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مقاله مروري

پیامدهاي زیستمحیطی بخش کشاورزي و تحوالت سیاستی دهه اخیر :مورد
مطالعه کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه
فاطمه عسکریبزایه ،*1رویا محمد زاده 2و ایوب

مرادی3

چکیده
بخش کشاورزی بهعنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهمترین بخشهاای اتصااا ی اواماه باه ا ار مایآیا و
میانگین سهم آن ر تولی ناخالص اخلی  161کشور مور مطالعه ر سال  9112ح و  11رص گزارش ا اسات .باهماوازا
نقشآفرینی این بخش ر تأمین امنیت غذایی و ا صغال کشورها با پیام های اانبی منفی بر منابه پایه و محیطزیست ه را اسات
که ولتها را به تج ی نظر ر سیاستهای ح ایصی مرتبط با بخش کشاورزی ساو ا اسات .ولاتهاا مایتواننا خواساصه و
ناخواسصه و به روشهای مخصلفی بر پای اری زیستمحیطی بخش کشاورزی تأثیر بگذارن  .این مقاله با رویکر مروری غیر نظاممن
و با اسصفا از گزارشهای مرااه معصبر بینال للی ( امل فائو ،سازمان ه کاریهای اتصاا ی و توسعه ،سازمان تجار اهاانی و
 )...به ع لکر زیستمحیطی بخش کشاورزی و تأثیرا و تحوال سیاسصی ر کشورهای عضو سازمان ه کاریهای اتصااا ی و
توسعه ر هه اخیر میپر از  .نصایج نشان می ه که سیاستهای ح ایت از کشاورزی ت ایل به تأثیرگذاری منفی بر محیطزیست
ارن  .سیاستهای ح ایت از تی ت بازار و پر اختهای مبصنی بر تولی یا اسصفا نامح و از نها مصغیر بیشصرین آسیب را مصوااه
محیطزیست مین ای و ر مقابل ،ک صرین آسیب از اانب سیاست پر اختهای ح ایصی کامالً مجزا مبصنای بار ساط زیار کشات
سالهای گذ صه گزارش است .تراز موا مغذی خاا؛ میازان انصشاار گازهاای گلخاناهای بر ا ات آ بارای فعالیاتهاای
کشاورزی و تنوع زیسصی اراضی کشاورزی (تنوع محاول و ه گونی چشمان ازها) ازا له اخصهای کلی ی است کاه بهباو و
وخامت آن به تبیین رابطه بین بخش کشاورزی و محیطزیست ک ک مین ایا و بررسایهاای اخیار کشاورهای عضاو ساازمان
ه کاریهای اتصاا ی و توسعه حاکی از سصاور های تابلتواه ر برخی از این اخصها هست.
واژههاي کلیدي :انصشار گازهای گلخانهای ،تراز موا مغذی خا؛ ،سیاستهای ح ایت کشاورزی

مقدمه

مهمترین بخشهای اتصاا ی اوامه به

 1بخش کشاورزی بهعنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از

سهم آن ر تولی ناخالص اخلی  161کشور مور مطالعه ر سال

 1محقق بخش تحقیقا اتصاا ی ،ااص اعی و ترویج کشاورزی ،مرکز
تحقیقا و آموزش کشاورزی و منابه طبیعی گیالن ،سازمان تحقیقا ،
مسئول:
آموزش و ترویج کشاورزی ،ر ت ،ایران (* نویسن
)f.askari@areo.ir
 9انشآموخصه کار ناسی ار اتصاا کشاورزی ،انشک کشاورزی ،انشگا
یراز ،ایران
 3محقق بخش تحقیقا انگلها ،مراته و آبخیز اری ،مرکز تحقیقا و
آموزش کشاورزی و منابه طبیعی گیالن ،سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،ر ت ،ایران
تاریخ ریافت1011/3/92 :
تاریخ پذیرش1011/6/19 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1400.8.2.3.9

 9112حاا و  11رصاا گاازارش اا

ار میآیا و میاانگین
اساات (The Global

 .)Economie, 2021ح ایت از بخش کشااورزی ر کشاورهای
مخصلاف نیاا باا اساصفا از سیاساتهااا و ابزارهاای گونااگون
( کل  )1و ع تاً برای رسی ن باه اهاا افی از تبیاال تقویاات
تابلیات ساو هی اتصاا ی بخش کشاورزی و باهطاور کلایتار
مناطق روسصایی ،افزایش تولی ماوا غاذایی کافی و مغذی برای
برطرف کر ن نیازهاای ا عیات اهاانی رو باه ر ا باا رفااا
اتصااا ی بیشصر و بهبو پای اری محیطزیسات انجاام مای او
(سلطانی نژا و ه کااران .)1326 ،هرچنا فعالیاتهاای بخاش
کشاورزی ارای منافه اتصاا ی ازا له افازایش تولیا و رآما
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ملی ،ایجا ا اصغال و تاأمین غاذای مور نیااز اامعاه اسات اماا

توسعه یاب ( .)Rohila et al., 2017ماهیت اهانی محیطزیست

محیطزیست و سالمت انسانها را به لیل ایجا پیام های منفی

از حضور عناصر مخصلف تشکیل هنا یاک سیساصم باهصاور

تحت تأثیر ترار می ه  .آثار اانبی ماذکور مایتوانا باهصاور

یکپارچه ر تشکیل سیسصم نا ی می و  .به این معنای کاه هار

تأثیرا منفی و یا نامناسب فعالیتهای بخش کشاورزی ر حوز
منابه آ  ،خا؛ ،هوا و سالمصی انسانها با

