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فصل اول

محیط زیست و توسعه پایدار
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تعریف محیط زیست
بر اساس تعریفی از سازمان یونسكو ،محیط زیست همه چیز یا تقریباً همه چیز را در بر میگیرد؛ انسان،
طبیعت و روابط بین این دو را شامل میشود .در کلیه فعالیتهاي بشر تأثیر دارد و ضمناً از آنها متأثر نیز
میگردد.
در برداشتی دیگر که با برداشت پیش گفته از مفهوم محیط زیست در یک راستا قرار دارد ،محیط زیست
بدین گونه تعریف شده است:
هر آنچه ما را احاطه کرده ،بر ما اثر گذارده همچنین میتواند از ما تأثیر بپذیرد ،تشكیل دهندة محیط زیست
ما میباشد.
محیط زیست را میتوان شامل هر آنچه فرآیند زیستن را احاطه کرده ،در خود فرو گرفته و با آن درکنش
متقابل قرار دارد ،دانست.
در نتیجه با تمام اهمیتی که میتوان و میبایست براي طبیعت و حیات وحش قایل شد ،نمیتوان و نباید
مفهوم محیط زیست و به تبع آن حفاظت از محیط زیست را در طبیعت و حیات وحش و حفاظت آن
خالصه کرد .بنابراین بهتر است محیط زیست را بر اساس گوناگونیهایی که در بر میگیرد تعریف کرد.
تقسیمات کاربردي محیط زیست
با توجه به گوناگونی محیطها و نیز وجود طیف وسیع مسایل محیط زیستی ،بایستی در پی تعاریفی کاربردي
براي انجام بررسیهاي علمی و فنی در زمینه محیط زیست بود .بدین منظور میتوان محیط زیست را،
یعنی آنچه را که فرآیندهاي زیستی را احاطه کرده ،بر آنها مؤثر واقع شده و از آنها تأثیر میپذیرد ،در
سه بخش کلی تقسیم نمود:
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 -1محیط طبیعی
 -2محیط اجتماعی -اقتصادي
 -3محیط انسان ساخت
محیط طبیعی
محیط طبیعی به آن بخش از محیط زیست اطالق میشود که ساخته و پرداخته دست انسان نباشد .آنچه
سبب اطالق عنوان طبیعی به این بخش از محیط زیست میشود غلبه نیروهاي طبیعی در شكل بخشیدن
به این بخش از محیط زیست میباشد.
محیط طبیعی شامل بخشهاي مختلفی به قرار زیر است:
الف) مورفولوژي
ساخت توپوگرافی محیط زیست در ظهور خصلتهاي بارز یک چشم انداز طبیعی نقش قابل توجهی را ایفا
مینماید .عالوه بر این نقش ،در تعیین چگونگی استفاده از سرزمین (شبكه راهها ،جمعآوري فاضالب ،تأمین
انرژي و مانند آن) ،ایجاد تفاوتهاي بیوکلیماتیک (نور ،آفتابگیري ،تشدید بارش در جبهه غربی ارتفاعات)
نیز سهم به سزایی دارد .لذا در ارتباط با مورفولوژي ،توجه به موارد زیر ضروري است:
 طبقهبندي شیبهاي مختلف؛ تعیین جهتهاي مطلوب و نامطلوب زمین از نظر سكونت (حداکثر استفاده از نور طبیعی ،کاهشمصرف انرژي ،پایداري و امنیت بناها)؛
 -توجه به پستی و بلنديهاي بارز زمین
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ب) زمین شناسی
بررسیهاي زمین شناسی به جهت مقاومت خاك به منظور استقرار بناها و تأسیسات ،ثبات و پایداري زمین
براي جلوگیري از تخریب و فرسایش ،مقاومت در مقابل خطرات زلزله ،سیل ،روانگرائی ،لغزش زمین و سنگ
ریزش و همین طور استفاده بهینه از اراضی موجود جهت کاربريهاي مختلف انجام میشود.
در بررسیهاي زمین شناسی باید موارد زیر مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند:
 نوع سنگهاي متشكله مبدأ سنگها نقش زمین شناسی (نقشه سنگها) عوارض ویژه زلزله خیزي تكتونیک لغزش و جابجایی زمین فعالیتهاي آتشفشانی منابع معدنیدر برخی موارد "زلزلهشناسی" را نیز در شمار سرفصلهاي مطالعات محیطزیست قرار میدهند که این
اقدام اشتباه است؛ چرا که یک مهندس محیطزیست فاقد صالحیت فنی درباره زلزلهشناسی است و حداکثر
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اقدامی که میتواند انجام دهد ،گردآوري زلزلههاي تاریخی منطقه میباشد که این امر نیز کافی به مقصود
نیست .موضوع زلزلهشناسی باید توسط متخصص این امر بررسی شده و هیچ تخصص دیگري نمیتواند در
این خصوص اظهار نظر نماید.
ج) هیدرولوژي
مطالعات هیدرولوژي یا آب شناسی به بررسی منابع آب چه از حیث کمیت و چه از لحاظ کیفیت میپردازد.
کمیت منابع آب نشانگر این واقعیت است که در شرایط طبیعی حوزه اکولوژیک ،چه تعداد جمعیت و یا چه
میزانی از بارگذاري را میتواند پذیرا باشد .منظور از شرایط طبیعی وضعیتی است که از هیچگونه تمهیدات
فنی استفاده نشود .حال با توجه به بار جمعیتی پیشبینی شده و کاربريهاي مورد نظر ،میتوان مقایسه
نمود که آیا منابع آب موجود کافی میباشند ،یا میبایست به شیوهاي ظرفیت آبی قلمرو اکولوژیک را افزایش
داد و اگر افزایش ظرفیت منابع آب ضروري تشخیص داده شود ،این افزایش ظرفیت چگونه باید صورت
گیرد (احداث سدهاي کوچک ،سدهاي بزرگ ،انتقال آب بین حوزهاي) .سرانجام چگونه میتوان بیالن آبی
حوزه را در حالت تعادل حفظ نمود (قطعاً هزینه تمهیدات الزم براي افزایش ظرفیت آب نیز نقشی اساسی
ایفاء مینماید ،لیكن بررسی این مقوله در صالحیت اقتصاددانان است).
پ) خاكشناسی
تأثیر متقابل پنج عامل آب و هوا ،موجودات زنده ،سنگ مادر ،توپوگرافی و زمان ،سبب تشكیل خاك
میگردد .آب و هوا از طریق هوازدگی ،موجودات زنده از طریق تجزیه بیولوژیكی ،توپوگرافی به عنوان عامل
تسریع فرسایش و جابجائی مواد و در نتیجه عرضه سطح تازهتري از خاك در معرض هوازدگی ،سنگ مادر
در تأمین مواد خاك و باالخره عامل زمان عاملی است که همة فرآیندهاي فوق در طی آن انجام میپذیرد.
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بدیهی است تأثیر هر یک از این عوامل در شرایط جغرافیائی مختلف متفاوت بوده و در نتیجه خاكهایی با
کیفیت و درجة تكاملی گوناگون به وجود میآید.
ت) اقلیم
اقلیم یا آب و هوا بر الگوهاي حرارتی ،انتشار آلودگی هوا ،کارائی انرژي ،و آسایش انسان تأثیر میگذارد.
این عوامل بوسیله شكل و ساختار مواد تشكیل دهنده سطح زمین میتوانند تعدیل شوند.
د) پوشش گیاهی و حیات وحش
پوشش گیاهی یا پوشش نباتی عبارت است از انواع درختان ،بوتهها و علوفه و چمن و سبزي که در سطح
زمین استقرار مییابد .به عبارتی هرگونه سرسبزي در سطح زمین را سطح پوشش گیاهی نامند (جنگل،
مرتع ،زراعت) .فقدان پوشش گیاهی در سطح زمین از عوامل عمده تخریب سطح خاك توسط باران میباشد.
پوشش گیاهی مانعی است در مقابل باران که به سطح خاك برخورد مینماید .برخورد باران به سطح خاك
باعث جابجایی خاکدانه ها و فرسایش خاك میشود.
پوشش گیاهی به عنوان زیستگاه حیات وحش از اهمیت ویژهاي برخوردار است .از آن جایی که گیاهان
بوتهاي به منظور تأمین علوفه ،استقرار و مخفیگاه و حفاظت حرارتی مورد استفاده وحوش قرار میگیرند،
لذا یكی از اجزاي مهم در حیات وحش محسوب میشوند .هریک از گونههاي حیات وحش براي تغذیه ،بقا
و تولید مثل در زیستگاه خود ،نیازهاي خاصی به گونههاي گیاهی دارند.
محیط اجتماعی -اقتصادي
کلیه کسانی که به نحوي از انحاء از ما تأثیر پذیرفته و یا ما را تحت تأثیر قرار میدهند ،تشكیل دهنده
محیط اجتماعی ما میباشند .در این باب اصل کنش متقابل مصداق مییابد.
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از این دیدگاه نه تنها افراد و گروهها ،که کلیه نهادهاي اجتماعی نیز -از جمله دولت در مفهوم جامع آن و
نه تنها قوه مجریه -در حوزه محیط اجتماعی قرار میگیرند .برنامهریزان و مدیران محیطزیست باید اطالعات
مورد نیاز را در مورد تحرکات جمعیتی و اقتصادي جامعه کسب کنند ،به خصوص تغییرات محتمل بر
ترکیب و اندازه جمعیت و داللتهاي آنها همچنین باید نیازهاي رفاهی ،ارزشها و شیوه زندگی جوامع با
خصوصیات متنوع اجتماعی -فرهنگی را در برنامههایشان در نظر بگیرند.
هدف نهایی محیطزیست در زمینه محیط اجتماعی ،توسعه و افزایش آگاهیهاي زیستمحیطی در سطح
جامعه و نیز تقویت دانش محیطزیست در کلیه سطوح اجرایی میباشد.
محیط انسان ساخت
محیط انسان ساخت به فضاهایی از بیوسفر اطالق میشود که توسط انسان ساخته و پرداخته شده باشند.
از چنین فضاهایی می توان با عناوینی همچون محیط زاییده تفكر ،محیط فرهنگ ساخت و یا محیط تمدن
ساخت یاد کرد زیرا از دوران انسان شكارگر و گردآورندة محصوالت گیاهی تا کنون ،هر دخالتی که در
سازمان فضایی بیوسفر صورت گرفته است ،محصول فكر ،فرهنگ و تمدنی بوده است که در آن برهه از
تاریخ انسان در آن روزگار میگذرانیده است.
منابع پایه و حفاظت منابع
منابع طبیعی شامل دو گروه منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر میباشند:
 -1منابع تجدید شونده ،با به کارگري شیوههاي مدیریتی صحیح در یک چارچوب زمانی تعریف شده
و میتوان بگونهاي خردمندانه بصورت مستمر از آنها بهرهبرداري نمود.
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 -2منابع غیر قابل تجدید ،که از ذخایر ثابتی در جهان برخوردار بوده و در یک محدوده زمانی مشخص
به پایان می رسند (نظیر سوختهاي فسیلی و ذغال سنگ و مواد معدنی)
از نگاهی دیگر منابع اکولوژیكی را میتوان به دو دسته منابع پایدار و ناپایدار تقسیم نمود .منابع پایدار
آنهایی هستند که در ماتریس خود ثابت هستند .این منابع عبارتند از:
الف) سنگها
ب) شكل زمین و ژئومرفولوژي
پ) خاك
ت) رستنیها
تغییرات در این گونه منابع اگر تحت تأثیر نیروهاي شدید طبیعی مانند سیستمیک ،تكتونیک و ولكانیک و
نیروهاي شدید انسانی (مداخله تخریبگونه انسانی) واقع نگردند ،اغلب در واحد زمان کند میباشند.
تغییرات در منابع ناپایدار حتی اگر تحت تأثیر نیروهاي طبیعی و انسانی واقع نشوند ،در واحد زمان تند
هستند .منابع اکولوژیک ناپایدار عبارتند از:
 اقلیم و آب و هوا منابع آب -جانوران
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منابع آب
از دیدگاه تاریخی ،صعود و نزول تمدنها و ثروت اقتصادي جوامع مختلف بشري به دسترسی به منابع آب
و شیوة مصرف آنها بستگی داشته است .بیشتر تمدنهاي شناخته شدة بشري ابتدا در جوار رودخانههاي
بزرگ شكل گرفتهاند :رودخانههایی چون نیل ،هند و دجله و فرات .به مرور زمان مصرف غلط و بی رویه،
منجر به تخریب خاك وجنگلها گردیده و در نهایت منجر به تباهی ثروت جوامع مربوط شده است .این
رویدادها میتواند گویاي این واقعیت باشد که تخریب محیطزیست ناشی از مصرف ناپایدار منابع طبیعی
اغلب با پیامدهاي غیر قابل برگشت و جبران ناپذیر همراه است.
طبیعت و منابع آن را نمیتوان متناسب با رشد و افزایش جمعیت تحت بهرهبرداري بیشتر قرار داد؛ به
همین دلیل است که دینامیک توانایی دسترسی کالن به منابع در نقاط مختلف جهان سیري نزولی و
کاهشی نظاممند بر حسب سرانه را نشان میدهد.
منابع جنگل
براي پایداري زیست روي کرة زمین ،منابع جنگل از مهمترین منابع طبیعی ضروري محسوب میشوند .این
منبع زیستگاه طبیعی را براي دیگر منابع زیستی یعنی حیوانات و گیاهان مهیا و میسر میکند .زندگی
آدمی بدون جنگل نمیتواند پایدار بماند .این به دالیل اکولوژیكی ،آب و هوایی (شامل کنترل سیل و کارکرد
آبخیزداري جنگلها است) و وابستگیهاي متقابل محیطزیست است .مكانیزم تجزیة کربن ،مكانیزم کنترل
مؤثر و مهم گازهاي گلخانهاي است که مرتبط با سالمت ماندن عملكرد جنگلها است.
منابع خاك
قشر نازك خاك زراعی که سطح روئین قسمت اعظم پوسته زمین را پوشانیده ،بستر تمدن است .امروزه
بیش از  0/33اراضی کشاورزي جهان ،خاك زراعی خود را سریعتر از آنکه با خاك جدید جایگزین شود،
9
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از دست میدهد ،در نتیجه زمین از عامل اصلی باروري تهی میشود .در مواردي که فرسایش خاك سنگین
و حجیم باشد ،زمین بایر و به بیابان تبدیل میشود.
مواد و منابع آالینده
مواد آلوده کننده هوا عبارتند از هر نوع ماده گازي ،مایع ،جامد و یا آمیختهاي از آنها که در هواي آزاد
پخش میگردد و باعث آلودگی هوا میشود ،یا به آلودگی آن میافزاید و یا تولید بوهاي نامطبوع میکند.
مواد آالینده هوا ،نخست میبایست از منابع آلوده کننده هوا ،وارد محیط شوند در یک محیط شهري این
منابع را میتوان به صورت زیر طبقه بندي نمود:
 -1منابع خانگی  -2منابع تولیدي و صنعتی  -3ترافیک وسایل نقلیه موتوري
منابع خانگی عموماً از طریق مصرف سوختهاي فسیل مانند نفت و گازوئیل باعث آلودگی هوا میشوند.
این نوع آلودگی هوا زمانی دچار افزایش میشود که دستگاه مصرف کننده سوخت تنظیم نبوده و عمل
سوخت در آن به صورت ناقص انجام پذیرد.
آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت میگیرد .با پیشرفت تمدن بشري و توسعه فنآوري و ازدیاد
روز افزون جمعیت ،در حال حاضر دنیا با مشكلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی
ساکنان کره زمین را تهدید میکند .بطوري که در هر کشور حفاظت محیطزیست مورد توجه جدي
دولتمردان است .امروزه وضعیت زیستمحیطی به گونهاي شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور
از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند.
برفی که در نروژ میبارد مواد آالیندهاي به همراه دارد که منشأ آن از انگلستان و آلمان است .یا باران اسیدي
در کانادا نتیجه مواد آالیندهاي است که منشأ آنها از ایاالت متحده است .در آتن گاهی مجبور میشوند به
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علت آلودگی شدید هوا کارخانجات را تعطیل و رفت و آمد اتومبیلها را محدود کنند .شهرهاي دیگر دنیا
مانند مكزیكوسیتی ،رم و تهران نیز با مشكل آلودگی هوا دست به گریبانند .آلودگی دریاها ،رودخانهها،
دریاچهها و اقیانوسها و جنگلها نیز موضوع بحث جدي میباشند.
بر اساس تجزیه و تحلیل شواهد و گزارشات مندرج از درون روزنامه هاي داخل و خارج کشور ،در شرایط
کنونی بیالن مشكالت زنجیرهاي موجود در زمینههاي محیطزیست در ایران عبارتند از:
الف -ضایعات محیطزیست شهري و انسانی
 آلودگی هوا ناشی از وسائل نقلیه ،صنایع و کارگاههاي کوچک و سنتی و همچنین فعالیتها و زندگیانسانی (بنابر گزارشات دولتی ،بر اساس انباشت و غلظت آالیندههاي هوا و گازهاي گلخانهاي در اتمسفر
هواي تهران و شهرهاي بزرگ ،متوسط دماي آب و هوا و زمین بطور مثال در شهر تهران  1/5درجه
سانتیگراد در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده و فصول تابستان کوتاهتر و گرمتر شده است)
 آلودگی و قحطی آب ،قطع و یا جیرهبندي مستمر آب آشامیدنی در شهرها آلودگی ناهنجار سر و صدا ( صوتی) کمبود شرایط و امكانات الزم خدمات شهري همسو و همگام با افزایش سرسام آور جمعیت و حجم بسیارفشرده و متراکم زندگی در شهرها
 گسترش بی رویه شهرها و ساخت و سازهاي غیر مهندسی ،بدون در نظر گرفتن استانداردهاي مقاومتدر برابر زلزله با علم به اینكه  24شهر بزرگ ایران و بخصوص شهر  15میلیونی تهران بر روي نقشه مناطق
زلزله خیز با خطر دائمی زیاد قرار دارد
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 کمبود و گرانی مسكن ،ایجاد روز افزون مناطق حاشیهنشینی در شهرهاي بزرگ بطور نمونه تهران نبود امكانات مناسب کانالیزاسیون براي جمع آوري ،تصفیه و دفع اصولی فاضالب و به هدر رفتن ریزشباران و آبهاي جاري سطحی
 نبود شرایط سیستم جمعآوري و تجزیه و تفكیک اصولی و دفع مهندسی مواد زائد جامد شهري (خانگی،خدماتی ،ساختمانی و بیمارستانها)
 کمبود شرایط و امكانات ترمیم و سالمسازي شبكه هاي قدیمی و فرسوده توزیع و تصفیه آب ،و نیزکانالها و فاضالبهاي جاري در شهرها
 کمبود شدید سرانه فضاي سبز (پایین تر از  1/5متر مربع براي هر نفر در تهران) و عدم وجود تفریحاتروحی و ورزشی سالم و کافی در شهرها بخصوص براي زنان و جوانان
ب -ضایعات محیط زیست صنعتی
 آلودگیهاي شدید هوا ناشی از دود و غبارهاي مضر و سمی مصارف سوخت زیاد صنایع در محل و مناطقپیرامون موسسههاي تولیدي
 آلودگیهاي آب و کمبود آب و برق رسانی مورد احتیاج فعالیتهاي صنعتی آلودگیهاي خاك و زمین به طرق غیر بهداشتی ،بصورت دفع و پراکنده کردن زبالهها و پسابها آلودگیهاي گوناگون ناشی از عدم ارزیابی مهندسی براي استقرار جایگاه صحیح مراکز تولیدي و صنعتی شرایط غیر استاندارد ماشینآالت تولیدي قدیمی و مستهلک در بخشهاي مختلف صنایع دولتی ،نیمهخصوصی و خصوصی
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 نبود امكانات ضروري دفع علمی مواد زائد و پسابها به ویژه از نوع خطرناك و سمی تولیدي ،صنعتی وفعالیتهاي بیمارستانی
 استخراج و استفاده غیر موثر منابع طبیعی معدنی و انرژي براي انواع تولیدات فرآوردههاي صنعتی کمبود حمل و نقل عمومی ،راه و ترابري و ترافیک نامناسب مدیریت غیر زیست محیطی و سازمان و برنامههاي کار سنتی و ناکارآمد کمبود کارگران و پرسنل آموزش دیده (تكنیسین و متخصص) ،بخصوص اهل فن در جوانب جلوگیري ازآلودگی محیط زیست و مسایل مربوط به ایمنی محل کار و کارخانه
 اثرات و ضایعات مختلف و بهم پیوسته انسانی ،اجتماعی و اقتصادي آلودگیهاي دراز مدت محیط زیستصنعتی.
جنگل زدایی
در کشورهاي در حال توسعه ساالنه جنگلهاي بسیار زیادي جهت استفاده از چوبهاي جنگلی از بین
میروند این کشورها مسئول انتشار یک پنجم دي اکسید کربن میباشند .درختان و خاك ،دي اکسید کربن
را از جو جذب میکنند .هرچقدر تعداد درختان کمتر شود به همان نسبت جذب دي اکسید کربن کاهش
مییابد .این درختان معموالً جهت آمادهسازي زمین براي دامداران و کشاورزي و یا به عنوان مواد اولیه
تولید کاغذ و صنعت ابریشم مصنوعی ،قطع میشوند.
در آفریقا ساالنه 300میلیون تن هیزم سوزانده میشود که منجر به از بین رفتن  200میلیون هكتار جنگل
میگردد .جنگلزدایی منجر به فرسایش خاك ،کاهش تعداد حیوانات و تغییرات آب و هواي محلی (بومی)
و از طرف دیگر باعث افزایش میزان انتشار  CO2در دنیا میشود.
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امروزه بیشترین جنگلزدائی ،در کشورهاي در حال توسعه اتفاق میافتد .کشورهاي پیشرفته ضروري است
اقداماتی در حمایت از این کشورها صورت دهند تا بتوانند به شیوه پایدارتر جنگل هایشان را مدیریت
نمایند.
آلودگی آب و فاضالب
آب شرط وجود حیات میباشد و اکثر قریب به اتفاق واکنشهاي شیمیایی در محیط آبی صورت میگیرد.
آب به علت پاره خواص ویژه اساسی نقش تنظیمکنندهاي در طبیعت داشته و آن را در برابر تغییرات ناگهانی
دما حفظ میکند .آب بعد از مصارف گوناگون (خانگی ،کشاورزي و صنعتی و …) تبدیل به پساب میشود.
براي جلوگیري از آلودگی آب و محیط زیست توسط این پسابها باید راهكارهایی برا ي تصفیه و استفاده
مجدد از آنها اتخاذ کرد.
انواع فاضالبها
فاضالبهاي صنعتی
فاضالبهایی هستند که از صنایع مختلف حاصل میشوند و نسبت به نوع صنایع ،ترکیبات شیمیایی
مختلفی دارند و وقتی وارد دریاها میشوند باعث آلودگی آب و مرگ آبزیان میگردند.
مواد شیمیایی موجود در فاضالبهاي صنعتی
بسته به نوع کارخانهها و محصول تولیدي آنها ترکیبات شیمیایی و درصد آنها در پسابهاي صنعتی
متفاوت است اما از مهمترین این ترکیبات میتوان به آرسنیک ،سرب ،کادمیم و جیوه میتوان اشاره کرد.
این مواد از طریق پساب کارخانجات تهیه کاغذ ،پالستیک ،مواد دفع آفات نباتی ،استخراج معادن وارد
آبهاي جاري و محیط زیست میشود.
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فاضالبهاي کشاورزي
در این فاضالبها سموم کشاورزي مانند هیدروکربنهاي هالوژنه و ترکیبات فسفردار نظیر پاراتیون وجود
دارد .مخصوصاً ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناك هستند و هنگامی که توأم با آب کشاورزي در الیههاي
زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاورزي هدایت شوند ،باعث ایجاد فاضالبهاي کشاورزي فوقالعاده
خطرناك میشوند.
فاضالبهاي شهري
این فاضالبها از مصرف خانگی آب حاصل میشود .در این پسابها انواع موجودات ریز ،میكروبها و
ویروسها و چند نوع مواد شیمیایی معین وجود دارد که عمدهترین آن آمونیاك و نیز مقداري اوره میباشد.
این فاضالبها باید از مسیرهاي سر بسته به محل تصفیه هدایت گردند .جهت خنثی سازي محیط قلیایی
این فاضالبها که محیط مناسب براي رشد و نمو میكروبهاست از کلر استفاده میشود.
انواع آالیندههاي موجود در فاضالبهاي شهري
 )1آالیندههاي بیولوژیكی :از دفع پسابهاي بیمارستانی و مراکز بهداشتی شهري ناشی میشود.
 )2آالیندههاي شیمیایی  :بیشتر آالیندههاي شیمیایی از دفع پسابهاي خانگی شامل مصرف شویندههاست
که روز به روز مصرف آنها بیشتر میشود .این آالیندهها به علت وجود عامل حلقوي در ساختمان مولكول
شوینده ( )ABSغیر قابل تجزیه بیولوژیكی در تصفیه خانهها هستند .امروزه در کشور ژاپن و آمریكا شوینده
حلقوي را تبدیل به خطی نمودهاند که قابل تجزیه بیولوژیكی در تصفیه خانهها است .ولی در اکثر کشورها
به علت ارزان بودند ( )LABSهنوز هم از این ماده در صنعت شویندهها استفاده میشود.
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آلودگی آب درجهان
حدود  %69آب مصرفی جهان صرف کشاورزي و عموما آبیاري می شود 23% .به مصرف صنایع می رسد و
مصارف خانگی تنها حدود  %8را شامل می شود .در کشورهاي توسعه یافته کشاورزي و صنایع بیشترین
مصرف آب را داشته و باالترین نقش را در آلودگی آبها دارد.
آلودگی هوا
آلودگی هوا را نمیتوان مربوط به دوران حاضر یا یک عنصر خاص دانست حتی قبل از این که بشر اولیه
موفق به کشف آتش شود یعنی بتواند با برهم زدن دو سنگ (آتش زنه) بر یكدیگر و یا ایجاد اصطكاك سریع
بین دو قطعه چوب خشک آتش تولید کند آلودگی هوا بر اثر دود حاصل آتش سوزي طبیعی جنگل ها
وجود داشته است .اما آلودگی هاي هوا در اعصار کهن نسبت به طبیعت بكر و دست نخورده آن دوران بسیار
اندك و حتی قابل چشم پوشی بود تا اینكه در اوایل قرن بیستم و با ورود به دنیاي صنعتی بر اثر کشف
ذغال سنگ و سوختهاي فسیلی اشكال تازهاي از آلودگی هوا پدید آمد.
در قرن  16میالدي فیلسوف رومی به نام سنكا در گزارشی از وضعیت رم میگفت وقتی از هواي سنگین
رم و بوي بد دودکشها که میچرخیدند و بخارات بیماري زا و دوده را به هوا میریختند خارج شدم تغییري
در حالت خود احساس کردم.
در سال  1300میالدي ادوارد طی صدور فرمانی اعالم کرد تمام کسانی که صداي مرا میشنوند آگاه باشند
که اگر به علت سوزاندن ذغال مقصر شناخته شوند سر خود را از دست خواهند داد.
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در سال  1661جان اولین کتاب خود را در مورد ناراحتیهاي ناشی از ورود هوا در لندن نوشت .البته
پیشنهادهاي او مورد قبول واقع نشد .پیشنهادهاي او عبارت از انتقال صنایع به خارج از شهر و ایجاد کمربند
سبز در اطراف شهرها بود.
آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند مادهي آلوده کننده در هواي آزاد به میزانی که در مدت زمان
معین بتواند کیفیت هوا را به ضرر انسان ،حیوان ،گیاه و اشیاء تغییر دهد.
در ایران در  29تیر سال  1354شمسی آییننامه جلوگیري از آلودگی هوا از تصویب مجلس آن زمان گذشت
و سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجراي آن شد.
مواد آلوده کنندهاي که میتوانند مخلوط هوا را تحت تأثیر قرار دهند ،ممكن است به صورت گاز ،مایع و یا
جامد باشند .منشأ آلودگی هوا ممكن است طبیعی و یا انسان ساخت باشد .آلودگی هوا به صورت طبیعی
از طریق غبار برخاسته از خاكهاي فاقد پوشش گیاهی ،غبار نمک ،غبارهاي کیهانی و گازهاي ناشی از
فعالیتهاي آتشفشانی به وجود میآید .لیكن آنچه امروز تحت عنوان مسئله آلودگی هوا مطرح میشود
محصول فعالیتهاي گوناگون انسان بوده و منشأ انسان ساخت دارد .به طور کلی آلودگی هوا میتواند از
آثار گوناگون زیر برخوردار باشد:
 -1کاهش سالمت و یا تهدید جدي سالمت انسان
 -2آسیب وارد آوردن به جانوران
 -3آسیب وارد آوردن و یا حتی تخریب پوشش گیاهی
 -4ایجاد خورندگی در فلزات و روکشهاي حفاظتی
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 -5ایجاد فرسودگی و خورندگی در ساختمانها
 -6فرسایش تخریب آثار هنري مانند مجسمهها و بناهاي تاریخی
 -7کاهش کیفیت شرایط اقلیمی در مقیاس محلی ،منطقه اي جهانی و برگشت آثار ناشی از این تغییرات
بر سالمت انسان ،تولید مواد غذایی گیاهی و جانوري و همچنین محیط طبیعی.
دامنه و عمق چنین آسیبهایی را صرفاً میتوان تخمین زد ،زیرا شناخت آثار آلودگی هوا و تعیین میزان
تأثیر آن بر هر یک از زمینههاي فوق ذکر هنوز به طور کامل میسر نگردیده است .در آزمایشگاهها معموالً
درباره شناخت اثرات زیان بار یک ماده آالینده به تنهایی تحقیق میشود حال آنكه در شرایط طبیعی همواره
مخلوط و یا ترکیبی از چندین ماده آالینده است که انسان و محیط زیست او را تحت تأثیر قرار میگیرد.
امروزه آلودگی هوا ابعادي جهانی به خودگرفته و پدیدههاي چون الیه اوزون گرم شدن اتمسفر زمین ،خطر
باال آمدن و پیشروي آب اقیانوسها به سمت خشكی و بارانهاي اسیدي بخشهاي وسیعی از بیوسفر را در
معرض خطر نابودي کامل قراره داده است.
حوادث ناگواري که در اثر آلودگی هوا در جهان اتفاق افتاده است به اندازه کافی اهمیت موضوع را نشان
میدهد .افراد سالخورده و بیمارانی که از ناراحتی هاي گردش خون رنج می برند بیش از همه قربانیان
آلودگی هوا محسوب میشوند .سایر عوارض تنگی نفس ،سردرد ،سوزش چشم و بینی و تهوع میباشند.
باال بودن اکسید نیتروژن نیز رابطه نزدیكی با زیاد شدن عفونتهاي ریوي در اطفال دارد .سمیت دي اکسید
گوگرد به خاطر تبدیل آن به اسید سولفوریک میباشد که باعث سوزش چشم و تأثیر روي مجاري تنفسی
شده و ایجاد سرفه و تهوع میکند .برونشیت مزمن ،تورم ششها نیز از عوارض آلودگی هواست .بررسیهاي
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انجام گرفته در چكسلواکی سابق نشان داده است که عمر قابل انتظار از کودکانی که در مناطق صنعتی
زندگی میکنند  5سال کمتر از عمر کودکانی است که در هواي آزاد زندگی میکنند.
در صورتی که انسان در معرض هوایی آکنده از مونواکسید کربن براي مدتی طوالنی قرار گیرد باعث اختالالت
غیرقابل برگشتی مانند به هم خوردن کار دستگاه تنفسی ،سیستم اعصاب مرکزي ،تشنج ماهیچهها و کم
شدن فشار خون تا حالت اغماء میشود .تأثیر دي اکسید کربن نیز کم خطرتر از مونواکسید کربن نیست و
اختالالتی در مجاري تنفسی و سیستم دفاعی بدن به وجود میآورد.
خسارات ناشی از آلودگی هوا
طبق تحقیقات بانک توسعه آسیا 1آلودگی هوا ساالنه باعث کشته شدن بیش از نیم میلیون نفر در آسیا
میشود .به گزارش ایسنا ،فرانس پرس اعالم کرد :نتایج کنفرانس اخیر در اندونزي نشان میدهد که آلودگی
هوا در چند شهر آسیایی به حد جدي رسیده و دلیل این مسئله افزایش شهرنشینی و روند رو به رشد
استفاده از وسایل نقلیه شخصی در این شهرها است .یكی از متخصصان سازمان سالمت جهانی2میگوید:
طبق تخمین انجام شده آمار مرگهاي زودرس در اثر آلودگی به صورت صعودي است به طوریكه به بیش
از  750هزار نفر در جهان رسیده است .از این آمار  530هزار مربوط به آسیا است .کارشناسان میگویند:
یكی از این آلودگیها مربوط به ذرات بسیاري ریزي به نام  PM10است که به ریهها وارد میشود و باقی
میماند ،این ذرات ریز نتیجه استفاده از سوختهاي فسیلی است و غلظت این ذرات در آسیا بسیار باالتر از
اروپا و آمریكاست .غلظت  PM10در شهرهاي بیجینگ ،داکا ،هانري ،هوچی مین ،جاکارتا ،کاتماندو ،دهلی
نو و شانگهاي بسیار باالست به طوریكه بانک توسعه آسیا در این مورد اخطار داده است .در این شهرها

