
 

 

 

 
 

 

 ستیط زی، محیانسان، انرژ

 ندهیبه آ یانداز چشمو 
 م دولتشاهی پیروزمحرّ

 هادی طهماسبی آشتیانی

 چکیده
دریفراوانمیسم ردذدودهم ذششم  رشمدوذیشمول  مابعادجهانآندریوكاربردهایپژوهندهیآ

شمونداندراابم یدنوانیم خصصمییدانولدهك ماحصلآنذردهومایاف  جهانپیتلسع یكشلرها
درنیهوچنمبملدهاسم  یهایراهبردریزیبرنام زهاوانداچشمنییمخ لفوب منظلرتعیهاذروهكار

نقم ینكمرهاماكیمدرایبشمریدرتحلالتزنمدذیذشرزمانازادوارذشش  تاكنلنعلاملم عدد
 ملر س بیطزیومحیانرژانسان، میآناشارهكنیمتنهاب س عنصراصلیك اذربخلاهس داش  ا
نمقاب آناس تمابمااب تماتبم سم عنصمریهدفازاالاهندذرف  ینجاینخس یهادررتب ح م
،یانمرژیهمادربخم یابوللمنیبیهاسازمانیابشكرواشارهب مس نداتملجلددرذزارشاتآمارفلق

نعناصمریمكازایراتهرییازروندتغیلی ،تحلیامن ،آب،غشاوی،جوعیعی بیایس ،بالیطزیمح
زیمگرراملردمطابع امراردهمد م عاام آننیكدیناجزاءبریدر ل زمانارائ ذرددواثراتم قابلا

وهمایناهنجمارهما،چماب نسمب بم دهودرآنیم جهاندرآیندهنزدیكارائ ذردیازوضعینیتخو
همایهمایسمازمانزتمال یمدربخم پایمانیمقابم نبیانشدهاس  ینظراتنقط یمخا راتاح واب

پایدار،م عاد وتحولپشیرملردبررسیونقدامرارذرف م ودرایابوللیجه فراهمآوردنآیندهبین
زناپشیرپرداا  شدهاس  یذرویتییكیب ارائ راهكارهایبندجوع

 یدیواژگان كل
یپژوهندهی،آتلسع پایدار،یلیفسمنابعس ،یطزیمح

                                      
تهران،دانشكدهمهندسیعوراناس ادیاردانشگاهEmail: mdolat@ut.ac.ir 
شگاهتهرانكارشناسارشدعورانسازه،دانEmail: h_tahmasbi@oigc.ir   

19/05/89تاریخپشیر :12/03/89تاریخارسا :
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شم
چ
 و

یس
طز

حی
،م
ی
رژ
،ان
ان
نس
ا


ده
آین
 
یب

داز
ان



 

 