( رز ای و مااا ،

کس حق ار از او ،آ وهوا و تنوع زیسصی بهر منا گار

اماا

مصأسفانه انسان ر وران سلطهاش بر این کر خاکی به اساصفا

 .)1323محیطزیست اهانی روزبهروز ر حال تغییر است و اکنون

بیرویه و ب ون برنامهریزی از منابه طبیعی ،ایجاا آلاو گیهاای

تب یل به چالشی بارای ا اکال زنا گی باه لیال ایان واتعیات

خطرنا؛ ر خاا؛ ،آ وهاوا و از باین بار ن تاوازن زیسات آن

ناخو این

است که هر کشاوری ساعی ار با ون ر نظار

پر اخصه است (پوراح و حی ری.)1321 ،

گرفصن اثرا زیستمحیطی تخریب و آلو گی اراضای کشااورزی

شکل  -1انواع سیاستهاي حمایتی کشاورزي در یک نگاه (سلطانی نژاد و همکاران)1931 ،

تجار اهانی محاوال کشاورزی طی هههای اخیر ر ا

عوامل غیر سیاسصی که م کن است تأثیرا سیاسصی را ر زمینه-

چش گیری ا صه است و از سال  9111تا  9116ر ا سااالنه 6

های مخصلف کل هن و وم :ر؛ چگاونگی تغییار وضاعیت

رص ا ی را تجربااه کاار اساات ( .)FAO, 2018محاااوال

محیط (پیام های زیستمحیطی) با گذ ت زمان و نقاش بخاش

کشاورزی بیش ترین افزایش را نشان می هن که ر هرسال 3/1

کشاورزی ر ک ک به این تغییر است .ر این مقاله یافصههاایی از

رصا ر ا ا ااصه و از سااال  9112تااا  9112بااا افاازایش 36

بررسی اخیر سازمان ه کاریهای اتصاا ی و توسعه )9112( 1ر

رص ی ه را بو است ( .)WTO, 2019برای ر؛ چگاونگی

زمینه نقش انواع سیاستهای خاص ر بهباو ع لکار زیسات-

تأثیر سیاستها بر ع لکار زیساتمحیطای کشااورزی ،عوامال

محیطی کشاورزی (کاهش تأثیرا منفی) نشاان ا مای او .

مخصلفی نیاز است .اول :ر؛ چگونگی تأثیرگذاری سیاستها بار

ه چنین مرور کلی ر ماور چگاونگی تغییار ع لکار زیسات-

تا یمگیری کشاورزان و سایر فعاالن نظام کشاورزی و چگونگی

محیطی کشاورزی با اسصفا از اخصهای کشاورزی و زیست-

تب یل این تا ی ا به فشارهای زیستمحیطی ،با لحاا ساایر

1

- Organization for Economic Co-operation and
)Development(OECD

پیامدهای زیستمحیطی بخش کشاورزی و تحوالت سیاستی دهه اخیر22...

