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نگاهی متفاوت به فعالیتهای بخش کشاورزی :هزینههای
زیستمحیطی بخش کشاورزی در ایران
غالمعلی شرزهای ،وحید ماجد
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چکیده
هر چند فعالیتهای بخش کشاورزی دارای منافع اقتصادی از جمله افزایش تولید و درآمد ملی ،ایجاد اشتغال و
تامین غذای مورد نیاز جامعه است ،اما محیطزیست و سالمت انسانها را به دلیل ایجاد پیامدهای جانبی منفی تحت
تاثیر قرار میدهد .آثار جانبی مذکور میتواند بصورت تاثیرات منفی و یا نامناسب فعالیتهای بخش کشاورزی در
حوزه منابع آب ،خاک ،هوا و سالمتی انسانها باشد .در این مقاله با استفاده از اطالعات آماری منتشره به خسارات
جانبی بخش کشاورزی پرداخته شده است .در این راستا میزان کودهای شیمیایی و سموم مصرف شده در این بخش
و مقایسهای بین ایران و چند کشور منتخب انجام پذیرفته است .نتایج گویای آن است که به ازای هر دالر ارزش
افزوده در بخش کشاورزی ،میزان مصرف کود ،نیترات و سم در بخش کشاورزی ایران بیشتر از میزان مصرف شده
در کشورهای صنعتی و پیشرفته است .این موضوع در کنار اتالف منابع آب در بخش کشاورزی کشور نشان از
هزینههای جانبی باالی کشاورزی در کشور است .لذا استفاده از سیاستهای تنظیمی و استانداردها و همچنین
بکارگیری ابزارها واهرمهای اقتصادی از قبیل مالیات و تعرفهها و سایر عوامل انگیزشی میتواند به کاهش خسارت
جانبی کشاورزی و تحقق پایداری در این بخش و سایر بخشهای اقتصاد بیانجامد.
واژههای کلیدی :بخش کشاورزی ،پیامدهای جانبی ،خسارت زیستمحیطی
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مقدمه
در دهههای اخیر ،بخش کشاورزی در کشور به دلیل دنبالهروی از سیاستها و استراتژیهای خودکفایی و خوداتکایی
مطرح در سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی توانسته به جایگاه مهمی در اقتصاد ،تولید و اشتغال کشور دست
یازد .بهصورتیکه در سال  ١٩٣١ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمتهای ثابت سال  ١٩٣١به میزان ٣٤٣٨٩
میلیارد ریـال برآورد شده است که سهم  ١١/٤درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
علیرغم رشد منفی  5/٤درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  ،١٩٣١بخش کشاورزی در این سال  ١/٩درصد رشد
داشته است (شاخصهای عمده اقتصادی ،بانک مرکزی .)١٩٣1 ،برآوردهای انجام شده در این زمینـه گویای آن
است که تولید محصوالت زراعی و باغی در سال  ١٩٣١نسبت به سال قبل به ترتیـب  1/٣و  ٩/٣درصـد و تولید
محصوالت اصلی دامی  ٤/٨درصد افزایش یافته است .هر چند که امروزه سهم تولیدات بخش کشاورزی به حدود
کمی بیشتر از  ١1درصدکل تولیدات ملی تنزل پیدا کرده است ،با این وجود ،کشاورزی هنوز مهمترین فعالیت
اقتصادی غیردولتی را تشکیل میدهد .از طرف دیگر تأمین غذای مورد نیاز مردم و امنیت غذایی به این بخش
وابسته است که هرساله مخارج زیادی از سوی دولت جهت رشد و توسعه بخش کشاورزی صرف میشود.
این در حالی است که به دلیل عدم توجه به پیامدهای منفی این توسعه و عدم توجه به اصول پایداری در برنامههای
توسعه بخش کشاورزی به برخی از آثار منفی آن از جمله بهرهبرداری شدید از منابع آب و خاک میتوان اشاره نمود.
مضافاً اینکه فعالیتهای گسترده بخش کشاورزی نه تنها به کاهش منابع مذکور بهشدت دامن زده است ،بلکه در
بیشتر موارد به تخریب و آلودگی آنها نیز منجر شده است .آلودگیهای زیستمحیطی منابع آب و خاک نه تنها
سالمت تولیدات و مولدین بخش کشاورزی ،بلکه سالمتی جوامع شهری را هم بصورت مختلف تحت تاثیر خود