314

 مقدمه
اف نازوالعییآذاهیبرایاقآدمیاش 

دوربمازهماینمدهبم ذششم  یرادادهادرآ

تلانذت كم ین لرمیدروااعاذردد یم

ش رملردعالام ویناملربیدردورانكهنا

نویقمنجومیاس تادهپادشاهانبلدتااز ر

دراحلا كلاكم سیروبایاندرباریشگلیپ

همایمخ لمفرو ریسماوهایاتعبیرالاب

رادرامملرداالمی،ییهما،مشماورهگلییپیش

هممماونحممملهتعامممملبممماییكشلرذشممما

كردنمد یافم ممی دریهوسایهایامپرا لر

همابمرییشمگلیهرچنددرآنزمانعولمما پ

كشمفقیمااز ریمویعلمل شمهلدیمبنا

اماامروزه،بلدرادادهایرابعلّیهایزمین 

دودهممم ذششممم  یوبممم اصمممل  ممم

اف م وییاذس ردهیتلسع علویپژوهندهیآ

،یاسممی،سیمخ لممفنظممامهممایدرشمماا 

زیمنیفراوانمیكاربردهمای،اج واعیاا صاد

 ازیمنامراملدحكایدانولدهاس ك ایپ

نویرشمممدروزافمممزونتعمممدادم خصصممم

پژوهماننمدهیبم جومعآداردكم ینیم تكر

لندند یپیجهانم

اف م جهمان،یتلسمع ینكشلرهایدرب

ازیكممیكممابمم عنمملانیاالتم حممدهامریمما

مطرحبملدهیپژوهندهیشگاماندربخ آیپ

دردوراندرحقیقمم نشمماا ازعلمممیمموا

شملرویكاویفناوران دوكشلرامرهایرااب 

سیسممفضمماوبممات وهمملایدربخمم نظممام

1رندمؤسس 
مریكمااوابس  ب بخ دفماعی 

 شمكلذرفم  درحما یدرشص سا پ

ازیكممینمؤسسمم بمم عنمملانیممحاضممرا

وباشمدیمطمرحمم2هااندیشگاهنیترمعروف

همایطم یكب هزارنترپژوهشگردرحینزد

ذرف م تمایازمهندسمایكوحرفم یآكادم

واا صمادرادراملدی،پزشمكیعلل رف مار

یقماتیوتحقیادادهوادماتمشماورهیجا

یودوب میاصلصمیهاراب شرك یم نلع

  (RAND Corporation, 2009)دینوایمارائ 

انیمممعومممدهمیهمممایكمممیازتتممماوت

درامممروزنسممب بمم ذششمم  یپژوهممنممدهیآ

اتوارائمم یاضممیازعلمممریاسمم تادهكمماربرد

یتمیكیهمالیتحلیب جایكوّیهالیتحل

راینامرالدسمهلب فراوانمیك اباشدیم

نیممیراهبممردی،تعهممایریممزیدربرناممم 

جادیلهاایس وان خابسناریها،مقایاس راتژ

تملانبم ینولدهاسم  بم عنملانم ما مم

 یمننظریوهوچن3هانظری بازییریكارذب 

وهممادهیمملپدیممدرتحل4یممیان خممابعقال

وی،اج وماعیاا صمادیرادادهاینیبی پ

اشارهكرد سیاسییح 

                                      
1. RAND 

2. Think Tank 
3. Game Theory 
4. Rational Choice Theory 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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همادیگربامروریبرتاریخمل یازسل

