 
  

                                                 
1Internalize  



 8363/ نامه ویژهاقتصاد کشاورزی/    09

های کشاورزی و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی، مساحت زمین (1) جدول

(1111) 

 کشور

GDP قیمت به

 1112ثابت سال

 )میلیارد دالر(

GDPسرانه 

ثابت قیمت 

1112 

نرخ 

 GDPرشد

مساحت 

زمینهای 

 (2KMکشاورزی)

سهم بخش 

کشاورزی 

 )%(GDPاز

ارزش تولید بخش 

ثابت  قیمتکشاورزی به 

 )میلیارد دالر(1112سال

 1٤/١٣٩ 15/١ ٨١١1١15 ٤5/١ ٨٨٨٩٣ ٣٤/١٩٤٨١ آمریکا

 ٨٣/١١ ١٣/1 ١٣١١٨1 ١1/١ ٩٣٣1٩ ٨١/1٩٤١ انگلستان

 1٨/5١ ١5/٣ ٩٤1٨٣1 ٣/٤ ٤٨١٩ ١٣/١١٨ ترکیه

 ٣5/15 ٩/١1 ٨٤٣5٣1 ٩ ٩٩١٨ ٣٤/1٨٣ ایران

 WDI, 2014: منبع

میلیارد دالر،  ٣5/15با رقم  11١١شود در ایران بخش کشاورزی در سال مشاهده می (١)با توجه به ارقام جدول 
درصدی نسبت به سه کشور دیگر، باالترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داراست که نشان دهنده  ٩/١1سهم 

 باشد.اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور می
کشورهای مورد اشاره  یای را در بخش کشاورزر گازهای گلخانه، میزان مصرف کود، سموم، آب و انتشا(1)جدول  

 به نمایش گذاشته است.
 

 ها در بخش کشاورزیمصرف کودها، سموم و انتشارآالینده (1)جدول 

 کشور

مصرف نیترات 

 1000 )تن در

 هکتار(

مصرف 

فسفات)تن 

 1000 در

 هکتار(

مجموع 

مصرف 

فسفات و 

 نیترات

مصرف 

 سموم)تن در

 هکتار( 1000

سهم بخش 

کشاورزی از 

مجموع آب 

 مصرفی

انتشارگازهای 

ای گلخانه

 )گیگاگرم(

 343449/582 40/220 2/370 85/150 22/850 62/290 آمریکا

 44419/086 10/210 3/460 249/380 46/730 202/640 انگلستان

 41672/303 73/820 1/050 62/950 17/840 45/110 ترکیه

 41584/844 92/180 1/460 66/800 18/930 47/870 ایران

 FAOSTAT, 2014: نبعم

توان مشاهده نمود که هر ورد میآدر مورد میزان مصرف کود و سموم فراهم می( 1)با توجه به اطالعاتی که جدول 
طور نسبی از آمریکا و انگلستان کمتر ههکتار در ایران ب ١111چند مصرف نیترات، فسفات و سایر سموم در هر 

سه  رغم آنکه نسبت بهمیزان مصرف مواد مذکور از ترکیه باالتر است. این در حالی است که در ایران علیاست، اما 
تر و خشکسالی برخوردار است، سهم بخش کشاورزی از کل منابع آبی نسبت به سه آبکشور مذکور از اقلیم کم

مان آبیاری در ن بودن راندییی از جمله پاکشور انگلستان، آمریکا و ترکیه بیشتر است که این امر به دالئل مختلف
 بخش کشاورزی کشور است.