قرار داده است .ارزیابی پیامدهای خارجی منفی زیستمحیطی و هزینههای جانبی بخش کشاورزی بر سالمت جوامع
از موضوعاتی است که متاسفانه در برنامههای توسعه کشاورزی مد نظر قرار نمیگیرد.
همچنین در راستای افزایش فعالیتهای بخش کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت برخی از راهکارها از قبیل بهبود
راندمان و یا تغییر ارقام کشت شده با توجه به اقلیم با شعار پایداری کشاورزی ،بدون توجه به تبعات زیستمحیطی
و آثار جانبی فعالیتهای کشاورزی از سوی سیاستگذاران و تصمیمسازان پیشنهاد گردیده است .در این سیاستها
و برنامههای اجرا شده متاسفانه حفظ و صیانت از سرمایههای طبیعی و اکوسیستمی و حتی سالمتی افراد مغفول
مانده است.
متاسفانه مطالعاتی که به معرفی و محاسبه پیامدهای منفی زیستمحیطی و هزینههای جانبی مترتب بر سالمتی
شهروندان بصورت جامع و کالن بپردازد در کشور انجام نگردیده است .عمده مطالعاتی که انجام شده با نگاه بخشی،
تمرکز بر برخی از جنبههای پیامدهای منفی کشاورزی بهویژه استفاده از علفکشها و کودهای شیمیایی روی
سالمتی افراد داشتهاند .در این راستا میتوان به مطالعات ،رنجبر و هادیان ( )١٩٤٣با عنوان «بررسی میزان ددت در
رسوبات رودخانه سفید رود (حدفاصل سد تاریک تا بندر کیاشهر)» ،خدادادی و همکاران ( )١٩٤٤با عنوان «بررسی
غلظت باقی مانده سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تأمین آب آشامیدنی شهر همدان در سال
 ،»١٩٤١کاظمی و همکاران ( )١٩٤٤تحت عنوان «بررسی آلودگیگندم مصرفی استان آذربایجانشرقی به
فوزاریومهای مولد زرالنون» ،قربانی و همکاران ( )١٩٤٣با عنوان «رفتار اقتصادی کشاورزان گندمکار استان خراسان
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رضوی برای کاهش آثار منفی علفکشها بر محیطزیست :کاربرد ارزشگذاری مشروط» ،طالبی و همکاران ()١٩٤٣
با عنوان «مصرف نامتعادل کود تهدیدی جدی برای سالمت جامعه» و شکرزاده و همکاران ( )١٩٣1با عنوان
«بررسی مقدار باقیمانده سم دیازینون در پرتقال تامپسون» اشاره نمود.
این در حالی است که باید آثار منفی زیستمحیطی و هزینههای جانبی روی سالمت افراد ناشی از فعالیتهای
کشاورزی و توسعه آن باید در برنامهها و استراتژیهای توسعه این بخش بصورت جامع و کالن مد نظر قرار گیرد.
درک پیامدهای جانبی منفی کشاورزی بر محیطزیست و سالمتی افراد مستلزم شناخت ارزشکاالها و خدمات
زیستمحیطی و ارزش سالمتی افراد میباشد .این موضوع همچنین نیازمند اطالع یافتن از این امر است که از
دستدادن این کاالها و خدمات زیستمحیطی متاثر از توسعه بخش کشاورزی چه هزینههایی را میتواند به بار
آورد .این موضوع اهمیت دو چندان مییابد زمانی که نظامهای محاسبات اقتصادی رسمی موجود عموماً ارزش
کاالها و خدمات زیستمحیطی را بسیار پایینتر از ارزشهای واقعی آن برآورد میکنند و یا اصالً به حساب نمیآورند
(دیلی ( ،)١٣٣٣آبرامویتز ( ،)١٣٣٣کاستازا و همکاران (.))١٣٣٣
مشکل بعدی که در این زمینه وجود دارد ،عدم ارزشگذاری کاالها و خدمات زیستمحیطی است که بازاری برای
آنها وجود ندارد .برای مثال سوال اساسی این است که یک منظره بکر طبیعی ،یک تاالب پرآب و یا یک جنگل
انبوه که عالوه بر ترسیب کربن و تولید اکسیژن و کنترل سیالب ،پناهگاه گونههای مختلف گیاهی و جانوری است
به چه صورت ارزشگذاری شوند تا در محاسبات مربوط به هزینه و فایده تبدیل اراضی آنها به زمینهای کشاورزی
مد نظر قرار گیرند (پرتی و همکاران .)1111 ،اقتصاددانان محیطزیست روشهای مختلفی از جمله روشهای
