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  1اقتصاد زيست بومي يا اقتصاد زيستي
 2اثر لستربراون
  ترجمه شهيندخت خوارزمي

  
. كنـد   اقتصاد جهاين امروز حتت كنترل نريوهاي بازار است و از اصول زيست بومي پريوي مني              

متاسفانه بازار ، هزينه هاي كامل كاالها و خدمات را نشان مني دهد ، درنتيجه اطالعـايت گمـراه                   
اين امر به پيـدايش     . ر اختيار تصميم گريان اقتصادي در متام سطوح ، قرار مي گريد           كننده و ناقص د   

اقتصادي بدقواره و حتريف شده منجر شده كه با اكوسيستم كره زمني مهاهنگي ندارد و سيستم هاي                 
  .پشتيباين طبيعي را نابود ساخته است

  
ظ محـيط زيـست     اقتصاد درصورتي پايدار خواهد بود كه به اصول بـوم شناسـي و حفـ              

اين اصول همان قدر واقعيت دارند كه اصول آيروديناميك ، اگر قـرار اسـت               . احترام بگذارد 
بـه  . را رعايـت كنـد    ) lift(و بلندشـدن    ) thrust(هواپيمايي پرواز كند ، بايد اصـول پرتـاب          

همين تعبير ، اگر قرار است اقتـصاد پيـشرفت پايـدار بـه همـراه آورد ، الزم اسـت اصـول                       
ين بوم شناسي را مراعات نمايد و اگر چنين نكند ، به يقين سقوط كرده و بـه تـدريج            بنياد

  .اقتصادي يا پايدار هست يا نيست. اي وجود ندارد هيچ حد ميانه. فرو خواهد پاشيد
  

بازار ، نه مفاهيم بنيادين زيست بومي بازده پايدار را درك مي كنـد و نـه بـراي تـوازن      
براي مثال ، به عدم تعادل روبه رشد ميان تـصاعد كـربن و              . طبيعت اهميتي قائل مي شود    

 كـربن تـوجهي نـدارد و از آن بـدتر بـراي نقـش سـوزاندن                  "تثبيـت "توانايي طبيعـت در     
بـراي بيـشتر اقتـصاددانان ،       . هاي فسيلي در ايجاد عدم توازن اهميتي قائل نيست         سوخت

ه ، بـراي يـك اكولوژيـست        حال آن ك  . باالرفتن سطح اكسيددوكربن چندان اهميتي ندارد     
چنين افزايشي كه در اثر مصرف سوخت هاي فسيلي پديد آمـده ، هـشداري اسـت مبنـي                   
براين كه براي جلوگيري از افزايش دما و آب شدن يخ ها و باالرفتن سطح دريـا ، بايـد بـه                      

  .منابع ديگر انرژي روي آورد
                                                            

1 - Eco-Economic or Bio-economics . 
2 - Lester Brown . 
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 بـه خطـر انـداختن        زيست بومي ، اقتصادي است كـه نيازهـاي مـا را بـدون              –اقتصاد  

ايجـاد  . دورنماي زندگي نسل هاي آينده و پاسخگويي به نيازهاي آنـان ، تـامين مـي كنـد            
  .چيزي است درحد يك انقالب زيست محيطي . چنين اقتصادي كار كوچكي نيست

  
  :اكولوژي در برابر اقتصاد 

  
 خيلـي   اكولوژيست ها فرآيندهايي را كه از حيات روي كره زمين پشتيباني مي كنند ،             

آنان نقش اساسي فتوسنتز ، مفهوم بارآوري و بازده پايدار ، نقش چرخـه              . خوب مي فهمند  
هاي مواد غذايي ؛ چرخه هيدرولوژيكي ؛ نقـش حـساس آب و هـوا و رابطـه بغـرنج ميـان                      
قلمروهاي گياهي و جانوري را خوب درك مي كنند و مي دانند كه اكوسيستم هـاي كـره                  

 تامين مي كنند و اغلب ارزش خدماتي كه ارائـه مـي دهنـد               زمين ، هم خدمات و هم كاال      
  .بمراتب بيش از ارزش كاالهاي آنان است

  
. اقتصاد پايدار به ظرفيت پايدار اكوسيستم هايي كه به آن وابسته است ، ارج مي گذارد       

براي اكوسيستم هايي چون صيدگاه هاي ماهي ، جنگل ها ، شـكارگاه هـا و چراگـاه هـا و                     
از يك صيدگاه ماهي خاص مي توان به ميزان معينـي مـاهي             . هميت قائل است  كشتزارها ا 

 درصد  2صيد كرد ولي اگر صيدماهي از حد ظرفيت بارآوري پايدار آن صيدگاه حتي سالي               
فراتر رود ، ميزان ماهي به تدريج رو به كاهش خواهد گذارد و سرانجام آن نـسل مـاهي از                    

داري از حد بازده پايدار آن اكوسيـستم فراتـر نـرود ،             تا زماني كه بهره بر    . بين خواهد رفت  
ايـن امـر ، در مـورد جنگـل هـا و             . بهره برداري پايدار براي هميشه تـضمين خواهـد شـد          

  .شكارگاه ها نيز صادق است
  

اين توازن ها شامل تـوازن ميـان فرسـايش          . طبيعت بر توازن و تعادل نيز متكي است         
ن تصاعد كـربن و تثبيـت كـربن و ميـان ازبـين              خاك و تشكيل خاك جديد است و يا ميا        

  .رفتن درختان و احياي درختان است
  



  3

درطبيعـت هـيچ جريـان خطـي        . طبيعت براي حفظ حيات به چرخه ها متكـي اسـت          
وجودندارد و هيچ وضعيتي نيست كه در آن مواد خام از يك سو وارد شود و زباله از سـوي                    

 زنـده ، خـوراك موجـود ديگـر اسـت            در طبيعت پس مانده يك موجود     . ديگر خارج گردد  
. اين سيستم خيلي عالي كـار مـي كنـد         . ومواد غذايي همواره درچرخه ها مبادله مي شوند       

  .چالش ما آن است كه در طراحي اقتصاد آن را سرمشق قرار دهيم 
  

اكولوژيست ها ارزش نقش فتوسنتز را درك مي كنند و آن فرآيندي است كـه توسـط                 
دي را به انرژي بيوشيميايي تبديل مي كننـد كـه حـامي حيـات               آن گياهان انرژي خورشي   

هرچيزي كه بازده اين فرآيند را نابود كند ، ازجمله برهـوت كـردن              . است روي كره زمين     
زمين هاي سرسبز و يا آسفالت كردن زمين هاي حاصل خيز و يا اسيدي كردن درياچه ها                 

  .معناي اساسي اش ، نابود خواهد كردبا باران هاي اسيدي ، باروري زمين را در ژرف ترين 
  

به رغم وجود اين معرفت ديرينه اكولوژيك ، حكومت هاي ملي فعاليت هاي اقتـصادي               
در نيمـه   . را بدون توجه به بارآوري پايدار و يا توازن هاي شكننده طبيعت توسعه داده انـد               

اي تحميـل   دوم قرن گذشته ، گسترش هفت برابري اقتصاد جهاني باعث شد تا حجم تقاض             
شده بر اكوسيستم هاي محلي در كشورها يكي پـس از ديگـري از حـد بـازده پايـدار ايـن                 

 به اين سو ،     1950پنج برابرشدن رشد ماهيگيري در سطح جهان از         . سيستم ها فراتر رود   
باعث شد تا تقاضا براي صيدگاه هاي ماهي در اغلب اقيانوس ها از توانايي اين صيدگاه هـا                  

 برابر شدن رشد تقاضاي جهاني بـراي كاغـذ ، جنگـل             6. يدار ماهي فراتر رود   براي توليد پا  
 بـه ايـن     1950دوبرابرشدن گله هاي گاو و گوسفند و بز از          . هاي جهان را نابود كرده است     

  .سو ، مراتع را از بين برده و آنان را به بيابان برهوت تبديل كرده است 
  

ماتي كـه اكوسيـستم هـا ارائـه مـي           يك اكولوژيست نه تنها تشخيص مي دهد كه خد        
دهند گاهي حتي با ارزش تر از كاالهايي است كه توليد مي كنند ، بلكه مي داند كه ارزش               
خدمات بايد محاسبه شود و اگر قرار است كه اين اكوسيستم هـا حفـظ گردنـد ، بايـد بـه                      

هـست ،   اي    هرچند محاسبه ارزش اين خدمات كـار سـاده        . اي جذب عالئم بازار شوند      گونه
 -ولي هر برآورد معقولي به مراتب بهتر از آن است كه فرض كنيم هزينه هـا صـفر اسـت ،           
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براي مثال ، جنگل هاي محدوده بـاالي يـك آبخيـز    . يعني همان برخوردي كه االن داريم       
 مانند كنترل سيل و بازيافت آب هاي بـاران درون خـشكي كـه               –خدماتي ارائه مي دهند     