)Asian Development Bank (ADB
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غلظت  PM10بیشتر از  70کیلوگرم در متر مكعب است در حالی که در دستورالعمل جدید سازمان سالمت
جهانی این مقدار باید کمتر از  20کیلوگرم باشد .به گفته کارشناسان سازمان سالمت جهانی اگر مقدار این
ذرات به حد استاندارد ذکر شده در دستورالعمل برسد میزان مرگ زیر  15درصد کاهش خواهد یافت.
بررسیهاي بانک توسعه آسیا نشان میدهد که رشد جمعیت ،افزایش شهرنشینی و مصرف انرژي ضرورت
پرداختن به بحثهاي کلیدي براي کاهش آلودگی هوا را موجب میشود .افزایش وسایل نقلیه باید همراه با
کاهش آلودگیهاي تولید شده توسط آنها باشد .بانک مانیل اعالم کرد :تعداد ماشینها و وسایل نقلیه
شخصی در  30سال آینده  15برابر افزایش خواهد یافت و به حدود  190میلیون دستگاه میرسد در حالیكه
در هند رشد  30برابر خواهد شد .بررسی بانک توسعه آسیا پیشبینی میکند تولید دياکسیدکربن در چین
 3/4برابر و در هند در زمان مشابه  5/8برابر افزایش یابد .کنفرانس اندونزي براي کمک به بررسی این
برنامهها توسط  20کشور آسیایی تشكیل شد تا استانداردهاي کیفی آلودگی هوا در منطقه تجدید نظر
شود .این کنفرانس پیشنهاد تدوین یک برنامه جدید براي ارتقاي کیفیت سوخت و استانداردهاي
زیستمحیطی مربوط به وسایل نقلیه و کنترل وسایل نقلیه و دودزا را که در جادهها هستند ارائه کرده
است .این کنفرانس همچنین یكی از راهحلها را جایگزین سوختهاي تمیز مثل انرژيهاي تجدیدشونده
دانست .از سوي دیگر توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و تشویق مردم به استفاده از آن کاهش مصرف
انرژي از راههاي دیگر کاهش آلودگی هواست که در این کنفرانس در این مورد بحث شد.
طبق تازه ترین گزارش مراجع مربوطه ،هواي تهران در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد و این در حالی است
که پیش بینی میشود با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی و افزایش  30درصدي حجم
سفرهاي درون شهري ،باید شاهد آلودهتر شدن هواي شهر باشیم.
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براساس گزارش بانک جهانی ،میزان خسارت ساالنه آلودگی هوا در کشور 14 ،هزار و  420میلیارد ریال
است که این رقم معادل  1/6درصد تولید ناخالص داخلی است .آمارهاي دیگر این بانک نشان می دهد مرگ
و میر ناشی از آلودگی هواي شهر در تهران ،ساالنه  100میلیارد ریال یعنی  57درصد از تولید ناخالص ملی
به اقتصاد ایران خسارت وارد می کند .همچنین خسارت ناشی از ابتالي افراد به بیماري هاي مرتبط با
آلودگی هوا ،هر ساله معادل  2هزار و  100میلیارد ریال و خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا هزار و
 600میلیارد ریال برآورد شده است.
آلودگی هوا ،افزون بر بروز تبعات منفی در حوزه اقتصادي ،ضریب سالمت و بهداشت شهروندان را شدیداً
در معرض خطر جدي قرار میدهد .ساالنه در حدود  40هزار شهروند تهرانی به دلیل مرگ و میر ناشی از
آلودگی هوا که چهار برابر بیشتر از نرخ مرگ و میر ناشی از بیماري ایدز است میمیرند.
همچنین این رقم  2/6برابر نرخ ناشی از سرطان خون و  1/5برابر تلفات ناشی از تصادفات رانندگی برآورد
شده است .هر تهرانی روزانه به طور متوسط  600گرم از انواع آالینده را استنشاق میکند .این در حالی
است که به دلیل باالبودن میزان هیدورکربنهاي حلقوي در هوا ،میزان بیماري سرطان در تهران هم افزایش
یافته و شهروندان در معرض ابتال به بیماري مرگبار قرار گرفتهاند.
در همین زمینه به آمارگیري توجه کنید :ساالنه  41میلیون تن گازهاي گلخانهاي و روزانه  16تن ذرات
پالستیک و هفت تن آزبست لنت ترمز در هواي شهر تهران منتشر میشود که تهدیدي جدي براي سالمت
شهروندان است.
تأکید می شود؛ آلودگی هوا که عمدتاً ناشی از تردد حدود  3/5میلیون خودرو و  2/5میلیون موتورسیكلت
می باشد ،مسئول بیماريهاي گوناگونی است و روي افراد مختلفی تأثیر میگذارد.
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آلودگی هوا بر روي افرادي که بیماري هاي حاد برونشیت ،آسم ،چشم و قلب دارند ،شدیدتر است .سقط
مكرر جنین ،نازایی ،ناباروري ،وجود رفتارهاي خصمانه بین مردم و ...همگی ناشی از همین آلودگی هواست.
با توجه به آنچه گفته شد باید پذیرفت که آلودگی هوا در حقیقت سونامی و یا دیوي است که از زیر پوست
شهر ،سالمت و بهداشت شهر و شهروندان را مورد تعرض قرار داده است.
رده بندي ایران درE.P.I3
گزارش شاخص عملكردي محیط زیست در سال  2006میالدي نشان میدهد که رتبه ایران در مقایسه با
شاخص پایداري توسعه در سال  2004میالدي ،از کشورهاي درحال توسعه مانند نیكاراگوئه ،مكزیک،
افریقاي جنوبی ،اندونزي ،چین و هند که شرایط اقتصادي مشابهی دارند ،بهتر است .به گزارش ایسنا ،بر
اساس گزارش شاخص عملكردي محیط زیست ،ایران از میان  133کشور جهان با عدد شاخص  70در مقام
 53قرار گرفته است .گزارش شاخص عملكردي محیط زیست  EPIیک شاخص جدید براي ارزیابی عملكرد
زیستمحیطی دولتها است که به صورت آزمایشی تهیه و در سال  2006منتشر شده که حاوي اطالعات
مهمی در خصوص رویكرد کشورهاي مختلف جهان در زمینه مسایل محیط زیست است .تفاوت این شاخص
با شاخص پایداري توسعه یا  ESIدر محدودتر بودن متغیرها و تأکید بیشتر بر عملكرد در زمینههاي محیط
زیست است .این گزارش به طور مشترك توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاههاي یپل و کلومبیا ،مجمع جهانی
اقتصاد و مرکز تحقیقات کمیسیون اروپا تدوین شده است EPI .بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست
از جمله کاهش فشارهاي زیستمحیطی بر سالمت انسانها و ارتقاي وضعیت زیستبومها و مدیریت صحیح
منابع طبیعی تاکید دارد که این دو مؤلفه توسط  16شاخص در  6زمینه «بهداشت محیط»« ،کیفیت هوا»،
«کیفیت منابع آب»« ،کیفیت منابع طبیعی مولد»« ،تنوعزیستی و زیستگاه» و «انرژي پایدار» اندازهگیري
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میشود از سوي دیگر با تعیین اهداف خاص و تعیین فاصله هر کشور نسبت به آنها EPI ،زمینهاي را براي
تحلیل سیاستها و ارزیابی عملكرد دولتها بوجود میآورد .در این ردهبندي جهانی از میان  133کشور
جهان اولین کشور زالندنو با امتیاز  ،88دوم سوئد با  ،87/8و سوم فنالند با  87است .همچنین کمترین
امتیازها در این زمینه متعلق به نیجر با  ، 25/7چاد با  30/5و موریتارنی با  32است .در این رتبهبندي
وضعیت ایران با کسب رتبه  53نسبت به  ESI 2004بسیار بهتر ارزیابی شده است .از سوي دیگر کشورهاي
چین با رتبه  ،94هند با رتبه  118و پاکستان با رتبه  127وضعیت چندان مطلوبی در این شاخص ندارند.
در این شاخص ارتباط بین درآمد ناخالص ملی و شاخص  EPIدر زمینههایی مانند آلودگی هواي داخل
منازل ،بهداشت عمومی ،آب سالم ،مرگ و میر کودکان ،آالیندههاي هواي شهر و میزان برداشت چوب
معنیدار و مثبت است.
در گزارش شاخص عملكردي محیط زیست ،همچنین ارتباط بین  ESIو حاکمیت مطلوب شامل مبارزه با
فساد اداري ،قانون گرایی و اهمیت دادن به موضوع محیط زیست بررسی و مشخص شده است که یک
رابطه قوي بین این دو وجود دارد .از مشكالت این مطالعه فقدان دسترسی به آمار روزآمد و دقیق است که
متأسفانه در خصوص کشور ما نیز این مسئله همواره صدق میکند که انتظار میرود روند مثبت سالهاي
گذشته در زمینه ارتقاء توانمندي کشور در زمینه تهیه و تدوین آمار زیستمحیطی و بهبود زمینه مبادالت
بینالمللی در این امر بتوانیم کماکان شاهد ارتقاي وضعیت زیستمحیطی ایران و توسعه پایدار در کشور
باشیم.
توسعه پایدار
یكی از موضوعات اساسی و کلیدي که در چند دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی مطرح و از گستردگی و
اهمیت قابل مالحظه اي برخوردار شده بحث تو سعه ا ست ،و به لحاظ همین گ ستردگی و اهمیت پردامنه
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این موضووع مفهوم توسوعه توجه صواحب نظران و اندیشومندان رشوته هاي مختلف علوم اجتماعی چون،
جامعه شناسی اقتصاد ،سیاست ،مردم شناسی ،علوم تربیتی ،روانشناسی (بخصوص روانشناسی اجتماعی)
را به خود جلب نموده و با گذشت زمان و گسترش و تخصصی شدن حوزه هاي مختلف علوم و پیچیدهتر
شدن کاوشهاي علمی ،مبحث تو سعه از تقلیل و واب ستگی به یک سهم خاص کامالً رها شده و تبدیل به
یک دانش میان رشتهاي شده است.
تعریف مفاهیم توسعه و توسعه پایدار ( :چارچوب تئوریک)
توسعه:
در حالت کلی اصطالح توسعه ( )DEVELOPMENTبه صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح
شووده اسووت .واژه توسووعه در لغت به معناي خروج از "لفاف" اسووت .در قالب نظریه نوسووازي ،لفاف همان
جامعه سوونی و فرهنگ و ارزشهاي مربوط به آن اسووت که جوامع براي متجدد شوودن باید از این مرحله
سنی خارج شوند.
مایكل تودارو4معتقد ا ست که تو سعه را باید جریانی چند بعدي دان ست که م ستلزم تغییرات ا سا سی در
سوواخت اجتماعی ،طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسووریع رشوود اقتصووادي ،کاهش نابرابري و
ریشه کن کردن فقر مطلق است.
دادلی سووویرز5توسوووعه را جریانی چند بعدي میداند که تجدیدي زمان و سووومتگیري متفاوت کل نظام
اقتصووادي – اجتماعی را به همراه دارد به عقیده وي توسووعه عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد شووامل
دگرگونی اساسی در ساختهاي نهادي ،اجتماعی اداري و همچنین ایستارها و وجه نظرهاي مردم است.

