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 « نقش کشاورزی در تخریب محیط زیست »

 
 عطفی نقطه و رودترین تحول تاریخ زندگی انسان به شمار میوقوع انقالب کشاورزی در ده هزار سال پیش بزرگ

انسان و محیط از همان زمان شکل گرفته است.  متضاد منافع رسدمی نظر به. است بوده شرب اجتماعی تکامل در

سویی انسان و طبیعت، این تعارض چندان آشکار نبود. اما تحوالت دو قرن در آغاز به علت تعادل جمعیت و هم

 .جدی با طبیعت وادار کرد هانفجار جمعیت، انسان را به مقابلاخیر به ویژه انقالب صنعتی، انقالب شیمیایی و 

 ید و بعد از جنگ جهانی دوم، عمالتولید انبوه گرد هپای صنعت وارد سامانزاسیون، کشاورزی همبا پیدایش مکانی

 عمل وارد هاکش آفت بعد کمی و یافت توسعه سرعت به شیمیایی کودهای ویژه به کمکی هایاستفاده از انرژی

از  ۱۹۸۴تا  ۱۹۵۰ی از سال شیمیای کودهای مصرف روند. نهاد وجود عرصه به پا شیمی عصر حقیقت در و شدند

های کنونی و آینده دامنه اثرات منفی کشاورزی بر محیط تکنولوژی. برابر افزایش یافت  ۹ دمیلیون تن در حدو ۱۴

 دهد. را افزایش می زیست

یابی به توسعه پایدار یکی از مباحث اصلی و اساسی است که با اجرای زیست و دستحفظ محیط در حال حاضر

، اجتماعی و فرهنگی در سرلوحه برنامه ممالك مختلف جهان از جمله کشور ما قرار گرفته جامع اقتصادیهای طرح

های مختلف تولیدی به شدت افزایش یافته ها و سیستمطی چند سال اخیر رقابت برای زمین میان بخش. است

 هاجنگل، تبدیل ختی، کشت تناوبیمین برای محصوالت زراعتی و دراست. به طوری که این امر در توسعه کاربری ز

 .شودزمین زراعتی و چرای دام دیده می به
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  اثرات منفي کشاورزی بر محیط زیست

، فرسایش خاك، استخراج مواد غذایی خاك، نمکی شدن (شود یکه در آن آب مانده و بدبو م ییجا)ماندابی شدن

طبیعی، های بالقوه ، کاهش سطح زمین، جنگل زداییبیابان زایی ،، شوری خاك، شوری آبهاآب، آلودگی خاك

در  که، مت بشر و موجودات زنده اکوسیستمثیرات منفی مواد شیمیایی و سمی مورد استفاده در کشاورزی برسالات

 .شوندادامه این موارد شرح داده می

 ککشاورزی و فرسایش خا 

و ن عنوان خطری برای رفاه انساهترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاك بخاك یکی از مهم

ها به تدریج فرسایش یافته شود، خاك. در مناطقی که فرسایش کنترل نمیآیدحتی برای حیات او به شمار می

اه خسارت گردد و از این رس نه تنها سبب فقیر شدن مزارع میدهند. فرسایخیزی خود را از دست میو حاصل

، بنادر و کاهش ظرفیت ، مخازن، سدهاهاراههبلکه با رسوب مواد در آب ،گذاردجبران ناپذیری به جا می

فرسایش خاك یك معضل عمده زیست محیطی و کشاورزی . کنندفراوانی ایجاد می هایها زیانگیری آنآب

های اخیر تشدید ولی در سال، در سراسر جهان است. اگرچه فرسایش در سراسر تاریخ کشاورزی اتفاق افتاده

جدیدترین تهدیدها برای کاهش ارزش زمین است. خاك در اثر در حال حاضر نابودی خاك از . شده است

، یرات شیمیایی مانند نمکی شدن خاك، تبدیل سنگ به رسوبات قرمزرنگفرایندهای گوناگون از قبیل تغی

واص فیزیکی و شیمیایی خاین عوامل به تغییراتی در. چنین متراکم شدن فرسایش می یابداسیدی شدن و هم

ممکن است باعث کاهش توانایی خاك در نگهداری پوشش گیاهی اصلی و تغییر شود که خاك منتهی می

های هیدرولوژیك زمین شود. این تغییرات منجر به تسریع فرسایش و مشکالت مربوط به آن از جمله ویژگی

دلیل کاهش هتخریب خاك عالوه بر پیامدهای اقتصادی مستقیم، ب .گرددگذاری میلغزش زمین و رسوب