محیطی سازمان ه کاریهای اتصاا ی و توسعه ارائه می و  .ر

نامح و از نها مصغیر ر بین ات اما مخصلف برآور ح ایت کل

نهایت ،به بررسی رویکر ر حال تغییر کشاورها بارای سانجش

مضرترین ناوع اتا اما بارای محایطزیسات اسات .ر مقابال،

پای اری زیستمحیطی کشاورزی (ازا له انبههاای ااص ااعی و

پر اختهای ح ایصی کامالً مجازا مبصنای بار ساط زیار کشات

اتصاا ی) میپر از  .از آموز های این مقاله میتوان برای تحلیل

سالهای گذ صه حصی هنگام بررسی تأثیر این نوع پر اختها بار

رابطه محیطزیست و کشااورزی ر ایاران بهار گرفات .هرچنا

رفصار کشاورزان ریسک گریز ،ک صرین ضارر را بار محایطزیسات

بررسی پیاما های منفای بخاش کشااورزی ر ایاران باه لیال

ا صه است .این امر حاکی از آن است که ر اغلب ماوار  ،انجاام

مح و یت نظام آماری کشور و فق ان ا های کافی ،منفک
و تابلیت اتکا بسیار

اصالحا

ر سیاستهای ح ایصی مجزا به احص ال زیاا پایا اری

وار هست .بخش کشااورزی ر ایاران باه

زیستمحیطی بخش را بهبو میبخش بنابراین احص ااالً چناین

لیاال نبالااهروی از سیاسااتهااا و راهبر هااای خو کفااایی و

اصالحاتی ر سیاساتهاای کشااورزی ساازمان ه کااریهاای

خو اتکایی مطرح ر سالهای بعا از پیاروزی انقاال اساالمی

اتصاا ی و توسعه طی چن هه گذ صه تأثیر منفی کال ح ایات

توانسصه به اایگا مه ی ر اتصاا تولی و ا صغال کشاور سات

کشاورزی بر محیطزیست را کاهش ا

است ( ;OECD, 2016

یاب  .بهگونهای که ر سال  1322ارزشافزو بخاش کشااورزی

.)OECD, 2014; OECD, 2009

به تی ت ثابت سال  1321بالغبر  29111میلیار ریال بو اسات

اثرا مصقابل بین فعالیتهاای تولیا کشااورزی مخصلاف باا

کااه سااهم  2/7رص ا ی از تولی ا ناخااالص اخلاای را بااه خااو

تأثیرا زیستمحیطی مصفاو (مانن تولی محااوال زراعای و

اخصااص ا است (مرکز آمار ایران .)1322 ،نصایج یک مطالعاه

امی) میتوان رابطه بین ح ایت کشااورزی و پایا اری زیسات-

نشاان ا کاه باه

محیطی را پیچی کن  .این امر باهویاژ ر ماور سیاساتهاای

ر بخاش کشااورزی ،میازان ماارف

ح ایصی که بهوضوح رتابتپذیری یک فعالیت تولیا ی را نسابت

کو  ،نیصرا و سم ر بخاش کشااورزی ایاران بیشاصر از میازان

به یگری تغییر می ه  ،مانن پر اختهای مبصنی بر ساط زیار

ر کشورهای صنعصی و پیشرفصه است و این موضاوع

میکنا  .ایان ناوع

که توسط رز ای و ماا ( )1323انجام
ازای هر الر ارزشافزو
مارف

ر کنار اتاالف مناابه آ

کشت فعلی یا تع ا ام نگه اری

،ص

ر بخاش کشااورزی کشاور نشاان از

ح ایتها بسصه به اینکه آنها به تولی کاالهای مضر و سازگار با

هزینااههااای اااانبی باااالی کشاااورزی ر کشااور ار و پااایش

محیطزیست ک ک کنن  ،میتوان اثرا زیستمحیطی را افزایش

پیاماا های زیسااتمحیطاای بخااش کشاااورزی بااا اسااصفا از

یا کاهش هن ( .)OECD, 2014نصایج حاصل از مطالعه سازمان

اخصهای ارائه

ر این مقاله را ضروری مین ای .

ه کاریهای اتصاا ی و توسعه نشان می ها کاه از ایان نظار
تأثیرا زیستمحیطی پر اختهای مبصنی بر ساط زیار کشات

یافتههااي اخیار در ماورد ااارات زیساتمحیطای

فعلی از ه ه مبهمتر است ،اما تأثیرا آنها بهطاورکلی ک صار از
سایر سیاستهای ح ایصی مرتبط است .بهطور مشابه ،نصایج نشان

سیاستهاي حمایت کشاورزي
بررسی اخیر سازمان ه کاریهای اتصاا ی و توساعه نشاان
ماای ه ا کااه سیاسااتهااای ح ایاات از کشاااورزی ت ایاال بااه
تأثیرگذاری منفی بر محیطزیست ارن  ،اما ن یتاوان گفات کاه

می هن که پر اختهای زیستمحیطی کشاورزی برای مطابقات
با مح و یتهای زیساتمحیطای مایتوانا پیاما های زیسات-
محیطی را ر مقایسه باا ح ایاتهاای با ون محا و یت بهباو

Henderson and Lankoski,

بخش  .بااینحال ،آنها ه چنین میتوانن اثرا زیساتمحیطای

 .)2019یافصهها بر اساس چارچو هاای تحلیلای ،ااخصهاای

نامطلو پیشبینینش ایجا کننا و از تغییار کااربری اراضای

 ،نشان می ه کاه

باارزش به لحا زیستمحیطی ،بهعنوانمثاال تبا یل مراتاه باه

ه وار چنین ت ایلی واو ار (

زیستمحیطی منصخب و ا های اسصفا

ح ایت از تی ت بازار و پر اختهای مبصنی بر تولیا یاا اساصفا

کشصزارها برای تولی گن م ،ح ایت کنن بنابراین ،سیاستگذاران
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علیرغم ت ایال مثبت زیستمحیطی این ات اما سیاسصی ،بای
از ایاان مشااکال بااالقو آگااا با اان (

و  .ک بو موا مغذی (مق ار منفی) نشان هن کاهش بااروری

Henderson and

.)Lankoski, 2019

خا؛ است .بیشبو موا مغذی ( ا های مثبت) نشان هن خطر
آلو گی خا؛ ،آ وهوا است ( .)OECD, 2021بیشابو و ک باو
تراز موا مغذی خا؛ رون نزولی را نشان ا است ،اما ر برخی
از کشورها فشار نا ی از فعالیتهای کشاورزی بر محایطزیسات

روندهاي اخیر در عملکرد زیستمحیطی کشاورزي
ر؛ تعامال باین سیاساتهاا و ع لکار زیساتمحیطای
کشاورزی نیازمن نظار بار وضاعیت محایطزیسات (پیاما های
زیسااتمحیطاای) و تغییاارا

ر طااول زمااان اساات .سااازمان

ه کاری های اتصااا ی و توساعه ه ارا باا برخای از کشاورها
به منظور نظار بر تأثیرا زیست محیطی ،پیشارفت چشا گیری
ر توسعه اخص های کشاورزی– زیست محیطی ( )AEIsا صه
اسات (اا ول  .)OECD, 2018( )1ااخصهاای کشااورزی–
زیستمحیطی ( )AEIsعالو بر ارائه واه ارز ن از وضاعیت
و گااارایش