 4اقتصاددان آمریكایی پدیدآورنده رشته توسعه اقتصادي
 5رئیس موسسه اطالعات توسعه اي دانشگاه ساسكس
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گونار میردال6با تاکید به ابعاد رفاهی و فقرزدایی معتقد اسووت :توسووعه یعنی فرایند دور شوودن از توسووعه
نیافتگی ،یعنی رهایی از چنگال فقر.
از لحاظ تاریخی پژوهشگران قرن نوزدهم توسعه را در بیان تاریخ انسان به کار می بردند اسپنس و مارکس
معتقد بودند که جوامع انسانی از مراحلی ( پایین تر ) به مراحل ( باالتر ) در حرکت هستند این حرکت با
چند قانون کلی و عمومی در م سیري م ستقیم ا ست .هر جامعه اي از این مراحل یا گذ شته و یا در حال
گذ شتن ا ست و یا اینكه این مراحل یكنواخت را طی خواهد کرد به بیان دیگر آنها در ج ستجوي ک شف
قوانین کلی براي چنین توسعه اي بودند .به نظر این اندیشمندان گذر از یک مرحله به مرحله دیگر موجب
پیشرفت انسان در جهات مختلف خواهد شد .چه در زمینه مادي و چه در زمینه فرهنگی و عقالنی کردن
فرهنگ» .
دکتر محمد جواد زاهدي در کتاب توسعه و نابرابري معتقد است « :توسعه در بعد جامعه شناسی بر حسب
داللت هاي آن در آثار جامعه شووناختی چند دهه اخیري فرایندي اسووت که به کاهش فقر ،افزایش رفاه،
ایجاد اشوووتغال و افزایش یكپارچگی اجتماعی داللت دارد .این فرآیند همچنین با عدالت اجتماعی ،برابري
همه مردم در مقابل قانون ،حقوق اقلیتها ،گسترش آموزش و پرورش نیز ارتباطی بی واسطه دارد.
دکتر محمد حریري در کتاب مدیریت توسعه ،توسعه را مترادف با گذر از مرحلهاي به مرحله دیگر در یک
جام عه می داند که اعضووواي آن ،هم از ل حاظ کمی و هم از ل حاظ کیفی گن جایش هاي فراگیري خود را
افزایش دهند ،وي در نهایت میگوید« :توسعه یعنی تعالی انسان ،توسعه یعنی فهم بیشتر و ژرفتر ،توسعه
یعنی فراگیري تا جایی که موجب اعتالء گنجایی خود فراگیر شود».

 6اقتصاددان ،جامعهشناس و سیاستمدار اهل سوئد برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 1974
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توسعه پایدار ()Sustainable Development
مفهوم توسعه پایدار مفهومی است که در سالهاي اخیر در ادبیات جامعه شناسی مطرح شده است .طبق
سمپوزیومی که در سال  1991در الهه برگزار شد ،در مورد مفهوم توسعه پایدار آمده:
«اگر منظور از توسعه گسترش امكانات زندگی انسانهاست ،این امر نه تنها در مورد نسل حاضر بلكه براي
نسلهاي آینده نیز مد نظر باشد».
منظور از توسعه پایدار ،تنها حفاظت از محیط زیست نیست ،بلكه مفهوم جدیدي از رشد اقتصادي است،
رشووودي که عدالت و امكانات زندگی را براي تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد برگزیده اسوووت .در
فرآیند توسعه پایدار سیاستهاي اقتصادي ،مالی ،تجاري ،انرژي ،کشاورزي ،صنعتی و  ...به گونهاي طراحی
می شود که توسعه اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشد .بر این اساس دیگر نمیتوان براي
تأمین مالی مصووارف جاري ،بدهیهاي اقتصووادي که باز پرداخت آن بر عهده نسوولهاي آینده اسووت ایجاد
کرد.
در نهایت توسعه پایدار به معنی عدم تحمیل آسیب هاي اقتصادي ،اجتماعی یا زیستمحیطی به نسلهاي
آینده اسووت .از توسووعه پایدار برداشووتهاي متفاوتی میشووود اما صوواحبنظران عموماً در این زمین متفق
القولند که این نوع توسعه فرآیندي از توسعه را در بر میگیرد که قبل از هر چیز از نظر اکولوژیكی مطلوب
باشد .در مفهوم لغوي ،توسعه پایدار نوعی از توسعه است که می تواند به طور نامحدود ادامه داشته باشد و
مفهوم پایداري اغلب در چارچوب منابع تجدید شوووونده نظیر جنگلها ،منابع دریایی ،مراتع ،آب و خاك و
نیز نیروي انسانی مورد توجه قرار میگیرد.
توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است .در سال  1980براي نخستین بار
نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی ( )IUCNآمد این سازمان در گزارش
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خود با نام ا ستراتژي حفظ منابع طبیعی این واژه را براي تو صیف و ضعیتی به کار برد که تو سعه نه تنها
براي طبیعت مضر نیست بلكه به یاري آن هم میآید.
پایداري میتواند چهار جنبه دا شته با شد :پایداري در منابع طبیعی ،پایداري سیا سی ،پایداري اجتماعی و
پایداري اقتصادي.
اهمیت و ضرورت توسعه پایدار
نگرانیهاي بشوور در زمینه محیط زیسووت در ابعاد ملی ،منطقهاي و جهانی هنگامی مشووهود گردید که با
تو سعه صنعتی و ا ستفاده از منابع محدود تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید رو به فزونی نهاد .تو سعه از یک
سو با آلودگیهاي محیط زیست و از سوي دیگر با صنعت و تكنولوژي ارتباط ارگانیک دارد .امروزه حتی از
دیدگاه دوستدارن و متخصصین ،محیط زیست دست نخورده بكر باقی مانده زیرا که رشد شدید جمعیت
نیازها و ملزوماتی را خواستار است که از طریق اینگونه فعالیتها پاسخگو میباشد .مدیریت محیط زیست
نیز به دنبال چنین امر محالی نیست .لیكن تقلیل آلودگیها و کاهش اثرات تخریبی آن در حدي معقول و
در روند همراه با ا ستفاده از تو سعه پایدار تكنولوژيهاي متعدل و منطبق با و ضعیت فیزیكی جامعه همراه
بر اي حفظ و ت ضمین سالمت ،ر شد و بقاي حال و آینده موجودات زنده و ب ستر حیات شان مورد نظر بوده
اسووت .این امر مهم از طرق مختلف مدیریت صووحیح ،آموزش و تحقیقات محیط زیسووت ،ارزیابی زیسووت
محیطی پروژههاي صنعتی و معدنی و ...ممكن میگردد .چنان چه همزمان با صنعتی شدن یک جامعه به
امر مهمی جون محیط زی ست توجه ن شود نه تنها تو سعه اقت صادي حا صل نمی شود بلكه گرفتاريهاي
زیادي به بار میآید که گاهی منابع حاصوووله از یک فعالیت صووونعتی براي جامعه را دراز مدت کالً در راه
جبران خسارت وارده از آن ،صرف خواهد نمود.
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از مهمترین جنبههاي اهمیت توسووعه پایدار ،توجه محور بودن انسووان میباشوود .چرا که در توسووعه پایدار
ان سان مرکز توجه ا ست و ان سانها هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتی توأم با سالمت و سازندگی ه ستند.
توسعه حقی است که باید به صورت مساوي نسلهاي کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد.
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مجموعه سواالت آزمون خودسنجی فصل اول
 -1بر اساس تعریف سازمان یونسکو ،محیط زیست شامل کدام مورد میشود؟
الف :انسان

ب :طبیعت

د :همه موارد

ج :روابط بین انسان و طبیعت

 -2کدام مورد از موارد مورد توجه مورفولوژي نمیباشد؟
الف :طبقهبندي شیبهاي مختلف

ب :تعیین جهتهاي مطلوب و نامطلوب زمین از نظر سكونت

ج :ساخته و پرداخته دست انسان

د :توسعه اقتصادي

 -3در بررسیهاي زمین شناسی کدام مورد باید بررسی و شناسایی شود؟
الف :نوع سنگهاي متشكله – مبدأ سنگها – عوارض ویژه

ب :نوع سنگهاي متشكله – مبدأ سنگها – آلودگی محیط

ج :آلودگی محیط – مبدأ سنگها – زلزلهخیزي

د :محیط اقتصادي اجتماعی – مبدأ سنگها – عوارض ویژه

 -4بررسی منایع آب از حیث کمیت و کیفیت را  ...............مینامند.
الف :مهندسی محیط زیست ب :مورفولوژي

ج :تكتونیت

د :هیدرولوژي یا آبشناسی

 -5منظور از شرایط محیطی طبیعی وضعیتی است که ...............
الف :هیچگونه تمهیدات فنی استفاده نشود

ج :تغییراتی در محیط رخ نداده باشد

ب :ساخت و سازي انجام نشده باشد

د :هیچكدام

 -6تأثیر متقابل پنج عامل آب ،هوا ،موجودات زنده ،سنگ مادر و زمان سبب تشکیل  ...............میگردد.
الف :توپوگرافی

ب :محیطزیست

د :آلودگی

ج :خاك

 -7هر گونه سرسبزي در سطح زمین را  ...............مینامند.
الف :زیر کشت

ب :کشاورزي

ج :پوشش گیاهی

د :محیط طبیعی

 -8فقدان  ...............از عوامل عمده تخریب سطح خاك توسط باران است.
الف :محیط طبیعی

ب :زمین کشاورزي

ج :پوشش گیاهی

د :خاك

 -9کلیه کسانی که به نحوي از انحاء از ما تأثیر پذیرفته و یا ما را تحت تأثیر قرار میدهند ،تشکیل دهنده
 ..................ما میباشند.
الف :محیط اجتماعی

ب :محیط اقتصادي

ج :محیط طبیعی

د :هیچكدام

 -10هدف نهایی محیط زیست در زمینه محیط اجتماعی ...................... ،میباشد.
الف :توسعه و افزایش آگاهیهاي زیست محیطی در سطح جامعه

ج :فرهنگسازي زیست محیطی

ب :تقویت دانش محیط زیست در کلیه سطوح اجرایی

د :همه موارد
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 -11کدامیک از منابع زیر جزء منابع غیر قابل تجدید میباشند؟
ب :آب