متاسـفانه ،   . ش محصوالت الواري است كه از جنگل بدست مي آيـد          ارزش آن چندبرابر ارز   
براني كه درختان را قطع مي كننـد ، هزينـه             زيرا چوب . عالئم بازار آن را منعكس نمي كند      

سياسـت هـاي اقتـصاد ملـي و اسـتراتژي هـاي             . كاهش اين خدمات را متحمل نمي شوند      
قطـع درختـان جنگـل    . شـوند   ن مـي  شركت ها به مقدار زياد براساس نشانه هاي بازار تعيي         

هاي اقتصادي بسياري بـه       شايد براي بنگاه چوب بري سودآور باشد ولي براي جامعه هزينه          
  .بار مي آورد

  
شكست مهم ديگر بازار در ارائه اطالعـات قابـل اعتمـاد از آنجـا ناشـي مـي شـود كـه                       

ت مـي شـود ،      حكومت ها براي نابودي منابع يا فعاليت هايي كه باعث تخريب محيط زيس            
براي مثال ، طـي چنـدين دهـه ، سـازمان خـدمات جنگـل داري ايـاالت                   . يارانه مي دهند  

 پول ماليات دهندگان را صرف ساختن جاده در ميان جنگل هاي ملي كرده اسـت                3متحده
ايـن يارانـه تنهـا بـه      . ها را از درخـت تهـي سـازند          تا شركت هاي چوب بري بتوانند جنگل      

هاي الوار و كاغذ را كاهش داده ، ولـي بـه جـاري شـدن سـيل ،                   اي مصنوعي هزينه      شيوه
در شمال غرب   . ها منجر شده است     فرسايش خاك و خشكيدن نهرها و جويبارها و رودخانه        

اقيانوس آرام ، صيدگاه هاي بسيار مولد ، نسل ماهي آزاد را از بين برده و همه اين تخريب                   
  .با پول ماليات دهندگان انجام شد

  
ه فشار تقاضاهاي اقتصاد ، از محدوديت هاي نظام هاي طبيعي فراتـر رفتـه     درجهاني ك 

است ، اتكاء به نشانه هاي تحريف شده بازار براي هدايت تـصميم هـاي سـرمايه گـذاري ،                    
براي مثال ، طي تاريخ هرگـاه عرضـه مـاهي كـافي             . مصيبت بار و فاجعه آفرين خواهد بود      

گيـري را   ذاري روي افزودن برشمار كشتي هاي ماهيگ نبوده ، قيمت آن باال رفته و سرمايه      
هرگاه در دريا ماهي بيش از حد توانايي ما براي صـيد وجـود داشـته ،                 . تشويق كرده است  

  . بازار خوب عمل كرده است

                                                            
3 - U.S.Forest Servico . 
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ساير سيستم هاي طبيعي نيز چنني وضعييت دارند ، از مجله آخبيزها و تاالب ها و جنگـل هـا و                     

ه تقاضا براي آب از بازده پايدار آخبيزها فراتر رود ، سـفره هـاي آب                به حمض آن ك   . چراگاه ها   
بازار مي گويد چـاه هـاي هرچـه         . ها خشك مي شوند     زيرزميين شروع به پايني رفنت كرده و چاه       

كشاورزان درگري رقابت جنون آميز حفرچاه ، در اعماق بيشتري از زمـني بـه               . تر حفر كنيد    عميق
 درصد از غالت كشور را توليـد مـي   25در جلگه مشايل چني كه . جستجوي سفره آيب برمي آيند    
 36 نشان مي دهد كه سـاالنه        1999 ، ارقام سال     4در استان هيب  . كند اين فرآيند درجريان است    

 هزار چاه جديد در     55هزار چاه كه اغلب كم عمق اند ، به حال خود رها مي شوند ، درحايل كه                  
 هزار چاه جديـد     68 هزار چاه بسته شد و       31 شاندونگ ،    در استان . عمق بيشتر حفر مي گردد    

  .حفر گرديد
  

در اقتصاد زيست بومي ، به محض آن كه سفره هاي آب زيرزميني شروع كرد به پايين                 
به جاي آن كه پول صرف حفر چاه عميق تر شـود            . رفتن ، حفر چاه جديد ممنوع مي شود       

دد كه كـارآيي آب را افـزايش دهـد و           ، سرمايه گذاري ها به سمت اقداماتي هدايت مي گر         
  .براي متوازن كردن مصرف آب با عرضه پايدار آن ، روي تثبيت جمعيت كار مي شود

  
شواهد زيادي دردست است حاكي از آن كه اقتصاد جهاني مـا انـدك انـدك در چنـد                   

اگر خواهـان تـداوم پيـشرفت اقتـصادي هـستيم ،            . جبهه دارد تيشه به ريشه خود مي زند       
ي نداريم جز بازسازي سيستماتيك اقتصاد جهاني به گونه أي كه از پايـداري زيـست            ا  چاره

  .محيطي برخوردار شود
  

  :تجسم دامنه تحول 
  

                                                            
4  -Hebei . 
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بـراي تبـديل    . تبديل اقتصادمان به اقتصاد زيست بومي ، اقدامي است عظيم و تاريخي           
دي كـه اصـول     اقتصادي كه به ميزان زياد به اتكاي نيروهاي بازار شكل گرفته ، بـه اقتـصا               

  .اي وجود ندارد زيست بومي برآن حاكم شود ، هيچ سابقه
  

رشـد بـازده    . مقياس رشد اقتصادي طرح ريزي شده ، ابعاد چالش را نمايان مي سـازد             
 تريليـون دالر درسـال   43 به 1950 تريليون دالر در سال 6جهاني در كاالها و خدمات از       

. ه كه نيم قرن پيش قابـل تـصور نبـود    ، باعث نابودي محيط زيست در مقياسي شد 2000
 درصد به گـسترش خـود ادامـه دهـد ، بـازده كاالهـا و                 3اگر اقتصاد جهاني با نرخ ساالنه       

  . تريليون دالر خواهد رسيد172خدمات طي نيم قرن آينده ، چهاربرابر شده و به 
  

ساختن اقتصاد زيست بومي طي زماني كـه دردسـت داريـم ، مـستلزم تحـول سـريع                    
شـايد االن بـه     . اي اين جا و آن جا موفق نخـواهيم شـد            با اجراي پروژه  . اتيك است سيستم

موفقيت هاي اتفاقي دست يابيم ولـي ايـن جنـگ را خـواهيم باخـت چـون بـراي تحـول                      
سيستماتيك اقتصادي كه جهان را در مسير توسـعه پايـدار زيـست محيطـي قـرار دهـد ،                    

  .استراتژي نداريم 
  

ر زيست محيطي يك ربع قرن پيش تكوين يافت ، ولي هيچ            هرچند مفهوم توسعه پايدا   
كشوري براي برپايي يك اقتصاد زيست بومي استراتژي ندارد ، اقتـصادي كـه تـوازن هـاي           
كربن را دوباره برقرار كند ، رشد جمعيت را تثبيت كند ، سفره هاي آب زيرزميني را ثابت                  

كـشورهايي  . وري را حفـظ كنـد     نگاه دارد و جنگل ها ، خاك و تنوع حيات گيـاهي و جـان              
هستند كه درباره بازسازي يك يا چند عنصر موفق بوده انـد ، ولـي هـيچ كـشوري وجـود                     

  .ندارد كه در تمام جنبه ها پيشرفتي مطلوب داشته باشد
  

با اين همه ، در برخي كشورها ، نشانه هايي از اقتصاد زيست بـومي آشـكارا بـه چـشم                   
روپا ، به اضافه ژاپن ، حجم جمعيت خـود را ثابـت نگـاه                كشور ا  31براي مثال ،    . خورد  مي

اروپـا ، در    . داشته اند و يكي از اساسي ترين شرايط اقتصاد زيست بومي را تامين كرده انـد               
چارچوب ظرفيت توليد غذا ، جمعيت خود را تثبيت كـرده اسـت و از مـازاد قابـل صـدور                     
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. ل توسعه استفاده مـي كنـد      غالت خود براي كمك به پركردن كمبودهاي كشورهاي درحا        
 اكنون نرخ باروري كمتري از اياالت متحـده دارد و     – پرجمعيت ترين كشور جهان      –چين  

  .به سوي تثبيت جمعيت در حركت است
  

اين كشور جمعيت خـود را تثبيـت كـرده ،           . دانمارك ، رهبر اقتصاد زيست بومي است      
ستفاده از قوطي هاي غيرقابـل      ساختن نيروگاه هايي را كه سوختشان ذغالسنگ است ، و ا          

 درصد از برق مورد نياز خـود را از بـاد مـي              15بازيافت نوشابه را ممنوع كرده و هم اكنون         
 درصـد از كـل   32افزون برآن ، شبكه حمل و نقل شهري خود را بازسـازي كـرده و           . گيرد

هنـوز دانمـارك در تـصاعد       . سفرهاي شهري كپنهاك به وسيله دوچرخه انجام مـي شـود            
  .كربن و تثبيت آن به توازن نرسيده ولي در اين جهت گام برداشته است

