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ــیاری را در  ــیمیایی بس ــرات ش ــه تغیی ــن همیش زمی
ــن  ــه ای ــی هم ــت، ول ــرده اس ــه ک ــود تجرب ــطح خ س
ــبتا  ــی و نس ــرات تکامل ــا تغیی ــب ب ــرات متناس تغیی
ــی و  ــاب صنعت ــور انق ــا ظه ــد. ب ــاق افتاده ان آرام اتف
افزایــش جمعیــت بشــر، تغییــرات محیــط زیســتی بــا 
ســرعت بیشــتری پیــش رفتنــد. فعالیت هــای انســان، 
ــواد  ــع طبیعــی، م ــرداری بیــش از حــد از مناب بهــره ب
شــیمیایی، ســوخت های فســیلی و ... دالیلــی بــر وقــوع 
ایــن تغییــرات بــا ســرعت زیــاد هســتند.گازهای کربــن 

دی اکســید، متــان و نیتــروژن اتمســفر کــه بــرای هــزار 
ســال درصــد نســبتا ثابتــی داشــتند، در حــال حاضــر 
ــد. ــش می یابن ــفر افزای ــزان 1% در اتمس ــه می ــاالنه ب س

ــن اندیشــه وادار نمــود  ــه ای ــن تغییــرات انســان را ب ای
ــای  ــن فعالیت ه ــط بی ــی رواب ــه پیچیدگ ــع ب ــه راج ک
ــد و از  ــر کن ــت فک ــط زیس ــر محی ــش ب ــود و اثرات خ
ــت  ــرد. درنهای ــدا ک ــی پی ــود آگاه ــئولیت های خ مس
ــداری  ــوم پای ــاد مفه ــث ایج ــات باع ــن توجه ــد ای رش

ــت. ــدار گش ــعه پدی ــر توس ــداف فراگی ــد و در اه ش

دل آرا شیخ رباط - دانشجو کارشناسی محیط زیست

آگاه سازی
و توسعه پایدار
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ــدار چیســت ؟  یــک تــاش فکریســت کــه  توســعه پای
ــده "اقتصــاد  ــال درک تعامــل 3 سیســتم پیچی ــه دنب ب
جهانــی"، " جامعــه جهانــی " و "محیــط فیزیکــی 
زمیــن" اســت. در واقــع توســعه پایــدار نگاهــی کل نگــر 
را پیشــنهاد می دهــد، کــه در آن بــه اهــداف اقتصــادی، 
اجتماعــی و زیســت محیطــی توجــه شــده اســت. 
ــد  ــای رش ــه معن ــدار ب ــعه پای ــر توس ــارت دیگ ــه عب ب
اقتصــادی اســت، کــه از نظرمحیــط زیســتی پایــدار و از 
نظــر اجتماعــی فراگیــر باشــد. حــال ایــن ســوال پیــش 

ــت ؟ ــادی چیس ــد اقتص ــه رش ــد ک می آی
بــرای ســنجش اقتصــاد یــک کشــور معمــوال از شــاخص 
تولیــد ناخالــص داخلــی)GDP( اســتفاده می شــود. 
مجموعــه  بــازاری  ارزش  داخلــی،  ناخالــص  تولیــد 
تولیــدات داخلــی کشــور را در یــک دوره زمانی مشــخص 
ــد  ــد. تولی ــری می کن ــدازه گی ــال ( ان ــک س ــوال ی )معم
ناخالــص ســرانه از تقســیم تولیــد ناخالــص داخلــی بــر 
جمعیــت کشــور بــه دســت می آیــد و تغییراتــش میــزان 
ــهم  ــه س ــه البت ــد. )ک ــود را نشــان می ده ــا رک ــد ی رش
ــال  ــت، ح ــر اس ــاد نابراب ــک اقتص ــن کی ــا از ای خانوار ه
آنکــه بــه بعضــی خــرده کیــک ناچیــزی میرســد!( و بــا  
ــات،  ــطح تحصی ــی، س ــه زندگ ــد ب ــاخص های امی ش
ــی  ــارج مصرف ــطوح مخ ــاخت ها و س ــر س ــت زی کیفی

ــد.  ــدا می کن ــا داری پی ــاط معن ــخصی، ارتب ش
ــی از  ــه یک ــری مشــکاتی دارد ک ــن راه اندازه گی ــا ای ام
ــه  مضــرات وارد شــده  ــن اســت ک ــا ای ــن آن ه مهم تری
ــن ســنجش  ــردم در ای ــر م ــرات آن ب ــط و تاثی ــر محی ب
ــرات  ــن تاثی ــم از ای ــا ه ــع م ــد. در واق ــکاس نمی یاب انع

ــه  ــی ک ــم چیز های ــع نمی دانی ــا در واق ــتیم. م آگاه نیس
روزانــه می خریــم یــا اســتفاده می کنیــم تــا چــه 
انــدازه هزینه هــای دیگــری بــا خــود دارنــد و چــه 
ــه زمیــن و ســامت مصــرف کننــدگان  خســارت هایی ب