الف :انرژي خورشیدي

د :هیچكدام

ج :سوختهاي فسیلی

 -12کدامیک از منابع زیر جزء منابع تجدیدپذیر میباشند؟
ب :ذغال سنگ

الف :سوختهاي فسیلی

د :مواد معدنی

ج :آب

 -13کدامیک از منابع زیر جزء منابع پایدار نیستند؟
الف :سنگها

ج :رستنیها

ب :خاك

د :ذغال سنگ

 -14از دیدگاه تاریخی ،صعود و نزول تمدنها و ثروت اقتصادي جوامع مختلف بشري به دسترسی به ...................
و  ..................آنها بستگی داشته است.
الف :هوا – میزان آلودگی

ج :منابع آب – شیوه مصرف

ب :برق – دنیاي مجازي

د:تكنولوژي  -ارتباطات

 -15بیشتر تمدنهاي شناخته شدة بشري ابتدا در جوار  ................شکل گرفتهاند.
ب :کارخانجات

الف :رودخانههاي بزرگ

د :جوامع پیشرفته

ج :محیطهاي دستنخورده

 -16طبیعت و منابع آن را  ...............متناسب با رشد و افزایش جمعیت تحت بهرهبرداري بیشتر قرار داد
الف :باید

ج :نمیتوان

ب :میتوان

د :همه موارد

 -17منابع آلوده کننده خانگی عمدتاً از طریق مصرف  ...............باعث آلودگی هوا میشوند.
الف :سوختهاي فسیلی

ج :فیلترهاي صنعتی

ب :حمل و نقل

د :همه موارد

 -18کدامیک از مشکالت موجود در زمینههاي محیط زیست در ایران است؟
الف :آلودگی ناهنجار سر و صدا

ب :کمبود شرایط و امكانات الزم خدمات شهري

ج :گسترش بی رویه شهرها

د :همه موارد

 -19هر چه تعداد درختان کمتر شود ،با همان نسبت جذب دي اکسید کربن  .............میشود.
الف :زیاد

ب :کم

د :ممكن است کم یا زیاد شود

ج :تغییر نمیکند

 -20جنگل زدایی باعث افزایش  ...............میشود.
الف :بهبود هواي محلی

ج :تعداد حیوانات

ب :انتشار دي اکسید کربن
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مقدمه
بدون شک ،دا شتن محیط سالم ،از نعمتهاي الهی و از امور مورد توجه مردم ا ست .در گذ شته ،به جهت
این که مسوووأله آلودگی هوا به صوووورت جدي مطرح نبود و مردم به وفور از نعمت داشوووتن محیطی پاك
بهرهمند بودند و طبیعت مورد تهاجم بیرحمانه داعیهداران رشووود و ترقی واقع نشوووده بود ،خطر آلودگی
محیط زیست جدي نبود.
انسوووان از ابتداي آفرینش با تمام وجود از طبیعت هراس داشوووت؛ خطر جانوران درنده ،خطر آب و هواي
نامسوواعد و خطر محیط زیسووت وحشووی؛ اما همین طبیعت ،ضووروریات زندگی او ،از جمله غذاي گیاهی و
جانوري را به وي ارزانی میدا شت؛ سپس ان سان ماهر ،به کمک اندی شه و ابزار ،خود را براي رویارویی با
خطرها آماده کرد و به مهار عوامل طبیعی و رام کردن آن ها و بهرهکشوووی از آن ها در جهت منافع خود
پرداخت .ان سانها با کو شش و اتحاد توان ستند جنگلها را به صورت زمینهاي آباد و قابل ک شت و زرع
درآورده ،م سیر جریان رودخانهها را تغییر داده ،به ساختن بناها و آثار بزرگ اقدام کنند .با این حال ،تمام
این اقدامها به همان اندازه که جمعیت بشووري تابع نوسووانها و نشوویب و فرازهاي برخاسووته از رویدادها،
جنگها ،بیماريهاي مسري و بالهاي طبیعی است ،محدود بود.
انقالب صنعتی ،همراه با پی شرفتهاي علمی ،فنی و پز شكی او ضاع را دگرگون ساخت .از قرن هجدهم،
عواملی چون گسترش کشاورزي ،انفجار جمعیت ،تغییرات را سرعت بخشیدند .انسان ،بیشتر از همیشه،
به راهها و وسائل پیشرفتهتري مجهز شد که در جاهطلبیها و بلندپروازيهاي وي براي چیرگی بر نیروهاي
طبیعت و تولید بهکار میرفت.
قرنهاي نوزدهم و بیستم ،شاهد تغییرات عظیم و شگفتآوري بود .صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی،
سیماي آباديهایی را که بر مبناي ضوابط مذهبی قرون وسطی ایجاد شده بودند ،تغییر داد .در این دوره،

32

محیط زیست و دولت سبز
انسان بر این باور بود که میتواند از ذخایر و منابعی که طبیعت به وي ارزانی داشته ،جاودانه استفاده کند.
آن روز تعداد ک سانی که منابع طبیعی را پایانپذیر میدان ستند ،اندك بودند .در مقدمهاي که ژان ر ستان
بر کتاب ان سان یا طبیعت نو شت ،اعتراف کرد که از این پس ،ان سان میفهمد براي حفظ م صالح و منافع
خویش ،باید به نگهبانی و پاسداري از طبیعت بپردازد و بر منش و رفتار خود در برابر طبیعت لجام زند.
امروز نه تنها بیشتر کالنشووهرها ،بلكه شووهرهاي کوچک و گاهی جنگلها و دریاها ،از جبهههاي متعدد
مورد تهاجم واقع شدهاند .تو سعة صنعت به رغم خدمات فراوان آن به ب شر ،خ سارات ب سیاري به منابع
زی ست محیطی وارد کرده که دامنة آن افزون بر ان سان ،جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته ا ست .از بین
رفتن جنگل ها ،آلودگی آب هاي سوووطحی و زیرزمینی و به تبع آن ،مرگ و میر فزایندة حیوانات آبزي،
تخریب الیه اُزُن و بارانهاي اسیدي و  ...جهان هستی را با بحرانهاي متعددي مواجه ساخته است .برخی
از این بحران ها را میتوان چنین برشووومرد :کاهش منابع قابل تجدید بهویژه کمبود آب و مواد غذایی،
تغییرات زیسوووتمحیطی در سوووطح جهان ،آلودگیها ،سوووالحهاي هسوووتهاي یا بیولوژیكی ،کاهش تنوع
بیولوژیكی ،افزایش گرسنگی و فقر.
بانک جهانی نیز دربارة مشكالت زیستمحیطی ،اموري را چنین شمرده است:
 -1یک سوم جمعیت جهان از بهداشت مناسب و یک میلیارد از آب آشامیدنی سالم محرومند؛
 1/3 -2میلیارد نفر در معرض وضعیت ناسالم ناشی از دود و دوده قرار دارند؛
 300 -3تا  700میلیون زن و کودك از آلودگی شدید هوا ،ناشی از آشپزي داخل منازل رنج میبرند؛
 -4صدها میلیون کشاورز ،جنگلنشین و مردم بومی که تأمین معاش آنان به زمین و وضع مساعد محیط
زیست بستگی دارد ،دچار مشكل هستند؛
 -5فرسایش خاك؛
 -6یک چهارم زمینهاي کشاورزي ،دچار مشكل شوري آب است.
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فقر به مردم اجازه بهرهبرداري از منابع طبیعیشووان را نمیدهد و به ناچار ،زمینهاي حاشوویهاي کشووت ،و
جنگلها از درخت خالی میشود.
این خطرها سبب شده تا جوامع ان سانی به این م سأله بیشتر توجه کنند .در حال حا ضر ،بیش از 230
پیمان بین المللی زی ستمحیطی وجود دارد که بیشتر آنها طی سی سال گذ شته منعقد شدهاند؛ اما
درسووت اجرا نشوودن این پیمانها و سووهلانگاري مجریان سووبب شووده تا این پیمانها ،تأثیر قابل توجهی
نداشته باشند.
از جهت نظري ،سوورنوش وت این بحث با دو دانش اقتصوواد منابع و توسووعه پایدار گره خورده ،و دیدگاههاي
گوناگونی دربارة مدیریت منابع زیسووت محیطی از منظر حفاظت و نیز اسووتفادة پایدار از آنها ارائه شووده
ا ست .این دیدگاه داراي طیف گ ستردهاي از حفاظت کامل بدون هیچگونه بهرهبرداري از منابع ،تا حداکثر
ممكن ا ستفاده از آنها ا ست .در زمینة چگونگی حفاظت از منابع نیز گروه فراوانی طرفدار دخالت دولت و
اسووتفاده از ابزارهاي قانونی مانند اسووتانداردهاي زیسووتمحیطی و انواع مالیات و  ...هسووتند و عدهاي نیز
معت قد ند :ن ظام بازار میتوا ند این وظی فه را ان جام د هد .گروه اول ،خود داراي طیف هاي مختلفی بوده و
راهكارهاي گوناگونی را ارائه دادهاند.
ادیان و مذاهب نیز همواره با سوفارشها و دسوتور العملهاي خود ،پیروان خویش را به نگهداري از محیط
پیرامون دعوت کردهاند.
پیشینه و ادبیات اقتصاد محیط زیست
اگر چه دانش اقتصوواد محیط زیسووت ،دانشووی نوپا اسووت و توجهات جهانی به این مقوله نیز عمر چندانی
ندارد ،اصوول توجه به طبیعت و احترام آن بین مردم داراي پیشووینهاي طوالنی اسووت .بعضووی گیاهان و
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جانوران به علل گوناگون اقتصادي و مذهبی ،همواره مورد توجه خاص بودهاند و در نقاطی از جهان مراسم
و آیینهایی خاص در حفاظت از آنها وجود دارد.
از اواخر قرن  17میالدي ،جغرافیدانان و طبیعیدانان اروپایی و امریكایی ،مفاهیم تاریخ طبیعی را براي
عموم مردم به ویژه طبقات مرفه جامعه بیان کردند .کوشوووشهاي این عده سوووبب شووود تا آکادمیهاي
گوناگون علمی در صدد درك بهتري از طبیعت برآیند و سیا ستگذاران به و ضع قوانین منا سبتري براي
طبیعت تشویق شوند.
در این دوران ،دو گروه عمده از طرفداران محیط زیست در اروپا و امریكا پدید آمدند:
 .1طرفداران عملگراي محیط زیست
این گروه به جد خوا ستار حفاظت از جنگلها و کنترل شكار حیوانات و کاهش فر سایش خاك و به طور
کلی حفظ زیباییهاي طبیعی بودند .خسووارات وارد شووده به جنگلها و حیات وحش در شوومال آفریقا تا
سوووال  ،1850نگرانی این گروه را در پی داشوووت؛ به طوري که یكی از آنان به نام جرج پرکینز در سوووال
 ،1864کتاب انسووان و طبیعت را منتشوور کرد .این کتاب و تألیفات مشووابه سووبب باال گرفتن کار محیط
زیست گرایان بهویژه شكلگیري دو طیف عمده از طرفداران محیط زیست قرن  19شد:
الف) حراستگرایان