  
در كـره جنـوبي برنامـه احيـاي         . هاي خاصي دست يافته اند      ساير كشورها نيز به هدف    

جنگل ها كه بيش از يك نسل قبل آغاز شده ، تپـه هـا و كـوه هـاي كـشور را پوشـيده از            
 ، 2025بـه انـرژي احيـاء پـذير تـا سـال       كاستاريكا، براي انتقال كامل   . درخت كرده است  

/ ايسلند با كنسرسيومي از شركت ها ، تحت رهبري شركت هاي شل و ديملـر         . برنامه دارد 
كرايسلر كار مي كند و مي خواهد اولين اقتصادي باشد درجهان كه نيروي مورد نياز خـود                 

  .را از هيدرژن مي گيرد
  

ست بـومي هـستيم ، ولـي تحـول          بدين ترتيب ، شـاهد ظهـور اجزايـي از اقتـصاد زيـ             
 نشانه هايي كه بـه اصـول   –سيستماتيك مستلزم جابه جايي اساسي نشانه هاي بازار است         

ها ، را از درآمد به فعاليـت          تاوقتي كه آماده نشويم كه ماليات     . بومي ارج نهد    پايداري زيست 
ن واسـتفاده  هاي نابودكننده محيط زيست تغيير دهيم ، مانند گرفتن ماليات برتصاعد كـرب    

  .بي رويه از آب ، درساختن يك اقتصاد زيست بومي موفق نخواهيم بود
  

 –بازگرداندن توازن به طبيعت در توليد انرژي ، به جابه جـايي از يـك اقتاصـد كـربن                    
حتي پيشرفته ترين شركت هاي نفتـي ماننـد         .  پايه بستگي دارد   –پايه به اقتصاد هيدرژن     

BP)  شل كه درباره برپايي اقتصادي كه انـرژي خـود را از            /  داچ   و رويال ) بريتيش پتروليوم
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دهنـد ، هنـوز بـه مقـدار      هيدرژن تامين كند ، در سطحي وسـيع داد سـخن مـي       /خورشيد
چشمگيري روي نفت سرمايه گذاري مي كننـد و سـهم سـرمايه گـذاري هـاي آنـان روي                    

  .منابعي كه به جو آسيبي نمي رساند ، ناچيز است
  

و رساندن آن به سطح تـشكيل خـاك جديـد ، مـستلزم تغييـر                كاهش فرسايش خاك    
در مواردي ، اين به معناي جابـه جـايي از زراعـت فـشرده بـه                 . هاي كشاورزي است      روش

در اقتصاد زيست بومي ، كشاورزي در منـاطق         . حداقل زراعت و يا حتي توقف زراعت است       
 هـايي كـه بـارش       احياي جنگل . تهديدي جدي محسوب مي شود    ) agroforestry(جنگلي  

هاي دور از دريا را بازيافت كرده و سيل را كنترل مي كننـد ، بـه معنـاي آن اسـت كـه از                         
طريق حفاظت و احياي جنگل ، روند قطع درخت و پاك سازي زمين از درخت ، كه طـي                   
چندين دهه جريان داشته است ، معكوس شود و اين فعاليت است مستلزم آن كه ميليـون                 

  .ها درخت بكارندها نفر ، ميليارد
  

. ايجاد اقتصاد زيست بومي همه جنبه هاي زندگي ما را تحـت تـاثير قـرار خواهـد داد                  
هاي مان ، نوع غذايي كه مي خوريم ، محلي كـه زنـدگي مـي كنـيم ،          شيوه روشنايي خانه  

در برابر ما جهـاني  . شيوه گذران اوقات فراغت مان و تعداد فرزندان مان را تغيير خواهد داد     
د گشود كه در آن به جاي رميدن از طبيعت ، به دامان آن بازخواهيم گشت و جزيـي   خواه

  .از آن خواهيم شد
  

  
  

  :بازسازي اقتصــاد 
  

اين اقتصاد به جاي سـوخت هـاي        . اكنون مي توان اقتصاد زيست بومي را توصيف كرد        
رت مركـزي   فسيلي ، انرژي خود را از منابع احياء پذير انرژي مانند بـاد و خورشـيد و حـرا                  

خودروهـا و  .  پايـه اسـت  – پايه بودن ، هيدرژن   –زمين تامين خواهد كرد و به جاي كربن         
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 خواهند بود كه نيروي محركه آن ها برق است كـه            Fuel-Cellاتوبوس ها داراي موتورهاي     
از طريق فرآيند الكتروشيميايي با استفاده از هيدرژن به عنوان سوخت ، توليد مي شـود و                 

اين نوع سـوخت هيـدروژني ،       . ا جايگزين موتورهاي احتراق دروني خواهند شد      اين موتوره 
اكسيددو كربن آالينده هوا يا آالينده هاي سمي زيان آور براي سالمتي انـسان را متـصاعد                 

  .آب تنها پس مانده آن است. نمي كنند
  

ي بـرخالف اقتـصاد انـرژ     . در اقتصاد نوين سطح اكسيددوكربن در جو ثابت خواهد ماند         
امروزي كه در آن ذخاير نفت و ذغال سنگ جهان در تعـداد انگـشت شـماري از كـشورها                    
متمركز است ، منابع انرژي اقتصاد زيست بومي در سطح وسـيعي از كـره زمـين پراكنـده                   

وابستگي شديد جهان به انرژي خاورميانه      . است و به وسعت نور آفتاب و باد توزيع شده اند          
 ،  Fuel-cell كه براي محيط زيست خطري نـدارد ، و متورهـاي             با رواج منابع جديد انرژي    

  . كاهش خواهد يافت"احتماال
  

هيدرژني خواهد بود با انـواع گونـاگون منـابع          /اقتصاد انرژي در اصل اقتصاد خورشيدي     
از خورشيد يا به طور مستقيم براي گرم كردن و خنك كردن و يا غيرمستقيم براي     . انرژي  

 ارزان ترين منبع انرژي     "از برق توليد شده از باد ، كه احتماال        . ي شود توليد برق استفاده م   
  .است ، براي تجزيه شيميايي آب و توليد هيدرژن استفاده خواهدشد

  
در آغاز ، لولـه هـاي موجـود         . هم براي ذخيره و هم انتقال انرژي باد ابزاري الزم است            

 ولي در درازمـدت ، باجابـه جـايي          .گاز طبيعي براي توزيع هيدرژن به كار گرفته مي شوند         
 پايـه ، از هـردو شـبكه خـط لولـه گـاز               – پايه به اقتصاد هيدرژن      –جهان از اقتصاد كربن     

  .توان براي انتقال هيدرژن استفاده كرد طبيعي و نفت مي
  

به جاي شـبكه  . نظام هاي حمل و نقل شهرها هم اكنون تغييرات خود را آغاز كرده اند         
صـدا و پـر ازدحـام و بـا راه بنـدان هـاي نفـس گيـر و آالينـده و                       هاي حمل و نقل پرسرو    

خودرومحور امروزي ، شهرها به نظام هاي حمـل و نقـل ريـل محـور روي خواهنـد آورد و            
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طرفدار استفاده از دوچرخه و پياده روي خواهنـد شـد و تحـرك بيـشتر ، ورزش بيـشتر ،                     
  .هواي تميزتر و سرخوردگي كمتر به همراه خواهند داشت

  
يستم هاي هواي حمل و نقل شهري از همان عناصر امـروزي تـشكيل مـي شـوند ،                   س

هرقـدر برنامـه    . مانند خودرو ، قطار ، اتوبوس و دوچرخه ولي تفـاوت در تركيـب آنهاسـت               
ريزان شهري تعارض ذاتي ميان خودرو و شهر را بيشتر درك كنند ، سيستم هاي حمـل و                  

با كاهش اسـتفاده از خـودرو و بـروز راه بنـدان             . نقل پاكيزه تر و كارآتري پديد خواهد آمد       
  .هاي كمتر ، تحرك مردم در شهر بيشتر خواهد شد

  
با جابه جايي از    . اي خواهد داشت    بخش مواد اقتصاد زيست بومي نيز تفاوت هاي عمده        

مدل خطي اقتصادي كه در آن مواد از معدن و جنگل تأمين مي شـد و سـرانجام بـه انبـار       
اي نمـي مانـد و چيـزي          بازيافت ، ديگر پس مانـده     / به مدل استفاده مجدد     رفت ،     زباله مي 

  .نيست كه به انبار زباله انتقال يابد
  

يكي از رمزهاي معكوس كردن نابودي جنگل هـاي روي كـره زمـين ، بازيافـت كاغـذ                   
رمز . پتانسيلي كه در اين زمينه وجود دارد ، هنوز به طور كامل شناخته شده نيست              . است
 پديد آوردن منابع انرژي جايگزيني است كه ميزان چـوب مـورد مـصرف سـوخت را                  دوم ، 

افزون بر آن ، باالبردن كارآيي سوخت چوب نيـز مـي توانـد بـه ميـزان قابـل                    . كاهش دهد 
  .توجهي از بار جنگل ها بكاهد

