
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  االفصلل  االساددسس:  ااقتصادديیاتت  االبيیئة  

  االمجمووعة  االثانيیة  
	   	  



  ااستنززاافف  االموواارردد:
    

كبرر  ووذذلكك  ألنن  االحضاررةة  االبشرريیة  االحاليیة  أأاالموواارردد  االقابلة  للنضووبب  هھھھي  االتي  تقلقق  بالل  االعالمم  بقددرر  
	تامم.تعتمدد  عليیهھا  ااعتمادداا ً شبهھ    
ساسس  أأساسيیة  وواالمعاددنن  االررئيیسيیة  االتي  يیتززاايیدد  ااستخدداامهھا  باضططرراادد  ألنهھا  ااألفهھي  تشملل  مصاددرر  االططاقة  

  هھھھذذهه  االحضاررةة.
منن    يي  تكلفة  ااالستنززااففأأشاررةة  في  االفصلل  االخامسس  ضررووررةة  إإددخالل  تكلفة  االفررصة  االبدديیلة٬،  ااإلكما  تمتت  

  مثلل  للموورردد  االقابلل  للنضووبب.  ااألجلل  االتخصيیصص  أأ
  
	وو  االتقصي  هھھھوو  قرريي    حليیللوولل  منن  تناوولل  مووضووعع  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب  بالتأأوو  L.C.Gray	ثمم  تبعهھ    

	Haroldهھھھارروولدد  هھھھووتلنج    Hotling    ٬،  في  مقالتهھ  بعنوواانن  (ااقتصادديیاتت  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب  )  االتي
	Artherااكتشفهھا  آآررثرر  فيیشرر  Fisher    نن  سعرر  االموورردد  االقابلل  أأووضح  هھھھووتلنج  في  تلكك  االمقالة  أأ٬،  ووقدد

نن  يیززدداادد  سنوويیا ً بمعددلل  سعرر  االخصمم  ااالجتماعي  في  ظظلل  االمنافسة  االتامة  لكي  يیمكنن  أأبدد  الللنضووبب  
مثلل  بالنسبة  للمجتمع٬،  ووفي  أأططوولل  مددةة  ززمنيیة  ممكنة  .  لكي  يیتمم  ااستخدداامهھ  بمعددلل  أأاالمحافظظة  عليیهھ  االى  

  يیرراادد  االحدديي  بمعددلل  سعرر  االخصمم  ااالجتماعي  ووذذلكك  حسبب  االمعاددلة:  ااإلنن  يیتززاايیدد  أأالبدد    ااالحتكارر
  

  أأ)  في  حالة  االمنافسة  االتامة:  
Pt	  =	  P0	  (	  1	  +	  r)	  t	    

  
	نن:أأحيیثث      
Pt    االسعرر  في  االفتررةة  االززمنيیة  =t  
P0    االسعرر  في  االفتررةة  االززمنيیة  االحاليیة  =  
=  سعرر  االخصمم  ااالجتماعي     r	    
=  االززمنن  (عدددد  االسنووااتت)     t	    
  

  :  حتكاررااالبب)  في  حالة  
MR	  =	  Mr0	  (	  1+	  r	  )	  t  

  نن:  أأحيیثث    
.	  t     االفتررةة  االززمنيیةيیرراادد  االحدديي  في  ااإل=   	  MR  

  .يیرراادد  االحدديي  في  االفتررةة  االززمنيیة  االحاليیةااإل=   	  Mr0  
  

  لى:  إإتووصلل  هھھھووتلنج  
u    لى  سررعهھ  نضووبب  االموورردد  االقابلل  للنضووبب  بيینما  ااالحتكارر  يیبططؤؤهھھھا.إإأأنن  االمنافسة  تؤؤدديي  

u    نن  تتساووىى  في  كلل  االفتررااتت  االززمنيیة  لكي  يیمكننأأأأنن  االقيیمة  االحاليیة  للموورردد  االقابلل  للنضووبب  يیجبب  
  مثلل  عبرر  االززمنن.أأتخصيیصهھ  تخصيیصا ً 

  



نن  نضيیفف  للمعاددلة  تكلفة  االتلووثث  مما  يیجعلل  االسعرر  يیتززاايیدد  في  االفتررااتت  االقاددمة  بمعددلل  سعرر  أأوو  يیمكننا  
  تكلفة  تلووثث  )  لتكوونن  االمعاددلة  كالتالي  :    Eاالبيیئة  (    	االخصمم  ززاائددااً  

  
Pt	  =	  P0	  (	  1	  +	  r)t	  +E  

  
  )  هھھھي  تكلفة  تلووثث  االبيیئة  .    E(نن  أأحيیثث  

ذذااتهھ  تقلل    االووقتت  ووفيلى  تكلفة  ااالستنززاافف  يیقلل  ااستخدداامم  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب  إإبإضافة  تكلفة  االتلووثث  
  كانن  ااستخدداامهھ  يیلووثث  االبيیئة.    إإذذاا  للبيیئةمعددالتت  تلوويیثهھ  

  
  ووتأسيیسس  ناددييوواالنددووااتت  هھھھمم  مظظاهھھھرر  ااالهھھھتمامم  في  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب  تززاايیدد  االبحووثث  أأووكانن  منن  