 یاعصارذشش  درالاهیمیافم كم سم 

سم نقم یطزیمحمویانمرژانسان،عنصر

اساسیرادرایجادتغییروتحمل درزنمدذی

بشرایتاءكردهاس وبشابامطابع جزئیمات

وتحلیلروندتغییراتعلاملمرتبطبماایمن

تملانبم ابگملیعناصمردر مل زممانممی

رف اریآنهاپیبردهوسمپسبمااسم تادهاز

نسممب بمم ارائمم 5یممابیرونممدهارو بممرون

ازآینمدهاامدا نوملد هوچنمینازتصملیری

یكمم ایممنعناصممراثممراتم قممابلیویآنجمما

بریكدیگرالاهندداش ،بشایادكنندهیتشد

ریینروندتغیاینملضلعنیزبایس یدرتخو

پارام رهاب  لرمناسبیبحاظذردد 

یپژوهمنمدهیچآیهالز ب ذكراس ك 

دهرانمیتلاندآیتاكنلنادعانكردهاس ك م

یااا الفمیموكاس چكمیهیبویب درس 

منظملراصملیآناسم كند،بلك ینیب یپ

اندازهاییرادرارتبما چشمپژوهانندهیآك 

دنیرسونندكمیترسبایكرویدادیاپدیده

شمدنیكازآنهمارامنمل بم  میمب هر

.ندیبنواژهیویطیجادشرایاا وایندیفرا

ذمرددتمابماتمال ممیدرایننلشم ار

ا العماتیروربتحلیلی-آماریهایارزیابی

ومس نداتبرذرف  ازذزارشاتمؤسسماتو

                                      
5. Trend Extrapolation Method 

همایابوللیفعما درزمینم هایبینسازمان

غمشا،آبو ،یمجوع،یعمی بیایانرژی،بال

دراینزدیك،وضعی جهاندرآینده، یامن

ییترسیمشلد هاااب ذزاره
 

كنممارهمممذشاشمم نرونممداداممم بممادر

چنمدیملاردمخ لف،یهاتغییراتدربخ 

جهمانبم نمدهیآازیانمدازب صلرتچشمم

آنضوناشمارهبم ك دردهشدهیركشیتصل

 رو،یپمومخما راتهایناهنجار،هاچاب 

جهم فمراهمیابوللمنیبیهاتال سازمان

پمشیرتحوملپایدار،م عاد وایآوردنآینده

د درریممذیمممررسممیونقممداممرارممملردب

یربرایناپشزیزب راهكارهاییذرینیبندجوع

ذردد یراشارهمیپشتحولیاندهیداش نآ

مین انرژی در جهان، أمنابع ت -1

 ها ها و فرصت محدودیت
(برذرف مم از1مطممابقنومملدارشممواره 

مربل ب 6ذزارشاتآژانسبینابوللیانرژی

(،منممابعIEA, 2009مممیالدی 2009سمما 

اصلیتلبیدانرژیدردنیایامروز،بم شم 

شملند:ذغما سمن ،یبنمدیممدس   بق 

ای،انممرژیآبممیونتمم ،ذمماز،انممرژیهسمم  

 هایتجدیدپشیر انرژی

                                      
6. International Energy Agency (IEA) 
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یسیذردد،  لرك مشاهدهمیهوان

سا ذشش  سهممنابعفسیلیشاملذغما 

سن ،نت وذازدرتم مینانمرژیجهمانبما

روب كاه ذشاش  اسم ،بمایوی مالیش

4/81زانبم ینمیا2007نحا درسا یا

ذمرددكم املدحكایمم ازیدرصمدبمابممم

اهوی اینمنابعوكشلرهایصماح آندر

جهانامروزدارد 
 

( : سهم منابع كلیدی در 1نمودار شماره )