  
راه حل نويد بخش ديگر ، ايجاد جنگل هاي مصنوعي با دقت طراحـي شـده ، و داراي                   

تخـصيص نـواحي كـوچكي بـه ايجـاد جنگـل            .  بومي و بسيار مولـد اسـت         مديريت زيست 
ايـن  . مصنوعي ، در حفظ جنگل ها در سطح جهاني نقشي بـسيار اساسـي خواهـد داشـت                 

جنگل ها مي توانند در مقايسه با يك جنگل طبيعي در هر هكتار ، چند برابر چوب توليـد                   
  .كنند
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سـطح سـفره   . ضه آن متوازن خواهـد بـود    در اقتصاد آينده ، استفاده از آب با ميزان عر         
طرح بازسازي اقتصادي با هدف افـزايش       . هاي آبي پايين نخواهد رفت ، بلكه ثابت مي ماند         

  .وري آب در تمام فعاليت هاي اقتصادي ، اجرا خواهد شد بهره
  

در چنين اقتصادي كه از نظر زيست محيطي پايدار اسـت ، بهـره بـرداري از صـيدگاه                   
يانوس ، كه منبع اصلي تامين پروتئين حيواني الزم در غذاي روزانه انسان             هاي ماهي در اق   

تقاضـاي اضـافي را     . است ، تا سطح ظرفيت بارآوري پايدار اين صيدگاه ها كاهش مي يابـد             
اين در واقع نمونه آبزي همان جابه جايي است   . مي توان از طريق پرورش ماهي تامين كرد       

اي كـه     مدل كـشت چندگانـه    . چيني به زراعت اتفاق افتاد    كه در دوره گذر از شكار و ميوه         
چيني ها براي توليد بسيار گسترده ماهي پرورشـي بـدان بـه شـدت اتكـاء دارنـد و بـراي                      
پرورش ماهي گياه خوار از آن استفاده مي كنند ، مدلي است اكولوژيك كه بقيه جهان نيز                 

  .مي تواند آن را به كار بندد
  

يكي از راه هـاي برداشـتن فـشار    . چراگاه ها نيز حاكم استوضعيتي تا حدي مشابه بر   
بيش از حد از روي مراتع و چراگاه ها ، آن است كه غذاي احشام و دام هـا از پـس مانـده                        

اين رونـد  . هاي غالتي تامين شود كه يا به مصرف سوخت مي رسد و يا دورريخته مي شود  
يد راه حل تثبيت و حفظ مراتع       هم اكنون در هندوستان و چين به خوبي حاكم است و شا           

  .و چراگاه ها باشد
  

در درازمدت ، تنها جامعه پايـدار       . و سرانجام ، اقتصاد جديد داراي جمعيتي ثابت است        
  .اي است كه در آن زوج هاي زن و مرد به طور متوسط دو فرزند داشته باشند جامعه
  



  12

  "هم آهنگ سازي بازار با طبيعت : 5انقالب اقتصاد زيست بومي"
  

جدول زير ، تفـاوت هـاي       . اقتصاد زيست بومي چيست و از چه اصولي پيروي مي كند          
  .مهم اقتصاد كنوني را با اقتصاد زيست بومي بيان مي كند

  
  اقتصاد كنوني  اقتصاد زيست بومي آينده

  
  .به اصول زيست بومي توجه دارد ♦
به ظرفيت تحمل سيستم هـا      . پايدار است  ♦

ــه دارد ــاهيگ  . توج ــال م ــراي مث يري از ب
اقيانوس را درحدي مجاز مي داند كـه بـه          

  .پايداري سيستم آسيب نرساند
براي اين خدمات و خدمات زيست بـومي         ♦

  .ارزش قائل است
آلودگي را به حداقل مي رسـاند و تعـادل           ♦

  .اوضاع جدي را برهم نمي زند
 مبتنـي   Fuel-cellصنعت خودروي آن بر      ♦

است كه به منبـع خـاص هـيچ كـشوري           
  .وابسته نيست

صــنايع جديــد مهمــي پديدخواهــدآورد ،  ♦
مانند صنعت باد كه براي ايجـاد درآمـد و          

اي در عرصـه   پيـدايش تـشكل هـاي تـازه    
ــه  ــاخت كارخان ــاي س ــصب و راه  ه اي ، ن

  اندازي  نگهداري 

نيروهاي بـازار ، اقتـصاد را شـكل          ♦
  .مي دهد

بــدون توجــه بــه : ناپايــدار اســت  ♦
آمدهاي زيست بومي ، درصدد       پي

  . سود استبيشينه سازي
ــست محيطــي و   ♦ ــه خــدمات زي ب

  .مربوط به طبيعت توجهي ندارد
محيط زيست را آلوده مي سازد و        ♦

ثباتي اوضـاع جـوي مـي         باعث بي 
  .شود

صــنعت خــودروي آن بنيــانش    ♦
بركربن اسـتوار بـوده و بـه نفـت          
منطقه بي ثبات خاورميانه وابسته     

  .است
اي نـه چنـدان        در آينده  "احتماال ♦

منابع طبيعي  دور به دليل نابودي     
  .از رونق خواهد افتاد

  

                                                            
5 - eco-economics يا Bio-economics . 
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  :ايجاد صنايع جديد 

  
به هرحال ، آن گونه كه به نظر    .  كاري است نظري     "توصيف اقتصاد زيست بومي ظاهرا    

زيرا خطوط اصلي و طرح كلي آن در معنـاي          . مي آيد، در آخر چندان باز و نامحدود نيست        
  .گسترده توسط اصول اكولوژي تعريف مي شود

  
چندان روشن نيست اين اسـت كـه اصـول اكولوژيـك چگونـه در قالـب طـرح                   آن چه   

براي مثال ، هركشوري تركيب منحصر به فردي از منـابع انـرژي             . شود  اقتصادي تفسير مي  
برخـي كـشورها شـايد از    . احياء پذير دارد كه انرژي مورد نياز اقتصادش را تامين مي كنـد   

اي ديگر روي يكي از منابعي         ، حال آنكه پاره    همه اين منابع به طور گسترده استفاده كنند       
شوند ، يا كشوري كـه از منبـع           كه به وفور دراختيار دارند مانند باد يا خورشيد متمركز مي          

انرژي حرارت مركزي زمين برخوردار است ، چنين تصميم مي گيرد كـه سـاختار اقتـصاد                 
  .انرژي خود را پيرامون اين منبع زيرزميني طراحي كند

  
 يك اقتصاد نوين مستلزم حذف تدريجي صنايع قديمي ، بازسازي صنايع موجود             ايجاد

مصرف جهاني ذغال سنگ هم اكنـون رو بـه كـاهش دارد و از               . و ايجاد صنايع جديد است    
در برخـي كـشورها ، كـاهش        .  درصد سقوط كـرده اسـت      7 حدود   1996اوج آن در سال     

ديگر گاز طبيعي جاي آن را گرفتـه        مصرف با بهبود كارآيي جايگزين شده و در كشورهاي          
مانند (اي كشورها با نيروي باد جايگزين شده است           و در پاره  ) مانند انگلستان و چين   (است  

  ) .دانمارك
  

صنعت خودرو در معرض بازسازي اساسي است و موتور احتراق درونـي بنزينـي جـاي                
نرژي حاصله از انفجار كه     اين جابه جايي از ا    .   هيدرژني مي دهد    fuel-cellخود را به موتور     

از احتراق بخار بنزين حاصل مي شود ، به واكنش شـيميايي كـه بـرق توليـد مـي كنـد ،                        
مستلزم هم بازسازي كارخانه هاي موتورسازي اسـت و هـم نيازمنـد بـازآموزي مهندسـان                 

  .خودروسازي و طراحان خودروهاي خود كنترل كننده و مكانيك هاي خودرو
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 حال صنايع اصلي جديدي به همراه مـي آورد ، صـنايعي كـه يـا                 اقتصاد نوين ، درعين   

توليد برق از باد از اين جمله است        . هنوز به وجود نيامده اند و يا هم اكنون درحال ظهورند          
و درحال حاضر مرحله جنيني خود را طي مي كند و نويد مي دهد كه بنيان اقتصاد انرژي                  

زودي باد را به برق تبـديل مـي كننـد و بخـش      ميليون ها توربين به     . نوين را تشكيل دهد   
در بسياري از كشورها هـم از       . مهمي از چشم انداز جهاني را به خود اختصاص خواهند داد          

برق و هيدرژن ، به     . باد ، برق توليد مي شود و هم با تجزيه آب ، هيدرژن به دست مي آيد                
  .ن كننداتفاق مي توانند تمام نيازهاي انرژي يك جامعه مدرن را تامي

  
: در واقع ، در ارتباط با انرژي باد ، سه صنعت جديد كه مكمل هم اند پديـد مـي آيـد                       

تجهيـزات سـاخت را در بـسياري از         . ساخت توربين ، نـصب تـوربين و نگهـداري تـوربين             
نـصب كـه در اصـل در حـوزه صـنعت            . كشورهاي صنعتي و درحال توسعه مي توان يافـت        