    مناقشة:هھھھمم  ااهھھھدداافهھ  أأررووما  االذذيي  منن  
  

u  االعالميیة.  االقضايیا    

u  عامة.نسانن  بصفة  ااإل  هھھھموومم  

  
ووقدد  ددررااسة  االمررحلة  ااالوولى  للمووضووعع  االمشارر  إإليیهھ  فرريیقق  ددوولي  كلفف  منن  قبلل  هھھھذذاا  االنادديي    أأجررىىووقدد  
	Limitsاالفرريیقق  االعووااملل  االتي  تحدد  منن  االنموو  (  حصرر  to	  Growth  هھھھي:)  في  هھھھذذاا  االكووكبب  وو    

  
u  .االسكانن  

u  االززررااعي.  ااالنتاجج  

u  االططبيیعيیة.  االموواادد    

u  االصناعي.  ااالنتاجج  

u  .االتلووثث  

  
لى  إإ  ووحددوودد  االنموو  االخمسةاالددررااسة  االذذيي  ااستخددمم  نمووذذجا ً رريیاضيیا ً رربطط  بيینن  هھھھذذهه  االعووااملل    ووتووصلل  فرريیقق

    ما  يیلي:
  
ززاافف  ووااستن  وواالتصنيیع  وواالتلووثث  وواانتاجج  االططعامم  االعالمم٬،ااستمررتت  ااتجاهھھھاتت  االنموو  االحاليیة  في  سكانن    إإذذاا

فسووفف  يیتمم  االووصوولل  االى  حددوودد  نموو  فووقق  هھھھذذاا  االكووكبب  في  ووقتا ً ما  خاللل  االمائة  عامم    تغيیيیرر٬،بال    االموواارردد
    االقاددمة.

هھھھمم  االنتائج  االتي  تووصلل  لهھا  فرريیقق  االبحثث  اانن  يیحددثث  نقصص  مفاجئ  ال  يیمكنن  االسيیططررةة  عليیهھ  في  أأوومنن  
    وواالقددررةة  االصناعيیة.االسكانن  

ة  لفتررةة  ططوويیل  ووااالقتصادديي  االمحتمللااالستقرراارر  االبيیئي    ووإإيیجادد  حالة  االنموو٬،يیمكنن  تغيیيیرر  ااتجاهھھھاتت  
لل  بالبدد  وولى٬،ااألقرررر  شعووبب  االعالمم  االووصوولل  االى  االنتيیجة  االثانيیة  بددال ً منن    إإذذاا  مستقبالً؛ ء  في  فكلما  عُّجِ

    كبرر.أأاالعملل  على  تحقيیقهھا  كانتت  فررصة  نجاحهھا  



  
ابلل  هھوو  مثلل  االموورردد  االقف  االمتززاايیددةة٬،مثلل  للموورردد  االقابلل  للنضووبب  ذذيي  االتكاليیفف  االحدديیة  ااألاالتخصيیصص  

  هھ  يیختلففوولكنللنضووبب  ذذيي  االتكاليیفف  االحدديیة  االثابتة  في  اانخفاضض  االكميیة  االمستخررجة  مع  مرروورر  االووقتت  
    االمستخررجة.  ووفي  االكميیةعنهھ  في  سلووكك  االتكاليیفف  االحدديیة  لمنن  يیستخددمهھ  

  
  

نهھا  أأتيیتنبررجج    ددررككأأ  للنضووبب٬،  االقابلةللموواارردد    ووااالكتشافاتت  االمتووقعةباالعتبارر  االتقددمم  االتقني    ووبعدد  أأخذذهه
منن    فاالكتشافاتت  االجدديیددةة  تززيیدد  االبدديیلل.لى  االموورردد  االمتجدددد  إإمنن  االموورردد  االقابلل  للنضووبب    نتقاللااالتؤؤخرر  

حجمم  االموورردد  االررااهھھھنن  بيینما  يیحدد  االتقددمم  االتنقي  منن  ااررتفاعع  تكاليیفف  ااالستخررااجج  االحدديیة  بالقددرر  االذذيي  يیمكنن  
تخررجة  االكميیة  االمس  ووما  سيیززيیددةة  منن  االززمنن  نن  تررتفع  لفتررةة  منن  االززمنن  مما  سيیهھلكك  االتكاليیفف  االحدديیة  فتررأأ

    االمعني.منن  االموورردد  
    
  
نن  يي  نووعع  مأأيیحددثث    سيیكوونن  ااالنتقالل  تددرريیجيیا ً ووال  مثلل٬،أأكانن  تخصيیصص  االسووقق  للموواارردد  االناضبة    إإذذاا

كانن  تخصيیصص  االسووقق  للموواارردد  االقابلة    إإذذاا  االنموو٬،صحابب  فكررةة  حددوودد  أأااالنهھيیارر  االمفاجئ  االذذيي  تصووررهه  
  وومنننن  تتددخلل  االحكوومة  بططرريیقة  ما  لتصحيیح  مسارر  االسووقق  أأفمنن  االضرروورريي    كفؤؤ٬،للنضووبب  غيیرر  

