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  پيشگفتار
  
  

بـار دوم ديگـر همـه چيـز         . توان دو بار شنا كرد     گفت در يك رودخانه نمي     هراكليوس، فيلسوف يوناني، مي   
هـاي طبيعـي يعنـي     عرصـه . همه چيز در حال تغيير اسـت . اين حقيقتي است غير قابل انكار   . تغيير كرده است  

ها،  ات وحش و زندگي اجتماعي بشر، شهر      ها و حي   ها و كوه   ها و رودها و آبخوان     زيستگاه جانوران و جنگل   
امـا سـرعت   . جهان ما پيوسـته در حـال تغييـر اسـت          . كنند  صنعت، اقتصاد و غيره همه و همه پيوسته تغيير مي         

رويـم بـر آن افـزوده        تـر مـي    تر شده و هرچه پيش     العاده بيش  ويژه دو سه دهه اخير فوق      تغيير در سده اخير به    
اي نـه چنـدان دور       ترديـد در آينـده     ع و ابعاد آنها چنان عظيم اسـت كـه بـي           اين تغييرات چنان سري   . شود مي

  .مجموع اثر آنها به تغيير كيفي مهمي در زندگي بشر در اين كره خاكي خواهد انجاميد
امـروز مـاهواره و   . رسـيد   نمـي نظـر  بـه هـا هـم چنـدان جـدي      تا ده سال پـيش حتـي صـحبت از مـاهواره           

ه جاي دنيا بخشي از زندگي روزمره مـردم اسـت و بـسياري از مـردم جهـان        اي در هم   هاي ماهواره  تلويزيون
 60( مـيالدي    80تلفن همراه در دهـه      . كنند اي و نه ملي دريافت مي      هاي خبري ماهواره   اخبار دنيا را از كانال    

ز در هـر يـك ا  .  به يك ميليون رسيد 1365به بازار آمد و ميزان اشتراك آن براي اولين بار در سال             ) شمسي
 سال بعدي در هر دو سال بـيش از دو برابـر افـزايش               12سه سال بعدي تعداد مشتركان آن دو برابر شد و در            

.  برابـر شـد  1000           ً  سال تقريبا  15 ميليون نفر رسيد يعني ظرف 995 تعداد مشتركان آن به   1380تا سال   . يافت
عـداد كامپيوترهـاي شخـصي نيـز        رشـد ت  .  بيش از دو ميليارد نفر مشترك تلفـن همـراه بودنـد            1386در سال   

 قريب يك ميليون كامپيوتر شخصي در جهان وجود داشت و اين 1362در سال . منحني مشابهي داشته است  
انگيـز و     سـال كـه اعجـاب      20 برابـر رشـد ظـرف        160 ميليون رسيد و ايـن يعنـي         160 به   1382رقم در سال    

  .سابقه است بي
در تابـستان سـال     . يير و شدت آن بسيار افزايش يافتـه اسـت         هاي طبيعي نيز سرعت تغ     ها و نظام   در عرصه 

ترين حد   سابقه سقوط كرد و سطح يخ قطب به پايين         كالهك يخي قطب شمال با سرعتي بي      ) 1386 (2007
زده شدند زيرا يخي به وسـعت دو برابـر مـساحت كـشور               متخصصان از اين ذوب سريع شگفت     . خود رسيد 

مارك سرز رئيس مركز ملـي اطالعـات يـخ و بـرف ايـاالت        .  بود  شده آبانگلستان ظرف مدت يك هفته      
اگر چند سال . آور است بسيار تعجب ”: متحد و متخصص كارآزموده قطب شمال در اين باره گفته است كه           

 يـا شـايد هـم    2100گفتم سال   خواهد شد، من مي آبپرسيديد كه كي تمام يخ قطب شمال         پيش از من مي   
هـا و تنـد     مـيالدي تعـداد توفـان   80از دهـه  .“تري است  برآورد منطقي2030 سال  مننظر به، اما اكنون  2070
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                          ً                                                                              ها و قدرت تخريب آنها شديدا  افزايش يافته كه متخصصان آن را به گرم شدن آب و هواي كـره زمـين،                باد
اترينـا  اند، اما هـيچ توفـاني ماننـد توفـان ك           هانسبت داده  ها و باال آمدن سطح دريا      افزايش تبخير آب اقيانوس   

اورلئان فرود آمد، در ساحل دريا امـواجي بـه            بر منطقه نيو   1384اين توفان كه در مردادماه سال       . نبوده است 
 ميليـارد دالر خـسارت   200اورلئـان را غـرق در آب كـرد و      متر ايجاد كرد و تمام شهر تاريخي نيو  9ارتفاع  

اورلئـان   ك حتي در نواحي ساحلي مجاور نيـو       بر اثر اين توفان بهاي مستغالت و امال       . مالي بر جاي گذاشت   
چنين توفان پر قدرتي در تاريخ اخيـر سـابقه          . مانند فلوريدا نيز سقوط كرد و نرخ بيمه امالك چند برابر شد           

  .نداشته است
توان سالي  تا كي مي . آيا اين تغييرات به كجا خواهد كشيد و تا كي به همين صورت ادامه خواهد يافت               

توان منابع كره زمين را با اين شـدت مـورد اسـتفاده قـرار                تا كجا مي  . ر جمعيت  جهان افزود     ميليون نفر ب   80
ترين مردم جهـان در      ترين و ثروتمند   فاصله بين فقير  . داد بدون اين كه هيچ تغيير مهمي در طبيعت روي دهد          

شـود تـا كـي     تـر مـي   در جهاني كه روز به روز به هـم پيوسـته  . اي از تاريخ بدين شدت نبوده است  هيچ نقطه 
اي ديگـر از جهـان در اثـر          توان در يك گوشه از جهان از طريق تلويزيون شاهد مـرگ مـردم در گوشـه                 مي

كنون كـره زمـين دسـتخوش تغييـرات بـسياري شـده اسـت امـا            از زمان پيدايش كشاورزي تا    . گرسنگي بود 
سرسام آور بـوده و تعـادل طبيعـت    ويژه پنجاه سال اخير  سرعت و شدت اين تغيير در دويست سال اخير و به 

چرخـه معيـوبي كـه از    . بشر، عامل اصلي اين عدم تعادل، در چرخه معيوبي گرفتار آمده    . را بر هم زده است    
يك سو فقر خانمان سوز و تخريب محيط زيست و از سوي ديگـر ثـروت انبـوه و تخريـب محـيط زيـست                         

كتـاب  .  خواهد شد و يا خـود خواهـد شكـست          يا بشر اين چرخه را خواهد شكست و از آن خارج          . زايد مي
شرط زود جنبيدن  . تواند اين چرخه را بشكند اما به شرطي كه زود بجنبد           حاضر بر اين باور است كه بشر مي       

 چـه مـردم   -تفاوتي را در رابطه بـا طبيعـت و فقـرا    رحمي و بي هم آن است كه زندگي به سبك كنوني و بي 
  .رد و از تغيير نهراسد كنار بگذا-فقير و چه كشورهاي فقير

روز  ، و هر چند سـال يـك بـار بـه    1 استاقتصاد زيست محيطيلستر براون در اين كتاب كه ادامه كتاب        
دهدكـه مـا در    شود، پس از اشاره به وضعيت وخيم محيط زيـست جهـان و ابعـاد تخريـب آن نـشان مـي                  مي

توان زندگي را به سبك قـديم   ديگر نميگويد كه  او مي. مرحله گذار به شكل ديكري از اقتصاد قرار داريم 
اقتـدار را    هاي بـي   او پيدايش و رشد سريع دولت     . ادامه داد و ادامه آن به نابودي تمدن بشري خواهد انجاميد          

هـايي كـه     دولـت . دانـد  اي از اين نـابودي مـي       هاي آفريقا و آمريكاي التين و در آسيا نشانه         در برخي كشور  
اند كه ديگر در مقابـل       اندو آنقدر منابع طبيعي خود را به تاراج داده         ار مانده آنقدر در دام رشد جمعيت گرفت     

ثبـاتي   نظمـي و بـي     اقتدارنـد و بـي     اند و هـيچ تـواني بـراي واكـنش ندارنـد و لـذا بـي                 مشكالت درمانده شده  
                                                 

 با ترجمه مترجم همين كتاب توسط انتشارات هواي تازه 1381در سال ) اكو اكونومي(اقتصاد زيست محيطي اين كتاب با نام . 1
  .منتشر شده است
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براون معتقد است كه معكـوس شـدن رونـد رشـد برخـي        . آفرينند و آن را به تمام جهان تسري مي دهند          مي
. هـاي سـقوط اسـت    هاي بهداشتي، كه جهان به رشد هر ساله آنها عادت كرده بود نيز از ديگر نشانه                اخصش

هاي آفريقـايي كـه مجمـوع     هاي مهم بهداشتي است اكنون در برخي از كشور اميد به زندگي كه از شاخص  
تسوانا و موزامبيـك    هايي مانند بو    ميليون نفر است روي به كاهش نهاده و در كشور          700جمعيت آنها قريب    

  . سال سقوط كرده است46 سال به 62از حدود 
سـابقه   هاي نو و صنايع سازگار با محيط زيـست بـي           گويد كه در چند دهه اخير رشد انرژي        اما براون مي  

هـاي نـو بـيش از رشـد       براي اولين بار در اتحاديه اروپا رشد توليـد بـرق از انـرژي         2006در سال   . بوده است 
 18000 شمـسي ظرفيـت توليـد بـرق بـادي جهـان از         1386 تـا    1379از سـال    .  منابع فسيلي بـود    توليد برق از  
رشد كـرده و    % 25 تا كنون اين صنعت ساالنه       2000از سال   .  مگاوات افزايش يافته است    92000مگاوات به   

سـال  هرسه سال دو برابر شده است و اين در شرايطي است كه رشد اقتصاد جهاني از يك تـا دو درصـد در                
آمـد امـا      مگاواتي بلند پروازي به حـساب مـي        200تا چند سال پيش صحبت از نيروگاه بادي         . تر نيست  بيش

 مگـاواتي در جنـوب ايـن        4500اكنون شركت برق اديسون كاليفرنياي جنوبي مـشغول طراحـي نيروگـاهي             
گـسترش سـطح آمـوزش      لذا براون معتقد است كه با توجه به افزايش تعداد با سوادان جهـان و                . استان است 

هايي كه در صنعت و نيز در آگاهي مردم جهان از محيط زيست ايجاد شده اگـر رهبـران           عمومي و پيشرفت  
هاي فـسيلي و   توان اقتصاد كنوني متكي بر سوخت هاي فعال اجتماعي زود بجنبند مي   ها و نهاد   جهان و گروه  

تـر كـه بـر     ادي سازگار با محـيط زيـست و عادالنـه   را به اقتص) زباله ساز ( محور و دور ريزنده مواد       -اتومبيل
تـري از حمـل و نقـل و رفـت و             هاي نو، بازيافت مواد، نزديكي و سازگاري با طبيعت و اشكال متنوع            انرژي

. آمد متكي است تبديل كرد و اين اقتصاد براي همه مردم جهان زندگي بهتـري را بـه ارمغـان خواهـد آورد             
گويـد كـه     ميليارد دالر در سال برآورد كرده و مي190به اين هدف را نيز وي بودجه الزم براي دست يابي       

 ميليـارد دالر بـود رقـم        1235 مـيالدي    2006اين بودجه در مقابل بودجه نظامي سـاالنه جهـان كـه در سـال                
در كتاب تمام اجزاي اين تحول با جزئيات بررسي شده است و اميد كه ترجمه آن در تسريع                  . ناچيزي است 

  .ار در كشور عزيزمان مؤثر باشداين گذ
هـاي مختلـف كتـاب مـن را يـاري            دانم از سركار خانم سحر فنودي كه در تهيه بخش          در اينجا الزم مي   

ها و ترجمه دو فصل كتاب همكـاري نمودنـد           كردند و نيز از زحمات خانم سميه واسعي كه در تهيه نمودار           
اي آن را مـسخر خـود كـرده و كتـاب مهجـور مانـده        هدر جهاني كه ابتذال تلويزيوني و مـاهوار      . تشكر كنم 

است همت گماشتن به چاپ مسايل محيط زيست، كه با جان و زنـدگي و آينـده مـردم و كـشور عزيـز مـا                          
دانم از جهاد دانـشگاهي مـشهد كـه گـسترش      اي دارد و لذا بر خود فرض مي        العاده مرتبط است، ارزش فوق   

  .  تشكر كنمدانش زيست محيطي را هدف خود قرار داده
  حميد طراوتي

htaravati@yahoo.com 
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  ورود به جهاني نوين
  
  
  

رشد اقتصاد جهاني ما از ظرفيت تحمل كره زمين فراتر رفته و در نتيجه تمدن ابتداي قرن بيـست و يكـم مـا                        
ه يـك   چهار ما هاي     گزارش .شود  مي تر  بيشو احتمال فروپاشي آن      روز به روز به نزول نزديك ترمي گردد       

بينـيم    نمـي  و گزارش رشد اقتصادي سال به سال آن قدر ما را به خود مشغول كرده كه               ها    بار درآمد شركت  
يك قرن پيش رشد ساالنه اقتصاد جهان       . اقتصاد بشر تا چه اندازه نسبت به منابع كره زمين بزرگ شده است            

  . ودش  ميامروز با تريليون دالر محاسبه. شد  ميبا ميليارد دالر محاسبه
از هـا   جنگـل . كنـيم   مياز قدرت باز توليد آنها مصرفتر  را سريعشدني  در نتيجه ما اكنون منابع تجديد     
پاشـد    مـي كند، شيالت فرو  ميآب زير زميني سقوطهاي  كند، سفره  ميپيوسته افتها   رود، علفزار     مي ميان

مانـد تـا      نمـي  م كه برايمان وقتـي بـاقي      بري  مي كار  به نفت را چنان با سرعت    . يابد مي و خاك جهان فرسايش   
 را آن قدر سريع در جـو رهـا    اي    گلخانههاي    و گاز . كنيمريزي    براي دوره بعد از زمان اوج توليد نفت برنامه        

شود تا درجه حرارت كره زمين چنـان بـاال            مي ماند و زمينه آماده     مي از جذب آن عاجز    كنيم كه طبيعت   مي
  . ي تا كنون سابقه نداردرود كه از زمان پيدايش كشاورز

كنـد از نطـر زيـست        مـي  اقتصاد طي  تمدن قرن بيست و يكمي ما اولين تمدني نيست كه مسيري كه در             
 همـان   .انـد   اوليه نيز به دام مشكالت زيست محيطي گرفتار آمده        هاي    بسياري از تمدن  . محيطي ناپايدار است  

كنند كه ناپديـد شـوند     ميانتخابها   چگونه تمدن  : فروپاشي " در كتاب خود به نام       1رد دياموند يگونه كه ج  
. كند، برخي از آنها توانستند تغييـر مـسير دهنـد و از سـقوط اقتـصادي پيـشگيري كننـد                      مي  اشاره "يا پيروز   

 ايـستر    جزيـره  و سـاكنان  ها    اكنون ما آثار باستاني برجا مانده از تمدن سومري ها، مايا          . برخي ديگر نتوانستند  
را كه نتوانستند به موقع تعديل الزم را به عمل آورند براي مطالعه در اختيـار         اي    اوليههاي    مدنآيلند و ساير ت   

   ]1[.داريم
                                                 
1.Jared Diamond 
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اگـر  . رسـند   مـي  دانشمندان بر سر طرح كلي تغييراتي كه بايد صورت گيرد به توافق      تدريج هبخوشبختانه  
 -بيـل محـور و    فـسيلي و اتوم    ختتكـي بـر سـو     قرار باشد رشد اقتصادي پايدار بمانـد بايـد اقتـصاد كنـوني م             

 اقتصاد جديد به جاي آن كه        .ديگري بر جاي آن بنشانيم     را كنار بگذاريم و مدل اقتصادي      ريزنده مواد  دور
ماننـد بـاد،   شـدني   تجديـد هـاي   پايـان انـرژي    بـي سوخت فسيلي بسوزاند نيروي مـورد نيـاز خـود را از منـابع         

  . خواهد كرد تأمين خت زيستيخورشيد، انرژي زمين گرمايي، نيروي آب و سو
خواهـد بـود و در      تـر     نظام حمل و نقل آينده به جاي آن كه حول مركـز اتومبيـل بگـردد بـسيار متنـوع                    

ضـمن ايـن كـه از اتومبيـل نيـز            سطحي وسيع از راه آهن سبك، اتوبوس و دوچرخه سـود خواهـد جـست،              
  . بيلمالكيت اتومرساندن  نه به حداكثر تحرك خواهد بودرساندن  به حداكثر هدف آن. استفاده خواهد كرد

محـصوالت  . بازيافـت خواهـد داد     ريزنده مواد جاي خـود را بـه نظـام جـامع بـاز مـصرف و                اقتصاد دور 
 و   پيـاده  راحتي هشوند كه قطعات اوليه آنها را بتوان ب         مي طراحياي    گونه مصرفي از اتومبيل گرفته تا رايانه به      

 ، نيز طي دوره زماني معينـي      نوشابههاي    ت يك بار مصرف، مانند قوطي     محصوال . كامل بازيافت كرد   طور  به
     .منسوخ خواهد شد    ً كامال  

 .از اقتصاد آينـده را ببينـيم      هايي    توانيم در گوشه و كنار جهان نشانه        مي خبر خوب آن كه هم اكنون نيز       
 كه بـا بنـزين و بـرق كـار         وزدوگانـه سـ   هـاي     اتومبيـل     ً      مـثال      از جملـه   -را  د  الزم براي بناي اين اقتصا    وري  افن

 نيـز   -راآبياري بسيار كـا   هاي    كارآ و نظام  العاده     فوق هاي  بادي، يخچال هاي    كند، طراحي پيشرفته توربين    مي
  . داريم
با هر مزرعه بـادي،     . توان آجر به آجر بنا كرد       مي توانيم ببينيم كه چگونه اين اقتصاد جديد را         مي اكنون 

ي مـا يـك گـام بـه        كار   جنگل زيافت كاغذ، جاده دوچرخه رو، و هر برنامه       پشت بام خورشيدي، كارخانه با    
  . شويم  ميتر تواند پيشرفت اقتصادي را تاب بياورد نزديك  مياقتصادي كه

آيـد ديگـر آن       مـي  اگر چنين نكنيم و همچنان در مسير اقتصادي كنوني گام بزنيم، پرسـشي كـه پـيش                 
 پرسش آن است كه كي اين اتفاق ،انجامد يا خير  ميصادينيست كه آيا تخريب محيط زيست به سقوط اقت   

توانـد پـس از فروپاشـي        نمي پيشرفته باشد،  وريآ فن هر چند هم كه از نظر        ، هيچ اقتصادي  .روي خواهد داد  
  .  نگاه دارنده آن به حيات خود ادامه دهد          ِزيست محيطي هاي  نظام

  ماهيت جهان نوين
 دنيـايي كـه در آن   ايم، كن در عين حال به دنياي نويني وارد شده ي ل يم،ا   به قرن جديدي پاي گذاشته             ً ما اخيرا  

ممكـن  . مره تبديل شده اسـت  گويي به آن به رخدادي روز قاضاي ما و ظرفيت زمين براي پاسخ     تصادم بين ت  
است اين رخداد موج ديگري از گرما باشد كه محصوالت كشاورزي ما را نابود كند، تخليه روستايي ديگر            

             ً    اگر ما سـريعا     .آبخواني ديگر در اثر تخليه بيش از حد آب آن         شدن    هجوم شن روان باشد يا خشك     به علت   
شود   مي تر  به حركت در نياييم، اين حوادث به ظاهر منفرد روز به روز شايع            ها    اين روند كردن    براي معكوس 
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  . آنها بر روي هم آينده ما را شكل خواهد دادشدن  پيوستن و انباشته هم و به
ي بس طوالني انباشته شده است اكنون در طول زندگي يـك            شناس  زمينهاي    منابعي كه در طول دوران     

تـوانيم ببينـيم و ضـرب         نمـي  كنيم كـه آنهـا را       مي عبورهايي    ما پيوسته از آستانه   . شود  مي نسل انسان مصرف  
ت آن را تعيين كـرده،  اين حد و حدود كه طبيع .دهيم  نميكنيم كه آنها را تشخيص     مي را نقض هايي    العجل

  . چيزي نيست كه با مذاكره سياسي بتوان بر سر آن توافق كرد
در جهان ما كه    . كنيم كه ديگر دير است      مي بسياري دارد كه ما آنها را وقتي كشف       هاي    طبيعت آستانه  

ر فرصـتي  و ديگـ ايـم   شـويم كـه از آن گذشـته     ميها  رود، آنگاه متوجه عبور از آستانه       مي با دور تند به پيش    
براي مثال هنگامي كه از آستانه صيد پايدار يك شيالت فراتر برويم ذخـاير  . براي تعديل اوضاع باقي نمانده  

گـرد   رديم ديگر فرصت كمي داريم تا عقـب       آنگاه كه از آستانه عبور ك     . يابد  مي ماهي آن رفته رفته كاهش    
رعايت كنيم جمعيت زاينـده ماهيـان آن قـدر          اگر نتوانيم اين ضرب العجل را       . كنيم و از ميزان صيد بكاهيم     

  . يابد كه ديگر شيالت ماهيان خود را از دست خواهد داد و سقوط خواهد كرد  ميكاهش
نـه  انـد      زيـست محيطـي بـوده      ،اصـلي سـقوط اقتـصادي     هـاي     كه شاخص ايم    اوليه آموخته هاي    از تمدن  

ان بـا ايـن تـوالي زمـاني     شناسـ  باسـتان . نابتدا درخت ناپديد شد، بعد خاك و در نهايت خود تمـد       .اقتصادي
  . بسيار خوب آشنايند

و فرسـايش خـاك بـا مـسايل     هـا   وضعيت امروز ما بسيار دشوار تراست زيرا ما عالوه بر نابودي جنگـل             
مكرر گرماي صدمه زننده به محصوالت كـشاورزي،         آب زير زميني، امواج   هاي    ديگري مانند سقوط سفره   

مـرگ جزايـر مرجـاني،     ،تخريـب شـده  هـايي   گـسترش يابنـده، چراگـاه   هايي   انشيالتي در حال سقوط، بياب    
 زودي  بهو  ها     نابودي گونه  ،سهمگينهايي    طبيعي، باال آمدن سطح آب درياها، توفان      هاي    يخچالشدن    ذوب

مخرب محيط زيست مدت هاسـت مـورد        هاي    هرچند اين روند  . بايد درآويزيم   مي با كاهش عرضه نفت نيز    
 هنـوز حتـي يكـي از آنهـا نيـز در       ،بعضي از آنها معكـوس شـده      ها    فته و حتي در برخي كشور     توجه قرار گر  

  . سطح جهاني معكوس نشده است
فشار بيش از    "نتيجه نهايي آن كه جهان در حالتي قرار دارد كه متخصصان محيط زيست آن را حالت                  
هـاي    نظـام   محلي از بازدهي پايـدار     شماري در سطح    بي تقاضا در موارد   در گذشته  .نامند مي 1"قوط  سو  حد  

همه نقاط  هاي    جنگل.  اكنون براي اولين بار چنين وضعي در سطح جهاني روي داده است            .طبيعي فراتر رفته  
زوال  به روها    در تمام قاره  ها    علفزار. سقوط شيالت در سطح جهان گسترده است      . شود  مي نابود جهان پيوسته 

ميزان انتشار اكسيد كـربن در همـه جـا از           . كند  مي سقوطها     از كشور  آب در تعداد بسياري   هاي    سفره .است
  . است تر بيشميزان تثبيت كربن 

 گلوبـال فـوت     "كـه اكنـون رئـيس        2 گروهي از دانشمندان به رهبري ماتيس واكر ناگل        2002در سال    
                                                 
1.Overshoot-and-collapse 
2.Mathis Wackernagel 
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 از  1980سـال    به اين نتيجه رسيدند كه مجموع تقاضاي بشر اولين بار در حـدود               ، است 1"پرينت نت ورك    
 كه آكادمي ملي علوم اياالت متحد آن را         ،در مطالعه اين گروه   . رفته است تر    ظرفيت باز توليد كره زمين فرا     

از آن ظرفيـت بـوده       تر  بيش  درصد  حدود بيست  1999منتشر كرد، برآورد شده كه تقاضاي جهاني در سال          
ما اكنون تقاضـاي     .استتر    بسيار عريض شود اكنون     مي تر  بزرگ %يك اين شكاف كه ساالنه بيش از      .است

 صحنه را براي زوال و فروپاشي آمـاده         ،اين كنيم و   مي  تأمين طبيعي كره زمين  هاي    خود را با مصرف دارايي    
    ]2[..كرده است

 و طراح اولين هـوا پيمـاي        3"هوا محيط زيست  " بنيان گذار و رئيس آيرو ويرونمنت يا         ،2پل مك كريدي   
روي داران   بسيار ابتكاري به محاسبه حضور فيزيكـي انـسان در كـره زمـين، وزن همـه مهـره               با رويكردي  ،خورشيدي

 و دام هـاو حيوانـات خانگيـشان   ها   گويد آنگاه كه كشاورزي آغاز شد انسان        مي او. زمين و هوا را محاسبه كرده است      
 تـوده  ــ  يـست كل ز % 98گروه اكنون   اما به برآورد او اين       .دادند  مي جهان را تشكيل  داران    وزن مهره % 1/0در مجموع   

سـانان    و گربه ها    و فيل ها    شامل تمام گوزن  داران     جهان را به خود اختصاص داده و براي بخش وحشي مهره          داران    مهره
  ]3[.باقي مانده است% 2بزرگ و پرندگان و پستانداران كوچك و غيره تنها 

مـورد عالقـه آنهـا      هاي    يكي از مثال  . ن و دل آشنايند    از جا  " و سقوط  فشار بيش از حد    "با پديده   ها    اكولوژيست 
 گـارد سـاحلي ايـاالت متحـد     1944در سـال   .مربوط به جزيره بسيار دور افتاده سن ماتيو واقع در درياي برينگ است 

 گـوزن شـمالي را در   29كردنـد    مـي  نفري كه در پايگاهي در اين جزيـره كـار         19ذخيره غذاي مورد نياز      تأمين   براي
يك سال بعد كه جنگ جهاني دوم به پايان رسيد اين پايگاه تعطيل شد و كاركنان آن جزيره را                   . آنان قرار داد  اختيار  

 اداره آبزيان و حيات وحـش ايـاالت         شناس   زيست ،4 ميالدي آنگاه كه ديويد كالين     1957در سال   . ترك كردند 
را كـشف كـرد كـه تعـداد آنهـا           شمالي  هاي    جمعيت رو به رشدي از گوزن      متحد، به جزيره سن ماتيو رفت     

 كيلـو متـر مربعـي       332 اينچ ضخامت داشت و مـساحت        4بود و همگي از پوشش گلسنگي كه         رأس   1350
هيچ شكارچي نداشـتند، جمعيـت   ها  از آنجا كه در آن جزيره گوزن  .كردند  مي جزيره را پوشانده بود تغذيه    

 بـه   1966كاليـن در سـال      . رسيد رأس   6000ه   جمعيت آنها ب   1963ا سال   ت. آنها به اصطالح منفجر شده بود     
كـه جـز انـدكي گلـسنگ        هـا     پراكنده گوزن هاي    را يافت آكنده از اسكلت    اي    سن ماتيو باز گشت و جزيره     

بچـه   از .سـالم نبـود        ً      كـامال      ماده و تنها يك نر كـه آن هـم          41 گوزن جان به دربرده بودند،       42تنها  . نداشت
   ]4[.باقي مانده نيز از ميان رفتندهاي   اين گوزن1980سال  تا حدود. گوزن هم خبري نبود

فشار . كنيم  مي منابع طبيعي كره زمين را بيش از حد مصرف        ما نيز   جزيره سن ماتيو    هاي    همچون گوزن  
. توان گفت كـدام روي خواهـد داد         نمي  هميشه .انجامد و گاه به فروپاشي كامل       مي  گاه به زوال   بيش از حد  

    ً     مـثال    .مانـد   مـي  قبلي در محيط زيستي تهي از منابع باقي        جمعيت يا فعاليت اقتصادي   در حالت اول آثاري از      

                                                 
1.Global Footprint Network 
2.Paul Mac Cready 
3.AeroVironment 
4.David Kline 
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كـاهش    جمعيت نيـز   ،محيط زيست افول كرد   اي    در جزيره ايستر واقع در اقيانوس كبير چندان كه منابع پايه          
از تر  بود اكنون به كم  نفررسيده 20000چندين قرن پيش به اوج خود يعني حدود          كه جمعيت جزيره  .يافت
 سـال   500 كـه قريـب      ،گاه مردم اسكانديناوي در جزيره گرين لند       اما سكونت  .نفر كاهش يافته است    4000

متالشـي شـد و          ً      كـامال     شرايط محـيط زيـست آن     شدن     در طي قرن پانزدهم ميالدي در اثر بد        ،قدمت داشت 
   ]5[.چيزي از آن باقي نماند

و يا جمعيت آنها رو به كاهش اسـت زيـرا در          اند    فته كشور جهان يا به ثبات جمعيتي دست يا        42حدود   
كننـد كـه در       مـي  بينـي    پـيش  اما اكنون براي اولين بار جمعيت نگاران      . همه آنها نرخ تولد كاهش يافته است      

توان   مي از جمله آنها   جمعيت به علت افزايش نرخ مرگ و مير كاهش خواهد يافت كه           ها    تعدادي از كشور  
هـا    خـانواده كـردن      در جهـت كوچـك          ً  سـريعا  هـا     اگـر كـشور   .لند را نام بـرد    زيا،و سواي بوتسوانا، لسوتو، ناميب  

   ]6[.خواهد شدتر  نكوشند، اين فهرست در چند سال آينده بسيار طويل
جمعيتي حد متوسط سازمان ملل حاكي از آن است كه جمعيت جهان كـه در سـال                 بيني     پيش ترين   تازه

اما با توجه به وخامت . ميليارد نفر افزايش خواهد يافت 1/9 به 2050ل  ميليارد نفر بود تا سا1/6 قريب   2000
آيا مـا بـه ايـن    . رسد  مينظر بهنگاه دارنده حيات در سراسر جهان، چنين افزايشي غير محتمل    هاي    وضع نظام 

را  هـا    فقر را در جهان ريشه كن خواهيم كـرد و نـرخ تولـد                                                ً       ميليارد نفر نخواهيم رسيد كه سريعا       1/9علت به   
كاهش خواهيم داد؟ يا بدين علت كه چنين نخواهيم كرد و رفتـه رفتـه نـرخ مـرگ و ميـر افـزايش خواهـد                  

 مـا بـا دو      بنـابراين  آفريقايي چنين شـده اسـت؟     هاي    يافت، چنان كه اكنون مدتي است در بسياري از كشور         
  ]7[.هانج تجديد بناي اقتصاد جهاني و تثبيت جمعيت :يمچالش مهم و فوري روبروي

 شـود، دنيـا نفـت را بـا          مي تر  زيست محيطي نگاه دارنده اقتصاد پيوسته ضعيف      هاي    در شرايطي كه نظام    
ان برجسته جهان اكنون بر اين باورند كـه توليـد نفـت             شناس  زيست. كند  مي پروا استخراج   بي مالحظگي و  بي

ن تقاضاي فزاينده براي    اين برخورد بي  . وي به كاهش خواهد گذاشت    ربزودي به اوج خواهد رسيد و آنگاه        
فراواني است كه اكنـون پيوسـته       هاي    برخورد  از ها  نفت و محدوديت منابع كره زمين، يكي از آخرين نمونه         

چه زماني به اوج خود خواهد رسيد، اكنون عرضه               ً    دقيقا    داند كه توليد نفت     نمي هرچند كسي  .دهد  مي روي
  ]8[.ايش داده استاز تقاضا است و اين قيمت نفت را افزتر  نفت اندك

كند، نه چندان بـه ايـن علـت كـه افـزايش        ميدر اين دنياي نوين رفته رفته بهاي نان را بهاي نفت تعيين      
را تر از آنرو كه تقريبا هـر چـه           دهد بلكه بيش    مي را افزايش ها    بهاي نفت هزينه سوخت كشاورزان و نانوايي      

در ايـن جهـان نـوين كـه در آن قيمـت نفـت بـسيار                 .  تبـديل كـرد    اتومبيـل توان به سوخت     ميخوريم    مي ما
در بازار كاالهاي اساسي با يكديگر بر سر مواد غذايي اصلي مانند            ها    و پمپ بنزين  ها    باالست، سوپر ماركت  

تواند به نان تبديل شـود        مي رود  مي گندمي كه به بازار   . گندم، ذرت، سويا و چغندر قند رقابت خواهند كرد        
 روغـن سـويا   . سـر در آورد   هـا     نشيند و يا به الكل اتيليك تبديل شود و از پمپ بنزين           بها    و در سوپر ماركت   

. ن سوخت ديزل مصرف شـود عنوا بهبرود و ها  جا گيرد و يا به پمپ بنزينها  تواند در قفسه سوپر ماركت     مي
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 روز زنـدگي  از يـك دالر در      تـر      ميليارد نفري كـه بـا كـم        2/1 جهان با    اتومبيل ميليون   800در عمل مالكان    

  ]9[.كنند بر سر منابع غذايي رقابت خواهند كرد مي
افتنـد    مـي  هستند به صـرافت  مواجهرو  براي سوخت خود يناپذير سيري      ً    ظاهرا    تقاضايبا  كشاورزان كه    

تواند براي توليد سوخت به كار        مي كه براي توليد چغندر قند، روغن نخل و ساير محصوالت پر بازدهي كه            
هـا    هم اكنـون نيـز ميليـارد      . باراني باقي مانده را پاك تراشي كنند      هاي    تري از جنگل   ه بيش  مقدار هر چ   ،رود

هـاي   در واقع افزايش بهاي نفت پيوسته خطـر .  استدالر سرمايه خصوصي در اين جهت به حركت درآمده    
  . كند  ميجديد و مهيبي براي تنوع زيستي كره زمين ايجاد

گيـرد، كـانون توجـه تجـارت جهـاني نيـز              مي وري كشاورزي اوج  ضرهاي    چندان كه تقاضا براي كاال     
در گذشته دسترسي مطمئن به بازار دغدعه اصـلي تجـارت جهـاني بـود امـا اكنـون دسترسـي                     . كند  مي تغيير

 بـه واردات غلـه متكـي             ً  شـديدا  مين غـذاي خـود      أكه براي تـ   هايي    كشور. مطمئن به عرضه مورد توجه است     
غلـه بـازار را بـا ارائـه          1سـوخت تقطيـري   هـاي     ند كـه نكنـد دالالن كارخانـه       شـو   مـي  هستند رفته رفته نگران   

  . شود  ميتر  امنيت غذايي نيز بد،شود  ميتر هر چه امنيت نفت وخيم. پيشنهادي بهتر خريداري كنند
در . بنيادين معكوس خواهد شـد    اي    گونه نيز به شدن    نقش نفت، فرآيند جهاني   گرفتن    به موازات كاستي   

مين أ كه جهان اندك اندك به نفت روي آورد، اقتصاد انرژي نيز جهـاني شـد و جهـان بـراي تـ         قرن گذشته 
اما اكنـون كـه جهـان در ايـن قـرن نـوين        .ميانه وابسته شد كشور خاورد  به چن شدت  بهانرژي مورد نياز خود     

ي جهـان   اقتـصاد انـرژ   شـدن     آورد، شـاهد محلـي      مـي  گرمـايي روي  -به انرژي باد و خورشيد و زمين       پيوسته
  . هستيم

قيمـت نفـت هزينـه حمـل و نقـل           رفتن    اقتصاد مواد غذايي نيز معكوس خواهد شد زيرا باال        شدن     جهاني
خواهـد شـد و مـردم       تـر     تـدريج محلـي    هدر نتيجه توليد و مـصرف غـذا بـ         . دهد  مي  غذا را افزايش   المللي  بين

  .  و در هر فصل متفاوت استاز مواد غذايي محلي ساخته شدهتر  غذاهايي را خواهند خورد كه بيش
توان اولـين عالئـم آن را در تـالش            مي جهان با ظهور جغرافياي سياسي كميابي روبروست و هم اكنون          

 مـسأله   در آينـده  . به نفت مشاهده كـرد    يابي    در حال توسعه براي تضمين دست     هاي    چين، هند و ساير كشور    
 بلكه به اتانول برزيل و غله امريكاي شـمالي دسترسـي   ميانه اين خواهد بود كه چه كسي نه تنها به نفت خاور    

كشاورزي، كه هم اكنون نيز در غالب نقاط جهان بيش از حد            هاي    فشار بر منابع آب و زمين     . خواهد داشت 
اين جغرافيـاي سياسـي كميـابي       . تشديد خواهد شد  ها     سوخت - به موازات افزايش تقاضا براي زيست      ،است

 است، درست مانند حالتي كه در     " و سقوط  فشار بيش از حد   "تمدن در حالت     گرفتن  يكي از تظاهرات قرار   
   ]10[.بت داشتند بروز كردمايايي كه بر سر غذا با هم رقاهاي  تمدن مايا در ميان شهر بحرانيهاي  سال
زيست محيطي اخير ادامه يابد سـرانجام       هاي    د كه اگر روند   باكولوژيست باشد تا دريا    ت انسان الزم نيس  

                                                 
1.Fuel distilleries 
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هـا   آن اسـت كـه آيـا كـشور     مـسأله    .مشكل ما كمبود دانش نيـست     . زي اقتصاد جهان فرو خواهد ريخت     رو
اگر به آنچـه در      خواهند توانست پيش از آن كه وقت بگذرد جمعيت را تثبيت و اقتصاد را باز سازي كنند؟                

  يابيم كه چرا اقدام سريع فوريت دارد؟   ميگذرد نيك بنگريم در  ميچين

  نگاهي به چين
 جهـان يـاد   كننـده      مـصرف  تـرين   ن بـزرگ  عنـوا   بـه سال هاست كه طرفداران محيط زيست از اياالت متحـد           

. كنـد   مي ع آن را مصرف   ب جمعيت جهان يك سوم منا      درصد كه با دارا بودن پنج    اي    كننده   مصرف ،كنند مي
فتـه و بـه   چـين جـاي ايـاالت متحـد را گر        . گرچه اين ادعا تا مدتي درست بود، اكنون ديگر صـحت نـدارد            

  ]11[.اساسي جهان تبديل شده استهاي  كاالكننده   مصرفترين بزرگ
 ،زغـال سـنگ  ،  يعنـي نفـت  -از ميان پنج كاالي اساسي موجود در زمينه انرژي و مواد غذايي و صنعت            
در زمينـه   . چين در مصرف همه آنها غير از نفت از اياالت متحد پيشي گرفتـه اسـت                - و فوالد  ،گوشت،  غله

 قريـب   2005ي كه مصرف غلـه آن در سـال          طور  بهگرفته  ها    فاصله زيادي با بقيه كشور     ت چين مصرف غال 
در  . ميليون تن بـوده اسـت      260 ميليون تن بود حال آن كه مصرف غله اياالت متحد در همان سال تنها                380

 و دارد را  مصرف گندم و برنج مقام اول      ميان سه غله اصلي جهان يعني گندم،برنج و ذرت نيز چين از حيث            
 ]12[.مقام دوم استدر تنها از حيث مصرف ذرت بعد از اياالت متحد 

 2005معرف شيوه زندگي آمريكايي اسـت، در سـال   ) گوشت سرخ شده گاو(هرچند خوردن همبرگر  
هـا     ميليون تني بود كه چينـي      67از  تر     ميليون تن گوشت مصرف كردند كه خيلي كم        38مردم اياالت متحد    

مـرغ    مـساوي بـين گوشـت گـاو و خـوك و           طور  به       ً    تقريبا    در اياالت متحد مصرف گوشت    . مصرف كردند 
جهـان  هـاي   در واقـع نيمـي از خـوك   . اسـت  تـر  بـيش  تقسيم شده لكن در چين سهم گوشت خوك از همه     

   ]13[.اكنون در چين هستند
 ميليـون   4/20 ايـن كـشور روزانـه        2004در سال   . از حيث مصرف نفت هنوز اياالت متحد پيشتاز است         

اما مصرف نفـت ايـاالت متحـد از سـال           .  ميليوني چين بود   5/6مصرف   بشكه نفت مصرف كرد كه سه برابر      
.  رشد كرده حال آن كه در همين مدت مصرف چين بـيش از دو برابـر شـده اسـت                    %15 تنها   2004 تا   1994

حـد در مقـام دوم    ژاپن را پشت سـر گذاشـته اكنـون پـس از ايـاالت مت                          ً   از حيث مصرف نفت اخيرا     چين كه 
  ]14[.جهان قرار دارد

دو سوم انـرژي     ي كه طور  بهكند    مي انرژي خود مقدار زيادي زغال سنگ نيز مصرف        تأمين   چين براي  
كند كه خيلـي      مي  ميليون تن زغال سنگ مصرف     960چين ساالنه   .شود  مي  تأمين عبمورد نياز چين از اين من     

مصرف زغـال سـنگ و نيـز بـا رشـد             باالي با اين ميزان  . ست ميليون تني اياالت متحد ا     560بيش از مصرف    
. كشد كه چين از حيث انتشار كربن با اياالت متحد برابري كند  نميسريع مصرف نفت و گاز طبيعي، طولي      
   ]15[.گذار بر تغيير آب و هوا خواهد داشت ثيرأدر آن صورت جهان دو كشور عمده ت
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 برابـر  5/2      ً   تقريبـا    اساسي توسعه اقتصادي اسـت،  هاي    صاكنون در چين مصرف فوالد، كه يك از شاخ         

 104 ميليون تن فوالد مـصرف كـرد و مـصرف ايـاالت متحـد                285 چين   ،2003درسال  . اياالت متحد است  
هـزار   هـا   بـه احـداث صـد    ا گذاشـته و   پـ چندان كه چين به مرحله عمليات سـاختماني توسـعه           . ميليون تن بود  

 مسكوني و تجاري دست زده است، مـصرف فـوالد آن چنـان افـزايش                بزرگ و مرتفع   كارخانه و ساختمان  
   ]16[.يافته كه تا كنون در هيچ كشوري سابقه نداشته است

. تعداد تلفن همراه و تلويزيون و و يخچال جهان را داراست          ين  تر  بيشمصرفي، چين   هاي    در زمينه كاال   
اين برتري ديـري         ً  احتماال  است، هر چندتر  وشخصي هنوز اياالت متحد از چين جل     هاي    از حيث تعداد رايانه   

  ]17[.از حيث تعداد اتومبيل شخصي نيز اياالت متحد هنوز پيشتاز است. نخواهد پاييد
دهـد كـه     مـي  متحد پيشي گرفته است بـه مـا اجـازه   اياالتاين كه چين در زمينه مصرف منابع اصلي بر         
؟ خواهد شـد   به اياالت متحد برسد چه     سرانهاگر چين از حيث سطح مصرف       . ال ديگري را مطرح كنيم    سؤ

به سطح درآمد سـرانه    درآمد سرانه مردم چين    2031در سال   ، رشد كند  %8ساالنه   اگر اقتصاد چين همچنان   
 اگر باز هم فرض كنيم كه الگوي مصرف مردم ثروتمند شده  .  صعود خواهد كرد   2004آمريكائيان در سال    

مــشابه        ً    تقريبــا  - ميليــارد نفــر افــزايش يافتــه45/1آن ســال بــه  كــه جمعيــت آنهــا تــا -2031چــين در ســال 
   ]18[.ايم ل خود يافتهسؤابراي اي   چه پاسخ تكان دهنده، باشد2004سال هاي  آمريكايي

 اين رقم مصارف    - كيلو گرم به ازاي هر نفر است       900با سطح كنوني مصرف غله در اياالت متحد كه           
برابر دو سوم توليـد كنـوني غلـه جهـان                  ً    تقريبا    2031ه چين در سال      مصرف غل  -شود  مي صنعتي را نيز شامل   

برسـد،  هـا    به سـطح مـصرف كنـوني آمريكـايي    2031در سال ها  اگر سرانه مصرف كاغذ چيني  . خواهد بود 
 ميليون تني جهان    161 ميليون تن كاغذ نياز خواهد داشت كه دو برابر توليد كنوني             305چين در آن سال به      

 سـرانه مـصرف نفـت چـين بـه سـطح             2031اگر تـا سـال       و.جهان خواهد آمد  هاي    جنگلسر  و چه بر    . است
 اكنون كـل جهـان روزانـه      .  ميليون بشكه نفت نياز خواهد داشت      99اياالت متحد برسد اين كشور روزانه به        

جـا  از ايـن  . كند و ممكن است هيچ گاه نتواند خيلي بيش از اين توليـد كنـد              مي ميليون بشكه نفت توليد    84
شود كه چرا رشد سريع مصرف نفت در چين خـود بـه ايجـاد سياسـت كميـابي كمـك كـرده                         مي مشخص

 ]19[.است
 3 شـهروند خـود      4اگر روزي چين نيـز ماننـد ايـاالت متحـد بـه ازاي هـر                 . بيل را در نظر بگيريد    ميا اتو  

 اكنـون كـل جهـان    كه درحالي ميليارد اتومبيل بالغ خواهد شد       1/1اتومبيل داشته باشد ناوگان اتومبيل آن به        
مـورد نيـاز چنـين ناوگـاني بـه          هاي    و پاركينگ ها   راهو شاه ها    احداث جاده .  ميليون اتومبيل دارد   800حدود  

 كه ماده غذايي اصـلي ايـن كـشور اسـت، نيـاز خواهـد                ،تحت كشت برنج چين   هاي    زميني معادل كل زمين   
  ]20[.داشت

شـود آن اسـت كـه در جهـان آن قـدر منـابع                 مـي  حاصلها     پيش بيني  نتيجه اجتناب ناپذيري كه از اين      
مدل اقتصادي غـرب،     .دست يابد بتواند به سطح مصرف اياالت متحد       اجازه دهد تا    چين  به  وجود ندارد كه    
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 ميليارد  45/1 براي   2031ريزنده مواد، در سال      فسيلي و دور  هاي    محور متكي بر سوخت    يعني اقتصاد اتومبيل  
جمعيـت آن تـا سـال       هـا      و اگر در چين عملي نباشد در هند نيز، كه بنـا بـر بـرآورد                .چيني كار نخواهد كرد   

در هـاي      ميليارد نفر ديگر از مردم كـشور       3همچنين براي   . شود، عملي نخواهد بود     مي تر  بيشاز چين    2031
اني كـه  و در جهـ . بينند نيز اين اقتصاد عملي نخواهـد بـود    مي را "ياي امريكايي    رؤ "حال توسعه كه خواب     

براي دستيابي به منابع مشترك جهان      ها    شود و در آن همه كشور       مي يك پارچه اي     فزاينده طور  بهاقتصاد آن   
صنعتي نيز كـار  هاي  كنند، اين مدل اقتصادي براي كشور  مي رقابت-غله و سنگ آهن  يعني همان نفت و –

   ]21[.نخواهد كرد

  درسي از گذشته
اقتصادي ناشي از تخريب محيط زيـست   سقوطانداز  ني نيست كه با چشمتمدن قرن بيست و يكم اولين تمد 

همتـايي بـراي      بـي  مـا گنجينـه   . آن است كه ما چه واكنشي به آن نشان خـواهيم داد            مسأله   .روبرو شده است  
كه با مـشكالت  هايي   ي مربوط به تمدن   شناس  برخورد با آن در اختيار داريم كه عبارت است از سوابق باستان           

  . يطي روبرو شدند و نتوانستند به آن پاسخ دهندزيست مح
كنـد برخـي از جوامـع      مـي  خـاطر نـشان  " سـقوط " دياموند در كتاب خود بـه نـام         رديجهمان طور كه     
ر به موقع مسير خود از درافتـادن        با تغيي  رد كرده بودند توانستند   كه به مشكالت زيست محيطي برخو     اي    اوليه

شش قرن پيش ساكنان جزيره ايسلند دريافتند كه چراي     ً  مثال  .جتناب كنندبه ورطه نزول اقتصادي و سقوط ا      
مقدار زيادي از خـاك منطقـه كـه     پوشيده ازعلف ايسلند موجب شده بودهاي  بيش از حد دام در كوهستان    

خـود را از    هاي    در نتيجه كشاورزان منطقه به جاي آن كه علفزار        .  خاك كم عمقي بود از دست برود           ًاصوال 
هـاي    لطمه بخورند، دور هم جمع شدند و تعيين كردند كه كوهـستان                 ً    شديدا    هند و از نظر اقتصادي    دست بد 

اي    علف بدهد و سپس بر اساس آن بين خودشان براي هـر نفـر سـهميه                دنتوا  مي را منطقه چه تعداد گوسفند   
 تـراژدي   "آن را    هـا   بعـد  1خود را حفظ و از آنچه گرت هـاردين        هاي    بدين ترتيب آنها علفزار   . معين كردند 

   ]22[. ناميد اجتناب كردند"منابع عام
مردم ايسلند عواقب چراي بيش از حد را درك كردند و تعداد گوسفندان خود را بـه سـطحي كـاهش                  

 فسيلي را كـه موجـب تجمـع گـاز كربنيـك در جـو      هاي  ما عواقب احتراق سوخت  . دادند كه قابل دوام بود    
كنون  خود را محدود كنند، ما تا     هاي    م ايسلند كه توانستند تعداد گوسفند     اما بر خالف مرد    .دانيم  مي شود مي

  .ميزان انتشار گاز كربنيك را محدود كنيمايم  نتوانسته
كنـد و بـا نـشاط اسـت، عمـل             مـي   كه اقتصادشان همچنـان پـشم توليـد        ها،  اما همه جوامع مثل ايسلندي     

بـود  هايي    از تمام تمدن  تر    العاده و پيشرفته   مدني فوق در قرن چهارم پيش از ميالد ت      ها    تمدن سومري . نكردند
اسـتوار بـود كـشاورزي    اي    نظام آبياري آن كه بر مبـاني مهندسـي پيچيـده          .كه تا آن زمان ظهور كرده بودند      

                                                 
1.Garrett Hardin 
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كنند كـه خـود    العاده مولدي ايجاد كرد و با كمك آن كشاورزان توانستند چنان اضافه محصولي توليد    فوق

اي   اداره اين نظام آبياري نيازمند سازمان اجتمـاعي پيچيـده         . جهان شد هاي    ولين شهر  آمدن ا  وجود  بهموجب  
   ]23[. آوردندوجود بهاولين شهرها و اولين زبان مكتوب يعني خط ميخي را ها  سومري. بود

امـا در طراحـي نظـام آبيـاري آن          . بـود اي    العـاده  اين تمدن، با هر مقياسي كه در نظر بگيريد، تمدن فوق          
هـاي    آبي كـه پـشت سـد      . برد  مي لي وجود داشت، اشكالي كه سرانجام توليد مواد غذايي آن را تحليل           اشكا

كـشاورزي  هاي    زمين آبياري به هاي    از كانال اي    شد از طريق شبكه     مي احداث شده بر روي رود فرات جمع      
شـد و     مـي  كردنـد، بخـشي از آن تبخيـر         مـي  مقداري از آب را محصوالت زراعـي مـصرف        . شد  مي هدايت

آن زهكشي ضعيفي داشت، نفـوذ آب       هاي    در اين منطقه كه زمين    . كرد  مي بخشي ديگر به داخل زمين نفوذ     
متري سطح زمـين رسـيد       آنگاه كه آب به چند سانتي     .  برد زير زميني را باال   هاي    به زمين رفته رفته سطح آب     

بـه مـرور زمـان      . باقي گذاشـت  تدريج تبخير شد و از منافذ خاك وارد جو شد و در پشت سر خود نمك                  هب
  ]24[.تجمع نمك بر سطح خاك باروري خاك را كاهش داد

كه بيش از گندم  ،به كشت جوها  مريچندان كه نمك تجمع يافت و عملكرد گندم را كاهش داد، سو      
نزول تمدن سومر را به تعويق انداخت، اما ايـن   اين تغيير جهت . روي آوردند  ،در مقابل نمك مقاومت دارد    

سر در اثر ادامه تجمع نمك . كرد بلكه فقط درمان عالمتي بود   نمي ر كاهش عملكرد محصوالت را چاره     كا
را وليد مواد غذايي بود كه بنيان اقتصادي ايـن تمـدن            تكاهش  آن  نتيجه  . كاهش يافت نيزانجام عملكرد جو    

  ]25[.فول كرد تمدن نيز ا، چندان كه باروري زمين كاهش يافت.تضعيف كردكه زماني عظمت داشت 
سـيالبي مركـزي رود   هـاي   ، محل تمدن باستاني سـومر واقـع در دشـت   شناس  باستان ،ربرت مك آدامز   

 اسـت كـه هـيچ كـشت و زرعـي در آن صـورت              اي    فرات را كه اكنـون سـرزمين ويـران و خـالي از سـكنه              
كه هايي    كريز آبراه شني در هم فرو رفته، خا     هاي     تپه ":كند كه   مي او توصيف . گيرد، مطالعه كرده است    نمي

مركـز اسـتقرار ايـن تمـدن بـوده              ً    قبال    پراكنده در محلي كه   هاي    پشته مدت هاست بال استفاده مانده و سنگ      
پوشش گياهي بـسيار پراكنـده و انـدك اسـت و در             . نماياند  مي هويت را   بي اندازي پست و   اكنون تنها چشم  

تمـدن بـشري   ترين    ما زماني همين سرزمين مركز كهن     ا....  كامل ناپديد شده است    طور  به       ً    تقريبا    برخي مناطق 
  ]26[". شهر جهان بوده استترين  و قديم

مورد مشابه سومردر دنياي جديد تمدن ماياهاست كه در سرزمين پـستي كـه امـروزه كـشور گواتمـاال                     
دي  مـيال  900شكوفا شد و حـدود سـال        ح   سال پس از تولد مسي     250 اين تمدن    .شود نضج گرفت   ناميده مي 

ن عبـارت   آكشاورزي پيچيده و بسيار مولدي را بنا نهادند كه اسـاس            ها    ماياها نيز مانند سومري   . سقوط كرد 
   ]27[.آبياري آنها را احاطه كرده بودهاي  كه كانال زمينقطعات مرتفع بود از كشت و زرع در 

 در ايـن تمـدن دنيـاي    . بـوده اسـت  طبه كمبود مواد غذايي مربوها  سقوط ماياها نيز مانند سومري       ًظاهرا  
در        ً      احتمـاال     تغيير آب و هوا نيز     .جديد، اين جنگل زدايي و فرسايش خاك بود كه كشاورزي را تحليل برد            

مايـا  هـاي     خلي بين شهر  ان كمبود مواد غذايي به جنگ د      آ پس از رسد كه     مي نظر  بهو   .آن نقش داشته است   
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   ]28[.جنگل است، طبيعت آن را پس گرفته استامروز اين منطقه پوشيده از . ه استبر سر غذا انجاميد
مـل  اگيري و تك ل شكلحاايستر در دور افتاده آخر تمدن مايايي جامعه جديدي در جزيره  هاي    در قرن  
 كيلـومتري   3200 در                   ً   نوس آرام و حدودا    ا كيلومتر مربع وسعت دارد در جنوب اقي       166جزيره ايستر كه    . بود

 محل مسكوني بـه ايـن       ترين   نزديك يعنين با جزيره پيت كارن       آ صلهغرب امريكاي جنوبي واقع است و فا      
اي    آمـد بـر جزيـره      وجـود   بـه   مـيالدي  400ايـن تمـدن كـه حـدود سـال           .  كيلومتر است  2200جزيره قريب   

 متـر و  25بـه   نآن اتشفشاني كه خاكي غني و پوشش گياهي بسيار پرپشتي داشت و بلنـداي برخـي درختـ                آ
دهد كه غـذاي اصـلي مـردم      ميي نشانشناس باستانهاي  سي ر بر. يد نشو و نما يافت    رس  مي قطر آنها به دو متر    

ن را بـا  آتوانـستند     مـي  خصوص گوشت دولفين بود يعني پستانداري كه تنها        اين جزيره غذاهاي دريايي و به     
ر كنـار  ن دآرفت صـيد كننـد زيـرا تعـداد       ميبدون بادبان بزرگي كه به داخل درياهاي  نيزه و از طريق قايق  
   ]29[ساحل اندك بود

چندان .  نفر رسيد  20000به  ها    وردآن طبق بر    آجامعه جزيره ايستر تا چند قرن پيشرفت كرد و جمعيت            
. فراتـر رفـت  هـا   جنگـل  ران بريدن درختان از سـطح بـاز دهـي پايـد        زافزايش يافت مي  اكه تعداد افراد جامعه     

محكم و بزرگ اقيـانوس پيمـا الزم بـود ناپديـد شـد و              هاي  م درختان تنومندي كه براي ساختن قايق      اسرانج
 كـاهش   شـدت   بهن جزيره از دستيابي به دولفين محروم شدند و بدين ترتيب ميزان عرضه مواد غذايي                اساكن
انـسان بـا   هـاي   دهـد از يـك نقطـه زمـاني بـه بعـد اسـتخوان         مـي ي نشانشناس مدارك و شواهد باستان . يافت

ري امعـه نـا اميـد بـه آدمخـو     ادهد كه ج  ميميخته است و اين نشان آه و دردولفين مخلوط شدهاي   استخوان
   ]30[.كونت دارند نفر در اين جزيره س2000امروز تنها  .ورده بوده است آروي
دانستند كه چـه چيـز باعـث سـقوط آنهـا شـده         مياوليههاي  پاسخ آن است كه آيا اين تمدن  بي پرسش 
بخير آب از منافذ خاك و افزايش غلظت نمك خاك موجب كـاهش             دانستند كه ت    مي ها  آيا سومري . است

ين بردن سطح انستند حمايت سياسي الزم براي پاي     تو  نمي دانستند، آيا   مي عملكرد گندم آنها شده است؟ اگر     
آب را جلب كنند، مثل جهان امروز كه تا كنون در مبارزه براي كاهش انتشار كربن موفـق نبـوده              هاي    سفره

  است ؟ 
اي   بدين علت سقوط كردند كـه در مرحلـه              ً    ظاهرا    اوليه هستند كه  هاي    وارد تنها سه نمونه از تمدن     اين م  
مـا نيـز در چنـين    . پايـدار بـود  ا كه از نظر زيست محيطـي نـ   مل اقتصادي خود به مسيري پاي گذاشتند   ااز تك 

 تمـدن ن  عنـوا   بـه  آن چـه مـا    توانـد     مي زيست محيطي مخرب امروز   هاي     هر يك از روند    .مسيري قرار داريم  
كه معرف اقتصاد آنها بود نقصي در ها   درست به همان گونه كه نظام آبياري سومري   .تحليل ببرد  شناسيم مي

در  .ه معرف اقتصاد مدرن است، نيـز نقـصي در خـود دارد            ك نظام انرژي مبتني بر سوخت فسيلي،        ،بر داشت 
در نظـام مـا ايـن افـزايش غلظـت گـاز             . نابود كرد آب بود كه اقتصاد را      هاي    اين باال آمدن سفره   ها    نظام آن 

در هـر دو مـورد      . كربنيك جو است كه پيشرفت اقتصادي ما را با خطر از هم گسيختگي روبرو كرده است               
  . نامرئي استكننده  روند نابود
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زمـين در سـومر باشـد يـا فرسـايش           شـدن     ن شور آاوليه خواه علت    هاي    رسد كه سقوط تمدن     مي نظر  به 
دور در جزيـره ايـستر، بـه هـر صـورت بـه              هـاي     ظرفيت صيد در آب   رفتن    دن مايا و يا از دست     خاك در تم  

ميليـون نفـر در سـال بـه          70بيش از   شدن    امروز افزوده .  بوده است  طكاهش تو ليد و عرضه مود غذايي مربو       
، رود  مـي تر زميني پيوسته پايين زيرآبهاي  ن هم در زماني كه سفرهآجهان  ميليارد نفري 6بيش از  جمعيت  
ن دارد كه ممكن است تو ليد غـذا         آنشان از     كاهش خواهد يافت   زودي  بهشود و عرضه نفت       مي تر  هوا گرم 

   ]31[.پذير بين محيط زيست و اقتصاد تبديل شده باشد سيبآر ديگر به حلقه اب

  يابي ظهور سياست كم
در . رابطه با نفت خواهد بود يـا غلـه   يا در ،يابي اولين آزمون بزرگ ظرفيت جامعه جهاني براي مديريت كم 

 34 قريـب  2005 تـا  1998زماني روي دهد كه چين كه برداشت غله آن بين سال  مورد غله اين ممكن است   
 ميليون تـن غلـه در       100حتي         ً    احتماال     يا 50 يا   30 براي خريد و واردات      ، يافته - كاهش %9 يعني   -ميليون تن 

. تواند خيلـي زود بـازار جهـاني را درمانـده كنـد              مي  به اين عظمت   تقاضايي. سال به بازار جهاني روي آورد     
 200       ً    تقريبـا    صـادرات %40 كـه بـيش از   –آنگاه كه اين اتفاق روي دهد، چين ناچار بايد بـه ايـاالت متحـد               

   ]32[ روي آورد–ميليون تني غله جهان را در اختيار دارد 
بـه ايـن ترتيـب كـه يـك           . ايجاد خواهـد شـد     در اثر اين تقاضا وضع جالبي در جغرافياي سياسي جهان          

 2004چيني كه مازاد تراز بازرگاني آنها با اياالت متحـد در سـال              كننده    ميليارد و سيصد ميليون نفر مصرف     
 بـا   -توانستند دو برابر كل محصول غله اياالت متحـد را بخرنـد             مي  كه با آن   – ميليارد دالر بوده     160 حدود

سـي   .ت خواهند كرد وقيمت مواد غذايي در اياالت متحد افزايش خواهد يافـت            بر سر غله رقاب   ها    امريكايي
امـا اكنـون     .سال پيش كه چنين اتفاقي روي داد اياالت متحد خيلي راحت صادرات خـود را محـدود كـرد                  

چين صراف اصلي اياالت متحد است و پرداخت بخش عمده كسري بودجه عظيم ايـن كـشور را بـا خريـد            
   ]33[.كند  مي خزانه آمريكا تضمين قرضهاسنادماهانه 

يك يا دوكشتي غلـه بـراي چـين    كردن  تا چند سال آينده ممكن است اياالت متحد هر روز مشغول بار       
 در عـرض اقيـانوس كبيـر تـا چـين         ،تغذيـه كننـده     مينأكه همچون بند نافي تـ     ها    اين خط طويل كشتي   . باشد

مديريت اين جريان غله بـه      . يگر نزديك خواهد كرد    به يكد  شدت  بهكشيده خواهد شد اقتصاد دو كشور را        
كه در آن واحد نياز مصرف كنندگان هر دو كـشور بـرآورده شـود، آن هـم در زمـاني كـه توليـد                         اي    گونه

به يكي از        ً  احتماال  گيرند،  مياز غله اياالت متحد را در دست ي  تر  بيشكنندگان سوخت الكلي پيوسته سهم      
   .قرن حاضر تبديل خواهد شد جي اياالت متحد درسياست خارهاي  چالشترين  مهم

در حـال   هاي    چين و هند و ساير كشور     ها    بيني اين كه جهان چگونه خود را با نياز عظيمي كه طبق پيش            
كنـد تـا دريـابيم جهـان بـا          مـي   كمـك  ،توسعه به غله و نفت و ديگر منابع خواهند داشـت وفـق خواهـد داد               

هـاي    ايـن كـه كـشور     . ه زمـين چگونـه برخـورد خواهـد كـرد          د تحمل كر  از ح رفتن    ناشي از فراتر  هاي    تنش
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غله، در اين رقابت سخت بر سر غله چگونه گذران خواهند كـرد نيـز بـه مـا چيزهـاي                 كننده    درآمد وارد  كم
و باالخره اين كه اياالت متحد چگونه به نياز چين به          . زيادي در باره آينده ثبات سياسي جهان خواهد گفت        

كنندگان آمريكايي باال خواهد برد، به        اين نياز بهاي غله را براي مصرف       كه  درحالياهد گفت   غله پاسخ خو  
خواهـد  يـابي     براي برخورد صحيح با سياست در حال ظهور كم        ها    بسياري در باره ظرفيت كشور    هاي    ما چيز 

  . آموخت
راه با اختصاص بخش    خطر آن است كه ورود چين به بازار جهاني براي خريد غله هم            ترين    الوقوع قريب
سوخت، قيمت جهاني انواع غله را چنـان افـزايش دهـد    -از محصول غله جهان براي توليد زيست      اي    فزاينده

ايـن وضـع    . انـدازه كـافي غلـه وارد كننـد         در حال توسعه كم درآمد قادر نباشند به       هاي    كه بسياري از كشور   
كه پيـشرفت اقتـصاد    ان مقياسي افزايش خواهد داد    ثباتي سياسي را در چن      بي خود قيمت مواد غذايي و     نوبه به

  . خواهد كرد جهاني را مختل
 اين ،كه در مسيري از اقتصاد گام نهادند كه به لحاظ زيست محيطي نا پايدار بود تري    قديميهاي    تمدن 

 كـه همـه     اما در اقتصاد امروز جهـان     . انجام دادند ها     مجزا از ديگر تمدن     به صورت  در انفراد و        ً    عمدتا    كار را 
 اگر سقوط تمدن پيش آيد براي همه جهان با ،شوند  ميبه هم پيوسته و وابسته تر بيشاجزاي آن روز به روز     

ايـن بـه هـم وابـستگي تنهـا           .سرنوشت همه مردم جهان به يكديگر گره خورده اسـت         . هم پيش خواهد آمد   
 در جهـت منـافع ملـي        "كه عبـارت    كه ما درك كنيم       گرفته شود  كار  بهتواند به نفع هر دو طرف         مي زماني

  . معناست  بي ديگر از بسياري جهات"ما

  تصحيح قيمت ها
قرار دارد آن است كه آيا آنها قادرند آن قدر سريع واكنش نـشان دهنـد كـه                  ها    پرسشي كه در مقابل دولت    

ها، افزايش   نآبخواشدن    جهان در برخورد با مشكالتي مانند تهي       . شوند "فاجعه" به   " تهديد "مانع از تبديل    
قطبي و كاهش توليـد نفـت، تجربيـاتي ارزشـمند امـا             هاي    يخ شدن  درجه حرارت، گسترش صحرا ها، ذوب     

 كامـل بـه     طـور   بـه مـا را     سياسـي و توانـايي رهبـري      هاي    نهاد جديد ظرفيت هاي    اين روند . بسيار اندك دارد  
معـه را در دسـت دارد و گـاه           سكان رهبـري جا    ندر هنگام بحران گاه كسي مانند نرو      . چالش خواهد كشيد  
  .شخصي چون چرچيل

را واداريـم تـا حقـايق اكولوژيـك را نـشان      ها  چالش اصلي و رمز بناي اقتصاد نوين آن است كه قيمت   
زيست محيطي توليد كاال در آنها بـه        هاي    نادرست بازار، كه هزينه   هاي    اقتصاد معيوب امروز را قيمت    . دهند

 نادرست          ً هاي شديدا    قيمتزيست محيطي ما ناشي از      هاي    ياري از مشقت  بس . شكل داده است   ،حساب نيامده 
  . بازار است

 در آن سـال . روشـني مـشخص گرديـد    ه بـ 1998در تابستان سـال   ها    يكي از موارد نادرست بودن قيمت      
 ميليون نفر از اهالي چين      400من  أ كه م  ،رودخانه يانگ تسه  هاي    تاريخ چين در دره   هاي    يكي ازبدترين سيل  
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 كشور وارد شد كه ايـن مقـدار بـيش از     اين  ميليارد دالر خسارت به    30 در نتيجه اين سيل      .ست، جاري شد  ا
  ]34[. بودچينارزش محصول ساالنه برنج 

درخت در حوضه رودخانـه يانـگ         قطع پكن در ميانه اوت     سيل، دولت مركزي   ادامهبعد از چند هفته      
منوعيت اين بود كه درختان سرپا سه برابر درختان قطـع شـده        توجيه دولت براي م   . تسه را ممنوع اعالم كرد    

دادنـد سـه برابـر      مـي در زمينه مهار سيل انجـام   ها    محاسبه نشان داده بود كه خدماتي كه جنگل        .ارزش دارند 
. از قيمت واقعي محصول بـود     تر    در واقع قيمت بازار سه برابر كم      . قيمت الوار درختان جنگلي ارزش داشت     

  ]35[.توانست قطع درختان در اين حوضه را توجيه كند  نمي هيچ كسبا اين تحليل
 قيمت بنـزين در     2005در اياالت متحد در اواسط سال       . در مورد بنزين نيز وضعيت مشابهي وجود دارد        

 تـصفيه و   ،اما ايـن قيمـت فقـط هزينـه اسـتخراج نفـت            .  دالر در هر گالن بود     2اندكي بيش از    ها    پمپ بنزين 
مالياتي كه به صنايع نفت     هاي    هزينه يارانه . شود را شامل مي  ها    ن به پمپ بنزين   آنزين و تحويل    ن به ب  آتبديل  
 ،ليـد و مـصرف نفـت      توهاي     يارانه ، يارانه استخراج  ،نفتهاي    چاهشدن    شود مانند كمك هزينه تهي      مي داده
 ازبهداشـتي   هـاي     مراقبـت هـاي      هزينـه  ، زياد حفاظت از دسترسي به ذخاير نفتـي        العاده نظامي فوق هاي    هزينه
تغييـر آب و    هاي    از همه هزينه  تر     و مهم  ،مفيزمآسم گرفته تا    آتنفسي مختلف از     يها  ن مبتال به بيماري   ابيمار

  ]36[. استههوا در اين قيمت منعكس نشد
بـراي بنـزين مـصرفي       1998ن را در سال      آ ميزان 1ورينالي ارزيابي ف  لالم  كه مركز بين   ها،  اگر اين هزينه   
شد امـروز    مي دالري بنزين اضافه2 به هزينه ،ورد كرده استآ دالر در هر گالن بر9 اياالت متحد حدود    در

يـك  كـردن     در ايـن صـورت پـر      . كردند  مي  دالر پرداخت  11هر گالن   ي  بايست به ازا    مي رانندگان اتومبيل 
 به مـا  آن را   ني دارد اما بازار     در واقع احتراق بنزين هزينه بسيار سنگي       .شد  مي تمام دالر   220 گالني   20مخزن  
ن آبـا   ها     چالشي كه حكومت   .تحريف بزرگي در ساختار اقتصاد شده است       و اين باعث   دهد  مي نشانارزان  

 اي  بـه شـيوه   هـا      براي اين كار بايد اين هزينه      .كنند را به قيمت بازار تلفيق    ها    ن است كه اين هزينه    آروبرويند  
ن افـزوده شـود تـا مطمـئن شـويم قيمـت       آت ماليات بر بنزين به قيمت       صور  بهمند محاسبه شود و سپس       نظام

  ]37[.كند  مين براي جامعه در بر دارد منعكسآرا كه مصرف  هايي بنزين تمام هزينه
 حقيقـت را  كـه    نظـام حـسابداريي   ن اسـت كـه      آموختـه باشـيم     آاگر ما ظرف چند سال گذشته چيزي         
هـا    بزرگ كه هزينه  هاي    ري نا درست شركت   احسابدهاي    سيستم.شود  مي تمامگران    گويد بسيار براي ما    نمي

جهان را به ورشكـستگي كـشاند و موجـب شـد     هاي   شركتترين برخي از بزرگ كرد  نميتر واردارا در دف  
 .دهنـد ببازنشـستگي و مـشاغل خـود را از دسـت            هـاي     مدآزندگي و در  انداز    نفر از مردم تمام پس    ها    ميليون
گونـاگون  خدمات   يهگون و ارا  اگونهاي    اصلي تو ليد كاال    يها    كه هزينه  ار جهاني غير واقعي باز   هاي  قيمت

ني و  اممكـن اسـت بـه ورشكـستگي جهـ         هـا      اين قيمت  .تمام شود تر    گرانتواند بسيار     مي گيرند  نمي را در بر  
  .جهان بيانجامدسقوط اقتصادي 
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   اميدبرنامه  ـپالن ب
تـوانيم از آنهـا       مي زيادي وجود دارد كه   هاي    روبرو هستيم چيز  العاده دشواري كه با آن       رغم وضعيت فوق   به

دوم، تمام . ساخته دست خود ما هستند مخرب محيط زيستهاي  تمام روند       ً  تقريبا  اول آن كه . شادمان باشيم 
       ً     تقريبـا    و سـوم ايـن كـه      . توان مهار كرد    مي موجودهاي    وريآ  فن يم با كاربرد  يمشكالتي را كه با آنها روبرو     

ارهايي كه براي تبديل اقتصاد جهان به اقتصاد از نظر زيـست محيطـي پايـدار الزم اسـت در يـك يـا                 تمام ك 
  . چند كشور جهان انجام شده است

اكنـون نيـز در بـازار جهـاني          كه هم هايي    وريآ  فن  را در  - جانشين وضعيت كنوني   –ما اجزاي پالن ب      
توانـد معـادل يـك چـاه          مـي   يك توربين بادي پيشرفته    بينيم كه   مي در جبهه انرژي      ً    مثال    .بينيم  مي وجود دارد 

شـده و يـك هـشتم       بنـدي      عـايق  كـه بـا خـأل     اند    مهندسان ژاپني يخچالي توليد كرده    . نفت انرژي توليد كند   
هيبريد كه هم با بنزين و هـم        هاي    اتومبيل. كند  مي شد برق مصرف    مي كه يك دهه پيش توليد    هايي    يخچال

كنند و كارآيي مـصرف آنهـا دو برابـر            مي  ليتر بنزين مصرف   3 كيلومتر تنها    100كنند در هر      مي با برق كار  
  ]38[.كنوني استهاي  اتومبيل كارايي متوسط

    ً   مثال   .دهند  مي از اجزاي پالن ب را ارائه     هايي    گوناگون نمونه هاي    پيوسته در گوشه و كنار جهان كشور       
كنـد و قـصد دارد تـا سـال       مـي  تـأمين ق انرژي بـاد  انرژي مورد نياز خود را از طري %20دانمارك هم اكنون    

به همين ترتيب برزيل نيز در مسير خودكفايي سـوخت اتومبيـل گـام    .  افزايش دهد%50 اين رقم را به  2030
 كـه در ايـن   –ايـن كـشور بـا الكـل     هـاي    از سوخت مورد نياز اتومبيل%40 قريب 2005در سال  . دارد  مي بر

تواند ظرف چنـد    ميشد و بدين ترتيب اين كشور تأمين -آيد  ميكر به دستكشور با كارآيي بااليي از نيش 
  ]39[.نياز شود  بيسال آينده از بنزين

كـوچكي كـه بـراي تغذيـه دام     هـاي   در جبهه غذا، هندوستان با كاربرد مدل توليد مواد لبنـي در واحـد    
هـار  چ تـا كنـون      1970د را از سال      توليد شير خو   ،كنند  مي مانده محصوالت كشاورزي استفاده     از باقي      ًصرفا 

شـير جهـان    كننـده     توليدترين    برابر افزايش داده و اياالت متحد را در اين زمينه پشت سرگذاشته و به بزرگ              
 ارزش محـصوالت لبنـي هندوسـتان بـر ارزش محـصول بـرنج آن پيـشي                  2002در سـال    . تبديل شده اسـت   

  ]40[.گرفت
دي در پـرورش مـاهي، كـه بـر كـشت مركـب و از نطـر               ديگر چين با كاربست روش جدي     اي    در جبهه  

اكولوژيكي پيچيده ماهي كپور متكي است، به اولين كشوري تبديل شده كه در آن توليـد مـاهي پرورشـي                    
 معـادل   2003 ميليون تني ماهي پرورشي چـين در سـال           29 در واقع توليد  . بيش از صيد ماهي اقيانوسي است     

  ]41[.جهان بود هاي يك سوم كل صيد ماهي از اقيانوس
.              ٍ                                       بينيم كه جهان  پالن ب چه شـكلي خواهـد داشـت             مي كاري شده كره جنوبي    جنگلهاي    در كوهستان  

 مساحت آن از جنگل پوشيده شده و        %65اكنون  . بدون درخت بود         ً    تقريبا    زماني كشور كره سرزميني باير و     
ز ثبـات زيـست محيطـي را بـه      سيل و فرسايش خاك را مهار كـرده و حـد بـااليي ا              كاري وسيع،  اين جنگل 
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  ]42[.كره باز گردانده استهاي  روستا
      ً     عمـدتا    كـه هـايي      زمـين  -كشاورزي خـود از كـشت     هاي    اياالت متحد با كنار گذاشتن يك دهم زمين        

 سال گذشته ميـزان     20 و با روي آوردن به الگوهاي شخم محافظه كارانه زمين، ظرف             -بودندپذير    فرسايش
و طي همـين مـدت كـشاورزان ايـاالت متحـد ميـزان توليـد غلـه         . ش داده است  كاه %40فرسايش خاك را    

   ]43[. افزايش دادند%20كشور را بيش از 
شهر آمستردام نظام حمـل و  .  در حوزه زندگي شهري بروز كرده است ها  خالقيتترين     از بزرگ  برخي 

 رون شهري با دوچرخه انجام    دهاي     تمام سفر  %35نقل شهري متنوعي ابداع كرده است و امروز در اين شهر            
 شـدت   بـه را  هـا     اين نظام حمل و نقل سازگار با دوچرخه، آلودگي هوا و ازدحام در تـردد اتومبيـل                . شود مي

   ]44[.كاهش داده و در همان حال موجب فعاليت بدني روزانه ساكنان شهر شده است
جود دارد كه با تلفيق برخي از آنهـا  شود بلكه ابن امكان و   مي نويني پديدار هاي    وريآ  فن نه تنها پيوسته   

برقـي يـك     - بنزينـي  گانـه سـوز    دو جديـد هـاي     اگر اتومبيل .  دست آورد  جديدي به       ً  كامال  با يكديگر نتايج  
در گـذاري   كـرد، و اگـر بـا سـرمايه    ) پـر (باتري ذخيره دوم هم داشته باشد كه بتوان آن را با برق شهر شـارژ        

روزانـه مـا بـا      هـاي     حاصل كـار آن اسـت كـه عمـده سـفر            رد شود، بادي برق ارزان به شبكه وا     هاي    نيروگاه
تواند با استفاده از برق صورت گيرد آن هم برق ارزان خارج از زمان اوج مصرف كه بـا نيـروي                       مي اتومبيل

انرژي بـاد داخلـي نيـز جـاي بنـزين وارداتـي را              .  سنت در هر گالن خواهد بود      50 باد توليد شده و بهاي آن     
   ]45[.خواهد گرفت

بايد اقتصاد ي نوين بنا كنيم و اين كار را باسرعت زمان جنـگ                مي چالشي كه وجود دارد آن است كه       
 را كه طبيعت براي مـا تعيـين كـرده و نظـام اقتـصادي مـا بـه آن                   هايي    انجام دهيم تا بسياري از ضرب العجل      

صـه اهـم مـسايل زيـست         خال طـور   بـه پس از اين مقدمه طـي پـنج فـصل           . اعتنا بوده است از دست ندهيم      بي
 فـصل بعـدي بـه پـالن ب خـواهيم            شـش محيطي مبتالبه جهان امروز را تـشريح خـواهيم كـرد و سـپس در                

خواهيم برويم و نقشه راهي را كه براي رسيدن بـه آنجـا بايـد                 مي پرداخت و توضيح خواهيم داد كه به كجا       
  . طي كنيم ارائه خواهيم داد

كـه ايـن   اي  و كيفيـت زنـدگي  . يدار كـاري مـسرت بخـش اسـت      شركت در بناي اين اقتصاد نوين و پا        
. مـا خـواهيم توانـست هـواي پـاك استنـشاق كنـيم             . اقتصاد به بار خواهد آورد نيز شـادي افـزا خواهـد بـود             

زندگي در جهاني كه جمعيت     انداز    چشم. خواهد داشت تري    ما ازدحام و سرو صدا و آلودگي كم       هاي    شهر
شـود،    مـي تر يابد و ميزان انتشار كربن آن روز به روز كم       مي وسته گسترش آن پي هاي    آن تثبيت شده، جنگل   

  . هيجان انگيز است
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  از اوج توليد نفتتر  فرا
  
  
  
  

  توجه همگاني بـه ، دالر در هر بشكه رسيد     50گاه كه قيمت نفت به بيش از          ميالدي آن  2004در اواخر سال    
نفت و بخصوص به اين نكته كه توليد نفت چه زماني به اوج خـود خواهـد رسـيد جلـب     ميزان ذخاير  مسأله  
آنهـا  تـرين     لكـن برخـي از برجـسته      انـد     امور نفت در اين زمينه به هيچ توافقي نرسيده        گران    هنوز تحليل  .شد

  ]1[.معتقدند كه اوج توليد نفت بسيار نزديك است
ــت و ايــ         ــه اس ــكل گرفت ــا نفــت ش ــستم ب ــرن بي ــصاد ق ــه   اقت ــام جنب ــر تم ــاي  ن مــاده ب اقتــصاد از ه

گاه كـه توليـد      آن. ثير داشته است  أكشاورزي گرفته تا مسافرت هوايي با جت ت       ) شدن    ماشيني(كردن  مكانيزه
 خواهد آمـد كـه بـا        وجود  بهدر اقتصاد جهان رخ خواهد داد و جهاني         اي    نفت روي به كاهش بگذارد زلزله     

در آينده   داناني كه  در واقع تاريخ  . هيچ شباهتي نخواهد داشت   ايم    جهاني كه همه ما در طول عمر خود ديده        
نويسند ممكن است دوران ما را بـه دو بخـش پـيش از اوج توليـد نفـت و بعـد از اوج                        مي در باره اين دوران   

  .توليد نفت تقسيم كنند
جـه حـرارت،    بسياري ماننـد افـزايش در     هاي    رسد كه جهان با چالش      مي فرااي    اوج توليد نفت در دوره     

. بروسـت  زيـست محيطـي مخـرب رو      هاي    زميني و بسياري از ديگر روند      آب زير هاي    سطح سفره رفتن    ينيپا
 اقتصادي اسـت كـه      سازي  اقتصاد با اوضاع و احوال ناشي از كاهش عرضه نفت بخشي از آن باز             دادن    تطبيق
  .  است اقتصاد در مسيري كه تاب پيشرفت را داشته باشد، ضروريقرار دادنبراي 

  الوقوع توليد نفت كاهش قريب
مـشاور در   هـاي     نفتـي، شـركت   هاي    شركت. توان به طرق گوناگون تحليل كرد       مي آينده نفت را  انداز    چشم

. كامپيوتري تكيه دارندهاي   بر مدلتر بيشبيني آينده توليد نفت و قيمت آن     براي پيش ها    امور نفت و دولت   
در ايـن جـا   . و مفروضاتي كه به آنها داده شده بسيار متفاوت است     ها    هبر حسب كيفيت داد   ها    نتايج اين مدل  
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  .كنيم  ميما چند روش تحليلي گوناگون را بررسي
ي ايـاالت   شناس  اداره زمين اي     افسانه شناس   زمين 1روشي است كه كينگ هوبرت    ها    يكي از اين رويكرد    

آينده توليد بر اسـاس نـسبت بـين ذخـاير     هاي   بيني روند  متحد اول بار مطرح كرد و آن عبارت است از پيش          
 هوبرت اين نظريه را مطرح كرد كه فاصله زماني بين بـه اوج رسـيدن                .موجود نفت و ميزان توليد كنوني آن      

او با توجه به اين كـه ميـزان كـشف            .استبيني     پيش كشفيات ذخاير جديد نفت و به اوج رسيدن توليد قابل         
كـرد كـه توليـد      بينـي      پـيش   ميالدي به اوج خود رسيده بود      1930 ذخاير جديد در اياالت متحد حدود سال      

و در . درسـت از آب درآمـد        ً    كامال    اوبيني     پيش . به اوج خود خواهد رسيد     1970نفت اياالت متحد در سال      
 در تجربه چند كشور ديگر به دست آمد اكنون بسياري                                        ً      و نيز سه نمونه ديگري كه اخيرا       بيني     پيش نتيجه اين 
   ]2[.مي برندكار بهخود هاي  هوبرت را در بررسياي  نفت مدل پايهران گ از تحليل

كـه توليـد در     هـايي     كشور :كند  مي خيز اصلي جهان را به دو گروه تقسيم        نفتهاي    رويكرد دوم كشور   
ايـن رويكـرد قـضيه را    . يابد و كشورهايي كه هنوز توليـد آنهـا رو بـه افـزايش اسـت          مي آنها پيوسته كاهش  

 كـشور  15رسد كه توليد نفت در        مي نظر  بهاصلي نفت جهان    كننده     توليد 23از ميان   . كند  مي شن رو خوبي  به
از ميـان كـشو رهـايي كـه دوره بعـد از             .  كشور ديگر هنوز رو به افزايش است       8به اوج خود رسيده ولي در       

 نون تنها كشوري اسـت    كه به غير از عربستان سعودي تا ك       (توان به اياالت متحد     مي گذرانند  مي اوج توليد را  
 بـه اوج  1970كه توليد آن در سال ( ونزوئال ،) ميليون بشكه نفت در روز استخراج كرده است   9كه بيش از    
نفت از درياي شمال يعنـي انگلـستان و نـروژ كـه توليـد اولـي در سـال                    كننده    و دو كشور توليد   ) خود رسيد 

 6/9 بـا    1970يد نفت ايـاالت متحـد كـه در سـال            تول . به اوج رسيد اشاره كرد     2000 و دومي در سال      1999
 ميليون بـشكه در روز سـقوط كـرد و ايـن يعنـي        4/5 به   2004ميليون بشكه درروز به اوج خود رسيد تا سال          

   ]3[. كاهش يافته است%31 تا كنون 1970 توليد نفت ونزوئال نيز از . درصدي44كاهشي 
وليـد نفـت آنهـا رو بـه افـزايش اسـت دو كـشور                در ميان هشت كشوري كه هنـوز ت       ها    كشورترين    مهم 

يز سـال   ينفت جهان يعني عربستان سعودي و روسيه هـستند كـه ميـزان توليـد آنهـا در پـا                   كننده    بزرگ توليد 
كـه قابليـت عظيمـي بـراي        هـايي     از ديگـر كـشور    .  ميليون بـشكه در روز بـود       9 و   11 به ترتيب قريب     2005

 و ديگـري قزاقـستان اسـت كـه     - آنيقيـر هاي  زار به سبب شن  ً تا   عمد-افزايش توليد دارند يكي كاناداست    
 چهار كشور ديگر اين گروه عبارتند از الجزاير، آنگوال، چـين و             .هنوز در حال توسعه منابع نفت خود است       

   ]4[مكزيك
توليـد نفـت ايـن      . ال در ميان اين هشت كشور مربوط به عربستان سعودي است          ؤعالمت س ترين    بزرگ 

       ً     تقريبـا     ميليون بشكه در روز بـه اوج خـود رسـيد و توليـد كنـوني آن                 9/9 با   1980فني در سال    كشور ازنظر   
عربـستان سـعودي تنهـا بـر مبنـاي گفتـه مقامـات سـعودي كـه                  . روزانه يك ميليون بشكه زير اين رقم است       

                                                 
1.King Hubbert 
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كـه توليـد     هـايي   توليد كند در زمره گـروه كـشور       ي  تر  بيشتواند مقدار بسيار      مي كشور آنها هنوز  اند    مدعي
ترديد دارند كه عربـستان سـعودي بتوانـد     گران    اما برخي از تحليل   . قرار گرفته  آنها هنوز رو به افزايش است     

 نفـت قـديمي ايـن كـشور    هـاي   برخـي از ميـدان    . افزايش دهد ي  تر  بيشتوليد خود را از ميزان كنوني مقدار        
نفتـي جديـد آن قـدر       هـاي     خراج نفـت از حـوزه     و هنوز بايد منتظر بود و ديد كه آيا است         اند    تهي شده      ً  عمدتا   

   ]5[.نفتي قديم را جبران كند و چيزي بر توليد بيفزايد يا خيرهاي  هست كه بتواند كاهش نفت ميدان
رسد كه آيا توليد در هشت كشور فوق آن قدر افزايش خواهـد يافـت          مي اين تحليل در نهايت به اينجا      

از نظـر حجـم توليـد،       . به اوج رسيده جبران كند        ً    قبال    توليد آنها  كشوري كه    15در  را  كه كاهش توليد نفت     
اما اگر توليـد هـر يـك از ايـن هـشت كـشور رو بـه        . مساوي است       ً  تقريبا  مجموع ظرفيت توليد هر دو گروه  

  ]6[.كاهش بگذارد اين تعادل به سمت كاهش جهاني نفت متمايل خواهد شد
نفتـي  هـاي   ت از توجه بـه اقـداماتي كـه خـود شـركت     توليد نفت عبارت اسانداز    راه سوم بررسي چشم    

بزرگ خيلي با اطمينان در بـاره رشـد آتـي           هاي     بعضي از مديران شركت    كه  درحالي. دهند  مي بزرگ انجام 
  . كنند، اعمال آنها حاكي از آن است كه چندان به اين امر مطمئن نيستند  ميتوليد نفت صحبت

گـذاري    نفتـي بـزرگ بـراي سـرمايه       هاي    ارد تصميم شركت  يكي از شواهدي كه در اين زمينه وجود د         
سـود  تـرين    كـه بـزرگ  1براي مثال شركت اكـسون موبايـل  . سنگين در خريد سهام خود اين شركت هاست   

ده        ً      تقريبـا     -2004 ميليـارد دالر در سـه ماهـه آخـر سـال              4/8 يعني   -چهار ماهه سال را در تاريخ داشته است       
 5/2 2 شركت چورن تكزاكو   2004در همين سال    . سهام خود كرده است   ميليارد دالر را صرف خريد مجدد       

اكنون كه نفت كشف نشده چنداني بـاقي نمانـده          . ميليارد دالر از سود خود را صرف خريد سهام خود كرد          
روز بـه روز    ها    رسد كه شركت    مي نظر  بهيابد،    مي  رشد                                              ً         و از طرف ديگر تقاضاي جهاني براي نفت نيز سريعا          

   ]7[.خواهد داشتي تر بيششوند كه ذخاير آنها در آينده ارزش بسيار   ميهمتوج تر بيش
رغـم آن كـه قيمـت نفـت بـه             بـه  2005دارد آن است كه در سال        مسأله   آنچه كه ارتباط نزديكي با اين      
نفتـي هـيچ افـزايش قابـل        هـاي      ميـزان اكتـشاف و توسـعه ميـدان         ، دالر افـزايش يافـت     50بـيش از    اي    بشكه

 ي نفـت كـه    شناسـ   نفتي با متخصصان زمـين    هاي    يد آن است كه سران شركت     ؤ اين امر م   .اشتنداي    مالحظه
 مـستقل اسـت    يشناسـ    كه زمـين   3كالين كمپبل  .اند   نفت دنيا تا كنون اكتشاف شده هم عقيده        %95گويند   مي
 ":افزايـد   مـي   او ". قرار گرفته است  برداري     بهره  اكنون تمام جهان كاويده شده و نفت آن مورد         ": گويد مي

غير قابل تصور است كـه گمـان               ً    تقريبا    رشد كرده و اكنون         ً    شديدا    يشناس   سال گذشته دانش زمين    30ظرف  
 معناي ضمني اين جملـه      ".وجود داشته باشد  اي    نفتي بزرگ كشف نشده   هاي    ميدانممكن است   كنيم هنوز   

  ]8[.كتشاف و حفاري شود باقي مانده هزينه بسيار سنگيني بايد صرف ا%5آن است كه براي يافتن آن 

                                                 
1.Exxon Mobil 
2.Chevron Texaco 
3.Colin Campbell 
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هـاي    شـركت  تو ليد نفـت   ميزان   و   يدر نسبت بين اكتشافات جديد نفت     اي     برجسته طور  بهكاهش ذخاير    
 گزارش كردند كه ميزان تو ليد آنها بسيار بيشتر     2004ال   كه در س   ياز ميان شركت هاي   .بزرگ مشهود است  

 كونوكـو   و چـورون تكزاكـو      ،ال داچ شـل   تـوان شـركت رويـ       مـي  از ميزان اكتشافات جديد آنها بوده است      
 بـزرگ پيوسـته سـال بـه سـال كـاهش           هاي    خاير نفت شركت  ذن است كه    آ ينتيجه نهاي . نام برد  را   1فيليپس

 در )يشناسـ  يـا سرنوشـت زمـين   (و دستيني ئمولف كتاب ژ   2كويستنگ  برجسته والتر يا   شناس  زمين .يابد مي
بـشكه   ميليـارد    5/7  تنهـا  امـا  ليارد بشكه نفت تو ليد كرده      مي 5/30 جهان   2004گويد كه در سال       مي رهااين ب 

   ]9[.نفت جديد كشف كرده است
از تـر   ن دشوارآ يگير آينده بر تو ليد نفت تأثير خواهد داشت و اندازههاي   كه در سال   يملا  وع از   ييك 
آنگـاه كـه    . ام ناميـده    "ها    چاهشدن    ي ته يشناس  روان"را    كه من آن   ي عبارت است از ظهور چيز     ،استهمه  

 به ايـن    هيابند كه تو ليد آنها به اوج خود نزديك شد           مي نفت در كننده    صادرهاي     يا كشور  ينفتهاي    شركت
شود كـه     مي  و چندان كه روشن    .ه دارند ا نگ ي                             مانده خود را مد ت بيشتر     يذخاير باق گونه  افتند كه چ    مي فكر
 نفـت آنهـا   ايرمـدت ذخـ   ارزش دراز ،كنـد  كاهش مختصرتو ليد ممكن است قيمـت نفـت را دو برابـر         يحت

  .شود  مي آنها روشنايتر بر بيش
بـه اوج خـود خواهـد       هـا     ين است كه تو ليد نفت جهان به همين زود         آ از   ياكح يشناس  مدارك زمين  
 از رهبـران    ي و يكـ   3"اينترنـشنال كامپني  اند    زسيمون"در نفت   گذاري     رييس بانك سرمايه   زمت سيمون . رسيد
 مـسأله   .خوب ما ديگر تمام شـده     هاي    روژه پ ":گويد  مي  جديد ينفتهاي    با ميدان در رابطه    ه،ي اين رشت  جهان

مـشغول توسـعه    ( داشـتند همـين حـاال آنجـا        يخـوب هـاي      پـروژه  ينفتـ  هاي  اگر شركت .. .پول در ميان نيست   
كـرد    مـي  كاريت صنايع نفيبرا    ً  قبال   بسيار مورد احترام كهشناس  زمين4زياكنت دف " .بودند) ينفتهاي   ميدان

 "فراتـر از نفـت    " تحـت عنـوان      2005 كه در سال     ي در كتاب  ،كند  مي و اكنون در دانشگاه پرينستون تدريس     
 يـا در چنـد مـاه اول    2005خـر سـال   ااست كه اوج تو ليد نفـت در او آن  عقيده من " :گويد  ميمنتشر كرده 

ـ       از شـركت مل       يارام بختيـ  صمـ ص         محم د   يلتر يانگ كويست و عل    او ." رخ خواهد داد   2006  ، نفـت ايـران    ي           ّ
  ]10[. به اوج خود خواهد رسيد2007كنند كه تو ليد نفت جهان در سال   ميي بينپيشهردو 

ـ      شـركت مل      يكـو يعنـ   آرامبخش اكتشافات و تـو ليـد شـركت           از رياست             ً   كه اخيرا   5يسداد الحسين    نفـت   ي        ّ
       ّـ          از مجل ه نيـو    6فت جهان را بـا پيتـر مـاس       آينده ن انداز     به چشم  طسائل مربو باز نشسته شده م    يعودسعربستان  

  جهـان  ينفتـ هـاي     ن اسـت كـه تـو ليـد حـوزه          آ او   ينقطه نظر اصل  .  مورد بحث قرار داده است     زرك تايم وي
 و هـم    ، ميليـون بـشكه در روز اسـت        2قل  اكه حد  ، جهان را  ين قدر باشد كه هم رشد ساالنه تقاضا       آبايد مي

                                                 
1.Conoco-Phillips 
2.Walter Youngquist 
3.Siommons and Company International 
4.Kenneth Deffeyes 
5.Sasad al-Husseini 
6.Peter Maass 
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  او . ميليـون بـشكه در روز اسـت جبـران كنـد            4ا كـه بـيش از       موجود ر هاي    كاهش ساالنه تو ليد نفت حوزه     
قابل دوام  اين   " :افزايد  مي و " دارد   ز جديد نيا  يعودسچند سال به يك عربستان       اين كار در هر   " :گويد مي

  ]11[." نيست
گردنـد؟ غيـر از نفـت معمـولي كـه آن رامـي تـوان بـا موتـور                      مي نفتي در كجا دنبال نفت    هاي    شركت 
قيـري ذخيـره شـده و       هـاي      مقادير عظيمي از نفت در شنزار      ،از داخل چاه به سطح زمين تلمبه كرد       راحتي   به

 واقع در استان آلبرتاي 1 ذخاير موجود در شنزارهاي قيري آتاباسكا    .نفتي توليد كرد  هاي    بايد آن را از سنگ    
 ميليـارد بـشكه     300دار تنها   شود كه از كل اين مق       مي  اما تصور  .بشكه است   تريليون 8/1حدود             ً كانادا احتماال  

 و نزوئال نيز ذخيره بسيار بزرگي از نفت فوق سنگين دارد كـه ميـزان آن را حـدود                    .آن قابل استحصال باشد   
 اگر ونـزوئال  .راحتي قابل استحصال است هآن بيك سوم تنها        ً    احتماال    اما.اند  تريليون بشكه برآورد كرده    2/1

 خود را استحصال كند ممكن است توليد نفت آن روزي بـه بـيش از       بتواند مقدار زيادي از اين نفت سنگين      
 ،نفتـي موجـود در ايـاالت كلـورادو        هـاي      سـنگ  . برسـد  1970ميزان اوج توليـد نفـت ايـن كـشور در سـال              

 آلـي كـه    اسـت اي    وايومينگ و يوتا واقع در اياالت متحد نيز حاوي مقادير زيادي كروژن هستند كـه مـاده                
   ]12[.ا گاز تبديل نمودتوان آن را به نفت ي مي

 1970نفتي استخراج كرد ؟ در اواخـر دهـه          هاي    توان به شكلي اقتصادي از سنگ       مي چه مقدار نفت را    
هاي راكي در اياالت كلورادو بـه تـالش          نفتي واقع در دامنه غربي كوه     هاي    اياالت متحد براي توسعه سنگ    

 .نفتـي فـرو پاشـيد     هـاي     ط كرد صنعت سنگ    قيمت نفت سقو   1982اما همين كه در سال      . عظيمي دست زد  
نيـز بـه   هـا      ميليارد دالري خود در كلورادو را تعطيل كرد و ديگر شركت           5شركت اكسون به سرعت پروژه      

نفـت چنـدين بـشكه آب الزم      از آنجا كه در اين فرآيند براي توليد هـر بـشكه         .سرعت از آن تبعيت كردند    
   ]13[.نفتي را بسيار دشوار خواهد كردهاي  ين حوزهكمبود آب اين منطقه احياي ا       ً  احتماال  است
قيـري كاناداسـت كـه در اسـتان         هاي    كه در اين زمينه در حال پيشرفت است پروژه شنزار         اي    تنها پروژه  

 آغاز شد اكنـون روزانـه يـك ميليـون بـشكه             80 اين عمليات ابتكاري كه در اوايل دهه         .شود  مي آلبرتا اجرا 
هـاي     امـا نفـت حاصـل از سـنگ         .نياز فعلي آمريكا به نفت كافي است      % 5مينأي ت كند كه برا    مي نفت توليد 

 .عـالوه در سـطحي بـسيار وسـيع اثـرات مخـرب بـرمحيط زيـست دارد                  آيـد و بـه      نمـي  نفتي ارزان به دسـت    
به مقادير زيادي گاز طبيعي نيـاز دارد كـه توليـد آن در آمريكـاي                ها    و استخراج نفت از اين شن     كردن    گرم

   ]14[.تي است به اوج خود رسيده استشمالي مد
بـه   نفتـي بـسيار وسـيع اسـت،       هـاي     ين هر چند ذخاير نفتي موجـود در شـنزارهاي قيـري و سـنگ              رابناب 
هـاي    توسـعه ميـدان  حالـت  در بهتـرين  .بـرد   مينفت از آنها بسيار پر هزينه است و زمان زيادي  رساندن    توليد

راكنـدتر   توليد نفـت جهـان   كاهش روند بتواند است نها ممكننفتي تهاي  درشنزارهاي قيري وسنگ  نفتي واقع 
  ]15[.كند

                                                 
1.Athabasca 
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  وابستگي شديد غذا به نفت
هـاي   بـه بنـزين و سـوخت         ً      شـديدا      داشت و برداشت محصول    ، كاشت ،كشاورزي پيشرفته براي مرحله شخم    

ز طبيعـي  كند يا گا  ميآبياري يا گازو ئيل مصرف    هاي     پمپ .ديزلي براي مصرف در تراكتورها وابسته است      
 ، استخراج فسفات و پتاس ازمعدن     .تواند از احتراق زغال سنگ به دست آمده باشد          مي و يا برق كه اين برق     

ازت نيـز مقـدار   هـاي    در كـود .توليد و حمل و نقل اين دو كود به نقاط مختلف همگي به نفت وابسته است             
   ]16[.رود  ميكار بهزيادي گاز طبيعي براي سنتز ماده اصلي اين كود كه آمونياك است 

 كـل مـصرف گازوئيـل و    ،دراياالت متحد كه سوابق تاريخي قابل اتكايي در اين زمينـه موجـود اسـت             
 6/4 بـه  2002 ميليارد گالن رسيده بود تـا سـال   7/7 به اوج خود يعني    1973بنزين در كشاورزي كه در سال       

از رونـد رشـد كـارايي       تـري     وشـن كـه درك ر     بـراي ايـن    .كاهش يافـت  % 40ميليارد سقوط كرد و در واقع       
 براي توليـد هـر تـن    1973سوخت در كشاورزي اياالت متحد داشته باشيم بد نيست اشاره كنيم كه در سال               

  گـالن رسـيد و ايـن يعنـي كـاهش           13 بـه    2002شد و اين رقم در سـال          مي  گالن سوخت مصرف   33غالت  
   ]17[. درصد59معادل  يا العاده فوق
در        ً    تقريبا     تغيير جهت به سمت روش كشاورزي بدون شخم ياكم شخم بود كه            يكي از داليل اين رشد     
كشت بدون شخم در هاي  در حال حاضر روش. استهاي كشاورزي اياالت متحد انجام شده        زمين پنجم دو

آرژانتين و ،برزيل،شود كـه همـه آنهـا در ايـاالت متحـد       ميجهان اجراهاي   ميليون هكتار از زمين 95حدود  
 ميليون هكتار زمين تحت كشت بدون شخم در اين زمينه پيشتاز اسـت و           25 اياالت متحد با     .رارداردكانادا ق 

   ]18[.برزيل با فاصله كمي پشت سر آن قرار د ارد
 در  ،هر چند مصرف بنزين و گازوئيل در كشاورزي ايـاالت متحـد پيوسـته رو بـه كـاهش بـوده اسـت                       

 بـه  هـا  كـشور ايـن   يابد زيـرا در بـسياري از          مي  پيوسته افزايش  در حال توسعه مقدارآن   هاي    بسياري از كشور  
يـك      ً      مـثال     .يابـد   مـي  كش به تراكتور پيوسته ميزان مصرف افـزايش        آوردن آنها از حيوانات بار     موازات روي 

اعظم شـخم زمـين     امروز بخش.شد  ميبا كمك حيوانات شخم          ً  عمدتا  كشاورزي چين هاي    نسل پيش زمين  
   ]19[.يردگ  ميبا تراكتور صورت

 در  .انرژي مصرفي مزارع كشور مربوط بـه مـصرف كـود شـيميايي اسـت              % 20در اياالت متحد حدود      
ازاي هر تـن كـود شـيميايي          متوسط در سطح جهان به     طور  به .كمي باالتر است         ً    احتماال    سطح جهان اين رقم   

در چـين       ً      مـثال     .اوت اسـت  مختلف بسيار متف  هاي     امااين رقم در بين كشور     . تن غله توليدمي شود    13مصرفي  
 تـن   18 تـن و در ايـاالت متحـد ايـن رقـم              11 در هندوستان    .آورد  مي  تن غله به بار    9يك تن كود شيميايي     

  ]20[.است
 مـنظم خـاك    طـور   بـه علت باال بودن كارايي كود در اياالت متحـد آن اسـت كـه كـشاورزان آمريكـا                    
 آن اسـت كـه   ،ديگـر و علت  اد مغذي را معين كنندكنند تا نياز محصول به مو  مي ي خود راآزمايش   ها  زمين

كه ازت را    Leguminousخانواده   ترين توليدكننده سويا است و سويا محصولي است از         اياالت متحد مهم  
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 سويا كه ميزان زمين زير كشت آن اكنون در اياالت متحد معادل زمين زير كـشت            .كند  مي در خاك تثبيت  
 از آنجـا كـه   .شود  ميتر با گندم زمستاني كشت با ذرت و تا حدي كم     ت متناوب   صور  به      ً    معموال    ذرت است 

 كشت متناوب سويا و ذرت در يك دوره دو ساله به مقـدار زيـادي   ،ناپذيري به ازت دارد   ذرت اشتهاي سير  
   ]21[.دهد  ميبراي رشد ذرت كاهشرا كود ازت الزم 

كننـد ديگـر مـشكل      مـي به شهر مهـاجرت  هنگامي كه مردم     .دهد  مي شهر نشيني نياز به كود را افزايش       
 بـه عـالوه رشـد تجـارت       .بتوان مواد مغذي موجـود در فـضوالت انـساني را دوبـاره بـه خـاك بـاز گردانـد                    

هزاران كيلو متر فاصله باشد وايـن       كننده    ومصرفكننده    شود كه بين توليد     مي المللي مواد غذايي موجب    بين
 ميليـون تـن غلـه       80 اياالت متحد در سال         ًمثال .شود  مي غذيم  چرخه مواد  تر  بيشگسستگي   هم خود باعث از  

اگـر مـواد   . فسفر و پتاس است    ،كه حاوي مقادير زيادي مواد مغذي گياهان مانند ازت        اي     غله ،كند  مي صادر
مغـذي   نـشده بـود صـدورمداوم ايـن مـواد          ايـاالت متحـد اضـافه     هاي     به زمين  يمغذي به شكل كود شيمياي    

  ]22[.برد  ميكشاورزي اياالت متحد را از بينهاي  اروري ذاتي زمينتدريج ب ت غله بهصور به
گـردش   شوند و باز  ميكننده از مصرفكننده  بزرگ نيز مانند شهرها موجب جدايي توليد      هاي    دامداري 

 درواقع مواد مغذي موجود در فضوالت حيواني كه براي كـشاورزان دارايـي              .كنند  مي را دشوار  مواد مغذي 
شود كه دور ريختن آن اغلـب پـر          مي تبديلبه توده دردسرسازي    بزرگ  هاي    يد در دامداري  آ  مي به حساب 

ممكـن اسـت از جـذابيت اقتـصادي     شـود   ميتر  نفت و به تبع آن كود شيميايي گران  چندان كه    .هزينه است 
   .بزرگ كاسته شودهاي  دامداري

ي تـر   بـيش در سراسر جهان انـرژي       پيوسته   ،گان بزرگ انرژي است    كنند آبياري نيز كه يكي از مصرف      
 آبكـردن     انرژي مصرفي در بخـش كـشاورزي صـرف تلمبـه          % 19 در اياالت متحد قريب    .كند  مي مصرف

ترديد اين رقـم بـسيار بـاالتر          بي  در دو توليدكننده بزرگ ديگر مواد غذايي جهان يعني چين و هند            .شود مي
   ]23[.دارداي  سيار برجستهنقش بها  است زيرا آبياري در كشاورزي هر دوي اين كشور

 بـه   2002 ميليون هكتـار تـا سـال         94 از  و  برابر شده  3آبي جهان   هاي     تا كنون ميزان زمين    1950از سال    
آبيـاري  هـاي     كهببزرگ با ش  هاي     سوم قرن گذشته سد     ربع عالوه تا   به . ميليون هكتار افزايش يافته است     277

ده از آبهاي زير زميني پرداخت      اد جهان به حفر چاه براي استف      ثقلي بسيار رواج داشت ولي از آن زمان به بع         
   ]24[.و اين نيز خود مصرف سوخت آبياري را افزايش داده است

تر به نفت نيـاز داشـته        شود كشاورزي كم    مي مانند رشد روش كشت بدون شخم موجب      ها    برخي روند  
آب زيرزمينـي   هاي     و سقوط سفره   ،كشاورزيشدن    گسترش مكانيزه ،اماافزايش مصرف كود شيميايي   . باشد

كنـد كـه چـرا كـشاورزان          مـي   اين توجيـه   .كند  مي  به نفت وابسته   تر  بيشپيوسته توليد مواد غذايي را هر چه        
رود وهم بيوديزل كـه       مي كار  بهجاي بنزين   ه  زيستي، هم الكل كه ب    هاي     در توليد سوخت     تر  بيشروز   روزبه

در ايـن        ً      بعـدا     هـا   رشد مجدد عالقه بـه ايـن سـوخت        ( .دنشو  مي  درگير شتري ب ،رود  مي كار  بهجاي گازوئيل   ه  ب
  ).فصل مورد بحث قرار گرفته است
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 پـنجم  يـك الت متحـد تنهـا      اايـ   در ،اسـت  توجه ما به انرژي مصرفي در مزارع معطوف             ً    معموال    هر چند  

 ،يي فـرآوري مـواد غـذا      ،نقـل  و  حمـل  .شـود   مـي  انرژي مصرفي بخش مواد غذايي كشور در مـزارع صـرف          
غذا در آشپزخانه چهار پنجم انرژي مصرفي بخش مواد غذايي كـشور را             كردن    و آماده يابي    بازار ،بندي  بسته

 محاسبه كرده است كه ميزان انرژي مصرفي بخـش مـواد   ي همكار من دانيل مور   .دهد  مي اختصاص به خود 
  ]25[.غذايي اياالت متحد معادل انرژي مصرفي كل اقتصاد فرانسه است

ندن آنهـا بـه      رسـا  صرف حمل كاالها از مزارع و     كه  از انرژي مصرفي در بخش مواد غذايي         صد در 14 
انـرژي  % 16حدود   و. انرژي مصرفي در توليد مواد غذايي است      سوم دومعادل        ً  تقريبا   شود    مي دست مشتريان 

همه  كردن   و خشك  ،انجماد،سازي  مصرفي بخش مواد غذايي صرف فرآوري يعني كارهايي از قبيل كنسرو          
  ]26[.شود  ميگونه مواد غذايي از كنسانتره آب پرتقال گرفته تا لوبياي كنسرو

با كـشتي از        ً    مثال     و شوند  مي طوالني حمل هاي    ست كه در مسافت    مواد غذايي اساسي مانند گندم مدتها      
هـاي   جات و سبزيجات تازه در مسافت چيزي كه جديد است حمل ونقل ميوه.روند  مي متحد به اروپا   اياالت

  ]27[. بر باشد–انرژي  فعاليتاين  فعاليت اقتصادي است كه بيش ازتر   كم.طوالني و به وسيله هواپيمااست
 طيكننده  به مصرفكننده   يعني مسافتي را كه غذا براي رسيدن از توليد" غذا – كيلو متر    " نفت ارزان  
را نام برد كـه در فـصل زمـستان    هايي  پروازتوان   ميها  اين مسافت ترين    از طوالني .كند افزايش داده است    مي

 در سوپر ماركـت   .كند  مي  را از زالندنو به انگلستان منتقل      تمشك سياه نيمكره شمالي محصوالت تازه مانند      
آيـد و    مـي وسـيله هواپيمـااز شـيلي    بـه       ً    معمـوال   هـا   نزديك منزل من در مركز واشنگتن انگور تازه در زمستان         

آيد كه    مي جنوبي ي گاهگاهي انگور از آفريقا    .كند  مي را طي ) هزار كيلو متر     8( هزار مايل  5مسافتي حدود   
       ً  تقريبا  يا ) كيلومتر10600حدود ( مايل8000خوري ما    تا ميز اتاق غذا   كننده    در آن صورت مسافت بين توليد     

   ]28[. كره زمين استمحيطمعادل يك سوم 
مسير كاليفرنيا به مناطق بسيار پـر        حصوالت تازه، ي بسيار طوالني جابجايي م    ها    مسيرترين    يكي از رايج   

 دار حمل  الچيخهاي    وسيله كاميون   بخش اعظم اين محصوالت به     .جمعيت ساحل شرقي اياالت متحد است     
هـاي    مسائل نفت در ارزيابي آينـده حمـل ونقـل محـصوالت تـازه در مـسافت                گران     يكي از تحليل   .شود مي

 كيلومتر مسافت طي كنـد تـا بـه دسـت مـشتري              4800 كه بايد    "ييكاهوساالد  "دوره  گويد كه     مي طوالني
   ]29[. گذاشته استبرسد ديگر 

بخـش غـذايي را     در  انـرژي مـصرفي     % 7بـر اسـت وحـدود        - انـرژي آوري     اعجاب طور  بهنيز  بندي    بسته 
 بـيش از انرژيـي اسـت كـه    بنـدي   در بسياري از موارد انرژي مصرف شده در بسته. دهد  ميخود اختصاص  به

هـايي    بنـدي  تمام بسته        ً    تقريبا     بدتر از همه آن كه     .وجود دارد شده است   بندي    غذايي كه در بسته   توليد  صرف  
بـار مـصرف بايـد آن را         طراحي شده كه بعداز يك    اي    گونه به ه وجود دارد  تكه در يك سوپر ماركت پيشرف     

   ]30[.دور ريخت
 نگـاه داشـتن     دار انـرژي كـه صـرف سـرد         مقـ  .خانه اسـت    بخش آشپز  غذابرترين بخش زنجيره     - انرژي 
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 از انرژي است كـه صـرف توليـد خـود غـذا در      تر  بيششود بسيار     مي غذا در خانه  كردن    و آماده غذايي    مواد
   ]31[.تراكتور مزارع ست نهها غذا يخچال آشپزخانه دربخش انرژي كننده مصرف ترين بزرگ.شود مي محل توليد

بخش مصرف مواد غذايي      در ، به مصرف نفت متكي است     تر  يشب بخش توليد مواد غذايي      كه  حالي در 
ظام غـذايي مـدرن و پيـشرفته و          ن .شود  مي مصرف) از زغال سنگ يا گاز توليد شده              ً    معموال    كه( برق تر  بيش
هنگـامي كـه قيمـت انـرژي افـزايش يابـد بـا         بر امروز كه زماني تكامل پيدا كرد كه نفـت ارزان بـود،          - نفت

دادآن است كه    يكي از تغييرات مهمي كه در اين نظام روي خواهد         .وام نخواهد يافت  ساختار كنوني خود د   
تـري از ايـن مـواد خريـداري خواهنـد كـرد ودر نتيجـه توليـد                   قيمت مواد دامي مردم ميـزان كـم       رفتن    با باال 
  .زنجيره غذايي شكل خواهد گرفت ازرفتن  خواهد شد و حركتي به سمت پايينتر  محلي

   گندم به نفتسقوط نرخ تبديل
شود توجـه كـرديم امـا ميـزان نفتـي كـه بـا                 مي  بر ميزان نفتي كه صرف توليد مواد غذايي        تر  بيشتاكنون ما   

تغيير نرخ مبادله گندم با نفـت هـم بـسيار           .يابد  مي  كاهش شدت  بهتوان خريد نيز پيوسته       مي مقدار معيني غذا  
 طـور  بـه  هـم قيمـت نفـت وهـم قيمـت گنـدم           1973تـا   1950از  .كه همچنان ادامه دارد    شديد است و هم اين    

 سـاله   23 در هر زمان از ايـن دوره         .ثابت بود و در نتيجه رابطه بين اين دو نيز ثابت بود                  ً    تقريبا    اي  مالحظه قابل
  ]32[.)2-1جدول (قابل مبادله بودنفت يك بوشل گندم در بازار جهاني با يك بشكه 

 بـراي   2005 در سـال     .تغييـر كـرده اسـت           ً      شـديدا     ه نفـت   تا كنون نسبت ارزش گندم ب      1973اما از سال     
تـرين    جهـان دو كـشوري كـه بـزرگ        هـاي     از ميـان كـشور    . بوشـل گنـدم الزم بـود       13خريد هر بشكه نفت     

ثير ايـن   أيعني اياالت متحد و عربستان سعودي، بيش از همه تحت ت          ،اساسي هستند هاي     اين كاال  هكنند صادر
  ]33[.تغيير شديد قرار گرفتند

غلـه اسـت از بابـت ايـن      صادركنندهترين  نفت وهم بزرگكننده  واردترين   الت متحد كه هم بزرگ    ايا 
ت بـه قيمـت   فـ نسبت قيمـت ن شدن   برابر13. پردازد  ميتغيير در نرخ مبادله گندم و نفت هزينه بسيار سنگيني    

تـاريخ خـود مبـتال      كسري تراز بازرگاني    ترين    اياالت متحد به بزرگ     به اين سو موجب شده     1973گندم از   
تـرين     عربستان سعودي كه بـزرگ     ، برعكس .افزايش يابد اي    سابقه  بي طور  بهخارجي آن    شود و ميزان بدهي   

 سـود   خوبي بهوارد كنندگان غله است پيوسته از اين تغيير         ترين    نفت جهان و نيز يكي از بزرگ      كننده    صادر
   ]34[.برد مي

 ميـزان واردات نفـت آمريكـا نيـز          ،افتي  مي روز كاهش  وزبهدر همان دوره كه نرخ تبديل غله به نفت ر         
 شـدت  بـه     ُ                       كـه ا پـك قيمـت نفـت را       و قبـل از ايـن  70اوائل دهـه  هاي  در خالل سال.يافت  مي پيوسته افزايش 

وسـيله صـادرات غلـه     توانست صورت حساب واردات نفت خود را بـه   مي      ً عمدتا  اياالت متحد  ،افزايش دهد 
الت متحـد  اآور واردات نفـت ايـ   هـت باز صـورت حـساب      % 13ادرات غله تنها     ص 2004اما در سال    .بپردازد

  ]35[.كرد تأمين ميليارد دالر را 132يعني 
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 1950-2005مبادله گندم با نفت،  نرخ   2 -1جدول 

  بوشل به ازاي يك بشكه  يك بشكه نفت  يك بوشل گندم  سال
  )نسبت(  )دالر(  

1950  89/1  71/1  1  
1955  81/1  11/2  1  
1960  58/1  85/1  1  
1965  62/1  79/1  1  
1970  49/1  79/1  1  
1975  06/4  45/11  3  
1980  70/4  71/35  8  
1985  70/3  37/27  7  
1990  69/3  99/22  6  
1995  82/4  20/17  4  
2000  10/3  23/28  9  
2005*  90/3  00/52  13  

  .ويه تا اوت محاسبه شده استلف است كه بر اساس اطالعات مربوط به ماه ژانؤ برآورد خود م2005رقم سال * 
  

          ُ                                          آنگاه كه ا پك قيمت نفت را سه برابر كـرد رخ            1973سبت قيمت گندم ونفت در سال       اولين تغيير در ن    
دومـين افـزايش     و بعد از   . بوشل گندم الزم بود    3       ً    تقريبا     براي خريد دو بشكه نفت     78 تا 1974در فاصله   . داد

 30 بـه    1980 دالر بـود تـا سـال         13اي     بـشكه  1978 ل             ُ                                               قيمت نفت ا پك كه طي آن قيمـت نفـت كـه در سـا              
   ]36[. بوشل گندم الزم بود8دالرافزايش يافت، براي خريد هر بشكه نفت 

ترين نقل و انتقـاالت ثـروت در تـاريخ           سريعالعاده شديد قدرت خريد نفت به يكي از          اين افزايش فوق   
فتـه پـر از دالر شـد و در همـان حـال كيـسه                 عراق و ايران رفتـه ر      ، كويت ،كيسه عربستان سعودي  .منجر شد 
آتـي چـه برسـر نـرخ        هـاي     داند كه در سـال      نمي             ً  هيچ كس دقيقا   .نفت از پول تهي شد    كننده    واردهاي    كشور
ندم به نفت خواهدآمد اما چندان كه تعداد كارخانجات تقطير كه با كـاربرد غلـه سـوخت اتومبيـل                 گتبديل  
تبديل غله به سوخت ممكن است نـرخ تبـديل گنـدم بـه نفـت را               ري  آو   سود ،يابد  مي د افزايش نكن  مي توليد

  .تثبيت كند
امـا پاسـخ مناسـب بـه وضـعيت      .ي توليد كننـد تر بيشآورد كه نفت   ميفشارها  اياالت متحد به سعودي  

بلكه اين اياالت متحد است كه بايد تالش       . نيست،   حتي اگر آنها بتوانند    ،كنوني افزايش توليد نفت عربستان    
 نگيرد عربستان سعودي    رعهدهكه اياالت متحد نقش رهبري را ب        تا زماني  .تري مصرف كند   تا ميزان كم  كند  

   خواهـد  ديكتـه همچنان نه تنها نرخ تبديل گندم به نفت بلكـه همچنـين قيمـت بنـزين ايـاالت متحـد را نيـز                        
   .كرد
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  رقابت مواد غذايي و سوخت برسر زمين
امـروزه آنهـا رفتـه رفتـه بـه توليـد            .كردنـد   مـي  گياهي توليد   الياف  علوفه و  ،در گذشته كشاورزان جهان غذا    

تـوان بـه سـوخت اتومبيـل          مي خوريم  مي هر چيزي را كه ما           ً    تقريبا    كه ياز آنجاي  .اند  روي آورده سوخت نيز   
قيمت نفت به ايجاد قيمت حمايتي براي محصوالت زراعي انجاميده و اين نفت اسـت               رفتن     باال ،تبديل كرد 
 اكنون در هر روز مفروض در بازار جهاني دو گـروه خريـدار بـراي                .كند  مي مواد غذايي را تعيين   كه قيمت   

مـواد غـذايي و     كننـده     فرآوريهاي    نماينده شركت ها     يكي از اين گروه    :اساسي جهان وجود دارد   هاي    كاال
مـواد  قتـصاد   ا  فاصل بـين اقتـصاد مـواد غـذايي و          خط .سوخت است  - كنندگان زيست  ديگري نماينده توليد  

ند از ميـان رفتـه     نك  مي بر سر مواد غذايي رقابت    ها    ماركت پرو سو ها     ناگهان از زماني كه پمپ بنزين      يسوخت
  .است
 نيـشكر برزيـل از    عمده آن اتانولي بـود كـه در  ، كهسوخت -  توليد زيست1970بعد از ضربه نفتي سال    

 1990 رشـد كـرد امـا سـپس در خـالل دهـه                 ًعا  تا چند سال سري    ،آمد  مي ودر اياالت متحد از ذرت به دست      
 نيـرو   ًا  چنـدان كـه قيمـت نفـت رو بـه صـعود گذاشـت توليـد اتـانول مجـدد                     2000 بعـد از سـال       .راكد شـد  

سـوخت ديـزل     -  توليد زيست  كار  به اروپا به رهبري آلمان و فرانسه دست          در همين اثنا   . )2-1 شكل (گرفت
  ]37[.روغني شده بودهاي  از دانه

 تـا   2000از سـال    .مـصرف بنـزين آن بـود      % 2معـادل          ً      تقريبـا     سوخت جهان  -  توليد زيست  2005در سال   
 165يعني جهشي   ،   ميليارد گالن افزايش يافت    2/12 ميليارد به    6/4 توليد اتانول يا الكل سفيد جهان از         2005

 790دود  بـه حـ  2005تـا سـال   كه ميليون گالن بود  251،  2000ديزل در سال      - توليد زيست .درصدي داشت 
   ]38[. برابر افزايش يافت3ميليون گالن يعني بيش از 

  
  .1980-2005توليد جهاني اتانول و بيوديزل،       2-1 شكل
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كنند زيرا آنها هـم نگـران تغييـر آب و هـوا هـستند وهـم              مي حمايتسوخت    -  زيست از توليد ها    دولت 
جاي بنـزين   بهسوخت  -  زيستشدن كه جانشين از آنجا .دهند كه ميزان واردات نفت كاهش يابد       مي احتمال

 دراهـداف آنهـا     كـردن     ن راهـي بـراي بـرآورده      عنوا  بهتوليد آن را    ها     دولت ،دهد  مي انتشار كربن را كاهش   
 به اين علـت     شود  استقبال مي اقتصاد داخلي   در   توليد زيست سوخت      از عالوه  به .بينند  مي زمينه كاهش كربن  

  .شود پول در كشور باقي بماند  ميكند و موجب  ميكه توليد محلي سوخت ايجادشغل
  ميليـارد گـالن الكـل توليـد        4بـرد سـاالنه       مـي  كار  بهن ماده اوليه توليد اتانول      عنوا  به را   نيشكربرزيل كه    
ن ماده  عنوا  به اياالت متحد كه از ذرت       .كند  مي  تأمين نياز سوختي ناوگان حمل ونقل آن را      % 40كند كه    مي

از سـوخت  % 2تـر از    ميليارد گالن اتانول توليـد كـرد كـه تنهـا كـم     4/3، 2004كند در سال   مي اوليه استفاده 
 دهـد كـه     مـي   نـشان  2005مربوط به سال    هاي    وردآ بر .كرد تأمين   مورد نياز ناوگان عظيم حمل و نقل آن را        