 00...های بخش کشاورزینگاهی متفاوت به فعالیت

در مورد میزان مصرف کود و  (1)در مورد ارزش تولید بخش کشاورزی و جدول  (١)با توجه به اطالعاتی که جدول 
ست دهدر بخش کشاورزی را ب افزودهتوان میزان سموم و کود الزم برای هر دالر ارزش ورد میآسموم فراهم می

 ارائه گردیده است. (٩)آورد که اطالعات محاسبه شده مربوطه در جدول 
ها در بخش کشاورزی به ازای هر دالر ارزش افزوده این بخش مصرف کودها، سموم و انتشارآالینده (3) جدول

 )کیلوگرم(

 GHG سم فسفات نیترات کود کشور

 0/3357 ١١٣/1 12/215 4/481 0/0024 آمریکا

 0/4413 ٩٩٩/1 24/715 5/699 0/0036 انگلستان

 1/0873 1٨٣/١ 61/654 24/382 0/01510 ترکیه

 0/4719 11٣/1 16/187 6/401 0/0038 ایران

 FAOSTATو  WDIمحاسبات محققین بر مبنای اطالعات آماری  :مأخذ

های سالمتی افراد را به ازای هر دالر کنندههای منابع آب و خاک و هوا و تهدیدمیزان مصرف آالینده (٩)جدول 
دهنده آن است که به ازای هر دالر ارزش دهد. ارقام جدول فوق نشانارزش افزوده در بخش کشاورزی نشان می

ایران بیشتر از میزان مصرف شده  افزوده در بخش کشاورزی، میزان مصرف کود، نیترات، سم در بخش کشاورزی
کا و انگلستان است، هر چند میزان مصرف مواد مذکور در ایران از میزان یدر کشورهای صنعتی و پیشرفته آمر

ای به ازای هر دالر ارزش افزوده بخش مصرف آنها در ترکیه کمتر است. همچنین میزان انتشار گازهای گلخانه
ن انتشار گازهای مذکور در کشورهای صنعتی و پیشرفته آمریکا و انگلستان است. کشاورزی در ایران بیشتر از میزا

م که گیریزان مصرف باالی آب در بخش کشاورزی کشور کنار هم قرار دهیم نتیجه مییاگر اطالعات مذکور را با م
وده این بخش های جانبی و همچنین اتالف منابع آب در بخش کشاورزی کشور به ازای هر دالر ارزش افزخسارت

 در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته بیشتر است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
سارات های کشاورزی خکند در فرآیند فعالیترغم سهم به سزایی که در اقتصاد ملی ایفا میعلی بخش کشاورزی

های جانبی به کل نظام ینههای را در شکل هزنماید. این خسارات هزینهای نیز ایجاد میجانبی قابل مالحظه
خاک و  رویه از منابع آب،های بخش کشاورزی در استفاده بینماید. برخی از آثار منفی فعالیتاقتصادی تحمیل می

 به خطر افتادن سالمتی افراد جامعه قابل مشاهده است. 
رات جانبی مذکور مد نظر های کالن بخش کشاورزی و توسعه آن، همواره باید خساگذاریریزی و سیاستدر برنامه
تصاد سازان اقگذاران و تصمیماستیهای جانبی ناشی از خسارات مذکور، سبرای کاهش هزینه . همچنینقرار گیرد

 کشور بصورت عام و بخش کشاورزی به صورت خاص سه راهبرد اساسی باید در نظر بگیرند.
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شوند که حداقل تاثیرات منفی را بر نظام  ای سامان دادههای کشاورزی با تمهیدات الزم به گونهفعالیت .١
های توان از طریق تدوین استانداردها و مقررات و دیگر روشیباشد. این اقدامات را ماکوسیستمی داشته

 انجام داد.  ١تنظیمی

های جانبی های ناشی از خسارتهزینه 1سازیها و ابزارها اقتصادی مناسب که به درونیاستفاده از سیاست .1
ها در قیمت ر بخشیکنندگان و ساهای جانبی تحمیل شده بر مصرفگردد. بدین صورت که هزینهمنجر 

های جانبی در محصوالت تولید شده بخش کشاورزی منعکس گردد. این امر یعنی به حساب آوردن هزینه
 زی(ر)یعنی در نظر گرفتن هزینه کل تولیدات کشاو دهنده قیمت واقعی تولیداتبخش کشاورزی که نشان

 این بخش خواهد بود.