    االحكووماتت:تددخلل    ططررقق
  

u  تكلفة  ااالستنززاافف  في  تكاليیفف  مستخررجي  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب  (تكلفة  االفررصة    ددخاللإإ
  ااالجتماعيیة).يي  االتكاليیفف  أأ  االبدديیلة٬،

u  ااستخدداامهھا.  كفاءةةووززيیاددةة  ااستخدداامم  االتقنيیة  االمووفررةة  للموواارردد  االقابلة  للنضووبب    تكيیفف    

u    ااالجتماعي.ااستخدداامم  سعرر  االخصمم  

u  منن  االموواارردد  االقابلة  ااستخدداامهھ  عاددةة  إإااستخدداامم  ما  يیمكنن    عاددةةووصناعة  إإبدداالل  ااإلصناعة    تشجيیع
    وواالصناعيیة  وواالبلدديیة.  وواالميیاهه  وواالمخلفاتت  االززررااعيیةلذذلكك  كالمعاددنن  االفلززيیة  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  إإعاددةة  ااستخدداامم    االموواارردد

  

إلعاددةة  ااالستخدداامم  هھھھي  االمعاددنن  االفلززيیة  (حدديیدد٬،ررصاصص٬،ززنكك٬،نحاسس٬،إإلخ)منن  أأهھھھمم  االمعاددنن  االقابلة   	  

في  ااستخررااجج  االمعاددنن  كلما  ززاادد  كميیهھ  االمعاددنن  االمستخررجة  ززاادد  تبعا  لهھا  تكلفتهھ  ااستخررااجهھ  وولذذلكك  تلجأ  
	االمنشأةة  إإلى  ااستخدداامم  االخاماتت  ااألقلل  جووددهه  أأوو  ااالستيیرراادد  منن  االخاررجج    

كنن  مع  تززاايیدد  ااالستخررااجج  وولتكاليیفف  ااستخدداامم  االخاماتت  ااألقلل  جووددهه  االتقددمم  االتقني  إإلى  تخفيیضض  قدد  يیؤؤدديي  
نفايیاتت  االمنتجاتت  االتي  تززيیدد  صعووبتهھ  ووبالتالي  ززيیاددةة  تكلفتهھ  ووااسعاررهه  ووتززدداادد  تكلفهھ  االتخلصص  منن  

مع  تززاايیدد  ترركزز  االسكانن  في  االمددنن  االكبيیررهه  "االتحضرر"  خاصةااستخددمهھ  االمعاددنن  في  اانتاجهھا   	  

ااددتت  منن  تكلفهھ  االتخلصص  منن  ززهھھھا  أأسعارر  ووااررتفاععنن  فيیهھا  االنفايیاتت  كما  اانن  ززيیاددةة  نددررةة  ااألررضض  االتي  تددف
مع  تززاايیدد  االسكانن  في  االمددنن  االكبيیررةة    خاصةاالنفايیاتت  االمنتجاتت  االتي  ااستخددمتت  االمعاددنن  في  اانتاجهھا  ٬،  

أأيي  مع  تززاايیدد  االتحضرر.  ووكلما  ززااددتت  نددررةة  ااألررضض  االتي  تددفنن  فيیهھا  االنفايیاتت  ووااررتفعتت  سعررهھھھا  ٬،  تززاايیددتت  
	تكاليیفف  االتخلصص  منهھا.  

  

	ووهھھھذذهه  ااألسبابب  جعلتت  منن  إإعاددةة  ااستخدداامم  االمعاددنن  ااستثمارراا  جذذاابا  فإعاددةة  ااستخدداامم  االمعاددنن  :  

u    تززيیدد  منن  عررضهھا	  

u    تقللل  منن  تكلفهھ  االتخلصص  منهھا	  

u  عيیهھ  ٬،  ما  لمم  تتأثرر  نوواالمستهھلكيینن  وواالمنتجيینن  سيیتجهھوونن  لشرراائهھا  ألنهھا  ررخيیصة  االثمنن  نسبيیا
	وويینن  تأثيیرر  االططلبباالمنتجاتت  كثيیرراا  ووهھھھذذاا  االحافزز  االقوويي  يیسميیهھ  تيیتنبيیررجج  بتك  

	  

لي  هھھھوو  حافزز  ووبالتا  مباشررةةااوو  غيیرر    مباشررةةاالمستهھلكيینن  يیتحملوونن  تكلفهھ  االتخلصص  منن  االنفايیاتت  بططرريیقهھ  
	لنقلل  نفايیتهھمم  في  أأماكنن  تجميیعهھا  منن  ااجلل  ااعاددهه  ااستخدداامهھا.  

	االموواادد  االقابلة  إلعاددةة  ااالستخدداامم  نووعيینن  :  

u    نفايیاتت  االتعدديینن  وواالصهھرر  وواالمصانع	  

u  نفايیاتت  االمنتجاتت  االنهھائيیة	  
  

  

  



  

  

	  

  وويیختلفف  هھھھذذاا  االنووعيینن  في  اانن  :
	  

  

  

  

ااكثرر  منن  سووقق  االخررددةة  االقدديیمم  ووذذلكك  النن  مستخددمي    كفاءةةمما  يیجعلل  سووقق  االخررددةة  االجدديیددةة  يیعملل  ب
  حيیززااً  توولذذلكك  نجدد  اانن  هھھھنالكك  مخلفاتت  االمنتجاتت  االمعددنيیة  ال  يیتحملوونن  تكلفهھ  االتخلصص  منن  نفايیاتهھمم  

  الستخدداامم  االمعددنن  االجدديیدد  ضدد  ااعاددهه  ااستخدداامم  نفايیاتت  االمنتجاتت  االمعددنيیة  االنهھائيیة.