می کنــد.  وارد 
بــه دنبــال اختراعــات عصــر صنعــت کــه بــه مــا رســیده 
ــا  ــاس ب ــل قی ــر قاب ــکل غی ــه ش ــا ب ــی م ــت، زندگ اس
ــات  ــت. ترکیب ــده اس ــان تر ش ــت و آس ــا راح ــاکان م نی
جدیــد مولکولــی کــه قبــا هیچــگاه در طبیعــت 
وجــود نداشــتند، جریانــی از معجــزات روزانــه را فراهــم 
آورده انــد. ایــن مــواد شــیمیایی و صنعتــی همــان گونــه 
کــه در محیط هــای تجــاری و مســکونی دیــروز مصــرف 
ــد،  ــرار می گیرن می شــدند امــروزه هــم مــورد مصــرف ق
ــه  ــه داد! ن ــه ادام ــن گون ــه ای ــوان ب ــر نمی ت ــا دیگ ام
ــق  ــر مح ــدگان دیگ ــه تولیدکنن ــدگان و ن ــرف کنن مص
نیســتند دربــاره ایــن مــواد و فرایندهــا و اثــرات زیســت 
محیطــی آن هــا، بــدون بررســی و آزمایــش، تصمیمــات 

ــی اتخــاذ کننــد. پنهان
ــه از  ــی را ک ــان تولیدات ــی جری ــت های صنعت اکولوژیس
ــر  طریــق اســتخراج و تغییــر شــکل حاصــل شــده اند، ب
حســب ورودی و خروجــی هایــی کــه بــا ســوخت و ســاز 
گونه هــای طبیعــی تنظیــم شــده اند انــدازه گیــری 
ــم،  ــرات آنچــه می خری ــات اث ــع اطاع ــد. در واق می کنن
می کننــد.  آمــاده  را  می ســازیم  یــا  و  می فروشــیم 
ــازی  ــفاف س ــاق را ش ــن اتف ــن ای ــل گلم ــر دانی دکت

ــد. ــف می کن ــن تعری بنیادی
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آنچــه  عواقــب  زیســتی،  محیــط  ســازی  شــفاف 
دور  و  می خریــم  می فروشــیم،  می ســازیم، 
می اندازیــم را بــه وضــوح نشــان خواهــد داد و آرامــش 
اغلــب فعالیت هــای اقتصــادی را مختــل خواهــد کــرد. 
ــی را  ــط بازاریاب شــفاف ســازی زیســت محیطــی، محی
ــرش  ــرای پذی ــه را ب ــد داد و زمین ــکل خواه ــر ش تغیی
بهتــر محصــوالت و فــن آوری هــای ســبزتر و پــاک تــر 
تقویــت خواهــد کــرد و انگیــزه مــارا بــرای رویکــرد بــه 

ــزود. ــد اف ــا خواه ــن آوری ه ــوالت و ف ــن محص ای
ــیر  ــک س ــی، ی ــت محیط ــازی زیس ــفاف س ــن ش ای
اقتصــادی نــا آزمــوده اســت و اســتاندارد های باالیــی را 
در زمینــه شــفاف ســازی الزم جهــت آنچــه می خریــم 
ــی  ــداران اطاعات ــه خری ــن کار ب ــرد. ای ــه کار می گی ب
ــد، مشــابه همــان  ــه می ده ــا ارائ ــاره انتخــاب آن ه درب
چیــزی کــه تحلیلگــران بــازار ســهام در هنــگام ارزیابــی 
ــر  ــن ام ــد. ای ــه می دهن ــا ارائ ــان شــرکت ه ســود و زی
ــدات  ــری در اجــرای تعه ــد بهت ــران ارشــد دی ــه مدی ب
شــرکت خــود می دهــد تــا مســئولیت پذیرتــر و 
ــازار را پیــش بینــی  پایدارتــر باشــند و نیــز تغییــرات ب
کننــد. در ســال 19۰3 چربی هــای ترانــس ثبــت 

و کیک هــا  و شــیرینی  غذاهــا  در  و  اختــراع شــد 
ــث  ــده باع ــباع ش ــا اش ــن چربی ه ــد. ای ــتفاده می ش اس
بیشــتری  مانــدگاری  بــا مــدت  و  لذیذ تــر  غــذای 
ــده  ــام کریســتو دی می شــد و در آشــپزخانه ها تحــت ن
دیــده می شــدند. هوشــیاری گســترده عمومــی دربــاره 
ــه  ــی در مجل ــا گزارش ــس ب ــای تران ــکل چربی ه مش
توســط پزشــکی شــروع شــد. متخصصــان متوجــه شــده 
ــدار  ــود مق ــی خ ــم غذای ــه در رژی ــی ک ــد آن های بودن
ــری  ــال باالت ــا احتم ــد، ب ــس دارن ــی تران ــادی چرب زی
ــکی از  ــان پزش ــدند. محقق ــی می ش ــه قلب ــار حمل دچ
ــد.  ایــن واقعــه اطــاع داشــتند و بقیــه بــی خبــر بودن
در ســال 1997 دانــش مربــوط بــه چربــی ترانــس تــازه 
در حــال آشــکار شــدن بــود و در ســال ۲۰۰۰ موسســه 
ــار داد  ــه ای را انتش ــکا مطالع ــی آمری ــی و داروی غذای
کــه تخمیــن مــی زد حــذف چربــی ترانــس می-توانــد 
ســاالنه از حــدود 7 هــزار مــورد مــرگ در ایــاالت 
ــی داد  ــنهاد م ــزارش پیش ــری نماید.گ ــده جلوگی متح
کــه بــا برچســب زدن بــر خوراکی هــای حــاوی چربــی 
ترانــس، راهــی بــرای انتخــاب ســالم تــر بــرای مصــرف 

