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 (Keohane & Oppenheimer, 2016, p. 143-144) ش راهند لد
اقلیم بسیار  ی زمینه ها در لرد همواری ایی که باعث مییوی دیگر از تاکترره

ثیر أای در مقیاسوی کوه بترانود تو      انوه  کاهش گازهای گ  آن اس  که ،دلرار لرد
قعی بر گرمایش جهانی بگذارد، بسیار پرهزینه اس ش این بودان دلیو  اسو  کوه      ا

 هموین   کننودش بوه   ای منتشر می  انه گازهای گ  ،های اقتصادی تعالی  ی همه تقریباً
در مررد تغییرات اقلیموی بسویار حوادتر از ایون      1«های مجانی سراری»دلی  مشو   

 & Keohane) اسو ش الیوه ا ز ن   مث  ترسایش ،های محیطی له در سایر چالشئمس

Oppenheimer, 2016) های غیور هموارانوه دارای انگیوزه     کشررها برای اتخاذ ر ش
هیچ کشورری را   چنین هم شکند هستندش کاهش انتشار یک مرهب  عمرمی ایجاد می

تران از دستیابی به مراهب نالوی از کواهش انتشوار سوایر کشوررها د ر نگوه        نمی
هوای   عدم مشارک  در کاهش نشر، یوک کشورر هزینوه    ی  اسطه عال ه به دال ش به

هور بوازیگر   ( Cherry et al., 2014, p. 30)ش کنود  جوریی موی   کاهش آلردگی را صرته
که بخراهود سوهم  ورد را پردا و       تمای  به سم  سراری مجانی دارد، بد ن آن

 ( Keohane & Victor, 2016, p. 2)ش کند
المللوی   سوا تار مودیریتی بوین    در غیوابِ محیطوی   المللی زیسو   تراتقات بین

 & Carraro)ش هسوتند  یابیدسوت  قابو  هوای دا طلبانوه    کارکردی، تقط از طریق بنیوان 

Egenhofer, 2007, p. 9)   سوراری   سور  کیو مناتع لخصی  الص، بازیگران را بوه(
کشواندش   دیگور )هموواری حوداکثری( موی     یسر بهها را  مجانی(   مناتع گر هی آن

در بوازی  ش برند ها در یک معما به سر می اند، آن تعارض قرار گرتته کشررها در یک
رد ای بورای اعتوراف دارد توا لوریک  و      معر ف معمای زندانی هر بازیگر انگیوزه 

(Cherry et al., 2014, p. 63 )ش تری بگیرد را مجرم معرتی کند    ردش حوم سبک
(Keohane & Victor, 2016, p. 3)     کنود کوه اگور     ره موی بوازی معموای زنودانی الوا

اطالعات هور بوازیگر در موررد سوایر بوازیگران محود د بالود، بوازیگر  ردگورا          
 لوی بورعوس اگور از    ( Yoshimatsu, 1998, p. 8)ش کند استرات ی ترار را انتخاب می

هموواری ترغیوب    سوم ِ  بوه  ،انجام اقداماتی ترسط سایرین اطمینوان حاصو  کنود   

                                                                                                                                 
1. Free riding 