تی هایی راجع به سالمت محیطی و درسباشد. امروزه پرسششدید محیطی نیز می دارای پیامدهایباروری، 

شویی به ذخایر شود. برای مثال کودها و سموم بازیافت نشده از طریق آبعملیات تولید کشاورزی مطرح می

 . یابندی سطحی انتقال میهاآبب به آی زیرزمینی راه یافته و یا از طریق روانهاآب

 آلودگي آب از طریق کشاورزی  

. سال است که در کشورهای پیشرفته اثر عملیات کشاورزی بر کیفیت آب مورد توجه بوده است 3۵حداقل 

ی هاآبها به داخل کششویی عناصر غذایی و آفتتسریع فرسایش و تخلیه عناصر غذایی به رودخانه، آب

های اثر کشاورزی مدرن بر ها، بعضی از جنبهط باکتریی سطحی و زیرزمینی توسهاآبزیرزمینی و آلودگی 

اند که قابله با این مشکالت توسعه یافتهها در کشاورزی مدرن جهت ممحیط زیست هستند. برخی روش

 . ها مانند شخم حفاظتی در رابطه با کنترل فرسایش هستندبسیاری از آن
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فضوالت دامی و ها، کش، استفاده از آفتکودمصرف ، گذارند شامل شخمآب اثر می عواملی که بر کیفیت

، حفظ حداکثر بقایای گیاهی بر روی سطح خاك های شخم حفاظتی. اثر اصلی سیستممدیریت آبیاری است

است. در سیستم شخم متداول مقدار بقایای گیاهی در زمان کاشت صفر است و در سیستم شخم با گاوآهن 

 . باشددرصد می ۹۰تا ۵۰درصد و در سیستم بدون شخم  ۶۰ات 3۰، در شخم نواری درصد ۷۰تا ۵۰قلمی 

ترین . شوری مهموجود داشته استزمان قدیم ی از های زراعزیست محیطی مربوط به آبیاری زمینمشکالت 

 .ثیر قرار داده استات های آبی را تحتآبیاری است که حدود یك سوم زمین مشکل کیفیت آب در رابطه با

 

 هاشورشدن خاک 

. شدن و شوری بیش از حد قرار دارندای از اراضی دنیا در معرض اثرات سو ماندابی های وسیع و فزایندهبخش

دنیا اراضی  %۲۵شود که تقریبا تخمین زده میاما که وسعت مناطق آسیب دیده دقیقا مشخص نیست با این

ثیرات شوری قرار ااراضی دنیا تحت ت %۵۰اند که احتماال تا ای بر این عقیده. عدهاندبر اثر شوری صدمه دیده

کشور جهان مشکالت حادی  ۷۵های شورنیست. حداقل در مرزهای ای عاری از خاك. قطعا هیچ قارهدارند

چه آب نفوذ یافته به درون زمین بیش از نیاز گیاهان زراعی باشد، از عمق چنان. مربوط به شوری رخ می دهد

ن دست موجب ماندابی شدن اراضی نماید و تجمع این آب در پایییها را در خود حل مریشه گذشته و نمك

ت درآمده و های محلول موجود در خاك به حرکنمك د،پیوندای به وقوع میکه چنین پدیدهشود. هنگامیمی

ی زیرزمینی نزدیك به سطح هاآبیابند و بر اثر مرور زمان جا تجمع میآنتر منتقل شده و در به اعماق پایین

 . ین را شور می کنندزم

  هاآبشور شدن  

اند های اخیر متوجه شدهصدها سال است که نقش کشاورزی در شورشدن اراضی شناخته شده ولی در سال

ای است که به خودی خود برای های کشاورزی پدیده اصلی و گستردهکه شور شدن منابع آب در اثر فعالیت

اهمیت است. در واقع صرفا در چند سال اخیر مشخص شده که عناصر ز یبیاری پایدار بیش از شوری خاك حاآ

ی کشاورزی ممکن است مشکالتی از نظر آلودگی هاآب، مولیبدن و آرسنیك موجود در زه لنیمسمی مثل س

حفاظت منابع آب در مقابل شوری شدید و  .کندتهدید می ها راه تداوم آبیاری در بعضی از پروژهپدید آورد ک

کارگیری آب ههای جامعی در خصوص بحفظ پایداری تولیدات کشاورزی مستلزم اجرای سیاست در عین حال