  

  

أأكثرر  تعقيیدداا  في  إإعاددةة  
ااستخدداامهھا

تكلفهھ  االنقلل  جززء  مهھمم  
منن  إإعاددةة  ااستخدداامم  االمعددنن

خررددةة  االمعاددنن  تحوولتت  
للمستهھلكيینن  االلذذيینن  

ااشتررووهھھھا

جدديیددهه  وو  أأقلل  صعووبة  في  
إإعاددةة  ااستخدداامهھا  

يیمكنن  ااستخدداامهھا  مباشررةة  
بددوونن  تكلفهھ  االنقلل  

خررددةة  االمعاددنن  ملكك  لصاحبب  
االمصنع  

نفايیاتت  االتعدديینن  وواالصهھرر  
 وواالمصانع

  
  نفايیاتت  االمنتجاتت  االنهھائيیة   

  
  



  

  

	ووعمووما  فإنن  ااختيیارر  االمستهھلكك  في  االتخلصص  منن  االنفايیاتت  إإما  أأنن  

	(يیتحملل  تكلفهھ  االنقلل)  ااستخدداامهھا  إلعاددةة  االمعددةةيینقلهھا  للمجتمعاتت    

	أأوو      

	االتخلصص  منن  االنفايیاتت)(تكلفهھ  ووضعهھا  في  سلهھ  االنفايیاتت      

  في  االحالتيینن  هھھھوو  يیتحملل  تكلفهھ    إإذذاا

  

وويیصعبب    على  االمستهھلكك  االمقاررنة  بيینن  االنووعيینن  منن  االتكاليیفف  بسببب  ططرريیقهھ  تموويیلل  جمع  االنفايیاتت  ٬،ففي  
	االمناططقق  االحضارريیة  يیموولل  جمع  االنفايیاتت    

u      قامم  بهھا  االقططاعع  االعامم    إإذذاابالضرراائبب	  

u    قامم  بهھا  االقططاعع  االخاصص    إإذذااووبالررسوومم  

لتيینن  فأنن  ما  يیددفعهھ  االفرردد  ال  يیتناسبب  مع  حجمم  نفايیتهھ  فالتكاليیفف  االحدديیهھ  بالنسبة  للفرردد  للتخلصص  ووفي  االحا
	منن  ووحددهه  ااضافيیهھ  منن  نفايیتهھ  قليیلهھ  جدداا  بيینما  هھھھي  مررتفعة  بالنسبة  للمجتمع  

أأيي    اانن  هھھھنالكك  ااختالفف  يینن  تكلفهھ  االفرردد  ووتكلفهھ  االمجتمع  مما  يیجعلل  مستووىى  ااعاددهه  ااستخدداامم  االنفايیاتت  غيیرر  
	اامثلل      

أأضيیفتت  االتكاليیفف  ااالجتماعيیة  االى  االتكاليیفف  االحدديیهھ  االخاصة  للتخلصص  منن    إإذذاايیكوونن  أأمثلل  ااال  ووال  
	االنفايیاتت    

ووال  تقتصرر  ااعاددهه  ااستخدداامم  االنفايیاتت  على  االنفايیاتت  االمعددنيیة  بلل  جميیع  االنفايیاتت  االبلدديیة  (نفايیاتت  االمناززلل٬،  
  االمززااررعع٬،  ااألسووااقق  إإلخ)  وواالنفايیاتت  االقابلهھ  لالحتررااقق  االتي  تستخددمم  كووقوودد

  قووقق  ااألجيیالل  االقاددمةح
تكمنن  االمشكلة  في  ااستنززاافف  االموواارردد  االحاليیة  ووااززدديیادد  معددالتت  ااالستهھالكك  االمضططررددةة  وواالتي  قدد  تمنع  

	ااألجيیالل  االقاددمة  منن  ااالستفاددةة  منهھا.  

	منن  االعووااملل  االررئيیسيیة  االمؤؤثررةة  على  عدداالة  االتووززيیع  بيینن  ااألجيیالل:  

u  وواالموواارردد  االقابلة  للنضووبب	  

u  معددلل  ااالددخارر	  

u  اعيمعددلل  االخصمم  ااالجتم	  



    كما  اانهھ  ليیستت  كلل  االموواادد  تووجهھ  نحوو  ااالستهھالكك  وواانما  يیستثمرر  جززء  منهھا  في  تكوويینن  ررأأسس  االمالل

  وونتيیجة  للخووفف  على  حقووقق  ااألجيیالل  االقاددمة  منن  االموواارردد  االناضبة  جاء  االتفكيیرر  في  االتنميیة  االمستدداامة

  تنميیة  االمستدداامة:اال
هھھھي  ااألسلووبب  االجدديیدد  للتنميیة  ااالقتصادديیة  كبدديیلل  ألسلووبب  االتنميیة  االتقليیدديي  ألنهھ  يیأخذذ  في  عيینن  ااالعتبارر  

  االمشكالتت  االبيیئيیة.  