نگهداري نيز چون فعاليتي است روزمـره ، منبـع          . محلي دارد ساختمان قرار دارد ، ماهيتي      
  .اشتغال مستمر محلي خواهد بود

  
در اين دوره سـهام  .  آشكار شد2001 و 2000توانمندي صنعت توربين بادي در سال       

درست وقتي كـه بنگـاه هـاي تكنولـوژي          . تكنولوژي پيشرفته در سرتاسرجهان سقوط كرد     
رد ضعيفي داشتند ، فروش توربين هـاي بـادي رونـدي            پيشرفته به صورت يك گروه عملك     

صعودي داشت و جايگاه سازندگان توربين را از نظـر درآمـد ، در رأس جـدول هـاي رتبـه                     
انتظار مي رود كه اين بخش طي چند دهه آينـده رشـد مـستمري داشـته                 . بندي قرار داد  

  .باشد
  

ك منبـع اصـلي تـامين       با مطرح شدن انرژي باد به عنوان منبع ارزان تامين بـرق و يـ              
 بـه محـض     –انرژي ، صنعت ديگري به شدت شكوفا خواهد شد و آن توليد هيدرژن است               

آن كه توربين هاي بادي در سطحي وسيع مورد استفاده قرار گيرند ، در اثناي شب ، وقتي     
بـا داشـتن    . تقاضا براي برق كاهش مي يابد ، ظرفيت استفاده نشده عظيمي پديد مي آيـد              

ه در اصل مجاني است ، مالكان توربين ها مـي تواننـد ژنراتورهـاي هيـدرژني را                  اين برق ك  
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 ايـده آل    Fuel-cellروشن كرده و نيروي باد را به هيدرژن تبديل كنند كه براي موتورهاي              
ژنراتورهاي هيدرژني اندك اندك جاي پااليشگاه هاي نفت را خواهند گرفـت و             . خواهد بود 

توربين هاي بادي   . ن ذغال سنگ و هم چاه نفت خواهد شد        توربين بادي جايگزين هم معد    
و ژنراتورهاي هيدرژني هر دو در سطحي عظيم مورد استفاده قـرار خواهنـد گرفـت ، زيـرا                   

  .كشورها سعي خواهند داشت از منابع باد محلي بهره گيري كنند
  

نـد  برخـي از ايـن تغييـرات ، مان        . تغييرات اقتصاد جهاني غذا نيز اساسـي خواهـد بـود          
 ، پرورش آبزيـان     1990در دهه   . حركت به سمت پرورش ماهي هم اكنون در جريان است         

 درصـد   11بخشي بود كه سريع ترين نرخ رشد را داشت ، به طوري كه ساالنه بيش از                   پاره
 بـه دليـل كـارآيي اش در تبـديل غلـه بـه               " صرفا "پرورش ماهي احتماال  . رشد كرده است  

  .ش خواهد يافتپروتئين حيواني ، همچنان گستر
  

 قبـل از    "حتي اگر رشد آينده پرورش آبزيان كندتر شود ، بازده پرورش ماهي احتمـاال             
شايد از آن عجيب تر ايـن باشـد   .  بر توليد گوشت گوساله پيشي خواهد گرفت       2010سال  

 –در چـين    . كه پرورش ماهي مي تواند به تدريج برصيد مـاهي از اقيـانوس پيـشي گيـرد                
 در واقع هم اكنون عرضـه مـاهي پرورشـي ،        –نده غذاي دريايي جهان     كن  بزرگترين مصرف 

دو سوم عرضه غذاي دريايي را تشكيل مي دهد ، درحالي كه صيد ماهي از اقيـانوس فقـط          
باتوسعه اين فعاليت مشاغل جديدي به وجود خواهـد آمـد ،            . يك سوم از اين سهم را دارد      

  . و دامپزشك درياييمانند اكولوژيست آبزيان ، كارشناس تغذيه ماهي
  

ديگر صنعت رو به رشد آينـده ، دوچرخـه سـازي و خـدمات دوچرخـه اسـت ، چـون                      
دوچرخه آالينده نيست و براي استفاده فضاي چنداني نمي خواهد و دوچرخه سواري خود              
ورزشي است كه جوامع بي تحرك به شدت به آن نياز دارند، انتظار مـي رود كـه درآينـده                    

 " ، توليد خودرو و دوچرخه اساسـا 1965تا همين اواخر يعني سال . بداتكاي به آن رشد يا    
در ميـان   . مساوي بود ، ولي امروزه ، ساالنه دوبرابر دوچرخـه ، خـودرو سـاخته مـي شـود                  

كشورهاي صنعتي درمدل ، حمل و نقل شهري كه پيشگامان آن هلند و دانمارك هستند ،         
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تقل مي كند كـه درآينـده دوچرخـه در          دوچرخه نقش اساسي را دارد و اين احساس را من         
  .جهان نقش مهمي خواهد داشت

  
. با گسترش استفاده از دوچرخه ، عالقه به دوچرخه هاي برقي نيز درحال افزايش است              

اين دوچرخه ها شبيه دوچرخه هاي موجود است ، به جز آن كه يك موتور برقـي كوچـك                   
محركه دوچرخه را تامين كند و يا بـه         دارد كه با باتري كار مي كند و مي تواند كل نيروي             

كهنساالن يا كساني كه در مناطق مرتفع و داراي شيب زياد زندگي مي كننـد ، در رانـدن                   
آن كمك كند و به نظر مي رسـد در سـال هـاي آينـده ، رشـد سرسـام آور فـروش آنـان                          

  .همچنان ادامه يابد
  

ه وري زمـين اختـصاص   درست همان گونه كه نيمه دوم قرن گذشته ، به باالبردن بهـر      
يافت ، نيمه بعدي قرن بيست و يكم برصنعت روبه رشـد ديگـري متمركـز خواهـد شـد ،                     

 به مديريت آب در سطح آبخيز روي خواهنـد آورد تـا         "تمام جوامع واقعا  . افزايش بهره آب    
تكنولوژي هاي آبيـاري    . از منابع موجود آب بيشترين بهره وري و كارآيي را به دست آورند            

درحال حاضـر ، آب     . بازيافت فاضالب هاي شهري رواج خواهد يافت      . دتر خواهند شد  كارآم
به درون شهرها جريان دارد و از آنجا خارج مي شود ، درحالي كه فضوالت را با خـود مـي                     

درآينده ، آب بارها و بارها مورد استفاده قرار خواهد گرفـت و هرگـز دورريختـه نمـي                   . برد
تـا هـر   . ود ، براي مدت استفاده از آن محدوديتي وجود نـدارد         چون آب از بين نمي ر     . شود

  .قدر بتوان قبل از مصرف آن را تصفيه كرد ، قابل استفاده خواهد بود
  

صنعت ديگري كه در اقتصاد نوين نفشي برجسته خواهد داشـت ، صـنعتي اسـت كـه                  
يـل زيـست   افـراد ، بـه دال   . مصرف انرژي را كاهش مي دهد و آن كنفرانس از راه دور است            

محيطي و براي صرفه جويي در وقت بـه طـرز دم افزونـي در كنفـرانس هـاي الكترونيـك                     
ايـن صـنعت ، توسـعه زيرسـاخت الكترونيـك           .  مي كنند  "شركت"راديويي و هم تصويري     

روزي خواهـد رسـيد كـه       . جهاني و نيز خدمات موردنياز اين نوع كنفرانس ها را دربـردارد           
  .نيك برگزار مي كنندهزاران بنگاه كنفرانس الكترو
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  صنايع رو به زوال در اقتصاد زيست بومي
  

  صنعــت   شــرح
 درصد  7 كه اوج رونق اين صنعت بود ،         1996از   ♦

مصرف ذغالسنگ درجهان كـاهش يافتـه اسـت و          
در سال هـاي آينـده ايـن رونـد همچنـان ادامـه              

  .خواهد داشت

  معدن كاري ذغالسنگ ♦

نفتـي  پيش بيني هاي مربوط بـه كـاهش ذخـاير            ♦
دهد كه توليد به حداكثر خواهـد رسـيد           نشان مي 

 سال آينده روند نزولي آن آغاز مي        20 تا   5وطي  
نگراني درباره گرم شدن هـواي كـره زمـين          . شود

  .اين كاهش را تسريع مي كند

  صنعت نفت ♦

هرچند نگرانـي عمـومي متوجـه مباحـث ايمنـي            ♦
اي باعـث     است ، ولي هزينه بـاالي انـرژي هـسته         

  .اهد شدسقوط آن خو

  انرژي هسته اي ♦

گسترش سريع زدن برچسب و نشان زيست بومي         ♦
 بنگاه هاي چـوب  "به محصوالت جنگلي ، احتماال  

بري را مجبور مي سازد به كـشت پايـدار درخـت            
  .روي آورند و يا اين كسب و كاررا رها سازند

