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 پیشگفتار مترجم
 

ــرد نیـکو سخن کهن  بـپرسیـدم از مـ کو به سال و خرد ُبد   کسی 
ــکتــر   کـه  را  نـزد او  راه   کـه از ما به یـزدان که نزدیکتـر  بـاری

گـزین  چو خواهی ز پروردگار آفریــن  چنین داد پاسخ که دانش 
 فردوسی

 

یک » پرفروشمجموعه  های کتابسری از « اقتصاد محیط زیست»کتاب 
کسفوردانتشارات  0«مقدمه بسیار کوتاه  1100است که در سال  دانشگاه آ

پر نمودن شکاف بین کتب این مجموعه با هدف  های کتابمنتشر شد. 
کادمیک و کتبی که بتوانند مرجع   های طیفبرای خوانندگانی از خوبی آ

اصول و مفاهیم  دارد تالشنیز  حاضر کتاب. شوند میمتنوع باشند منتشر 
در سطوح  محیطی زیست های سیاستو  ها انتخابمسائل، اقتصادی 

دانشجویان اقتصاد و  لزوما  ی تشریح کند که را برای خوانندگان محلی و جهانی
 .متخصصان اقتصادی نیستند

برای انتقال و ارائه مفاهیم از نمودارهای  یدر حالی که اکثر کتب اقتصاد
، نویسنده مفاهیم اقتصاد کنند میپیچیده و ریاضیات گسترده استفاده 

 است. شرح داده اقتصاد ریاضی های تکنیکفارغ از  محیط زیست را
 تواند می نداشته ونیاز  اقتصاد علماز  پیشیندانش به  مطالعه کتاب بنابراین

اقتصاد، منابع های  رشتهزیست در   برای درس اقتصاد محیط مقدمه خوبی
. ضمن اینکه باشدمرتبط  های رشتهو دیگر  طبیعی و محیط زیست

و مند به مسائل اقتصادی محیط زیست  خوانندگان عمومی عالقه
 مخاطبان اصلی کتاب هستند.این حوزه  گذاران سیاست

 آمادهدر ترجمه کتاب حداکثر تالش انجام شده تا متنی روان و یکدست 
متوجه مترجم است و مفاهیم شود. بدیهی است هرگونه ایراد و خطا در متن 

با عناوین  ترجمه فارسیدر دو بخش آخر که الزم به ذکر است نه نویسنده. 
                                                                                               
1. www.veryshortintroductions.com 
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در نسخه « و مباحثی بیشتر ها پرسش»و « نکته از اقتصاد محیط زیست ده»
از سایت اینترنتی انتشارات  ها بخشاین . انگلیسی کتاب وجود ندارند

کسفورد ترجمه   که پس از انتشار نسخه فیزیکی کتاب، اند شدهدانشگاه آ
پانویس ی در متن فارسی تعداد همچنیناست.  شده عرضه خوانندگانبرای 

توسط مترجم افزوده شده تا برخی مفاهیم اقتصادی برای خواننده گرامی 
 شوند. تر روشن

که زمینه  و همکاران ایشان در نشر آماره پرست نوعدر پایان از جناب آقای 
امیدوارم ترجمه این کتاب گامی کنم.  انتشار کتاب را فراهم نمودند تشکر می

گاهی از مسائل  بهبودهرچند اندک باشد برای  به ویژه تغییر  محیطی زیستآ
و جهانی که در آن زندگی  ماناصلی کشور مسئلهکه دیر یا زود به  ،اقلیم

 .شود میتبدیل  کنیم می
 

 کاظم بیابانی خامنه
 8931 بهار



 

 

 
 نویسنده قدردانی

 
کلیدی اقتصاد محیط زیست به  های ایدههدف این کتاب ارائه 

که در آن  .بخش وسیعی از عموم مردم است خوانندگانی که به جهانی 
اقتصادی و محیط زیست و  های فعالیت، رابطه میان کنیم میزندگی 

کیفیت  محیطی زیست های سیاستبالقوه  های ظرفیت برای بهبود 
که ما و  . ، عالقه دارندلذت ببریم آن بتوانیم آتی از های نسلزندگی 

کارهای منتشر شده اقتصاددانان  و مباحث و  پرشمارکتاب مبتنی بر 
که من در طول سالیان  ت در آن شرک بسیارمناظرات سیاستی است 