ر ع لکااار زیساااتمحیطااای کشااااورزی ،از

تجزیااهوتحلیاالهااایی اسااصفا م ایکن ا کااه بااه تبیااین اثاارا
مؤثر بو اههای سیاستها برحسب پیاما های زیساتمحیطای و
کارایی اتصاا ی میپر از .
رون های اخیر ر کشاورهای عضاو ساازمان ه کااریهاای
اتصاا ی و توسعه نصایج مصفااوتی را ر ع لکار زیساتمحیطای
کشاورزی نشان می ه  .تولی محاوال کشاورزی پس از سال
 9111ماایال ی گسااصرش پیا اکر و رنصیجااه انصشااار گازهااای
گلخاناهای کشاااورزی و ضارر و زیااان تنااوع زیساصی ماارتبط بااا
کشاورزی افزایشیافصه است .ر مقابل ،برخای پیاما های منفای
کااه عاماال اصاالی آلااو گی آ

خاا؛1

ر کشااورهای عضااو سااازمان

ه کاااریهااای اتصاااا ی و توسااعه اساات و بر ا اات آ باارای
فعالیتهای کشاورزی کاهشیافصه است .تراز موا مغذی بهعنوان
تفاو بین مق ار عناصار وار ا باه یاک سیساصم کشااورزی
(ع تاً کو امی و ی یایی) و مق ار خارج

این عناصر از این

سیسصم ر تالب تولی محاول غذایی و کشاورزی تعریاف مای-

- Nutrient Balances Surpluses

بر اساس کل  ،9کشورهای عضو ساازمان ه کااریهاای
اتصاا ی و توسعه طی و هه گذ صه بهطور مصوسط رون نزولی
بیشبو موا مغذی خاا؛ را تجرباه کار انا (.)OECD, 2019
میااانگین بیشاابو نیصاارو ن ( )Nر کشااورهای عضااو سااازمان
ه کاریهای اتصاا ی و توساعه از  39/0کیلاوگرم ر هکصاار ر
سال  1223به  31کیلوگرم ر هکصار ر سال  9111کاهشیافصه،
رحااالیکااه میااانگین بیشاابو فساافر ( )Pر ه ااین ور از 3/3
کیلوگرم ر هکصار به  9کیلاوگرم ر هکصاار تقلیال یافصاه اسات.
تقریباً ت ام کشورهای عضو ساازمان ه کااریهاای اتصااا ی و
توسعه ر حال کاهش بیشبو فسفر هسصن  ،اما وضعیت ر ماور

سیاست¬های مخصلف بر محیط زیست و نیز باه ارزیاابی کااربر

کشاورزی بر محیط زیست ازا له بیشبو تراز موا مغذی

ه چنان ر سط باالیی ترار ار .

1

نیصرو ن بسیار پیچی است .رونا ها بارای اتصااا های نوههاور
مصعا لتر است .از  19کشاور موااو ر ایان گازارش ،ترازهاای
نیصرو ن برای  7کشور کاهش و برای  1کشور افزایشیافصه است
و ترازهااای فساافر باارای  6کشااور کاااهش و باارای  6کشااور
افزایشیافصه است ( کل  .)3نرخ کاهش برای بیشبو فسفر طای
هه گذ صه ،تسریه

اما برای نیصرو ن کااهشیافصاه اسات و

نگرانی ر مور توانایی کشورهای عضو ساازمان ه کااریهاای
اتصاا ی و توسعه برای ا امه کاهش بیشبو نیصرو ن ر آینا را
افزایش ا است .اسصرالیا ،اتریش ،ایسلن  ،مکزیک و ترکیه ،رون
کاهش ر بیشبو فسفر را که ر هه  1221تجربه کار بو نا
معکوس کر و بیشبو آن را پس از ساال  9113ر هار هکصاار
افزایش ا ان  .رون های نزولای ترازهاای نیصارو ن ر اساصرالیا،
اتریش ،ایسلن  ،اپن ،مکزیک و ترکیه که ر ور 1223 -9111
مشاه
ثبت

بو برعکس
.

و نرخ ر

مثبت ر هاه گذ اصه
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جدول -1شاخصهاي بسیار کاربردي و پیشنهادي سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه براي پیگیري اهداف توسعه پایدار (پایان
گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزي پایدار) ()OECD, 2018