بري و پـاك سـازي        چوب ♦
  جنگل از درخت

ز كوشش هايي كه در راه بستن چرخـه مـواد آغـا            ♦
شده ، شدت خواهد يافت و باعث مي شود توليـد           
بسياري از محصوالت دورريختني يا ممنوع شـود        
و يا آنچنان ماليـاتي بـه آن هـا تعلـق گيـرد كـه                

  .مجبور به تعطيل شوند

ســـــاخت محـــــصوالت    ♦
  دورريختني 

با شهرنشين شدن جمعيت جهان ، تعارض ميـان          ♦
خودرو و شـهر شـدت مـي يابـد و وابـستگي بـه               

  .دهد را كاهش ميخودرو 

  خودروسازي ♦
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  نمونه هايي از صنايع اقتصاد زيست بومي 
  

  صنعــت   شــرح
هرچند رشد پرورش ماهي از نرخ دورقمي دهـه قبـل كمتـر خواهـد                ♦

  . گسترش سريع اين صنعت ادامه خواهد يافت"شد ، ولي احتماال
  پرورش ماهي  ♦

سروصـدا و   دوچرخه به دليل قيمت پايين ، آالينده نبودن ، نداشتن            ♦
نياز به فضاي كم پاركينگ و ايجاد فرصـت عـالي بـراي ورزش ، بـه                  

  .ويژه در جوامع محروم از ورزش ، بيش از پيش رواج خواهد يافت

ســـــــــاخت  ♦
  دوچرخه

توليد برق از باد و ساختن بادخانه هاي دور از كرانه دريا ، طي چنـد                 ♦
ز دهه آينده به سرعت رشد مي كند تا آن جا كه باد بخـش مهمـي ا                

  .برق مورد نياز جهان را تامين خواهد كرد

ــاختن  ♦ ســــــ
ــه       بادخانــــــ

)Wind-
Farm(  

امروزه شمار توربين هاي بادي داراي مقياس مفيد ، با رقـم چنـدين               ♦
هزار محاسبه مي شود ، ولي به زودي به ميليون ها خواهـد رسـيد ،                

  .كه فرصت عظيمي براي ساخت به وجود خواهد آورد

ساخت توربين   ♦
  يباد

 – پايه به اقتـصاد هيـدرژن        –با پيشرفت گذر از اقتصاد انرژي كربن         ♦
  .پايه ، توليد نيرو از هيدرژن به صنعت مهمي تبديل مي شود

ــرو از  ♦ ــد ني تولي
  هيدرژن 

 بــه جـاي موتورهــاي احتــراق درونــي در  Fuel-cellبـا جــايگزيني   ♦
 ،  خودروها و شروع استفاده از آنها براي توليد نيرو در سـاختمان هـا             

  .بازار عظيمي شكل خواهد گرفت

-Fuelساخت   ♦
cell  

براي بيش از دو ميليارد انساني كه در جوامع روستايي جهـان سـوم               ♦
زندگي مي كنند ، سلول هـاي خورشـيدي بهتـرين راه تـامين بـرق                

  .است 

ســـــــــاخت  ♦
ــلول ــاي  سـ هـ

  خورشيدي
باخسته شدن مردم از ترافيك سنگين و آلودگي ناشي از خودروهـا ،              ♦

شورهاي صنعتي و درحال توسعه ، هـر دو بـراي حمـل و              شهرهاي ك 
  .نقل و ايجادتحرك ، به ريل هاي سبك روي خواهند آورد

ســـــــــاخت  ♦
هـــاي  ريـــل
  سبك 

با اوج گرفتن تالش هاي احياي جنگل هاي كـره زمـين و گـسترش                ♦
درخت كاري و ايجـاد جنگـل هـاي مـصنوعي ، كاشـت درخـت بـه                  

  .فعاليت اقتصادي پيشگاهي تبديل خواهد شد

  درخت كاري ♦
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  نمونه هايي از صنايع اقتصاد زيست بومي 
  

  صنعــت   شــرح
كارشناسان هواشناسي باد ، در اقتصاد انرژي نـوين همـان نقـشي را               ♦

ايفا مي كنند كه زمين شناسان متخـصص نفـت در اقتـصاد قـديمي          
  .داشتند

ــناس  ♦ كارشــــ
  هواشناسي باد

 ميليـون هـا     اگر قرار است به زودي جمعيت جهان تثبيت شود ، بـه            ♦
  .قابله متخصص تنظيم خانواده نياز داريم 

هــــاي  قابلــــه ♦
ــصص  متخــــ
  تنظيم خانواده 

احياي جنگل هاي كره زمين به هـدايت حرفـه أي نيـاز دارد يعنـي                 ♦
كارشناساني كه به ما بگويند در كجـا و بـا چـه تركيبـي ، چـه نـوع                    

  .درختي كاشته شود

ــان و  ♦ جنگــل ب
  جنگل كار

قاضا براي هيدرولوژيـست هـايي بـاال مـي          با گسترش كميابي آب ، ت      ♦
رود كه در زمينه مديريت آبخيزداري و منابع آب و كـارآيي منـابع و               

  .مصرف آب به ما مشورت دهند

  هيدرولوژيست ♦

 يا در زمينه حيوانات بـزرگ يـا حيوانـات           "تاكنون دامپزشكان اصوال   ♦
بـا پيـشي گـرفتن رشـد پـرورش مـاهي            . كوچك تخصص داشته اند   

 ، دامپزشكان دريـايي بـه شـدت         2010ت گاو ، تا سال      برتوليد گوش 
  .مورد نياز خواهند بود

دامپزشــــــك  ♦
  آبزيان

با روشن شدن اين واقعيت كـه اصـول بنيـادين اكولـوژي ، بايـد در                   ♦
ريـزي و سياسـت گـذاري اقتـصادي جـذب شـود ، بـه وجـود                    برنامه

  .اقتصادداناني نياز خواهيم يافت كه مانند اكولوژيست ها بينديشند

ــصاددان ا ♦ قتـــ
  زيست بومي

معماران ، اصول اكولوژي را مي آموزنـد تـا بتواننـد ايـن اصـل را در                   ♦
  .ساختمان هايي كه در آن زندگي يا كار مي كنيم به كار ببندند 

معمـــــــاران  ♦
ــست  زيـــــــ

  محيطي
ــا روي آوردن جهــان بــه دوچرخــه بــراي حمــل و نقــل و ورزش ،   ♦ ب

  .هاي دوچرخه بازار گرمي خواهند داشت  مكانيك
كانيــك هــاي م ♦

  دوچرخه 
با پيش بيني نصب ميليون ها تـوربين بـادي در دهـه هـاي آينـده ،                   ♦

تقاضاي شديدي در سرتاسرجهان براي مهندسان تـوربين بـادي بـه            
  .وجود خواهد آمد

ــان  ♦ مهندســــ
  توربين بادي
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  :مشاغل جديد در اقتصاد زيست بومي 
  

ل جديدي نيز به همراه مـي       بازسازي اقتصاد جهاني ، نه تنها صنايع جديد ، بلكه مشاغ          
 جديـد و متخصـصان جديـدي در هرحرفـه پديـد          "يعني در واقع حرفه هـاي كـامال       . آورد

براي مثال ، با اهميت يافتن روزافزون باد به عنوان منبع مهم انـرژي ، هـزاران                 . خواهد آمد 
 و  كارشناس هواشناسي باد مورد نياز خواهد بود تا سايت هاي بـالقوه بـاد را تحليـل كـرده                  

هرقـدر  . سرعت باد را زيرنظر قرار داده و بهترين سايت را براي نصب توربين انتخـاب كنـد                
داده هاي مربوط به منابع باد بهتر باشد ، اين صنعت از اثربخشي بهتري برخـوردار خواهـد                  

  .شد
  

انـدازه و طـرح     . مهندسان باد براي طراحي توربين هاي اختصاصي استخدام مي شـوند          
اين كار مهندسـان بـاد اسـت كـه          .  تواند باتوجه به سايت متفاوت باشد      مناسب توربين مي  

  .سازي توليد برق ، طرح ها را متناسب با وضعيت باد آماده كنند براي بيشينه
  

. معماري زيست محيطي نيز حرفه ديگري اسـت كـه بـه سـرعت رشـد خواهـد يافـت                   
 ، سـاختمان هـايي      درميان تابلوهاي راهنماي يك اقتصاد داراي پايداري زيـست محيطـي          

معماران زيست محيطي ، ساختمان هـايي       . وجود دارد كه با محيط زيست هماهنگي دارند       
را طراحي مي كنند كه از نظر مصرف مواد و انرژي كارآيي دارند و در آن ها تا حـد امكـان                

  .از گرما و سرماي طبيعي و نور طبيعي استفاده مي شود
  

 هــاي متخــصص 6د شــد ، بــراي هيدرولوژيــستاي كــه آب منبــع كميــابي خواهــ درآينــده
مــسئوليت آنــان ايــن اســت كــه چرخــه . آبخيزهــاي كــم آب تقاضــا بــسيار بــاال خواهــد بــود