تعرريیفف  لجنة  االبيیئة  وواالتنميیة  االتابعة  لألممم  االمتحددةة    ووهھھھنالكك  تعرريیفاتت  كثيیررةة  لهھا  ووأأكثررهھھھا  قبووًال  هھھھوو
  وواالمعررووفة  بلجنة  بررنددتالندد  ووهھھھوو:

ااحتيیاجاتت  االجيیلل  االحالي  بددوونن  االتفرريیطط  في  مقددررةة  ااألجيیالل  االقاددمة  على  تلبيیة  االتنميیة  االتي  تلبي  
  ااحتيیاجاتهھا.

ووهھھھذذاا  يیعني  أأنن  قضايیا  االبيیئة  يیجبب  أأال  تعالج  بأسلووبب  جززئي٬،  ووإإنما  تووااجهھ  بأسلووبب  شاملل  متكاملل  
  يیحررصص  على  تحقيیقق  االتنميیة  ااالقتصادديیة  ددوونن  االمساسس  بالبيیئة.  

  

تتمكنن  منن  أأنن  تلعبب  ددووررهھھھا  في  االمحافظظة  على  ااالقتصادد    كيیفف  نتعاملل  مع  االبيیئة  االططبيیعيیة  بحيیثث
  كمصددرر  لمستووىى  معيیشي  يیتحسنن  باستمرراارر؟

  إإذذااكانتت  معددالتت  ااستهھالكك  االموورردد  أأكبرر  منن  معددالتت  تعوويیضهھ٬،  فهھوو  يینضبب  مع  مرروورر  االززمنن.  وو  إإذذاا
  كانن  االعكسس  فهھوو  االصحيیح.  

  أأيي  أأنن  معددالتت  ااالستهھالكك  أأقلل  منن  معددالتت  االتعوويیضض  سيیززدداادد  االموورردد.  

كانتت  معددالتت  ااالستهھالكك  تساوويي  معددالتت  االتعوويیضض  فسووفف  يیحافظظ  االموورردد  على  نفسهھ    إإذذااأأما  
  باستمرراارر.  

وولكنن  بعضض  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب  ال  يیمكنن  تعوويیضهھا  بعدد  أأنن  تستخددمم٬،  لذذاا  البدد  أأنن  تدداارر  االموواارردد  
  بحيیثث  تؤؤدديي  االى  ااحددىى  االنتيیجتيینن:

u    .ضمانن  تعوويیضض  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب  
u  عيینن  باستخدداامم  موواارردد  ااقلل.  ضمانن  مستووىى  معيیشي  م  

وولتحقيیقق  االنتيیجة  ااألوولى  البدد  منن  إإحاللل  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب  بموواارردد  متجددددةة٬،  مثًال  تعوويیضض  
  مصاددرر  االططاقة  ااالحفوورريیة  بالططاقة  االشمسيیة.  

  أأما  االنتيیجة  االثانيیة  فيیمكنن  تحقيیقهھا  بززيیاددةة  كفاءةة  ااستخدداامم  االموواارردد  بصفة  عامة.  

نن  ززيیاددةة  ناتجهھا  ااإلجمالي  االمحلي  باستخدداامم  كميیة  أأقلل  منن  االططاقة.  غيیرر  ووتمكنتت  ااالقتصاددااتت  االمتقددمة  م
  أأنن  االتقنيیة  االحدديیثة  ليیستت  بالضررووررةة  ال  تلووثث  االبيیئة.  كما  أأنن  االتقددمم  االتقني  قدد  ال  يیستمرر  ووقتًا  ططوويیًال.  



توواافررتت  موواارردد  متجددددةة  تستخددمم  بعدد  أأنن    إإذذااوواالتقنيیة  االحدديیثة  قدد  تحرررر  االعالمم  منن  االموواارردد  االططبيیعيیة  
  االموواارردد  االقابلة  للنضووبب٬،  ووهھھھذذاا  ما  يیسمى  بالتقنيیة  االبدديیلة.  تنضبب  

  ووبالنسبة  للددوولل  ااألكثرر  فقرًراا٬،  فهھي  تعتمدد  ااعتمادداًا  مباشرًراا  على  ااستخدداامم  االبيیئة.  

فالووقوودد  بالنسبة  لهھذذهه  االددوولل  هھھھوو  االحططبب٬،  وواالماء  يیستخددمم  مباشررةة  منن  مصاددرر  االميیاهه  االسططحيیة  وواالجووفيیة  
  بال  معالجة.  

ة  تتططلبب  االمحافظظة  على  مخززوونن  ررأأسس  االمالل  االططبيیعي٬،  مما  يیعني  مررااقبة  حددوودد  فالتنميیة  ااالقتصادديی  
  االموواارردد  االططبيیعيیة  االقصووىى.

  فررأأسس  االمالل  االططبيیعي  يیجبب  أأنن  يیكوونن  ثابتًا  باستمرراارر  لتحقيیقق  االتنميیة  االمستدداامة    

  وواالتنميیة  االمستدداامة  في  االددوولل  االفقيیررةة  تعتمدد  على  االمحافظظة  على  مخززوونن  هھھھذذهه  االموواارردد  االططبيیعيیة.  غيیرر
تمتت  االمحافظظة  على  هھھھذذهه  االموواارردد  االططبيیعيیة  فاستدداامة  ااقتصادديیاتت  هھھھذذهه  االددوولل  غيیرر  مؤؤكددةة  ألنن    إإذذاااانهھ  

  هھھھامشش  االمرروونة  لدديیهھا  منخفضض  جدداًا.  