ارزشگذاری مبتنی بر ترجیحات بیانشده ١که در آنها به برقراری شرائط بازارهای فرضی میپردازند را در این زمینه
گسترش دادهاند (ویلیس و همکاران ( ،)١٣٣٩هانلی و همکاران ( ،)١٣٣٤بروور ( .))١٣٣٣علیرغم مشکالت مربوط
به برآورد ارزشهای زیستمحیطی و سالمتی ،محققین سعی در برآورد از دست رفتن این ارزشها در نتیجه
پیامدهای جانبی منفی کشاورزی داشتهاند .برآوردهایی که در این زمینه انجام شده به عنوان حداقل هزینههای
منفی شناسایی شده در اثر پیامدهای جانبی منفی کشاورزی قلمداد میشود .در این راستا پرتی و همکاران ()1111
از اولین محققینی بودهاند که تالشی را برای ارزیابی کل هزینههای ناشی از پیامدهای منفی کشاورزی در بریتانیا و
محاسبه رقم پولی آن انجام دادهاند .این محققین با بیان اینکه مطالعه آنها یک بررسی بینرشتهای برای ارزیابی
کل پیامدهای منفی خارجی کشاورزی مدرن برای محیطزیست و سالمتی میباشد ،در تالش برای برآوردی از این
هزینهها بر مبنای اطالعات مختلف منتشره از سوی نهادهای مختلف بودهاند .نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است
که در سال  ١٣٣١کل هزینههای جانبی منفی کشاورزی در بریتانیا ،بالغ بر 1/٩٨میلیارد پوند میباشد که برای هر
هکتار زمین کشت شده برابر  11٤پوند محاسبه گردیده است .هزینههای عمده مذکور ،ناشی از آلوده شدن منابع
آب بهصورت ساالنه بوسیله سموم (با هزینه  ١11میلیون پوند) ،نیترات (با هزینه  ١١میلیون پوند) ،انگلها (با هزینه
 1٩میلیون پوند)  ،فسفات (با هزینه  55میلیون پوند) بوده است که با احتساب هزینههای وارده به محیطزیست،
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اکوسیستمها و گونههای مختلف گیاهی و جانوری و سالمتی انسانها بویژه در اثر بیماری جنون گاوی (به تنهایی
 ١1٣میلیون پوند) برابر با رقم مورد اشاره 1/٩٨٩میلیارد پوند شده است (پرتی و همکاران.)1111،
در مطالعه دیگری که توسط تگدیمیر و دافی ( )111٨انجام گردیده ،محققین سعی در برآورد هزینههای ناشی از
پیامدهای منفی جانبی تولیدات کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا داشتهاند .ایشان با بیان اینکه آثار جانبی منفی
کشاورزی بر محیطزیست و سالمتی بشر بصورت روشن قابل رویت است؛ نشان دادند این آثار میتواند به
تصمیمگیری صحیح در بخش کشاورزی بیانجامد و قیمت واقعی محصوالت را مشخص نماید .این محققین با کمی
کردن پیامدهای جانبی منفی مذکور بهصورت واحد پولی (دالر) در مجموع بین  5/٣تا  ١١/٣میلیارد دالر برای
هزینههای ناشی از پیامدهای جانبی منفی تولیدات کشاورزی برآورد کردهاند .پرانیتواتاکول و همکاران ( )11١٩به
بررسی هزینههای خارجی استفاده از سموم در بخش کشاورزی تایلند پرداختهاند .ایشان با برآورد هزینهای معادل
 1٣/١دالر به ازای هر هکتار کشت محصول در تایوان در سال  11١1که ناشی از پیامدهای جانبی منفی استفاده از
سم میباشد ،گزینههای سیاستی مختلف از جمله استفاده از انگیزشهای مالی مثل برقراری مالیات بر استفاده از
سم را برای کاهش هزینههای مذکور مورد بررسی قرار دادهاند.
هدف اصلی این مطالعه تاکید و تمرکز بر آثار جنبی منفی بخش کشاورزی بر منابع طبیعی ،خدمات اکوسیستمی و
سالمتی انسانها در کجا؟ است .بر مبنای مطالب بیان شده در مورد پیامدهای جانبی منفی کشاورزی و اهمیت
مساله مذکور در برنامهریزی ،تصمیمسازی و تصمیمگیری در بخش کشاورزی و برنامههای توسعه الزم است تاثیرات
نامطلوب ناشی از پیامدهای مذکور نشان داده شود .لذا این مطالعه تالشی مقدماتی در این زمینه است که با
شناساندن پیامدهای منفی جانبی کشاورزی در کشور ،به ارائه راهبردهایی در زمینه کاهش این خسارتها بپردازد.

