
 

 

 كميابي

Scarcity 

 ،كاه نااابد اه ارات   اشااهه ااهاي يتبه وضع كميابيواژه 

ها كاایي یيتاتاد تماني خوارتهب ای توليد نحصول و تأنين 

كميابي نفهوني ارت بتياه نهم كه (. 4703، 4831)ی هاگ، 

های نختلف های اوه نوها توجه ایدیشمادان هشتهاز گذشته

، علاوم تر باي و علاوم علمي از جمله علوم الهي و یلتفي

ویژه علم اقتصاا بواه ارت. علمای علاوم الهاي  ایتایي و به

با توجه به یلتفه خلقت بش  و ري  تکانلي بش یت كمياابي 

ها اه اهتباط با زنان، یعاي ی صتي كه خداوید به ه  ایتان و 

جانعه ایتایي با ای زیادگي اه ایان جهاان و راي  ن ا ا  

كاااد. علماای تر باي، یاف نايتکانلي خوا عطا ك اه، تع 

اایااد و نحيطي ها نوضوع اصلي كمياابي ناينتائ  زیتت

آوهی و صااعت، نعتقدید كه با هشد جمعيت و پيش یت یان

هوا نحيط زیتت ایتان از جهات نختلف هو به یابوای ناي

و با این ارتدالل، آیاده و شتااكي ها با ای بشا یت ت رايم 

  .(55، ص. 4834)بيضایي،  كاادني

نهمت ین نوضوع علم اقتصاا، كمياابي ارات و بتاياهی  

اایااد. اگا  ني« علم تخصيص بهياه ناابد كمياا »اقتصاا ها 

كا ا كميابي یباوا، علام اقتصااا یياض نوضاوعيت پيادا یمي

(Eatwell et al, 1988, P. 620.) شااوا  تااي گفتااه ني

اقتصاااایان ی زیدان كميابي هتاتاد. كمياابي باه ایان نعااي 

باشاد. ناً   ها ب ابا  یميكه انکایات )ناابد( با خوارتهارت 

بواجه كشوهها نحادوا )كمياا ( ارات اه اليکاه اه ها  

كشوه كاههای زیاای نً  راختن ندهره، بيماهرتان، جاااه 

و ... باید ایرام گي ا، بااب این با كميابي ناابد هوب و هتاتيم. 

ا این نتئله اگ عوان  توليد )زنين، كاه، ر نایه( نحدوا یبو

كه چه كاالهایي، چگویه و ب ای چه كتایي باید تولياد شاوا 

توایتاتيم باه شد. اه این صوهت از ه  كاالیي نينط ح یمي

نقداه الخواه توليد كايم و همه به كاالهای الخواهشان به ه  

 .Mankiw, 1997, Pخوارتاد ارت ري ااشتاد )ایدازه كه ني

ا  یبوا. انا نوضوع این ارت (. به عباهتي هيچ كاالیي كمي4

هرد كه هماه یيازهااید اه ای یميكه ه گض ایتان به ن  له

 زنياه نص ف كاالها ن تفد شوا. 