 .ام داشته
من در تفکر درباره  بخش الهاممرحوم پروفسور دیوید پیرس اولین 

مسائل اقتصاد محیط زیست بود. تعهدی که دیوید در بهبود دادن 
داشت را ستایش  محیطی زیستتفکر اقتصادی درباره سیاست 

که او  به خاطرو امیدوارم  کنم می شفافیت و وضوح و قدرت انتقالی 
کتاب داشت بخشی از موه بت او به من رسیده باشد و شاید در این 

 راه یافته باشد.نیز 
کتاب را با  گذشته، مباحث این  موفقی از  های نسلدر طول دو دهه 

و از تجربیات،  ام گذاشتهدانشجویان در دانشگاه کالج لندن به بحث 
 .ام آموختهدشان به محیط زیست بسیار هنقد ادراکی و تع

کسفورد، آندره کتاب در انتشارات دانشگاه آ آ کیگان و  از ادیتورهای 
سپاسگزارم.  هایشان تشویقو  ها توصیهاما مرچانت، به خاطر 

کسفورد و تونی الن   به خاطرهمچنین از داوران انتشارات دانشگاه آ
 .کنم میمطالعه دقیق و نظراتشان بر نسخه اولیه تشکر 
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 دانشگاهدر اقتصاد  تمام ت استادن اسمییودرباره نویسنده: است
موسسه مطالعات مالیه کالج لندن است. او معاونت مدیریت در 

، رئیس دپارتمان اقتصاد و رئیس اجرایی دانشکده علوم عمومی
اجتماعی و تاریخی را در سابقه دارد. وی در دانشگاه کالج لندن به 
تدریس اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد محیط زیست به دانشجویان 

عضو پنل وی همچنین . پردازد میکارشناسی و تحصیالت تکمیلی 
کادمیک  صاد محیط زیست است و دولت انگلستان در اقت DEFRAآ

نظیر سازمان  و دولتی المللی بین های سازمانبه عنوان مشاور در 
محیط زیست بریتانیا، سازمان محیط زیست اروپا و صندوق 

 .کند میکار  پول المللی بین
 



 

 

 
 نویسنده پیشگفتار

 
گسترده، اقتصاد محیط زیست  گذاریتأثیرچگونگی  به تعبیری 

بر محیطی که در آن زندگی  را اقتصادی های سیاستو  ها فعالیت
 .کنند می. بعضی از تولیدات آلودگی ایجاد کند میمطالعه  کنیم می

باران اسیدی ایجاد کنند و  توانند می ها نیروگاه های آالیندگی، مثال  
همچنین در گرمایش جهانی نقش داشته باشند. تصمیمات مصرفی 

شتر یبرای مثال مصرف ب ،گذارند میر یست تأثیط زیز بر محیخانوار ن
یا  سوزی زبالهباشد که برای  هایی زبالهبه معنای تولید بیشتر  تواند می

 .شوند میدفن زباله فرستاده 
فعالیت اقتصادی  ناپذیر اجتناببا این حال، آلودگی نتیجه 

 کننده آلوده های بنگاه توانند می محیطی زیست های سیاستنیست. 
ملزم کرده و مردم را به تغییر رفتارشان  هایشان آالینده سازی پاکرا به 

کلی این اقدامات شامل برخی  کنند. اگرچه به طور   ها هزینهتشویق 
تجهیزات کنترل آلودگی هستند. بنابراین یک  همچون هزینه نصب

اقتصادی.  های هزینهبستان وجود دارد: محیطی تمیزتر، اما با -بده
بستان را مورد توجه قرار -اصلی اقتصاد محیط زیست این بده سؤاالت

 :دهند می
  اگر حفاظت از محیط زیست پرهزینه است، برای کنترل آلودگی

کنیم؟ آیا کاهش آلودگی به صفر ارزشمند است،  چقدر باید هزینه 
 ها آنرا به دلیل منافع اقتصادی مرتبط با  ها آلودگییا باید برخی از 

 پذیرفت؟
  منافعی که مردم از یک  توانیم می، چگونه ها گیری تصمیمدر این

کنیم؟ آورند می به دستمحیط زیست کمتر آلوده   را ارزیابی 
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 ؟ آیا باید باشندچگونه برای کاهش آلودگی  یدولت های سیاست
وضع  )توسط مبتنی بر بازار را محیطی زیست های سیاست