هيدرولوژي ، از جمله حركت آب زيرزميني را بفهمند و عمق سرچشمه هاي زيرزميني آب را                

                                                            
6 ‐ hydrologist متخصص ، hydrologyايش ، جريان ، توزيع و خواص آب روي كره  است كه علمي است كه با پيد

  .زمين و جو سروكار دارد
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اي آبخيـزداري  ه اين متخصصان در قلب رژيم. بشناسند و بازدهي پايدار آن ها را تعيين كنند 
  .قرار دارند

  
با جابه جايي جهان از اقتصاد دورريختني ، به وجود مهندساني نياز خواهيم داشت كـه   

بـه محـض    .  از خودرو گرفته تا كامپيوتر       –محصوالتي طراحي كنند كه قابل بازيافت باشد        
جـدا  آنكه محصوالتي طراحي كرديم كه قطعات و مواد آن به سرعت و به آساني از يكديگر                 

  .شوند، بازيافت كامل آنها به نسبت ساده خواهد بود 
  

 متفـاوت بـا تكنولـوژي    "تكنولوژي هايي كه براي بازيافت به كار مي روند گاهي كـامال    
هايي هستند كه در فرآيند ساخت آن محصوالت از ماده خـام ، مـورد اسـتفاده قـرار مـي                     

 درصد از كـل فـوالد از        60 "تقريبابراي مثال ، در صنعت فوالد اياالت متحده ، كه           . گيرند
شود، تكنولوژي هاي به كار رفته برحسب موادي كه به فرآيند خورانده مي               قراضه توليد مي  

فوالدي كه در كوره هاي داراي قوس الكتريكي و با قراضه توليـد مـي               . شود ، فرق مي كند    
 كه از آهـن      ي Open-hearthشود ، به مراتب انرژي كمتري مصرف مي كنند تا كوره هاي             

مهندسان بازيافت مـسئول بـستن چرخـه مـواد و تبـديل اقتـصاد               . مذاب استفاده مي كند   
  . بازيافتني هستند"مبتني بر جريان خطي به اقتصاد كامال

  
در كشورهايي كه از منابع سرشار انرژي حرارت مركزي زمين برخوردارند ، اين برعهده              

ن سايت را بـراي نيروگـاه هـاي تـامين           زمين شناسان حرارت مركزي زمين است كه بهتري       
بازآموزي زمـين شناسـان     . انرژي يا اتصال مستقيم براي گرم كردن ساختمان ها برگزينند         

متخصص كشف نفت براي مسلط شدن به تكنولوژي هاي حرارت مركزي زمـين ، يكـي از                 
  .راه هاي پاسخ گويي به موج شديد تقاضا براي اين گونه زمين شناسان است

  
ر است كه هرچه زودتر تا دير نشده ، جمعيت جهان تثبيـت شـود ، در جوامـع                   اگر قرا 

ايـن بخـش كـه      . جهان سوم به قابله هاي متخصص تنظيم خانواده بسيار زيادي نياز داريم           
رشد بااليي خواهد داشت ، به مقدار زياد در كشور هاي درحال توسعه متمركز خواهد شـد                 

همـين  . و امكانات تنظـيم خـانواده دسترسـي ندارنـد     كه در آن ميليون ها زن به برنامه ها          
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مشاوران تنظيم خانواده كه در مـورد بهداشـت بـاروري و اسـتفاده از داروهـا و ابـزار ضـد                      
حاملگي مشاوره مي دهند، مي توانند در كنترل اشاعه بيماري ايدز نيز نقـش مهمـي ايفـا                  

  .كنند
  

نياز به مهندسان سيـستم هـاي       نياز مهم ديگر ، به ويژه در كشورهاي درحال توسعه ،            
بهداشتي است كه مي توانند سيستم هاي فاضالبي طراحي كنند كه به آب وابسته نباشد و                

با آشكار شـدن    . اين روندي است كه هم اكنون در كشورهاي دچار كمبود آب جريان دارد            
اب اين حقيقت كه استفاده از آب براي شستن فضوالت استفاده نابخردانه از يك منبع كمي              

امروزه ، با غـرق     . است ، به نسل جديدي از مهندسان بهداشتي نياز وسيعي خواهيم داشت           
كودهـاي شـيميايي    (هاي دريايي در زير جريان هايي از مواد مغذي مانند             شدن اكوسيستم 

، شـستن فـضوالت بـا آب ديگـر پـذيرفتني            ) كه باعث برهم زدن تعادل موجود مي شـوند        
ژيك كه در اثر روش دفع فضوالت مبني بر آب پديد مي آيـد            به جز فروپاشي اكولو   . نيست  

هاي به مراتب مهم تري وجود دارد ، از جمله نوشيدن ، حمام               ، براي استفاده از آب اولويت     
  .كردن و آبياري 

  
 با كمياب شدن زمين حاصـلخيز بـراي كـشت و زرغ بـه               "تخصص ديگري كه احتماال   

اسـت كـه در     ) agronomist(رشناس زراعتي   سرعت در كشاورزي اهميت خواهد يافت ، كا       
اين شغل مستلزم داشـتن مهـارت در   . كشت چندمحصوله و ميان محصولي متخصص باشد     

 متناسب باشـد بـا يـك چـرخش سـخت و مـنظم               "انتخاب محصولي است كه بتواند كامال     
محصول در مناطق مختلف و نيز به روش هاي كشاورزي كه كشت چندمحصوله را تسهيل               

  .لط باشدمي كند مس
  



  23

  شود  هايي كه در اقتصاد زيست بومي شكوفا مي حرفه
  

  حرفـه  شــرح
كارشناسان هواشناسي باد ، در اقتصاد انرژي نوين همان نقـشي            ♦

را ايفا مي كنند كه زمين شناسـان متخـصص نفـت در اقتـصاد               
  .قديمي داشتند

كارشـــــناس  ♦
  هواشناسي باد

 ، به ميليـون     اگر قرار است به زودي جمعيت جهان تثبيت شود         ♦
  .ها قابله متخصص تنظيم خانواده نياز داريم 

ــه ♦ ــاي  قابلـ هـ
ــصص  متخـــ
ــيم  تنظــــــ

  خانواده 
احياي جنگل هاي كره زمـين بـه هـدايت حرفـه أي نيـاز دارد                 ♦

يعني كارشناساني كه به ما بگويند در كجا و با چه تركيبي ، چه             
  .نوع درختي كاشته شود

جنگل بـان و     ♦
  جنگل كار

ب ، تقاضا براي هيدرولوژيـست هـايي بـاال          با گسترش كميابي آ    ♦
مي رود كه در زمينه مديريت آبخيزداري و منابع آب و كـارآيي             

  .منابع و مصرف آب به ما مشورت دهند

هيدرولوژيـــس ♦
  ت

 يـا در زمينـه حيوانـات بـزرگ يـا            "تاكنون دامپزشـكان اصـوال     ♦
بـا پيـشي گـرفتن رشـد        . حيوانات كوچك تخصص داشـته انـد      

 ، دامپزشـكان    2010د گوشت گاو ، تا سال       پرورش ماهي برتولي  
  .دريايي به شدت مورد نياز خواهند بود

دامپزشـــــك  ♦
  آبزيان

با روشن شدن اين واقعيت كه اصول بنيادين اكولوژي ، بايـد در              ♦
ريزي و سياست گذاري اقتصادي جذب بشود ، بـه وجـود              برنامه

اقتــصادداناني نيــاز خــواهيم يافــت كــه ماننــد اكولوژيــست هــا 
  .شندبيندي

ــصاددان  ♦ اقتــ
  زيست بومي

معماران ، اصول اكولوژي را مي آموزند تا بتوانند ايـن اصـول را                ♦
در ساختمان هايي كه در آن زندگي يا كار مـي كنـيم بـه كـار                  

  .ببندند 

معمــــــاران  ♦
ــست  زيــــــ

  محيطي
با روي آوردن جهان به دوچرخه بـراي حمـل و نقـل و ورزش ،                 ♦

  .اشت هاي دوچرخه بازار گرمي خواهند د مكانيك
مكانيك هـاي    ♦

  دوچرخه 
با پيش بيني نصب ميليون ها توربين بادي در دهه هاي آينده ،              ♦

تقاضاي شديدي در سرتاسرجهان براي مهندسان توربين بـادي         
  .به وجود خواهد آمد

ــان  ♦ مهندســـ
  توربين بادي



  24

  
  :سرمايه گذاري در انقالب زيست محيطي 

  
 اقتصادي بتوانـد پايـدار شـود ، معـرف           اي كه پيشرفت    بازسازي اقتصاد جهاني به گونه    

جابه جايي مفهومي آن همانند انقـالب       . عظيم ترين فرصت سرمايه گذاري در تاريخ است         
از نظر مقياس ، انقالب زيست محيطي را مي توان با انقـالب             . كپرنيكي قرن شانزدهم است   