اروپـا از  . اسـت حد اقل موقتي هم كه شـده بـر برزيـل پيـشي گرفتـه       اياالت متحد از نظر توليد الكل           ً  احتماال   
 ،آن سـهم عمـده از آن فرانـسه        هـاي     حيث توليـداتانول سـوختي در رتبـه سـوم قـرار دارد و از ميـان كـشور                  

 .كننـد   مـي  الكل تبـديل   جو را به    گندم و  ،نيشكر      ً    عمدتا     كارخانجات توليد الكل اروپا    .انگلستان و اسپانياست  
]39[  

سـرعت   بـه سـوخت     -  زيـست  ه به قشكه رسيد عال   دالر در هر ب    40 كه بهاي نفت به      2004از اواسط سال     
ن پيـشگام  عنـوا  بـه  جهان است اكنون رفتـه رفتـه   نيشكركننده  توليدترين   برزيل كه بزرگ  .افزايش يافته است  

 اين كشور صرف توليد شـكر     نيشكر نيمي از    2004 در سال    .شود  مي جهان در توليد سوخت از مزارع ظا هر       
 ميليـون هكتـار   3/5 از نيـشكر  زيـر كـشت    زمـين  افزايش ميزان بازيلبر. ونيمي ديگر صرف توليد الكل شد    

 درو  خـود كفـا شـود            ً      كـامال     تواند تا چند سال ديگر از حيث سوخت اتومبيـل           مي  ميليون هكتار  8كنوني به   
   ]40[. شكر و صادرات آنرا ادامه دهدعين حال توليد

 بخـش خـصوصي برزيـل بـراي        2005 سال    در ،تدريج قطع كرده است    هر چند برزيل يارانه اتانول را به       
 سـال آينـده اعـالم       5در زمينه كارخانجـات توليـد شـكر و توليـد الكـل در               گذاري     ميليارد دالر سرمايه   1/5

كند اكنون در حال مذاكره با   ميبرزيل كه به فراتر از صادرات محدود كنوني خود فكر    . آمادگي كرده بود  
ازاي هر گالن    ت به ن س 60 الكل آن    هزينه توليد  برزيل كه    .استچين وژاپن براي فروش الكل به اين كشوره       

   ]41[. دالر قيمت دارد موقعيت رقابتي بسيار نيرومندي دارد60كه هر بشكه نفت آن  است اكنون در جهاني
 51معـادل   اي    آيـد، يارانـه     مـي  دسـت  همه آن از ذرت بـه            ً    تقريبا    دولت اياالت متحد به توليد اتانول، كه       

 دالر اسـت و الكلـي       3       ً      تقريبـا     بهاي هر بوشل ذرت در اياالت متحد      . گالن اختصاص داده است   سنت در هر    
شـود كـه ايـن مقـدار دو برابـر هزينـه توليـد الكـل           مي دالر تمام 40/1 گالني            ً شود حدودا    مي كه با آن توليد   

د بـه يـك     هرچند يك دهه طول كشيد تا ظرفيت تقطير الكل ايـاالت متحـ            . در برزيل است   حاصل ازنيشكر 
طـول انجاميـد،     هميليارد گالن رسيد و افـزودن يـك ميليـارد ديگـر بـر ايـن ظرفيـت نيـز يـك دهـه ديگـر بـ                           

بر تر  يك ميليارد بعدي در مدت زماني كوتاه       ً  احتماال  .يك ميليارد سوم تنها دو سال طول كشيد    كردن    اضافه
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يـي از كـشاورزان    هـا  رگ، گـروه بـز هـاي   اكنون عـالوه بـر شـركت      . ظرفيت توليد اتانول افزوده خواهد شد     
  ]42[.اند سنگيني در زمينه تقطير الكل دست زدهگذاري  اياالت متحد نيز به سرمايه

جهان است هم اكنون ده كارخانـه الكـل در حـال كـار            بزرگ نيشكر كننده    هندوستان كه دومين توليد    
شود كه چـين تـا پايـان          مي بيني   پيش .اندازي كند   كارخانه ديگر را نيز راه     20دارد و قرار است تا سال آينده        

 ميليـون گـالن     360بـرداري قـرار دهـد و از طريـق آنهـا               چهار كارخانه توليد الكل را مورد بهـره        2005سال  
  ]43[.سوخت الكلي جديد توليد كند كه عمده آن از ذرت و گندم توليد خواهد شد

كلمبيا اين كـار    . يست سوخت هستند  امريكاي مركزي از ديگر مراكز مهم توليد ز       هاي    كلمبيا و كشور   
 تا پايان سال هر ماه يك كارخانه جديد تقطير          2005را با سرعت بسيار زيادي آغاز كرده و از ماه اوت سال             

هـاي   رشد احـداث كارخانـه  كردن  چالشي كه وجود دارد عبارت است از هماهنگ. الكل افتتاح كرده است 
  ]44[.رنيشكزير كشت هاي  تقطير با ميزان رشد زمين

 ،2004سـال    آلمان كه در  .  اروپا پيشگام است   ،ديزليهاي    بيلسوخت مصرفي در اتوم   -ر زمينه زيست  د 
از نياز خود به سوخت ديزلـي را از ايـن           % 3سوخت ديزل توليد كرد اكنون    - ميليون گالن زيست   326حدود  
منبـع  تـرين      كـه مهـم    – انه كلـزا   كامل به د   طور  به       ً    تقريبا    اين كشور كه براي توليد الكل     . كند  مي  تأمين طريق

% 50 اكنون قصد دارد ميزان توليد خود را ظرف چند سال آينـده              ، متكي است  -روغن آشپزي در اروپاست   
  ]45[.افزايش دهد

شد قصد دارد توليد خـود        مي  ميليون گالن بالغ   150 به   2004ديزل آن در سال     -فرانسه كه توليد زيست    
محـرك  . كند  مين ماده اوليه استفادهعنوا به نسه نيز مانند آلمان از دانه كلزا     فرا . دو برابر كند   2007را تا سال    

عـضو  هـاي     ديزل آن است كه اتحاديه اروپـا از كـشور         - زيست تر  بيشدر توليد هر چه     ها     اين كشور  يدو هر
 تـأمين   سـوخت -بيل را بـا زيـست      سوخت اتوم  از نياز خود به   % 75/5 حد اقل    2010خواسته است كه تا سال      

گيـرد معـاف      مي ديزلي تعلق سنگيني كه به بنزين و سوخت       هاي    از ماليات ها    سوخت-در اروپا زيست  . ندكن
   ]46[.هستند
 كـه  2003تاده است، ميزان توليد از سـال     سوخت ديزل اف  -در اياالت متحد كه دير به فكر توليد زيست         

. يابـد   مـي ت پيوسـته افـزايش  معادل يك دالر در هر گالن بـراي ايـن سـوخت در نظـر گرفـ              اي    دولت يارانه 
كننـدگان   توليـد تـرين     كه يكـي از بـزرگ      1ايالت آيوا .  آغاز شد  2005پرداخت اين يارانه از ماه ژانويه سال        

رود، اكنـون     مي شمار گويي به اشتياق مردم به سوخت حاصل از سويا به          ست و بستر مناسبي براي پاسخ      سويا
سه كارخانه ديگر تحت ساخت و ساز دارد و پـنج كارخانـه             ديزل در حال كار و      -سه كارخانه توليد زيست   

ديـزل آن   -زيستهاي    كارخانه كنند كه   مي مقامات اين ايالت برآورد   . ديگر آن نيز در مرحله طراحي است      
بــراي  ايالــت راســوياي   ميليــون بوشــل توليــد ســاالنه500 ميليــون بوشــل از 200ظــرف چنــد ســال آينــده 

 .ديزل توليد خواهنـد كـرد     - ميليون گالن زيست   280 خواهند برد و با آن       كار  بهكشي و توليد سوخت      روغن
                                                 
1.Iowa 
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ماند كه اين باقي مانده مكمل غذاي دام پر پروتئيني است كـه               مي پس از روغن كشي چهار پنجم سويا باقي       

    ]47[.است تر بيشارزش آن از خود روغن سويا نيز 
 بـراي توليـد آن دارنـد      اي     مـشغولند يـا برنامـه      ديـزل  - كه يا به توليـد زيـست      هايي    از جمله ديگر كشور    
اصـلي روغـن نخـل جهـان        كننـده     مالزي و انـدونزي كـه توليـد       . توان مالزي، اندونزي و برزيل را نام برد        مي

. بسيار مولد خـود را بـه ايـن كـار اختـصاص خواهنـد داد             هاي    روغن نخل حاصل از نخلستان           ً    احتماال    هستند
بـه روغـن نخـل روي             ً      احتمـاال     ديـزل دارد   - براي توسعه توليد زيست   اي    پروازانه بلندهاي    برزيل نيز كه برنامه   

  ]48[.خواهد آورد
 :روند دو شاخص اصلي وجـود دارد   ميكار  بهسوخت   - براي ارزيابي محصوالتي كه براي توليد زيست       

 زوالت و ديگري خالص انرژي حاصل ا      سوخت حاصل از هر جريب زمين زير كشت اين محص          يكي ميزان 
 يعني بعد از كسر انرژيي كه صرف توليد آن محصول و نيز تبديل آن به زيـست                (سوخت توليد شده   - زيست

 ايـن كـشور بـا    .در مورد اتانول باالترين توليد در هـر جريـب مربـوط بـه فرانـسه اسـت            ) سوخت شده است  
ز آن برزيـل اسـت   پـس ا . كند  ميسوخت توليد -  گالن زيست  714استفاده ازچغندر قند در هر جريب زمين        

 بـازده   . )2-2جـدول   (كنـد   مـي  سوخت توليد  -  گالن زيست  662كه با استفاده از نيشكر در هر جريب زمين          
  ]49[.نصف بازده نيشكر و چغندر قند است       ً  تقريبا   گالن در هر جريب يعني354ذرت اياالت متحد 

  

 اتانول و بيوديزل در هر جريب در برخي محصوالت بازده  2-2جدول 
  بازده سوخت  محصول  تسوخ
  )گالون(    
      اتانول
  714  )فرانسه(چغندر قند  
  662  )برزيل(نيشكر  
  410  )نيجريه(كاساوا  
  374  )هند(شيريناي  ذرت خوشه  
  354  )اياالت متحد(ذرت  
  277  )فرانسه(گندم  

      بيوديزل
  508  روغن خرما  
  230  نارگيل  
  102  كلزا  
  90  بادام زميني  
  82  دانگل آفتاب گر  
  *56  سويا  

 لفؤبرآورد م* 
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 گـالن   508روغن نخل پيـشتازند و از هـر جريـب آنهـا             كننده    توليدهاي    ديزل نخلستان -در توليد زيست  
ديـزل بـه   - گـالن زيـست    230بعد از آن نارگيل است كـه از هـر جريـب آن              . آيد  مي ديزل به دست  -زيست
بـراي اسـتفاده          ً    عمدتا    سويا كه . است  روغن كلزا   گالن در هر جريب از آن      102 مقام سوم با   آيد و   مي دست

   ]50[. گالن بازده دارد56شود در هر جريب زمين فقط   مياز پروتئين آن توليد
     ً     كـامال    اي  شـود در طبقـه      مـي   اتانولي كه در برزيل با استفاده از نيشكر توليد         ،از نظر خالص بازده انرژي     

شده در توليد نيشكر گذاري  ول به ازاي هر واحد انرژي سرمايه گيرد زيرا اين اتان     مي متفاوت از ديگران قرار   
 پس از آن كـه شـربت شـيرين قنـدي از             ،در كارخانه تقطير  . كند  مي و تقطير الكل هشت واحد انرژي توليد      

سوزانند و در نتيجه مصرف انرژي آنها   ميگرماي مورد نياز تقطير تأمين نيشكر جدا شد تفاله نيشكر را براي     
 60توانـد اتـانول توليـدي از نيـشكر را بـا قيمـت گـالني               مي و به همين علت است كه برزيل      . ابدي  مي كاهش

  ]51[.سنت توليد كند
اتانول حاصل از چغندر قنـد فرانـسه بـه ازاي هـر واحـد انـرژي مـصرف شـده در توليـد چغنـدر قنـد و                

 كـار   بـه كه اكنون در توليد اتانول      از ميان سه ماده اوليه اصلي        .كند  مي  واحد انرژي توليد   9/1فرآوري الكل   
  تـأمين  گـاز طبيعـي    از      ً      عمـدتا     تقطيـر آن   رود، الكل حاصل از ذرت اياالت متحد كـه انـرژي الزم بـراي              مي
گيرد و به ازاي هـر واحـد          مي دور بعد از نيشكر و چغندر قند قرار       اي    شود از نظر كارآيي انرژي با فاصله       مي

   ]52[.كند  مي توليد واحد انرژي5/1انرژي مصرف شده تنها 
هـا    كه براي توليد اتانول وجود دارد عبارت اسـت از اسـتفاده از آنـزيم              تري    بخش راه ديگر و شايد اميد     

 كه علفي است دائمي و رشد بسيار سريعي دارد، يا           ،براي شكستن مواد سلولزي از قبيل علف سوئيچ گراس        
 طـور   بـه كنون در كانادا اتانول در كارخانه كـوچكي         هم ا  .الرشد مانند درختان سپيدار پيوندي     درختان سريع 

معتقدنـد علـف سـوئيچ گـراس        گـران     طور كه برخي تحليـل     اگر آن . شود  مي نمايشي از مواد سلولزي توليد    
 بتواند منبعي اقتصادي براي توليد اتانول باشد، تغيير بسيار بزرگي صورت خواهد گرفت زيـرا ايـن علـف را                   

 براي رشد محصوالت ساالنه مناسـب             ً كه اصال  هايي    و يا زمين  پذير    فرسايشعاده  ال   فوق هاي  توان در زمين   مي
در بازار جهاني كه در آن رقابت بر سر الكل حاصل از محصوالت مختلـف كـشاورزي                 . نيستند پرورش داد  

  ]53[.بسيار شديد است، آينده به علف سوئيچ گراس و نيشكر تعلق خواهد داشت
 گالن برآورد شده است كه حتي از بازده نيشكر نيز 1150  سوئيچ گراس توليد الكل از هر جريب زمين      

 - اسـت  5/1 كـه  – است كـه از خـالص بـازده انـرژي ذرت      4       ً    تقريبا    اما خالص بازده انرژي آن    . باالتر است 
  ]54[.استتر  يني پا، برابر است8 كه ،بسيار باالتر لكن از بازده نيشكر

ه، در حال حاضر در عمليات توليـد اتـانول محـصوالت غـذايي              جدا از مصرف احتمالي سلولز در آيند       
 32 ايـاالت متحـد      2004بـراي مثـال در سـال        . شود  مي  گندم و جو مصرف    ،مانند چغندر قند، نيشكر، ذرت    

محـصول  % 12از  تـر     هر چنـد ايـن مقـدار كـم        .  ميليارد گالن الكل كرد    4/3ميليون تن ذرت را صرف توليد       
شد، اما با سطح متوسط مصرف غله جهـان همـين مقـدار بـراي تغذيـه        مياملعظيم ذرت اياالت متحد را ش    
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  ]55[.كرد  مي ميليون نفر كفايت100
ن يكـي از منـابع توليـد سـوخت          عنـوا   بهدر جهاني كه به كمبود نفت دچار شده است ظهور كشاورزي             
در اقتـصاد   بيل چه اثرات اقتصادي و زيست محيطي خواهد داشت؟ روشن است كـه نقـش كـشاورزي                  اتوم

. بيل روبروست ممحدود براي سوخت اتو    نا       ً    تقريبا    جهان تقويت خواهد شد زيرا كشاورزي با بازاري عظيم و         
توانند نيشكر يا روغن نخل توليد كنند نيز قـادر خواهنـد بـود                مي گرمسيري و نيمه گرمسيري كه    هاي    كشور

را بكنند و اين در بازار جهاني مزيتـي         اري  برد   بهره كه از شرايط رشد خوبي كه در تمام سال دارند حد اكثر           
  . نسبي براي آنها ايجاد خواهد كرد

 قيمت جهاني نفت در واقـع بـه قيمـت حمـايتي محـصوالت زراعـي                 ،سوخت- با گسترش توليد زيست   
ين و قيمت نفت باال باشد،      يخوراك دام پا   هر گاه قيمت محصوالت كشاورزي غذايي و      . تبديل خواهد شد  

شـود    مـي  گياهان روغني كه در بازار اروپا معاملـه           ً    مثال    . مصروف توليد سوخت خواهد شد     اساسيهاي    كاال
  .ها سر درآورد يا از پمپ بنزينها  در هر روز مفروض ممكن است يا از سوپر ماركت

از درخت و گسترش كشت ها  پاكسازي زمين است آن است كه فشار اقتصادي براي  كننده    آنچه نگران  
ماننـد انـدونزي و مـالزي       هايي    رادو و حوضه آمازون برزيل و يا ايجاد نخلستان در كشور          نيشكر در منطقه س   

محـدوديتي  هـا   اگـر حكومـت  . خطر بزرگ و جديدي براي تنوع گياهي و حيواني جهان ايجاد خواهد كرد  
 خطر براي تنوع حياتي جهان تبديل شودترين   ايجاد نكنند افزايش قيمت نفت ممكن است به سرعت به مهم          

 به ششمين انقراض بـزرگ انـواع در                                                                         ً              و در اثر آن موج انقراضي كه اكنون سراسر جهان را در بر گرفته واقعا               
  . تاريخ جهان تبديل شود

سـنگين در توليـد محـصوالت كـشاورزي         گـذاري     قدر باال هست كه سـرمايه      اكنون كه قيمت نفت آن     
 ميليـارد نفـر انـسان را غـذا          5/6است تا   جهت سوخت را تشويق كند، اقتصاد كشاورزي جهان كه در تالش            

 بـاور   طـور   بههان چگونه اين وضعيت جديد و       جاين كه   . روبرو خواهد شد  تري    دهد با تقاضاي بسيار بزرگ    
تمدن گرسـنه انـرژي قـرن        آتيانداز    زيادي در باره چشم   هاي    نكردني پيچيده را اداره خواهد كرد به ما چيز        

  ]56[.بيست و يكم خواهد گفت

  شهر پس از اوج توليد نفتهاي  و حومهشهرها 
سـال پـيش در      6000      ً      ظـاهرا     كـه هـا     از زمان پيدايش اولين شهر     .جديد محصول دوران نفت هستند    هاي    شهر
زحمت قابل تشخيص  نشيني فرايندي تدريجي بود كه به  رشد شهر1900ميانه شكل گرفته است تا سال        خاور
امـروز  . جهان يك ميليون نفر جمعيت داشتندهاي  عدودي از شهرهنگامي كه قرن بيستم آغاز شد تنها م  . بود

ده ميليـون نفريـا       كـالن شـهر جهـان هـر يـك          20 شهر جهان جمعيتي حدود يك ميليون نفر و          400بيش از   
  ]57[.جمعيت دارند تر بيش
و سـپس دفـع     هـا     مستلزم تمركز مقادير عظيمي مواد غذايي و مواد خـام در شـهر            ها    سوخت و ساز شهر    
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باركشي كـه بـا     هاي    با ظرفيت و دامنه حركت محدود درشكه      . ادير عظيمي زباله و فضوالت انساني است      مق
كـرد    مـي  كه با نفت ارزان كـار     هايي    ظهور كاميون . بزرگ دشوار بود  هاي    كرد ايجاد شهر    مي اسب حركت 

  .تغيير داد     ً  كامال  شرايط را
شود،   مي اله تا آخرين حد ظرفيت خود انباشته      دفن زب هاي    شود و گودال    مي تر  بزرگها    چندان كه شهر   

هر شدن    قيمت نفت و دورتر   رفتن    با باال . حمل كرد و از شهر به محل دفن برد        تر    زباله را بايد مسافتي طوالني    
از يـك نقطـه بـه بعـد ديگـر           . يابـد   مي هزينه دفع زباله نيز افزايش     دفن زباله از شهر ها،    هاي    محل تر  بيشچه  

  . نباشدخريداري نداشتهقدر باال برود كه ديگر  سياري ازكاالهاي دور ريختني آن ببهايممكن است 
ال ؤسـ . بـاال خواهـد رفـت      هزينه زنـدگي شـهري نيـز       موازات كاهش توليد نفت و افزايش قيمت آن        به 

ادامـه پيـدا خواهـد     نـشيني  شهر اين است كه آيا بعد از اوج توليد نفت آورد  ميجالبي كه اين وضعيت پيش    
تغييـر  اي    گونـه  ي زندگي خـود را بـه       نشيني معكوس خواهد شد زيرا مردم شيوه       يا اين كه فرايند شهر      ؟ كرد

  تر به نفت وابسته باشد؟  خواهند داد كه كم
شـهر  هاي    ثير كاهش توليد نفت قرار خواهند گرفت اما اثر اين كاهش بر حومه            أ تحت ت  شدت  بهها    شهر 

شهر، كه اغلب با طراحي دقيقي ساخته        محالت خارج و حومه    كه در مردمي  . از آن هم شديدتر خواهد بود     
بلكـه از نظـر جغرافيـايي نيـز از محـل كـار               نه تنها بايد همه چيز را از شهر وارد كنند          كنند  مي نشده، زندگي 

.  بايد براي خريد هر چيـزي كـه احتيـاج دارنـد راننـدگي كننـد                        ً آنها عمال   .اند  افتاده خود و مراكز خريد جدا    
نـان يـا يـك     بدين معناست كه حتي براي خريد يك قرص                    ً  حومه شهر عمال   هاي    گي در محالت و خانه    زند

  .بيل استفاده كردپاكت شير بايد از اتوم
بـدين معنـا كـه سـاكنان آنهـا در            .انـد   شد ايجاد كـرده    و  فرهنگ آمد  يشهر نوع  ومهحمحالت خارج و     

در اروپـا هنگـامي كـه اتومبيـل         . شد كننـد   و وز آمد  متوسط بايد حدود يك ساعت در ر       طور  بهاياالت متحد   
جا افتاده بودند، حال آن كـه در ايـاالت متحـد          هايي    شهر      ً    عمدتا    اروپاييهاي   كرد شهر   مي همه جا را تسخير   

 در اروپـا محـدوده      كـه   درحالي. وسيله اتومبيل شكل گرفتند    به      ً    عمدتا    ها  از اروپا است شهر   تر    كه بسيار جوان  
زراعي مولـد را    هاي    تمايلي ندارند كه زمين     روشني مشخص شده و اروپاييان            ً ت نسبتا  صور  به      ً    معموال    شهري

 از اين بابت نگراني ندارند كـه علـت آن يكـي داشـتن ذهنيـت               ها     آمريكايي ،به اماكن مسكوني تبديل كنند    
 زادت كـااليي مـا    صـور   بـه  از قـديم  ست كه آنها زمين كـشاورزي را        ااست و ديگري آن      1مرزنشيني قديمي

  .نگريستند مي
بزرگ هاي     فروشگاه رديفو  ها    نامنظم شهر هاي    متجانس حومه  ي نا شناس  و از نظر زيبا    خوشايند منظره نا  

تـوان در آمريكـاي التـين، آسـياي جنـوب        مـي ايـن منظـره را  . محدود به اياالت متحد نيست   ها    كنار خيابان 

                                                 
مـرز را   يافـت    در اياالت متحد تا مدت ها بين مناطق مسكوني ومناطق وحشي مرزي وجود داشت و هرگاه شهري توسـعه مـي                     .1

  .)م. (كرد كمي به عقب مي برد و زمين هاي جديدي را ضميمه  مي
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تـوان پراكنـدگي      مـي  واز از شـانگهاي بـه پكـن       هنگام پـر  .  روز افزوني در چين مشاهده كرد      طور  بهشرقي و   

جديـد ايجـاد   هاي  و شاهراهها  دنبال احداث جاده   به كه همگي  ،راها    خانهو كار ها    ساختمان ها، از جمله خانه    
مـسكوني كـه هـزاران سـال در چـين وجـود             هاي    اين تصوير با نوع كاربرد قبلي زمين      . ديد به خوبي  اند  شده

 .  بسيار فشرده نزديك هم ساخته شده بودند بسيار متناقض استطور به بود كه و مبتني بر روستاهايي داشت
فروشند و نماد آنها در ذهـن    ميرا با تخفيف ويژهها  بسيار بزرگي كه كاالهاي   مراكز خريد و فروشگاه 

 بـا  . ارزان نگـاه داشـته شـده برخوردارنـد                                   ً         است، همه از يارانه نفـت مـصنوعا         1مارت-والهاي    مردم فروشگاه 
محيطـي و   شود و ممكن است از نظر زيست       مي بهاي نفت رفت و آمد به محالت حومه شهر دشوار         رفتن    باال

، در ايـن   3سردبيرمجله آلترناتيو پرس ريويو    2توماس ويلر . را ادامه داد  ها    اقتصادي نتوان زندگي در اين حومه     
 مستغالت واقـع در حومـه هـا، مـردم            در نهايت در اثر افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش          ":نويسد  مي زمينه

  ]58["براي خروج از اين محالت سخت به تقال خواهند افتاد

  جهان پس از اوج توليد نفت
 كه در آن افزايش توليد نفت متوقف و سقوط اجتنـاب ناپـذير دراز مـدت آن                اي    اوج توليد نفت يعني نقطه    

امـا  . كاهش معنايي جـز افـزايش قيمـت نـدارد         اين   كند،  مي  رشد       ً  سريعا  در شرايطي كه تقاضا   . شود  مي آغاز
علـت كـاهش     باز قيمت نفـت بـه  ،حتي اگر رشد توليد نفت فقط كند شود يا در سطح كنوني ثابت بماند نيز 

  . تر عرضه باال خواهد رفت، البته اين بار با سرعتي كم
 هـم بـرآورد     در واقع . براي كاهش مصرف نفت خود باشد     ريزي    كشوري است كه به فكر برنامه     تر    كم 

المللي انرژي و هم برآورد وزارت انرژي ايـاالت متحـد حـاكي از آن اسـت كـه مـصرف نفـت                        انس بين ژآ
 ميليـون بـشكه در روز    120 ميالدي بـه     2030 ميليون بشكه در روز است تا سال         84جهان كه در حال حاضر      

سـال    ظـرف بيـست    جهـان هاي     مصرف نفت تك تك كشور     ،براساس اين دو تحليل   . افزايش خواهد يافت  
 "يعمشعـش "هـاي   آنهـا چطـور بـه چنـين بـرآورد      .افـزايش خواهـد يافـت   % 50 متوسط حـدود    طور  بهآينده  
چراغ قرمز چـشمك زن روي درجـه    "و رهبران واقعا    گران    باز هم به قول توماس ويلر آيا تحليل        اند؟ رسيده

  ]59["بينند؟  نميسوخت جهان را
 تـر   بـيش هنوز بـر روي مـصرف       ها    وليد نفت نمانده، غالب كشور    گرچه زمان زيادي تا رسيدن به اوج ت        

مونتـاژ اتومبيـل و     هـاي      احـداث كارخانـه    كار  بهدر واقع آنان چنان     . كنند  مي آينده حساب هاي    نفت در دهه  
شهر مشغولند كه گويي نفـت ارزان تـا ابـد وجـود     هاي   در حومهسازي راه و پاركينگ و خانه جاده و بزرگ 
شود با اين تصوركه مسافرت و حمل و نقل هوايي         مي سيسأسته خطوط هوايي جديدي ت    پيو. خواهد داشت 

                                                 
1.Wal-Mart 
2.Thomas Wheeler 
3.Alternative Press Review 
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اما در شرايطي كه توليد نفت جهـان رو بـه كـاهش اسـت، هـيچ                 .  نامحدود گسترش خواهد يافت    طور  بهبار  
  ]60[.مصرف كند مگر اين كه از سهم ديگران بكاهدي تر بيشتواند نفت   نميكشوري

 از ميان.اند به نفت وابسته تر بيش تحت تاثير قرار خواهند گرفت زيرا   تر  بيشجهاني  اقتصاد  هاي    برخي بخش  
در صـنعت   . بيل، توليد مواد غذايي و صنعت خطوط هـوايي اشـاره كـرد            توان به صنعت اتوم     مي ها  اين بخش 

 روي به  يعني زماني كه بهاي نفت رفته رفته     ،2004بيل اياالت متحد عالئم تنش حتي قبل ازاواسط سال          اتوم
در دام اتكـاي شـديد بـه فـروش          اكنون جنرال موتورز و فورد كـه هـر دو           .  نيز مشهود بود   ،افزايش گذاشت 

دهند و شـاهدند كـه     ميپيوسته اعتبار خود را از دستاند  اسپورت پر مصرف خود گرفتار آمده  هاي    بيلاتوم
در ژوئيـه   . شـود   مـي   بورس تبديل  شود و كم كم به سهام بنجل        مي تر  ارزش چگونه سهامشان روز به روز كم     

در را   نفـري خـود      110000 نيـروي كـار      2007 جنرال موتورز اعالم كرد كه قصد دارد تـا سـال             2005سال  
    )61(. نفر كاهش دهد25000اياالت متحد حدود 

ان بيل هستند كـه نامـش     م اتو ي  كنندگان به درد سر افتاده     اين توليد  تر  بيش ،بهاي نفت رفتن    هر چند با باال    
 از جمله صنعت توليد قطعات و صنعت توليد الستيك          ،صنايع وابسته به آنها    آيد،  مي اخبار روز ترين    در مهم 

   .بينند  مينيز از اين رهگذر آسيب
قيمت مواد غذايي باال خواهد رفت زيـرا  . گيرد  ميثير قرارأبخش توليد مواد غذايي به دو شكل تحت ت        

يابـد    مـي  چندان كه قيمـت نفـت افـزايش       . د غذايي را افزايش خواهد داد     افزايش بهاي نفت هزينه توليد موا     
محلي هاي   غذاتر بيشين خواهند آمد و يرژيم غذايي مردم نيز تغيير خواهد كرد و مردم از زنجيره غذايي پا           

از قبـل بـا توليـدات محلـي هماهنـگ          تر  بيشبدين ترتيب رژيم غذايي مردم      . و فصلي مصرف خواهند كرد    
  . به مواد غذا يي فصلي متكي خواهد بود تر بيش و خواهد شد

 ،در همان حال افزايش قيمت نفت بخشي از منابع كـشاورزي را بـه سـوي توليـد محـصوالت سـوختي                      
قيمت نفت موجب رقابت بين رفتن  بدين ترتيب باال. خواه الكل اتيليك خواه زيست ديزل، سوق خواهد داد    

اخالقـي   مـسأله    گان كم درآمد بر سر مواد غذايي شده و جهان را بـا            كنند سواران ثروتمند و مصرف    اتومبيل
   .خواهد كردروبرو اي  جديد و پيچيده

بهاي سوخت جت متضرر خواهند شـد    رفتن    همچنان از باال    نيز ، چه مسافري و چه باري     ،خطوط هوايي  
هـاي    بينـي   پـيش  گرچـه . قلم هزينه عمليـاتي آنهاسـت     ترين    و علت آن خيلي ساده است زيرا سوخت بزرگ        

رشـد خواهـد كـرد،    % 5دهد كه در طول دهه آينده ميزان مسافرت هوايي ساالنه      مي صنعت هواپيمايي نشان  
ارزان مسافرت هـوايي بـه   هاي    كرايه زودي  بهممكن است   . رسد  مي نظر  به غيرمحتمل   شدت  بهتحقق اين رقم    
  ]62[.تاريخ بپيوندد

 طـور  هبز حمل مسافر صدمه بخورد و در نتيجه ميزان آن حمل و نقل هوايي بار ممكن است حتي بيش ا      
 با  افزايش قيمت نفت حمل و نقل ميوه و سبزي تازه          تلفاتممكن است يكي از اولين      . معتنابهي كاهش يابد  

قيمـت ميـوه    . باشـد  -كـره شـمالي      در فصل زمستان نيم    -صنعتي  هاي    كره جنوبي به كشور     از نيم  جامبوجت
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  .  خوردن آن را غير ممكن كند     ًت اصال تازه خارج فصل ممكن اس
ساخت عظيمي براي تردد     صنعتي زير هاي     در طول يكصد سالي كه نفت ارزان جريان داشت در كشور          

 ميليـون  6/4اياالت متحد اكنون     ً  مثال  .احداث شد كه حفظ آن مستلزم صرف انرژي عظيمي استها    بيلماتو
جاده غير آسفالت دارد كه هر چند توليد نفت رو به كـاهش   ميليون كيلومتر 24/2كيلو متر جاده آسفالت و     

را بـا بحـران     هـا     باالرفتن بهاي انرژي كار مرمت و نگاهداري از ايـن جـاده           . است بايد از آنها نگهداري كند     
  ]63[.روبرو خواهد كرد

.  افزايش كارايي مصرف نفت، اكنـون جهـان بـه سـاير منـابع انـرژي نيـز توجـه دارد              ضرورتعالوه بر    
هـاي   ن جانـشين سـوخت  عنـوا  بـه قـرار گرفتـه و   ي تر بيش در مطبوعات مورد توجه                           ً   گرچه انرژي اتمي اخيرا    

تـوان گفـت اگـر      مـي در واقـع . بسيار پر هزينه اسـت اي  هستههاي  ، برق حاصل از نيروگاهفسيلي مطرح شده 
بـرق تمـام   هـاي   اشد شـركت اگر قرار ب. در نظر گرفته نشود اين انرژي مرده استاي   براي انرژي اتمي يارانه   

كـه عمـر   را هـايي   برچيدن نيروگاههاي  اتمي، بيمه نيروگاه در برابر حوادث و هزينه هاي    دفع زباله هاي    هزينه
رود كـه اسـتفاده از        مـي  قدر باال  آناي     هزينه انرژي حاصل از نيروي هسته      ،مفيد آنها سرآمده پرداخت كنند    

نيـرو  پـذيري     ي مطـرح اسـت آسـيب      المللـ    بين صحبت از تروريسم  و اكنون كه پيوسته     . شود  مي آن نا ممكن  
يـابي   عنوان گام اول براي دسـت  از آن بهها   در برابر حمالت تروريستي و نيز استفاده كشور       اي    هستههاي    گاه

  ]64[.انرژي آينده تبديل شود  مانع از آن است كه شكافت اتم به منبع   ًعمال اي  به سالح هسته
ر برسد اما ظن نگ موجب شده اين ماده در برخي نقاط جهان منبع انرژي جذابي به   فراواني نسبي زغال س    

مانـد منـابع     مـي آنچـه .  اين جذابيت را از بين خواهد بـرد زودي بهافزايش نگراني عمومي از تغيير آب و هوا       
ي هـا   حرارتـي خورشـيدي، نيروگـاه     هاي    خورشيدي، صفحه هاي     سلول ،انرژي مانند انرژي باد   شدني    تجديد

  . سوخت است كه آينده متعلق به آنهاست-گرمايي، نيروي موج و زيست-حرارتي خورشيدي، انرژي زمين
كـه  هـايي   كـشور . درگذاري كه در زمينه انرژي در پيش داريم برخي برنده خواهند بود و برخي بازنده        

كـه نفـت را بـا    هايي    وريآ  فن  توسعه  زمينه درگذاري    كنند و در سرمايه     مي براي آينده غفلت  ريزي    از برنامه 
افتند، با كاهش سـطح زنـدگي مواجـه           مي نو عقب هاي     توسعه انرژي   در كنند و   مي مصرفتري    كارآيي باال 
رفـتن    انـرژي ممكـن اسـت بـه از دسـت           در مديريت صـحيح دوران تحـول      ها    ناتواني حكومت . خواهند شد 

  .بيانجامدها  اعتماد مردم به رهبران و سقوط حكومت
 فـرا خواهـد   زودي بـه  كـه  ،رسد كه رهبران سياسي تمايلي ندارند كه با موج نزولي توليد نفت      مي نظر  به 
 نـه تنهـا در   ،اشـتباهات تـرين    اين يكي از بزرگ    كه  درحاليبينديشند  اي     روبرو شوند و براي آن چاره      ،رسيد

نفـت ممكـن    شـدن    يـاب  و كـم  شدن    گران  با.  بلكه در كل تاريخ تمدن خواهد بود       ،تاريخ اخير اقتصاد جهان   
يك شـبه معكـوس            ً    تقريبا    شوند، مانند شهرنشيني و جهاني شدن،       مي كه اكنون بديهي تلقي   هايي    است روند 

    .شوند
يابـد كـه      مـي  در حال توسعه دو برابر صدمه خواهند ديد زيـرا عرضـه نفـت زمـاني كـاهش                 هاي    كشور 
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  كـاهش شـدت  بـه رف نفـت آنهـا را   جمعيت آنها هنوز در حال رشد است و تركيب اين دو عامل سرانه مص             
اگر ايـاالت متحـد     . جلوه نمايد ت كاهش سطح زندگي مردم      صور  به            ً تواند سريعا    مي چنين كاهشي . دهد مي

اي   قابـل مالحظـه  طـور  بـه نفت است بتواند مصرف نفت خـود را  كننده    و وارد كننده    مصرفترين    كه بزرگ 
. بـه دوران پـس از نفـت داشـته باشـد           تـري     ار آرام كاهش دهد زمان را براي جهان خواهد خريد تا دنيا گـذ           

  .استتر   نيست، رهبري خردمندانهتر بيشچيزي كه جهان امروز نيازمند آن است نفت 
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  ظهور كمبود آب
  
  
  
  

نـوردان بـه گـرد زمـين         مناظري بود كه هنگام گـردش فـضا       ترين    ماندني ياد درياچه چاد كه زماني يكي از به      
 كه رشد -اين درياچه كه سه كشور چاد و نيجر و نيجريه. شود  ميسختي از فضا ديده    هشد، اكنون ب    مي ديده

 مـيالدي تـا   60از دهـه    آن را محاصره كـرده انـد،       -جهان است   هاي    رشدترين    جمعيت هر سه آنها از سريع     
تقاضــاي فزاينــده بــراي آب آبيــاري در ايــن منطقــه پيوســته موجــب . اســتشــده تــر  كوچــك% 95كنــون 
در نتيجـه ممكـن اسـت       . شود كه حيات درياچه به آنها وابـسته اسـت           مي هايي  و نهر ها    رودخانهن  شد  خشك

   ]1[.آينده حتي از محل قرار آن نيز با خبر نباشندهاي   كامل ناپديد شود و نسلطور به اين درياچه زودي به
قبـل از رسـيدن بـه       هـا     رودخانـه شدن    و خشك ها    چاهشدن    اخباري درباره ناپديد  ها    هر روزه در روزنامه    
امـا تـا زمـاني كـه مطالعـات تفـصيلي            . فقط مربوط به اوضاع محلي هستند           ً    معموال    اين اخبار . خوانيم  مي دريا

وضـعيت آب چـين، مطالعـه بانـك     اي   صـفحه 824صورت گرفته در كشورهاي مختلف را ـ ماننـد تحليـل    
انـداز    ورزي آمريكـا دربـاره چـشم      جهاني در مورد وضعيت آب در يمن و يا مطالعـه مـشروح وزارت كـشا               

آبياري در غرب اياالت متحد ـ با هم تركيب نكنيم به وسعت كمبود در حال ظهور آب در سطح جهان پي  
توانيم ابعاد استفاده بيش از حد از آب و عواقب ناهنجاري  ميتنها پس از اين تركيب است كه       . نخواهيم برد 

  ]2[. خواهد آورد درك كنيموجود بهرا كه 
نـامرئي، از         ً      عمـدتا      آب روبرو شده است، كسري آبـي كـه          واقعيت آن است كه جهان با كسري شديد        

بـيش  برداري  ناشي از بهره      ً  عمدتا  از آنجايي كه كسري آب. جديد و رشد آن بسيار سريع است نظر تاريخي   
يا هجـوم   ها    نگلبر خالف سوزاندن ج   . آيد  نمي به چشم       ً    غالبا    زيرزميني است، اين كسري   هاي    از حد از آب   

  . شوند  ميخشكها  شود، كه چاه  ميتنها وقتي كشف      ً  غالبا  زميني زيرآبهاي   سقوط سفره،روانهاي  شن
 تأتقاضاي آب ظرف نيم قـرن گذشـته نـش         شدن     برابر سهاست كه از    اي    اين كسري جهاني آب پديده     
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از قدرت تغذيه طبيعي بسياري از      ها    چاه آب موجب شده ميزان برداشت آب از چاه        ها    حفر ميليون . گيرد مي
بـه  هـا   در محدود كردن برداشت آب تا حد بازدهي پايدار آبخـوان      ها    ناتواني حكومت . فراتر رود ها    آبخوان

زميني در كشورهايي كه در مجموع نيمي از جمعيت جهـان را در             زير آبهاي    اين معناست كه اكنون سفره    
  ]3[.رود  ميپيوسته پاييناند  خود جاي داده

شـدن    و ناپديـد  هـا     رودخانـه شـدن     يـت اسـت خـشك     ؤيكي از تبارزات كمبـود آب كـه بيـشتر قابـل ر             
ناشـي از   چه در داخل كشورها و چـه در بـين كـشورهاي مختلـف پيوسـته نـوعي سياسـت                     . استها    درياچه

يق اكنون كمبود آب از طر    . شود  مي پديدارها     مدعيان باال دست و پايين دست رودخانه       در ميان كمبود آب   
 تحت فـشار قـرار      شدت  بهكشورهايي كه منابع آبي خود را       . نوردد  مي  غالت مرزها را در    المللي  تجارت بين 

 نياز شهرها و صنايع خود به آب را بـا منحـرف كـردن آب مـورد نيـاز كـشاورزي بـرآورده                            ً    معموال    اند  داده
  . كنند  ميرج واردكنند و سپس براي جبران كمبود توليد حاصل از اين سياست غله را از خا مي

 ليتـر آب، بـه اشـكال     4هـر يـك از مـا در روز چيـزي حـدود              . پيوند بين آب و غذا بسيار محكم است        
دو هـزار ليتـر آب، يعنـي        بـه   كنيم    مي كنيم، اما توليد غذايي كه ما در يك روز مصرف           مي مختلف مصرف 

كـل مـصرف    % 70دهد كه چـرا       مي شاناين ن . ، نياز دارد  يمنوش  مي تر از آبي كه در يك روز        برابر بيش  500
ن آ% 10شـود و    مـي ديگر آب مصرفي جهان صرف صنايع     % 20. شود مي يعني آبياري  آب صرف يك چيز   

يابـد،    مـي پيوسته افزايشها  هر سه اين بخشاكنون كه تقاضا براي آب در . رسد  مينيز به مصارف مسكوني 
   ]4[.اند قابت كشاورزان هميشه بازندهدر اين ر      ً  معموال  گيرد و  ميرقابت در ميان آنها شدت

  زميني زيرآبهاي  سقوط سفره
زيرزمينـي را بـيش از      اكنون تعدادي از كشورهاي جهان براي برآوردن نياز فزاينده خود به آب پيوسته آب             

كننـد غلـه جهـان        كشور بـزرگ توليـد     3توان    مي از جمله اين كشورها   . دهند  مي قراربرداري    حد مورد بهره  
 كشور همراه با تعدادي از ديگر كشورها كه         3اين  . ين، هندوستان و اياالت متحد آمريكا را برشمرد       يعني چ 

من بـيش از نيمـي از جمعيـت جهــان    أرود، مـ   مـي تـر  آب زيرزمينـي هـر روز پــايين  هـاي   در آنهـا نيـز سـفره   
  ]5[.)3-1نگاه كنيد به جدول (هستند

. نامنـد   مـي  شدني كه اين دومي را آبخوان فـسيلي نيـز          تجديد شدني و غير   تجديد: دو گونه اند  ها    آبخوان
پـذير   دشت شـمال چـين قـرار دارد تجديـد     زيرهند و نيز آبخوان كم عمقي كه در      هاي    بخش عمده آبخوان  

 خود به خود طور بهتوان از آنها برداشت كرد   ميتهي شوند حداكثر آبي كه    ها    گاه كه اين آبخوان    آن. است
  . ي ساالنه آنها كاهش خواهد يافتطبيعشدن  تا حد ميزان پر

  دشـت شـمالي     زير در اياالت متحد، آبخوان عميق     1 مانند آبخوان وسيع اوگاالال    ،فسيليهاي    در آبخوان  
  

                                                 
1.Ogallala 
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 آب زيرزميني   2005كشورهايي كه در سال            3-1جدول    
 .اند برداري قرار داده  بهرهبيش از حد مورد را

  جمعيت  كشور
  )ميليون(  

  1,316  چين
  1,103  هند
  70  ايران

  7  اسرائيل
  6  اردن

  107  مكزيك
  31  مراكش
  158  پاكستان

  25  عربستان سعودي
  48  كره جنوبي

  43  اسپانيا
  19  سوريه
  10  تونس

  298  اياالت متحد
  21  يمن
  3,262  جمع
  .5رجوع شود به يادداشت شماره : منبع

  
است زيرا ديگر آبي وجود نخواهد برداري  پايان بهرهناي به معشدن  چين و يا آبخوان عربستان سعودي، تهي     

دهند تنها راهي كه بـاقي خواهـد مانـد آن اسـت               مي براي كشاورزاني كه منابع آب خود را از دست        . داشت
امـا در  . تـري بـه بـار خواهـد آورد       كمكاري بپردازند كه محصول      كه اگر بارندگي منطقه اجازه دهد به ديم       

معنـاي پايـان     آب بـه  رفـتن     منطقه جنوب غربي اياالت متحد يـا خـاور ميانـه از دسـت             مانند  تر    مناطق خشك 
  . كشاورزي است

آب زيرزميني اثرات بدي بر ميزان محـصوالت كـشاورزي          هاي    سفرهرفتن    اكنون مدتي است كه پايين     
اي  العـه مط. غله جهان است، برجاي گذاشته اسـت   كننده    ترين توليد  برخي كشورها از جمله چين، كه بزرگ      

 منتشر شد مشخص كـرد      2001زيرزميني به عمل آمده بود و در ماه اوت سال           هاي    كه در چين درمورد آب    
آب زيرزميني در دشت شمالي چين، كه بيش از نيمي از گندم كشور و يك سوم ذرت           هاي    كه سطح سفره  

در ايـن منطقـه     . كند مي شد سقوط   مي شود، پيوسته با سرعتي بيش از آنچه كه تصور          مي كشور در آن توليد   
ه و در نتيجـه     تهـي كـرد         ً      عمـدتا     آب، آبخوان تجديدشـدني كـم عمـق منطقـه را          از  بيش از حد    برداري    بهره

   ]6[. به آبخوان فسيلي اين ناحيه روي آورند، آبخواني كه تجديد شدني نيستاند  شدهكشاورزان مجبور
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كن به عمل آورده گـزارش شـده كـه    پ 1يشناس زمين -سسه نظارت زيست محيطي    ؤكه م اي    در بررسي  
 گروه مهندسان  رئيس3نگچآقاي هي كوينگ .  برابر بوده است  2 سرعت سقوط سطح آب      2ي ِب  ِه استان  در  

 گويـد كـه چنـدان كـه آبخـوان عميـق ايـن منطقـه تهـي                   مي سسهؤزميني اين م   زير هاي  بر آب كننده    نظارت
   ]7[.دهد  مياظتي خود را از دستشود اين منطقه آخرين منبع آب خود يعني آخرين سپر حف مي

مـدارك  ": گويـد   مـي  گـزارش . او در يكي از گزارشات بانك جهاني بازتاب يافتـه اسـت           هاي    نگراني 
بـه  هـايي   بايـد چـاه    مـي ن كه در اطراف پكن به آب برسـيم آمنتشر نشده حاكي از آن است كه اكنون براي     

 اين گزارش بـا  ". افزايش داده استشدت بهآب را عمق هزارمتر حفر كنيم و اين وضعيت هزينه دستيابي به      
گويد كه اگر عرضه و تقاضـاي آب    ميبانك استهاي  از لحن گزارشتر   غير معمول قوي  طور  بهلحني كه   

  ]8[".آينده خواهد بودهاي  عواقب فاجعه باري منتظر نسل":  به تعادل نرسد     ًسريعا در اين منطقه 
 برخي از منـاطق چـين اكنـون آب را از عمـق              كاران  كه گندم كند    مي سفارت آمريكا در پكن گزارش     
قدر هزينه   ين عمق زيادي آن   نتلمبه كردن آب از چ    . كشند  مي  متري يعني حدود هزار پايي زمين بيرون       300

شوند كشاورزي آبي را كنار بگذارند و به كشاورزي ديمـي كـه حاصـل                 مي ناچار      ً    غالبا    دارد كه كشاورزان  
  ]9[.دتري دارد بپردازن كم

نيروي زراعي براي مصارف غير زراعي و كاهش        هاي    نيآب، تبديل زم  هاي    عواملي مانند سقوط سفره    
هـستند، دسـت بـه دسـت هـم داده و پيوسـته         شـدن      در حال صـنعتي         ًسريعا كه  هايي    كار كشاورزي در استان   

شـمال كـشور بـه      محصول گندم چين كه عمده آن در منطقه نيمه باير           . دهد  مي محصول غله چين را كاهش    
محصول گنـدم ايـن كـشور كـه در سـال            . پذير است   ويژه در مقابل كمبود آب آسيب      طور  بهآيد،    مي دست
در سـال   .  سـقوط كـرد    شـدت   به سال گذشته    8 سال از    5 ميليون تن به اوج خود رسيده بود در          123 با   1997
  ]10[. بود1997از سال تر  كم% 23 ميليون تن رسيد كه 95 ميزان آن به 2005
كند كه كاهش اخير توليد برنج چين تا حد زيادي ناشـي              مي سفارت آمريكا در پكن همچنين گزارش      

 سـال  4 ميليون تن به اوج خود رسـيد در  140 با 1997محصول برنج كشور كه در سال    . از كمبود آب است   
نهـا ذرت كـه     تـا كنـون ت    .  ميليـون تـن رسـيد      127 به حـدود     2005 سال گذشته كاهش يافت و در سال         8از  

 قيمت ذرت در بـازار                                 ً       اين امر ناشي از آن است كه اوال        . سومين غله مهم چين است دچار كاهش نشده است        
  ]11[. ذرت چندان مانند گندم و برنج به آبياري وابسته نيست                  ًمناسب بوده و ثانيا 

يخ رسيده بـود   ميليون تن به اوج خود در تار392 با حدود 1998در مجموع توليد غله چين كه در سال         
 ميليـون  34براي مقايسه بد نيست بدانيم كه اين كاهش .  ميليون تن كاهش يافت   358 به حدود    2005تا سال   

با استفاده از         ً    عمدتا    چين كاهش توليد خود را    . تني توليد غله چين بيش از محصول گندم ساالنه كانادا است          

                                                 
1.Geological Environmental Monitoring Institute (GEMI) 
2.Hebei Province 
3.He Qingcheng 
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 ميليـون تـن غلـه وارد        7س در آن سال ناچار شد        جبران كرد و سپ    2004ذخاير بسيار عظيم غله خود تا سال        
   ]12[.كند

اي   ه رودخانـه  ضـ  حو 3عمل آورده حاكي از آن است كه چـين اكنـون از              كه بانك جهاني به   اي    مطالعه 
 پكـن ، كه از ميان     1 هايي ي  كند كه اين سه عبارتند از رودخانه       ميبرداري    شمال كشور بيش از حد آب بهره      

 كـه   از آنجـا  . كه در جنوب رودخانه زرد قرار دارد                             2        ودخانه زرد و رودخانه ه وايي    گذرد، ر   مي جينگ و تيان 
يـك  (هايي  ي     ميليارد تني آب حوضه رودخانه     40 آب نياز دارد، كاهش ساالنه    توليد هر تن غله به هزار تن        

شـود محـصول غلـه      مـي بدين معناست كه هنگامي كـه ايـن آبخـوان تهـي    ) تن معادل يك متر مكعب است 
مين أ ميليـون چينـي را تـ       120توانـد غـذاي       مـي   ميليون تن كاهش خواهد يافت يعني مقداري كـه         40 حدود
   ]13[.كند

حتـي  . كنندگان عمده غله جهان تا كنون تنها چين با كاهش شديد توليد مواجه شده است        از ميان توليد   
 براي افـزايش توليـد ايجـاد        بيقيمت غله انگيزه خو   رفتن    در شرايط كنوني كه كاهش توليد غله جهان و باال         

 آب الزم بـراي آبيـاري   ن، باز هم براي چين برگرداندن سطح توليد به سطح قبلي آن با توجه بـه فقـدا   كرده
   ]14[.بسيار دشوار خواهد بود

اسـت زيـرا   تـر   هر چند كمبود آب كنوني چين بسيار جدي است، وضعيت هند از اين نظر بسيار جـدي      
 در  3فـرد پييـرز    .مصرف واقعي غذا و ميزان غذاي الزم براي بقا بسيار باريك است           ميزان  در آنجا فاصله بين     

گويـد    مـي  منتشر كرده است   4به عمل آورده و در مجله نيوساينتيست      كه درباره وضعيت آب هند      اي    بررسي
 آبهـاي     شـده اسـت پيوسـته سـطح سـفره         حفر   ميليون حلقه چاهي كه در اين مركز جهاني حفر چاه            2كه  
 6زميني ساالنه  زيرآبهاي    در گجرات شمالي سطح سفره    . برد  مي ني را در بخش عمده كشور پايين      زميزير
   ]15[.رود  ميينيپا ) پا20يعني (متر

 ميليون نفر جمعيت دارد و در جنوب هنـد واقـع اسـت، تقريبـا در همـه جـا                     62در ايالت تاميل نادو كه       
رفـتن    از دانشگاه كشاورزي تاميل نـادو، پـايين        5الني سامي به گفته كوپانان پا   . شوند  مي پيوسته خشك ها    چاه
را كه به كشاورزان كوچك متعلق بـوده خـشك        هايي    از چاه % 95دهه گذشته   طي  زميني   زير آبهاي    سفره

   ]16[.كاهش داده است% 50كشت آبي ايالت را  زيركرده و در نتيجه سطح
 براي دسترسي به آب از      متخصصان حفر چاه  رود    مي تر  زميني پايين  زير آبهاي    چندان كه سطح سفره    

.  متر حفر كننـد    1000به عمق   هايي    كنند تا چاه    مي نفتي استفاده هاي     حفر چاه  وريآ فناز  اي    شده نوع تعديل 
 كامـل خـشك شـده اسـت تمـام كـشاورزي ديمـي اسـت و آب                   طور  بهزميني   زير در جاهايي كه منابع آب    

                                                 
1.Hai 
2.Huai 
3.Fred Pearce 
4.Newscientist 
5.Kuppannan Palanisami 
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 مـديريت   المللـي   بين مؤسسه   زميني زير  رئيس ايستگاه آب   ،1شار شاه تو. شود  مي آشاميدني نيز با تانكر توزيع    
ــد  ــاره وضــعيت آب هن ــيآب در گجــرات درب ــد  م ــرج     آن": گوي ــرج و م ــد، ه ــالن بترك ــن ب ــاه كــه اي گ

  ]17[".ناپذيري در روستاهاي هند پديد خواهد آمد وصف
امـا  . يابـد   مـي  زايشدر حال حاضر محصول گندم و برنج يعني دو غذاي اصلي هند هنوز هم پيوسته افـ                 

 را خنثي خواهـد كـرد و محـصول          وريآ فنهاي    كمبود آب آبياري پيشرفت          ً    احتماال    ظرف چند سال آينده   
طـور كـه اكنـون در چـين چنـين شـده              كشاورزي در برخي از مناطق رو به كاهش خواهـد گذاشـت همـان             

   ]18[.است
مـا و   ، اوكاله سزاگـ از ت  هـايي   كنـد كـه در بخـش        مـي  در اياالت متحـد، وزارت كـشاورزي گـزارش         

 متـر   30زمينـي بـيش از       زير آبهـاي     غله اين كشور، سطح سفره    كننده    كانزاس، يعني سه ايالت اصلي توليد     
هـا   بزرگ جنوبي كـشور، بـسياري از چـاه   هاي   در نتيجه در هزاران مزرعه واقع در دشت       . سقوط كرده است  
يني بـر توليـد غلـه آمريكـا اثـر بـدي داشـته        هاي زيرزم شديد از آببرداري  هر چند بهره . خشك شده است  

آيد در حالي كه در هند سه   ميآبي به عملهاي  است اما تنها يك پنجم محصول غله اياالت متحد در زمين 
  ]19[.شود  ميآبي حاصلهاي  چهارم محصول و در چين چهار پنجم آن در زمين

يابد، پيوسـته    ميليون نفر افزايش مي  3ه   ميليون نفر جمعيت دارد و جمعيت آن ساالن        158پاكستان نيز كه    
رسد در بخش پاكستاني دشت حاصـلخيز بنجـاب كـاهش              مي نظر  به. كند  آب زيرزميني بيشتري مصرف مي    

هـاي كنترلـي كـه در نزديكـي دو شـهر دوقلـوي اسـالم آبـاد و          چـاه .  زيرزميني مشابه هنـد اسـت    سطح آب 
 تـا  1 سطح آبهاي زيرزميني سـاالنه بـين   2000و سال  1982دهد بين سال     راولپندي حفر شده است نشان مي     

  ]20[.تر رفته است  متر پايين2قريب 
 متـر   5/3سـاالنه   ) Quetta(هاي زيرزميني اطراف مركز استان يعني شهر كوئتـا            در استان بلوچستان آب   

 وحش كار متخصص آب كه با بنياد جهاني حيات) Richard Garstang(ريچارد گارستانگ . رود فرو مي
 2001كند و يكي از كساني است كه در مطالعه وضـعيت آب پاكـستان شـركت داشـته اسـت، در سـال                          مي

 سال آينـده شـهر كوئتـا ديگـر آبـي            15اگر ميزان مصرف كنوني همچنان ادامه يابد ظرف         ": اعالم كرد كه  
  ]21[".براي مصرف نخواهد داشت

دير قبلـي مؤسـسه تحقيقـات منـاطق         سردار رياض خـان، مـ     . كمبود آب استان بلوچستان سراسري است     
اي آب زيرزمينـي بـه طـور           حوضـه رودخانـه    6كند كه در      خشك پاكستان واقع در شهر كوئتا، گزارش مي       

كنـد    بينـي مـي     آقاي خان پيش  . هاي آبي باير شده است       حوضه زمين  6كلي مصرف شده و در نتيجه در اين         
شـود منـابع آب     مناطقي كه با كانـال آبيـاري مـي   هاي خارج از               ً           سال آينده عمال  تمام حوضه15 تا  10ظرف  

زيرزميني خود را تهي خواهند كرد و در نتيجه استان از بخـش اعظـم محـصول غلـه خـود محـروم خواهـد                         
  ]22[.شد

                                                 
1.Tushaar shah 
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شود بدون شـك در آينـده توليـد           ها ناشي مي    كاهش آب موجود براي آبياري كه از تهي شدن آبخوان         
ون در سطح كشوري توليد گنـدم كـه غـذاي اصـلي پاكـستان اسـت         اكن. غله پاكستان را كاهش خواهد داد     

  ]23[.تر شده است يابد اما سرعت رشد آن نسبت به گذشته كم همچنان افزايش مي
 ميليـارد تـن آب بـيش از ظرفيـت           5 ميليون نفر جمعيت دارد ساالنه به طور متوسط حـدود            70ايران كه   

  .ندك هاي زيرزميني خود مصرف مي بازدهي پايدار سفره
اين مقدار آب معادل آب مصرفي بـراي توليـد           

3
در دشـت   . محـصول سـاالنه غلـه ايـن كـشور اسـت            1

هـاي     سـفره  90هاي آخـر دهـه        شرقي ايران در سال     كوچك اما از نظر كشاورزي غني چناران واقع در شمال         
راي آبيـاري و نيـز حفـر چـاه بـراي      هاي متعـدد بـ   حفر چاه.  متر سقوط كرده است8/2آب زيرزميني ساالنه   

در شرق ايران كـشاورزان بـه مـوازات خـشك شـدن             . تأمين آب شهر مشهد از داليل اين سقوط بوده است         
  ]24[.كنند  ايجاد مي"پناه جويان آب"كنند و موجي از به اصطالح  هاي آبشان روستاها را ترك مي چاه

ازه كه از نظر نفـت غنـي اسـت از نظـر آب فقيـر                 ميليون نفر جمعيت به همان اند      25عربستان سعودي با    
هاي سنگين، كشاورزي آبي وسيعي را به راه انداخت كه از آب آبخوان       اين كشور با استفاده از يارانه     . است

هـاي   پس از چند سال استفاده از پول نفت براي حمايت از قيمـت . كرد  فسيلي بسيار عميق كشور استفاده مي     
هـا   مت بازار جهاني بود، دولت سرانجام ناچار شد واقعيت مالي را بپذيرد و يارانـه             برابر قي  5داخلي گندم كه    

 ميليـون تـن     2/1 به   2005 ميليون تن رسيده بود تا سال        1/4 به   1992توليد گندم آن كه در سال       . را قطع كند  
  ]25[.سقوط كرد% 71كاهش يافت يعني 

از آسـمان، مـزارع حلقـوي    ": يمز نوشـت در اين باره در نيويورك تا) Graig Smith(گريگ اسميت 
هـاي كوچـك سـبز        رفت چونـان تراشـه      شكل گندم اين منطقه كه انبار غله اين سرزمين خشك به شمار مي            

امـا در كنـار آنهـا تعـداد زيـادي      . اي رنگ پخـش شـده اسـت        شود كه در اين صحراي قهوه       رنگي ديده مي  
تدريج در شـن فـرو رونـد، ايـن جـا          اند تا به    ها شده شود كه ر    مزارع سياه رنگ شبيه سرزمين ارواح ديده مي       

 ".جايي است كه قمار پادشاهي عربستان بر روي كشاورزي شـيره جـان آبخـوان ارزشـمند كـشور را مكيـد       
 هـزار پـا يعنـي بـيش از يـك كيلـومتر       4هايي كه  اكنون برخي از كشاورزان عربستان سعودي آب را از چاه        

  ]26[.كشند عمق دارد بيرون مي
 ميليارد تـن    462 منتشر شد ميزان ذخاير آب فسيلي كشور را          1984عه كشوري عربستان كه در سال       مطال

اين . دهد كه حداقل نيمي از اين مقدار آب از ميان رفته است             اكنون  اسميت گزارش مي    . برآورد كرده بود  
ابـد و سـپس   تواند يك دهه ديگـر بـا همـين وضـعيت ادامـه ي            مؤيد آن است كه كشاورزي آبي حداكثر مي       

هـاي    توانند آب موردنياز خود را از آبخـوان         طور كلي ناپديد خواهد شد و تنها در مناطق كوچكي كه مي            به
كنـد، تـأمين كننـد     كم عمقي كه در عربستان وجود دارد، و بارندگي اندك ساالنه كشور آنها را تغذيه مـي             

  ]27[.بر فشار بيش از حد و سقوط استاين نمونه كالسيكي از اقتصاد غذايي مبتني . ادامه خواهد يافت
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هـاي آب زيرزمينـي در         ميليون نفر جمعيـت دارد، سـفره       21در كشور يمن كه همسايه عربستان است و         
. هاست  كند زيرا مصرف آب بسيار بيش از بازدهي پايدار آبخوان            متر افت مي   2سراسر كشور ساالنه حدود     

 برابر 5 ميليون تن است كه 224خراج ساالنه آب حدود در بخش غربي يمن يعني در حوضه صنعا ميزان است 
هـاي آب   هاي آن منطقه است و در اثر اين وضـعيت سـطح سـفره     ميليون تني آبخوان42ميزان تغذيه طبيعي    

دهد كه حوضـه صـنعا يعنـي          هاي بانك جهاني نشان مي      بيني  پيش. كند   متر افت مي   6زيرزميني منطقه ساالنه    
 به طور كامل    2010كنند تا سال       ميليون نفر در آن زندگي مي      2 آن واقع شده و      جايي كه پايتخت كشور در    

  ]28[.خشك خواهد شد
هـايي بـا                               ً           كيلومتر حفر كرده كه معموال  چاه      2هايي آزمايشي به عمق      دولت يمن در جستجوي آب، چاه     

زودي بايـد تـصميم     يمن به   . شود، اما باز هم به آب نرسيده است         اين عمق فقط براي استخراج نفت حفر مي       
اي كــه آب شــيرين توليــدي در         ً                         احتمــاال  از طريــق خــط لولــه-بگيــرد كــه آيــا آب را بــه پايتخــت بيــاورد 

رساند و آن هم در صورتي كه از نظر مالي براي اين كشور       كن ساحلي را به آن مي       هاي آب شيرين    كارخانه
هـا هـم بـسيار پرهزينـه اسـت و هـم               گزينههر دوي اين    .  يا اين كه محل پايتخت را تغيير دهد        -ممكن باشد   

  ]29[.بالقوه جراحت بار خواهد بود
هاي آب زيرزمينـي آن در سراسـر كـشور در حـال                و سفره  كند  رشد مي % 3يمن كه جمعيت آن ساالنه      

ــي       ــديل م ــناختي تب ــر آب ش ــارز از فق ــه ب ــك نمون ــه ي ــرعت ب ــه س ــقوط اســت ب ــود س ــستفر وارد . ش   كري
)Christopher Ward(بـرداري   گويد كه جـدا از اثـر بهـره     مقامات بانك جهاني، در اين باره مي، يكي از

شود كه بخش بزرگي      بيش از حد از آب بر پايتخت، آب زيرزميني در اين كشور با چنان سرعتي تخليه مي                
  ]30[.از اقتصاد روستايي كشور ظرف يك نسل به طور كلي ناپديد خواهد شد

شـود جمعيـت آن تـا سـال           بيني مـي     نفر جمعيت دارد و پيش      ميليون 107در مكزيك يعني كشوري كه      
مـشكالت  .  ميليون نفر افزايش يابد، تقاضا براي آب از ميزان عرضه آن بسيار فراتر رفته اسـت                140 به   2050

مناطق روستايي اين كـشور نيـز از ايـن بابـت در             . تأمين آب شهر مكزيكوسيتي براي همه شناخته شده است        
هـاي آب     كه يك ايالت كشاورزي اسـت، سـطح سـفره         ) Guanajuato(يالت گواناجواتو      ً       مثال  در ا  . اند  رنج

از تمـام آبـي كـه از منـابع زيرزمينـي بـه دسـت        % 51در سـطح كـشوري،   . كند  متر يا بيشتر افت مي2ساالنه  
  ]31[.اند برداري قرار گرفته هايي است كه بيش از حد مورد بهره آيد ناشي از آبخوان مي

ها پيوسته به طـور كـم و بـيش همزمـان در بـسياري از                  برداري بيش از حد از آبخوان       بهرهاز آنجايي كه    
  هـا و كاهـشي كـه در اثـر آن در توليـد محـصوالت كـشاورزي                    دهد، تهي شـدن آبخـوان       كشورها روي مي  

 ها بدين معنا    گرفتن تخليه آبخوان                                     ً                                         پيش خواهد آمد نيز ممكن است تقريبا  به طور همزمان رخ دهد و سرعت             
است كه اين روز ممكن است به زودي فرا برسد و در اثر آن كمبود غـذايي بـالقوه غيرقابـل مهـاري ايجـاد                      

  .شود
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  شوند رودها خشك مي
هايي كه آنقـدر از آنهـا                              ً                               هاي آب زيرزميني عمدتا  قابل رؤيت نيست، رودخانه         در حالي كه افت سطح سفره     

دو .         ً                                 شـود كـامال  در معـرض ديـد هـستند            ريا خشك مي  شود كه آب آنها قبل از رسيدن به د          برداري مي   بهره
توان در آنها ديد عبارتند از رودخانه كلورادو، كه رودخانه اصـلي              راحتي مي  اي كه اين پديده را به       رودخانه

سـاير  . تـرين رودخانـه شـمال چـين اسـت           و رودخانـه زرد كـه مهـم       . غربي اياالت متحد اسـت      ناحيه جنوب 
شـود و يـا جـز جويبـار كـوچكي از آن       ها قبل از رسيدن به دريا خشك مـي هاي بزرگي كه آب آن  رودخانه

ماند عبارتند از رودخانه نيل كـه شـاهرگ حيـاتي مـصر اسـت، رودخانـه سـند كـه قـسمت اعظـم آب                            نمي
. كنـد و رودخانـه گنـگ در حوضـه بـسيار پرجمعيـت گنگتيـك                 موردنياز كشاورزي پاكستان را تأمين مـي      

  ]32[.اند            ً             تر نيز كامال  از ميان رفته كهاي كوچ بسياري از رودخانه
 برابر شده و تقاضا براي برق حاصل از نيـروي آب            3در نيم قرن گذشته چندان كه تقاضاي جهاني آب          

ها براي آبيـاري موجـب خـشك          تر رشدكرده، احداث سدها و منحرف كردن آب رودخانه         از آن هم سريع   
هـاي آبـي كـه     هاي آب زيرزميني چـشمه  فت سطح سفره  به موازات ا  . ها شده است    شدن بسياري از رودخانه   

  ]33[.ها كاهش يافته است كرد نيز خشك شده و در نتيجه ميزان آب رودخانه ها را تغذيه مي رودخانه
 هـزار بـه     5 متر ارتفاع دارند از      15 تاكنون تعداد سدهاي بزرگ يعني سدهايي كه بيش از           1950از سال   

مهندسـان دوسـت    . كند  اي را از بخشي از آب آن محروم مي          ي رودخانه هر سد .  هزار افزايش يافته است    45
كاهـد و تنهـا از انـرژي آب     هـا نمـي   دارند بگويند كه احداث سد براي توليـد بـرق چيـزي از آب رودخانـه         

در . دهـد                         ً                                                          كنند، اما اين گفته كامال  درست نيست زيرا مخـازن بـزرگ آب تبخيـر را افـزايش مـي      استفاده مي 
يمه خشك كه ميزان تبخير آب باالست مقدار آبي كه ساالنه از هر مخزن آبـي بـزرگ از                   مناطق خشك و ن   

  ]34[.ظرفيت ذخيره آب آن مخزن است% 10         ً       رود معموال  معادل  دست مي
تر   هاي كلورادو، يوتا، آريزونا، نوادا و مهم        ايالت. رسد  ندرت به دريا مي    اكنون آب رودخانه كلورادو به    

اند و در نتيجه آب آن پيش از آن كه رودخانـه بـه خلـيج                   ً                            ا  به آب اين رودخانه متكي     از همه كاليفرنيا شديد   
) نظـام زيـست بـومي   (اين تقاضاي اضافي براي آب پيوسته اكوسيستم     . شود                     ً            كاليفرنيا برسد كامال  مصرف مي    

  ]35[.كند رودخانه و از جمله شيالت آن را نابود مي
كـه همـراه بـا رودخانـه        ) جيحون(رودخانه آمودريا . ددر آسياي مركزي نيز وضعيت مشابهي وجود دار       

كار ازبكستان و     ريزد، اكنون در اثر استفاده بيش از حد كشاورزان پنبه           به درياچه آرال مي   ) سيحون(سيردريا
  بـا قطـع كامـل جريـان آب آمودريـا           .                                       ً                                  تركمنستان از منـاطق باالدسـت رودخانـه كـامال  خـشك شـده اسـت               

رسـد از ناپديـد شـدن دريـا جلـوگيري       كـه از سـيردريا بـه درياچـه آرال مـي     تنها جريان بسيار انـدك آبـي       
  ]36[.كند مي

 استان طي   5 كيلومتري را از ميان      4000كه به درياي زرد بريزد مسيري        رود زرد در چين كه پيش از آن       
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شك  خـ  1972ايـن رود اول بـار در سـال          . اي قرار گرفته است     هاي اخير تحت فشار فزاينده      كند، در دهه    مي
  ]37[.ها نتوانسته است به دريا برسد  تاكنون در غالب سال1985شد و به دريا نرسيد و از سال 

خـانم  . رسـد  هاي باستاني جهان است نيز اكنون به زحمت به دريا مي    نيل كه جايگاه يكي ديگر از تمدن      
ث سـد آسـوان   كنـد كـه قبـل از احـدا      اشاره مـي   1"ستون شن "گر مسائل آب در كتاب      ساندرا پاستل تحليل  

امـا پـس از آن كـه سـد     . شد  ميليارد مترمكعب آب از طريق رودخانه نيل وارد درياي مديترانه مي 32ساالنه  
تـر از   احداث شد به علت افزايش آبياري، افزايش تبخير و ساير تقاضاها ميزان آب ورودي به درياچه به كم                 

  ]38[. ميليارد مترمكعب در سال كاهش يافت2
ايـن  .              ً                                   ً                                        نند مصر اساسا  تمدني مبتني بر رودخانه است و شديدا  به رودخانه سند متكي اسـت               پاكستان نيز ما  

شود تا به اقيانوس هند برسـد، نـه           گيرد و به سمت غرب جاري مي        رود كه از كوهستان هيماليا سرچشمه مي      
اه موجود در هاي زيرزميني آن را، كه آب هزاران چ كند بلكه آبخوان تنها آب سطحي پاكستان را تأمين مي  

اكنون اين رود نيز در اثر رشد تقاضـا بـراي آب در             . كند  شود، تغذيه مي    روستاهاي پاكستان از آن تأمين مي     
شـود جمعيـت آن تـا سـال           بينـي مـي     پاكستان كه پـيش   . شود  هاي پايين دست خود رفته رفته خشك مي         پهنه

  ]39[. ميليون نفر افزايش يابد به دردسر گرفتار شده است305 به 2050
هـاي باالدسـت    هـا در بخـش   در جنوب شرقي آسيا جريان آب رود مكونگ در اثر سدهايي كـه چينـي              

كشورهاي پايين دست رودخانه از جمله كامبوج، الئوس،        . يابد  اند پيوسته كاهش مي     رودخانه احداث كرده  
ب مكونـگ گلـه      ميليون نفر جمعيت دارنـد پيوسـته از كـاهش جريـان آ             168تايلند و ويتنام كه در مجموع       

بـرداري از انـرژي و آب ايـن           كنند اما گله آنان تأثير چنـداني در فرونـشاندن ميـل مفـرط چـين بـه بهـره                     مي
  ]40[.رودخانه نداشته است

گيرنـد و پـس از عبـور از           هاي دجله و فرات نيز كـه از تركيـه منـشأ مـي               همين مشكل در مورد رودخانه    
اي كـه جايگـاه تمـدن سـومر و            ايـن نظـام رودخانـه     .  دارد ريزنـد وجـود     سوريه و عراق به خليج فـارس مـي        

سـدهاي بزرگـي كـه در       . گيـرد   هاي اوليه ديگر بوده است اكنون بيش از حد مورد اسـتفاده قـرار مـي                 تمدن
شـد كـاهش               ً                                  اي كه قبال  هالل حاصـلخيز ناميـده مـي           تركيه و عراق احداث شده ميزان ورود آب را به منطقه          

سـاخت نـابود      هاي بسيار وسيعي كه اين منطقـه دلتـايي را غنـي مـي               مانداب% 90داده و موجب شده بيش از       
  ]41[.شود

                                                ً                                      اي كه در باال به آنها اشاره كرديم در حال حاضر عمال  تمام آب حوضـه مـصرف                    هاي رودخانه   در نظام 
يين                                                                  ً                                      در نتيجه اگرمردم ساكن مناطق باالدست رودها آب بيشتري بردارند اجبـارا  آنهـايي كـه در پـا                  . شود  مي

  . تري خواهند داشت دست رودخانه سكونت دارند آب كم
                                                 
1.Pillar of Sand 
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  ها ناپديد شدن درياچه
شـود و همزمـان سـطح                          ً                 يابـد و در مـواردي كـامال  حـذف مـي      ها كاهش مـي  چندان كه جريان آب رودخانه   

تـر و در   تـدريج كوچـك   هـا نيـز بـه    رود، درياچه هاي آب زيرزميني در اثر استفاده بيش از حد فرو مي           سفره
هـايي كـه      همان طور كه همكارم جانت الرسـن اشـاره كـرده اسـت، درياچـه              . شوند   موارد ناپديد مي   برخي

تـوان درياچـه چـاد در     انـد كـه از جملـه آنهـا مـي      هـاي جهـان   ترين درياچـه  شوند از معروف اكنون نابود مي  
يبرياس نيز ناميـده   كه به نام درياچه ت    ( را   1آفريقاي مركزي، درياچه آرال در آسياي مركزي و درياچه جليله         

  ]42[.نام برد) شود مي
كـه  )Owens(در كاليفرنيـا درياچـه اونـز        .هاي اياالت متحد نيز وضـع خـوبي ندارنـد           بسياري از درياچه  

پس از آن كه در سـال       .  مايل مكعب مساحت داشت، ناپديد شده است       200آنگاه كه قرن گذشته آغاز شد       
 سـال  10شنه آب منحرف شد، درياچه تنها انـدكي بـيش از    تآنجلس  مسير رودخانه اونز به سوي لوس  1913

  ]43[.دوام آورد
شمالي   ترين درياچه آمريكاي    شناسي قديمي   كاليفرنيا كه از نظر زمين    ) MonoLake(درياچه مونوليك   

و يكي از مراكز معروف تغذيه و توقف پرندگان آبي مهاجر است، نيز يكي از جديـدترين قربانيـان عطـش                     
هـايي كـه وارد        كه رفتـه رفتـه آب رودخانـه        1941از سال   . رود  آنجلس به شمار مي    اپذير لوس ن       ً      ظاهرا  سيري 
   متـر سـقوط كـرده   11آنجلـس منحـرف شـد تـاكنون سـطح درياچـه قريـب               شد به سـوي لـوس       درياچه مي 

  ]44[.است
راه رفتن در ساحل درياچـه جليلـه خـود    ": نويسد خبرنگار رويتر مي) Megan Goldin(مگان گلدين 

اول بـاري كـه     .  و علت آن عقب رفتن مداوم ساحل رودخانه اسـت          ".ري است سترگ و بسيار خطرناك     كا
.                                                                                 ً                                من رودخانه اردن را در محل ورود آن از سوريه به فلسطين اشغالي ديدم شكنندگي آن كامال  مـشهود بـود                    

خانه مـسؤوليت دارد    لكن اين رود  . نامند  در واقع در بسياري از كشورها چنين حجم آبي را نهر يا جويبار مي             
شـود و از جنـوب آن         اين رودخانـه از شـمال وارد درياچـه جليلـه مـي            .  كه آب درياچه جليله را تأمين كند      

پيمايد تا سرانجام در دريـاي مـرده يـا      كيلومتر مسير خود تا جنوب را مي       105شود و سپس حدود       خارج مي 
  ]45[.بحرالميت آرام گيرد

شـود،    رودخانه اردن نيز در هنگام عبور از فلسطين اشغالي مـصرف مـي            از آنجا كه مقدار زيادي از آب        
 سال گذشته سـطح آب      40ظرف  . شود  بحرالميت اكنون با سرعتي بيش از سرعت درياچه جليله خشك مي          

 در اثر برداشـت زيـاد از آب         2050ممكن است تا سال     .  متر سقوط كرده است    25درياچه بحرالميت حدود    
هـاي     عبور آن به سمت جنوب در فلسطين اشغالي، ونيز به علت سقوط سريع سـفره               رودخانه اردن در هنگام   

  ]46[.                                           ً           آب زيرزميني در طرف اردني آن، بحر الميت كامال  ناپديد شود
تـر شـدن هـستند، هـيچ يـك            ها كه در حال كوچـك       ها و درياهاي واقع در ميان خشكي        از ميان درياچه  

                                                 
1.Galilee (or Tiberias) 
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انـد    كه زماني مركز تجـارت منطقـه بـوده    بنادر اين درياچه  .  است مانند درياچه آرال مورد توجه قرار نگرفته      
اكنون خالي از سكنه هستند و مانند شهرهاي معدني رها شده آمريكـاي غربـي بـه شـهر ارواح تبـديل شـده                        

 تاكنون چهار پنجم    1960ترين ذخاير آب شيرين جهان بود از سال           اين درياچه كه زماني يكي از بزرگ      .اند
هايي كه زمـاني در آبهـاي دريـا در رفـت و آمـد بودنـد اكنـون بـا          كشتي.  دست داده استحجم خود را از   

  ]47[.اند بدون اين كه هيچ آبي در آنجا باشد هاي بستر سابق دريا رها شده وضعيت بسيار بدي در شن
ريزان حكومت مركزي در مـسكو         و آن گاه كاشته شد كه برنامه       1960بذر مرگ درياچه آرال در سال       

را در  ) همـان سـيحون و جيحـون      (هاي سيردريا و آمودريا     اي را كه حوضه رودخانه      يم گرفتند كه ناحيه   تصم
بـافي كـشور را تـأمين         زار بسيار بزرگي تبديل كنند كه بتواند پنبه موردنياز صنعت پارچـه             گرفت به پنبه    برمي
اي كـه آب درياچـه        ودخانـه بـرداري از آب دو ر       چندان كه كشتزارهاي پنبه گسترش يافت ميزان بهره       . كند

تر شد غلظت نمك آن افزايش يافت تا          به تدريج كه درياچه كوچك    . كردند نيز باال رفت     آرال را تأمين مي   
 هزار تن ماهي توليد     50صنعت شيالت پررونق درياچه كه زماني ساالنه        . ها شد   آنجا كه موجب مرگ ماهي    

يري و در كارخانجات فرآوري ماهي ايجاد شـده بـود           گ  هاي ماهي   كرد ناپديد شد و مشاغلي كه در قايق         مي
  ]48[.از دست رفت

 ميليـارد   5/1 ميليارد مترمكعب بـه      65اكنون كه ميزان جريان ورودي آب اين دو رودخانه به درياچه از             
انداز معكوس كردن روند كوچك شدن درياچه به هيچ وجـه خـوب               مترمكعب در سال كاهش يافته، چشم     

 كيلومتر از شهرهاي سـاحلي اوليـه آن عقـب نشـسته و در نتيجـه منطقـه                   250اكنون  خط ساحل دريا    . نيست
هر روز باد هزار تن شن و نمك را از اين بستر عريان و خشك               . وسيعي از بستر سابق دريا عريان مانده است       

آنهـا  آورد و بـه   هاي كـشاورزي مجـاور درياچـه فـرود مـي      يز را بر علفزارها و زمينردارد و ذرات هوا      برمي
  ]49[.زند صدمه مي

 آكادمي علوم شوروي سابق درباره آينـده درياچـه آرال برگـزار كـرد،             1990در كنفرانسي كه در سال      
 بالـه   2من كه در يك هواپيماي بسيار قديمي        . براي مهمانان خارجي يك تور هوايي در نظر گرفته شده بود          

مين بـر فـراز بـستر خـشك و پوشـيده از             تك موتوره مربوط به جنگ جهاني دوم در حدود چند صدپايي ز           
هـيچ پوشـش گيـاهي، و    . رسيد كه سطح درياچه شبيه سطح ماه بود م مينظر بهكردم  نمك درياچه پرواز مي   

  ]50[.هيچ عالمتي از حيات وجود نداشت، هيچ جز بر هوت
،كه )Qinhai(هايي    در استان غربي كين   .          ً                                    ها احتماال  در چين از همه جا بارزتر است          ناپديد شدن درياچه  

 سال گذشته بـيش از  20ظرف .  درياچه وجود داشت4077شاخه اصلي رود زرد در آن جريان دارد، زماني         
. اي كه پكن را در برگرفته بسيار بدتر از ايـن اسـت              وضعيت در استان هبه   .  هزارتاي آنها ناپديد شده است     2

 1052 درياچـه از مجمـوع    969اي     هبـه  هاي آب زيرزميني در سراسـر ايـن ناحيـه، اسـتان             بر اثر سقوط سفره   
  ]51[.درياچه خود را از دست داده است
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   ً      مـثال  در  . روند ها پيوسته از ميان مي در ساير كشورهاي آسيايي از جمله هند، پاكستان و ايران نيز درياچه  
 75مــساحت درياچــه دال كــه زمــاني  . هــا ناپديــد شــده اســت  دره كــشمير هنــد تعــداد زيــادي از درياچــه 

هـاي آب زيرزمينـي       اكنـون كـه سـطح سـفره       .  كيلومترمربع كاهش يافته است    12ترمربع بود اكنون به     كيلوم
شوند و بقيه آنها نيـز   هاي آن ناپديد مي رود، بسياري از درياچه تر مي بخش بسيار بزرگي از هند پيوسته پايين     

  ]52[.     ً                      سريعا  در حال كوچك شدن هستند
درياچـه چاپـاال   .  از ميـزان عرضـه آن فراتـر رفتـه اسـت      در مكزيك در اثر رشد جمعيـت تقاضـاي آب         

)Chapala (ــزرگ ــه  گواداجــاال      كــه ب ــأمين آب منطق ــع اصــلي ت ــن كــشور اســت، منب ــرين درياچــه اي ت
)Guadalajara (   گسترش آبيـاري در ايـن منطقـه ميـزان         .  ميليون نفر را در خود جاي داده است        5است كه

  ]53[.كاهش داده است% 80آب اين درياچه را 
منحرف كردن بـيش  : شوند و علت آن در همه جا يكي است ها پيوسته ناپديد مي    ها در تمام قاره     درياچه

داند كه ظرف نـيم قـرن    هيچ كس نمي. برداري بيش از حد از آبهاي زيرزميني    ها و بهره    از حد آب رودخانه   
ه هـزاران درياچـه اكنـون فقـط بـر           دانيم ك              ً                                                             گذشته دقيقا  چه تعداد درياچه ناپديد شده است، اما ما اين را مي            

  .هاي قديمي وجود دارند روي نقشه

  اند كشاورزان در مقابل شهرها بازنده
امـا در داخـل كـشورها ايـن     . اخبار جهان آكنده است از گزارش منازعات كشورهاي گوناگون بر سـر آب           

اقتصاد .  كند  ول مي رقابت بين شهرها و كشاورزان بر سر آب است كه رهبران سياسي محلي را به خود مشغ                
مصرف آب در  اين رقابت به نفـع كـشاورزان نيـست و علـت آن اسـت كـه توليـد غـذا آب بـسيار زيـادي                   

 تن آب نياز دارد، توليد 14 دالر ارزش تنها به  550   ً                                         مثال  در حالي كه توليد يك تن فوالد با          . كند  مصرف مي 
نابراين تعجبي نـدارد كـه در كـشورهايي كـه           ب.  تن آب نياز دارد    1000 دالر به    150يك تن گندم به ارزش      

                                                                ً                                           دغدغه اصلي آنها توسعه اقتصاد و ايجاد شغل است تصميمات سياسي معمـوال  كـشاورزان را بـه پـس خـور                
  ]54[.كند ماند تبديل مي آنچه از مصرف صنعت باقي مي

در آبخيـز را    اند و در نتيجه تمـام آب موجـود            ترين شهرهاي جهان بر آبخيزها بنا شده        بسياري از بزرگ  
اند مانند مكزيكوسيتي، قاهره و پكن مصرف آب خود را            شهرهايي كه بر آبخيزها بنا شده     . كنند  مصرف مي 

ها يا خارج كـردن آب از دسـت كـشاورزي افـزايش         توانند از طريق وارد كردن آب از ساير حوضه          تنها مي 
ن آن از دسـت كـشاورزان تـأمين             ً                                                                  اكنون عمال  صدها شهر جهان نيـاز خـود بـه آب را بـا خـارج كـرد                . دهند
توان سن ديـه گـو، لـوس آنجلـس، الس             اند مي   در اياالت متحد از جمله شهرهايي كه چنين كرده        . كنند  مي

 ايالت غربـي كـشور   11متحد در  اي كه وزارت كشاورزي اياالت مطالعه. وگاس، دنور و ال پاسو را برشمرد  
 65/1 بـه طـور متوسـط        97 و   1996ب در خـالل سـال       به عمل آورده نشان داده ميزان فروش سـاالنه حـق آ           

  ]55[.كند  ميليون تن غله كفايت مي65/1ميليارد تن در سال بوده كه براي توليد 
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محاسبات بانك جهاني براي كشور پر جمعيت كره جنوبي، كه يكـي از كـشورهايي اسـت كـه از نظـر                      
 و صنعتي آب ممكـن اسـت ميـزان          دهد كه رشد مصارف مسكوني              ً                               آب نسبتا  وضعيت خوبي دارد، نشان مي      

همچنـين  .  ميليارد تن كاهش دهد    7 ميليارد تن كنوني به      13 از   2025آب موجود براي كشاورزي را تا سال        
 80 ميليـارد تـن بـه    50 تقاضـاي آب شـهري در چـين از       2010 تا   2000كند كه بين سال       بيني مي   بانك پيش 

 ميليارد 127 در همين مدت تقاضاي آب درصنعت از       .رشد خواهد كرد  % 60ميليارد تن خواهد رسيد، يعني      
در اين كشورها صدها شهر براي تأمين نياز        . افزايش خواهد يافت  % 62 ميليارد تن خواهد رسيد يعني       206به  

 يعنـي آنگـاه كـه    1994در مناطق اطـراف پكـن ايـن تغييـر جهـت از      . آتي آب خود چشم به روستاها دارند    
 از ذخاير آبي كه براي تأمين آب شهر در نظر گرفته شده بود منع كرد آغـاز                  دولت كشاورزان را از استفاده    

  ]56[.شده است
كوشد تا توسعه اقتصادي رادر حوضه علياي رود زرد تـسريع كنـد، صـنايع در حـال         چندان كه چين مي   

گيرنـد و چـون آب بيـشتري در حـوزه باالدسـت               ظهور اين منطقه از نظر مصرف آب در اولويت قـرار مـي            
هايي كه به طور غيرمعمول       در سال . رسد  دست رودخانه مي    شود آب كمتري به كشاورزان پايين       رف مي مص

خشك هستند رودخانه زرد به استان شاندونگ، كه آخرين استاني است كه بر سر راه خـود بـه دريـا از آن                       
  ]57[.رسد كند، نمي عبور مي

هـا    را از رودخانه زرد و نيمي ديگر را از چاه                                    ً                                كشاورزان شاندونگ كه تقريبا  نيمي از آب موردنياز خود        
از دسـت رفـتن آب آبيـاري در         . دهنـد   كردند، اكنون پيوسته هر دو منبع آب خود را از دست مـي              تأمين مي 

دهد كه چرا محـصول غلـه       كند نشان مي    استاني كه يك پنجم ذرت چين و يك هفتم گندم آن را توليد مي             
  ]58[.يابد چين پيوسته كاهش مي

                         ً                                                                  ديگر كشورهاي جهان نيز عمال  صدها شهر نياز خود را به آب باتصاحب آبـي كـه كـشاورزان روي        در  
هـايي      ً                                                 ً       مثال  در تركيه اكنون شهر ازمير براي تأمين آب خود شديدا  به چاه. كنند كنند تأمين مي    آن حساب مي  

  ]59[.شود أمين ميت) Manisa(متكي است كه آب آنها از منطقه كشاورزي مجاور آن يعني منطقه مانيسا 
                                                      ً                                      هاي بزرگ جنوب اياالت متحد و ناحيه جنـوب غربـي كـشور كـه عمـال  همـه آب آن مـورد                  در دشت 

توانـد از   استفاده قرار گرفته است، تأمين نياز فزاينده شهرها و هزاران شهرك كوچك آن بـه آب، تنهـا مـي     
 1اي بـه نـام واتراستراتژيـست        در كاليفرنيـا ماهنامـه    . طريق خارج كردن آب از دست كشاورزان ميـسر شـود          

وجود دارد كه در هر ماه چند صفحه خود را به انتشار اخبار معامالتي كه در ناحيه غربـي ايـاالت متحـد در                        
تـر روزي وجـود دارد كـه در آن آب بـه فـروش       كم. دهد همان ماه بر سر آب صورت گرفته اختصاص مي     

 تاي آن مربوط به فروش آب كشاورزان منفرد يـا           8           ً گيرد معموال    اي كه صورت مي      معامله 10نرسد و از هر     
  ]60[.هاست يك ناحيه كشاورزي به شهرها و شهرداري

شـهرها و   . ترين بازارهاي آب جهان را داراست       كلورادو كه جمعيت آن رشد سريعي دارد يكي از فعال         
                                                 
1.Water Strategist 
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ر باالسـت،  هاي متعدد كوچك و بزرگ و در حال رشد اين ايالت كه ميـزان مهـاجرت بـه آن بـسيا              شهرك
در بخش باالدست حوضه رودخانـه آركـانزاس،        . خرند  پيوسته حقابه آبياري را از كشاورزان و دامداران مي        

  شـــود، شـــهر كلـــورادو اســـپرينگز شـــرقي ايالـــت كلـــورادو را شـــامل مـــي كـــه يـــك چهـــارم جنـــوب
)Clorado Springs ( و اورورا)Aurora) (ابـه يـك   مدتهاست حق) هاي شهر دنور است كه يكي از حومه

اي را خريده است كه زماني بـراي   اورورا حقابه. اند  هاي كشاورزي اين حوضه را خريداري كرده        سوم زمين 
  ]61[.رفت  هكتار زمين كشاورزي دره آركانزاس به كار مي9600آبياري 

گـو   ديـه   شـهر سـن    2003در سـال    . دهند  تري انجام مي   شهرهاي كاليفرنيا پيوسته خريدهاي بسيار بزرگ     
كـه در نزديكـي   )Imperial Valley( ميليون تن آب را از كشاورزان منطقه امپريال ولي 247ه ساالنه حقاب

ايـن  . ترين معامله آب بين شهر و روستا در تاريخ اياالت متحـد اسـت               آن است خريداري كرد و اين بزرگ      
، كـه   1ديـستريكت  شركت متروپولتين واتر     2004در سال   .  سال منعقد گرديده است    75قرارداد فروش براي    

 ميليون مترمكعـب آب     137كند،     ميليون نفر از ساكنان جنوب كاليفرنيا را در چندين شهر تأمين مي            18آب  
بدون آب، زمين بسيار حاصلخيزي كه در اختيار  .  سال آينده خريداري كرد    35ساالنه را از كشاورزان براي      

كننـد    كه اكنـون حقابـه خـود را واگـذار مـي           كشاورزاني  .                      ً                         اين كشاورزان است كامال  بي حاصل خواهد بود       
كننـد كـه    مندند به كشاورزي ادامه دهند امـا مقامـات شـهري چنـان قيمتـي را بـراي آب پيـشنهاد مـي                  عالقه

  ]62[.توانند با كاربرد آب براي آبياري محصوالت به چنان درآمدي برسند گاه نمي كشاورزان هيچ
   ً       مـثال  در   . كنند   دست دادن آب آبياري پولي دريافت نمي       اما در بسياري كشورها كشاورزان در مقابل از       

كنند،                                                     هاي رودخانه ج ما، كه در ناحيه پايين دست پكن زندگي مي  كشاورزان چيني ساكن كناره  2004سال  
سدي انحرافي كه در نزديكي پايتخت ساخته شده        . متوجه شدند كه جريان آب رودخانه متوقف شده است        

اي متعلق بـه دولـت اسـت، منحـرف         مجموعه پتروشيمي يان شان، كه كارخانه      بود آب رودخانه را به سمت     
 هـزار نفـر   120بـراي  .                    ً                                                        گرچه كشاورزان شديدا  به اين كار اعتراض كردند، كاري از پيش نبردنـد           . كرده بود 

كننـد، از دسـت رفـتن آب كـشاورزي بـه ايـن        كشاورزي كه در پايين دست اين سد انحرافـي زنـدگي مـي         
  ]63[.ر قادر نخواهند بود از طريق زراعت زندگي خود را تأمين كنندمعناست كه ديگ

خواه سلب مالكيت آب كشاورزان از طريق دولت علت باشد يا اين كـه كـشاورزان در مزايـده فـروش                     
تري حفر كنند كه بتوانند آب را از دست كـشاورزان خـارج               هاي عميق  آب به شهرها ببازند و يا شهرها چاه       

آنهـا نـه تنهـا در بـسياري از مـوارد بـا       . اند  كشاورزان جهان در جنگ بر سر آب بازنده       كنند، در هر صورت   
در . شـود  تـر مـي    كـاهش يافتـه نيـز پيوسـته كـم     ي كاهش عرضه آب روبرويند، بلكه سهم آنها از آن عرضه 

 ميليـون نفـر جديـد و اضـافي غـذا دهنـد شـهرها         70كوشند تا هر سـال بـه          شرايطي كه كشاورزان جهان مي    
  ]64[.تدريج اما به طور قطع آب را از دست كشاورزان جهان خارج خواهند كرد هب
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  نوردد كمبود آب مرزهاي ملي را در مي
در گذشته كمبود آب همواره موضوعي محلي بود و تعادل ايجاد كردن بين  عرضه و تقاضـاي آب كـاري                     

نوردد اين    له مرزهاي ملي را در مي     المللي غ   اكنون كه كمبود آب به شكل تجارت بين       . ها  بود برعهده دولت  
              ً                                                                                  همانطور كـه قـبال  گفتـه شـد از آنجـا كـه توليـد يـك تـن غلـه بـه هـزار تـن                       . كند  وضعيت پيوسته تغيير مي   

در واقع كشورها براي . ، نياز دارد، وارد كردن غله كاراترين شكل واردات آب است     ) مترمكعب 1000(آب
به همين ترتيب معامله بر سر آينده غله به يك معنـا            . كنند برطرف كردن كمبود آب خود از غله استفاده مي        

  ]65[.همان معامله بر سر آينده آب است
بعد از چين و هند، گروه دوم كشورهاي مبتال به كمبود شديد آب قرار دارنـد كـه عبارتنـد از الجزايـر،       

 مكزيـك اكنـون   سه تـا از كـشورهاي ايـن گـروه يعنـي الجزايـر، مـصر و         . مصر، ايران، مكزيك و پاكستان    
امـا پاكـستان كـم آب نيـز در حركتـي            . كننـد   مدتهاست كه بخش زيادي از غله موردنياز خـود را وارد مـي            

      ً     احتماال  در  .  ميليون تن گندم به بازار جهاني روي آورد        5/1 ناگهان براي خريد     2004موازي با چين در سال      
  ]66[.آينده نزديك ميزان نياز آن به واردات افزايش خواهد يافت

الرشـدترين بـازار       به سـريع   - از مراكش در غرب گرفته تا ايران در شرق           -خاورميانه و آفريقاي شمالي     
تقاضاي غله در اين منطقه هم در اثر رشد سريع جمعيـت و هـم در اثـر    . واردات غله جهان تبديل شده است    

              ً                  كنون كـه تقريبـا  در همـه        ا. افزايش رفاه كه بخش عمده آن ناشي از صادرات نفت است افزايش يافته است             
كشورهاي اين منطقه ذخاير آب تا حد ممكن مورد استفاده قرارگرفته، رشد فزاينده تقاضاي شهري را تنهـا                  

  ]67[.توان از طريق بيرون كشيدن آب از دست كشاورزي تأمين كرد مي
م جهـان   هاي اخيـر بـه يكـي از واردكننـدگان اصـلي گنـد                ميليون نفر جمعيت دارد در سال      74مصر كه   

ترين وارد كننده گندم بوده، بـه رقابـت برخاسـته                                                       ً                تبديل شده و براي كسب مقام اول با ژاپن، كه س نتا  بزرگ           
رود زيـرا     كند و اين درصد پيوسته باالتر مـي         كل غله موردنياز خود را وارد مي      % 40اين كشور اكنون    . است

  ]68[.توان توليد كرد كه با آب نيل مينياز جمعيت رو به رشد اين كشور به غله بيش از ميزاني است 
كنـد و ايـن بـدان      ميليون نفر جمعيت دارد بيش از نيمي از غله موردنياز خود را وارد مـي    33الجزاير كه   

معناست كه آب متجسم در غله وارداتي اين كشور از كل آبـي كـه در ايـن كـشور از محـل منـابع داخلـي                           
الجزاير به علت اتكاي شديد به واردات غله بـسيار در           . تتر اس  شود بيش   صرف تأمين همه مصارف آب مي     

  ]69[.پذير است هاي بازار آن و از جمله در مقابل تحريم صادرات غله آسيب مقابل از هم گسيختگي
در مجموع در سال گذشته كل آبي كه براي توليد غله و ساير محصوالت زراعي وارداتي به خاورميانـه      

در واقع كمبود آب اين     . دل جريان ساالنه آب رودخانه نيل در آسوان بود        شمالي مصرف شد معا     و آفريقاي 
شـود جبـران      منطقه هر ساله از طريق يك رودخانه نيل ديگر كه به شكل واردات غلـه وارد ايـن منطقـه مـي                     

  ]70[.شود مي
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ر سـر   هاي آينده در خاورميانه بر سر آب خواهد بود نه نفت، امـا رقابـت بـ                  شود كه جنگ         ً          غالبا  گفته مي  
تـر هـستند، نـه     در اين رقابت كشورهايي كـه از نظـر مـالي قـوي    . يابد آب در بازارهاي جهاني غله تجلي مي      
  .ترند، بر رقبا پيروز خواهند شد       ً                           ضرورتا  آنهايي كه از نظر نظامي قوي

دانستن اين كه در آينده واردات غله در كدام منطقه متمركز خواهد شـد مـستلزم آن اسـت كـه بـدانيم                       
تاكنون كشورهايي كه بخش زيادي از غله موردنياز خود را          . كند  د آب امروز در كدام منطقه رشد مي       كمبو

الرشـد غلـه در كـشورهاي      اما اكنون ما شاهدكمبود سريع    . كردند همگي كشورهاي كوچك بودند      وارد مي 
  ]71[.بزرگي مانند چين و هند هستيم كه هر يك از آنها بيش از يك ميليارد نفر جمعيت دارد

هر سال ميـزان    . شود  مي تر  بيشهر سال اختالف بين ميزان مصرف آب جهان و ميزان عرضه پايدار آب              
و هـم  هـا   آبخـوان شـدن   هـم تهـي  . گيـرد   مـي زميني از سـال پـيش فزونـي    آب زيرهاي  افت سطح آب سفره   

شورهاي كم  در كسري فزاينده آب آبياري نقش دارد و در بسياري از ك           ها    آب به سوي شهر   كردن    منحرف
  . آب به كسري فزاينده غالت منجر خواهد شد

  اقتصاد بادكنكي مواد غذايي
تقاضاي فزاينده كردن  بيش از حد آب راهي است براي برآورده كردن    متذكر شديم تلمبه      ً    قبال    طور كه  همان

اد غـذايي   بـه كـاهش توليـد مـو        تهي شـوند،  ها     قطع در آينده، يعني آنگاه كه آبخوان       طور  بهمواد غذايي كه    
كنند يعنـي     مي پيوسته نوعي اقتصاد بادكنكي مواد غذايي ايجاد      ها    در واقع بسياري از كشور    . خواهد انجاميد 

 مـصنوعي   طور  بهناپايدار از منابع زير زميني آب       برداري     بهره اقتصادي كه در آن توليد مواد غذايي از طريق        
  . يابد  ميكند و افزايش  ميباد

از آب زير زمينـي روي آوردنـد،        برداري     بهره كه كشاورزان در سطحي وسيع به     چند دهه پيش، آنگاه      
زيرزميني نـسبت  هاي  آب از سفرهكردن    امتياز بزرگ تلمبه  . بيش از حد هنوز روشن نبود     برداري     بهره اثرات

توانند محصوالت را دقيقـا در همـان          مي بزرگ آبياري سطحي آن است كه در اولي كشاورزان        هاي     به نظام 
 از آب را بـه حـد اكثـر        وري  زماني كه محصول به آب نياز دارد آبيـاري كننـد و بـدين ترتيـب ميـزان بهـره                   

زميني در فصل خشك سال نيز در دسترس است و لذا بـسياري از كـشاورزان                 افزون بر اين آب زير    . برسانند
  . دست بزنند توانند با استفاده از آن به كشت دوگانه  ميمناطق معتدله

موضوع بد نيست اشاره كنيم كه در پنجاب هندوستان عملكرد غالت خوراك انسان             شدن    وشنبراي ر  
آبياري هاي     تن در هكتار است حال آن كه عملكرد زمين         5/5شوند    مي كه با آب چاه آبياري    هايي    در زمين 

وبي بـه دسـت آمـده از ايالـت جنـ          هـاي     داده.  تـن در هكتـار اسـت       2/3 متوسـط    طور  بهشده با آب رودخانه     
آندراپرادش نيز حاكي از برتري آبياري زمين با آب چـاه اسـت چنـان كـه در آنجـا متوسـط توليـد غـالت                          

 تن بوده   4/3آب  هاي    آبياري شده از طريق كانال    هاي     تن در هكتار و در زمين      7/5ها    خوراكي در اين زمين   
   ]72[ .است
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  تـأمين مانده از منـابع آب سـطحي   باقي %63كل آب آبياري از منابع زير زميني و       % 37در اياالت متحد     
% 90 تا 70 هر يك    -زاس، كانزاس و نبراسكا   گ ت -غلهكننده    توليدهاي    لتااما سه ايالت از بهترين اي     . شود مي

  آبخواني فسيلي است و بسيار كم تغذيه                ً  آورند كه اساسا     مي آب آبياري خود را از آبخوان اوگاالال به دست        
زمينـي بـه ايـن معناسـت كـه هنگـامي كـه آب                هـاي زيـر    ي آبياري مبتني بـر آب     باروري بسيار باال  . شود مي
   ]73[ .تناسبي زياد خواهد بود  بيطور به كاهش توليد مواد غذايي ،زميني تمام شود زير

رفـتن    از دسـت  هـا     كمبود آب به كمبود مواد غذايي منجر خواهد شد؟ در كدام كـشور            اي    در چه نقطه   
به كاهش توليد غالت خواهد انجاميد؟ ديويد سـكلر و همكـاران او             ها    آبخوانن  شد  آب آبياري در اثر تهي    

 به ايـن    خوبي  بهرا   مسأله   گروه تحقيقات آب جهان، اين    ترين     برجسته ،1اينتر نشنال واتر منيجمنت    مؤسسه   در
جهـان ماننـد چـين، هندوستان،پاكـستان،     هـاي   كـشور تـرين    بسياري از پر جمعيـت  ":شرح خالصه كرده اند   

منـابع  كـردن   ميانه و شمال آفريقا در طي دو سه دهه گذشـته بـا تهـي      خاورهاي    تمام كشور        ً    تقريبا    مكزيك و 
 اكنون نوبت پرداخت جريمه آنها براي سوء مـديريت  .اند  كرده  مي  مجاني سواري                      ً    آب زير زميني خود عمال     

 و نظر به اهميت آنها، براي همـه         ،ها  يم كه نتيجه آن براي اين كشور      ياين منبع ارزشمند فرا رسيده و اگر بگو       
  ]74[ " .ايم جهان فاجعه آميز خواهد بود اغراق نكرده

 مـيالدي سـه     2000  تـا  1950از آنجا كه گسترش آبياري موجب شد تا توليد غله جهان در فاصله سـال                 
 از   بـسياري  ،در رابطـه بـا آب آبيـاري       . برابر شود تعجبي ندارد كه كاهش آبياري موجب كاهش توليد شود          

بـيش   كـه پيوسـته   هايي    اگر كشور . قرار دارند  " و سقوط  فشار بيش از حد    "در وضعيت كالسيك    ها    كشور
هـاي    براي كاهش مصرف آب و تثبيت سـطح سـفره                 ً كنند سريعا    مي برداري زير زميني بهره  هاي    ازحد ازآب 

   ]75[ .جتناب ناپذير استا       ً  تقريبا  يد مواد غذاييلآب زير زميني اقدام نكنند در آن صورت كاهش نهايي تو
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  افزايش درجه حرارت و باال آمدن سطح درياها
  
  
  
  
  

علمي ارشد دولـت انگلـستان، نتيجـه پژوهـشي جديـد و روشـنگر را                 كينگ، مشاور  ديويد  سر 2004در سال   
 هـزار سـال     740گزارش كرد كه رابطه بين غلظت گاز كربنيك جو و درجه حرارت كـره زمـين را ظـرف                    

بررسي يك قطعه يخ قطب جنوب كه دانشمندان انگليـسي آن را بـه عمـق سـه كيلـو                    . كرد  مي ييدأتگذشته  
 200 مـداوم بـين      طور  به نشان داده بود كه غلظت اكسيد دو كربن جو طي اين مدت              ،كرده بودند  مترسوراخ

گرم در نوسان هاي   قسمت در ميليون در دوره     270بندان و حد اكثر      يخهاي    هاي    قسمت در ميليون دردوران   
روي داده و هر بـار نيـز دامنـه نوسـان غلظـت      ها  گرم بارهاي  اين تغيير جهت از عصر يخ به دوره. بوده است 

  ]1[.گاز كربنيك در همين حدود بوده است
امـا  .  قـسمت در ميليـون بـود       270       ً      تقريبـا     هنگامي كه انقالب صنعتي آغاز شد غلظت گاز كربنيك جو          

چنين غلظتي بسيار باالتر از سطح گـاز        .  قسمت در ميليون بود    377 ت شد حدود   ثب 2004غلظتي كه در سال     
 ميليـون سـال پـيش تـا     55سال گذشته است و حتي ممكن است با ميزان غلظتي كه از     740000كربنيك در   

گرمـسيري بـوده و در آن       اي    سـياره  در آن زمان كره زمين    . كنون ديده نشده نيز فاصله چنداني نداشته باشد       
   ]2[. متر باالتر از سطح كنوني بوده است80يخ قطبي وجود نداشته و سطح درياها هيچ 
اخيـر  هـاي     در سـال  . گوناگوني قابـل رويـت ا سـت       هاي    اثرات مخرب افزايش درجه حرارت در جبهه       

. غذاي جهان كاهش داده اسـت     كننده     توليد غله را در مناطق اصلي توليد       ،سوز گرما  امواج شديد و محصول   
سابقه و خشكسالي همـراه بـا آن محـصول غلـه را در هندوسـتان، ايـاالت متحـد و           بي  گرماي 2002 در سال 



  71     ه حرارت و باال آمدن سطح درياهاافزايش درج: 4فصل

. از مـصرف جهـان شـود      تـر      كـم  -%5       ً      تقريبـا      يا - ميليون تن  90كانادا كاهش داد و موجب شد توليد جهاني         
 2005ر سال   د.ثر بود ؤبسيار م   ميليون تني غله جهان    90  اروپا نيز در كسري    2003گرماي ركورد شكن سال     

 ميليـون تنـي توليـد    34كـسري   نيز گرما و خشكسالي شديد ناحيه كمر بند سبز اياالت متحد، از عوامل مهم          
   ]3[.غله جهان بود

 نفـر  700 مـيالدي  1995در سال . جاني زيادي نيز در بر داردهاي   ي خسارت  چنين امواج گرماي شديد   
گرمـاي شـديدي    2002سال   ميدر ماه. از دست دادنداز ساكنان شيكاگو در اثر گرماي شديد جان خود را     

ت آندرا پـرادش    در اثر اين گرما تنها در ايال      . ت افزايش ياف  C ˚50وستان را فراگرفت و درجه حرارت به      هند
   ]4[. نفر جان خود را از دست دادند1000
روپـايي   موج سوزان گرما ركورد درجه حرارت را در اروپا شكست و در هشت كشور ا               2003در سال    

 14800 نفر جان باختند و تلفات فرانسه به      18000فقط در ايتاليا    .  تلفات بر جاي گذاشت    49000در مجموع   
تعداد كساني كه در اين موج گرما ي اروپا جان باختند پانزده برابر تعداد كساني بود كه در حمله           . نفر رسيد 
   ]5[. جان خود را از دست دادند2001سپتامبر به مركز تجارت جهاني و مقر پنتاگون در يازده ها  تروريست

و اثـر آن بـر سـطح آب         هـا     يـخ شـدن     از ميان تظاهرات گوناگون افزايش درجه حـرارت جهـان، ذوب           
رود كـشورهاي     مـي  بـاال هـا     چندان كه سـطح دريـا     . كند  ميتوجه دانشمندان را به خود جلب       پيوسته  ها    دريا

يـورك و شـانگهاي، اولـين    سـاحلي، ماننـد لنـدن و نيو     هـاي      شـهر   و مالديو، و   1پست، مانند تووالو  اي    جزيره
  ]6[. آن را احساس خواهند كرداثراتمناطقي خواهند بود كه 

طـي چنـد سـال      .  آگـاه اسـت    خوبي  بهها    صنعت بيمه از رابطه بين افزايش درجه حرارت و شدت توفان           
هاي   بيمه و شركت  هاي    ركتناشي از حوادث آب و هوايي درآمد ش       هاي    گذشته به جهت افزايش خسارت    

كه براي محاسبه نـرخ بيمـه       هايي    شركت. كاهش يافته است  ) كنند  مي بيمه را بيمه  هاي    كه شركت (بيمه مادر 
كنند   ميآينده به سوابق تاريخي اين حوادث مراجعه     هاي    احتمالي توفان هاي    مشتريان خود در برابر خسارت    

   ]7[.وبي براي آينده نيستيابند كه گذشته ديگر راهنماي خ  ميپيوسته در
ما پيوسته آب و هواي جهان را       . بيمه نيست بلكه مشكل همه ماست     هاي     اين مشكل تنها مشكل شركت    

كنـيم،    نمـي  آوريـم كـه بـسياري از آنهـا را درك            مي را به حركت در   هايي    دهيم و با اين كار روند       مي تغيير
  .يمكنبيني   پيشتوانيم  نميكه نتايج آنها راهايي  روند

  افزايش درجه حرارت واثرات آن
اطالعـات مربـوط بـه      ) ناسـا (فضاي اياالت متحـد     و   وابسته به اداره ملي هوا     2مؤسسه مطالعات فضايي گودارد   

كنـد تـا تغييـرات درجـه          مـي  آوري   ايستگاه هواشناسـي جمـع     800اي جهاني مركب از       هوا را از شبكه     و  آب
                                                 
1.Touvalu 
2.Goddard 
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كنـون    ميالدي تا   1880سال پيش يعني از سال       125اين كار از    . گيري كند   زمين را اندازه    حرارت متوسط كره  
  .است ساله انجام شده هر

فارنهايـت افـزايش يافتـه        6/1           ً     يعني تقريبـا     C˚ 8/0زمين    كنون درجه حرارت متوسط كره       تا 1970از سال   
 .)4-1شـكل   ( از دهـه قبـل بـوده اسـت    تر بيشدر خالل اين دوران افزايش درجه حرارت در هر دهه           . است
سو بوده و     بدين 1980هايي كه طي اين مدت ثبت شده از           ترين سال   سال از گرم    22گويند كه     مي شناسان  هوا

 سال 8كنون ثبت شده در    تا 1880 ثبت درجه حرارت در سال       زمان آغاز هايي كه از      ترين سال   سال از گرم    6
هـايي بـوده كـه طـي آن            سـال  2005 و   2003،  2002هـاي      سال يعني سـال    6سه سال از اين      .اخير بوده است  

  ]9[.اند سابقه روبرو شده كننده غذاي جهان با نابودي محصوالت خود در اثر گرماي بي مناطق اصلي توليد
شـدت افـزايش يافتـه و         كنـون بـه     كربنيك موجود در جو زمين نيز از زمان انقالب صـنعتي تـا              ميزان گاز 

داده   رخ ، آغـاز شـد    1959كربنيك جـو در سـال         يزان گاز كه ثبت ساالنه م    بخش عمده اين افزايش از زماني     
ساله افزايش يافته و موجب شده ايـن رونـد يكـي از               كربنيك جو هر    كنون غلظت گاز     تا 1959از سال   . است
 نـشان داده شـده سـطح         4-2طور كه در شـكل      همان .محيطي جهان باشد    هاي زيست   ترين روند   بيني  پيش  قابل
      ً                           تقريبـا  يـك دهـه بعـد يعنـي      . گذاشـته اسـت   يكباره روي به افـزايش       1960 كربنيك جو در حدود سال      گاز

  ]10[.رفته صعود آغاز كرده است  ميالدي درجه حرارت نيز رفته1970حدود سال 
كـه درجـه     مبني بر ايـن )IPCC (هوا و بين دولتي تغيير آب بيني پنل سابقه، پيش   با توجه به اين افزايش بي     

 نظـر                           ً                  افزايش خواهد يافت، كامال  محتمل بـه       C8/5˚  تا 4/1 قرن حاضر بين     زمين در طي    حرارت متوسط كره  
   .رسد مي

  

  
  .1880 -2005ميانگين دما،  1-4شكل 
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  .2004 تا 1760غلظت دي اكسيد كربن در جو جهان از  4-2شكل 

  
زمــين ماننــد آالســكا،  اطالعــات جديــد مربــوط بــه درجــه حــرارت در برخــي از نــواحي شــمالي كــره 

هـاي   هـاي دامنـه   شـدن يخچـال   لند، ذوب شدن اليه يخي گرين غربي و سيبري، همراه با تسريع ذوب     كاناداي
 همگـي مؤيـد آن      2005هاي اخير بـه ويـژه سـال           در سال كوهستاني سراسر جهان، و افزايش درجه حرارت        

-زايشي چنين اف. تر خواهد بود  نزديكIPCCبيني   حد فوقاني دامنه پيشاست كه افزايش درجه حرارت به    
افزايش درجه حرارت بين آخرين عصر يـخ و زمـان حاضـر    ميزان ، كه با 2100 تا سال   C8/5˚يعني افزايش     

متفـاوت خواهـد    بـسيار   شناسـيم     مي  جهاني را ايجاد خواهد كرد كه از جهاني كه اكنون          - قابل مقايسه است  
  ]11[.بود

بوط به ميانگين درجه حرارت جهان كند مر  ميبيني  پيشIPCCاز نظر عملي متوسط درجه حرارتي كه 
افزايش درجـه حـرارت     . اما در جهان واقع اين افزايش در نقاط مختلف دنيا بسيار متفاوت خواهد بود             . است

 از مناطق اسـتوايي و در       تر  بيشهاي جغرافيايي باالتر بسيار       ها، در عرض     از اقيانوس  تر  بيشدر داخل خشكي    
  ]12[.حي ساحلي خواهد بود از نواتر بيشها  نواحي داخلي قاره

 دهـد، ذخـاير يـخ و بـرف منـاطق            مـي  باال رفتن درجه حرارت عملكرد محـصوالت زراعـي را كـاهش           
 تـر   هـاي مخـرب     كند، موجب ايجاد طوفان     مي كنند ذوب   مي زمين را تغذيه    هاي كره   كوهستاني كه رودخانه  

ي را تـر  بـيش كننـده   هـاي نـابود   سـوزي  دهـد، و آتـش    ميي افزايشتر بيششود، خشكسالي را در مناطق    مي
  ]13[.شود  ميموجب

گو كاليفرنيا برگـزار شـد،    ديه  در سن2005آمريكا كه در ژانويه سال شناسي   در جلسه ساالنه انجمن هوا    
نـد دهـه   چداد در طـي      مـي   كردنـد كـه نـشان      ارائه اي  مقالهگروهي از دانشمندان مركز ملي تحقيقات جوي        

اين گـروه گـزارش كـرد كـه         . زمين دچار خشكسالي شده است      از سطح كره  تري     بسيار وسيع   گذشته منطقه 
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امـا  كل سطح زمين بـوده      % 15 معادل   1970هايي كه در شرايط بسيار خشك قرار دارند در سال             ميزان زمين 
به گزارش آنها بخـشي از ايـن     . زمين افزايش يافته است     سطح كره % 30ها به      مساحت اين زمين   2002تا سال   

ي از باال رفتن درجه حرارت و بخشي ديگر ناشـي از كـاهش بارنـدگي بـوده اسـت ولـي نقـش                        افزايش ناش 
رئـيس ايـن   . تـر شـده اسـت    رنـگ  تر و پر اياني اين دوره پيوسته مهمخش پبدر خالل افزايش درجه حرارت   
گزارش داد كه بخش عمده اين خـشك شـدن در اروپـا و آسـيا، كانـادا،                1داييآيگوگروه تحقيقاتي آقاي    

  ]14[.شرقي صورت گرفته است  و استراليايجنوبيغربي و  ريقايآف
انـد كـه اگـر در ايـن كـشور در              محققان بخش جنگل وزارت كشاورزي اياالت متحـد گـزارش كـرده           

ها در يازده ايالـت       بخودي جنگل  سوزي خود    افزايش يابد، ميزان آتش    C 6/1˚ها درجه حرارت تنها       تابستان
 مجلـه كانزرويـشن بـايولوژي    2004 اوت سـال  5اين مطالعه كه در شـماره       .دبرابر خواهد ش    غربي كشور دو  

  ]15[.هاي اخير مبتني بود سوزي منتشر شد بر آمار آتش
 ،كند كه اگر درجه حرارت همچنان افزايش يابد         مي فدراسيون ملي حيات وحش اياالت متحد گزارش      

تر از آن خواهـد بـود    آب يكي از آنها گرم    پاسيفيك از هر پنج رودخانه      غرب     در منطقه شمال   2040تا سال   
، مـدير  2 پـائوال دل گيـديس  .نمـا كننـد   و  بتوانند در آن نـشو تهد و ماهي ترو كه ماهي سالمون، ماهي استيل   

هـاي    چه كه از زيـستگاه      زمين بر آن    گرم شدن كره   " :گويد  مي غرب اين فدراسيون    مركز منابع طبيعي شمال   
  ]16[ " .نطقه باقي مانده است فشار زيادي وارد خواهد آورداوليه و طبيعي ماهيان سردآبي م

بومي تحت تأثير درجه حرارت قرار خواهند گرفت و گـاه ايـن               هاي زيست   زمين نظام   در همه جاي كره   
زمـين را     هـواي كـره     و  مؤسسه پيو كـه تغييـر آب      . بيني كرد   را پيش   توان آن   راحتي نمي  هتأثير چنان است كه ب    

  ً                                                                                           را  مطالعه عظيمي را مورد حمايت قرار داده كه طي آن چهل گزارش علمي كه در آنهـا                  كند اخي   مي پيگيري
از جملـه   . هـا بررسـي شـده مـورد تحليـل قـرار گرفتـه اسـت                 سيـستم   رابطه بين درجه حرارت و تغييرات اكو      

 رسـد،   مـي                                    ً                                        كه اكنون در اياالت متحـد بهـار تقريبـا  دو هفتـه زودتـر فـرا                است  آن  تغييراتي كه گزارش شده     
هـاي قرمـز    كنند، و زيـستگاه روبـاه    ميسازي را آغاز    روز زودتر از چهل سال پيش النه       9         ً   ها تقريبا      گنجشك

سـرخ   هـا از ديـدن سـينه    اسـكيمو . هاي قطبي تجاوز كـرده اسـت   روباهسمت شمال كشيده شده و به منطقه       به
 ان اسـكيمويي هـيچ لغتـي بـراي    در واقـع در زبـ  . گاه نديـده بودنـد   متعجب شده بودند زيرا اين پرنده را هيچ  

  ]17[. وجود ندارد"سرخ سينه"
كنـد    مـي  از دانشگاه كلورادو كه يكي از مؤلفان مطالعه مؤسسه پيو بـوده اسـت اشـاره              3هكتور گالبريت 

 :افزايـد   مـي   او " .دهـد   خـود را نـشان مـي      رفت    مي تر از آنچه انتظار     اثرات اين تغيير اكنون بسيار سريع     " :كه
اي كه     مطالعه " .شد حساس هستند    مي  از آنچه يك دهه پيش تصور      تر  بيشبه تغيير هوا بسيار     ها    سيستم  اكو"

                                                 
1.Aiguo Dai 
2.Paula Del Giudice 
3.Hector Galbraith 
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هوا ممكن است بيش      و  بيني كرده است كه تداوم تغيير آب        عمل آورده پيش    اينترنشنال به   مؤسسه كانزرويشن 
  ]18[.چهارم حيوانات و گياهان زميني را منقرض كند از يك

ي ارشـد فدراسـيون ملـي حيـات وحـش ايـاالت متحـد و مؤلـف اصـلي                    ، مشاور علم  1 اينكلي دوگالس
وحـش   روييم كه جهان حيـات  به انداز رو ما با اين چشم" :شود  ميگزارش آن به انجمن حيات وحش متذكر      

 صـرف آن هـاي متمـادي انـرژي بـسياري         هايي كـه طـي دهـه        شناسيم و نيز بسياري از مكان       مي كه ما اكنون  
شناسـيم    مـي كنيم،بـه آن صـورتي كـه مـا     وحش حفـظ  عنوان پناهگاه و زيستگاه حيات     را به   تا آنها  ايم  كرده

  ]19[ " .مگر آنكه اين برآورد را تغيير دهيمديگر وجود نخواهد داشت 

  زمين بر عملكرد محصوالت زراعي  اثر گرم شدن كره
ونـد عملكـرد    ين حـساسيت را بـه بـاال رفـتن درجـه حـرارت دارد ر               تـر   بـيش ي كه   دهاي اقتصا   يكي از روند  

اكنون در بسياري از كشورها محصوالت زراعي در درجه حرارت بهينه يـا درجـه              . محصوالت زراعي است  
كننـد و ايـن آنهـا را نـسبت بـه هرگونـه افـزايش درجـه حـرارت بـسيار                        مـي  حرارت نزديك به بهينـه رشـد      

 ممكـن   C2-1˚ حدود                   ً                                    ً          حتي افزايش نسبتا  ناچيز درجه حرارت در خالل فصل رشد مثال           . كند  مي پذير  آسيب
دشـت  شـمالي چـين،    است باعث كاهش محصول غلـه در نـواحي اصـلي توليـد غـذاي جهـان ماننـد دشـت               

   ]20[.بند ذرت اياالت متحد شود گنگتيك هند و يا كمر
آبي گياه شـود   تواند فتوسنتز را كاهش داده يا حتي متوقف كند و موجب كم        مي افزايش درجه حرارت  

زمـين    كربنيك جو كه عامل گرم شدن كره        هرچند باال رفتن غلظت گاز    . كند  جلوگيريافشاني    و يا از گرده   
اثـرات منفـي گـرم شـدن بـر          . تواند عملكرد محصوالت زراعـي را نيـز افـزايش دهـد             مي است در عين حال   

  .كربنيك بر باروري گياهان اصلي زراعي است  از اثر مثبت گازتر بيشعملكرد، بسيار 
هـاي                                   ُ                                                و همكارانش در دانشگاه ايـالتي ا هـايو دربـاره پايـداري اكوسيـستم              2ان والي اي كه موه    در مطالعه 