ــود. ــاد می ش ــدگان ایج کنن
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ســازندگان مــواد غذایــی بــا درج میــزان چربــی ترانــس 
ــچ  ــه هی ــن شــکوه داشــتند ک ــد و از ای مخالفــت کردن
جایگزیــن خوبــی بــرای روغــن هیدروژنــه وجــود نــدارد 
ــدون آن غــذا مــزه، ســاختار و زمــان مــورد  و اینکــه ب
ــد داد. در  ــت خواه ــدگان را از دس ــرف کنن ــاز مص نی
ــود را  ــات خ ــی تحقیق ــع غذای ــی از صنای ــن بعض ضم
ــی  ــد. در زمان ــدید کردن ــن تش ــن جایگزی ــرای یافت ب
ــکا مصمــم  کــه موسســه مــواد غذایــی و دارویــی آمری
بــه اجبــار کــردن درج محتــوای چربــی ترانــس غذاهــا 
ــذف  ــرای ح ــی را ب ــی راه های ــرکت های اصل ــد، ش ش
ــر روی  ــه ب ــد و مفتخران ــه بودن ــه یافت ــی هیدروژن چرب
ــی  ــس م ــی تران ــد چرب ــب فاق ــود برچس ــای خ غذاه

ــد. ــاب می کردن ــا را انتخ ــردم آن ه ــد و م زدن
ــوع  ــه را ممن ــن هیدروژن ــگاه روغ ــدرال هیچ ــت ف دول
نکــرد. هیــچ کــس بــه شــرکت های مــواد غذایــی 
نگفــت کــه بایــد اســتفاده از چربــی ترانــس را متوقــف 
ــن  ــه ناشــی از ای ــر اساســی صــورت گرفت ــد. تغیی کنن
بــود کــه اطاعــات در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار 

ــت. گرف
ــاره  ــری درب ــق ت ــات دقی ــه اطاع ــه جامع ــی ک وقت
آورد  دســت  بــه  محصــوالت  از  ناشــی  مضــرات 
ــروک شــدن  ــا مت ــواد مضــره ی ــدون شــک حــذف م ب
ــزی  ــا چی ــد تنه ــش می یاب ــی افزای ــای صنعت فرایند ه
ــت. ــن اس ــازی بنیادی ــفاف س ــدری ش ــت ق ــاز اس ــه نی ک

ــده  ــره وری از آین ــت به ــی جه ــت بزرگ ــن کار فرص ای

ــد  ــد می توان ــن فراین ــود. ای ــد نم ــم خواه ــان را فراه م
نیــروی مســتحکم در اختیــار خریــداران قــرار دهــد تــا 
بــه خواســته جمعــی خــود بــرای حفــظ زمیــن جامــع 
عمــل بپوشــانند و همچنیــن از صدمــات غیــر عمــدی 

وارده از ســوی تجــارت بکاهــد. 
هاگــن معتقــد اســت: »تفــاوت اســت بیــن اینکــه فقــط 
ــای  ــه راه حل ه ــن ک ــیم و ای ــبز باش ــم س ــعی کنی س
ــب  ــت عواق ــن اس ــی ممک ــم. اول ــدار بیابی ــاری پای تج
ــم  ــت در مفاهی ــن اس ــد و ممک ــته باش ــته داش ناخواس
ــی  ــا دوم ــد؛ ام ــا کار نکن ــد ی ــود کار کن ــاری خ تج
اندیشــمندانه اســت، دارای معیــار اســت و ســودمندانه 
در تجــارت ســهیم اســت. مــا در حــال عبــور از مرحلــه 
" یــا پایــدار یــا ســودمند" هســتیم. ایــن دو جــدا از هم 
نیســتند. مــا در میــان ایــن دو اســتراتژی کــه یکــی را 
فــدای دیگــری کنیــم بــا اینکــه تعادلــی بیــن ایــن دو 
ایجــاد کنیــم، نیســتیم. موفقیــت هنگامــی اســت کــه 
ــه طــور دوجانبــه یکدیگــر را تقویــت کننــد.  ایــن دو ب
ــتری  ــد بیش ــیم، درآم ــبز باش ــتر س ــدر بیش ــه ق هرچ

ــم« ــب می کنی کس
 در آخــر اگرچــه ممکــن اســت ایــن اقــدام بــرای خروج 
از بحــران کافــی نباشــد، ولــی شــفاف ســازی بنیادیــن، 
روشــی را بــه راه هــای موجــود بــرای تغییــرات اساســی 
خواهــد افــزود و اقتصــاد و توســعه پایــدار را رقــم 

خواهــد زد.
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