به منظور ایجاد  ها آالیندهمبادله استفاده از مالیات بر آلودگی یا 
 اتخاذ کنیم؟ («تولید و مصرف سبز»انگیزه برای 
ن یا اندیشیدن درباره یرا برا یارچوبهچ زیست طیاقتصاد مح

قبیل اختالفات  از یانبوه مسائل مهم مرکز که در کند میمسائل فراهم 
، ای هسته ی، انرژاقلیم تغییر نظیر یعموم های بحثو  یاسیس
 .ك قرار داردیترافازدحام افت و یباز

 



 

 

 
 .8 فصل

 اقتصاد و محیط زیست
 

 چرا اقتصاد محیط زیست؟
در حالی از خواب بیدار  0852دسامبر  5صبح روز جمعه  ها لندنی

غلیظ، مایل به زرد و اسیدی پوشیده شده بود؛  شدند که شهر با مه
ذراتی که قدرت دید را تا کمتر از چند متر کاهش داده و گلوی 

گرفته بودشهروندان  سرد شده بود و ذرات  ای هفته. آب و هوا چند را 
خانگی، صنایع و  های سنگحاصل از سوختن زغال  گوگرد

از هوای سرد در نزدیکی  ای الیهدیزلی جدید لندن توسط  های اتوبوس
تا زمان تغییر و تا پنج روز  0وارونگی دما دام افتاده بود. سطح زمین به

از زندگی شهری متوقف شد.  ای عمدهجهت باد ادامه داشت. بخش 
یر درستی حرکت با امید به اینکه خودروهای جلویی در مس ها راننده

که طبق  کردند میحرکت  ها آنعقب  های چراغبه  نگاه، با کنند می
. شدند میبا برخورد با وسایل جلویی متوقف  ها آنبرخی از  ها گزارش

گران قادر به دیدن جریان  رویدادهای ورزشی به دلیل اینکه تماشا
شکاری در شهر  های سگمسابقه  .مسابقه در زمین نبودند لغو شد

مکانیکی نبودند  های خرگوشدیگر قادر به دیدن  ها سگ وقتیوایت 

                                                                                               
Temperature Inversion .0 ترین  : معکوس شدن رفتار عادی دما در تروپوسفر )پایین

جو نزدیک سطح زمین( به صورتی که الیه هوای سرد در نزدیک سطح زمین توسط 
گرم پوشانده شده است. در حالی که در حالت عادی با افزایش ارتفاع  یک الیه هوای 

یابد. وارونگی دما از جمله دالیل آلودگی هوا در شهرها است که در  هش میدما کا
 مترجم -تهران و دیگر مناطق ایران نیز شایع است
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 سدلرز ولز تئائر در سالن التراویاتا رها شد. در روز شنبه، از اجرای اپرای
کار  تئاتر نفوذ کرده و سالن زیرا مه به  ،شد نظر صرفهمان ابتدای 

 .و حضار شده بود ها خواننده تنگی نفسموجب سرفه و 
که در زبان محلی ها مدتلندن  نام  سوپ نخود با مه غلیظش 

 کامال   یاما این پدیده در مقیاس ،شد میشناخته  بود شده گذاشته
در آن زمان  ها تخمینداشت.  ای کننده ویرانمتفاوت بود و پیامدهای 

کی از  که  اینحا نفر در اثر این مه جان خود را از دست دادند،  6666بود 
سه برابر بیشتر کرده است. خشم تا ای اخیر، این رقم را گرچه برآوردها

جدید منجر شد. اقدام  یبه وضع قوانین مستقیما  عمومی در این باره 
ک مختلف  های بخشهای بدون دود را در  ناحیه 0854سال  0هوای پا

که  ، سوزاندن روباز زغالبه جای  کرد میرا ملزم  خانوارلندن معرفی کرد 
 های بخارییا  بسته سوختی های کورهغیر دودزا در  های سوختاز 

گازی برقی کنترل  گذاری قانونکه شروع  اقدامی ،استفاده کنند و 
 بود. آلودگی مدرن بریتانیا