يابـد فعاليـت نورسـاخت        مـي  اند گزارش شده كه چنـدان كـه درجـه حـرارت افـزايش               عمل آورده   محلي به 
ــا ايــن  مــيگياهــان نيــز افــزايش ــه   يابــد ت ســپس ميــزان . برســد )فارنهايــتC20)68˚كــه درجــه حــرارت ب

 و از   افـزايش يابـد    C35˚ كه درجه حرارت به    ماند تا اين    مي در سطح ثابتي باقي   ) ساخت  نورفعاليت  (فتوسنتز
              ً              فتوسـنتز كـامال  قطـع      C40˚ كـه در درجـه حـرارت        يابـد تـا ايـن       مـي  رفته كاهش   آن پس ميزان فتوسنتز رفته    

  ]21[.شود مي
اده اصـلي غـذايي     از ميـان سـه مـ      . افشاني است   بخش چرخه حيات گياهان دوران گرده     ترين    پذير  آسيب

 كـه ذرت بـاز توليـد كنـد،          بـراي ايـن   . پـذيرتر اسـت      ذرت از همه آسـيب     -گندم و ذرت  ،يعني برنج   -جهان  
شود   مي  كه از انتهاي هر گوشك ذرت پديدار       مانند اي ابريشم   به روي رشته  بايست گرده از كاكل ذرت       مي
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اگـر  .  ذرت متـصل اسـت     ساقهته بر روي    مانند به جايگاه يك هس     هاي ابريشم   هر يك از اين رشته    . فرود آيد 
 هاي ابريشمي فرود آيد و سـپس        اين رشته هاي گرده بر روي       بايد يكي از دانه     مي قرار باشد هسته بارور شود    
 بـه سـرعت   هـاي ابريـشمي   وقتي درجه حرارت به طور غيرعادي باال باشـد رشـته       . به پايگاه هسته منتقل شود    

  .توانند نقش خود را در فرآيند لقاح بازي كنند شود و ديگر نمي اي مي شوند و رنگ آنها قهوه خشك مي
. اثرات افزايش درجه حرارت بـر گـرده افـشاني بـرنج بـه طـور مـشروح در فيليپـين مطالعـه شـده اسـت                

 F93˚افـشاني بـرنج كـه در درجـه حـرارت       كنند كه گرده اند گزارش مي دانشمنداني كه در آنجا كار كرده     
رسـد و در نتيجـه               ً                     تقريبا  بـه صـفر مـي       F104˚د درصد است در درجه حرارت        در حد ص   C34˚يعني حدود   

  ]22[.باروري گياه متوقف مي شود
در حـالي كـه درك چگـونگي اثـر          . شـود   افزايش درجه حرارت همچنين موجب كم آبي گياهـان مـي          

قـت مزرعـه    تواند بگويد چه و     افشاني برنج به گروهي دانشمند نياز دارد، هر كس مي           درجه حرارت بر گرده   
كند تا تمـاس بـا اشـعه خورشـيد را      هاي خود را خم مي     وقتي ذرت برگ  . ردب ذرت از تنش گرمايي رنج مي     

شـود تـا مـانع از     ها بـسته مـي   يابد و هنگامي كه منافذ بخش تحتاني برگ  كاهش دهد فتوسنتز نيز كاهش مي     
. شـود   يز فتوسنتز محـدود مـي     يابد و در اثر آن ن       دست دادن رطوبت شود، جذب گاز كربنيك نيزكاهش مي        

است به مرحله شوك حرارتي  درجه حرارت بهينه فوق العاده مولد       در درجه حرارت باال، گياه ذرت كه در         
  .رود مي

 خـود را بـر رابطـه        توجـه متخصصان اكولوژي گياهان    چندين كشور جهان    ظرف چند سال گذشته در       
در دوراني كـه درجـه حـرارت         .اند كز كرده دقيق بين درجه حرارت و عملكرد محصوالت كشاورزي متمر        

اي   مطالعه ،ترين اين مطالعات   يكي از جامع  . كننده است  ها بسيار ناراحت   هاي آن  يابد يافته  پيوسته افزايش مي  
ترين نهـاد تحقيقـاتي در زمينـه         كه برجسته  -فيليپين   ) IRRI1 (المللي تحقيقات برنج   در مؤسسه بين  است كه   

تـرين متخصـصان محـصوالت       كـه از برجـسته     مؤسـسه    تـيم علمـي ايـن      . اسـت  هصـورت گرفتـ   -برنج است   
متوسـط درجـه حـرارت سـاالنه ايـستگاه          2003 تـا 1979 كشاورزي تشكيل شده بود گزارش داد كه از سال        

   ]23[. افزايش يافته استC 75/0˚مركز تحقيقات اين مطالعه قريب 
هـاي زراعـي    كـشاورزي، كـه از ايـستگاه    هاي مربوط بـه عملكـرد محـصوالت          اين گروه با تحليل داده     

بـه دسـت آمـده      2003 تـا 1992 هاي آزمايش كشت برنج و با كاربرد الگوهاي مديريت بهينه زمين طي سال           
 و  انـد  اي رسيد كه متخصصان اكولوژي گياهي مدتي است با حساب سرانگشتي بـه آن رسـيده                 به نتيجه  ،بود

هـاي    يافتـه  .يابـد   مـي   كاهش %10 برنج و ذرت   د گندم، عملكر افزايش درجه حرارت،   C1˚ هركه با    آن اين 
 تـيم  .هـاي اخيـر سـازگار بـود     هـاي تحقيقـاتي سـال    هاي ساير طـرح  المللي برنج با يافته سسه تحقيقات بين ؤم

تهيه غذا براي جمعيـت      كره زمين، شدن    افزايش درجه حرارت ناشي از گرم     "به اين نتيجه رسيد كه      مؤسسه  
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  ]24[."وز به روز دشوارتر خواهد كردرو به رشد كره زمين را ر
پـذيرفت تحليـل تجربـي و تـاريخي           مـي  در همان زماني كه اين مطالعه در باره عملكرد بـرنج صـورت             

مطالعـه  . شد  ميديگري در باره اثرات افزايش درجه حرارت بر عملكرد ذرت و سويا در اياالت متحد انجام   
رارت بـر عملكـرد ايـن محـصوالت از آنچـه گفتـه شـد نيـز         اخير به اين نتيجه رسيد كه اثر افزايش درجه ح    

 ،1998 تـا    1982هـاي     با كاربرد اطالعات سـال     2 و گريگوري آسنر   1در اين مطالعه ديويد لوبل     .است تر  بيش
 بـه ايـن نتيجـه    ،شـده بـود  آوري   كشور جهان جمع444 كشور و در مورد سويا از   618كه در مورد ذرت از      

بـا  . دهـد   مي كاهش% 17در درجه حرارت، عملكرد اين محصوالت را حدود          افزايش   C 1˚رسيدند كه هر    
درجه حرارت كمر بند ذرت اياالت متحد كه بخش بزرگـي از ذرت             ها    بيني  پيش كه طبق  اينگرفتن    در نظر 

بايد براي كساني كه مسئول امنيت غذايي       ها    كند افزايش خواهد يافت، اين يافته       مي و سوياي جهان را توليد    
   ]25[.باشدكننده  هستند بسيار نگرانجهان 

 اثر افزايش حرارت را بـر عملكـرد گنـدم و            3كاوي كومار و جيوتي پريخ    هاي    دو دانشمند هندي به نام     
انـد    ايستگاه بنـا كـرده    10شده از   آوري     آنها كه مدل خود را بر اساس اطالعات جمع         .اند  برنج ارزيابي كرده  

افزايش در متوسط درجه حرارت كاهش معنا داري در عملكرد           C 1˚ داين نتيجه رسيدند كه در شمال هن       به
وقتي آنهـا تنهـا     . دهد  مي عملكرد را كاهش  ها    در تمام ايستگاه         ً    تقريبا     افزايش C 2˚كند، اما     نمي گندم ايجاد 

% 58 تـا  37 افـزايش، عملكـرد گنـدم آبـي را چيـزي بـين              C 2˚گرفتند    مي افزايش درجه حرارت را در نظر     
 كربنيـك بـر لقـاح تلفيـق    حرارت را با اثر مثبت افزايش گاز اما وقتي اثر منفي افزايش درجه       . داد  مي كاهش

بـراي  . يافـت   مـي   تقليـل  %38 تـا    8گونـاگون بـه چيـزي حـدود         هاي     كاهش عملكرد در ايستگاه    ،كردند مي
انـداز    چـشم ايـن  ،شود تا ميانه قرن حاضر پانصد ميليون نفر بر جمعيت خود بيافزايـد           مي كشوري كه برآورد  

   ]26[.استكننده  نگران

  ذخاير آسمان
كنـد تـا      مي طبيعت آب را در آنها ذخيره     . ذخاير آب شيرين طبيعت هستند    ها    برف و يخ كوهستان   هاي    توده

 .انـد   اكنون در اثر افزايش درجه حرارت اين ذخاير به خطر افتاده          . را تغذيه كند  ها    در فصل خشك سال رود    
 طـور  بـه آيـد    ميت برف فرودصور بهتواند درصدي از بارش را كه        مي فزايش دما حتي يك درجه حرارت ا    

شـود كـه در فـصل         مي اين تغيير به نوبه خود موجب     . باران بيافزايد   درصد كاهش دهد و بر   اي    قابل مالحظه 
بارندگي ميزان بروز سيل افزايش يابد و در فـصل خـشك سـال بـرف و يخـي نباشـد تـا ذوب شـود و آب                            

  . كند تأمين راها  رودخانه
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آب آبيـاري و     تـأمين     منبع اصلي  " ذخاير آسماني    " اين به اصطالح     ،جهان در برخي مناطق كشاورزي    
  كه منبـع اصـلي     ،رودخانه كلورادو  در ناحيه جنوب غربي اياالت متحد، بخش عمده آب            ً    مثال    .شرب هستند 

ايالـت كاليفرنيـا    . آيـد   مـي   بـه دسـت    راكيهاي     از ذوب يخ و برف كوه      ،آب آبياري اين منطقه است    تأمين  
 مقداري از آب مورد نياز خود را نيز بـا اسـتفاده از ذوب               ،عالوه بروابستگي شديد به آب رودخانه كلورادو      

هـم آب حاصـل از      . كنـد   مـي   تـأمين   كـه در غـرب ايـن ايالـت قـرار گرفتـه             1نـوادا  سيراهاي    يخ و برف كوه   
 كه در   ،شود  مي آبياري دره مركزي كاليفرنيا    تأمين   ه صرف نوادا و هم آب حاصل از رودخان      كوهستان سيرا 

  .  ميوه و سبزي جهان استانبارواقع 
منطقـه  اي    نتايج اوليه حاصل از پژوهشي كه در زمينه اثر افزايش درجه حـرارت بـر سـه نظـام رودخانـه                     

كي از آن اسـت  عمل آمـده حـا   به -كلمبيا، ساكرامنتو و كلورادوهاي  يعني رود  -جنوب غربي اياالت متحد   
 كـاهش خواهـد     شـدت   بـه منطقه كه منبع تغذيه اين رود هاست        هاي    كه حجم يخ فشرده زمستاني كوهستان     
   ]27[.نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافتها  يافت و ميزان بارندگي زمستاني و سيل

 ميـزان  ،ر نكنـد كنند كه اگر سياسـت انـرژي مـا تغييـ       مي بيني   پيش كامپيوتري تغيير آب و هوا    هاي    مدل 
. كـاهش خواهـد يافـت     % 70توده يخ و برف كوهستاني منطقـه غـرب ايـاالت متحـد تـا ميانـه قـرن جـاري                      

آزمايشگاه ملي پاسيفيك شـمال غـرب وابـسته بـه وزارت انـرژي ايـاالت متحـد مطالعـه مـشروحي در دره                        
 ايـن مطالعـه نـشان    .  است رده، يكي از مراكز مهم توليد ميوه در ايالت واشنگتن، به عمل آو            2رودخانه ياكيما 

 كـاهش  دهد كه به موازات كاهش توده يـخ و بـرف ايـن منطقـه كـه ميـزان جريـان آب را در ايـن دره                           مي
اين مطالعه اگر  بر اساس. خواهد شد تر بيشاي   فزاينده طور  بهدهد خسارات وارده بر توليد كشاورزي نيز         مي

 درجه افـزايش  4 با ؛ ميليون دالر كاهش خواهد يافت     92 درآمد زارعان منطقه     ، افزايش يابد  C 2˚دماي هوا   
معادل يك چهـارم درآمـد كنـوني كـشاورزان                 ً    تقريبا     ميليون دالر كاهش خواهد يافت كه      163 درآمد   ،دما

   ]28[.اين دره است
ــشور      ــسياري از ك ــشاورزي ب ــه ك ــياي ميان ــا  در آس ــتان،    ه ــستان، قرقيزس ــستان، تركمن ــه ازبك ازجمل

 هـاي   كوهـستاني كـوه   هاي    دامنه به ذوب يخ        ً    شديدا    آب آبياري  تأمين    و افغانستان براي   قزاقستان،تاجيكستان
ندارد بخـش زيـادي از آب   ها  ايران كه فاصله زيادي با اين كشور.  وابسته است 3هندوكش، پامير و تين شان    

زر واقـع شـده    متري البرز كه بين تهران و درياي خ5700يخ كوهستان بلند و  شدن    موردنياز خود را از ذوب    
   ]29[.آورد  ميبه دست

تمـام  . يخچال كوهستاني كـه بـراي كـشاورزان بـسيار اهميـت دارد يخچـال هيماليـا اسـت                  ترين    بزرگ 
 مكونـگ،  ،قـاره آسـيا كـه نيمـي از مـردم جهـان در آن سـاكن انـد، ماننـد رود سـند، گنـگ                 مهمهاي    رود
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هـوا ميـزان بـارش بـاران را در ايـن            شـدن     گـرم اگـر   . گيرنـد   مـي  أتسه و رود زرد از اين كوهستان منش        يانگ
در تـر   شـديد هـاي    كوهستان افزايش و ميزان بارش برف را كاهش دهد نتيجه چيزي نخواهد بـود جـز سـيل                 

  ]30[.در فصل خشك سالها  فصل بارندگي و نبود برف و يخ براي تغذيه رود
تــرين   را كــه بــزرگرود زرد، محــصول گنــدم ايــن كــشور كننــده                     ِ                در چــين، كــاهش تــوده يــخ  تغذيــه 
 بـر توليـد بـرنج               ًتسه مستقيما  كاهش جريان آب رود يانگ. گندم جهان است كاهش خواهد داد    كننده    توليد

و توليد گندم هند نيز، كه بعد از چين   . ثير خواهد گذاشت  أتوليد جهان است، ت   ترين    چين، كه باز هم بزرگ    
 دو رودخانـه سـند و گنـگ لطمـه خواهـد      بزرگ جهان است، از كاهش جريان آب هـر      كننده  دومين توليد 

هر چيز كه جريان آب تابـستاني مكونـگ را كـاهش دهـد بـر محـصول بـرنج ويتنـام، كـه يكـي از                           . خورد
   ]31[.خواهد گذارد كنندگان اصلي برنج جهان است، تاثير منفي صادر

ر خواهـد   ميليـون نفـر از مـردم بـه آب تـاثي           هـا     هيماليا بر دسترسي صد   هاي    حجم يخچال شدن    كوچك 
شود تا   ميت برف و يخ ذخيرهصور به آبي كه در فصل بارندگي   ،مانند چين و هند   هايي    در كشور . گذاشت

نتيجه عبـارت   . ناپديد خواهد شد       ً    كامال    در فصل خشك سال آزاد شود، كاهش خواهد يافت يا در مواردي           
   ]32[.خواهد شدتر  بستان شديدو كمبود آب در اوايل تاتر  مخربها  خواهد بود از آن كه در هر سال سيل

كه از جمله   اند    كوهستاني ديگر نيز به تغيير حجم توده برف و يخ دچار آمده           هاي    تعداد زيادي از دامنه    
كوهـستاني  هـاي     يخ و بـرف در دامنـه      هاي    وجود توده . اشاره كرد ند  آآلپ و هاي    توان به رشته كوه     مي آنها

شـد و علـت آن سـاده      مـي شود امري مـسلم دانـسته    ميخ ذخيرهت برف و ي  صور  بهجهان و آبي كه در آنها       
  امـا اكنـون وضـع پيوسـته تغييـر          .انـد   از پيش از آغاز كشاورزي همواره وجـود داشـته         ها    است زيرا اين توده   

و كشاورزان  ها    اگر ما همچنان درجه حرارت كره زمين را افزايش دهيم اين ذخاير آسمان كه شهر              . كند مي
  ]33[.ن آن هستند از ميان خواهد رفتحيات خود را مديو

  و باال آمدن سطح آب درياهاها  ذوب يخ
بينـي كـرد      پيش ، منتشر شد  2001 كه در اوايل سال      ،پنل بين دولتي تغيير آب و هوا در سومين گزارش خود          
 بـين   21ها سطح آب درياهاي جهـان در خـالل قـرن              كه به علت انبساط دمايي آب درياها و ذوب شدن يخ          

مطالعات جديد متعددي كه در چند سـالي كـه از انتـشار ايـن               . باال خواهد آمد  )  اينچ 4-35(متر  سانتي 88-9
 همگي حـاكي از آن اسـت كـه ذوب پوشـش يـخ كـره زمـين بـا سـرعتي                      ،گذرد به عمل آمده     گزارش مي 

  ]34[.رود بيني كرده بودند پيش مي تر از آنچه دانشمندان پنل پيش سريع
در سـال   ي تحقيقات قطبي و آلپي وابسته به دانشگاه كلـورادو              دانشمندان مؤسسه  اي كه دو تن از      مطالعه

هاي بزرگ منطقه ساحل غربي آالسكا و شمال كانـادا پيوسـته              انجام دادند نشان داد كه ذوب يخچال       2002
صـدم   14هـا سـاالنه سـطح آب درياهـا را      اطالعات قبلي مبني بر آن بود كه ذوب يخچـال  .شود  تر مي  سريع

 بـه دسـت آمـد نـشان داد كـه      90ي     اما اطالعات جديدي كه از مطالعات مربوط به دهه         ،برد  متر باال مي    يليم
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                          ً        متر يعني دو برابر آنچه قـبال          ميليصدم   32تر از آن است و در نتيجه آن، سطح درياها ساالنه             ذوب يخ سريع  
  ]35[.شد باال مي رود بيني مي پيش

شناسـي آمريكـا انجـام داده تقويـت           هـاي زمـين     ي بررسـي     مؤسـسه  ي ديگـري كـه      اين مطالعه را مطالعه   
 ،ازده دامنـه كوهـستاني پوشـيده از يـخ آالسـكا           يـ اين مطالعـه دوم نـشان داده كـه اكنـون در تمـام               . كند  مي

شناسـي آمريكـا بـه        هـاي زمـين     ي بررسي                 ً          ي ديگري كه قبال  مؤسسه      مطالعه. ها در حال كاهش هستند      يخچال
 كـه   ،هاي اياالت متحـد آمريكـا       هاي موجود در پارك ملي يخچال        كه تعداد يخچال   عمل آورده نشان داده   

شود كـه ايـن      بيني مي   پيش.  يخچال كاهش يافته است    50تر از     اكنون به كم   ،رسيد   عدد مي  150 به   1850در  
 ي هــاي آينــده  ســال آينــده ناپديــد شــوند و در آن صــورت نــسل 30مانــده نيــز ظــرف  هــاي بــاقي يخچــال
آيند متعجب خواهند ماند كه چرا چنـين نـامي بـر پـارك نهـاده شـده                    ندگاني كه به اين پارك مي     بازديدكن

  ]36[.است

 كه براي بررسي مناطقي از كره زمين كـه بـا   ،شناسي آمريكا ي زمين  گروه ديگري از دانشمندان مؤسسه    
هـاي    كـه ذوب يخچـال  انـد   گـزارش كـرده  ،كننـد   اي استفاده مي    هاي ماهواره   ها پوشيده شده از داده      يخچال

كوهستاني در تعدادي از نواحي كوهستاني از جمله كوهـستان آنـد آمريكـاي جنـوبي، كوهـستان آلـپ در                    
  ]37[. در فرانسه و اسپانيا نيز تسريع شده استپيرنهسوييس و كوهستان 

لـوني تامـسون متخـصص      . شود  هاي كوهستاني در سراسر كوهستان آند پيوسته تشديد مي          ذوب يخچال 
كند كه در كوهستان آند پـرو سـرعت ذوب يـخ              هاي كوهستاني از دانشگاه ايالتي اهايو گزارش مي         اليخچ

كايـا   ي يخي كوال     كه در بخش غربي دماغه     ،كاليس گويد كه يخچال كوري     مياو  . تر شده است   بسيار بيش 
ي  تـر از فاصـله      برابـر بـيش    3 بـا سـرعتي      1998-2000 در فاصـله سـال       ،واقع در كوهستان آند پرو قرار دارد      

 نيز دو برابر سرعت ذوب      1995-1998 ذوب شده است وسرعت ذوب آن در فاصله          1995-1998هاي   سال
-2020كايا بـين سـال    كند كه دماغه يخي كوال بيني مي شتامسون پي.  بوده است1993-1995آن در فاصله    

سـانا   تـي  ال كوهـستاني آن    كشور اكوادور يخچـ    تر در   كمي آن طرف  .  به طور كلي ناپديد خواهد شد      2010
 سـال گذشـته قريـب صـد متـر عقـب نشـسته               8كند ظرف      را تأمين مي   كويتوكه نيمي از آب موردنياز شهر       

  ]38[.است
 سال آينده   15رانكو مدير تحقيقات مؤسسه تحقيق و توسعه دولت فرانسه معتقد است كه ظرف              فبرنارد  

ليـوي، پـرو و   وبـراي كـشورهايي ماننـد ب     . فـت يخچال كوهستاني آمريكـاي جنـوبي از ميـان خواهـد ر           % 80
هـاي كوهـستاني       آبياري خود بـه ايـن يخچـال        و نياز اكوادور كه براي تأمين آب موردنياز مصارف خانگي         

  ]39[. اين خبر خبر خوبي نيست،اند متكي
دانـشمندان دانـشگاه زوريـخ گـزارش        . هـا گرفتـار شـده اسـت         كوهستان آلپ اروپا نيز به ذوب يخچال      

 امـا در  ،كـاهش يافتـه اسـت   %6هـاي كوهـستاني سـوئيس      حجم يخچال1973-1985 كه در فاصله     دهند  مي
 نيز   بر صنعت توريسم   اتاين تغيير " آنها معتقدند كه  . بوده است % 18 اين كاهش قريب     1985-2000فاصله  



  81     ه حرارت و باال آمدن سطح درياهاافزايش درج: 4فصل

شـوند و خـط بـرف بـه نـواحي بـاالتر كوهـستاني         هـا ناپديـد مـي     چندان كـه يخچـال   " .اثر خواهد گذاشت  
  ]40[.تر خواهد شد كند فصل اسكي زمستاني سوئيس نيز كوتاه نشيني مي قبع

 تـا  1989دهد كه اين بلندترين قله آفريقا در فاصله سـال      مطالعات لوني تامسون در كليمانجارو نشان مي      
بيني كرده است كه كالهك برفي قله تا سـال       او پيش . از پوشش يخ خود را از دست داده است        % 33،  2000
 روزنامـه گـاردين كـه در لنـدن چـاپ            2005در مـاه مـارس سـال        . به طور كامل از بين خواهد رفـت        2015
هاي   ترين مكان   ي سفيد خود يكي از قابل تشخيص        ترين كوهستان آفريقا با قله     مرتفع" :شود گزارش داد    مي

ه وجـه    كالهك يخـي كليمانجـارو كـ       ،دهد  اما همانطور كه عكسي كه در دست ماست نشان مي         . جهان بود 
 سـال زودتـر از   15 قرار داشت اكنون به طور كامل آب شده است يعنـي    متري  5895مشخصه آن بود و در      
  ]41[ " .كردند بيني مي آنكه دانشمندان پيش

مؤسـسه فرانـسوي يونيـون اينترناسـيونال        . كنـد   نـشيني مـي     قـب عتوده وسيع يخ برف هيماليا نيـز پيوسـته          
ند كـه آن يخچـال بزرگـي كـه بـه كمـپ اصـلي ادمونـد هـيالري و                     ك  دواسوسييشن دوآلپنيسم گزارش مي   

سـاز خـود را بـه      يعني كمپـي كـه آنهـا صـعود تـاريخ     ،شد ختم مي) Tanzing Norgay(ي انورگزينگ تن
جفـري كارگـل    .  كيلـومتر عقـب نشـسته اسـت        5 اكنـون حـدود      ، از آن آغاز كردند    1953اورست در سال    

اين وضـعيت   " :گويد  او مي . كند  ند از اين موضوع هيچ تعجبي نمي      ك  شناس كه بر روي هيماليا كار مي        زمين
دهد خوانـايي    تبت روي مييتر ان و تا حد كمت    ً                                                  كامال  با تصوير كلي آنچه هم اكنون در نپال، هندوستان، بو 

  ]42[ " .دارد
رد ها در ناحيه غربي چين مو                ً                                                    اي كه اخيرا  به اتمام رسيده وضعيت سرعت گرفتن ذوب يخچال            در مطالعه 

 دانـشمند آمريكـايي و چينـي        50 سـال طـول كـشيده و در آن           26 كـه    ،اين مطالعه . بررسي قرار گرفته است   
 46298هاي كوهـستاني چـين كـه تعـداد آنهـا               به اين نتيجه رسيده است كه حجم يخچال        ،اند  شركت داشته 

د ساير نقاط جهان    در اين جا نيز مانن    .  درصد كاهش يافته است    5/5 سال گذشته    24برآورد شده ظرف    عدد  
  ]43[. به بعد بسيار سرعت گرفته است90ها از اوايل دهه  ذوب يخچال

 ،كنندگان اين مطالعه بوده است       كه يكي از شركت    ،شناس چين   يائوتاندونگ متخصص برجسته يخچال   
ذوب پوشـش  . هاي كوهستاني چين از بين خواهـد رفـت        دو سوم يخچال   2060كند كه تا سال       بيني مي   پيش

هـا يـخ دارد،    بسيار وسيع رشته كوه هيماليا، كه بيش از هر منطقه ديگـري از كـره زمـين غيـر از قطـب                  يخي  
كاهش بسيار  " :كند   وضعيت را چنين خالصه مي     تاندونگيائو.            ً                                 تواند شديدا  سطح آب درياها را باال ببرد         مي

  " ]44[ .هد انجاميدمحيطي خوا ي زيست                        ً         ها در مناطق فالتي نهايتا  به فاجعه شديد و نابودي يخچال
 ،                        ً                                                                             در مطالعه جديدي كه اخيرا  به اتمام رسيده و تحت عنوان اثرات گرم شـدن قطـب شـمال منتـشر شـده            

ايـن  در  . شـود   گيري شده است كه قطب شمال با سرعت دو برابر سـاير نقـاط زمـين پيوسـته گـرم مـي                       نتيجه
 دانـشمند، آن را  300 للـي مركـب از  الم بـين  كـه گروهـي اسـت    ،گروه ارزيابي اثرات اقليم قطبي مطالعه كه   

انجام داده مشخص شده كه در نواحي مجاور قطب شمال ماننـد آالسـكا، كانـاداي غربـي و روسـيه شـرقي                       
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 ايـن  رئـيس روبـرت كـورن   .  افزايش يافته استC 4-3˚ها بين   ظرف نيم قرن گذشته درجه حرارت زمستان      

او  " .گـذارد   ر مردم ساكن قطب شـمال تـأثير مـي         اثر گرم شدن كره زمين اكنون پيوسته ب       " :گويد  گروه مي 
  ]45[.كند ترين و شديدترين تغييرات آب و هواي كره زمين را تجربه مي گويد اين منطقه يكي از سريع مي

 155شيال وات كلوتيه يكي از اهالي قوم اينوئيت كه در مقابل كميته بازرگاني سناي آمريكـا از جانـب                    
ها را بـراي   يتئ مبارزه اينو،كرد    دراسيون روسيه صحبت مي   فلند و   نريگنادا،  يت ساكن آالسكا، كا   ئهزار اينو 

تـصويري از آنچـه در ايـن        " كنـد همچـون،     سرعت تغيير مـي    هبقا در شرايطي كه آب و هواي قطب شمال ب         
نقطـه عطفـي در تـاريخ ايـن سـياره           "او گرم شدن قطب شمال را       .  توصيف كرد  "سياره در حال وقوع است    

  ]46[ " .            ً                   كره زمين عمال  در حال ذوب شدن است" رفت كه گفتپيش  آنجا  و تا"دانست
نـشيني يـخ درياهـا اثـرات                                      ً                                                            گزارش گروه دانـشمندان كـه فوقـا  بـدان اشـاره شـد توضـيح داد كـه عقـب                    

عـالوه بـر آن،     . حتي ممكن اسـت بقـاي آنهـا را بـه خطـر انـدازد              و  هاي قطبي دارد      اي بر خرس    كننده  ويران
ها هستند نيز بـه خطـر         يتيي بسيار مهمي براي اينوئ    كنند و منبع غذا     روي يخ زندگي مي   شيرهاي دريايي كه    

  ]47[.اند افتاده

چندان كه  . كند  مي د بوده آب  افزايش درجه حرارت قطب پيوسته خاك اين منطقه را كه همواره منجم           
. زنـد   مـي  آسـيب هـا     دهها، خطوط لولـه و جـا       شود و به ساختمان     مي ثبات  بي ندراشود، ت   مي  آب 1ندراهايخ ت 

گزارشـي  . كنـد   مـي  محلي ايجـاد  هاي    بسيار فراتر از مشكالتي است كه براي سازه       ها    ندراتشدن    اثرات ذوب 
 خاك يخ زده قطب     -داند چه اندازه كربن در زير       نمي هيچ كس ":گويد  مي كه در مجله ساينس منتشر شده     

 متفـاوت اسـت يعنـي   ) ميليارد تن( گيگا تن450 تا   350بين  ها    شمال و منطقه آلپ محبوس است، اما برآورد       
شـود آن اسـت كـه         مي مهمي كه مطرح   سؤال   .چيزي بين يك چهارم تا يك سوم كل كربن خاك               ً  احتماال   

 7 اين مقـدار را بايـد بـا    "از اين انبار عظيم كربن آزاد شود چه اتفاقي خواهد افتاد؟          اگر حتي جزء كوچكي   
  ]48[.ه كردشود مقايس  ميفسيلي منتشرهاي  حتراق سوختميليارد تن كربني كه ساالنه در اثر ا

بيش از همه نگـران اثـر آن بـر گرينلنـد                   ً    احتماال    كنند  مي قطب را تقويم  شدن    دانشمنداني كه روند گرم    
اگر تمام يخ اقيانوس منجمد شمالي آب شود باز هم سطح درياها تغييري نخواهد كرد زيرا اين يـخ                   . هستند

كه قطر برخي منـاطق   هواي قطب ورقه يخي گرينلند راشدن   اما اگر گرم  . ل آب است  هم اكنون نيز در داخ    
يـخ گرينلنـد    شـدن     گونـه ذوب   اين.  متر باال خواهد آمد    7 متر است ذوب كند، سطح آب درياها         2400آن  

دهـد كـه در دور و         مي جديد نشان هاي    با وجود اين نقشه   . ممكن است طي چند قرن روي دهد نه چند سال         
  ]49[.هستندشدن   در حال ذوب     ًسريعا ها  يخ ،خارجي ورقه يخي گرينلند، بويژه در ساحل شرقي آنهاي  بهبر ل

ورقه يخي گرينلند تنها به علت اثر آن بر باال آمدن سطح درياها نيست              شدن    نگراني دانشمندان از ذوب    

                                                 
تندرا دشتي است بي درخت كه بين دماغه هاي يخي و بخش پوشيده از يخ قطب شمال و خط رويش درخت اين منطقه قـرار       . 1

  .)م (.منطقه همواره منجمد است و در آن تنها گلسنگ، خزه و بته هاي بسيار كوتاه رشد مي كندخاك اين -زير. دارد
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ويـژه جريـان گلـف        بـه  اقيانوسـي، هـاي     ممكن است جريـان   شدن    اين ذوب  بلكه علت ديگري نيز دارد زيرا     
در حال حاضر جريان گلف استريم كه آب سطحي گرم جنوب اقيانوس اطلس را به               . را مختل كند   1استريم
 چنـدان كـه آب گـرم شـور بـه شـمال      . آورد عامل پشتيبان آب و هواي معتدل اروپاي غربي است   مي شمال
سـرانجام همـين    . شـود   مـي  تـر    چگـال  وتر    شود و شور    مي حرارت و تبخير سرد   دادن    رسد در اثر از دست     مي

ورود  .ت آب عمقي به سوي جنوب جريـان يابـد         صور  بهشود تا     مي آن در اقيانوس  رفتن    كيفيت موجب فرو  
توانـد ايـن الگـوي        مـي  لند يا يخ درياي قطبـي     نورقه يخي گري  شدن    مقادير زيادي آب شيرين ناشي از ذوب      

ه حرارت ناحيه شـمال شـرق ايـاالت متحـد و شـرق      نتيجه آن خواهد بود كه درج   . چرخش را از هم بگسلد    
يـد آن   ؤشواهد تـاريخي م   .  سقوط خواهد كرد   شدت  بهكاهش خواهد يافت و دماي اروپا       اي    اندازه كانادا تا 

   ]50[.دهد  مي روي،ظرف چند سال يا چند دهه    ً  مثال  ،گاه با سرعت زيادهايي  است كه چنين گذار
شود كه از اقيانوس منجمـد شـمالي          مي ود اين امكان فراهم   ش  مي چندان كه يخ درياي قطب شمال آب       

 جستجوي گذرگاهي به سـوي غـرب كـه          .راني بين اقيانوس اطلس و اقيانوس كبير استفاده كرد         براي كشتي 
 را دور بزننـد      2بـه سـمت غـرب دماغـه اميـد نيـك           رفتن    بود كه مجبور بودند براي    اي    آرزوي كاشفان اوليه  

است كه دنبال   ها    راني مدت  كشتيهاي     شركت . قرن بيست و يكم تبديل شود      اكنون ممكن است به كابوس    
ميـل چـاپ شـده اسـت        انـد     كه در مجلـه كانـادايي گلـوب       اي     بر طبق مقاله   .گردند  مي بر بالقوه  ميانهاي  راه

  مايل راه است حال آنكه مـسافرت       12600مستلزم طي         ً    معموال    مسافرت از اروپا به آسيا از طريق كانال پاناما        
 خطـري كـه وجـود دارد آن اسـت           .گيرد  مي  مايل دريايي را در بر     7900از طريق گذرگاه شمال غرب تنها       

هـاي زيـست محيطـي آن        ايجاد شود مانند نشت نفت در اقيانوس منجمد شـمالي خـسارت           اي    كه اگر حادثه  
   ]51[. در اين محيط زيست شكننده دوام آوردتر بيشممكن است چندين دهه يا حتي 

 از برابـر مـساحت اسـتراليا اسـت و           2ف ديگر كره زمين قطب جنوب قرار دارد كه مساحت آن            در طر  
 .آب شــيرين جهــان را در خــود جــاي داده اســت% 70شــده و پوشــيده  كيلــومتر 2پوشــشي از يــخ بــه قطــر 

ار اكنون با سرعتي هـشد اند  ي اطراف پيشروي كرده هاكه از درون قاره به دريا      يخي اين قاره  هاي    پيشرفتگي
   ]52[.شوند  ميدهنده پيوسته شكسته

درياهـاي اطـراف   تر   قطب جنوب در اثر جريان يخ از قاره به سطوح پست    دورادوريخي  هاي    پيشرفتگي
 و در نهايت    شود  مي تشكيل مداوم يخ جديد در قاره پيوسته تغذيه       در اثر    اين جريان يخ كه      .شود  مي تشكيل

 پديـده جديـدي   ،انجامـد   ميخارجي و زوائد كوههاي يخياي ه يخي حاشيههاي    پيشرفتگيشدن    به شكسته 
 واقع A آنگاه كه پيشرفتگي يخي عظيم الرسن . آن چه جديد است آهنگ حركت اين فرآيند است        .نيست

                                                 
ايـن  . گلف استريم جريان آب گرم اقيانوس اطلس شمالي است كه در كناره هاي شـرقي امريكـاي شـمالي جريـان مـي يابـد                          .1

 سپس به سوي شمال و بعد شمال شرقي جريان مي          جريان از خليج مكزيك آغاز مي شود و تا تنگه هاي فلوريدا پيش مي رود و               
  .)م (.يابد تا سرانجام در اقيانوس اطلس شمالي ادغام شود

2.Cape of Good Hope 
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داد در    مـي   در هم شكست هشداري بـود كـه نـشان          1995در ساحل شرقي شبه جزيره قطب جنوب در سال          

 كـوه يـخ عظيمـي كـه انـدازه آن برابـر ايالـت           2000سـپس در سـال       .اين منطقه اوضاع خيلي روبراه نيـست      
جدا ) Ross Ice Shelf( كيلومتر مربع بود از پيشرفتگي راس آيس 11000 يعني ت متحدكانكتيكات اياال

  ]53[.شد و در هم شكست
 در هم شكست با توجه به افـزايش درجـه حـرارت منطقـه ترديـدي نبـود كـه                     Aبعد از اين كه الرسن       

 جامعـه   2001 در نـوامبر سـال       . نيز به همين سرنوشت دچـار خواهـد شـد          Bخواهد كشيد كه الرسن     طولي ن 
كرد دريافت كـرد كـه        مي سسه مطالعات قطبي آرژانتين كار    ؤعلمي هشداري را از يكي از محققان كه در م         

يخـي  ي هـا    گرم است و جريان حركـت پيـشرفتگي        ي غير معمول  طور  بهدر آن اشاره شده بود كه بهار منطقه         
 به  Bگاه كه بخش شمالي پيشرفتگي يخي الرسن          آن 2002 بنابر اين در مارس سال       .سريعتر شده است  % 20

 كنـده   1 مقارن همان ايام توده بزرگي از يـخ از يخچـال تويـت          .دريا سقوط كرد چندان تعجبي برنيانگيخت     
  ]54[. بودآيلند كيلومتر مربع وسعت داشت هم اندازه منطقه رود 5500 اين كوه يخي كه .شد

از سـرعت ايـن     انـد     را تحت نظـر داشـته     ها    هاست تغييرات يخچال   حتي متخصصان كهنه كاري كه سال      
 قطـب جنـوب   هـاي     سسه بررسي ؤ م شناس   متخصص يخ  2 دكتر ديويد واگان   .اند  تجزيه و فروپاشي در حيرت    

گويد سرعت ايـن از هـم       ي م پيشرفتگي يخي الرسن را زير نظر داشته است       انگلستان كه از نزديك تغييرات      
 ،زائـده يخـي الرسـن   هـاي    در طول شبه جزيـره قطـب جنـوب و در نزديكـي          .پاشيدگي سرگيجه آور است   

  افـزايش درجـه حـرارت موجـب    . افزايش يافتـه اسـت    C 5/2˚ ميانگين درجه حرارت در طي پنج دهه اخير       
 بآرفـتن   اثر ذوب يخ و فرو دانشمندان معتقدند كه در    .يخي ذوب شود  هاي    شود يخ سطحي پيشرفتگي    مي

  ]55[.شود  مي مستعدتر بيششدن   و براي شكستهتر  يخ ضعيف،در درزهاي كوه يخي
 بـه   ،شـوند   مـي  جـدا اي    در آب قرار دارند از توده يخ قاره       خود  يخي كه   هاي    هنگامي كه پيش آمدگي    

يخي نباشـند تـا     هاي    مدگيآ اما اگر اين پيش   . ثير مستقيمي بر سطح آب درياها ندارند      أخودي خود چندان ت   
 جريان  ،دن كند كن  ،كند  مي  متر در سال حر كت     900 تا   400      ً    معموال     كه ،جريان حركت يخ به سمت دريا را      

 اگـر  .قاره قطـب جنـوب نـازك شـود     هاي     آن ورقه يخي كناره    در اثر يخ از قاره ممكن است تسريع شود و         
 از مركـز تحقيقـات قطـب جنـوب          3 يانـگ  نيـل تـر    دك .فتد سطح درياها نيز باال خواهد رفـت       چنين اتفاقي بي  

 فروريخت سـرعت حركـت جريـان        Aشود كه بعد از اين كه الرسن          مي دانشگاه تاسمانيا در استراليا متذكر    
  ]56[.باال دست قاره حداقل دو برابر شدهاي  يخ در قسمت

 منـاطق كـم      تا كنون هماهنگ است براي     1980تسريع ذوب يخ كه با تسريع افزايش درجه حرارت از            
 كـه  اثري شايد .استكننده  كم ارتفاع بسيار نگران اي    ارتفاع و پست كشورهاي ساحلي و كشورهاي جزيره       

 دونالد .به زير آب بردن مناطق ساحلي استها در  ذوب يختوان اندازه گرفت اثر      مي هاز هم تر    بهتر و راحت  
                                                 
1.Thowait Glacier 
2.Dr. David Vaughan 
3.Dr. Neal Young 
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د كه بـه ازاي هـر متـر افـزايش سـطح آب              كن  مي  از مركز علوم زيست محيطي دانشگاه مريلند برآورد        1بوچ
  ]57[. مايل عقب خواهد نشست1       ً  تقريبا   متر يا1500 متوسط طور بهدرياها خط ساحلي 

 كه اگر آب درياها يك متر باال بيايد داد ميرا منتشر كرد كه نشان اي   بانك جهاني نقشه2000در سال  
 تا پايان قرن سطح آب درياها يك متر باالتر          اگر .برنج بنگالدش به زير آب خواهد رفت      هاي    نيمي از زمين  

 ميليـون جمعيـت دارد و هـم         142 در كشوري كه     .ميليون بنگالدشي باالجبار بايد مهاجرت كنند     ها     ده ،رود
 در سـاير    .كشورهاي كره زمين است اين ضربت ضربتي كـاري خواهـد بـود            ترين    اكنون يكي از پرجمعيت   

هـا    كـه در آن   ها    سيالبي رودخانه هاي     اندونزي و چين نيز دشت     ، ويتنام ، تايلند ،كشورهاي آسيايي مانند هند   
 يـك سـوم شـانگهاي     ، اگر سطح آب درياها يك متر باالتر بيايد        . به خطر خواهد افتاد    ،آيد  مي برنج به عمل  

  ]58[.زير آب خواهد رفتبه  ميليون نفر جمعيت 13كه شهري است با 
هـاي    ايالـت اياالت متحد را كه بخـش عمـده آن در           هاي    ز زمين  هزار كيلومتر مربع ا    36چنين افزايشي    

      ً  نـسبتا  هـاي    در اثـر طوفـان  .واقع است نـابود خواهـد كـرد     اقيانوس اطلس و خليج ميسي سيپيواقع در كناره 
بزرگي از منهتان سفال و فرودگاه بزرگ ملي در مركز واشنگتن دي سي زيـر آب درياهـا                  هاي    شديد بخش 
  ]59[.خواهد رفت

 انبـساط حرارتـي    ،بـر بـاال آمـدن آب درياهـا اسـت          هـا      توجـه عمـوم متوجـه اثـر ذوب يـخ           كه  اليدرح 
 در حـال حاضـر دانـشمندان    .شـود  مـي در اثر افزايش گرما نيز خود موجب باال آمدن سـطح آب            ها    اقيانوس
       ً   تقريبا   هادر باال آمدن آب دريا    ها    و انبساط حرارتي آب اقيانوس    ها    كنند كه نقش نسبي ذوب يخ       مي برآورد

 گيـري بـاال     قابـل انـدازه    ي اين دو دست در دست يكديگر پيوسته سطح آب درياها را به ميزان             .مساوي است 
كه ممكن است چنـان     است   روندي   تبديل شده كه بايد مراقب آن بود و        اين باال آمدن به شاخصي       .برند مي

االتي را در ؤ ايـن رونـد سـ   ،و به عـالوه  .مهاجرتي در كره زمين ايجاد كند كه ابعاد آن غير قابل تصور است         
  ]60[.كند كه بشريت هيچ گاه با آن روبرو نشده است  ميآينده مطرحهاي  رابطه با مسئوليت ما نسبت به نسل

  مخرب هاي  طوفان
درجـه  رفـتن      بـاال  .كنـد   مـي  باال آمدن آب درياها تنها خطري نيست كه افزايش درجه حرارت جهان ايجـاد             

ي بـه داخـل جـو       تـر   بـيش به اين معني است كه انرژي       ها    واحي گرمسيري اقيانوس  حرارت آب سطحي در ن    
حركت در آورد و به افزايش تعـداد و شـدت تخريـب              طوفان ساز گرمسيري را به    هاي    يابد تا نظام    مي انتشار
 رتـ  هـاي طوفـاني نيرومنـد    تـر و مـوج     قـوي هاي     طوفان ، تلفيق باال آمدن آب درياها     .خواهد انجاميد ها    طوفان
  ]61[.باشدكننده  تواند ويران مي

كـه تـا كنـون از    هـايي   تـرين طوفـان    ـ يكي از قوي )Mitch (تند باد ميچ)  شمسي1337(1998در پاييز  

                                                 
1.Donald F.Boesch 



  )2Bپالن (طرح اميد      86

رسـيد ـ سـاحل شـرقي آمريكـاي        مـي  كيلـومتر در سـاعت  360اقيانوس اطلس برخاسته و سرعت باد آن بـه  
 طبيعـي بـه سـمت شـمال        طور  بهاز آن شد كه طوفان       از آنجا كه شرايط جوي مانع        .كوبيدمركزي را در هم     

سـيل   .از هندوراس و نيكـاراگوآ فـرود آمـد        هايي     متر باران ظرف چند روز در بخش       2پيشروي كند حدود    
 .همگي نابود شـدند   ها    و پل ها     جاده .را به ويرانه تبديل كرد    ها    و مدارس را تخريب و آن     ها     كارخانه ها،  خانه

هـاي    خاكي كه طي سال- ش عمده خاك سطحي هندوراس با آب شسته شدمحصوالت زراعي و بخ   % 70
دهكده هار ا  زمين بسياري از     رانش عظيم    - ي تجمع يافته بود   شناس  مختلف زمين هاي    بسيار متمادي در دوره   

 ]62[.نمود را به زير خود مدفون ساكنان آنهانابود كرد و گاه برخي از 
بنـاي اقتـصادي      زيـر  .ران نفر ديگر نيز هيچ گـاه پيـدا نـشدند           هزا . كشته بر جاي گذاشت    11000طوفان   

 رئـيس   1 پرزيـدنت فلـورز  . عمـده نـابود شـد   طـور  بـه در هندوراس و نيكاراگوآ ها  و پلها    كشور يعني جاده  
در مجموع آنچه ظرف پنجاه سـال سـاخته         " :كرده است بندي    جمهور هندوراس اين وضعيت را چنين جمع      

 خسارت اين طوفان كـه از توليـد ناخـالص ملـي سـاالنه ايـن دو كـشور                    ." شد    ظرف چند روز نابود    ،بوديم
  ]63[. سال به عقب برد20 توسعه اقتصادي اين كشورها را ،بودتر  فزون
 . ميليارد دالر خسارت ايجـاد كـرد       10 تندباد شديد روي داد كه در مجموع         10 در ژاپن    2004در سال    

 ايـن   .تاريخ اياالت متحد نيز در همان سال در فلوريـدا روي داد            هاي  طوفانترين    بار چهار طوفان از خسارت   
  ]64[.بيمه شدهاي   ميليارد دالر خسارت به شركت22چهار تند باد در مجموع موجب وارد آمدن 

 ايـن   .بـا آن قابـل مقايـسه نبودنـد        هـا     يك سال بعد طوفان كاترينا پيش آمد كه هيچ يك از اين طوفـان              
رسـيد و    مـي  متـر 6يج اياالت متحد فرود آمد ارتفاع امواج آب در اين طوفان به طوفان بر سواحل منطقه خل    

چنين موجب بروز سيل      طوفان هم  . كلي نابود كرد   طور  بهساحلي را   هاي    در نتيجه اين طوفان بسياري از شهر      
نفر را  هزار  ها     در مجموع اين طوفان صد     . شد و بخش اعظم آن شهر را غير قابل سكونت كرد           لئاندر نيواور 
هاي سـطحي   بآشدن   اين طوفان سهمگين كه گرم. آواره كردلوئيزيانا ميسي سيپي و ،آالباماهاي  در ايالت 

 از  . ميليـارد دالر ايجـاد كـرد       200كـرده بـود در مجمـوع خـسارتي بـالغ بـر              تر     آتش آن را تيز    ،منطقه خليج 
بـسيار بـاالتر          ً  احتماال   خسارت آن   ردد  كشد تا اين منطقه به حال عادي خود بازگ          مي ها طول  آنجايي كه سال  
  ]65[.از اين خواهد بود

بيمه بسيار دشوار است كه ميزان حق بيمه مشتريان خود را محاسـبه            هاي    در چنين شرايطي براي شركت     
 دادنـد ديگـر     مـي   سنتي براي محاسبه حق بيمه مورد استفاده قرار        طور  بهكه آنها   اي    كنند زيرا سوابق تاريخي   

شـود    مـي كه در سطح جهان جـاري اي  عمدههاي  تعداد سيل    ً  مثال  . رودكار بهآينده بيني    پيش رايتواند ب  نمي
 سـيل در هـر   شـش  ،1960 و 1950هـاي   در چند دهه اخير طي هر دهه افزايش يافته و ميزان آن كه در سـال     

 سـيل بـزرگ   26 بـه  90 و در دهه 18به  80 سيل افزايش يافته و سپس در دهه    هشت به   70دهه بوده در دهه     

                                                 
1.President Flores 
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  ]66[. استرسيدهدر هر دهه 
هـا    كـه در اثـر افـزايش حـرارت و افـزايش انـرژي موجـود در طوفـان                  اند    بيمه متقاعد شده  هاي    شركت 

هـا    آنها نگرانند كه آيا در چنـين شـرايطي كـه ميـزان خـسارت     . خواهد بودتر بيشآينده بسيار   هاي    خسارت
نيز ها    گذاري   سرمايه  دفتر بررسي  .توانند دوام بياورند    مي بيمههاي    شركت ،يابد  مي افزايشاي    سابقه طور بي   به

 از . ارزش اعتبار چندين شركت مهم بيمـه مجـدد جهـان را كـاهش داد    2002در سال به علت همين نگراني   
رغـم آن كـه حـق        گـزارش داده كـه بـه      . اي.يعني شركت مونيخ آر   ها     زمان تا كنون يكي از اين شركت       نآ

 انـد  بيمـه پرداختـه  هـاي   كه شـركت هايي   از نظر خسارت2004 سال  ، تورم تعديل شده است    بر اساس ها    بيمه
  ]67[.سابقه بوده است بي    ً كامال  

 2004كنـد در پايـان سـال      مـي كار. اي.  متخصص آب و هوا كه براي شركت مونيخ آر   1توماس الستر  
كـه روي داد مربـوط بـه    اي  عـي  طبيحـوادث تـرين    مهـم 2003 و 2002 امسال نيز مانند سـال   " :اظهار داشت 

 مـا بايـد مـانع از آن شـويم كـه             .و اسـتثنايي بودنـد    العاده     فوق ها  حوادث آب و هوايي بود كه بسياري از آن        
 صـنعت بيمـه بـه    ." ادامـه دهـد   ،بشريت تجربه خطرناكي را كه اكنون در جو كره زمين در حال انجام است   

آب و هـوا ممكـن اسـت روي دهـد ماننـد طوفـان              خصوص نگران حوادث جديدي است كه در اثـر تغييـر            
آب سـطحي        ً     معمـوال     از اقيانوس اطلس جنوبي برخاست حال آنكه در ايـن ناحيـه            2004كاترينا كه در سال     

كه آيا طوفان كاترينـا كـه اول بـار در سـاحل              اين. ايجاد كند هايي    قدر گرم نيست كه بتواند چنين طوفان       آن
چيزي جديد،  كننده    روند ويران يك  دثه ناهنجار استثنايي است يا آغاز       جنوبي برزيل فرود آمد تنها يك حا      
  ]68[.است كه آينده به ما خواهد گفت

 تـر   بـيش را كه خسارت هر يك از آنها يك ميليارد دالر يـا             هايي    فهرست طوفان . اي.شركت مونيخ آر   
 5/1ت متحـد را درنورديـد و         ايـاال  1983 اولين آنها تند باد آليسيا بـود كـه در سـال              .بوده منتشر كرده است   

 فاجعه طبيعي كه خسارت هـر يـك از آنهـا بـيش از               49 از ميان    .ميليارد دالر خسارت بيمه بر جاي گذاشت      
 در  2004يك ميليارد دالر بوده است سه تاي آنها مربوط به زلزله بوده از جمله واقعه تسونامي كـه در سـال                      

 تنـد بادهـا و يـا آتـش          هـا،    سـيل  هـا،   ي بودند يعني طوفـان     تاي ديگر حوادث آب و هواي      46 و   ،آسيا رخ داد  
 3 تنها   80 در خالل دهه     . انجام شده است   2004محاسباتي است كه تا پايان سال       ها     اين .ها  جنگلهاي    سوزي

 رسيده و در نيمه اول دهه جـاري  26 تعداد اين حوادث به    1990 در دهه    .حادثه با اين اهميت رخ داده است      
  ]69[. مورد بوده است17 تعداد اين حوادث 2004 تا پايان سال 2002يعني از سال 

كه از نظر خسارت ايجـاد شـده از همـه مهمتـر بودنـد عبـارت       اي   پيش از بروز طوفان كاترينا دو حادثه       
 و  كـرد  ميليـارد دالر خـسارت ايجـاد         30 هزار خانه را ويـران و        60 كه   1992بودند از طوفان آندرو در سال       

 ميليـارد دالر يعنـي رقمـي كـه بـا            30 كه آن نيز حدودا      1998نه يانگ تسه چين در سال       ه رودخا ضسيل حو 

                                                 
1.Thomas Loster 
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برخي از اين افزايش خسارت ناشي      . ارزش محصول ساالنه برنج چين قابل مقايسه است خسارت ايجاد كرد          
اسـت امـا بخـش      ها    سيالبي رودخانه هاي    از توسعه نواحي شهري و توسعه صنعتي در مناطق ساحلي و دشت           

  ]70[.استها  طوفانكننده  يگر آن ناشي از افزايش تعداد و قدرت ويراند
ي دارند عبارتند از نـواحي      تر  بيشپذيري    تر آسيب  قويهاي    مناطقي كه در حال حاضر در مقابل طوفان        

 كشورهاي واقع در شرق و جنوب     .ئيبساحل اقيانوس اطلس و منطقه خليج اياالت متحد و كشورهاي كارا          
ين صـدمه را از نـيش       تـر   بيش چين و ويتنام كشورهايي هستند كه        ، ژاپن ، تايوان ،ز جمله فيليپين  شرقي آسيا ا  

در خلـيج بنگـال     تـر      كمـي غـرب    . تحمل خواهنـد كـرد     ،شوند  مي كه از اقيانوس كبير ايجاد    هايي    تيز طوفان 
   .دارنداي  ويژهپذيري  كشور بنگالدش و ساحل شرقي هندوستان نيز آسيب

كند اولـين     نمي  تجربه تر  بيشسهمگين زمستاني را هر قرن يك بار        هاي    نطوفا      ً    معموال    اروپاي غربي كه   
 7/3 ايـن طوفـان   . تجربـه كـرد  1987طوفان زمستاني داراي خسارت بـيش از يـك ميليـارد دالر را در سـال         

 8نـون   از آن زمـان تـا ك    .بيمـه پرداختنـد   هاي     ميليارد آن را شركت    1/3ميليارد دالر خسارت ايجاد كرد كه       
 9/5 ميليـارد تـا      3/1طوفان زمستاني بسيار مهم در اين منطقه رخ داده كه خسارت بيمه هر يك از آنهـا بـين                    

  ]71[.ميليارد دالر بوده است
 ،تـرين شـركت بيمـه انگلـستان اسـت         كه بـزرگ   ،CGMU مقام ارشد گروه بيمه      1آندرو دلوگولسكي  
افـزايش  % 10ب بـه   يـ  سـاالنه قر   ،اخيـر هـاي     هوا در سال  ناشي از تغيير آب و      هاي    دارد كه خسارت    مي اظهار

هـاي     خـسارت شـركت    2065 نامحدود ادامه يابد تـا سـال         طور  به اگر اين افزايش     " :گويد  مي  او .يافته است 
 كامـل ورشكـسته     طـور   بـه قبـل از آن     هـا      مـدت           ً جهان قطعا   .تر خواهد بود   بيمه از توليد ناخالص جهان فزون     

 امـا   .ي است كه با نرخ رشدي ثابـت چنـدين دهـه ادامـه يابـد               تر روند رشد   ع كم  در جهان واق   ."خواهد شد   
تواند ويرانگر و بسيار پر هزينـه باشـد        مي منظور و نقطه نظر اصلي دلوگولسكي آن است كه تغيير آب و هوا            

  ]72[.مختل كند     ً  كامال  و اقتصاد را

  اعطاي يارانه براي تغيير آب و هوا 
يابـد،    پيوسته افزايش مي  فسيلي  هاي     احتراق سوخت   در اثر  اره تغيير آب و هوا    اكنون كه نگراني عمومي درب    

  ميليارد دالر از ماليات دهندگان يارانه دريافت       210ساالنه چيزي بيش از     هنوز صنعت سوخت فسيلي جهان      
ع  فسيلي به دوران ديگري تعلق دارند يعني دورانـي كـه در آن توسـعه صـناي              هاي  سوختهاي     يارانه .كند مي

  ايـن  ،آنشـد نـه شـرايط كنـوني كـه در              مي ن عامل اصلي توسعه اقتصادي شمرده     عنوا  به سنگ  زغالنفت و   
داراي منـافع  هاي  هنگامي كه برقرار شد موجب ايجاد گروه   ها     اين يارانه  .صنعت خطري است براي تمدن ما     

حتـي   هـا،  حذف ايـن يارانـه  كنند تا با چنگ و دندان از     مي تمام تالش خود را   ها    شود و اين گروه     مي خاص
  ]73[.ورند ممانعت به عمل آ، ودهبصحيح نآنها كه از ابتدا برقراري هايي  يارانه

                                                 
1.Andrew Dlugolecki 
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 بـين   . هـستند  نفـت و گـاز    هـاي     فـشار واشـنگتن شـركت     هـاي     ترين گروه   قوي       ًاحتماال در اياالت متحد     
 ور حمايـت از كـاهش      كـه بـه منظـ      صرف مبارزاتي كردند   ميليون دالر را     181 آنها   2004 و   1990 هاي  سال

 معـاون   1 دونالد لوبيك  .گرفت ميصورت   ،دالر ارزش داشت  ها     كه ميليارد  ،نفت و گاز  هاي    ماليات شركت 
از اي    در مقابـل كميتـه     1999 در شـهادتي كـه در سـال          ،ماليـاتي هـاي     خزانه داري آمريكا در زمينه سياسـت      
 انگيـزه        ً    احتماال    اين صنعت صنعتي است كه     " :نفت و گاز گفت   هاي    كنگره سنا ادا كرد در رابطه با شركت       

كـه چنـين     اين." استتر بيش ديگري در كشور صنعتآن براي كاهش ماليات در مقايسه با اندازه آن از هر      
 بـه ويـژه نـشان       ومتحد   است نشان دهنده فساد نظام سياسي اياالت      پذير    امكانآوري    سودهاي    گذاري سرمايه

  ]74[.توانند اقتصاد كشور را به نفع خود سامان دهند  ميارنددهنده آن است كه كساني كه پول د
 براي مثال   .كنند  مي  و آنها را از راه راست منحرف       كرده اقتصاد جهاني نفوذ  هاي    به تمام گوشه  ها    يارانه 

تـا حـدي قابـل      كـاران    ن كمكي براي حمايت شغل معـدن      عنوا  بهغال سنگ در آلمان در ابتدا       زيارانه معادن   
 هزار دالر   90كرد معادل     مي كه دولت به اين صنعت پرداخت     اي     اما زماني رسيد كه ميزان يارانه      .توجيه بود 

بود كه معادن بسته شوند و اين پول بـه معـدن كـاران                اقتصادي بهتر    لحاظ به   .در سال به ازاي هر كارگر بود      
  ]75[.پرداخت شود تا كار نكنند

له به خـصوص در مـورد صـنعت         أ اين مس  .شوند  مي هندگان پنهان د در واقع از ماليات   ها    يارانهبسياري از    
    ً     مـثال    چيزهاي عجيـب و غريبـي از جملـه        در اياالت متحد    ها    آنهاي    كند كه يارانه    مي سوخت فسيلي صدق  

اسـت كـه ارتـش      هـايي     هزينهتر     از اين هم بسيار مهم     .شود  مي نفت را شامل  هاي    چاهشدن    كمك هزينه تهي  
 ميـزان ايـن    .كند تأمين   نفتي به نفت خاور ميانه را     هاي    دهد تا دستيابي شركت     مي نجام مرتب ا  طور  بهآمريكا  

 30 قبل از جنگ اخير اياالت متحد بر عليه عـراق چيـزي حـدود       2كورپوراسيون رند گران    تحليلرا  ها    ههزين
منطقـه بـه آمريكـا    حال آنكه ارزش نفت وارداتي از ايـن  اند   ميليارد دالر در سال برآورد كرده      60ميليارد تا   

  ]76[. ميليارد دالر بوده است20تنها ساالنه 
دهـد كـه     مـي  بـه عمـل آورده اسـت نـشان        2001 در سال    3سسه ريديفاينينگ پراگرس  ؤكه م اي    مطالعه 

پردازنـد يعنـي قريـب      مـي  ميليارد دالر براي استفاده از اتومبيل يارانه257ماليات دهندگان آمريكايي ساالنه   
به انتشار كربن ندارد    دادن     اين كار عالوه بر آن كه معنايي جز يارانه         .ه ازاي هر ماليات دهنده     دالر ب  2000به  

از تـر      از جمله آنهـايي كـه فقيـر        ،به اين معنا نيز هست كه آن ماليات دهندگان آمريكايي كه اتومبيل ندارند            
   ]77[.پردازند  مينه پيوسته به كساني كه اتومبيل دارند يارا،آنند كه بتوانند اتومبيل بخرند

ايجـاد  اي    پرداختي به سوخت فسيلي در بر دارد آن است كه ذخيـره           هاي    يكي از نكات مثبتي كه يارانه      
انـرژي ماننـد   شدني  از نظر آب و هوايي خوش خيم يعني منابع تجديد        هاي    توان آن را به انرژي      مي كرده كه 

                                                 
1.Donald Lubic 
2.Rand Corporation 
3.Redefining Progress 
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 گفتـه شـده اسـت تغييـر         12 طـور كـه در فـصل          همان . گرمايي اختصاص داد   -زمين   خورشيد و انرژي     ،باد

انـرژي شـرايطي را ايجـاد       شـدني     فسيلي به سمت توسعه منابع تجديد     هاي    از سوخت ها    اين يارانه دادن    جهت
 پرداخت يارانه به مصرف سوخت فسيلي يعنـي پرداخـت يارانـه بـه امـواج      .خواهد كرد كه به نفع همه است  

 بـاال آمـدن     هـا،   يـخ شدن     و پرداخت يارانه به ذوب     ،اورزي است محصوالت كش كننده     كه نابود  ،شديد گرما 
 كه  كنندال  ؤ شايد گاه آن فرا رسيده كه ماليات دهندگان جهان س          .تر  مخربهاي    سطح آب درياها و طوفان    

   .كنندآورند بدين صورت هزينه   ميكه با سختي به دسترا آيا مايلند كه پولي 
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 طبيعي تحت تنشهاي  نظام

  
  
  
  

ك مقام ارشد اداره حفاظت از خاك وزارت كشاورزي آمريكا سفري به خارج             لودرمي والتر   1938 در سال 
هاي قديمي چگونـه      شدند بازديد كند و دريابد كه تمدن        هايي كه هزاران سال بود كشت مي        كرد تا از زمين   

 محافظـت كـرده     او دريافت كه برخي از آنها زمين خود را به خوبي          . ندا  هكرد  با فرسايش خاك برخورد مي    
 بـاروري آن را حفـظ كننـد و تمـدن آنهـا              ،هـاي طـوالني از تـاريخ خـود           طي مـدت   ،بودند و توانسته بودند   

ديگران نتوانسته بودند چنين كنند و در نتيجـه از گذشـته درخـشان آنهـا جـز                  . همچنان در حال پيشرفت بود    
  ]1[. ناچيز باقي نمانده بوديبقاياي

 او محلـي را در شـمال سـوريه نزديـك آلپـو           "صـد شـهر مـرده     "ان  در بخشي از گزارش او تحـت عنـو        
هـاي      امـا تنهـا بـر صـخره         انـد،   در انزواي كامل برپا ايـستاده     كند كه در آن هنوز بناهاي باستاني          توصيف مي 

در خالل قرن هفتم اين ناحيه رو به رشد مورد هجوم قـرار گرفـت و ابتـدا ارتـشي از ايـران و                        . اند  لخت واقع 
هـاي حفاظـت از آب و         در جريـان ايـن حمـالت روش       . ور شدند   صحراي عربستان به آن حمله    سپس قبايل   

اينجا فرسـايش  ": گويد لودرميك مي.  كنار گذاشته شد ،رفت  ها بود در اين منطقه به كار مي          كه قرن  ،خاك
ابود و  اگر خاك بـاقي مانـده بـود، حتـي اگـر شـهرها نـ               . توانسته باقي گذاشته است     بدترين اثراتي را كه مي    

                                                             ً                                                      جمعيت پراكنده شده بود، اين امكان وجود داشت كه اين منطقه مجـددا  مـسكون شـود و شـهرهاي آن بنـا                       
  ]2[". اما اكنون كه خاك از دست رفته،همه چيز از دست رفته استگردد؛

اندازيم به سفر گروهي از دانشمندان سازمان ملل به لسوتوكه كشور كوچكي اسـت بـا                  اكنون نظري مي  
اين سـفر بـراي بررسـي وضـعيت غـذايي آنجـا             .  نفر جمعيت و در آفريقاي جنوبي واقع شده است          ميليون 2

آميز روبـرو     اي فاجعه   وتو كشاورزي با آينده   سدر ل " :                 ً              هاي اين گروه كامال  واضح بود       يافته. انجام گرفته است  
وند فرسايش  يابد و در صورتي كه براي معكوس كردن ر          توليد محصوالت زراعي پيوسته كاهش مي     . است

 ".خاك، تخريب زمين، و كاهش باروري خاك قدمي برداشته نشود ممكن است به طور كلي متوقف شود                
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 سال لـسوتو كوتـاه قـد        5كند كه قريب نيمي از كودكان زير         مايكل گرنوالد در واشنگتن پست گزارش مي      
  ]3[". بروندتر از آنند كه بتوانند به مدرسه  بسياري از آنها ضعيف"گويد  هستند، او مي

كـه در آن    را  خواه زمين مربوطه در شمال سوريه باشد يا در لسوتو يا در جاهاي ديگر سـالمت مردمـي                   
 ميليون نفر گرسنه جهان    852بخش بزرگي از    . توان از سالمت خود آن زمين جدا كرد         كنند نمي   زندگي مي 
  ]4[. شده استفضعيكنند كه خاك آنها در اثر فرسايش به شدت  هايي زندگي مي در زمين

ها، و شـيالت را تحـت چنـان فـشاري قـرار داده كـه آنهـا                   ها، چراگاه    انسان جنگل  انهرحم  تقاضاهاي بي 
هاي حيواني و گياهي را كـه در كـره    به عالوه، ما پيوسته تعداد زيادي از گونه. توانند آن را تحمل كنند    نمي

ها با سرعتي هزار برابر سرعت تـشكيل          اكنون گونه در سراسر جهان    . بريم  ايم از ميان مي     زمين با آنها شريك   
  ]5[.ايم در حقيقت ما ساعت انقراض را روي دور تند گذاشته. شوند هاي جديد نابود مي گونه

  هاي آن هزينه: ها كوچك شدن جنگل
ويـو  رماكاپاگال آ  م گلوريا ن خا ، رئيس جمهور فيليپين   ،2004هاي خبري در اوايل دسامبر سال         طبق گزارش 

                   ً                                            بري غيرقانوني شديدا  برخورد كنند و ايـن بعـد از آن بـود           پليس و نيروهاي نظامي دستور داد تا با چوب        به  "
 15 ". نفر از مردم را كشته بود 304كه سيل و رانش گل ناگهاني كه ناشي از جنگل زدايي انبوه است قريب               

د در اين كشور جاري شد و        نيز حكومت تايلند پس از آنكه سيلي شدي        1989سال پيش از آن يعني در سال        
رانش گل خسارات جانبي بسياري بر جاي گذاشت قطع درختان را در سراسر كشور ممنـوع اعـالم كـرد و                     

اي  كننـده  ه رودخانه يانـگ تـسه كـه رقـم مبهـوت     ضسابقه در حو ها سيل بي     پس از هفته   1998در اوت سال    
در سراسـر ايـن حـوزه كـه         را   درختان    ميليارد دالر خسارت بر جاي گذاشت، حكومت چين قطع         30معادل  

ها درسي را با تـأخيري زيـاد    هر يك از اين حكومت   . ميليون نفر است، ممنوع اعالم كرد      400محل زندگي   
 سيل، ممكـن    مهاردهند، از جمله      ها ارائه مي    و هزينه سنگين ياد گرفته بودند و آن اينكه خدماتي كه جنگل           

  ]6[.هاست چوبي باشد كه درون جنگلتر از  است براي جامعه بسيار با ارزش
از آن موقـع    . شـد    ميليـارد هكتـار بـرآورد مـي        5هـاي جهـان حـدود         در آغاز قرن بيستم مساحت جنگل     

هـاي                                                 ً                                        ميليارد هكتار كاهش يافته كه اين مقدار تقريبا  به طور مساوي بـين جنگـل               9/3تاكنون اين مساحت به     
هـاي معتدلـه و شـمالي كـشورهاي صـنعتي             و جنگـل  گرمسيري كشورهاي در حال توسعه        گرمسيري و نيمه  
  ]7[.تقسيم شده است

 1990از سـال  . هاي جهان در كشورهاي در حـال توسـعه متمركـز شـده اسـت      خسارات وارده به جنگل  
اي   هـاي خـود، يعنـي منطقـه          ميليون هكتـار از جنگـل      13ميالدي تاكنون اين كشورها به طور متوسط ساالنه         

از % 6در مجموع جهان در حال توسعه در هـر دهـه   . اند اس آمريكا، را از دست داده           ً                    تقريبا  معادل ايالت كانز   
 ميليون هكتـار بـر      6/3                       ً                        اما دركشورهاي صنعتي عمال  در هر سال حدود         . دهد  هاي خود را از دست مي       جنگل

د به طور   ان  ناشي از آن است كه مزارعي كه رها شده        يا                         ً      شود كه اين افزايش عمدتا         ها افزوده مي    ميزان جنگل 
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هـاي جنگلـي تجـاري        شوند، مانند روسيه، و يا ناشي از گسترش نهالـستان           خودبه خودي به جنگل تبديل مي     
  ]8[.است

اسـت نيـز   ) FAO(بار و كشاورزي جهـان ت رسمي كه مربوط به سازمان خوار   متأسفانه حتي اين اطالعا   
شـوند    بريـده يـا سـوزانده مـي      هاي گرمـسيري كـه         ً      مثال  جنگل . كند  وخامت اوضاع را به خوبي منعكس نمي      

 ،زار تبـديل شـوند      ممكن است آنها به زمين باير يا در بهترين شـرايط بـه بوتـه              . شوند   مي ديگر به ندرت احيا   
هـا    نهالـستان ،همچنين در آمارهاي رسمي. آيند  به حساب مي   ها   رسمي جزو جنگل   هايكه در آمار   حال آن 

هـاي ديرپـايي كـه گـاهي جـاي آنهـا را               بسيار بـا جنگـل    كه آنها    شوند حال آن    نيز جزء جنگل محسوب مي    
  .گيرند متفاوت هستند مي

بخش عمده آنها   ": هايي كه هنوز سرپا هستند      كند كه از جنگل     گزارش مي ) WRI(مؤسسه منابع جهاني  
اي از اكوسيستمي كـه روزگـاري بـه طـور كامـل عمـل                 چيزي جز قطعات كوچك و به شدت صدمه ديده        

بندي   توان به عنوان جنگل بكر و طبيعي طبقه         مانده جهان را مي     هاي باقي   از جنگل % 40ا   تنه ".كرد نيستند   مي
ست                                    ً         هاي جنگلي بزرگ، سالم، طبيعي و نسبتا  د         نظام": كند   آن را چنين توصيف مي     WRIكرد، جنگلي كه    

 بـسيار   هـاي   هاي زنده گونـه     از جمله جمعيت  را،   تمام تنوع زيستي خود      نخورده كه آنقدر بزرگ هستند كه     
  ]9[". حمايت كنندوجود دارد، هر نوع درمتنوعي را كه 

از . يابد  مصرف هيزم، كاغذ و چوب پيوسته افزايش مي       . ها همچنان افزايش خواهد يافت      فشار بر جنگل  
 در سراسر جهان قطع شد بـيش از نيمـي از آن بـه مـصرف                 2003 ميليارد مترمكعب چوبي كه در سال        34/3

در حال توسعه مصرف چوب بـراي سـوخت قريـب سـه چهـارم كـل مـصرف         در كشورهاي   .سوخت رسيد 
  ]10[.دهد چوب را تشكيل مي

. قـاره هنـد بـسيار گـسترده اسـت           قطع درختان جنگل براي تأمين سوخت در منطقه ساحلي آفريقا و شبه           
، رود  هـاي اطـراف شـهر فراتـر مـي           چندان كه تقاضاي شهرنشينان براي هيزم از ميزان بازدهي پايدار جنگـل           

 ؛كنـد  نـشيني مـي   شـود از شـهرها عقـب      تر مي  اي كه پيوسته بزرگ     ها به شكل دايره     ها و جنگل    تدريج بيشه  به
دارنـد    هـا در فواصـل زمـاني مختلـف برمـي          هايي كه ماهواره    توان در عكس    اي كه به وضوح آن را مي        دايره

ابـد و موجـب رونـق صـنعت         ي  هـا هزينـه حمـل هيـزم افـزايش مـي             تر شدن اين دايـره     با بزرگ . مشاهده كرد 
مـارچ تـرن    . تـر اسـت    شود كه شكل متمركزتري از انرژي است و هزينه حمل و نقل آن كم               چوب مي  غالز

هر شـهر بـزرگ منطقـه سـاحل در محاصـره      ": نويسد  ميAfrica Geographic Onlineبون در روزنامه 
 كيلومتر از   500بايد    غال چوب مي  زهيه   مردم براي ت   طومدر داكار و خار   .                 ً                     دشتي وسيع و كامال  باير قرار دارد      

  ]11[". شوندشهر دورتر بروند و گاه وارد كشورهاي همسايه
تـر در   كند كه از همه بيش ها وارد مي قطع درختان جنگل براي تهيه چوب نيز خسارات زيادي به جنگل         

 بـزرگ خـارجي     هاي  بري را شركت          ً                      تقريبا  در تمام موارد چوب    . شرقي و آفريقا مشهود است      آسياي جنوب 
كه مديريتي اعمال كنند     برداري خود هستند تا اين      رساندن بهره حداكثر مند به  هتر عالق  دهند كه بيش    انجام مي 
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هـاي كـشوري از بـين         هنگامي كـه جنگـل    . پذير سازد   برداري پايدار از جنگل را براي هميشه امكان         كه بهره 
نيجريـه و فيليپـين     . گذارند  اي بر جاي مي      ويرانه كنند و پشت سر خود تنها       ها آن را ترك مي       شركت ودر مي

انـد و اكنـون در    هاي گرمسيري خود را كه زماني رو به رشد بود از دست داده    اكنون هر دو صادرات چوب    
  ]12[.آيند هاي جنگلي به شمار مي مجموع وارد كننده فرآورده
زمين كـشاورزي و چراگـاه،      ها به علت پاك كردن آنها از درخت جهت تهيه             خسارات وارده به جنگل   
 كنگو و بورنئو متمركـز       رود هضشود، در ناحيه آمازون برزيل، حو       ها انجام مي            ً                    كه معموال  با سوزاندن جنگل    

 اقيانوس اطلس خود را از دست داد اكنون سرگرم          ساحلهاي باراني     جنگل% 97كه   برزيل پس از آن   . است
                      ً                                  ظيم كه مساحت آن تقريبا  معادل مساحت اروپـا اسـت          اين جنگل ع  . نابود كردن جنگل باراني آمازون است     

ايـن جنگـل نـابود شـده     % 20از آن زمـان تـاكنون       .  به طور عمده دسـت نخـورده و سـالم بـود            1970تا سال   
  ]13[.است

 رشد سريع تقاضا براي روغن نخل موجب شد كه رشـد كـشتزارهاي نخـل                2003 و   1998هاي    بين سال 
در كاليمانتـان، يعنـي بخـش       . در سال افزايش يابد   % 8به  ) اح            راواك و صب   يعني سا (  مالزي يدر منطقه بورنئو  

اكنون كه روغن نخل به يكي از       . رسد  مي% 11ها از آن هم بيشتر است و به           اندونزيايي بورنئو، رشد نخلستان   
        ً    رود قطعـا      هايي كه به زيركشت آن مي       سوخت تبديل شده است، ميزان زمين      -ترين منابع تهيه زيست       اصلي
 هماند هاي گرمسيري باقي    ديزل اكنون جنگل   -             ً                  تقاضاي تقريبا  نامحدود زيست     . تر افزايش خواهد يافت    بيش

  ]14[.كند بورنئو و جاهاي ديگر را تهديد مي
اكنون درختـان جنگلـي تنهـا در        .                               ً                             ميليون جمعيت دارد، زماني كامال  پوشيده از جنگل بود         8يتي، كه   ئها

 2004در سـپتامبر سـال      .  اسـت  قطع همه درختان براي تهيه هيزم     علت آن   سطح اين كشور وجود دارد و       % 2
                                        ً                                          كشته و بيش از هزار نفر مفقـود، كـه احتمـاال  كـشته شـده بودنـد،                   Jeanne( 1500(ن  طوفان گرمسيري جي  

 خاك شسته شده بود و ديگر در زمـين چيـزي وجـود نداشـت كـه      ،با از بين رفتن درختان   . برجاي گذاشت 
يتي كه زماني بهشتي گرمسيري بود اكنـون بهتـرين زمينـه بـراي مطالعـه آن                 ئها. بگيردجلوي جريان آب را     

چنـدان كـه    . توانـد بـه خودكـشي اكولـوژيكي و اقتـصادي دسـت بزنـد                است كه چگونـه يـك كـشور مـي         
 مارپيچدر پنجه   چنان  يافته است اين كشور     تر شده و خاك آن فرسايش        هاي آن كوچك و كوچك      جنگل

اكنون اين كشور تنهـا بـا اسـتفاده    . اكولوژيكي گرفتار آمده كه قادر به گريز از آن نيست       نزولي اقتصادي و    
  ]15[.كند هاي غذايي و مالي از جهان خارج گذران مي المللي و دريافت كمك هاي بين از كمك
رونـد، سـپس خـاك و      اول درختان مياستفشار بيش از حد و سقوط اي از  يتي نمونه بسيار برجسته ئها
بايـست    يتي در نتيجـه گرسـنگي مـي       ئج وارد نشود جمعيت هـا     راگر غذا از خا   . رود  جام خود جامعه مي   سران

زدايي همچنان ادامـه يابـد بخـش عمـده            دهد اگر جنگل    كيهاني است كه نشان مي     هيتي خرد ئها. كاهش يابد 
  .كره زمين چه شكلي خواهد داشت

شـود رنـج      ه بر اثر جنگـل زدايـي جـاري مـي          آميزي ك   هاي فاجعه   كشورهاي متعددي نيز پيوسته از سيل     
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 در بخشي از كشور موزامبيك سيلي جاري شد كه ناشي از باال آمدن آب رودخانـه                 2000در سال   . برند  مي
سـابقه نـابود      ها و محصوالت كشاورزي را در سـطحي بـي           اين سيل هزاران نفر را كشت و خانه       . ليمپوپو بود 

                                   ً                                    اوليه خود را از دست داده است احتماال  در آينده شـاهد تعـداد              پوشش درختي   % 99حوزه ليمپوپو كه    . كرد
  ]16[.ها خواهد بود تري از اين گونه سيل بيش

. شود  شناختي بسيار غني است نيز اكنون با سرعت ناپديد مي           جنگل باراني ماداگاسكار كه از نظر زيست      
ت محـصوالت غـذايي بـراي       غال چوب يا بـه منظـور تهيـه زمـين بـراي كـش              زچندان كه درختان براي تهيه      

.         ً           دهد كامال  آشناسـت     شوند، ديگر تطابق حوادثي كه پس از آن رخ مي           جمعيت رو به رشد جزيره بريده مي      
دهند كه به زودي ماداگاسكار ممكن است بـه سـرزميني از شـن و بوتـه                   زيست هشدار مي    متخصصان محيط 

  ]17[.زارهاي كم رشد تبديل شود
تر به داخل اقيانوس باز گـردد، در عـين حـال      شود آب باران سريع     ميزدايي موجب     در حالي كه جنگل   

 سـال پـيش دو دانـشمند برزيلـي          20حـدود   . دهـد   خل خشكي را نيز كـاهش مـي       اباران در د  بازگردش آب   
 خاطرنـشان كردنـد كـه هنگـامي كـه آب بـاران از               Scienceهاي اناس سـاالتي و پتـرووس در مجلـه             نام به

آيد و بـر جنگـل بـاراني سـالم آمـازون              آيند فرو مي    نوس اطلس به داخل برزيل مي     ابرهايي كه از جانب اقيا    
شود   جاري مي 

4
رود و   اين آب هرز مي1

4
گردد تا بـاز هـم               ً             شود و مجددا  به جو باز مي ديگر آن تبخير مي3

ها به منظور تهيه زمين      هنگامي كه جنگل  . جاد كند تري اي  تر به داخل خشكي پيش رود و بارندگي بيش         بيش
يابـد و     زايش مي گردد به شدت اف     شوند بخشي از آب باران كه به دريا باز مي           كشاورزي يا چراگاه بريده مي    

  ]18[.يابد اي كاهش مي ماند به شكل هشدار دهنده گردش آب در داخل خشكي باقي ميبخشي كه براي باز
 اكولوژيـستي كـه بخـش اعظـم عمـر خـود را صـرف مطالعـه         ،)Philip Fearnside (فيليپ فرن سايد
گويد كه كشاورزي بسيار پررونق ناحيه جنوب مركزي برزيل به آبي كـه از طريـق                   مي ،آمازون كرده است  

گويد اگر جنگـل آمـازون بـه          او مي . شود وابسته است    گردش مي  باراني آمازون به داخل خشكي باز      جنگل
 باران چنداني براي حمايت از كشاورزي منطقـه جنـوب مركـزي وجـود نخواهـد                 چراگاه تبديل شود ديگر   

  ]19[.داشت
در آنجا به موازات بـاال رفـتن تقاضـاي مـردم            . گيري است   در آفريقا نيز وضعيت مشابهي در حال شكل       

 ،بـري   هـاي بـزرگ چـوب       هاي بكر به وسيله شـركت       هاي وسيعي از جنگل     براي هيزم و نيز پاك كردن پهنه      
 كـه كـشوري     ،در ماالوي . هاي جنگلي به سرعت افزايش يافته است         قطع درختان و پاك كردن زمين      ميزان

سـطح كـشور را     %47         ً          هـا كـه قـبال           ميـزان جنگـل    ، ميليون جمعيت و در شـرق آفريقـا واقـع شـده            13است با   
ي كشت  ز برا يغال چوب و ن   زقطع درختان براي توليد     . كاهش يافته است  % 28پوشاند ظرف چند سال به        مي

  ]20[.ي است                   ً            ثي انجاميده كه كامال  مشابه هائيتتنباكو به مجموعه حواد

 كنـد و زمـين از آب حاصـل از      روند ميزان هرز رفتن آب افزايش پيدا مـي          چندان كه درختان از بين مي     
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  .ماند تبخير و تعرق محروم مي
) شناسـي  مـين  ز-آب ( مهندس مشاور در زمينه هيـدروژئولوژي )Jim Anscombe (جيم آنس كومب

گيرنـد و از طريـق        هـاي آب زيرزمينـي مـي        درختان با استفاده از انرژي خورشيد آب را از سفره         ": گويد  مي
در مجموع جنگـل آمـازون      . كنند  هاي خود آن را طي فرآيند تبخير به داخل جو تلمبه مي              و برگ  هريشه، تن 
 توجه به شرايط اقليم محلي اين تبخير و تعـرق   با".گرداند ها ليتر آب را روزانه به جو كره زمين برمي       ميليون

آن گاه كه   . شود كه براي رشد محصوالت زراعي منطقه بسيار مؤثر است           هاي تابستاني مي    منجر به بارندگي  
ها ناپديد شوند اين بارندگي كاهش خواهد يافت و در نتيجه عملكرد محـصوالت نيـز افـت خواهـد                      جنگل
  ]21[.كرد

از جملـه   . برنـد   زدايـي پـي مـي       تـري بـه خطـرات ناشـي از جنگـل           ر چه بيش  اكنون پيوسته كشورهاي ه   
انـد    هاي اصلي خود را به طور كامل يا نسبي ممنوع اعـالم كـرده               بري در جنگل    كشورهايي كه اكنون چوب   

متأسـفانه غالـب اوقـات ممنـوع كـردن      . توان چين، زالندنو، فيليپين، سريالنكا، تايلند و ويتنام را نـام بـرد        مي
بري غيرقانوني بـه كـشورهاي ديگـر منتقـل      زدايي و يا چوب شود جنگل   بري در يك كشور باعث مي      چوب
منوع كـرد  بري را م  به علت بروز سيل رودخانه يانگ تسه چوب       1998كه چين در سال         ً              مثال  بعد از اين   . شود

نيـز غيرقـانوني   و روسيه به شدت افزايش يافت كه بخـش عمـده آن        ) برمه سابق (بري در ميانمار    ميزان چوب 
  ]22[.بود

  خاك دادن  از دست
اين خاك كه ضخامت آن     . پوشاند بنياد تمدن است     مي پوشش نازك خاك سطحي كه سطح كره زمين را        

ي و چنـدان كـه      شناسـ   طـوالني زمـين   هاي    سنجند در طي دوران     مي متر را در بخش اعظم كره زمين به سانتي       
چندان كه خاك در طي     . سايش فزوني گرفت، ايجاد شد    گيري خاك جديد بر ميزان طبيعي فر       شكلميزان  
گياهان . توانستند رشد كنند  ميطوالني تجمع يافت واسطه مناسبي را ايجاد كرد كه در آن گياهان هاي    زمان

  . زند  ميفعاليت بشر پيوسته اين رابطه را بر هم. كنند  مينيز به نوبه خود خاك را از روند فرسايش حفظ
 ميـزان تـشكيل خـاك جديـد         بـر رن گذشته فرسايش خاك رفته رفته در مناطق وسيعي           ق اي از   نقطهدر   

از تـر     كـشاورزي پيوسـته خـاك را سـريع        هـاي      از تمام زمـين    تر  بيشاكنون شايد يك سوم يا      . پيشي گرفت 
اكنـون بنيـاد    . يابـد   مـي  كاهشها  دهند و بدين ترتيب باروري ذاتي خاك آن         مي د از دست   تشكيل شو  كه آن

هـا، ممكـن اسـت      راوليه، مانند تمدن مايا   هاي    فروپاشي برخي از تمدن   هاي    جوانه.  حال زوال است   تمدن در 
  ]23[. كاهش دادشدت بهرا ها ناشي از فرسايش خاكي باشد كه توليد مواد غذايي آن

خـاكي كـه ايجـاد      هـاي     ت طوفان صور  بهتوان    مي فرسايش خاك را در طي قرن گذشته      گرفتن    سرعت 
 ايـن   گـردد   مي شود و فرسايش خاك از كنترل خارج        مي چندان كه پوشش گياهي نابود    . شده مشاهده كرد  

بزرگ اياالت  هاي    توان به طوفان خاك دشت      مي ها  اين طوفان ترين    از ميان برجسته  . شود  مي ايجادها    طوفان
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هـاي   ن ميالدي، طوفا60بكر اتحاد شوروي در دهه هاي   ميالدي، طوفان خاك زمين30متحد در خالل دهه   
خـاكي كـه در منطقـه سـاحل         هـاي     دهـد و طوفـان      مي خاك عظيمي كه امروزه پيوسته در شمال چين روي        

شود كه عبارت است از چراي بيش         مي در همه آنها الگوي آشنايي ديده     . گيرد، اشاره كرد    مي آفريقا شكل 
بـه  هـا     زان زمـين  و پـس از آن كـاهش ميـ        اي    حاشيههاي    از حد، جنگل زدايي و گسترش كشاورزي به زمين        

  ]24[.خاك سطحيرفتن  علت از بين
العـاده   فـوق هـاي     رشد جمعيـت در قـرن بيـستم كـشاورزي را در بـسياري از كـشورها بـه سـمت زمـين                      

بزرگ اياالت متحد كه در     هاي    ي كشاورزي در دشت   ها    شخم بيش از حد زمين        ً    مثال    .سوق داد پذير    آسيب
ايـن دوران يكـي   .  انجاميـد 1930 گرفت به طوفان خاك دهه اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم صورت  

كشاورز ناچـار شـدند       هزار خانواده ها    انگيز تاريخ اياالت متحد است يعني دوراني كه صد         غمهاي    از دوران 
بسياري از آنها در جستجوي زندگي جديد به كاليفرنيا مهاجرت كردنـد و             . بزرگ را ترك كنند   هاي    دشت

  ]25[. اثر جان اشتاين بك جاودانه شدخشمهاي  خوشه مشهور اين مهاجرت در رمان
 و 1954هـاي   اتحـاد شـوروي در فاصـله بـين سـال         .  تاريخ خود را در شوروي تكرار كـرد        ،سه دهه بعد   

در ايـن  .  افـزايش داد شدت بهزير كشت خود را هاي  بكر ميزان زمينهاي   با اجراي برنامه كشت زمين 1960
زيـر كـشت   هاي    زارها را كه مساحت آنها از مجموع زمين        طق بسيار وسيعي از علف    برنامه اتحاد شوروي منا   
العـاده زيـاد     در ابتدا اين كار موجب افزايش فـوق       .  بود به زير كشت گندم برد      تر  بيشگندم كانادا و استراليا     

ك بـروز   توليد غله در شوروي شد اما اين موفقيت كوتاه مدت بود و بعد از مدتي در آنجـا نيـز طوفـان خـا                       
  ]26[.كرد
زير كشت غله در حدود سـال  هاي    بكر واقع بود، ميزان زمين    هاي    در قزاقستان كه در غرب پروژه زمين       

.  ميليون هكتار سقوط كرده اسـت    14 ميليون هكتار به اوج خود رسيد و از آن هنگام تا امروز به               25 با   1980
رسـد كـه بـسيار        مـي   تـن در هكتـار     1زحمت بـه    باقي مانده نيز متوسط عملكرد گندم به        هاي    حتي در زمين  

  ]27[.فرانسويان در اين زمينه در اروپا پيشگامند.  تن در هكتار است8از توليد فرانسويان يعني تر  كم
زير كـشت  هاي   سال گذشته نيمي از زمين20در آنجا ظرف . در مغولستان نيز وضع به همين حال است        

. صف رسيده و در نتيجـه توليـد آن سـه چهـارم كـاهش يافتـه اسـت                  گندم رها شده و عملكرد گندم نيز به ن        
 ميليـون نفـر اسـت اكنـون         6/2مغولستان يعني كشوري كه وسعت آن سه برابر خاك فرانسه و جمعيـت آن               

   ]28[.گندم مورد نياز خود را از خارج وارد كند% 60       ً  تقريبا  ناچار است
اي    در تصاوير مـاهواره    دقيق طور  بهگيرد    مي لشني كه اكنون پيوسته در مناطق مختلف شك       هاي    طوفان 
تـصاويري را از يـك   ) ناسـا ( ميالدي اداره ملي فضا و هوانوردي آمريكا      2005در ژانويه سال    . شود  مي ضبط

اين ابـر عظـيم برنـزي رنـگ         . سمت غرب در حركت بود منتشر كرد       طوفان شن وسيع كه از مركز آفريقا به       
 ناسا اعالم كرد كه اگر اين ابر بر باالي سر ايـاالت متحـد قـرار               .  داشت  كيلومتر طول  5300 ،ناشي از طوفان  

دو هـاي   پوشاند و بخشي از دو سوي آن نيـز بـر روي دو سـوي اقيـانوس           مي گرفت تمام عرض كشور را     مي
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  ]29[.گرفت  ميطرف اياالت متحد قرار
خاك منطقه صـحرا    اي  ه  كند كه طوفان    مي  استاد جغرافياي دانشگاه آكسفورد، گزارش     1آندرو گودي  

در خالل نيم قرن گذشته ها  طبق برآورد او تعداد اين طوفان    . كه زماني نادر بود اكنون بسيار شايع شده است        
خـاك سـطحي در اثـر فرسـايش بـاد      رفـتن   از جمله كشورهاي اين منطقـه كـه از دسـت   . ده برابر شده است  

. ، چاد، موريتاني، نيجريه شـمالي و بوركينـو فاسـو    كند عبارتند از نيجر     مي ين صدمات را به آنها وارد     تر  بيش
 متوسـط دو  طـور  بـه  60خاك كه در دهـه  هاي  در موريتاني كه در غرب دور آفريقا واقع است تعداد طوفان   

   ]30[.طوفان در سال بود امروزه به هشتاد طوفان در سال افزايش يافته است
يارد تن خـاك سـطحي را همـراه بـاد از ايـن               ميل 3/1خاك چاد ساالنه چيزي معادل      هاي    اكنون طوفان  

هـر  . گيري آن آغاز شـده، ده برابـر شـده اسـت             كه اندازه  ،1947كند كه اين ميزان از سال         مي كشور خارج 
باروري  كند و لذا    مي  ميليارد تن ذرات خاك را از آفريقا خارج        3 تا   2خاك چيزي حدود    هاي    ساله طوفان 

خـاكي كـه از     هـاي      طوفـان  ،عـالوه  بـه . يابـد   مي  كاهش           ً   آن مداوما   كخاك اين قاره و قدرت توليد بيولوژي      
قـدر خـاك در      نـوردد و آن     مي كند و اقيانوس اطلس را در       مي شود به سمت غرب حركت      مي آفريقا خارج 
  ]31[.زند  ميجاني صدمهركند و به جزاير م  ميكند كه آب را كدر  مي انباشتهآئيبجزاير كار

 كـشاورزي  1996 و 1987در فاصله ها  ي آغاز شد كه در برخي از استان    در چين شخم بيش از حد زمان       
در مغولـستان داخلـي ميـزان        ً    مـثال   .چـين گـسترش يافـت   هـاي     به سمت شمال و غرب يعني به سوي چراگاه        

كـه در طـي   هايي    ساير استان . افزايش يافت % 22 ميليون هكتار يعني     1/1زير كشت طي اين مدت      هاي    زمين
افزايش دادنـد عبارتنـد از اسـتان هيلونگيانـگ،          % 3كشاورزي خود را بيش از      هاي    ن زمين  سال ميزا  9همين  

بـه زيـر كـشت رفتـه              ً    شديدا     كه ،فرسايش بادي شديد خاك اين منطقه     . هونا، تبت، كوئينگائي و ژينگيانگ    
اورزي در نتيجـه اكنـون كـش   . فقط مناسب چراي كنترل شده هستند ها     به روشني نشان داد كه اين زمين       ،بود

كـشاند    مـي  هايي  چين در گيرودار يك عقب نشيني استراتژيك از اين استان هاست و خود را به سوي زمين                
  ]32[.كه بتوانند توليد كشاورزي را تاب بياورند

گـرفتن    تـوان در الي     مـي  اثر ايـن فرسـايش را     . برد  مي فرسايش آب نيز مقدار زيادي از خاك را از بين          
دو مخـزن   . شود، مشاهده كرد    مي به دريا وارد  ها    ي كه از رودخانه   يال و  پر گل  مخازن آب و آب گل آلود و      

آب بزرگ پاكستان، يعني مانگال و تاربال، كه آب رودخانه سند را بـراي اسـتفاده در شـبكه آبيـاري وسـيع                
 از ظرفيت ذخيره خود را به علت پرشدن مخزن با گل و اليـي كـه از                % 1 سالكنند، در هر      مي كشور ذخيره 

  ]33[.دهند  ميشود، از دست  مي شده به مخزن واردداييز آبخيزهاي جنگل
 مـستعد فرسـايش     شـدت   بـه دار آن    شيب      ً    شديدا    هاي  نمياتيوپي كه كشوري است كوهستاني و خاك ز        

 آن با بـاران از دسـت  شدن   ميليارد تن خاك سطحي خود را به علت شسته       1است، پيوسته در هر سال قريب       

                                                 
1.Andrew Goudie 
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شود اتيوپي هميشه در شرف بروز قحطي باشد و هيچ وقت             مي از داليلي است كه موجب    اين يكي   . دهد مي
  ]34[. براي آن ايجاد كندنتواند چنان ذخايري از غله داشته باشد كه نوعي امنيت غذايي معنا دار

  ها وخامت اوضاع چراگاه
دو برابـر  هـا   گـاه دهد اما مـساحت چرا    مي كشاورزي تشكيل هاي    يك دهم سطح خشكي كره زمين را زمين       

از آن است كه توليد كـشاورزي را  تر  حاصل  يا كمتر دار يا شيبتر  چراگاه زميني است كه خشك   . آن است 
دهد و غالـب آن نيمـه بـاير      مي كه يك پنجم سطح خشكي كره زمين را تشكيل       ،اين نوع زمين  . تاب بياورد 

هـستند يعنـي   كننـده   حيوانـاتي نـشخوار  ها   دام.كند  مي ميليارد گاو و گوسفند و بز جهان را تغذيه        2/3 ،است
سازد علوفه را به گوشت گـاو و گوسـفند و شـير تبـديل       ميرا قادرها دارند كه آن  اي    ضمه پيچيده ها    اهگدست
  ]35[.كنند
 ميليون نفـر از مـردم جهـان دامـداراني هـستند كـه معـاش خـود را از راه نگهـداري گـاو و                           180قريب   

غـذا و اشـتغال خـود سـخت بـه            تـأمين    بسياري از كشورهاي آفريقـايي، بـراي      . ندكن  مي  تأمين گوسفند و بز  
، )از جملـه مغولـستان  ( همچنين بسياري از مردم ساكن خاورميانه، آسياي مركـزي .اند اقتصاد دامداري متكي 

تـرين ميـزان تمركـز       هندوسـتان كـه بـزرگ     . شمال غربي چين و بخش اعظم هند نيز چنين وضـعيتي دارنـد            
نيروي حمل و نقل و سوخت نيز به گـاو يـا      تأمين   شير بلكه براي   تأمين   ندگان را دارد نه تنها براي     كن نشخوار

  ]36[.گاوميش متكي است
 قراربرداري     بهره دامداري بزرگ تجاري مورد   هاي    توسط شركت       ً    عمدتا    هچراگادر ساير مناطق جهان      
گوسفند جهان را دارد    هاي    گلهترين    ز بزرگ آن چراگاه است يكي ا    هاي     زمين تر  بيشاستراليا كه   . گيرد مي
در آرژانتين، برزيل، مكزيـك     .  گوسفند 5شود يعني براي هر استراليايي        مي  ميليون گوسفند را شامل    95كه  

بـزرگ آمريكـاي شـمالي نيـز        هـاي     در دشـت  . بـسيار رايـج اسـت     هـا     و اروگوئه نيز پرورش دام در چراگاه      
  ]37[.يست به چراي دام اختصاص يافته استكه براي كشت گندم مناسب نهايي  زمين
 عمـده گوشـت گـاو       ، توجه دارند  ها   به نقش دامپروري   تر  بيش عامه مردم    گاوچند در توليد گوشت      هر 

در هر لحظه تنها جزء كـوچكي       ها     موجود در دامپروري   نسبت تعداد گاو  . شود  مي توليدها    جهان در چراگاه  
 عمـده حتـي در ايـاالت متحـد آمريكـا كـه      . چرنـد   مـي  علفزارهـا در   همان لحظـه  است كه    ياز تعداد بسيار  

  . يابند  ميپرواري تنها چيزي حدود چند ماه در دامداري پرورشهاي  جهان را دارد گوسالههاي  دامپروري
به نسبت جمعيت وسيع است سهم گوشت گاو و گوسفند در رژيـم             ها    در كشورهايي كه ميزان چراگاه     

تـوان    مـي از ميان كشورهايي كه مصرف سرانه گوشت گـاو آنهـا زيـاد اسـت          . تغذايي مردم بسيار زياد اس    
گوشـت گوسـفند در رژيـم غـذايي مـردم قزاقـستان و              . نتين، اياالت متحد، برزيل و استراليا را نـام بـرد          اآرژ
   ]38[.لند نقش بسزايي داردينيوز

نظيـري دارنـد      بي  توانايي اين نشخواركنندگان كه در تبديل علوفه به گوشت و شير براي مصرف انسان             
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 نفـر را  هـا     بافي جهان كه معـاش ميليـون       سازي و پشم    صنايع چرم  .كنند  توليد مي چرم و پشم نيز     در عين حال    
  . متكي استها  مواد خام خود به چراگاه تأمين كند براي  ميتأمين
آنهـا  % 5شـده و    تـا حـد كـم و متوسـط تخريـب            هـا     نيمي از علفزارها و چراگاه           ً    تقريبا    در سراسر جهان   
تـوان در سراسـر آفريقـا، خـاور ميانـه،             مـي  راحتـي  اين مشكل را بـه    .  مورد تخريب قرار گرفته است     شدت  به

در .  مـشاهده كـرد    ،افزايش يافتـه  ها    متناسب با افزايش جمعيت انسان    ها     كه تعداد دام   ،آسياي مركزي و هند   
 كه  ،تقاضاي صنعت دامداري        ً    غالبا    .متكي بودند  ميليون دام    273 ميليون آفريقايي به     238 ميالدي   1950سال  

% 50اقـل   حـد هـا    از ظرفيـت نگاهداشـت علفـزار   ،آفريقـايي اسـت  هاي  تمام كشور       ً    تقريبا    سنگ بناي اقتصاد  
  ]39[است تر بيش
 فشاري را كه ،ميانه است  كشورهاي خاور ترين     ميليون جمعيت يكي از پرجمعيت     70 كه با قريب     ،ايران 

 ميليون گوسفند و    80 ميليون گاو و     9اين كشور با بيش از      . دهد  مي شود به خوبي نشان     مي دبه اين منطقه وار   
در اثـر اسـتفاده   هـا   وضعيت چراگـاه شدن   با وخيم،نظير آن است  بيپشم صنعت قالي بافي    تأمين    كه منبع  ،بز

اسـت ميـزان    در كشوري كـه تعـداد گوسـفند و بـز آن بـيش از تعـداد انـسان ه                   . بيش از حد آنها روبروست    
هـا     اكنون كـه چراگـاه     لكن. بسيار زياد است        ً    معموال    مصرف گوشت گوسفند موجود در رژيم غذايي مردم       

تواند دوام    نمي ها   جمعيت فعلي دام   اند  گرفته تا حد نهايي ظرفيت خود و حتي فراتر از آن مورد استفاده قرار            
  ]40[.بياورد
 كـه مـسئوليت   ،1978 اصـالحات اقتـصادي سـال       پـس از  . چين نيز با چالش دشوار مشابهي روبروسـت        
 ،كشاورز و دامدار منتقل شـد     هاي    توليد سازمان داده شده توسط دولت به خانواده       هاي    داري از گروه   مزرعه

العـاده   فـوق ر در نتيجه جمعيت گاو و گوسفند و بـز كـشو          . را از دست داد   ها    دولت كنترل خود بر تعداد دام     
 ميليـون   95 ،معـادل چـين اسـت            ً      تقريبـا      كه ظرفيت چراي مراتع آن     ،ت متحد  اياال كه  درحالي. افزايش يافت 

 رأس   ميليـون  7 ايـاالت متحـد      كـه   درحـالي . اسـت  رأس    ميليـون  107چـين   هـاي      تعداد گاو  ،س گاو دارد  أر
شـمالي و  هاي  كه در استانها  اين دام .را در خود جاي داده است    رأس    ميليون 339گوسفند و بز دارد، چين      

دهـد    مـي  بعد بقيه كار را بـاد انجـام       . كنند  مي پيوسته پوشش گياهي زمين را نابود     اند     تمركز يافته  غربي چين 
   ]41[.كند  ميمولد را به بيابان تبديلهاي  برد و چراگاه  مييعني خاك را با خود

زدهي از ميـزان بـا   هـا     در همه كشورهاي در حال توسعه ميزان علوفه الزم بـراي تغذيـه دام                    ً    تقريبا    اكنون 
از  تـر   بـيش در هندوسـتان تقاضـاي علوفـه بـسيار           .علوفه فراتر رفته است    تأمين   و ساير منابع  ها    پايدار چراگاه 

  ]42[.گاو الغر و غير مولد استها  عرضه آن است و نتيجه آن ميليون
كاهـد و بـدين ترتيـب خـسارت           مـي  هـا   تخريب زمين در اثر چراي بيش از حد پيوسـته از بـاروري دام              
ت كاهش بـاروري  صور بهها    در مراحل اوليه افزايش بيش از حد چرا، هزينه        . كند  مي دي سنگيني وارد  اقتصا

 كند و موجب فرسايش خاك      مي اما اگر اين فرآيند ادامه يابد پوشش گياهي را نابود         . شود  مي زمين آشكار 
هـا   از زمان رشـد جمعيـت دام      ي  ا  در نقطه . كند  مي شود و در نهايت چراگاه را به زمين باير و بيابان تبديل            مي
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 كاهد و ظرفيت كره زمين براي حفـظ تمـدن كـاهش          مي از نظر زيستي مولد   هاي    مساحت زمين  رفته رفته از  
  ]43[.يابد مي

  پيش روندههاي  بيابان
زمين مولـد را      يعني فرايندي كه از طريق استفاده بيش از اندازه از زمين و سوء مديريت              ،زايي سفانه بيابان أمت

هر چيزي كه علف يا درختـان محـافظ خـاك را از بـين ببـرد                 . كند، بسيار رايج است     مي زمين باير تبديل  به  
تـر     بـاد ذرات ظريـف     ،زايـي  در مراحل اول بيابان   . كند  مي پذير  خاك را در مقابل فرسايش باد و آب آسيب        

ني كـه ذرات ظريـف      زمـا . شـود   مـي  شرح داديم ايجـاد      ً  قبال   خاك كه   هاي    برد و طوفان    مي خاك را با خود   
شوند و    مي رسد كه آنها نيز با باد روفته        مي ها  يعني شن تر    وسيله باد روفته شد نوبت به ذرات درشت        خاك به 
  . كنند  ميشن محلي ايجادهاي  طوفان

 ميليـارد نفـر   8/4كه در مجموع قريب به اي   عمده جهان در آسيا و آفريقا يعني دو منطقه        هاي    زايي بيابان
كه در كـشورهاي  هايي  جمعيت. متمركز شده است  اند     ميلياردي جهان را در خود جاي داده       5/6از جمعيت   

 تـر   كننـد پيوسـته در اثـر پيـشروي صـحرا بـه سـمت شـمال در هـم فـشرده                       مـي  س آفريقا زندگي  أواقع در ر  
  ]44[.شوند مي

لـي جنـوب كـشيده    در نوار وسيع نيمه بايري كه از شرق تا غرب آفريقا بين بيابان صحرا و منـاطق جنگ              
در همه كشورهاي   . شده منطقه ساحل قرار دارد كه در آن كشاورزي و گله داري با يكديگر همپوشي دارد               

اين منطقه از سنگال و موريتاني در غرب آن گرفته تا سودان و اتيوپي و سـومالي در شـرق، تقاضـاي تعـداد       
  ]45[.كند  ميا به بيابان تبديلي رتر بيشهر چه هاي  پيوسته زمينها  و دامها  فزاينده انسان

هـاي    و زمـين  هـا      هـزار هكتـار از چراگـاه       351كـشور آفريقاسـت سـاالنه       تـرين     نيجريه كـه پرجمعيـت     
 1950 هـاي    جمعيت نيجريه در فاصله سال     كه  درحالي. دهد  مي زايي از دست   كشاورزي خود را در اثر بيابان     

برابر شده است، در همـين مـدت جمعيـت     ش يافته و چهار ميليون نفر افزاي132 ميليون نفر به  33 از   2005تا  
 51       ً    تقريبـا    ميليـون گـاو و  15نيـاز  . برابر شده است رسيده و يازده رأس  ميليون66 ميليون به 6آن از هاي    دام

كشور است و در نتيجـه بخـش       هاي    ميليون گوسفند و بز كشور به علوفه بيش از توان بازدهي پايدار چراگاه            
شـده تـا سـال      بينـي      پـيش  اگر جمعيت نيجريه همان طور كـه      . شود  مي  به بيابان تبديل   رفته تهشمالي كشور رف  

  ]46[. ميليون نفر افزايش يابد، وخامت اوضاع سرعت خواهد گرفت258 به 2050
آقـاي محمـد جاريـان رئـيس سـازمان          . را متحمل شـده اسـت     هايي    شكستها    ايران نيز در نبرد با بيابان      

 روستا را در استان جنـوب شـرقي         124 شن، طوفان    گزارش كرد كه   2002زايي ايران در سال      مقابله با بيابان  
ها   در اين منطقه شن روان چراگاه     . سيستان و بلوچستان مدفون كرده و موجب تخريب كامل آنها شده است           

  ]47[.اند و كشاورزان از معاش خود محروم شدهاند  گرسنه ماندهها  را پوشانده و دام
صحراي راجستان پيوسـته بـه سـمت    . سايه ايران يعني افغانستان نيز با وضع مشابهي روبروست    كشور هم  
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گروهـي از متخصـصان برنامـه       . دهـد   مـي  كشاورزي را مورد تعدي قـرار     هاي    كند و زمين    مي غرب پيشروي 
 روستا در اثر شن و خاكي كه بـاد بـا    100حدود  "كنند كه     مي  گزارش (UNEP(محيط زيست سازمان ملل   

هـاي    سـمت زمـين    در شـمال شـرق كـشور شـن روان پيوسـته بـه             . "زير خاك مدفون شـده انـد       ود آورده خ
چـراي   كند زيرا مسير حركت آن بـه علـت          مي فوقاني حوضه رودخانه آمودريا حركت    هاي    كشاورزي پهنه 

 گـروه ارسـالي   . همـوار شـده اسـت          ً      كـامال     خود را از دسـت داده و      كننده    بيش از حد، پوشش گياهي تثبيت     
UNEP      را مـسدود  ها  رتفاع پانزده متر ايجاد شده كه جادهاشني به هايي   مشاهده كرد كه در بعضي نقاط تپه

  ]48[.جديدي بسازندهاي  جادهاند  منطقه مجبور شده كرده و در اثر آن ساكنان
 مؤسـسه    مـدير  1وانـگ تـائو   . گرفتـار شـده اسـت     زايـي      بيابان چين بيش از بقيه كشورهاي مهم جهان به        

در كـشور چـين تهيـه    زايـي    بيابـان يست محيطي و تحقيقات مهندسي نواحي سرد و باير گزارشي از تسريع    ز
 كيلـومتر مربـع     1560 متوسـط هـر سـاله        طـور   به 1975 تا   1950كند كه در فاصله       مي او گزارش . كرده است 

 در سال افزايش يافتـه و    كيلومتر مربع    2100 اين مقدار به     1987 و   1975بين  . زمين به بيابان تبديل شده است     
 كيلومتر مربع افزايش يافته، يعني ساالنه اين مقدار از زمين به           3600از آن سال تا پايان قرن بيستم اين رقم به           

   ]49[.بيابان تبديل شده است
بلكـه بـا    . آن ادعـا دارنـد     جنگ نه با دشـمنان و مهـاجميني كـه بـر قلمـرو             . چين اكنون در جنگ است     
جديـد پيوسـته    هـاي     كند و بيابـان     مي قديمي پيوسته پيشرفت  هاي    بيابان. يابد  مي يوسته توسعه كه پ هايي    بيابان
دارد تـا در آن واحـد در         مـي  زنـد و پكـن را وا        مـي  گيرد و مانند نيروهاي چريكي غافلگيرانه ضربه        مي شكل

تاي واقـع در   هزار روس24كند كه ظرف نيم قرن گذشته قريب     مي وانگ تائو گزارش  . چندين جبهه بجنگد  
زيـرا شـن روان آنهـا را در خـود فـرو بـرده          انـد      نسبي تخليـه شـده     طور  به كامل يا    طور  بهشمال و غرب چين     

   ]50[.است
گيـرد    مـي  تأشني كه از مناطق شمال غرب كشور و مغولستان غربي نش          هاي    با طوفان      ً    كامال    مردم چين  

هـاي   شوند كه توفان  ميالرشد اجعه اكولوژيكي سريع آشنا هستند، اما مردم بقيه جهان تنها وقتي متوجه اين ف          
 سراسـر غـرب ايـاالت    2001 آوريـل سـال   18در  . دهنـد   مي عظيم شن، خارج اين منطقه را مورد حمله قرار        

غبـار   طوفـان  ايـن تيرگـي ناشـي از   . متحد از شمال مرز آريزونا گرفته تا كانادا از غبـاري تيـره پوشـيده شـد         
كـه   طوفـان  ايـن . آوريل از ناحيه شمال غربي چـين و مغولـستان برخاسـته بـود    عظيمي بود كه در روز پنجم   

  ميليـون تـن خـاك سـطحي حمـل     100 كيلـومتر بـود بـا خـود قريـب       1800عرض آن به هنگام ترك چين       
                                     ً            كشد تا از طريق فرآينـدهاي طبيعـي مجـددا            مي طولها    كرد، خاكي كه يكي از منابع طبيعي است و قرن          مي

  ]51[.تشكيل شود
وفـان خـاك عظيمـي      ط كره جنوبي را     2002حدود يك سال بعد يعني در دوازدهم آوريل سال               ً  قريبا    ت

                                                 
1.Wang Tao 
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وفان تنفس براي ساكنان سـئول دشـوار و مـدارس ايـن             طدر اثر اين    . فرا گرفت كه آن نيز از چين آمده بود        
بر . ل تنفسي داشتند  پر شد از بيماراني كه همگي مشك      ها    شهر تعطيل شد، پرواز هواپيماها لغو شد و درمانگاه        

فـصل  "از فرا رسيدن آنچـه خـود        ها    اي امروزه كره . اثر اين طوفان قيمت خرده فروشي كاالها كاهش يافت        
   ]52[. واهمه دارندشدت بهخاك اواخر زمستان و اوايل بهار  طوفان نامند، يعني  مي"پنجم
قابـل  هاي  تنها شاخص طوفان دهد اين دو  ميمهمي كه هر ساله در چين روي طوفان 10در ميان حدود   

شـود،    مـي مهمي كه اكنون در شمال و غـرب چـين آشـكار       يت از خارج بود كه از فاجعه زيست محيطي        ؤر
   ]53[.است عامل اصلي اين فاجعه چراي بيش از حد دام. كرد  ميحكايت

را  اي  تـصاويري مـاهواره    "ادغـام صـحراها و پيـشروي آنهـا        "سفارت آمريكا در گزارشي تحت عنوان        
يابند و در هم      مي دهند دو صحراي بزرگ واقع در شمال چين پيوسته گسترش           مي كند كه نشان    مي توصيف
 مغولـستان داخلـي و گانـسو را       هـاي     كنند كه اسـتان     مي را ايجاد تري    شوند و صحراي واحد بزرگ      مي ادغام
يعنـي بيابـان تاكالمـا و بيابـان         در غرب اين منطقه يعني در استان سـينكيانگ دو بيابـان پهنـاورتر               . پوشاند مي

. رسـد كـه بـه زودي بـه هـم خواهنـد پيوسـت          مـي  نظـر   بـه شـوند و      مـي  تـر   كومتاگ پيوسته بـه هـم نزديـك       
   ]54[.روند  مي به زير شن روان فرو          ًكنند مرتبا   ميكه از بين اين دو بيابان عبورهايي  راه بزرگ

 58 كه سـاالنه     ،در برزيل . يابند  مي زيك گسترش پيوسته در برزيل و مك    ها    در آمريكاي التين نيز بيابان     
 300حـدود   زايـي      بيابـان   خسارات اقتـصادي   ،رود  مي به اين علت از دست    را  ميليون هكتار زمين كشاورزي     

مكزيك كه سهم   . دهد  مي ميليون دالر در سال برآورد شده كه غالب آن در ناحيه شمال شرقي كشور روي              
اكنون تخريب زمين موجب    . ي نيز دارد  تر  بيشپذيري     آسيب ،است تر  بيشر  آن از زمين باير و نيمه باير بسيا       

 هزار نفر مكزيكي خانه و كاشانه خود را در جستجوي شـغل در شـهرهاي مجـاور و يـا در                      700شده ساالنه   
   ]55[.اياالت متحد ترك كنند

تـرين    كه مهم، چراي بيش از حد، و قطع بيش از حد درختان،در تعدادي از كشورها شخم بيش از حد    
. شـوند   مـي   پيوسـته تـشديد    هـا،   علـت رشـد جمعيـت و رشـد تعـداد دام             بـه  ،هـستند زايي     بيابان عوامل فرايند 

به كنترل رشد جمعيت   اكنون منوط،زمين در اثر فرايند بيابان زايي  ي  تر  بيشمقدار  شدن    جلوگيري از بلعيده  
  . استها  و مهار تعداد دام

  سقوط شيالت
 دوم، رشد سريع جمعيت و افزايش مداوم درآمد، تقاضـا بـراي غـذاهاي دريـايي را بـا                    بعد از جنگ جهاني   

 آمد، از جمله وجود بهصيد ماهي   وريآ فنكه در   هايي    در همان زمان پيشرفت   . سابقه افزايش داد    بي آهنگي
بـسيار  ي  هـا   ساخت از اقيانوس    مي يخچالدار بسيار بزرگ كه صيادان را قادر      اي    كارخانههاي    پيدايش كشتي 

  . گيران اجازه داد تا به تقاضاي رو به رشد جهان پاسخ دهند برداري كنند، به ماهي دور بهره
 شـدت   بـه  نـوزده ميليـون تـن بـود          1950 ميزان صيد مـاهي كـه در سـال           ،در پاسخ به اين افزايش تقاضا      
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 برابر كه بـيش از      5شد  اين ر .  ميليون تن رسيد   93 به اوج خود در تاريخ يعني        1997افزايش يافت و در سال      
ي كـه   طـور   به افزايش داد    شدت  به مصرف سرانه غذاي دريايي را       ،دو برابر رشد جمعيت در همان دوره بود       

 17 بـه اوج خـود يعنـي         1988 هفت كيلوگرم بـه ازاي هـر نفـر بـود در سـال                1950اين شاخص كه در سال      
   ]56[. كيلوگرم سقوط كرده است14 حدود از آن سال تا امروز ميزان مصرف سرانه ماهي به. كيلوگرم رسيد

هـاي    هاوردشـود فـر     مي موجب نوين بازاريابي موادغذايي  هاي    كند و روش    مي چندان كه جمعيت رشد    
امـروز  . يابد  مي نيز پيوسته افزايش  ها    از مردم قرار گيرد، مصرف اين غذا      ي  تر  بيشدريايي در دسترس تعداد     

در نتيجـه   . گيرنـد   مـي  برداري قـرار   خود يا بيش از آن مورد بهره      شيالت جهان در حد ظرفيت پايداري       % 75
  ]57[.اند رو به فرو افت و انحطاط دارند و برخي از آنها سقوط كرده بسياري از آنها

سـال    و در  ،اند تي از دانشمندان كانادايي و آلماني در اين زمينه انجام داده          أماندني كه هي   ياد بهاي    مطالعه 
ماهيان بـزرگ   % 90 سال گذشته    50به اين نتيجه رسيده است كه ظرف         ر به چاپ رسيد،    در مجله نيچ   2003

  كانـادا و رئـيس  2ي ماهيان در دانشگاه دالهوزي   شناس   متخصص زيست  1 رنسوم ميرز  .اند  پديد شده  انوسي نا ياق
هـاي    از ماهي بالدار بزرگ و    هاي     از نيزه ماهي غول آسا گرفته تا تن        ": گويد  مي دانشمندان اين گروه   ميعل

هاي   گيري صنعتي اقيانوس    ماهي .اند  الجثه گرمسيري گرفته تا ماهي كد قطب جنوب، همه از ميان رفته            عظيم
   ]58[ ".هيچ مرزي در آبها دست نخورده نمانده .جهان را از وجود ماهي پاك كرده است

 ميـزان ايـن            ً     مـا سـريعا   ، كنون يعني از زمان آغاز صيد صنعتي تا1950 از سال ": افزايد  ميميرز در ادامه  
 و اين كـار را فقـط در برخـي منـاطق و فقـط در      ايم،  كاهش دادهميزان اوليه آن% 10از  تر    منبع پايه را به كم    

مـاهي را از منـاطق       درشـت انـدام   هـاي     بلكـه كـل جمعيـت ايـن گونـه         ايم    مورد برخي از ماهيان انجام نداده     
   ]59[".ايم گرمسيري گرفته تا قطب جارو كرده

 1990 ساله ماهي كد كانادا در اوايل دهه         500شيالت  . كنند  مي شيالت در سراسر جهان پيوسته سقوط      
 شـيالت سـاحل     ..كـار شـدند     بـي  فرآوري مـاهي از كـار     هاي     صياد و كارگر كارخانه    40000سقوط كرد و    

د و بـه مرحلـه سـقوط        كنـ   مـي  در اروپا شيالت ماهي كد پيوسته سقوط       .انگلند نيز زياد از آن عقب نماند       نيو
شيالت ماهي كد اروپا نيز ممكن است مانند كانادا چنـان تهـي شـده باشـد كـه ديگـر بـه           . آزاد رسيده است  

طبيعت را براي توقف صيد بيش      هاي    العجل توانند ضرب   نمي كههايي    كشور. برگشت رسيده باشد    بي مرحله
   ]60[.شوند  مياز حد رعايت كنند با افت و سقوط شيالت روبرو

معروف سوشي توكيو   هاي    ر ماهي تن اقيانوس اطلس كه صيد در آن بسيار شديد بوده و رستوران             يذخا 
. كـاهش يافتـه اسـت     % 94آور يعنـي حـدود       بهتاي    گونه  به ،پردازند  مي  دالر 50,000براي انواع بزرگ آن     

هـاي    تـا ايـن گونـه   طـول خواهـد كـشيد   ها   كامل متوقف شود باز هم سالطور بهها  حتي اگر صيد اين ماهي 

                                                 
1.Ransom Myers 
2.Dalhousie 
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 صيد ماهي استرژن دريـاي خـزر كـه بهتـرين خاويـار جهـان از آن بـه دسـت                    . ديرينه سال دوباره احيا شوند    
علـت عمـده ايـن     .  تن سقوط كرد   461 به   2000 تا سال    ، تن 27700 يعني   1997آيد از اوج خود در سال        مي

   ]61[.گيرد  ميني صورت غير قانوطور به صيد بيش از حد است كه بخش عمده آن ،كاهش عظيم
منگـرو و يـا     هـاي     ساحلي، بـاتالق  هاي    خود به مانداب  گذاري    اقيانوس براي تخم  هاي    ماهي% 90قريب   

 طـور  بـه منگـرو  هاي  در كشورهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري بيش از نيمي از جنگل. نياز دارندها   رودخانه
در .  استتر بيشحلي كشورهاي صنعتي از آن هم ساهاي  ماندابشدن    ميزان ناپديد . كامل ناپديد شده است   

مـاهي مديترانـه اسـت ميـزان از         هـاي     ساحلي آن محل نـشو و نمـاي بـسياري از گونـه            هاي    ايتاليا كه مانداب  
   ]62[.رسيده است% 95كننده  به رقم خيرهها  ماندابرفتن  بين

مناطق گرمـسيري   هاي    ي ماهي خسارات وارده به جزاير مرجاني، كه محل بسيار مناسبي براي نشو و نما             
  درصـد 2004 و سـال  2000بـين سـال   . و نيمه گرمسيري اسـت، نيـز صـدمات بـسياري بـه بـار آورده اسـت           

چنـدان كـه وضـعيت جزايـر مرجـاني          . افزايش يافـت  % 20به  % 11مرجاني آسيب ديده جهان از      هاي    صخره
   ]63[.گرايد  مي نسبت به وخامتشود وضعيت شيالتي كه به آنها وابسته است نيز به همان  ميتر وخيم
شماري روبروست، اما اين صيد بيش از حد است كـه بـيش از همـه                 منابع ماهي اقيانوسي با خطرات بي      

 از جمله استفاده از امواج صوتي بـراي تعقيـب           ،نوين صيد هاي    وريآ  فن با پيدايش . كند  مي ماهيان را تهديد  
تواند چندين بـار      مي ي كه مجموع آنها آن قدر بلند است كه        دستجات ماهيان يا كاربرد تورهاي بسيار وسيع      

  .  افزايش يافته استشدت به ميزان صيد ماهي ،دور كره زمين را دور بزند
هـا   حكومـت .  گرفته استكار بهنوعي اقتصاد است كه امروز را به ضرر فردا             ً    عمدتا    صيد تجاري اكنون   