ب) حفاظتگرایان

حراستگرایان در آرزوي نگهداري مناطق دست نخوردة طبیعی به همان صورت که هست ،بدون هیچگونه
بهرهبرداري بوده و هسوووتند .در مقابل ،حفاظتگرایان به دنبال مراقبت و نگهداري از محیط زیسوووت و
طبیعت همراه با اسوووتفادة بهینه از منابع طبیعیاند .مدیران زیسوووت محیطی از قرن نوزدهم تاکنون،
همچنان درگیر مواضوووع حراسوووتی با حفاظتی از محیط زیسوووت هسوووتند .نام جان مویر در جایگاه پدر
حرکتهاي زی ستمحیطی در امریكا به نیكی یاد می شود .وي در سال  1983کلوپی در کالیفرنیا گ شود،
که نقش فعالی در ت شویق عموم به فعالیتهاي زی ستمحیطی در خالل دهههاي  1960و  1970دا شت.
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کوششهاي این گروه باعث ایجاد انجمن دوستداران زمین شد که امروزه ،یكی از بانفوذترین  NGOهاي
جهان به شمار میرود.
 .2طرفداران احساساتی محیط زیست
انقالب صوونعتی قرون  18و  19میالدي ،باعث رشوود ناخوشووایند شووهرها ،آسوویب دیدن نواحی روسووتایی،
کاهش انسجام اجتماعی و افزایش بدبختی مردم شد .این مسائل ،گروه جدیدي از طرفداران محیط زیست
را پدیدار ساخت که با نظریات خود ،رشد سرمایه ،مدرنیزه شدن کشاورزي و توسعه صنعتی را مورد سؤال
قرار دادند .برخی از این گروه ،هرج و مرج طلب ،و برخی احساساتی شدند .این عده ،طبیعت را منبع الهام
براي فعالیتهاي شوواعري ،نویسووندگی ،هنر ،اصووالحات اجتماعی ،آزادیخواهی و حتی سوووسوویالیزم تلقی
میکردند و به کامیابیهاي محدودي در انگلستان ،ایرلند و امریكادر دهههاي  1820دست یافتند.
در پیشووینة اقتصوواد محیط زیسووت در قرن نوزدهم همچنین میتوان از متفكرانی چون مالتوس (،)1798
ریكاردو ( )1817و مارکس ( )1867نام برد .مالتوس نگران این بود که با توسووعة اقتصوواد ،رشوود جمعیت
سریعتر از رشد محصوالت کشاورزي باشد و وضعیتی با ثبات از «نابسامانی» ،غیر قابل اجتناب خواهد بود.
در تحلیل ریكاردو ،با افزایش جمعیت ،منابع درجة یک ،بهرهبرداري میشووووند و باید جانشوووینی منابعی
شوند که به طور متوالی درجات پایینتري دارند .با کاهش مرغوبیت منابع ،هزینههاي بهرهبرداري افزایش
مییابد .مارکس نیز محدودیت ناشووی از آشوووبها و ناآرامیهاي سوویاسووی و اجتماعی را مطرح کرد .این
موضوووع در دهة  ،1970با اضووافه شوودن ،جنبههاي اخالقی مرتبط با رشوود و توسووعة اقتصووادي بهوسوویلة
اقتصاددانان محیط زیست گسترش بیشتري یافت و آثار منفی ناشی از رشد سریع سیستم نو اقتصادي
دربارة آیندة طبیعت را گوشزد کرد.
در اوایل دهة  1970میالدي دو اثر به نامهاي محدودیتهاي رشووود و طرحی براي زنده ماندن ،رضوووایت
خاطر غربیها در مورد مالحظه مؤلفههاي زی ستمحیطی را متزلزل ساخت .در تحقیق اول ،کاهش ر شد
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اقتصادي تا حد صفر مطرح شد طرفداران این نظریه به صفرگرایان مشهور شدند و در دومی ،پژوهشهاي
مربوط به حفظ بقا در زمان حال و آینده مورد ت شویق قرار گرفت و سفارش شد که عوامل کلیدي تو سعه
باید با مدیریت زیستمحیطی ادغام شود.
شوماخر نیز در کتاب کوچک زیبا ا ست ،ه شدار داد که ر شد سازمانهاي غولپیكر در غرب باعث افزایش
تخصصگرایی و بیکفایتی اقتصادي شده است و در این رابطه ،راهكارهایی چون رعایت منابع قابل تجدید،
و اتخاذ فنآوريهاي واسطه را ارائه کرد.
برپایی نخستین کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانی در استكهلم ( )1972توجه جهانی را
به خود جلب کرد و از دستاوردهاي آن ،بیانیة محیط زیست انسانی است که نخستین بیانیة مشترك 113
کشور دربارة توجه و تعهد آنها به حفاظت از محیط زیست است .برپایی این کنفرانس ،تأسیس نهادي به
نام برنامة محیط زی ست سازمان ملل (یونپ) را سبب شد .یونپ ،همه ساله در روز جهانی محیط زی ست،
ضمن بیانیههایی ،روند حفاظت و مدیریت محیط زیست را بررسی میکند.
در دهة  1980میالدي دو اثر ب سیار مهم به نامهاي ا ستراتژيهاي حفاظت جهانی و گزارش براتلند چاپ
شد .گزارش براتلند ،ارتباط مشكالت زیستمحیطی کشورهاي در حال توسعه با همة کشورها را بررسی ،و
کتاب اول نیز براي نخستین بار ،اصطالح توسعة پایدار را مطرح میکند.
در سووال  ،1991از سوووي کنفرانس محیط زیسووت و توسووعة سووازمان ملل ،اجالسووی در الهه تشووكیل ،و
راهكارهایی به منظور دستیابیو استمرار توسعه پایدار ارائه شد.
در سووال  1992اجالس زمین در ریودوژانیرو از شووهرهاي برزیل ،با حضووور نمایندگان  176کشووور ،دهها
سازمان بینالمللی 35 ،سازمان منطقهاي و بیش از  1500سازمان غیردولتی تشكیل شد .مهمترین مصوبة
این اجالس« ،د ستور کار  »22یا «اعالمیه ریو» ا ست که با ت صویب مجمع عمومی سازمان ملل ،به صورت
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د ستور کار سازمان ملل در قرن  21عنوان ،و مقرر شد که منابع باید تحت نظارت و محافظت دقیق قرار
گیرند.
در سال  ،1997به منظور ارزیابی میزان پی شرفتهاي اجرایی د ستور کار  ،21اجال سی از سوي سازمان
ملل تشكیل شد که اجالس «زمین  »5 +نام گرفت.
رابطة محیط زیست با اقتصاد
پرمن میگوید:
واژة یونانی) (oikosریشوووة مشوووترك ( )ecoدر کلمات ( )economicو ( )ecologyو به معناي
صاحبخانه ا ست و میتوان گفت :اکولوژي به معناي مطالعة نگهدارندگان خانة طبیعت ا ست؛ در حالی که
اقت صاد به معناي مطالعه نگهدارندگان (صاحبان) خانة انسان است .در این صورت ،اقت صاد محیط زیست،
چگونگی ارتباط این دو را مطالعه میکند.
محیط زیسووت با اقتصوواد در چهار طریق داراي ارتباط اسووت :عرضووة مواد اولیة معدنی و انرژي به وسوویلة
محیط زیسووت ،ظرفیت جذب ضووایعات ،ارزشهاي علمی و معنوي و خدمات حمایت جهانی براي پروسووه
اقتصاد .این ارتباط دینامیک است و به وسیلة اصل اول و دوم ترمودینامیک فراهم میشود.
تیروال در الگویی ساده ،نقش محیط زیست را در فعالیتهاي اقتصادي اینگونه نشان میدهد:
 .1حمایت از زندگی :خانوارها ،کاالو خدمات م صرف میکنند و بنگاهها با ا ستفاده از منابع طبیعی محیط
زی ست به تولید میپردازند .محیط زی ست همچنین د ستگاه زی ست شناختی شیمیایی و فیزیكی فراهم
میآورد که افراد بشووور را به ادامه حیات توانا میکند .این دسوووتگاه شوووامل جو ،نظام هاي رودخانه،
حاصلخیزي خاك و تنوع در زندگی گیاهان و حیوانات می شود .از این خدمات خانوارها استفاده میکنند
و براي زندگی ضرورت دارند.
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 .2عر ضة منابع طبیعی :محیط زی ست ،مواد خام و انرژي را براي تولید اقت صادي و فعالیت خانوارها فراهم
میکند.
 .3جذب ضایعات مح صوالت :محیط زی ست ،بخش قابل توجهی از ضایعات فعالیت اقت صادي و خانوارها را
جذب میکند.
 .4محیط زیست ،خدمات رفاهی مانند زیبایی طبیعی و گردشگاههاي تفریحی را فراهم میکند.
مدیریت اقتصادي محیط زیست
امروزه اغلب اقت صاددانان به دنبال بهرهبرداري مدیریت شده از منابع طبیعی ه ستند؛ به گونهاي که ضمن
حفظ پایداري منابع و انتفاع ب شر از آنها ،تا حد ممكن از آلوده سازي محیط احتراز شود .بحث ا ستفادة
بهینة از منابع بهطور معمول در اقتصوواد منابع و در دو محور منابع پایانپذیر و منابع تجدید شووونده و به
مناسووبت در مباحث توسووعة پایدار صووورت میگیرد .اقتصوواد محیط زیسووت اغلب دربارة حداقلسووازي
آالیندهها اسووت .در این باره راهکارهاي گوناگونی ارائه شووده که برخی بر محور دخالت دولت و بعضووی بر
اساس بازارند .در یک تقسیمبندي کلی ،سه روش میتوان براي حفاظت از محیط زیست معرفی کرد:
أ .روش کنترل و نظارت
این روش که به ابزارهاي قانونی نیز موسوم است روشی است که به طور سنتی سیاستها و قوانین زیست
محیطی طبق آن صورت میگیرد .در این روش ،به طور معمول با و ضع قوانین و قرار دادن ا ستانداردهاي
زیسوووتمحیطی و با اجراي نظامهاي جریمهاي ،آلودهگر را موظف به رعایت اسوووتانداردهاي تولید ،مواد
متصاعد شده ،فرایند تولید و کیفیت میکنند .این استانداردها یا بر اصل کارایی مبتنی هستند یا از مبناي
سالمت پیروي میکنند.
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استاندارد کارایی
گروهی از اقتصوواددانان معتقدند :رسوویدن به هدف آلودگی صووفر ،نه تنها به صووورت منع کنندهاي هزینة
بسیار دارد ،بلكه ممكن است ضد تولید نیز باشد .این دیدگاه بر این عقیده است که بین هزینهها و منافع
کاهش آلودگی باید تعادل ایجاد کرد و به دنبال این بود که به سطح بهینهاي از آلودگی برسیم .این سطح
بهینه در تالقی دو منحنی هزینة نهایی کاهش آلودگی و منفعت نهایی آن است.
استاندارد سالمت
معیار دیگر ،سالمت و زیبایی ا ست .این شاخص بین قربانی و آلودهگر هیچ فا صلهاي ایجاد نمیکند ،و به
جاي این که سنگینی هزینه را قربانیان تحمل کنند ،هزینه بر مصرفکننده و نتیجه بر سود آلودهگر تأثیر
میگذارد .مطلب دیگر این است که میدانیم شاخص کارایی به تعیین دقیق میزان هزینه و منافع ناشی از
کاهش آلودگی نیاز دارد در صورتی که ب سیاري از منافع مهم حمایت از کاالهاي زی ستمحیطی ،به جهت
این که نمیتوانند اندازهگیري شوند ،نادیده گرفته میشوند.
شاخص سالمت میتواند به صورت ضرورت براي حمایت از آزادي ان سان تعریف شود .آژانس حمایت از
محیط زیسووت امریكا ) (EPAریسووک کمتر از یک در میلیون را براي جمعیتهاي بسوویار ،قابل قبول
دانسته است .از طرف دیگر ،این مؤ سسه و دیگر مؤ سسات مرکزي تمایل دارند در مقابل ری سکهاي بیش
از چهار در هزار براي جمعیتهاي کوچک و سووه در دههزار براي جمعیتهاي بزرگ ،موضووع عملی اتخاذ
کنند.
مهمترین اعتراضات به این شاخص ،از نظر کارایی و هزینهبر بودن آن است.
ب .روشهاي بهکارگیري ابزارهاي اقتصادي
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امروزه در بیشتر ک شورهاي صنعتی ،ا ستفاده از رهیافت اقت صادي در سیا ستگذاريهاي زی ست محیطی
به طور کلی مورد قبول اسووت .تأکید این روش بر مزایاي بهکارگیري ابزارهاي اقتصووادي در کوشووش براي
ا صالح رفتار ب شري از طریق نظام قیمت ا ست .در روش مزبور ،ابزارهاي اقت صادي به منظور ت صحیح عدم
توفیق بازار در نظام اقتصادي بهکار گرفته می شوند .مزیت دیگر این ابزارها این است که با رهیافت هزینه-
سود و اصل مدیریت ،بهطور کامل هماهنگ و منطبق هستند.
در برخی از این روشها تأکید بیشتر بر کارکرد نظام بازار اسووت و نقش دولت را فقط در تعیین حقوق یا
هدفگذاري سطح بهینه آلودگی میدانند و در برخی دیگر ،دولت نقش فعالتري دارد .برخی اقت صاددانان
چون وایت ،ابزارهاي اقتصووادي را در سووه گروه ابزارهاي قیمتی ،مقداري و حقوق مسووؤولیت طبقهبندي
میکنند.
ابزارهاي قیمتی از طریق مالیات یا یارانه بر رفتار تولید کننده یا بر تولید تأثیر گذاشووته ،هزینه اختالل در
کنترل آلودگی را افزایش میدهد.
ابزارهاي مقداري بهطور معمول به صووورت محرك اقتصووادي ،سووطح قابل قبولی از آلودگی را به وسوویلة
تخصووویص مجوزهاي قابل خرید و فروش ایجاد میکند .این مجوزها ،در تولید کننده ایجاد انگیزه میکند
که با هزینة کنترل آلودگی کمتر ،مقدار آلودگی را کاهش داده ،مجوزهاي خود را به تولیدکنندگان دیگر
که داراي هزینة باالتري هستند ،بفروشد.
در حقوق م سؤولیت ،با تعیین یک هدف که از نظر اجتماع مورد پذیرش ا ست ،در صورتی که تولیدکننده
از آن سرپیچی کند ،از برخی اعتبارات مالی محروم میشود.
اکنون به برخی از این ابزارها اشاره میکنیم:
 .1راه حل مالیات و یارانه
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این راه حل به پیگو منسووووب اسوووت .او اعتقاد دارد :به لحاظ این که نهاد بازار نمیتواند این آثار را به
واحدهاي موجد آنها تخصیص دهد و به ناچار ،همیشه هزینة خصوصی و اجتماعی این فعالیتها متفاوت
اسووت ،دولت میباید از بنگاه ایجاد کنندة پیامد منفی ،به اندازهاي مالیات بگیرد تا تولید خود را در سووطح
کارآمد اجتماعی تقلیل دهد .همچنین ممكن اسووت به تولید کننده مقداري یارانه پرداخت شووود تا هوا را
آلوده نكند .این راه حلها در عمل با ا شكاالتی مواجه ا ست؛ از جمله این که تعیین بنگاههاي آلوده کننده
و میزان آلودگی و هزینههاي ناشووی از آن مشووكل اسووت .افزون بر این ،بنگاههاي دریافت کنندة یارانه در
کوتاه مدت به بنگاههاي سودآور تبدیل شده؛ و در بلند مدت بنگاههاي دیگر نیز انگیزه مییابند در صنایع
آلوده کننده سرمایهگذاري کنند و در نتیجه آلودگی کل افزایش خواهد یافت.
انواع گوناگونی از مالیات بر آلودگی وجود دارد که در یک تقسوویمبندي به سووه قسووم مالیات بر محصووول،
مالیات بر مواد متصاعد و مالیات بر نهادهها تقسیم میشوند و بهترین آنها در صورتی که تعیین آن ممكن
باشد ،مالیات بر مواد متصاعد است.
همچنین یارانهها نیز به صورت کمک بالعوض یا وام ارزان در خیلی از کشورها اجرا میشود و هدف از آن،
ایجاد انگیزة الزم براي بهکارگیري تكنولوژي سالمتر است .این یارانهها سه نوع هستند:
أ .پرداخت یارانه براي کاهش آلودگی؛
ب .پرداخت یارانه به وسایل کنترل آالیندهها؛
ج .پرداخت یارانه براي انتقال منابع آالینده به خارج از شهر.
نوع دیگري از این ابزار ،تحت عنوان سی ستم وثیقه  -پرداخت ا ست که ا سا ساً ترکیبی از مالیات و یارانه
بهشوومار میرود .مصوورفکنندة کاالیی که درون بسووتهبندي یا ظرف قرار دارد ،حق دریافت بازپرداخت را
دارد به شرط این که ضایعات کاال به فروشنده ،یعنی مكان مجاز بازیافت بازگردانده شوند.
 .2فروش اجازة ایجاد آثار منفی
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در این روش ،دولت اعالم میکند هر کس مبلغ بیشتري براي آلودگی (تا سطح مورد نظر دولت) بپردازد،
صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد .این راه حل ،شبیه راه حل مالیاتی پیگو ا ست و افزون بر ا شكال آن ،با
این مشووكل مواجه اسووت که امكان دارد بنگاههاي بزرگ براي حذف بنگاههاي کوچک به خرید تمام حق
ایجاد آثار منفی مبادرت ورزند.
بامول و اوتس استدالل میکنند که این شیوه ،از لحاظ عملی بر طرح مالیاتی برتري دارد .یكی از مهمترین
برتريهاي آن ،این است که عدم اطمینان مربوط به سطح نهایی آلودگی را کاهش میدهد.
اگر فقدان اطالعات دربارة تأثیر مالیات م شخص بر کاهش آلودگی ،سیا ستگذاران را وادارد که ا ستاندارد
آلودگی را به طور دلخواه تعیین کنند ،در نظام اجازهنامه ،براي دسوووتیابی به این سوووطح ،اطمینان خاطر
بیشتري وجود دارد .افزون بر آن ،با فرض این که شوورکتها بهدنبال بیشووینه کردن سووود هسووتند ،براي
دسووتیابی به این اسووتاندارد ،فنآوري به حداقل رسوواندن هزینهها را بهکار میگیرند .افزون بر آن ،وقتی
اقت صاد ،در حال تجربة تورم با شد ،انتظار ا ست که قیمت بازاري اجازه نامة آلودگی بهطور خودکار به جلو
حرکت کند و با وضووع جدید منطبق شووود؛ در حالیکه تغییر نرخهاي مالیاتی ،به فرایند اداري طوالنی و
وقتگیر نیاز دارد.
 .3سهمیة قابل مبادلة انتشار آالیندهها
این ابزار که از آن به صورت سهمیة قابل مبادلة ایجاد آلودگی ،اوراق بهادار آلودگی یا مجوزهاي قابل خرید
و فروش نام میبرند ،در تعدادي از ک شورها از جمله امریكا ،دربارة آب و هوا اجرا شده ا ست .همچنین در
فرانسه از سال  1969این ابزار براي کنترل فاضالب استفاده میشود.
ا ساس کلی این سهمیه بدین صورت ا ست :کارخانهاي که بیش از حد نیاز ،به ت صفیة آلودگی قادر ا ست
میتواند س وهمیة مجاز براي ایجاد آلودگی خود را در اختیار کارخانة دیگري که توان کمتري براي تصووفیه
دارد ،قرار دهد و این عمل بهطور مسووولم از طریق مالی انجام میشوووود .یكی به دیگري اعتبار آلودگی
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میفروشووود .در امریكا ،حتی دالل هایی براي تسوووهیل این معامالت وجود دارد .این روش میتواند منبع
صوورفهجوییهاي قابل توجهی باشوود .برخی کارخانهها که هزینة تصووفیه برایشووان اندك اسووت ،امكان
صرفهجویی را براي کارخانههایی فراهم میآورند که هزینة تصفیة باالیی دارند.
میزان صوورفهجویی بالقوه در هزینه سوویسووتم را زمانی میتوان معین کرد که بازاري براي خرید و فروش
مجوزها فراهم آید و این اقدام به تخصیص کارآمد مجوزها بینجامد.
 .4راه حل چانهزنی تدوین حقوق مالكیت
رونالد کوز ( )1960نظریة پیگو را مورد چالش قرار داد و اد عا کرد که اگر حقوق مالكیت و انتفاع همة
بهرهبرداران از محیط زی ست رو شن ،و همچنین هزینة مذاکره در ر سیدن به توافق قابل اغماض با شد ،دو
طرف ایجاد کنندة آلودگی و متضووورر شوووونده میتوانند با گفتوگو ،معاملة میزان بهینة آلودگی را تعیین
کنند.
بر ا ساس نظر کوز ،بازار قادر ا ست در هر و ضعی که قانون تعیین کرده ،میزان بهینة تولید را تعیین کند و
این به نوع قانون ب ستگی ندارد .آنچه در اثر تغییر قانون عوض می شود ،حقوق طرفین ا ست که کدامیک
سزاوار دریافت خسارت یا پرداخت رشوه است.
نظریه کوز ،از زمان انتشووار ،نقد و بررسوویهاي فراوانی شوود و مواردي که بازار نمیتواند راه حل کارآمد را
تعیین کند ،نشان داده شد .بوکنان نشان داد که در وضع انحصار کامل ،راه حل بازار با عوض شدن داللت
قانون یك سان نی ست .برخی دیگر اثبات کردند اگر منحنی هزینة نهایی آلودگی نزولی ،و شیب آن بیشتر
از منحنی نفع نهایی باشد و آن را از باال قطع کند ،به راه حل پایداري نمیرسیم.
بامول و فورد نیز نشووان دادند در فضوواي غیر محدب ،بازار نمیتواند راه حل کارآمد با ثباتی را ارائه کند و
برخی دیگر از منتقدان ا شاره کردهاند که فرض ناچیز بودن هزینة ر سیدن به توافق ،غیر واقعی ا ست؛ زیرا
در عمل ،شواهد بسیاري از آن نمییابیم.
44