 2007و  1973تأمین انرژی جهان در دو سال 

تملانی(مم1ارشواره هوچنینازنولد

سمما ذششمم  میممزان34افمم كمم  ممییدر

مصرفانرژیدرجهماننزدیمكبم دوبرابمر

شدهاس ك اینالدب نلعیاشارهب رشد

اسمم خرا ،تلبیممدومصممرفمنممابعیتصمماعد

فسیلی یاینمدتدارد 

الز ب تلضیحاس ك مطابقذمزار 

(BP, 2009 7ساالن شرك بری ی پ روبیم

روندمصمرفانمرژیدركشملرهایپیشمرف  

واامعدرامریكمایشموابیوینظیركشلرها

اابمملرشممدهممایذششمم  اروپمما ممیسمما 

ایماالتم حمدهنداش  وح یدریامالحظ 

درسما یدرصمد8/2كاهشیحمدودامریكا

شممدهتجربمم 2007نسممب بمم سمما 2008

كشمملرهایدرحمما هرچنممدكمم دراسمم  

چشوگیریدرتقاضمایمصمرفرشد،تلسع 

چینبماك ذرددب  لرییمشاهدهمانرژی

2/7،درصدجوعی جهمان20داش نحدود

5/17درصدرشمدوهنمدبماداشم نحمدود

درصدرشدرا ی6/5،درصدجوعی جهان

هوینمدتپش سرذشاش  اس  

                                      
7. British Petroleum (BP). 
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1998هوچنینمروراینرونمدازسما 

تم حمدهكم ایماالدهمد،نشانمی2008تا

امریكا یایندهسا ،صرفا رشدیمعماد 

راداش  اس دریدرصددرمصرفانرژ6/3

حابیك چینوهند میایمنممدترشمد

درصممدیرا59درصممدیو118اابمملتلجمم 

روداینرونمددراندك ان ظارمیتجرب كرده

وبی دنبا شلد شمایانذكمرآیندههمكم

وهند میایمناس ك رشدجوعی چین

درصدبلدهاسم ،3/17درصدو4/6دهسا 

دب مصرفانرژیدریلشدیبنابرایناینتوا

تمرازاینكشلرهاباروندیب مراتم سمریع

 رشدجوعی درحا پیگیریاس  

كم درادامم بم آنپرداا م یملضلع

شلد،آناس ك ذاایرانرژیفسمیلیدریم

چنمینمیمزانجهانتاچم زممانیتكمافلی

درمصمممرفبممم اصمممل درایفزاینمممده

كشمملرهایدرحمما تلسممع وپرجوعیمم را

الاهدداش ؟

 خام نفت -1-1

شمرك بمری ی ن مطابقذزار سماال

راابمملیحجمممذامما،(BP, 2009 پ ممروبیم

اس حصا ومرسمل نتم درجهمان،حمدود

هتم ذرددویاردبشك برآوردمیلیم1258

71 درمجوملعبمی ازكشلراو دنیماكم

بم ،نداهدادیدرالدجاادرصدذاایردنیار

درصمد(، 21 عربسم انانمدازعبمارتترتی 

،درصممد(1/9 عممراق،درصممد(9/10 ایممران

درصمد(، 9/7 ونمزوئال،درصمد(1/8 كلی 

وروسمی درصمد(8/7 یعربماماراتم حده

 .درصد( 3/6 

نت  میبامطابع روندفزایندهمصرف

وفممرثثابمم 2007تمما1973هممایسمما 

همایماندناینروندب صلرتاطیدرسا 

آتیوهوچنینباتلج بم م لسمطمصمرف

8/84،معماد 2007نت درجهاندرسما 

راابمملیلنبشممك درروز،كمملذاممایمملیم

نمدهیسا آ33یاس حصا ومرسل نت  

رف  یانالاهدپشیپا

ازیگمری منمابعدالز ب ذكراس كم

نتمم امما درجهممانوجمملدداردكمم تحمم 

مشمهلربملدهو8رمرسمل یمعنلانمنمابعغ

نوینوفملقسمنگیسمنگیهماشاملنتم 

باشند یرشنمینمنابعنت شنوایهوچن

اس حصما ،ینم بماالیلهزیرب دبینذاایا

یهمماینتمم ،تكنلبمملژیكنمملنیهمماومم یا

منمابعمرسمل ،ابلصل بملدنوسهلیامروز

یرابم سملیچنمدانیذمشار یتاكنلنسرما

تحقیقمات،حجممیاند براالدجشبنكرده

درجهمانراحمدودینبخ ازمنابعنت میا

                                      
8. Unconventional Oil: extra heavy oil, oil sand, 
oil shale, etc. 
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انمدس برابرحجممنابعمرسل برآوردكمرده

 Alboudwarej et al., 2006 )

اس كم مطمابقیننك  ضروریذكرا

ابحماظم داو اس خرا نتم وبمیهارو 

اذممازدرمخممازن،یممقآبویممتزریهممارو 

درصمدازحجمم50تما40حداك رتاسمقف

اابملاس حصما مرسمل نت درجادرمنابع

لیممباشممدكمم درباایوانممدهآنبمم دبیممم

ا ینتمم حابمم سمماربمماال،ی  بسممیسممكلزیو

مانمد یممیج درمخزنبمااینداش  ودرن 

بابهمره یهمایكنلبملژازتیریمذابب  اایرا 

زانیمشرف  دربرامیازمخمازناما میپ

درصدنیزرسیدهاس 65اف ب بی ازیباز

 Laherrère J., 1997 )

 یعیگاز طب -1-2

مطابقذزار سماالن شمرك بمری ی 

راابمملیحجمممذامما،(BP, 2009 پ ممروبیم

185درجهمان،حمدودیعیاس حصا ذاز ب

دوشم ذمردیلنم رمكع برآوردمیلیتر

كشلراو دنیادربخم ذامایرذمازكم در

درادرصمدذامایردنیمار65مجولعحمدود

انمدازعبمارت ترتیم انمد،بمدادهیالدجا

،اطردرصد( 16 ،ایراندرصد( 4/23 روسی 

درصممد(، 3/4تركونسمم ان ،درصممد( 8/13 

عربمیاماراتم حدهدرصد(و 1/4 عربس ان

 .درصد( 5/3 

 رونممدفزاینممدهمصممرفذممازبممامطابعمم

و2007تمما1973همای بیعمی میسمما 

فرثثاب ماندناینروندب صملرتاطمی

همایآتمیوهوچنمینبماتلجم بم درسا 

م لسطمصرفذاز بیعیدرجهاندرسما 

،اردم رمكعم درروزیلیم8،معاد 2007

یراابلاس حصا ومرسل ذماز میكلذاا

رف  ینالاهدپشایندهپایسا آ44

 ذغال سنگ -1-3

مطابقذزار سماالن شمرك بمری ی 

راابمملیحجمممذامما،(BP, 2009 پ ممروبیم

826اس حصا ذغا سن درجهان،حمدود

پنجكشملراو ذرددویاردتنبرآوردمیلیم

دنیادربخ ذاایرذغا سن ك بمی از

انددهدایدرالدجاادرصدذاایردنیار78

،درصمد(9/28 امریكمااندازعبارتی ب ترت

درصممد(،9/13درصممد(،چممین 19روسممی  

درصد( 1/7 هندودرصد(2/9اس رابیا 

ذغما بامطابعم رونمدفزاینمدهمصمرف

وفرث2007تا1973های یسا سن 

ثاب ماندنایمنرونمدبم صملرتاطمیدر

هایآتیوهوچنینباتلج ب م لسمطسا 

،2007درجهاندرسا ن ذغا سمصرف

ری،كملذامالنتندرروزیلیم8/17معاد 

78یاابلاس حصا ومرسل ذغا سن  

رف  یانالاهدپشیندهپایسا آ
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 یا هسته یانرژ -1-4