ابعاد

اتصاا ی

زیستمحیطی

شاخصهاي مشترک توسط دو یا تعداد بیشتري از
کشورها

فرعی فائو

رآم عامل کشاورزی

3

ارزش تولی کشاورزی ر هر هکصار

9

×

رآم خالص مزرعه

9

×

مخارج ع ومی ر تحقیق و توسعه کشاورزی

9

بهر وری کل عامل

9

نرخ سص ز ر کشاورزی

9

اراضی ارگانیک

13

انصشار گازهای گلخانهای

1

انصشار گاز آمونیا؛

0

م یریت آفتکشها

3

×

یوع تخریب خا؛

3

×

م یریت کو های ی یایی

9

اسصفا از آفتکشها

9

سازوکار کاهش مخاطرا

9

×

فرسایش خا؛

9

اسصفا از یو های سازگار با تنوع زیسصی

9

×

9

×

9

×

تض ین حقو مالکیت زمین

9

×

آموزش

9

اراضی کشاورزی پای ار

3

مقیاس تجربه ناامنی غذایی

اتصاا ی ،زیستمحیطی ،ااص اعی

این شاخص را به
اشتراک میگذارند

تغییر ر سصرسپذیری آ

ااص اعی

تعداد کشورهایی که

شاخصهاي

(1)FIES

)- Food Insecurity Experience Scale (FIES

1
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نکصه :رتبهبن ی کشورها بر اساس تراز نیصرو ن ر هر هکصار بین سالهای  9113-11و  9113-11میبا  .1 .تراز (بیشبو یا ک بو ) بهعنوان میزان نیصرو ن (کیلوگرم ر هکصار) از کل اراضی کشاورزی
بیان است .9 .تراز (بیشبو یا ک بو ) بهعنوان میزان فسفر (کیلوگرم ر هکصار) از کل زمینهای کشاورزی بیان است .3 .برای فسفر EU15 ،امل لوکزامبورگ برای سالهای  1223-1221نیست.
 -0برای سوئیس ،کل منطقه کشاورزی چرای تابسصانه را امل می و  .1 .کل  OECDامل یلی و اسرائیل برای هر و ور نیست .کل  OECDبرای نیصرو ن ،امل اسصونی و مجارسصان برای
 1223-1221نیست .کل  OECDبرای فسفر ،امل اسصونی ،مجارسصان ،لیصوانی و لوکزامبورگ برای سالهای  1223تا  1221نیست.
مأخذOECD (2018), Agri-environmental indicators (database), http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/agrienvironmentalindicators :
htm.

شکل  -2تراز نیتروژن و فسفر در هر هکتار از اراضی کشاورزي در کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه

نکصه :ت امی ا ها مق ماتی هسصن  .رتبهبن ی کشورها بر اساس تراز نیصرو ن ر هر هکصار بین سالهای  9113-11و  9113-11هست .1 .تراز (بیشبو یا ک بو ) بهعنوان میزان نیصرو ن (کیلوگرم ر هکصار)
از کل اراضی کشاورزی بیان است .9 .تراز (بیشبو یا ک بو ) بهعنوان میزان فسفر (کیلوگرم ر هکصار) از کل زمینهای کشاورزی بیان است .3 .برای آر انصین و برزیل ،سالهای  9119-10اایگزین
است.
9113-11
مأخذOECD (2018), Agri-environmental indicators (database), http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/agrienvironmentalindicators :
htm.

شکل  -9تراز نیتروژن و فسفر در هر هکتار از اراضی کشاورزي در اقتصادهاي نوظهور

پیامدهای زیستمحیطی بخش کشاورزی و تحوالت سیاستی دهه اخیر00...

گزارشهای مواو  ،سه عامل را ر تراز ماوا مغاذی خاا؛
بسیار مهم می انن :

 Nو  Pرا کااهش هنا (

OECD, 2019; Henderson and

.)Lankoski, 2019

الااف) ترکیااب ام ،محاااوال زراعاای و اسااصفا از ارتااام
اصالح

) .سیاستهای کشاورزی و ج) یو های م یریت.

یافصههای کلی ی ر مور عوامل مؤثر ر تراز موا مغاذی ر
کشااورهای عضااو سااازمان ه کاااریهااای اتصاااا ی و توسااعه
عبار ان از:


میزان انتشار گازهاي گلخانهاي کشاورزي افزایش
و انتشار آمونیاک کاهشیافته است.
فعالیت های کشاورزی به طور ع

از طریق انصشاار گازهاای

گلخانه ای (مصان و اکسی های نیصرو ن) و انصشار آمونیا؛ ()NH3

به نظر میرس کاهش اساصفا از کاو عامال اصالی

بر کیفیت هوا تأثیر می گذارن  .کشاورزی ،انصشار هن اصلی مصان

ام و ترکیب محاول

( )CH4و اکسی نیصرو ن ( ،)N2Oو گاز گلخانه ای غیر  CO2با

و ه چنین م اخال سیاسصی با کاهش تراز موا مغذی نیصارو ن

توانایی بالقو بیشصر بارای گارم کار ن ات سافر نسابت باه ی

کاهش بیشبو فسفر است ،اگرچه تغییرا

و فسفر ه را است .کااهش اساصفا از کاو فسافر ر بیشاصر

اکسی کربن ( ،)CO2اما با طاول ع ار کوتاا

کشورهای عضو سازمان ه کاریهای اتصاا ی و توسعه ،احص االً

 .)2014انصشار گازهای گلخانه ای از کشاورزی  11تا  19رص از

به لیل بهبو یو های مزرعه اری اتفا افصا است.


کشورهای عضو ساازمان ه کااریهاای اتصااا ی و

تار اسات ( IPCC,

کل انصشارا گازهای گلخانهای را تشکیل می ه

( Smith and

.)Bustamante , 2014

توسعه ،به طور مصوسط نهاا نیصارو ن را ک ای کااهش ا انا .