محیط زیست و دولت سبز
پرمن نیز در این باره میگوید:
این روش متوقف بر وجود و شفافیت حقوق دارایی است .دو شرط دیگر نیز براي امكان مؤثر بودن این راه
حل الزم اسووت :یكی این که تعداد بخشهاي متأثر از چانهزنی به نسووبت کم باشوود .در غیر این صووورت،
هزینه و مشووكالت چانهزنی ممكن اسووت از تحقق نتیجة واقعی جلوگیري کند .شوورط دوم این که تمام
بخشهاي درگیر ،معین و سازماندهی شده باشد .این شرایط بهطور معمول در عمل محقق نیست.
م شكل دیگر این روش ،ن سلهاي آینده ا ست که امكان چانهزنی با آنها وجود ندارد با این که اغلب آنها
نیز درگیر این ماجرایند.
انتقادات دیگري افزون بر وجود رقابت ناقص ،و هزینة زیاد انجام مذاکرات و معامالت ،بر این قاعده وارد
شده که از جمله مشكالت مربوط به شناسایی فرد آلودهگر و فرد متضرر شونده و رفتار تهدیدآمیز است.
ج .گسترش تكنولوژي تمیز
روش اول یعنی مراقبت و تنظیم آلودگی به علت رشوود سووریع اقتصوواد و افزایش هزینة نهایی نظارت ،با
مشكالتی مواجه است .همچنین استفاده از ابزارهاي اقتصادي نیز بهطور معمول به منبع ایجاد درآمد براي
دولت یا آلودهگر تبدیل میشووود؛ افزون بر این که اغلب با مشووكل کمبود اطالعات و باال بودن هزینه نیز
مواجه ه ستند .اخیراً توجه به تو سعة صنایع پاك به صورت راهبرد مكمل کنترل و نظارت ،تمرکز یافته
اسوووت .به جاي کنترل آلودهگرها در انتهاي مسووویر ،حامیان این راهبرد معتقدند :دولت باید بهکارگیري
فنآوريهایی که نهادههاي آلودهکننده را کاهش میدهد ،بهبود بخشد.
فنآوري تمیز داراي چهار ویژگی است:
 .1ذهنی نباشد؛
 .2خدماتی با کیفیت مشابه فنآوري موجود ایجاد کند؛
 .3در مقایسه با فنآوريهاي موجود ،داراي حداقل هزینة نهایی باشد.
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 .4از نظر آثار محیط زیستی کمترین تخریب رادر مقایسه با فنآوريهاي موجود داشته باشد.
د .ابزارهاي با هدف مشارکت داوطلبانه
مهمترین هدف از بكارگیري این ابزارها ،جلب همكاري و مشارکت مردمی براي بهبود محیط زیست است؛
مانند تشویق به استفادة کمتر از ماشینهاي شخ صی ،استفاده از بنزین بدون سرب و تنظیم ماشینهاي
خود ،این ابزارها از طریق تبلیغات و آموزش ،مذاکرات ،پیشبینی ترتیبات نهادي براي محیط زیسووت بهتر
به انجام میرسد.
اسالم و محیط زیست
در این بخش ،ابتدا بر اهمیتی که دین مبین ا سالم بر حفظ محیط زندگی قائل شده ا ست ،و نیز تأکید بر
رابطة پسوندیده بین انسوان و طبیعت از سووي شوریعت نگاهی گذرا میافكنیم؛ سوپس به منظور دریافت
راهكارهاي مورد توجه مكتب ،اصولی را با توجه به اندیشة دینی معرفی میکنیم و سرانجام با توجه به این
مبانی و با استفاده از آنچه در بخش اول مقاله مطرح شد ،راهكارهایی را جهت حفظ محیط زیست معرفی
خواهیم کرد.
اهمیت محیط زیست در اسالم
در ادیان شرقی به ویژه در مائوئی سم و آیین کنفو سیوس ،نوعی سر سپردگی به طبیعت و ادراك اهمیت
متافیزیكی آن را میبینیم که حائز اهمیت است.
قرآن مجید نه اجازه میدهد بشوور طبیعت را به علت عظمت آن ،خداي خویش دانسووته ،در مقابل آن به
سوووجده بیفتد و نه آن که آن را موجودي فاقد روح بداند؛ بلكه مظاهر طبیعی را آیه و کلمة خداوند و
موجوداتی داراي شعور ن سبی که ت سبیحگوي خداوندند ،معرفی کرده ،ان سانها را به پر ستش خالق آنها
میخواند.
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بررسووی آیات قرآن کریم و روایات معصووومان :موارد فراوانی از اهمیت محیط زیسووت در نگاه اسووالم را به
خواننده ارائه میکند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .1خداوند کریم که خود مظهر جمال و زیبایی است ،سراسر گیتی را به زیبایی می ستاید و براي آفرینش
انسان در جایگاه اشرف مخلوقات و زیباترین زیباها ،به خود تبریک میگوید.
 .2خداوند آنچه را که در طبیعت براي بهرهبرداري ان سان قرار داد ،طیبات دان سته و چنین نعمتی را مایة
کرامت انسان معرفی کرده است.
 .3خداوند متعال ضمن تأکید بر این که نظام ه ستی بر ا ساس صالح آفریده شده ،در موارد متعددي از
ایجاد فساد در این نظام نهی میکند .در جاي دیگر نیز پس از تجویز استفاده از رزق خداوند میفرماید :در
روي زمین فتنه و فسووواد نكنید .طبیعی اسوووت که اسوووتفادة نابخردانه از مواهب طبیعت و زیادهروي در
بهرهبرداري از آن ،از موارد فساد در روي زمین خواهد بود.
کسوووانی را که به تخریب مظاهر زیبایی خداوند دسوووت زده ،نظام باشوووكوه آفرینش را به آلودگی از بین
میبرند ،نكوهش کرده ،نارسوواییها و مشووكالت بر روي زمین را ناشووی از اعمال انسووانهاي فاسوود قلمداد
میکند و در نهایت هم میفرماید که خود ،دوستدار فساد نیست.
 .4خداوند انسووان را جانشووین و امانتدار خود معرفی ،و اسووباب خالفت را با تعلیم اسووماي حسووناي خود
برایش فراهم کرده ا ست و ضمن آن از او خوا سته تا به آبادي امانتی که به او سپرده شده یعنی زمین و
مظاهر آن بپردازد و آن را از هر گونه گزند و تباهی باز دارد.
 .5خداوند متعالی بر اساس روایتی که از رسول گرامی اسالم نقل شده ،میفرماید:
خداوند پاك است و پاکی را دوست دارد؛ پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد؛ کریم است و بخشش را
دوست دارد؛ پس زندگی خود را پاکیزه سازید.
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 .6در روایتی دیگر از پیامبر اکرم ،خود دین اسالم ،دین پاکیزگی معرفی ،و ضمن این که پاکیزگی دستور
همگانی براي مردم تلقی شده ،بهشت را نیز که مظهر پاکیزگی است ،مختص به پاکیزگان دانسته است.
 .7درختكاري ،ایجاد ف ضاي سبز و آب روان مورد تأکید آموزههاي دینی قرار گرفته ا ست و م سلمانان به
آنها تشویق شدهاند .بر اساس روایتی از پیامبر اکرم ،سه چیز سبب روشنی چشم دانسته شده است :نگاه
به فضاي سبز ،آب جاري و روي نیكو.
در جاي دیگر آمده است :هر گاه نهالی در دست شما است و قیامت بر پا می شود ،در آن فرصت کوتاه آن
نهال را بكارید .و در روایت دیگر کا شتن درخت و جاري ساختن قنات و ...در ردیف تعلیم دانش ،ساختن
مسجد شمرده شده است.
 .8در روایتی از امام صادق ،زندگی بدون دا شتن سه چیز بر ان سان گوارا نی ست :هواي تمیز ،آب فراوان و
گوارا ،و زمین حاصلخیز.
 .9خداوند متعالی ک سانی را که آ سایش م سلمانان را در زندگی شان فراهم میکنند ،ستوده و در مقابل،
افرادي را که طبیعت را آلوده ،و بدین وسووویله ،اسوووباب اذیت و ناراحتی مردم را ایجاد میکنند ،سوووخت
نكوهیده ا ست .بر ا ساس روایت پیامبر اکرم ،هر کس از راه م سلمانان ،چیزي را که باعث رنجش رهگذران
ا ست ،برطرف کند ،خداوند پاداش خواندن چهار صد آیه از قرآن را براي او ثبت میکند که ثواب هر حرف
آن ،ده حسنه است.
همچنین رسول گرامی اسالم فرموده است:
سه گروهند که در اثر کار خود ،مورد لعنت خداوند قرار میگیرند :ک سانی که اماکن عمومی ،سایهبانها و
محل پیاده شدن مسافران را آلوده کنند .کسانی که آب عمومی (آب نوبتی) را غصب کنند .کسانی که سد
معبر کرده ،مانع عبور عابران شوند.
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نقل شووده اسووت که امام سووجاد هر گاه کلوخی را در راه میدید ،از مرکب پیاده شووده ،آن را از سوور راه بر
میداشت.
 .10احترام به محیط زیسووت و انواع گونههاي جانوري و گیاهی در مناسووک حج و در حرم امن االهی به
مسوولمانان یادآوري میشووود .شووكار صووید و قطع درختان و گیاهان در حالت احرام ،از محرمات شوومرده
می شود و در صورتی که حاجی مرتكب آن شود ،باید کفاره بپردازد و نكتة قابل توجه این ا ست که کفارة
تمام محرمات احرام مبتنی بر تعمد و ق صد ا ست؛ در حالی که براي صید ،حتی در صورت عدم توجه نیز
باید کفاره بدهد.
مبانی سیاستها و راهبردهاي زیستمحیطی در اسالم
در نگاه ادیان الهی ،انسووان موجودي دو بعدي اسووت و زمینة رشوود وتعالی او در این دنیاي خاکی محقق
می شود؛ از همین جهت بهرغم برخی از مكاتب که به منظور ت صفیة روح ،بیتوجهی به جنبة مادي ان سان
را تشویق میکنند ،در دین اسالم بهویژه ،بر جنبة مادي انسان در کنار بُعد ملكوتیاش تأکید شده و اصوالً
کمال واقع را فقط از همین طریق می سر دان سته ا ست و به همین جهت سفارشهاي فراوانی دربارة حفظ
سوووالمت ،و تأمین آسوووایش و آرامش بدن و دربارة چگونگی تنظیم رابطة انسوووان با محیط پیرامون وي
رهنمودهایی ارائه شده است .روایاتی که در بخش پیشین دربارة اهمیت محیط زیست نقل کردیم ،شاهد
این مدعا اسووت .در این بخش ،خطوط کلی را که میتوان از آنها در اسووتنباط این رابطه اسووتفاده نمود
استخراج میکنیم؛ سپس با استفاده از آنها به بیان سیاستها و راهبردهاي متناسب به منظور حمایت و
حفظ محیط پیرامون خود میپردازیم.
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قاعدة عدالت
طبق آیات الهی ،فرآیند خلقت موجودات ،موزون و در چارچوب عدالت قرار دارد .عدل در نظام هسووتی به
معناي قرار گرفتن هر چیز در جایگاه مناسووب خود اسووت .از طرفی ،به منظور حفظ این رکن رکین عالم
هستی ،خداوند متعالی انسان را به برپایی عدالت سفارش کرد و پیامبران خود را نیز به همین منظور براي
انسانها فرستاد .و همانطور که احكام دین اسالم جهانی و جاودانه بوده ،شامل انسانهایی که هنوز پا به
عرصه وجود نگذاشتهاند نیز می شود ،برخورداري از مواهب طبیعی نیز به یک نسل خاص اختصاص ندارد؛
یعنی افزون بر عدالت درون نسلی ،عدالت بین نسلی نیز جایگاه خاص خود را دارد .بر این اساس ،هر گونه
استفادهاي از منابع طبیعی که به نابودي آنها بینجامد یا سبب آلوده سازي محیط زیست شده ،زندگی را
براي دیگر انسانها (اعم از انسانهاي موجود یا نسل آینده) مشكل سازد ،ممنوع و ضمانآور است.
قاعدة الضرر
یكی از قواعد فقهی که کاربرد فروانی دارد ،قاعدة الضرر است .طبق این قاعده ،هیچکس نمیتواند فعالیتی
که به زیان دیگري بینجامد ،انجام دهد و در صووورتی که هر گونه زیانی از او به دیگري وارد شووود؛ گرچه
این کار او به منظور اعمال حق خویش باشد ،ضامن جبران زیان وارد شده است؛ به همین جهت هر خانوار
یا بنگاهی که با مصرف یا تولید خود باعث آلوده سازي محیط پیرامون خود شود ،از جهت شرعی ضامن ،و
در مواردي که طرف مقابل او اجتماع یا نسوولهاي آینده باشوود ،دولت موظف اسووت به نمایندگی از عموم
مردم ،به احقاق حق آنان بپردازد.
در ا صل چهلم قانون ا سا سی نیز به این قاعده ا شاره شده و در حقوق بینالملل نیز مفاد آن با تفاوتهایی
وجود دارد.
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راهکارهاي حفظ محیط زیست در اسالم
آموزههاي دینی در صدد تربیت ان سان و جهت دادن او در طریق بندگی خدا ا ست .هر گاه آدمیان به این
آموزهها عمل کنند و راه و رسووم خلیفةالهی را بپمایند ،مشووكالت فراوان زیسووت محیطی که اکنون با آن
موا جه هسوووتیم ،ر خت بر میب ندد؛ براي م ثال ،هر گاه انسوووان ها حقوق یکدیگر را ر عا یت کن ند؛ در
بهرهبرداري از مواهب طبیعت راه اعتدال را پیش گرفته ،د ست از زیادتطلبی ،حرص و آز ،ا سراف و اتالف
بردارند ،همین دنیاي خود را بهشت مییابند .ادیان الهی افزون بر جهتگیري کلی براي رسیدن انسان به
نقطة اوج کمال و انسوووانیت ،راهكارهایی عملی در متن دین دارند تا جوامع در هر سوووطحی از ایمان به
خداوند و عامل به فرمانهاي دینی ،بتوانند محیطی به نسووبت سووالم داشووته ،از تجاوز انسووانهاي متخلف
جلوگیري کنند.
دولت و محیط زیست
دولت بر اساس اصل رفاه عمومی و به لحاظ این که داشتن محیطی پاکیزه از ضرورترین امور در رفاه است،
وظیفه دارد زمینة انجام این مهم را فراهم سوووازد؛ بنابراین ،یكی از اصوووول محوري در فعالیتهاي دولت،
پرهیز از آلوده سازي محیط در حد امكان ا ست و در کنار آن نیز مكانهایی را مانند گرد شگاهها ،جنگلها
وپاركها به منظور تفریح و آ سایش مردم اخت صاص دهد و آنها را از هر نوع آلودگی حفظ کند .همچنین
در واگذاري منابع طبیعی جهت فعالیت بخش خصوصی ،همواره اصل ،حفاظت از محیط مورد نظر است و
باید با نظارتهاي مسووتمر و تنظیم ابزارهاي اجرایی مؤثر در انجام آن بكوشوود .همچنین در جایگاه مدافع
حقوق همة مردم و جلوگیري از ضرر ر ساندن به آنها ،سایر فعالیتهاي بخش خ صو صی را همواره مورد
نظارت دقیق قرار دهد.
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رفتار دولت و دولتمردان در کنار سوویاسووتگذاريهاي درسووت و جلب اعتماد مردم ،یكی دیگر از محورهاي
مورد تأکید است؛ زیرا تا وقتی مردم بین رفتار دولتمردان وسیاستهاي آنان هماهنگی نبینند ،اعتمادشان
جلب نمیشود و در این صورت ،بهترین راهكارها هم مؤثر نخواهد افتاد.
در این جهت دولت باید بكوشد فنآوري تمیز را در واحدهاي تحت پوشش خود گسترش داده ،از ابزارهاي
اقت صادي ،چون مالیات و یارانه جهت ت شویق بخش خ صو صی به این کار ا ستفاده کند .شفاف بودن موارد
م صرف مالیاتها و جریمههایی که به این منظور جمعآوري می شود ،در جلب اعتماد مردم و همدلی آنان
مؤثر است.
در مجموع با توجه به این معیارهاي اقت صادي مطرح شده در بخش قبل و نیز ا صول مذکور در این بخش،
استفاده ترکیبی از برخی روشهاي حفظ محیط زیست ،مانند گسترش فنآوري تمیز ،استفاده از مشارکت
مردم و نیز بهکارگیري برخی از ابزارهاي اقتصوووادي چون مالیات و یارانه با لحاظ توجه به موارد مصووورف
آنها سفارش میشود.