خود از صيد فردا حمايت كنند و جوامـع         هاي    گذاشتن كشتي گيران به كنار     در پي آنند كه با واداشتن ماهي      
 مـضحك   .انـد   آينـده خـود گيـر كـرده        تـأمين    متكي بر صيد ماهي نيز بين ضرورت كسب درآمـد امـروز و            

هـاي    قـديمي دولتـي اسـت كـه وام        هاي    گيري يارانه  اينجاست كه يكي از دالئل وجود ظرفيت اضافي ماهي        
گيـري جديـد در      ماهيهاي    جديد و قالب  هاي    در قايق گذاري     سرمايه بزرگي را با شرايط بسيار خوب براي      

   ]64[.دهد  ميگيران قرار اختيار ماهي
بنياد استوار بود كه روندهاي گذشته صيد اقيانوس در آينـده نيـز          بي گيري بر اين عقيده    ماهيهاي    يارانه 

ذشته به معني آن اسـت كـه ايـن          شد رشد صيد در گ      مي به اين معني كه تصور    . همچنان ادامه خواهد داشت   
گفتنـد صـيد دريـايي      مـي هشدار ديرين متخصـصان دريـايي فـائو كـه    . رشد در آينده نيز ادامه خواهد يافت      
   ]65[.شد  ميناديده گرفته      ً  عمدتا  روزي به حد نهايي خود خواهد رسيد

 چـالش   ،ه اروپـا  حتي در بين كشورهايي كه عادت داشتند با يكديگر كار كنند مانند كشورهاي اتحادي              
 كـشورهاي   1997در آوريـل    . تواند بسيار دشوار باشـد      مي صيد در سطح پايدار   كردن    مذاكره بر سر محدود   

اروپايي پس از مذاكراتي طوالني در بروكسل به توافق رسيدند كه ظرفيـت صـيد ناوگـان اتحاديـه اروپـا را                  
ـ  اهي س     و مـ   مـاهي،  ، شـاه   ماننـد مـاهي روغـن      به خطر افتاده  هاي    براي گونه         و بـراي   % 30ي شـمال تـا      ل دريـا
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 و مـاهي شمـشيري تـا    زرگمانند ماهي روغن درياي بالتيك و ماهي تن بـ اند  كه بسيار صيد شدههايي   ماهي
خبر خوب اين بود كه باالخره اتحاديه اروپا به اين توافق رسيد كه صيد ماهي را كـاهش    . كاهش دهند % 20
روند سقوط منـابع شـيالت ايـن منطقـه كـافي      كردن  براي متوقفخبر بد آن بود كه اين مقدار كاهش    . دهد
   ]66[.نيست
رفت و صيد ماهي روغن و ماهي نرم باله را در خـالل             تر     اتحاديه اروپا از اين پيش     2001در ژانويه سال     

صيد ساالنه ماهي روغـن كـه در اواسـط          . آن هاست ممنوع كرد   ريزي     هفته از فصل بهار كه دوران تخم       12
 به پنجاه هزار تـن در سـال كـاهش يافتـه بـود و بـا ايـن           2000 سيصد هزار تن در سال بود تا سال          1980دهه  

 تمـام مقامـات اتحاديـه اروپـا       . بـراي حفـظ شـيالت بـود       اي    مقدار كاهش اين قـدم اخيـر كوشـش نوميدانـه          
ط آن يعني سـال     دانستند كه شيالت ماهي روغن نيوفاندلند كانادا كه زماني بسيار عظيم بود از زمان سقو               مي

در دسـامبر سـال     .  تا كنون با وجود ممنوعيت كاملي كه بر صيد آن اعمال شده هنوز احيا نشده اسـت                 1992
   ]67[.را براي مديريت شيالت خود تصويب كردتري  گيرانه  اتحاديه اروپا برنامه سخت2002
. شـود   مـي شـيالت وارد ي بـر بقيـه منـابع        تـر   بـيش كند فشار     مي هنگامي كه يكي ازمنابع شيالت سقوط      

كه اتحاديـه اروپـا بـر صـيد منـابع      هايي  بامحدوديت. شود  ميسرعت به كمبود جهاني تبديل كمبود محلي به  
بـسيار عظيمـي دريافـت    هـاي    گيري اروپا، كه يارانـه     افتاده خود اعمال كرده است ناوگان ماهي       خطر ماهي به 

يـري در سـواحل كـشورهاي سـنگال، موريتـاني،           گ كرده، به ساحل غربي آفريقا روي آورده و مجوز ماهي         
گيري ژاپن، كـره   در اين مناطق بين آنها و ناوگان ماهي. مراكش، گينه بيسائو، و دماغه ورده را خريده است  

در كـشورهاي فقيـري ماننـد موريتـاني و گينـه بيـسائو              . جنوبي، روسيه و چين رقابت سختي در گرفته است        
   ]68[.كند  مي تأمينيري حدود نيمي از درآمدهاي دولت راگ درآمد حاصل از فروش مجوز ماهي

گيـران   در سـنگال كـه زمـاني مـاهي        . كنـد   مي شيالت آنها نيز پيوسته سقوط    ها    اما از بخت بد آفريقايي     
ايـن  هـا     سرعت قايق كوچك خود را از مـاهي لبريـز كننـد، اكنـون در بـسياري از روز                   هتوانستند ب   مي محلي
 يكي  ريش سفيد همان طور كه    . گيرند كه كفاف هزينه سوخت آنها را بدهد         نمي هيگيران آن قدر ما    ماهي

   ]69[".به سنگال راه يافت گيري  ماهيقراردادهايبا اين فقر  ": از قبايل سنگال گفته است
 ميليون تن در سال را تاب بيارود و اگـر جمعيـت جهـان               95جهان نتواند صيد بيش از      هاي    اگر اقيانوس  

پيوسته سقوط  بيني     پيش قابلاي    ازاي هر نفر تا آينده      ميزان صيد اقيانوسي به    ،رشد خود ادامه دهد   همچنان به   
 در طول عمر خـود  ،كرد  مينسلي كه در خالل جنگ جهاني دوم دوران جواني خود را سپري         . خواهد كرد 

روز شاهد كاهش مـداوم  اين نسل يعني كودكان ام  هاي    نوه. ازاي هر نفر بود    صيد ماهي به  شدن    برابر شاهد دو 
   ]70[.دريايي خواهند بودهاي  مصرف غذا

 تواند از طريق شيالت اقيانوسي  نميجهان براي غذاي دريايي ديگر     نتيجه نهايي آن كه تقاضاي فزاينده      
اگر قرار باشد برآورده شود اين كار تنها از طريق گسترش مراكز پـرورش مـاهي ميـسر خواهـد                . شودتأمين  
ي كه ماهي در استخر يا قفـس قـرار گرفـت بايـد بـه آن خـوراك داد كـه ايـن خـود فـشار بـر                              اما زمان . بود
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   .كشاورزي را خواهد افزودهاي  زمين

  گونه هاشدن  ناپديد
دهد كه از زمان پيدايش حيات تا كنون پنج انقراض بزرگ صـورت گرفتـه                 مي ي نشان شناس  مدارك باستان 

. يكجا و كلي حيات بر روي كره زمـين بـوده اسـت   شدن   فقيرنشيني تكاملي و است كه هر يك بيانگر عقب    
 ميليون سال پيش روي داد كه به احتمال قوي ناشـي از  65دسته جمعي آخرين آنها  هاي    از ميان اين انقراض   

برخورد يك شهاب سنگ بزرگ با كره زمين بود كه مقادير وسيعي گرد و غبـار را بـه داخـل جـو پرتـاب                         
ري هوا در اثر اين واقعـه نـسل دايناسـورها و حـداقل يـك پـنجم از ديگـر انـواع                       سريع و فو  شدن    سرد. كرد

   ]71[.موجود حيات را براي هميشه از كره زمين محو كرد
قبلـي كـه ناشـي از       هـاي     بر خالف انقراض  . اكنون ما در مراحل اوليه ششمين انقراض تاريخ قرار داريم          
براي اولين بـار در تـاريخ طـوالني كـره زمـين يكـي از                . رد انساني دا  أطبيعي بود اين انقراض منش    هاي    پديده
  . تواند بخش اعظم حيات را ريشه كن كند  ميرسيده كهاي  به مرحلهها  گونه
دهنـد و خـدماتي       مي  اكوسيستم كره زمين را نيز تغيير      ،شوند  مي آنگاه كه اشكال مختلف حيات ناپديد      

بذرها، مهار حشرات و چرخـه مـواد مغـذي را           كردن    راكندهدهد مانند گرده افشاني، پ      مي را كه طبيعت ارائه   
كند و در صـورتي كـه ادامـه      ميپيوسته تار و پود حيات را تضعيف     ها    اين نابودي گونه  . دهند  مي نيز كاهش 

 تواند شكاف عظيمي در اساس حيات ايجاد كند و تغييراتي غيـر قابـل بازگـشت و بـالقوه غيـر قابـل               مي يابد
  . تم كره زمين پديد آورددر اكوسيسبيني  پيش
بـاراني  هـاي   ناشـي از انهـدام جنگـل         ً    عمـدتا   بسيار زيادي در اثـر نـابودي زيـستگاه خـود كـه       هاي    گونه 

سـوزانيم در     مـي  باراني آمازون را  هاي     هنگامي كه ما جنگل    .اند  گرمسيري است در معرض خطر قرار گرفته      
. بريم  مي اطالعات ژنتيكي را از بين    هاي    كتابخانهن  تري  واقع انبار بسيار بزرگ ژنتيك جهان و يكي از بزرگ         

مخزن اطالعات ژنتيكي جهان را چنان بنگرننـد كـه مـا    ترين  زدن بزرگ ممكن است روزي اخالف ما آتش 
  . نگريم  مي قبل از ميالد48سوزي كتابخانه بزرگ اسكندريه در سال  اكنون به آتش

هـاي   و آلـودگي شـيميايي يـا ورود گونـه          رارتتغيير زيستگاه حيات وحش در اثـر افـزايش درجـه حـ             
بـه مـوازات    .  كـاهش دهـد    شـدت   بـه حيـواني را    هـاي     گياهي و هم گونـه    هاي    تواند هم گونه    مي خارجي نيز 

 مـا . يابد  مي كه ما با آنها در كره زمين سهيم هستيم پيوسته كاهش          هايي    تعداد گونه ها    افزايش جمعيت انسان  
اگـر تنـوع بـسيار غنـي     . نوشت كل حيات موجود در كره زمين جدا كنيمتوانيم سرنوشت خود را از سر  نمي

خـواهيم  تـر      مـا نيـز فقيـر                                               ً               مداوم كاهش يابد و حيات فقيرتـر شـود نهايتـا            طور  بهايم    حيات كه ما به ارث برده     
   ]72[.شد

هـستند يـا در معـرض خطـر انقـراض           پـذير     پرندگان، پستانداران و ماهياني كه آسـيب      هاي    درصد گونه  
 نـوع   4776از  % 23 گونـه پرنـده جهـان،        10000از حدود   % 12. ي قرار دارند اكنون دو رقمي شده است       فور
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   ]73[. ماهي دنيا در خطر هستندهاي از كل گونه% 46گونه پستاندار جهان و قريب 
اتحاديـه  .  نوع شناخته شده به غير از انسان در معـرض خطـر جـدي قـرار دارنـد                  240از ميان پستانداران     
 95جـدود   . در معـرض انقـراض قـرار دارنـد        ها    دهد كه قريب نيمي از اين گونه        مي ت جهاني گزارش  حفاظ

اي    يعني جايي كه نابودي زيستگاه خطر عمـده        ،كنند  مي پستاندار جهان در برزيل زندگي    هاي    گونه از گونه  
ايـن خطـر بـه    . ختـه اسـت  پستاندار را به خطر انداهاي    شكار نيز بسياري از گونه    . براي آنها ايجاد كرده است    

ويژه در غرب آفريقا و ناحيه مركزي آن بسيار برجسته است زيرا در اين منطقه وخامـت وضـعيت غـذايي و      
بري احداث شده، بازار جـذابي بـراي گوشـت ايـن حيوانـات ايجـاد كـرده                    براي چوب          ً كه اخيرا  هايي    جاده
   ]74[.است
است، ممكن  تر     شامپانزه آفريقاي شرقي كوچك    ميمون بونوبوس آفريقاي غربي، ميمون بزرگي كه از        

امـا ايـن بـه هـيچ        . خويشاوند زنده ما باشـد    ترين    است هم از نظر ژنتيك و هم از نظر رفتار اجتماعي نزديك           
تعـداد  . بران نشده اسـت    آن به دست چوب   هاي    وجه مانع از تجارت گوشت اين حيوان و يا نابودي زيستگاه          

 1980كننـد، در سـال     مـي  انبوه جمهوري دمكراتيك كنگـو زنـدگي      هاي    لدر جنگ       ً    عمدتا    بونوبوس ها، كه  
هـا    بونوبـوس % 97ظرف يك نسل انساني      . نفر رسيده است   3000شد و امروز به       مي حدود صد هزار برآورد   

   ]75[.اند از ميان رفته
حـدود  . پرندگان به علت قابل مشاهده بودن شاخص بسيار مفيـدي بـراي بررسـي تنـوع حيـات هـستند                    

از . يابـد   مـي  آنهـا پيوسـته كـاهش     % 70 گونه شناخته شده پرنده در جهان وجود دارد كه تعداد قريب             9775
بـه خطـر افتـاده      هـاي     از كـل گونـه    % 85.  گونه در معرض انقراض فوري قرار دارنـد        1212ميان اينها حدود    

پست بـاراني سـنگاپور     هاي    براي مثال در اثر نابودي وسيع جنگل       .اند  گرفتار تخريب و نابودي زيستگاه شده     
كـه زمـاني بـسيار      هـا     تعداد برخي از گونـه    .  گونه پرنده در اين كشور در سطح محلي منقرض شده است           61

هوبره درشت كه زمـاني  . فراوان بود اكنون به حدي كاهش يافته كه ديگر بازگشتي براي آنها متصور نيست  
قدري شكار شده كه در معرض انقـراض         هكنون ب شد ا   مي در پاكستان و كشورهاي مجاور آن به وفور يافت        

اينـان  .  گونه پنگوئن موجود در جهان يا به خطر افتاده و يـا در معـرض انقـراض اسـت                   17ده گونه از    . است
 دانشگاه اسـتانفورد، كـه مطالعـه        شناس   زيست ، 1 كاگان سكر كيو قلو    .اند  كره زمين شدن    قربانيان بالقوه گرم  

 ما اكنون جهان را چنـان تغييـر       ": گويد  مي كرده است هدايت  ت پرندگان جهان    را درباره وضعي  اي    جداگانه
   ]76[" .توانند خود را با آن تطبيق دهند  نميدهيم كه حتي پرندگان نيز مي

پرنـدگان نغمـه    تـرين      روي داده كاهش شديد جمعيـت محبـوب                ً كه اخيرا  اي    كننده واقعه بسيار ناراحت   
توكـاي  ،  بيـد مـشهوري ماننـد چكـاوك       هـاي     گذشـته جمعيـت گونـه      سال   30ظرف  . خوان انگلستان است  

رسـد هـيچ كـس بدانـد          نمـي  نظـر   بـه . كاهش يافته است  % 80 تا   50دار حدود    خوار خال  ، و مگس  آوازخوان

                                                 
1.Cagan Sekercioglu 
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 وقتـي علـت مـشكل را       .در آن نقش داشـته باشـند      ها    كش شود كه نابودي زيستگاه و آفت       مي چرا،اما تصور 
   ]77[. كرد كه اين سقوط سنگين متوقف شوددانيم مشكل بتوان اقدامي نمي

صـيد بـيش از حـد، آلـودگي      علل اصلي عبارتنـد از   . از همه موجودات ديگر در خطرند      تر  بيشماهيان   
هاي  از گونه% 37قريب  .آب شيرينهاي  و ساير اكوسيستم ها    آب و بيرون كشيدن بيش از حد آب رودخانه        

و يـا در خطـر انقـراض        انـد     زيستند يا منقرض شـده      مي اي شمالي و رودهاي آمريك  ها    ماهياني كه در درياچه   
در . ده گونه ماهي آب شيرين آمريكاي شمالي تنها ظرف يك دهه گذشـته ناپديـد شـده اسـت                  . قرار دارند 

 در اروپا وضع از اين هـم بـدتر          .اند  محلي و بومي ماهي از ميان رفته      هاي    گونه% 68نواحي نيمه باير مكزيك     
 گونه ماهي آب شيرين موجود يا به خطر افتاده يا در معـرض انقـراض قـرار                  193 گونه از    80در آنجا   . است

 گونه ماهي آفريقاي جنوبي دو سوم آن براي پيشگيري از انقـراض             94از  . دارد و يا نيازمند توجه ويژه است      
   ]78[.ويژه استهاي  نيازمند حفاظت

  كيلـوگرم 360حيواني است و وزن آن گـاه بـه   هاي  گونهترين   پشت كه يكي از باستاني     پشت چرم  الك
  عـدد بـرآورد  115000 حـدود  1982تعـداد آن كـه در سـال     . رود  مي با سرعت زياد از ميان    پيوسته  رسد   مي
 كـه  ، واقـع در سـاحل غربـي كاسـتاريكا    1در پالياگرانـده .  عدد كاهش يافت34500 به 1996شد تا سال    مي

 عدد بود تا    1367 حدود   1989النه ساز كه در سال      هاي     ماده  تعداد ، اين الك پشت است    سازي  محل آشيان 
كـه در مجلـه نيچـرز منتـشر     اي   و همكـاران در مقالـه  2جيمـز اسـپوتيال  .  عدد سقوط كـرد 117 به   1999سال  
بايست اقدامي فوري صورت      مي حفظ شوند ها    اگر قرار باشد اين الك پشت     " :دهند كه   مي هشداراند    كرده

   ]79[."آنها به حداكثر برسدگذاري  گ و مير آنها در اثر صيد كاسته شود و تخمگيرد تا از ميزان مر
ايـن  % 35 درباره جزاير مرجاني درياي كارائيـب حـاكي از آن اسـت كـه                3منابع جهان  مؤسسه   گزارش 

شـيميايي بـه خطـر    هـاي    مواد در آب، و آلـودگي ناشـي از كـود          شدن    جزاير در اثر ورود فاضالب، ته نشين      
شـود مـورد تهديـد        مـي  به دريا تخليه  ها    آنها نيز در اثر آلودگي ناشي از موادي كه از كشتي          % 15و  ند  ا  افتاده

 1/3كننـد     مـي  و خدماتي كه جزاير مرجاني دريـاي كارائيـب عرضـه          ها     ارزش اقتصادي كاال   .اند  قرار گرفته 
  ]80[.ميليارد دالر در سال است

هـاي    جزايـر مرجـاني دنيـا هـستند بـه علـت روش            تـرين     جزاير مرجاني تماشايي درياي سرخ كه از زيبا        
 هـر چيـز كـه    .انـد  روبي ها، رسوبات و تخليه فاضالب با خطر انقراض روبـرو شـده       يگيري، ال  مخرب ماهي 

 زنـد و موجـب مـرگ آنهـا          مي صدمهها    نفوذ نور خورشيد را به داخل آب دريا كاهش دهد به رشد مرجان            
 نماي بسياري از اشـكال حيـات دريـايي، از جملـه تعـداد زيـادي از                  جزاير مرجاني كه محل نشو و     . شود مي

  ]81[.روند در حفظ حيات اين موجودات نقش بزرگي بر عهده دارند  مي به شمار،تجاري ماهيهاي  گونه
                                                 
1.Playa Grande 
2.James Spotila 
3.World Resource Institute 
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 كنـد توسـعه     مـي  خطراتي كه امروز تنوع حيات گيـاهي و جـانوري را تهديـد            ترين    الرشد يكي از سريع   
شـوند تـا در       مـي  از درخت و پوشش گياهي پـاك      ها     برزيل است كه طي آن زمين      العاده كشاورزي در   فوق

ايـن كـشور   داران  كـشاورزان و رمـه  .  و يا اين اواخر نيشكر براي توليد الكل اتيليك، كاشته شـود   ،آنها سويا 
 كـه    يعني منطقه ساوانا ماننـدي     -حوضه آمازون و منطقه سرادو را       هاي    اكنون پيوسته مناطق وسيعي از زمين     

هرچنـد  . برند  مي  به زير كشت   –وسعت آن معادل وسعت اروپا است و در جنوب حوضه آمازون واقع شده              
كـه  انـد     وع زيستي غني اين منطقه تمهيداتي انديشيده شده و از جمله مالكان مكلف شده             تنبراي حفاظت از    

ت اجـرا ي آن را  تراشـي نكننـد، حكومـت قـدر     خـود را بـه ايـن منظـور پـاك       هاي    بيش از يك پنجم زمين    
   ]82[.ندارد
 از نظر زيستي بسيار غني است و هزاران گونه گيـاهي و جـانوري بـومي               منطقه سرادو نيز   ،مانند آمازون  
خـوار   الجثـه، مورچـه    دار عظـيم   دار، گـوركن زره    تعداد زيادي پـستاندار بـزرگ از جملـه گـرگ يـال            . دارد
دار آمريكـايي، يوزپلنـگ درنـده         از جمله پلنگ خال    سانان بزرگ  ، گوزن و تعداد زيادي از گربه      پيكر  غول

گونـه پرنـده    837 سـرادو . كنند آمريكايي، پلنگ راه راه و گربه وحشي آمريكايي در اين منطقه زندگي مي            
. رسـد   كه پسرعموي شترمرغ است و قد آن بـه دو متـر مـي           1اي است به نام ريئه     ها پرنده  دارد كه يكي از آن    

دهـد كـه     الملل گزارش مي   مؤسسه حفاظت بين  . ايي شده است  شناس   در اين منطقه    گونه پروانه  1000بيش از   
 جـاي ديگـر جهـان يافـت         گونه آن در هـيچ    4400 گونه گياهي دارد كه حداقل    10000 منطقه سرادو حدود  

 ]83[.شود نمي
گيرنـد،    مـي  آن را ناديـده         ً      معمـوال     كند، خطري كه    مي تهديدرا  ها    يكي از خطرات جديدتري كه گونه      

و جوامع محلي جانوران را تغييـر دهـد و          ها    تواند زيستگاه   مي بيگانه كه هاي    گونهشدن    عبارت است از ظاهر   
مـورد  هـاي     از گونـه  % 30يكي از داليل مهـم ايـن كـه              ً    مثال    .بومي را در معرض انقراض قرار دهد      هاي    گونه

در . بومي در زيستگاه آنهاسـت غير هاي  وجود گونهاند   قرار گرفته  IUCNتهديد پرندگان در فهرست قرمز      
بيگانـه بـه خطـر      هـاي     در اثر وجود گونه   اند    تمام گياهاني كه در فهرست قرمز قرار گرفته       % 15مورد گياهان   

    ]84[.اند افتاده
حيـات وحـش    هاي    گاه و ذخيره ها    بر ايجاد پارك        ً    عمدتا    حال تالش براي حفاظت از حيات وحش       تا به  

مروزه اين رويكرد ارزش اندكي دارد زيرا اگر ما نتـوانيم آب و هـوا را تثبيـت       ا متأسفانه   .متمركز بوده است  
. كره زمين را نجات دهيم و همه چيز تغيير خواهد كـرد           هاي    قادر نخواهيم بود هيچ يك از اكوسيستم      ،كنيم

يابـد، بـه همـان ترتيـب          مـي  كه ما با آنها در كره زمـين شـريك هـستيم كـاهش             هايي    چندان كه تعداد گونه   
  . كند  ميتمدن ما نيز افولانداز  شمچ

گذاريم، حفاظت از تنـوع حيـات ديگـر بـدان معنـا نيـست كـه                   مي در جهان نويني كه اكنون بدان پاي       

                                                 
1.Rhea 
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شـده   از كره زمين زمين را كنار بگذاريم و دور آن نرده بكشيم و آن را پارك يا منطقه حفاظـت     هايي    بخش
  .  كه هم آب و هوا و هم جمعيت را تثبيت كنيمموفقيت در اين تالش منوط به آن است. بناميم
گذشـته از وضـع كـره زمـين و          هـاي     از تمام زمـان    تر  بيشجنبه مثبت قضيه آن است كه ما اكنون بسيار           

هاي   شرط حفظ نظام   درست است كه دانش جانشين عمل نيست اما پيش        . حيات موجود در آن اطالع داريم     
   .بنياد نهاده شده استطبيعي كره زمين و تمدني است كه بر آن 
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 ميليـون نفـر از      750نگاران سازمان ملل با اعالم اين كه اميـد بـه زنـدگي در ميـان                  اخير جمعيت هاي    در سال 
 .انـد  زده كـرده   جهانيـان را شـگفت    ، سال تنزل يافته   48 سال به    61مردم ساكن منطقه شبه صحرايي آفريقا از        

 كـه   درحـالي . در مهار ويروس ايدز بوده است     ها    ناشي از عدم توانايي حكومت          ً    عمدتا    ادهالع اين كاهش فوق  
نگـاه دارنـد، در برخـي از        % 1ميـزان ابـتالي بالغـان بـه ايـدز را در حـد زيـر                 انـد     كشورهاي صنعتي توانـسته   

  ]1[.است% 30كشورهاي آفريقايي نرخ ابتالي بالغان بيش از 
توسـعه ـ بـراي بخـش     هـاي   شـاخص تـرين   ميد به زندگي ـ يكي از مهم براي اولين بار در عصر مدرن، ا 

     ً    عمـال   ،در كـشورهاي ناحيـه شـبه صـحرايي آفريقـا نارسـايي رهبـري              . بزرگي از بشريت كاهش يافته است     
يـا   آيا اين نارسـايي نظـام سياسـي نـوعي خـالف قاعـده اسـت؟               . سير ترقي شده است   شدن    موجب معكوس 

سياسـي  هاي  تواند نهاد  ميگردد  مين كه مشكالت حادي كه پيوسته ايجاد      است حاكي از آ   اي    عالمت اوليه 
  ما را درمانده كند؟

كـوبي،   كه در زمينه بهداشت عمومي، مايـه      هايي    پس از جنگ جهاني دوم، پيشرفت     هاي    در خالل دهه   
. افـزايش داد  و توليد مواد غذايي حاصل شد، اميد به زندگي را در سراسر جهـان               ها    استفاده از آنتي بيوتيك   

گيري ايدز ايـن رونـد را در بـسياري از كـشورها              شد، همه   مي اما چندان كه قرن بيستم به پايان خود نزديك        
  ]2[.متوقف كرد

 تـر   بـيش امروزه دامنه تفاوت اميد به زندگي در ميان كشورهاي مختلف از هر زمان ديگـري در تـاريخ                    
سطح آن يعنـي  ترين   سال در بوتسوانا تا باال37زيلند و  سال در سوا 33سطح خود يعني    ترين    است و از پايين   

روشن است كه بين سطح درآمد افراد و اميد بـه زنـدگي             .  سال در ايسلند نوسان دارد     81 سال در ژاپن و      82
در ايـاالت متحـد     . آنها ارتباطي منطقي وجود دارد مگر در جاهايي كه توزيع درآمد بسيار نا متـوازن اسـت                

 ،ميليون نفر از مردم فاقد بيمه درماني هستند 24افراد مرفه جامعه متمركز شده و بيش از كه درآمد در دست 
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اميـد بـه زنـدگي در        اكنـون . از كشورهايي مانند سوئد، آلمان يـا ژاپـن اسـت          تر    اميد به زندگي بسيار كوتاه    
حـال توسـعه    ميزان اين شاخص در كاستاريكا كه كشوري است در       كه  درحالي سال است،    77اياالت متحد   

   ]3[.از اياالت متحد است تر بيش سال يعني يك سال 78
 از نظر اقتصادي مـا آنهـا را         .اند  اشكال مختلفي به خود گرفته    ها     تنش ،در تمدن اوايل قرن بيست و يكم       
شـكاف بـين   شـدن   تـر  از نظـر اجتمـاعي، بـاعميق   . بينـيم   مـي ت افزايش شكاف بين ثروتمندان و فقـرا     صور  به

صفوف پناهندگان زيست محيطي روبـروييم، كـه ناشـي      شدن    بهداشتي اوليه و متورم   هاي    قبتآموزش و مرا  
از نظر سياسي، آنها در منازعه و كـشمكش بـر           . استها    چاهشدن    مولد به بيابان و خشك    هاي    از تبديل زمين  

 تنشي ،آن كهتر   و شايد از همه مهم    . كنند  مي و آب تجلي  ها    زراعي، چراگاه هاي    سر منابع طبيعي مانند زمين    
و يـا   اند    درمانده شده      ً    كامال    بينيم كه يا    مي هايي  را كه اكنون جهان با آن روبرو است در تعداد فزاينده دولت           

   .به سوي درماندگي كامل در حركتند

  اختالف اجتماعي در جهان
و يـك ميليـارد   شكافي كه از نظر اجتماعي و اقتصادي بين يك ميليارد نفري كه ثروتمندترين مردم جهانند               

 اسـت بلكـه   ميـق نه تنها ايـن شـكاف ع  . نظير است  بيوجود دارد در تاريخ   نفري كه فقيرترين مردم جهانند،    
 يك ميليارد نفر فقير جهان در دام زندگي معيشتي گرفتار آمده انـد،              كه  درحالي. شود  مي نيزتر     ميقپيوسته ع 

 شكاف اقتصادي بـين آنـان را  . شوند  مي ثروتمندتريك ميليارد نفر ثروتمند جهان با گذشت هر سال پيوسته           
تغذيه، آموزش، الگوهاي بيماري، تعداد افراد خانواده و اميد به زندگي مـشاهده              توان در تفاوت آنها در     مي
  . كرد
 ميليارد نفر كمبود تغذيـه  2/1سطح جهان حدود  دهد كه در  ميسازمان بهداشت جهاني نشانهاي  داده 

 ميليارد نفر از مردم جهان به اضـافه وزن و  2/1 در عين حال قريب به     .اند  و اغلب گرسنه  و كمبود وزن دارند     
بنـابراين در  . پرخوري دچار هستند و غالب آنان از مصرف اضافه كـالري و عـدم تحـرك بـدني در عذابنـد            

 ميليارد  همان حال كه يك ميليارد نفر نگران آنند كه آيا چيزي براي خوردن نصيبشان خواهد شد يا نه يك                  
  ]4[.نفر ديگر بايد نگران پرخوري خود باشند

مـردم  تـرين     يك ميليـارد نفـري كـه فقيـر        . دهند  مي اين شكاف را نشان   شدن     ميقالگوهاي بيماري نيز ع    
سـوء تغذيـه    . برنـد   مـي  عفوني همچون ماالريا، سل، اسهال خوني و ايـدز رنـج          هاي    از بيماري       ً    عمدتا    جهانند
آب . عفوني باشند هاي     مستعد ابتال به اين بيماري     تر  بيشان و كودكان كم سال      شود كه شيرخوار    مي موجب

 ي ايجـاد  تـر   بيشآشاميدني ناسالم در افرادي كه نظام ايمني بدن آنها در اثر گرسنگي تضعيف شده، تلفات                
 بـر عكـس، در يـك   . دهنـد   مـي نفر جان خود را به اين علـت از دسـت  ها  كند و در نتيجه هر سال ميليون       مي

مربـوط بـه    هاي    بيماريها    هرم اقتصادي جهان قرار دارند، علت غالب مرگ و مير          رأس   ميليارد نفري كه در   
تـوان بـه چـاقي، مـصرف          مي است كه از آن جمله     ناشي از روش زندگي افراطي    هاي    افزايش سن و بيماري   
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  ]5[.سيگار، رژيم پرچرب و پرقند و عدم فعاليت بدني اشاره كرد
در برخـي از كـشورهاي صـنعتي ماننـد          . كنـد   مي اختالف بين فقير و غني را منعكس      سطح آموزش نيز     

 كانادا و ژاپن، اكنون بيش از نيمي از تمام جوانـان بـا مـدرك دو يـا چهارسـاله از دانـشگاه فـارغ التحـصيل                    
ــشرفت حــدود  . شــوند مــي ــرعكس در كــشورهاي در حــال پي ــي  115ب ــدايي حت ــون نوجــوان ســن ابت  ميلي

گـذرد،    مـي  هر چند پنج قرن از زمان اختراع دسـتگاه چـاپ گـوتنبرگ            . به مدرسه را ندارند   رفتن    استطاعت
وقتي كه قادر به خوانـدن نباشـند، از اسـتفاده از كـامپيوتر و               . سوادند  بي  ميليون فرد بالغ اكنون    800قريب به   

اشـد، ايـن افـراد      سـواد آمـوزي بزرگـساالن وجـود نداشـته ب          هـاي     اگـر برنامـه   . ماننـد   مي اينترنت نيز محروم  
  ]6[.خوبي براي نجات از فقر ندارندانداز  چشم
 كننـد كـه در آنهـا انـدازه جمعيـت       مـي قريب به يك ميليارد نفر از مردم جهان در كشورهايي زنـدگي        

شـود جمعيـت     ميبيني  پيشكنند كه  ميدر كشورهايي زندگي ولي يك ميليارد نفر ديگر . ثابت است       ً  تقريبا   
جهـان كـه اغلـب      تـر     سوادان جهـان در مـشتي از كـشورهاي پرجمعيـت            بي .و برابر شود   د 2050آنها تا سال    

توان به هند، چين، پاكستان، بنگالدش، نيجريه، مصر،        مي آنهاترين    از مهم . متمركزنداند    آسيايي يا آفريقايي  
 تـا  1990اي هـ  در فاصـله بـين سـال     . اندونزي و اتيوپي و نيز برزيل و مكزيك در آمريكاي التين اشاره كرد            

كشورهاي ديگـري كـه در ايـن      . سوادي برداشتند   بي بلندي در زمينه كاهش   هاي     چين و اندونزي گام    2000
زمينه موفقيت داشتند عبارتند از مكزيك، نيجريه و برزيل اما در چهار كشور پر جمعيت ديگر جهان ـ يعني  

  ]7[.سوادان افزايش يافت  بيبنگالدش، مصر، پاكستان و هند ـ تعداد
هـاي    سواد خـانواده    نسبت به زنان با             ً سواد نوعا    بي كنند زيرا زنان    مي بي سوادي و فقر يكديگر را تقويت       

بـراي مثـال در     . دهـد   مـي  افـزايش % 20 تا   10دارند و به عالوه هر سال تحصيلي ميزان درآمد را           تري    بزرگ
. زنان با سواد تنها دو فرزنـد دارنـد   متوسط هر يك شش فرزند دارند حال آن كه طور بهسواد    بي برزيل زنان 

  ]8[.آيند  ميو قدرت درآمد ناچيز گرفتارتر  خانواده بزرگ سواد در چنگال  بيزنان
. سـوادي ارتبـاط نزديكـي بـا فقـر دارد            بي ناخوشي نيز مانند  . فقير بودن به معني مريض بودن است            ً   غالبا   

 ميليارد نفر از مـردم جهـان      1/1چيزي است كه    سالمت با دسترسي به آب سالم ارتباطي نزديك دارد و اين            
ناشي از آب مانند اسهال خوني و وبا جـان          هاي     ميليون نفر از مردم جهان به علت بيماري        3ساالنه  . فاقد آنند 

تلفـات را در ميـان      ين  تـر   بـيش ناشـي از آب     هـاي     و سـاير بيمـاري    هـا     اين بيماري . دهند  مي خود را از دست   
ازاي هـر    مـرگ بـه  8 متوسـط  طور بهرخ مرگ و مير نوزادان در كشورهاي متمول ن. كنند  ميكودكان ايجاد 

  ]9[. تولد زنده است1000 مرگ در هر 97 متوسط طور به كشور جهان 50ترين  و در فقير  تولد زنده1000
هـت  تواننـد ج    نمـي  دانند و بنابراين    نمي عفوني را هاي    سواد چگونگي انتقال بيماري     بي فقرا و افراد        ً   غالبا   

 كساني كه دستگاه ايمني آنان در اثـر گرسـنگي           ،به عالوه . ثري بردارند ؤحفاظت خود در مقابل آنان گام م      
افزون بر اين فقر بدين معنـي اسـت         . دارندتري    عفوني شايع مقاومت كم   هاي    تضعيف شده در مقابل بيماري    

 هر چند كـه هزينـه مايـه كـوبي هـر             شوند،  نمي كوبي عفوني شايع مايه  هاي    بر عليه بيماري        ً    غالبا    كه كودكان 
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  ]10[.هم نباشد تر بيشطفل چند سنت 
پيوند بين فقر و بيماري پيوند محكمي است اما اين پيوند براي بخش بزرگي از بـشريت در اثـر توسـعه                       

چالش كنوني شكستن اين پيوند بـراي آن اقليـت از مـردم جهـان اسـت كـه از               . اقتصادي شكسته شده است   
  . اوليه بهداشتي محرومندهاي  اميدني الزم، مايه كوبي، آموزش و مراقبتدسترسي به آب آش

 852كنـد كـه       مي سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل برآورد      . گرسنگي بارزترين وجه فقر است     
آن قدر غذا براي خوردن ندارنـد كـه بتواننـد بـه رشـد       ها  آن. ميليون نفر از مردم جهان گرسنگي مزمن دارند       

  ]11[.ني و جسمي برسند و به اندازه كافي فعاليت بدني داشته باشندكامل ذه
بخش اعظم كساني كه كمبود تغذيه و كمبود وزن دارند در شبه قاره هند و ناحيه شبه صحرايي آفريقا                    

 سال پيش وضعيت 25. دارد ـ متمركز شده است جمعيت  ميليون نفر 750 ميليارد نفر و بعدي 4/1ـ كه اولي 
از آن زمـان تـا كنـون چـين بخـش عمـده            . عيت جهان آسيا يعني هندوستان و چين مشابه هم بـود          دو ابر جم  

در خـالل ايـن     .  هند در اين زمينه پيشرفت اندكي داشته اسـت         كه  درحاليفع كرده   رگرسنگي مردم خود را     
 در ايــن دوره كــه درحــالي ؛را تــسهيل كــرده اســتتــر  ســمت خــانواده كوچــك  ســال چــين حركــت بــه25

مواد غذايي جذب رشد جمعيت شـد، دسـتاوردهاي چـين در ايـن              توليد  ردهاي هند در زمينه افزايش      دستاو
  ]12[.جذب مصرف فردي شد      ً  عمدتا  زمينه
گذارد كه در خالل دوره رشد سـريع          مي صدمات خود را در ميان جوانان باقي      ترين    سوء تغذيه سنگين   

نيمـي از كودكـان زيـر پـنج             ً    تقريبا     در بنگالدش  هم در هند و هم    . جسمي و ذهني خود بسيار آسيب پذيرند      
 ايـن رقـم در      كـه   درحـالي كودكان كمبود تغذيه دارند     % 47در اتيوپي   . سال سوء تغذيه و كمبود وزن دارند      

  ]13[.هستند  آفريقارين كشورهايت پرجمعيتاز باشد ـ و اين دو كشور   مي%31نيجريه 
امـا  . كنند  مي در كشورهاي در حال توسعه زندگي       ً  تا    عمد كساني كه كمبود تغذيه و كمبود وزن دارند        

غالب اوقـات كـساني كـه كمبـود         . كنند  مي آور باشد كه غالب آنها در مناطق روستايي زندگي         شايد تعجب 
زمـين    بـي                     ً              قـدر كوچـك اسـت كـه عمـال           آنهـا   زمينند يا آن كه زمين آن       بي وزن دارند، يا كساني هستند كه     

كـساني  . تغذيه بهتـري دارنـد          ً    معموال    كنند  مي زندگيتر    پر آب هاي    دشتآنهايي كه در    . شوند  مي محسوب
 شيب تندي دارند يـا نيمـه بـاير هـستند ـ زنـدگي      العاده   فوقكههايي  ـ يعني زميناي   حاشيههاي  كه در زمين

  ]14[.گرسنه هستند      ً  غالبا  كنند مي
 لول ازهـا  و بـراين گـاردنر   گـري  .شـود   مياز همان آغاز تولد شروع      ً  معموال  جريمه كمبود تغذيه داشتن  

 ميليـون نـوزاد   20كـه سـاالنه  برآورد شـده  در آن ند كه نك  مي گزارشي از سازمان ملل نقل    واچ ورلدمؤسسه  
دهـد كـه ايـن        مـي  نشاناين مطالعه   .  دارند شوند كه خود سوء تغذيه      مي داراي كمبود وزن از مادراني متولد     

نظام ايمني بدني، صدمات نورولوژيك و عقب افتادگي رشد        كودكان از مشكالت دائمي مانند ناقص بودن        
تمام كودكاني % 60": گويد  ميمپتون، در اين زمينه سوتديويد باركر از دانشگاه انگليسي      . برند  مي بدني رنج 

  ]15[."گرفتند  مي قرارICU در بخش           ًآمدند حتما   ميشوند اگر در كاليفرنيا به دنيا  ميكه در هند متولد



  )2Bپالن (طرح اميد      116

   بهداشتيرشد مشكالت
د وشـ   مـي انزاي مرغـي پديـدار  ونوبي و آنفلجعفوني جديد مانند سارس، ويروس نيل     هاي    كه بيماري  چندان
شـيميايي در محـيط     هـاي     الينـده آبـه عـالوه تجمـع       . كند  مي ي پيدا تر  بيشبهداشتي پيوسته ابعاد    هاي    چالش

بـا برخـي از   جهـان  دي اسـت كـه      متمـا هـاي      سـال  كـه   درحـالي  .آورد  مـي  زيست رفته رفته تلفاتي را بـه بـار        
آشـنا  هـا   بـا ايـن بيمـاري        ً  كامال  عفوني مانند ماالريا و وبا روبروست و مقامات بهداشتي كشورهاهاي    بيماري
  . استشدن   در حال روشنتازه زيست محيطي هاي ه اثرات بهداشتي بعضي از آاليند،هستند
تعداد . آن در آفريقا است   % 89گيرد كه     مي راعفوني، ماالريا جان يك ميليون نفر       هاي    در ميان بيماري   

. اسـت رقـم  برنـد، چنـدين برابـر ايـن       مـي رنـج  از آنتمام عمر        ً    غالبا    كساني كه به اين بيماري مبتال هستند و       
در كـشورهايي كـه     كنـد كـه       مـي  زمين در دانشگاه كلمبيا برآورد     مؤسسه   دان و رئيس   ، اقتصاد زجفري ساچ 

 ،آورد  مـي كه ماالريا به بارهايي  ري كارگران و ساير هزينهو ست در اثر كاهش بهره به ماالريا باال ميزان ابتال 
  ]16[.از معمول استتر  كم  درصد تا چند1رشد اقتصادي ساالنه بين 

 HIV نبوده كه همچـون     يياريمكنون هيچ ب   اري ماالريا و وبا بسيار عظيم است، اما تا        يمفات ب  هر چند تل  
هـا    ويرانگرشـان برحيـات انـسان      اثـر نظـر    تـوان آنهـا را از       مـي  تنها مواردي كه  . ردجان اين همه انسان را بگي     

 ميالدي جمعيت عظيمـي از بوميـان آمريكـا را           16كه در قرن    اي     آبله :تاحدي با ايدز مقايسه كرد عبارتند از      
 HIV. برد به كام مرگ فرو   14يك چهارم جمعيت اروپا را در قرن               ً    تقريبا    ونيك كه وبنابود كرد و طاعون ب    

زودي مهـار   گيري با ابعاد حماسـي كـه اگـر بـه     ت يك همهصور بهرا بايد به همان گونه كه هست ديد يعني     
قرن گذشته كشته شده اند، تلفـات  هاي   در طي قرن حاضر بيش از تعداد كساني كه در جنگدتوان  مي نشود

  ]17[.به بار آورد
داده شد تا كنون اين عفونت در سراسر جهـان   كه ويروس نقص ايمني اكتسابي تشخيص  1981 از سال  

 2004تـا پايـان سـال       .  ميليون نفر به اين ويروس مبـتال شـدند         10 قريب به    1990تا سال   . گسترش يافته است  
و انـد      ميليون نفر مرده   38از كل اين تعداد     .  ميليون نفر افزايش يافت    78 به   HIVتعداد افراد مبتال به ويروس      

 ميليون نفر انسان مبـتال بـه ايـدز در ناحيـه             25 اكنون   .كنند  مي  با اين ويروس زندگي     ميليون ديگر اكنون   39
 نفر از آنها يـا چيـزي كـم و بـيش در ايـن حـدود بـا        500,000كنند اما تنها    مي شبه صحرايي آفريقا زندگي   

و جنـوب   هفت ميليـون نفـر از ايـن افـراد در آسـياي جنـوبي                . شوند  مي مان در 1ويروس وررت  ـ  دضداروهاي  
   ]18[.هستند ميليون نفر آنها در هند 5كنند كه   ميغربي زندگي

در شرايطي كه هيچ درماني براي ايـن بيمـاري وجـود نـدارد، در               . يابد  مي ميزان عفونت پيوسته افزايش    
. ين نرخ ابتال را دارند، ميزان تلفـات تكـان دهنـده اسـت            تر  بيششبه صحراي آفريقا كه     منطقه  از  هايي    بخش

گيري ايدز را به مرگ و مير طبيعي بالغـان مـسن اضـافه كنـيم بـه ايـن                     مرگ و مير سنگين ناشي از همه      اگر  
                                                 

  .)م(.  ويروس ايدز متعلق به گونه رترو ويروس است.1
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وه نيمي از جمعيت بالغ خود را ظرف يك دهـه آينـده             بنا و زيمبا  تسوارسيم كه كشورهايي مانند بو      مي نتيجه
  ]19[.از دست خواهند داد

حيـات و تمـام     هـاي     ين بيمـاري بـر تمـام جنبـه        ا. گيري ويروس ايدز پديده منفرد و مجزايي نيست        همه 
هـم      ً      قـبال     اكنون در كشورهاي شبه صحرايي آفريقا ميزان سـرانه توليـد غـذا كـه              . اقتصاد اثر دارد  هاي    بخش

. يابد  ميكند زيرا كه تعدا د كارگران مزارع كاهش  مي مقدار آن ناكافي بود با سرعت زيادي پيوسته سقوط        
 كودكان و افـراد كهنـسال وابـسته تـشديد         هاي    ذايي گرسنگي در ميان گروه    به موازات كاهش توليد مواد غ     

شـود كـه اولـين فـرد بـالغ خـانواده قربـاني          مـي زماني شـروع       ً  معموال  مارپيچ نزولي در رفاه خانواده  . دشو مي
شـود و قـادر       مـي  شود و اين امري است كه به دو لحاظ مخرب است زيـرا هـر كـسي كـه بيمـار                      مي بيماري

  ]20[.طلبد كه فقط از او مراقبت كند  ميفرد بالغ ديگري رانيست دن كر كار به
اقتصادي اثر منفي گذاشته    هاي    مرگ تعداد زيادي از بالغان جوان به علت ايدز هم اكنون نيز بر فعاليت              
يـا   دهد  مي را كاهش ها    شركت  سود درماني كارگران در صنايع پيوسته حاشيه     هاي    افزايش هزينه بيمه  . است
هـاي     شـركت  ،عـالوه  بـه . رانـد   مـي  ورشكستگيسمت   را به ها    كند و بعضي از شركت      مي  كلي حذف  ورط  به

يابـد و     مـي   كـاهش             ً     آنها مرتبـا    وري  ميزان بهره ي بدهند،   تر  بيشالجي  عصنعتي پيوسته مجبورند مرخصي است    
  ]21[.نداستخدام كنند و آموزش دهاند   كه مردهيساني ديگري را براي جانشيني كسانهميشه بايد ك

در اثـر ويـروس تعـداد زيـادي از معلمـان جـان خـود را از        . ثير پذيرفته است  أآموزش نيز از اين وضع ت      
 معلم مدارس ابتدايي خود را در اثـر ايـدز از دسـت داد               815 كشور زامبيا    2001در سال       ً    مثال    .اند  دست داده 

 وقتي كه پدر    ،عالوه به. ت شده بودند  كل معلمان جديدي بود كه در آن سال تربي        % 45كه تعداد آنها معادل     
هـاي    ميرند، آن دانشجو پول كافي جهت پـرداختن شـهريه دانـشگاه و كتـاب                مي و مادر يك دانشجو هر دو     

 دانشگاه نيز اثـر آن را احـساس       . مانند  مي ي از دانش آموزان در خانه     تر  بيشلذا تعداد   . جديد نخواهد داشت  
  ]22[.دانشجويان به ايدز مبتال هستند% 25 در آفريقاي جنوبي در دانشگاه دوربن واقع    ً  مثال  ،كند مي

در بـسياري از    . اسـت كننـده     بهداشـتي نيـز بـه همـان انـدازه ويـران           هـاي     اثرات بيماري ايدز بر مراقبـت      
در اشغال قربانيـان ايـدز اسـت و         ها    بيمارستانهاي    منطقه شرق و جنوب آفريقا اكثريت تخت      هاي    بيمارستان

پزشكان و پرستاران كه كار   . ماند  مي مبتال هستند باقي  ها    براي بيماراني كه به ساير بيماري     ديگر فضاي كمي    
هـاي   از آن جـا كـه نظـام مراقبـت    . ندا ههم زياد بود ديگر تا حد انفجار تحت فشار كاري قرار گرفت     ً    قبال    هاآن

سـنتي نيـز    هـاي     فـات بيمـاري   كنـد، تل   تـأمين    اوليه را براي مردم   هاي    تواند مراقبت   نمي بهداشتي اكنون حتي  
وضـعيت نظـام    شـدن     چنين به علت بدتر    اميد به زندگي نه تنها به خاطر ايدز بلكه هم         . يابد  مي پيوسته افزايش 

  ]23[.يابد  ميدرماني پيوسته كاهش
 2020شود كه تا سـال    ميبرآورد. يتيم بر جا گذاشته استها     ميليون ايدز از همان آغاز خود    گيري   همه 

كودكاني كه حداقل يكي از والدين يعني  ميليون يتيم ايدزي داشته باشد ـ  4/18ه صحرايي آفريقا منطقه شب
. كـودك خيابـاني در تـاريخ آفريقـا سـابقه نـدارد            هـا      وجود ميليـون   .اند  خود را در اثر بيماري از دست داده       
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اكنون خود گرفتار ايدز شده     كرد    مي از كودكان يتيم حمايت       ً    قبال    خانواده گسترده يعني فاميل اين افراد كه      
از موارد كودكـان كـه اغلـب كوچـك           يلذا در بسيار   ؛اند  و تعداد زيادي از آنها جان خود را از دست داده          

كـه بـاقي مانـده      اي    چـاره  براي بعضي دختـران تنهـا راه      . كنند  خود از يكديگر مراقبت   اند تا     رها شده هستند،  
از ) Michael Grunwald( مايكـل گرانـد وال   .انـد  ميـده  نا"سكس براي بقـا "است چيزي است كه آن را 

ئيزلند اوان سـو  جـ  دختـران    ،مناطق روستايي در  ": نويسد  مي لنديزاروزنامه واشنگتن پست در گزارشي از سو      
كننـد كـه     مـي  دالر طلـب 5دهند ـ و براي هر بـار     ميكنند ـ و از اين طريق ايدز را گسترش   مييفروش خود
   ]24[."ت كه براي كرايه گاوي جهت شخم زدن مزرعه الزم است معادل قيمتي اس     ًدقيقا 
دهد آيـا     مي  محكي است كه نشان     و گيري ايدز از مشكالت فراروي توسعه است       اكنون در آفريقا همه    
 ي مـشكل  گيـري ايـدز     همه .تواند آن طور كه الزم است براي حمايت از مردم خود عمل كند يا نه                مي جامعه

گيري  مشكل نظام آموزشي است و سرانجام اين همه       . مشكل امنيت ملي است   . استمربوط به امنيت غذايي     
، فرستاده مخصوص سازمان ملل براي ايـدز        يزاستفان لو . خارجي است گذاري    يك مشكل مربوط به سرمايه    

كوس كرد امـا ايـن      توان مع   مي ان فرو نشاند و روندهاي عفوني را      تو  مي گيري را  گويد كه همه    مي در آفريقا 
گويد عدم كمك مالي كافي به بنياد جهاني مبارزه با ايـدز،              مي او. الملل است  ر نيازمند كمك جامعه بين    كا
  ]25[.گيرد  ميصورتخيالي كامل  و بي ماالريا در واقع نوعي كشتار جمعي است كه با خوشنودي  وسل

 مـشاور يونيـسف    وبراي آفريقاسازمان ملل ، مشاور كميسيون اقتصادي )Alex de Waal (وال آلكس 
درسـت  ": گويـد   مـي   او . كرده است  بندي  خوبي جمع  گيري را به   در نيويورك تايمز اثرات همه    اي    طي مقاله 

 و ايدز نظام سياسـي جامعـه        HIVگيري    همه ،كند  مي  نظام ايمني بدن را مختل     HIVهمان طور كه ويروس     
در آنها شـيوع    ايدز  يقايي كه بيش از همه      در نتيجه ابتال به اين ويروس، كشورهاي آفر       . را ناتوان كرده است   

در ايـن سـطح   .  رسيده استي جديداكنون به سطح كهاند  گرفتار آمده اجتماعي شديدي   يافته، به فروپاشي    
شـود، گرسـنگي و بيمـاري         مـي  فرسـوده  ظرفيت جوامع آفريقايي براي مقاومت در برابر قحطـي بـا سـرعت            

بسيار ترسـناك اسـت، مـا مجبـوريم كـه يـا بـا               انداز    د اين چشم  هر چن . كنند  مي رفته يكديگر را تقويت    رفته
  ]26[.هردوي آنها بجنگيم و يا در مقابل هيچ يك پيروز نخواهيم بود

  همه جـا سـالمت افـراد را تهديـد           در آب و هوا  هاي    اليندهآ،   متمركز شده  ايدز در آفريقا  حالي كه   در   
دهـد كـه      مـي  سـتن انجـام داده انـد، نـشان        وكز طبـي ب   يا و مر  نمطالعات مشتركي كه دانشگاه كاليفر    . دنكن مي

 سـاير   .شـود   مـي  مربـوط هـا     ي بيـضه هـا، بـه آالينـده        ي انساني از فلج مغزي گرفته تا آتروف        بيمار 200حدود  
عـالوه    نوع سرطان، به 37انگيز    از تعداد حيرت   ندايجاد شود عبارت  ها    تواند توسط آالينده    مي كههايي    بيماري
، فعـالي   بـيش  ،، برونـشيت  ت بيماري قند، بيماري درماتيـ     ،كليه، فشار خون باال   هاي    يماريقلبي، ب هاي    بيماري

  ]27[.آلزايمر و پاركينسونهاي  ناشنوايي، صدمه ديدن اسپرم ها، و بيماري
با ) Environmental Working Group( گروه انوايرونمنت وركينگ ،2005در ماه ژوئن  

 تصادفي از طور بهشي از تحليل خون بند ناف ده نوزادي كه  گزار)Commonweal (ونويلهمكاري كام
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 نوع ماده شيميايي را در اين 287 مطالعه كنندگان . انتخاب شده بودند ارائه كردهاي آمريكا بيمارستان
 كه تشخيص داديم در اي  ماده287 ماده از 187دانيم كه   ميما" :به گفته آنها. يت كرده بودندؤآزمايشات ر
 تا از آنها در 208 تا از آنها براي مغز و سيستم عصبي سمي هستند و 217يوان سرطان زا هستند، انسان و ح

مواد فراد كره زمين در اين بار سنگين همه ا. شود  ميحيوانات باعث نقايص هنگام تولد و رشد غير طبيعي
و ها   اوليه تشكيل اندامتري روبرويند زيرا آنها در مرحله شيميايي سهيمند اما شيرخوارگان با خطر بزرگ

  ]28[.پذيرند هستند كه از مراحل اوليه رشد است و در اين مرحله بسيار آسيبها  ارگان
 هواهاي    ر جهان بر اثر آالينده     ميليون نفر از سراس    3 كه ساالنه    دهد  مي سازمان بهداشت جهاني گزارش    
 )Lancet (كـه در مجلـه النـست    اي    العـه مط. ميرند و اين سه برابر تعداد تلفات تصادفات رانندگي اسـت           مي

 نفر در فرانسه، اتريش و سوئيس در اثر آلـودگي هـوا جـان               40000منتشر شده نتيجه گرفته است كه ساالنه        
در ايـاالت متحـد     . دهند كه نيمي از آنها مربوط به مـواد منتـشره از وسـايل نقليـه اسـت                   مي خود را از دست   

 هـزار نفـري تـصادفات       40دو برابـر تلفـات             ً      تقريبـا     گيـرد كـه     مـي  ا هزار نفر ر   70آلودگي هوا هر سال جان      
  ]29[.رانندگي است

ري نـسون و بيمـا    د كـه ميـزان آلزايمـر و بيمـاري پاركي          نـ ده  مـي   گروهي از محققان انگلـستان گـزارش      
از ايـن ده كـشور، شـش تـاي          . انگيزي افزايش يافته است     تعجب طور  بهاعصاب حركتي در ده كشور جهان       

ولـز   در انگلـستان و . نـادا و اسـتراليا   چهارتاي ديگر عبارتند از اياالت متحد، ژاپن، كا روپا هستند و آنها در ا  
 1990ي كه در اواخر دهه هفتاد ساالنه هزار نفر بود تا اواخـر دهـه                زمغهاي    مرگ و مير ناشي از اين بيماري      

 مـرگ و ميـر ناشـي از ايـن        سـال در ايـن منـاطق ميـزان         18 ظـرف    .به ده هـزار نفـر در سـال افـزايش يافـت            
ايـن  . ش يافـت  اي به ميزان سه برابر و در زنان بـه دو برابـر افـز               در مردان  هاي مغزي بخصوص آلزايمر    دمانس

هـا   ها، مواد خروجي صنعتي، مواد ناشي از اگزوز اتومبيـل       كش ش دمانس مغزي به افزايش غلظت آفت      ايافز
  ]30[.و ساير آاليندگان محيط زيست نسبت داده شده است

هـا   جا بر سر زبان    صنعتي مهار نشده روسيه همه    هاي     آلودگي تيوحشتناكي از عواقب بهداش   هاي    داستان 
همه كودكان از        ً  تقريبا   واقع استلاوراهاي   كه در دامنه كوهستانباش قرهدر شهر صنعتي      ً    مثال    .جاري است 

بـه نقـايص مـادرزادي، اخـتالف        اين بيمـاري در نهايـت       . مسموميت با سرب، آرسنيك و كادميم در رنجند       
  ]31[.كند  مي مواد آالينده به نظام ايمني بدن صدمه وارد،عالوه ه ب.شود  ميعصبي و سرطان منجر

 است كه سـميت بـسياري       اي  جيوه ماده . نگران اثرات مختلف جيوه هستند    اي     فزاينده طور  بهدانشمندان   
سـوز دارنـد و بـسياري از     زغالاي ه ه ايي كه نيروگادر همه كشوره        ً    تقريبا    براي دستگاه عصبي دارد و اكنون     

كاران ساالنه چيـزي     در آمازون معدن  . كند  مي تكشورهايي كه معادن طال دارند به داخل محيط زيست نش         
زغـال  هاي    و در اياالت متحد نيروگاه    . كنند  مي آمازونبومي   هزار تن جيوه را وارد نظام زيست         200حدود  

آژانـس حفاظـت محـيط زيـست        . كنند  مي  تن جيوه در هواي اين كشور منتشر        هزار 100سنگ سوز ساالنه    
د و  نـشين   مي ها  زغال سوز آمريكا بر آبراه    هاي    جيوه حاصل از نيروگاه   "دهد كه     مي  گزارش )EPA (آمريكا



  )2Bپالن (طرح اميد      120
  ]32[."كند  ميو نيز ماهيان را آلودهها  رودخانه، درياچه

 يعنـي همـه ايـاالت بـه غيـر از آالسـكا و             (ت متحـد   ايالـت كـشور ايـاال      50 ايالت از    48 ،2004در سال    
و هـا   كـه از درياچـه  هـايي   كه مـردم را از خـوردن مـاهي       ند   هشدار منتشر كرد   3221در مجموع   ) ينگموايو

تحقيق آژانس حفاظت محيط . كرد  ميي محلي صيد شده بود به علت آلودگي آنها به جيوه منع     ها    رودخانه
يكـي از آنهـا   در زايي هستند  ن كشور از هر شش زن كه در سن فرزند       دهد كه در اي     مي زيست آمريكا نشان  

 اين بدان معني است كـه     . غلظت جيوه خون اين قدر هست كه بتواند به جنين در حال رشد صدمه وارد كند               
شـوند ممكـن اسـت كـه بـه علـت         مـي  ميليون نوزادي كه هر ساله در اين كشور متولـد         4 هزار نوزاد از     360

مت كودكـان و    كـه مركـز سـال     اي    در مطالعـه  . د خود با جيوه به نقايص عصبي دچار شوند        تماس قبل از تول   
 به عمل آورد، گروهي از پزشكان محاسبه كردند كه پايين بودن            2005ايي در سال    محيط زيست مونت سين   

ت در  صـور   بـه  ميليـارد دالر     7/8سطح بهره هوشي كودكان در نتيجه تماس آنهـا بـا جيـوه در رحـم سـاالنه                   
  ]33[.شود براي اياالت متحد هزينه در بر دارد  نميمدهايي كه حاصلآ

شـود، امـا بـا پيـدايش مـواد            مـي  داند كه اكنون چه تعداد ماده شيميايي در جهـان توليـد             نمي هيچ كس  
بررسـي تـصادفي خـون    .  هزار افزايش يافتـه اسـت    100صناعي تعداد مواد شيميايي مورد مصرف به بيش از          

 مـاده شـيميايي كـه يـك قـرن پـيش             200حدود  از   قابل اندازه گيري     يدهد كه مقادير   مي آمريكاييان نشان 
  ]34[.وجود نداشت اكنون در خون مردم وجود دارد

 شده در   ز آنهايي كه سميت آنها محر     .اند  شدهن از نظر سمي بودن بررسي        جديد اين مواد شيميايي  غالب  
بايـد    مـي  كنـد   مـي  صنعتي آنها را به محيط زيست تخليه      كه هر   اند     شيميايي قرار داده شده    ماده 667فهرست  

سياهه مواد سمي منتـشره كـه اكنـون در اينترنـت قابـل              . آن را به آژانس محيط زيست آمريكا گزارش دهد        
محلي هاي    دهد و در نتيجه گروه      مي ت جداگانه ارائه  صور  بهدسترسي است، اطالعات مربوط به هر محله را         

 كـه سـالمت آنهـا و محـيط زيـست را تهديـد      اي   جهت ارزيابي خطـرات بـالقوه     اطالعات مورد نياز خود را    
انتـشار مـواد شـيميايي      ميـزان   ،   كه اين سياهه هر سال منتـشر شـده         1988از سال   . آورند  به دست مي   كند، مي
  ]35[. مداوم كاهش يافته استطور به

 كـرد محيط زيست را مفتوح  خود عصر خاموش بهارارسن با انتشار كتاب    كهر چند از زماني كه راشل        
 امـا هنـوز هـم بـا ايـن خطـر       ايـم،  كش چيزهاي بسياري شنيده  مواد آفتايما پيوسته درباره اثرات سرطان ز  

ي بسياري دربـاره اثـرات   ها كنون ما چيز  از آن زمان تا.كنيم  نميت جدي و به اندازه كفايت برخورد   صور  به
  داخليغدده خصوص موادي كه باعث از هم گسيختگي    بهداشتي مواد شيميايي منتشره در محيط زيست، ب       

 آن را "مـا  شـده  ربـوده  آينـده " و همكـاران او در كتـاب   )Theo Colborn(كولبـورن  شوند و خـانم تئو  مي
توليد مثـل و رشـد را نـه تنهـا در انـسان              هاي    اين خانواده مواد شيميايي فرآيند     .ايم  ياد گرفته اند    توضيح داده 

  ]36[.گسلند  مينيز از هم ها گر گونهبلكه در بسياري از دي



  121     عالئم اوليه سقوط: 6فصل

  به درد سر افتادن اقتصاد مبتني بر دور ريختن مواد
عبـارت اسـت    كه  وجود آمده،    ه ب  است طي نيم قرن گذشته روند اقتصادي ديگري كه آشكارا غير بهداشتي          

ن راهـي جهـت     واعنـ   بهاين اقتصاد كه در ابتدا بعد از جنگ جهاني دوم           . اقتصاد مبتني بر دور ريختن مواد      از
براي ايجاد مشاغل و تـداوم بخـشيدن بـه          اي    ن وسيله عنوا  بهزودي   هارائه محصوالت به مشتريان ظهور كرد، ب      

 توليـد و دور ريختـه       يتر  بيشمنطق اين قضيه آن است كه هر چه كاالي          . رشد اقتصادي به آن نگريسته شد     
  . آيد  ميوجود هي بتر بيششود مشاغل 

بـه جـاي حولـه و        ً    مـثال   .مصرف شد، راحتـي مـصرف آنهـا بـود     رباي يك هااال چيزي كه باعث فروش ك    
مـصرف اسـتقبال     باريكهاي    و روميزي ها    مصرف كنندگان بسيار از حوله    قابل شستشو   اي    پارچههاي    روميزي
مـصرف را    بـار يكهاي    معمولي دست، روميزي  هاي     حوله جانشيندستمال كاغذي را    ما  بدين ترتيب   . كردند
چند بار مصرف قرار    هاي    مصرف را جانشين قوطي    باركنوشابه ي هاي    و قوطي اي    پارچههاي    يزي روم جانشين
كنيم بـه بخـشي       مي  منزل استفاده  بهبراي حمل كاالهاي دور ريختني مان       از آنها   كه  هايي     حتي كيسه  .داديم

   .اند از جريان زباله تبديل شده
ن نظـام   عنـوا   بـه چنـين آنچـه در ايـاالت متحـد           مهـ . متكـي اسـت   ارزان  اين اقتصاد يك طرفه بر انرژي        

شـپيگلمن و   اهلـن   . كنـد   مـي  شهري شناخته شده نيز ايـن جريـان يـك طرفـه را تـسهيل               زباله جامد مديريت  
غير منطقي بـراي جامعـه      اي     يارانه ،اين نظام " :د كه ننويس  مي  پالسي در اين باره    تپرداك مؤسسه   شيهام از  بيل
 مجـوز                                             ً              و بهتر مواد جامد از جيب بودجه عمـومي مرتبـا            تر  بيشمديريت  .  است ريزنده مواد ايجاده كرده    دور
مديريت روزانه به ازاي هـر    هاي    امروز اين نظام  . دست داده است   ه براي افزايش مواد دور ريختني ب      تري  بيش

كنـد كـه دو برابـر ميـزان           مـي  آوري  مرد، زن و كودك آمريكايي يك و نيم كيلو زباله محصوالت را جمع            
كنون زمان آن است كه اين نظـام        ا.  و ده برابر زباله صد سال پيش است        1960شده در سال    آوري    اله جمع زب

  ]37[. نكندتشويقكه ديگر عادت دور ريختن مواد را اصالح كنيم نحوي  را به
ي كره زمين قرار گرفتـه  شناس زمينهاي  اقتصاد مبتني بر دور ريختن مواد در مسير برخورد با محدوديت     
بزرگ اطراف شهرها، جهان اكنون با سرعت از وجـود نفـت ارزان             هاي    تعداد گودال شدن    غير از كم  . تاس

تـر   شايد از آن هـم اساسـي  . گردد  ميقيمت كه براي توليد و حمل و نقل مواد دور ريختني الزم است خالي           
تصاد مبتني بـر    موادي همچون سرب، قلع، مس، سنگ آهن يا بوكسيت كه براي حفظ اق            ميزان  آن باشد كه    

در . كنـد  تـأمين  قدر كاهش يافته كه حداكثر بتواند دو يا سه نـسل آينـده را     دور ريختن الزم است ديگر آن     
% 2 با فرض اين كه رشد ساالنه استخراج مـواد           هي اياالت متحد به عمل آورد     شناس  كه اداره زمين  اي    بررسي

 بـر اسـاس ايـن بررسـي         .ن بـسيار محـدود اسـت      در سال باشد نشان داده كه ذخاير قابل دسترس اقتصاد جها          
 كامل از دسـت خواهـد داد، ذخـاير قلـع تـا بيـست سـال                  طور  به سال ديگر ذخاير سرب خود را        18جهان تا   

 سـال آينـده بـه اتمـام خواهـد      69 سال آينده و بوكـسيت تـا   64 سال آينده، سنگ آهن تا   25آينده، مس تا    
  ]38[.رسيد
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بزرگ دفع زباله نزديك شهر، هزينه حمل و نقل زباله هاي  رشدن گودال به موازات افزايش نفت و نيز پ       
دفع زباله اطـراف خـود را بـه سـرعت پـر      هاي  يكي از اولين شهرهايي كه گودال    . يابد  مي نيز پيوسته افزايش  

نيويـورك بـود در     هاي    زبالهدفن  آنگاه كه گودال فرش كيلز كه محل        . كرد شهر نيويورك در آمريكاست    
در نيوجرسـي،   هـايي     خود را به گودال   هاي     اين شهر مجبور شد كه زباله      ،بسته شد براي هميشه    2001مارس  

  ]39[. مايل با اين شهر فاصله دارند ـ حمل كند300پنسيلوانيا و حتي ويرجينيا ـ كه برخي از آنها 
زباله بايـد هـر    شود و براي حمل       مي  تن زباله توليد   12,000با توجه به اين كه در شهر نيويورك روزانه           

 تريلـي   600اين  .  تريلي الزم است   600 براي حمل اين مقدار زباله روزانه        ، تن را در يك كانتينر قرار داد       20
كند و    مي كند، هوا را آلوده     مي دهد كه ترافيك را بسيار سنگين       مي  مايل تشكيل  9ي حدود   صفبر روي هم    

موجـب شـد كـه ژوزف جـي التـا شـهردار       هـا    از تريلياين كاروان طوالني . افزايد  مي بر ميزان انتشار كربن   
اكنـون  "شـهر  زبالـه  از دسـت  شـدن   كيلز نظارت داشت بگويد كه خالص فرششدن  نيويورك ـ كه بر بسته 

  ]40[."گيرد  ميصورتهر روز مانند يك عمليات نظامي است كه 
ول خـوبي بپـردازد     برخي شهرها كه از نظر مالي تحت فشار هستند حاضرند در صورتي كه نيويورك پ               

ايـالتي در اثـر     هـاي     اما دولت . كنند  مي آسماني نگاه اي    حتي برخي به آن به شكل مائده      . اين زباله را بپذيرند   
آمـد و شـد، سروصـدا، افـزايش      تـر  بيشانبوهي هر چه     اين كار با افزايش هزينه تعمير و نگهداري جاده ها،         

ي كـه در  دفن زبالـه و شـكايات مردمـ   هاي  يع از گودالآب در اثر نشت ماشدن  آلودگي هوا، احتمال آلوده  
   .شوند  ميروبروسكني دارند ها  اين گودالت مجاور

به رودي جولياني شهردار نيويورك، از اين       اي     طي نامه  2001 در سال    1فرماندار ويرجينيا، جيم گيلمور    
من مشكلي را كـه نيويـورك       " :گويد  مي او. كه ويرجينيا به مخزن دفن زباله نيويورك تبديل شود گله كرد          

اما ايالتي كه زادگاه واشنگتن، جفرسـون و ماديـسون بـوده اسـت بـه هـيچ        . كنم  مي با آن روبرو است درك    
   ]41[."وجه قصد ندارد به مركز دفن زباله نيويورك تبديل شود

شـهر كانـادا، درسـي و يكـم     تـرين     تورنتـو، بـزرگ   . مشكالت ناشي از زباله مختص نيو يـورك نيـست          
 1/1 آخرين گودال دفن زباله خود را برچيد و اكنون تمـام زبالـه خـود را كـه سـاالنه بـه                        2002دسامبر سال   

كـه نيـو جرسـي كـه         جالب اين جا ست   . فرستد  مي در ايالت ميشيگان   2شود به بخش وين     مي ميليون تن بالغ  
 960اختماني خـود را بـه       سهاي     تن از نخاله   1000زباله نيويورك است اكنون قريب       خود پذيرنده بخشي از   

   ]42[.فرستد  ميو باز هم به بخش وين واقع در ايالت ميشيگانتر  آن طرفكيلومتر 
  و اقتصادي تبـديل كنـيم كـه بـر احيـا           ريزنده مواد را به    چالشي كه وجود دارد آن است كه اقتصاد دور         

ي نبايد اين باشد كه زبالـه را  اصل مسأله مانند نيويوركهايي  براي شهر. مصرف مجدد و بازيافت متكي باشد   
  . چه كنيم، بلكه بايد اين باشد كه از همان ابتدا چگونه از توليد زباله بپرهيزيم

                                                 
1.Jim Gilmore 
2.Wayne county 
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  جمعيت و كشمكش بر سر منابع
شود ما بايد انتظار داشته باشيم كه رقابت بر سر اين منابع حياتي در داخل                 مي چندان كه زمين و آب كمياب     

كـاهش سـرانه منـابع موجـود نگاهدارنـده        . چيـزان، شـدت گيـرد       بي ان و فقرا و   جوامع، به ويژه بين ثروتمند    
از رفتن    تر  به پايين را  نفر از مردم    ها    حيات، كه با رشد جمعيت همراه شده است، پيوسته سطح زندگي ميليون           

د بـه  بيانجامـد كـه خـو   اي  اجتماعي غير قابل اداره  هاي    تواند به تنش    مي اين وضعيت .كند  مي سطح بقا تهديد  
  ]43[.وسيع خواهد انجاميدهايي  كشمكش

ميزان سرانه زمـين   افزايش جمعيت جهان  . اصلي تنش اجتماعي است   عوامل  به زمين يكي از     يابي    دست 
 هكتـار  1/0 بـه  2004 هكتار به ازاي هر نفر بود تـا سـال      23/0 ميالدي   1950كشت جهان را كه در سال       زير  

نصف مساحت يك خانه وياليي      هكتار  يك دهم  .از آن كاسته است   % 50بيش از          ً    تقريبا    كاهش داده، يعني  
كاهش مداوم سرانه زمـين زراعـي جهـان كـار را بـر كـشاورزان                . محالت ثروتمند نشين اياالت متحد است     

 دشـوار كـرده     ،شـود   مـي   ميليون نفري كـه هـر سـال بـه جمعيـت جهـان افـزوده                70جهان براي تغذيه كافي     
 ]44[.است
معيـشتي        ً  عمدتا  را به خطر انداخته بلكه در جوامعي كه      ها    راعي نه تنها معاش انسان    كاهش سرانه زمين ز    

تـر    كميزراعي افراد به ميزانهاي  به موازات كاهش مساحت زمين. كند  ميرا نيز تهديدها  هستند بقاي انسان  
ترين   الرشد از سريع  ساحل آفريقا كه يكي      همنطق. گيرد  مي از ميزان مورد نياز براي بقا، تنش در جوامع قوت         

  ]45[.چنين يكي از مناطق گسترش كشمكش بر سر زمين است جهان را دارد همهاي  جمعيت
 2 ساله بين مسلمانان شمال و مسيحيان جنوب تا كنون بـيش از              20در سودان مصيبت زده در اثر جنگ         

 كشمكش منطقـه    .اند  شدهجرت  مها ازناچار   ميليون نفر    4و بيش از    اند    ميليون نفر جان خود را از دست داده       
ـ هـا     گـروه از مـسلمان  دو آغاز شد نشان دهنده تنش فزاينده بـين  2003سال  در دارفور در غرب سودان كه

 سـپاهيان حكـومتي از   .اسـت آفريقـايي ـ   پوسـت  شتر دار عرب و كـشاورزان معيـشتي سـياه    داران  يعني گله
تـا آنهـا را از      انـد     هم و كمال سياهان آفريقايي زد     دست به سالخي تما   كه  كنند    مي حمايتها    ميليشياي عرب 

 هزار نفـر    140تا كنون حدود    . و به اردوگاه پناهندگان در كشور همسايه چاد بفرستند        برانند  خود  هاي    زمين
گرسـنگي و   در اثـر    پناهنـدگان   هـاي     در اردوگـاه  نيـز    هزار نفر ديگر     250و  اند    هكشته شد كشمكش  در اين   

  ]46[.ندا هبيماري جان داد
نيـست فـشرده    تـر     زاس بـزرگ  گاز ايالت ت   كه چندان اي     ميليون نفر در منطقه    132در نيجريه كه در آن       

 كشاورزي را بـه بيابـان تبـديل       هاي    و زمين ها    شده اند، چراي بيش از حد و شخم بيش از حد پيوسته علفزار            
همانطور كه سـوميني سـنگوپتا      . دهد  مي را در موقعيت جنگ براي بقا قرار      داران    كند و كشاورزان و گله     مي

اخيـر چنـدان كـه صـحرا        هـاي     در سـال   ":روزنامه نيـو يـورك تـايمز گـزارش كـرد            در 2004در ژوئن سال    
 رقابـت بـر سـر زمـين         ،افزايش يافتـه  داران    و جمعيت كشاورزان و گله    اند    گسترش يافته و درختان قطع شده     
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    ]47[". تشديد شده استشدت به

آنها بـين مـسلمان و مـسيحي        بندي    مردم بين گله دار و كشاورز اغلب همان تقسيم        بندي    سفانه تقسيم أمت 
آن بـا وجـود خيـل عظـيم     شـدن   رقابت بر سر زمين كه در اثر اختالفات مذهبي تشديد شـده و همـراه   . است

 ، خوانـده  " مخلـوط قابـل انفجـار      "تـايمز آن را      يـورك  جوانان نوميد و مسلح چيزي را ايجاد كـرده كـه نيـو            
. دامن زده است  ) ايالت كببي (خيز نيجريه  اخيرا آتش خشونت را در سرتاسر اين ايالت حاصل         "وطي كه   مخل

آن  همسايه در برابر همسايه ايستاد و حمالت انتقام جويانه گسترش يافت تـا           . و مساجد ويران شدند   ها    كليسا
  ]48[".را تحميل كردالعاده   فوقحكومت شرايط  ميكه سرانجام در اواسط ماه

تـايمز   يـورك كشاورزان وجود دارد و به قول نيو      و  داران    مشابهي بين رمه  بندي    در شمال مالي نيز تقسيم     
سـياه        ً      عمـدتا     و رشد جمعيت رقابت بر سر زمين را بين كـشاورزان افريقـايي            زايي     بيابان ندان كه چ "در آنجا   

چــوب جــاي خــود را بــه كــرده، شمــشير و تــر   ســخت1پوســت منطقــه و اقــوام رمــه دار تــوارگ و فــوالني
ايـن سـتيز در     . احساسات هر دو طرف جريحه دار و خشم بر آنها حاكم شده است            . كالشينكوف داده است  

   ]49[" زندگيبر سر راهي برايتوان گفت جدالي است   مينهايت جدالي است بر سر معاش و حتي
اشي از افزايش جمعيت بـه      دهد چگونه فشار ن     مي  نشان خوبي  بهرواندا مورد مطالعه كالسيكي است كه        

 وزيـر محـيط زيـست و    1992 تـا  1990 كـه از سـال   2جيمـز گاسـانا   . انجامـد   مـي  تنش سياسـي و كـشمكش     
 كه رياست كميـسيون كـشاورزي       1990او در سال    . شكافد  مي را تا حد زيادي    مسأله   كشاورزي رواندا بوده  

 بـا   ،در كشاورزي كشور صـورت نگيـرد      اگر تغييراتي اساسي     "كشور را بر عهده داشت هشدار داده بود كه          
 گرچـه در آن  ". رواندا قادر نخواهد بود غذاي كافي براي مردم خود فراهم كنـد            ،نرخ رشد كنوني جمعيت   

اعـالم   1990كردند گاسانا در      مي بيني   پيش هنگام جمعيت نگاران كشور رشد بسياري را در جمعيت كشور         
نظمـي و     بـي   بـه ده ميليـون نفـر افـزايش يابـد و هـيچ              فهمد چگونه ممكن است جمعيت رواندا       نمي كه كرد

مهمـي  هـاي     اقتـصاد پيـشرفت   هـاي      مگر آن كه در كـشاورزي و نيـز در سـاير بخـش              "اختاللي ايجاد نشود    
   ]50[".صورت گيرد

او توضيح داد كـه فرزنـدان چگونـه    . هشدار گاسانا در باره احتمال اغتشاشات اجتماعي پيامبر گونه بود         
 فرزند داشت چگونه    7 متوسط   طور  بهبردند و با توجه به اين كه هر خانواده            مي  زمين به ارث   از والدين خود  

كردند زمين جديدي بيابنـد       مي بسياري از كشاورزان سعي   . شد  مي كوچك باز هم قطعه قطعه    هاي    اين زمين 
زيـر كـشت    هـاي     زميننيمي از          ً    تقريبا    1989تا سال   . آوردند  مي اني روي تبسيار شيبدار كوهس  هاي    و به زمين  

  غيـر قابـل كـشت بـه حـساب                  ً     كـه عمومـا    هـايي      درجه قرار داشت يعنـي زمـين       35 تا   10هاي    رواندا بر شيب  
   ]51[.آيد مي

 ميليـون نفـر     5/7 جمعيت آن بـه      1993تا سال   .  ميليون نفر بود   4/2 حدود   1950جمعيت رواندا در سال      
                                                 
1.Tuareg & Fulani 
2.James Gasana 



  125     عالئم اوليه سقوط: 6فصل

كرد   ميجمعيت كه رشد. كشور افريقا تبديل شدترين  تراكم افزايش يافت و اين كشور از نظر جمعيت به پر      
 اين تقاضا به دو برابر ظرفيت بـازدهي         1991تا سال   . يافت  مي همزمان تقاضا براي سوخت چوبي نيز افزايش      

محـصوالت  هـاي     مانـده  وقتي درختان ناپديد شدند، كـاه و سـاير بـاقي          . كشور صعود كرد  هاي    پايدار جنگل 
 لذا پس از مدتي در اثر كاهش مواد آلي خاك، باروري زمين             . رفت كار  بهكشاورزي براي سوخت آشپزي     

   ]52[.نيز كاهش يافت
چندان كه وضع سالمت زمين وخيم شد، سالمت مردماني كه به زمين وابسته بودند نيز رو بـه وخامـت                     
آرام س آهـسته و     أيـ . سرانجام كار به جايي رسيد كه ديگر غذاي كافي براي خوردن وجـود نداشـت               .رفت

آن كبريـت در شـشم      . مانند روستايي خشكي زده همه چيز مهياي كبريتي بود تا بـر افـروزد             . گسترش يافت 
هنگامي كـه بـه پايتخـت كـشور،          1هواپيماي رئيس جمهور جوونال هابياريمانا    .  برافروخته شد  1994آوريل  
 حملـه سـازمان     3بالفاصـله هوتـوس هـا     . شد سقوط كرد و رئيس جمهور جـان باخـت           مي ، نزديك 2كيگالي

معتـدل را  هـاي    و هوتـوس 4 هزار نفر از توتـسيس هـا   800را آغاز كردند و ظرف يكصد روز قريب         اي    يافته
مـدعي زمـين         ً      بعـدا     سالخي شدند مبادا كـه يكـي از آنهـا         ها    تمام اعضاي خانواده  ها    در برخي روستا  . كشتند

   ]53[.خانواده شود
اقتصاد روستايي دارند، از نظر جمعيت شـناختي در مـسيري                 ً    عمدتا    بسياري از كشورهاي آفريقايي، كه     

 ميليون نفر بود تا سـال       38،  2005شود كه جمعيت تانزانيا كه در سال          مي برآورد .اند  ا قرار گرفته  دنامشابه رو 
 فرزنـد دارد    6 متوسـط    طـور   بهجمعيت اريتره نيز كه در آن هر خانواده          . ميليون نفر افزايش يابد    67 به   2050
 بينـي    پـيش  . ميليون نفـر افـزايش خواهـد يافـت         11 به   2050 ميليون نفر كنوني در سال       4از  ها    يش بيني طبق پ 
 ميليـون نفـر كنـوني بـه         58 برابر شود و از      3شود در جمهوري دموكراتيك كنگو جمعيت در اين فاصله           مي

  ]54[. ميليون نفر برسد177
بـا  . شـود   نمـي   سـرد              ً  هيچ گاه كامال   ها    و مسلمان در هندوستان آتش تنش بين هندوها       . آفريقا تنها نيست   

شود و اين وضعيت      مي زمين كوچك خانواده بار ديگر بين اعضاي اين نسل تقسيم          پيدايش هر نسل جديد،   
  . استتر  فشار بر روي منابع آب از اين هم بيش. دهد  ميفشار بر زمين را افزايش

 ميليارد  6/1 به   2050 ميليارد نفر بود تا سال       1/1 قريب   2005شود جمعيت هند كه در سال         مي بيني پيش 
 اجتنـاب  نظـر  بهو عرضه رو به كاهش آب   ها    نفر افزايش يابد و با اين افزايش تصادم بين تعداد فزاينده انسان           

خطري كه وجود دارد آن است كه هندوستان ممكن است بـا آنچنـان كـشمكش اجتمـاعي             . رسد  مي ناپذير
كنـد رابطـه بـين      مـي همانطور كه گاسـانا اشـاره     .  در مقابل آن ناچيز بنمايد     روبرو شود كه كشمكش روآندا    

توانـد موجـب      مـي  كـه اي    مربـوط بـه امنيـت ملـي اسـت، يعنـي مـسئله             اي    طبيعي مـسئله  هاي    جمعيت و نظام  
                                                 
1.Juvenal Habyarimana 
2.Kigali 
3.Hutus 
4.Tutsis 
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  ]55[.يا مذهبي شوداي  جغرافيايي، قبيلهقومي، هاي  كشمكش

ند رودخانه مـشترك هـستند يكـي از عوامـل           اختالف بر سر سهم آب بين كشورهايي كه در يك يا چ            
بخـصوص در منـاطقي كـه جمعيـت آنهـا از ظرفيـت آب         اسـت، المللـي  سياسـي بـين  هـاي     رايج كـشمكش  

از نزاع بين مصر، سودان و اتيوپي در        تر    اين كشمكش بالقوه در هيچ جا حساس      . فراتر رفته است  ها    رودخانه
 بـه آب رودخانـه نيـل                   ً       كـشاورزي كـامال     ،بارد  نمي گاه باران   هيچ     ًريبا تقدر مصر كه    . دره رودخانه نيل نيست   

 ميليـون  74اكنون بخش عمده آب رودخانه نيل سهم مصر است اما اين كشور در حال حاضـر          .  است وابسته
 ميليـون نفـر افـزايش يابـد كـه ايـن       126 به 2050شود كه جمعيت آن تا سال   مينفر جمعيت دارد و برآورد 

مين غذاي  أ ميليوني سودان نيز از نظر ت      36جمعيت  .  افزايش خواهد داد        ًشديدا ب را   خود تقاضا براي غله و آ     
 67 بـه  2050شود جمعيت اين كـشور تـا سـال      ميبيني  به آب رودخانه نيل وابسته است اما پيش            ًشديدا خود  

تيـار  آب نيـل را در اخ هاي   سرچشمه% 85ميليون نفر افزايش يابد و جمعيت اتيوپي يعني كشوري كه كنترل            
  ]56[. ميليون نفر افزايش خواهد يافت177 ميليون نفر به 77طي همين مدت از ها  بيني دارد نيز طبق پيش

رسد آب بسيار اندكي دارد، اگر هر يـك    مياز آنجا كه هم اكنون نيز رود نيل وقتي به درياي مديترانه   
تـري خواهـد     شور مـصر آب كـم     تـري از آب نيـل را بردارنـد كـ           از كشورهاي سودان و اتيوپي مقدار بـيش       

هـر چنـد بـين ايـن سـه      .  ميليون نفر اضـافي غـذا بدهـد   52 بنابراين براي آن مشكل خواهد بود كه به     .داشت
 اتيوپي مقدار بسيار ناچيزي از آب نيـل را برداشـت           در باره حقابه هر كشور وجود دارد،      اي    نامه كشور توافق 

رود نيـل يكـي از      هـاي      زندگي بهتر و نيز ايـن كـه سرچـشمه          با توجه به آرزوي اتيوپي براي داشتن      . كند مي
از آب  ي  تـر   بـيش  بدون شك اتيوپي خواستار آن خواهد بود كه مقدار           ،معدود منابع طبيعي آن كشور است     

 دالر در سـال و درآمـد سـرانه          860از آنجا كه درآمد سرانه مردم اتيـوپي تنهـا            .نيل را بخود اختصاص دهد    
  ]57[.تري از آب نيل را بردارد مشكل بتوان ادعا كرد كه اتيوپي نبايد مقدار بيش ت، دالر اس4300مردم مصر 

تركيـه   .دجله و فرات با هم سـهيم هـستند        هاي    تركيه و سوريه و عراق در آب رودخانه        كمي شمال تر،   
ان كه سرچشمه اين رودها را در اختيار دارد در كار احداث پروژه عظيمي بر رودخانـه دجلـه اسـت تـا ميـز                       

 ميليـون نفـر   29 و 19 سـوريه و عـراق كـه بـه ترتيـب             .آب موجود براي آبياري و توليد برق را افزايش دهد         
 دو برابر شود نگران اين موضوع هـستند زيـرا           2050شود جمعيت آنها تا سال        مي جمعيت دارند و پيش بيني    
  ]58[.تري نياز خواهند داشت هردوي آنها به آب بيش

بين پنج كـشوري كـه   اي  كننده ثبات و نگران  بيدر آسياي مركزي قرار و مداردر حوضه درياچه آرال      
در . سهيم هـستند وجـود دارد      ريزند،  مي 1كه به درياي آرال    ،در دو رودخانه منطقه يعني آمودريا و سيردريا       

ن دو  قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان هم اكنون نيز تقاضـاي آب از ميـزان آب ايـ                 
دريـا قـرار   ن كه در قسمت باالي روردخانـه آمو        تركمنستا .)3نگاه كنيد به فصل     (استتر    بيش% 25رودخانه  

                                                 
  .)م (.درياچه خوارزم قديم .1
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كل ايـن منطقـه كـه بـا اختالفـات و            . كشت آبي ببرد   زير دارد قصد دارد نيم ميليون هكتار زمين جديد را به         
در . كميـاب خـود برخـوردار نيـست    روبروست از همكاري و تعاون الزم براي اداره منابع آب  هايي  ناآرامي

دريا را در اختيار دارد قـصد دارد مقـداري از آب آن             آموهاي    افغانستان كه سرچشمه   باالتر از اين كشورها،   
دان دانشگاه ناتينگهام كه در مـورد مـشكالت آب ايـن            جغرافي 1سارا اوهارا . را براي توسعه خود به كار برد      

  در حال توسعه و جهـان توسـعه يافتـه صـحبت            جهانما درباره   ": گويد  مي كند در اين باره     مي منطقه مطالعه 
  ]59[.".است شدن تر جهان درحال خراب كنيم اما اين جهان، مي

  افزايش تعداد پناهندگان زيست محيطي
شود، مردم ناچارند به جايي ديگر و گاهي اوقات بـه كـشوري               مي تر  طبيعي وخيم هاي    چندان كه وضع نظام   

 مقامات ايتاليايي قايقي را كشف كردند كه پناهنـدگاني را  2003در اواسط اكتبر سال   . ندديگر مهاجرت كن  
قايق بيش از دو هفتـه بـود كـه بـدون سـوخت، غـذا و آب در دريـا شـناور بـود و                 . برد  مي از آفريقا به ايتاليا   

اي   اما از نقطه  . ذاشتندگ  مي در ابتدا اجساد مردگان را بر روي عرشه قايق        . بسياري از مسافران آن مرده بودند     
مردگـان و زنـدگاني   . قدر نيرو نداشتند كه اين اجساد را در كنار قايق بگذارنـد       به بعد جان به در بردگان آن      

چـون   را ايجاد كرده بودند كه يكي از ماموران نجات آن را هماي  كه با هم در آن قايق شريك بودند منظره      
  ]60[.ت تشبيه كرده اس"از دوزخ دانتهاي  منظره"

گفتنـد كـه از     نمـي اما آنهااند  ليبي سوار بر كشتي شدهو در  هستندپناهندگان اهل سومالي    شد    مي گفته 
. دانـيم كـه آيـا آنهـا پناهنـده سياسـي بودنـد يـا اقتـصادي يـا پناهنـده زيـست محيطـي                           نمي  ما .اند  كجا آمده 

فقـط ايـن   . نـد نك  ميندگان را ايجادچون سومالي هر سه نوع اين پناهاي  ناتوان و شكست خورده   هاي    دولت
دانيم كه سومالي يك نمونه بارز تخريب زيست محيطي است و افزايش جمعيت، چراي بـيش از حـد                     مي را
  ]61[. است كه اقتصاد دامداري آن را نابود كرده استهامدتزايي   بيابانو

سـالوادور، كـشور     براي كـشورهاي آمريكـاي مركـزي ماننـد هنـدوراس، گوآتمـاال، نيكاراگوئـه و ال                 
 هـزار نفـر پناهنـده غيرقـانوني را          147 مقامات مكزيكـي     2003در سال   . اياالت متحد است  وازه  مكزيك در 

  ]62[. هزار نفر بود120 سال قبل از آن اين رقم كه درحاليدستگير و اخراج كردند 
 خـط آهـن   نـار    ك كـار جستجوي  در  مردان جوان   ،   واقع در مرز گوآتماال با مكزيك      2در شهر تاپاچوال   
شوند بـه قطـار     ميموفقها    بعضي. بور كند عشهر  از  ي كم سرعتي سر راه خود به شمال         رايستند تا قطار با    مي

 نفـر از كـساني اسـت كـه     25من أ م3ن پاستوراردوگاه پناهندگان جسوس ال بوا   . بعضي ديگر نه  . سوار شوند 
 4اولگـا سـانچز مـارتينز   . اي آنهـا قطـع شـده اسـت    و دست يا پاند   به قطار به زير قطار افتاده     شدن    هنگام سوار 

                                                 
1.Sara O′hara 
2.Tapachula 
3.Jesùs el Buen Pastor 
4.Olga Sánchez Martinez 
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فلـور ماريـا   . "ياي آمريكـايي اسـت  ؤاين پايان ر"گويد براي اين مردان جوان      مي رئيس اردوگاه پناهندگان  

 "فقـر  2كاميكـاز هـاي   "كنند به اين قطارها سـوار شـوند           مي كه سعي را  ، كشيش محلي، مهاجراني     1ريگوني
  ]63[.ناميده است

از فاجعـه زيـست محيطـي اسـت، بـه           اي    شـده  كه مورد شناخته   ،يتي نيز يت محيطي از ها   پناهندگان زيس  
خـاك آن   و  در اقتصادي روسـتايي كـه زمـين آن از پوشـش گيـاهي برهنـه شـده                   . گريزند  مي اياالت متحد 

ا با كنند ت  ميبسياري از آنها هنگامي كه تالش. آورند  نميخيلي دوامنيز شود، مردم   ميدريا شستهبه  پيوسته  
تالطـم  پر  در آب، گريزندبكوچكي كه براي حركت در درياهاي بزرگ طراحي نشده به فلوريدا هاي    قايق

  ]64[.شوند  ميدريا غرق
ميدانـه  امروز رسيدن اجساد به ساحل ايتاليـا، اسـپانيا و تركيـه اتفـاقي روزانـه اسـت كـه نتيجـه عمـل نو                         
اندازند تـا در    ميخود را در صحراي آريزونا به خطر     جان   نيز همه روزه  مردم مكزيك    .است ميدنوي  مردمان

 و    نفر مكزيكـي روسـتاهاي خـود را تـرك          600 تا   400هر روز قريب    . اياالت متحد براي خود شغلي بيابند     
 رهاكند،   تأمين   از آن است كه بتواند معاش آنها را       تر    و فرسوده تر    كشاورزي خود را كه كوچك    هاي    زمين
 غير قانوني از مـرز بگذرنـد        طور  بهكنند    مي روند و يا سعي     مي يا به شهرهاي مكزيك   آنها سرانجام   . كنند مي

كنند تا از صحراي آريزونا بگذرند در اثـر گرمـاي             مي بسياري از كساني كه تالش    . و به اياالت متحد بروند    
  ]65[.شود  ميدر طول مرز آريزونا پيداد جس هر ساله تعدادي .شوند  ميطاقت فرساي آن هالك

پناهندگان سياسي و اقتـصادي دارد، اكنـون مـا شـاهد تـورم              باره  هر چند جهان مدرن تجربه زيادي در         
 ايـن   .انـد   صفوف پناهندگاني هستيم كه بر اثر فشارهاي زيست محيطي از خانـه و كاشـانه خـود رانـده شـده                    

اد و در اثـر آن سـه        اندازد كه هفتاد سـال قبـل در ايـاالت متحـد روي د               مي يخاك طوفان   اوضاع ما را به ياد    
  ]66[.ميليون آمريكايي خانه و كاشانه خود را رها كردند

 در كـار  با پناهندگان زيست محيطي روبرو شده اما اين بار داليل ديگـري       بار   ديگراكنون  اياالت متحد    
بقيـه نقـاط    بـا   اخيـر   هـاي      درجه سـانتيگرادي آن در دهـه       4 تا   2ا كه افزايش حرارت     كدر ايالت آالس  . است
هـا    در اثر ذوب يخ    قطع ناچار خواهند شد      طور  به       ً    تقريبا     هزاران نفر از افراد بومي     چندان تفاوت ندارد،  هان  ج

 4يوپيـك هـاي      نفر از اسـكيمو    340كه   3روستاي نيوتوك . و سيل ناشي از آن روستاهاي خود را ترك كنند         
 گليـك نايش رودخانـه ني   در آن ساكنند و در سـاحل غربـي آالسـكا واقـع اسـت، در اثـر سـيالب روبـه افـز                       

)Ninglick(،      يـك مطالعـه مهندسـي هزينـه        . رود  مـي   پيوسته به زير آب فـرو      ، كه ناشي از ذوب يخ هاست
 هزار دالر به ازاي هريك از روستائيان بـرآورد     150 ميليون دالر يعني     50را حداقل   ئيان  اسكان مجدد روستا  

                                                 
1.Flor Maria Ringoni 

  .)م (.كردند يم انتحاري عمليات كه است ژاپني هاي خلبان منظور. 2
3.Newtok 
4.Yupik Eskimos 
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. در سيل روبرو خواهند بود    شدن    با خطر غرق  اگر سرخ پوستان نيوتوك دهكده را ترك نكنند         . كرده است 
نيز  روستاي آالسكايي ديگر     23هر چند اسكان مجدد روستائيان و جابجايي روستا كار آساني نيست حدود             

  ]67[.در جايي ديگر اسكان يابندمنتظر آنند كه 
عيـت جهـان     بـه جم   2050 ميليارد نفري كه قرار است تا سـال          3كه اكثريت عظيم قريب      با توجه به اين    

آب زيرزمينـي پيوسـته     هـاي     اضافه شوند در كشورهايي زندگي خواهند كرد كه هم اكنـون در آنهـا سـفره               
و نيمه  باير  اين پناهجويي در مناطق      .يافتخواهد  افزايش   پناهجويي ناشي از كمبود آب           ًقطعا  ،رود  مي پايين

ي ختيرد و آنها را بـه دام فقـر آب شـنا           گ  مي ميزان عرضه آب فزوني   از  جمعيت آنها پيوسته    تقاضاي  باير كه   
شـود زيـرا      مـي  اكنـون روسـتاهاي ناحيـه شـمال غربـي هنـد پيوسـته تخليـه               . خواهد بـود  تر     شايع برد،  مي فرو
نفر از روستائيان منطقه شمال و غرب چين        ها    ميليون. كنند  نمي و مردم ديگر آبي پيدا    اند    تهي شده ها    انوآبخ

  ]68[.ز ممكن است در اثر فقدان آب ناچار به مهاجرت شوندبرخي از نواحي مكزيك نيمردم و 
و جمعيت رو به افزايش اين مناطق را در نـواحي جغرافيـايي   آواره پيشرفت صحراها نيز پيوسته مردم را     

در چـين    خاك اياالت متحد چند ميليون نفر را جابجا كرد،         طوفان   كه  درحالي. كند  مي فشردهتري    كوچك
 ميليـون نفـر را  هـا   اكنـون ده  ،خـاك  طوفـان  گرفتـار هاي  استاني  هزار روستا 24سبي ن تخليهيا ترك كامل   

  ]69[.كرده استخانمان  بي
اكنـون بـه هـزاران      انـد     يا فقـدان آب رهـا شـده       ها    در ايران تعداد روستاهايي كه به علت گسترش بيابان         
 روستا تخليـه شـده      88دارد،  شهر كوچكي كه يك ساعت با تهران فاصله         ،  در حومه دماوند  . رسد  مي روستا
اي   و در منطقه  اند    هدر نيجريه نيز به علت پيشرفت صحرا كشاورزان و دامداران باالجبار مهاجرت كرد            . است

زايـي    بيابـان  پناهجويـان ناشـي از  .انـد  شـود، فـشرده شـده       مي تر  داراي زمين مولد كه پيوسته مساحت آن كم       
ي از آنهـا  تر بيشتعداد . شوند  ميساكنها  ي از آنها در حلبي آبادروند و بسيار  ميسرانجام به شهرها       ً  معموال   

   ]70[.كنند  ميبه خارج مهاجرتنيز 
 بـالقوه عامـل بزرگـي       طـور   بـه و  ،   خواهد شد  پناهجويانتعداد  افزايش   موجب   زودي  بهديگر عاملي كه     

پـست  سـرزمين  جابجـايي در  تـرين   بـزرگ        ً    احتمـاال   .است، عبـارت اسـت از بـاال آمـدن سـطح آب درياهـا             
نه تنهـا نيمـي از      حتي يك متر باال برود      ها    درياسطح آب   اگر  كه  كشوري   يعني   ،دادخواهد  روي  بنگالدش  

در . خانمان خواهد كرد    بي  ميليون نفر از مردم را     40چنين   را به زير آب خواهد برد بلكه هم        آن   برنجزارهاي
 تجديـد اسـكان مـردم در داخـل كـشور كـار        ميليون نفر جمعيـت، 142كشور پر جمعيتي مانند بنگالدش با    

توانند بروند؟ چند كشور حتي يك ميليون پناهنده بنگالدشـي را كـه               مي اما مردم كجا   .نخواهد بود اي    ساده
هـاي    دلتـا  پـذيرفت؟ سـاير كـشورهاي آسـيايي كـه در             هندخوااند    خانمان شده   بي بر اثر باال آمدن آب دريا     

آورند مانند چين، هندوستان، اندونزي، پاكستان، فيليپـين،         مي ج به عمل  برن،  سيالبيهاي    و دشت اي    رودخانه
  ]71[.چار خواهند شددبه مهاجرتي عظيم ها  كره جنوبي، تايلند و ويتنام نيز در اثر باال آمدن سطح آب دريا

 .تازه به راه افتـاده اسـت      ها    آب زير زميني و گسترش صحرا     هاي    امواج پناهجويان ناشي از سقوط سفره      
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چيـزي  ، خواهنـد شـد  وسـيع  كه اين امواج و نيز امواج پناهجويان ناشي از باال آمـدن سـطح آب چقـدر        اين  
اما تعداد آنها عظيم خواهد بود و اين خود دليل ديگري است براي لزوم تثبيـت        . است كه بايد در آينده ديد     
  . آب و هوا و جمعيت جهان

   و تروريسمبي اقتدارهاي  دولت
 در اثـر ها  و پس از تشكيل تعدادي از دولت ،سابقهاي  در مستعمرهجديد هاي  شكيل دولتقرن پس از ت نيم  

. كرده است ها    فروپاشي اتحاد شوروي، جامعه جهاني اكنون توجه خود را معطوف از هم گسيختگي دولت             
 منظـور از    بـريم و    مـي  كار  به روزانه   طور  به عبارتي است كه اكنون      "درماندهبي اقتدار يا    هاي    دولت"عبارت  

كـه در ايـن زمينـه    اي  هبه قول مطالع. كه در آنها ديگر يك دولت مركزي وجود ندارد        است  آن كشورهايي   
سياست جهاني بـه  پيرامون دايره از و   ندا  اقتدار سفري طوالني و بزرگ داشته       بيهاي    دولت"صورت گرفته،   

   ]72[."مركز آن آمده اند
واج بـا توجـه بـه ر      ،  المللي جهان سر و كار دارند      دي و امور بين   گوناگوني كه با توسعه اقتصا    هاي    گروه 

 تعريفـي ارائـه دهنـد و        يـا رو بـه درمانـدگي      اقتـدار     بـي هـاي     دولـت از  اند    ، سعي كرده  ديدهپروز افزون اين    
كـم درآمـد تحـت    "هاي بانـك جهـاني فهرسـتي از كـشور        ً  مثال  .را مشخص كننداين نارسايي هاي    شاخص
 دولـت  46 انگلـستان نيـز بـا انگيـزه مـشابهي فهرسـتي از              الملـل    بـين  وزارت توسـعه  .  تهيه كرده اسـت    "تنش

اخيرا نيز بنيـاد    . ارائه كرده است   دولت درمانده    20نيز فهرستي از    يا  سازمان س . استآورده   فراهم   "شكننده"
 تـدار اق بـي دولت  فهرستي از شصت    كديگر  ي با همكاري    1"الملل   بين خيريه كارنگي براي صلح    "نيز  صلح و   

بنـدي     طبقـه  "داخلـي آميـز   خـشونت   هـاي     آنها در مقابـل كـشمكش     پذيري    سيبآ   " اساسآنها را بر    و  تهيه  
  ]73[.اند كرده
 سياسـي و    ، شـاخص اجتمـاعي، اقتـصادي      12 چاپ شده بر     2كه در مجله فارين پاليسي    آخر  اين تحليل    

قرار دارد و پس    اقتدار    بياي  ه  فهرست دولت  رأس   در اين فهرست كشور ساحل عاج در      . نظامي مبتني است  
يتي قـرار   ئلئون، چـاد، يمـن، ليبريـا و هـا                                 ِ           سودان، عراق، سـومالي، سـي را      ،از آن جمهوري دموكراتيك كنگو    

: اخيـر همـواره در اخبـار مطـرح بـوده انـد            هـاي      سه كشور بعدي كشورهايي هـستند كـه در سـال           .اند  گرفته
   ]74[.افغانستان، روآندا و كره شمالي

و كننـده      توليـد  2نفت نيز وجود دارنـد كـه عبارتنـد از           كننده    كشور صادر  پنج    تايي 60ست  در اين فهر   
بـه اضـافه    ) با رتبه پنجاه و نهم    (و روسيه ) با رتبه چهل و نهم    (بزرگ نفت يعني عربستان صعودي    كننده    صادر

 دو كـشور    .) چهـارم  با رتبـه پنجـاه و     (و نيجريه ) با رتبه چهل و ششم    (، اندونزي )با رتبه بيست و يكم    (ونزوئال
   ]75[.نيز در اين فهرست هستند كه عبارتند از پاكستان و روسيهاي  داراي زرادخانه هسته
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 رفتـه عبـارت اسـت از توسـعه نـابرابر،            كار  بهفهرست مجله فارين پاليسي     تهيه  سه شاخص اصلي كه در       
 كه بخش كوچكي از جمعيت  به اين معناست                  ًتوسعه نابرابر نوعا . فقدان مشروعيت حكومت و فشار جمعيتي  

ايـن  . شود  مي شود حال آنكه شرايط زندگي بخش اعظم مردم روز به روز بدتر             مي تر  كشور پيوسته ثروتمند  
بـه جنـگ داخلـي    ممكـن اسـت     شـود و      مـي  با فساد سياسي همراه است، موجب نا آرامي             ً    غالبا    نابرابري، كه 

  ]76[.بيانجامد
ثر برخـورد و خـدمات اساسـي        ؤ مـ  طـور   بهشود    مي ه پيوسته ظاهر  توانند با مسائلي ك     نمي كههايي    دولت 

شـود    مـي اين امر موجب. شوند  ميفايده ناميده   بي هاي  ن دولت عنوا  بهدر اين بررسي    ،  را ارائه كنند  مورد نياز   
. ساي قبايـل يـا رهبـران مـذهبي بـسپارند     ؤاز جمعيت اراده خود را به دست رهبران جنگي، ر        هايي    كه بخش 

   ]77[.عيت سياسي از عاليم اوليه سقوط دولت هاستفقدان مشرو
 20تمام كشورهايي كه در فهرست مجله فارين پاليـسي جـزو         . است سومين شاخص مهم فشار جمعيتي     

در تعدادي از ايـن كـشورها كـه چنـدين دهـه رشـد               . الرشدي دارند  كشور اول هستند همگي جمعيت سريع     
كـاهش  از عهـده    توانند    نمي واند    چار خستگي جمعيتي شده   دها    سريع جمعيت را تجربه كرده اند، حكومت      

قدر سريع مدرسه بسازند كه صـفوف متـورم          يا آن برآيند  مداوم سرانه زمين كشاورزي و سرانه آب شيرين         
  ]78[.كودكان را در آن جاي دهند

م مجموعـه عالئـ  آن نيز بخشي از در اثر كاري   بيخارجي و افزايشگذاري  جريان سرمايهشدن   خشك 
نشان داده   ،انجام داده در اين باره    تر    پيش 1پاپيوليشن اكشن اينترنشنال  مؤسسه   كهاي    مطالعه. اضمحالل است 

تعـداد  كـار آن اسـت،     بـي تعداد افراد جواناي  هر جامعه ثباتي سياسي  بيمهمهاي  كه يكي از شاخص   است  
   ]79[.ر دارند بسيار باالستقرا رأس در كشورهايي كه در فهرست مجله فارين پاليسي دراين افراد 

 ،انـرژي  هـا،   وضع زير بناهاي فيزيكي آنها يعني جـاده       وخامت   ،درماندههاي    دولتديگر وجه مشخصه     
گيرنـد    نمـي  طبيعي نيز مـورد مراقبـت قـرار       هاي    در اين گونه كشورها نظام    . آب و سيستم فاضالب آنهاست    

 زراعـي پيوسـته تخريـب     هـاي     زارهـا و زمـين      علـف  هـا،  جنگـل . زيرا مردم فقط به فكر آنند كه زنده بماننـد         
  ]80[.كنند  ميشوند و يك مارپيچ اقتصادي نزولي ايجاد مي

قانون و فقدان امنيت شخـصي  و نظم شدن  در هم شكسته، دولت درماندههاي  شاخصترين  بارز يكي از   
ربايي بـراي اخـاذي از       مآد. كنند  مي فرماييحكمها    لح بر خيابان  سيتي دسته جات م   ئدر ها . ناشي از آن است   

 كـار   بـه  درصدي از نيروي كاري باشند كـه اشـتغال           30كه جزو   اند    داشتهاين بخت را    آن بخش از مردم كه      
در افغانستان كنترل كشور در خارج از كابل با فرماندهان محلي است نه با حكومـت  . بسيار رايج است   ،دارد

هستند كه هر يـك بخـشي       ها    رهبران قبيله اين  ،  د دارد در سومالي كه اكنون تنها بر روي نقشه وجو        . مركزي
  ]81[.يك كشور بود تحت كنترل دارند    ً  قبال  را كهآنچه از 
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جمهوري دموكراتيك كنگو كه بخش     . برخي از اين كشورها سال هاست درگير جنگ داخلي هستند          
ير جنگـي داخلـي      شش سال است كه در گ      ، آفريقا اشغال كرده   قلبه رودخانه كنگو را در      ضبزرگي از حو  

نفـر ديگـر را از خانـه و كاشـانه خـود          ها     ميليون نفر را به كام مرگ فرو برده و ميليون          8/3است كه تا كنون     
 باري كه در ايـن جنـگ داخلـي روي     به ازاي هر مرگ خشونت1الملل  بينبه گفته كميته نجات  . رانده است 

ناشـي از گرسـنگي،     هـاي     تـوان مـرگ     مـي  آندهد كه از جمله       مي بار نيز رخ   خشونت  مرگ غير  62دهد   مي
  ]82[.را نام بردها  تنفسي، اسهال و ساير بيماريهاي  بيماري

متـذكر      ً      قـبال     همان طـور كـه    . برد  مي ثباتي پيوسته جهان را به قلمرويي ناشناخته        بي برخي از منابع بالقوه    
را گرفتار  لغان  با% 30 بيش از    شديم در منطقه شبه صحرايي آفريقا، كه بيماري ايدز در برخي كشورهاي آن            

از آنجا كه تعداد كودكان يتـيم       . كودك فقير وجود خواهد داشت    ها    ميليونآينده  هاي    در سال كرده است،   
 بسياري از آنها به كودكـان خيابـاني تبـديل           ،كه جامعه توانايي مراقبت از آنها را ندارد       شود    مي قدر زياد  آن

  بـزرگ  يمايي پدر و مـادر و بـدون داشـتن الگـوي مناسـب رفتـار               اين كودكان كه بدون راهن    . خواهند شد 
خـود بـه منبعـي خطرنـاك بـراي         ،  گيـرد   مي وسيله تالش نوميدانه براي بقا شكل      شوند و رفتار آنها تنها به      مي

  ]83[.دنشو  ميتهديد ثبات و ترقي تبديل
زيـرا آنهـا منبـع مـواد     كننـد    مـي ايجاد يالملل  بينجامعهدر ي تر بيشنگراني پيوسته اقتدار  بيهاي   دولت 

بود بلكه  ها    افغانستان نه تنها مركز آموزش تروريست     . جو و تروريسم هستند    مخدر، قاچاق اسلحه، ايجاد پناه    
پناهجويان روآندا كـه هـزاران   . هروئين جهان تبديل شدكننده  توليدترين  ه بزرگبنيروهاي متحد در دوران   

 همـان طـور كـه اكونوميـست       . ثباتي كنگو نقش بزرگي بازي كردنـد        بي سرباز مسلح در ميان آنها بودند در      
كـه در دور و بـر    نيـز   نه تنها براي خود بلكه براي آنان        آشفته        ً    شديدا    يمانند انسان اقتدار   بيدولت  "نويسد   مي

  ]84[."او هستند خطرناك است
اند  لح سازمان داده شدهي كه براي حفظ صالملل  بيندر بسياري از كشورها سازمان ملل يا ساير نيروهاي       

در ميان كشورهايي كه نيروهاي حافظ صلح . كوشند تا صلح را حفظ كنند و اغلب ناموفق هستند      مي پيوسته
سـاير  . لئون و ليبريا را نـام بـرد       وان جمهوري دموكراتيك كنگو، سيرا    ت  مي سازمان ملل در آنها مستقر هستند     

. يتي و سـودان ئ هـا ،صـلح مـستقرند عبارتنـد از افغانـستان    كشورهايي كه در آنها نيروهاي چند مليتي حـافظ          
  ]85[.قدر بزرگ نيستند كه بتوانند ثبات را تضمين كنند هستند و آننمايشي غالب اوقات اين نيروها 

ي از  المللـ    بين دهند كه جامعه    مي يتي و افغانستان از آن رو به بقاي خود ادامه         ئامروز كشورهايي مانند ها    
بقـاي  به  ،مورد نيست  بيو از جمله كمك غذايي كه ذكر آن ،كمك اقتصادي. كند مي حيات آنها حفاظت 

يـك  بـسيار وخيمـي كـه     هـاي     اما اكنون كمك كافي براي غلبه بر رونـد        . كند  مي اين گونه كشورها كمك   
   ]86[.وجود نداردپايدار آنها با ثبات دولتي و پيشرفت اقتصادي كردن  كنند و جايگزين  ميتقويت را ديگر

                                                 
1.International Rescue Committee 
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7  
   جمعيتتثبيت ،كني فقر ريشه

  
  
  
  

قرن جديد با يادداشت اميد بخشي آغاز شد كه در آن كشورهاي عضو سازمان ملل تـصويب كـرده بودنـد                     
 از  2005بينـيم كـه جهـان در سـال            مي  و .از جمعيت فقراي كره زمين بكاهند     % 50 ميالدي   2015كه تا سال    

 هنـد و  : دو دليـل بـزرگ بـراي ايـن پيـشرفت وجـود دارد      .استتر   مه زماني دستيابي به اين مقصود پيش      برنا
بـه  يابي    هند در دست  گرفتن     درصدي چين در طول ربع قرن گذشته و سرعت           9 رشد اقتصادي ساالنه     .چين

تـدريج   هبـ  نفر هر دو موجب شده صدها ميليون        ،در سال در طي دهه گذشته     % 6هدف رشد اقتصادي قريب     
  ]1[.از دام فقر نجات يابند

 ميليـون در سـال      218 بـه    1981 ميليون در سـال      648از   ،برند  مي در چين شمار افرادي كه در فقر به سر         
 هند نيز در جبهه اقتصادي پيـشرفت        .ترين ميزان كاهش فقر در تاريخ است       بيشاين   كاهش يافت كه     2001

 نخست وزيـر جديـد كـشور كـه در           1منموهان سينگ پوياي   و   جديد  رهبري تحت .كند  مي ثري را دنبال  ؤم
 بـا                         ً   در سطح روستايي مستقيما    ها    ساخت زير  با تقويت  ، و تيم خبره وي    ، به اين سمت منصوب شد     2004سال  

 فعاالنه اين المللي  اگر جامعه بين. افراد استترين گذاري بر روي فقير سرمايهها     هدف آن  .شود  مي فقر مقابله 
فقـر  دام  تـوان صـدها ميليـون نفـر ديگـر را از               مي ،       ِ                                 ندوستان  آماده براي اصالحات تقويت كند     هتالش را در    
  ]2[.نجات داد

 كند كه هند به منابع مورد نياز براي حفظ جنبـشي كـه              حاصلوقت آن است كه جامعه جهاني اطمينان         
 جهـان  ،در آمـده  حال كه هندوستان از نظـر اقتـصادي بـه حركـت            . دسترسي خواهد داشت   ، آورده وجود  به

 برخـي  و   2 آفريقـا  ناحيـه زيـر صـحراي     در   فقـر كـه      مانـده                    ً                    توجه خود را شديدا  به بخش بـاقي       تواند    مي ديگر
                                                 
1.Manmohan Singh 
2.Sub-Saharan Africa 
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   .متمركز شده معطوف كند تر آمريكاي التين و آسياي مركزي كشورهاي كوچك
ثري را  ؤمـ هـاي      نيز پيـشرفت   ، ويتنام و اندونزي   ، از جمله تايلند   ،چندين كشور در آسياي جنوب شرقي      
      ً    كـامال   ،در آسـيا  هـا      ايـن پيـشرفت    ، صرف نظر از عقب گردهاي اقتـصادي بـزرگ احتمـالي           .كنند  مي دنبال

   ]3[. تحقق خواهد يافت2015كند كه هدف توسعه هزاره سازمان ملل مبني بر كاهش فقر تا سال   ميتضمين
يـون نفـر جمعيـت پيوسـته         ميل 750صحراي آفريقـا بـا      زير اين خبر خوش است اما خبر بد اين كه ناحيه           

سوادي و بيماري در اين منطقه رو بـه رشـد اسـت و برخـي از         بي ، گرسنگي .رود  مي در دام فقر فرو   تر    عميق
 كانون بحث اجالس    2005 آفريقايي كه در ژوئيه سال       .كند  مي حاصله در چين و هند را خنثي      هاي    پيشرفت

  ]4[. حال مستلزم توجه خاصي است،سران گروه هشت بود
كـردن فقـر و تثبيـت جمعيـت از مـسائل             كـن   ريشه ،شود  مي يك پارچه اي     فزاينده طور  بهدر جهاني كه     

كنـد و     مـي   آهسته كردن رشد جمعيت به ريشه كني فقـر و اثـرات غـم افـزاي آن كمـك                   .امنيت ملي است  
 ، حـال كـه زمـان كمـي بـاقي مانـده            .شـود   مـي  رشـد جمعيـت   شـدن     بالعكس ريشه كني فقر نيز موجب كند      

  .زمان در هر دو جبهه واضح و روشن است رورت پيشروي همض
  از ديگر اهداف توسعه هزاره سـازمان ملـل  ،2015 درصدي فقر تا سال 50عالوه بر هدف كلي كاهش   
 فـراهم   ،بـه تحـصيالت ابتـدايي عمـومي       يـابي      دسـت  ، درصدي تعداد افراد گرسنه جهان     50توان كاهش    مي

دار بخـصوص ايـدز و ماالريـا را نـام            واگيـر هاي    ي از توسعه بيماري   آوردن آب سالم براي عموم و جلوگير      
توان به هدف كاهش مرگ و ميـر مـادران بـه              مي  از جمله اهدافي كه با اين اهداف رابطه نزديكي دارد          .برد

  ]5[.اشاره كرد سال به ميزان دو سوم 5 زيرميزان سه چهارم و كاهش مرگ ومير كودكان
 كمـي جلـوتر از برنامـه زمـاني     2015 درصدي فقر تا سال 50 هدف كاهش   رسد  مي نظر  بهدر حالي كه     

در واقـع و تـا درجـه      .رود  نمـي   برنامه كاهش نيمي از افراد گرسنه اين گونـه پـيش           ،رود  مي تعيين شده پيش  
انـد   رسد شمار كودكاني كـه تحـصيالت ابتـدايي را گذرانـده      مينظر به ،زيادي به خاطر شدت ترقي در هند  

 ميليـون كـودك در سـال        15 سـال از     5 زيـر   و مرگ و مير كودكان     .رو به رشد باشد   اي    بل مالحظه طور قا  به
ه سـير نزولـي خـود    بـ   كـه همچنـان  رود  مي انتظارو كاهش يافت 2003 ميليون كودك در سال 11 به  1980

  ]6[.ادامه دهد

   همگانياي  آموزش پايه
 اين كار به معنـي      .استهمگاني  مين آموزش   أ ت ،قراكاهش فاصله طبقاتي بين ثروتمندان و ف      هاي    يكي از راه  

 كودكـاني كـه     . به اين امكان دست يابنـد       ،روند  نمي  ميليون كودكي كه به مدرسه     115آن است كه     تضمين
 حـتم   طـور   به مسأله   كنند كه اين    مي شديدي آغاز افتادگي    عقب زندگي خود را با      ،بينند  نمي آموزش رسمي 

در .تـر شـود    ق باقي بمانند و فاصله طبقـاتي بـين فقيـر و غنـي همـواره بـيش                 آنان در فقر مطل    شود  مي موجب
 ناپايـداري در اجتمـاع      أشود اين فاصـله طبقـاتي رو بـه افـزايش منـش              مي تر  پارچه جهاني كه روز به روز يك     
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 خطر"گويد    مي  وي .كند  مي  اقتصاد دان برنده جايزه نوبل به ظرافت به اين مطلب اشاره           ،1 آمارتيا سن  .است
  ]7[."سوادي براي بشر بيش از تروريسم است بي

با توجه به اين كه آموزش نقش اساسي در پيشرفت بشر دارد سازمان ملل دسترسي به آموزش ابتـدايي                    
 بانـك جهـاني بـا برنامـه آمـوزش          . از اهداف توسـعه هـزاره خـود قـرار داده اسـت             2015تا سال    همگاني را 

 طرح مناسبي براي دستيابي بـه آمـوزش ابتـدايي داشـته باشـد      همگاني خود كه بر اساس آن هر كشوري كه     
 سـه شـرط     .در اين زمينه بر عهده گرفته اسـت       را   رهبري   ،شود  مي واجد شرايط دريافت كمك مالي شناخته     

همگـاني  بايد برنامه مشخـصي بـراي آمـوزش ابتـدايي            مي اصلي اين برنامه آن است كه كشور واجد شرايط        
از منابع خود را به آن اختصاص دهد و الگوهاي حـسابداري و             اي    ر و قابل مالحظه   ارائه داده و بخش معنا دا     

 تمامي كودكان كشورهاي فقير 2015 اگر اين برنامه كامال اجرا شود تا سال          .شفافي داشته باشد  بندي    بودجه
  ]8[.از آموزش ابتدايي برخوردار خواهند شد

 بـه سـطح تحـصيالت                                ً       سطح پيشرفت كودكان تقريبـا      .ها  آموزش فوايد بسياري دارد به ويژه براي خانم        
 نه بـه ايـن خـاطر كـه                        ًتري دارند اما لزوما   فرزندان مادران تحصيل كرده تغذيه مناسب     .مادرشان مرتبط است  

شـود غـذاهاي     مـي  موجـب  ، بلكه به اين دليل كه درك بهتر مادران آنها از تغذيـه            ،درآمد خانواده باال است   
 آمـوزش زنـان كليـد از هـم گسـستن            .تري براي آماده سازي غذا انتخاب كننـد         سالم هاي  و روش تر    مناسب

   ]9[.چرخه فقر است
 هـا كه اطالعات جمعيتي آن    تمام جوامعي در   .شود  مي ها  خانوادهشدن    آموزش دختران موجب كوچك    

 5يابـد و مـادراني كـه حـداقل            مـي  رود باروري كاهش    مي موجود است، چندان كه سطح آموزش زنان باال       
كودكان خود  تر    اول زندگي كودكان، كم   هاي    سال درس خوانده اند، در خالل زايمان يا در اثر بيماري ماه           

تواننـد دسـتورالعمل روي داروهـا را          مـي  است كه ايـن زنـان      يكي از داليل اين امر آن     . دهند  مي را از دست  
 اقتصاد دان،   2 جين اسپرلينگ  .بخوانند و درك بهتري از چگونگي مراقبت از خود در دوران حاملگي دارند            

گـسترش آمـوزش   " كشور جهان انجام داد به اين نتيجـه رسـيد كـه             72 در   2001كه در سال    اي    طي بررسي 
   ]10[."بارداري باشد متوسطه زنان شايد تنها اهرم مناسب براي دسترسي به كاهش قابل توجه