 .و زمین است
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 بیابان زایي  

که این در حالی. کندن را پدیده بیابانی شدن تهدید میمیلیون هکتار از خاك جها 3۲۰۰امروزه بیش از 

. در حال حاضر خاك پیوندی تنگاتنگ داردشان با میلیون انسانی است که زندگی ۷۰۰ها محل سکونت زمین

شی از افت تولید محصوالت ، نامیلیارد دالر ۴۲، ساالنه حدود زایی از طریق کاهش کارایی زمینبیابان

اعمال این فشار  بیابان زایی عقوبت فشار بیش از حد بر زمین است و توانایی .کندکشاورزی، خسارت وارد می

 لم و فن آوری نوین حاصل آمده است. ، به مدد عنیز به نوبه خود

، از دسترس خارج شدن میالدی ۱۹۸۰تا ۱۹۵۰های های جنگلی جهان در طول سالنابودی نیمی از عرصه

ثیراتی از بیابان زایی ات ،ع و کاهش مداوم تولید مراتع جهانخیز مزارمیلیون تن خاك حاصل ۶۶روزانه بیش از 

ایی باید در مورد تخریب توافق عمومی بر آن است که اصطالح بیابان زرسد اکنون به نظر می .باشندمی

ای ی تنوع گونهوری گیاهان و نابودخشك که منجر به کاهش بهرهها در مناطق خشك و نیمهاکوسیستم

 انسانی، زیست شناسی و ، آب و هواییشناسیثیر مجموع عوامل زمینا، تزاییدر واقع بیاباند. ر برکاهشود، بمی

شود زمین در مناطق خشك و نیمه خشك می، شیمیایی و توان بالقوه بیولوژیکی که منجر به فرسایش فیزیکی

زایی به نرغم عدم اهمیت نسبی بیاباعلی. اندازدهای زیستی را به خطر میو زندگی جوامع انسانی و گونه

کند که منابع و مخازن گازهای عامل مستقیم در گرم شدن کره زمین، این واقعیت را روشن میعنوان یك 

کربن جو در آینده و برآورد های دی اکسید. زیرا پیش بینی بهتر غلظتزایی ارتباط دارندای با بیابانخانهگل

کجا و با چه سرعتی  سرعت گرم شدن زمین به تشخیص بهتر این موضوع بستگی دارد که کربن اتمسفر در

ای نیز همین موضوع درباره تمام گازهای گلخانه. شودکربن می شود و تبدیل به دی اکسیداز آن جدا می

 .صادق است

 

 جنگل زدایي  

 از توجهی قابل بخش تامین بر عالوه هاجنگل. است اهمیت زحای زیادی هایجنبه از هاجنگلوجود 

 هوایی و آب الگوهای موازنه خاك، و آب حفظ در مهم اینیاز زندگی بشر، به عنوان بستره مورد هایفرآورده

 در هاجنگل ارزشمند و توجه قابل نقش از نباید چنینهم. کنندمی نقش ایفای سوخت و سرپناه تامین و

شد. واقعیت این است  غافل اقلیم تغییر پدیده با مقابله در آن تاثیر نیز و جهان در کربن با مرتبط هایچرخه

 عوامل و زدایی جنگل دالیل. است شده راههم هاجنگلکه دست یافتن به توسعه در جوامع ما، با از بین بردن 

 به انسان نیل راستای در مجموع در و هستند پیچیده و متعدد تامطلوب رخداد این کننده تشدید و تاثیرگذار

 . اندکرده بروز خود طلبانه منفعت اهداف
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زدایی در منطقه جنگل. ، همواره در طول تاریخ رخ داده استزدایی در مناطق معتدل و گرمسیریجنگل

زدایی دی اکسید کربن ای بر چرخه کربن گذارده و آثار ژرفی بر تنوع بیولوژیك دارد. جنگلثیر عمدهاای تحاره

گذارد. تبدیل ثیر میابر آب و هوا نیز ت ای را افزایش داده و احتماالخانهموجود در جو و سایر گازهای گل

، شودن خالص از کربن به سوی اتمسفر میاه منجر به ایجاد یك جریاهای کشاورزی و چراگها به زمینجنگل

ها . کمی دادهتر از آن است که مناطق کشاورزی بتوانند آن را جایگزین کنندها بیشزیرا تمرکز کربن در جنگل

. نمایدمیزدایی مناطق حاره، ادراك از چرخه کربن و تغییرات احتمالی آب و هوا را محدود در مورد جنگل

بیش از نیمی  هاجنگلاین ، پوشاننددرصد سطح زمین را می ۷تر از ای کمهای حارهجنگلکه عالوه در حالیهب