52

محیط زیست و دولت سبز
مجموعه سواالت آزمون خودسنجی فصل دوم
 -1براي جلوگیري از آلودگی آب و محیط زیست توسط پسابها ،باید راهکارهایی براي  ............آنها کرد.
الف :دفع مناسب

ب :تصفیه و استفاده مجدد

د :واکنش شیمیایی

ج :صرفهجویی در مصرف

 -2در فاضالبهاي کشاورزي  ................وجود دارد.
الف :زبالههاي صنعتی

ج :جیوه و آرسنیک

ب :سموم کشاورزي

د :همه موارد

 -3عمدهترین مواد شیمیایی در فاضالبهاي شهري  ...........است.
الف :جیوه و آرسنیک

ج :دي اکسید کربن

ب :آمونیاك و اوره

د :کلر

 -4انواع آالیندههاي موجود در فاضالبهاي شهري عبارتند از :
ب :آالیندههاي شیمیایی

الف :آالیندههاي بیولوژیكی

د :همه موارد

ج :شویندهها

 -5بر اساس روایتی از پیامبر اکرم ،چه چیزي سبب روشنی میشود؟ نگاه به فضاي سبز ،آب جاري و روي نیکو.
ب :نگاه به آب جاري

الف :نگاه به فضاي سبز

د :همه موارد

ج :روي نیكو

 -6بطور کلی آلودگی هوا از کدام عامل زیر میتواند برخوردار باشد ؟
ب :آسیب وارد آوردن به جانوران

الف :کاهش سالمت و یا تهدید جدي سالمت انسان

د :همه موارد

ج :آسیب وارد آوردن و یا حتی تخریب پوشش گیاهی

 -7بطور کلی آلودگی هوا از کدام عامل زیر میتواند برخوردار باشد ؟
الف :ایجاد خورندگی در فلزات و روکشهاي حفاظتی

ج :تخریب آثار هنري

ب :ایجاد فرسودگی و خورندگی در ساختمانها

د :همه موارد

 -8دلیل افزایش شدید آلودگی هوا در شهرهاي آسیایی چیست ؟
ب :جنگل زدایی

الف :گسترش شهرنشینی

د :هیچکدام

ج :آلودگی آب

 PM10 -9ذرات بسیار ریزي است که در اثر آلودگی هوا وارد ریه شده و در آن باقی میماند ،در اثر چه چیزي
ایجاد میشود ؟
الف :جنگل زدایی

ب :بیابانزدایی

د :آلودگی آب

ج :استفاده از سوختهاي فسیلی

 EPI -10چیست ؟
الف :شاخص عملكرد محیط زیست

ب :شاخص پایداري توسعه

ج :بانک توسعه آسیا

د :همه موارد

 -11در حالت کلی اصطالح توسعه ( )Developmentبصورت فراگیر پس از  ..............مطرح شد.
الف :جنگ جهانی اول

ب :جنگ جهانی دوم

ج :انقالب صنعتی

د :همه موارد

 -12م نظور از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست بلکه مفهوم جدیدي از  .............است.
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ب :فضاي کسب وکار

الف :رشد اقتصادي

د :همه موارد

ج :توسعه تكنولوژي

 -13نام توسعه پایدار اولین بار توسط  ................در سال  1980بیان شد.
الف :سازمان حفاظت محیط زیست ایران

ب :یونسكو

ج :سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی

د :همه موارد

 -14توسعه پایدار در واقع ایجاد تعادل میان  ................و  .................است.
ب :آب و هوا

الف :آب و خاك

د :انسان و خاك

ج :توسعه و محیط زیست

 .................... -15در آرزوي نگهداري مناطق دست نخوردة طبیعی به همان صورت که هست ،بدون هیچگونه
بهرهبرداري بوده و هستند.
ب :حراستگرایان

الف :حفاظتگرایان

د :اقتصاددانان

ج :سیاستمردان

 -16اقسام مالیات بر آلودگی عبارتند از :
الف :مالیات بر محصول

ب :مالیات بر مواد متصاعد

د :همه موارد

ج :مالیات بر نهادهها

 -17بهترین نوع مالیات بر آلودگی در صورتی که تعیین آن ممکن باشد کدام است ؟
الف :مالیات بر محصول

ب :مالیات بر مواد متصاعد

ج :مالیات بر نهادهها

د :مالیات بر ارزش افزوده

 -18کدامیک از ویژگیهاي فنآوري تمییز میباشد ؟
ب :خدماتی با کیفیت مشابه فنآوري موجود ایجاد کند

الف :ذهنی نباشد

ج :در مقایسه با فنآوريهاي موجود ،داراي حداقل هزینة نهایی باشد

د :همه موارد

 -19خداوند آنچه را که در طبیعت براي بهرهبرداري انسان قرار داده ................... ،دانسته و چنین نعمتی را مایة
کرامت انسان معرفی کرده است.
الف :طیبات

ب :اسباب زندگی

ج :مایة حیات

د :شور زندگی

 -20استفادة نابخردانه از مواهب طبیعت و زیادهروي در بهرهبرداري از آن ،از موارد  ...................خواهد بود.
الف :توسعه

ب :فساد در روي زمین

ج :تعالی محیط زیست
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د :بهبود شرایط محیطی