 ي كـه بخـش تـرويج كـشاورزي        در منـاطق  . دهـد   مـي  كشاورزي را افـزايش   وري    بهره اي، آموزش پايه  
تواند براي ترويج الگوهاي كشاورزي مناسب از مطالب چاپي اسـتفاده كنـد، صـدمه زيـادي بـه كارهـا                      نمي
روي يك كيسه محتوي كود شيميايي را بخواننـد         هاي    توانند دستورالعمل   نمي كشاورزاني كه . شود  مي وارد

آفت كش ممكن اسـت     هاي    روي قوطي هاي    رالعمل ناتواني در خواندن دستو    .نيز وضعيتي اين چنيني دارند    
  . به قيمت جان انسان تمام شود

 يابد مدارس بهترين نهادي هستند كه       مي در شرايطي كه ويروس ايدز پيوسته در سراسر جهان گسترش          

                                                 
1.Amartya Sen 
2.Gene Sperling 
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و آمـوزش   دادن    زمـان آگـاهي   . توان جوانان را در آن جا در مـورد خطـرات ايـن ويـروس آمـوزش داد                  مي
كنـد هنگـامي اسـت        مي از زندگي كه گسترش آن را تقويت      اي    ه اين ويروس و در باره شيوه      فرزندان دربار 

تـوان جوانـان را بـراي پيـشبرد       ميچنين  هم.اند  مبتال شده ديگرهنوز جوان هستند نه زماني كه آنها      ها    كه آن 
  . آموزشي در ميان همساالن خود آنها بسيج كردهاي  برنامه
صـفوف معلمـان را   ها   به خصوص آن دسته از كشورهايي كه ايدز در آن     در كشورهاي در حال توسعه     

پرداخـت هزينـه تحـصيلي    . قتل عام كرده، يكي از نيازهاي اساسـي، آمـوزش هـر چـه بيـشتر معلمـان اسـت        
تعهـد  ازاي   بـه تحـصيلي   هـاي     فقير هستند براي گذرانـدن دوره     هاي     كه از خانواده    با استعدادي  آموزان دانش
ايـن كـار   . آوري خواهد بود گذاري بسيار سود  سرمايه، سال5    ً   مثال   يس در دوره زماني معيني    براي تدر ها    آن

كند كه منابع انساني مورد نياز براي دستيابي به هدف آموزش ابتدايي همگي در دسترس باشد و                   مي تضمين
  . گشايد  ميچنين درهاي شكوفايي استعداد را بر روي طبقه فقير جامعه هم

از هـا  گ معتقد است كه هر طرح بايد خدمات را به آن بخش از اجتماع كه دسترسي بـه آن  جين اسپرلين  
 او گفـت كـه اتيـوپي بـا برپـايي         .است به خصوص به دختـران فقيـر جامعـه روسـتايي برسـاند             تر    همه مشكل 

 هرونـد كـ    مـي نـزد والـديني  هـا    نماينـده ايـن گـروه   .گام استدختران در اين كار پيشاي   مشاورههاي    انجمن
كنند تا به فرزندان خود اجـازه دهنـد           مي را تشويق ها  خواهند دختران خود را خيلي زود شوهر دهند و آن          مي

 هـر جـا الزم باشـد بـه                                                    ً                برخي از كشورها از جمله برزيـل و بـنگالدش عمـال             .كه به تحصيل خود ادامه دهند     
هـاي    كننـد تـا آمـوزش       مـي  مكفقير ك هاي    دهند و در نتيجه به دختران خانواده        مي دختران بورس تحصيلي  
  ]11[.اوليه را به دست آورند

سـوادي كـه      بي  ميليون نفر بالغ   800شود،    مي پارچهن بيش از پيش از لحاظ اقتصادي يك       چندان كه جها   
تـوان از طريـق بـه راه          مـي  ايـن كمبـود را شـايد بهتـر از همـه           . بيننـد   مي  ضربه      ًشديدا كنند    مي در آن زندگي  
 جامعـه جهـاني   . بر داوطلبان تكيه دارد، جبران كـرد            ً    عمدتا    واد آموزي بزرگساالن، كه   سهاي    انداختن برنامه 

بـنگالدش  . مين كندأمين وسايل آموزشي و مشاوران خارجي را تأبايد در هر جايي كه الزم باشد هزينه ت     مي
سرمـشق بـه كـار      ن  عنـوا   بـه توانند    مي و ايران كه هر دو برنامه موفقي در سواد آموزي بزرگساالن داشته اند،            

  ]12[.روند
 به ايـن هـدف نخواهنـد        2015 كشور جهان تا سال      80بيش از          ً    احتماال    كند كه   مي بانك جهاني برآورد   

 ميليارد دالر كمك خارجي فراهم شود تا آنهـا بـه آمـوزش ابتـدايي             12بايد    مي رسيد و براي كمك به آنها     
چنـين   ن دسترسي كودكـان بـه كتـاب بلكـه هـم           در شرايطي كه تحصيالت نه تنها امكا      . همگاني دست يابند  

 ديگـر داشـتن      آورد،  مـي  شخـصي و منـابع عظـيم اينترنـت فـراهم          هـاي     را از كـامپيوتر   هـا     امكان استفاده آن  
  ]13[.روند، قابل قبول نيست  نميفرزنداني كه هرگز به مدرسه

ثر است به خصوص در     ؤ م تر تشويقي براي فرستادن كودكان به مدرسه به اندازه برنامه ناهار مدرسه            كم 
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 تا كنون تمامي دانش آموزان مدارس دولتي اياالت متحـد از برنامـه ناهـار                1946از سال   .  كشورها ترين  فقير
در فوايد اين برنامـه ملـي كـه طـي           . ندا  ه يعني هر روز يك وعده غذايي خوب داشت        اند  مدرسه استفاده كرده  

 كه  2 و روبرت دول   1 جورج مك گاورن   .رديدي وجود ندارد  ، هيچ ت  وقفه ادامه داشته    بي ساليان دراز همواره  
هر دو از اعضاي سابق شوراي كشاورزي مجلس سنا در اياالت متحد و كانديداي سابق رياسـت جمهـوري                 

   ]14[. قصد دارند برنامه ناهار در مدارس را در تمامي كشورهاي فقير جهان اجرا كنند،هستند
تواننـد بـه     مـي روند و حتي زماني كـه   نميي از روزها به مدرسهبسياراند  كودكاني كه مريض يا گرسنه    

در تمـام        ً  غالبا  كودكان بيمار"شود كه   مي يادآور3جفري ساچز. گيرند  نميمدرسه بروند درس را خوب ياد     
زندگي خود كارآيي ناچيزي دارند كه اين از يك طرف مربوط به وقفه در تحصيل و از طرف ديگر ناشـي       

امـا وقتـي كـه برنامـه ناهـار در مـدارس، در كـشورهاي كـم                  . "استها    ختي و فيزيكي آن   شناهاي    از آسيب 
بـه درس   هـا     زمـان توجـه بچـه     . يابـد   مي ت ناگهاني افزايش  صور  بهشود، ثبت نام در مدارس        مي درآمد اجرا 

 هـاي   شـود و كودكـان سـال        مـي  كـم هـا     رود، ميزان غيبت بچـه      مي باالها    عملكرد علمي آن  . شود  مي تر بيش
  ]15[.روند  ميتري به مدرسه بيش
شـوند،    مي به بهانه ناهار به مدارس كشيده     ها  وقتي آن .  براي دختران خيلي مفيد است                     ً  اين برنامه خصوصا    

تري خواهند داشت و اين سـرمايه        كنند و فرزندان كم     مي كنند، ديرتر ازدواج    مي تري تحصيل  مدت طوالني 
 كـشورهاي  ترين درآمد  كشور از كم44 برنامه ناهار مدارس در  اجراي. آوري است  گذاري بسيار بسيار سود   

  كنـد،   مـي  ميليار دالر بيش از آن چه سازمان ملل اكنـون صـرف كـاهش گرسـنگي       6جهان ساالنه قريب به     
  ]16[.هزينه در بر دارد

به سن مدرسـه    ها  چنين بايد تالش عظيمي صورت گيرد تا وضعيت تغذيه كودكان قبل از رسيدن آن              هم 
شـود كـه     ميجورج مك گاورن ياد آور. از برنامه ناهار مدرسه منتفع شوند    ً بعدا  بتوانند ها ز بهبود يابد تا آن    ني
 غذايي را بـه زنـان بـاردار و شـيرده نيازمنـد            هاي     شيرخواران و كودكان كه مكمل     ،يك برنامه خاص زنان    "

ربـه روشـن اسـت كـه ايـن برنامـه در              سال تج  25 بر اساس    . نيز بايد در كشورهاي فقير اجرا شود       "رساند مي
درآمـد موفقيـت     كـم هـاي      سالمت و رشـد كودكـان پـيش دبـستاني خـانواده             ،اياالت متحد در بهبود تغذيه    

شـد و زنـان       مـي   كشورهاي جهان نيز اجـرا     ترين   كشور از فقير   4 اگر اين برنامه در      .داشته است اي    العاده فوق
 گرسـنگي در    ،توانـستند از آن بهـره برنـد         مي ال اين كشورها  باردار و مادران شيرده و كودكان كم سن و س         

شد كه تفاوت عظيمـي بـر         مي ريشه كن ها    از زندگي آن  اي    كودك كم سن و سال در مرحله      ها    ميان ميليون 
  ]17[.گذاشت  ميجاي
بـه  كـه سـاالنه در اثـر گرسـنگي     خـسارتي  هر چند هم كه پر هزينه باشد در مقايسه با ميـزان        اين تالش  

                                                 
1.George McGovern 
2.Robert Dole 
3.Jefry Sachs 
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باتالق گرسنگي  "تواند    مي پندارند اين ابتكار    مي  مك گاورن و دول    .نيستگران     چندان شود  يد وارد مي  تول
پيوسـته  در جهـاني كـه      . " خـشك نمايـد    ،كنـد   مي آمادهها    بازگيري تروريست أسي كه زمينه را براي سر     و ي 

  ]18[ . مدرسه بروند معنا ندارد كه كودكان گرسنه به،شود  ميطبقه مرفه انباشتهدست ثروت عظيمي در 

  تثبيت جمعيت 
 در كـشورهايي    .يابـد   مي  ثابت است و يا به آهستگي كاهش                          ً     كشور جهان يا اساسا     42حدود  جمعيت  اكنون  

جمعيت ظرف نيم قـرن آينـده          ً  احتماال   آلمان و ايتاليا،روسيه ،مانند ژاپناست تر  از همه كمكه نرخ باروري  
  ]19[.كاهش خواهد يافت

 .انـد   هاز آن كـاهش داد    تـر     از كشورها باروري خود را تا سطح جايگزيني يا حتي كم           تري  گروه بزرگ  
دوران توليد مثل بگذرند اين كشورها نيز به ثبات         هاي    بعد از اين كه گروه عظيم جوانان اين كشورهااز سال         

ور  و اياالت متحـد كـه سـومين كـش          ،كشور جهان ترين     يعني پرجمعيت  ، چين .جمعيتي دست خواهند يافت   
شـود    مـي بينـي   پـيش   گروه ديگـري از كـشورها هـستند كـه          .دنپرجمعيت جهان است در اين گروه قرار دار       

 جمهـوري   ،تـوان اتيـوپي     مـي  برابـر افـزايش يابـد كـه از جملـه آنهـا             دو بـيش از     2050تا سال   ها  جمعيت آن 
  ]20[.دموكراتيك كنگو و سودان را نام برد

 ان را با سه فرضـيه متفـاوت در بـاره سـطح بـاروري نـشان                سازمان ملل رشد جمعيت جه    هاي    پيش بيني  
 به 2050كند كه جمعيت جهان تا سال   ميبيني  پيش،رود  ميكار به كه بيش از همه ،ورد متوسطآبر .دهد مي

 نفـر  ميليارد   6/10  قريب به  2050حداكثر، جمعيت جهان را در سال       بيني     پيش . ميليارد نفر خواهد رسيد    1/9
حداقل فرض برآن است كه ميـزان بـاروري جهـان بـه سـرعت بـه زيـر سـطح                     بيني     پيش در .كند  مي برآورد

كنـد كـه جمعيـت جهـان در           مي  فرزند براي هر زوج كاهش خواهد يافت و برآورد         6/1جايگزيني يعني به    
 ، اگـر ريـشه كنـي فقـر        . ميليارد نفر به اوج خود خواهد رسيد و سپس نـزول خواهـد كـرد               8/7 با   2041سال  

حـداقل چـاره ديگـري وجـود        بينـي      پـيش  سوادي هدف باشد پـس جـز تـالش بـراي تحقـق              بي و گرسنگي
   ]21[.ندارد

خواهند تشكيل خـانواده دهنـد        مي كردن رشد جمعيت جهان بدين معني است كه تمامي زناني كه            كند
 ميليـون   201در حـال حاضـر       متأسـفانه    .بايد به خدمات مورد نياز براي تنظيم خانواده دسترسي داشته باشـند           

 شـايد  .تعـداد افـراد خـانواده برخـوردار شـوند     كـردن   موانند از خدمات مورد نياز بـراي كـ    ت  نمي زوج جهان 
 فوايـد ايـن كـار بـسيار         .خانواده باشـد   شكاف موجود در تنظيم   كردن     پر ،قلم دستور كار جهاني   ترين    فوري

  ]22[.عظيم و هزينه آن اندك است
شان  جوان كمك كنند تا تعداد افراد خانوادههاي  واهند به زوجخ  مي  خبر خوش اين كه كشورهايي كه     

نويسد كه ايران ظـرف       مي  همكار من جانت الرسن    .توانند با سرعت به اين مقصود دست يابند         مي ،كم شود 
جهـان بـود تـا حـد يكـي از      هـاي   جمعيـت ترين  يك دهه نرخ رشد جمعيت خود را كه يكي از سريع الرشد    
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   ]23[.جهان در حال توسعه كاهش داده استهاي  ترين نرخ رشد كم
بـه حـال اول      لغـو شـده بـود        1979كـه در سـال       دولـت ايـران برنامـه تنظـيم خـانواده را             1989در سال    

 چنــدين وزارتخانــه دولتــي از جملــه . قــانون ملــي تنظــيم خــانواده وضــع شــد،1993 در مــاه مــه .گردانــدازب
 تـشويق تـر     ند تا مردم را بـه داشـتن خـانواده كوچـك            فرهنگ و بهداشت بسيج شد     ،آموزشهاي    وزارتخانه

 مسئوليت باال بردن آگاهي مردم در رابطـه بـا مـسائل جمعيتـي و خـدمات تنظـيم خـانواده بـه عهـده                          .نمايند
 خانه بهداشت و كلينيك براي ارائـه خـدمات تنظـيم خـانواده و               15000 حدود   .ايران گذاشته شد  هاي    رسانه

  ]24[.يس شدسأبهداشت به جمعيت روستايي ت
 .تبـديل شـد  هـا    كردن خـانواده كوچك براي  به نهضتيند كهد درگير چيزي ش                    ً رهبران مذهبي مستقيما   

 را ارائه   كردن مردان  عقيم تمام اشكال تنظيم خانواده از جمله        براي اولين بار در بين كشورهاي مسلمان ايران       
 رايگـان   ،سازي  قرص يا عقيم   يري مانند گ پيشجلوگيري از بارداري از جمله وسايل       هاي     تمامي روش  .كرد
قبل از دريافت سند    ها     تنها كشوري كه در آن زوج      يعني شد   تازجهان پيش زمينه در حقيقت ايران در اين       .بود

  ]25[. بگذرانندپيشگيريجديد هاي  را در رابطه با روشهايي  ازدواج بايد كالس
 صورت گرفت سطح سواد زنان     ز براي افزايش  نياي    تالش گسترده     ،اقدامات مستقيم بهداشتي  بر  عالوه   

افـزايش يافـت   % 70 بـه بـيش از   2000بود تا سال % 25، 1970كه در اثر آن ميزان باسوادي زنان كه در سال   
 تلويزيون براي پخـش     .افزايش يافت % 90به  % 60ثبت نام زنان در مدارس از       . گيري است  كه موفقيت چشم  

كـه  را  روسـتايي   هـاي     از خانـه  % 70ر كشور مورد استفاده قرار گرفـت و         تنظيم خانواده در سرتاس   هاي    برنامه
  .تلويزيون داشتند مورد خطاب قرار داد

 7 اندازه خـانواده در ايـران كـاهش يافـت و از     ، به راه افتاد1989كه در سال اي  العاده  در اثر تالش فوق 
 نـرخ  .رشد جمعيت خود را به نصف رسـاند  ايران نرخ  ،94 تا   1987 از سال    . فرزند رسيد  3تر از    فرزند به كم  

  ]26[. استتر بيشبود تنها اندكي از اياالت متحد % 2/1 ،2004رشد عمومي جمعيت كشور كه در سال 
پـس    با اعتقادات اسالمي شديد بتواند به سرعت به سوي ثبات جمعيتي بـرود             ،اگر كشوري چون ايران    

 2وي تمامي كشورهاست تالش براي دستيابي بـه متوسـط            تنها راهي كه پيش ر     .توانند  مي ديگر كشورها نيز  
 مداوم افزايش يا كاهش يابد در دراز مـدت         طور  به  هر جمعيتي كه مدتي طوالني     .براي هر زوج است    فرزند

 رئيس بانك جهـاني و      ، وقت آن رسيده كه رهبران جهاني از جمله دبير كل سازمان ملل            .پايدار نخواهد بود  
تواند بيش از دو فرزند را براي هـر خـانواده             نمي  اعالم كنند كه كره زمين          ً  رسما  رئيس جمهور اياالت متحد   

   .تحمل كند
 جمعيت و   المللي   كنفرانس بين  .مين خدمات تنظيم خانواده و سالمت باروري چندان باال نيست         أهزينه ت  

 تـأمين   جمعيـت و برآورد كرد كه اجراي برنامه كامل كنترل     ، در قاهره برگزار شد    1994توسعه كه در سال     
 2000 ميليـارد دالر و از سـال         17       ً    تقريبا    ساالنه 2000 سال آينده، تا سال      20بهداشت باروري در جهان براي      

 كشورهاي در حال توسـعه موافقـت كردنـد          . ميليارد دالر هزينه در بر خواهد داشت       22 ساالنه   2015تا سال   
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 اكنـون   .كننـد  تأمين   سوم ديگر را   يك رهاي صنعتي سوم اين هزينه را پرداخت نمايند و قرار شد كشو          كه دو 
از تعهـدات  % 20  كـشورهاي در حـال توسـعه     ،ايم كه ما دهمين سالگرد كنفرانس قاهره را پشت سر گذاشته         

 6/6و در نتيجـه سـاالنه       انـد     از تعهدات خود را نپرداختـه     % 50و كشورهاي صنعتي    اند    خود را معوق گذاشته   
 ]27[.اين زمينه ايجاد شده استميليارد دالر كسري بودجه در 

ثري ؤگيـري مـ     ميليون زني كـه بـه وسـايل پـيش          201سازمان ملل برآورد كرده است كه برآوردن نياز          
 ميليـون   4/1 ميليون سقط جنـين و       22 ، ميليون بارداري ناخواسته   52تواند در هر سال از        مي ،دسترسي ندارند 

تـوان    مـي ي نيـز گ مرگ و مير مربوط به حـامل       142000ود   با اين كار از حد     .گيري نمايد  مرگ نوزادان پيش  
   ]28[.شود  ميتمامگران   براي جامعه     ًشديدا  پر نكردن شكاف تنظيم خانواده .پيشگيري كرد

 كنـد و نـشان      مـي  اطالعاتي كه از خود مردم به دست آمده نيز اين محاسـبات سـازمان ملـل را تقويـت                   
كند تا اندازه خانواده خود را آن    مي كمكها    انواده به زوج  دهد كه چگونه دسترسي به خدمات تنظيم خ        مي

دهـد    مـي  نـشان  ،كه در هندوراس صورت گرفتهاي   براي مثال بررسي  .طور كه مطلوب آنهاست تنظيم كنند     
  فرزنـد  ،دوبرابر تعداد فرزندي كه مد نظر دارنـد       ) كه اغلب فاقد خدمات تنظيم خانواده هستند      (كه زنان فقير  

 اقتـصادي اجتمـاعي بـاالتر در داشـتن تعـداد فرزنـداني كـه              هـاي     آن كه زنان متعلق به گروه     آورند حال    مي
  ]29[. موفق هستند     ً كامال ،خواهند مي

در گـران      تحليـل  .آورد  مـي  نيـز بـه همـراه     اي    پاداش اقتصادي سخاوتمندانه  تر    گذار به خانواده كوچك    
گيري از يـك تولـد ناخواسـته          دولت براي پيش    دالري كه  62كه هر   اند    مورد بنگالدش به اين نتيجه رسيده     

 .مربوط به ساير خدمات اجتمـاعي بـه همـراه داشـته اسـت        هاي    جويي در هزينه    دالر صرفه  615هزينه كرده،   
تـري را بـراي آمـوزش كودكـان و            منـابع مـالي بـيش      ،گذاري در بهداشت باروري و تنظيم خـانواده        سرمايه
تمـامي  كننـده      اگر كشورهاي اهدا   .كند  مي  فرار از دام فقر را تسريع      بهداشتي آزاد و بدين گونه    هاي    مراقبت

در زمينه تنظيم   ها  جهان به خدمات مورد نياز آن     هاي    مين دسترسي همه زوج   أ ميليارد دالري را كه براي ت      6/6
نمايند اين كار بازدهي اجتماعي بااليي خواهد داشـت كـه بـه شـكل بهبـود سـطح       تأمين   خانواده الزم است  

  ]30[.بهداشتي تجلي خواهد يافتهاي  الت و مراقبتتحصي

  براي همه بهتر سالمت 
چـاقي و اسـتعمال     و   )دوران پيـري هـستند    هـاي     بيمـاري       ً      عمـدتا     كه(قلبي و سرطان  هاي    كه بيماري  در حالي 

 در كشورهاي در حـال توسـعه  روند،   ميبه شماركشورهاي صنعتي بهداشتي هاي  نگرانيترين    مهمدخانيات  
عـالوه  توان    مي ها  اين كشور هاي    بيماريترين    از مهم  .قرار دارند اهميت  دار در درجه اول      واگيرهاي   بيماري
   .را نام برد ماالريا و سرخك ،سل ،، اسهالتنفسيهاي  بيماري بر ايدز

  ،سـرخك     ً      مـثال     هـا،   كودكان بر عليه بيماري   توانند از عهده واكسيناسيون       نمي بسياري از كشورها ديگر    
گـذاري   كـه امـروز قـدرت سـرمايه    ها   اين كشور . افتند  مي عقبمه واكسيناسيون خود    از برنا   پيوسته د و برآين
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آيـد كـه مثـل واكـسيناسيون          مـي  موقعيتي پيش تر    كم .را خواهند پرداخت  ي  تر  بيشندارند، فردا بهاي بسيار     
   ]31[.بتوان با صرف پولي بسيار اندك براي كودكان تفاوتي چنين بزرگ ايجاد كرد

فاقد آب آشاميدني ها  برآوردطبق ميليون نفري كه يك  تضمين دسترسي ،كني گرسنگي در كنار ريشه 
 شـايد   .اسـت  ضـروري    "تـر بـراي همـه      سالمت بـيش  "برنامه  براي  ،  به آب سالم و قابل اطمينان     سالم هستند   

هزينـه دفـع     پـر هاي    كانالراه حل اين باشد كه تالش براي احداث         ترين    گرايانه واقعها    شهر تر  بيشاكنون در   
دفع خـشك و بـدون آب       هاي    جاي آن به سيستم    يه فاضالب را كنار بگذاريم و به      صفسيسات ت أفاضالب و ت  

كامپوست خـشك را  هاي  شرح توالت(.كنند روي آوريم  نميبيماري زا را پخش   هاي    فاضالب، كه ميكرب  
انتـشار  كند، هـم از ميـزان         مي كمكبود آب   هم به رفع كم   اين تغيير مسير همزمان      .)در فصل يازده بخوانيد   

يعنـي از سـه   نمايـد ـ     مـي هم به بستن چرخه مواد غـذايي كمـك  كاهد و   ميعوامل بيماري زا در شبكه آب
  . جهت موفقيت آميز است

بـود كـه يونيـسف بـراي درمـان      اي  دستاوردهايي كه در بهداشت حاصل شـد مبـارزه  ترين    مهميكي از    
عبـارت  سـاده كـه     العـاده      فـوق  ايـن روش  . درماني خوراكي انجام داد     استفاده از سرم   با عاليم بيماري اسهال  

بـه علـت    كودكـان را    ثر بـوده و ميـزان مـرگ و ميـر            ؤمنهايت    بي ،رقيقمحلول نمكي   يك  نوشيدن   است از 
تـر    كـم .  كـاهش داده اسـت     1999در سال    نفر ميليون   5/1 به   1980 ميليون نفر در سال      6/4از   يماري اسهال ب

نجـات  هـا     ميليـون  "در كتاب   .توانسته با چنين هزينه اندكي جان اين همه انسان را نجات دهد           گذاري    سرمايه
گيري روش درمان خوراكي كم آبـي        كار  بهدهد كه چگونه مصر توانسته با         مي  توضيح ،1لوينوت  ر ،"يافته

كـاهش  % 82 قريـب  1989 تـا  1982هـاي   در اثـر اسـهال در فاصـله سـال       را  بدن نرخ مرگ و ميـر كودكـان         
   ]32[.دهد
سـنگيني  تلفـات   سـيگار  .شـوند   مـي به شيوه زندگي انسان مربوط اصلي مرگ زودرس برخي از عوامل   
 ميليـون نفـر بـه علـت     9/4مـيالدي   2000 برآورد كرده كه در سـال   (WHO(سازمان بهداشت جهاني  . دارد

مـرگ و ميـر هـر بيمـاري عفـوني       بيش از   ن   اي .اند  جان خود را از دست داده     مربوط به دخانيات    هاي    بيماري
 هـا كـه از جملـه آن     داننـد     مـي  به استفاده از دخانيـات مربـوط      را   نوع بيماري    25امروزه حدود    .ديگري است 

 چندين نوع سرطان و ناتواني جنسي مردان را          ،تنفسيهاي     بيماري  ،مغزي سكته    ،قلب عروق   توان بيماري  مي
 ميليون در مقابـل     5 قريب   -كشد  مي ديگر آدم هاي    از مجموع تمام آالينده   دود سيگار هر ساله بيش       .نام برد 

   ]33[. ميليون نفر3
بعـد از يـك قـرن     .گيـرد   مـي چـشمگيري صـورت   هاي    پيوسته پيشرفت در زمينه كاهش افراد سيگاري       

ان ايـن حركـت جهـاني را سـازم     . گرداند  مي گسترش مداوم اعتياد به سيگار، اكنون جهان از سيگار روي بر          
بـا تـصويب كنوانـسيون      .كنـد   مـي   رهبـري  2" جهان بـدون سـيگار     "بهداشت جهاني با اجراي برنامه ابتكاري       

                                                 
1.Ruth Levine 
2.Tobacco Free Initiative 
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ي اسـت كـه     المللـ    بين  در ژنو به امضا رسيد و اولين عهد نامه         2003 كه در ماه مه سال       1مهار دخانيات اي    پايه
بـه دسـت آورده   ي تـر  بـيش نيـروي  بهداشتي پرداخته است، مبارزه بر عليـه دخانيـات    مسأله انحصارا به يك 

   ]34[.است
 بر عليه آن را بـر       يبوده اكنون رهبري جنبش جهان    خانيات   د دخود مه كشوري كه   جالب اينجاست كه     

 نـخ  2872  بـا 1976كـه در سـال   هـر فـرد    مصرفي تعداد سيگارمتوسط   ،ر اياالت متحدد. عهده گرفته است 
در . است درصدي 52كاهشي سقوط كرد كه مبين  نخ 1347به  2003سال  سيگار به اوج خود رسيده بود تا        

از اياالت متحد است، مصرف سيگار از اوج تاريخي خود          تر    سطح جهان، كه سير نزولي آن يك دهه عقب        
% 17 نخ سقوط كرده يعني 856 به 2003 حاصل شد تا سال 1986ازاي هر فرد بود و در سال   نخ به1035كه 

بهداشـتي بـر    هـاي     درج هـشدار  شـدن     اثرات سيگار بر سالمتي، اجبـاري     اي    پوشش رسانه . كاهش يافته است  
   ]35[.اند ماليات بر سيگار همگي در اين كاهش مداوم نقش داشتهالعاده   فوقسيگار و افزايشهاي  روي بسته

در از جملــه ســيگار، كننــده  اصــلي مــصرفكــشورهاي تمــام در        ً    تقريبــا  مــصرف ســيگاردر حقيقــت  
در روز  مصرفي هر فرد     تعداد سيگارهاي    . سيري نزولي دارد   ، چين و ژاپن   ،چون فرانسه هممهمي  هاي    پايگاه

و در ژاپـن از  % 5 تـا كنـون   1989، درچـين از  %22 حـدود  1984 نسبت بـه دوره اوج آن در سـال    ر فرانسه د
   ]36[.كاهش يافته است% 20 تا كنون 1991
محكمي در  هاي     گام 2004در سال   ها     از كشور  تعدادي ،دخانياتمهار  اي    كنوانسيون پايه پيرو تصويب    

، بارهاي مشروب فروشي محل كاردر را  ايرلند استعمال دخانيات     .استعمال دخانيات برداشتند  جهت كاهش   
عمـومي ممنـوع اعـالم      هـاي     هند استعمال دخانيـات را در مكـان       . ي سراسر كشور ممنوع كرد    ها    رستوران و

ــات را در   كــرد ــتعمال دخاني ــروژ اس ــتوران؛ ن ــا و رس ــا  باره ــدغن و اســكاتلند ه ــصرف ق ــات را در م دخاني
 جمعيـت  ميليون نفـر و داراي يك هيماليا واقع در منطقه  كشوري ،2 بوتان.عمومي ممنوع كرد هاي    ساختمان

   ]37[. ممنوع كرده است                     ً فروش دخانيات را كامال  ،ه شده انددو هندوستان به هم فشرچين كه بين 
لنـد، و  ينيوزهاي  و رستوران  در بارها ،بنگالدش عموميهاي    ل دخانيات در مكان    استعما  ،2005در سال    

 ايسفت و سختي بـر    هاي    از قبل هم محدوديت    در اياالت متحد كه      . شد ممنوععمومي ايتاليا   هاي    در مكان 
اقدامي اقتـصادي بـراي كـاهش هزينـه         ن  عنوا  به ،3شركت يونيون پاسيفيك   ،شتاستعمال دخانيات وجود دا   

 4شـركت جنـرال ميلـز   . متوقف كـرد كشور استخدام افراد سيگاري را در هفت ايالت     ،بهداشتيهاي    اقبتمر
 بـازار كمـك  بـه   هـا     گونه اقدام  همه اين .  دالر در ماه افزايش داد     20را  سيگاري  درماني مستخدمين   حق بيمه   

  ]38[.دهدهزينه استعمال دخانيات را بازتاب       ً  دقيقا  تاكند  مي

                                                 
1.Framework Convention on Tobacco Control 
2.Bhutan 
3.Union Pacific Corporation 
4.General Mills 



  145      جمعيت، تثبيتكني فقر ريشه: 7فصل

تـرين فعـاليتي    شايد مهـم . عفوني در جبهه وسيعي پيوسته صورت گرفته است    هاي     بيماري مبارزه برعليه  
در جهــان امــروز از طــرف بخــش خــصوصي صــورت گرفتــه برنامــه هــا  كــه بــه منظــور نجــات جــان انــسان

 در تالش براي پركردن شـكافي كـه در برنامـه جهـاني              1بنياد بيل و مليندا گيتز    . واكسيناسيون كودكان باشد  
 بــراي حفاظــت از كودكــان در مقابــل 2005 ميليــارد دالر را تــا ســال 5/1ناسيون وجــود دارد مبلــغ واكــسي
  ]39[.عفوني سرمايه گذاري كرده استهاي  بيماري

 تا كنـون شـاهد آن بـوده زمـاني بـود كـه بيمـاري آبلـه بـا             المللي  يكي از بهترين لحظاتي كه جامعه بين       
آميز اين بيماري وحشتناك كه نيازمند   حذف جهاني موفقيت.رهبري سازمان بهداشت جهاني ريشه كن شد 

جـب صـدها ميليـون      دهد بلكه هم چنـين مو       مي انسان را نجات  ها    سازي جهاني بود نه تنها ميليون      برنامه ايمن 
واكـسيناسيون بـراي آبلـه و ميلياردهـا دالر صـرفه جـويي در هزينـه                 هـاي     ساالنه در هزينه  دالر صرفه جويي    

 همين موفقيت به تنهايي ضرورت وجود سازمان ملل را توجيه         . شود اي مي   اشتي بيماران آبله  بهدهاي    مراقبت
  ]40[.كند مي

روتـاري   مؤسـسه     ديگري تحت رهبري سازمان بهداشت جهاني شامل       المللي  ترتيب اتحاديه بين   همين به 
 ،3د سـازمان ملـل تـد ترنـر    اياالت متحد و بنيـا  هاي    ، يونيسف، مركز كنترل و پيشگيري بيماري      2اينترناسيونال

روتـاري   مؤسـسه  1988از سـال  . را در سطح جهان براي محو بيماري فلج اطفال آغاز كرده اسـت        اي    مبارزه
در اثـر اجـراي برنامـه    .  ميليون دالر را به ايـن تـالش اختـصاص داده اسـت     500العاده     فوق مقاينترناسيونال ر 

كنـد، تعـداد مـوارد      مـي مينأتحاديه از نظر مالي آن را ت     ابتكاري ريشه كن كردن جهاني فلج اطفال كه اين ا         
  ]41[. نفر كاهش يافت800 به فقط 2003 هزار نفر بود در سال 350 ،1988جديد فلج اطفال كه در سال 

 فقط چند نقطه مبتال به فلج اطفال در نيجريه، نيجر، مـصر، هندوسـتان، پاكـستان و                  2003تا اواسط سال     
 در آن حكـم   هـا     مـسلمان       ً      عمـدتا     شـمالي نيجريـه كـه     هـاي     ا در آن هنگام برخي ايالت     افغانستان باقي ماند ام   

كنـد يـا باعـث        مـي  رانند تزريق واكسن را متوقف كردند زيرا شايع شده بود كه واكسن مردهـا را عقـيم                 مي
 كه اين اطالعات غلـط اصـالح شـد، واكـسيناسيون بـر عليـه فلـج                  2004تا اواخر سال    . شود  مي بيماري ايدز 

 در برخـي                                                     ً               اما در فاصله بين اين تاريخ بيماري فلـج اطفـال مجـددا             .  در شمال نيجريه برقرار شد               ً طفال مجددا  ا
 وسيله زائرين مسلماني كه هر ساله از نيجريه بـه قـصد زيـارت مكـه     به      ً  ظاهرا  كشورهاي ديگر پديدار شد كه  

 جمهـوري   ،4وسـ فا  بوركينـا   عاج،عفونت جديد در عربستان سعودي، يمن، ساحل        . رفتند، منتقل شده بود    مي
  ]42[. اندونزي و سومالي ديده شد، سودان، مالي، چاد،آفريقاي مركزي

 مجـدد كوشـند تـا شـيوع         مـي  اين كشورها كه زماني از شر بيماري خالص شده بودنـد اكنـون پيوسـته               

                                                 
1.Bill and Melinda Gates Foundation 
2.Rotary International 
3.Ted Turner's UN  foundation 
4.Burkina Faso 
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. هار و ريشه كـن كننـد       نفر افزايش داده بود، م     1260 تعداد مبتاليان را به      2005بيماري را كه تا سپتامبر سال       
است، مشاهده شده است قتدار  ا  بيييد شده جديد در سومالي، يعني جايي كه دولت آن           أ مورد ت  2اكنون كه   

 آمده كه نه تنها ممكن است عفونت در اين كشور كه هيچ حكومتي ندارد كه بتوان بـا                  وجود  بهاين وحشت   
كـردن آن را مـشكل       كـن  سـوخ كنـد و ريـشه      چنين بـه سـاير كـشورها ر        آن كاركرد، گسترش يابد بلكه هم     

  ]43[.كند
بهداشتي در كشورهاي   هاي     درباره اقتصاد مراقبت   2001كه سازمان بهداشت جهاني در سال       اي    مطالعه 

بهداشتي يعنـي   هاي    ردن خدمات اساسي مراقبت   راهم ك درحال توسعه به عمل آورد به اين نتيجه رسيد كه ف          
ست منـافع اقتـصادي بـسيار عظيمـي را          انه بهداشت روستايي قابل ارائه      وسيله يك خا   هبآن نوع خدماتي كه     

ن ايـن گـزارش بـرآورد       لفـا ؤم. دنبـال خواهـد داشـت      هبراي كشورهاي در حال توسعه و براي كل جهـان بـ           
بهداشتي اوليه براي همه مردم كشورهاي در حـال توسـعه مـستلزم آن         هاي    كه فراهم كردن مراقبت   اند    كرده

 ميليـارد دالر بـه ايـن كـار          27در مجمـوع سـاالنه      كننـده      كـشورهاي كمـك    2007 سـال    خواهد بود كـه از    
 33 متوسـط سـاالنه   طـور  به ميليارد دالر افزايش دهند يعني 38 به 2015اختصاص دهند و اين مبلغ را تا سال     

اشتي اوليه  مين خدمات بهد  أ ميليارد دالري عالوه بر ت     33اين بودجه   . ميليارد دالر به اين كار اختصاص دهند      
مين مالي برنامه بنياد جهاني مبارزه با ايدز، سل و ماالريا و نيز واكسيناسيون عمـومي تمـام                 أبراي همه شامل ت   

  ]44[.كودكان جهان خواهد شد

  گيري ايدز فرونشاندن همه
ه  را مختـل كـرد     آفريقاگيري بيماري ايدز كه پيشرفت اقتصادي و اجتماعي          بهترين راه براي فرونشاندن همه    

. شـود   مي دانيم اين بيماري چگونه منتقل      مي  ما .است، آموزش در مورد چگونگي پيشگيري از بيماري است        
در آفريقا كه زمـاني حتـي ذكـر نـام ايـن بيمـاري داغ ننگـي         . ستني ه انتقال آن از نظر پزشكي يك راز       نحو
ثر بـراي پيـشگيري از بيمـاري    ؤآموزشي مهاي  رفته رفته به فكر طراحي برنامهها  آورد، حكومت   مي همراه به

كـه ميـزان آن   اي  گونـه  جديد را كاهش دهيم بههاي   تعداد عفونت     ًسريعا اولين هدف آن است كه . ندا  هافتاد
تواننـد    مـي  كنـد و بـدين ترتيـب تعـداد افـرادي را كـه             سقوط  ناشي از بيماري    هاي    سطح تعداد مرگ   زير به

  . ديگران را آلوده كنند كاهش دهيم
ثر ؤبـسيار مـ   سترش بيماري به ديگـران هـستند،        كه بيش از همه مستعد گ     هايي    گروهبر روي   تمركز قوا    
بـه روابـط جنـسي            ً      غالبـا     طوالني از خانه خـود دور هـستند       هاي    در آفريقا رانندگان كاميوني كه مدت     . است

ين افراد يكـي  بنابراين ا. كنند  ميآورند و بيماري ايدز را از كشوري به كشور ديگر منتقل           مي نامشروع روي 
    ً     مـثال    .فواحش نيز در گسترش بيماري نقش مركـزي دارنـد         . هدف براي كاهش عفونت هستند    هاي    از گروه 

كننـد    مـي  متوسط با دو نفر نزديكـي     طور  به ميليون زن فاحشه وجود دارد كه هر يك روزانه           2در هندوستان   
خطـرات بيمـاري ايـدز و ارزش اسـتفاده از     گروه بسيار مهمي هستند كه بايد آنهـا را در مـورد             اينها  بنابراين  
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  ]45[.كاندوم براي نجات زندگي آموزش داد
ناشـي        ً      عمـدتا     شوند، كه   مي وقتي سربازان به عفونت آلوده    . هدف ارتش است  هاي    يكي از ديگر گروه    

در . دهنـد   مي به خانه و كاشانه خود ويروس را باز هم گسترش      در بازگشت از روابط جنسي نامشروع است،      
 خواسـتار توزيـع مجـاني       1اولوسـگان اوباسـانيو   اسـت، پرزيـدنت     % 5جريه كه ميزان عفونت بالغان به ايدز        ني

چهارمين گروه هدف معتادان به مـواد مخـدر تزريقـي هـستند             . كاندوم در بين همه پرسنل نظامي شده است       
ايــدز در ي در گــسترش بيمــاري  مــؤثركننــد و ايــن افــراد نقــش  مــيمــشترك اســتفادههــاي  كــه از ســرنگ

  ]46[.شوروي سابق دارندهاي  جمهوري
 ميليارد كاندوم بـراي كـشورهاي   10برخورد با خطر بيماري ايدز ساالنه حداقل به        ترين شكل   در بنيادي 

  ميليارد بـالغ 2كاندوم الزم براي پيشگيري از بارداري نيز ساالنه به . در حال توسعه و اروپاي شرقي نياز دارد   
شـود و در نتيجـه        مـي   ميليارد كاندوم توزيـع    5/2ليارد كاندومي كه مورد نياز است تنها         مي 12اما از   . شود مي

 285 ميليـارد كـسري قريـب بـه          5/9 سنت و ايـن      3هر كاندوم   .  ميليارد كسري در اين زمينه وجود دارد       5/9
 بـسيار نـاچيز   وسـيله كانـدوم   هبـ هـا   بينيم كـه هزينـه نجـات جـان انـسان            مي ميليون دالر هزينه دارد و بنابراين     

  ]47[.است
 مؤسـسه  در مطالعـه بـسيار بـا ارزشـي كـه     . آن اندك اسـت   جبران   كاندوم بسيار عظيم اما هزينه       سريك 

 و HIVبرآوردن نيازهاي موجود در زمينه بيماري : پاپيوليشن اكشن اينترنشنال تحت عنوان شمارش كاندوم     
ندوم بـه دسـت مـصرف كننـدگان ـ كـه شـامل        كارساندن  هاي هزينه"ايدز منتشر كرده است اشاره شده كه 

 افزايش آگاهي و ترويج مصرف آنهاسـت ـ چنـدين برابـر      بهبود دسترسي، ظرفيت تهيه و توزيع،هاي  هزينه
 برابر قيمت خود كاندوم باشد پركردن   6ها    اگر فرض كنيم كه اين هزينه     . "هزينه خريد خود كاندوم هاست    

  ]48[. ميليارد دالر هزينه نياز خواهد داشت2شكاف موجود در اين زمينه تازه تنها 
 است، حكومت HIVوري موجود براي جلوگيري از گسترش آ سفانه با وجود اينكه كاندوم تنها فن   أمت 

خـودداري جنـسي    كند به جاي آن به روش         مي رارصكاهد و ا    مي كيد بر كاندوم  أتاهميت  آمريكا پيوسته از    
ه عدم برقراري رابطه جنـسي خـارج از ازدواج بـسيار مهـم اسـت،                هر چند تشويق مردم ب    . اولويت داده شود  

  ]49[.گيري ايدز بدون ترويج كاندوم ميسر نيست  بر عليه همه مؤثرمبارزه
 طـور   بـه گيري بيماري در آن توانست        همه استقرار كامل آفريقايي كه بعد از     هاي    يكي از معدود كشور    

تحـت رهبـري بـسيار نيرومنـد        . ش دهد كشور اوگاندا اسـت     نرخ ابتال به عفونت ايدز را كاه      آميزي   موفقيت
به اوج خـود    % 13 با   90، ميزان بالغان آلوده به بيماري كه در اوايل دهه           2شخص پرزيدنت يووري موسويني   

رسد زامبيا در كاهش ميزان عفونـت در ميـان            مي نظر  به نيز        ًاخيرا  .سقوط كرد % 4 به   2003رسيده بود تا سال     
 كـه كليـسا     اي  ، مبـارزه  داشته كه ناشي از مبارزه هماهنگ ملي بر عليه اين بيماري بوده           يي  ها  جوانان موفقيت 

                                                 
1.Olusegun Obasanjo 
2.Yoweri Museveni 
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در سنگال كه خيلي زود و قاطعانه به مهار گسترش ويروس دست يازيد،         . رهبري آن را بر عهده داشته است      
  ]50[.ي استاين كشور الگويي براي ديگر كشورهاي آفريقاي. است% 1تر از  نرخ عفونت بالغان اكنون كم

در مقايسه با   اند    به ويروس ايدز آلوده شده     منابع مالي و پرسنل پزشكي موجود براي درمان بيماراني كه          
ر منطقـه    د 2005 ميليون نفري كـه در مـاه ژوئـن           7/4براي مثال از    . چه مورد نياز است بسيار اندك است       آن
قـرار  ويـروس   حت درمان با داروهـاي ضـد رتـرو         هزار نفر ت   500 ايدز داشتند تنها     صحرايي آفريقا عالئم    زير

با وجود ايـن همـين رقـم هـم          .  در كشورهاي صنعتي در دسترس است            ً  وسيعا  كه اين داروها    گرفتند حال آن  
 اسـت كـه تحـت رهبـري         المللـي   اين افزايش ناشي از تالشي بين     .  برابر افزايش يافته بود    3نسبت به سال قبل     

  بـا ايـن دارو      متوسط يا با درآمد   ميليون نفر در كشورهاي كم درآمد        3سازمان بهداشت جهاني براي درمان      
   ]51[. معروف شده است5 به 3گيرد و تحت عنوان ابتكار   مي صورت2005تا سال 

درمـان مـردم را بـه انجـام آزمـايش           انـداز     دهد وجود چـشم     مي افزوني وجود دارد كه نشان     شواهد روز  
HIV آگـاهي و درك مـردم از بيمـاري و چگـونگي انتقـال آن را                انداز     اين چشم  ،عالوه هب. كند  مي تشويق

جـايي كـه     از آن . كنند ديگران را آلوده نكننـد       مي و اگر مردم بدانند كه آلوده هستند سعي       . دهد  مي افزايش
 اين كـار  -  سال است15متوسط اين افزايش در اياالت متحد حدود   -افزايد    مي درمان طول عمر بيماران را    

 كـه جامعـه در پـرورش،        زمـاني . بلكـه از نظـر اقتـصادي نيـز اهميـت دارد           اي است     دوستانه  كار انسان نه تنها   
كـردن دوران كـاري وي       تـر   ، ارزش طوالني  گذاري كرده  سرمايهاي شغلي فردي    ه  كسب مهارت آموزش و   

   ]52[.شود ميبسيار بيشتر 
ضـرورت درمـان   گـرفتن   مـا ناديـده   مبتال هستند بسيار پرهزينه است اHIVدرمان كساني كه به عفونت      

آفريقا اكنون  . كند  مي معطوف به پيشگيري را تقويت    هاي    يك اشتباه راهبردي است زيرا درمان خود تالش       
اسـت بـه سـوي      اي    آفريقا پنجره . پردازد  مي  هزينه سنگيني را   گيري ايدز  خير خود در واكنش به همه     أبراي ت 

 براي مهار ويروسـي كـه هـم اكنـون نيـز بـه                    ًسريعا  كه اگر    آينده كشورهاي ديگري مانند هندوستان و چين      
  ]53[.خوبي در داخل مرزهاي آنها مستقر شده نكوشند به چه وضعي مبتال خواهند شد

  كشاورزي و قروضهاي  كاهش يارانه
بـراي بـسياري از   . المللـي  كمكـي بـين  هـاي   كردن فقر مـستلزم چيـزي اسـت بـسيار فراتـر از برنامـه             كن ريشه

دهند و كاهش ديـون ايـن         مي كه كشورهاي ثروتمند به كشاورزان خود     اي    ر حال توسعه يارانه   كشورهاي د 
يـك بخـش كـشاورزي موفـق و معطـوف بـه       . هـا داشـته باشـد       از اين كمـك   اهميت بيشتري   شايد  كشورها  

خـدادادي ماننـد زمـين، آب و آب و هـواي     هـاي   صادرات ـ كه با سود جستن از نيروي كار ارزان و نعمت 
 دست بياورد ـ غالب اوقـات بـه خـروج از دام فقـر      هب درآمد روستائيان را افزايش دهد و ارز خارجي بمناس
كشاورزي كشورهاي ثروتمند كه در خدمت كشاورزان آن كشورهاست اين          هاي    يارانه متأسفانه   .انجامد مي

كـه كـشورهاي   ايي هـ  در مجموع يارانـه . مسير را بر بسياري از كشورهاي در حال توسعه مسدود كرده است     



  149      جمعيت، تثبيتكني فقر ريشه: 7فصل

 برابر كمكي است كـه      4                            ً      ميليارد دالر در سال، تقريبا      279پردازند، يعني مبلغ      مي ثروتمند به كشاورزان خود   
  ]54[.كنند  ميتوسعه كشورهاي جهان سومصرف ها  اين دولت

 بودجـه سـاليانه  % 50 بيش از                                                                 ً          ميزان بودجه كشاورزي كشورهاي اتحاديه اروپا حيرت آور است و تقريبا            
 زبه نوشته روزنامه فايننشال تايم    .  نيز اين بودجه بسيار عظيم است      المللي  در سطح بين  . دهد  مي آنها را تشكيل  

شود بيش از سرانه كمكي اسـت كـه ايـن             مي ميزان يارانه نقدي كه در اتحاديه اروپا به يك گاو شيري داده           
  ]55[.كند  ميصحرايي آفريقازيراتحاديه براي توسعه كشورهاي منطقه 

 ميليارد دالري كه صـرف يارانـه        279 ميليارد از    133 ،2004در ميان كشورهاي ثروتمند جهان در سال         
 ميليـارد دالر  46ايـاالت متحـد   .  كشور عضو اتحاديـه اروپـا تعلـق داشـت    25اين كشورها شد به     كشاورزي

هـاي اساسـي كـشاورزي      كشاورزان را به توليد بـيش از حـد كاال         ها    اين يارانه . صرف يارانه كشاورزي كرد   
گيـرد بـه خـارج        مـي  كنند و سپس اين كاالها به كمك يارانه ديگري كه به صادرات آنهـا تعلـق                 مي تشويق
ند بـويژه بـراي شـكر و پنبـه يعنـي دو             ام  مي نتيجه كار آن است كه قيمت بازار جهاني پايين        . شوند  مي صادر

  ]56[.كنند  ميها بسيار ضرركه كشورهاي در حال توسعه در رابطه با آناي  كاالي اساسي
ميليارد دالري كشورهاي صنعتي به توسـعه جهـان سـوم را اتحاديـه               78هر چند بيش از نيمي از كمك         

 ميليون تن شكري كه اتحاديه اروپـا در         6دستاورد از طريق    اين  در گذشته بخش عمده      ،كند  مي مينأاروپا ت 
 از كاالهاي اساسي كشاورزي اسـت كـه كـشورهاي    اين يكي. شد  ميكرد، جبران  ميپينگم دا بازار جهاني 

. گـذاري كننـد    در حال توسعه مزيت نـسبي زيـادي در آن دارنـد و بايـد بـه آنهـا اجـازه داد در آن سـرمايه                         
% 40 بـراي كـشاورزان   را  حمـايتي شـكر     هـاي      اتحاديه اروپا اعالم كرد كه قيمـت       2005خوشبختانه در سال    

 بازار جهاني را كـاهش    هاي    شد قيمت   مي  اضافه شكر كه وقتي صادر     كاهش خواهد داد و در نتيجه از توليد       
در زمينه كشاورزي داشته باشـد  هايي  تواند سياست  نميجهان ثروتمند ديگر. داد، جلوگيري خواهد كرد    مي
  ]57[.نفر را براي هميشه در دام فقر افكندها   ميليون،گريز از فقراصلي هاي  يكي از راهبا بستن كه 

هر چند هنـوز  .  عامل ديگري كه كسي انتظار آن را ندارد موجب افزايش قيمت شكر شود             ممكن است  
افزايش قيمت نفت ممكن است موجب افزايش قيمت شكر شود زيـرا روز   ،توان گفت   نمي با اطمينان كامل  

در واقـع قيمـت شـكر       . شـود   مـي  تقطيـر هـاي     به روز مقدار بيشتري از نيشكر صرف توليد الكل در كارخانـه           
كـه  اي     و در نتيجه براي آن كشورهاي در حـال توسـعه           كندقيمت نفت را تعقيب     مكن است سير صعودي     م

  ]58[. ايجاد كنديد محرك اقتصادي نيرومندنكن  مي تمام نيشكر جهان را توليد      ًتقريبا 
 يگرچـه ايـاالت متحـد يارانـه مـستقيم         .  قيمت پنبه را افزايش دهد      است چنين ممكن  تحوالت اخير هم   
كند كه پنبه خود را با بهـايي كـم            مي توليد پنبه كشاورزان را قادر    هاي     يارانه ،پردازد  نمي صادرات پنبه براي  

شود بـيش از كمـك مـالي اسـت            مي  هزار كشاورز پنبه كار آمريكا پرداخت      25كه به   اي    يارانه. دنصادر كن 
و از  . دهـد   مـي  يي آفريقـا قـرار    صـحرا زير ميليون نفر آفريقايي ساكن منطقـه        750كه آمريكا در اختيار تمام      
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آن قيمـت پنبـه را بـراي همـه       هـاي     پنبـه جهـان اسـت، يارانـه       كننده     صادر ترين  آنجا كه اياالت متحد بزرگ    
  ]59[.آورد  ميكنندگان پايين صادر
 ،1بنــينيعنــي  پنبــه آفريقــاي مركــزيكننــده   كــشور توليــد4پنبــه ايــاالت متحــد از طــرف هــاي  يارانــه 

آميـزي    موفقيـت  طـور   بـه  برزيـل    ،عالوه هب. روبرو شده است  اي    و مالي با چالش سرسختانه     چاد   ،وفاس بوركينا
دولـت برزيـل    . پنبه اياالت متحد را در چارچوب سازمان تجارت جهاني به چالش بكشد           هاي    توانست يارانه 

 به خـدمت     اقتصاد دانان كشاورزي اياالت متحد را      ترين  براي اين كه در اين كار موفق شود يكي از برجسته          
سـازمان تجـارت   هيـأت رسـيدگي     برزيل با استفاده از اطالعات وزارت كـشاورزي ايـاالت متحـد،             . گرفت

آورد و بـه توليـد پنبـه ايـن            مي پنبه اياالت متحد قيمت جهاني پنبه را پايين       هاي    جهاني را قانع كرد كه يارانه     
پنبـه خـود را     هـاي     د بايـد يارانـه    حكم كرد كه ايـاالت متحـ      هيأت رسيدگي   در پاسخ   . زند  مي كشور صدمه 
  ]60[.حذف كند

مضر كشاورزي، بخشيدن ديون كشورهاي جهـان سـوم نيـز يكـي از اجـزاي                هاي    در كنار حذف يارانه    
چـه    برابـر آن   4صحرايي آفريقـا سـاالنه      زيرمنطقه      ً    مثال    .كردن فقر است   كن براي ريشه تر    اساسي تالش وسيع  

 سطح زندگي را    ، لذا بخشيدن ديون   ،پردازد  مي پرداخت ديون خود  براي باز كند    مي صرف مراقبت بهداشتي  
  ]61[.در اين آخرين سنگر اصلي فقر افزايش خواهد داد

اسـكاتلند  ) Gleneagles(گلـز   اي   كـه در گلـن     ،8 سران كشورهاي صنعتي گروه      2005در ژوالي سال     
 كشورهاي جهان به بانك     ترين  ركه تعدادي از فقي   اي    جانبه چندهاي     موافقت كردند كه قرض    ،جلسه داشتند 

 18اين ابتكـار كـه بالفاصـله شـامل          .  لغو شود  ، پول و بانك توسعه آفريقا داشتند      المللي  جهاني، صندوق بين  
به )  تا در آمريكاي التين هستند     4 تاي آن در آفريقا و       14( كشورهاي مقروض جهان شد    ترين  كشور از فقير  

  كشور از فقيرترين كشورهاي جهـان نيـز        20حدود  . دهد مي اين كشورها فرصت جديدي براي ادامه حيات      
تركيبـي از فـشار افكـار    . توانند در صورتي كه صالحيت خـود را احـراز كننـد شـامل ايـن ابتكـار شـوند            مي

اخير و نيـز رهبـري      هاي    نهاد براي كاهش ديون اين كشورها در سال        مردمهاي    عمومي ناشي از مبارزه گروه    
  ]62[.ين زمينه از عوامل اصلي اين اتفاق بزرگ در زمينه كاهش فقر بود دولت انگلستان در اقوي
 بود اما تنهـا بخـش بـسيار كـوچكي از مجمـوع              جهت درست هر چند اين اقدام گامي بسيار بزرگ در          

 كـشوري كـه     18عالوه بر   . دهنده را حذف كرد     وام المللي   كشورهاي جهان به موسسات بين     ترين  ديون فقير 
 شـدت   بـه  كشور كم درآمد ديگر وجود دارند كه همگي          40ند حداقل   ا  هخفيف ديون شد  تا كنون مشمول ت   

 2آكـسفم اينترنـشنال   كننـد ماننـد گـروه         مي كه براي كاهش ديون فعاليت    هايي    گروه. نيازمند كمك هستند  
واداريـم تـا    هـا كمتـر از يـك دالر در روز اسـت             كـه درآمـد آن    را  معتقدند كه اين انساني نيست كه كساني        

                                                 
1.Benin 
2. Oxfam International 
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قـدر ايـن فـشار را ادامـه      كه آن اند آنها قسم خورده. خود بپردازندهاي  شي از آن يك دالر را بابت قرض      بخ
  ]63[.دهند كه تمام قروض فقيرترين كشورهاي جهان لغو شود

  كردن فقر كن بودجه ريشه
 اكنـون عاليمـي از خـستگي      انـد     بسياري از كشورهايي كه چندين دهه رشد سريع جمعيت را تجربـه كـرده             

گونـاگوني در زمينـه آمـوزش تعـداد         هـاي     زمان با چـالش     هم طور  بهكشورهايي كه   . دهند  مي جمعيتي نشان 
چنـين برخـورد بـا اثـرات         افزون جوانان جوياي كار و هم      از كودكان، ايجاد شغل براي تعداد روز      اي    فزاينده

 آنگـاه كـه خطـر    .نـد ا زيست محيطي رشد جمعيت درگير هستند اكنون تا نهايت حد ممكـن درمانـده شـده              
  . قادر به مقابله با آن نيستند      ً  غالبا  ها خيزد دولت  ميگيري بيماري ايدز ـ بر هجديد و مهمي ـ مانند هم

شـود در بـسياري از كـشورهاي در          مـي حل و فصل     روزمره   طور  بهمشكالتي كه در كشورهاي صنعتي       
 يافزايش ميزان مرگ و ميـر در بـسيار        . شود  مي انساني تمام و كمال تبديل    هاي    حال توسعه پيوسته به بحران    

در غياب كوشـش    . ي جهان است  سانگيزي در جمعيت شنا    از كشورهاي آفريقايي بيانگر مرحله جديد و غم       
تر، ممكن است حـوادث       براي تسريع گذار به خانواده كوچك      المللي  ملي و جامعه بين   هاي    هماهنگ دولت 

تـر   ثبـاتي سياسـي، سـقوط اقتـصادي و مـرگ و ميـر بـيش         بي بهدر بسياري از كشورها غير قابل مهار شود و        
  . بيانجامد

خواهنـد    مـي تيره گزينه ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه بـه كـشورهايي كـه    انداز    در مقابل اين چشم    
 اين با خود چيزي بـه همـراه       . انجام دهند تر    رشد جمعيت خود را مهار كنند كمك كنيم تا اين كار را سريع            

سـرعت بـه سـوي خـانواده       آنگاه كـه كـشورها بـه    .اند   كه اقتصاد دانان آن را پاداش جمعيتي ناميده        آورد مي
ـ يعني كساني كه نيازمند نگهداري و آموزش كم سن وابسته  كنند، رشد تعداد افراد   ميتر حركت كوچك

ميـزان  يابـد و    ميايشافزوري  در اين شرايط بهره. يابد  مين مشغول كار كاهشاهستند ـ به نسبت تعداد بالغ 
  ]64[.گيرد  مي و رشد اقتصادي سرعترود  ميباالگذاري  و سرمايهانداز  پس

 بـه نـصف رسـاند يكـي از اولـين         1958 و   1951 هـاي   ژاپن كه رشـد جمعيـت خـود را در فاصـله سـال              
ند و ايـن    كره جنوبي و تايوان از ژاپن تبعيت كرد       . كشورهايي بود كه از منافع پاداش جمعيتي برخوردار شد        

اين پديـده  . خود بهره مند شدند  تولد  اواخر نيز چين، تايلند، ويتنام و سريالنكا از كاهش سريع و شديد نرخ              
  ]65[.كند  ميبراي اين كه كشور را به عصر مدرن وارد كند كفايت      ً  معموال  آورد اما  ميفقط چند دهه دوام

تر ضروري است بسيار روشـن       انواده كوچك كردن فقر و تسريع گذار به خ       كن كه براي ريشه  هايي    گام 
از جمله در زمينه آمـوزش ابتـدايي همگـاني،          ها    شامل رفع كمبود مالي در بسياري از زمينه       ها    اين گام . است

بهداشـتي بـاروري، و مهـار    هـاي   عفوني مانند ايدز، سل و ماالريا، فراهم كردن مراقبتهاي  مبارزه با بيماري 
 ميليـارد دالر  68وع اقداماتي كه در ايـن فـصل در مـورد آنهـا بحـث كـرديم           در مجم . گيري ايدز است   همه

  ]66[.)7-1نگاه كنيد به جدول (ديگر در سال هزينه در بر دارد
  گذاري در اين برنامه مربوط به آموزش و بهداشت است كه اساس توسـعه سـرمايه                  سرمايه ترين  سنگين 
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  ز براي دستيابي به اهداف اجتماعي اساسيگذاري ساالنه اضافي مورد نيا سرمايه  7-1جدول 

  
  مبلغ  اهداف

  ) دالرميليارد(  
  12  آموزش ابتدايي فراگير

  4  سوادي جوانان ريشه كني بي
  6   كشور فقير44برنامه ناهار در مدارس 

  4   كشور فقير44كمك به كودكان پيش دبستاني و زنان باردار 
  7  سالمت باروري و تنظيم خانواده

  33  همگانيبهداشتي اوليه اي ه مراقبت
  2   كاندومرفع كسري

  68  جمع
   

 بخش آموزش هم آموزش ابتدايي همگاني و هم مبارزه جهـاني            .دهد  مي انساني و تثبيت جمعيت را تشكيل     
بخـش بهداشـت اقـدامات اساسـي بـراي مهـار            . شود  مي سوادي بزرگساالن را شامل     بي كردن كن براي ريشه 

هـاي    اگـر برنامـه مراقبـت     . گـردد   مـي  شود شـامل    مي كه با واكسيناسيون اطفال شروع    را  عفوني  هاي    بيماري
 كميـسيون بهداشـت و مـايكرو اكونـوميكز بـه سـازمان بهداشـت                2001بهداشتي اوليه كه در گزارش سـال        

ايـن  .  ميليون نفر از مرگ نجات خواهند يافـت    8 ساالنه قريب    2010جهاني خالصه شده تسريع شود تا سال        
  ]67[.درهم شكستن دام فقر بسيار ضروري استبراي ت اقداما
ي و منـابع  ورآ كند، براي اولين بار در تاريخ ما فن  مي به ما خاطر نشان     ًمرتبا همان طور كه جفري ساكز     
متذكر شديم، پانزده سال گذشته شاهد          ً    قبال    همان طور كه  . كردن فقر در اختيار داريم     كن براي ريشه را  الزم  
چين نـه تنهـا تعـداد كـساني را كـه در داخـل مرزهـاي آن در فقـر                         ً    مثال    .بوده است اي    رجستهبهاي    وردادست

، بلكه از طريق تجارت و خالقيت در سرمايه گـذاري پيوسـته بـه كـشورهاي                 كردند كاهش داده    مي زندگي
كنـد،    مـي  گـذاري  چين پيوسته مقـادير عظيمـي در آفريقـا سـرمايه          . كند تا توسعه يابند     مي فقيرتر نيز كمك  

شمار خود   رژي و منابع معدني بي    كند تا منابع ان     مي به كشورهاي آفريقايي كمك         ً    غالبا    كهاي    گذاري سرمايه
  ]68[.دنرا، يعني چيزي كه چين به آن نياز دارد، توسعه ده

 بـراي كـشورهاي   ،كـه بتواننـد از حلقـه دام جمعيتـي برهنـد      كمك به كشورهاي كم درآمد بـراي ايـن     
گـذاري كـشورهاي صـنعتي در آمـوزش،          سـرمايه . آوري اسـت   گـذاري بـسيار سـود      ايهثروتمند جهان سـرم   

جهـان   دوسـتانه بـه فقـر و مـسكنت فقيرتـرين كـشورهاي        پاسخي انسان  از يك نظر  بهداشت و ناهار مدارس     
جهـاني اسـت كـه    سـامان بخـشيدن بـه       گذاري بـراي     سرمايهها    گذاري اين سرمايه كه  آن  ر  ت اساسياما  . است

  .  در آن زندگي خواهند كردفرزندان ما
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بـيش از نيمـي از       .دارنـده آن جـدا كـرد       طبيعي نگـاه  هاي    توان از سالمت نظام     نمي  را ي اقتصاد يچسالمت ه 
و شـيالت   هـا     و جنگـل  هـا     زراعـي، چراگـاه   هـاي                                           ً                          جمعيت جهان براي امرار معـاش خـود مـستقيما  بـه زمـين             

جنگلي، صنايع كاالهـاي چرمـي،      هاي    ري از مردم نيز به صنايع مرتبط با فرآورده         شغل تعداد بيشت   .اند  وابسته
                   ]1[.موادغذايي وابسته است وريآ فنصنايع نساجي نخ و پشم وصنايع 

هـاي   محيطـي پيوسـته سـقوط كننـد برنامـه          زيستكننده    حمايتهاي    هرگاه در يك نظام اقتصادي، نظام     
يابند وميزان محـصوالت آنهـا        مي اگر كشتزارها پيوسته فرسايش   . نتيجه نخواهد رسيد  فقر به   كردن    كن ريشه

شـوند، اگـر     مـي خـشك هـا   رود و چـاه   مـي            ً          زميني مرتبـا  پـايين   زيرآبهاي  سطح سفرهاگر يابد،   مي كاهش
كنـد    ميطشوند، اگرشيالت پيوسته سقو  ميتلفها  شوند و دام   مي روز بيشتر تبديل به بيابان     به روزها    چراگاه

يابد و باالخره اگر گرماي رو به افزايش پيوسته محصوالت زراعي را              مي پيوسته كاهش ها    مساحت جنگل  و
                                 .كند، برنامه ريشه كني فقر هرچقدر هم دقيق طراحي و اجرا شده باشد موفق نخواهد بود  ميخشك

را مورد بحث قرار     تخريب كامل مناطق روستايي هائيتي    ، جنگل زدايي، فرسايش خاك و     5ما در فصل    
 مدير انجمن حمايـت از آب و خـاك مـستقر در ايـاالت متحـد، پـس از مـشاهده                      ،1كرايگ كوكس .داديم

منافع حاصل از حفاظت از منابع، حتـي در           كه      ً                     اخيرا  به من يادآوري شد    " :شرايط نوميدكننده هائيتي نوشت   
سـقوط اجتمـاعي و بـوم شـناختي         . مردم هـائيتي خـارج اسـت        بسياري از  سطح آن، از دسترس   ترين    ابتدايي

عـدالتي اجتمـاعي،      بـي   ايجاد كرده است كه به فقـر، تخريـب محـيط زيـست،             گردابييكديگر را تشديد و     
 كنـد ديگـر شـرايط نـادري         مـي  شرايطي كه كوكس توصـيف     متأسفانه   " .بيماري و خشونت انجاميده است    

زمـين دسـت نـزنيم، غالـب        كـره   هد كه چنانچـه مـا بـه ابتكـاري بـراي احيـاي               د  مي  اين شرايط نشان   .نيست

                                                 
1. Craig Cox 
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                       ]2[.جهان با چنين سرنوشتي روبرو خواهند بودهاي  كشور
و دشـوارتر از طـرح      تـر     المللي و عظيم دارد و ايـن تـالش بـسيار گـسترده             احياي زمين نياز به تالشي بين     

ي اروپـا و ژاپـن       زده براي بازسازي منـاطق جنـگ      رود و   مي غلب ذكرآن  است كه ا   1موسوم به طرح مارشال   
پيـشين  هـاي     تا ما نيز همچـون تمـدن       بايد با سرعت زمان جنگ صورت گيرد        مي وچنين ابتكاراتي . اجرا شد 

آن را ناديـده گرفتنـد، در اثـر تخريـب محـيط             هـاي     العجـل  پاگذاشتند و ضرب   زير طبيعت را هاي    كه آستانه 
         .سقوط نكنيم اقتصادي ظرن خود از زيست

  حفاظت و احياي جنگل ها
از دست رفته آن هر     هاي    كاري جنگل  مانده جهان و دوباره جنگل      ميليارد هكتار جنگل باقي    9/3حفاظت از   

ب ناشـي   آ كاهش روان .  ضرورت دارد   دو براي احياي سالمت كره زمين، كه بنياد اقتصاد نوين خواهدبود،          
در خشكي، و احيـاي تغذيـه   ها  بارندگي ل و فرسايش خاك ناشي از آن، بازگردش آب        و سي ها    از بارندگي 

             ]3[.احيا شوند ها جنگل كاهش يابد و همها  مستلزم آن است كه همزمان هم فشار بر جنگلها  طبيعي آبخوان
 پوشش جنگلـي    تحقق نيافته بسياري براي كاهش فشار تقاضايي كه پيوسته        هاي    در تمام كشورها قابليت   

 امكاني كه وجود دارد در كشورهاي صـنعتي كـاهش           ترين  بزرگ. دهد وجود دارد    مي كره زمين را كاهش   
ن سـوخت   عنـوا   بـه مصرف چوب براي توليد كاغذ و در كشورهاي در حال توسعه كاهش مـصرف چـوب                 

 . است
كـشورهاي  . وت اسـت   كشوري كه بيشترين توليد كاغذ را دارند بسيار متفـا          10ميزان بازيافت كاغذ در     

% 66 و   72و كـشورهاي آلمـان و كـره جنـوبي بـه ترتيـب بـا                  ينتـر   كـم % 31 و   27چين و ايتاليا به ترتيب با       
كيـد  أ علت باال بودن بازيافت در آلمـان ت .اند بيشترين ميزان بازيافت كاغذ مصرفي را به خود اختصاص داده         

دفـن  هاي    اين كاغذها به محل   شدن    ي از سرازير  مستمر دولت اين كشور بر بازيافت كاغذ به منظور جلوگير         
ستفاده براي  ا ر چوب مورد  خمي اگر بازيافت كاغذ در تمام كشورها به اندازه ي آلمان بود، ميزان           . زباله است 

                        ]4[.يافت  مي                            ً            توليد كاغذ در سطح جهان حدودا  يك سوم كاهش
ي كاغذ جهان، گرچه فاصله ي زيادي با كشور آلمـان            هكنند   مصرف ترين  اياالت متحد آمريكا، بزرگ   

                 ً                                ايـاالت متحـد تقريبـا  يـك چهـارم كاغـذ             بيست سال قبل در   . كند  مي دارد اما پيوسته در اين زمينه پيشرفت      
                                 ]5[.رسيد% 48 به 2003شد اما اين رقم در سال   ميمصرفي بازيافت

كـه در قـرن اخيـر         است ))دور ريختن ((هر كاالي ديگر نشان دهنده ي ذهنيت      استفاده از كاغذ بيش از      
يك بار مصرف و    هاي    كاغذي، پوشك هاي    كاغذي، دستمال سفره  هاي    اگر به جاي دستمال   . شكل گرفت 

قابل مصرف مجدد استفاده كنـيم مـصرف كاغـذ را تـا حـد             اي    خريد كاغذي، از كاالهاي پارچه    هاي    كيسه

                                                 
1.Marshal plan 
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                                         . دادتوان كاهش  ميزيادي
 بـه دسـت    هـا   سوخت است و بيش از نيمي از چوبي كه از جنگـل            تأمين   بيشترين نياز بشر به چوب براي     

المللـي از جملـه آژانـس توسـعه          رساني بين  برخي نهادهاي كمك  . شود  مي صرف تامين اين نياز بشر     آيد مي
 .انـد   ز طرح هايي را براي باال بردن كارآيي سوخت چـوبي آغـاز كـرده              الملل دراياالت متحد، حمايت ا     بين

كـشوري ايـن   هـاي    برنامهترين  شپزي جديد با بازدهي باال در كنيا يكي از نويدبخش          اجاق آ  780000توزيع  
شپزي كهنه و كم بازده منـافع خـوبي   آهاي    اجاقكردن    منابع ملي در جايگزين   گذاري    سرمايه. سازمان است 

  ]6[.استها  دارد كه از جمله آنها يكي احياي خدمات جنگلها  حفظ و احياي جنگلدر زمينه 
ديگري به جاي چوب براي آشپزي، راه اصلي كـاهش فـشار وارد بـر               هاي    در دراز مدت يافتن سوخت    

فسيلي به اقتصاد هاي  چندان كه دنيا از اقتصاد متكي به سوخت     . در كشورهاي در حال توسعه است     ها    جنگل
 اي  كند، براي كشورهاي در حال توسـعه        مي گرمايي گذار ـ  ژي خورشيد وانرژي زمين   انرژي باد، انر   برمبتني  

. شـونده خـود را توسـعه دهنـد         خواهد بود كه منـابع بـومي تجديـد        تر    ندارند بسيار راحت   كه سوخت فسيلي  
 يـا سـاير منـابع انـرژي         برقي كه برق آن با نيروي باد      هاي    حرارتي خورشيدي و يا اجاق    هاي    ستفاده از اجاق  ا
                                       .را كاهش خواهد دادها  شود، فشار وارد بر جنگل  ميمينأت

پزهـاي خورشـيدي اسـت كـه سـوالركوكرز           خـوراك هـاي     كنيا همچنين محل اجـراي يكـي از برنامـه         
سـت و از مقـوا و كاغـذ          دالر ا  10پزهـا فقـط       قيمـت هـر يـك ازايـن خـوراك          . حامي آن اسـت    1اينترنشنال

پزد و براي پخت يك       مي است به آرامي غذا را    پز    آراماين اجاق كه بيشتر شبيه      . آلومينيوم ساخته شده است   
توان با هزينه كم تـا    ميپزها با استفاده از اين خوراك.  ساعت نور خورشيد نياز دارد     3غذاي كامل به حدود     

توان استفاده كـرد و       مي ب نيز آكردن    براي پاستوريزه ها    اقاز اين اج  .حد زيادي مصرف هيزم را كاهش داد      
              ]7[.را نجات دادها  جان انسان

كيـد فقـط بـر تـداوم توليدمحـصوالت          أشـد ت    مـي  داري پايدار ارائه   در تعاريفي كه در گذشته از جنگل      
 نيـز موردتوجـه   ، سـيل ماننـد كنتـرل   كننـد،   ميارائهها  جنگل بود ولي امروزه حفاظت از خدماتي كه جنگل      

 ميليـون  290سالم و دست نخورده براي جامعـه دارد تنهـا حـدود            هاي    رغم ارزش زيادي كه جنگل     به. است
 ميليارد هكتـار ديگـر      4/1 .شوند  مي  قانوني در برابر قطع درختان محافظت      طور  بهجهان   هاي  هكتار از جنگل  

 اقتـصادي   طـور   بهپايين بودن ارزش چوب آنها       و يا  جغرافيايي نيز به خاطر دور از دسترس بودن      ها    از جنگل 
بـشر مـصون    هاي    ميليون هكتار از آسيب    665 ،برداري مانده قابل بهره   از نواحي باقي  . نيستندبرداري     بهره قابل
  ]8[.شبه طبيعي هستند كه در آنها درختكاري نشده استهاي   ميليون هكتار نيز جنگل900و قريب  مانده

 گيرنـد آنقـدر خـوب نگهـداري      مـي كه با تصويب قوانين ملي مـورد حمايـت قـرار      هايي        ً      معموال  جنگل 
 .كنند تضمين شود  ميي خدماتي كه ارائه    شوند كه ظرفيت توليد چوب آنها در درازمدت حفظ و ادامه           نمي

                                                 
1.Solar Cookers International 
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هـا    تخريب گـسترده جنگـل     كنند كه از عواقب     مي  قانوني حمايت  طور  بهها    زماني از جنگل   كشورها     ً  معموال   
سرزمينش در برابر وقـوع سـيل،   شدن  پذير به خاطر آسيب      ً    عمدتا    براي مثال دولت فيليپين   .  ديده باشند  آسيب

قـديمي و دسـت    هـاي     ها، قطع درختان را در تمام نواحي باقي مانده از جنگـل            فرسايش خاك و ريزش كوه    
راي درختـان   گرمـسيري دا  هـاي     اين كشور زمـاني از نـواحي وسـيعي از جنگـل           . كرده است  نخورده ممنوع 

جنگلـي  هـاي     ي خـود هـم فـرآورده      ها    تراشي وسيع جنگل   پاكها    سخت چوب پوشيده بود اما پس از سال       
واردكننـده محـصوالت جنگلـي       محروم شد ودر نهايـت بـه      ها    خود را از دست داد و هم از خدمات جنگل         

  ]9[.تبديل گرديد
منـاطق وسـيع     تـوان   مـي   معتقد است  2ي گياهي دانشگاه راتجرز   شناس  ، استاد زيست  1پروفسور ريد فرانك  

درخت كه از لحاظ ژنتيكي به منظور تهيـه ي سـوخت و   ها  براي كاشت تريليون جنگل زدايي شده جهان را   
مغـزدار موجـود در     هـاي     فرانـك ميـوه    .مورد استفاده قـرار داد    اند    مغزدار، اصالح شده  هاي    ميوه      ً    عمدتا    غذا،

فرانـك  . دانـد   مـي   منبع پرو تئيني پركيفيـت مكمـل گوشـت         در حال توسعه را يك    هاي    رژيم غذايي كشور  
جنگل زدايي شده، كه غالب آنها اكنون زمين هاي  همچنين معتقد است كه چوب درختاني كه در اين زمين    

                                        ]10[. رودكار بهن سوخت اتو مبيل عنوا بهتواند براي تبديل به الكل و مصرف   ميشود  ميباير هستند، كاشته
 ي درختـان تـالش     رويـه   بي در برابر قطع  ها    غير دولتي سال هاست كه براي حفظ جنگل       هاي    گرچه نهاد 

اين بانـك    .داري پايدار را آغاز كرده است      كنند، بانك جهاني تنها همين اواخر توجه نظام مند به جنگل           مي
 حفاظـت از جنگـل و اسـتفاده    يـه اتحاد” تحت عنـوان اي  سسهؤ م3 با بنياد جهاني طبيعت      ً متفقا 1998در سال 

ميليون هكتـار منطقـه جنگلـي حفاظـت شـده          50 با كمك اين نهاد    2005 تا سال     .را بنياد نهاد   “پايدار از آن  
  مؤسسهاين. زيست محيطي گرفتندبرداري   بهرهنيز گواهي  ها   ميليون هكتاراز جنگل   22جديد طراحي شد و     

 هـدف    را2020جهان تا سال هاي  ميزان تخريب جنگل رساندن    رد كه به صفر   اعالم ك  2005در اواسط سال    
   ]11[.داند  ميخود

بـا   آگـاه از مـسايل محـيط زيـست را         هـاي     مصرف كننده  چندين برنامه ي تصديق محصوالت جنگلي،     
 كشوريها    برخي از اين برنامه   . كند  مي كه محصوالت ازآن آمده است مرتبط      نحوه مديريت پايدار جنگلي   

و برخي ديگر بين المللـي هـستند، برخـي از آنهـا را كـشورهاي صـادركننده وبرخـي ديگـر را كـشورهاي                         
   .اند واردكننده ارائه داده

 است كه گـواهي آن را تعـدادي   4برنامه شوراي نظارت بر جنگل ها    اين برنامه ترين    گيرانه يكي از سخت  
 65واقـع در    هـاي      ميليون هكتار از جنگل    57حدود  . كنند  مي نهاد جهان صادر   غير دولتي مردم  هاي    از تشكل 

داراي مـديريت صـحيح   هـاي   ن جنگلعنوا بهمورد تاييد اين برنامه هاي    كشور گوناگون جهان از طرف نهاد     
                                                 
1.Reed Funk 
2.Rutgers University 
3.World Wide Fund for Nature 
4.Forest Stewardship Council (FSC) 
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 10تـوان سـوئد بـا         مي ييد شده پيشتازند  أتهاي    كه از نظر داشتن جنگل    هايي     از ميان كشور   .اند  گواهي گرفته 
 ميليون هكتار و برزيـل و آفريقـاي جنـوبي    5       ً  تقريبا   ميليون هكتار، اياالت متحد با   6ا  ميليون هكتار، لهستان ب   

   ]12[. ميليون هكتار را نام برد2 و 3هر يك به ترتيب با 
باقي مانده كره زمين كاست البته به      هاي    توان از فشار وارد بر جنگل       مي  با گسترش درختكاري جنگلي    

هـاي    زار  مـساحت درخـت    2000 تـا سـال   . قـديمي نـشود   هـاي     ن جنگل زارها جايگزي  شرطي كه اين درخت   
هـاي    هكتاري كـل جنگـل      ميليارد 9/3مساحت  % 5از  تر     ميليون هكتار بود كه معادل كم      187جنگلي جهان   
چوب . كشت غالت جهان بود زيرهاي  ميليون هكتاري زمين700مساحت    معادل يك چهارم                ً  جهان و تقريبا   

هـاي    و يا در كارخانـه      براي توليد كاغذ   سازي  كاغذهاي    يا در كارخانه        ً    غالبا    ها  تانبه دست آمده از اين قلمس     
هـاي   چـوب  اكنـون در بـازار جهـاني الـوار،    . رود  مـي كار  بهچوب بري براي شكل دهي مجدد و توليد الوار          

شـود چـرا كـه صـنعت چـوب ناچـار              مي طبيعيهاي     روزافزون جايگزين چوب   طور  به شده پيوسته    سازي  باز
                       ]13[.طبيعي تطبيق دهدهاي  بزرگ چوب حاصل از جنگلهاي  است خود را با كاهش عرضه كنده

كـل  % 12شـود كـه معـادل      مي ميليون متر مكعب برآورد41 4جنگلي هاي    قلمستان الواري   توليد ساالنه 
ول الوار جهان، يعني حـدود      محص دهد كه قسمت عمده     مي اين آمار نشان   .چوب توليد شده در جهان است     

                               ]14[.شود  ميطبيعي تهيههاي  آن، از جنگل% 88
كـشور چـين كـه تنهـا انـدكي از           .  كـشور دنيـا متمركـز شـده اسـت          5جهـان در    هـاي     دو سوم قلمـستان   

ه و ايـاالت    جهـان را داراسـت و كـشورهاي روسـي         هـاي     قلمستانترين    بكر آن باقي مانده بزرگ    هاي    جنگل
چهارم و پنجم را به     هاي    كشورهاي هند و ژاپن نيز به ترتيب رتبه       .بعد قرار دارند  هاي    متحد به ترتيب در رتبه    

چندان كـه   . است اما با سرعت در حال پيشرفت است       تر    اين كشورها عقب   برزيل از  .اند  خود اختصاص داده  
بـر   .كند  مي گرايش پيدا تر    طق گرمسيري مرطوب  يابد از نظر جغرافيايي به منا       مي درختكاري جنگلي توسعه  

 در تابـستان  هـا     روزشـدن     محل رشد آنهـا از خـط اسـتوا و طـوالني           شدن    خالف عملكرد غالت كه با دورتر     
در اثر نزديكي به خط استوا و موجود بودن شرايط رشـد در تمـام طـول                 ها    يابد، بازدهي قلمستان    مي افزايش

   ]15[.شود  ميتر بيشسال، 
. كنـد   ميمتر مكعب چوب توليد  در سال چهار متوسططور به يجنگلنهالستان ق كانادا هر هكتار    در شر 

ايـن ميـانگين ده متـر        ،اين كشور در آن متمركز شده     هاي    كه نهالستان  ،در ناحيه جنوب شرقي اياالت متحد     
ل ممكن است بـه     جديدتر برزي هاي     متر مكعب است و در قلمستان      25اما در اندونزي اين رقم      . مكعب است 

امـا   برابر برزيـل اسـت،   سه       ً   تقريبا   متوسط عملكرد ذرت اياالت متحد در هر هكتار         . متر مكعب هم برسد    30
لذا براي برآوردن هر تقاضاي مفـروض، چـوب         .برعكس عملكرد چوب برزيل سه برابر اياالت متحد است        

 كه چرا توليـد خميـر كاغـذ اكنـون در            كند  مي  و اين روشن   برزيل يك سوم اياالت متحد به زمين نياز دارد        
  ]16[.مناطق استوايي متمركز شده است
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 حاكي از آن است كـه كمبـود زمـين رشـد آن را محـدود               ها    مربوط به رشد آتي قلمستان    هاي    بيني پيش
ختان آن قطع شده ميزان زمـين تحـت     كه در هايي    ممكن است بتوان از طريق درختكاري در جنگل       . كند مي

طبيعـي  هـاي   رشد آن به بهاي نـابودي بخـشي از جنگـل     تر     افزايش داد، اما به احتمال قوي      كشت قلمستان را  
شود زيرا زميني كـه بـراي     ميدر عين حال كشاورزي نيز رقيب قلمستان محسوب     . خواهد شد  تأمين   موجود

كمبـود آب نيـز     . براي كشت محصوالت كشاورزي نيز مناسـب اسـت              ً    معموال    پرورش درخت مناسب باشد   
  . الرشد به رطوبت فراواني نياز دارند سريعهاي  قلمستان. رشد قلمستان هاستكننده  از عوامل محدوديكي 

كند كه در اثـر گـسترش         مي پيش بيني ) فائو  (با اين همه سازمان خواربار وكشاورزي سازمان ملل متحد        
.  آينده دو برابر شـود     تواند ظرف سه دهه     مي و افزايش عمكرد آنها، ميزان محصول آنها      ها    مساحت قلمستان 

كند و موجـب حفـظ بـاقي مانـده      تأمين بخش عمده نياز جهان به چوب صنعتي راها  اين كه روزي قلمستان   
  ]17[.قابل تصور است     ً  كامال  جهان شود،هاي  جنگل

 بـه جنگـل                         ً    در اثر رشد طبيعـي مجـددا   پذير  فرسايشالعاده   فوقكشاورزيهاي  طي تاريخ برخي از زمين  
ن مثال منطقه نيو انگلند كه از نظر جغرافيايي يكي از مناطق نـاهموار ايـاالت متحـد                  عنوا  به. ست شده ا  تبديل

اروپاييـان مهـاجر در آن سـكني            ً      قـبال     اين منطقه كه  .  به جنگل تبديل شد                             ً     است حدود يك قرن پيش مجددا      
لـذا  . ش بـود   زيرا خاك سطحي آن بسيار كم عمق و مستعد فرسـاي           ده بودند كشاورزي پر باري نداشت     گزي

حاصلخيزي پيدا  هاي    ت متحد زمين  بزرگ اياال هاي    چندان كه در قرن نوزدهم در ناحيه غرب ميانه و دشت          
كشاورزي نيو انگلند سبك شـد و در نتيجـه          هاي    شد مردم به آن نواحي روي آوردند و فشار وارده بر زمين           

ميزان پوشش جنگلي نيوانگلند    . د به جنگل تبديل گردي                    ً   تحت كشت آن مجددا    هاي    از زمين اي    بخش عمده 
كه دو قرن پيش حدود يك سوم مساحت اين منطقه بود تا امروز به بيش از سه چهارم مساحت آن افـزايش                    

  ]18[.ابدي ميسالمت و تنوع اوليه خود را باز آهستگي  به مناطق جنگلي جديد آن ويافته 
وپاي شرقي نيز وضعيت مشابهي وجود و تعدادي از كشورهاي ار    سابق   شوروي    جماهير اكنون در اتحاد  

كشاورزي مبتنـي بـر بـازار        ،مركزيريزي    پس از اصالحات اقتصادي اوايل دهه نود كه به جاي برنامه          . دارد
ناچار در جستجوي معـاش      هكردند ب   مي كشت و زرع  اي    حاشيههاي    آزاد برقرار شد كشاورزاني كه در زمين      

هكتـار زمـين    هـا     دقيق در اين زمينه دشوار است اما اكنون ميليـون         ارائه رقم   . به مناطق ديگري رهسپار شدند    
  ]19[.شود  ميبه جنگل تبديل      ًمجددا كشاورزي اين كشورها 

است كه كره جنوبي از حدود يك نسل        اي    كاري جهان برنامه   برنامه جنگل ترين    شايد بتوان گفت موفق   
       ً     تقريبـا    ه پايان رسيد اين كشور كوهستاني     نيم قرن پيش، آن گاه كه جنگ كره ب        . پيش به اجرا گذاشته است    

 تحــت رهبــري متعهدانــه   1960در حــوالي ســال  . ه بــودتمــام پوشــش جنگلــي خــود را از دســت داد    
هـا دسـت      جنوبي به تالشي ملي براي احيـاي جنگـل          جمهور اين كشور، دولت كره      هي، رئيس   چونگ پارك

دها هزار نفر از مـردم را بـراي حفـر گـودال و              هاي روستايي متكي بود ص      اين تالش كه بر ايجاد تعاوني     . زد
هاي عريان شـده را       جنوبي نه تنها جنگل    كره. دار براي حمايت از درختان بسيج كرد        بندي مناطق شيب    تراس
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 محقـق مركـز تحقيقـات       1چونـگ  كانـگ  سـي . احيا كرد بلكه براي تهيه هيزم نيز به كشت درخت دست زد           
درمنـاطق  هـا   جنگـل  آسـاي  ظـاهرمعجزه   بهياحياها  نتيجه اين تالش  ”:نويسد  ميداري كره دراين باره جنگل

  ]20[.“حاصل بود  بيخشك و
پوشـيده از جنگـل     ميليـون هكتـار،  8به وسـعت  اي   مساحت اين كشور، يعني منطقه    % 65در حال حاضر    

هايي  كوه ميالدي هنگام عبور ازكشور كره جنوبي از ديدن انبوهي از درختان بر              2000در نوامبر سال    . است
كـره  هـاي     تـوانيم جنگـل     مـي  ما.كه يك نسل پيش خالي و بدون پوشش گياهي بودند بسيار خوشحال شدم            

  ]21[.زمين را احيا كنيم
خـود را از دسـت   هاي  در تركيه كه كشوري كوهستاني است و ظرف هزاره گذشته بخش عمده جنگل        

ن هـدف اصـلي خـود       عنـوا   بـه مجـدد را    كاري    جنگل 2                                          ِ           داده است يك گروه زيست محيطي پيشرو به نام ت ما         
 آن 4 و نيهات گوكيجيت  3حيرتين كاروكا هاي    اين گروه كه دو بازرگان برجسته ترك به نام        . برگزيده است 

 را آغاز كرد كـه هـدف از آن احيـاي پوشـش              "بلوطميوه  ده ميليارد   " برنامه   1998در سال   اند    را بنياد نهاده  
 ميليـون نهـال بلـوط    850از آن سـال تـاكنون   .  كـشور بـود  درختي و كاهش روان آب و فرسايش خاك در      

 افـزايش  دهنـد   مي ارائهها    اين برنامه همچنين آگاهي مردم كشور را از خدماتي كه جنگل          . كاشته شده است  
   ]22[.دهد مي

زدايـي   فوقـاني و تـازه جنگـل      هاي    عالوه بر درختكاري پهنه   . ي است كار   جنگل چين نيز در تالش براي    
گيـرد، ايـن كـشور در حـال كاشـت        مـي خانه يانگ تسه كه به منظـور مهـار سـيل صـورت       شده حوضه رود  

كشاورزي در مقابـل گـسترش   هاي  كمربندي از درخت در سراسر ناحيه شمال غربي كشور است تا از زمين       
قـرار اسـت    و امروزي ديوار چين است      تر    طول اين ديوار سبز كه مدل پيشرفته      . صحراي گوبي حفاظت كند   

  ]23[.و از خارج پكن تا مغولستان داخلي ادامه خواهد داشت برسد)  مايل2800يعني (متركيلو 4480قريب به 
انه به درختكـاري اختـصاص يابـد        يار اين   ،چوب بري هاي    انه به احداث جاده   يار اگر به جاي تخصيص     

ي اجـراي   بانك جهاني ظرفيت اداري و اجرايي الزم برا       . پوشش درختي سراسر جهان افزايش خواهد يافت      
آميـز   كه مانند برنامه موفقيتاي  تواند جهان را در اجراي برنامه  ميي درختكاري را داراست والملل  بين برنامه

  . را از درخت بپوشاند رهبري كندها  و تپهها  كره جنوبي تمام كوهستان
ي كـار   جنگـل ـملي زمين  هاي  توانند در اجراي برنامه  ميسسات كمك دو جانبهؤافزون بر اين فائو و م

. با كشاورزان منفرد كار كنند تا در هر جا كه ممكن است در ختكاري در عمليـات كـشاورزي تلفيـق شـود       
 ازفرسايش خـاك   مانع بادشكن نعنوا  بهكند، ميايجاد سايه مناسب آنها درمحل  انتخاب درختان مناسب وكاشت   

 . دهد  مييايي را كاهشكند كه اين آخري نياز به كود شيم  ميشود و ازت خاك را تثبيت مي

                                                 
1.Se-Kyung Chong 
2.TEMA (Turkiye Erozyona Mücadele Agaclandirma) 
3.Hayrettin Karuca 
4.Nihat Gokyigit 
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وسـايل  كـردن     ، پيـدا  سوز   چوب اجاق هاي كردن    كاهش مصرف چوب با روش هايي از قبيل كارآمدتر        
مند كاغذ و منع استفاده از محصوالت كاغذي يك بار مـصرف، همگـي در    جديد پخت و پز، بازيافت نظام  

ي جهـان تنهـا زمـاني موفـق     هـا   تالش براي احياي جنگل .  خواهد بود   مؤثر زمينهاي    كاهش فشار بر جنگل   
بـه  ها     هماهنگ در همه كشور    طور  بهبا چنين برنامه جامعي، كه      . باشد جمعيت همراه  خواهد بود كه با تثبيت    

  . كره زمين را احيا كردهاي  توان جنگل  مياجرا گذارده شود،

  حفظ و بازسازي خاك
  برخـورد  ))فقدان پوشش گياهي مولد   ((در بررسي ادبيات مربوط به فرسايش خاك مكرر و مكرر با عبارت           

ظرف نيم قرن گذشته ما در اثر پاكتراشي جنگـل هـا، چـراي بـيش از حـد و كـشت بـيش از حـد                           . كنيم مي
طـوالني  هـاي     كه اكنون با سرعتي زياد خاكي را كه طي دوره         ايم    قدر اين پوشش مولد را تضعيف كرده       آن

سـقوط  گيـري از      پـيش ف اين تخريب بيش از حـد و         حذ. دهيم  مي ي انباشته شده است، از دست     شناس  زمين
 در گرو تالشي جهـاني بـراي احيـاي پوشـش گيـاهي كـره زمـين                  ،قدرت مولد زيستي كره زمين در اثر آن       

  . است، تالشي كه اكنون در برخي از كشورها در جريان است
كـرد    مـي  ديـد هبه بيابـان ت   شدن    بزرگ اياالت متحد را به تبديل     هاي     دشت 30طوفان خاكي كه در دهه      

از جملـه ايـن     . تجربه جراحت باري بود كه بـه تغييـرات انقالبـي در الگوهـاي كـشاورزي آمريكـا انجاميـد                   
 درختـي ـ يعنـي رديفـي از درختـان كـه در كنـار مـزارع كاشـته          هـاي   توان به كاشت كمربندي  ميتغييرات

 ،اهش دهـد ـ و كـشت نـواري                        ُ                                                شود تا حركت باد را ك ند كند و بدين وسيله فرسـايش ناشـي از آن را كـ    مي
كشت نواري به زمينـي     . يش را نام برد   آگندم در نوارهاي متناوبي با زمين رها شده براي          ساالنه  يعني كشت   

شـده از    دهد تا رطوبت را در خود جمع كند و در همـان حـال نـوار كـشت                   مي يش قرار دارد اجازه   آكه در   
يـش را در مقابـل   آ آن بخـش رهـا شـده بـراي         طريق كاهش سرعت باد و در نتيجه جلـوگيري از فرسـايش           

  ]24[.دارد  ميفرسايش محفوظ
 محافل زيست محيطي بـراي كـاهش فرسـايش خـاك و             شديد كنگره آمريكا با حمايت      1985در سال   

 ميليـون هكتـار از   14 ،1990تـا سـال   .  برنامه حفظ ذخـاير را ايجـاد كـرد   ،مهار اضافه توليد كاالهاي اساسي   
 دائمـي از   طـور   بـه اي    كشور در اثر اجراي اين برنامه طـي قراردادهـاي ده سـاله            هاي    نپذيرترين زمي  فرسايش

تحت اين برنامه به كشاورزان پول پرداخـت شـد تـا      . كشت معاف شده و در آنها پوشش گياهي روييده بود         
يعنـي   1997 تـا  1982در فاصله سال . تبديل كنندزار  يا درختزار  زراعي شكننده خود را به علفهاي    زمين

علت اجراي اين برنامه همراه  كشاورزي بههاي   ميليون هكتار از زمين 14شدن     سال در اثر بازنشسته    15ظرف  
 خاك اياالت متحـد از      زراعي كشور، فرسايش  هاي    از كل زمين  % 37با كاربرد الگوهاي حفاظت خاك در       

مهـار فرسـايش خـاك از تبـديل         رويكرد ايـاالت متحـد بـه        .  ميليارد تن كاهش يافت    9/1 ميليارد تن به     1/3
حفاظت خاك هاي  و نيز استفاده از الگوها و روشزار  و درختزار   بسيار مستعد فرسايش به علف    هاي    زمين
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  ]25[.رود  ميشمار  آورد كه الگويي براي ساير كشورهاي جهان بهوجود بهدر زراعت مدلي 
از امـا    خـارج اسـت   كـشاورزان   ر  كشاورزي براي مصارف غير زراعـي اغلـب از اختيـا          هاي    تبديل زمين 

كاهش ميزان خـاك از دسـت      . هاست خاك و زمين به علت فرسايش شديد در حوزه كنترل آن          رفتن    دست
تر از نرخ تشكيل خاك جديد، نيازمند كوششي عظـيم در سـطح         رفته در اثر فرسايش باد و آب تا حد پايين         

از تـر     جهان مستلزم آن است كه آنها پـيش       ر  پذي  بسيار فرسايش هاي    حفظ باروري زيستي زمين   . جهاني است 
اولين گـام در جلـوگيري از سـير نزولـي           . آن كه به زمين باير تبديل شوند به درختزار يا علفزار تبديل شوند            

  ]26[.شود  ميتر روزبه روز وخيم وضع آن نشيني از اين حاشيه است كه باروري ذاتي زمين، عقب
احداث تراس است كه طي زمان آزمايش خود را پـس داده            هاي مؤثر مهار فرسايش آب       يكي از روش  

تـر اسـت     هـا كـم    در مناطقي كه شيب زمـين     . و در شاليزارهاي كليه نواحي كوهستاني آسيا بسيار رايج است         
 غـرب ميانـه ايـاالت متحـد رايـج اسـت، راه حـل مناسـبي                  ةطور كه در ناحي    روش كشت چند نواري، همان    

  ]27[.است
 عبـارت  - ابزار جديـدي اسـت           ً و نسبتا -شود  ه ابزار حفاظت از خاك يافت مي ابزار ديگري كه در جعب    

. شـود  ا حداقل شخم را شامل مي     باست از روش عمليات زراعي حفاظتي كه كشت بدون شخم و نيز كشت              
بـه نگاهـداري آب در       ،دهـد   مـي  را كـاهش  و هم فرسايش آب     اين روش عالوه بر اين كه هم فرسايش باد          

  .كاهد  ميشود و از انرژي الزم براي كشت محصول  مي موجب افزايش كربن خاك،كند  ميزمين كمك
كه به روش سنتي ابتدا زمين را شخم و سپس ديسك بزنند و بعد با كلـوخ شـكن                 به جاي آن  كشاورزان  

ها بكارند و بـا يـك        زمين را صاف كنند تا زمين آماده كشت شود و سپس با بذرپاش محصول را در رديف                
ها را براي مبارزه با علف هرز شيار بزنند، فقط بـذر را از طريـق                 انيكي دو تا سه بار بين رديف      كش مك  علف

. كننـد  خـاك دسـت نخـورده بـه اصـطالح متـه مـي              زير منفذي باريك و از ميان بقاياي محصول در واقع به         
سـت از  شـود عبـارت ا   كـاري كـه در خـاك مـي     تنها دست. كنند كش مهار مي   هاي هرز را نيز با علف      علف

 ]28[.رسانند سطح خاك مي زيرايجاد شكاف كوچكي در خاك كه از طريق آن بذر را درست به
حمـايتي  هـاي    ميالدي كشاورزان آن مجبور بودند براي آنكـه از قيمـت         90در اياالت متحد كه در دهه       

جـرا  خـود ا  پـذير     زراعـي فرسـايش   هـاي     كاالهاي اساسي برخوردار شوند برنامه حفاظت خاك را در زمـين          
 ميليـون   25 بـه    2004 ميليون هكتار بـود تـا سـال          7 ،1990كنند، مساحت زير كشت بدون شخم كه در سال          

ت متحد به طـرز وسـيعي در توليـد ذرت و            روش كشت بدون شخم كه اكنون در اياال       . هكتار افزايش يافت  
 ميليـون هكتـار   24د  حـدو 2004كره غربي گسترش پيـدا كـرده و در سـال            در نيم           ً رود سريعا    مي كار  بهسويا  

اسـتراليا  .  ميليون هكتار در كانادا با اين روش كشت شد         13 ميليون هكتار در آرژانتين و       18زمين در برزيل،    
  ]29[. ميليون هكتار پنجمين كشور جهان در استفاده از روش بدون شخم است9با 

سترش خواهـد يافـت،      گ      ًسريعا زماني كه كشاورزان به روش كشت بدون شخم تسلط يابند كاربرد آن              
ها براي اين كار انگيزه اقتصادي ايجـاد كننـد يـا دريافـت يارانـه محـصول هـر كـشاورز را                        بويژه اگر دولت  
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گزارش اخير فائو افزايش كشت و زرع بدون شخم را          . مشروط به ارائه برنامه حفاظت از خاك مزرعه كنند        
   ]30[.دهد در كشورهاي اروپا و آفريقا و آسيا نشان مي

 اعـالم كـرد     2000پيشرفت صحرا به سمت شمال در دسامبر سـال          كردن    زاير در تالش براي متوقف    الج
مـزارع  زايـي      بيابـان  خود را به اين اميـد كـه ايـن گياهـان يكـساله بتواننـد از                هاي    ميوه و تاكستان  هاي    كه باغ 

 حكومـت   2005در ژوئيـه سـال      . كنـد   مـي  جنوبي كشور متمركز  هاي     در بخش  ،كشاورزي جلوگيري كنند  
 ميليون دالر را بـه لغـو قـروض          778مراكش در واكنش به خشكسالي بسيار شديد اين كشور اعالم كرد كه             

تـر   تحت كشت محـصوالتي كـه كـم   هاي  تحت كشت حبوبات به زمينهاي  ديون كشاورزان و تبديل زمين   
  ]31[.ميوه اختصاص خواهد دادهاي  آسيب پذيرند مانند زيتون و باغ

پرزيـدنت  . وجـود دارد  هـايي     در كناره جنـوبي صـحراي آفريقـا نيـز نگرانـي           ها     بيابان در مورد گسترش  
پيـشرفت صـحرا    كـردن     ، رئيس جمهور نيجريه، پيشنهاد كرده است كـه بـراي متوقـف            1          ُ        اولوسگان ا باسانجو 

سنگال .  كيلومتر كشيده شود7000 كيلومتر و طول 5ديواري سبز از درختان در عرض قاره آفريقا به عرض      
مولـد خـود را از      هاي    هكتار از زمين  هزار  ه در انتهاي غربي اين ديوار پيشنهادي قرار دارد و هرساله پنجاه             ك

داند اين پـروژه چقـدر طـول خـواه كـشيد امـا                نمي كسي. كند  مي دهد قويا از اين پيشنهاد حمايت       مي دست
 معيـوبي  دورزايـي    بيابان فقر و ((:گويد  مي  در اين زمينه   ،2وزير محيط زيست سنگال، آقاي مودو فادا دياگنه       

  ]32[.)) سوي ما بيايد ما بايد به آن حمله كنيم به جاي اينكه منتظر شويم تا صحرا به... كنند  ميرا ايجاد
گفتيم چين نيز در تالش اسـت تـا پيـشرفت صـحرا را از طريـق احـداث ديـوار سـبز                           ً    قبال    همان طور كه  

پـردازد تـا      مـي  كه در معرض خطر هستند به كشاورزان پول       هايي   به عالوه اين كشور در استان     . متوقف كند 
زير كشت  هاي    هدف كشور آن است كه در ده ميليون هكتار از زمين          . در زمين زراعي خود درخت بكارند     

  ]33[.شود، درخت كاشته شود  ميزراعي كل كشورهاي  معادل يك دهم زمين       ً  تقريبا  غالت كه
براي مـصارف   ها    و احياي مجدد زمين   ها    پيشرفت بيابان كردن    فدر مغولستان داخلي كوشش براي متوق     

در . شـني كاشـته شـود     هـاي     صـحرايي بـراي تثبيـت تپـه       هاي    زراعي مستلزم آن است كه در اين مناطق بوته        
، واقـع در جنـوب      3در بخش هلـين   . ممنوع شده است       ً    كامال    بسياري از مناطق مغولستان چراي گوسفند و بز       

كشاورزي رها شـده موجـب   هاي  صحرايي در زمينهاي  اين استان است، كشت بوته                    شهر ه ه ت كه پايتخت   
، بـر اسـاس ايـن موفقيـت       .  هكتاري طرح احياي مجدد زمـين شـده اسـت          7000تثبيت خاك در اولين قطعه      

  ]34[.يابد  مي براي احياي مجدد زمين پيوسته در اين منطقه گسترشكوشش
زيـادي از گوسـفندها و بزهـاي منطقـه بـا گاوهـاي شـيري                تعداد  كردن    راهبرد بخش هلين بر جايگزين    

 رأس   هـزار  30 برابـر بـا      2002استوار است و اين بخش قصد دارد تعداد گاوهاي شيري خود را كه در سال                

                                                 
1.President Ousegun Obasanjo 
2.Modou Fada Diagne 
3.Helin 
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 نگاهـداري خواهنـد شـد و        محـصور اين گاوها در مناطق     . افزايش دهد  رأس    هزار 150 به   2007بود تا سال    
مقاوم به خشكـسالي اسـت كـه شـبيه بـه يونجـه       اي   و نوعي محصول علوفهغذاي آنها ساقه ذرت، كاه گندم 

كنند كه اجراي اين برنامه ظرف ايـن          مي مقامات محلي برآورد  . كند  مي شده رشد  احياهاي    است و در زمين   
  ]35[.دهه درآمد مردم اين بخش را دوبرابر خواهد كرد

كشور خواسته است تـا گلـه گوسـفند و گـاو           داران    پكن براي كاهش فشار وارده بر مراتع كشور از گله         
شـود و غالـب       مـي  سـنجيده هـا     و دام هـا     اما در جوامعي كه ثروت بـا تعـداد گـاو          . كاهش دهند % 40خود را   
برند چنين كاهشي ساده و يا حتي محتمل نخواهد بود مگر آنكه مانند آنچـه كـه            مي در فقر به سر   ها    خانواده

  ]36[.اران پيشنهادهاي ديگري براي معاش ارائه شوددر بخش هلين انجام شده است به دامد
ن چراگـاه   عنـوا   بـه تنها راه قابل اجرا براي كاهش ميزان چراي دام در دو پنجم از سطح كـره زمـين كـه                     

زياد بودن تعداد گاوها و بويژه گوسفندها و بزها         . و رمه ها  ها    شناخته شده عبارت است از كاهش اندازه گله       
شود بلكه سم اين حيوانات پوسته حفاظتي خاك را كـه در    ميپوشش گياهي زمين رفتن   نه تنها باعث از بين    

در برخـي شـرايط تنهـا راه    . سـايد   مـي كنـد،   مياثر باران تشكيل شده و زمين را در مقابل فرسايش باد حفظ         
 هنـد . بـراي آنهـا بـدانجا آورد   علوفه را عملي آن است كه اين حيوانات را در فضاي بسته نگاهداري كرد و      

براي ساير اي  كه اين الگو را به شكل موفقيت آميزي در صنعت لبني رو به رشد خود اجرا كرده است نمونه              
   ]37[.رود  ميكشورها به شمار

و هـا     تراشـي جنگـل    پـاك كردن    حفاظت از باقي مانده پوشش گياهي كره زمين همچنين مستلزم ممنوع          
تراشي مقادير زيادي خاك تا زمـاني كـه جنگـل            ا با هر پاك   انتخابي از آنهاست زير   برداري     بهره حمايت از 

ي تـر   بـيش تراشـي بعـدي ميـزان بـاروري مقـدار            بدين ترتيب با هر پـاك     . رود  مي خود را احيا كند از دست     
كنـد، موجـب      مي احياي پوشش درختي و علفي زمين خاك را در مقابل فرسايش حفاظت           . يابد  مي كاهش

ن اسـت تـا     يزمـ  احياي كـره  هاي    اين يكي از راه   . كربن است جذب  مل  شود و عا    مي سيلشدن    كاهش جاري 
  . ما را حمايت كندهاي  بتواند كودكان و نوه

  نيازهاي آبي طبيعتكردن  برآورده
عدم انجام اين كـار بـدين معناسـت        . عرضه و تقاضاي آب وجود دارد     رساندن    داليل متعددي براي به تعادل    

ي خـشك خواهنـد شـد و        تـر   بيشهاي    سقوط خواهند كرد، رودخانه   چنان   آب زير زميني هم   هاي    كه سفره 
در و  رود    مـي  تـر   آب زيـر زمينـي پيوسـته پـايين        هاي    اگر سفره . ي ناپديد خواهند گرديد   تر  بيشهاي    درياچه

يابد، ممكن است هزينه آبياري چنان افزايش يابد كه كـشاورزان             مي همان زمان بهاي انرژي پيوسته افزايش     
  . ز عهده آن برآيندديگر نتوانند ا
 و برايـان ريـشتر از   ل، ساندرا پوست مديريت آب براي مردم و طبيعت   :يبراي زندگ ها    رودخانهدر كتاب   

  در آفريقاي جنوبي تصويب شد همچون الگويي براي ديگر كشورها يـاد            1998اليحه ملي آب كه در سال       
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بـه آب    همه    ولي عبارت است از برآوردن نياز     ا. اين اليحه دو نياز عمده را مد نظر قرار داده است          . دنكن مي
ن سهميه غير قابل انكار     عنوا  بهگذار از آن     ، كه قانون  پخت و پز، بهداشت و كارهاي ضروري      براي نوشيدن،   

 :الزم اسـت تـا    اي    رودخانـه هـاي     بخش دوم آبي است كه براي حمايت از عملكـرد اكوسيـستم           . كند  مي ياد
  ]38[ " .كنند، ايمن بماند ميارائه جامعه به ها  زشمندي كه اكوسيستمتنوع زيستي حفظ شود و خدمات ار"

ين يپـا هـاي     اكوسيـستم  هاي  هميشه حداقل آبي كه براي برآوردن نياز      ها    تالش براي اين كه در رودخانه     
 الزم اسـت جريـان داشـته باشـد كـار            -ب هـا  او مانـد  اي    رودخانـه هاي    سيالبي، دلتا هاي     مانند دشت  -دست
جريـان  شـيرين مـستلزم وجـود       گاهگـاه بـرآوردن نيـاز مـصب يـك رودخانـه بـه آب                    ً      مـثال     .ستنياي    ساده

ميزان آب مورد نياز اكـو سيـستم   ريزي   در حال تخم  هاي    گاهي اوقات نيز نياز ماهي    . استنيرومندي از آب    
   .كند  ميرا تعيين

عمـل آورده حـاكي از آن   در استراليا بـه     ) IUCN(كه اتحاديه جهاني حفاظت از منابع طبيعي      اي    مطالعه
شـده تـا جريـان آب        گذرد براي هميشه بـسته      مي بعد از صد سال كه از استفاده از آن         1است كه آبراه موامبا   

% 6اسـت بـه      ميـزان طبيعـي آن    % 3اين اقدام كه جريان آب روخانه را كه اكنون          .  افزايش يابد  2رود اسنويي 
است كه قـرار اسـت برداشـته شـود تـا سـطح آب               هايي    مدهد اولين گام از رشته گا       مي ميزان طبيعي افزايش  

ميزان طبيعي آن بازگردد و لذا رودخانه بتوانـد عملكـرد طبيعـي خـود را ديگـر بـار از سـر                       % 28رودخانه به   
آب موجـود در يكـي از مخـازن آبـي           كـردن      با رهـا   3دارلينگ استراليا  – مورياي    در حوضه رودخانه   .گيرد

. تقويت شد تا در اثر آن جمعيت حيات وحش منطقـه افـزايش يابـد              ها    انه جريان آب يكي از رودخ     ،حوضه
ي بزرگ زاد و ولد و رشـد آغـاز           ها   حواصيل 1979براي اولين بار پس از سال        " :گويد  مي IUCN  گزارش

  ]39[ " .و همچنين ماهيان بومي نيز در حال رشدندها   گونه از قورباغه9كرده اند، 
دريـايي  هاي    براي احياي زيستگاه  ها    نمونه بازگرداندن جريان آب رودخانه    ن  تري  و مهم ترين    شده شناخته

 كنگره اياالت متحد    1992در سال   . چيزي است كه در كاليفرنيا اتفاق افتاده است              ً    احتماال    و حمايت از آنها   
اي   را تصويب كرد كه به منظور احياي سـالمت زيـستگاه ماهيـان و حيـات وحـش نظـام رودخانـه                     اي    اليحه

همـان طـور كـه سـاندرا پوسـتل در      . طراحي شده بـود   ، از جمله ماهي آزاد منطقه     ،4سن خواكين -اكرامنتوس
 متـر  ارددهد كنگره اياالت متحد در بادي امر اجازه داد كه يك ميلي  ميگزارش ”Pillar of Sand“كتاب
كـشاورزاني كـه    .به اين منظـور اختـصاص يابـد   ،  5آب مصرفي ساالنه پروژه سنترال ولي     % 10 يعني   ،مكعب

   ]40[.بخشي از آب زمين خود را از دست داده بودند با اين اليحه به مخالفت برخاستند
زيست محيطـي، كـشاورزان، مقامـات دولـت         هاي    پس از چند سال درگيري قانوني و مذاكره كه گروه         

                                                 
1.Mowamba 
2.Snowy 
3.Murray-Darling 
4.Sacramento-San Joaquin 
5.Central Valley Project ( كاست هاي بزرگ امري  اين پروژه يكي از طرح ) 
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ا  كـم و بـيش بـ   ايالتي و ديگران در آن دخالت داشتند سرانجام توافقي بر سر ترتيب كار به دسـت آمـد كـه        
افزايش جريان آب اين دو رودخانه كه پيش از ورود به خليج سانفرانسيسكو             . نيات اوليه كنگره سازگار بود    

 120من قريـب بـه      أپيوندند همچنين به حفاظت از اكوسيستم آبي غني خليج سانفرانسيسكو كـه مـ               مي به هم 
   ]41[.گونه ماهي است كمك كرد

كنـد تـا      مـي   كـه كمـك    ، طبيعـي خـود    حالـت   بـه ها    ريان آب رودخانه  اكنون تالش براي بازگرداندن ج    
در ايـاالت متحـد پيوسـته       .  بسيار رايج شده اسـت     ،طبيعي آبي را كه به آن نياز دارند دريافت كنند         هاي    نظام
طبيعي از جملـه محـل   هاي  افزايش يابد و نظامها  شود تا جريان آب رودخانه  مي سد كوچك تخريب  ها    صد
   ]42[.ان احيا شودماهيريزي  تخم

ميزان تقاضا براي آب از ميزان اي  خانهرودهاي  از حوضه ي  تر  بيشدر اوضاعي كه روز به روز در تعداد         
براي استفاده از آب برقرار كرد كه بـا اجـراي    رود بايد تالش كرد تا دستورالعملي راهبردي      مي عرضه فراتر 

 هـا    از ايـن نيـاز     تعـداد انـدكي    بايـد پـذيرفت كـه         ضمن اين كـه    ؛مختلف به آب برآورده گردد    هاي    آن نياز 
موفقيت در اين زمينه منوط به آن اسـت كـه نهـاد الزم بـراي ايـن كـار                    .  كامل برآورده شود   طور  بهتواند   مي
رقيـب  هـاي     بـه بخـش    آب را بـه طريقـي       آيد و فرآيندي وجود داشته باشد كه از طريـق آن بتـوان             وجود  به

آب را  ه نفع كل جامعه باشد نه اين كه تعداد معدودي از ذينفعان با نفـوذ          اختصاص داد كه بيش از هر چيز ب       
  . به ضرر بقيه در اختيار گيرند

  احياي شيالت 
هـاي    صيد برخي گونـه   كردن    را از طريق محدود   مشخصي  سعي كردند تا شيالت     ها    براي چندين دهه دولت   

  نـاموفق بـود و شـيالت مربوطـه سـقوط     گاهي نيـز . نتيجه بخش بود   اين كار بعضي اوقات   . ماهي حفظ كنند  
 ،دريـايي هـاي     يـا پـارك   هـا     گاه اخير رويكرد ديگري كه عبارت است از ايجاد ذخيره        هاي    در سال . كرد مي

از اي  رشــته ” نعنــوا بــهدريــايي هــاي  گــاه يــا ذخيــره هــا شــبكه پــارك. طرفــداران زيــادي پيــدا كــرده اســت
  جغرافيايي خاص قـرار دارنـد و از طريـق پراكنـدن            -ستدريايي كه در داخل يك منطقه زي      هاي    گاه ذخيره
ن عنـوا   بـه هـا     گـاه  اين ذخيره .  تعريف شده است   “شوند  مي و بالغان به هم مربوط    ها    و مهاجرت جوجه  ها    الرو

شوند جمعيت حيات وحش مناطق دور و   ميگيرند و موجب  ميمورد استفاده قرارگذاري  محل طبيعي تخم
   ]43[.بر آنها افزايش يابد

 در اجالس سران كره زمين در باره توسعه پايدار كه در ژوهانـسبورگ آفريقـاي جنـوبي                  2002در سال   
دريايي را ايجاد كنند تا از تلفيـق        هاي    ملي پارك هاي    ساحلي متعهد شدند كه شبكه    هاي    تشكيل شد، كشور  

 در دوربـان    2003ال   كـه در سـ     هـا   در كنگره جهاني پارك    .شكل گيرد ها    گونه پارك  آنها شبكه جهاني اين   
هـر زيـستگاه دريـايي در       % 30 تـا    20توصيه كردند كه    كننده    آفريقاي جنوبي برگزار شد نمايندگان شركت     

دريايي بسيار كوچك و بزرگي وجـود دارد كـه در مجمـوع    هاي  گاه اكنون ذخيره. برابر صيد حفاظت شود 
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 ايـن مقـدار بـسيار افـزايش خواهـد           مساحت كل اقيانوس هاست و با پيـشنهاد فـوق          درصد   مساحت آنها نيم  
   ]44[.اند پوشاندهها  سطح خشكي كره زمين را پارك% 12اكنون  براي مقايسه بد نيست بدانيم كه. يافت

ي حفاظتي دانشگاه   شناس   از بخش زيست   1اندرو بالمفورد دكتر  گروهي از دانشمندان انگليسي به رهبري       
 و خـوب اداره     ، كوچـك               ً   دريايي نسبتا   گاه  ذخيره 83ده از   به دست آم  هاي    كمبريج انگلستان، بر اساس داده    

 آنهـا بـه ايـن نتيجـه         .انـد   دريايي را در مقياسي وسـيع تحليـل كـرده         هاي    گاه عملكرد ذخيره هاي    شده، هزينه 
 14 تـا    12جهـان را در بـر بگيـرد سـاالنه           هاي    سطح اقيانوس % 30كه  هايي    گاه ذخيرهكردن    رسيدند كه ادراه  

حاصـل از بهبـود وضـع     در ايـن محاسـبه درآمـد اضـافي احتمـالي       . ينه در بر خواهـد داشـت      ميليارد دالر هز  
   ]45[.به حساب نيامده است  كه از ميزان واقعي هزينه خواهد كاست،،شيالت

 80 تـا    70كنـد، حفـظ صـيد سـاالنه           مـي  دريـايي را ايجـاب    هـاي     گاه آنچه ضرورت ايجاد شبكه ذخيره    
يـد  ؤمطالعه مـا م  ” :گويد  ميبالمفورد .جهان و افزايش احتمالي آن استاي  ه  ميليارددالري ماهي از اقيانوس   

ما استطاعت آن را داريم كه از درياهاي جهان و منـابع آنهـا تـا ابـد حفاظـت كنـيم آن هـم بـا                            آن است كه  
 ناپايـدار از آنهـا  بـرداري    بهـره  كـه صـرف   ايـم     اختـصاص داده  هـايي     از آنچه اكنون به يارانـه     تر    كماي    هزينه
   ]46[ “ .شود مي

مـا كـار ايجـاد     ” :گويـد   مـي لف اين مطالعه اسـت ؤ از دانشگاه يورك انگلستان كه ديگر م    2كالوم ربرتز 
از   از يـك درصـد     اينجا در انگلستان تنها يك پنجاهم      .ايم  دريايي را هنوز حتي شروع هم نكرده      هاي    پارك

قط يك پنجـاهم مجمـوع مـساحت آنهـا بـر            طبيعت دريايي شده و ف    هاي    گاه ياهاي ما شامل ايجاد ذخيره    در
بـرداري    بهـره  اما درياها همچنان پيوسته در اثر صيد ناپايدار، آلـودگي شـديد و         “ .روي صيد بسته شده است    

 كه برخي آن را به پـارك ملـي حيـات            –دريايي  هاي    گاه  جهاني ذخيره  هايجاد شبك . شوند  مي معدني ويران 
 :گويـد   مـي  روبرتـز در ادامـه    .  يك ميليون شغل ايجاد خواهـد كـرد         بيش از  -وحش تانزانيا ترجمه كرده اند    

 ديگري وجود ندارد كه از طريق آن     مؤثر مناطق قايل نشويم، هيچ راه    اين  اگر ما محدوديتي براي صيد در        ”
   ]47[ “ .زاد و ولد كنند تر بيششوند و تر   بزرگ،عمر كنند تر بيشبتوان به موجودات اجازه داد 

 161كرد كه     مي را منتشر اي    بيانيه هنگامي كه   پيشرفت علم آمريكا،    انجمن  رئيس سابق  ،3جين لوبچنكو 
دانشمند برجسته علوم دريايي آن را امضا كرده و طي آن خواستار اقدام فـوري بـراي ايجـاد شـبكه جهـاني                       

بـه   هـاي   ج پـژوهش  وي با تكيه بر نتـاي     .  بر نقطه نظر ربرتز تاكيد كرد                            ً   دريايي شده بودند، قويا    هاي    گاه ذخيره
وجـود   در سراسر جهان تجربيات متفاوتي در اين زمينه ” :دريايي گفتهاي  عمل آمده در تعدادي از پارك    

 دهـد و خيلـي سـريع هـم جـواب            مـي  گاه دريايي جـواب    دارد اما پيام اصلي يكي است و آن اين كه ذخيره          
حفاظـت شـده         ً      كـامال     ن منـاطق  عنـوا   بـه را  از اقيانوس   هايي    اين نيست كه آيا بايد بخش      مسأله   ديگر. دهد مي

                                                 
1.Andrew Balmford 
2.Callum Roberts 
3.Jane Lubchenco 
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   ]48[ “ .كنار گذاشت يا نه، بلكه آن است كه كجا اين كار را بكنيم
دريايي مستقر شوند با چه سـرعتي حيـات   هاي  گاه امضا كنندگان اشاره كرده بودند كه آنگاه كه ذخيره        

 سـاحل نيـو انگلنـد صـورت         كه در يكي از شيالت مـاهي قاشـقك در          مطالعه موردي . يابد  مي دريايي بهبود 
گاه دريايي مخالفت نـشان دادنـد،    گيران در ابتدا با خشونت با ايجاد ذخيره گرفت نشان داد كه گر چه ماهي      

كه جمعيت ماهي قاشقك در آن محل چهـل  اند   كنند زيرا به چشم خود ديده       مي  از آن دفاع   شدت  بهاكنون  
 مجمـوع    كـه   دريـايي  گـاه   ذخيـره  عمل آمد در سه منطقه        به 1كه در خليج مين   اي    در مطالعه  .برابر شده است  

 گيـري كـه ماهيـان كـف دريـارا بـه خطـر        مـاهي هـاي   كليـه روش بـود    كيلـومتر مربـع      17000آنهـا مساحت  
گـوش مـاهي در ايـن محـيط زيـست بـدون مـزاحم           اي     غيـر منتظـره    طور  به در نتيجه    .انداخت ممنوع شد   مي

ايـن افـزايش تـدريجي جمعيـت در         .  برابـر افـزايش يافـت      14 تا   9شكوفا شد و جمعيت آن ظرف پنج سال         
 نفـره   161گـروه   .  افـزايش داد   شـدت   بـه  نيز   گاه  ذخيره، جمعيت گوش ماهيان را در خارج        گاه  ذخيرهداخل  