توان ایان ت  هابطه اقتصاا و كميابي نيب ای تبيين هوشن 

پ رد ها نط ح ك ا كاه اقتصااا چيتاتق اقتصااا نطالعاه 

رااام هااایي اراات كااه ایاا اا و رااازنایهای جانعااه ایایتخا 

ها، ناابعي كه اه ارت   ای اا اهاد. اه یتيره این ایتخا ني

یاباد. باه عااوان ق اه ااها به یک یا چاد گضیاه تخصيص ني

نًال، وقتي ی ای بين ارت ا ت )كاه با ای او لاذت بخاد 

گي ا، یا وقتي یک تولياد كاااده ارت( وكاهك ان تصميم ني

گي ا تاا كااالیي ت كيبي از یي وی كاه و ر نایه ها به كاه ني

توليد و ع ضه كاد و یا اولت نالياتي ها از ای اا ني گيا ا و 

اهد، اه همه جا نتائله ایتخاا  نطا ح خدناتي ها اهائه ني

ای كه ب یاصاله باه شده و به آن پارخ اااه شده ارت. یکته

هرد این ارت كه نوضوع ایتخا  به این الي  ارت ذهن ني

ي وجوا ااها.  تاي اگا  یا   كه نتئله نهمي به یام كمياب

كايم ی ای ثا وت و قادهت بتاياه زیااای ااها و ها  چاه 

تواید اه اختياه ااشاته باشاد، بااز هام اه ناوها بخواهد ني

های نختلفاي كاه تخصيص وقت كميا  خاوا باين گضیااه

پيش و ااها باید ایتخا  كااد. علام اقتصااا، علام شاااخت 

یي اراات كااه هااای ایااادهای  اااكم باا  راااز و كاااه ایتخا 

 كاد. چگویگي تخصيص ناابد كميا  ها نشخص ني

 «نحادوا»ت ین نعاي به كلمه كلمه كميابي ااهای یضایک 

 «آزاا»و یاا  «یانحادوا»ارت كه اه نقاب  كلماه  «اقتصاا»یا 

كاالهاا كمياا   .(47، ص. 4831)راالواتوهه،  هواكاه نيبه

آیهاا ها تولياد شوید تا كاه گ یته نيهتتاد زی ا ناابعي كه به

های ایگ  یيض هتتاد. هاگاني كه نبااله یمایاد، ااهای ارتفااه

ها، كاالهاا وخادنات كمياا  ها گي ا، قيمتآزاا صوهت ني

علام اقتصااا  .(45، ص.4831)ناوهی،،  اهادتخصيص ني

ناظوه نطالعه چگویگي ارتفااه از نااابد كمياا  جانعاه باه

 بين ای اا نختلف ارات توليد كاالهای با اهزش و توزید آیها

. اهپشاات ایاان (0، ص. 4831) رانوئلتااون و هاااو ، 
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تع یف، او یکته اراري علم اقتصاا یهفته ارات. اول ایاکاه 

اید و ایگ  ایاکه جانعاه بایاد نحدوكاالها و ناابد اقتصاای 

 طوه كاهآ ارتفااه كاد. از ناابد خوا به

 اهباهه كميابي ناابد اقتصاای او یظ  وجوا ااها:

ناابد شااخته شاده ت ش؛  وارطهبه كميابي شدن . ب ط ف4

 نقطد، ه  اه و ارت نحدوا زنان ه ب ااهی اه و آنااه به ه

 بایاد یيازها، هید ب ای و یيتت كایي بش  یيازهای هید ب ای

شده و غي  آنااه به ه گ یت و یيض بایاد ایان بد شااختهناا از

  نابعي ارتفااه كان  گي ی ها به  د كمال هراید و از هبه ه

ك ا؛ همچاين باید اه جتتروی ناابعي بوا، كه تاكاون بشا  

ایان  ط یا  ایاد و ازبه آیها ارت یيایته و یا یاشااخته نایاده

)قادی ی،  د ها ب ط ف راختبها كميابي و نحدوایت نااهاه

 (.03، ص. 4831

نکایاات طبيعات تا ش؛ ا وارطهبه كميابي یشدن . ب ط ف1

ه و چه بالفع ( یتبت به یيازهای هو به هشد بشا ، )چه بالقو

كایي یخواهد بوا؛ زی ا انکایات طبيعت نحدوا ارات و با  

آیها ایضواه یشده، بلکه اه اث  اراتفااه زیااا، هوز باه هوز از 

شوا )قاایون باازاه یضولاي(؛  اال توایایي طبيعت كارته ني

و  هماواهه با  یيازهاا آیکه یيازهای بش ، هوزایضون ارات و

و اهتقاای راط   یااوهیهای ایتان، اه اث  پيش یت خوارته

مي جمعيت بش ، یع وه، ایضاید ااشوا. بهزیدگي ایضواه ني

یظ  . باه(03، ص. 4831)قادی ی،  كادیيازها ها یيض بيشت  ني

طوه كه جمعيت، باه، اه  الياه ق ن هردم ني ای نالتو 

-81-43-3-1-1كاد، نًا  )تصاعد هادري ایضاید پيدا ني

-3-1-1طوه تصاعد  تابي )...( ورای  ان اه نعاش، به-31

اه نقاب   (.37: 4830)یمازی، یابد...( ایضاید ني-3-47-41

تکًي  یفو ، ورای  نعيشت، با  اثا  كاایي یباوان قابليات 

توليد زنين و نکفي یباوان  اصا  زهاعات، باه آن یتابت 

وجوا یاداها،  یابد. اه چاين ش ایطي، هيچ هاهيایضاید یمي

باا ایاضاید تولياد ناواا غاذایي  زاا و ولدجض ایاکه ایضاید 

نتاارب گ اا. ب ارا  یظ  این ارته، زیدگي بش  )با توجاه 

به ایضاید جمعيت( آیاده و شتااكي ااها؛ ارت كم، آیااده، 

كاه كات ل هشاد نبهم و تاهیک ارت. از این هو باید ارت به

 دی ك ا كاه توایاایي جمعيت شد و این هشد ها نحدوا به

اهد. این یظ یه، ها نيبش  و انکایات زنين، اجازه ایضاید آن

های عموني تعاال ك ريک ارات. آشکاها ب خ ف ب ااشت

كوشد طبيعت ها اه ایرااا تعااال، راهيم اگ چه نالتو  ني

هاای بداید و ب های طبيعاي ها نایااد زلضلاه، راي ، بيماهی

كااده و نکایيتم تعاالي حدوانت ی و همچاين جاگ ابضاه ن

نع یي كاد، با این  ال، عوان  نذكوه ها ب ای ایرااا تعااال 

كایي یدایتته، اقدانات الزم ب ای جلوگي ی از هشد جمعيت 

كاد. نالتو  ب ای جلوگي ی از هشد جمعيات، ها پيشاهاا ني

. ناد یا یشاه اخ قاي )عقاب 4اهد:    اهائه نيره یوع هاه

. كات ل جمعيت از ط ی  ب یانه تاظايم 1ها(، اجایداختن ازاو

هاه »یق  وگ رااگي. وی او هاه  ا  اولاي ها  -8خایوااه و 

و  «هاه  اا  نًباات»و هاه  اا  رااوني ها  « اا  جلااوگي ی

اایاد. او اه كااده ایضاید جمعيات نيت ین عان  نتوقفنهم

كاه هوی ن ام بيشت ی به آیا واقعا اگ "جوا  این روال، كه 

تاوان از یقا  زنين بپ اازید و غذای بيشت ی توليد كااد، یمي

اهد؛ زی ا او نعتقد وگ راگي جلوگي ی ك ا، پارخ نافي ني

 ارت كه قایون بازاه یضولي عان  بازااهیده این قضايه ارات

 (.443-4417، صص. 4801)تفضلي، 

، ایگاا  یيااض گاا انب خااي تحلياا عاا وه باا  نااالتو   

ای اه نوها یتایج جمعيت اه  ال های هشداهاهادهبيايپيد

هشد، رطوح یارالم و اه  ال هشد آلواگي نحيط زیتات، 

اید. های یتيلي اهائه اااهنحدوایت توليد كشاوهزی وای ژی

هایي كه نط ح شده، این ارت كه آیا جواند از جمله پ رد

آیهاا، اه ایتایي با توجه به ب خي از ناابد خااص و كمياابي 

هاا و نا و و ني هاای توایااد از با وز هیجآیاده یضایک ني

هایي كه یختتين بااه آنيض جلوگي ی كاادق چاين بحثیاجعه

وريله ( نط ح شده بوا، بهMeadows, 1972وريله نيدوز )به

( نوها ب هراي قا اه گ یات. Robert Solowهاب ت رولو )
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د، ااهای قيمات چون ناابعي كه اه نقایته با تقاضاا، كمياباا

تورعه كاالی جایشين و تغييا   به همين الي باالت ی هتتاد. 

یفد توليدكااادگان اه الگوی زیادگي، نشا وط با  آیکاه باه

و اهبتاياهی از ناواها  خصوصي باشد، تشوی  خواهد شاد

از جمله نوهاهای جالب  كميابي هشد زیاای یخواهد ااشت.

هتاتاد كاه تاهیخي، نواا خاام از قبيا  قلاد، نا، و آهان 

های جدید و ارتيابي به نواا جایگضین با ای ب خاي یااوهی

از نصاهف این یلضات باعث شده ارت كه كاهد ذخي ه آیها 

كااد كاه . راولو بحاث نينار  به كميابي شدید آیها یشاوا

راال  57قيمت ناابد طبيعي اه نقایته با رای  كاالهاا، طاي 

باه عااوان  .ای یداشاته اراتگویه هوید یضایاادهگذشته هيچ

اقتصاااایان، ارت كم از زنان توناا  ناالتو   نًالي ایگ 

انا اید. اهباهه كميابي یتبي زنين كشاوهزی به بحث پ ااخته

اه خصوص هشد جمعيات هردهم  كه اه ق ني یهایگ ایي

و كمبوا نواا غذایي به الي  كميابي زنين قاب  كشت وجوا 

شاوا یمي ااشت انا وز اه كشاوههای توراعه یایتاه ایاده

 (.445، ص. 4803)جمعي از یویتادگان، 

 