رون انصشار گازهای گلخانه ای کشاورزی ( ( )GHGاکل )0

رحالی که نها نیصرو ن حاصال از ماوا طبیعای کااهشیافصاه،

ن ع لکر کشااورزی

نیصرو ن حاصل از کو های ی یایی افزایشیافصه است .بهموازا

و انصشار آمونیا؛ ( کل  ،)1بیانگر ب تر

ر سازمان ه کاریهای اتصااا ی و توساعه اسات .رحاالیکاه

این امر ،اذ ایان عناار ر محااوال کشات ا باهطاور

میزان انصشاار گازهاای گلخاناه ای ر ور زماانی 1223-9111

به لیل تغییر گرایش

تغییری ن ا صه ،اما میزان انصشار از سال  9113تاا  9111باه طاور

کشاورزان به س ت کشت محاوال روغنی (با تواه به اینکاه

مصوسااط ساااالنه  1/9رصاا ر کشااورهای عضااو سااازمان

این محاوال بهطور مصوسط نسبت به سایر محاوال زراعای

ه کاری های اتصاا ی و توسعه افزایش یافصه است .میزان انصشاار

به ازای هر کیلوگرم نیصرو ن بیشصری را اذ میکننا ) کااهش

آمونیا؛ ر منطقه سازمان ه کاری هاای اتصااا ی و توساعه ر

بیشصر بیشبو کلی نیصرو ن اتفا افصا است .کاهش تعا ا گااو

باز زمانی  9113تا  9111کاهش یافصه ،اماا باا سارعصی ک صار از

به عنوان سهم کل ام نیز ر کاهش نها نیصرو ن حاصل از موا

آنچه ر ور  9111 - 1223اتفا افصا اسات .افازایش انصشاار

طبیعی ر برخی کشورها نقش ا صه است.

گازهای گلخانه ای از اراضی کشااورزی باه طاور ع ا نا ای از

تابلتواهی افزایشیافصه است ،بهطور ع



تحقیقا اخیر ر مور اثرا سیاساتهاای احص االی

مخصلف نشان می ه که اغلب سیاستهای ح ایصی با بیشاصرین
اثر تحریفی ،بهخاوص آنهایی که با الزام میزان تولی و اسصفا
از نها ها ه را هسصن  ،مواب بیشابو تاراز نیصارو ن و فسافر
ان  ،چراکه آنها اسصفا از نها ها و تولیا را ترغیاب مای-

اسصفا از کو های ترکیبای اسات کاه ع ا افازایش گازهاای
گلخانهای کشاورزی ر ور  9113 -11را توضی می ه .
توانایی کشورها برای حفظ ارزش اتاالم کشااورزی تولیا ی
ض ن کاهش انصشار گازهای گلخانه ای تضعیف

است .انصشاار

گازهای گلخانه ای به ازای هر الر تولی کشاورزی (

انصشار)

ن این  .رحالی که کشورهایی که سیاست کاهش آلو گی نیصارا

بهطور مصوسط ر کشورهای عضو سازمان ه کاریهای اتصاا ی

را اتخاذ کر ن  ،بهویژ مناطق آسیبپذیر کشورهای اتحا یه اروپاا

و توسعه ر ور  9113تاا  9111رو باه کااهش باو  ،اماا نارخ

که سیاست کاهش آلو گی نیصرا ااباری بو  ،توانساصن بیشابو

کاهش نسبت به ور  1223تا  9111ک صر ثبت

است ( کل
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 .)1تحلیل اخیر سازمان ه کااری هاای اتصااا ی و توساعه کاه

کشورهای عضو ساازمان ه کااری هاای اتصااا ی و توساعه باا

رابطه بین بهار وری نیاروی کاار و انصشاار گازهاای گلخاناه ای

بخااشهااای باازرگ آبیاااری کاااهشیافصااه اساات و حاااکی از

کشاورزی را ر کشورهای عضو سازمان ه کاری های اتصااا ی

ر

سصاور های تابال توااه ر زمیناه اساصفا از آ و تغییارا

و توسعه برآور می کن نشان می ه که بهبو بیشاصر بهار وری

ترکیب محاوال کشاورزی به س ت محااوال ک صار آ بار

نیروی کار ر کشورهای بسیار مول عضو سازمان ه کااری هاای

است .زمانی که توسعه مناطق آبیاری ه را با روش های کارآما

انصشاار گازهاای

آبیاری با  ،کارایی اساصفا از آ بهباو ماییابا  .باااینحاال،

اتصاا ی و توسعه ،م کن است به کاهش

گلخانهای منجار نشاو ( .)OECD, 2019برخای از کشاورهای

توسعه آبیاری ر مکزیک و ترکیه یعنای تنهاا کشاورهای عضاو

عضو سازمان ه کاری های اتصاا ی و توسعه م کان اسات باه

سازمان ه کاری های اتصاا ی و توساعه کاه آبیااری را توساعه

سطحی از بهر وری برسن که ر آن بهبو بیشاصر م کان اسات
انصشار گازهای گلخانه ای بیشصری را ر هر واح تولی ی به ه را
ا صه با .