روش تحقیق
بررسی پیامدهای جانبی منفی کشاورزی مستلزم مشخص نمودن صریح این پیامدها و ارزیابی و برآورد هزینههای
جانبی مربوطه است .در ادامه ،بر مبنای مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه به مشخص نمودن پیامدهای جانبی
عمده کشاورزی پرداخته میشود (پیلت و همکاران ( ،)1111پرتی و همکاران ( ،)1111تگدیمیر و دافی (.))111٨
عموماً دو نوع هزینه به دلیل پیامدهای جانبی منفی کشاورزی تصریح میگردد که عبارتند از:
الف -هزینههای پیشگیری یا پاالیش :هزینههایی است که برای جلوگیری از آلوده شدن و سالمسازی محیطزیست،
بازگشت سالمتی افراد به حالت قبل و یا برگشت محیط به حالت قبل ،انجام میگردد.
ب -هزینههای مدیریت و پایش :هزینههایی است که توسط سیستم اداری و دولتی برای نظارت و پایش
محیطزیست ،مواد غذایی و پارامترهای سالمتی انجام میگردد.
هزینههای فوق فقط شامل هزینههای خارجی ایجاد شده توسط بخش کشاورزی است .بدین معنی که هزینههای
ناشی از پیامدهای جانبی بخش کشاورزی که به دیگر بخشهای جامعه و اقتصاد وارد میشود را شامل میشود.
فعالیتهای بخش کشاورزی میتواند به صور مختلف بر سایر بخشها و فعالیتهای اقتصادی اثر منفی و یا خسارت
وارد نماید .این آثار به کررات در فعالیتهای کشاورزی در کشورهای مختلف مشاهده شده است .هرچند که برخی
یا عمده این خسارتها در فرم خسارت باقی مانده و لزوماًتبدیل به هزینه پولی پرداختی توسط جامعه نمیگردد تا
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ملموس شود و یا لزوماً پرداختی جهت جبران خسارت و یا اصالح آثار منفی مذکور در محیط زیست صورت
نمیپذیرد .این آثار منفی و فلذا خسارت ایجاد شده میتواند در بخشهای منابع آب ،خاک ،هوا و سالمتی انسانها
ایجاد شود.
با توجه به خساراتی که منتج از پیامدهای جانبی منفی فعالیتهای کشاورزی است ،دو نوع هزینههای تصریح شده
در فوق را میتوان بهصورت زیر بیان نمود (پیلت و همکاران ( ،)1111پرتی و همکاران ( ،)1111تگدیمیر و دافی
(.))111٨
الف -بخش آب
الف -١-هزینههای تصفیه و سمزدایی منابع آب از سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی
الف -1-هزینههای تصفیه نیترات ،تصفیه فسفات و سایر امالح مضر برای سالمتی
الف -٩-هزینههای پاالیش آب به دلیل ورود انگلها
الف -٨-هزینههای پاالیش آب به دلیل ورود مواد زائد و فضوالت حیوانی و کود
الف -5-هزینههای مرتبط با تجهیزات پایش و اندازهگیری ورود مواد آلود کننده به منابع آب (فسفات ،نیترات،
انگلها ،باکتریها و غیره)
الف -١-هزینههای ناشی جایگزینی آبی تخلیه شده
ب-بخش هوا
ب -١-هزینههای مرتبط با انتشار دیاکسید کربن و گازهای گلخانهای و هزینههای مرتبط با انتشار گازهای
متان ،آمونیاک ،اکسید نیتروژن
ب -1-هزینههای مرتبط با انتشار گازهای متان ،آمونیاک ،اکسید نیتروژن و دیاکسید کربن در نتیجه
فعالیتهای دامپروری
ج -بخش خاک
ج -١-هزینههای ناشی فرسایش خاک
ج -1-هزینههای ناشی از بیابانزایی
ج -٩-هزینههای ناشی از سیالب
ج -٨-هزینههای ناشی از دست دادن مواد آلی و کربن خاک
ج -5-هزینههای صرف شده برای ایجاد زیرساختهای تصفیه نیترات موجود در خاک
ج -١-هزینههای صرف شده برای ایجاد زیرساختهای تصفیه سموم موجود در خاک
د -بخش اکوسیستم ،تنوع گیاهی و جانوری و گونهها
د -١-هزینههای مرتبط با از بین رفتن گونههای مختلف جانوری (زنبورها ،ماهیها ،پرندگان و غیره)
د -1-هزینههای مرتبط با از بین رفتن گونههای مختلف گیاهی (گونههای مختلف درختان ،گیاهان دارویی و
غیره)
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د -٩-هزینههای مرتبط با از بین رفتن پناهگاهها و محل زیست گونههای مختلف گیاهی و جانوری
د -٨-هزینههای مرتبط با جنگلزدایی و کاهش قدرت ترسیب کربن ،آب و خاک
د -5-هزینههای مرتبط با از دست دادن سایتهای تفریحی و مناظر زیبا و بکر طبیعی
د -١-هزینههای ناشی از فشار به منابع آبی و تخلیه آنها که زیستبومهای گیاهی و مناطق قابل سکونت و
اشتغال انسانها و حیات را مورد تهدید قرار داده است.
د -٣-هزینههای ایجاد خشکسالی و تغییرات آب و هوایی
و -خسارتهای وارده به سالمتی انسانها در نتیجه فعالیتهای کشاورزی
و -١-هزینههای حفظ سالمتی و هزینههای درمانی ناشی از تماس با سموم و علفکشها
و -1-هزینههای مرتبط با حساسیتها و آلرژیهای ایجاد شده
و -٩-هزینههای مرتبط با ایجاد بیماریهای مزمن
و -٨-هزینههای سالمتی ناشی ازتاثیرگذاری نیترات
و -5-هزینههای سالمتی ناشی وجود آثارمیکروارگانیسمها و سایر موجوداتریز
و -١-هزینههای مرتبط با شیوع بیماری ویروسی و باکتریایی
و -٣-هزینههای ناشی از بیماریهایی مثل جنونگاوری ( )BSEو در نتیجه کروتزفلدژاکوب ( )nvCJDدر
انسان١
در مورد هزینهپیامدهای جانبی کشاورزی که در اینجا ذکر گردید ،ضروری است که نکات زیر مورد تاکید قرار گیرند:
 هزینههای ناشی از پیامدهای جانبی کشاورزی ،هزینههایی هستند که توسط بخش کشاورزی و کشاورزان ایجاد
میشود ،بدون اینکه در هزینههای تولید کشاورزان و یا فعالیتهای کشاورزی منظور گردد.
 هزینههای مورد اشاره ممکن است با استانداردهای مرسوم طبقهبندی دادهها و اطالعات آماری همخوان نباشند.
 برخی از پیامدهای جانبی و هزینههای مربوطه ممکن است که در آینده شناخته شوند و در حال حاضر اشارهای
به آنها نگردد .بعبارت دیگر هزینههای جانبی تصریح شده در اینجا ،حداقل هزینههای ممکن شناسایی شده
میباشند.
 لزوماً همه پیامدهای جانبی مورد اشاره و شدت آنها در همه مناطق باهم یکسان نیست .در برخی مناطق ممکن
برخی از پیامدها خود را نشان ندهند و یا ممکن است شدت آنها در مناطق مختلف متفاوت باشند.
 هزینههای مرتبط با برخی از پیامدهای جانبی ممکن است در برآورد با مشکالت عدیدهای همراه باشد .از جمله
ممکن است نتوان مرزهای جمعیتی و جغرافیایی پیامدهای جانبی را بصورت دقیق مشخص نمود.
با توجه به موارد اشاره شده در باال میتوان بیان داشت که کشاورزی مدرن امروزی در کنار مزایا و منافع اقتصادی
خود ،پیامدهای جانبی منفی قابل توجهی دارد که هزینههای زیادی را هم به محیطزیست و هم بر جوامع انسانی
1بیماری جنون گاوی یا بعبارت دقیقتر انسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوی ( )BSEیک بیماری حیوانی (عموماً گاو) است که در
سال  1991کشف گردید که منجر به ایجاد بیماری مشابهی در انسان با عنوان کروتﺰﻓﻠدژاکوب–new variant Creutzfeldt
 )nvCJD( Jakob Diseaseمیگردد.