 «2بهار خاموش»کتاب پس از انتشار  خشم عمومی چند سال بعد،
کارسون و طبیعت شناس زیستتوسط  0842در سال  ، 0شناس راشل 

را نیز به همراه  آمریکا سریع در ایاالت متحدهیک پاسخ سیاسی 
، اثرات اکولوژیکی متقاعدکنندهداشت. کارسون در گزارشی دقیق و 

آن به صورت اسپری  کارگیری بهو  6DDTاز جدی استفاده گسترده 
کشتن  کننده ضدعفونیهوای  را مورد توجه قرار داد. او  حشراتجهت 

استدالل کرد که این سم وارد زنجیره غذایی حیات وحش شده و 
                                                                                               
1. The Clean Air Act 
2. Silent Spring 
3. Carson, Rachel 
4. Dichlorodiphenyltrichloroethane 
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کاهش شدید جمعیت پرندگان و پستانداران در یک منطقه  منجر به 
وسیع شده است. عالوه بر این، اثرات آن سالمت انسان را نیز تهدید 

. تاثیر دشو می، زیرا باقیمانده سم وارد زنجیره غذایی انسان کند می
آسیب به حیات  ازنتیجه مشاهدات کارسون  به خاطر صرفا  کتاب 

 های نوآوریهشدار داد که  ای بالقوهمورد خطرات  وحش نبود. او در
کن توانند می کنترل نشدهعلمی  خطراتی ، دنبرای محیط زیست ایجاد 

 جدیِد  صنایع درباره ایمنی محصوالِت  کننده گمراهکه بیانگر ادعاهای 
اینها توسط مقامات دولتی است.  تأمل بیسودمندشان و پذیرش 

کندی را به  جمهور رئیسبه این کتاب،  انهعمومی خشمگین واکنش
. وقتی پیام این کتاب مجبور کردتحقیق در مورد ادعای این کتاب 

 DDT شد، اقدام سیاستی اساسی در پیش گرفته شد. استفاده از تأیید
محیط زیست از حفاظت  سازمانشد، محدود و در نهایت ممنوع 

شد و در طول ده سال پس  تأسیس 0866در سال آمریکا ایاالت متحده 
 .محکم معرفی شدو جدید  محیطی زیستاز آن، بستری از قوانین 

 -بهار خاموش  ی ازو خشمگین لندن 0852آلودگی  -هر دو اتفاق 
در  مؤثربه عنوان عاملی را ظهور نگرانی عمومی در مورد محیط زیست 

. اقدامات قانونی که به عالمت داد گذاری قانونو  یسیاستاقدام 
گرفت، به هیچ وجه اولین قوانین  دنبال هر دو رویداد انجام 

در هر دو کشور نبود. در انگلستان، آلودگی صنعتی از  محیطی زیست
. شد مینظارت و کنترل  0940در سال  0بازرسی قلیایی اجرایزمان 

به جای دولت فدرال  عمدتا  ، مقررات آلودگی آمریکا در ایاالت متحده
، اما این مسئله دچار تغییر بوددر هر ایالت به طور جداگانه مورد توجه 

در واکنش به  0855شد و سیاست کنترل آلودگی هوای ملی در سال 
                                                                                               
1. The Alkali Inspectorate 
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و سایر مشکالت وضع گردید. با این وجود  آنجلس لسآلودگی هوای 
شناخت عمومی در  های نشانهق شاید یکی از نخستین این دو اتفا

که  کیفیت محیط زیست بود  مسائل فنی  صرفا  مورد مسائل مربوط به 
شیوه  در جانمایهبلکه  شود نمیرا شامل  ها کارخانهمربوط به ایمنی 

نیازمند تغییر رفتار و گاهی اوقات  و قرار دارد مصرف و سبک زندگی ما
اسر حوزه گسترده اقدامات عمومی و تر سرد یناخوشایند های انتخاب

 .است خصوصی
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و  0بستانهاـ  بدهن یل ایه و تحلیتجز یبرا یراه زیست طیاقتصاد مح
. بدون شک شدت فشار عمومی برای اقدام، کند میفراهم  ها انتخاب

آسانتر  نسبتا  ی را برای سیاستمداران آن زمان تسیاستصمیمات 
 ساخت. 

                                                                                               
1. Trade-Offs 