گـاه دريـايي، تـراكم جمعيـت         هذخيـر  دانشمندان گوشزد كردند كه ظرف يكي دو سال پس از ايجاد يـك            
شـده   تـر   بيش% 20نيز  ها    شده و تنوع گونه   تر    بزرگ% 31 اندازه ماهيان    افزايش يافته، متوسط  % 91 ماهيان آن 

   ]49[.است
دريـايي  هـاي     گـاه   ذخيـره دريـايي، ايجـاد     هـاي     بشر براي حفاظت از اكوسيستم    ديرپاي  در تالش    گرچه

يكي از آنها كاستن از ميزان ورود مواد مغـذي        . اولويت درجه اول دارد، اقدامات ديگري نيز ضروري است        
افـزايش   .شـيميايي و فاضـالب هـاب تـصفيه نـشده اسـت            هاي    كود حاويهاي     درياها به وسيله روان آب     به

      ً   بعـدا  هـا   ايـن جلبـك   . شـود   مـي  هـا   جريان مواد مغذي به داخل آب درياها موجب شكوفايي شـديد جلبـك            
وجـب  كننـد و م     مـي  تجزيه خود تمام اكـسيژن آزاد موجـود در آب را جـذب             فرآيند ميرند و در جريان    مي

 چـه فـصلي و چـه        – ناحيـه مـرده      146جهـان   هـاي     امروز در اقيـانوس   . شوند  مي مرگ حيات دريايي محلي   
 وجود دارد كه در سراسر جهان از خليج مكزيك گرفته تا درياي بالتيك و از آنجا گرفته تا ساحل                    -دائمي

  ]50[.شرقي چين پراكنده هستند
. آنهاسـت تـرين     شده سي سيپي يكي از شناخته      مي ودواقع در نزديكي دهانه ر     ناحيه مرده خليج مكزيك   

 كـه ،اين ناحيه كه هم اندازه ايالت نيو جرسي است تنوع موجودات دريايي و ميـزان عملكـرد ايـن خلـيج را                    
مغذي اسـت   كه حاوي مواد ب وارده به خليج را   ا  روان  .دهد  مي بسيار مولد بود، مقادير معتنابهي كاهش        ً  قبال   
 كـاربرد دقيـق   ،ي از جمله اتخاذ روش كشت با حداقل شخم يـا كـشت بـدون شـخم             توان از طرق مختلف    مي

سـي سـيپي و       مـي  در طول رودخانه   بافر و فيلتر  هاي    كود در حد نياز محصوالت كشاورزي و كاشت باريكه        
  ]51[.فرعي آن بهتر مهار كردهاي  شاخه

گيري  قدر قايق ماهي   اكنون آن . گيري را حذف كنند    ماهيهاي    بايد يارانه   مي ها  و سرانجام آن كه دولت    

                                                 
1.Gulf of Maine 
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از اي  اداره شــبكه. مــاهي گرفـت هـا   تــوان دو برابـر عملكــرد اقيـانوس    مـي در جهـان وجـود دارد كــه بـا آن   
 ميليـارد دالر در سـال هزينـه         14 تـا    12را شـامل شـود تنهـا        ها    سطح اقيانوس % 30دريايي كه   هاي    گاه  ذخيره

ن يارانـه بـه     عنـوا   بـه هـا     يارد دالري اسـت كـه هـر سـال دولـت            ميل 30 تا   15از  تر    خواهد داشت كه بسيار كم    
  ]52[.كنند  ميگيران پرداخت ماهي

  حفاظت از تنوع گياهي و جانوري 
. كره زمين دو گام بايد برداشته شود، تثبيت جمعيت و تثبيـت آب و هـوا               العاده     فوق براي حفظ تنوع زيستي   

هـاي   ديگـري از گونـه    شـمار   بـي  ر افزايش يابـد، تعـداد      ميليارد نف  9اگر جمعيت جهان تا ميانه قرن حاضر به         
 اگر غلظت گاز كربنيك و درجه حرارت كره زمين           .انوري از صفحه روزگار محو خواهند شد      جگياهي و   

  . دستخوش تغيير خواهند شدها  سيستم همچنان افزايش يابد همه اكو
اس آن جمعيـت جهـان در سـال         ين سازمان ملل، كه بـر اسـ       يجمعيتي دست پا  بيني     پيش دادن  هدف قرار 

 گزينـه تـرين      مؤثر تدريج كاهش خواهد يافت،    ه ميليارد نفر به اوج خود خواهد رسيد و سپس ب          8/7 با   2041
 تـر  كـشاورزي مـشكل  هـاي   چندان كه افزايش بـاروري زمـين   . غني كره زمين است     زيستي براي حفظ تنوع  

 هـاي   از جنگـل  ي  تـر   بـيش   مقـدار هـر چـه      خواهـد داشـت تـا      شود، تداوم رشد جمعيت كـشاورزان را وا        مي
   ]53[.اندونزي را از درخت پاك كنندتر  گرمسيري حوضه آمازون و كنگو و جزاير دور

 مـديريت صـحيح آب يكـي از ضـروريات اصـلي حفاظـت از                ،يميدر شرايطي كه با كمبود آب روبرو      
بـراي  به آب ها   نياز انسان ن  كرد  صرف برآورده ها    در شرايطي كه تمام آب رودخانه     . دريايي است هاي    گونه

 دريـايي هـاي      گونـه  ،شـوند   مـي  شـود و در اثـر آن رودهـا خـشك            مـي  آبياري و يا صرف مـصارف شـهري       
  . توانند دوام بياورند نمي

ــناخته ــده  ش ــرين  ش ــولو مت ــرين   قب ــه  ت ــظ گون ــراي حف ــالش ب ــاي  راه ت ــاد  ه ــانوري ايج ــاهي و ج گي
طبيعـي كنـار گذاشـته      هـاي     سطح كره زمين تحت عنوان پارك     كيلو متر مربع از     ها    ميليون. هاست گاه  ذخيره

سـطح خـشكي كـره زمـين را در بـر            % 12و مناطق حفاظت شده طبيعـي       ها    در واقع اكنون پارك    .شده است 
كه اكنون در جهان سوم تنهـا       ها    در اختيار باشد برخي از اين گونه پارك       ي  تر  بيش اگر منابع مالي     .اند  گرفته

  ]54[.ند صورت واقعي به خود خواهند گرفتبر روي كاغذ وجود دار
مراكـز اصـلي تنـوع       يا   “نقاط داغ ” و ساير دانشمندان فكر حفاظت از        1 سال پيش نورمن مايرز    15قريب  
غني هستند و لذا مستحق آنند كـه تحـت حفاظـت    العاده   فوقيشناس  مناطقي كه به لحاظ زيست    -زيستي را   

 مؤسـسه   ،3كانزرويـشن اينترنـشنال    مؤسسه   ،2ه بنياد جهاني طبيعت   اين فكر ب  .  مطرح كردند  -قرار گيرند  ويژه
                                                 
1.Norman Myers 
2.World Wide Fund for Nature(WWF) 
3.Conservational International 
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بـراي حفاظـت    كمـك كـرد تـا تـالش خـودرا     هـا   ديگر و حكومـت   هاي     و بسياري گروه   1نيچر كانزرونسي 
پوشـاندند امـا      مي سطح كره زمين را   % 16       ً    تقريبا    ايي شدند زماني  شناس  سي و چهار مركزي كه    . متمركز كنند 

هـاي   تـالش كـردن   متمركـز . پوشـانند   مـي آن را% 3از تـر   تنهـا كـم  هـا   ابودي زيستگاهبه علت ن        ً    عمدتا    اكنون
   ]55[.ي غني، گامي در مسير صحيح بودشناس حفاظتي در اين مناطق از نظر زيست

اين قانون هـر فعـاليتي را   . وضع كرد به خطر افتاده راهاي  حدود سي سال پيش اياالت متحد قانون گونه       
دست نخورده از درخت به منظـور  هاي  زمينكردن   مانند پاك،-كرد  ميفتاده را تهديدبه خطر ااي   كه گونه 

هـاي    در ايـاالت متحـد گونـه      .  ممنوع كرد  -مانداب ها كردن    كشاورزي، توسعه مناطق مسكوني و يا خشك      
وان تـ   مـي  منقرض شده بودند كه از جمله آنها             ً    احتماال    اكنون زيند كه اگر همين يك قانون نبود        مي متعددي
   ]56[.اشاره كرد) طاس(گر  به عقاب
گونـه ديگـري كـه مـا در     هـا   ن يك گونه بر قابل سكونت بودن سـياره زمـين بـراي ميليـون         عنوا  به  انسان

بـه  اي  سـابقه   بـي ثير و نفوذ بـا خـود مـسئوليت     أاين ت . ثيري قاطع دارد  أزندگي بر روي زمين با آنها شريكيم ت       
  . آورد  ميهمراه

  زمينبودجه احياي كره 
تـوانيم تخمـين بـزنيم كـه          مـي   تقريب طور  بهدر دست نداريم،    تفصيلي را   هر چند در برخي موارد اطالعات       

آب هاي    و شيالت جهان، تثبيت سفره    ها    گاه جهان، حفاظت از خاك سطحي، احياي چرا      هاي    احياي جنگل 
و اطالعـات الزم وجـود      هـا     دههر جا كه دا   . زير زميني و حفاظت از تنوع زيستي چه مقدار هزينه در بر دارد            

دقيـق ارائـه        ً  كامال  هدف آن نيست كه يك رشته ارقام    . كنيم  مي نداشته باشد بر اساس فرضيات خود برآورد      
نگـاه كنيـد بـه    (منطقي تهيـه كنـيم  هايي  برآورد دهيم، بلكه آن است كه براي تعيين بودجه احياي كره زمين          

  ]57[. )8-1جدول 
مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد،كار       هاي    با توجه به رويكرد   ،   زمين كاري كره  محاسبه هزينه جنگل  

متذكر شديم كره جنوبي در اين زمينه بسيار موفق بـوده و ظـرف جهـار                    ً    قبال    همان طور كه  . استاي    پيچيده
بودنـد بـا بـسيج نيـروي كـار          شـده   از درخت برهنه        ً  كامال       ً    قبال    خود را كه  هاي    و تپه ها    دهه گذشته كوهستان  

 ديگـر، از جملـه چـين، در منـاطقي وسـيع كـه             هـاي     برخي كشور . ي كرده است  كار  درختديگر بار   محلي  
از كره بوده   تر    و ميزان موفقيت آنها بسيار كم     اند    ي زده كار   درخت داشته دست به  تري    شرايط خشك      ً  عمدتا   
نهاد بـر عهـده دارد       مردمدارد كه اجراي آن را يك سازمان        اي    پروازانه ي بلند كار   درخت تركيه برنامه . است

زنان به رهبري   هاي    كنيا نيز همين برنامه را دارد و در آنجا گروه          .بر كار داوطلبانه مردم متكي است           ً    عمدتا    و
   ]58[.اند صلح نوبل، تا كنون سي ميليون درخت كاشته  برنده جايزه،2يثايوانگاري ماآ

  در حال توسعه اسـت زيـرا در        هاي    كشوربه  معطوف   تر  بيشي توجه ما    كار   جنگل هاي  در محاسبه هزينه  
                                                 
1.The Nature Conservancy 
2.Wangari Maathai 
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  بودجه ساالنه احياي كره زمين    8-1جدول 
  بودجه مورد نياز  فعاليت

  )ميليارد دالر(  
  6  جنگل كاري سطح كره زمين

  24  حفاظت از خاك سطحي مزارع كشاورزي
  9  احياي چراگاه ها

  13  احياي شيالت
  31  حفظ تنوع زيستي
  10  آب زير زمينيهاي  تثبيت سطح سفره

  93  جمع كل
  

برآوردن نيـاز ايـن   . يابد  ميهم اكنون نيز پيوسته افزايشها  صنعتي نيمكره شمالي مساحت جنگلهاي   كشور
نگاهداشـتن  .  ميليـون هكتـار زمـين اسـت        55حـدود          ً      تقريبـا     ي اضافي در  كار   جنگل نيازمندهيزم  به  ها    كشور

 ميليون هكتار زمـين واقـع در       100 آن است كه در قريب       خاك سطحي و حفظ ثيات چرخه آب نيز نيازمند        
با توجه به اين كه بخشي از اين دو قسمت با يكديگر            . جهان سوم درختكاري شود   هاي    هزاران آبخيز كشور  

 سـي   ، عـالوه بـر ايـن      .دهـيم   مـي   ميليون هكتار كاهش   150 ميليون به    155همپوشاني دارند، ما اين رقم را از        
  ]59[.جنگلي مورد نياز استهاي  اي توليد چوب و كاغذ و ساير فرآوردهميليون هكتار نيز بر

بخش عمده آن . صورت خواهد گرفتها  ي در قلمستان كار   درخت  تنها قسمت كوچكي از اين           ًاحتماال 
برهنـه  هـاي     و در تپه  اي    حاشيههاي    قطعات كوچك زمين   حاشيه مزارع، كنار جاده ها،     بر روستا ها،   و در دور 

 بخـشي از آن را كـار مـزدوري و بخـشي             .نيروي كار الزم محلي خواهـد بـود       . شته خواهد شد  از درخت كا  
كـاري كـارگران صـورت خواهـد          بـي  همـه آن در فـصل            ً      تقريبـا     .خواهد كـرد   تأمين   ديگر را كار داوطلبانه   

كارند تـا پـنج سـال يعنـي           مي خود به جاي غله درخت    هاي    اكنون در چين كشاورزاني كه در زمين      . گرفت
كشد تا درختان در جاي خـود محكـم شـوند از محـل ذخـاير دولتـي غلـه مجـاني                        مي ت زماني كه طول   مد

   ]60[.كنند  ميدريافت
 شـدت   بـه       ً      معمـوال     داده كه درخت خـود را از دسـت         ي زيرا زمين  نبردي دشوار است  كاري مجدد    جنگل
پـرورش و تغذيـه نيـز       هـاي     روشترين     حتي با دقيق  اي    حاشيههاي    در زمين .  است  و فاقد مواد مغذي    فرسوده
  . نيست  قطعيي درختانبه نرخ باالي بقايابي  دست

 دالر باشـد و اگـر در هـر          40 كنـد،   مـي  آن طور كه بانك جهاني بـرآورد       اگر بهاي هر يك هزار نهال،     
در آن صـورت هزينـه نهـال هـر            نهال كاشـته شـود،     2000 متوسط   طور  بههكتار همان طور كه معمول است       

هزينه كارگري كاشـت درخـت باالسـت امـا از آنجـا كـه بخـش                 .  دالر خواهد بود   80ي  كار   درخت هكتار
خواهـد شـد، مـا هزينـه كاشـت       تـأمين  عمده نيروي كار الزم براي اين كار از طريق بسيج داوطلبـان محلـي     

 اگر .شود  ميكه هم نيروي كار و هم بهاي نهال را شامل         ايم     دالر در هر هكتار در نظر گرفته       400درخت را   
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 ميليـون  15                      ً         ي شـود در هـر سـال حـدودا      كـار    درخت  ميليون هكتار زمين   150قرار باشد طي يك دهه آينده       
 6 دالر بـراي هـر هكتـار هزينـه آن چيـزي حـدود       400شود كـه بـا احتـساب     يكار  درختهكتارزمين بايد 

   ]61[.ميليارد دالر در سال خواهد بود
 فرسايش خاك را تا حد نرخ تشكيل خـاك جديـد   خاك سطحي را حفاظت كنيم و نرخ   اگر بخواهيم 

 العـاده    فـوق  هاي  اول آن كه زمين   . بايد برداشته شود    مي  دو گام اساسي   ،از آن كاهش دهيم    تر  بيشو يا حتي    
شـود كـه يـك      مـي بـرآورد . كه تاب كشت و زرع را ندارند بايد از توليد كنار گذاشته شـوند    پذير    فرسايش

نيمـي از فرسـايش خـاك كـره زمـين در ايـن                      ً    احتمـاال   وضعيت را دارند و   زراعي جهان اين    هاي    دهم زمين 
 ميليون هكتـار زمـين بـوده       14كردن    براي اياالت متحد اين كار به معناي بازنشسته       . گيرد  مي صورتها    زمين
در مجمـوع   . ازاي هـر هكتـار اسـت        دالر بـه   125       ً      تقريبـا     از توليد ها    هزينه خارج نگاه داشتن اين زمين     . است
كه با كشاورزان بـسته قريـب دو ميليـارد دالر بـه آنهـا پرداخـت                 اي    ده ساله هاي    ت آمريكا طي قرار داد    دول

  ]62[.كرده تا در زمين خود به جاي غله درخت يا علف بكارند
 –كـه در معـرض فرسـايش بـيش از حـد         هايي    دومين قدمي كه بايد برداشته شود آن است كه در زمين          

بـراي پـيش   .  گرفته شودكار بهحفاظتي هاي   قرار دارند روش -ل خاك جديد  يعني بيش از حد طبيعي تشكي     
حفـاظتي ماننـد كـشت      هـاي      بايد براي كشاورزان انگيـزه ايجـاد كـرد تـا بـه اسـتفاده از روش                  برد اين اقدام  

در . مانند روش زراعت با حداقل شخم يا بدون شـخم تـشويق شـوند   هايي     و يا روش   2، كشت نواري  1كانتور
  ]63[.شود  ميتحد اين هزينه ساالنه به حدود يك ميليارد دالر بالغاياالت م

      ً    شـديدا   زراعـي جهـان   هـاي     به كل جهان فرض شده كه قريب يك دهـم زمـين           ها    در تعميم اين برآورد   
است و بايد قبل از آن كه خاك سطحي خود را از دست بدهد و به زمين باير تبديل شـود بـه                       پذير    فرسايش

بـزرگ  كننـده     در هر دو كشور چين و اياالت متحـد يعنـي دو توليـد             . تصاص يابد كشت درخت يا علف اخ    
يـك  كـردن     كنند، هدف رسمي بازنشسته     مي مواد غذايي جهان كه در مجموع يك سوم غله جهان را توليد           

خواهـد بـود امـا در آفريقـا و          % 10از  تـر     در اروپا ايـن نـسبت كـم             ً  احتماال    .زراعي است هاي    دهم تمام زمين  
از % 10رسـد كـه تبـديل         مـي  براي كل جهان بـه نطـر       .از آن باشد   تر  بيش ممكن است بسيار     3آندهاي   كشور
نجا كه اين اقدام در     آاز  . به درختزار يا علفزار هدفي منطقي است      پذير    فرسايش      ً    شديدا    كشاورزيهاي    زمين

زراعي جهان را در اختيار     هاي     ميليارد دالر در سال هزينه دارد و اين كشور يك هشتم زمين            2اياالت متحد   
  ]64[.شود  مي ميليارد دالر در سال محاسبه16مبلغ الزم براي كل جهان چيزي حدود  دارد،

مهار فرسايش خاك مشابه اياالت متحـد       هاي    برد الگو كار  بهجهان  هاي     با فرض اين كه نياز بقيه قسمت      
 ميليـارد دالر    8كنيم تـا بـه عـدد          مي رباست، ما بار ديگر رقم مربوط به هزينه اياالت متحد را در هشت ض             

                                                 
1.Contour farming 
2.Strip cropping 
3.Andean countries ( اند ورهايي كه در منطقه كوهستان آند در آمريكاي جنوبي واقع شدهكش .)م(.  ) 
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بـه  هـا     زمـين تـرين      ميليارد دالر براي تبديل فرسـايش پـذير        16 -مجموع اين دو رقم   . براي كل جهان برسيم   
 ميليارد دالر در سـال بـراي كـل          24 به   -حفاظتيهاي     ميليارد دالر براي كاربرد روش     8درختزار و علفزار و     

   ]65[.شود  ميجهان بالغ
 برنامـه عمـل سـازمان ملـل بـراي مبـارزه بـا              ((مـا بـه   هـا     سبه هزينـه حفاظـت و احيـاي چراگـاه         براي محا 

جهان هاي    چراگاه% 90 كه قريب    ،به مناطق خشك جهان    تر  بيشاين برنامه كه    . كنيم  مي  رجوع )) زايي  بيابان
  ميليارد دالر  183 هبيست سال اي    برنامه طيها    كند كه احياي چراگاه     مي  توجه دارد برآورد   ،در آن واقع شده   

ضـروري اسـت    هـا     اقداماتي كه براي احيـاي چراگـاه      ترين    مهم.  ميليارد دالر هزينه در بر دارد      9يعني ساالنه   
حـذف چـراي بـيش از حـد و            ايجاد انگيزه مـالي بـراي      ها،  مواردي مانند بهبود بخشيدن به مديريت چراگاه      

دهـد تـا نيـروي        مي كه به چراگاه اجازه   است  معين  ي  ها  چرا در دوره  كردن    از طريق ممنوع  ها    احياي چراگاه 
  ]66[.خود را باز يابد

شود درآمـدي  گذاري  سرمايهها  اين كار بسيار پر هزينه است اما هر يك دالري كه براي احياي چراگاه       
از نقطـه نظـر اجتمـاعي       . گردانـد   مـي   دالر را در اثـر افـزايش بـاروري اكـو سيـستم چراگـاه بـاز                 5/2معادل  
تخريـب شـده جهـان در آنهـا قـرار           هـاي     چراگاه تر  بيش  و –كه جمعيت دامدار آنها زياد است       يي  ها  كشور
وخامـت اوضـاع   گـرفتن    يعني نا ديـده  -گزينه ديگر . جهان هستند هاي    كشورترين     بال استثنا جزو فقير    -دارد

نفـر پنـاهجو   هـا   ليـون  مي                                                               ً              بدان معناست كه نه فقط باروري زمين از بين خواهد رفـت بلكـه نهايتـا           –ها    چراگاه
ديگر مهـاجرت خواهنـد    هاي    اطراف و برخي ديگر به كشور     هاي    ايجاد خواهد شد كه برخي از آنها به شهر        

   ]67[.كرد
دريايي اسـت كـه حـدود       هاي    گاه  ذخيرهمحور اصلي احياي شيالت اقيانوسي جهان ايجاد شبكه جهاني          

اين بخش ما مشروح محاسبات گـروه  هاي  ه هزينهبراي محاسب .را در بر خواهد گرفت   ها    سطح اقيانوس % 30
برآورد آنان از اين هزينـه      . دهيم  مي به آن اشاره كرديم مورد استفاده قرار       تر  دانشمندان انگليسي را كه پيش    

   ]68[. ميليارد دالر در سال است13حول و حوش 
 بـرآورد  1جهـان هـاي    كنگره پارك . است تر  بيشاي    هزينه الزم براي حفاظت از حيات وحش تا اندازه        

ت پـارك طراحـي     صـور   بـه  مناطقي كه اكنـون      -حفاظت از     و –ره  اكند كه كسري بودجه الزم براي اد       مي
 از جملـه  ،ت پارك درآينـد صور بههزينه مناطق ديگري كه بايد .  ميليارد دالر است 25ساالنه قريب   اند    شده

 6سـاالنه چيـزي حـدود           ً    احتمـاال    نيز،ته اندمناطقي كه برخي از نقاط بسيار حساس تنوع زيستي را در برگرف         
   ]69[.رسد  مي ميليارد دالر31ميليارد دالر خواهد بود و در نتيجه مجموع اين هزينه به 

تـوانيم    مـي  آب زير زميني فعاليتي است كه ما هيچ برآوردي از هزينه آن نداريم و تنها              هاي    تثبيت سفره 
آب افزايش باروري آب است و در اين زمينه ما          هاي     سفره كليد حل مشكل تثبيت   . در باره آن حدس بزنيم    

داريم كه قريب يك قرن پيش يعني هنگامي كه كشاورزان تالش كردنـد بـاروري زمـين خـود را                اي    تجربه
                                                 
1.World Parks Congress 



  173     احياي كره زمين: 8فصل

آب الزم اسـت  هـاي   عناصري كه براي كاربرد اين الگو در زمينـه تثبيـت سـفره     . افزايش دهند به دست آمد    
نتـايج ايـن    كـردن      منتقـل  ، آبيـاري  كـارآتر  هـاي   وريآ  فـن  و هـا   به روش يابي    عبارتند از پژوهش براي دست    

 وهـا     اقتصادي براي كشاورزان كه آنها را به استفاده از اين روش          هاي    تحقيقات به كشاورزان و ايجاد انگيزه     
  . جديد تشويق كندهاي  وريآ فن

در واقـع تنهـا حـدود       . داردتري   افزايش كارآيي آب نسبت به افزايش باروري زمين زمينه بسيار محدود          
و انتشار نتايج تحقيقـات در زمينـه آبيـاري          كردن    منتقل. كشاورزي جهان پارياب است   هاي    يك پنجم زمين  

ايـن  . يكي از آنها كار از طريـق مراكـز خـدمات تـرويج كـشاورزي اسـت        . ندارد تر  بيش دو راه             ً امروز عمال  
بـسيار وسـيع از جملـه آبيـاري ايجـاد      اي  ان در زمينـه   اطالعـات جديـد بـه كـشاورز       كردن    مراكز براي منتقل  

هـا    كـه در بـسياري از كـشور        بـران از آب     امكان ديگر عبارت است از كار از طريـق اتحاديـه سـهم             .اند  شده
   ]70[.تشكيل شده است

 منابع آب زير زميني مستلزم دانستن ميزان آب تلمبه شده از آبخوان و نرخ تغذيـه طبيعـي آن                   مؤثر اداره
دانستن اين كه چه مقدار آب از يـك چـاه      . چنين اطالعاتي اساسا وجود ندارد    ها    در بسياري از كشور   . است
درسـت  يعنـي   ي نصب كـرد     گر شود ممكن است بدين معنا باشد كه بايد بر هر موتور چاه شمارش              مي تلمبه
   ]71[. كه در اردن و مكزيك انجام شده استكاري همان

تواند از طريق لغـو    ميافزايش كارآيي آبهاي  بودجه برنامه تأمين  برايسرمايه الزمها  در برخي كشور  
 بعـضي اوقـات ايـن       .كنـد   مـي  مردم را به مصرف مسرفانه آب تـشويق             ً    غالبا    شود كه اكنون   تأمين   هايي  يارانه
سيار هستند كه بـه كمـك آنهـا آب بـا بهـايي بـ              هايي    گاه يارانه . يارانه انرژي هستند مانند هندوستان    ها    يارانه
اي   از نظر هزينه اضافه   . دهد  مي شود مانند آنچه در اياالت متحد روي        مي از هزينه تمام شده آن عرضه     تر    كم

و تشويق    از جمله هزينه الزم براي ايجاد انگيزه اقتصادي در كشاورزان          ،مورد نياز است   كه در سراسر جهان   
گـذاريم كـه ايـن      ميما مبنا را بر آن آيي آب،ارك بهنوين مربوط   هاي    وريآ  فن وها    آنان به استفاده از روش    

   ]72[. ميليارد ديگر هزينه نياز دارد10كار به 
بـسياري   .دالر در سـال اسـت       ميليـارد  93اضـافي معـادل     اي    در مجموع احياي كره زمين نيازمند هزينـه       

ت كه آيـا جهـان   الي كه طرح آن جا دارد آن اس   ؤاما تنها س   آيا جهان استطاعت آن را دارد؟     : خواهند گفت 
  استطاعت آن را دارد كه چنين نكند؟ 
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بـين ايـالتي در   هـاي   او هنگام رانندگي در يكي از بزرگـراه     . چند وقت پيش پسرم برايان با من تماس گرفت        
او توضـيح داد كـه چگونـه        .  بـادي عبـور كـرده بـود        زسـا  و تـازه  عظـيم   تكزاس غربي از كنار يك نيروگـاه        

ت پراكنـده وجـود     صـور   بـه نفـت   هاي    ند و در ميانشان چاه    ا  هپيش رفته بود   بادي به رديف تا افق    هاي    وربينت
اين همنـشيني قـديم   . شد  ميتلمبهها  چرخيدند و نفت از چاه  ميباديهاي  توربينگفت كه  ه است و مي   داشت

سـال بعـد بـه آن جـا بـاز      اگـر سـي   : مـن گفـتم  . و جديد و گذشته و آينده پسرم را مجذوب خود كرده بود  
ديـده  آنچه كـه او     .  كار كنند  نفت هنوز هاي    بادي خواهند چرخيد اما بعيد است كه چا ه        هاي    گردي توربين 

فـسيلي بـه عـصر      هـاي     مرحلـه گـذار انـرژي بـود يعنـي گـذار از عـصر سـوخت                 خيلـي خالصـه      طـور   بهبود  
  .تجديد شدنيهاي  سوخت

 پروتكـل كيوتـو     1997هنگامي كه در سال     . يابد  مي يتر  بيشدر حال حاضر گذار انرژي پيوسته قدرت        
نـسبت بـه ميـزان        درصد  پنج 2012تصويب شد، اين هدف كه ميزان انتشار كربن كشورهاي صنعتي تا سال             

ايـن هـدف را هـدفي        امروزه عده زيـادي   . رسيد  مي نظر  به بلند پروازانه    ي كاهش يابد هدف   1990آن در سال    
هـاي    بـزرگ و گـروه    هـاي     محلي، شـركت  هاي    ملي، دولت هاي    دولت. ي نيست  كاف             ً  دانند كه اصال     مي كهنه

هــاي  انــرژي بــر اســاس آن بتــوان بــا اســتفاده ازكننــد كــه   مــيرا ارائــههــايي  زيـست محيطــي پيوســته طــرح 
برخـي  . و افزايش كارايي آن، انتشار كربن را به بيش از ميزان توافق شده در كيوتو كاهش دادشدني    تجديد

ايـن  . كـاهش داد  % 70توان انتـشار كـربن را بـه ميـزان             مي كه چگونه اند    حتي در اين انديشه   ها    وهافراد و گر  
  ]1[.ميزاني است كه به اعتقاد دانشمندان براي ايجاد ثبات در جو ضروري است

 2020، كميسيون اروپا طرح جديدي را پيـشنهاد كـرد كـه بـر اسـاس آن، تـا سـال                      2005در ژوئيه سال    
از كل انرژي مصرفي اروپا تـا       را  شدني    تجديدهاي    كاهش دهد و سهم انرژي    % 20 را تا    مصرف انرژي خود  
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 يك سوم كاهش خواهـد                                                     ً     رفته اين دو طرح ابتكاري، انتشار كربن اروپا را حدودا       هم روي. افزايش دهد % 12
 صورت گيردبايد براي افزايش كارايي انرژي در اين كشورها          مي در ميان فهرست طوالني اقداماتي كه     . داد
 و مــصرف كــارآ و كــمهــاي  المــپاســتفاده از ، ناكارآمــدقــديمي و هــاي  تــوان بــه تعــويض يخچــال مــي
مـستلزم آن   شدني    تجديدهاي    انرژي  به هدف مورد نظر در زمينه      دستيابي. اشاره كرد ها    بامكردن    بندي  عايق
 برابـر و توليـد      5وليـد اتـانول      افـزوده شـود و ت      ي اروپـا   انرژي باد   مگا وات به ظرفيت توليد     15000 كه است
 ،2020كاهش در مصرف انرژي تا سـال  % 20پيشنهاد اروپا مبني بر . آن سه برابر افزايش يابد ديزل   -  زيست
كـسب و كـار بـه روال        شـود در صـورت ادامـه          مي بيني   پيش  درصدي مصرف انرژي، كه    10با رشد        ً  شديدا   
  ]2[.ايجاد شود، تناقض داردعادي 

يورو در مـصرف انـرژي     ميليارد   60 ميالدي   2020سال  طراحي شده كه تا      اين منظور    بهطرح پيشنهادي   
رشد اقتـصادي را تحريـك و مـشاغل جديـدي ايجـاد             تا  اين طرح همچنين طراحي شده      . صرفه جويي شود  

اتحاديـه  . فزايش يابـد ادر بازارهاي جهاني    ها     شود رقابت اروپايي    كند و با كاهش هزينه توليد انرژي، سبب       
  ]3[. عضو از لحاظ مصرف انرژي بعد از اياالت متحد قرار دارد25روپا با ا

تا كارايي انرژي را در اقتصاد خـود كـه   را به اجرا گذاشت     ملي  اي    ، دولت ژاپن نيز برنامه    2005در سال   
دولـت ژاپـن    .  چـشمگيري افـزايش دهـد      طور  بهاقصادهاي جهان است    ترين    در حال حاضر نيز يكي از كارا      

. سـوز بخرنـد    دوگانـه هـاي     بيـل اتومو قديمي خود را عـوض كننـد و          ناكارآ   تشويق كرد كه وسايل      مردم را 
جويي در مصرف انرژي و مبارزه       پرستانه براي صرفه   تالشي ميهن  بخشي از   ” روزنامه نيويورك اين برنامه را    

افـزايش فـروش    بـزرگ توليـدي، بـراي       هـاي     اين روزنامه گفت كـه كارخانـه      .  خواند “ با گرماي كره زمين   
  ]4[.اند خود به بحث داغ افزايش كارايي انرژي روي آورده كارآيوسايل هاي  آخرين مدل

تعيـين  خـانگي   بيـشتر كـارايي وسـايل        اهدافي را براي افزايش هر چـه      ژاپن  از اين تالش اوليه،      گذشته 
و % 36هـوا   هـاي     ويه، ته %30شخصي  هاي    رايانه،  %17ها    كرده كه بر اساس آن بايد مصرف انرژي تلويزيون        

 كـار هـايي     دانـشمندان در حـال حاضـر بـر روي يخچـال           . كـاهش يابـد   % 72تا ميزان حيـرت آور      ها    يخچال
سـال قبـل   ده هاي  مدل فقط يك هشتم مصرف     ها  آنبرق  شود و مصرف      مي بندي  كنند كه با خالء عايق     مي

  ]5[.است
طرحـي را بـراي كانـادا            ً   مـشتركا  2كـشن كاليميـت ا و شبكه  1 ديويد سوزوكيدبنيا ،در سطح غير دولتي   

كـارايي انـرژي كـه سـودآور        در  گذاري     با سرمايه       ً  صرفا  2030تا سال   توان    مي با اجراي آن  كه  اند    ارائه داده 
 3نيز بنيـاد جهـاني حيـات وحـش     2003آوريل سال    در اوايل  .دادهم هست انتشار كربن را به نصف كاهش         

آن را به دقت بررسي كرده بودنـد و در آن پيـشنهاد شـده بـود       مندان  گروهي از دانش  تحليلي را ارائه داد كه      

                                                 
1.David Suzuki Foundation 
2.Climate Action Network 
3.World Wildlife Fund 
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طـرح   .كـاهش يابـد  % 60 بـه ميـزان   2020ايـاالت متحـد تـا سـال      كه ميزان انتشار كربن ناشي از توليد بـرق        
 اسـتفاده از وسـايل خـانگي وموتورهـاي         ،توليـد بـرق   تـر     مـصرف  كـم تجهيزات  آوردن به    رويپيشنهادي بر   

ن عنـوا  بهواقع بر گذار از زغال سنگ به گاز طبيعي مكارايي باالتر و در بعضي داراي  ل  صنعتي و ديگر وساي   
 20متوسـط سـاالنه      طـور   به 2020 هم اكنون تا سال   اگر اين طرح اجرا شود از       . ع انرژي تمركز دارد   بيك من 

  ]6[.صرفه جويي ملي در بر خواهد داشتميليارد دالر 
 پنج نيروگـاه  2009كه تا سال قصد دارد انرژي وزارت انادا است،  استان ك ترين  كه پرجمعيت  نتاريوادر  

ك يـ لتوليد بـرق    ايستگاه  اولين آنها يعني    . تدريج از دور خارج كند     اين استان را به   برق زغال سنگي بزرگ     
 برچيـده خواهنـد شـد و        2007سه نيروگـاه ديگـر نيـز تـا آخـر سـال              . شدتعطيل   2005در آوريل سال     1ويو

هر سه حزب اصلي سياسي ايـن كـشور از   . خواهد شد از رده خارج  2009 در اوايل سال     نيز آخرين نيروگاه 
، 2جـك گيبـونز   . كنند  مي  طرح جايگزيني زغال سنگ با باد و گاز طبيعي و افزايش كارايي انرژي حمايت             

 زغـال سـنگ  ز اسـتفاده ا كند، در مورد   مي كه از طرح وزارتخانه حمايت )) هواي پاكيزه آنتاريو  اتحاد   ((مدير
  ]7[.نداردجايي قرن بيست و يكم نتاريوي آدر و  است مينوزدهقرن سنگ سوخت  زغال ((:گويد مي

كننده   ترين توليد   شركت آمريكايي اينترفيس كه بزرگ     .اند  بزرگ نيز وارد اين عرصه شده     هاي    شركت
در را  اش   وابـسته  هـاي   شـركت ميـزان انتـشار كـربن        1990 دهـه خالل  ماشيني در جهان است، در      هاي    فرش

 از مـصرف    -كـار خـود      يهـا  جنبـه همه  اين كار را با بررسي      اين شركت   . كاهش داد دو سوم   حدود  كانادا  
ــرق  ــل   ب ــل و نق ــات حم ــا عملي ــه ت ــام -گرفت ــه . داد انج ــون پاي ــركت   ري اندرس ــن ش ــيس اي ــذار و رئ  گ
حـد آن   تـرين      مقايـسه بـا بـاال      دررا  خود  اي    انتشار گازهاي گلخانه  ميزان  شركت اينترفيس كانادا     ((:گويد مي
 چـرا كـه مـشتريان مـا از        ه اسـت  دسـت آورد  ه  هـم بـ   نه چندان كـم      و در اين فرآيند پولي       هكاهش داد % 64

رسـاندن    برنامه شركت سوزوكي بـراي بـه نـصف         )) .دننك  مي  در برابر محيط زيست حمايت     پذيري  مسئوليت
   ]8[.سودآوري ابتكار اينتر فيس الهام گرفته است از 2030ميزان انتشار كربن شركت سوزوكي كانادا تا سال 

 قابـل اجـرا        ً   كـامال  رسد،  مينظر به آوري حيرتجو زمين كار بسيار      اكسيدكربن  دياگرچه تثبيت سطح     
-بنزينـي سـوز   دوگانـه هـاي   ماشـين  بادي، تكاملهاي  گرفته در طراحي توربين  صورتهاي    با پيشرفت . است
مـا   وسـايل خـانگي،   ييو دسـتاوردهاي حاصـله در كـارآ   خورشـيدي  هـاي   ، پيشرفت در ساخت سلول  برقي

هـاي    بر انـرژي  به اقتصاد مبتني    سوخت فسيلي   اقتصاد متكي بر    براي گذار از    را  الزم  اي    پايه وريآ فناكنون  
در دسـترس        ً      كـامال     2015ميزان انتشار كربن جهـان تـا سـال          رساندن    به نصف . اريمدر اختيار د  تجديدشدني  

بـا خطـري كـه تغييـر آب و هـوا            ، بزرگي آن     برسد نظر  بهپروازانه   بلنداين هدف   مكن است   مهر چند   . است
  .دارد متناسب استبر  در

                                                 
1.Lakeview Generation Station 
2.Jack Gibbons 
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  انرژيوري  افزايش بهره
وري  بهـره افـزايش  قابليـت وسـيع   بـا هـم مقايـسه كنـيم     در كشورهاي مختلف  انرژي را   ميزان مصرف   وقتي  

 مـشابه ايـاالت                                   ً              بعـضي از كـشورهاي اروپـايي اساسـا          در استاندارد زنـدگي  . شود  مي شكارروشني آ  ه ب نرژيا
امـا  . رسـد   نمـي  نيزها    ييبه نصف مصرف آمريكا   نفر  هر  ازاي   آنها به متحد است در حالي كه مصرف انرژي        

افـزايش  كامـل قابليـت   هنـوز از تحقـق   كننـد نيـز     مـي حتي كشورهايي كه به بهترين نحو از انـرژي اسـتفاده     
  ]9[..ي دارند انرژي فاصله بسياروري بهره

  كه بـر اسـاس آن      خود را منتشر كرد،    طرح جديد انرژي     2001هنگامي كه دولت بوش در آوريل سال        
 اتحاد بـراي  ” انجمنشد، بيل پريندل از       مي  نيروگاه برق جديد ساخته    1300 ميالدي   2020تا سال    ايستب مي

از توانـد    مـي كه چگونه كشورن داد نشار پاسخ به آن كند د   مي كه در واشنگتن فعاليت    “  انرژي جويي  صرفه
تقاضـاي  را كـه برداشـتن آنهـا        هـايي     گاماو   .كندانداز    خود را پس  پول  نياز باشد و      بي ها  ين نيروگاه احداث ا 

 127توانـست نيـاز بـه         مـي   خـانگي   لـوازم  كـارآيي  اسـتاندارد  بهبـود  :داد مشخص كرد    مي انرژي را كاهش  
مسكوني نياز به   اماكن  تهويه هواي    هاي  دستگاهاستانداردكارآيي  ن  كرد  تر   سخت .منتفي كند نيروگاه برق را    

هـاي    سـاختمان تهويـه هـواي     دسـتگاه   اسـتانداردكارآيي   كـردن     تـر   سخت. برد  مي  را از ميان    نيروگاه برق  43
 متفـاوت انـرژي  هـاي   نرخمالياتي و هاي  بخشودگي استفاده از .كرد  مي طرف بر  را  نيروگاه 50تجاري نياز به    

را ديگـر    نيروگـاه    170توانست نياز به      مي جديد نيز هاي    ساختمان انرژي   بهبود كارآيي شويق مردم به    تبراي  
توانـد از    مـي موجـود نيـز  هاي  براي افزايش كارآيي انرژي ساختماناين اقدامات   اقداماتي مشابه   . از بين ببرد  

اقداماتي كه در فهرست پريندل     تر     فهرست طويل  اين پنج اقدام از ميان    .  نيروگاه جلوگيري كند   210ساخت  
جـويي بـسياري نيـز بـه         صرفهسازد بلكه     مي نياز  بي  نيروگاه جديد  600 نه تنها آمريكا را از ساخت        هارائه شد 

نيز معتبر اسـت زيـرا از آن زمـان تـا         صورت گرفته اما هنوز      2001 گرچه اين محاسبات در سال       .همراه دارد 
  ]10[.نگرفته استفزايش كارآيي انرژي صورت اكنون در اين كشور چندان اقدامي براي 

با ايـن وجـود چنـد جـزء         . انرژي به كار گيرد   وري     هر كشور بايد شيوه خود را براي افزايش بهره              ًمسلما 
 مثل استفاده از وسـايل      ؛بسيار ساده ولي بسيار مؤثر هستند     ها    بعضي از آن  . وجود دارد ها    همه آن در  مشترك  
 و برقـي -بنزينـي سـوز   دوگانـه هـاي   بيـل اتوماسـتفاده از  التهـابي،  هـاي   از المپ ، عدم استفاده    كارآترخانگي  

   .حمل و نقل شهري به منظور افزايش كارآيي و قابليت جابجايي آنهاهاي  شبكهطراحي مجدد 
بسياري در زمينه افـزايش     هاي     باال رفت، دستاورد   شدت  بههر چند در دهه هفتاد ميالدي كه قيمت نفت          

 به بعد و به موازات كـاهش بهـاي نفـت عالقـه جهـان بـه ايـن                    80انگي حاصل شد، از دهه      كارآيي لوازم خ  
 و  انگيختهرا بر  مسأله   به اين ديگر بار عالقه    افزايش قيمت نفت و گاز طبيعي       اما  . رنگ شد  موضوع بسيار كم  

 ،آييموج جديدي از پيـشرفت در كـار   مهندسيهاي  خوشبختانه از زمان افزايش مجدد قيمت نفت پيشرفت     
 اگـر   .كـاهش عظـيم مـصرف انـرژي اسـت          بخـش  مانند آنچه در مورد ژاپن ذكر شد، ايجاد كرده كه نويـد           
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 حـداكثر بهـره  ها  وريآ فناستانداردهاي كارآيي وسايل خانگي را افزايش دهند تا بتوان از آخرين   ها    دولت
  .كاهش داد      ً  شديدا  راجهان انتشار كربن ميزان توان   ميرا برد،

التهابي باقي مانـده  هاي    جايگزيني همه المپ  برداشت  انرژي  براي صرفه جويي     توان  مي كه اي  گام ساده 
التهـابي  هـاي     فقط يك سوم المـپ    ها    اين المپ  برقمصرف  . است) ها CFL(فلورسنت فشرده هاي    با المپ 

 اييصـرف ايجـاد روشـن      بـرق كـل   % 20در اياالت متحد آمريكا كه      . كنند  مي  هم عمر آنها  است و ده برابر     
فلورسـنت  هـاي     با المپ  شود،  مي مصرفكه هنوز بسيار     ،التهابي خود را  هاي    المپها    شود اگر همه خانه    مي

 و  انـرژي  مـصرف كـم   . خواهد يافت كاهش  % 50راحتي   هبوشنايي  برق مورد نياز براي ر    فشرده عوض كنند    
ي است  خطر بيگذاري    ها سرمايه  و خريد آن   ارزد مي به باالتر بودن قيمت آنها    ها    اين المپ  تر  بيشطول عمر   

خـود  التهـابي  هاي  المپ ،سه سال    ً  مثال   ظرف مدت ،اگر تمام جهان   .در سال بازدهي دارد   % 40 تا   25كه بين   
آب و هـوا  زننده  برهمسوز غال زصدها نيروگاه برق شدن  بسته فلورسنت فشرده تعويض كندهاي   المپرا با   

  ]11[.شود  ميتسهيل
ظـرف يـك    آمريكـا   اگـر   براي مثال   . هستندها    اتومبيل ،افزايش كارآيي انرژي  دومين حوزه مسلم براي     

كـه   برقـي  – بنزينـي سـوز    دوگانـه هـاي     بيـل اتوم اود را بـ   سـوز خـ    بنزينهاي    بيلاتومكنوني  دهه آينده ناوگان    
بنزين كشور خيلي راحت    مصرف   ،است جايگزين كند  وس  ي تويوتا پر  بيلاتوم در حد كارآيي سوخت آنها    

 بـه بازارهـاي     1999كه بـراي اولـين بـار در سـال            ،سوز دوگانههاي     فروش ماشين  .ش خواهد يافت  كاه% 50
فزاينـده   و نگرانـي     بنـزين قيمت  رفتن  باال.  دستگاه رسيد  88000 به         ً  حدودا  2004 در سال    ،آمريكا معرفي شد  

كننـدگان   وليـد اكنـون كـه ت  . شـده اسـت  هـا     بيلاتومافزايش فروش اين نوع     موجب  تغيير آب و هوا     مردم از   
 شـود كـه    مـي بينـي   پيش،آمده اندبه بازار  سوز دوگانههاي  چندين مدل جديد از ماشين بيل با   اتومآمريكايي  

  ]12[..كندتجاوز نيز  از يك ميليون دستگاه  2008تا سال ها  بيلاتوماين فروش 
 و نقـل    حمـل نظـام   طراحـي مجـدد     وجـود دارد    افزايش كـارآيي انـرژي      ي كه براي    شيوه جذاب ديگر  

دوسـتدار  تـر     متنـوع نظـام   تـك سرنـشين بـه       هـاي     اتومبيلمبتني بر   موجود  نظام  شهري است يعني حركت از      
نظـامي تحـرك را      چنـين    .سبك پيشرفته و اتو بوس نيز مكمل آن اسـت         هاي    قطار دوچرخه و عابر پياده كه    

اسـت  اي     و اين معامله   خواهد كاست آلودگي هوا   از ميزان   و  را كاهش خواهد داد     مصرف انرژي   افزايش و   
 جمع كردن اتومبيل از خيابان ها، تبـديل پاركينـگ بـه پـارك را تـسهيل              . كه از هر سه جهت سودمند است      

 . داشته باشدتري  شود شهر محيط صميمي  ميكند و موجب مي

  مهار باد 
تـا سـال   نه رشـد سـاال  % 29با بود   مگاوات5000تر از    كم 1995در سال   كه  جهان  ي  باد انرژي   ظرفيت توليد 

نـرخ رشـد   ).  9-1 شـكل نگـاه كنيـد بـه    (يافـت  برابر افزايش 9يعني رسيد    مگاوات در سال   47000 به 2004
 3/2 درصدي گـاز طبيعـي،       5/2 نرخ   ، درصدي رشد نفت   7/1نرخ  را بايد با     يانرژي باد  درصدي   29ساالنه  
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 : رشـد سـريع وجـود دارد   شش دليـل بـراي ايـن   . مقايسه كرداي   درصدي انرژي هسته9/1درصدي زغال و    
. دارداي  است و توزيع گـسترده خطر   بيزمين براي جو  ،است پاكيزه  وناپذير پايانباد فراوان، ارزان،   نيروي  

  ]13[.را با هم نداردها  هيچ منبع انرژي ديگري همه اين ويژگي
از  1997آلمـان كـه در سـال    . رهبري حركت جهان به سوي عـصر انـرژي بـادي در دسـت اروپـا سـت          

 اسـپانيا، كـه   . اسـت گام جهـان    پيـش بادي  انرژي  توليد   مگا وات ظرفيت     16600گرفت با   پيشي  اياالت متحد   
اكنـون  دانمـارك كـه      .افتـاد  پـيش  از آمريكـا     2004در سال   رشد انرژي بادي جنوب اروپاست       به قدرت رو 
ت و صــادرات  در ســاخ،كنــد  مــي تــأمينخــود را از بــادمــورد نيــاز  از بــرق 20چــشمگيري معــادل  درصــد
  ]14[.مقام اول جهان را دارد نيزبادي هاي  توربين

اروپا  ي كه ظرفيت توليد انرژي باد      كرد برآورد  خود 2005سال  بيني     پيش درجهان   يانرژي باد  شوراي
خواهد رسيد و سپس تا سال  مگاوات 75000به  2010بود تا سال  مگا وات  34500 قريب   2004كه در سال    

يعنـي فقـط تـا       2020شود كه تا سال       مي بيني پيش.  افزايش خواهد يافت    مگاوات 230000  ميالدي به  2020
جمعيت اروپـا   نيمي از   يعني   ، ميليون مشترك  195تواند نيازهاي خانگي      مي حاصل از باد   ديگر برق  سال   15

  ]15[.كندرا برآورده 
 ، توليد كرده استخشكيي كنوني خود را از منابع باد   مگاوات 34500 انرژي بادي  كه بخش عمده  اروپا  

 در  1گـاراد حـسن    گـروه مـشاور انـرژي بـادي          .دهـد   مي قراربرداري    بهرهرا نيز مورد    بادهاي ساحلي    اكنون
هـا   اگـر دولـت  اروپا به عمل آورد به اين نتيجه رسيد كـه  مناطق ساحلي قابليت   از2004 كه در سال    ارزيابي

  تواند  مي انرژي بادي  2020تا سال   ،  اروپا روي آورند  لي  ساح گستردهبادي  توسعه منابع   با تمام توان خود به      
  

  
  .جهانبادي ظرفيت توليد انرژي : 9-1 شكل

                                                 
1.Garrad Hasan 
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  ]16[.به برق برآورده كندرا تمام نياز اماكن مسكوني اروپا 
 در  دارد مـي  گـام بـر   سـاحلي خـود     فرادر جهت توسعه ظرفيت توليد انرژي بادي         كه با سرعت     انگلستان
در  .بـه مناقـصه گذاشـت       مگـاوات بـرق از بـاد       1500 توليد   را براي هايي    گاه  نيرو احداث 2001آوريل سال   
مكـن  مآنهـا   ظرفيـت توليـدي     را كه    ساحلي ديگر فرا  نيروگاه 15ساخت  دولت انگلستان    2003دسامبر سال   

كـه احـداث آنهـا    سـاحلي  فرابـادي  هـاي   اين نيروگاه.  به مناقصه گذاشترود مگا وات فراتر 7000از  است  
ليـون  ي م 60از  نفـر    ميليـون    10د بـرق مـورد نيـاز منـازل          توانـ   مي استگذاري     ميليارد دالر سرمايه   12مند   نياز

 مگـا وات    124 ساحلي انگلستان فرا ظرفيت توليد برق     2004در پايان سال     .كند تأمين   جمعيت اين كشور را   
  ]17[.ودند مگا وات انرژي در حال ساخت ب180ديگري هم براي توليد هاي  نيروگاه بود و

مـوج   .اسـت كـره زمـين     تغييـرات جـوي      ناشي از نگرانـي مـردم از       اروپا    يباد  انرژي توسعهفشار براي   
 نفـر قربـاني     49000محـصوالت زراعـي را خـشك كـرد و            كـه    2003سـال   اوت  اروپـا در    سابقه    بي گرماي
ابع پـاكيزه انـرژي     با من  زند،  مي كره زمين را بر هم    جو   كه   ،جايگزيني زغال سنگ  موجب شد روند     ،گرفت

عبارتنـد از كانـادا،   انـد   آورده  رويي كشورهاي ديگري كـه در مقيـاس وسـيع بـه انـرژي بـاد       .سرعت گيرد 
 ]18[.برزيل، آرژانتين، استراليا، هند و چين

 اولـين  1991هنگامي كه سـازمان انـرژي آمريكـا در سـال     .  فراواني آن است،يكي از مزاياي بزرگ باد  
سه ايالت بادخيز كانزاس، تكزاس و داكوتاي شـمالي          كه اعالم نمود    كردمنتشر   را   فهرست منابع بادي خود   

 ايـن   .كننـد  تـأمين    كـشور بـه بـرق را      نيـاز    توانند كل   مي دارند كه مهار شدني   ي   انرژي باد به تنهايي آن قدر     
   ]19[.به تعجب واداشت دانستند  مييانرژي جزئمنبع يك كساني را كه باد را ها  يافته

بـسيار كـم بـرآورد      راانرژي بادي اين گزارش قابليتيابيم كه  كنيم در مي ميگذشته نگاه  هكه باكنون  
هـايي كـه از آن زمـان          پيـشرفت  . مبتني بوده اسـت    1991هاي بادي سال     وري توربين آ  فنبر  كرده است زيرا    

نيز برق توليـد  تر  رعتس كمهاي  بادها بتوانند با  ها حاصل شده موجب شده توربين    تاكنون در طراحي توربين   
در حـالي كـه     . باد بهره گيرنـد   جهات مختلف وزش    باد را با كارآيي بيشتري به برق تبديل كنند و از            ،  كنند

 هاي امروز نزديـك بـه   متر بود بلندي توربين 40 چيزي حدود        ً    احتماال    ها ميانگين ارتفاع توربين  1991 در سال 
. تـر از بادهـاي سـطح زمـين اسـت      قويبسيار  آن وزش باد    گيرند كه در   متر است و در ارتفاعي قرار مي      100

نـه تنهـا تمـام    بتوانـد بـاآن   دارد كه برداري   بهرهدانيم كه اياالت متحد آن قدر انرژي بادي قابل      مي مااكنون  
   ]20[.كل انرژي مورد نياز اياالت متحد را تأمين كندنياز كشور به برق بلكه 

اد در كاليفرنيا آغاز به كار كرد، توليد هـر كيلـو وات سـاعت               هنگامي كه صنعت ب    1980در اوايل دهه    
 سـنت   4بادي درجه يك به     هاي    در حال حاضر اين رقم در نيروگاه      .  سنت هزينه داشت   38 از طريق باد     برق

 بهـاي  ،براي توليد بـرق خدماتي هاي  شركتدر بعضي از قراردادهاي بلند مدت . كاهش يافته است  تر    يا كم 
 هر  2010تا سال   پيشرفته ممكن است    بادي  هاي     نيروگاه  .تعيين شده است   سنت   3 برقت  كيلو وات ساع  هر  

 منابع توليـد    ترين  شود باد به يكي از ارزان       مي  سنت توليد كنند كه سبب     2 را به قيمت     برقكيلو وات ساعت    
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  ]21[.شودانرژي در جهان تبديل 
و بـدين وسـيله هـم       توليد هيدروژن به كار برد      توان براي الكتروليز آب و        مي از باد را   حاصلبرق ارزان   

در شب، هنگـامي كـه تقاضـا بـراي          . ي را فراهم كرد   حمل و نقل انرژي باد    و هم امكان    كردن    امكان ذخيره 
زمـاني كـه   . توان ژنراتورهاي هيدروژن را روشن كرد تا مخـازن هيـدروژن پـر شـود        مي يابد  مي برق كاهش 

 بنابراين هيدروژن حاصـل از بـاد      . به كار برد  ها    ن سوخت نيروگاه  عنوا  بهتوان آن را      مي ،هيدروژن ذخيره شد  
 توليد برق از طريق هيـدروژن       كند  مي افتباد باشد تا هنگامي كه نيروي باد         براي نيروي اي    تواند پشتوانه  مي

ن جـايگزيني بـراي گـاز       عنـوا   بـه تـوان     مـي  از هيدروژن حاصل از بـاد همچنـين       . حاصل از باد صورت گيرد    
  .براي توليد برق مشكل كندرا  استفاده از آن ،اگر افزايش قيمت گاز طبيعي       ً  مخصوصا   استفاده كرد،يطبيع

از آن جا كه    . استنيروگاه  اوليه  براي احداث    الزمگذاري    هزينه عمده برق حاصل از باد، همان سرمايه       
ثبـاتي اخيـر قيمـت     بي  توجه بهبا. استها   انرژي باد مجاني است تنها هزينه بعدي، هزينه نگهداري از توربين          

جا كه بدون شك قيمت گاز طبيعي در آينده        از آن . گاز طبيعي، ثبات قيمت نيروي باد بسيار خوشايند است        
برق حاصـل از بـاد   براي  پشتيباني  ن  عنوا  بهفقط   ممكن است روزي  سوز   گازهاي    باالتر خواهد رفت، نيروگاه   

  .  روندكار به
كـه در   ي  بـاد   انـرژي  توليـد   عقب است چرا كه بخشودگي ماليـاتي       يي باد در توسعه انرژ  اياالت متحد   

كيلـو وات   سنت به ازاي هـر  5/1معادل فسيلي هاي  سوختهاي  يارانهبا تعادل به منظور برقراري    1992سال  
بخـشودگي ماليـاتي    بالتكليفي وضع   . استلغو شده    در طول پنج سال گذشته سه بار         ،ساعت تعيين شده بود   

امـا بعـد از ايـن كـه در اواسـط سـال       . اسـت مختل كرده صنعت نيروي باد هاي  تمام بخشدر را  زي  ري برنامه
گـذاري در     تمديد شد، سرمايه   2007سال  پايان   اعتبار اين قانون بخشودگي مالياتي تا دو سال يعني تا            2005

  ]22[.يابد  ميانرژي باد پيوسته به سرعت افزايش
، وقت آن رسـيده اسـت كـه تـالش           آب و هوا  د و مزاياي آن در تثبيت       باعظيم نيروي   با توجه به قابليت     

به جاي آن كه توليد انرژي بادي هر سي ماه يك بـار دو               .گيردتوسعه منابع بادي صورت     براي  اي    جانبه همه
برابر شود شايد بتوان در چند سال آينده هـر سـال توليـد آن را دو برابـر كـرد، درسـت ماننـد كامپيوترهـاي            

در اين صـورت هزينـه انـرژي        .  هر سال دو برابر شد     1995 تا   1985از سال   ها    اينترنت كه تعداد آن   متصل به   
 فـسيلي مزيـت بيـشتري پيـدا    هـاي   يابد و برق حاصل از باد باز هم نسبت بـه سـوخت        مي  كاهش      ًشديدا  يباد
  ]23[.كند مي

يـك مولـد بـرق،    د اتوموبيـل   نيـز ماننـ   بادي  هاي    از آنجا كه توربين   : گويد  مي هري براون، مشاور انرژي   
توان در خطوط توليد به تعداد        مي  آنها را  ،دارنديك گيربكس، يك سيستم كنترل الكترونيكي و يك ترمز          

 براي توليد يك ميليون تـوربين  اياالت متحددر حقيقت خطوط توليد راكد صنعت اتومبيل       . زياد توليد كرد  
دو سنت براي هر كيلـو   زيرين ها، هزينه برق حاصل از باد به  با توليد انبوه تورب   . كند  مي بادي در سال كفايت   
بـادي  هـاي     اگر خطوط مونتاژ با همان سرعت زمـان جنـگ بـه سـاخت تـوربين               .يابد  مي وات ساعت كاهش  
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 كـاهش خواهـد          ً  سـريعا  احتمـالي بـراي نفـت       هـاي     بپردازند آلودگي هواي شـهري، انتـشار كـربن و جنـگ           
  ]24[.يافت

 تجديـد سـاختار   طريـق   از   تـا حـدي   تـوان     مـي  راپيـشبرد چنـين رشـدي        براي   الزماقتصادي  هاي    انگيزه
هـاي   كـه سـاالنه بـه سـوخت    را اي  يارانـه دالر  ميليارد 210بدين معنا كه     ايجاد كرد جهاني انرژي   هاي    يارانه

 سرمايه الزم ممكـن اسـت      .دادتوسعه باد و ديگر منابع قابل تجديد انرژي اختصاص           گيرد به   مي فسيلي تعلق 
كـار انـرژي هـستند    كـسب و  در نيـز   كه هم اكنون    هايي    شركت سرمايه و يا از طريق       ز بازارهاي خصوصي  ا
. جهان تبديل شده است   ي   بازيگران اقتصاد انرژي باد    ترين  براي مثال شركت شل به يكي از مهم       . مين شود أت

د كسب و كـار  جهان است وارهاي   شركتترين الكتريك، كه يكي از بزرگ   شركت جنرال    2002در سال   
  ]25[. سازندگان توربين بدل گرديدترين شد و يك شبه به يكي از اصلي يانرژي باد

هــاي  كنــار جهــان رفتــه رفتــه تــالشوامــا در گوشــه آينــد  نظــر بــهناشــدني ايــن اهــداف ممكــن اســت 
 در اولـين مراحـل   يواتـ   مگـا 3000 يـك نيروگـاه بـادي    ايـاالت متحـد  در  . گيـرد   مـي  شـكل اي    پروازانه بلند

 توسـط   ،واقع شـده اسـت     آيوادر نزديكي مرز     1اين نيروگاه بادي كه در داكوتاي جنوبي      . استريزي    برنامه
 كه يكـي از پيـشگامان انـرژي بـادي كاليفرنيـا اسـت در حـال                 2سرپرستي جيمز دالسان   ويند به   كليپر شركت

ف شيكاگو طراحي شده نـه      مين برق صنعتي نواحي غرب ميانه و اطرا       أاين پروژه كه براي ت    . اندازي است  راه
انـرژي  توليـد  هـاي   پـروژه  ترين تنها از لحاظ استانداردهاي نيروي باد بسيار بزرگ است بلكه يكي از بزرگ          

يـك  بـراي   ريـزي      مشغول برنامـه   3كيپ ويند   شركت ،در شرق اياالت متحد   . شود  مي جهان امروز محسوب  
  ]26[.استچوست ماساكيپ كود در  مگاواتي در كنار ساحل 420نيروگاه بادي 

 بـرق وارد  بـه شـبكه       آنهـا  بـزرگ تجـاري دارنـد كـه بـرق          هاي   ايالت آمريكا نيروگاه   24اكنون حدود   
نصب شود اما اكنون تعـداد كـساني كـه          ها  آنزمين  در  ها    مخالفند كه توربين  اي    عده اگرچه گهگاه . شود مي

توانـد    مـي  رد زيرا فقط يك توربين بزرگ     اين امر تعجبي ندا   . مايلند اين كار را انجام دهند بسيار بيشتر است        
  ]27[. توليد كند دالر100000به راحتي در سال برقي به ارزش 

هـاي    يا در ميان دامداران كلرادو براي نـصب نيروگـاه          آيوامثل  هايي    رقابت در ميان كشاورزان در محل     
 3000 ساالنه      ً    معموال    ندگذاري كن  كشاورزان بدون اين كه خود سرمايه     . شديد است ها  آنهاي    بادي در زمين  

رفتـه   و پـيش ك تـوربين بـزرگ   ن حق امتياز نصب يعنوا بهخدمات برق محلي هاي  از شركت دالر   5000تا  
از اين مقدار زمـين     . دنكن  مي دريافت ،كند  مي را اشغال ها    آنهاي    يك چهارم جريب از زمين     كه تنها    ،بادي

 دالر بـه دسـت   15راتـع، گوشـت گـاوي بـه ارزش        دالر يـا در م     120 بوشـل ذرت بـه ارزش        40شايد بتوان   
  ]28[.آورد

                                                 
1.South Dakota 
2.James Dehlsen 
3.Cape Wind 
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 آورد سـبب   مـي همـراه  نيروگاه بادي عالوه بر درآمد اضافه، بخشودگي مالياتي و مشاغلي كه با خود بـه   
رونق اقتصاد محلي در اثر آن شود در جامعه محلي باقي بماند و   ميشود پولي كه صرف توليد برق از باد      مي

 باشند كه درآمد آنها از محـل توليـد بـرق بـيش از     هزاران دامدارممكن است  ،ينده آظرف چند سال  . گيرد
  .آنان باشدهاي  درآمد حاصل از دام

 كـه خـيم اسـت    منبع بالقوه عظيمي از انرژي بـه لحـاظ آب و هـوايي خـوش             آيا باد   له اين نيست كه     أمس
يـا مـا خـواهيم    امـا آ . البتـه كـه هـست    . گرفت يا نـه   كار  بهتوان آن را براي تثبيت آب و هواي كره زمين            مي

 جهـان را از هـم خواهدگـسيخت         سريع توسعه دهيم كه تغيير آب و هوا را كـه اقتـصاد            چنان  توانست آن را    
  ؟متوقف كنيم

  دوگانه سوز و نيروي بادهاي  ماشين
افزايش  به وميانه ر  خاورثباتي سياسي     بي افزايش يافته و   دالر در هر بشكه      60بيش از   اكنون كه قيمت نفت به      
 جهـان  ،يابـد   مـي  دماي هـوا پيوسـته افـزايش      و  نشده  راكد  چندان  اقتصاد نفت جهان    است و در شرايطي كه      

دو حمـل و نقـل بـا پيـدايش          جديـد انـرژي     شـالوده اقتـصاد     خوشـبختانه   . نويني اسـت  اقتصاد انرژي   نيازمند  
بـه پيـشگامي تويوتـا و       برقـي   – ينيبنزسوز   موتورهاي دوگانه  كه عبارتند از     شده است نهاده   جديد   وريآ  فن

  ]29[.بادي با طراحي پيشرفتههاي  توربين
 مصرف نفت جهـان را تـا حـد زيـادي            ندتوان  مي زمان با هم به كار گرفته شوند        هم وريآ  فناگر اين دو    

د خـو هاي  اتومبيلناوگان تواند با تبديل   ميراحتي ه ب اياالت متحد اشاره شد       ً    قبال    طور كه  همان. كاهش دهند 
مصرف بنزين خود را به       باشد، وسيتويوتا پر اتوموبيل  مشابه كارآيي    آنهاكارايي  ي كه   سوز ع دوگانه انوابه  

تـوان    مي اين كار را  و نيستنيازي  ها    مسافت راندن آن   يا تغيير  ها  اتوموبيلتعداد   به تغيير . نصف كاهش دهد  
  ]30[.انجام داد  بازارموجود درنيروي محركه  وريآ فنتنها با استفاده از كاراترين 

وجـود  در بـازار    ديگري نيـز    سوز   دوگانههاي    اتومبيل تويوتا پريوس در حقيقت در حال حاضر عالوه بر        
 بـر طبـق     .هوندا سـيويك را نـام بـرد         از يسوز  دوگانه نوعو  توان هوندا اينسايت      مي ها  از جمله آن   كه   دارند

 وريآ فـن تـرين   كه از پيـشرفته  اندازه متوسط  با اتومبيلي-وسي محيط زيست، پر   حفاظت از گزارش آژانس   
 ليتـر بنـزين   30/4راه رانندگي در شـهر و بـزرگ   تر كيلو م100 در هر   -سازي برخوردار است   صنعت اتومبيل 

  متوسـط در هـر     طـور   بـه سواري جديد   هاي    اتومبيلآوري است در حالي كه        كه رقم حيرت   كند  مي مصرف
بـراي  هـا     مـاه   خريداران مـشتاق حاضـرند     كه تعجبي ندارد . كنند  مي بنزين مصرف   ليتر 76/10 كيلو متر    100

  ]31[. انتظار بمانندفهرستاين ماشين در گرفتن  تحويل
نمونـه   نيـز نـدا   وو ه عرضـه كـرده     خـود   اتومبيـل اسـپورت اسـكيپ        سـوزي از   ، فورد مدل دوگانـه     ًا اخير
 يـز انـواع   نزجنـرال موتـور  . تسـ خود بـه بـازار عرضـه كـرده ا     1آكورد سدان معروف  مدل از   يسوز دوگانه

                                                 
1.Accord sedan 
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 اسـت كـه     1يـو اي  وي  ساترن  ها    كه اولين آن   خواهد كرد  خود ارائه    نوع اتومبيل از چندين   را  سوزي   دوگانه
  ]32[. و چوي ماليبو به بازار خواهد آمد2چوي تاهودنبال آن  و بهعرضه خواهد شد  2006در سال 
خـود بـه نـوع      هـاي     اتومبيلتواند با تغيير      مي داياالت متح  اين فصل توضيح داديم كه چگونه        درتر    پيش

رواج يـافتن  بـا  .  دهه آينده به نصف كـاهش دهـد  مصرف بنزين كشور را ظرف ،برقي   ـ  بنزينيدوگانه سوز 
 يعني استفاده از بـرق حاصـل از نيـروي    ،شرايط براي برداشتن گام دوم كاهش مصرف انرژيها    بيلاتوماين  
دومي باطري   برقي – بنزينيسوز   دوگانههاي    اگر به ماشين   .شود  مي  مهيا ها،  بيلماتونيروي محركه   ن  عنوا  بهباد  

بتوانـد بـا بـرق منـزل شـارژ           افزايش يابد و در عين حال اين باطري       ها    كنيم كه ظرفيت ذخيره برق آن      اضافه
كوتاه هاي   خريدهاي روزانه و مسافرت   شدها و    و آمدتوانند براي     مي ها  اتومبيلصورت صاحبان   آن  در  شود،  

تـر    جالـب . كنندروند ذخيره     مي راه دور هاي     استفاده كنند و بنزين را براي هرازگاهي كه به مسافرت          برقاز  
را در زماني غيـر از زمـان اوج مـصرف بـا بـرق حاصـل از بـاد شـارژ كنـيم هزينـه             ها     كه اگر اين باطري    اين

هـاي   اين تغيير در اتومبيل 3. سنت بخريم50آنها معادل آن است كه يك گالن بنزين را به قيمت        كردن    شارژ
)  اوليـه آن   سـطح مـصرف   % 20 عنـي معـادل   ي(ديگر% 40كشور را   تواند ميزان مصرف بنزين       مي دوگانه سوز 

  ]33[.ديرسخواهد % 70به  بنزينمجموع كاهش مصرف در آن صورت كه دهد كاهش 
. كـاهش دهـد   اي    مالحظـه  د قابـل  توانـد مـصرف بنـزين را در حـ           مي كه نيستهايي    وريآ فنتنها  ها    اين

، پيـشگام اسـت  بـراي كـاهش مـصرف انـرژي      هايي    شيوه طراحي در زمينه  كه   معتبري، مبتكر   4 لوينز موريآ
بـر طراحـي    گيـرد     مي صورتها    كاهش مصرف سوخت اتومبيل    منظور كه به هايي    تالش غالبكه   گويد  مي

هـا     بيـل اتوموخت از طريق كـاهش وزن        و قابليت صرفه جويي در مصرف س       تمركز دارد  كارآترموتورهاي  
 هـا   پليمري به جاي فوالد در ساخت بدنه اتومبيل       هاي    استفاده از تركيب   ” :گويد  مي او. شود  مي ناديده گرفته 

از نظـر    بدون اين كه     افزايش دهد دو برابر     ًا تقريبدوگانه سوز با وزن معمولي را       هاي    اتومبيلكارايي   تواند مي
پيشرفته پليمري براي ساخت بدنـه  هاي  اگر ما از تركيب“ .نه ساخت بدنه افزايش يابدهزيمواد اوليه مصرفي 

مانده مصرف سوخت را بـه نـصف كـاهش دهـيم         باقي% 30توانيم    مي دوگانه سوز استفاده كنيم،   هاي    ماشين
  ]34[.خواهد رسيد% 85 بنزين بهمصرف ميزان كل كاهش در آن صورت كه 

زيـادي صـورت   هـاي    بحثمورد آنكه در   سوز لول سوختي و هيدروژن   س دارايهاي    اتومبيلخالف   بر
سـاخت   زيرنيـاز بـه  كننـد    مـي كه از برق حاصل از باد اسـتفاده    برقي-بنزينيسوز   دوگانههاي    اتومبيل ،گرفته

شبكه برق موجود استفاده خواهند     و  ها    شبكه پمپ بنزين  از همين    د چرا كه  نبر باشد ندار  -جديدي كه هزينه  
 خـود را بـا   اي  منطقـه برق ضعيف هاي   بايد شبكه وريآ فنكامل از اين    برداري     بهره براي الت متحد ايا. كرد

                                                 
1.Saturn VUE 
2.P- Chevy Tahoe 

  . دالر است3حدود )  ل79/3(در آمريكا قيمت هر گالن بنزين . 3
4.Amory Lovins 
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برق  كه در هر صورت براي كاهش خطر قطع       اي    كند، شبكه  نيرومند ايجاد لي  م تلفيق و يك شبكه      يكديگر
 ناوگان ملي اتومبيل اين      اين كار به همراه احداث هزاران نيروگاه بادي در سراسر كشور، به            .به آن نياز دارد   

  ]35[.با استفاده از نيروي باد حركت كنداي  مالحظه دهد كه تا حد قابل  ميكشور اين امكان را
 تـا حـد زيـادي بـا اسـتفاده از موتورهـاي              بـودن آن   مـنظم  نـا انرژي بـاد يعنـي      هاي    يكي از معدود ضعف   

ري ماشين به محـل ذخيـره       تبا اين كار با    كهشود چرا     مي  جبران قابل اتصال به برق    برقي-بنزينيسوز   دوگانه
   .ن پشتيبان وجود داردعنوا بهفراتر از اين، هميشه يك مخزن بنزين هم . شود  ميتبديلانرژي بادي 

 ،ايجاد قابليت اتـصال بـه شـبكه بـرق          برقي با يك باطري اضافه و     –نزينيبسوز   دوگانههاي    تلفيق اتومبيل 
جامعـه  مـتن   در  ،  پليمري پيشرفته براي كاهش وزن وسايل نقليـه       هاي    كيبو استفاده از تر    ،توسعه منابع بادي  

تـوان از آن در سراسـر جهـان           مـي  اما ايـن مـدلي اسـت كـه         قرار گرفته و بررسي   آمريكا مورد بحث    كشور  
بـراي كـشورهايي مثـل چـين، روسـيه، اسـتراليا، آرژانتـين و بـسياري از                         ً    مخصوصا    ها  اين شيوه . استفاده كرد 

  ]36[.، مناسب استلحاظ انرژي بادي غني هستندكه از ،پاييكشورهاي ارو
همـراه بـا   ، و قابـل شـارژ بـا بـرق     برقي با كـارآيي بـاال  -بنزينيسوز  دوگانههاي  آوردن به اتومبيل   با روي 

 ،كه بـرق را بـه يـك شـبكه نيرومنـد و سراسـري وارد كننـد                 هزاران نيروگاه بادي در سراسر كشور       احداث  
جـان  اين كار همچنين به جامعه دامداران و كشاورزان        . دادكاهش  % 85آمريكا را تا     مصرف انرژي    توان مي
، با انجـام ايـن      از همه اين كه   تر    مهم .خواهد داد  تراز بازرگاني آمريكا را كاهش       ي و كسر  بخشد  مي اي  تازه

ايـن   و  يافتخواهدكاهش % 85تا حدود در اياالت متحد آمريكا ها  انتشار كربن حاصل از اتومبيل  اقدامات  
  .خواهد شد به الگويي براي ديگر كشورها تبديل كشور

  تبديل نور خورشيد به برق
سـه نفـره دانـشمندان       گـاه كـه گـروه      آن 1952در سـال    . باد تنها منبع وسيع و دست نخـورده انـرژي نيـست           

 برخورد با   كشف كردند كه نور خورشيد در     ، در ايالت نيوجرسي   1دانشگاه پرينستون آزمايشگاه بل، واقع در     
هـاي    سوي منبع نامحدود ديگري از انـرژي يعنـي سـلول            دري را به   ،كند  مي يك سطح سيليكوني برق توليد    

تحقيقات انرژي   مؤسسه    رئيس سابق  ،2زيدنيس ها . گشودند) خورشيدي هاي  يا سلول (برقكننده    نوري توليد 
 نـور خورشـيدي كـه هـر روز بـه            انـدازه  هيچ كـشوري بـه     ” :نويسد  مي  در اين باره   خورشيدي دولت آمريكا  

  ]37[ “ .كند  نميتابد انرژي مصرف  ميساختمان هايش
جهـش كـرد و     % 57حيـرت آور    ميزان   به   ،خورشيدي در سراسر جهان   هاي     فروش سلول  2004در سال   

بـا ايـن   .  داد مگـاوات افـزايش   1200را بـه  در اثر آن ظرفيت نصب شده توليد برق خورشيدي در همان سال             
   كه ظرف دو سـال گذشـته دو برابـر شـده اسـت، اكنـون از                  يت توليد انرژي خورشيدي جهان    ظرف ،افزايش

  

                                                 
1.Bell Lb in Prinston 
2.Denis Hayes 
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  .1971-2004ظرفيت توليد فوتوولتائيك جهان،  9-2شكل 

  
نگـاه كنيـد بـه      (سـوز اسـت    سنگ  نيروگاه زغال  13 معادل ظرفيت توليد      ًا  مگاوات فراتر رفته كه تقريب     4300 

 بـود امـا     اياالت متحد خورشيدي در اختيار    هاي    ي از بازار جهاني سلول     نيم  ًا يك دهه قبل تقريب   ).  9-2 شكل
پروازانـه خـود از    بلنـد هـاي   كاهش يافته است چرا كه ژاپن و آلمان با برنامـه      % 12 در حال حاضر اين رقم به     

  ]38[.اند هآمريكا پيشي گرفت
 تغذيهرا  كه شبكه برق    يي  ها   دستگاه مستقل و هم در   هاي    سامانهتوان هم در      مي خورشيدي را هاي    سلول

اي  شـبكه  خورشـيدي مـصرف خـارج     هـاي     اوليه پيدايش اين صنعت، سلول    هاي    در سال . كنند به كار برد    مي
 ي ماننـد  دور دسـت  هـاي     مكـان مخـابراتي و در     هاي    ماهواره مين برق مورد نياز   أي ت برا      ً    عمدتا    از آنها  و   داشت
تابـستاني دور افتـاده در منـاطق        هـاي     ، خانـه  احليفراسـ دريـايي   هـاي     ملـي، فـانوس   هـاي     يا جنگـل  ها    پارك

  .شد  ميجزاير استفادهدر كوهستاني و يا 
 رشد يافته كه علـت آن            ًسريعا برق  خورشيدي براي تغذيه شبكه     هاي    ميزان نصب سلول  طي دهه گذشته    

حاضـر  حـال   درو در نتيجـه     اند    گذاري در اين زمينه در نظر گرفته       براي سرمايه  ها  وده كه دولت  بهايي    انگيزه
كنتورهـاي  . رونـد   مـي كـار  بـه شوند براي اتصال به شـبكه    مينصب      ًجديدا كه هايي  بيش از سه چهارم سلول   

دهد كه برق مـازاد خـود را در ازاي نـرخ معينـي بـه شـبكه تزريـق                      مي دوطرفه كه به مشتركان اين امكان را      
 2005سـاس اليحـه انـرژي سـال         بـر ا  . خورشـيدي شـده اسـت     هاي    سبب رشد سريع استفاده از سلول     ،  كنند

هـاي   شـركت  برخـي كـشورها  . تواند كنتور دوطرفـه داشـته باشـد       مي  هر مشتركي كه بخواهد    ،اياالت متحد 
در . كننـد قيمـت ثـابتي بپردازنـد        مـي  براي برقي كه مشتركان به شـبكه وارد       اند    خدمات برق را مجبور كرده    

 شده است تا بدين وسيله ارزش بـرق پـاك را مـنعكس              آلمان قيمت اين نوع برق باالتر از قيمت بازار تعيين         
  ]39[.خورشيدي شودهاي  كند و همچنين سبب تقويت صنعت نوپاي سلول
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اي   العـاده  خورشيدي براي مصارف خانگي در بعضي از كشورها با سـرعت خـارق            هاي    استفاده از سلول  
ار عرضه كرده اند، فكر تبديل      آن نوعي بام پوش خورشيدي را به باز       هاي    در ژاپن كه شركت   . رود  مي پيش
 70000اين موضوع همـراه بـا طـرح         . يابد  مي برق خانگي روز به روز محبوبيت بيشتري      هاي    به نيروگاه ها    بام

به راه افتاد، سـبب رشـد سـريع كـشور در            ها     براي اعطاي يارانه به نصب بام پوش       1994بام ژاپن كه در سال      
  ]40[. توليد برق خورشيدي مقام اول جهان را داردي كه اكنون ژاپن درطور بهاين زمينه شد 

هـاي    در اين طرح به مشتريان بـراي خريـد سيـستم          .  بام را آغاز كرد    100000 طرح   1998آلمان در سال    
 بـام   100000 كـه بـه هـدف        2003اين برنامه در سال     . شد  مي  ساله كم بهره داده    10هاي    برق خورشيدي وام  

 هش يافتـه  كاخورشيدي اكنون به حدي     هاي    هزينه سلول  ،د سريع بازار  با اين رش  . خورشيدي رسيد قطع شد   
  ]41[. رقابتي است     ً كامال المللي در سطح بينها  كه قيمت آلمان

در خورشـيدي  هـاي     سـلول  جـذابي را بـراي نـصب      هاي    در داخل اياالت متحد آمريكا، كاليفرنيا انگيزه      
هاي   برق سلول توليد   ميزان   ستانبتاداغ  هاي    روزدر  در آب و هوايي كه      . ه است مناطق مسكوني فراهم آورد   

خورشـيدي را جـايگزين     هاي    آن را ندارد، سلول    جذب كه شبكه برق ظرفيت      رود  مي چنان باال خورشيدي  
در سـاعات اوج مـصرف   سـوز هـستند و فقـط        گاز      ً    عمدتا    كههايي    نيروگاه ،دانند  مي برق فسيلي هاي    نيروگاه

كننـد    مي ساعات روز توليدترين  داغخورشيدي عمده برق را در هاي    سلولخوشبختانه  . كنند  مي روزانه كار 
   ]42[.آل هستند هو بنابراين براي برآوردن نياز برق در ساعات اوج مصرف ايد

در منچـستر انگلـستان     . استتر    اقتصاديهم  از اين   بزرگ  هاي    خورشيدي در ساختمان  هاي    نصب سلول 
بـرق  كننـده   كـه نيـاز بـه بازسـازي دارد بـا مـواد خورشـيدي توليـد         طبقه 40قرار است يك ساختمان اداري      

 بـا ايـن مـواد پوشـانده شـود، سـاختمان              متر ارتفـاع دارد    120كه  اگر سه طرف اين ساختمان      . پوشانده شود 
يعنـي انجمـن     ،مالك و ساكن ايـن سـاختمان      ن  يكي از مسئوال  . سطحي وسيع براي توليد برق خواهد داشت      

ساالنه آن قدر برق توليد خواهـد كـرد          گويد كه اين ساختمان     مي دي بر لب در اين باره     لبخنبا   ،تعاوني بيمه
   ]43[.درست كردميليون فنجان چاي  9توان   ميكه با آن

در كـشورهاي در حـال       مـستقل از شـبكه    خورشـيدي   هـاي     از سـلول  اي    اخير بازار گسترده  هاي    در سال 
 بـراي  اي و شبكههزينه ساخت يك نيروگاه مركزي برق        هاكه در آن  گشوده شده   توسعه به روي روستاهايي     

اكنون  خورشيديهاي     هزينه سلول  كاهش با   اما.  ناچيزي برق به هر مشتري بسيار باال است         ًا  ميزان نسبت  انتقال
  .شود تر تمام مي ارزانع مركزي باز نصب يك منها توليد برق از آن     ً غالبا  

. ندوشـ  مـي ن يك منبع روشنايي جايگزين شـمع        عنوا  به  خورشيدي پيوسته  هاي  در روستاهاي آند، سلول   
 برابـر بـا    ًا نـه آن تقريبـ   ماها اقـساط پردازند، ماهه مي سي سيسات راأهزينه نصب اين تمردم ه  در روستاهايي ك  

د روستاييان منبـع  وش  مي پرداخت خورشيديهاي    به محض اين كه هزينه سلول     . استهزينه ماهانه تهيه شمع     
همين طور در روستاهاي هند     . سال برايشان برق توليد كند    ها     ده دتوان  مي ند كه ريد برق دا  براي تول اي    مجاني
 افزايش قيمـت نفـت بـه ايـن          كنند،  مي نفتي استفاده هاي    چراغ در حال حاضر مردم براي روشنايي از         هم كه 

اي هـ   بـسيار از هزينـه نـصب سـلول        قيمت نفت سـفيد حاصـل از نفـت وارداتـي ممكـن اسـت                معنا است كه    
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  ]44[.خورشيدي باالتر رود

هـاي   امروزه بيش از يك ميليون خانه در روستاهاي كـشورهاي در حـال توسـعه بـرق خـود را از سـلول       
. كـه هنـوز بـرق ندارنـد       هـستند   ميليارد نفري    7/1 درصد1از  تر    كماينها تنها   –كنند اما     مي مينأ ت خورشيدي

هـا    خود هزينه اين سـلول    شود    مي در روستاها خورشيدي  هاي    مشكل اصلي كه مانع از گسترش نصب سلول       
. كوچك به كشاورزان براي خريد آنها وجود نـدارد        هاي    براي اعطاي وام  اي    آن است كه برنامه   بلكه  نيست  

  ]45[.افزايش خواهد يافت روستائيانخورشيدي هاي   خريد سلول، برطرف شود      ً سريعا اعتباركمبود اگر اين 
 بـا نـصب     2004بـراي مثـال، ژاپـن كـه در پايـان سـال              . خـش اسـت   خورشيدي نويـد ب   هاي    آينده سلول 

 2030تا سال   كرد قصد دارد      مي مگاوات برق توليد   1000ز  در مناطق مسكوني بيش ا    خورشيدي  هاي    سلول
 700در حـال حاضـر      آلمـان   ظرفيـت توليـد     . كنـد  تـأمين    خورشيديهاي    سلولبرق خود را از     % 10ميالدي  

اليحـه  كه با فاصله زياد در رده سوم قرار دارد در           اياالت متحد   . كند  مي رشد      ًسريعا و پيوسته    مگاوات است 
اين . خورشيدي معافيت مالياتي در نظر گرفته است    هاي    براي سلول  ، خود 2005سياست انرژي مصوب سال     

بخش حياتي نو براي صـنعت انـرژي خورشـيدي            سال گذشته براي اولين بار ارائه شده نويد        20اعتبار كه در    
  ]46[.ريكا استآم

كـاهش تـا   رود ايـن    مـي انتظـار يافتـه و    كاهشاست كه پيوسته    دهه  خورشيدي چندين   هاي    هزينه سلول 
 شـود اقتـصاد مقيـاس توليـد سـبب       مـي دو برابـر ها   هر بار كه توليد انبوه اين سلول      . نامحدود ادامه يابد  آينده  
ي زيـادي در مراكـز تحقيقـاتي خـود بـر            به عالوه، كشورها  . ديگر كاهش يابد  % 20ها    شود كه قيمت آن    مي

انـرژي  توليـد كننـد كـه بتواننـد         هـايي     تا سلول كنند    مي خورشيدي كار هاي    توليد سلول هاي    وريآ  فن روي
  ]47[.تر به برق تبديل كنند نوري بيشتري را با هزينه كم

كز كرد تا بـه     توان انرژي خورشيد را بر روي آب متمر         مي ،خورشيديهاي    بر توليد برق از سلول    عالوه  
از .و توليد برق اسـتفاده كـرد      ها    سپس از اين بخار براي چرخاندن توربين       و   جوش آيد و به بخار تبديل شود      

نيرو از جملـه آنهـا      هاي     كه برج  شود  مي حرارتي استفاده - خورشيديهاي    مختلفي براي نيروگاه  هاي    طراحي
و هـا   آينـه ي از بـا اسـتفاده از رديفـ     بي اسـت كـه      در ارتفاع قرار دارد و محتوي آ      ها    سيسات اين برج  تأ. است

بـا توجـه بـه       خـود را     جهـت  دنشـو   مـي  آينه هاكه با رايانـه كنتـرل       اين   .شود  مي گرمخورشيدي  هاي    تشتك
از . كنند تا تمركز نور خورشيد به مخـزن آب داغ بـه حـداكثر برسـد                 مي خورشيد در آسمان عوض   گردش  

 كاليفرنيا احداث شده كـه    در  با موفقيت   نيروگاه خورشيدي    9ون  تا كن  1990اوايل دهه   و   1980اواسط دهه   
در اسـپانيا نيـز اقـدامات ابتكـاري جديـدي در جهـت توسـعه                 .اسـت  مگـاوات    350توليـد بـرق آن      رفيت  ظ

  ]48[.استدست انجام در خورشيدي حرارتي هاي  نيروگاه
خورشـيدي در   -حرارتـي هـاي    كننـده   مهار انرژي خورشيد استفاده از جمـع      هاي     شيوه ترين  يكي از رايج  

دهـد كـه      مـي   گـزارش  2د واچ لـ ور مؤسـسه     از 1وينجانت سا . براي گرم كردن فضا و آب است      ها    باالي بام 

                                                 
1.Janet Sawin 
2.Worldwatch Institute 
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نـصب شـده اسـت و بـه غيـر از يـك       خورشـيدي  كننـده   آوري جمع  ميليون متر مربع150 در جهان         ًمجموعا 
 ميليـون  32 براي گرم كردن فضا يـا آب  رود از بقيه  مي كار چهارم آن كه براي گرم كردم استخرهاي شنا به        

  ]49[.شود مي خانه استفاده
قبـرس كـه از لحـاظ نـور خورشـيد غنـي هـستند اسـتفاده از                  ماننـد   هـا     برخـي كـشور   اسـت كـه     هـا     سال

فـسيلي  هـاي     سـوخت بـه   را  نيـاز خـود     تا به اين وسيله بتوانند      كنند    مي تشويقرا  خورشيدي  هاي    گرمكن آب
از لحاظ ظرفيـت در      ،آبكننده    گرمميليون متر مربع صفحه خورشيدي       4/5ن با   آلما. كاهش دهند وارداتي  

  ]50[. جريب است1300       ً  تقريبا  يا هكتار 540معادل ها  مساحت اين صفحه.رده دوم جهان قرار دارد
قـصد  فاصـله بـسيار از ديگـران مقـام اول جهـان رادارد،              با   وريآ فنبه گزارش ساوين، چين كه در اين        

، تا سال   است  ميليون متر مربع   52  بالغ بر  خود را كه در حال حاضر     خورشيدي  هاي    كننده  جمعمساحت  دارد  
از اسـت،    خورشيدي   حرارتيهاي    صفحهتوليد كنندگان   ترين    مهماسپانيا كه يكي از     ..كند برابر   ر چها 2015

هـاي    كـن  مگـر   اعم از مسكوني وتجـاري، را ملـزم كـرده كـه آب             ،نوسازهاي     همه ساختمان  2005اول سال   
. نصب كنند و بااين كار قصد دارد رهبري جهاني ايـن صـنعت را بـر عهـده گيـرد                   ها    خورشيدي بر پشت بام   
تـا  را تواند هزينه ساالنه گرم كردن آب       مي بر روي بام يك منزل مسكوني     نصب شده   يك صفحه دو متري     

فراوان اسـت جـايگزين نفـت        كشوراين  نور خورشيد را كه در      پيوسته  در حقيقت اسپانيا    . كاهش دهد % 70
  ]51[.كند  ميوارداتي

الزم براي تبديل نور خورشيد به برق يا اسـتفاده از آن بـراي گـرم كـردن                  هاي    وريآ   فن در حال حاضر  
 تـر  بـيش روز بـه روز   وريآ فـن اين  از نظر اقتصادي نيز. به خوبي توسعه يافته استها  آب و فضاي ساختمان  

بـراي   هـا   آن است كه همـه كـشور       ،ت بخشيدن به اين روند ضروري است      چه كه براي سرع    آن   .افتد  مي جا
 نشان نتشار كربن راكاهش اارزش كاهش وابستگي به نفت و      ايجاد كنند كه به مردم      هايي    مردم خود انگيزه  

   .دهند

  از زمينحاصل انرژي 
مـستقيم   كه مستقيم يا غير   كنيم    مي فكرمنابعي  به         ً  معموال  انديشيم،  مي شدني تجديدهاي    هنگامي كه به انرژي   

پرتوزا مواد  فعاليت  از  گرماي آن   (اما خود زمين يك منبع انرژي گرمايي است        .گيرند  مي تنشأاز خورشيد   
و  داغهـاي     يـا از طريـق چـشمه      حرارتي  يا از طريق هدايت     ي آن   رماكه گ ،  )گيرد  مي تأق زمين نش  اعمادر  

پايان است و     بي گرمايي-انرژي زمين . شود  مي آزاد ،دكنن  مي  را به سطح منتقل    نزمي زير كه گرماي  ،آبفشان
   .نيز خواهد بودتا زماني كه زمين وجود دارد اين انرژي 

 ازلحـاظ   ،اسـت نيـروي مـداوم      تـأمين    بـراي  يگرمايي عالوه بر اين كـه منبـع ايـده آلـ           -اما انرژي زمين  
 دي اكـسيد گـوگرد و دي        انتـشار دي اكـسيد كـربن،      ميزان  . جذاب است محيطي نيز به داليل متعدد       زيست
گرمـايي بـراي توليـد      -زمينهاي    در نيروگاه  ي كه آبميزان  . يا در حد صفر است     ناچيز آن بسيار    ازتاكسيد  
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  ]52[.شود  ميبرق گاز طبيعي مصرفهاي  آبي است كه در نيروگاه  درصديك ،شود  ميمصرفبرق 
مگـاوات بـرق     69000 حدودليت توليد   قابژاپن به تنهايي    . استالعاده     فوق گرمايي-قابليت انرژي زمين  

در ميان كشورهايي كه از لحاظ انرژي       . مين يك سوم نياز برقش كافي است      أرمايي دارد كه براي ت    گ-زمين
 قـرار   “حلقه آتش ”  اقيانوس آرام كه به اصطالح در      حاشيهتوان به كشورهاي      مي گرمايي غني هستند  -زمين

 همه كـشورهاي آمريكـاي مركـزي،    ،يلي، پرو، اكوادور، كلمبيا   اين كشورها عبارتند از ش    . دارند اشاره كرد  
و روسيه، چين، كره جنـوبي، ژاپـن، فيليپـين،          ) در شرق اقيانوس آرام   (مكزيك، اياالت متحد غربي و كانادا     

 گرمـايي غنـي هـستند     -از ديگر كشورهايي كه از لحاظ انـژي زمـين         ). در غرب (اندونزي، استراليا و نيوزلند   
خوشـبختانه  . اشاره كرد اند    كه در شكاف بزرگ آفريقا و غرب درياي مديترانه واقع شده          ي  هايتوان به آن   مي

از ايـن منبـع عظـيم    بـرداري   بـراي بهـره  را در حال حاضر بسياري از كشورها تجربه و قابليت مهندسي كافي           
  ]53[.انرژي دارند

ن كـرد   بـراي گـرم        ًقيما گرمايي، همانند انرژي خورشيدي هم براي توليـد بـرق و هـم مـست              -انرژي زمين 
ن منبـع گرمـايي در      عنـوا   بـه  همچنـين    ايـن انـرژي   از  . رود  مـي  پروري بـه كـار     و آبزي ها    ها، گلخانه  ساختمان

گرمـايي  - در استفاده از انرژي زمـين      1904بعد از اين كه ايتاليا در سال        . شود  مي فرآيندهاي صنعتي استفاده  
 ظرفيت جهاني   2003در سال   . ز اين اقدام پيروي كردند     كشور ديگر هم ا    25براي توليد برق پيش گام شد،       

 مگاوات بود كه    5800،  1990 اين رقم در سال      ؛ مگاوات رسيد  8400گرمايي به -برق حاصل از انرژي زمين    
  ]54[.رشد در اين زمينه است% 44اين نمايانگر 

 نـصف             ً  اوات تقريبـا   مگ1900ليپين با ي مگاوات و ف2000دو كشور اياالت متحد آمريكا با ظرفيت توليد         
بـرق  % 27فيليپين كه در اين زمينـه يكـي از پيـشگامان جهـان اسـت                . ظرفيت توليد جهان را در اختيار دارند      

برق خـود را  % 5 ايالت آمريكا است  ترين  كاليفرنيا، كه پرجمعيت  . كند  مي مينأه ت مورد نياز خود را از اين را      
گرمايي در پنج كشور ايتاليا،     -ي ظرفيت توليد انرژي زمين    مابق. كند  مي مينأگرمايي ت -زمينهاي    از نيروگاه 

  ]55[.مركز شده استتمكزيك، اندونزي، ژاپن و نيوزيلند م
گرمايي براي انواع مختلف گرمايش در سطح جهـان حتـي از ايـن هـم                -استفاده مستقيم از انرژي زمين    

هـاي    گرمـايي در پمـپ    -زمـين بيشترين مصرف اين نيروي     .  مگاوات برق است   12000بيشتر و معادل توليد     
 گيرنـد و بـراي كاربردهـاي مختلـف آن را ذخيـره              مـي  گرمـا را از آب گـرم      هـا      ايـن پمـپ    ؛حرارتي اسـت  

  ]56[.كنند  ميگرمايي براي گرمايش استفاده- كشور جهان از انرژي زمين30بيش از . دنساز مي
 گرمـايي گـرم   -بـا انـرژي زمـين     ا  هـ   خانـه % 93در ايـسلند،    . ايسلند و فرانسه در اين زمينه پيشگام هـستند        

  ميليون دالر به علـت اجتنـاب از واردات نفـت، صـرفه جـويي     100شوند كه به سبب آن در سال بيش از        مي
بـه دنبـال دو     . دهـد   مي گرمايي بيش از يك سوم كل انرژي مصرفي ايسلند را تشكيل          -انرژي زمين . شود مي

در فرانـسه سـاخته      گرمـايي -انرژي زمين كننده    ليد واحد تو  70، حدود   1970بار افزايش قيمت نفت در دهه       
در اياالت متحد، در رنو     . كرد  مي مينأ نفر از ساكنان اين كشور را ت       200000                           ً      شد كه گرما و آب گرم تقريبا       
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از ديگر .شود  ميگرمايي گرم- با انرژي زمين       ًمستقيما ها    واقع در ارگان خانه    1واقع در نوادا و در كالمت فالز      
 كننـد   مـي  براي گرم كردن تعداد زيـادي از نـواحي خـود اسـتفاده             گرمايي   -نيروي زمين   از  كشورهايي كه   

  ]57[.توان به چين، ژاپن و تركيه اشاره كرد مي
 هـا  ي براي گـرم كـردن گلخانـه   شمالي منبع گرمايي مطلوب   هاي    در اقليم       ً  مخصوصا    گرمايي-انرژي زمين 

شـوند   گرمـايي گـرم مـي     -كه با انرژي زمـين    هايي    لخانهروسيه، مجارستان، ايسلند و آمريكا همه از گ       . است
حمـل  هـاي   با افزايش قيمت نفت كـه هزينـه          ً    احتماال    .كنند  مي تازه در زمستان استفاده   هاي    براي توليد سبزي  

  ]58[.آتي رواج بيشتري خواهد يافتهاي  محصوالت تازه را افزايش خواهد داد، اين گزينه در سال
 هـا در ميـان آن ؛ كننـد   مـي پـروري اسـتفاده   گرمـايي بـراي آبـزي   -ي زمـين  كشور جهان از انرژ16ريب  ق
 مركز پرورش ماهي    15براي مثال در كاليفرنيا،     . توان به چين، اسرائيل و اياالت متحد آمريكا اشاره كرد          مي
اين . كنند  مي ، ماهي خاردار و گربه ماهي توليد      1آيد ماهي تيالپيا    مي زمين زير ا استفاده از آب گرمي كه از      ب

ايـن   .تـر بـالغ شـوند      شود كه ماهيان در طول زمستان هم بدون وقفه رشد كنند و سـريع               مي سببتر    آب گرم 
   .كنند  مي ميليون كيلوگرم ماهي توليد5/4مراكز در مجموع ساالنه 

 مـستقيم بـراي توليـد گرمـا         طـور   بـه گرمايي براي توليد بـرق و يـا         -تعداد كشورهايي كه از انرژي زمين     
 افـزايش پيوسـته   بنـابراين سلـسله كاربردهـاي ايـن انـرژي نيـز             .  رو بـه افـزايش اسـت            ًسريعا كنند   ي م استفاده

 براي .شود  ميمصرف آن نيز متنوع      ً  غالبا  شود  ميگرمايي كشف-هنگامي كه ارزش انرژي زمين   ]59[.يابد مي
و تهيه آب   ها    گلخانهكردن    گرم،  ها  محلهگرمايي خود براي گرم كردن برخي       -مثال، روماني از انرژي زمين    

ن يـك منبـع     عنوا  بههم  توان از زمين     ميحرارتي  هاي    پمپبا  . كند  مي استفادهها    و كارخانه  ها گرم براي خانه  
  ]60[.آوردن گرما در زمستان و سرما در تابستان استفاده كرد براي فراهمچاهكي ن عنوا بهگرمايي و هم 

چـشمه  2800براي مثال، ژاپن    . شود  مي استفادهنيز  هاي شنا    رو استخ ها    گرمايي براي حمام   از انرژي زمين  
-آب بـا انـرژي زمـين      هـا   خانـه دارد كـه در همـه آن          هتل و ميهمان   15600 حمام عمومي و     5500آب گرم،   

 اسـتخر شـناي     100گرمـايي بـراي گـرم كـردن حـدود           -د از انرژي زمـين    ندر ايسل  .گرمايي گرم شده است   
انـرژي    استخر شنا بـا    1200در مجارستان   . شود  مي  روباز هستند استفاده   در سراسر سال  ها  عمومي كه اكثر آن   

  ]61[.شوند  ميگرمايي گرم-زمين
از نيـروي  راحتـي همـه بـرق مـورد نيـاز خـود را        تواند به  مي ميليون نفر جمعيت،   222اندونزي با بيش از     

 آتشفـشان دارد كـه      500ه و   اندونزي كه در كناره غربي اقيانوس آرام واقع شـد         . مين كند أت گرمايي   -زمين  
گرمايي بـا ظرفيـت هـر يـك         - نيروگاه برق زمين   11 كه   هريزي كرد  طرحاي    برنامه ،است تاي آن فعال     128

 آسـيا   1997اين طرح به خاطر بحران مـالي        . احداث كند  مگاوات   3400 مگاوات و در مجموع      300بيش از   
اكنـون كـه توليـد نفـت        .ر احيـاي آن دارنـد     از مسير خود خارج شد اما طرفداران آن در حال حاضر سعي د            

 .كنـد ابع جديـدي از انـرژي را جـايگزين آن      منـ                           ً              يابـد، ايـن كـشور بايـد سـريعا            مـي  پيوسته كاهش اندونزي  
                                                 
1.Klamath Falls 
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گذاري بر روي نفت بر روي منبعي از انـرژي           گرمايي بر خالف سرمايه   -گذاري بر روي انرژي زمين     سرمايه

  ]62[.تواند تا ابد دوام داشته باشد  مياست كه

  كاهش سريع انتشار كربن
راهي كه تا كنون براي كاهش انتشار كربن وجود داشـته عبـارت اسـت از افـزايش                  ترين    و سريع ترين    ارزان
راه ديگر آن اسـت كـه منـابع    .  اين كار نه تنها ارزان بلكه اغلب سودآور نيز هست       ؛ مصرف انرژي  وري  بهره

شود شايد آن باشـد كـه         مي سئوالي كه در اين زمينه مطرح     ن  تري  پيچيده. انرژي را توسعه دهيم   شدني    تجديد
كـه كـه   اي  تا همين اواخر تنها گزينه. توسعه دادبراي مصرف در اتومبيل را بايد شدني  كدام سوخت تجديد  

 -بر سر آن متفق بودنـد زيـست         ً  تقريبا  همگان از زمان افزايش اوليه بهاي نفت در دهه هفتاد ميالدي تا كنون       
دو گانه سوز قابل اتصال بـه بـرق مطـرح شـده، بـرق حاصـل از بـاد بـه         هاي  بيلاتوم اكنون كه  .بود 1سوخت

  .  نيروي باد هم فراوان است و هم ارزانشود زيرا  ميجايگزين جذابي تبديل
 در ايـاالت متحـد    . اسـت اي    گذارنـده  ثيرأمصرف مقتصدانه زمين در توليد انـرژي بـادي عامـل بـسيار تـ              

كمر بند ذرت را براي استقرار يك توربين بادي بـسيار پيـشرفته بـه          هاي    يب از زمين  توان يك چهارم جر    مي
تـوان همـين انـدازه زمـين را زيـر             مي نيز.  دالر برق توليد كرد    100000خدمت گرفت و با آن ساالنه معادل        

  گالن الكل اتيليـك بـه ارزش       100 بوشل ذرت توليد كرد و از آن         40كشت ذرت برد و با محصول حاصله        
بيل را بر سر منـابع غـذايي        اتوم سوخت   ياگر هدف آن است كه رقابت اقتصاد       . دالر تهيه كرد   200تقريبي  

  ]63[. استاصل از انرژي باد بهترين گزينه برق ح،به حداقل برسانيم
اتانول هم از نظر مصرف زمين و هم از نظر مصرف انـرژي نيـشكر از همـه              توليد  از ميان منابع گوناگون     

آيد حال آن كه در ايـاالت متحـد از            مي  گالن اتانول به دست    650       ً    تقريبا    از هر جريب نيشكر   . تاستر    كارآ
خالص عملكرد انـرژي    . نصف اولي است         ً    تقريبا    شود كه   مي  گالن اتانول حاصل   350همين مقدار ذرت تنها     

  ]64[.رد است و لذا نيشكر در اين زمينه برتري بارزي دا5/1 ص عملكرد انرژي ذرت و خال8نيشكر 
 گـالوني  56 گالون بيوديزل است كه آن را بايد با عملكرد 500 در هر جريب زمين      نخلعملكرد روغن   

نكته منفي استفاده از نيشكر و روغن نخل براي توليد الكل آن است كه هر               . سويا در هر جريب مقايسه كرد     
عناسـت كـه توسـعه توليـد آنهـا          آيند كه بدين م     مي گرمسيري به عمل    و نيمه  يدوي آنها در نواحي گرمسير    
  ]65[.خواهد بود  گرمسيري از درختهاي  مستلزم پاك كردن جنگل

 كه قابليـت    استبنزيني  ـ  سوز برقي  دوگانههاي    اتومبيلكه وجود دارد    اي    هنترين گزي آرسد كار   مي نظر  به
از آن جـا كـه   . اده كـرد ن سوخت اصلي آنها اسـتف عنوا بهتوان   مياتصال به شبكه برق را دارد و از انرژي باد     

توان به سوخت اتومبيل، خواه اتانول خـواه بيـوديزل، تبـديل كـرد ايـن                  مي غذايي اساسي را  مواد تمام         ًتقريبا 
سوخت شود و از مواد  گذاري وسيع در توليد زيست     خطر وجود دارد كه افزايش قيمت نفت موجب سرمايه        

                                                 
1.Bio-fuel 
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مكن است به رقابـت مـستقيم بـين اتومبيـل سـواران      اين وضعيت م. غذايي اساسي به اين منظور استفاده شود      
كنندگان كم درآمد مواد غذايي بر سر مواد غذايي اصـلي از جملـه گنـدم، بـرنج، ذرت،              ثروتمند و مصرف  

بر سر مـواد غـذايي      ها    و پمپ بنزين  ها    اجتناب از اين رقابت بالقوه بين سوپر ماركت       . سويا و نيشكر بيانجامد   
  . در حمايت از مصرف كنندگان مواد غذايي بستگي خواهد داشتا ه اساسي، به عملكرد دولت

شـدني   در جهاني كه با تغيير مخرب آب و هوا روبروست، هركشور بايد بر اساس مجموع منابع تجديـد                 
براي كاهش را  خاص خود راهبردانرژي كه در اختيار دارد و نيز بهترين قابليت افزايش كارايي انرژي خود       

مربوط به كاهش انتشار كربن مانند وسايل خـانگي از نظـر انـرژي         هاي    وريآ فناما برخي   . كربن تنظيم كند  
  . تواند به خدمت گرفته شود  ميدوگانه سوز بنزيني ـ برقي در همه جوامعهاي  كارا و اتومبيل

در ميان كشورهاي جهان در حال حاضر ايسلند تنها كشوري است كه راهبردي براي حذف تدريجي و                 
هـاي   تمام سـاختمان % 85در حال حاضر اين كشور . تهيه كرده استفسيلي از جمله نفت    هاي    تكامل سوخ 

كـل بـرق ايـن كـشور از     % 82بـه عـالوه   . كنـد   مـي مسكوني و تجاري خود را با انرژي زمين ـ گرمايي گرم 
كنـون ايـن   ا. آيد  ميشود و بخش عمده باقيمانده آن نيز از انرژي زمين گرمايي به دست  مي نيروي آب تهيه  

اكنـون كـه اولـين      . كند  مي  و توليد هيدروژن استفاده    كشور از برق ارزان حاصل از آب براي الكتروليز آب         
كار كرده، كـشور بـه    هايستگاه هيدروژني يا پمپ هيدروژني آن در ريكجاويك پايتخت اين كشور شروع ب       

 مرحله بعد كشور قصد دارد كـه        در. كنند روي آورده است     مي كه با سلول سوختي كار    هايي    سمت اتومبيل 
داراي سلول سوختي تبديل كند و سـرانجام ناوگـان مـاهيگيري خـود را               هاي    خود را به اتومبيل   هاي    اتومبيل

  ]66[.كه در قلب اقتصاد اين كشور قرار دارد نيز به سلول سوختي مجهز نمايد
يد مربـوط بـه بخـش اتومبيـل         دست آ  هتواند در زمينه كاهش انتشار كربن ب        مي بزرگترين دستاوردي كه  

متذكر شـديم در ايـاالت متحـد ايـن قابليـت وجـود دارد كـه ميـزان                       ً    قبال    همان طور كه  . اياالت متحد است  
 در تمام جهان به كار گرفتـه         الگو اگر اين . كاهش داد % 85اي    كننده   خيره طور  بهرا  ها    مصرف بنزين اتومبيل  

  ]67[.كاهش توليد نفت تطبيق دهدكند تا خود را با شرايط   ميشود به دنيا كمك
عنـوان   هانـرژي بـادي بـ            ً    احتماال    براي اياالت متحد كه از نعمت انرژي ارزان باد به وفور برخوردار است            

تواند برق الزم براي گرم كردن،        مي در اين كشور نيروي باد    . كانون اقتصاد جديد انرژي ظهور خواهد كرد      
قوس الكتريكي بـسيار    هاي    ي توليد فوالد را با استفاده از كوره       و حت ها    سرد كردن، آشپزي، سوخت اتومبيل    

برق خود را از سدهاي موجـود و        % 7اياالت متحد كه    . مين كند أروند ت   مي براي ذوب فوالد به كار    كارا كه   
هـاي   آورد منابع بالقوه عظيمي از انرژي زمين ـ گرمايي در ايالت   ميسيسات هيدرو الكتريكي آنها بدستأت

خورشيدي هاي    از سلول برداري    چنين در سراسر كشور از قابليت عظيم بهره        ود در اختيار دارد و هم     غربي خ 
   ]68[.برخوردار است

روز افـزون از منـابع انـرژي        بـرداري     آلمان قصد دارد كه با افزايش مداوم كارايي انرژي خود و نيز بهره            
آلمان قصد دارد كـه   .  كاهش دهد       ًشديدا ن خود را    كيد ويژه بر انرژي باد ميزان انتشار كرب       أشدني با ت   تجديد
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افـزايش كـارايي    هـاي     وريآ  فـن  تـرين    كل مصرف انرژي خود را از طريق استفاده از پيـشرفته           2050تا سال   
آلمـان  . مين خواهـد شـد    أشدني تـ   تجديدهاي    آن از انرژي  % 45مانده   باقي% 63 و از    كاهش دهد % 37انرژي  

خورشـيدي متكـي خواهـد بـود و بـراي گـرم كـردن               هـاي     ي بـاد و سـلول      انـرژ  ه بـ  شدت  بهبراي توليد برق    
  ]69[.حرارتي خورشيدي سود خواهد جستهاي  و گرم كردن آب نيز از پنلها  ساختمان

ايـن كـشور بـيش از     . گرمـايي كـشور اسـت     ـ  در اندونزي آينده انرژي در دست منابع عظيم انرژي زمين         
 الزم است، انرژي زمين ـ گرمايي در اختيـار دارد و در عـين حـال    آنچه براي تامين تمام نيازهاي آن به برق 

تواند منـابع بـسيار فـراوان خورشـيدي و بـادي خـود را نيـز گـسترش دهـد و از بـرق آنهـا بـراي رانـدن                                مي
         ً      كنـد و كـال       مـي  مينأاز برق مورد نيـاز خـود را از آب تـ           % 11اندونزي  . سوز سود جويد   دوگانههاي    اتومبيل

  ]70[.شدني انرژي را در اختيار دارد  منابع تجديددامنه وسيعي از
خورشيدي نقـش   هاي    خورشيدي و پنل  هاي    در اسپانيا كه در سراسر سال غرق نور خورشيد است سلول          

چنين اسپانيا با سـرعت از منـابع انـرژي           هم. مين برق، گرما و سرما بر عهده خواهد داشت        أبسيار بزرگي در ت   
  ]71[.جويد  ميد بهرهبادي عظيمي كه در اختيار دار

مين سوخت اتومبيل از طريـق الكـل        أت كفايي در  همتايي دارد زيرا در اين كشور خود        بي برزيل موقعيت 
عالوه بـر نيـروي عظـيم آب ايـن          . آيد تا چند سال ديگر حاصل خواهد شد         مي اتيليكي كه از نيشكر بدست    

خورشـيدي نيـز    هـاي     پنـل . خواهنـد كـرد   براي آن بـرق توليـد       ي خورشيدي نيز    ها  كشور انرژي باد و سلول    
تواند يكي از اولين كشورهاي بزرگي باشد كه مصرف سوخت            مي برزيل. مين خواهند كرد  أگرماي آن را ت   

  ]72[. كلي كنار بگذاردطور بهفسيلي را 
آيد اما قابليت بزرگي در زمينه استفاده         مي دست هبرق كشور از نيروي آب ب     % 15در چين هم اكنون نيز      

تواند توليد كنوني برق خود را فقط با استفاده از انرژي بـاد دو                مي راحتي هچين ب . نرژي بادي وجود دارد   از ا 
برقـي و    ــ  دوگانـه سـوز بنزينـي     هـاي     چين نيز مانند اياالت متحد با اسـتفاده از تركيبـي از اتومبيـل             . برابر كند 

گـذاري سـنگين در       سـرمايه  چنـين  هـم و  بـه بـرق شـبكه       افزودن يك باتري ذخيره دوم و امكان اتصال آنها          
 كـاهش   شـدت   بهاز منابع عظيم باد خود ميزان مصرف بنزين و وابستگي خود به زغال سنگ را                برداري    بهره
   ]73[.دهد

شـود قابليـت بـسيار      مـي  دريـا توليـد  ياحلسفراهاي  در نيروگاه      ً  عمدتا  در انگلستان برق حاصل از باد كه  
 از آن برخوردار است، و                                              ً        به اضافه نيروي موج آب، كه اين كشور وسيعا         اين انرژي   . عظيمي براي رشد دارد   

تواند بخش عمده نياز كشور بـه انـرژي را بـرآورده              مي خورشيدي براي گرم كردن آب    هاي    استفاده از پنل  
   ]74[.كند

ژي تواند بقيـه انـر      مي كند، نيروي باد    مي مينأبرق كشور را ت   % 42در آرژانتين كه هم اكنون نيروي آب        
 منابع بـاد جهـان   ترين  يكي از غني1در اين كشور منطقه بسيار وسيع پاتاگونيان. مين كندأرا تموردنياز كشور  

                                                 
1.Patagonian 
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بسيار زيادي براي اسـتفاده از بـرق خورشـيدي و اسـتفاده از              هاي    عالوه آرژانتين قابليت   هب. را در اختيار دارد   
  ]75[.خورشيدي در اختيار داردهاي  پنل

مين انـرژي مـورد نيـاز خـود بـه تعـداد انـدكي از                أ روز افزونـي بـراي تـ       طـور   بـه ن  طي قرن گذشته جهـا    
قـرن  . آورد  مـي  جهان پيوسته بـه منـابع انـرژي محلـي روي          در قرن حاضر    . كشورهاي خاور ميانه وابسته شد    

بـه جـاي    . كنـيم   مي هآن را نظار  شدن    اقتصاد انرژي بود، حال آنكه امروز ما محلي       شدن    گذشته شاهد جهاني  
كـشور  هـر    كه در قرن گذشته رايج بود، در قـرن بيـست و يكـم                “خورد  مي  به همه  اندازه كه يك   ” استسي

براي خود بر اساس منابع انرژي تجديد شدني و قابليت خود براي افزايش كارآيي انرژي راهبرد خاصـي در   
  . زمينه انرژي خواهد داشت

اقتصادي خوبي كه گذار انـرژي در بـر دارد          ويژه كشورهاي در حال توسعه، خبر        هبراي همه كشورها، ب   
 با اينكه آلمان هنـوز در  . است بر-كار فسيلي هاي  تر از سوخت آن است كه اقتصاد جديد انرژي بسيار بيش    

شدني آن تعـداد بيـشتري را نـسبت          تجديدهاي    انرژي قرار دارد، هم اكنون صنعت انرژي      گذار  مراحل اوليه   
در جهـاني كـه بـا مـشكل بيكـاري      . آن در اسـتخدام دارد اي   هـسته  وليبه صنايع بسيار قديمي سوخت فـسي    

  ]76[. خبر خوشايندي است                     ًروبروست اين خبر واقعا 
و رهـا كـردن     شـدن     تهـي نفت و گاز و معادن زغـال سـنگ كـه            هاي    گذاري در ميدان   بر خالف سرمايه  

هـاي    بـادي، سـلول   هـاي      تـوربين  هـر چنـد   . ذير بود، منابع جديد انرژي پايـان ناپذيرنـد        ناپ تناببعدي آنها اج  
حرارتــي خورشــيدي همگــي بــه تعميــر نيــاز دارنــد و گــاهي بايــد تعــويض شــوند، هــاي  خورشـيدي و پنــل 

  . اين چاه خشك نخواهد شد.  نامحدود دوام بياوردطور بهتواند   ميگذاري اوليه سرمايه



  

10  
  

  طراحي شهرهاي پايدار
  
  
  
  

يي به شهر بزرگي دعوت شده بودم هنگامي كه راننده مـرا     چند سال پيش كه براي شركت در يك گردهما        
 اين شهر كـه  .توجه مرا جلب كردها  و پاركينگ ها     حضور سنگين اتومبيل   ،برد  مي از هتل به مركز كنفرانس    

 ميليـوني تبـديل شـده، تكامـل خـود را در دوران              3نيم قرن پيش قرارگاهي كوچك بود و اكنون به شهري           
بهتـرين شـاخص قابـل    ها  به پاركينگها  م رسيد كه نسبت پارك    نظر  بهدر آن لحظه     .اتومبيل طي كرده است   

دهـد آيـا شـهر بـراي مـردم طراحـي شـده يـا بـراي                    مـي   شاخـصي كـه نـشان      ،زيست بودن يك شهر اسـت     
  ]1[.ها اتومبيل

در شهرهاي مكزيكوسيتي، تهران، بانكوك، شانگهاي و صـدها شـهر            .اند  گرفتار مشكل شهرهاي جهان   
نفس كشيدن در برخي شهرها ماننـد آن اسـت كـه انـسان              . كند  مي يفيت زندگي روزانه پيوسته افت    ديگر ك 

هاي  و خيابانها  در بزرگراه كه مردم روزانههايي   در اياالت متحد تعداد ساعت    . روزانه دو بسته سيگار بكشد    
  ]2[.افزايد  ميهاآناستيصال شود و بر   ميتر هر ساله بيش شوند  ميبيل اسيراتومشد در  و آمد پر

تغييـر و   ترين     يكي از چشمگير   .در واكنش به اين شرايط، شاهد ظهور نوع جديدي از شهرنشيني هستيم           
 بـه مـدت   1998 از سال 2 پنالوساه پايتخت كلمبيا رخ داده است كه انريك  ،1تحوالت مدرن شهري در بوگوتا    

داران   بيـل اتومتواند زنـدگي      مي د كه چگونه  فكر اين نبو  او شهردار شد به     وقتي كه   . سه سال شهردار آن بود    
خواسـت بدانـد كـه بـراي        مي در عوض وي  . بهبود بخشد  دادند،  مي جمعيت شهر را تشكيل   % 30را، كه تنها    

  ]3[.تواند انجام دهد  مي چه-بيل مواتيعني اكثريت فاقد –از مردم % 70
پذير باشد براي همه افراد مناسب      براي كودكان و افراد مسن دل      پنالوسا دريافت كه شهري كه محيط آن      

                                                 
1.Bogotá 
2.Enrique Peñalosa 
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با ديدگاهي كه نـسبت بـه شـهري كـه بـراي مـردم             او ظرف چند سال كيفيت زندگي شهري را       . خواهد بود 
روها ممنـوع   بيل را در پياده   اتومتوقف  داري   شهر ،تحت رهبري او  . طراحي شده باشد داشت، دگرگون كرد     

صدها و موفق رفت و آمد سريع با اتوبوس را بر قرار      ، نظام بسيار    كردسازي    پارك احداث يا نو    1200كرد،  
مخصوص پياده روي احداث كرد، ترافيك ساعات اوج شـلوغي را           هاي    رو و خيابان   كيلومتر مسير دوچرخه  

 در بهبود وضعيت محله زندگي خـود                              ً     و شهروندان را مستقيما     ،كاهش داد، يكصد هزار درخت كاشت     % 40
پديـد آورد و     مـدني  ميليون مردم ساكن شهر حـس مباهـات        ر دل هشت  با انجام اين كار وي د     . شركت داد 

واشـينگتن  هـاي     از خيابـان  تر    بوگوتا امن هاي    خيابان موجب شد در اين كشور پاره پاره از جنگ و تعارض،          
  ]4[.دي سي باشد
ا هـ   پـارك   و ، كلـي  طـور   بهها    ي عمومي با كيفيت مناسب پياده     هافضا ” دارد كه   مي  پنالوسا اظهار  انريك

همچنـين  ” افزايـد   مـي وي“ .در جامعـه دموكراسي واقعـي  هستند حاكي از عملكرد  شواهدي ، اخصطور به
ساالر اهميت دارند چرا كه تنها جاهايي هـستند كـه مـردم در               و فضاهاي عمومي براي جامعه مردم     ها    پارك

ه همـان انـدازه در سـالمت        بـ هـا     در هر شهر پـارك    ..... .شوند  مي با يكديگر روبرو  ت افراد برابر    صور  بهآنها  
هـا   گويد كه در بودجه غالب شهر  ميوي در اين زمينه“ .شهر ضروري هستند كه آب شهر روحيجسمي و 

 و  منابع نا محـدود    ،بيلاتوممخصوص  فضاهاي عمومي    يعني   ها،  جاده” بر عكس  .چنين چيزي مشهود نيست   
مخـصوص   عمـومي هـاي   فـضا  يعنـي  هـا،  ركمانند بودجه پـا تر   كنند و بودجه آنها كم      مي دريافتي  تر  بيش

از فـضاهاي  هـا   بيـل اتوميافتـه بـه    چرا فـضاهاي عمـومي اختـصاص   ” پرسد  مياو“ .يابد  ميكودكان، كاهش
  ]5[ “شوند؟  ميتلقيتر  يافته به كودكان مهم عمومي اختصاص

ــشيني  ــد شهرن ــسفه جدي ــن فل ــست،در حمايــت از اي ــا ني ــاس موكــوس . پنالوسا تنه ــشين وي،آنتان  ،1جان
ريـزان دولتـي در همـه جـا پيوسـته            هم اكنون برنامه  . كند  مي اصالحاتي را كه وي در بوگوتا بنياد نهاد دنبال        

را براي مردم طراحي كنند نه      ها    شهراز آن طريق    هستند كه   هايي    جستجوي راه در  و   زنند  مي تجربهدست به   
امـا در جهـاني     . كنـد   مي ستايي چنين نيز  رو      ً    عمدتا    و در جوامع  دهد    مي تر  بيشبيل نويد تحرك    اتوم. بيلاتوم
 افـزايش هـا     تعـداد اتومبيـل   وقتي  .  و شهر وجود دارد    اتومبيلبين  ذاتي  تضادي  شود،    مي نشينشهرپيوسته  كه  
  ]6[.كنند  ميديگر نه تحرك كه عدم تحرك ايجادها  بيلاتوميابد از يك نقطه به بعد  مي

بـا دوري جـستن از    ل توسـعه برخـي از شـهرها     حـا در  هاي    هم در كشور  در كشورهاي صنعتي و در      هم  
 واقـع در    3 شـهردار سـابق كوريتيبـا      2جـيم لرنـر    .اند   چشمگيري افزايش داده   طور  بهبيل تحرك شهري را     اتوم