نگاهی متفاوت به فعالیتهای بخش کشاورزی07...

تحمیل مینماید؛ بدون اینکه این هزینهها در محاسبات کشاورزان و حساب های ملی وارد گردد .محاسبه و داخلی
نمودن ١هزینههای مزبور در محاسبات کشاورزان میتواند قیمت واقعی محصوالت را نشان دهد.
همانگونه بیان گردید ،محاسبه کامل و دقیق هزینههای ناشی از پیامدهای جانبی منفی کشاورزی اشاره شده در باال
به دالیل نبود آمار و اطالعات کافی و دقیق و همچنین هزینه زمانی و مالی بسیار باال مشکل میباشد .بر این مبنا
در بخش بعدی بر مبنای اطالعات موجود به معرفی و بیان برخی از پیامدهای جانبی منفی اشاره شده که اطالعات
و دادههای آماری در مورد آن وجود داشته باشد ،بصورت کلی ارائه شده است.

نتایج و بحث
بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقش مهم و قابل اهمیتی را به خود اختصاص داده است .اشاره گردید که علیرغم
جایگاه مهمی که بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و اشتغال کشور دارد ،فعالیتهای این بخش پیامدهای جانبی
منفی نیز دارد که هزینههای آن را جامعه متحمل میشود ،بدون اینکه در محاسبات این بخش مد نظر قرار گیرد.
این بخش از مطالعه به ارائه و معرفی از برخی از هزینههای مرتبط با پیامدهای جانبی منفی بخش کشاورزی در
کشور که در بخش قبلی معرفی شدهاند ،میپردازد.
برآورد هزینههای مرتبط با پیامدهای منفی جانبی بخش کشاورزی در کشور به دو دلیل عمده زیر دارای
محدودیتهای اساسی میباشد:
 .١اولین مشکل یا محدودیت اصلی به نظام آماری کشور مربوط میشود .اضافه مینمایدکه بسیاری از آمارهای
مورد نیاز در این زمینه یا منتشر نمیشود ،یا بصورت کامل ارائه نمیگردد و حتی گاهی نمیتوانند قابلیت اتکا
داشته باشند.
 .1بسیاری از پیامدهای جانبی منفی کشاورزی چون دارای بازار نمیباشند به سهولت نمیتوان آنها را اندازه
گیری نمود و لذا هزینه مرتبط با برخی از این پیامدها اصال محاسبه نمیشود و برای برخی دیگر هزینههای
محاسباتی برآوردی از حداقل هزینه مربوطه میباشد.
به منظور ارائه تصویری از وضعیت و شرائط محیطزیست در بخش کشاورزی کشور ،مقایسهای بین متغیرهای
اقتصادی و زیستمحیطی ایران با دو کشور صنعتیِ آمریکا و انگلستان و همچنین ترکیه بعنوان یک کشور در حال
توسعه همگون با ایران انجام میشود .در این راستا مقایسه میزان مصرف کود ،سم ،آب و انتشار گازهای گلخانهای
با توجه به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد این کشورها اطالعات مفید و در عین حال تصویری گویا از وضعیت
ایجاد آثار جانبی توسط بخش کشاورزی آنها را به نمایش میگذارد .بدین منظور ابتدا اطالعات کلی اقتصادی این
کشورها و سهم بخش کشاورزی در اقتصاد آنها در جدول ( )١ارائه شده است.