فاستدداامة  االتنميیة  ااالقتصادديیة  تتططلبب  االمحافظظة  على  مخززوونن  ررأأسس  االمالل  االططبيیعي٬،  مما  يیعني  مررااقبة  
  حددوودد  االموواارردد  االططبيیعيیة  االقصووىى.  

ااإلحاللل  بيینن  االموواارردد  االمتجددددةة  ووتلكك  االقابلة  للنضووبب  منن  جهھة٬،  ووبيینن  ررأأسس  االمالل    وويیعتمدد  على  ددررجة
االمصنع  ووررأأسس  االمالل  االططبيیعي  منن  جهھة  أأخررىى.  كما  يیعتمدد  على  سلووكك  االتقددمم  االتقني  في  تخفيیضض  

  االموواارردد  االمستخددمة  كمددخالتت  إإنتاجج  ووررفع  مستووىى  االمعيیشة  في  ذذااتت  االووقتت.  

  ا  باستمرراارر  لتحقيیقق  االتنميیة  ااالقتصادديیة  االمستدداامة.  ووبما  أأننا  الفررأأسس  االمالل  االططبيیعي  يیجبب  أأنن  يیكوونن  ثابتً  
نستططيیع  جمع  كميیاتت  أأنووااعهھ  االمختلفة  مع  بعضهھا  فيیمكنن  تحوويیلهھا  إإلى  قيیمم  نقدديیة  ووتقددرر  قيیمتهھا  بالططرريیقة  

  االتي  يیقددرر  بهھا  االددخلل  االووططني  لتصبح  قابلة  للعمليیاتت  االحسابيیة  االررقميیة.  

  للموواارردد  االططبيیعيیة  وونجعلهھا  ثابتة    أأيي  يیمكنن  أأنن  ننظظرر  إإلى  ااألسعارر  االحقيیقيیة

  ووااألسعارر  االحقيیقيیة  االثابتة  تتضمنن  مخززوونًا  ثابتًا  منن  ررأأسس  االمالل  االططبيیعي.

وويیمكننا  أأيیًضا  ااألخذذ  في  ااالعتبارر  قيیمة  ثابتة  لتددفقاتت  االموواارردد  منن  مخززوونن  ررأأسس  االمالل  االططبيیعي.  
وويیختلفف  ذذلكك  عنن  ااألسعارر  االثابتة  ألنهھ  يیمكنن  أأنن  تنخفضض  االكميیة  بيینما  يیررتفع  االسعرر٬،  مما  يیجعلل  االقيیمة  

  ثابتة.  

  

  وواالشكلل  االتالي  يیووضح  االمقاررنة  بيینن  عائددااتت  ااستخدداامم  االبيیئة  ووتكاليیفهھا.

رر  منحنى  االتكاليیفف  إإلى  أأنهھ  كلما  ااززدداادد  ااستخدداامم  مخززوونن  ررأأسس  االمالل  االططبيیعي  ااززددااددتت  االتكاليیفف  وويیشيی
  االمتمثلة  في  عائددااتت  االمحافظظة  على  االبيیئة  االتي  تمم  ااالستغناء  عنهھا.

  وويیشيیرر  منحنى  االعائددااتت  لمنافع  مستخددمي  ووغيیرر  مستخددمي  االبيیئة.



يیمكنن٬،  يیتحدددد  االمخززوونن  ااألمثلل  لررأأسس  االمالل  ووعنددما  يیكوونن  االفررقق  بيینن  االتكاليیفف  وواالعائددااتت  أأكبرر  ما  
  االططبيیعي.

  

  

  كانن  هھھھذذاا  االمخززوونن  على  يیسارر  حددهه  ااألمثلل٬،  فسيیكوونن  منن  االمفيیدد  تخفيیضهھ.  إإذذااوو

كانن  على  يیميینن  حددهه  ااألمثلل  فالبدد  منن  تحسيینن  نووعيیة  االبيیئة  وواالتقليیلل  منن  مستووىى  هھھھددمهھا    إإذذااأأما  
  ووددهھھھووررتهھا  ألنن  االتكاليیفف  ستكوونن  أأكبرر  منن  االعائددااتت.

  
في  هھھھذذاا  االخصووصص  هھھھي  أأنن  االعدديیدد  منن  االموواارردد  ليیستت  لهھا  أأسعارر  في  االسووقق٬،  مما  يیعني  إإيیجادد    وواالمشكلة

  سعرر  ضمني  لهھا  أأوو  سعرر  ظظلل.  

  

لل  تمم  تخفيیضهھ  فذذلكك  منن  أأج  إذذااوولتغيیيیرر  االمخززوونن  االططبيیعي  هھھھنالكك  تكلفة  وومنفعة  في  االووقتت  ذذااتهھ.  ف
  غررضض  ما.  

  فمثًال٬،  قلصتت  مساحاتت  االمررااعي  االططبيیعيیة  لتططوويیرر  االمساكنن.  

  نشاطط  يیهھددمم  االبيیئة  لهھ  فوواائددهه.    فكلل

  

ووقدد  الحظظ  برريیسس  ررتيیررنزز  أأنن  ررأأسس  االمالل  االططبيیعي  يیجبب  أأنن  يیكوونن  عندد  حدد  أأمثلل.  فمنن  االصعووبة  حسابب  
  منافع  ززيیاددةة  ااستخدداامهھ  لتعدددد  ووظظائفهھ.