آنان درآمد پایدار  یبا آموزش کشاورزان و تاکید بر این موضوع که حفظ منابع آب و خاک در بلندمدت برا .٩
 زیست حرکت نمایند.برداری مناسب ار منابع طبیعی و حفظ محیطکند تا در حفظ و بهرهایجاد می

بیعی مربوطه های طحفظ و بقاء منابع طبیعی و اکوسیستمگردد که حفظ منافع بلندمدت کشاورزی در گرو تاکید می
است. بدیهی است که هرگونه کاهش و یا تخریب منابع مذکور از قبیل آب، خاک، هوا به دلیل گسترش بخش 

مدت منافعی را برای بخش کشاورزی عاید سازد، اما باید اذعان نمود که این امر در کشاورزی شاید بتواند در کوتاه
 های توسعه ملی و بخشی را برای افزایش رفاه عمومی میسر سازد.تواند هدف اصلی برنامهنمی بلند مدت

ی را برای تواند منافع بلندمدتهای کشاورزی نمیجه نهایی بر این اساس است که هیچ برنامه توسعه فعالیتیلذا نت
گیری هر طبیعی توجه نماید. لذا بکار ها و منابعکشاورزی تضمین نماید، مگر اینکه به مسئله پایداری اکوسیستم

 ها و حفظ سالمتیو در نتیجه کاهش خسارت به اکوسیستم یبه کاهش آثار جانبی بخش کشاورز راهبردی که
 نماید. افراد بیانجامد پایداری کشاورزی را تضمین می

 ت تولیدی اینمحصوالحجم  های کشاورزی و چند برابر شدنترین شاهد این مدعا گسترش شدید فعالیتمهم
های زیرزمینی، کاهش د آب دریاچه، افت شدید آبیبخش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که با کاهش شد

وع ترین دلیل این موضخیزی خاک و در خطر افتادن سالمتی ساکنین مناطق اطراف منجر شده است که مهمحاصل
 هد.دنبی است که در بلند مدت خود را نشان میمدت بدون در نظر گرفتن عوارض جاهای توسعه کوتاهسیاست

محیطی و منطقی شدن قیمت آب، کود و سم به های زیستها و مالیاتاقتصادی مثل تعرفه یاستفاده از ابزارها
های زهتواند انگیمیمانند تدوین الگوها و استانداردهای کشت، داشت و برداشت های تنظیمی همراه اتخاذ سیاست

اهم های جانبی فرهای بخش کشاورزی با اصول پایداری و کاهش خسارتی سازگار نمودن فعالیتبیشتری را برا
 آورد. 

از  مدت و بلندمدت برخیاما نکته اساسی این است که در راستای افزایش فعالیت های بخش کشاورزی در کوتاه
های عالیتمحیطی و آثار جانبی فتبعات زیستراهکارهای مذکور از قبیل بهبود راندمان و یا تغییر ارقام، بدون توجه به 

ا شده های اجرها و برنامهسازان پیشنهاد گردیده است. در این سیاستگذاران و تصمیمکشاورزی از سوی سیاست

                                                 
1 Regulatory  

2 Internalize  
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های طبیعی و اکوسیستمی و حتی سالمتی افراد مغفول مانده است. اتخاذ متاسفانه حفظ و صیانت از سرمایه
تواند تا حدودی از بدتر شدن اوضاع های عملیاتی میازاری مورد اشاره از طریق برنامهراهبردهای تنظیمی و ب

 ز نتیجه دهد.یو حتی بهبودهایی را ن نماید جلوگیری
عه تواند به توسهای بلندمدت میریزیلحاظ نمودن خسارات ناشی از پیامدهای جانبی بخش کشاورزی در برنامه

عه پایدار بخش کشاورزی بصورت خاص بیانجامد و عالوه بر آن به تعیین هزینه پایدار اقتصادی بصورت عام و توس
 واقعی تولیدات این بخش نیز کمک نماید.

  منابع
(. بررسی میزان ددت در رسوبات رودخانه سفیدرود )حدفاصل سد تاریک ١٩٤٣امینی رنجبر غالمرضا، هادیان آسیه )

 .٤١-٤١( در امور دام و آبزیان(:٤١)پی آیند  ٨)1١ ؛١٩٤٣ ، زمستان پژوهش و سازندگی تا بندر کیاشهر(. 