 اقتـصاد   انقـالب كـشاورزي ، بازسـازي      . هاي كشاورزي و صنعتي ما قبل آن مقايـسه كـرد          
غذايي را به همراه آورد و الگوي زندگي كوچ نشيني را كه بر شكار و گردآوري غذا مبتنـي                   

  .بود ، به الگوي زندگي اسكان يافته مبتني بر زراعت در خاك تبديل كرد
  

هرچند كشاورزي به عنوان مكمل شكار و گردآوري مواد غـذايي آغـاز شـد ، ولـي بـه                    
انقالب كشاورزي مـستلزم پـاك سـازي        .  روش ها گرديد   تدريج به طور كامل جايگزين اين     

. يك دهم از سطح زمين هاي كره زمين از علف يا درخت بود تا بـراي شـخم آمـاده شـود                     
 ميوه چين كه چندان تـاثيري بـر كـره زمـين نداشـت ، ايـن                  -برخالف فرهنگ شكارچي    
  . سطح كره زمين را دگرگون ساخت "فرهنگ نوين زراعت ، عمال

  
عتي طي دو قرن حـاكم بـوده اسـت ، هرچنـد در برخـي از كـشورها هنـوز                     انقالب صن 

بنيان آن برجـا بـه جـايي منـابع انـرژي از چـوب بـه                 . مراحل آغازين خود را طي مي كند      
سوخت هاي فسيلي استوار بود كه تحولي است كه صحنه را براي گـسترش انبـوه فعاليـت            

ه بـرداري از مقـادير عظـيم انـرژي          در واقع ، ويژگي ممتاز آن بهـر       . اقتصادي آماده ساخت  
انقـالب كـشاورزي سـطح زمـين را دگرگـون سـاخت و              . فسيلي براي مقاصد اقتصادي بود    

  .انقالب صنعتي در حال تغيير شكل جو زمين است 
  

بهره وري اضافي كه انقالب صنعتي فراهم آورد ، نيروهاي خالق عظيمي را آزاد ساخت        
اي زندگي و درعين حال عامل ظهور عـصري شـد           و نيز باعث پيدايش الگوهاي جديدي بر      

كه در تاريخ زندگي انسان از نظر محيط زيست ، ويرانگرترين بوده است و جهان را به طور                   
انقالب زيـست محيطـي در يـك        . جدي در مسير سقوط تدريجي اقتصادي قرار داده است        
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انرژي وابسته انـد    هر دو به جابه جايي به منبع جديد         . چيز با انقالب صنعتي شباهت دارد       
و انقالب زيست محيطي مانند دو انقالب پيـشين خـود ، كـل جهـان را تحـت تـاثير قـرار             

  .خواهد داد
  

انقـالب  . البته از نظر مقياس ، زمان بندي و منشاء اين سه انقالب با هم تفاوت دارنـد                  
كـه  درحـالي  . زيست محيطي بر خالف دو انقالب ديگر بايد طي چند دهه به سرانجام رسد  

محرك دو انقالب ديگر ، اكتشافات جديد و پيـشرفت هـاي تكنولـوژي بـوده اسـت ، ايـن                     
  .انقالب را بيشتر غريزه ما براي بقا به پيش مي برد

  
ميـزان  . هرگز موقعيتي اين چنين در گذشته براي سرمايه گذاري پيش نيامـده اسـت               

ي دهد مبني بر اين كه      پولي كه جهان اكنون ساليانه صرف نفت مي كند ، به ما بصيرتي م             
 ، جهـان    2000در سـال    . چقدر پول مي توانيم در اقتصاد زيست بومي صرف انرژي كنيم            

اگـر  .  ميليـون بـشكه در روز        76 ميليارد بشكه نفت مصرف كرده است ، يعنـي           28حدود  
 ميليـارد دالر صـرف      756 دالر محاسبه كنيم ، در يـك سـال           27قيمت هر بشكه نفت را      

براي توليد اين مقدار انـرژي ، چنـد تـوربين بـادي و چنـد پانـل                  . است  مصرف نفت شده    
  خورشيدي و چاه حرارت مركزي زمين الزم است ؟

  
تفاوت عمده ميان سرمايه گذاري روي سوخت هاي فسيلي و سرمايه گذاري در نيروي              
باد و سلول هاي خورشيدي وانرژي حرارت مركزي زمين اين اسـت كـه گـروه دوم انـرژي                   

اگر پولي كه طـي     .  ها خشك نخواهد شد    "چاه"اين  . ياز را تا ابد تامين خواهند كرد      مورد ن 
يك سال صرف نفت شده ، در توربين هاي بادي سرمايه گذاري شده بود ، برق توليد شده                  

  .براي تامين        يك پنجم نيازهاي جهان كافي تر بود
  

اتمام رسـيدن سـوخت هـاي       سرمايه گذاري در زيرساخت اقتصاد نوين انرژي كه با به           
اين سرمايه گـذاري شـامل      . فسيلي سرانجام اجباري خواهد شد ، البته بسيار سنگين است         

خطوط انتقالي است كه سايت توربين هاي بادي را بـه مـصرف كننـدگان بـرق و خطـوط                    
. اي متصل نمايد كه منابع تامين هيدرژن را به مصرف كننده نهـايي وصـل مـي كننـد                    لوله
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 خطوط انتقال بـرق و خطـوط لولـه گـاز            –ز زيرساخت موجود اقتصاد انرژي      بخش مهمي ا  
شبكه توزيع محلي خـط لولـه گـاز         .  در اقتصاد نوين نيز قابل استفاده خواهد بود        –طبيعي  

  .طبيعي را در شهرها گوناگون به راحتي مي توان براي انتقال هيدرژن به كار بست 
  

سعه ، نويـدهاي بـسياري دارد ، از جملـه           منابع جديد انرژي براي كشورهاي درحال تو      
كاهش وابستگي به نفت وارداتي و آزادسازي سرمايه براي سرمايه گذاري در منـابع انـرژي                

هرچند كشورهاي معدودي ميدان هاي نفتي دارند ، ولي همـه كـشورها از انـرژي             . داخلي  
 اقتصادي و ايجاد    اين تكنولوژي هاي جديد انرژي ، براي توسعه       . باد و خورشيد برخوردارند   

  .شغل ، موهبتي خدا داده به شمار مي آيند
  

 به اين   " به سرعت رشد خواهد كرد ، صرفا       "سرمايه گذاري روي كارآيي انرژي احتماال     
 در تمام كشورها ، صنعتي و درحال توسـعه ، انـرژي صـرفه               "واقعا. دليل كه سودآور است     

يگزيني المـپ هـاي روشـنايي ناكـاري     جا. ترين منبع انرژي جديد است جويي شده ، ارزان 
هاي كم مصرف و بسيار كاراي فلورسنت ، نرخ بازگشتي ارائـه مـي دهـد كـه                    نئون با المپ  

  .تواند با آن رقابت كند هيچ بازار بورسي نمي
  

بـراي  . همچنين در اقتصاد غذايي نيز فرصت هاي سرمايه گـذاري فراوانـي وجـود دارد         
 درصـد و    50 تـا    " سال آينده احتماال   50 دريايي ، در     مثال ، تقاضاي جهاني براي غذاهاي     

 كـه درحـال     –حتي بيشتر افزايش خواهد يافت و اگر چنين شود ، بـازده پـرورش مـاهي                 
 بايد سه برابر شود و سرمايه گذاري در اين زمينـه نيـز   – ميليون تن است  31حاضر سالي   

 11 از   "احتمـاال ) aquaculture(هرچند رشد پرورش آبزيـان      . يابد    با همين نرخ افزايش مي    
 اين رشـد همچنـان بـاال        "درصد ساالنه در دهه گذشته پايين تر خواهد آمد ، ولي احتماال           

  .گذاري آينده فرصت نويدبخشي است  خواهد بود و براي سرمايه
  

 113درحـال حاضـر ، درخـت كـاري ، حـدود             . درخت كاري نيز وضـع مـشابهي دارد       
 درصدي آن همراه با بهبود مستمر بهـره         50گسترش  . ميليون هكتار   را پوشش مي دهد         

وري ، هر دو براي پاسخگويي به نياز آينده ضروري خواهد بود و يكي از فـشارهايي را كـه                    
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اين نيز خود فرصـت عظيمـي       . باعث ازبين رفتن جنگل ها شده است ، از ميان بر مي دارد            
زيست محيطي به   "ثير انقالب   هيچ بخشي از اقتصاد جهاني از تا      . براي سرمايه گذاري است   

در اين اقتصاد نوين ، برخـي شـركت هـا برنـده و شـماري ديگـر بازنـده                    . دور نخواهد ماند  
اي  آنان كه ظهور اقتصاد زيست بومي را پيش بيني كرده اند و براي آن برنامـه               . خواهند بود 

ر را بـه    دارند ، برندگان اين وضعيت هستند و آنان كه به گذشته چسبيده انـد ، ايـن خطـ                  
  7.جان خريده اند كه به آن گذشته بپيوندند
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