 تفاوت کمیابی و فقر

كميابي با یق  نتفاوت ارت. یقا  باه ایان نعااي ارات كاه 

 داق  انکایات ها اه اختياه یداشته باشيم؛ ولاي كمياابي اه 

هااا اراات. بااااب این  تااي اهتباااط بااا انکایااات و خوارااته

هوبا و هتاتاد؛ ث وتمادت ین كشوهها و ای اا هم با كمياابي 

توایااد زی ا ه چاد انکایات زیاای اه اختياه ااهید؛ ولي یمي

های خوا ارت ري پيدا یمایاد. اگ  انکایاات به همه خوارته

هیات. ایتاایها طاي قا ون یانحدوا بوا، كميابي از بين ناي

هاای گذشته با اكتشایات و اخت اعات خوا باه كماک هشاته

رت   بشا  ها ایاضاید نختلف علوم، انکایات و ناابد اه ا

اید ولي كميابي كاهد یيایته و  تي نمکن ارت ایضاید اااه

های بش  یيض هشد كا اه و  تاي یيض یایته باشد؛ زی ا خوارته

هاای بشا  از هشاد انکایاات د كه هشد خوارتهرهیظ  نيبه

. ه چاه كمياابي بيشات  (47: ص. 4833)یظ ی،  بيشت  ارت

هاای آن كااهگي ی هاه  ا باشد، ض وهت علم اقتصاا و باه

 شوا. بيشت  یمایان ني

 

 منابع اقتصادیانواع کمیابی 

هایي تع یف ك ا كه اه توليد چيضهایي توان یهااهناابد ها ني

هوید. اگ  این ناابد، نولد باشاد كاه نيكه نا خوارتاه آیيم به

تاوان باه یانيم. عوانا  تولياد ها نايآیها ها عوان  توليد ني

بااادی كاا ا. یکااي از ایااواع ایاان نختلااف طبقااههااای شاايوه

 ها شان  ناابد ایتاایي، طبيعاي و نصااوعي اراتبادیطبقه

 (1-1صص.  :4834ی ز و همکاهان، )ني

. اه ب خاي ارت زنين و ذخائ  نعدیيطبيعي شان   . ناابد4

ها نقاای  بتاياه عظايم نحصاول بادون ایاضوان كاوا زنين

يعي خاصيت باهوهی آید؛ ب خي ایگ  اه وضد طببدرت ني

ها بيد ها و نااط  نارمد قطبیداهید. ان وزه ناابد اقيایو 

 از پيد نوها توجه ق اه گ یته ارت.

ب ای توليد چيضهایي كه خوارتاه آیيم،  ؛(كاه) ایتایي . ناابد1

یک نابد ایتایي باید به كاه گ یته شاوا. ایان ناباد ایتاایي، 

ه كتایي كاه كااه شدع ضه «كاه»عباهت ارت از رهم نولد 

هااای كاااهآنوزی ها كااااد. ه گاااه ااوطلبااان كاااه، اوههنااي

یابد. آیگاه كاه ناباد بگذهایاد، رهم كاه اه توليد ایضاید ني

گویيم ر نایه ایتایي بهباوا گویه بهبوا یابد، نيایتایي بدین

 یایته ارت.

وقتي ب ای كشت گادم كااه هوی  ؛(ر نایه) نصاوع ناابد .8

هوا. ایان كاه نايایگا ی یياض باه عان شوا، زنين ایرام ني

ایگ  نعموال ت اكتوه ارت. یعاي زنين و كاه باا نااابد  عان 

خاواهيم ها كه نا ناينحصوالتي شوید تا نصاوع ت كيب ني

 شوا.توليد كااد. این ناابد نصاوع ر نایه یانيده ني

شان  پذی ش خطا  ارت كه  ایگ  كاهآی یاي ایتایي . نابد1

 از ارت ااان نقاای  هاگفات اه یعاليات جدیاد، و ا تماال

طوه های جدید ب ای توليد كاالهای نوجاوا و باهابداع شيوه
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راوا نااای كه ا تماال بهارت ای كلي آزنوان یک های تازه

ایراند. بدون وجوا كاهی نا هيچ رازنان اقتصاای قااه به ني

ارت، ت اید كاهی نایي كه یک نابد ایتایي یعاليت یيتت. بي

ه كتي  اض  به پذی ش خط  یيتات  زی ا ؛باشدنيكميا  

ها یداها كه باا نویقيتات اه اناوه ن باوط باه و یا توایایي آن

 یعاليت اقتصاای تصميم بگي ا.
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