1Internalize
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جدول ( )1تولید ناخالص داخلی ،مساحت زمینهای کشاورزی و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی
()1111
GDPبه
کشور

قیمت GDPسرانه

ثابت سال 1112قیمت ثابت

مساحت

نرخ
رشدGDP

سهم بخش ارزش

تولید

بخش

زمینهای

کشاورزی

کشاورزی به قیمت ثابت

کشاورزی()KM2

از)%(GDP

سال(1112میلیارد دالر)

٨١١1١15

١/15

١٣٩/1٤

1/١٣

١١/٨٣
5١/1٨
15/٣5

(میلیارد دالر)

1112

آمریکا

١٩٤٨١/٣٤

٨٨٨٩٣

١/٤5

انگلستان

1٩٤١/٨١

٩٣٣1٩

١/١1

١٣١١٨1

ترکیه

١١٨/١٣

٤٨١٩

٤/٣

٩٤1٨٣1

٣/١5

ایران

1٨٣/٣٤

٩٩١٨

٩

٨٤٣5٣1

١1/٩

منبعWDI, 2014 :

با توجه به ارقام جدول ( )١مشاهده میشود در ایران بخش کشاورزی در سال  11١١با رقم  15/٣5میلیارد دالر،
سهم  ١1/٩درصدی نسبت به سه کشور دیگر ،باالترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داراست که نشان دهنده
اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور میباشد.
جدول ( ،)1میزان مصرف کود ،سموم ،آب و انتشار گازهای گلخانهای را در بخش کشاورزی کشورهای مورد اشاره
به نمایش گذاشته است.
جدول ( )1مصرف کودها ،سموم و انتشارآالیندهها در بخش کشاورزی
مصرف نیترات
کشور

(تن در 1000
هکتار)

مصرف

مجموع

فسفات(تن

مصرف

در 1000

فسفات

هکتار)

نیترات

مصرف
و

سموم(تن در
1000هکتار)

سهم
کشاورزی
مجموع
مصرفی

بخش
از
آب

انتشارگازهای
گلخانهای
(گیگاگرم)