فإلى  أأيي  مددىى  يیمكنن  تقدديیرر  قيیمة  بعضض  جوواانبب  ووظظائفف  ددعمم  االحيیاةة  كددعمم  االددووررااتت  االجيیوولووجيیة  
  ااتت  وواالتكاليیفف؟باستخدداامم  نمووذذجج  تحليیلل  االعائدد

ففي  ظظلل  عددمم  االتأكدد  ووعددمم  االقابليیة  لإلصالحح  فإنن  االمحافظظة  على  ررأأسس  االمالل  االططبيیعي  قدد  تكوونن  
  ااستررااتيیجيیة  جيیددةة  إلبعادد  االمخاططررةة.  



  

فحتى  االددوولل  االتي  تتحملل  تخفيیضض  ررأأسس  مالهھا  االططبيیعي  بقددرر  أأكبرر  مما  تفعلل٬،  قدد  تووااجهھ  مخاططررةة  نتيیجة  
  لألسبابب  ااآلتيیة:

u  فة  االبيیئة  كددااعمة  للحيیاةة.عددمم  فهھمم  ااالنسانن  لووظظيی  
u    االمقددررةة  على  إإحاللل  ووظظائفف  االنظظامم  االبيیئي  حتى  ووإإنن  كانتت  هھھھنالكك  خسائرر  قابلة  للتصحيیح

  نظظرريیًا.  
u    .حقيیقة  أأنن  االخسائرر  االبيیئيیة  غالبًا  غيیرر  قابلة  للتصحيیح  

  

كانن  لدديینا  ررأأسس  مالل  ططبيیعي  ووهھھھنالكك  إإمكانيیة  لززيیاددةة  حجمهھ٬،  فمقيیاسس  االقيیمة  ااالقتصادديیة  لززيیاددتهھ  هھھھي    إذذااف
  مجمووعع  ما  يیررغبب  االناسس  في  ددفعهھ  لتحقيیقق  ذذلكك.  

  

ووحسبب  تووقعاتت  االنظظرريیة  ااالقتصادديیة٬،  فإنن  االفررقق  بيینن  االررغبة  في  االددفع  وواالررغبة  في  االقبوولل  
  (االتعوويیضض)  لنن  يیكوونن  كبيیرًراا.  

االناسس  في  ددفعهھ  للحصوولل  على  منفعة  قليیلة  سيیكوونن  مساوويیًا  لما  يیقبلوونهھ  تعوويیًضا  أأيي  أأنن  ما  يیررغبب  
  لفقدداانهھمم  لقددرر  قليیلل  منن  ررأأسس  االمالل  .

  

  االمددااررسس  االفكرريیة  حوولل  االبيیئة
أأهھھھمم  االمددااررسس  االفكرريیة  االمتعلقة  بالبيیئة  وومددىى  االمحافظظة  عليیهھا  االتي  تتررااووحح  بيینن  االممانعيینن  الستخدداامم  

  االذذيینن  يیرروونن  عدد  ااالكتررااثث  بالمحافظظة  عليیهھا  منن  جهھة  أأخررىى.االبيیئة  للتنميیة  ووااالستغالليیيینن  

    االرراافضوونن
هھھھمم  االذذيینن  يیرروونن  عددمم  االمساسس  بالبيیئة  أليي  سببب  منن  ااألسبابب  ألنهھا  أأفيیدد  لإلنسانن  ووهھھھي  في  حالتهھا  
االططبيیعيیة  ووأأنن  ااالستغناء  عنن  أأيي  جززئئ  منهھا  منن  أأجلل  االتنميیة  ااالقتصادديیة  أأوو  غيیررهھھھا  يیكلفف  أأكثرر  منن  

سبب  تمم  تسليیمهھ  ح  إإذذاا.  وومسؤؤووليیة  كلل  جيیلل  تسليیمم  االكووكبب  ااألررضي  كما  هھھھوو٬،  ووعائددااتهھ  في  االمددىى  االبعيیدد
  ااستخدداامهھ  حاليیًا  قدد  ال  تجدد  ااألجيیالل  االالحقة  إإال  أأترربة  ووميیاهه  ملووثة.

  

  االمحافظظوونن
ووهھھھمم  يیرروونن  أأنهھ  ال  مانع  منن  ااستخدداامم  االبيیئة  منن  أأجلل  االتنميیة  ااالقتصادديیة٬،  وولكنن  ليیسس  تحتت  ظظلل  نظظامم  

لتخصيیصص  ااألمثلل.  بلل  يیجبب  ااستخدداامهھا  ووإإددااررتهھا  منن  قبلل  جهھازز  االسووقق  ألنهھ  يیفشلل  في  تخصيیصهھا  اا
مرركززيي  أأيي  االحكوومة  لتجنبب  ااآلثارر  االبيیئيیة  االسالبة  االتي  تنتج  عنن  االترركيیزز  على  تعظظيیمم  االرربح  وواالمنفعة  



ووهھھھما  ااألساسس  للنظظامم  ااالقتصادديي  االذذيي  يیرركزز  على  نظظامم  االسووقق.  وويیمكنن  أأنن  تستخددمم  االحكوومة  االتخططيیطط  
  لتخصيیصص  االموواارردد.      االشاملل  كبدديیلل  لنظظامم  االسووقق