است (.)OECD, 2018

ا ان  ،منجر به افزایش تنش آبی

اگرچه مارف آ کشاورزی به طاور مصوساط ر کشاورهای
سازمان ه کاری های اتصاا ی و توسعه ر حال کاهش است اما
بسیاری از کشورها برای اسصفا کشاورزی باه طاور روزافازون از

روند کاهش بیشتر برداشات آب باراي فعالیاتهااي

آ های زیرزمینی اسصفا می کنن که ت اوم رونا مشااه

کشاورزي ادامه دارد
بر ا ت آ برای فعالیت های کشاورزی ر اکثار کشاورهای

پس از اواسط هه  1221هست .افازایش اتکاای کشااورزی باه
منابه آ های زیرزمینی مای توانا مشاکل اا ی پایا اری را ر

عضو سازمان ه کاری های اتصاا ی و توسعه پس از سال 9111

مناطقی که بر ا ت آ های زیرزمینای از تج یا پاذیری آن هاا

پس از اوایال هاه

بیشصر است ،افزایش ها کاه منجار باه افات ساط آ هاای

( کل  .)6این رونا باهویاژ ر کشاورهایی کاه

زیرزمینی ،تاأثیرا باالقو منفای بار روی محایط زیسات و نیاز

کاهش یافصه است که ت اوم رون مشاه
 9111میبا

ا

تحوال بخش آبیاری نسبت به بخاش کشااورزی بیشاصر باو

انعطاف پذیری آین چنین نظام های تولی ی می او  .عاالو بار

است ،مشهو میبا  .این کاهش ر برخی از کشورها ،تابلتواه

این ،تأثیرا منفی زیست محیطی آبیاری زیرزمینای بارای ن وناه

اساات و اغلااب بااا اصااالحا ع یااق سیاسااصی (سیاسااتهااای

آلو گی آ

ر مقایسه با آ های ساطحی ،اگار غیرتابال اباران

کشاورزی ،سیاست هاای تنظایم آ ) ،تواناایی کشااورزان بارای

نبا  ،میتوان بسیار مان گارتر با

( .)OECD, 2015رون های

سازگاری با اتلیم ا ی  ،اسصفا از سامانه هاای آبیااری فشار و

مشاااه

محیط های سیاسصی مرتبط اسات .کااهش اساصفا از آ بارای

تابلتواه ماارف آ و تانش آبای ر اخال کشاورهای عضاو

آبیااری اراضاای کشاااورزی ،ع ا رونا کاااهش اسااصفا از آ

ا

ر سااط ملاای م کاان اساات ن ایااانگر نوسااانا

سازمان ه کاریهای اتصاا ی و توسعه نبا

(.)OECD, 2017

کشاورزی ر کشورهای عضو سازمان ه کاری هاای اتصااا ی و

خشک سالی

توسعه را توضی می ه  .کاهش اسصفا از آ کشاورزی ر اکثر

منطقااهای و اهااانی ر برخاای کشااورهای عضااو سااازمان

کشورهای عضو سازمان ه کاری های اتصاا ی و توسعه به ویاژ

ایلی ،فرانساه ،آمریکاا

ر کشاورهای موااااه باا میاازان بااالی تاانش آبای بااه کاااهش
مشاه

ر تنشهاای آبای ،ک اک کار اسات (

OECD,

 .)2018میزان اسصفا از آ (به عنوان مثال مق ار آ آبیااری) ر

ی اخیار ،باا پیاما های اا ی بارای کشااورزی

ه کاری های اتصاا ی و توساعه ماننا

(کالیفرنیا) یا ر مناطق آبی اسصرالیا به تبیین این موضاوع ک اک
می کن

.
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است.
نکصه :رتبهبن ی کشورهای بر اساس میانگین تغییر رص ساالنه بین سالهای  9113-11و  9113-11هست .1 .برای یلی 9111-13 ،اایگزین 9113-11
UNFCCC (2018), Greenhouse Gas Inventory Database, http://ghg.unfccc.int/; OECD (2018), Agri-environmentalindicators (database),
http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/agri-environmentalindicators.htm.
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از بااین رفااتن تنااوع محصااول ،ناااهمگونی
چشمانادازها و اساتفاده فزایناده از آفاتکاشهاا،
تأایرات بسایار زیاادي بار تناوع زیساتی اراضای

عضو سازمان ه کاری های اتصاا ی و توسعه ر طول ور 10
  9119بو است.ا عیت پرن گان مزارع ،به عنوان اخای از تنوع زیسصی ر

کشاورزي دارند
تغییرا ر اراضی و اسصفا از آفت کش هاا ،عوامال اصالی

ه کاری های اتصاا ی و توسعه به طور م اوم ر آخارین پاایش

تغییر تنوع زیسصی کشاورزی ،بهویاژ ا عیات پرنا گان مازارع،

ور تجزیه وتحلیل ( )9119-10مایال ی رو باه کااهش باو

به عنوان اخای از تنوع زیسصی ر اراضی کشاورزی باه ا ار

است .عالو بر این ،نارخ کااهش ا عیات پرنا گان ر مازارع

میآی ( .)Stanton et al., 2018اسصفا از موا مغذی اضاافی

کشاورزی ر هه اخیر سرعت بیشصری یافصه است.