ها ، انقراض شدید گونهزدایی در مناطق حارهبار جنگلهای جانوری و گیاهی جهان است. اولین اثر زیاناز گونه

 . های گیاهان آوندی از بین رفتنداست، به طوری که برای اولین بار تعداد زیادی از گونه

 

 اثرات جنگل زدایي بر تنوع زیستي  

 

 هاتخریب زیستگاه  .۱

 .اندهایی که قبال مجاور هم بودهاهگتمنزوی کردن قطعاتی از زیس .۲

 . زدایی شده استبین جنگل و مناطقی که جنگل ای در منطقه مرزیآثار حاشیه. 3

 

 ثیر کشاورزی بر تغییر اقلیمات 

 تولید هایسازی و تغییر کاربری زمین به سامانهلیم به خوبی مشخص شده است. فشردهدلیل وقوع تغییر اق

 است مسلم چهآن. داشت خواهد ادامه روند این نیز این از پس و شده ایگلخانه گازهای افزایش سبب فشرده

زیادی را فراروی ما قرار خواهد داد که باال آمدن آب دریاها، افزایش شیوع آفات  هایچالش اقلیم تغییر کهاین

 قابل غیر هایخشکی و هاطوفان هوایی و آب طبیعی غیر وقایع افزایش و بارندگی الگوی تغییر ها،و بیماری

  روند. می شمار به موارد اینجمله  از انتظار

، به نوبه خود در میزان انرژی ای استخانهعامل اصلی گازهای گلاقدامات کشاورزی ناشی از فعالیت بشر که 

. جدای از آزاد شدن دی اکسیدکربن (گرمایش جهانی)گذارد رشید و در نتیجه آب و هوا اثر میتابشی نور خو

افتد و کامال های فسیلی اتفاق میحاصل از سوخت، که عمدتا در اثر قطع درختان جنگلی و سوختن سوخت

های تابشی ، سهم اصلی کشاورزی در انرژیدهدبن آزاد شده را تشکیل میدرصد کل دی اکسیدکر 3۰حدود 



 دی دی   ِ راز
  
 

6 
 

 . باشدمی (درصد از کل  ۹۰)و اکسید نیتروژن  (درصد کل متان آزاد شده ۷۰ حدود)مربوط به آزاد شدن متان 

 شدای و متان باخانهگازهای گل ازیسآزادهای انسانی در ترین منبع فعالیترسد کشت برنج عظیمنظر میهب

ثیر گذارند، قرار انده متان تکننده و جذب کنهای تولیدثیر یك سری عوامل پیچیده که بر باکتریاکه تحت ت

  .گیردمی

 یگیری و راه حل پیشنهادتیجهن

ك و آب شدید فشار روی منابع خاهای حیوانی باعث تینئتر و افزایش مصرف پروتافزایش جمعیت، درآمد بیش

گیری در تولید محصوالت ی منجر به افزایش چشمهای تکنولوژدر طی چند دهه گذشته پیشرفت. ودشمی

ها موجب تخریب محیط که برخی از این تکنولوژیهایی مبنی بر ایندر همین راستا نگرانی. کشاورزی شده است

است کشاورزی کید اصلی سیا. امروزه تکنندمی ها از انرژی زیاد استفادهبسیاری از تکنولوژی. اند وجود داردشده

 .های قبلی بوده استسیاست های ورودی به سیستم و حفاظت از محیط و متناقض باعمدتا بر کاهش انرژی

تواند برخی از مشکالت را کاهش دهد. تر محصوالت به بازار تا حدی میاز طریق عرضه کم، کشاورزی ارگانیك

کشاورزی ارگانیك در حفاظت از محیط زیست و افزایش کیفیت مواد غذایی و شواهد موجود، حاکی از نقش 

  . چنین کاهش عرضه محصول به بازار استهم

ر مزرعه به نحو احسن استفاده شود. های کشاورزی آینده، باید به نحوی باشد که از منابع موجود داحی سیستمطر

های محیطی و لفیقی آفات، مقاومت ژنتیکی به آفات و تنشتر، مدیریت ت، تولید مواد آلی بیشافزایش تثبیت ازت

. مدیریت صحیح نیز در ارایی استفاده از منابع هستندثر در کو، همگی از عوامل مهای بیولوژیکیافزایش فعالیت

 .دهای ورودی گران قیمت شوجایگزین انرژی دو می تواناست ثر وبهبود کارایی استفاده از منابع م
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