یانمرژیابوللمنیبذزار آژانسمطابق

 IEA, 2009)،مشمغل یاهس  یهاروذاهین

مجولعمما 2007بمم كمماردرجهمماندرسمما 

هزارمگماواتبمرقرادارا372 تلبیدیظرف

اكم یزانن كشلراو دنینمیباشند ازایم

جهمانیاتویهاروذاهیدرصدن85كب ینزد

انداز عبارتیب ترتانددادهیرادرالدجا

درصممد(،17درصممد(،فرانسمم  5/28كمما یامر

درصد(وب دنبا 6  یروسدرصد(،13ژاپن 

ن،ی،اوكمرایكرهجنملبآبوان،یآنهاكشلرها

س یانگلكاناداو

نتعمممدادیشممم ریكمممابمممابیكشممملرامر

 یمدرجهمانبم ظرفیاهسم  یهاروذاهین

شمروویپیهزارمگاواتب عنلانكشلر106

نبخمم مطممرحیممدرایصمماح تكنلبمملژ

یاروذماههسم  یسم ،نیباشد ازبمابمقایم

 یمفكامملظریانمدازبلشهردرصملرتراه

كهمزارمگمماواترایمدبمرقبم انمدازهیمتلب

الاهدداش  

مین دربخم تمالز ب ذكراس كم 

یكممافمنممابعیداراكشمملرهاییكمم ،انممرژی

هسم ندیرفداالماسلا فسیلیبرایمص

ایهمایهسم  انرژیازیریذب بهرهیلیتوا

كلیم ،ب عنلانم ا عربسم ان،نداش  اند 

هوچنمین  رهیمغ،اطمرویعرباماراتم حده

كشلرهایاروپایینظیراتری ،ای ابیا،ایربند،

نممروژ،پرتغمما ودانوممار ،،تركیمم بهسمم ان،

سمنگاپلروكشلرهایینظیراسم رابیا،ممابزی

یالدسهوینانرژیدرسبدت مهمتاكنلن

 ,BP)انمداائلنشمدهیاهس  یانرژیرابرا

 رونمدروبم ابب  مسلوا باتلجم بم (2009

كیممنممدهنزدی،درآیلیرفسممیكمماه ذامما

لبمم اسمم تادهازیممتوایادیممزیكشمملرها

داالاهندنولد یپیلیرفسیغیهایانرژ

نمدهیتلانددرآیمیاهس  یاانرژیاماآ

ذردد؟یلیفسیهاینانرژیگزیكجاینزد
 

یمطابقذزار سازمانا العماتانمرژ

یاهسم  یرژ(،سهمانمEIA, 2009 9كایامر

ودرصمد5/8حمدود،امریكاینانرژیدرت م

درصمددر84حمدودیلیفسهاییسهمانرژ

دهمدبلدهاسم كم نشمانممی2008سا 

درصمداز17كشلربخلاهدتنهااینچنانچ 

رایلیقمنمابعفسمیماز رینانرژیسبدت م

د،الز اسم یننوایگزیجایاهس  یباانرژ

همایاتومیدراهادنیروذمتعمدای ویتاظرف

یابمدكم افمزای ملجلدبرابرس ب كا،یامر

ینملضلعالدبیانگرآناسم كم انمرژیا

ینلب سخ هاییرانرژیسایوح یاهس  

كلتمماه،یالاهنممدتلانسمم دربممازهزمممان

شمملند بنممابراینیلینمنممابعفسممیگزیجمما

                                      
9. Energy Information Administration (EIA) 
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نمده،منمابعیسما آ30تما20یهوچنان 

جهانینانرژیرادرت میدیكلنق یلیفس

تاءالاهندنولد یا

تخریب محیط زیست و وقوع  -2

 یعیطب یایبال
مطابقذزار ساالن من شرشدهتلسط

یایمممبالیلبلژیدمیمممقممماتاپیتحقمركمممز

،تعدادحلادث بیعیشاملسمیل،10یعی ب

زبزب ،سلنامی،اشكسابی،آتشتشان  لفان،

ابلتلجم وسا اایررشدا50وغیره ی

ناذهانیرانسب ب زممانابملازآنداشم  

نولدارهوان لرك درب عنلانم ا اس  

(نشاندادهشمده،واملعایمننملع2شواره 

مقایسم بماسما در1960حلادثدرسما 

اف م اسم ی یحدودا نم برابمرافمزا2007

 GRID, 2009 ) 
 

ابب  شایدبخشیازاینمیزانرشدبم 

زای وذسمم ر جوعیمم درزمممینوافمم

آوریوهوچنممینتلسممع دربخمم جوممع

بایگانیا العات ییكصدسا ذششم  بماز

ویومیراتاالییمذردد،اماوا یبم رونمدتغ

سما ذششم  20ی بیعی میایرادادبال

موپممرتال مینگمماهیبینممدازیم،رف ممارنممامال

راابلانكارالاهدبلد یغی بیع ملضلع
 

                                      
10. Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters (CRED) 