كـه  نظامي را طراحي كرد و به كار گرفت؛ جديدي حمل و نقل  نظامبرزيل يكي از نخستين افرادي بود كه  
تـا كنـون     1974 از سـال     .كنندگان آن شهر اسـت     شد و آمد مناسب حال ارزان و   لي  وكند    نمي تقليداز غرب   

                                                 
1.Antanas Mockus 
2.Jaime Lerner 
3.Curitiba 
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بيـل شخـصي    اتوممردم شـهر    يك سوم   هر چند   .  بازسازي شده است                ً كوريتيبا كامال  مسافر  حمل و نقل    نظام  
روي  اتوبوس سـواري، دوچرخـه سـواري و پيـاده         . نا چيز است  در حمل و نقل شهري      اين افراد   نقش  دارند،  

تـا كنـون     1974از سـال    . دوش  مي با اتوبوس انجام  ي  شهرهاي  سفر دو سوم تمام  ب است و    در شهر غال       ًكامال 
  ]7[.ه كه رقم چشمگيري استتقليل يافت% 30ها  اتومبيلاما ترافيك ه جمعيت شهر دو برابر شد

در سـال   . جدا از رشد خود جمعيت، شهرنشيني اكنون رونـد جمعيـت شـناختي غالـب دوران مـا اسـت                   
 9/2 تعـداد آنهـا بـه        2000تـا سـال      .شـهرها بودنـد     سـاكن   ميليون نفر از مردم جهان     150ا   ميالدي تنه  1900
 بـيش از نيمـي از جمعيـت كـره زمـين در شـهرها       2007تا سـال  .  برابر شد19يعني  نفر افزايش يافت     دميليار

  ]8[.شهر نشين خواهيم بوداي  د كرد يعني براي اولين بار در تاريخ ما گونهنزندگي خواه
 شـهر جهـان   408امروز جمعيـت  . ندداشت  نفر جمعيت  ميليونيك  ها    شهرتنها معدودي از     1900ال  در س 
جمعيـت  تـر      ميليـون نفـر يـا بـيش        10 كالن شهر وجود دارد كه هر يك         20يك ميليون نفر است و      حد اقل   
ر جمعيـت    ميليون نف  19شهر مكزيكوسيتي با    . جمعيت كانادا است  بيش از    ميليوني توكيو    35جمعيت  . دارند
، )شـد   مـي  بمبئـي ناميـده       ً      قـبال     كـه (1نيويورك، سـائوپولو، مـومبي    .  معادل كشور استراليا جمعيت دارد           ًتقريبا 

   ]9[.قرار دارندآن و شانگهاي نيز با فاصله كمي بعد از  س آيرسئنودهلي، كلكته، بو

  اكولوژي شهرها
توانـد ايـن همـه را         نمي ست و طبيعت  وجود شهر مستلزم تجمع شديد مواد غذايي، آب، انرژي و مواد خام ا            

 زباله، فاضـالب    شكل  بهآنها  مجدد  كردن    و سپس پراكنده  مواد  اين  انبوه  جمع آوري   . در يك جا گرد آورد    
  . كشد  ميبه چالشمديران شهرها را در همه جا  ،آب و هواهاي  و آالينده

شهرها . جا آلوده شده است   هواي شهر در همه     . راي زندگي نيستند  جاي سالمي ب  اكثر شهرهاي امروزي    
اند، انسان را از فعاليت فيزيكـي        به اتومبيل متكي  نيستند و   دوچرخه سواري يا پياده روي سازگار       با  كه ديگر   
  اكنـون نتيجـه  در . شـوند   مـي كنند و موجب عدم تعادل بين كالري ورودي و كالري مصرفي بدن    مي محروم

بـا   .تبديل شـده اسـت  گيري   همهبه يكر حال توسعه چاقي هم در كشورهاي صنعتي و هم در كشورهاي د        
 2يشناس  گير متخصصان همه ،  در سراسر جهان  داراي اضافه وزن    انسان  نفر  ميليارد  يك  از   بيش   وجود  بهتوجه  

 كنند، خطري كه ابعاد آن از نظر تـاريخي   ميچاقي را خطر بسيار بزرگي براي بهداشت عمومي تلقي     اكنون  
از ي  قلبي، افزايش فشار خون، بيماري قند و افزايش بروز تعداد         هاي     ايجاد بيماري  سابقه است و منبع مهم     بي

  ]10[.استها  سرطان
ايـن  شـود امـا       مي مربوطار،  ابتدا با كشتي و بعد قط     پيشرفت در حمل و نقل،      به  تكامل شهرهاي امروزي    

باري ايجاد كرد   هاي    ولهمحم چنان قدرت تحركي براي مردم و        ارزاننفت  با  همراه  سوز بود كه     موتوردرون
                                                 
1.Mombai 
2.Epidemiologists 
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   .صعود كردمصرف انرژي نشين شد  جهان شهر كه چندان.انجاميدبيستم  قرندرها  شهرالعاده  رشد خارق كه به
 اما شهرهاي امروز  . به مواد غذايي و منابع آب روستاهاي اطراف خود متكي بودند                ً    عمدتا    شهرهاي اوليه 

    ً     مـثال    .انـد   د غذا و آب به منابعي بـسيار دور از خـود وابـسته             حتي براي بسياري موارد ضروري خود مانن           ً  غالبا   
 كيلومتر با آن    970كند كه قريب      مي مينأشهر لوس آنجلس بخش اعظم آب خود را از رودخانه كلورادو ت           

بايد آب    مي كند اكنون   مي  متري زندگي  3000جمعيت رو به رشد مكزيكوسيتي كه در ارتفاع         . فاصله دارد 
از شهر تر   كيلومتري شهر كه در ضمن ارتفاع آن يك كيلومتر كم150يار از محلي واقع در بساي  را با هزينه 

 صـحبت از آن اسـت كـه آب از           1پكـن در  . است به شهر تلمبه كند تا منابع آب ناكافي خود را تقويت كند            
  ]11[. كيلومتر دورتر از آن است به شهر حمل شود1500رودخانه يانگ تسه كه 

برنج مـورد   . دهد  مي  نشان خوبي  بهآيد و توكيو اين مطلب را         مي تري  دورهم   اصل باز فوغذاي شهرها از    
 حفاظـت آنـان را   زمـين       ً  شـديدا  نياز توكيو هنوز هم از طريق كشاورزان بسيار مولـد خـود ژاپـن كـه دولـت         

. شود  مي نميأاستراليا ت از  و  امريكاي شمالي   بزرگ  هاي    از دشت       ً    عمدتا    اما گندم آن  . شود  مي مينأكند، ت  مي
 اياالت متحد آن از ناحيه غرب ميانه       و سوياي اياالت متحد است    ناحيه غرب ميانه    محصول        ً    عمدتا    ذرت آن 

  ]12[.شود  مي برزيل تهيه2و ناحيه سرادوي
و سپس حمل و نقل آنهـا بـه    ها    شهربه داخل    حمل و نقل مواد   براي  الزم را   انرژي  بخش عمده   نفتي كه   

قيمـت نفـت بـر    رفـتن   بـاال . آيد  ميدست  دورينفتهاي  ميداناغلب از  خود   ،آورد  مي خارج از شهرها فراهم   
ثير خواهد  أ آورده اند، ت   وجود  بهكه شهرها   هايي     حومه ربتر    بيشاز آنها   اما   ،داشتثير خواهد   أروي شهرها ت  

  . گذاشت
فزاينـده آب و  كمبـود  .  چنـين نيـست                                             ً          شود كه شهرنشيني ادامه خواهد يافت امـا ضـرورتا           مي  تصور      ًغالبا 

رفتـه   رفتهخود  ممكن است    ،شود  مي طوالنيهاي    تحمل و نقل آب در مساف     صرف   كه   يهزينه باالي انرژي  
هـم اكنـون بـا كمبـود مـزمن آب         شـهر چـين      400             ً  ن مثال حدودا   عنوا  به. را محدود كند  گسترش شهرنشيني   

  ]13[.روبرو هستند
 بـا توجـه بـه ايـن         4“با طبيعـت  يي هماهنگ   ها ساخت شهر  :بوم شهرها ”  نويسنده كتاب  3ريچارد رجيستر 

در اين كـه  او  .  بنيادي مورد بازنگري قرار دهيم     طور  بهرا  طراحي شهرها   كه  گويد وقت آن رسيده       مي پيشينه
رود و   مـي اما از اين هـم فراتـر  با پنالوسا موافق است     ها    بيل  اتومنه براي    طراحي شوند  شهرها بايد براي مردم   

 اتومبيـل شـوند كـه سـاكنان آن بـه       مـي طراحياي  گونه ه بهي ك شهرهاي يعني   كند  مي تصحبها    شهر پياده از  
پياده بروند و يا از وسايل حمـل         بروند يا    خواهند  مي غالب نقاطي كه  توانند به     مي نخواهند داشت زيرا  نيازي  

  ]14[.و نقل عمومي استفاده كنند
                                                 
1.Beiging 
2.Cerrado 
3.Richard Register 
4.Ecocities: Building Cities in Balance with Nature 
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يست كـه در حـال كـار اسـت، نـه ايـن كـه         ت نظامي نگر  صور  بهبه شهر بايد    گويد    مي چنين رجيستر هم 
بايـد در  هـا   كند كـه شـهر    مياستداللاي  كننده او به نحو قانع . كند  مي اجزاي آن كار كنند بلكه كل آن كار       

   ]15[.محلي خود ادغام شوند نه اين كه به آنها تحميل شوندهاي  اكو سيستم
 شـهركي اسـت   كـه    ،1سـان لـوئي ابيـسپو     كاليفرنيايي  ادغام شهرك    ي را كه در اثر    شرايطمباهات  وي با   

شـهر   ايـن ” :دهـد   مـي اكو سيستم محلي ايجاد شده شـرح  ، درلوس آنجلسپنجاه هزار نفري واقع در شمال     
 در كنـار آنهـا     كـه  هـايي   را براي احياي نهر زيباي خود اجرا كرده است با چندين خيابـان و پاسـاژ               اي    پروژه

قبـل  . شوند و مردم عاشق آن هـستند        مي ري اصلي شهرك متصل   تجا قرار دارند كه به خيابان    هايي    فروشگاه
مسدود شود، پاركينگي كوچك به پارك تبديل شود، نهر احيـا شـود و خيابـان              ها    از اين كه يكي از خيابان     

 بود  خاليها    مغازه% 40 يعني همان نهر قرار گيرد، در مركز شهر          ‘داالن طبيعت  ’ راحتي در دسترس   هاصلي ب 
شـما در   . واضح است كه اين پـروژه خيلـي محبوبيـت دارد          . به صفر رسيده است   ها    اين مغازه و اكنون ميزان    

اندازد آن هم در جايي كـه         مي و نسيم روحنواز خش خشي در درختان      .... نشينيد  مي رستوران خود كنار نهر   
طبيعـي و  ي هـا  انـداز  شمچـ “ .صفاي آن را بر هم نزده اسـت ها  و گرماي اگزوزها  اتومبيلهنوز سر و صداي 

  ]16[.كشاورزي دور تا دور سان لوئي ابيپسو را در بر گرفته است
بخشي از منظره و دورنماي سرزمين محلي است و شـهر بايـد              از نظر رجيستر طراحي شهر و بناهاي آن        

طراحي شـوند كـه تـا حـد ممكـن           اي    گونه هبايد ب ها    ساختمان    ً    مثال    .از امكانات زيست بوم محلي سود جويد      
ميسر است كه بخش عمـده نيـاز        ً  كامال  ها با شرايط موجود اكنون براي شهر   .  طبيعي گرم و سرد شوند     طور  به

 سيـستم  در جهان بعد از نفت. كنند تأمين  به آب از طريق بازيافت و تصفيه آب و مصرف مجدد آن           را  خود  
تمـام خواهـد    ان  گر  كم آب جهان بسيار   هاي     ديگر براي بسياري از شهر     “آب را فالش كن و فراموش كن      ”

هـاي    در زمـين ،تـازه هـاي    بويژه ميـوه و سـبزي  ،يابد توليد مواد غذايي  مي چندان كه بهاي نفت افزايش    . شد
   ]17[.گسترش خواهد يافتها  خالي افتاده شهر و پشت بام

درجهـاني كـه بـه كمبـود        . آتي ممكن است روند شهر نشيني كند و يا حتي معكوس شـود            هاي    در سال 
افزايش يابـد و شـرايط تجـارت          ً  شديدا  نرژي مبتالست امكان دارد ارزش هر يك از اين منابع   زمين، آب و ا   

بـوده  هـا     از آغاز انقالب صنعتي تا كنون شرايط تجارت هميشه به نفع شهر           . بين شهر و روستا را متحول كند      
تـرين   مين و آب به كميـاب  اما اگر ز.اند  يعني منابع كمياب را، در اختيار داشته    ،وريآ   فن زيرا آنها سرمايه و   

كـه ايـن منـابع كميـاب را در      هـا     منابع تبديل شوند ممكن است در بسياري موارد شرايط به نفع مردم روسـتا             
 انـرژي متكـي خواهـد بـود و بخـش     شـدني   بـه منـابع تجديـد         ً     عمـدتا    اقتـصاد جديـد   .  دارند تغيير كند   اختيار

   ]18[.آيد  مياز مناطق روستايي به دست سوخت،- بويژه انرژي باد و زيستها، تناسبي از اين انرژي بي
 كه پيوسته تصور ما از مسافت و دسترسـي و تحـرك             ،تكامل اينترنت نيز   گذشته از كمبود منابع طبيعي،    

                                                 
1.San Luis Obispo 
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 ، عالوه بر ديگر اثرات خود  ،قابليت تماس سريع از راه دور     . دهد، بر شهرنشيني اثر خواهد داشت       مي را تغيير 
تجارت و خريد اينترنتي كه قـدرت انتخـابي كـه در            .  زندگي در شهر را كاهش دهد      تواند امتياز ناشي از    مي

را  بـزرگ هاي    نقش فروشگاه  است نيز ممكن است    تر  بيشدهد از هر فروشگاه بزرگي        مي اختيار انسان قرار  
  . كندتر  و خدمات كم رنگها  انواع كاال تأمين ن منبععنوا به

  طراحي مجدد حمل و نقل شهري
رو و   بر تركيبي از خطوط راه آهن، خطـوط اتوبـوس، مـسيرهاي دوچرخـه             حمل و نقل شهري كه       هاي  نظام
محـيط  و نيـز ايجـاد      حمـل و نقـل ارزان       تحـرك و     تأمين   را براي امكان  بهترين  مبتي هستند   رو   پيادههاي    راه

 ي رويزيـر زمينـ  مين تحـرك بـه راه آهـن    أتـ پيوسته بـراي  كالن شهرها . كند  ميزيست شهري سالم فراهم  
تا حدي بـه انـدازه    زميني داشته باشند يا راه آهن روي زميني يا هر دو،           زير اين كه شهرها راه آهن    . آورند مي

تـري    گزينه جـذاب   قطار سبك شهري           ً  غالبا  در شهرهاي متوسط  . شهر و موقعيت جغرافيايي آن بستگي دارد      
  . است

ن از نظر محل جغرافيـايي ثابـت هـستند و    خطوط راه آه.  است نظام حمل و نقل شهر    د  راه آهن بنيا  نظام  
راه خطوط  وقتي  . توانند روي آن حساب كنند      مي وسيله حمل و نقل دائمي است كه مردم       راه آهن يك     لذا

مـسكوني مرتفـع و   هـاي   مجموعـه  و اداريهـاي   تمركـز سـاختمان  محل آن به هاي   گره گاه آهن مستقر شد    
  .شود  ميتبديلها  مغازه

يعنـي  ،  حمـل و نقـل عمـومي      هـاي     نظـام تـرين     ابتكـاري يـادآور شـديم برخـي از        تر    همان طور كه پيش   
بـه عمـل    ، در كوريتيبا و بوگوتـا       انتقال داده است  ها     اتوبوس بهها    اتومبيلكه جمعيت عظيمي را از      هايي    نظام

بـا خطـوط     كـه    ،1ميلنيـو س  ناتر يا   ، بوگوتا )BRT(سريعنقل اتوبوسي    و موفقيت سيستم حمل  . در آمده است  
ا در شش شهر ديگـر كلمبيـا بلكـه          هكند، نه تن    مي جابه جا مردم را سريعا در سراسر شهر       اي    ريع السير ويژه  س

 مكزيـك،   ،تـوان پكـن     مـي  هـا   ايـن شـهر   از جملـه    . شود  مي ي جهان پيوسته تكرار   ديگر شهرها   برخي از   در  
نيـز در حـال طراحـي سيـستم         چـين    چندين شهر ديگـر آفريقـا و      . و كوئيتو را نام برد     هلو، سئول، تايپ  وسائوپ

BRT ـ لوس آنجلس هم  در كمال مسرت همگان ـ  ي كشورهاي صنعتي از جمله اتاوا وحتي شهرها. هستند
  ]19[.انديشند  ميBRTاكنون به سيستم 

عوارضي براي ورود اتومبيـل بـه شـهر وضـع      ي و آلودگي هوابرخي شهرها براي كاهش ازدحام ترافيك     
هايي    هاست پيشگام ابتكار در حمل و نقل شهري است براي ورود به تمام جاده               سنگاپور كه مدت   .اند  كرده

شود   مي ها  جادهاين  به مجرد اين كه اتومبيلي وارد       . شود ماليات وضع كرده است      مي شهر منتهي به مركز   كه  
زه كنند و بعد كارت اعتباري مالـك اتومبيـل را بـه انـدا               مي اييشناس  حساس الكترونيكي آن را   هاي    شاخك

موجود در شهر سنگاپور را كاهش داده و هـواي          هاي    اين كار تعداد اتومبيل   . كنند  مي تعرفه مربوطه بدهكار  
                                                 
1.Trans Milenio 
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  ]20[.بيشتري را نسبت به ساير شهرها براي مردم فراهم آورده استتحرك و تر  تميز

ر لنـدن كـه   د .انـد  پيوسـته سـنگاپور  نيز بـه  لندن و چندين شهر نروژي از جمله اسلو، برگن و تروندهايم          
كش يك قرن پيش يكـسان       اسبهاي    با سرعت كالسكه  در آن   ها    چندين سال پيش ميانگين سرعت اتومبيل     

از راننـدگاني كـه بـين       ماليـاتي كـه     پوند  پنج   .مالياتي بر ازدحام ترافيكي وضع شد      2003بود، در اوايل سال     
شد به سرعت شمار وسـايل نقليـه را           مي شدند اخذ   مي واردمركز شهر    به    بعد از ظهر   6:30 صبح تا    7ساعات  

صـدا را نيـز كـاهش     و در همـان حـال آلـودگي و سـر     كـرد و تر  را روان ها    رو رفت و آمد خود   كاهش داد و    
  ]21[.داد

به مركـز شـهر از اتوبـوس    رفتن   شمار افرادي كه براي،تعرفه جديدوضع اين در طول اولين سال پس از    
 بـه مركـز شـهر   هـا    رفت و آمـد ماشـين  ،عوارضز زمان برقراري اين    ا .افزايش يافت % 38كردند    مي استفاده

شـمار  . كاهش يافتـه اسـت  % 30 خير افرادأتو ميزان  هكاهش يافت % 18يعني  مورد    هزار 70 تا   65لندن روزانه   
 6/10 به   7/8 و از    هافزايش يافت % 21 مهمهاي     و سرعت وسايل نقليه در شاهراه      هافزايش يافت % 17 ها  دوچرخه

  ]22[.ه استدر ساعت رسيدمايل 
واقع  هاي صاحبان كسب و كار   % 65 ،وجود داشت ها    سود كسب و كار   كاهش  بر خالف وحشتي كه از      

اكثريـت قابـل    . غييري در سـود نهـايي آنـان ايجـاد نكـرده اسـت             هيچ ت كه اين وضع    اند    گفتهركز لندن   مدر  
ثير مثبتـي در سـيماي شـهر داشـته          أيه ت مرور وسايل نقل   و كه كاهش عبور  معتقدند  توجهي از صاحبان مشاغل     

اي  اكنون شهر كارديف نيز وضع مالياتي مشابه ماليات فـوق را تحـت بررسـي قـرار داده تـا در آينـده                   . است
اسـتكهلم،  تـوان     مـي  انـد   ايـن تـدبير را مـورد توجـه قـرار داده           از ديگر شهرهايي كه      .نزديك به اجرا درآيد   

آلـودگي  نيـز بـراي برخـورد بـا         مقامـات فرانـسه     . را نـام بـرد    رسـلونا   لو، سان فرانسيـسكو، مـيالن و با       وسائوپ
موفـق عـوارض بـراي       كـاربرد بـسيار   ايـن   .هـستند ترافيـك   پاريس به دنبال اعمال عوارض      هواي  كننده    خفه

مورد بحـث قـرار گرفتـه        11بازسازي سيستم حمل و نقل شهري در موضوع بازسازي كلي اقتصاد در فصل              
  ]23[.است

 ايـن وسـيله از انبـوهي بـار ترافيـك          . متعددي دارد هاي    جاذبهشخصي است   اي    له نقليه دوچرخه كه وسي  
 دي   بخشد،  مي  تناسب فيزيكي بدن را بهبود      دهد،  مي كاهشدهد، چاقي را      مي كاهد، آلودگي را كاهش    مي

كـه  كند و خريـد آن بـراي ميلياردهـا نفـر از مردمـي                 نمي اكسيد كربن كه عامل تغيير آب و هواست منتشر        
دهـد و در همـان حـال از           مـي  دوچرخـه تحـرك را افـزايش      .  ميسر است   استطاعت خريد اتومبيل را ندارند،    

تـوان در     مي را معمول شش دوچرخه     طور  به. كاهد  مي شودآمد و شد    ميزان زميني كه بايد صرف      ازدحام و   
 دوچرخه از ايـن هـم بيـشتر         از نظر پاركينگ امتياز    .جا داد كند    مي فضايي كه يك اتومبيل در خيابان اشغال      

  ]24[.توان در محل پاركينگ يك اتومبيل جاي داد  مي دوچرخه را20است زيرا 
بـراي  مطلـوبي    اسـت بلكـه اسـتفاده از آن راه           پـذيري   دوچرخه نه تنها وسيله حمل و نقل بسيار انعطـاف         

كنـد    مـي ني ايجادفرصتي كه دوچرخه براي فعاليت بد  . كردن كالري ورودي با كالري مصرفي است       متعادل
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 فعاليت بدني منظمي كه انسان هنگـامي كـه بـا دوچرخـه بـه محـل كـار خـود                    .  با ارزش است   خود خودي به
دهـد و نظـام       مـي  و آرتـروز را كـاهش      پوكي اسـتخوان    دهد شيوع بيماري قلبي و عروقي،       مي رود انجام  مي

و  -سازي برونـد     پردازند تا به مراكز بدن     مي نفر از مردم ماهانه مبلغي    ها    ميليون. كند  مي ايمني بدن را تقويت   
ثابـت شـوند و سـعي كننـد از همـان      هـاي   تـا در آن جـا سـوار دوچرخـه          -كنند    مي جا رانندگي  اغلب تا آن  
  . دوچرخه سواري معمولي برخوردار شوندهاي  سودمندي

كردن اتومبيل  اندازه روش جايگزينبه روشي تر  موجود براي كاهش انتشار كربن كم هاي    از ميان روش  
اعجازي در مهندسي كارآيي است كه از طريق آن با          دوچرخه  .  است  مؤثر سفرهاي كوتاه براي  با دوچرخه   

مـن  . يابـد   مـي  افـزايش 3 كيلو گرم فلز و پالستيك، كارايي تحرك فردي بـا ضـريب   13در گذاري    سرمايه
حتـي بـراي حمـل       كه   اتومبيل. كنم  مي سواري متر دوچرخه  كيلو زميني يازده  كه با يك سيب   ام    كرده برآورد

  .  ناكارآمد استالعاده  فوقچرخهر مقايسه با دونياز دارد ديك نفر به يك يا دو تن مواد 
در چين بـه نمـايش گذاشـته        اي     برجسته طور  بهدرآمد   ظرفيت دوچرخه در ايجاد تحرك براي مردم كم       

 كه موجب رشد    1978 اصالحات سال    پس از .  ميليون دوچرخه توليد كرد    6 چين   1976در سال   . شده است 
سريع اقتصادي و افزايش درآمدها شد و اقتصادي مبتني بر بـازار ايجـاد كـرد كـه در آن مـردم قـادر بودنـد           

بيش از   به   1988 در سال                                                 ً          توليد ساالنه دوچرخه روي به صعود نهاد و نهايتا           ،بخرنددادند    مي چه را ترجيح   آن
 1990دهـه  در طـول  ار اشباع شد ميزان توليد تا حدودي كـاهش يافـت و   بعد از آن كه باز. رسيد ميليون  40

سال تا  و  اوج گرفت    بار ديگر توليد اين وسيله       1999از سال   .  ميليون باقي ماند   40 و   30ساالنه بين   توليد آن   
 از زمـان  دارنـدگان دوچرخـه در چـين كـه    تعداد عظيم افزايش . يافت ميليون دوچرخه افزايش     79 به   2004
تحرك انسان را    افزايش   ترين  بيش ميليون نفر افزايش يافته      545به  تا كنون تعداد آنها      1978حات سال   اصال

هر چنـد هفـت     . روستايي را تصرف كرد   هاي    شهر و جاده  هاي    دوچرخه خيابان . ه است فراهم كرد در تاريخ   
 امـا  ،كرده استب به خود جل ،به خصوص در شهرهاي بزرگ،ميليون اتومبيل سواري چين توجه بسياري را 

  ]25[.آورد  ميرا فراهمتحرك فردي اين دوچرخه است كه 
% 80 در ايـاالت متحـد بـيش از          .آورنـد   مي به دوچرخه روي  پيوسته  بسياري از شهرها به داليل متعددي       

اداراتـي كـه در     % 96نفر است و قريـب      هزار   250  تا 50پليسي كه جمعيت حوزه استحفاظي آنها بين         مراكز
افـسران  . سوار دارنـد    منظم پليس گشت دوچرخه    طور  بهاكنون   هستند هزار نفر    250تي بيش از    خدمت جمعي 

تري دارنـد كـه تـا حـدي ناشـي از آن اسـت كـه دوچرخـه تحـرك                      مؤثر سوار در شهرها عملكرد    دوچرخه
خود را   سوار   بيلاتومهاي    از پليس تر    صدا و سر و بسيار كم  تر    سريعتوا نند     مي آندهد و با      مي ها  بيشتري به آن  

از تـر   بـيش % 50آنهـا در هـر روز   هـاي    معمول تعـداد دسـتگيري  طور  به. به صحنه جنايت يا تصادف برسانند     
ناچيز اسـت و ايـن خوشـايند        پليس  دوچرخه در مقايسه با اتومبيل      عملكرد  هزينه  . سوار است  افسران اتومبيل 

  ]26[.مقامات حساس به هزينه است
تـوان    مـي بـا دوچرخـه  .  در شهرهاي بزرگ جهان رايج شـده اسـت         سوار شهري  خدمات پيك دوچرخه  
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و كـاراتر از وسـايل نقليـه موتـوري تحويـل داد آن هـم بـا          تـر     كوچك را در شهرها، بـسيار سـريع       هاي    بسته
يابـد    ميشود و تجارت الكترونيكي گسترش  ميرساني شكوفا  چندان كه اقتصاد اطالع   . تر بسيار كم اي    هزينه

بـراي بـسياري از     . گيـرد   مـي  پـستي نيـز در شـهرها فزونـي        هـاي     بـسته ن  ويل سريع و مطمئ   نياز به خدمات تح   
در شهري ماننـد نيويـورك      . موفق بازاريابي اينترنتي تحويل سريع به معناي قاپيدن مشتري است         هاي    شركت

در شـهر نيويـورك مـشغول بـه كـار           سـوار     شركت پيك دوچرخه   300حدود   .چرخهيعني تحويل با دو   اين  
اكنـون در شـهرهاي بـزرگ    . كننـد   مـي  ميليون دالري اين شـغل رقابـت  700 كه بر سر درآمد ساالنه       هستند

 تجــارت الكترونيكــي تبــديلپـشتيباني  ناپــذيري از نظــام   روز افزونـي بــه بخــش تفكيـك  طــور بــهدوچرخـه  
  ]27[.شود مي

ن معناست كه هم    اين بدا . كليد تحقق قابليت دوچرخه ايجاد نظام حمل و نقل سازگار با دوچرخه است            
. قسمت خاصي براي تردد دوچرخـه طراحـي شـود         ها    رو ايجاد شود و هم در خيابان       راه مخصوص دوچرخه  

كنند و هم كساني كه بـراي تفـريح     ميباشد كه هم كساني كه با دوچرخه آمد و شداي   گونه طراحي بايد به  
چنـين   احداث پاركينـگ دوچرخـه و هـم       افزون بر اين،    . كنند بتوانند از آن منتفع شوند       مي دوچرخه سواري 

در ميـان كـشورهاي     . كنـد   مـي  كـار، اسـتفاده از دوچرخـه را تـسهيل         هـاي     احداث دوش آب گرم در محل     
  ]28[. سازگار با دوچرخه سرآمد ديگرانندشد  و   دانمارك و آلمان از نظر طراحي نظام آمد  هلند،،صنعتي

را خـود  ديـدگاه  اين كـشور  . وچرخه سواري استدر تشويق دهلند پيشگام بالمنازع كشورهاي صنعتي     
در نظام حمل و نقل ايـن       . استكرده  ارائه   1 دوچرخه جامعتحت عنوان طرح    اي    از نقش دوچرخه در برنامه    

همـه  هـاي     رو و نيـز قـسمت مخـصوص تـردد آن در خيابـان              كشور عالوه بر وجود راه مخصوص دوچرخـه       
راهنمايي حـق تقـدم را بـه        هاي    ها، چراغ  دارند و در چهارراه   سواران بر رانندگان حق تقدم        دوچرخه  شهرها،

. دهد كه قبل از وسايط نقليه موتـوري حركـت كننـد             مي به آنها اجازه  خاصي  عاليم راهنمايي   . دهد  مي آنها
شود حال آن كه اين نسبت در اياالت متحد           مي سفرهاي درون شهري با دوچرخه انجام     % 30               ً  در هلند تقريبا   

  ]29[.است  درصديك
رفتـه   رفتـه  1993سـال   از  روي آورده اسـت،      اسپانيا كه يكي از آخرين كشورهايي است كه به دوچرخه         

 بـه   52 ايـن . سـواري تفريحـي تبـديل كـرد        بـراي دوچرخـه   مـسيرهايي   ه  را بـ  خود  خطوط راه آهن متروك     
  ]30[.شود  ميكشور شاملسراسر رو را در   كيلومتر مسير دوچرخه1300جديد،  “سبز راه ”اصطالح

 تا تجربـه هلنـد      هشدتشكيل   2(I-ce) يكلينگ اكسپرتيز فيس فور سا   نام اينتر  نهاد به  مردمدر هلند، گروهي    
 .به ديگـران منتقـل كنـد       ي دارد نماياندر آن دوچرخه نقش     كه  را  اي    در طراحي سيستم حمل و نقل پيشرفته      

وگانـدا  ايقاي جنـوبي، سـريالنكا، تانزانيـا و      كلمبيا، غنا، هند، كنيا، آفر      در برزيل، ها    اين گروه با ديگر گروه    
اگـر  ” :دارد كـه    مـي   اظهـار  I-ce رهبـر    3روئلوف ويتينك . كند تا استفاده از دوچرخه را تسهيل كند         مي كار

                                                 
1.Bicycle Master Plan 
2.Interface for Cycling Expertise 
3.Roelof  Wittink 
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. هـستند هـا   پادشاه جادهكه كنند   ميساسحاصورت رانندگان آن در طراحي كنيد ها  اتومبيلبراي فقط شما  
 شـود كـه دوچرخـه عقـب افتـاده اسـت و فقـط فقـرا از آن اسـتفاده                      مـي  موجب تقويت اين نگرش   كار  اين  
  ]31[ “ .دهد  ميعموم را تغييرطرز تلقي اين كار طراحي كنيد دوچرخه براي اما اگر . كنند مي

از طريـق احـداث پاركينـگ دوچرخـه در     تـا  انـد    بـرده كـار  بـه كوشـشي هماهنـگ   هم هلند و هم ژاپن   
كننــد تــا ت مربــوط بــه دوچرخــه و راه آهــن را بــا يكــديگر تلفيــق  آهــن شــهري، خــدما راههــاي  ايــستگاه
شـد بـه    و در ژاپـن اسـتفاده از دوچرخـه بـراي آمـد      . بتوانند با قطار رفت آمد كنند     تر    راحتسواران   دوچرخه
پاركينـگ  هـا     به ناچـار بـراي دوچرخـه      ها    قدر رونق گرفته كه برخي ايستگاه      آهن شهري آن   راههاي    ايستگاه

  ]32[.شود  ميساختهها   درست همان طور كه اغلب براي اتومبيل ته اند،چند طبقه ساخ
در يك نظـام واحـد حمـل و نقـل، شـهرها را بـه نحـو                  ها    ويژه ادغام آن   آهن و دوچرخه و به     تركيب راه 

. شخـصي اتكـا دارنـد     هـاي     اتومبيـل  انحصاري بر    طور  به       ً    تقريبا    كند كه   مي از شهرهايي تر    زيست قابلنماياني  
كـره زمـين    و  مـا   . شود  مي تر  ، همه و همه، كم    استيصال، خستگي و     ترافيكي ، آلودگي هوا، ازدحام   سروصدا
  .خواهيم بودتر  هم سالم

   در شهركشاورزي
اي   باغچهاستكهلم رفته بودم، از كنار       حومه شهر     كه براي شركت در يك گردهمايي به       1974در پاييز سال    

مـش بخـش بـود بـا     بعدازظهري آرا. گذشتمقرار داشت   تفعي   مر يآپارتمانمجموعه  در نزديكي   كه  عمومي  
كه در همان نزديكي قرار داشت به از محل سكونت خود  و تعداد زيادي از مردم       مطلوبو  تالطم    بي هوايي
گذرد هنوز آن منظره را به علت نـشئه رضـايتي كـه      مياكنون كه سي سال از آن زمان . آمده بودند ها    باغچه

آنهـا   همـه          ً  تقريبـا   .آورم  مـي  يادبه       ً    كامال    كردند وجود داشت    مي خود كار هاي    باغچهدر همه كساني كه در      
 فكـر با خـود    آورم كه     مي ياد به. افرادي سالخورده بودند و مجذوب كاشت سبزي و يا حتي گل شده بودند            

   “ . متمدن استاي جامعهاين نشانه ” كردم مي
گزارش داد كه مـزارع     ) فائو(سازمان ملل متحد   ذاييو مواد غ  خواربار  ، سازمان   2005در ماه ژوئن سال     

 ميليـون   700 مـواد غـذايي      ،ها قرار دارنـد   شهري و كنار شهري، يعني مزارعي كه در داخل يا مجاورت شهر           
ماننـد  كـوچكي هـستند     هـاي     اغلب زمـين  اين مزارع    .كنند  مي  تأمين ي سراسر جهان را   هاشهرنفر از ساكنان    

  ]33[.ها يا حتي پشت باممنازل حياط  ،خالي افتاده شهريهاي  زمين
سـبزيجات  در آنها    هكتار زمين وجود دارد كه       650 ،پايتخت تانزانيا  ،داخل و اطراف شهر دارالسالم    در  
تمـام طـول سـال     را كـه در   كشاورزي4000بلكه معاش سبزي و صيفي شهر     اين زمين نه تنها     .شود  مي توليد

در طرف ديگـر قـاره آفريقـا فـائو          در  . كند  مي  تأمين  نيز ندنك  مي كشتكوچك خود   هاي    زمين در   شدت هب
به اجرا درآورده كه طي آن مردم در هـر متـر            ها    را با شركت مردم ساكن اين شهر      اي    پروژهداكار و سنگال    
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 ادامـه  كارراهرسـال  كننـد وايـن    ميفرنگـي توليـد    كيلـوگرم گوجـه   30بام خود سـاالنه    درپشت مربع زمين واقع  
  ]34[.دهند مي

 شـهري   عاين مـزار  . شود  مي  تأمين داخل شهر يا چسبيده به شهر     سبزيجات تازه از مزارع     % 80وي  در هان 
مـصرفي  نيمـي از مـاهي آب شـيرين         . كنند  مي شهر را نيز توليد    مرغ مصرفي گوشت  گوشت خوك و    % 50

 در داخـل  مـورد نيـاز شـهر       مـرغ    تخم% 40 حدود .كنند  مي  تأمين داخل شهر شهر را پرورش دهندگان     مردم  
بـراي تغذيـه    پـسماندهاي دامـي و انـساني        از  كـشاورزان شـهري اسـتادانه       . شود  مي توليدحواشي آن   شهر يا   

  ]35[.كنند  مياستفادهاستخرهاي ماهي كود دهي به گياهان و 
كه آب  اند    ي را براي پرورش ماهي ساخته     شرق كلكته در هند استخرهاي    منطقه  هاي     ساكن مانداب  مردم

 نگهـداري هـايي     اسـتخر  پسĤب شهري در     .مساحت دارد  هكتار   3500       ًتقريبا شود و    ي م  تأمين فاضالبآن از   
ايـن بـه نوبـه خـود     . مـواد آلـي را تجزيـه كننـد     بتوانندها  تا باكتريشود   ميبه مرحله منتقله لشود و مرح  مي

 مينأخوار محلـي را تـ   گياههاي   چندين گونه از ماهي    مورد نياز    شود كه غذاي    مي موجب رشد سريع جلبك   
كيفيـت آنهـا همـواره از        ماهيـاني كـه      ،كنـد   مي  تأمين براي شهر را  ماهي  نظام ميزان مداومي از     اين  . دنك مي

  ]36[.باالتر استشود   ميكه وارد بازار كلكتهماهيان ديگري 
 يافـت بـراي باز اي  منطقـه  ،دهد كه چگونه شانگهاي در اطراف شهر     مي توضيح 1ربن اگريكالچر ومجله ا 

مـرز شـهر      شـهر،   خاكروبـه  زمين مورد نياز بـراي بـازچرخش       تأمين   به منظور . جاد كرده است  مغذي اي مواد  
ايـن  . اسـت شـده   كشاورزي اطراف شهر ضميمه شـهر       هاي    گسترش داده شده و سيصد هزار هكتار از زمين        

ماكيـان شـهر    نيمي از گوشت خوك و      . كند  مي مينأاين كالن شهر را ت    تازه مورد نياز    سبزيجات  % 60زمين  
  تــأمينمجـاور آن بالفاصـله  منـاطق  يـا   و شـهر دنبالــه ايـن بخـش   شـير و تخـم مـرغ آن از    % 90شـانگهاي و  

  ]37[.شود مي
 باغچه  4000عمل درآمده     فائو به  كمككه با سرمايه دولت و      اي     پروژه ، پايتخت ونزوئال  ،در كاراكاس 

منـازل  هـاي      قدمي آشپزخانه  كوچك يك متر مربعي در حومه شهر پديد آورده كه بسياري از آنها در چند              
 جديـدي جـايگزين آن    هـاي      بوته       ً و فورا  شود    مي برداشت،  رسد  مي به محض اين كه محصولي     .اند  هشد واقع
 كيلـوگرم   18 سـر كـاهو،      330توانـد سـاالنه       مـي  كـشت شـود   پيوسته   طور  بهكه   زميني   هر متر مربع  . شود مي

  ]38[. كيلوگرم كلم توليد كند16يا فرنگي گوجه 
 1000احـداث كنـد و       باغچـه كوچـك      100000آن است كه در منـاطق شـهري كـشور           ونزوئال  هدف  
وزيـر  معاون  2دو گيل مورارلئونا. شهري را نيز با استفاده از كمپوست در سطح كشور ايجاد نمايد هكتار باغ

چيـزي  تـرين   مهـم  ونـزوئال،   كلهمچوننيز  ها    حومه شهر  در” كهكند    مي خاطر نشان توسعه جامع روستايي    

                                                 
1.Urban Agriculture 
2.Leonardo Gil Mora 
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بـريم و موجـب     شـهري اعتمـاد بـه نفـس فقـرا را بـاال ب             كشاورزي  با  ما اميدواريم كه     .كه داريم مردم هستند   
  ]39[ “ . شويممشاركت آنها در جامعهافزايش 

 به پاريس پـرواز   گردشگري  وقتي   .محالت شهر سنتي است قديمي    در  اروپا احداث باغچه    هاي    در شهر 
مواد كوچـك نـه تنهـا     هـاي     زمـين اين  . ببيندحواشي شهر   چه عمومي را در     تواند تعداد زيادي باغ    ميكند   مي

    .آورد  ميرا نيز به ارمغان سالمت و در اجتماع بودنكند بلكه احساس   ميتوليدي با كيفيتغذايي 
ملي كه يك دهه پيش و پس از قطع حمايت شوروي سابق از كوبا در اين كشور بـه                   اي    در نتيجه مبارزه  

شـهر سـنگاپور    ــ  دولت. كند  ميتوليدخود نيمي از سبزيجات مصرفي ساكنان خود را ون هاوانا   راه افتاد، اكن  
كــه در را سـبزيجاتي   يـك چهـارم تمـام   و گوشــت مـرغ   هـزار كـشاورز شـهري دارد كـه چهـار پـنجم       10

منتـشر  ربـن اگريكـالچر     وا در   2003سـال   در  كه گزارش آن    اي    مطالعه. كنند  مي توليدشود    مي آنجامصرف
. كننـد   مـي توليد خود لندن بخشي از مواد غذايي خود را   ساكن  ميليوني   6/7جمعيت  % 14كه  گويد    مي هشد

% 44 بـسيار قابـل توجـه و در حـدود         درصد  شهر ساحل غربي كانادا است، اين      ترين   كه بزرگ  1در وانكوور 
  ]40[.است

% 20حـدود  . كننـد   مـي اغبـاني شد كه چـرا ب   ال  ؤسمحله  هاي    در شهر فيالدلفيا در اياالت متحد از باغبان       
 اظهـار داشـتند كـه ايـن كـار موجـب بهبـود سـالمت               % 19پرداختند،    مي سرگرمي به اين كار   راي تفريح و    ب

ديگر گفتنـد كـه   % 14.  جسمي آنهاستموجب سالمتاظهار داشتند كه باغباني  %17شود و    مي روحي آنها 
 صوالت تـازه مرغـوبي داشـته باشـند كـه باغچـه      خواسـتند محـ    ميدادند كه  ميانجامبه اين علت  ين كار را    ا

گفتند كه اين كـار     نيز  % 7و  معنوي را علت آن ذكر كردند       داليل  % 10 .تواند در دسترس آنان قرار دهد      مي
هايي   شهري مكان هاي    باغچه. دهند  مي ن و راحت بودن انجام    بود هزينه مانند كم اقتصادي  به داليل   تر    بيشرا  

 آنهـايي   ،به عـالوه  . ندنك  مي ايجاددر اجتماع بودن در آنها      حس  نوعي  كه  ستند   هم آمدن مردم ه    گردبراي  
روي يـا    ماننـد كـساني هـستند كـه بـه پيـاده           كننـد از لحـاظ جـسماني          مي كه در هفته سه يا چهار بار باغباني       

  ]41[.پردازند  ميسواري ماليم دوچرخه
. باغباني شهري وجـود دارد    براي  عظيمي   قابليت تحقق نيافته  در برخي از كشورها از جمله اياالت متحد         

خـالي   زمـين  31000 و فيالدلفيا 70000شيكاگو شهر  كه هنشان دادكه در اين زمينه به عمل آمده        اي    مطالعه
ربن اگريكالچر  وگزارش ا . رسد  مي به صدها هزار  كل كشور   هاي    خالي شهر هاي    زمينتعداد  . كار دارد   بي و

. ....” اين كـار  : كند  مي خوشايند است را بدين گونه خالصه     قدر   اينها    دليل اين كه چرا كشاورزي در شهر      
محلي بـد ريخـت و پـر از علـف هـرز و پوشـيده از آشـغال و از محـل            از   ،خالي افتاده هاي    وقتي زمين يعني  

شوند كه جسم و روح مردم را        مي  تبديل سخاوتمند و   ايمني زيبا و    خارج شده و به باغ    تجمعات خطر ناك    
   ]42[ “ .اثري حيات بخش دارد .......كند ي متغذيه

                                                 
1.Vancouver 
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ناپذير بهاي نفت در آينده، مزاياي اقتصادي توسعه كشاورزي شـهري،            اجتناب       ً    تقريبا    با توجه به افزايش   
از سـبزي و صـيفي تـازه،        ي  تـر   بيشجداي از توليد مقدار     . مشهود است      ً    كامال    ثروتمند،هاي    حتي در كشور  

ردم كمك خواهد كـرد تـا منـافع اجتمـاعي و رفـاه و آرامـش روانـي ناشـي از                      نفر از م  ها    اين كار به ميليون   
   .باغباني را كشف كنند

  ها   در شهركاهش مصرف آب
سـت كـه ديگـر كهنـه        ااي    صنعتي رويـه  هاي    استفاده يكبار مصرف ازآب براي دفع فضوالت انساني و زباله         

، بـا فـضوالت   شـود   مـي آب وارد شهر. استنوين و كمبود آب آن را از رونق انداخته هاي  وريآ  فن شده و 
. اسـت   خطرنـاكي آلـوده  طور بهكند كه     مي شود و شهر را در شرايطي ترك        مي آلودهصنعتي  انساني و زباله    

 هـاي  آبهـاي   بـه سـفره  شـود    مـي تخليـه ها    و يا چاه  ها     درياچه  به داخل رودها،  كه  صنعتي  سمي  هاي    پسماند
 ،بـه عـالوه    .كنـد   مـي  و هـم آب زيرزمينـي را غيـر قابـل شـرب            آب سـطحي    هـم    وكنـد     مي زميني نفوذ زير

وقـت آن   . كنـد   مـي  نـابود را  محلـي   دريايي از جمله شيالت     هاي    اكوسيستمسمي اكنون پيوسته    هاي    پسماند
 طـور   بـه اجـازه دهـيم آب      و  كنيم  اداره  پيرامون آن   به محيط زيست    آنها  بدون تخليه   را  ها    پسماندرسيده كه   

  .  چشمگيري كاهش دهيمطور بهرا به آب صنعتي و شهري  نيازبد و نامحدود بازگردش يا
دفع فضوالت انساني آن است كه مقادير عظيمـي آب را بـراي شـستن آن                براي  كنوني   مهندسي   كار راه

در آنجا ابتدا تصفيه و بعد بـه داخـل رودخانـه             كه  به سيستم فاضالبي وارد كنيم                          ً      بريم تا آن را ترجيحا      كار  به
كنـد،    مـي   آب فراوانـي مـصرف     “و فراموش كـن    سيفون آب را بكش   ” نظام به اصطالح  .  شود محلي تخليه 

در آينـد و      نمـي  آن بـر   تـأمين    از مـردم دنيـا از عهـده       اي    بخـش عمـده   زنـد،     مـي  چرخه مواد مغذي را به هم     
   .استبيماري ايجاد بع اصلي امنيكي از  در حال توسعهكشورهاي 

نـي بـر آب كـاهش       تفاضـالب مب  هاي    سيستمامكان ادامه حيات    يابد    مي گسترشچندان كه كمبود آب     
در را   آنگيـرد و      مـي  را تحويـل  خـاك   گرفتـه در     ريـشه فاضالب مواد مغذي    هاي    اين سيستم . خواهد يافت 

كـشاورزي  را از دسترس نه تنها مواد مغذي اين سيستم . دنك  ميتلنباريا درياها   ها    داخل رودخانه ها، درياچه   
و تـشكيل حـدود     هـا     مواد مغذي منجر به مرگ بـسياري از رودخانـه         اضافي  بار  ر اثر آن    دبلكه  خارج كرده   

كه فاضالب تصفيه نشده را به      ي  فاضالبهاي    سيستم. شده است ها     منطقه مرده در مناطق ساحلي اقيانوس      146
  ]43[.هستندمنابع اصلي بيماري و مرگ  يكي از ،كنند  ميتخليهها  نهرو ها  داخل رودخانه

آبـي  كند كه سيستم   مياستداللاي  كننده  متقاعدطور به از مركز علوم و محيط زيست هند         1تا نارين سوني
اجـرا  از نظـر اقتـصادي در هنـد قابـل           نه  ي و   محيط از نظر زيست  نه  تصفيه فاضالب   سيسات  أو ت  دفع فاضالب 

اني دارد بـراي شـستن   فضوالت انس ليتر 250در سال كه يك خانواده پنج نفره هندي گويد كه     مي او .نيست

                                                 
1.Sunita Narain 
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  ]44[.نياز مند است هزار ليتر آب 150اين فضوالت با آب به 
ايـن  . اسـت زا   بيمـاري عوامـل   فاضالب هند در واقع يـك سيـستم پخـش           دفع  سيستم  با طراحي كنوني،    

 را بـراي انـسان   حجم وسـيعي از آب برد تا   ميكار بهآن را گيرد و   ميمواد آلوده رامقادير اندكي از    سيستم  
 گويـد   مـي  نـارين . كنـد   مـي  محلـي تخليـه   هـاي     و نهـر  هـا     غير قابل مصرف كند و بعد هم آن را در رودخانه          

هـاي    ديگـر دولـت  بـسياري از نيـز ماننـد   دولـت هنـد   “ .ندو فرزندان ما هر دو در حال احتـضار ها  رودخانه”
تـصفيه  الت تـسهي و آبـي همگـاني   فاضـالب  هـاي   سيـستم احداث هدف  انهكشورهاي در حال توسعه نوميد  

آنچه را دولت قادر كند در حالي كه قادر نيست شكاف عظيم بين خدمات مورد نياز و    مي فاضالب را دنبال  
نـارين  . قابـل ادامـه نيـست   از لحـاظ اقتـصادي   كـار  كه ايـن  بپذيرد اما مايل نيست  ،پر كندبه انجام آن است  

   ]45[.در هند كارگر نيست “و فراموش كنبكش آب را سيفون ” كند كه رويكرد  ميگيري نتيجه
و هـا     غير بهداشتي بودن توالت   . آميز است  عوامل بيماريزا براي سالمتي عموم بسيار مخاطره      كردن    پخش

مرگ و مير بعد    گيرد كه اين ميزان       مي در سراسر جهان   ميليون نفر را     7/2ساالنه جان   نبود بهداشت شخصي    
ين عامـل مهـم مـرگ و ميـر جهـان            ومـ دو سـوء تغذيـه      گرسـنگي   ناشي از    ميليون نفري    9/5از مرگ و مير     

  ]46[.است
اين توالت، توالت بدون آب     . كننده توالت كمپوست : خوشبختانه راه حل كم هزينه ديگري وجود دارد       

غذاهايي كه در سـر ميـز       . كوچكي متصل است  ) كودساز(كننده    است كه به كمپوست   اي    و بدون بوي ساده   
آب، مـواد مـدفوع انـساني را بـه            بـي  كمپوسـت . جـاي داد  كننـده     ر كمپوسـت  توان د   مي آيد را نيز    مي اضافه

اوليـه  مدفوع حجم  % 10از  تر    حجم آن كم  بو و     بي      ًاساسا كند كه     مي تبديل) گياخاك(مانند   خاكهوموسي  
خريـداران  . خـالي شـود  بار  ي يكسال      ًحدودا بسته به طراحي و اندازه آن كمپوست بايد سيسات  أتاين   .است

ن مكمل خاك بـه فـروش   عنوا بهتوانند آن را   ميكنند و  ميآوري بار آن را جمع   چند وقت يك   هوموس هر 
  ]47[.دهد  ميگردد و نياز به كود شيميايي را كاهش  مي با اين كار مواد مغذي و آلي به خاك بر.برسانند

زان حساب آب مصرفي منازل و ميـ        و لذا صورت   دهد  مي مصرف آب مسكوني را كاهش     وريآ فناين  
مانـده غـذاي     امتياز اين روش آن است كه اگر ته       . يابد  مي و تصفيه آب كاهش   كردن    انرژي الزم براي تلمبه   

بـرد و     مـي  كاهد، مشكل دفـع آب فاضـالب را از ميـان            مي مصرفي نيز به آن وارد شود از ميزان جريان زباله         
يـاالت متحـد در حـال حاضـر     حفاظـت محـيط زيـست ا   آژانس . كند  ميچرخه مواد مغذي را دوباره برقرار    

در هـا   سـوئدي كـه  هـا   ايـن توالـت  . اسـت كـرده  ييد أتمردم براي استفاده خشك را توالت مارك از  چندين  
از . كند  مي  كار خوبي  بهرفته و اكنون در همه آنها        كار  بهاستفاده از آن پيشتاز بودند در شرايط بسيار متفاوتي          

چـين را نـام     هـاي     دهكدهخصوصي اياالت متحد و     منازل  ،  ئدسوآپارتماني  هاي    توان مجموعه   مي جمله آنها 
  ]48[.برد

از جمله سردوش    است   بيشترآيي مصرف آب آنها      كاراستفاده از وسايلي كه     توان با     مي منازلدر سطح   
. در مـصرف آب صـرفه جـويي كـرد          ،لباسشوييهاي    ظرفشويي و ماشين  هاي    ، ماشين ي توالت ها  ها، سيفون 
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 براي مـصرف آب وسـايل خـانگي نيـز           ،طور كه در زمينه كارآيي انرژي معمول شده        همان   برخي كشورها 
ي ناپـذير  اجتناب طور بهكه  وقتي قيمت آب باال رود،       .اند  استاندارد كارآيي و برچسب مخصوص تهيه كرده      

بيـشتري در   كـه كـارآيي     اي    و وسـايل خـانگي    كننده    كمپوستهاي    ، سرمايه گذاري در توالت    خواهد رفت 
  . براي مالكان منازل جذاب خواهد بوداي   فزايندهطور بهب دارند آمصرف 
آب اسـت   ش   بازگرد /جامع تصفيه برقراري نظام   آب در شهرها    وري    ثرترين گام براي باال بردن بهره     ؤم

 آيـد تنهـا    مـي با اين نظام هر بار كـه آب بـه چـرخش در   . دهد  مي مكرر مورد استفاده قرارطور بهآب را   كه  
كه امـروزه در دسـترس اسـت        هايي    وريآ  فنبا توجه به    . رود  مي  از آن در اثر تبخير از دست       ناچيزي درصد

از جرگه مـدعيان منـابع كميـاب        ها    ميسر است و با اين كار شهر           ً    كامال    ها  بازچرخش جامع آب مصرفي شهر    
   .آب جهان خارج خواهند شد

رفتـه بازيافـت آب    هـستند رفتـه    روبـرو ن  موجودي آب و افزايش قيمت آ     كاهش  برخي از شهرها كه با      
يابد،   ميكه پيوسته افزايشبا قيمتي ، خود رامورد نياز مثال سنگاپور كه آب    نعنوا  به .اند  شهر را شروع كرده   

ممكـن  در برخـي شـهرها   . را آغاز كرده تا از ميـزان واردات آب بكاهـد          آب  خرد باز چرخش      مي از مالزي 
  ]49[.سته شوداست بقاي شهر به بازگردش مداوم آب واب

انـدك  انـد     با آن دست به گريبانند روبرو شده      ها    برخي صنايع كه در زمينه آب با همان مسايلي كه شهر          
هـا    برخـي شـركت   . صنعتي اجتنـاب كننـد    هاي    پسمانددور ريختن   كنند از كاربرد آب براي        مي ياندك سع 

هاي   با مواد شيميايي و فيلتر    كنند و سپس هر قسمت را         مي بندي  فاضالب خروجي خود را تفكيك و قسمت      
و  نويـسنده ارشـد    1پيتـر گليـك   . شـود  كننـد تـا آب بـراي بازمـصرف آمـاده            مـي  يي خاص خود تصفيه   غشا

 و  كاغـذ ماننـد صـنايع     در حقيقـت برخـي از صـنايع         ” :نويـسد   مي 2“آب جهان  ” دو ساالنه ويراستار گزارش   
 را آغاز   “حلقه بسته ”هاي    سيستمار احداث   ك ،فلزصنايع پرداخت   و   صنعتيهاي    خانه ، رختشوي خمير كاغذ 

شـود و تنهـا مقـدار      مـي  در كارخانـه مـصرف                                        ً       اين سيستم تمام آب موجود در فاضالب مجـددا       در   .اند  كرده
نايع صـ “ .شود مورد نياز است  ميرود و يا تبخير  ميكمي آب تازه براي جبران آبي كه به داخل محصوالت

نيز شهري  براي بازچرخش آب    تواند    مي برند  مي كار  بهآنها  كه  هايي    وريآ فناما  اند     جنبيده از شهرها تر    زود
  ]50[.مورد استفاده قرار گيرد

در و  هر د كه  ها    و سردوش ها    توالت:  به دو وسيله خانگي بستگي دارد                           ً    جويي آب در شهرها اصوال      صرفه
 حـالي كـه سـيفون       در. دهنـد   مـي  را بـه خـود اختـصاص      ها    ساختماننيمي از مصرف داخل     مجموع بيش از    

آب مجـاز در    مـصرف   كـرد، حـداكثر       مـي  آب مـصرف    ليتـر  7/22بـار مـصرف     هـر   در  قديمي  هاي    توالت
وري سـيفون دوبـل     آ  فن هبتوالتي ساخته شده كه     ستراليا  در ا . استليتر  شش   دجديد اياالت متح  هاي    توالت

  گـالون آب مـصرف  6/1براي شستشوي ادرار يك گالون و براي شستشوي مدفوع      مجهز است و    دو كليده   
                                                 
1.Peter Gleick 
2.The World′s Water 
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شود با مدلي كه در هر دقيقه         مي  گالون آب از آنها جاري     5كه در هر دقيقه     هايي    تعويض سردوش . كند مي
شـويي   لبـاس هـاي     در ماشين . رساند  مي  به نصف                         ً    يابد، مصرف آب را تقريبا       مي  گالون آب از آن جريان     5/2

قـديمي ايـاالت متحـد كـه از     هاي  نسبت به مدلند ا طراحي شده محور افقي كه در اروپا      داراي  هاي    نيز مدل 
بـه  تمـام دنيـا     اكنـون در     وپايي كه هـم   ر اين مدل ا   ،عالوهبه  . دنكن  مي آب مصرف تر    كم% 40 دوش  مي باال پر 
  ]51[.كند  ميمصرفنيز تري   انرژي كم،رسد  ميفروش

از آن   تـر   بـيش هـا      دامـداري  وها    كار خانه منازل،   تعداد. قابل دوام نيست   آبي پسماند دفع  اقتصاد كنوني   
چنـين كـاري از     . را خيلي راحت با آب شست و در اين سياره پر جمعيت رها كرد             ها    است كه بتوان پسماند   

نظر اكولوژيكي غير مسئوالنه و از مد افتاده است و رويكردي اسـت كـه بـه دورانـي تعلـق دارد كـه در آن                          
  . ودو فعاليت اقتصادي بسيار اندك بتر  جمعيت بسيار كم

  ها فقير نشين شهرمحالت چالش 
در هـاي   روسـتايي كـشور  هاي  صنعتي يا بخشهاي   جمعيت كشور2050 تا   2000ها، بين سال     بيني   پيش طبق

شـود تـا      مـي  بينـي    پيش همه سه ميليارد نفري كه           ً    تقريبا    بدين ترتيب . حال توسعه رشد ناچيزي خواهد داشت     
در حال توسعه افزوده خواهند شد      هاي    كشورهاي    معيت شهر  به جمعيت جهان افزوده شوند به ج       2050سال  

  ]52[. خواهند زيستيتصرفهاي  و بخش عمده آنها در سكونتگاه
و هـر نـامي بـر آنهـا گذاشـته شـده             تركيـه   يـا   پـرو و      باشـد خـواه در     در برزيـل   خواه   يسكونتگاه تصرف 

. كه هيچ زميني ندارنـد    هستند  يري  افراد بسيار فق  ساكنان آن   منطقه مسكوني شهري است كه       يك            ًباشد،نوعا 
  ]53[.كنند  ميخالي افتاده را، چه دولتي باشد و چه خصوصي، اشغالهاي   زميناين افراد
دسترسي بـه خـدمات شـهري       عدم  و  ها    بودن شديد خانه  امناسب  محالت ن مشخصه زندگي در اين     وجه  

نويـسد، ايـن      مـي  ،“ه جهـاني  مركز تحقيقات توسـع   ” كننده   هماهنگ ،1همان طور كه هري سرينيواس    . است
احـداث  بـراي   خالي افتـاده را اشغال غير قانوني تكه زميني راه بسيار دشوار ” كنندگان از روستا به شهر   كوچ

 افـرادي  كـه بـه آنهـا بـه چـشم      يدولتهاي    نهاد. گزينند زيرا كه چاره ديگري ندارند      ميبر “سرپناهي ابتدايي 
افـراد  هـا     عـضي ب .كننـد و يـا بـا انزجـار          مـي  با آنها برخورد  تفاوتي   ي ب يا با كنند    مي نگاهدردسر ساز   مهاجم و   

  ]54[.نگرند، يعني چيزي كه بايد ريشه كن شود  مي اجتماعي"زشتي "نشين را همچون نوعي  زاغه
و تـر     قـديمي هـاي     بلكه بخـش  شود    نمي  محدود يتصرفهاي    به سكونتگاه نشين شهري فقط     فقيرمحالت  

دفـع  سيـستم   خـدمات اوليـه شـهري از جملـه          فاقـد   شود كه پرجمعيت و اغلب       ي م مخروبه شهر را نيز شامل    
  . هستندفاضالب 

. اسـت هدر حومه شهر  زندگي  بهبود شرايط    شهري-مهاجرت روستايي مديريت  هاي    يكي از بهترين راه   
 ،كودكان است آموزش  مراقبت بهداشتي و    مانند  اصلي  اجتماعي  اين نه تنها به معناي فراهم آوردن خدمات         

                                                 
1.Hari Srinivas 
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گـذاري در شـهرهاي كوچـك        رمايهسـ تـشويق   همچنـين    به اجمال بدان اشاره كرديم، بلكـه         7كه در فصل    

. گيـرد   ميوك در بركنايا بسيتي  ودر شهرهاي عمده مثل مكزيكگذاري  سرمايهبه جاي نيز را  سراسر كشور   
  . شته باشدداتري  كند شود و آهنگ منظمها  شود كه حركت به سوي شهر  ميموجبهايي  چنين سياست

 يتـصرف هـاي   نشده سكونتگاه ريزي    در اثر ماهيت برنامه         ً    غالبا    در حال توسعه  هاي    كشورهاي    تكامل شهر 
هـاي    در سراشـيبي    -خواهنـد     مي به متصرفان براي سكني گزيدن در هر آنجا كه        دادن    اجازه. گيرد  مي شكل

 ،خدمات اوليه از جمله حمـل و نقـل        ارائه    - يا در ديگر مناطق پرخطر    ها    سيالبي رودخانه هاي    تند، در دشت  
در خط مقدم شهر نشيني مدرن قرار دارد، قطعـاتي از زمـين             كوريتيبا كه   . كند  مي دشوارو فاضالب را     ،آب

 شده ايـن قطعـات حـداقل       ريزي  با كنار گذاشتن برنامه   . اختصاص داده است  نشينان    حاشيهشهر را به سكونت     
  ]55[.ن داد كه با طرح رسمي توسعه شهري ناسازگار نباشدتوان اين روند را به شكلي ساما مي

كننـده   كمپوسـت هاي  توالتتوان به اين محالت زاغه نشين ارائه كرد       مي خدماتي كه ترين    يكي از ساده  
 را در فواصل معيني تعبيه كرد تا مردم از آب سـالم اسـتفاده        شيرهاي آب توان    مي ،عالوه بر اين  . استمحله  

كـارگراني  بـه   خدمات منظم اتوبوس    . بيماري در اين محالت پر جمعيت پيشگيري شود       گسترش   كنند و از  
بـسياري از   هـاي     شـهر اگـر   . دهد تا با اتو بوس به سر كار بروند          مي  اجازه كنند  مي زندگيها    كه در اين محله   

در طـرح ايـن   را نيـز  عمومي هاي  و ديگر مكانها  پاركتوان از همان ابتدا     مي تبعيت كنند كوريتيبا  رويكرد  
  . محالت ادغام كرد

اما اين كار اين محالت را با بولدوزر تخريب كنند به دنبال اين هستند كه     فقط  برخي از نخبگان سياسي     
اند  هرا كه توانستناچيزي فرادي كه همان مقدار     ا. كند نه علل آن را      مي فقر شهري را بر طرف    هاي    نشانهفقط  

شـوند    نمـي  هايـشان پولـدارتر    دهند، در نتيجه تخريب خانـه       مي ز دست گذاري كنند، ا   در خانه سازي سرمايه   
كه در ايـن زمينـه تـرجيج        اي    تاكنون تنها گزينه  . شود  مي تر  نيز فقير خود شهر   شوند چنان كه      مي تر  بلكه فقير 

امنيـت   تـأمين  كليـد ايـن كـار   . موجـود در محـل  هـاي   داده شده عبارت بـوده از ارتقـاي وضـع همـان خانـه       
تدريج وضع مـسكن خـود       هقادر شوند ب  كوچك بدانهاست تا    هاي    نشينان و اعطاي وام    ي براي زاغه  دار اجاره

  ]56[.را بهبود بخشند
محلي به اين مـردم پاسـخ       هاي    دولتآن است كه    به  منوط  نشين   فقيروضعيت محالت   بهبود بخشيدن به    

و ايجاد جوامعي با ثبات و رو به ترقـي  فقر كردن  كن پيشرفت در ريشه. دهند نه اين كه آنها را ناديده بگيرند   
بـسيار  هـاي     حمايت دولت از اعطاي وام    در برخي موارد    . به برقراري پيوندهاي سازنده با دولت وابسته است       

كند بلكه نور اميـد       مي كوچك به مردم ساكن اين محالت نه تنها پيوندي بين دولت و مردم متصرف برقرار              
  ]57[.كند ي مرا در دل ساكنان اين محالت زنده

شوند،   مياين محالت از بين خواهند رفت و نابوداميدوار باشند كه   ممكن است   هر چند رهبران سياسي     
چالشي كـه وجـود دارد      . تا چند دهه آينده اين محالت گسترش خواهند يافت               ً    احتماال    واقعيت آن است كه   
 بـه علـت قابليـت بهبـود بخـشيدن بـه             انساني در زندگي شهري تلفيق كنيم تـا       اي    گونه هآن است كه آنها را ب     
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ناپذير ديگر افزايش تنفر، گـسترش اصـطكاك در اجتمـاع و             گزينه اجتناب . مسكن خود احساس اميد كنند    
  . خشونت است

  شهرهايي براي مردم
 چه در كشورهاي صـنعتي و چـه در كـشورهاي در              ساكنان شهرها، آغاز شده است    نوين  اي    اكنون كه سده  

وجـود  ي ذاتـي    برند كه بـين اتومبيـل و شـهر تناقـض           مي به اين نكته پي   اي    به نحو فزاينده  حال توسعه، پيوسته    
. گيـرد   مـي  نفـر از مـردم را     هـا     اسـت، جـان ميليـون     ها    ناشي از اتومبيل  اغلب  كه  ها    آلودگي هواي شهر  . دارد

    .كند  ميايجادي مستقيم وقت با ارزش و افزايش هزينه بنزين بار اقتصاديكردن  نيز با تلف يازدحام ترافيك
ــه همــراه دارد انــد  شــهرهايي كــه خــود را وقــف اتومبيــل كــرده زنــدگي در كــه ي خــسارت ديگــر  ب

شـهرها بـه مجموعـه      شـدن     شناختي ناشي از محروميت مردم از تماس با طبيعـت و تبـديل             روانهاي    خسارت
.  تماس با طبيعـت نيـاز دارد        به  ًا ذات يد آن است كه بشر    ؤشواهد روزافزوني م  . از آسفالت است  اي    تنيده درهم

بـه رهبـري    هـا     اكولوژيـست . ان مدتي است كه بر اين نكته وقوف دارنـد         شناس  و هم روان  ها    هم اكولوژيست 
كه بنا بر آن كساني كه      اند     را مطرح كرده   2“بيوفيلي” فرضيه ، بيولوژيست دانشگاه هاروارد،   1ويلسوندوارد  ا

بيننـد و ايـن محروميـت موجـب تنـزل و نقـصان قابـل             مي دمهاز نظر روحي ص   اند    از تماس با طبيعت محروم    
  ]58[.شود  ميمالحظه سالمت جسمي و رواني آنها

كـه  اند     را وضع كرده   ،بومي يا اكوسايكولوژي   زيست يشناس  ان نيز اصطالح خاص خود، روان     شناس  روان
انجـام  اي    ست مطالعـه   كه در اين رشته پيشگام ا      3ور روژاك دتئو. كنند  مي از طريق آن همين بحث را مطرح      
هـاي    بـه طبيعـت از طريـق نـرخ بهبـودي بيمـاران در يكـي از بيمارسـتان                  را  داده كه در آن وابـستگي انـسان         

در اين مطالعه آن دسته از بيماران رواني كـه پنجـره اتاقـشان رو بـه پاركينـگ                 . پنسيلوانيا بررسي كرده است   
كـه پـر از درخـت،     -كه پنجره اتاقشان به بـاغ بيمارسـتان   د بهبود يافتنبيمارستان بود بسيار ديرتر از بيماراني     

  ]59[.شد  مي باز- گل، علف و پرنده بود
شود آن است كه باغ عالوه        مي يكي از داليلي كه در باب ضرورت وجود باغ و باغچه در محالت ارائه             

. كنـد   مـي  ايجـاد بر توليد مواد خوراكي، فضايي سبز و نوعي احساس زندگي در كنار ديگـران نيـز در فـرد                    
  . كاركردن با خاك و تماشاي رشد گياهان نوعي اثر درماني دارد

 ،ايـاالت متحـد    بـويژه    هـا،    در غالب كشور   حمل و نقل  براي  بودجه   تخصيص   ،در سراسر عصر پيشرفت   
و قابـل زنـدگي     ايجـاد شـهري     . توجـه داشـته اسـت     هـا     و خيابـان  هـا      ساخت و حفاظت از بزرگـراه      به     ً  شديدا   
مستلزم تجديد نظر در اختصاص بودجـه حمـل و نقـل و        ،تحركي كه مردم خواستار آن هستند      بهيابي    دست

                                                 
1.E.O.Wilson 
2.Biophilia Hypothesis 
3.Theodore Roszak 
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سيساتي است كه مشوق اسـتفاده      أشهري يا اتو بو س و ت      هاي    كيد بر توسعه نظام حمل و نقل مبتني بر قطار         أت
  . از دو چرخه باشد

اكي از افـزايش عالقـه بـه       كـه عالئمـي از تغييـر وجـود دارد و شـواهد روزانـه حـ                 انگيـز آن   خبر هيجـان  
از سـال   . مربـوط بـه ايـاالت متحـد اسـت         كننده    دلگرمهاي    يكي از روند  . بازطراحي شهرها براي مردم است    

افزايش يافته اسـت و نـشان از        % 1/2 تا كنون ميزان استفاده مردم از وسايل حمل و نقل عمومي ساالنه              1996
جـاي آن از اتوبـوس، متـرو و قطـار            كننـد و بـه      مـي  ا رها اتومبيل خود ر  تدريج   هبآن دارد كه برخي از مردم       

كنـد كـه      مـي  را تـشويق  مـردم   از  ي  تـر   بـيش نيـز تعـداد     افزايش شديد قيمت بنـزين      . كنند  مي شهري استفاده 
  ]60[.سواري روي آورند و به اتوبوس، مترو يا دوچرخهرند گذابخود را كنار هاي  بيلاتوم

بيـل را در نظـام حمـل و نقـل شـهري پيوسـته       اتوم جهان نقش و طراحان شهري سراسرها  دار اكنون شهر 
دانشمندان چين تصميم پكـن را در بـاره تـرويج نظـام             ترين    گروهي از برجسته  . دهند  مي مورد بازنگري قرار  

قدر زمين   چين آن : اشاره كرده اند  اي     آنها به حقيقت ساده    .اند  بيل به چالش كشيده   اتومحمل و نقل مبتني بر      
كنـد    مي آنچه در مورد چين صدق    . بيل تطبيق دهد و هم به مردم خود غذا بدهد         اتوم خود را با     ندارد كه هم  

   ]61[.پر جمعيت در حال توسعه جهان نيز صادق استهاي  هند و چند دوجين از ديگر كشور در
م ايـن شـهرها نظـا   . كننـد   مـي ريزي براي رشد خود بسيار بهتر از ديگران عمل برخي شهرها از نظر برنامه 

تحرك بيشتر، هواي پاكيزه و فعاليـت جـسمي         ها  كنند كه براي آن     مي طراحياي    گونه هحمل و نقل خود را ب     
زننده هوا و كمبود فرصـت        شهرهايي كه ازدحام، آلودگي شديد و صدمه       سبه ارمغان بياورد؛ درست برعك    

ي آمـد و شـد خـود بـه          كارگران و كارمنـدان بـرا     % 95هنگامي كه   . آنها است هاي    فعاليت بدني از مشخصه   
 در آمـستردام    ،برعكس. اتومبيل متكي باشند، مانند شهر جورجيا واقع در آتالنتا، شهر به دردسر افتاده است             

 بـا دوچرخـه يـا پيـاده رفـت و آمـد            ها    آن% 35. كنند  مي كارگران و كارمندان شهر با اتومبيل تردد      % 40تنها  
در كپنهاگ نيز الگوي آمد و شـد مـردم          . كنند  مي ستفادهنيز از وسايل حمل و نقل عمومي ا       % 25كنند و    مي

بـا وجـود    . كنند  مي مردم با اتومبيل رفت و آمد     % 50از  تر    در پاريس اندكي كم   .  مشابه آمستردام است         ًتقريبا 
از تـر     كـم هـا   باريكي دارند ازدحـام اتومبيـل در آن       هاي    ترند و اغلب خيابان    كه اين شهرهاي اروپا قديمي     اين

  ]62[.آتالنتاست
تـر    و ازدحام بيش  تر    تر به اتومبيل شخصي وابسته اند، تحرك كم        تعجبي ندارد كه در شهرهايي كه بيش      

كـه  اي    همان وسيله نقليه  . كنند  مي تري براي آمد و شد عرضه      و متنوع تر    از شهرهايي است كه امكانات بيش     
دارد و    مـي  هري را از حركـت بـاز      تر را به ارمغان آورده بود اكنون پيوسته كل جمعيت ش           نويد تحرك بيش  

  . كند  ميحركت را براي فقير و غني به يكسان دشوار
راهبردهاي كنوني توسعه بلند مدت نظام حمل و نقل در غالب كشورهاي در حال توسعه با اتكا به ايـن                    

بـا توجـه بـه محـدود      متأسـفانه  .فرض تدوين شده كه روزي همه مردم شهر اتومبيل شخصي خواهند داشت           
محدوديت ناشي از ذخاير نفتي، گرفتن  نظر دن زمين موجود براي اختصاص به حمل و نقل، حتي بدون در          بو
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با توجه به اين واقعيت، اگر كشورها از توسـعه وسـائل حمـل و       . گرايانه و منطقي نيست     واقع            ً  اين فرض اصال   
  .  كردنقل عمومي و دوچرخه حمايت كنند تحرك بسيار بيشتري براي مردم ايجاد خواهند

حمل و نقـل را  يافته به  اختصاصاز منابع عمومي اي  چنان بخش عمده اگر كشورهاي در حال توسعه هم     
گذاري كنند در نهايت نظامي خواهند داشـت كـه تنهـا بـراي جـزء                 در زمينه توسعه اتومبيل شخصي سرمايه     

  كه غالـب مـردم جهـان       درك اين نكته  . كوچكي از مردم يعني كساني كه اتومبيل دارند، ساخته شده است          
ريــزي و  توانــد بــه تغييــر جهتــي اساســي در برنامــه   مــيگــاه صــاحب اتومبيــل نخواهنــد شــد  هــيچ      ً   احتمــاال  
  . گذاري در نظام حمل و نقل منجر شود سرمايه

براي بازسازي نظام حمل و نقل و تبديل آن به نظامي كه نياز همه مردم و نه فقط ثروتمندان را برآورده                     
تحركي و نظامي كه سالمتي را بهبود بخشد نه اين كه به آن صدمه                بي  تحرك ايجاد كند نه    كند، نظامي كه  

اسـت كـه بـسياري از كـشورها بـراي           اي    يكـي از آنهـا حـذف يارانـه        . گوناگوني وجـود دارد   هاي    بزند، راه 
  پاركينـگ پرداختـه     ميليارد دالر براي   85به مبلغ   اي    در اياالت متحد ساالنه يارانه        ً    مثال    .پردازند  مي پاركينگ

  ]63[.كند كه با اتومبيل شخصي به سر كار بروند  ميشود و روشن است كه اين يارانه مردم را تشويق مي
.  ايالت كاليفرنيا پرداخت نقدي يارانه پاركينگ را براي تمامي كارفرمايان اجبـاري كـرد              1992در سال   

از پاركينـگ، يارانـه آن را بـراي پرداخـت كرايـه             جاي اسـتفاده     توانست به   مي يارانهكننده    در نتيجه دريافت  
كه اطالعات مربوط به هايي  شركت. وسائل حمل و نقل عمومي يا خريد و استفاده از دوچرخه مصرف كند        

كنند كه در اثر اين سياست استفاده كارمندان آنها از            مي گزارشاند    آوري كرده  اين موضوع را ثبت و جمع     
نقـل عادالنـه قـرن       و حمـل ” به اليحه اي    در سطح كشوري نيز الحاقيه    .  است كاهش يافته % 17اتومبيل حدود   

داد تـا كـساني كـه از وسـايل            مـي  مالياتي را تغييـر   هاي    رمز افزوده شد كه     1998، مصوب سال    “يكم و بيست
ماليـاتي برخـوردار شـوند كـه كـساني كـه از         معـاف از    كنند از همان يارانـه        مي حمل و نقل عمومي استفاده    

د نه وضع يارانه    نچيزي كه شهرها بايد به آن اهتمام كن       . كنند از آن برخوردارند     مي نگ مجاني استفاده  پاركي
ناشـي از انبـوهي ترافيـك و        هاي    پاركينگ بلكه برقراري ماليات پاركينگ است؛ مالياتي كه بتواند خسارت         

گيـرد بازتـاب      مـي  تأشو پاركينگ در شـهر نـ      از وجود تعداد زيادي اتومبيل      را كه     كيفيت زندگي  كاهش
  ]64[.دهد

تعـدادي از   . كننـد   مي پيوسته تعداد هر چه بيشتري از شهرها قسمتي از شهر را منطقه بدون اتومبيل اعالم              
را  پاريس تردد اتومبيل     .اند                                                وين، پراگ و ر م اين رويكرد را برگزيده         شهرهاي مهم جهان از جمله استكهلم،     

 در صـدد اسـت تـا از سـال         و  تعطيـل ممنـوع كـرده       هاي    شنبه و روز   يكهاي    در روز رود سن   هاي    در كناره 
  ]65[.كندچنين مناطق مركز شهر تر  بيشدر  2012

هزينـه آنهـا    پرداخـت  و مردم از عهدهباشند داشته  ي   مؤثر متروها كاربرد شود    مي تالشكه   اينعالوه بر   
 يتـر  بـيش روز بـه روز طرفـدار   ي كردن آنها و حتي تبـديل آنهـا بـه مراكـز فرهنگـ            جذاب، عقيده به    آيند بر
زمينـي شـهر بحـق تـاج جـواهر       زيرها، راه آهن در مسكو به علت كارهاي هنري موجود در ايستگاه    . يابد مي
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 كه خطوط مترو شـهر را بـه خطـوط راه    1در واشنگتن دي سي، ايستگاه يونيون    . شود  مي نشان روسيه خوانده  
 تكميـل   1998بازسـازي آن كـه در سـال         . خوردار است كند از معماري زيبايي بر      مي آهن بين شهري متصل   

كنفـرانس بـه محلـي بـراي اجتمـاع عمـوم            هاي    و اتاق ها    و مغازه ها    غني از رستوران  اي    شد آن را با مجموعه    
  . تبديل كرده است

تري كه براي تشويق مردم به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي به كار رفتـه                  يكي از ابتكارات جالب   
 است كـه شـهر كـوچكي اسـت واقـع در ناحيـه مركـزي ايالـت پنـسيلوانيا كـه                       2 شهر استيت كالج   مربوط به 

حل مشكل  دانشگاه و   داخل  منظور كاهش بار ترافيك در       به. دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا در آن واقع شده است       
هـاي    ركت ايالت پنسيلوانيا تصميم گرفت كـه يـك ميليـون دالر بـه شـ               1999در سال   كافي،  پاركينگ  نبود  

 و هر چند بـار                                                                                            ً             اتوبوسراني محلي بپردازد تا در عوض دانشجويان و استادان و كارمندان دانشگاه بتوانند مجانا              
افزايش % 240در نتيجه ظرف يك سال نرخ اتوبوس سواري اين شهر           . كه بخواهند از اتوبوس استفاده كنند     

در خريد  مقدار زيادي   سافران جديد خود    يافت و شركت اتوبوسراني محلي ناچار شد براي پاسخگويي به م          
اين ابتكار مسئوالن، فـضاي بـسيار خوشـايند و جـذابي در دانـشگاه               . گذاري كند  جديد سرمايه هاي    اتوبوس

  ]66[.ايجاد كرده كه خود عاملي شده است براي جذب دانشجويان و استادان جديد
دهـد و    مـي را مورد بـازنگري قـرار     در شهر    اتومبيلرويم جهان نقش      مي پيشسده جديد   چندان كه در    

كه تفكر در باره حمـل و نقـل در ظـرف يـك قـرن                هايي    چرخشترين    اين بازنگري در متن يكي از بنيادي      
دوبـاره   جوامع و محـالت را    ه  ي كه پيش رو داريم آن است ك       چالش. پذيرد  مي گذشته بدان تن داده صورت    

تبديل كنيم و با ايجاد پياده رو هـا،         و نقل شهري    حمل  را به محور اصلي      حمل و نقل عمومي      ،كنيمطراحي  
امـر همچنـين بـدان      ايـن   . مخصوص دو چرخه آن را تقويـت كنـيم        هاي    مخصوص دويدن و مسير   هاي    مسير

جـايگزين  ورزشـي   هـاي     بـازي هـاي     زمـين فضاي مخـصوص بـازي كودكـان و نيـز           پارك ها،   معناست كه   
فعاليـت  كـردن   ري را طراحي كنيم، روشي كه بـا وارد   روش نوين زندگي شه   توانيم    مي ما. شودها    پاركينگ
مردم هم سالمت را به مـردم بازگردانـد و هـم در عـين حـال آلـودگي هـوا و                      برنامه معمول روزانه    بدني در   

  .چاقي را كاهش دهد
  

                                                 
1.Union Station 
2.State College 
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  بناي اقتصادي نوين
  
  
  
  

فـسيلي،  هـاي   در فصل اول ما به اين نتيجه رسيديم كه مدل اقتصاد غربي ـ يعنـي اقتـصاد مبتنـي بـر سـوخت      
 اقتصاد جديد انرژي خـود را از  ،برعكس. ر و دور ريزنده مواد ـ براي جهان قابل ادامه نيست محو -اتومبيل 

تـر بـر راه      تري خواهد داشت كه بـيش      مل و نقل متنوع   ح نظام    مين خواهد كرد،  أمنابع تجديد شدني انرژي ت    
و مـواد اوليـه     تر اتومبيل شخصي به كار خواهد برد         آهن سبك، اتوبوس و دوچرخه متكي خواهد بود و كم         

  .  وسيعي بازيافت خواهد كردطور بهرا 
الي كـه وجـود دارد آن اسـت         ؤس.  توضيح دهيم  تا حدودي با جزييات   توانيم اين اقتصاد جديد را        مي ما

كه چگونه با سرعتي كافي از اقتصاد كنوني به مدل اقتصادي جديد برسيم تا از تنزل وضع اقتصاد و سـقوط                     
هـاي   در اختيار داريم كـه تمـدن  هايي  ي كه به نفع ماست آن است كه ما دارايي چيز. اقتصادي اجتناب كنيم  

توانـايي ايـن كـه      تـر     و از همـه مهـم     تر    ي، دانش علمي بسيار پيشرفته    شناس  ابتدايي نداشتند مانند سوابق باستان    
  .اقتصادي براي دستيابي به اهداف اجتماعي سود جوييمهاي  چگونه از سياست

هاني كه بتواند ترقي را تاب بياورد عبارت است از ايجـاد بـازاري كـه صـادق باشـد        كليد بناي اقتصاد ج   
بـازار نهـادي بـاور نكردنـي اسـت و منـابع را بـا چنـان                  . كنـد   مـي  يعني بازاري كه حقايق اكولوژيك را بيان      

 و  بازار عرضه . ريزي مركزي قابل رقابت با آن نيست       دهد كه هيچ ارگان برنامه      مي تخصيصزيادي  كارآيي  
كنند و هم وفور   ميكند كه هم كميابي را منعكس  ميرا بنيادهايي  كند و قيمت    مي تقاضا را به راحتي تنظيم    

  . را
غير مستقيم توليد كاالهـا و خـدمات        هاي    هزينهبازار  . اما در عين حال بازار نيز نقاط ضعفي اساسي دارد         

كنـد و بـه آسـتانه بـازدهي           نمي اريذگ د ارزش كند، خدمات طبيعت را چنان كه باي        نمي واردها    را در قيمت  
مـدت و   مـدت اسـت نـه دراز    افزون بر اين بازار به نفع روندهاي كوتاه     . نهد  نمي طبيعي وقعي هاي    پايدار نظام 
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  . دهد  نميآيندههاي  چندان اهميتي به نسل
ود كـه  اقتـصادي چنـان انـدك بـ    هـاي   غيـر مـستقيم فعاليـت    هـاي     در سراسر تاريخ ثبت شده بشر هزينـه       

شدن  اما با هفت برابر. بود در سطح محلي بوداي  رفت و حتي اگر هم مسئله   نمي به شمار اي    وجه مسئله  هيچ به
بـازار و انحرافـات غيـر عقاليـي         هـاي      تا كنـون، عـدم برخـورد بـا ايـن نارسـايي             1950اقتصاد جهان از سال     
  ]1[. باشدمرگبارتواند   ميكند،  مياقتصادي كه ايجاد

تواننـد    مـي كننـد،   نمـي كه حقيقت را بيـان اي  حسابداريهاي  كه در فصل يك گفتيم سيستم همان طور   
آنهـا را از دفـاتر   هـاي   بزرگ كـه هزينـه  هاي    سيستم حسابداري نادرست برخي شركت    . بسيار پرهزينه باشند  

بداري سيستم حسا  متأسفانه   .كنار گذاشته بود برخي از بزرگترين كشورهاي جهان را به ورشكستگي كشاند           
رفاه اقتصادي جهـان پيـشرفته تـا حـدي بـر اثـر              . تري دارد  نادرست اقتصاد جهاني بالقوه عواقب بسيار وخيم      

دهـد امـا     نمـي كـه خـود را در دفـاتر نـشان    اي  آمده يعني بـا هزينـه   دست ايجاد اشكال در پهنه اكولوژيك به  
  . سرانجام روزي كسي بايد آن را بپردازد

تـوانيم آن را بـه        مي ر مستقيم يك كاال يا نوعي از خدمات را محاسبه كرديم،          غيهاي    زماني كه ما هزينه   
 يك ماليات اضافه كنيم و اين افزايش ماليات را از طريـق كـاهش               شكل  بهقيمت بازاري آن كاال يا خدمات       

ورت اگر ما بتوانيم بازار را وادار كنيم كه حقيقت را بازتـاب دهـد در آن صـ                 . ماليات بر درآمد جبران كنيم    
همـان طـور   . شوند ما را اسير خود نخواهد كـرد   ميحسابداري اشتباهي كه به ورشكستگي منجرهاي    سيستم

 : در نــروژ و دريــاي شــمال خــاطر نــشان كــرده اســت2 معــاون اســبق شــركت اكــسون1كــه كيــستين داهلــه
داري نيـز    سـرمايه .داد بازار حقايق اقتصادي را بيان كنـد         نمي سوسياليسم به اين علت سقوط كرد كه اجازه       ”

  ]2[ “ .دهد بازار حقايق اكولوژيك را بيان كند  نميممكن است به آن علت سقوط كند كه اجازه

  گذار مالياتي
هـاي   ضرورت گذار مالياتي ـ يعني كم كـردن ماليـات بردرآمـد و در همـان حـال افـزايش ماليـات فعاليـت         

 مـورد تاييـد اقتـصاد دانـان                       ً را بيان كند وسيعا مخرب محيط زيست ـ براي آن كه بازار را واداريم تا حقيقت 
بهداشـتي از بيمـاراني كـه هـواي آلـوده استنـشاق       هـاي   ماليات بر زغال سنگ كه هزينـه مراقبـت       ً    مثال    .است
كنـد و    مـي كه باران اسيدي ايجادهايي  كند يا ماليات بر خسارت    مي را در قيمت زغال سنگ ادغام     اند    كرده

شدني انـرژي    گذاري در منابع تجديد    اشي از برهم خوردن آب و هوا همگي سرمايه        نهاي    يا ماليات بر هزينه   
اگر اين مسئله را درك كنيم ديگر تا گذار مالياتي چندان           . كند  مي گرمايي را تشويق   مانند باد يا انرژي زمين    

 رااي    لـه اكنون تعـدادي از كـشورهاي اروپـا در حـال ايجـاد گـذار ماليـاتي هـستند و مرح                    . نداريماي    فاصله
محيطــي معــروف اســت و قــصد دارنــد بــه اهــداف  گذراننــد كــه در آن جــا بــه اصــالح ماليــات زيــست مــي

                                                 
1.Qystein Dahle 
2.Exxon 
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  ]3[.پيش ذكر كرديم، دست يابندهاي  كه در فصلاي  محيطي زيست
كه بـه   (توان انتشار كربن، توليد زباله      مي ماليات بسته است  ها    مخربي كه اروپا بر آن    هاي    از جمله فعاليت  

برنامـه  . نـام بـرد    راهـا     و افـزايش تعـداد اتومبيـل در شـهر         ) دفـع زبالـه معـروف اسـت       هاي    گودالنام ماليات   
را از نيـروي كـار بـه سـمت          ها     نظام مند ماليات   طور  به در آلمان تصويب شد      1999كه در سال    اي    ساله چهار

بـه عـالوه    . كـاهش يافـت   % 5 اجراي اين طرح مصرف سـوخت        اثر در   2001تا سال   . انرژي تغيير جهت داد   
 شـغل   45400 قريـب بـه      2003شدني را تسريع كرد و تا سال         تجديدهاي    اجراي اين طرح رشد بخش انرژي     

 شـغل  103000 بـه  2010شـود تـا سـال      مـي بينـي  جديد تنها در صنعت نيروي باد ايجاد كرد، رقمي كه پيش        
  ]4[.افزايش يابد
زيست محيطي طراحي كرد تا     هاي    يل ماليات را براي تبد  اي    ساله 10 سوئد برنامه شجاعانه     2001در سال   

هـاي   ماليـات بـر درآمـد را بـه ماليـات بـر فعاليـت           )  ميليـارد دالر   9/3يعنـي   ( ميليـارد كـرون    30با اجراي آن    
 دالر بـه ازاي  1100 معـادل                                     ً    بخش عمده اين تغيير مالياتي كـه تقريبـا   . محيط زيست تبديل كند كننده    تخريب

منتقل شـده و از جملـه ميـزان ماليـات بـر وسـايل نقليـه و سـوخت                    اي    دههر خانواده است به حمل و نقل جا       
تا سال  . دهد  مي ماليات بر برق نيز بخشي از اين گذار مالياتي را تشكيل          .  افزايش يافته است        ًشديدا ها    اتومبيل

 ساله پـيش بـود و بـه رهبـر جهـان در زمينـه                10 سوئد مختصري هم از اهداف اين طرح گذار مالياتي           2005
  ]5[.زيست محيطي تبديل شدهاي  الح مالياتاص

تـوان    مـي  نـد ا  هاز ديگر كشورهاي اروپايي كه تالش زيادي را براي تغيير شديد نظام مالياتي به كار بـست                
 ديـده اي  پراكنـده هـاي   در كشورهاي ديگـر نيـز كوشـش   . اسپانيا، ايتاليا، نروژ و انگلستان و فرانسه را نام برد 

تا مـصرف سـرب     اند    ند مالزي، تايلند و تركيه مالياتي بر انتشار سرب وضع كرده          برخي كشورها مان  . شود مي
اياالت متحـد نيـز ماليـات سـنگيني را بـر كلروفلوئـور كـربن        . ن ماده افزودني بر بنزين حذف كنند    عنوا  بهرا  

 را بر آن اضافه شد مـصرف كلروفلوئـور كـربن           ً    بعدا     مونترال و موادي كه    1987وضع كرده تا طبق پروتكل      
در سطح شهري هم هنگامي كـه شـهر ويكتوريـا، مركـز اسـتان بـريتيش كلمبيـاي                   . تدريج به صفر برساند    به

% 18اين شهر ظرف يك سـال  هاي   دالري براي هر كيسه زباله در نظر گرفت ميزان زباله        2/1كانادا، مالياتي   
  ]6[.كاهش يافت

ارض ورود بـه شـهر بـراي كـاهش انبـوهي        را خفه كـرده نيـز پيوسـته از عـو          ها    شهرهايي كه اتومبيل آن   
     ً    بعـدا   اين ماليات كه براي اولين بار حدود دو دهه پيش در سنگاپور بـه كـار رفـت     . كنند  مي ترافيك استفاده 

ماليات ورود به شهر لنـدن كـه اول بـار           . كار گرفته شد   در شهرهاي اسلو، ملبورن و اين اواخر در لندن نيز به          
وسيله شهردار لندن آقـاي كـن     به) دالر 9            ً يعني تقريبا  ( پوند به ازاي هر اتومبيل     5 ميزان  به 2002در فوريه سال    

 دالر به ازاي هـر اتومبيـل        14 پوند يعني    8 به   2005افزايش يافت و تا ژوئيه سال            ً    بعدا    ، وضع شد  1لوينگستون

                                                 
1.Ken Livingstone 
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 مـسافر را جابـه جـا      درآمد حاصل از اين ماليات به بهبود شبكه اتوبوسراني لندن كه روزانه دو ميليون               . رسيد
هدف اين ماليات بر انبوهي ترافيـك در لنـدن عبـارت اسـت از بازسـازي                 . كند، اختصاص خواهد يافت    مي

  ]7[.كلي نظام حمل و نقل لندن براي كاهش انبوهي ترافيك، آلودگي هوا و انتشار كربن و افزايش تحرك
 شـوند عـوارض     مـي  مركـز شـهر   كـه وارد    هـايي     در حالي كه لندن و برخي شـهرهاي ديگـر از اتومبيـل            

 در دانمـارك ماليـات   .انـد   بر مالكيت اتومبيل ماليـات وضـع كـرده                                   ً      گيرند، برخي ديگر از شهرها هم كال        مي
 دالري بـراي خريـدار    25000يـك اتومبيـل جديـد       . خريد اتومبيل جديد بيش از قيمت خود اتومبيل اسـت         

هـا  ري انـرژي آن و كه بهـره هايي  براي اتومبيلي هاي  تخفيف2000در سال  . شود  مي  دالر تمام  50000بيش از   
هـاوارد  . كننـد   مـي نيز پيوسته در اين مـسير حركـت  ها  برخي از ديگر حكومت. باال است، در نظر گرفته شد     

خفـه  در حـال    هـا     بار سنگين اتومبيـل    زير نويسد كه شهر شانگهاي كه      مي ، گزارشگر نيويورك تايمز،   1فرنچ
 4600 تا كنون هر سـاله افـزايش داده و اكنـون آن را بـه               2000را از سال    ها   تعرفه ثبت اتومبيل  ”  است، شدن

  ]8[ “ .دالر به ازاي هر اتومبيل رسانده كه بيش از دو برابر درآمد سرانه مردم شهر است
برخي محصوالت براي جامعه آن قدر زياد و آشكار است كه فشار براي تحميـل ماليـات بـر                   هاي    هزينه

هاي    مثال اين كار توافقي است كه بين شركت        ترين   تا كنون برجسته   .يابد  مي افزايشاين محصوالت پيوسته    
بعد از اين كه تعداد زيـادي از  . ايالتي اياالت متحد به دست آمده استهاي    سيگار و تمام دولت   كننده    توليد
هـا  ردنـد و از آن سيگار مطرح ككننده  توليدهاي  را بر عليه شركت   هايي    ايالتي آمريكا دادخواست  هاي    دولت

مربـوط بـه سـيگار را بپردازنـد، سـرانجام ايـن صـنعت ناچـار بـه              هـاي     درمان بيماري هاي    خواستند كه هزينه  
 دولـت ايـالتي   50 ميليـارد دالر بـه   251 توافق كرد كه مبلغي در حـدود  1998پرداخت شد و در نوامبر سال       

نامـه   ايـن توافـق   . اي هـر فـرد آمريكـايي اسـت         دالر بـه از    1000 معـادل                                     ً         آمريكا بپردازد كه اين مبلـغ تقريبـا        
مصرف شده بود و هـدف از           ً    قبال     بر سيگارهايي بود كه    واقع نوعي ماليات با عطف به ماسبق      ماندني در    ياد به

سيگار براي اين كه اين مبلغ را بپردازنـد  كننده  توليدهاي   شركت. مستقيم سيگار بود   غيرهاي    مين هزينه أآن ت 
   ]9[.خود مصرف سيگار را كاهش داد نوبه  افزايش دادند و اين به ًا شديدقيمت سيگار را 

 در اياالت متحد انجام داده هزينه اجتمـاعي         )CDC(ها  كه مركز كنترل و پيشگيري از بيماري      اي    مطالعه
اين رقم نه تنها افـزايش ماليـات بـر          .  دالر به ازاي هر بسته سيگار برآورد كرده است         18/7مصرف سيگار را    

چنين راهنماي  كند بلكه هم  مي توجيه  گيرد،  مي  ميليون نفر را در سراسر جهان      9/4، كه ساالنه جان     را سيگار
 ميالدي يعنـي سـالي كـه در آن          2002در سال   .  كه چه اندازه آن را بايد افزايش داد        دهد  به دست مي  خوبي  
. ت بر سـيگار را افـزايش دادنـد         ايالت آمريكا ماليا   21ايالتي آمريكا با كسر بودجه مواجه شدند،        هاي    دولت

 سـنت   39به ازاي هر بسته سيگار      ها    شايد بيشترين افزايش مربوط به شهر نيويورك باشد كه در آن سيگاري           
از آن  .  دالر به ازاي هر بسته پرداختند      81/1 دالر ماليات به شهرداري يعني در مجموع         42/1ماليات ايالتي و    

                                                 
1.Howard French 
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ع بهداشـتي ايـن افـزايش    دهـد منـاف    مـي كـاهش % 4صرف سـيگار را  افزايش قيمت م% 10 هر             ً  جايي كه نوعا   
   ]10[.ماليات بايد بسيار عظيم باشد

 دالر هزينه در بر دارد بايد ديد كه هزينه احتـراق يـك گـالن                18/7حال كه هر بسته سيگار براي جامعه        
 المللـي    بـين  بنزين براي اجتماع چقدر است؟ خوشبختانه همان طور كـه در فـصل اول اشـاره كـرديم مركـز                   

ايـن  .  انجـام داده اسـت  “بهاي واقعـي بنـزين  ” ارزيابي تكنولوژي مطالعه مشروحي در اين زمينه تحت عنوان       
يـف  خفتوان به هزينه ت  ميهامستقيم متعدد مصرف بنزين را محاسبه كرده كه از جمله آن غيرهاي    گروه هزينه 

هـاي    صـنعت نفـت و هزينـه درمـان بيمـاري          هـاي     ه نفت، يارانـه   اتي صنعت نفت، هزينه حفاظت از عرض      مالي
 ن بـالغ   دالر به ازاي هـر گـال       9مستقيم به   غير  هاي    مجموع اين هزينه  . تنفسي ناشي از دود اتومبيل اشاره كرد      

داخلـي يـا    هـاي     اين هزينـه  . اجتماعي مصرف يك بسته سيگار بيشتر است      هاي    شود كه مقداري از هزينه     مي
ن  دالر به ازاي هـر گـال      2        ً  تقريبا  2005ر اياالت متحد كه در اوايل سال        اجتماعي را به متوسط قيمت بنزين د      

واقعـي  هـا   ايـن هزينـه  . ن بالغ خواهد شـد ازاي هر گال    دالر به  11بينيد كه بهاي بنزين به        مي بود اضافه كنيد و   
راي تعيـين نـرخ   بـ ها بايد از آناند  محاسبه شدهها  اكنون كه اين هزينه. پردازد  مي راها    كسي اين هزينه  . هستند

براي افزايش ماليات بر    ها     يعني مركز كنترل بيماري    CDCبنزين استفاده كرد، درست همان طور كه تحليل         
  ]11[.رود  ميسيگار به كار

رف چنـد سـال     ظـ  .انـد   دو اقتصاد اول آسيا يعني ژاپن و چين اكنون در صدد وضع ماليات كربن برآمده              
امـا صـنعت اتومبيـل      انـد     خواستار گذار مالياتي زيست محيطي شـده      گذشته بسياري از اعضاي پارلمان ژاپن       

 واز مـصرف انـرژي      اي    سـابقه   بي چين كه رشد انفجار آميز و     . سازي با ماليات بر كربن مخالفت كرده است       
كنـد تـا مـردم را از          مـي  زيست محيطي كار  هاي     اكنون روي بازسازي ماليات    ،كند  مي انتشار كربن را تجربه   

 :گويـد   مـي  ، يكي از مقامات كنگره ملي خلق چين       1وانگ فنگچون . سوخت فسيلي باز دارد   تر   مصرف بيش 
. عادت خريد مشتريان در اختيـار دارد      دادن    ترين ابزاري است كه اقتصاد بازار براي شكل        قويبندي    ماليات”

ح نظـام ماليـاتي     اصالسياست   اگر سياستمداران چين بتوانند      “.تر از مقررات دولتي است     اين ابزار بسيار قوي   
  ]12[.را به عمل در آورند، اين كار نه تنها براي چين بلكه براي كل جهان پيشرفت چشمگيري خواهد بود

از آن جا كه ايـن اصـالحات ماليـات بـر            . گانه در بر دارد    سودي دو       ً    معموال    محيطي  مالياتي زيست  گذار
شـود و در    مـي دهد، نيروي كـار ارزان   ميش كاه ـ كه در واقع همان ماليات بر نيروي كار است ـ را  درآمد 

 انگيـزه   تـرين   مهم. شود  مي جديدي نيز ايجاد  هاي    شود شغل   مي نتيجه در عين اين كه محيط زيست حفاظت       
از طـرف  . در برنامه چهار ساله گذار مالياتي آلمان از ماليات بر درآمد به ماليات بر انرژي همين موضوع بود   

و هـا   از طريق دودكش كارخانجات و لولـه بخـاري  را محيطي آلودگي هوا  زيستهاي  ديگر افزايش ماليات  
يابـد و لـذا       مـي  تنفسي مانند آسم و آمفيزم كاهش     هاي    كاهد و در اثر آن شيوع بيماري       ميها    اگزوز اتومبيل 

  ]13[.يابد  ميهزينه مراقبت و درمان اين گونه بيماران نيز كاهش
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آن گاه . دهد محاسبه كنند  مي كه جنگل ارائه راد هزينه خدماتي توانن  مي ها  نيز اكولوژيست ها    در جنگل 
را مانند ماليات بر بهاي درختان اضافه كرد و اين كاري است كه در              ها  توان آن   مي معين شد، ها    كه اين هزينه  

بايـد ماليـاتي معـادل ارزش         مـي  خواهد درختي را ببـرد      مي هر كس كه  . بلغارستان و ليتواني انجام شده است     
در آن صـورت بـازار چـوب حقـايق          . دهـد، ماننـد مهـار سـيل، بپـردازد           مـي  اتي كـه آن درخـت ارائـه       خدم

اثري كه اين ماليات دارد عبارت اسـت از كـاهش قطـع درختـان و تـشويق                  . اكولوژيك را بيان خواهد كرد    
  ]14[.مردم به باز مصرف چوب و بازيافت كاغذ

جديـد  هـاي     وريآ فـن ليد تجهيزات جديد، ماننـد      شود كشورها در تو     مي چنين موجب  گذار مالياتي هم  
هـاي    مشوق    ً    مثال    .رود، از ديگر كشورها پيش افتند       مي كه براي مهار آلودگي به كار     هايي    وريآ فنانرژي يا   
 5دانمـارك كـه تنهـا     كه دولت دانمارك براي برق توليد شده از باد در نظر گرفت موجـب شـد        اي    مالياتي

   ]15[.بادي مقام اول جهان را به خود اختصاص دهدهاي  مينه توليد توربينميليون نفر جمعيت دارد در ز
برندگان جايزه نوبل بوده اند، از نظريه گذار ماليـاتي پـشتيباني            ها     نفر آن  8 كه     اقتصاد دان،  2500حدود  

 :نوشت 2، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در اين مورد در مجله فورچون          1 پروفسور گرگوري منكيو   .اند  كرده
رشـد اقتـصادي، كـاهش    شـدن   تر كاهش ماليات بر درآمد و افزايش همزمان ماليات بر بنزين موجب سريع       ”

شود و همه اين كارهـا را بـدون      مي كره زمين شدن    و كاهش خطر گرم   ها    انبوهي ترافيك، ايمني بيشتر جاده    
 ممكن اسـت بـه ناهـار مجـاني كـه            اين كار . دهد  مي دراز مدت را به خطر اندازد انجام      هاي    تسويه وام اينكه  

  ]16[ “ .باشدتر  د از همه نزديكئه دهارابايد اقتصاد 
در ” :نويـسد   مـي  اين روزنامه . كند  مي  از گذار مالياتي زيست محيطي حمايت                             ً   مجله اكونوميست نيز قويا    

فتـه بـسيار    زمينه محيط زيست از امنيت انرژي كه بگذريم، مالياتي كه اياالت متحد براي بنـزين در نظـر گر                  
در توانـد    مـي خـود  نوبـه  است و بـه تر  هر چند افزايش ناگهاني قيمت بنزين از نظر سياسي عملي        . اندك است 

برخي موارد مطلوب باشد، بهتر آن است كه برنامه دراز مدتي بـراي گـذارمالياتي از ماليـات بـر درآمـد بـه                        
مردم پس % 70دهد كه   مينشانها  خواهي ظردر اروپا و اياالت متحد ن“ .ماليات بر انتشار كربن طراحي شود

  ]17[.كنند  ميشود از اين پيشنهاد حمايت  مياز اين كه به آنها در مورد ماليات زيست محيطي توضيح داده
. محيطـي هـستند   زيستهاي   مجوزهاي قابل خريد و فروش نيز گاهي اوقات جانشين خوبي براي ماليات           

براي دسـتيابي بـه اهـداف زيـست محيطـي سـود             ها  توان از آن    مي د كه ابزارهايي اقتصادي هستن  ها    هر دو اين  
وضي از هر فعاليت را كـه       ميزان مفر ها     دولت ،تفاوت اساسي بين اين دو آن است كه درمورد مجوز         . جست

دهند كه بازار خود قيمت مجوزها را         مي  و اجازه  ،ميزان صيد از يك شيالت        ً    مثال    ،كنند  مي  تعيين مجاز است 
محيطـي بـرعكس دولـت هزينـه         زيـست هـاي     در ماليات . شوند، تعيين كند    مي  به مزايده گذاشته   كه در واقع  

كنـد كـه بـا آن بهـا چـه             مـي  كند و بازار تعيين     مي تعيينشكل ماليات    بهمخرب محيط زيست را     هاي    فعاليت
                                                 
1.Gregory Mankiw 
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 بـاز داشـتن   توانـد بـراي    ميهر دو اين ابزارهاي اقتصادي    . صورت خواهد گرفت  در اين زمينه    مقدار فعاليت   
  ]18[.محيطي به كار رود مردم از رفتارهاي غير مسئوالنه زيست

. تصميم بر اين كه چه وقت از كدام يك از اين ابزارها بايد اسـتفاده كـرد هميـشه خيلـي روشـن نيـست            
. تر از مجوزهـاي قابـل خريـد و فـروش اسـت             محيطي بسيار بيش   زيستهاي    در زمينه ماليات  ها    تجربه دولت 

با اين وجود مجوزها    . كنند  مي در شرايط بسيار متفاوتي عمل    ها    شخص است كه اين گونه ماليات     چنين م  هم
محدود كردن صيد در شيالت اسـتراليا       از   يمختلفهاي    آميز در موقعيت    موفقيت طور  بهنيز در موارد بسياري     

  . اند كار رفته بهتا كاهش انتشار سولفور در اياالت متحد گرفته 
 استراليا كه از صيد بيش از حد خرچنگ در شيالت خـود نگـران بـود ميـزان بـازدهي                     براي مثال دولت  

. شـد   مـي  به همان رقـم بـالغ     ها  صادر كرد كه مجموع آن    هايي    را محاسبه كرد و بعد مجوز     ها    پايدار خرچنگ 
در واقـع دولـت تـصميم گرفـت چـه مقـدار          . بخرنداي    توانستند اين مجوزها را طي مزايده       مي سپس صيادان 

داد كه تصميم بگيرد ارزش اين مجوزها چه انـدازه    رچنگ در هر سال بايد صيد شود و بعد به بازار اجازه      خ
 تـصويب شـد، وضـعيت شـيالت         1986از زماني كه نظام صدور مجوز قابل خريد و فـروش در سـال               . است

   ]19[.كند  ميرسد اكنون به نحوي پايدار عمل  مينظر به تثبيت شده و                ًاستراليا تقريبا 
 تالشي كه تا كنون در زمينه مجوزهاي قابل معامله صورت گرفته تـالش ايـاالت                ترين  پروازانه شايد بلند 

خود بوده است كه هـدف از آن ايـن بـود كـه ميـزان ايـن                  هاي    متحد براي كاهش انتشار سولفور از نيروگاه      
به دست آمد كه بسيار زودتر  1995اين هدف در سال .  به نصف برساند2000 تا سال 1990انتشار را از سال 

يكي از نقاط ضـعف مجوزهـاي قابـل معاملـه آن اسـت كـه                . از زمان تعيين شده بود و هزينه ناچيزي داشت        
  ]20[. كاهش نيابد   ًاصال مناطق ممكن است ميزان انتشار در برخي 

ا ، از نظـر اداري صـدور ايـن مجوزهـ    رايـج اسـت  هر چند مجوزهاي قابل معامله در جامعه كسب و كار         
 ارشـد سـابق   اقتـصاددان  1ادويـن كـالرك  . خوب درك نشده اسـت ها  بسيار پيچيده است و به اندازه ماليات     

هـاي    بـه برقـراري چـارچوب     ” گويد كه مجوزهاي قابل معاملـه       مي شوراي كيفيت محيط زيست كاخ سفيد     
ــد     ــراي خري ــررات ب ــين مق ــا، تعي ــده، تعريــف مجوزه ــسيار پيچي ــي ب ــروش و مقررات ــدگان و مما ف نعــت كنن

بر خالف بازسازي مالياتي كه مردم بسيار با “ .آوردن از اينكه مردم بدون مجوز عمل كنند، نياز دارد عمل به
 قابل درك نيستند و در نتيجه جلب حمايـت وسـيع                                                             ً        آن آشنا هستند، مجوزهاي قابل معامله براي مردم كامال         

  ]21[.استتر  دشوارها  مردم از آن

  تغيير جهت يارانه ها
مخـرب محـيط زيـست      هـاي      ميليارد دالر يارانه را بـراي فعاليـت        700دهندگان جهان حدود      ماليات هر سال 

و صيد بيش از ها    تراشي جنگل  ها، پاك  انوبيش از حد از آبخ    برداري    فسيلي، بهره هاي    مانند احتراق سوخت  
                                                 
1.Edwin Clark 
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سـعه ناپايـدار انجـام     تحت عنـوان يارانـه بـراي تو   1ارت كانسيل مؤسسه كهاي   در مطالعه . دنكن  مي حد فراهم 
كنـد تـا     مـي  اين غير قابل باور است كه جهان ساالنه صدها ميليـارد دالر هزينـه           ًواقعا ” شود كه   مي داده گفته 

  ]22[“ .براي نابودي خويش يارانه بپردازد
بـراي مـصارف داخلـي در حـد           اين كشور بهاي نفـت را      .افراطي است هاي    ايران نمونه كالسيك يارانه   

. كنـد   مـي  مالكيت اتومبيل و مصرف بنزين را تـشويق      ًشديدا هاني نگاه داشته و با اين كار        يك دهم قيمت ج   
 كـه ايـران سـاالنه از ايـن بابـت پرداخـت      اي   ميليـارد دالر يارانـه  6/3دهد كه اگـر       مي بانك جهاني گزارش  

ايـن  . يافـت كاهش خواهـد    % 49كننده    تدريج حذف شود ميزان انتشار كربن كشور به ميزان خيره          كند به  مي
گذاري  چنين اقتصاد كشور را نيز تقويت خواهد كرد زيرا درآمدهاي عمومي كشور را براي سرمايه               كار هم 

هاي  كند كه حذف يارانه   مي بانك جهاني گزارش  . ايران تنها نيست  . كند  مي در توسعه اقتصادي كشور آزاد    
كــاهش % 11و در انــدونزي % 14تان ، در هندوســ%17، در روســيه %26انــرژي در ونــزوئال انتــشار كــربن را 

  ]23[.خواهد داد
 بلژيك، فرانـسه    .اند  مخرب آب و هوا شده    هاي    برخي كشورها دست به كار كاهش يا حذف اين يارانه         

 آلمان ميزان يارانه خود بـه زغـال سـنگ را كـه در سـال      .اند سنگ را قطع كرده    زغالهاي    و ژاپن تمام يارانه   
 ميليارد دالر كاهش داد و در نتيجه طي اين مدت مـصرف             8/2 به   2002تا سال    ميليارد دالر بود     4/5،  1989

 2010را تـا سـال      هـا     اين كشور در صدد اسـت تـا ايـن يارانـه           . در اين كشور كاهش يافت    % 46زغال سنگ   
 دالر بود تا سال ون ميلي750 ميالدي 1993چين يارانه زغال سنگ خود را كه در سال    .  كلي قطع كند   طور  به

 چين براي زغال سنگ پر گوگرد ماليات سنگيني در نظر گرفته      ًاخيرا .  ميليون دالر كاهش داد   240 به   1995
   ]24[.است

 انجـام داده ميـزان       “ ديگـر اقتـصاد هوانـوردي      سـوي ” كه حزب سبز انگلـستان تحـت عنـوان        اي    مطالعه
ايـن  . ، توضـيح داده اسـت     يابـد   مي را كه در حال حاضر به صنعت هوانوردي انگلستان اختصاص         هايي    يارانه

از جملـه   فـدرال   هـاي      كه معافيت كامل از ماليات     ، ميليارد دالر تخفيف مالياتي در سال      17 با   بذل و بخشش  
  پرداخـت كـه هايي  خارجي يا غير مستقيم اين صنعت را يعني هزينه  هاي    اگر هزينه . گردد  مي ، آغاز آنهاست

ي آلوده ناشي از هواپيماها بيمار شده اند، هزينه تغييـر آب و             شوند مانند هزينه درمان بيماراني كه با هوا        مين
ميـزان يارانـه صـنعت      . شـود   مـي   ميليارد دالر ديگر به اين رقـم افـزوده         7                                   ً       هوا و غيره را در نظر بگيريم تقريبا        

 چنين اين سياست مالياتي    هم. ساكنان اين كشور است   از  ازاي هر نفر      دالر به  391هواپيمايي انگلستان معادل    
پرواز را ندارند يـا     استطاعت پرداخت هزينه     سياستي است قهقرايي زيرا بخش عظيمي از مردم انگلستان               ًذاتا 

قيمـت   گـران  با ماليـات خـود بـه ايـن نـوع     ها كنند اما در عين حال آن       مي اين كه بسيار كم از هواپيما استفاده      
  ]25[. استفاده كننداز آن شانتر ميهنان ثروتمند پردازند تا هم  مينقل يارانه و حمل

                                                 
1.Earth Council 
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فسيلي ـ به  هاي  در حالي كه برخي كشورهاي پيشروي صنعتي مدت هاست كه از يارانه خود به سوخت
كاهنـد، ايـاالت متحـد      مـي ثير را بـر آب و هـواي جهـان دارد ـ پيوسـته     أخصوص زغال سنگ كه بدترين ت

كـه  اي    مطالعـه . مي افـزوده اسـت    فسيلي و صنايع ات   هاي    اخير بر حمايت خود از سوخت     هاي    پيوسته در سال  
محيطـي تهيـه شـده بـود،          منتشر كرد و با همكاري چندين گروه زيست        2002 در سال    1انجمن گرين سيسرز  

از ايـن   .  ميليارد دالر يارانه به صنعت انرژي اعطا شده اسـت          33 سال گذشته    10محاسبه كرده بود كه ظرف      
 ميليـارد آن را صـنعت       4رد آن را صنعت زغـال سـنگ و           ميليا 3 ميليارد آن را صنعت نفت و گاز،         26مقدار  
دهنـدگان آمريكـايي      ماليـات   كه حفظ ذخاير نفتـي ضـرورت دارد،       اي    در زمانه . دريافت كرده بود  اي    هسته

  ]26[.پردازند  ميكردن اين ذخاير يارانه پيوسته براي تهي
ــاتي زيــست ــر دســتمزد  محيطــي كــه هــم گــذار مالي را كــاهش و هــا  اكنــون شــرح آن رفــت ماليــات ب

 طـور   بـه ترتيـب    كنـد، و بـدين      مـي  مانند توليد برق بادي و بازيافت را تـشويق        هايي    گذاري در فعاليت   سرمايه
هـاي   حذف يارانه فعاليـت . كند  ميتر محيطي را كم شود و هم تخريب زيست   مي زمان هم موجب اشتغال    هم

مخـرب  هـاي      فشار ناشي از خود فعاليت     كاهد و هم    مي دهندگان مخرب محيط زيست هم از فشار بر ماليات       
  . دهد  ميرا كاهش
 .انـد   دولتـي زاده شـده    هاي    و صنايع به يمن يارانه    ها    وريآ فنبسياري از   . خود بد نيستند   خودي بهها    يارانه

تحقيق و توسعه نظامي ساخته شد بـه توليـد هواپيماهـاي تجـاري پيـشرفته                هاي    هواپيماهاي جت كه با هزينه    
سـسات تحقيقـات دولتـي بـود كـه بـا هزينـه        ؤو مهـا   ترنت نتيجه اتصال كامپيوترهاي آزمايـشگاه    اين. انجاميد

و تلفيقي از كاهش ماليات فدرال و تخفيف بسيار شديد ماليات ايالتي     . عمومي به يكديگر متصل شده بودند     
  ]27[.صنعت پيشرفته نيروي بادي در اين ايالت شدشدن  در كاليفرنيا موجب زاده

در جهـاني كـه بـا        ً    مـثال   .نيز ضـرورت دارد  اي     طور كه گذار مالياتي ضروري است گذار يارانه        اما همان 
توانـد بـراي گـسترش        نمـي  تغيير آب و هوا كه موجب تخريب اقتـصاد اسـت روبروسـت، ديگـر              انداز    چشم

نـرژي  بـه سـوي توسـعه منـابع ا    هـا   ايـن يارانـه  دادن    سـوق . استفاده از نفت و زغال سنگ يارانه پرداخت كند        
گرمـايي راه حـل اصـلي تثبيـت          - دوستدار آب و هوا مانند انرژي باد، خورشيد، زيست جرم و نيروي زمين            

توانـد در بـسياري از        مي گذار از يارانه احداث جاده به يارانه احداث راه آهن         . آب و هواي كره زمين است     
  .  كربن شودهم تحرك را افزايش دهد و هم در عين حال موجب كاهش انتشارها  موقعيت

از ايـن   بـرداري     ، بهره با كسر بودجه روبروست   امروز كه در تمام سطوح دولتي       آشفته  در اقتصاد جهاني    
توانـد بـه تـوازن بودجـه          مـي  كه هر يك دو يا سه سودمندي را بـا خـود دارنـد             اي    گذارهاي مالياتي و يارانه   

گـذار ماليـاتي و     .  را حفـظ كنـد     اقتـصاد كننـده     محيطي حمايـت   زيستهاي    كمك كند و در عين حال نظام      
و ايـن  دهـد    ميشود و هم تخريب محيط زيست را كاهش       مي هم موجب افزايش كارايي اقتصادي    اي    يارانه

                                                 
1.Green Scissors 
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  . برنده-وضعيتي برنده يعني 

  با كيف پول خوددادن  يأر: محيطي برچسب زيست
برچـسب  . طـي اسـت  محي محيطي اقتصاد وجود دارد برچـسب زيـست      ابزار ديگري كه براي بازسازي زيست     

 كنندگان اين امكان را فراهم براي مصرفاند  زدن بر كاالهايي كه با روش زيست محيطي سالمي توليد شده        
محيطي در بـسياري از     در حال حاضر روش نصب برچسب زيست      . ي بدهند أكند كه با كيف پول خود ر       مي

باال، مشخص  وري    خانگي داراي بهره  رود، ازجمله براي معرفي لوازم        مي گوناگون اقتصاد به كار   هاي    بخش
 محيطـي در آن اعمـال      كه مـديريت پايـدار زيـست      هايي    آمده از جنگل   دست جنگلي به هاي    كردن فرآورده 

و بـرق بـه     انـد     شـده صـيد   محيطي پايـدار     كه از شيالت داراي مديريت زيست     هايي    اندن ماهي شناس  شود، مي
  . پذير اصطالح سبز حاصل از منابع انرژي تجديد

 بـراي مـواد غـذايي    1 (MSC)برچسبي است كه شوراي نظارت دريا ها   كي از جديدترين اين برچسب    ي
ييـد  أ بـا ت 2000اين شورا برنامه اعطاي گـواهي شـيالت خـود را در مـاه مـارس سـال           . كند  مي دريايي صادر 

ر همـان  مز نيـز د يشاه ماهي شيالت بخش غربي رودخانـه تـا  . استرالياي غربي آغاز كرد اي    خرچنگ صخره 
 شيالت ماهي آزاد آالسكا گواهي گرفت كـه اولـين           2000در سپتامبر سال    . ييد دريافت كرد  أروز گواهي ت  

بزرگي كه در فرآوري غـذاهاي   هاي    از ميان شركت  . گرفت  مي ييد قرار أشيالت قاره آمريكا بود كه مورد ت      
              ِـ ِ       اروپـايي يونيل و ر،    دريايي و بخش خرده فروشي آن نقش مهمـي دارنـد چنـدين شـركت از جملـه شـركت                 

  ]28[. حمايت كردند           ِ               MSC                       شركت يانگ بلوكر ست و شركت س نزبوري از ابتكار شوراي 
شـيالت  . شـود   مـي  پايـدار اداره  اي    گونـه  براي اخذ اين گواهي بايد ثابت كرد كه شيالت مـورد نظـر بـه              

هي آن از حـد بازتوليـد     اداره شود كه ميزان صـيد مـا       اي    گونه  به  اينكه اول” :MSCبايد طبق نظر      مي مربوطه
. ديگر را در حين صيد نـابود نكنـد        هاي    نامناسب گونه هاي    علت اجراي روش   هفراتر نرود و ب   ها    طبيعي ماهي 

اداره شود كه سالمت و تنـوع اكوسيـستم دريـايي نگهدارنـده شـيالت تـضمين            اي    گونه  شيالت بايد به   ،دوم
 مربوط به صيد مسئوالنه و پايـدار        المللي  ي، ملي و بين   بايد قوانين و مقررات محل      مي و سرانجام شيالت  . شود

 وجـود  بـه  شيالت گواهي شده در سراسر جهـان  46 ميالدي بيش از 2005تا اواسط سال “ .را محترم شمارد
  ]29[.كنند  مي ميليون تن غذاي دريايي عرضه2آمد كه ساالنه 

اسـت كـه در سـال       ) سـي اف اس   (2همتاي ام اس سي براي محصوالت جنگلي، شوراي نظارت جنگـل          
كار اين شورا تهيه اطالعات مربوط به       . شدگذاري    ديگر بنياد هاي    و گروه  3 توسط بنياد جهاني طبيعت    1993

 ادارهاي    گونـه  جهـان بـه   هـاي     برخي از جنگل  . جنگلي است هاي    الگوي مديريت جنگل در صنعت فرآورده     
تراشـي و در طلـب سـود         برخي ديگـر پـاك    . هدتواند هر ساله مقدار معيني محصول بد        مي شود كه تا ابد    مي
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 اول بـه دسـت  هـاي   كـه از جنگـل  هـايي   تنها براي كـاال شوراي نظارت جنگل . دوش  ميسريع يك شبه نابود 
يـا  رسـد    مـي كه در چوب فروشي به فـروش      باشد  الواري   خواه اين فرآورده     ،كند  مي  صادر برچسبآيد   مي

   ]30[.التحرير لوازمهاي  وشگاهو يا كاغذ فرفروشي  مبلهاي  مبلمان فروشگاه
 مكزيك است در واقع در هـر كـشور بـه يـك سـازمان         1شوراي نظارت جنگل كه مقر آن در اگزاكاي       

 پايـدار ارائـه  اي  گونـه  دهد و سازمان مزبور در اين باره كـه آيـا فـالن منطقـه جنگلـي بـه        ميمعتبر استوارنامه 
كند بايد عالوه بـر ايـن تحقيـق، توانـايي             مي امه در يافت  سازماني كه استوارن  . كند  مي شود يا خير تحقيق    مي