    ااالقتصادديیوونن
ووهھھھمم  يیتفقوونن  على  االمحافظظة  في  أأنهھ  ال  مانع  منن  ااستخدداامم  االبيیئة  للمحافظظة  على  مستوويیاتت  االمعيیشة  بلل  
ووززيیاددتهھا  بالتنميیة  ااالقتصادديیة  وواالنموو  ااالقتصادديي.  وولكنهھمم  يیختلفوونن  معهھمم  في  ااستبدداالل  نظظامم  االسووقق  

موواارردد.  ووما  يیررااهه  االمحافظظوونن  منن  فشلل  لنظظامم  بالتخططيیطط  االشاملل  االذذيي  تقوومم  بهھ  االحكوومة  لتخصيیصص  اال
االسووقق  يیررااهه  ااالقتصادديیوونن  مجرردد  تشووهھھھاتت  في  مؤؤشررااتت  ااألسعارر  تتسببب  فيیهھا  االسلع  االعامة  وواالمؤؤثررااتت  

  االخاررجيیة  ووااالحتكاررااتت  االططبيیعيیة  ووعددمم  توواافرر  االمعلووماتت  بالقددرر  االكافي٬،  ووكلهھا  قابلة  للتصحيیح.

  
  يینقسمم  ااالقتصادديیيینن  إإلى  مددررستيینن:

u    االكنززيیة  /  تررىى  أأنن  تصحيیح  تشووهھھھاتت  ااألسعارر  ممكنًا  باستخدداامم  االسيیاساتت  االماليیة  االمددررسة
	وواالنقدديیة  أأيي  بالتددخلل  االحكوومي  االمحددوودد.  

u    االمددررسة  االكالسيیكيیة  /  تررىى  أأنهھ  حتى  االتددخلل  االحكوومي  االمحددوودد  ليیسس  مررغووبًا  فيیهھ  ألنهھ  قدد
  ي  سووااءيیؤؤدديي  إإلى  سووء  تخصيیصص  االموواارردد.  ووأأنن  نتائج  فشلل  االتخططيیطط  وو/أأوو  االتددخلل  االحكووم
رركك  بال  ت  إإذذااكانن  كليیًا  أأوو  جززئيیًا  قدد  ال  تكوونن  قابلة  لإلصالحح  بيینما  نتائج  تشووهھھھاتت  نظظامم  االسووقق  

	تددخلل  قابلة  لإلصالحح  وواالتصحيیح  بصووررةة  تلقائيیة  في  ااألجلل  االططوويیلل.  

	  
  ااالستغالليیوونن  

ووهھھھمم  االذذيینن  ال  يینظظرروونن  ووال  يیتحددثوونن  بلل  يیعملوونن  لتحقيیقق  ما  يیرريیددوونن  بال  تحفظظ  ووبال  خووفف  منن  نضووبب  
تت  االموواارردد  نضب  إإذذاااالموواارردد  أأتلووثث  االبيیئة  ووذذلكك  ألنن  االتقنيیة  االحدديیثة  في  ررأأيیهھمم  كفلهھ  بإنتاجج  موواارردد  جدديیددةة  

االحاليیة  ووقاددررةة  على  تخفيیضض  تلووثث  االبيیئة  وومعالجة  آآثاررهه  االضاررةة.  كما  أأنن  االجيیلل  االحالي  ال  يیستهھلكك  كلل  
فيیدد  جيیالل  االقاددمة  وواالتي  تستما  يیستخددمهھ  منن  ررأأسس  االمالل  االططبيیعي  ووإإنما  يیستثمرر  جززًءاا  منهھ  مما  سيیفيیدد  ااأل

أأيیًضا  مما  يیررااكمهھ  االجيیلل  االحالي  ووما  ررااكمتهھ  ااألجيیالل  االتي  سبقتهھ  منن  معلووماتت  ووددوواائرر  وومعاررفف  ال  
    حصرر  لهھا  ووال  يیمكنن  تقدديیرر  قيیمتهھا  بثمنن.

  االنظظررةة  ااإلسالميیة  للبيیئة  
  ءيینظظرر  ااإلسالمم  للكوونن  كووحددةة  ووااحددةة  وويیتأثرر  بعضهھ  ببعضض  وويیعملل  في  مجمووعة  كنظظامم  ووااحدد  كلل  شي
فيیهھ  مخلووقق  بقددرر٬،  ووقدد  سخرر  هللا  االبيیئة  االططبيیعة  لإلنسانن  ووأأمرر  باستغاللهھا  إلعمارر  ااألررضض  على  أأال  

يیفسدد  فيیهھا.  كما  أأنن  ااألسسس  ااالقتصادديیة  االتي  أأررساهھھھا  ااإلسالمم  ووخاصة  فرريیضة  االززكاةة  وواالتكافلل  ااألسرريي  
ال  ضرررر  ووال  ووااالجتماعي  ووتحرريیمم  االرربا  وومنع  ااالحتكارر  ووااإلسرراافف  وواالتبذذيیرر  باإلضافة  إإلى  قاعددةة  

ضرراارر  كلهھا  عووااملل  تؤؤدديي  إإلى  االمحافظظة  على  االبيیئة  ووتمنع  تلووثهھا  ووهھھھددررهھھھا  ووتددهھھھووررهھھھا  ووااختاللل  
	تووااززنهھا.  