CREDذزار آمماریملسسم مطابق

ك باهوكاریبماسمازمانبهداشم جهمانی

354باثبم 2008من شرشد،هرچندسا 

همای بیعی،نسب ب م لسمطسما یایبال

عمدد(كماه 397 معماد 2007تا2000

دروالعایننلعحلادثمصیب باررانشمان

ناشمیایمندهد،اماتعمدادتلتماتجمانیمی

بممی ازسمم برابممر2008سمما درحمملادث

بلدهاسم 2007تا2000هایم لسطسا 

 Rodriguez et al., 2009 )

رشد روند و تنوع بالیای  -(2نمودار شماره )

 طبیعی در جهان طی صد سال گذشته


،تعداد2008سا یعی بیایدراثربال

هزارنترجانالدراازدسم دادنمدو235

لرمسم قیممیلیملننتمربم  م214زندذی

یم  ثرازایمنحملادثبملدهاسم  ضمررها
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2008نحلادثدرسا یاا صادیناشیازا

میلیارددالربمرآوردشمدهاسم 190حدود

 Rodriguez et al., 2009 )

نك  اابلتلج اینك ،والعاینحلادث

دركشلرهاییباتراكمجوعی یبماالودارای

یسمم بمماكشمملرهایدرآمممدم لسممطدرمقا

تر،اساراتوتلتاتب جوعی كمپیشرف  و

مرات بیش ریراب بارآوردهاس  ب عنلان

ونمارذیسذردبادحادث وحش نا م ا در

مسملوا در،2008سیچلاندرسما زبزب ای

مدآرسانیكارا العهایصلرتوجلدسیس م

انوماروهوچنمینیابلازوالع لفماندرم

هاب اصل مدارسوانمقاو بلدنساا و

تعدادتلتماتجمانیو،هادرچینبیوارس ان

.صدماتمابیب مرات كو رمیبلد

ا اینجاسمم كمم علمم اصمملیؤاممماسمم

بم یعمیافزای درشدتوتكررحملادث ب

ذردد؟كجابازمی

 یا گلخانه یگازها -2-1

تركیبماتذمازیبم ایذازهایذلخانم 

كم بم ذمرددیا القمجلزمینملجلددر

هرچندهنلزكنند كوكمی"ایاثرذلخان "

نذازهابرآبویرایت ثیدراصل چگلنگ

وجلددارد،امماییها ینعد اطعیزمیهلا

چنمددهم ی ایماهلارها العاتیازبررس

هوگا باتلبیددك یآینذلن برمیاذشش  

ین میدركرهزممایبیش رذازهایذلخان 

یك اززمینبم فضمایاتتشعشعمدت،نیا

یاف  وبم ،كاه هشدفرس ادهاار ازجلّ

كمردهافزای پیداایاثرذلخان عبارتدیگر

نویزمی دمایاس ك ماحصلآنب افزا

منجمرشمدهییراتذسم ردهآبوهملاییتغ

اس  

ك انسمانیاذلخان ترینذازهایعوده

یمملثروجمد آننقم یدوافمزایدرتلب

م ممان،،اكسممیدكربنانممدازدیعبممارت،دارد

 فللرایمدامانلادهیوذازهمااكسیدنی مروژن

نابممدوبییكممارذروهبممیهممایابیمممطممابقارز

سمازمانب وابس  11یویراتاالییتغیبررس

دشدهتلسطبشردریتلبیهایملل،ازآبلدذ

دیاكسمید،سهممربل ب ذماز2004سا 

یلیفسمیهمامصرفسملا حاصل ازكربن

اكسمیددرصمد،3/14درصد،ذازم ان6/56

نسهممربل  یدرصدوهوچن9/7نی روژن

لیمدكمربنبم دبیاكسمی ذمازدیب افزا

درصمد 3/17سمبزیهاوفضا جنگلیتخر

 ( GRID, 2009برآوردشدهاس  

ب عالوههوان لرك درنولدارشواره

مممانآغممازانقممالب(نشمماندادهشممده،ازز3 

دذمازیمزانتلبیمدرجهانتاكنلن،میصنع 

ازسمممملزاندنیدكربنناشممممیاكسممممید

                                      
11. Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) 
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كب صمتر،یزاننزدیازمیلیفسیهاسلا 

گماتندرسما یذ29بم یریبارشدچشوگ

 .(IEA, 2009)دانولدهاس ی پیافزا2007

ناشی از  CO2(: روند تولید 3نمودار شماره )