 كننـده   كه محصول نهـايي بـه دسـت مـصرف         اي    تلف فرآوري و تا مرحله    ختعقيب مواد خام را در مراحل م      
 را در   دييأمحيطي و مهر ت    كند و برچسب زيست     مي شوراي نظارت استانداردها را تعيين    . رسد داشته باشد   مي

  ]31[.دهند  ميملي انجامهاي  دهد اما كار اصلي را سازمان  ميارمزبور قر مؤسسه اختيار
محيطـي منـوط بـه     براي اخـذ برچـسب زيـست   ها   اصل را مقرر كرده كه احراز صالحيت جنگل      9شورا  
 طـور   بـه اداره شود كه تضمين شود بـازدهي آن         اي    گونه هشرط اصلي آن است كه جنگل ب      . هاسترعايت آن 

 انتخابي انجام شود طور  بهاين بدان معناست كه قطع درختان بايد با دقت زياد و             .نامحدود ادامه خواهد يافت   
و تـر     رسـيده هـاي     كند و به مـرور زمـان درخـت          مي اعمالها    يعني در واقع از مديريتي كه طبيعت در جنگل        

  ]32[. تقليد شوددگذار  ميپيرتر را كنار
هـاي    ايي چـوب و فـرآورده     شناس  راهي براي ” ييد گواهي را به مثابه    أ نظام ت  )WWF(بنياد جهاني طبيعت  

از هـا   اندن آن شناسـ   كه از منابع جنگلي خوب اداره شده مناطق مختلف جهان به دست آمده انـد، و               اي    چوبي
اطالعـاتي  اف سـي  اي  برچسب. كند  مي  توصيف “يتؤر قابل     ً    كامال    طريق نصب برچسبي خوانا، غير مبهم و      

دهـد    مـي  قـرار ها    به آن نياز دارند در اختيار آن      مسئوالنه  گلداري  كنندگان براي حمايت از جن     را كه مصرف  
هايي  فروشي چوب بري و خردههاي  ايي شركتشناس  .كنند از آن حمايت كنند      مي تا آنان با نوع خريدي كه     

گذاراني كه به مـسايل اجتمـاعي مقيـد هـستند نيـز ايـن                كنند به سرمايه    مي كه در برنامه اخذ گواهي شركت     
  . كنندگذاري  ي سرمايهتر بيشدهد كه با احساس مسئوليت  مي امكان را

از آن زمـان تـا      . ييديه وارد بازار انگلستان شد    أ اولين محصوالت چوبي داراي ت     1996در ماه مارس سال     
 ميليـون   57 قريـب    2005ماه اوت سال    تا  . كنون فرآيند اعطاي گواهي در سراسر جهان پيشرفت كرده است         

  ]33[.تحت نظارت شورا گواهي دريافت كردجهان  كشور 65هاي  هكتار از جنگل
، برزيل، كانادا، فرانسه، آلمان، كشورهاي اسكانديناوي، روسـيه،         اتريشدر   كشور جهان ازجمله     35در  

تجـاري و توليـدي گونـاگوني در حمايـت از برنامـه             هـاي     اسپانيا، سوئيس، انگلستان و اياالت متحـد شـبكه        
هـستند كـه در     هـايي     شـركت حمايتي وسـيع    اين شبكه ها، بخشي از گروه       . اعطاي گواهي پديد آمده است    

سه خريدار بـزرگ و اصـلي        .اند  بازاريابي خود استانداردهاي شوراي نظارت را سخت مورد توجه قرار داده          

                                                 
1.Oaxaca 



  )2Bپالن (طرح اميد      230

   ]34[.خرند  ميتنها چوب گواهي شده 3 آايكه  و2 لوز،1هوم دپوهاي  شركتچوب جهان يعني 
 گـواهي چـوب را در   يعي روسـيه در مـسكو اعـالم كـرد كـه اخـذ             رت منابع طب   وزا 2001در ژوئن سال    

گـواهي      ً      قـبال     هر چند بخش كـوچكي از محـصول چـوب ايـن كـشور             . سرتاسر كشور اجباري خواهد كرد    
كنند سـاالنه يـك       مي دريافت كرده است، تبعيضي كه خريداران عليه بقيه محصول چوب اين كشور اعمال            

كنـد كـه      مـي  وزارت منابع طبيعي روسـيه بـرآورد      . كند  مي راتي آن خسارت وارد   ميليار دالر به درآمد صاد    
   ]35[.رسد  مياز چوب گواهي شده كشورهاي رقيب به فروشتر  ارزان% 30 تا 20چوب گواهي نشده آن 

در ايـاالت متحـد     . كنـد بـرق اسـت       مـي  كاالي ديگري كه پيوسـته برچـسب زيـست محيطـي دريافـت            
دهنـده ايـن خـدمات خواسـته اسـت كـه بـراي               ارائههاي    از شركت ها     از ايالت  كميسيون آب و برق بسياري    

شـدني    منظور از برق سبز برقي است كه ازمنابع تجديد        . امكان انتخاب برق سبز را فراهم كنند      كننده    مصرف
خورشـيدي، انـرژي   هـاي   روي بـاد، سـلول  ده باشد و برق حاصـل از نيـ  غير از نيروي آب ـ حاصل ش ـ  انرژي

خدمات برق به همـراه  هاي  شركت. شود  مي ـ جرم را شامل    گرمايي و زيست  ـ   خورشيد، انرژي زمين   حرارتي
. دهنـد كـه در آن مربعـي خـالي وجـود دارد         مي صورت حساب برق برگه مخصوصي را به مشتريان تحويل        

اضـافه  ميـزان   در ايـن برگـه      . دتواند در صورت عالقه به استفاده از برق سبز، آن را ضربدر بزننـ               مي مشتريان
   ]36[.است% 15 تا 3حدود       ً  معموال  بهاي برق سبز ذكر شده كه

كننـد    مـي  كنندگاني كه براي مـصرف بـرق سـبز اعـالم آمـادگي             غالب اوقات زياد بودن تعداد مصرف     
بسياري از مردم حاضرند براي برق خـود وجـه                ً    ظاهرا    .كند  مي هاي خدماتي را شگفت زده     مسئوالن شركت 

 محلـي از جملـه    هـاي      دولـت  .د تا نسل آينده بتواند از آب و هوايي با ثبات برخوردار شـود             ي بپردازن تر  بيش
 “سـبز ”  از بـرق           ًكه انحصارا اند  كرده  تعهد                                                ً      مونيكا، اكلند و سانتا باربارا در كاليفرنيا، رسما        سانتا مقامات محلي 

بـراي ارائـه خـدمات مختلـف     شـهري و نيـز بـرق الزم     هـاي     اين تعهد برق مورد نياز ساختمان     . استفاده كنند 
و هـا   از جملـه ديگـر شـهرداري     . شـود   مـي  راهنمايي شامل هاي    و چراغ ها    از جمله روشنايي خيابان   را  شهري  
تـوان بـه     مـي كننـد  تـأمين  مورد نيـاز خـود را از بـرق سـبز     بخشي از برقاند  ايالتي كه متعهد شده هاي    دولت

   ]37[.شيگاگو، پرتلند، نيو جرسي و نيو يورك اشاره كرد
ي به گزارش بخش شراكت در انرژ     . هندد  مي بزرگ نيز پيوسته قول اين تعهد را      هاي    بسياري از شركت  

 و ،5ماركت  هول فودز،4جانسوناند  جانسونهاي   شركت،سبز آژانس حفاظت از محيط زيست اياالت متحد      
كاليفرنيـا و  در    شـركت اه در واقع ده.  همگي جزو بيست و پنج شركت اول خريدار برق سبز هستند        6استاپلز

   ]38[.شوند مشترك برق سبز ميتكزاس هم پيوسته 

                                                 
1.Home Depo  
2.Low’s  
3.Ikea  
4.Johnson & Johnson Co, 
5.Whole Foods Market 
6.Staples 



  231      نويناقتصاديبناي : 11فصل

هـاي   اثر خالص رشد مداوم تعداد طرفداران استفاده از برق سبز موج صعودي تقاضا اسـت كـه شـركت            
يكـي از داليـل ايـن كـه         . ميزانـي مكفـي از بـرق سـبز باشـند           تـأمين    دنبـال  دارد تـا بـه     مـي  خدمات برق را وا   

كـردن   ترين راه وارد شود آن است كه احداث آنها سريع  ميايالت پيوسته سبز بادي در اين همه  ي  ها  گاه نيرو
     ً    كـامال                         ِ                                                فـروش و بازاريـابي انـرژ ي سـبز اكنـون در ايـاالت متحـد               كه  درحالي. برق سبز جديد به شبكه است     

يـد ايـن انـرژي چنـان بـا       ميزان خر2004كه در سال اي   جا افتاده به گونهخوبي  بهپيشرفته است، در ژاپن نيز      
خـدماتي را وادار كـرد      هـاي     نزديك بود بر ميزان عرضه آن پيشي گيرد و شركت          سرعت افزايش يافت كه   

   ]39[.كنندگذاري  توربين بادي سرمايهي تر بيش در توليد تعداد      ًسريعا 
 محيطي برچـسب سـبز لـوازم خـانگي اسـت كـه بـر روي لـوازمي نـصب                    از ديگر انواع برچسب زيست    

نـصب ايـن برچـسب از زمـان بحـران          . شود كه كارآيي مصرف برق آنها مطابق استاندارد خاصـي اسـت            مي
سـبز  هـاي     برچـسب . اروپـايي معمـول بـوده اسـت       هاي    انرژي اواخر دهه هفتاد تا كنون در بسياري از كشور         

 مختلـف ارائـه   هـاي     دولتـي در كـشور    هـاي     محيطـي يـا گـروه      زيـست هاي    ديگري نيز وجود دارد كه گروه     
 آلمان، مهر انتخاب    1توان به مهر بلو انجل      مي محيطي ييد زيست أتهاي    مهرترين    شده از ميان شناخته  . دهند مي

   ]40[. نام برد3 و مهر انرژي استار آژانس حفاظت از محيط زيست اياالت متحد،2محيطي كانادا زيست

  اقتصاد جديد مواد خام 
گـسترش يابنـده   تـوان بـه اقتـصاد      مـي اين را. آورند نمي خطي يك سويه چندان دوامهاي  در طبيعت جريان  

چالش موجود آن است كه اقتصاد مواد خام را         . كه بخشي از اكوسيستم كره زمين است نيز بسط داد         كنوني  
اقتصاد مبتني بر دور ريختن مـواد كـه ظـرف نـيم قـرن               . نحوي بازطراحي كنيم كه با طبيعت سازگار باشد        به

  . رود تا به زباله دان تاريخ سپرده شود مياست كه اكنون اي  كژراههگذشته تكامل يافته است 
. ظرف دهه گذشته قابليت كاهش مصرف مواد خام در سه مطالعه ويژه مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت          

، يكي از طرفداران محيط زيست و رهبران مجلس ملـي                          4                است كه ارنست و ن وايزساكر     اي  مطالعهها  اولين آن 
پيـشرفته صـنعتي در     هـاي    انجام داده و در آن مدعي شده است كه اقتصاد         ان ضريب چهار    تحت عنو آلمان،  

تواننـد بـه نحـوي       مـي باز هم    صورتي كه سطح مصرف مواد خام خود را به يك چهام سطح كنوني برسانند             
ه در فرانـسه    فـاكتور د   مؤسـسه    تحـت عنـوان   اي    سـسه ؤچند سال پس از اين مطالعـه م       . بسيار كارا عمل كنند   

مطالعه اين گـروه بـه ايـن نتيجـه      . را در اين زمينه انجام داد     اي    مطالعه  5حت رهبري فردريك اسميت بليك    ت
 و وريآ فـن بـا  هـا   توان ده برابر افزايش داد و اين چيزي است كه بـه بـاور آن                مي ري منابع را  ورسيد كه بهره    

                                                 
1.Blue angel 
2.Environmental  Choice 
3.U.S.Environmental protection Agency′s Energy Star 
4.Ernst von Weizssäcker 
5.Friedrich Schmidt -Bleek 
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  ]41[.سب براي كار ايجاد شودمناهاي  آن كه انگيزهشرط توان به آن دست يافت به   ميمديريت موجود
 بـا  2دان آلمـاني مايكـل برونگـارت     و شـيمي 1                               ُـ                آرشـيتكت آمريكـايي ويليـام مـك دان ف           2002در سال   

 “. اشياء شيوه ساختن بازسازي  : از گهواره تا گهواره   ”كردند تحت عنوان    تأليف  همكاري يكديگر كتابي را     
آلـودگي  ” گويـد   مـي  مـك دانـف   . يمتي اجتناب كرد  معتقدند كه بايد از آلودگي و ايجاد زباله به هر ق          ها  آن

  ]42[“ . طراحي استنقصنماد 
اصلي كاهش مصرف مواد خام بازيافت فوالد اسـت كـه مـصرف آن از مجمـوع تمـام                   هاي    يكي از راه  

 عت اتومبيل، صنعت لوازم خانگي و صنايع ساختماني به كـار          تر در صن   فوالد بيش . تر است  گر بيش فلزات دي 
 به كار رفته، اتومبيـل بـيش از همـه بازيافـت           ها  االت متحد در ميان محصوالتي كه فوالد در آن        در اي . رود مي
 تـا زنـگ     اتومبيـل رهـا شـوند     دورافتـاده   هـاي     از آنند كه در قبرسـتان     تر    ارزشمندها    امروزه اتومبيل . شود مي

  ]43[.بزنند
فـوالدي ميـزان بازيافـت    ي هـا  در مورد قوطي. برآورد شده است % 90نرخ بازيافت لوازم خانگي حدود      

توان تا حد زيادي به مبـارزاتي كـه در اواخـر              مي بود كه اين را   % 60، حدود   2003در اياالت متحد در سال      
  ]44[. در شهرها براي بازيافت فوالد به راه افتاد نسبت داد1980دهه 

ه بـود و تنهـا      دسـت آمـد    كل فوالد مصرفي از آهن قراضه به      % 71 قريب   2003در اياالت متحد در سال      
بازيافت فوالد حدود يك نسل پيش و در اثر اختـراع كـوره قـوس               . آن از سنگ آهن حاصل شده بود      % 29

فـوالدي كـه    .  افزايش يافت  شدت  بهي براي توليد فوالد از قراضه آهن است          مؤثر الكتريكي كه روش بسيار   
 آيـد انـرژي مـصرف     مـي تشود تنها يك سوم فوالدي كـه از سـنگ آهـن بـه دسـ        مي از آهن قراضه توليد   

زيـست   كند و چون توليد اين فوالد به استخراج سنگ آهن نياز ندارد يكي از منابع اصلي تخريب محيط                  مي
يـا بـيش از     % 50قوس الكتريكـي    هاي     ايتاليا و اسپانيا اكنون كوره      در اياالت متحد،  . كند  مي  حذف        ً را كامال  

  ]45[.كنند  مياز كل فوالد را توليد% 50
دارند و جمعيت   اي    يافته ت فوالد از آهن قراضه براي كشورهاي صنعتي پيشرفته كه صنعت تكامل           بازياف

از كشورهاي در حال توسعه است زيرا در كـشورهاي صـنعتي ميـزان فـوالدي         تر    ثابت است بسيار ساده   ها  آن
و تعـداد   هـا     اتومبيـل در اين كشورها تعداد لوازم خانگي، تعداد        .  ثابت است                               ً     كه در اقتصاد وجود دارد تقريبا      

امـا در كـشورهايي كـه در        . يابد و يا ميزان افزايش آن بسيار انـدك اسـت            نمي اصوال يا افزايش  ها    ساختمان
هـاي   بناي اقتصادي ـ خواه كارخانه باشد خواه پل يا سـاختمان   زيرقرار دارند ايجادشدن  مراحل اوليه صنعتي

بيل، اتوبوس و قطـار سـبك ـ فـوالد چنـداني بـراي بازيافـت        بلند و يا توليد وسائل حمل و نقل از جمله اتوم
  . گذارد  نميباقي

باال بـه محـصوالت     وري     كه قراضه فوالد را با بهره      ،الكتريكي فوالد  قوسهاي    ميل  مينيدر اقتصاد نوين،    
                                                 
1.William McDonough 
2.Michael Braungart 
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 طـور   بـه كشورهاي صنعتي پيـشرفته     . جاي معادن آهن را خواهد گرفت           ً    عمدتا    كند  مي فوالدي جديد تبديل  
موجود است متكي خواهند بود و كمتـر از مـواد خـام جديـد               ها  ه به مواد خامي كه از قبل در اقتصاد آن         عمد

ايـن فلـزات بـه هنگـام        رفـتن     نيـوم ميـزان از دسـت      يدر مورد فلزاتي مانند فوالد و آلوم      . استفاده خواهند كرد  
 طـور   بـه  بارهـا و بارهـا و        تواننـد   مـي  اگر سياست مناسبي اتخاذ شود فلـزات      . مصرف بسيار ناچيز خواهد بود    

  . نامحدود بازيافت شوند
را به اجـزاي    ها     بناهاي قديمي روي آورده و اين ساختمان       خريباخير صنعت ساختمان به ت    هاي    در سال 

شـركت      ً      مـثال     . بتواند بازيافت شود و دوباره مورد استفاده قرار گيرد         كند تا آن اجزا     مي مختلف آن تفكيك  
شهر پيتزبورگ ساختمان هفت طبقه خود را كه در مركز شهر واقع بود به ايـن                 واقع در    PNCخدمات مالي   

نيوم و مقداري كاشـي عـايق       ي تن آلوم  9 تن فوالد،    350،   بتن  تن 2500 و در اثر اين كار       صورت تجزيه كرد  
شد و براي پر كردن محل ساختمان كه قرار است بـه پـارك تبـديل شـود بـه                   بتن پودر   . سقف به دست آمد   

عـودت شـد تـا      كننـده     سقف دوباره به توليـد    عايق  هاي    نيوم بازيافت شدند و كاشي    يفوالد و آلوم  . كار رفت 
بـا  . دفع زباله براي شركت ايجاد كرد     هاي     هزار دالر صرفه جويي در هزينه      200اين بازيافت   . بازيافت شوند 

را به كـار رفتـه در آنهـا       ز مواد   توانيم بسياري ا    مي ،نابود كردن آنها  به جاي    ، به عناصر آن  ها    تجزيه ساختمان 
  ]46[.بازيافت كنيم

كـه محـصوالت    انـد     ت يـك الـزام قـانوني در آورده        صـور   بهرفته اين امر را       ژاپن نيز رفته                ً  آلمان و اخيرا   
را هـا  نحوي طراحي شود كه بتوان قطعـات آن  توليدي مانند اتومبيل و لوازم خانگي و تجهيزات اداري بايد به         

را بـراي   اي     مجلس ژاپن قـانون بـسيار سـختگيرانه        2001سال    مي در ماه .  و بازيافت كرد   راحتي از هم جدا    به
 اين قانون دور ريختن لوازم خانگي مانند لباسشويي يا تلويزيون و كولر       .بازيافت لوازم خانگي تصويب كرد    

 از مـشتريان    ريخـتن  ن قيمـت دور   عنـوا   بـه كـردن لـوازم      بر اساس اين قـانون هزينـه بـاز        . را ممنوع كرده است   
 دالر و براي ماشـين   60تواند    مي ريختن براي يك يخچال    هزينه دور . شود  مي دريافت و به بازيافت پرداخت    

كنندگان به پرداخت اين مبلغ موجـب شـد انگيـزه نيرومنـدي              اجبار مصرف .  دالر باشد  35 حدود   يرختشوي
  ]47[.ان از هم باز كرد، ايجاد شودبتوتر  و ارزانتر  را سادهها  براي طراحي محصوالتي كه قطعات آن
 ه خـارج  ردظـرف يكـي دو سـال از               ً      معمـوال     هـا   كـامپيوتر آوري    فـن با توجه به اين كه در اثـر پيـشرفت           

كـه در بنـاي اقتـصاد زيـست محيطـي وجـود دارد آن اسـت كـه                   هـايي     چـالش تـرين      يكي از مهم   ،شوند مي
  .  با سرعت از هم باز كرد و مورد بازيافت قرار دادراها كامپيوترها به نحوي طراحي شوند كه بتوان قطعات آن

كنـد تـشويق مـردم بـه بازمـصرف محـصوالتي ماننـد                مـي  عالوه بر موازيني كه بازيافت مواد را تـشويق        
ابه را  مـصرف نوشـ    بـار  يـك هـاي     فنالند مصرف قـوطي       ً    مثال    . است  مؤثر مصرف نوشابه نيز   بار يكهاي    قوطي

مـصرف   رپرنشدني و يكباهاي  ارد واقع در كانادا نيز مصرف تمام قوطينس ادو جزيره پر . ممنوع كرده است  
 اين موارد نتيجه كار عبارت است از كاهش بسيار شديد جريان پسماند بـه               يدو در هر . را ممنوع كرده است   

  ]48[.دفع زبالههاي  سمت گودال
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 يـك دهـم قـوطي             ً  تقريبـا  گيـرد     مي قابل پرشدن كه بارها و بارها مورد استفاده قرار        اي    يك قوطي شيشه  
كـردن و   كـردن، اسـترليزه   تميـز . ازاي ميزان مصرف آن به انرژي نياز دارد     شود به   مي نيومي كه بازيافت  يآلوم

نيـوم  يكـه از آلوم هـايي   به انرژي كمي نياز دارد، اما بازيافت قوطي     اي    شيشههاي    زدن بر روي قوطي    برچسب
هـاي    ممنوع كـردن قـوطي    . بر  ـ رآيندي است بسيار انرژي    است، ف  oC660اند، كه نقطه ذوب آن       ساخته شده 

دهـد، هـم از جريـان         مـي  برنده برنده برنده است كه هم مصرف مواد و انرژي را كـاهش            اي    گزينهپرنشدني  
   ]49[.دهد  ميكاهد و هم آلودگي هوا و آب را كاهش  ميزباله

هـاي    كافي است بطري  د است زيرا    نيز بسيار زيا  ها     حمل و نقل قوطي    سوخت الزم براي  جويي در    صرفه
هـاي    خانـه كار  بـه هاي پركردن بطـري و يـا          هاي پر را آورد و به كارخانه        كه بطري  خالي را با همان كاميوني    

از شيشه باشد ها    پرنشدني مورد استفاده قرار گيرد خواه جنس قوطي       هاي    اگر قوطي .  حمل كرد  سازي   نوشابه
را ذوب كنـد و     هـا   حمل كرد كه آن   اي    خانهكار  بهرا پس از مصرف ابتدا       هايا آلومينيوم براي بازيافت بايد آن     

  .سازي حمل كرد خانه نوشابهكار بهرا ها ت قوطي در آورد و سپس بار ديگر بايد آنصور به      ًمجددا 
طراحي مجدد فرآيندهاي توليد به منظور حذف كامل انتشار مواد آالينـده، حتـي از بـازطراحي كاالهـا      

 بسياري از فرآيندهاي توليدي امروز در زماني تكامل پيـدا كـرده اسـت كـه اقتـصاد بـسيار                     .استتر    نيز مهم 
امـروزه  . اسـت  كرده نميدرمانده  را  ها    كرده اكوسيستم   مي كه منتشر اي    بوده و ميزان مواد آالينده    تر    كوچك

مانـد  هـا   خـي از آن   توانـد ادامـه يابـد و بر         نمـي  يابند كه ايـن روش      مي درها    ي از شركت  تر  بيشتعداد هر چه    
  ]50[.اند شركت دوپون سياست دستيابي به ميزان انتشار صفر را هدف خود قرار داده

مند در يك خوشه  نحوي نظام بهها  راه ديگري كه براي كاهش پسماند وجود دارد آن است كه كارخانه        
شـركت  .  رود كـار   بـه گـر   ن مـاده خـام فرآينـد دي       عنوا  بهكه پسماند يك فرآيند بتواند      اي    گونه قرار گيرند به  

چند مليتي است كه اين رويكـرد  هاي    بزرگ الكترونيك ژاپن يكي از اولين شركت      كننده    سي، توليد  .اي .ان
اكنون ها  و دولتها  در واقع بسياري از شركت . توليدي مختلف خود اتخاذ كرده است     هاي    را براي كارخانه  

را كـه پـسماندهاي     هـايي     توان كارخانه   مي كه در آنها  كنند    مي را طراحي اي    صنعتي ويژه هاي    پيوسته پارك 
اكنون در صنعت نيز مانند طبيعـت پـسماند يـك           . براي يكديگر قابل استفاده است در كنار هم قرار داد         ها  آن

  ]51[.تواند به خوراك شركت ديگر تبديل شود  ميشركت
در سـال      ً    مـثال   . بازيافت توليـد كنـد  به نفعاي  تواند در بازار انگيزه  مي نيزها    تداركاتي دولت هاي    سياست

 كليه كاغذهايي كه براي ادارات      1995 كه دولت كلينتون دستوري صادر كرد مبني بر آن كه تا سال              1993
 و ايـن مقـدار    (كاغـذ باطلـه و بازيافـت شـده باشـد          % 20بايـست حـداقل حـاوي         مي شد  مي دارييدولتي خر 

كنندگان كاغـذ ايجـاد شـد        يزه بسيار نيرومندي براي توليد    ، انگ )افزايش يابد % 25 به   2000بايست تا سال     مي
تـرين   كـه دولـت آمريكـا بـزرگ        جـا  از آن . كه كاغذ باطله را در فرآيند توليد خود مورد استفاده قرار دهند           

  ]52[.خريدار كاغذ جهان است اين دستورالعمل بازار بسيار عظيمي براي كاغذ بازيافتي ايجاد كرد
 كـاهش مـصرف مـواد خـام را تـسهيل          ،اند  تر به مواد خام وابسته     دي كه كم  جديهاي    وريآ  فن گسترش
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اكنون در كشورهاي در حال توسعه بخش عمده رشد كاربرد تلفـن ناشـي از افـزايش كـاربرد                       ً    مثال    .كند مي
هـا   بسيار پراكنده يـا بـه مـاهواره     هاي    براي ارسال پيام خود به برج     ها    اين تلفن . است) همراه(يسلولهاي    تلفن
گـذاري    اين كشورها ديگر بر خالف آن چـه كـشورهاي صـنعتي انجـام دادنـد نيـازي بـه سـرمايه                     .اند  متكي

  ]53[.كيلومتر سيم مسي ندارندها  سنگين در ميليون
قـرار داده   سـؤال  ت ديگري كه جامعه طرفداران محيط زيست سودمندي آن براي جامعـه را مـورد        صنع
، سـازماني   1 بنياد جهاني حفاظت از طبيعت     2001وريل سال   در آ . آب معدني است  هاي     صنعت بطري  ،است

 كننـدگان را از مـصرف آب معـدني منـع           را منتشر كرد كه مصرف    اي     ميليون نفر عضو دارد، مطالعه     2/5كه  
از آب شير نيست هر چند كه هزينه آن تر    و پاكيزه تر    وجه سالم  هيچ داشت كه اين آب به      مي كرد و اعالم   مي
  ]54[. استرت بيش برابر هزار

تـري    كند كه در اياالت متحد و اروپا براي آب لوله كشي استانداردهاي خيلي دقيـق                مي اين بنياد اشار ه   
كننـدگان   هـر چنـد بازاريـابي و تبليـغ ماهرانـه توانـسته مـصرف              . آب معـدني  هاي    وجود دارد تا براي بطري    

مطالعه بنياد هيچ چيـزي بـه نفـع ايـن     است، تر   آب معدني سالم  هاي    كشورهاي صنعتي را قانع كند كه بطري      
شهرهاي كنند كه آب آن ناسالم است، مانند برخي   ميبراي كساني كه جايي زندگي   . ادعا پيدا نكرده است   

  ]55[.شود  ميتمامها  از خريد اين بطريتر  آن بسيار ارزانكردن  ن سوم، جوشاندن آب يا فيلترجها
بطري پالستيكي و هزاران هـزار كـاميون كـه     ها    ميليونآب پالستيكي نياز به     هاي    حذف تدريجي بطري  

بـار  شـدن     همـين بـه نوبـه خـود موجـب سـبك           . بـرد   مي كنند از ميان    مي كنند و توزيع    مي را بار ها    اين بطري 
شـود و از افـزايش سـطح دي اكـسيد كـربن كـه ناشـي از عملكـرد                      مـي  ترافيك و بار آمد و شد خودروهـا       

  ]56[.كند  ميهاست، پيشگيري كاميون
انگيزد كه آيا اين صنعت در مجموع        مي را بر  سؤال   محيطي استخراج طال اين    اثرات زيست نگاه گذرا به    

 تن طال عالوه بر آن كه مقادير عظيمـي جيـوه و سـيانور را     2500استخراج ساالنه   . به نفع جامعه است يا خير     
 از اين نظر تنها بعد از فوالد طال.  ميليون تن سنگ طالست750كند، مستلزم فرآوري      مي وارد محيط زيست  

  ]57[. ميليارد تن سنگ آهن است5/2كه توليد ساالنه يك ميليارد تني آن مستلزم فرآوري بيش از قرار دارد 
ن نمـادي  عنوا بهشود كه   ميشود صرف توليد جواهر آالتي     مي طاليي كه در هر سال توليد     % 80بيش از   

اوقات وسـيله نمـايش ثـروت اقليـت نـاچيزي از مـردم جهـان                شود و اغلب      مي از وضعيت اجتماعي پوشيده   
 ، فعال محيط زيست تركيه كه مورد احترام عموم است، آينده استخراج طـال را بـه                2            ِ     خانم بيرسل ل مكه  . است
 پرسد آيا اين كـار ارزش آن را دارد كـه بـه خـاطر آن منـاطق وسـيعي را بـه آنچـه او                     مي برد و   مي السؤزير

او مخالف خود طال نيست اما مخالف مواد شيميايي بسيار خطرنـاكي            . امد تبديل كنيم  ن  مي “ماهكره  منظره  ”
  ]58[.شود  ميمانند سيانور و جيوه است كه در اثر فرآوري سنگ طال به اكوسيستم كره زمين وارد

                                                 
1.World Wide Fund for Nature (WWF) 
2.Birsel Lemke 
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وسـيله آن   بايد مالياتي به آن تحميل شود كه بـه   ميبراي آن كه بازار قيمت صادقانه طال را منعكس كند        
اسـتخراج از  اثـر  كه در را  مناظر طبيعي   احياي  سازي آلودگي ناشي از سيانور و جيوه و نيز هزينه            هزينه پاك 

اجتمـاعي آن  هاي  قيمت هزينه گران شود بهاي اين فلز  ميچنين مالياتي كه موجب. بين رفته است شامل شود   
  . داد كامل منعكس كند، بهاي طال را چندين برابر افزايش خواهد طور بهرا 

ديگــري كــه بــراي كــاهش مـصرف مــواد خــام وجــود دارد عبــارت اســت از حــذف  هــاي  يكـي از راه 
نيـوم  يبـيش از صـنعت آلوم  هـا   در هيچ بخشي ايـن يارانـه  . كند  ميكه مصرف مواد خام را تشويق هايي    يارانه
ذوب هـاي   كنـد كـه كارخانـه       مـي  عمـل آورده گـزارش     اسـتراليا بـه    مؤسـسه    كهاي    براي مثال مطالعه  . نيست
پردازند حال   مي سنت به ازاي هر كيلو وات ساعت      4/1 تا   7/0نيوم استراليا براي برق مصرفي خود تنها        يآلوم

آوري است كه بـه ايـن صـنعت          پردازند و اين يارانه بسيار حيرت       مي  سنت 1/3 تا   6/2آن كه بقيه صنايع بين      
نيـومي  يمـصرف آلوم  بـار يكهـاي   م صـنعت قـوطي  اگر اين يارانه عظيم نبود ما صنعتي به نا        . تعلق گرفته است  

را، نيز ها  مستقيم صنعت حمل و نقل، چه حمل و نقل هوايي چه اتومبيل    غير طور  بهاين يارانه   . نوشابه نداشتيم 
  ]59[.كند  ميبري است تشويقـ  دهد و به اين ترتيب مسافرت را كه فعاليت انرژي  ميتحت پوشش يارانه قرار

ه براي كاهش مصرف مواد خام در اقتـصاد پيـشنهاد شـده اسـت وضـع ماليـات بـر           ابتكاري ك ترين    ثرؤم
نفـت  كـردن     كامل استخراج و تلمبـه    هاي    شود كه هزينه    مي اين ماليات موجب  . احتراق سوخت فسيلي است   

براي جامعه و نيز هزينه آلودگي هواي ناشـي از مـصرف آن و هزينـه تغييـر آب و هـوا در بهـاي ايـن مـواد                             
تنظـيم شـود و در      تـري     گرايانه شود قيمت انرژي به شكل واقع       مي  ماليات انتشار كربن موجب    .منعكس شود 

  . نتيجه اقتصاد كنوني را كه مبتني بر مصرف شديد انرژي است به سمت كاهش مصرف مواد خام سوق دهد
بايـد تـالش      مـي  چالشي كه در ساختن بخش مواد خام اقتصاد زيست محيطي وجود دارد آن اسـت كـه                

 انرهبـر از  محيطي و    ، فعال زيست  1ساكربه قول ارنست ون وايز    . ارسال كند اي    صادقانههاي    د تا بازار پيام   شو
 “ .محيطي و اكولوژيـك را بـه مـا بگويـد     مسئله اصلي آن است كه بازار حقايق زيست” :مجلس ملي آلمان

 كربن ما بـه ماليـات ديگـري بـراي        براي مثال براي آن كه بازار بتواند حقيقت را بگويد غير از ماليات انتشار             
از شـدن     كنند هزينه كامل خالص     مي دفن زباله نيازمنديم كه در نتيجه آن كساني كه زباله توليد          هاي    گودال

  ]60[. كامل بپردازندطور به  راسمي ناشي از آنهاي  دفن زباله و شيرآبههاي  شر آن و هزينه اداره گودال

  جديدهاي  صنايع جديد، شغل
  كـه تـر از آنـي اسـت    اين جنبه كم محيطي تا حدي كاري است تخيلي، لكن          توضيح اقتصاد زيست   گمان بي
خـاص  هـاي     روند.  شده است  عريفمحيطي با اصول اكولوژيك ت     زيرا خطوط عمده اقتصاد زيست     نمايد مي

هرچنـد  بيني آنچه كه اتفاق خواهد افتـاد نيـست،           و گذارهايي كه در اين جا توضيح داده شده در واقع پيش           
دانـد    نمـي هـيچ كـس   . رود  مي مطلب به كار  رساندن    منظور بهتر  جا به  خواهد بود يا خواهد شد در اين       ي واژه

                                                 
1.Ernest Von Weizsacker 
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دانـيم كـه اگـر قـرار باشـد اقتـصادي زيـست              مـي  اما ايـن را   .  افتاد يا نه   “خواهد” اتفاقها    جهت كه اين تغيير  
  . رخ خواهد دادمحيطي بنا كنيم چيزي در همين حدود 

اد جديد مستلزم كنار گذاشتن تـدريجي صـنايع كهنـه و قـديمي، بازسـازي برخـي از صـنايع                     بناي اقتص 
. شـود   مـي تدريج كنار گذاشـته  سنگ به اكنون در سطح جهان زغال    ً  مثال  .موجود و ايجاد صنايع جديد است    

جايگزين مصرف زغال سنگ شده است و در برخي ديگر از كـشورها  وري   در برخي كشورها افزايش بهره    
نند انگلستان افزايش مصرف گاز طبيعي جاي آن را پر كرده و در برخي كشورها مانند دانمارك و آلمان               ما

  ]61[.انرژي بادي به جاي آن نشسته است
صنعت اتومبيل جهان با بازسازي مختصري روبروست زيرا ايـن صـنعت از موتورهـاي احتـراق داخلـي                   

 كـه در  بـسيار كـارا  هاي  يا ديزلو  برقي    ـ سوز ديزل  ي، دوگانه برقـ  سوز بنزيني  سوز به موتورهاي دوگانه    بنزين
سـازي و نيـز      ايـن تغييـر مـستلزم تغييـر تجهيـزات كارخانجـات موتـور             . آورد  مي اروپا محبوبيت دارد، روي   

  . اتومبيل استهاي  آموزي مهندسان صنعت اتومبيل و مكانيك باز
خواهد آورد، صـنايعي كـه اكنـون يـا وجـود            چنين صنايع مهم جديدي را همراه خود         اقتصاد جديد هم  

 صنعت توليد برق بادي يكي از اين صنايع اسـت كـه سـه صـنعت ديگـر يعنـي       .اند ندارند يا تازه به راه افتاده     
اين صنعت كه اكنـون دوران  . شاخه خود دارد زيرنگهداري آن را در و  تعمير  توليد توربين، نصب توربين و      

هـا    زودي ميليـون   به. يت را دارد كه به بنياد اقتصاد نوين انرژي تبديل شود          گذراند اين ظرف    مي جنيني خود را  
جهـان در خواهـد   انـداز   ت بخشي از چـشم   صور  بهكنند    مي توربين بادي كه باد را به برق ارزان قيمت تبديل         

  . جديدي ايجاد خواهد كردهاي  آمد و در تمام جوامع روستايي جهان درآمد و شغل
ن يكي از منـابع اصـلي   عنوا بهقيمت توليد برق و نيز  ن منبع ارزانعنوا بهانرژي بادي شدن    به موازات ظاهر  

زمـاني كـه   . انـرژي، صـنعت ديگـري نيـز در كنـار آن رشـد خواهـد كـرد، يعنـي صـنعت توليـد هيـدروژن            
يابـد مقـادير      مـي   گرفته شود، به هنگام شب كه مصرف برق كـاهش          كار  بهبادي در سطح وسيع     هاي    توربين
توانند با استفاده از اين بـرق كـم و بـيش      ميها دارندگان توربين. وجود خواهد داشت ظرفيت اضافي    زيادي

مجاني ژنراتورها يعني مولدهاي هيدروژن را روشن كنند و انرژي باد را به هيـدروژن كـه سـوخت مطلـوب                     
نفـت  هـاي     شگاهرفته مولدهاي هيـدروژني جـايگزين پااليـ        رفته. نندكموتورهاي سلول سوختي است تبديل      

هـم  . توربين بادي نيز هم جـاي معـدن زغـال سـنگ و هـم جـاي چـاه نفـت را خواهـد گرفـت                      . خواهد شد 
وسيع پراكنده خواهند بود زيرا كشورها از منابع       اي    بادي و هم ژنراتورهاي هيدروژني در گستره      هاي    توربين

  . خود استفاده خواهند كرد محلي انرژي بادي
اقتصاد مواد غذايي جهان صورت خواهد گرفت تداوم گذار بـه پـرورش مـاهي    يكي از تغييراتي كه در  

اسـت، از   تـر     اقتصاد غذايي جهان رشد آن از همه سـريع        هاي    بخش زير پروري كه در ميان    آبزي. خواهد بود 
آمنيـوروس ماننـد كـارپ،    هـاي   ويژه گونه پرورش ماهي، به. رشد كرده است  % 9 تا كنون ساالنه     1990سال  

غله را با كـارآيي بـسيار   ها  سرعت توسعه خواهد يافت زيرا اين ماهي    چنان به  هم       ً    احتماال     و تيالپيا  گربه ماهي 
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پروري توسـعه سـريع صـنعت تغذيـه آبـي نيـز              در اثر توسعه آبزي   . كنند  مي زيادي به پروتئين حيواني تبديل    
  مرغداري امـروز انجـام     چه در صنايع   در اين صنعت متخصصان تغذيه ماهي مشابه آن       . كند  مي ضرورت پيدا 

  ]62[.كنند  ميشود، جيره غذايي ماهيان را فرموله مي
تا همين اواخر يعني سـال  . يكي ديگر از صنايع رو به رشد آينده صنعت توليد و خدمات دوچرخه است           

. واحد در سال بـود    ميليون   20 با يكديگر برابر و هر يك حدود                                             ً       ميزان توليد اتومبيل و دوچرخه تقريبا       1965
 ميليون در 42 توليد دوچرخه به بيش از صد ميليون در سال رسيد حال آن كه توليد اتومبيل 2003اما تا سال    

خصوص در آسيا به     رشد تعداد كساني است كه پيوسته به      كننده    اين رشد فروش دوچرخه منعكس    . سال بود 
ي امروز الگوي حمـل و نقـل   در ميان كشورهاي صنعت. رسند كه بتوانند دوچرخه بخرند  ميآن سطح از رفاه  

دارد اي    شهري هلند و دانمارك كه در اين زمينه پيـشتاز جهاننـد و در آنهـا دوچرخـه نقـش بـسيار برجـسته                       
  ]63[.دهد  ميتصويري از نقش آينده دوچرخه در جهان به دست

 كه موتور برقي كمكـي دارد پيوسـته       هايي    به موازات گسترش كاربرد دوچرخه عالقه مردم به دوچرخه        
موجـود اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه موتـور برقـي         هـاي   مشابه دوچرخه     ً  كامال  ها  اين دوچرخه.يابد  مي افزايش

كـه در     بـه حركـت درآورد يـا ايـن                              ً            توانـد يـا دوچرخـه را كـال           مي كند و   مي كوچكي دارد كه با باتري كار     
رود فروش فزاينـده ايـن       ي م انتظار.  رود كار  بهت كمكي   صور  بهسواران مسن    و يا براي دوچرخه   ها    ييسرباال

  ]64[.آينده همچنان با سرعت ادامه يابدهاي  دوچرخه در سال
درست همان طور كه نيم قرن    . آب است وري    صنعت ديگري كه رشد خواهد كرد صنعت افزايش بهره        

.  بـاروري آب تمركـز خواهـد كـرد         زمـين شـد نـيم قـرن آينـده بـر افـزايش             گذشته صرف افزايش باروري     
بازيافت مداوم فاضالب شهري كه اكنون نيز در برخي شـهرها آغـاز             . خواهد شد تر    ياري كارا آبهاي    فعاليت

  . را خواهد گرفت“دور بريز و فراموش كن”  رواج خواهد يافت و جاي نظام به اصطالح         ًشده، كامال 
اي آن افراد بـر  . كند  مي يابد كنفرانس از راه دور محبوبيت بيشتري پيدا         مي چندان كه بهاي نفت افزايش    

ت الكترونيكي يعني از طريق اتصاالت شـنيداري      صور  بهجويي كنند    كه در وقت و در صرف سوخت صرفه       
هاي   روزي خواهد رسيد كه هزاران شركت مختلف كنفرانس       . شركت خواهند كرد  ها    و بينايي در كنفرانس   

  . الكترونيكي برگزار كنند
خورشـيدي، احـداث راه آهـن سـبك و        هاي    سلولتوان توليد     مي بخش رشد و نويد   به از ديگر صنايع رو   
در روسـتاهاي        ً    عمـدتا    ميليار نفر از مردم جهان كه در جهان در حال توسـعه 7/1براي . درختكاري را نام برد 
چنـدان كـه    . رسـاني اسـت    خورشيدي بهتـرين راه بـرق     هاي    كنند توليد انبوه سلول     مي دور فاقد برق زندگي   

كوشـند كـه      مـي  شـوند شـهرهاي سراسـر جهـان         مـي   هواي شهرها خسته   مردم از انبوهي ترافيك و آلودگي     
آورند و چندان كـه   مي استفاده از اتومبيل را محدود كنند و براي حفظ تحرك مردم به راه آهن سبك روي       

توسـعه يابنـد درختكـاري      ها    كاري مجدد سطح كره زمين قوت بيشتري بگيرد و نهالستان          تالش براي جنگل  
  ]65[. اقتصادي بسيار مهم بروز خواهد كردن يك فعاليتعنوا به
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در واقـع   . بازسازي اقتصاد جهاني نه تنها صنايع جديـد بلكـه مـشاغل جديـدي نيـز ايجـاد خواهـد كـرد                     
چنـدان      ً    مـثال   .ايجاد خواهد شـد ها  در داخل اين حرفههايي  نو پديد خواهد آمد و تخصص          ً    كامال    هايي  حرفه

شناسـي   شـود وجـود هـزاران نفـر از متخصـصان هـوا         مـي  ن تبـديل  كه انرژي بادي به منبع اصلي انرژي جهـا        
و بررسي سرعت باد و انتخاب بهترين محل براي مزارع بادي           ها    بالقوه نصب توربين  هاي    ايي مكان شناس  براي

ي تـر   بـيش ي  باشـد ايـن صـنعت كـاراي       تـر     هر چه اطالعات مربوط به منابع بادي دقيـق        . اهد بود ومورد نياز خ  
  .خواهد داشت

 طراحـي اي    گونـه  را بـه  هـا      كـه سـاختمان    ،محيطـي  براي مهندسان معمار زيـست    اي    ينده نياز فزاينده  در آ 
 ،كنند كه از نظر صرف انرژي و مصالح كارا باشند و گرما و سرما و نـور طبيعـي را بـه حـداكثر برسـانند                         مي

      ً  شـديدا  يـز   ان متخـصص آبخ   شناسـ   در جهاني كه گرفتار كمبود آب خواهد بـود، آب         . وجود خواهد داشت  
ي و از جملـه حركـت       شناسـ   مسئوليت آنها عبارت خواهد بود از اين كـه چرخـه آب           . مورد نياز خواهند بود   

آنـان در  . را تعيـين كننـد  ها و ميزان بازدهي پايدار آن    ها    انوو عمق آبخ  بررسي  زمين را به درستي      زير آب در 
  .آبخيزداري قرار خواهند گرفتهاي  مركز فعاليت

ن از اقتصادي كه مبتني بر دور ريختن كاالها و مواد است مهندساني مورد نياز خواهنـد                 جهاشدن    با دور 
وقتـي محـصوالت   . بود كه محصوالتي قابل بازيافت طراحي كنند، محصوالتي از اتومبيل گرفته تا كامپيوتر        

يـه كـرد    و قطعـات مختلـف و مـواد تجز        هـا     را سريع و آسان به بخـش      ها  طراحي شود كه بتوان آن    اي    گونه به
مواد خام و تبديل اقتصاد     حلقه حركت   اين مهندسان مسئول بستن     .  آسان خواهد بود              ً جانبه نسبتا   بازيافت همه 

   .باشند  ميسويه مواد خام به اقتصاد مبتني بر بازيافت مبتني بر حركت خطي و يك
گرمـايي ايـن خواهـد    ـ  ان زمينشناس گرمايي غني دارند وظيفه زمينـ  در كشورهايي كه منابع انرژي زمين   

بـراي اسـتفاده مـستقيم از ايـن انـرژي      را گرمايي يا بهترين محـل  ـ  بود كه بهترين محل احداث نيروگاه زمين     
گرمايي يكـي   ـ  زمينهاي    وريآ  فن بازآموزي مهندسان نفت در زمينه    . تعيين كنند ها    براي گرمايش ساختمان  

  .گرمايي استـ  مينان زشناس برآوردن نياز فزاينده به زمينهاي  از راه
خـصوص در كـشورهاي جهـان سـوم، مهندسـي بهداشـت        مورد نياز، بهالعاده     فوق يكي ديگر از مشاغل   
بـدون آب و بـدون بـو و       هـاي     تواننـد شـبكه فاضـالب را بـا اسـتفاده از توالـت               مـي  است يعنـي كـساني كـه      

ار كمبـود آب در حـال       اكنون در چند كشور گرفتـ      طراحي كنند و اين روندي است كه هم       كننده    كمپوست
وجـود خواهـد داشـت متخصـصان          كـه تقاضـاي زيـادي بـراي آن        هايي    يكي ديگر از تخصص   . انجام است 

ايـن كـار    . كـاري تخـصص دارنـد      زراعي هستند يعني كساني كه در كار زراعت چندگانه و كشت مركـب            
اه هم در منـاطق     توانند همر   مي محصوالتي است كه  دادن  مستلزم تخصص در انتخاب محصوالت و پرورش        

ت چرخشي كشت شوند و نيز مستلزم تخصص در آن الگوهاي كشاورزي است كه كـشت                صور  بهمتفاوت  
  . كند ميتسهيل چندگانه را 

را نيـز متحـول   ها  بزرگ را به چالش خواهد كشيد اما دانشگاه     هاي    قدر مسلم بازسازي اقتصادي شركت    



  )2Bپالن (طرح اميد      240

جديدي مانند هواشناسان متخصص    هاي    ضا براي حرفه  بازسازي اقتصادي بدين معناست كه تقا     . خواهد كرد 
هـاي     ورهبايد د   مي وشد  انرژي و مهندسان بازيافت ايجاد خواهد       متخصص در زمينه    در باد، مهندسان معمار     

  . انداختفردا به راه  هاي اي جديدي براي آموزش حرفه

  انقالب زيست محيطي
 در تـاريخ عرضـه    را  گـذاري    ين فرصـت سـرمايه    بازسازي اقتصاد جهان بر طبق اصـول اكولوژيـك بزرگتـر          

توان با وسعت انقالب كشاورزي و انقالب صنعتي كه پـيش از              مي محيطي را  وسعت انقالب زيست  . دارد مي
  . مقايسه كرداند  داده آن رخ

مـضمون آن عبـارت بـود از گـذار از شـيوه             . انقالب كشاورزي اقتصاد مـواد غـذايي را بازسـازي كـرد           
هـر  . زدن خـاك   غذا به سبك زندگي مستقر و مبتني بـر شـخم          آوري    مبتني بر شكار و جمع    اي    زندگي قبيله 

 كامـل   طـور   بـه غذا آغاز شد در نهايـت       آوري    ت مكملي براي شكار و جمع     صور  بهچند كشاورزي در ابتدا     
در اثر انقالب كشاورزي يك دهم سطح كره زمين از علف يا درخت پاك شد تا بتوانـد                  . جايگزين آن شد  

غذا كه اثر چنداني بر كره زمين نداشت اين فرهنگ          آوري    برخالف فرهنگ شكار و جمع    .  كشت برود  زير
  ]66[.سطح كره زمين را دچار تغيير كردبه معني واقعي كالم كشاورزي جديد 

بيش از دو قرن است كه انقالب صنعتي در جريان است، هـر چنـد در بعـضي از كـشورها ايـن انقـالب                         
بنياد اصلي اين انقالب گذار از منابع انرژي قديم يعني چوب به منـابع              . گذراند  مي ود را هنوز مراحل اوليه خ   
فسيلي بـود و ايـن تغييـري بـود كـه زمينـه را بـراي گـسترش بـسيار وسـيع فعاليـت                         هاي    جديد يعني سوخت  
ي بـراي   از مقادير عظيم انرژي فـسيل     برداري     بهره  انقالب صنعتي  هدر واقع وجه مشخص   . اقتصادي فراهم كرد  

 انقـالب صـنعتي پيوسـته       ، انقالب كشاورزي سطح كره زمين را تغيير داد        كه  درحالي. مقاصد اقتصادي است  
  .دهد  ميجو كره زمين را تغيير

چنين ايـن انقـالب روش    هم.  اضافي ناشي از انقالب صنعتي انرژي خالق بسياري را آزاد كرد       وري  هرهب
بشر از نظر تخريب محيط زيست رقـم زد و          را  تاريخ  هاي    ورانزندگي نويني پديد آورد و يكي از بدترين د        

  .انجامد  ميجهان را به مسيري كشاند كه در نهايت به سقوط اقتصادي آن
بـه سـوي    گـذار   بـه   هـا   آندوي  محيطي با انقالب صنعتي از اين حيث شباهت دارد كه هر             انقالب زيست 

ثير أمحيطي نيز بر تمام جهـان تـ    بلي، انقالب زيست  مانند هر دو انقالب ق    . هستنديك منبع انرژي نوين متكي      
  . خواهد گذاشت

بـر خـالف دو انقـالب ديگـر،     . دارندهايي   با هم تفاوتأو منشبندي  اين سه انقالب از نظر مقياس، زمان 
عامل اصلي دو انقـالب قبلـي كـشفيات         . بايد حداكثر ظرف چند دهه تكميل شود        مي محيطي انقالب زيست 

نياز ما به آشتي با طبيعت است        تر  بيش عامل اصلي انقالب كنوني      كه  درحاليي بود   روآ نجديد و پيشرفت ف   
  . راندن آن مؤثرند هاي جديد نيز در پيش آوري هر چند فن
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 7/1. گذاري در جهان وجود نداشـته اسـت   گفتيم تا كنون چنين فرصتي براي سرمايه      ً    قبال    همان طور كه  
تواند مـا را در    مي كند،  مي له صرف نفت يعني منبع اصلي انرژي خود        دالري كه اكنون جهان هر سا      تريليون

گـذاري در زمينـه      محيطي جهان قادر به چه مقـدار سـرمايه         درك اين نكته كمك كند كه در اقتصاد زيست        
هـاي    گـذاري در بـاد و سـلول        فسيلي و سرمايه  هاي    گذاري در سوخت   تفاوت بين سرمايه  . انرژي خواهد بود  
  ]67[.گرمايي آن است كه اين منابع دوم تهي شدني نيستندـ  ژي زمينخورشيدي و انر

 به نفت وارداتـي   ها   اين مزيت را دارد كه از اتكاي آن        براي كشورهاي در حال توسعه منابع جديد انرژي       
تنهـا معـدودي از     . كنـد   مـي  در زمينه منابع انرژي داخلي آزاد     گذاري    را براي سرمايه  ها  كاهد و سرمايه آن    مي

از نظـر توسـعه     . هاي جهان نفت دارند امـا همـه كـشورها از انـرژي بـادي و خورشـيدي برخوردارنـد                   كشور
  .آيد  ميجديد انرژي نوعي نعمت خداداد به حسابهاي  وريآ فناقتصادي و توليد مشاغل 

 سـال آينـده     50ظـرف       ً      مـثال     .گذاري وجود دارد   در اقتصاد مواد غذايي نيز فرصت فراواني براي سرمايه        
توليد ميزان  بنابراين  . تر افزايش خواهد يافت    و شايد هم بيش   % 50ي جهان براي غذاي دريايي حداقل       تقاضا

ترتيـب   همـين   برابر شـود و بـه      2             ً بايست تقريبا    مي  ميليون تن در سال است     42مراكز پرورش ماهي كه اكنون      
زان رشد پرورش ماهي از رشـد  رود مي  ميهرچند احتمال.  برابر خواهد شد 2گذاري در اين زمينه نيز       سرمايه

بخـشي را ايجـاد    گذاري نويد  درصدي آن در دهه گذشته كندتر شود لكن همين مقدار نيز فرصت سرمايه          9
  ]68[.خواهد كرد

ميليـون   187در حال حاضر در سطح كـره زمـين          . در زمينه درختكاري نيز وضعيت مشابهي وجود دارد       
 تعـداد  ،هـا  جنگـل و كـاهش فـشار وارده بـر    زهـاي آينـده بـشر       نيا تـأمين    بـراي . هكتار نهالستان وجـود دارد    

بـه  گـذاري    اين نيز به نوبه خـود فرصـت عظيمـي بـراي سـرمايه         . شود تر  بيش% 50بايد حداقل     مي ها  نهالستان
  ]69[.رود  ميشمار

در اين اقتصاد جديد    . نخورده نخواهد ماند   محيطي دست  هيچ بخشي از اقتصاد جهاني در انقالب زيست       
بينـي    پيش كه اقتصاد در حال ظهور را     هايي    شركت. برنده و برخي ديگر بازنده خواهند بود      ها    شركتبرخي  

بـه ايـن خطـر تـن        كننـد     نمـي  كه گذشته را رهـا    هايي    آن. كنند برنده خواهند بود     مي ريزي  و براي آن برنامه   
  .آن شوندخود بخشي از دهند كه  مي
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اول اين كه آيا تمدن در حـال سـقوط       . شود  مي ذهن ما متبادر   ال سهمگين به  ؤنگريم دو س    مي ندهوقتي به آي  
توان   مياجتماعي اين سقوط احتماليهاي  دهد؟ از جمله اولين نشانه   مي  چه چيز چنين گواهي    :و دوم  است؟

مـداوم  شـدن     تـر   به كاهش اميد به زندگي در سطحي وسيع، تعـداد فزاينـده گرسـنگان كـره زمـين و طويـل                    
، اميـد بـه   ددوران تجـد بـراي اولـين بـار در    . اشاره كرددرماندگي  و يا در حال     اقتدار    بيهاي    فهرست دولت 

 صحرايي آفريقـا بـه علـت      زير ميليون نفر مردم ساكن ناحيه       750زندگي براي بخش بزرگي از بشريت يعني        
 سـال كـاهش يافتـه       48 سـال بـه      61از  سقوط كرده و         ً  شديدا    )ايدز  (بيماري نقص ايمني اكتسابي   گيري    همه
  ]1[.است

               ً        يافـت امـا اخيـرا        مي بردند پيوسته كاهش    مي در طول نيم قرن گذشته تعداد افرادي كه از گرسنگي رنج          
 ميليـون نفـر بـود تـا         826 ميالدي   1998كه تعداد گرسنگان كه در سال       اي    گونه اين پيشرفت معكوس شد به    

       ً    احتمـاال   اگر وضع اقتصاد جهـان بـه همـين صـورت ادامـه يابـد      . يافت ميليون نفر افزايش 852 به 2002سال  
و . تعداد گرسنگان همچنان افزايش خواهد يافت و نگراني در بـاره امنيـت غـذايي را تـشديد خواهـد كـرد                     

كند كه عبارت است از تبـديل مـواد غـذايي، ماننـد               مي نيز امنيت غذايي را تهديد     اكنون عامل مهم ديگري   
هـاي   تقطير الكـل و پااليـشگاه  هاي  هر چه تعداد كارخانه. ويا و نيشكر، به سوخت خودرو    ذرت و گندم و س    

آيـا كـاهش عرضـه مـواد غـذايي          . شـود   مي تر  يابد، اين تهديد نيز گسترده      مي سوخت افزايش -توليد زيست 
   ]2[حلقه ضعيف زنجيره تمدن پيشرفته است، چنان كه در تمدن سومر، مايا، و ايستر آيلندز بود؟

.  و وامانـده اسـت     اقتدار   بي هاي   ايجاد شده افزايش تعداد دولت             ً كه اخيرا  تحولي  ترين    كننده  ايد مشوب ش
آنها ورشكـست   هاي     كشور كه دولت   60 به آن اشاره كرديم نام       6در مقاله مجله فارين پاليسي كه در فصل         

پيوسته در برابر   ها    دولت. تو يا در خطر ورشكستگي قرار دارند آمده اس        اند    يا در حال ورشكستگي   اند    شده
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بـسياري از    بعد از چندين دهـه رشـد سـريع جمعيـت،          . شوند  مي محيطي درمانده  جمعيتي و زيست   فشارهاي
 از آنجا كه رهبران آنهـا ديگـر قـادر نيـستند جـواب جمعيـت                 .اند  به خستگي جمعيتي گرفتار آمده    ها    دولت

گـسلد و     مـي  پيوسـته از هـم    ها    ارنده حيات اين كشور   د محيطي نگاه  زيستهاي    فزاينده كشور را بدهند، نظام    
   ]3[.كند  ميسقوط تر بيشخدمات اجتماعي روز به روز 

اقتـدار و      بـي  شوند تا تمدن جهاني ما ورشكست شود؟ هر دولت جديـدي كـه            اقتدار    بيچند دولت بايد    
 انـايي آن در مهـار     بـراي حفـظ ثبـات نظـام پـولي جهـان و تو             را  ي  المللـ    بـين  شود ظرفيت جامعه    مي درمانده

. دهـد   مـي  محلي بـيش از بـيش كـاهش       هاي    با قحطي را  عفوني و قدرت برخورد آن      هاي    بيماريگيري    همه
رسـيم كـه خـود نظـام جهـاني روي بـه               مـي  اي  يابد به نقطـه     مي افزايشاقتدار    بيهاي    چندان كه تعداد دولت   

   .گذارد  ميورشكستگي
كنـوني  گـذار از اقتـصاد       سازي اقتصاد جهـاني، يعنـي      به باز  تداوم ترقي و پيشرفت منوط    دانيم كه     مي ما

هـاي    ريزنـده مـواد بـه اقتـصادي اسـت كـه بـر انـرژي                دورمحـور و     – روفسيلي و خـود   هاي    مبتني بر سوخت  
متكي اسـت و از نظـام حمـل و نقـل بـسيار متنـوع و نظـام جـامع بازمـصرف و بازيافـت مـواد                            شدني    تجديد

و طراحي مجدد آنها انجـام  ها  و يارانهها  سازي ماليات به مدد باز      ً  عمدتا  توان  مياين گذار را  . برخوردار است 
هـاي    همچنين تداوم پيشرفت به اين معناست كه گرسنگي بايد از ميان برود، جمعيت تثبيت شود و نظام                . داد

كـه  بـه ايـن اهـداف نيـز مـستلزم آن اسـت             يـابي     هزينـه الزم بـراي دسـت       تأمين   .طبيعي كره زمين احيا شود    
  .كند تغيير يابد  ميمالي جهان در پاسخ به خطرات جديدي كه جامعه انساني را تهديدهاي  اولويت

خواهد كه عقربه ساعت را به جاي خود بـاز    ميدلمان. منبع زمان است  ترين    ياب كم ،در اين بسيج عظيم   
  . طبيعت است نه ما،زمان نگهدار. نيستشدني  گردانيم، اما اين كار

  باش بيداربانگ به دادن  گوش
ه محل ترديـد اسـت آن   چآن. توان ترديد روا داشت  ميتر  در اين كم.هستيمبه جهان نويني   در حال ورود    ما  

است كه آيا اين جهان جديد جهان تنزل و سقوط خواهد بـود يـا دنيـاي احيـاي محـيط زيـست و پيـشرفت                          
كجـاي دنيـا بـر خواهـد      بـاش از  ارآيا دنيا با سرعت كافي بسيج خواهـد شـد؟ صـداي شـيپور بيـد           . اقتصادي
  ؟ آيا ما صداي آن را خواهيم شنيد؟ چه شكلي خواهد داشتخاست؟ 

وقـايع آب و    تـرين     خـسارت  تا همين اواخر پر   . باشي بود  بيداربانگ  باد كاترينا چنين     گرداز ديد بسياري    
در نورديـد و ديگـري       مـيالدي فلوريـدا را       1992يكي تند باد اندرو بود كه در سـال           هوايي ثبت شده جهان   

 30                      ً             هـر يـك از ايـن دو حـدودا          .  روي داد  1998سيل شديد حوضه رود خانه يانگ تسه چـين كـه در سـال               
 مـيالدي  2005كاترينـا كـه در اواخـر تابـستان سـال      وفـان  ت خسارت مالي. ميليارد دالر خسارت برجاي نهاد 

 ميليارد دالر برآورد شده كه      200 ،د كرد ساحل خليج اياالت متحد را زير پاي گذاشت و نيو اورلئان را نابو            
درجه حرارت آب سطحي موجب شد كاترينا به يكي         رفتن     باال .ثبت شده قبلي است   هاي    هفت برابر ركورد  
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   ]4[.چون آن ديده نشده استاي  تاريخ آمريكا بدل شود كه تاكنون سابقه هاي وفانتترين  از بزرگ
 نفر را در شيكاگو گرفت، اما اين واقعه در مقايـسه بـا           700 ميالدي موج شديد گرما جان       1995در سال   

فرانـسه مـرگ    . آيـد   مـي  حـساب   نفر جان باختند نـاچيز بـه       49000 اروپا كه در آن      2003گرماي شديد سال    
ايـن تلفـات     متأسـفانه    . نفـر بـود    18000  نفر را گزارش كردو در ايتاليا تعداد كشته شـدگان بـيش از             14800

تـدريج و طـي چنـد مـاه          هشدگان بـ   كشته تعداد كه بايد مورد توجه قرار نگرفت زيرا      انگيز انساني آنطور     غم
همان طور كـه تخريبـي كـه        . مختلف، متفاوت بود  هاي    آن هم در كشور   شدن    مشخص شد و زمان مشخص    

قبلي بود، تلفات انساني اين گرمـاي اروپـا نيـز چنـد برابـر ركـورد                 هاي    كاترينا ايجاد كرد چند برابر ركورد     
   ]5[.ات قبلي ناشي از حوادث طبيعي بودتلف

محيطي بروز كند؟ همان طور كـه   جويان زيستباش ما به شكل سيلي از پناه آيا ممكن است بانگ بيدار 
صحرايي آفريقا پيوسته از احداث كمربندي از درخت در عرض ايـن         زيرگفتيم اكنون رهبران ناحيه     تر    پيش

 كيلومتر طول داشته باشـد و در مقابـل صـحرا    7000ر عرض و   كيلومت 5كمربندي كه   . كنند  مي قاره صحبت 
آفريقـايي خواهنـد توانـست ديـوار        هـاي     اين كه كـشور   . روي صحرا جلو گيري كند     كشيده شود تا از پيش    

روي صحرا را متوقف كند، چيـزي اسـت          بزرگ سبزي احداث كنند آن هم با چنان سرعتي كه بتواند پيش           
جو باشيم زيرا مقدار زيادي زمين مولـد بـه        نفر پناه ها    وانند، بايد منتظر ميليون   اگر نت . كه بايد صبر كرد و ديد     
   ]6[.بيابان تبديل خواهد شد

بـه مرحلـه بحرانـي             ً      احتمـاال      دانشمندان گزارش كردند كه ذوب يخ قطب شـمال         2005در سپتامبر سال    
كه در ايـن  اي  بر طبق مقاله. يمطبيعت گذشته باش  هاي    ما ممكن است نادانسته از يكي از آستانه       . رسيده است 

كـره زمـين يـخ قطـب شـمال را پيوسـته بـا چنـان                 شدن     كه گرم  ”معتقدند زمينه منتشر شده گروه دانشمندان    
كنـد و جـذب       مـي  از خورشيد جذب  ي  تر  بيشكند كه اين منطقه اكنون رفته رفته گرماي           مي سرعتي ذوب 

 “ .كند  ميرا تقويت تر بيششدن  و گرمشدن  خود ذوب يخ را تشديد و چرخه معيوب ذوب تر بيشگرماي 
اگر يخ درياي قطب شمال ذوب شود و آب و هواي اين منطقه همچنان گرم شود، سرانجام روزي پوشـش                    

در آن  . ناپديـد خواهـد شـد      رسـد   مي  كيلومتر 4/2يخي جزيره گرين لند كه ضخامت آن در برخي نقاط به            
هـاي    سـاحلي جهـان و دشـت      هـاي     آمـد و بـسياري از شـهر        متر باال خواهد     5/7صورت سطح درياها حدود     

   ]7[.سيالبي محل كشت برنج به زير آب خواهد رفت
 كـه نـه   ايـم     اگر روشن شود كه ما چنان موجي از افزايش را در سطح آب در ياها بـه حركـت درآورده                   

ن يك فرد   عنوا  بهچه اثري بر تفكر ما در باره خود         چنين وضعي   توانيم آن را متوقف كنيم و نه معكوس،          مي
اجتماعي بين نسل ها، ميان نسلي كه عامل افـزايش سـطح            تقابل   جامعه خواهد داشت؟ آيا با       عنوان يك  به يا

  بوده و نسلي كه بايد با عواقب آن درآويزد، روبرو خواهيم شد؟ ها  آب دريا
عامـل تـنش    تغيير آب و هوا خواه علت طبيعي داشته باشـد و خـواه سـاخته دسـت بـشر باشـد، همـواره                        

 واقـع در  1 ساله آناسـازي 600تمدن  شدن    دهد كه در سقوط و ناپديد       مي رد دياموند شرح  اج. اجتماعي است 
                                                 
1.Anasazi 
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 ميالدي منقرض شد، خشكـسالي نقـش درجـه اول           1150كه اندكي پس از سال      ،جنوب غربي اياالت متحد   
شمكش و آدم كاهش عرضه مواد غذايي موجب شده در ايـن تمـدن قـديمي دنيـاي جديـد كـ              . داشته است 

العـاده    فـوق سه قرن بعد كلني نشين نورث واقع در گرين لند در خالل يك دوره سرماي     . خواري رواج يابد  
اجتماعي گوناگوني  هاي    در تمدن پيشرفته ما اين افزايش درجه حرارت است كه پيوسته تنش           . از ميان رفت  

ا،افزايش سـطح آب در ياهـا و يـا    را به شكل امواج گرماي صدمه زننده به محصوالت زراعي، ذوب يـخ هـ       
  ]8[.كند  ميبسيار مخرب ايجادهاي  توفان

 نوعي انحراف از مسير بود يا انعكاس چيـزي          2006 و اوايل    2005سابقه نفت در اواخر سال        بي آيا بهاي 
سـايي  ذخاير نفت؟ آيا اين افزايش از نار      شدن    براي دوران تهي  ريزي    يعني عدم توانايي ما در برنامه     تر    بنيادي

اوضاع را چنـان سـامان دهـد كـه           گيرد؟ در آن صورت آيا جامعه جهاني خواهد توانست          نمي نظام ما نشات  
قيمت نفت تثبيت شود و از احتمال ركود اقتصادي جهان و نيز احتمال گسترش منازعه بر سـر ذخـاير بـاقي                      

   ]9[پيشگيري كند؟ مانده نفت، هر دو،
 آيـا دكمـه تـاخير    .اند گر هستند، هنوز كه ما را از خواب بيدار نكردهبيدار باش هستند؟ ابانگ آيا اينها   

كه درك آنهـا مـشكل اسـت؟        اند    بخوابيم؟ يا اين مسايل آن قدر پيچيده       تر  بيشتا كمي   ايم    در زنگ را زده   
اوليـه  هـاي    در بـاره تمـدن  2"سـقوط جوامـع پيچيـده    " در كتاب خود به نام 1آيا همان طور كه جوزف تينتر 

  ]10[ما را نيز، همچون اهالي آن تمدن ها،درمانده كرده است؟ كند، پيچيدگي ي ممطرح
دشوار است زيرا اين فصل به آنچه بايد انجام شـود يـا نحـوه    اي   اين فصل به نحو ناراحت كننده      گارشن

سيج بها    كند كه چگونه بايد حمايت الزم را براي انجام آن كار            مي پردازد بلكه از اين صحبت      نمي انجام آن 
بايـد فـورا بـا آن      مـي كنيم كه اوضاعي كه با آن روبروئيم بسيار وخيم اسـت و   چگونه خودمان را قانع . كرد

عملي اجتمـاع و    بيخاص صاحب منافع و بر سكون و     هاي    اين بسيج تا حدي به غلبه بر گروه        برخورد كرد؟ 
  .  بستگي داردكند  ميتا حدي ديگر به افزايش درك عامه از خطراتي كه تمدن را تهديد

. كنـد بنـدي     لويـت وبايـست آنهـا را ا       مـي   هم زمـان بـا خطـرات متعـددي روبروسـت           طور  بهوقتي انسان   
امـا تروريـسم بـه هـيچ روي         . توان داشـت    نمي در اين باره ترديدي روا    . تروريسم يكي از اين خطرات است     

رشد جمعيت، تغييـر   .يار داردكند نيست و با آن فاصله بس  ميخطر اصلي و بزرگي كه تمدن جهان را تهديد   
 افزايش بهاي مـواد غـذايي كـه    آب و هوا، فقر، كم آبي رو به گسترش، افزايش قيمت نفت، و امكان بالقوه 

  . بيانجامد، خطرات اصلي هستنداي  سابقه  بيثباتي سياسي بي تواند به مي
يم ديگر كهنه شـده و      قدهاي    اولويت. طلبد  مي جديديهاي    جديد و پاسخ  هاي    جديد اولويت هاي    خطر

سنگين در نيروي نظامي و تجهيزات نظامي پيچيده حتـي در           گذاري    اكنون سرمايه    ً  مثال    .آيد  نمي به هيچ كار  
در گذشته ايـن    . آبخوان ها شدن    برخورد با تروريسم نيز اثر چنداني ندارد چه رسد به تغيير آب و هوا و تهي               

                                                 
1.Joseph Tainter 
2.The Collapse of Complex Societies 
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كردند و تمام توجـه شـان معطـوف آن            مي خود را تقويت  مهاجم بودند كه پيوسته نيروي نظامي       هاي    دولت
كه از داخل   هايي    ، يعني دولت  اقتدار  بيهاي     امروز اين دولت   ،برعكس .كردند  مي بود و بقيه جهان را تهديد     

  . كنند  ميهستند كه پيشرفت و ثبات آينده جهان را تهديد در حال از هم گسيختن اند،
ستيم كه بتوانند تصوير بزرگ و كلي را ببينند، رهبرانـي كـه رابطـه     در جهان جديد ما نيازمند رهبراني ه      

هـا    و از آنجا كه مـشاوران اصـلي دولـت         . كنند  مي زيست محيطي حامي آن را درك     هاي    بين اقتصاد و نظام   
 تـر   كـم  متأسفانه   .فكر كنند ها    انان هستند، ما به اقتصاد داناني نياز داريم كه بتوانند مانند اكولوژيست           داقتصاد

 واقـع در آتالنتـا،      2، بنيان گذار و رئيس شركت اينترفيس      1ري اندرسون . خوريم  مي به چنين اقتصاد داناني بر    
 از اقتـصادي كـه در بـسياري از          شـدت   بـه توليد كنندگان فرش صنعتي جهان است،       ترين    كه يكي از بزرگ   

آمـوزيم كـه بـه        مـي  يان اقتصاد ما همچنان به دانشجو   ”: گويد  مي كند و   مي شود انتقاد   مي تدريسها    دانشگاه
 -عظـيم هـاي   نابيناسـت و بـا يارانـه     وقايع بيروني   نسبت به        ً    كامال     اعتماد كنند، دستي كه    ‘دست نامرئي بازار  ’

 آيـا   .انـد   كند كه گـويي آنهـا بايـسته         مي  چنان برخورد  -نفتيهاي    مانند جنگ براي حفظ نفت براي شركت      
  ]11[ “ .اد كرد كه منابع را عقاليي تخصيص دهدتوان به يك دست نامرئي كور اعتم  ميواقعا

توان از آن   ميداند كه  ميرا چيزيبيروني هاي    كه اقتصاد نئو كالسيك هزينه    كنند    خاطرنشان مي برخي  
بـر اكـو     را متمـايز كـرده و اثـر آنهـا را          هـا     اما آيا طراحان درس اقتصاد آن هزينـه       . اين درست  .اجتناب كرد 

بـراي مثـال چنـد درس     كنند؟  ميفيت آن براي نگاهداري و حفظ اقتصاد تحليل      كره زمين و ظر   هاي    سيستم
 محـور و دور     -بيـل اتومشود كه اقتصاد مبتني بر سوخت فسيلي و           مي اقتصاد داريم كه در آنها آموزش داده      

چالشي كه جهان بـا     ترين    و يا اين كه بزرگ     ريزنده مواد ما الگوي اقتصادي قابل دوامي براي جهان نيست؟         
  آن روبروست بناي اقتصاد نويني است كه پيشرفت اقتصادي را تداوم بخشد؟ 

  بسيجي مانند بسيج زمان جنگ
انديشيم، بـين آن و بـسيجي     ميتحت تنش و تمدني به خطر افتاده اي    براي نجات سياره  ها    وقتي به بسيج نيرو   

 در بـسيج زمـان      .يـابيم  ي م هايي  و هم مغايرت  ها    كه در جريان جنگ دوم جهاني صورت گرفت هم شباهت         
برعكس، بسيج براي نجـات تمـدن نيازمنـد بازسـازي           .  اقتصاد صورت گرفت اما موقتي بود      سازي  جنگ باز 

   .دائمي اقتصاد است
در ابتدا ايـاالت    . نمونه قابل مطالعه جذابي از بسيج سريع است        ورود اياالت متحد به جنگ جهاني دوم،      

 در         ً   مـستقيما  1941 دسـامبر سـال   7رد و تنهـا پـس از آن كـه در    متحد در برابر ورود بـه جنـگ مقاومـت كـ           
خـود  كردن    پس از متعهد  . بودالعاده     فوق اما واكنش آن   .بر مورد حمله قرار گرفت واكنش نشان داد       رها پرل

                                                 
1.Ray Anderson 
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با تمام وجود، درگيري اياالت متحد درجنگ موج جنگ را معكوس كرد و ظرف سـه سـال و نـيم بعـدي                       
   ]12[.ين شدموجب پيروزي قواي متفق

 يعني يك مـاه پـس       1942 ژانويه سال      پرزيدنت روزولت در گزارش ساليانه خود به مردم كه در ششم          
او گفت كه اياالت متحد قـصد  .  اهداف برنامه توليد سالح كشور را بر شمرد،از بمباران پرل هاربر ارائه شد     

حمل و نقل دريـايي  كشتي ليون تن  مي6ايي، و   موشك ضد هو   20000 هواپيما،   60000 تانك،   45000دارد  
   ]13["نيستشدني   اميدوارم هيچ كس نگويد كه چنين كاري": او افزود. توليد كند

 امـا روزولـت و همكـارانش      . هيچ كس تا آن موقع چنين ارقـام عظيمـي از توليـد سـالح را نديـده بـود                   
بيل اياالت متحد متمركـز     اتومقدرت صنعتي جهان در صنايع توليد       ترين    دانستند كه در آن هنگام بزرگ      مي
روزولت  .كرد  مي بيل توليد اتومحتي در دوران ركود بزرگ نيز اياالت متحد ساالنه بيش از سه ميليون              . بود

 اياالت متحد ديدار كرد و به آنها گفـت كـه            سازي  بيلاتومبعد از ارائه گزارش ساالنه خود با رهبران صنايع          
 تكيـه خواهـد     سـازي   بيـل اتومبـه صـنعت           ً      شـديدا     زمينه توليد سـالح   كشور براي دستيابي به اهداف خود در        

بيل ادامه يابد و صرفا خط توليد جديدي بـراي توليـد سـالح              اتومخواستند كه توليد      مي در ابتدا آنها  . داشت
بيـل شخـصي در   اتوم فـروش  زودي بـه دانستند آن بود كـه    نميچيزي كه آنها در آن موقع هنوز     . اضافه شود 

بـه مـدت          ً      تقريبـا      ميالدي، يعنـي   1944 تا پايان سال     1942از ابتداي آوريل سال     . شد  مي ممنوعاياالت متحد   
   ]14[.بيلي در اياالت متحد توليد نشداتومسه سال، اصال هيچ 

مـسكوني و شـاهراه نيـز متوقـف و     هـاي   بيل شخصي، احداث بنـا اتومعالوه بر ممنوعيت توليد و فروش       
 از جملـه    -كاالهـاي راهبـردي   . نيـز بـه اجـرا درآمـد       بنـدي     برنامه جيره . شدرانندگي براي تفريح نيز ممنوع      

كـاهش مـصرف ايـن      . شـد بنـدي      جيـره  1942 از ابتداي سال     -الستيك اتوموبيل، بنزين، نفت سفيد و شكر      
   ]15[.منابع مادي الزم براي پيشبرد جنگ را آزاد كردبندي  دراثر جيرهها  كاال

ليد صنعتي در تاريخ كشور بود، كه همه آن بـراي مقاصـد نظـامي               رشد تو ترين     شاهد بزرگ  1942سال  
جنگنـده و بمـب     هـاي     عالوه بر هواپيمـا    .جنگ به تعداد بسيار زيادي هواپيما نياز داشت        .صورت گرفته بود  

افكن و اكتشافي، جنگيدن در دو جبهه بسيار دور از كشور نيازمند تعداد زيادي هواپيما براي حمل سربازان                  
 60000 اياالت متحد از هـدف اوليـه خـود يعنـي توليـد               1944 تا اواسط سال     1942از ابتداي سال    . و بار بود  

تصور ناوگاني بـه ايـن وسـعت حتـي          . هواپيما توليد كرد   229600 هواپيما بسيار فراتر رفت و طي اين مدت       
پايـان جنـگ   پيشرفت ديگري كه به همان اندازه گيراست آن كـه ايـاالت متحـد تـا     . ستاامروز هم دشوار  

 شـد   مـي  تنها شـامل هـزار و انـدي كـشتي    1939تجاري خود كه در سال هاي   كشتي به ناوگان كشتي    5000
   ]16[.اضافه كرد

كندكـه چگونـه      مـي   تـشريح  "شرايط غيـر عـادي     "خانم دوريس گودوين در كتاب خود تحت عنوان         
خانـه توليـد    كار  بـه وموبيـل بـود كـه       اتشـمع   يكي از اولين آنها يك كارخانه توليـد         . تبديل شدند ها    كارخانه

. ظرف مدت كوتاهي يك كارخانه توليد بخاري به توليد قايق نجات مـشغول شـده بـود                 .مسلسل تبديل شد  
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يـك شـركت توليـد      . كـرد   مي توليدمسلسل  سكوي محل شليك    سازنده گردنه چرخ و فلك      يك كارخانه   
كـرد و    مـي ند زنانـه، تـسمه نارنجـك توليـد    يك كارخانه توليد شكم ب .كرد  مياسباب بازي قطب نما توليد   

   ]17[.پوشتوپ ضد زرههاي  يك كارخانه توليد ماشين بازي پين بال، شروع كرد به توليد گلوله
 از سرعت تبديل اقتصاد زمان صلح به اقتصاد زمان جنـگ            ،كنيم  مي اكنون وقتي اين رخداد را بازنگري     

االت متحد كفه ترازو را به نفع متفقين سنگين و امواج  قدرت صنعتي اي  گرفتن    به خدمت . شويم  مي بهت زده 
 گرفته بودند، تـوان   كار  بهآلمان و ژاپن كه تا آن هنگام تمام نيروي خود را            . حركت جنگ را معكوس كرد    
 ارد گـري، وزير امور خارجـه خـود، سـر ادو   از قول وينستون چرچيل اغلب . مقابله با اين حركت را نداشتند     

حد مانند يك ديگ بخار غـول آساسـت، هرگـاه زيـر آن آتـش روشـن شـود، ديگـر                      اياالت مت ": گفت مي
   ]18[".تواند توليد كند هيچ حد و مرزي ندارد  مينيرويي كه

 و در واقـع  ،دهـد كـه يـك كـشور      مياين بسيج عظيم منابع كه تنها ظرف چند ماه صورت گرفت نشان      
. قانع شده باشد كه اين كار ضـرورت فـوري دارد          تواند اقتصاد را بازسازي كند بشرطي كه          مي دنيا، بسرعت 

 هم اكنون در باره ضرورت بازسازي كلي اقتصاد جهـان        - كه البته هنوز در اكثريت نيستند      -بسياري از مردم  
 لزوم اين ضـرورت قـانع كنـد، تـا مگـر      دربارهي را تر بيشهدف اين كتاب آن است كه تعداد  .اند قانع شده 

  . شودتر  تغيير و اميد سنگينهاي  كفه ترازو به نفع نيرو

  بسيج براي نجات تمدن
طبيعـي حـامي اقتـصاد، محـو فقـر و تثبيـت             هـاي     بسيج براي نجات تمدن يعني بازسازي اقتصاد، احياي نظام        

اقتصادي و منابع مالي مورد نياز را براي دستيابي بـه ايـن اهـداف در اختيـار                  هاي    ، ابزار وريآ  فن ما. جمعيت
كه جهان تا كنون به خود ديده منابع الزم را بـراي رهبـري    اي جامعهترين    يعني ثروتمند  اياالت متحد . داريم

 وابسته به دانـشگاه كلمبيـا ايـن مطلـب را خـوب              “زمينمؤسسه  ” از   جفري ساچز . تالش در اختيار دارد   اين  
وتمندنـد و   ثروتمند آن قدر ثر   هاي     طنز غم انگيز اين لحظه در اينجاست كه كشور         ": كرده است بندي    جمع
ثروتمند ظـرف چنـد   هاي  توليد ناخالص ملي كشور    از  درصد فقير آنچنان فقير كه اگر چند دهم      هاي    كشور

در تـاريخ     ً   قـبال    توان آنچه را كه انجام آن هيچ گـاه       مي فقير قرار گيرد با آن    هاي    دهه آينده در اختيار كشور    
 ،مـامي كودكـان فقيـر نگـاه داشـته شـده جهـان             بهداشتي و آموزشـي ت    هاي    نياز تأمين    يعني ،بشر ميسر نبوده  

چند حادثه غم انگيز ديگر بايد در اين كشور روي دهد تا ما از خواب غفلـت بيـدار شـويم و            . برآورده كرد 
باشد،نه فقط با نيروي نظـامي  تر   و ثروتمند تر    در يابيم كه چه ظرفيتي براي كمك به اين كه جهان جايي امن            

   ]19[".م جهان، در اختيار داريمبلكه با اهداي زندگي به مرد
تمدن قرن بيست و يكمي ما از جاده خطا و سـقوط            كردن    هزينه انجام تغييراتي كه براي دور     دقيق  تعيين  

اما آنچـه  . نيستپذير  آن به سوي مسيري كه پيشرفت اقتصادي را تاب بياورد الزم است، امكان دادن    و سوق 
ردي تقريبي از اندازه و بزرگي تالشي كه مـورد نيـاز اسـت ارائـه                توانيم انجام دهيم آن است كه برآو        مي ما
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آموزش ابتـدايي عمـومي در       تأمين   براي  به برآورد بانك جهاني    ،گفتيم 7 همانطور كه در فصل      ،   ًمثال . دهيم
 ميليـارد دالر بودجـه خـارجي        12 كشوري كه در اين زمينه نيازمند كمك هـستند، حـداقل سـاالنه               80تمام  

به داوطلبان متكي باشد،          ً    عمدتا    كهاي    هزينه سواد آموزي بزرگ ساالن، برنامه      تأمين   .از است اضافي مورد ني  
بهداشتي هاي    نيازترين    اساسي تأمين   سازمان بهداشت جهاني هزينه   .  ميليارد دالر ديگر در سال نياز دارد       4به  

 تـأمين   ضـافي الزم بـراي    بودجـه ا  .  ميليارد دالر در سـال بـرآورد كـرده اسـت           33مردم جهان سوم را حدود      
 ميليـارد دالر  7از تـر   كـم  بهداشت باروري و خدمات تنظيم خانواده براي تمام زنان جهان سـوم  هاي    مراقبت

  ]20[.در سال است
 ميليارد كاندوم اضافي كه بـراي مهـار گـسترش           5/9از بين بردن كمبود موجود در زمينه كاندوم و تهيه           

 ميليـون دالر  285( ميليارد دالر ديگر نيـاز دارد 2ي شرقي الزم است به ايدز در جهان در حال توسعه و اروپا  
 هزينه تعمـيم برنامـه نهـار    .) ميليارد دالر براي آموزش پيشگيري از ايدز و توزيع كاندوم     7/1براي كاندوم و    

  ميليـارد  4قريـب   .  ميليـارد دالر اسـت     6فقير ترند حدود    ها     كشور ي كه از همه كشور      44مجاني مدارس به    
و در مجموع   . مورد نياز است  ها    دالر در سال براي كمك به كودكان پيش دبستاني و زنان باردار اين كشور             

   ]21[. ميليارد دالر در سال برآورد شده است68اي  هزينه دستيابي به اهداف اجتماعي پايه
حيـاي كـره    فقر با تالش بـراي ا     كردن     متذكر شديم اگر تالش براي ريشه كن       8 همان طور كه در فصل    

ي مجـدد كـره زمـين، احيـاي     كار  جنگلحفاظت از رو خاك، . زمين همرا ه نباشد محكوم به شكست است       
.  ميليارد دالر اضـافي نيـاز دارد       93 ساالنه به حدود     ،شيالت اقيانوسي و ساير اقدامات مورد نياز در اين زمينه         

 24(زراعـي هـاي      حفاظت از خاك زمين    و)  ميليارد 31(اقالم آن مربوط به حفاظت از تنوع زيستي       ترين    مهم
سـاالنه احيـاي كـره زمـين را بـه خـود             هـاي     است كه در مجموع اين دو قلم بيش از نيمي از هزينه           ) ميليارد  

   .دهند  مياختصاص
 ميليـارد   161احياي زمين در طرح پالن ب ما را بـه عـدد             هاي    اهداف اجتماعي و هزينه   هاي    تلفيق هزينه 

معادل يك سوم بودجه نظامي كنوني اياالت متحـد يـا يـك شـشم بودجـه             ً   تقريبا   كهرساند    مي دالر در سال  
   ]22[.)12-1نگاه كنيد به جدول (نظامي جهاني است

بنيـاد كنـد و خطـر ناشـي         تـري     كوشد تا نيروي نظـامي هـر چـه قـوي            مي متاسفانه اياالت متحد همچنان   
بودجـه دفـاعي   . گيـرد   مـي ناديـده    ً دتا   عمـ وضـع محـيط زيـست، فقـر و رشـد جمعيـت را      شدن  تر ازتداوم بد 

 ميليارد دالر بـراي عمليـات نظـامي در عـراق و افغانـستان،      50 ميالدي، شامل   2006پيشنهادي آن براي سال     
 .)12-2نگاه كنيـد بـه جـدول       (دهد  مي  ميليارد دالر افزايش   492شده اين كشور را به      بيني     پيش هزينه نظامي 

روسـيه  . كننـد   مـي   ميليارد دالر صرف امور نظـامي      209شمالي ساالنه   ساير اعضاي سازمان پيمان آتالنتيك      
نظـامي ايـاالت    هـاي     اكنـون هزينـه   . كنند  مي نظاميهاي     ميليارد دالر صرف هزينه    56 و چين سالي     65سالي  
   فقيد، درياساالر بازنشسته    1كارول اوژن طوركه همان.سايركشورهاست هزينه نظامي  معادل مجموع       ً  تقريبا   متحد

  

                                                 
1.Eugene Carrol 
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هاي اضافي ساالنه مورد نياز براي بـرآوردن اهـداف اجتمـاعي و احيـاي                 هزينه: بودجه پالن ب       12-1 جدول

  كره زمين

  بودجه  اهداف
  )ميليارد دالر(

    اهداف اجتماعي اساسي
  12  آموزش ابتدايي براي عموم         
  4  سواد آموزي بزرگساالن         
  6  شور فقير جهان ك44 برنامه ناهار مدارس در         
   كمك به كودكان پيش دبستاني و زنان باردار        

   كشور بسيار فقير جهان44 در                 
4  

  7  بهداشت باروري و تنظيم خانواده          
  33  بهداشتي اساسي براي عمومهاي  مراقبت          
  2  رفع كمبود كاندوم          

  68  جمع
    

    اي زميناهداف احي
  6  ي كره زمينكار  جنگلدوباره          
  24  كشاورزيهاي  حفاظت از خاك سطحي زمين          
  9  احياي چراگاه ها          
  10  آب زير زمينيهاي  تثبيت سفره          
  13  احياي شيالت          

  31   حفاظت از تنوع زيستي         
  93  جمع 

    
  161  جمع كل 

  22داشت پاياني نگاه كنيد به ياد: ماخذ
  

 سالي كه جنگ سـرد برقـرار بـود مـا مـشغول مـسابقه تـسليحاتي بـا             45 در   ":گفت  زيركانه مي اياالت متحد   
  ]23[". رسد كه با خودمان مشغول مسابقه تسليحاتي هستيم  مينظر بهاكنون . روسيه شوروي بوديم

اوليه كه با محيط زيست خود مـشكل پيـدا كـرده بودنـد               هاي  توانيم مانند تمدن    مي .هنگام تصميم است  
به روال معمول ادامه دهيم و نزول اقتصاد پيشرفته خود و سـقوط نهـايي آن را                 را  تصميم بگيريم كه زندگي     

نظاره گر باشيم، يا آگاهانه تصميم بگيريم كه به مسير جديدي گام بگذاريم، مسيري كه پيشرفت اقتـصادي           
  .عملي يعني تصميم به ماندن در جاده نزول و سقوط  بي در اين شرايط،.را حمايت خواهد كرد

  آن هـستيم   گـرفتن     تـصميمي را كـه در شـرف       ماهيت خطيـر    وضع ما و    وخامت  يافتن كلماتي كه بتواند     
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  ها و كل جهان با بودجه پالن ب  مقايسه بودجه نظامي برخي كشور12-2جدول 

  )بيليون دالر(  كشور  بودجه
  492  د اياالت متح

  65  روسيه
  56  چين

  49  انگليس
  45  ژاپن

  40  فرانسه
  30  آلمان

  19  عربستان سعودي
  19  هند

  18  ايتاليا
  142  ديگر كشورها

    
  975  نظامي جهانهاي  هزينه

    
  161  بودجه پالن ب

   ميليارد50كه ( اين كشور است2006رقم مربوط به اياالت متحد برآورد بودجه سال : توجه
  و چـين ارقـام روسـيه    ؛)شـود   مير هزينه عمليات نظامي در عراق و افغانستان را شاملدال

  .23رجوع شود به يادداشت پاياني شماره : منبع  . است2003مربوط به سال 
  

كنـيم؟ آيـا فـردا خيلـي ديـر          را بـازگو     تاريخ   ازتوانيم فوريت اين لحظه       مي چگونه.  كند آسان نيست   بازگو
توجه دارند آن قدر هست كه بتـوانيم هـم اكنـون             مسأله   داد كساني از ما كه عميقا به اين       خواهد بود؟ آيا تع   

  مسير موج را معكوس كنيم؟
آيا كسي روزي در جايي سنگ قبري براي تمدن ما كار خواهد گذاشت؟ در آن صورت روي آن چه                    

اند بنويسد كه مـا منـابع كـافي    تو  نمي.دانيم  ميما خوب . دانستيم  نمي تواند بنويسد كه ما     نمي خواهد نوشت؟ 
 كه تمدن ما را تحليـل     هايي    به نيرو دادن    تواند بنويسد كه ما در پاسخ       مي تنها. بسيار خوب هم داريم   . نداشتيم

  . و فرصت به پايان رسيد. بردند بسيار كند بوديم مي
بيـت جمعيـت و     فقـر، تث  كردن    تواند مدعي شود كه ما امروز منايع الزم را براي ريشه كن             نمي هيچ كس 

سوادي، بيمـاري و      بي توانيم از شر گرسنگي،     مي ما. حفاظت از منابع طبيعي پايه كره زمين در اختيار نداريم         
 اختصاص يـك شـشم      .و شيالت را احيا كنيم    ها    توانيم خاك سطحي زمين و جنگل       مي فقر خالص شويم و   

كـه از  اي  جهـان بـه سـوي جـاده    دن دا ، بـراي حركـت  )طرح اميد  (بودجه نظامي جهان براي اجراي پالن ب      
هـاي   توانيم چنان جهاني بنا كنيم كـه در آن نيـاز       مي ما. كافي است      ً    كامال    كند  مي پيشرفت اقتصادي حمايت  
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  .شود، جهاني كه همه ما را مجاز خواهد كرد كه خود را متمدن بدانيم تأمين اساسي همه مردم جهان
 است، يعني مستلزم آن است كه كاري كنيم تـا بـازار در       بازسازي اقتصاد مستلزم تجديد ساختار مالياتي     

آن خواهـد بـود كـه آيـا آنهـا در            هـا     محك رهبـري سياسـي همـه كـشور        . باره اكولوژي صادقانه عمل كند    
ايـن كليـد بازسـازي اقتـصاد        . مانند رهبران آلمان و سوئد، موفق خواهند بود يانه             ً  مثال  ،بازسازي نظام مالياتي  

      ]24[.تثبيت آب و هوا و هم از جهت كمك به گذار به جهان پس از نفتانرژي است، هم براي 
ميليارد دالر پول براي مبارزه با تروريسم كار راحتي است، اما واقعيت آن اسـت كـه                 ها    صدكردن    خرج

امنيت داخلي ايـاالت متحـد هـر قـدر           توان با منابعي بسيار اندك آشفته كرد و وزارت          مي اقتصاد پيشرفته را  
انتحاري چندان كـاري از دسـتش سـاخته         هاي    ايه نيز در اختيار داشته باشد براي پيشگيري از تروريست         سرم

چالش پيش روي ما آن نيست كه تروريسم را با تجهيزات نظامي فوق پيشرفته پاسخ دهـيم بلكـه آن                    . نيست
رقـرار باشـد يعنـي      جهاني بنا كنيم كه به لحاظ زيست محيطـي پايـدار و عـدالت در آن ب                اي    است كه جامعه  

نظامي و بيش از هـر   هاي    چنين تالشي بيش از هر گونه افزايش هزينه        .كه اميد را به همه بازگرداند     اي    جامعه
  . هر قدر هم كه پيشرفته باشد، حمايت از تروريسم را كاهش خواهد داد،نوع سالح جديد

      ً   شديدا   ه خطر انداخته اند، جهان    زيست محيطي مخربي روبروئيم كه آينده ما را ب        هاي    اكنون كه با روند   
تـوانيم همـه چيـز را در سـطح جهـاني              مي يت شواهدي ملموس دريابد كه ما واقعا      ؤنيازمند آن است كه با ر     

مخرب زيست محيطي يـا بـه راه        هاي    روندكردن    كه بايد براي معكوس   هايي     خوشبختانه گام  .معكوس كنيم 
–برنـده  هـايي   كنند و به اصطالح راه حـل    مي ديگر را تقويت   يك       ًمتقابال  سازنده برداشت، هاي    انداختن روند 

دهند انتشار كربن و آلودگي هـوا را          مي كه كارايي مصرف نفت را افزايش     هايي    دستاورد    ً    مثال    .برنده هستند 
گرسـنگي و تثبيـت     شـدن     فقر همزمـان موجـب ريـشه كـن        كردن    تالش براي ريشه كن   . دهند  مي نيز كاهش 

كنـد و     مـي  از آب كمـك   هـا     كند، به پرشـدن آبخـوان       مي ي كربن را تثبيت   كار   جنگل .شود  مي جمعيت نيز 
ديگـر   را در مـسير صـحيح قـرار داديـم         ها    آنگاه كه تعداد ي مكفي از روند      . دهد  مي فرسايش باد را كاهش   

   .يكديگر را تقويت خواهند كرد      ً  غالبا  آنها
ربن و وابستگي به نفت نيـاز دارد تـا   جهان اكنون به يك نمونه موفقيت بزرگ در زمينه كاهش انتشار ك    

گرفـت ظـرف ده سـال آينـده ناوگـان             مـي  اگر اياالت متحد تـصميم         ً  مثال  .اميد به آينده در آن تقويت شود      
 برقي تبديل -فوق كاراي دو گانه سوز بنزيني هاي    بيلاتومبنزين سوز ناكاراي خود را به       هاي    بيلاتومكنوني  

برقـي كـه يـك      -بيـل دو گانـه سـوز بنزينـي        اتومفراتر از اين،    . سيدر  مي كند، مصرف بنزين كشور به نصف     
هـاي   كنـد كـه بـراي سـفر      مـي باتري اضافي داشته باشد و بتوان آن را با برق شارژ كرد اين امكـان را ايجـاد            

سپس، همان طور كه    . از برق استفاده كرد    خريد روزانه،  روزانه به محل كار يا    هاي    كوتاه، مانند رفت و آمد    
تواننـد    مـي  هـا   كنيم آمريكايي گذاري     ده پيشنهاد شد، اگر ما در ايجاد هزاران نيروگاه بادي سرمايه           در فصل 

 شهري كوتاه خود را با استفاده از انرژي باد انجام دهند و از فشار وارده بر منابع نفـت جهـان                   هاي    غالب سفر 
  ]25[.بكاهند     ً شديدا  
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تـوان    ميبيل در اياالت متحد عاطل مانده است   اتوم توليدهاي    در شرايط كنوني كه تعداد زيادي از خط       
توليد توربين بادي تغييـر داد و در نتيجـه كـشور را بـا سـرعت بـه                    برخي از آنها را براي    ي  تر  بيشبا سهولت   

اين اقدام در مقايسه با تجديد سـاختاري كـه در            .از منابع بادي بالقوه وسيع خود سوق داد       برداري     بهره سوي
كنـد تـا ببيننـد كـه         مـي  ورت گرفت ناچيز است اما همين ابتكار به مردم جهان كمـك           جنگ دوم جهاني ص   

توان با سرعت، و بـه نحـوي          مي و مشاهده كنند كه آن را     شدني    كاري است كامال  ها    بازسازي اقتصاد كشور  
را، از طريـق كـاهش اتكـاي آنـان بـه عرضـه              هـا     انجـام داد كـه امنيـت ملـي كـشور          اي    سودآور و بـه گونـه     

 توانـد   مـي   كـه بـالقوه    ،در سطح جهاني اين كار روند افزايش قيمـت نفـت را           . نفت، تقويت كند  پذير    آسيب
به عالوه اين اقدام از انتشار كربن خواهـد كاسـت و در تثبيـت آب و                 . ثباتي ايجاد كند، كند خواهد كرد      بي
   .از همه اعتماد مردم به دولت را احيا خواهد كردتر  و مهم.  خواهد بود مؤثرهوا

  دعوت به بزرگي
كند كه آيا آنها به مسايل بزرگ دوران خود پاسـخي             مي تاريخ درباره رهبران سياسي بر اين اساس قضاوت       

بزرگ رهبران كنوني جهان آن است كه چگونه اقتـصاد جهـان را بـه مـسيري                  مسأله   .يا خير اند    درخور داده 
 آنيم كه يـك رهبـر بـزرگ ملـي گـام پـيش        ما نيازمند . كه به لحاظ زيست محيطي سالم باشد هدايت كنند        

  . كه جهان را حول محور اين بسيج عظيم گرد آورد بگذارد، يك چرچيل زيست محيطي،
مركز تجارت جهـاني و پنتـاگون، تعـدادي از رهبـران              به 2001 سپتامبر سال    11پس از حمله تروريستي     

ناشـي از  هاي  رخورد با فقر و شكايتطرح مارشال براي ب قرن بيست و يكمي  بديل  جهان پيشنهاد كردند كه     
شـود فقـر حقـارت      ميتر به اجرا درآيد و استداللشان اين بود كه در جهاني كه روز به روز به هم پيوسته           آن

: گويـد   مـي  ، رئـيس خزانـه داري انگلـستان       1گـوردون بـراون   . قادر به همزيـستي نيـستند     بسيار  آميز و ثروت    
در آن شـريك    همـه   بايـد   غيرقابل تقـسيم اسـت و بـراي حفـظ آن             مانند صلح  نيز كاميابي وموفقيت مردم  ”
گـذاري   داند بل نوعي سـرمايه   نميكمك به معناي سنتي آن براون طرح مارشال مانند پيشنهادي را “ .اشندب

   ]26[.آورد  ميدر آينده به حساب
الس پرزيدنت ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه، كه از نظر سياسي يك محافظـه كـار اسـت در اجـ                   

ي المللـ    بـين  جهان به يك ماليـات    ” در ژوهانسبورگ برگزار شد گفت     2002سران زمين كه در سپتامبر سال       
 او پيشنهاد كرد كه اين ماليات بـر بليـت هواپيمـا، انتـشار كـربن، و يـا تجـارت                     “براي مبارزه با فقر نياز دارد     

م كرد كه فرانسه ظرف پنج سال آينده        او براي آن كه تعهد خود را نشان دهد اعال         . ي ارز وضع شود   الملل  بين
 و –ي دو برابر خواهد كرد تا به هدفي كه جهان روي آن توافق كرده       الملل   بين به توسعه را  كمك مالي خود    

او .  دست يابد  -از توليد ناخالص داخلي خود را به اين كار اختصاص دهد          % 7/0بر اساس آن هر كشور بايد       

                                                 
1.Gordon Brown 



  )2Bپالن (طرح اميد      254

كـه بـه منظـور بنـاي        هـايي     كوشـش كردن    و پيشنهاد كرد كه براي هماهنگ      نهادتر    فراا  پاز مسايل اقتصادي    
   ]27[. يك سازمان جهاني محيط زيست ايجاد شود،گيرد  مياقتصاد پايدار زيست محيطي صورت

ماننـد  هـايي     جهان بايد در زمينـه    هاي    فوريت وضعيتي كه ما در آن قرار داريم به اين معناست كه كشور            
ي جديدي بدين منظور برقـرار      الملل   بين  دست به ابتكار بزنند و منتظر آن كه پيمان         كاهش انتشار كربن، خود   

ما ديگر بـراي چنـين    . سال طول كشيد6ناكافي كيوتو بيش از       ً   شديدا   مذاكرات مربوط به پيمان   . شود نمانند 
   ]28[.نداريم مذاكراتي طوالني فرصت

 كنـد كـه   سازي بازاي  الياتي خود را به گونه  آنگاه كه دولت آلمان تصميم گرفت نظام م        ،1999 در سال 
 تا از اين طريق بتواند هم انتشار كـربن را كـاهش           –ماليات بر انرژي افزايش و ماليات بر درآمد كاهش يابد           

اروپـايي بـا    هـاي     ، رهبران آلمان اصراري نكردند كه بقيه جهان يا حتي كـشور           -وهم اشتغال را افزايش دهد    
كردنـد ايـن كـار بـراي آلمـان كـار              مـي  ها اين برنامه را اجرا كردند زيرا احـساس        آن. اين كار موافقت كنند   

هـاي    گـام انـد     كـه آينـده مـا را بـه خطـر انداختـه            هايي    روندكردن    براي معكوس ها     اگر كشور  .درستي است 
در ايـن نقطـه از تـاريخ، بهتـرين روش     . ديگر از آنها تبعيت خواهند كـرد      هاي    محكمي بردارند، قطعا كشور   

   ]29[.انجام كاري در اين زمينه استپيشقدم شدن در  هبري،ر
از آلمان در   تر    حتي پايه اي  اي    به همين ترتيب وقتي سوئد تصميم گرفت تا نظام مالياتي خود را به گونه             

اين كشور بـه تنهـايي و       .  اصراري نكرد كه ديگران نيز چنين كنند       ، كند سازي  جهت حفظ محيط زيست باز    
   ]30[.به و جود آورد هابراي ديگر كشور اي و نمونه كرد قاطعانه عمل

 موجب شـد  ،پيمان كيوتوگرفتن  تصميم واشنگتن به ناديده در اياالت متحد دلسردي و نوميدي ناشي از       
نتـشار  ا كـه بـر اسـاس آن سـطح           - شهر كشور به منظور احترام به اهداف ايـن پيمـان           180شهرداران بيش از    

در اوايل مـاه  .  متحد شوند- كاهش يابد1990از سطح سال تر  كم% 7 ه بهبايد ظرف يك دهه آيند   مي كربن
تـرين    مـاه گذشـته در يكـي از شـجاعانه         ”:  در مجلـه نيـو ساينتيـست نوشـت         1 فـرد پيـرس    ،2005ژوئن سـال    

انجـام گرفتـه، گروهـي از شـهرداران ايـاالت            رسمي كه تا كنون در اين كشور بر عليه دولـت          هاي    مخالفت
برخـي از  “ . ناديـده گرفتنـد  –مبني بر عدم پذيرش كاهش انتشار كربن  -نه جرج بوش رامتحد تصميم كابي

ابتكـارات  . بودنـد هـا   بزرگ آمريكا همچون لوس آنجلس، دنور و نيو يـورك از جملـه ايـن شـهر    هاي    شهر
ار مختلف بسي هاي    شهرها براي دستيابي به هدف تعيين شده براي كاهش انتشار كربن بسيار متنوع و در شهر               

  نيو يورك تالش   .اند   مقامات شهر به خريد انرژي بادي دست زده        2ت ليك سيتي  ل در شهر سا   .متفاوت است 
   ]31[.برقي مجهز كند-كند تا ناوگان موتوري شهري خود را با وسايل نقليه دو گانه سوز بنزيني مي

اند   ر در حال مذاكره   نه ايالت واقع در شمال شرق كشو       .در سطح ايالتي نيز انقالبي در شرف وقوع است        
ي ديگـر  هـا   مقامات قانون گذار برخـي ايالـت  . منعقد كنندها  تا پيماني براي كاهش انتشار كربن از نيرو گاه     

                                                 
1.Fred Pearce 
2.Salt Lake City 
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نو هستند كه بر اساس آن در آينده حداقل معينـي از بـرق         هاي    تهيه موازين استاندارد براي انرژي     نيز مشغول 
كاليفرنيا، كلورادو، آيووا، مينه سوتا، نيو    هاي     ايالت .شود تأمين   انرژي شدني  بايست از منابع تجديد     مي ايالت

  ]32[.اند يورك، پنسيلوانيا، تكزاس و ويسكانسين از آن جمله
با توجه بـه نيـاز فـوري    . جمعي نيز ضرورت داردهاي   به موازات ضرورت رهبري سياسي، رهبري رسانه      
در اي    سـابقه   بي براي حمايت از آن، جهان با چالش      ها    به اقدام در اين زمينه، و نيز ضرورت فوري بسيج نيرو          

ارتباط جمعـي موقعيـت     هاي    برگرداندن موج منوط به آن است كه رسانه       . زمينه آموزش عمومي روبروست   
را دريابند و از فرصت براي افزايش آگاهي عموم از وخامت وضع ما و ضرورت پاسـخ فـوري بـه آن بهـره                 

بـاقي   اسـت و در زمـاني كـه      معي قادرند اطالعات را در مقياسـي كـه الزم         ارتباط ج هاي    فقط رسانه  .جويند
  . هيچ نهاد ديگري چنين امكاني ندارد. مانده منتشر كنند

جمعي بسيار شبيه موقعيت صنعت اتومو بيل اياالت متحد در جنـگ جهـاني              هاي    موقعيت صنعت رسانه  
 اكنـون نيـز مـسئوليتي كـه ناشـران و             ايـاالت متحـد در شـصت سـال پـيش،           اتومبيلمانند صنعت   . دوم است 

 يا حتي ضرورتا مايل به تقبل آن        ،سردبيران بايد بر عهده گيرند چيزي نيست كه آنها خود خواستار آن شده            
جمعي جهان رهبري كار افزايش آگـاهي زيـست محيطـي           هاي    اگر رسانه . اما هيچ راه ديگري نيست    . باشند

بـا آن        ً      كـامال     ما با شرايطي روبروئيم كه    .  شكست خواهد خورد   مردم جهان را بر عهده نگيرند، بسيج كنوني       
  . طلبد  مينويني     ً  كامال  متفاوت است و برخوردايم  چه تا كنون با آن مواجه بوده

نيو يورك تايمز گامي در اين جهت برداشـت و چهـار پـنجم صـفحه                  ميالدي 2005در اول ژانويه سال     
: سـقوط ” اختصاص داد كه بر اساس كتـاب وي بـه نـام              2ديامونداز جيرد   اي    به مقاله   خود را  1مقاالت اصلي 

هايي   در اين مقاله دياموند به درس     .  نوشته شده بود   3“كنند  مي چگونه جوامع بين شكست و موفقيت انتخاب      
پاي اي    كهني آموخت كه همچون تمدن ما از نظر اقتصادي در جاده          هاي    توان از تمدن    مي كند كه   مي اشاره

   ]33[. به لحاظ زيست محيطي ناپايدار بودنهاده بودند كه
دياموند در پژوهشي كه براي نوشتن اين كتاب به عمل آورد آموخت كه تغيير مسير از جـاده سـقوط و               

هـا   برخـي تمـدن  . هميـشه سـاده نيـست    انحطاط به شاهراه اقتصادي كه از نظر زيست محيطـي پايـدار باشـد،             
برخي اين توانـايي  . را بخوانند و مسير خود را سريعا عوض كنند      دهندهتوانايي آن را دارند كه عالئم هشدار      

  ]34[.كنند  ميرا ندارند و سقوط
كند كه سوء مديريت محيط زيست، اگـر بـه انـدازه كـافي طـوالني                  مي پژوهش وي اين نكته را روشن     

                                                 
1. )(Op-ed pageروبروي صفحه سرمقاله است كه يكي از مهم ترين صفحات روزنامه ها بـه شـمار مـي رود و     مخفف صفحه 

  .)م. (حل چاپ اصلي ترين موضوعات است م    ًسنتا 
2.Jared Diamond ( استاد جغرافيا در دانشگاه يو سي ال ا ) 
3.Collapse: How societies choose to fail or succeed.  
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بين تمـدن  مقاله دياموند در سطح جامعه بحث در باره نكات مشترك . باشد، به سقوط تمدن خواهد انجاميد     
   .را كه در كتاب وي بحث آن رفته است دامن زدهايي  معاصر جهان و تمدن

كميتـه  . دهنـد   مـي بيدار باش عكس العمل نـشان بانگ مردم نهاد زيست محيطي نيز پيوسته به   هاي    گروه
هـاي    نقـش رهبـري گـروه     هـايي      به وانگاري مـاآت    2004جايزه صلح نوبل با اعطاي جايزه صلح نوبل سال          

هـايي    قريب سـي سـال پـيش مـا آت         .  محيطي برخاسته از مردم را به بهترين وجه مورد تاييد قرار داد            زيست
 ميليـون  30محلـي حـدود   هـاي    اين سازمان تا كنون با بـسيج نيـرو   . را در كنيا بنياد نهاد     1جنبش كمر بند سبز   

شـته اسـت ايـن     نو3در كتـاب گريـست   2همـانطور كـه جئـوفري دابلكـو    . درخت در اين كشور كاشته است   
جنبش هزاران زن را بسيج كرد و به آنها قدرت بخشيد و سواد آموخت و حتي خدمات تنظيم خانواده ارائه                    

به نمايندگي مجلس ملي انتخاب شد و مـدت كوتـاهي پـس از آن از طـرف                  هايي     ماآت 2002در سال   . داد
   ]35[.ن قائم مقام وزارت محيط زيست منصوب شدعنوا بهدولت جديد اين كشور 

 تـد ترنـر،   1997در سـال  . شـوند   مي مسألهدر گير اين تر بيشبزرگ نيز روز به روز      هاي    رهبران شركت 
كند تا صـرف      مي  با اعالم اين كه مبلغ يك ميليارد دالر را به سازمان ملل هديه             ،بنيان گذار شبكه سي ان ان     

 جديـد را در     اي  هصـ د عر بهداشـتي شـو   هـاي     مراقبـت  تـأمين    كنترل جمعيت و حفاظـت از محـيط زيـست و          
او بنيادي به نام بنياد سازمان ملل ايجاد كرد تا منابع مالي از طريـق آن بـه سـازمان          . انساندوستي فردي گشود  

  . ملل منتقل شود
توانست صبر كند تا پس از مرگش ميراثي براي جهان باقي بگذارد، امـا او معتقـد اسـت كـه بـا                         مي ترنر

بايد اكنون و قبل از آن كه مشكالت غير قابـل  ها  ا آن روبروست ميلياردرتوجه به فوريت وضعي كه جهان ب 
  ]36[. شوندكار بهاداره شوند دست 

گذاشـته   تـاثير هـا     و ساير تازه ميليـاردر شـده        بنيان گذار مايكروسافت،   ،زبر بيل گيت   بي ترديد اقدام ترنر   
مـرد  تـرين     ن ثروتمنـد  عنـوا   بـه را  ت خـود    تمام ثرو   بنيادي به همين نام تاسيس كرده و       زاكنون بيل گيت  . است

جهان در آن متمركز كرده تا صرف بهبود بهداشت مردم جهان سوم و اقداماتي از قبيل واكسيناسيون وسـيع         
   ]37[.دهد  مينفر را نجاتها  گيتز با اين كار جان ميليون. ايدز گرددگيري   همهكودكان و پيشگيري از

گيرد كه ادامـه كـار طبـق روال           مي جهان اوج تر    استمداران متفكر اكنون اين احساس پيوسته در ميان سي      
كه تمدن قرن بيست و يكم را به خطـر          اي    معمول عاقبتي ندارد و تا زماني كه ما به تهديدات زيست محيطي           

ايـدز،  گيـري      همـه  عظيمي ماننـد   چندان كه خطرات  .  آسوده نخواهيم بود   ، درخور ندهيم  يپاسخاند    انداخته
تحتاني پلكان اقتصادي جهـان     هاي    را كه در پله   هايي    و كمبود شديد زمين كشاورزي كشور     فقر چرخه آب    
  . شود  ميتر و سهمگينتر  اقتدار نمايان  بيهاي دولتانداز  كند، چشم  ميقرار دارند تهديد

                                                 
1.Green Belt Movement  
2.Geoffrey Dabelko  
3.Grist  
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  من و شما
 بـا   :ت كـه پرسـند ايـن اسـ     مـي مختلف از منهاي  هنگام سخنراني من در كشور        ً    غالبا    كههايي    الؤيكي از س  

شود كاري كرد؟ و منظور آن اسـت          مي كه جهان با آن روبروست، آيا     اي    توجه به مشكالت زيست محيطي    
: پاسخ من نيز هميشه ايـن اسـت كـه          توان از تنزل وضعيت اقتصادي و سقوط تمدن اجتناب كرد؟           مي كه آيا 

و معنـاي  . دهـيم   مـي  انجامها    داين رون كردن  بستگي به من و شما دارد، به آنچه كه شما و من براي معكوس               
ي نيست كـه بـه تماشـاي آن    حفظ تمدن بازي ورزش. آن اين است كه بايد همه ما از نظر سياسي فعال شويم  

  . بنشينيم
 طـور  بـه كه هنوز هم معناي آنچه را كه در حال وقوع اسـت           ايم    ما چنان سريع وارد اين دنياي نوين شده       

 تـأمين   بهداشتي آنان را  هاي    به فرزندان به اين معنا بوده كه مراقبت       رسيدگي         ً  معموال  .ايم  كامل درك نكرده  
رونـد تخريـب    كـردن     اما اگـر مـا سـريعا بـراي معكـوس          . و بهترين آموزش ممكن را براي آنها فراهم كنيم        

فقر و تثبيت جمعيت اقـدام نكنـيم، جهـان آنهـا ازنظـر         كردن    زيست محيطي كره زمين و ريشه كن      هاي    نظام
امـروز آينـده فرزنـدان مـا تنهـا بـا       . ال افول و از نظر سياسي دچار هـرج و مـرج خواهـد بـود               اقتصادي در ح  

در گـذاري     نخواهـد شـد بلكـه همچنـين مـستلزم سـرمايه            تـأمين    در آموزش و بهداشت آنان    گذاري    سرمايه
   .نمايد معكوس كند  ميرا كه آينده آنان را تهديدهايي  است كه بتواندروندهايي  برنامه
ما  .زيست محيطي و جمعيتي همچنان ادامه دهيم     هاي    ن يك فرد بايد عضويت خود را در سازمان        عنوا  به

سبز هاي    خريد انرژي     ً    مثال    .بايد با كيف پول خود راي بدهيم      . محلي بازيافت را تقويت كنيم    هاي    بايد برنامه 
تمـام كارهـايي را كـه    مـا بايـد   . كنـد   مـي را تشويقشدني  تجديدهاي    در انرژي گذاري     سرمايه ،گواهي شده 

مـا در سـه دهـه       . امـا اينهـا كـافي نيـستند       .  ادامـه دهـيم    ،دهيم  مي اكنون براي حفاظت از محيط زيست انجام      
 امـا داريـم   ايـم،  ما در تعداد زيـادي از نبردهـاي محلـي پيـروز شـده           .ايم  را انجام داده  ها    اخيرهمواره اين كار  

  . بازيم  ميجنگ را
مـالي خـود تجديـد نظـر     هاي  ت كه نظام مالياتي را بازسازي و در اولويت دو چالش بسيار مهم ما آن اس      

نظام مالياتي تا بازار     يعني بازسازي .  نجات تمدن يعني بازسازي اقتصاد، آن هم با سرعت زمان جنگ            .كنيم
مـالي تـا منـابع مـالي الزم     هـاي   و يعني تجديد نظر در اولويت . ناچار شود حقايق اكولوژيك را بازتاب دهد      

بـراي نماينـدگان منتخـب خـود        . فقر، و تثبيـت جمعيـت آزاد شـود        كردن    براي احياي كره زمين، ريشه كن     
 به آنها   .ايجاد بازاري صادق تر، نامه بنويسيد يا پست الكترونيك بفرستيد          بازسازي مالياتي براي   درباره لزوم 

در كوتـاه         ً      ظـاهرا     كردنـد  ي نمـ   واقعـي مـنعكس    طور  بهخود را   هاي    بزرگي كه هزينه  هاي    بگوييد كه شركت  
  . رسيدند اما در دراز مدت ورشكست شدند  مينظر بهمدت ثروتمند 

زيـست  هـاي     يا از آن هم بهتر، با نمايندگان خود مالقات كنيد و با آنها در باره اين كه چرا بايد ماليـات                    
 كـه همـين نظـر را        با دوستان و نزديكـان شـما      . محيطي افزايش و ماليات بر درآمد كاهش يابد گفتگو كنيد         
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براي مالقات نمايندگان منتخب خـود هيـات نماينـدگي          . به اين هدف همكاري كنيد    يابي    دارند براي دست  
 قطـع  طـور  بـه        ً  تقريبا  اگر ما نتوانيم با بازسازي نظام مالياتي بازار را واداريم كه حقيقت را بگويد،   . تعيين كنيد 

  . شكست خواهيم خورد
 نظاميهاي    بدانند كه جهاني كه ساالنه يك تريليون دالر پول صرف هزينه          بگذاريد رهبران سياسي شما     

از آنها بپرسيد كـه  . ال رفته، خيلي از واقعيت دور استؤكند آن هم در شرايطي كه آينده تمدن به زير س  مي
غير منطقي اسـت؟ از آنهـا بپرسـيد كـه آيـا             اي     ميليارد دالر در سال براي نجات تمدن هزينه        161آيا صرف   

  صرف يك ششم بودجه نظامي ساالنه جهان براي نجات تمدن هزينه سنگيني است؟ 
هـاي    اگر دوست داريد بنويسيد، براي روزنامه محلي خود بنويسيد و ضرورت افزايش ماليات بر فعاليت              

بـه سـردبير    اي    نامـه . مخرب محيط زيست و جبران آن از طريق كاستن از ماليات بر درآمد را توضيح دهيـد                
جنبش نامه نويـسي را سـازمان دهيـد و مـردم را تـشويق كنيـد كـه بـه نماينـدگان منتخـب خـود و                            .يدبنويس

  . محلي در اين باره نامه بنويسندهاي  روزنامه
ي وارد  المللـ    بين كمكهاي    ي در برنامه  كار   جنگل فقر، تنظيم خانواده و   كردن    فشار بياوريد تا ريشه كن    

نظـامي كـاهش يابـد و بگوئيـد كـه           هـاي     افـزايش و هزينـه    هـا     زينـه خواستار آن شويد كه اين گونـه ه       . شود
كسي بايد از    .فايده هستند   بي كند  مي جديدي كه تمدن ما را تهديد     هاي    پيشرفته در مقابله با خطر    هاي    سالح
   .ما سخن بگويد زيرا اين جهان آنها و آينده آنهاست كه به خطر افتاده استهاي  فرزندان و نوه جانب

كـه ماننـد مـا بـه مـشكالت زيـست           هـايي      را در باره مسايل زيست محيطي و درباره تمـدن          آگاهي خود 
 محيطي گرفتار شده بودند ارتقا دهيد و به دوستان خـود كمـك كنيـد تـا اطالعـات خـود را در ايـن زمينـه                          

ه  نوشـت  تـاريخ مختـصر ترقـي      اثر جراد دياموند و كتاب       سقوطمن در اين زمينه مطالعه كتاب        .افزايش دهند 
توان فقر مفرط را      مي آيا”فقر، مقاله   كردن    ريشه كن  مسأله   براي درك بهتر  . كنم  مي  را توصيه  1رونالد رايت 

براي آن كـه از   .  را كه در ساينتيفيك آمريكن منتشر شده است بخوانيد         اچز نوشته جفري س   “ريشه كن كرد  
 نوشـته   “تـر     با كـربن كـم     تر  بيشد  سو”قابليت عظيم افزايش كارآيي انرژي درك بهتري داشته باشيد مقاله           

  ]38[.آموري لوينز را كه در همان شماره چاپ شده بخوانيد
به خاطر داشته باشيد هر چند وضعيتي كه در آن قرار داريم وضعيت دشواري اسـت، در سراسـر جهـان                     

، در رشـد سـريع      بادي اروپـا  هاي    را در نيروگاه  ها    ما اين نشانه  . شود  مي عالئمي از ظهور اقتصادي نوين ديده     
ي شده كره جنوبي، در كار  جنگلهاي برقي اياالت متحد، در تپه    –  بنزيني دو گانه سوز  هاي    بيلاتومناوگان  

 خورشـيدي ژاپـن مـشاهده     هـاي     بـام پـوش    برنامه تنظيم خانواده ايران، در ريشه كني وسيع فقر در چين ودر           
  . كنيم مي

نيد و با خود فكـر كنيـد كـه برنامـه شخـصي شـما بـراي                  بنشي. استشدني    كاري كه ما به آن نياز داريم،      

                                                 
1.Ronald Write 
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. آن بـه شـاهراه پيـشرفت اقتـصادي پايـدار چيـست            دادن    جهان از جاده سقوط اقتـصادي و سـوق        كردن    دور
خواهيد در سال آينـده انجـام دهيـد طـرح كنيـد و فكـر كنيـد كـه اميدواريـد آن را                مي براي آنچه اي    برنامه

 به تنها هدفي كه واقعا اهميت دارد، يعني حفـظ  يابي    براي دست  توانيد  مي چگونه اجرا كنيد، و با چه كساني      
  است؟ تر  چه كاري از اين كار سود بخش. تمدن، همكاري كنيد

توانيم به كسب و كار خود طبـق معمـول ادامـه دهـيم و بـر اقتـصادي          مي .انتخاب با ماست، با من و شما      
 كند تا سرانجام خود نيـز نـابود شـود يـا      ميرنده خود را نابود طبيعي نگاه دا  هاي    قدر نظام  حكم برانيم كه آن   

جهـان را بـه جـاده ترقـي          دهـد و    مي را بپذيريم و نسلي باشيم كه تغيير جهت       ) طرح اميد (توانيم پالن ب     مي
تصميم را نسل ما خواهد گرفت امـا ايـن تـصميم بـر حيـات روي كـره زمـين و بـر                        . شود  مي پايدار رهنمون 

  . آتي تاثير خواهد گذاشتهاي  سرنوشت تمام نسل
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