آمریکا

62/290

22/850

85/150

2/370

40/220

343449/582

انگلستان

202/640

46/730

249/380

3/460

10/210

44419/086

ترکیه

45/110

17/840

62/950

1/050

73/820

41672/303

ایران

47/870

18/930

66/800

1/460

92/180

41584/844

منبعFAOSTAT, 2014 :

با توجه به اطالعاتی که جدول ( )1در مورد میزان مصرف کود و سموم فراهم میآورد میتوان مشاهده نمود که هر
چند مصرف نیترات ،فسفات و سایر سموم در هر  ١111هکتار در ایران بهطور نسبی از آمریکا و انگلستان کمتر
است ،اما میزان مصرف مواد مذکور از ترکیه باالتر است .این در حالی است که در ایران علیرغم آنکه نسبت به سه
کشور مذکور از اقلیم کمآب تر و خشکسالی برخوردار است ،سهم بخش کشاورزی از کل منابع آبی نسبت به سه
کشور انگلستان ،آمریکا و ترکیه بیشتر است که این امر به دالئل مختلفی از جمله پایین بودن راندمان آبیاری در
بخش کشاورزی کشور است.
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با توجه به اطالعاتی که جدول ( )١در مورد ارزش تولید بخش کشاورزی و جدول ( )1در مورد میزان مصرف کود و
سموم فراهم میآورد میتوان میزان سموم و کود الزم برای هر دالر ارزش افزوده در بخش کشاورزی را بهدست
آورد که اطالعات محاسبه شده مربوطه در جدول ( )٩ارائه گردیده است.
جدول ( )3مصرف کودها ،سموم و انتشارآالیندهها در بخش کشاورزی به ازای هر دالر ارزش افزوده این بخش
(کیلوگرم)
کشور

کود

نیترات

فسفات

سم

GHG

آمریکا

0/0024

4/481

12/215

1/١١٣

0/3357

انگلستان

0/0036

5/699

24/715

1/٩٩٩

0/4413

ترکیه

0/01510

24/382

61/654

١/1٨٣

1/0873

ایران

0/0038

6/401

16/187

1/11٣

0/4719

مأخذ:

محاسبات محققین بر مبنای اطالعات آماری  WDIو FAOSTAT

جدول ( )٩میزان مصرف آالیندههای منابع آب و خاک و هوا و تهدیدکنندههای سالمتی افراد را به ازای هر دالر
ارزش افزوده در بخش کشاورزی نشان میدهد .ارقام جدول فوق نشاندهنده آن است که به ازای هر دالر ارزش
افزوده در بخش کشاورزی ،میزان مصرف کود ،نیترات ،سم در بخش کشاورزی ایران بیشتر از میزان مصرف شده
در کشورهای صنعتی و پیشرفته آمریکا و انگلستان است ،هر چند میزان مصرف مواد مذکور در ایران از میزان
مصرف آنها در ترکیه کمتر است .همچنین میزان انتشار گازهای گلخانهای به ازای هر دالر ارزش افزوده بخش
کشاورزی در ایران بیشتر از میزان انتشار گازهای مذکور در کشورهای صنعتی و پیشرفته آمریکا و انگلستان است.
اگر اطالعات مذکور را با میزان مصرف باالی آب در بخش کشاورزی کشور کنار هم قرار دهیم نتیجه میگیریم که
خسارتهای جانبی و همچنین اتالف منابع آب در بخش کشاورزی کشور به ازای هر دالر ارزش افزوده این بخش
در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته بیشتر است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بخش کشاورزی علیرغم سهم به سزایی که در اقتصاد ملی ایفا میکند در فرآیند فعالیتهای کشاورزی خسارات
جانبی قابل مالحظهای نیز ایجاد مینماید .این خسارات هزینههای را در شکل هزینههای جانبی به کل نظام
اقتصادی تحمیل مینماید .برخی از آثار منفی فعالیتهای بخش کشاورزی در استفاده بیرویه از منابع آب ،خاک و
به خطر افتادن سالمتی افراد جامعه قابل مشاهده است.
در برنامهریزی و سیاستگذاریهای کالن بخش کشاورزی و توسعه آن ،همواره باید خسارات جانبی مذکور مد نظر
قرار گیرد .همچنین برای کاهش هزینههای جانبی ناشی از خسارات مذکور ،سیاستگذاران و تصمیمسازان اقتصاد
کشور بصورت عام و بخش کشاورزی به صورت خاص سه راهبرد اساسی باید در نظر بگیرند.
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 .١فعالیتهای کشاورزی با تمهیدات الزم به گونهای سامان داده شوند که حداقل تاثیرات منفی را بر نظام
اکوسیستمی داشتهباشد .این اقدامات را میتوان از طریق تدوین استانداردها و مقررات و دیگر روشهای
تنظیمی ١انجام داد.
 .1استفاده از سیاستها و ابزارها اقتصادی مناسب که به درونیسازی 1هزینههای ناشی از خسارتهای جانبی
منجر گردد .بدین صورت که هزینههای جانبی تحمیل شده بر مصرفکنندگان و سایر بخشها در قیمت
محصوالت تولید شده بخش کشاورزی منعکس گردد .این امر یعنی به حساب آوردن هزینههای جانبی در
بخش کشاورزی که نشاندهنده قیمت واقعی تولیدات (یعنی در نظر گرفتن هزینه کل تولیدات کشاورزی)
این بخش خواهد بود.
 .٩با آموزش کشاورزان و تاکید بر این موضوع که حفظ منابع آب و خاک در بلندمدت برای آنان درآمد پایدار
ایجاد میکند تا در حفظ و بهرهبرداری مناسب ار منابع طبیعی و حفظ محیطزیست حرکت نمایند.
تاکید میگردد که حفظ منافع بلندمدت کشاورزی در گرو حفظ و بقاء منابع طبیعی و اکوسیستمهای طبیعی مربوطه
است .بدیهی است که هرگونه کاهش و یا تخریب منابع مذکور از قبیل آب ،خاک ،هوا به دلیل گسترش بخش
کشاورزی شاید بتواند در کوتاهمدت منافعی را برای بخش کشاورزی عاید سازد ،اما باید اذعان نمود که این امر در
بلند مدت نمیتواند هدف اصلی برنامههای توسعه ملی و بخشی را برای افزایش رفاه عمومی میسر سازد.
لذا نتیجه نهایی بر این اساس است که هیچ برنامه توسعه فعالیتهای کشاورزی نمیتواند منافع بلندمدتی را برای
کشاورزی تضمین نماید ،مگر اینکه به مسئله پایداری اکوسیستمها و منابع طبیعی توجه نماید .لذا بکارگیری هر
راهبردی که به کاهش آثار جانبی بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش خسارت به اکوسیستمها و حفظ سالمتی
افراد بیانجامد پایداری کشاورزی را تضمین مینماید.
مهمترین شاهد این مدعا گسترش شدید فعالیتهای کشاورزی و چند برابر شدن حجم محصوالت تولیدی این
بخش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که با کاهش شدید آب دریاچه ،افت شدید آبهای زیرزمینی ،کاهش
حاصلخیزی خاک و در خطر افتادن سالمتی ساکنین مناطق اطراف منجر شده است که مهمترین دلیل این موضوع
سیاستهای توسعه کوتاهمدت بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی است که در بلند مدت خود را نشان میدهد.
استفاده از ابزارهای اقتصادی مثل تعرفهها و مالیاتهای زیستمحیطی و منطقی شدن قیمت آب ،کود و سم به
همراه اتخاذ سیاستهای تنظیمی مانند تدوین الگوها و استانداردهای کشت ،داشت و برداشت میتواند انگیزههای
بیشتری را برای سازگار نمودن فعالیتهای بخش کشاورزی با اصول پایداری و کاهش خسارتهای جانبی فراهم
آورد.
اما نکته اساسی این است که در راستای افزایش فعالیت های بخش کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت برخی از
راهکارهای مذکور از قبیل بهبود راندمان و یا تغییر ارقام ،بدون توجه به تبعات زیستمحیطی و آثار جانبی فعالیتهای
کشاورزی از سوی سیاستگذاران و تصمیمسازان پیشنهاد گردیده است .در این سیاستها و برنامههای اجرا شده
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متاسفانه حفظ و صیانت از سرمایههای طبیعی و اکوسیستمی و حتی سالمتی افراد مغفول مانده است .اتخاذ
راهبردهای تنظیمی و بازاری مورد اشاره از طریق برنامههای عملیاتی میتواند تا حدودی از بدتر شدن اوضاع
جلوگیری نماید و حتی بهبودهایی را نیز نتیجه دهد.
لحاظ نمودن خسارات ناشی از پیامدهای جانبی بخش کشاورزی در برنامهریزیهای بلندمدت میتواند به توسعه
پایدار اقتصادی بصورت عام و توسعه پایدار بخش کشاورزی بصورت خاص بیانجامد و عالوه بر آن به تعیین هزینه
واقعی تولیدات این بخش نیز کمک نماید.
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