 . ١٩٣1های عمده اقتصادی. شاخص(. ١٩٣1بانک مرکزی ج.ا.ا )

(. بررسی ١٩٤٤خدادادی مریم، صمدی محمدتقی، رحمانی علیرضا، ملکی رامین، اله رسانی علی، شهیدی رضا )
منابع تامین آب آشامیدنی شهر همدان در سال  غلظت باقی مانده سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات در

 15٣-151((:١)پی در پی  ٨)1 ؛١٩٤٤زمستان  سالمت و محیط ایران،، ١٩٤١

مانده سم (. بررسی مقدار باقی١٩٣1شکرزاده محمد، کرمی محمد، جعفری ولوجائی مهدی، زمانی رنانی آناهیتا )

 ١1١-٣٣( :١15) 1٩.  ی مازندرانمجله دانشگاه علوم پزشکدیازینون در پرتقال تامپسون. 

، مصرف نامتعادل کود تهدیدی جدی ١٩٤٣طالبی اتوئی، ملیحه، فاطمه السادات اقامیر، ساره نظامی، و اکبر حسنی، 

 .، تهران، موسسه تحقیقاتاولین کنگره چالشهای کود در ایران برای سالمت جامعه،

کار استان خراسان  اقتصادی کشاورزان گندم (. رفتار١٩٤٣)قربانی محمد، نعمتی امین، قربانی رضا، لیاقتی هومان 
گذاری مشروط، تحقیقات اقتصاد و ها بر محیط زیست: کاربرد ارزشکش رضوی برای کاهش آثار منفی علف 

 .1١١-15٣(: ٩)٨١-1. (علوم کشاورزی ایرانتوسعه کشاورزی ایران )

واحدجباری مرتضی، قائم مقامی سیدجمال، استادرحیمی علیرضا، کاظمی عبدالحسن، مهتدی نیا جواد، مهدوی رضا، 
(، بررسی ١٩٤٤رضاییان فاطمه، ضامن میالنی فرناز، میریوسفی عطا سیده فائزه، جعفری ندوشن عباسعلی )

مجله علمی دانشگاه علوم های مولد زرالنون. آلودگی گندم مصرفی استان آذربایجان شرقی به فوزاریوم
 .١٩-5٩(:١٤) ١٣؛١٩٤٤ ییزا، پپزشکی زنجان

Abramovitz J. (1997). Valuing nature’s services. In: Brown L, Flavin C and French H (eds). 

State of the World.Worldwatch Institute, Washington DC 
Cacho, O. J. (1999). Dynamic Models, Externalities and Sustainability in Agriculture. 

Agriculture. Retrieved from http://www.une.edu.au/febl/EconStud/wps.htm 

Carolan, M. (2013). The real cost of cheap food. Routledge. Abson, D. J., Termansen, M., 

Costanza, R., d'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., ...& van den Belt, 

M. (1998). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Ecological 

economics, 25(1), 3-15. 



 8363/ نامه ویژهاقتصاد کشاورزی/    17

Daily, G. (Ed.). (1997). Nature's services: societal dependence on natural ecosystems. Island 

Press. 
Hanley, N., & Oglethorpe, D. (1999). Emerging policies on externalities from agriculture: 

An analysis for the European Union. American Journal of Agricultural Economics, 1222-

1227. 
Kim, C. U., & Lim, G. (2013). Finding Externalities: An Empirical Study on the US 

Agricultural Industry. Modern Economy, 4(9). 

Kim, H., Kim, H., Madhavan, M., & Suarez, A. (2013). Measuring Environmental 

Externalities to Agriculture in Africa. 

Lewis, D. J., Barham, B. L., &Zimmerer, K. S. (2008). Spatial Externalities in Agriculture: 

Empirical Analysis, Statistical Identification, and Policy Implications. World 

Development, 36(10), 1813–1829. 