اراضای کشااورزی ،تقریبااً ر ت ااام کشاورهای عضاو سااازمان

میتوان به لیل س یت باال ر محیطزیست و غنیساازی ماا
مغذی ،کاهش اکسیژن ر اکوسیسصم های آبی ،اسی ی

نآ

نتیجهگیري

یا خا؛ و یا تش ی اثر سایر عوامال تانشزا ماننا پااتو ن هاا،

سیاسااتهااای ح ااایصی ر بخااش کشاااورزی ضاارورتی

گونه های مهاام و تغییر اتلایم ،تاأثیر منفای بار تناوع زیساصی

ااصنا ناپذیر است و برخی از کشورها به لیال اه یات بخاش

بگذارن ( .)OECD, 2019کاهش سط اراضای کشااورزی ،از

اتصاا ی باه نبال اسصفا از

کشاورزی ر ایجا ا صغال و ر

ست ا ن تنوع محاول ،ناه گونی چشام انا ازها (ترکیبای از

ح ا اکثر هرفیاات ایاان بخااش صاارفنظاار از مح ا و یتهااای

کاربری های گوناگون و تابلیت هایی چاون بوتاه هاا ،رخصاان و

زیست محیطی هسصن  .سیاست هاای ح اایصی کشااورزی اغلاب

زمین های زراعی ر یک فضای خاص) و اسصفا بیشصر از ماوا

ارای اه اف چن گانه ای هسصن و رواته م کن است ر اهات

ی یایی -ت ام نشانه های تش ی کشاورزی -برخی از فشارهای

بهبو اثرا زیست محیطی کشاورزی نبا ن و به صور تأثیرا

ع ا ای هسااصن کااه پرن ا گان اراضاای کشاااورزی ر اغلااب

منفی و یا نامناسب فعالیت های بخش کشاورزی ر حوز مناابه

کشورهای عضو سازمان ه کاری های اتصاا ی و توسعه باا آن

آ  ،خا؛ ،هوا و سالمصی انسان ها بروز ن این  .آن ها مای تواننا

Firbank et al., 2008; Tilman et al.,

بهعنوانمثال با اثرگذاری بر تا ی ا کشاورزان ر مور اسصفا

مواااه هساصن (

 .)2001کیفیت زیسصگا برای تنوع زیسصی ر اراضی کشااورزی

از نها ها ،انصخا محاوال  ،یا اسص رار فعالیت کشااورزی بار

Jerrentrup

ع لکر زیست محیطی کشاورزی تاأثیر بگذارنا  .بررسای اخیار

نیز به نوع محاولی که ر

میکن بسصگی ار (

.)et al., 2017; Turley, 2006
مساحت اراضی مور اسصفا برای فعالیت های کشااورزی ر

سازمان ه کااری هاای اتصااا ی و توساعه ر ارزیاابی اثارا
زیست محیطی سیاسات هاای کشااورزی باه ر؛ ایان مسائله

اکثر کشورهای عضو سازمان ه کاریهای اتصااا ی و توساعه،

می پر از که چگونه انواع مخصلاف اتا اما ح اایصی ر اثارا

به ویژ ر اروپای غربی ،ر ور زمانی  9119تا  9110مایال ی

زیست محیطی خو مصفاو هسصن و اخص هایی را بری پایش

بهطور م اوم کاهشیافصه است .نرخ کاهش ر طاول ایان ور

ع لکر زیست محیطی کشااورزی توساعه و مور اساصفا تارار

نسبت به هه گذ صه اصا گرفصاه اسات .باااینوااو  ،تولیا

است .تراز موا مغذی

ا ان که ر این مقاله به آنها ا ار

محاوال کشاورزی ر منطقه سازمان ه کاری های اتصاا ی

خاا؛ میازان انصشاار گازهااای گلخاناهای بر ا ات آ باارای

و توسعه به طور مصوسط طی ه ین ور به میزان  1/1رص ر

فعالیت های کشاورزی و تنوع زیسصی اراضای کشااورزی (تناوع

سال افزایش یافصه است که حاکی از افزایش بهار وری کااربری

محاول و ه گونی چشم ان ازها) ازا له ااخصهاای کلیا ی

اراضی کشاورزی هست .تغییار ر ساط مراتاه ائ ای ،عامال

اسات کاه بهبااو و وخامات آن باه تبیااین رابطاه باین بخااش

ر اساصفا از اراضای کشااورزی ر کشاورهای

کشاورزی و محیطزیست ک ک می ن ایا و بررسایهاای اخیار

ع

تغییارا
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Environmental Implications of the Agricultural Sector and Policy
Developments of the Recent Decade: A Case Study of OECD Countries
F. Askari Bozayeh*1, R. Mohammadzadeh2 and A .Moradi3

Abstract
The agricultural sector as the main infrastructure for food security is one of the most important economic
sectors of societies and its average share in the GDP of 161 countries studied in 2019 is about 11 percent. In
parallel with the role of this sector in the provision of food security and employment of countries with negative
side effects on basic resources and the environment, which led governments to reconsider their policies related
to the agricultural sector. Governments can, willingly or unwillingly, affect the environmental sustainability of
the agricultural sector in a variety of ways. This article focusing on non-systematic review approach and using
the reports of authentic international institution (including FAO, OECD, WTO, etc.), deals with the implications
of the agricultural sector and policy developments of the recent decade in the OECD member countries. The
findings show that agricultural support policies tend to have a negative impact on the environment. Market price
supports policies and payments based on output, and payments based on unconstrained variable input use found
to be the most environmentally harmful. In contrast, fully decoupled support payments based on non-current
crop area are the least harmful. Soil nutrient balance; Greenhouse gas emissions; Water abstraction for
agricultural activities; and biodiversity of agricultural lands (crop diversity and homogeneity of landscapes) are
among the key indicators that its improvement and deterioration helps to explain the relationship between
agriculture and the environment and recent studies by OECD countries show significant gains in some of these
indicators.
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