 های فسیلی سوخت

 
دیمنك روندتلبیرغمایعل،نیوهبراعال

اكسمیدوم مانرینظایذلخان یگرذازهاید

سمما ذششمم  رونممد60یز ممیممننی ممروژن

س باان شماریداش  اس ،امادرمقایصعلد

نذازهمابم مراتم یمدكربن،ایاكسمیذازد

دریاجاداثراتذلخانم یرادراینق كو ر

نمدتزمانیكنند هوچنیتاءمینایزمجلّ

دكربندریاكسمیماندنذازدیوباایداریپا

یرذازهمایشم رازسماینب مرات بیجلزم

نملضملعباعم یمباشمدكم ایممیاذلخان 

ییراتآبوهملاییمتغیریرپشیشلدتات ثمی

دكربندریاكسمی ان شارذمازدیدراثرافزا

یرذازهماینسب ب سای باالتریدرج اهو

 (IEA, 2009رد یارارذایذلخان 

(برذرف م ازذزارشمات4نولدارشواره 

(،سمهمIEA, 2009ابوللیانرژی آژانسبین

رادكربنیاكسمیددذازیدرتلبیلیمنابعفس

دهدكم نشانمی2007و1973دردوسا 

یدذمازدیمتلبیدرصمد85حكای ازرشد

سمما ذششمم  دارد 34یدكممربن ممیاكسمم

بماتلجم بم دردسم رسبملدننیعالوهبرا

نوهند،یرچینظییذغا سن دركشلرها

دكربندرجهممانیاكسممیدذممازدیممسممهمتلب

ازسمملزاندنذغمما سممن بممارشممدیناشمم

رواس  روب یش ریب

فسیلی در : سهم منابع ( 4) نمودار شماره

 1973جهان در دو سال  در CO2تولید گاز 

   2007و

 
 ییاممدافمزانپیتمرینواصملیترمهم

نیكمرهزممی دمای،افزایاذلخان یذازها

راتییمنملضملعملجبماتتغیمباشدك ایم

نرافمراهمیس مزمی اكلسیعدروضعیوس
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آوردهاس  ازجول اینتغییراتذوبشدن

هماانلسی سطحآباایوافزایاطبیهاخی

 یافمزارآبرفم نسملاحل،یمج زیودرن 

 یجممم افمممزایدرن رمنمممابعآبویمممتبخ

یهایواریبی،افزای اب الوتسریاشكساب

كیم فشاربرصمتحاتتك لنیردار،افزایواذ

 واملعی واملعزبزبم ،افمزاینوافمزایزم

باشدك یره،اابلاشارهمیغلوی لفانوس

،بهداشم ،یبركشماورزیالداثراتنامطللب

 واا صاددرجهمانیسالم ،غشا،رفاه،امن

 دارد 

اف مم جهممانبمم یابب مم جلامممعتلسممع 

كماه ملظمفسماا نكشملرهابم منظلر

ایوتبعماتمنتمیذمر شمدناثراتذلخان 

راازدهسما ذششم  آغماری،اامداماتزمین

تملانینآنهامیترك ب عنلانمهماندنولده

اشارهكرد هرچندك بما12پروتكلكیلتلب 

یان شارذازهماینگاهیبرتداو روندتصاعد

نیممكم ایابیینمدتدرمیای یاذلخان 

رادربرنداشم  یجمؤثریهاتاكنلنن اتال 

اس  مطمابقآامرینمطابعماتانجما شمده

راتییمتغیابمدوبیبررسمنیتلسطكارذروهب

وابس  ب سازمانملل،دمایم لسطیویاال

تمما1906زمممین ممیصممدسمما ذششمم   

درجمم سممان یگراد74/0(درحممدود2005

                                      
12. Kyoto Protocol: Global GHG Emissions 
Target 

افزای یاف م ودرهومینممدتسمطحآب

سمان یو ربیشم رشمده5/18دریاهماحمدود

 (GRID, 2009 اس 

بینممیرونممدتمماكنلندراصممل پممی 

افزای دمایكرهزممینمطابعماتم عمددی

تملانبم انجا شدهاسم كم ازجولم ممی

یابدوبیبررسمنیمطابعاتذس ردهكارذروهب

ودانشگاهاكستلرددرسما یویاالراتییتغ

اشممارهكممرد درایممنمطابعمماترشممد2005

اا صادیكشملرهایجهماندرآینمده،رونمد

مصرفانرژیدرجهان،رونمدمصمرفمنمابع

فسممیلیدرآینممده،جوعیمم جهممان،میممزان

هایپما ،رشمدتكنلبملژیدرتلسع انرژی

آیندهوپارام رهایمخ لفدیگمریدراابم 

ایایم عدد یمحاسباتپیچیمدهسناریله

همایبحاظشدهاس  ب عنلانم ا ارزیابی

دانشممگاهآكسممتلردبرذرف مم ازمحاسممبات

حممدوددوهممزارپانصممدرایانمم ،یسمماز یشممب

افزای دمایم لسطزمین میصمدسما 

5/11درجم وحمداك ر9/1آیندهراحداال

بینممینومملدهاسمم درجمم سممان یگراد،پممی 

 GRID, 2006) 