López, R., &Anríquez, G. (2003, October). Environmental Externalities of Agriculture: 

Chile, 1980–2000. In Food and Agriculture Organization of the United Nations “Roles of 

Agriculture International Conference,” Rome, October (pp. 20-22). 
Lv, Y., Gu, S. Z., &Guo, D. M. (2010). Valuing environmental externalities from rice–wheat 

farming in the lower reaches of the Yangtze River. Ecological Economics, 69(7), 1436-

1442. 

O’NEILL, D. O. M. I. N. I. C. (2007). The Total External Environmental Costs and Benefits 

of Agriculture in the UK. Environment Agency, Bristol, UK [online]. http://www. 

environment-agency. gov.uk/static/documents/Research/costs_benefitapr07_1749472. 

pdf [accessed 1April2014]. 

Pascual, U., Aslam, U., Fezzi, C., & Bateman, I. (2014). Valuing climate change effects upon 

UK agricultural GHG emissions: spatial analysis of a regulating ecosystem service. 

Environmental and Resource Economics, 57(2), 215-231. 

Pfeiffer, L., & Lin, C. Y. C. (2012). Groundwater pumping and spatial externalities in 

agriculture. Journal of Environmental Economics and Management, 64(1), 16–30. 

Pillet, G., Zingg, N., &Maradan, D. (2000). Appraising externalities of the swiss agriculture: 

a comprehensive view. Swiss Federal Office of Agriculture. 
Piot-Lepetit, I., Vermersch, D., & Weaver, R. D. (1997). Agriculture’s environmental 

externalities: DEA evidence for French agriculture. Applied Economics. Doi: 

10.1080/000368497327100 

Praneetvatakul, S., Schreinemachers, P., Pananurak, P., &Tipraqsa, P. (2013). Pesticides, 

external costs and policy options for Thai agriculture. Environmental Science & Policy, 

27, 103-113. 

Prasad, H. R., Dinesha, M. V., &Sriramappa, K. E. (2013). Externalities of Pesticides 

Application in Agriculture- a Case Study of Mandya District in Karnataka. Asian Journal 

of Research in Business Economics & Management, 3(1). 

Pretty, J. (2008). Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence.Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences,363(1491), 447-465. 
Pretty, J. N., Brett, C., Gee, D., Hine, R. E., Mason, C. F., Morison, J. I. L., … Van Der Bijl, 

G. (2000). An assessment of the total external costs of UK agriculture. Agricultural 

Systems, 65(2), 113–136. 

Pretty, J., Brett, C., Gee, D., Hine, R., Mason, C., Morison, J., … Dobbs, T. (2001). Policy 

Challenges and Priorities for Internalizing the Externalities of Modern Agriculture. 

Journal of Environmental Planning and Management. doi:10.1080/09640560123782 



 18...های بخش کشاورزینگاهی متفاوت به فعالیت

Shakhramanyan, N., Schneider, U. A., &McCARL, B. A. (2013). Pesticide And Greenhouse 

Gas Externalities From Us Agriculture—The Impact Of Their Internalization And 

Climate Change. Climate Change Economics, 4(03). 

Simonit, S., Cattaneo, F., &Perrings, C. (2005). Modelling the hydrological externalities of 

agriculture in wetlands: The case of rice in Esteros del Iberà, Argentina. Ecological 

Modelling, 186(1 SPEC. ISS.), 123–141. 

Sutherland, W. J. (2002). Restoring a sustainable countryside. Trends in Ecology & 

Evolution, 17(3), 148-150. 

Tegtmeier, E. M., & Duffy, M. D. (2004). External costs of agricultural production in the 

United States. International Journal of agricultural sustainability, 2(1), 1-20. 

Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R., &Polasky, S. (2002). Agricultural 

sustainability and intensive production practices. Nature, 418(6898), 671-677. 

Yao, L., &Yushu, Z. H. A. N. G. (2007). Identification, evaluation and internalization of 

externalities of agriculture. Progress in Geography, 26(1), 123-132. 
Zhang, W., Ricketts, T. H., Kremen, C., Carney, K., & Swinton, S. M. (2007). Ecosystem 

services and dis-services to agriculture. Ecological Economics, 64(2), 253–260. 

  