نك  مهممن جازاینمطابعات،حكای 

تممرینازآنداردكمم ح ممیبمماالشممبینان 

سناریلهادراصل كاه سهمتلبیدانرژی

كصدسما یهایفسیلی،دراز ریقسلا 
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ندهاثراتوتبعماتمنتمیناشمیازتلبیمدیآ

ایب مراتم شمدیدترازصمدذازهایذلخان 

پیاممدهایسا ذشش  الاهدبلد ازجولم 

ناذلاراینفراینمدكم درذزارشماتكمارذروه

سمازمانیومیراتاالییمتغیابدوبیبررسنیب

تلانب ملاردزیمرمیملل،مطرحشدهاس ،

:اشارهنولد
 

تغییمراتجمدیآبو21دراواسطارن -

هلاییرادرمنا قمخ لفجهمانشماهد

الاهیمبلدب  لریك منما قبمارانی،

همایایشمدیدتروسمیالبهشاهدبار 

ویرانگمممرومنممما قاشمممكشممماهد

 تریالاهندبلد سخ هایاشكسابی

درارنحاضرحدودیكششممجوعیم  -

جهممانبممامشممكلدس رسممیبمم آب

درصد30آشامیدنیملاج الاهندشدو

حیلاناتوذیاهانبااطرانقمراثناشمی

ازاشكسابیوافزای دماملاج الاهند

  شد

سم ر اشكسمابیبماكماه ب دبیلذ -

تلبیداتمحصلالتكشاورزی،ب اصل 

درنلاحیاس لایی،ملاج املاهیمبملدو

ت مینغشاب چاب جدیدرایننملاحی

 تبدیلالاهدشد 

هما،باافزای سطحآبدریاهاواایمانلس -

هممایسمماحلیونمملاحیزیممادیدربخمم 

ارتتماعدرحاشمی هوچنینكشلرهایكم

نظیربرایكشلرهایواامعدرهااایانلس

آسیایجنلبشرایبااطرآبذرف گی

ملاج الاهندشدك اینملضملعباعم 

هایساكنذرددتاادام زندذیانسانمی

دراینمنا قب  لرجدیتهدیدذمردد

 GRID, 2009) 

سمم ینعممالوهبممرمخمما راتزیهوچنمم

ایذلخانم یازان شمارذازهمایناشمیطیمح

ایملویمچرنلبیرفاجعم اتومینظییهام ا 

نش ازچماهنتم دریطیس محیفاجع ز

كنشمانیمجمكزیدرالمیم ر1500عوق

یطیس محیزیها یدهدك وسع آسیم

نممدمصممرفیصممرفا بمم فرایتلسممطآدممم

ذمردد،بلكم یمحدودنویلیفسیهاسلا 

زشماملیمرانیدانمرژیمراحلاك شافوتلب

شلد یم

دآنك یآیازمطابعاتفلقبرمآنچ ك  

عم یك انساندرتعاملبما بیمطابقرواب

درن چنداندورهندی ذرف  اس ،درآیپ

،آیمدهاباالترممیحابیك سطحآباایانلس

شم ریتكمرروشمدتبیعمی بیایموالعبال

وشمدتوازسلیدیگمراشكسمابیابدییم

قشملد،ممرد درمنما نیزبیشم رممیذرما
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همایزمینتامخ لفجهانوادارالاهندشد

غیراابملزیسم راتمر وبم نقما دیگمر

درایمنمیمانایمنفقیمرانومهاجرتكنند

ادامم هس ندكم بمی ازهمرذمروهدیگمر

نند یبیبااطرملاج ممعیش الدرا

هایی در  مردم جهان و چالش -3

غووذا،   خصوووج جمعیووت، آ ، 

 تیجنگ و عدم امن

مسممملماسممم ،واژهانسمممانوآنچممم 

ی یملضلعاتوابس  بم آنازچنمانعوملم

ازیاطمم ذسمم ردهیبرامملرداراسمم كمم ح

رد درمقاب یذیملضلعاتوعلاملرادربرم

حاضر،تال شمدهاسم تماصمرفا بم چنمد

 ،آب،غمشا،یمرجوعیمترنظیملضلعاساس

جنمم ورفمماهبمم  مملرذممشراتلجمم شمملدو

ازممرتبطبماآنهماازمنمابعیمنا العاتملرد

مخ لفودردس رساس خرا ذردد 

 ت یجمع -3-1

 سمازمانیبخ جوعیابیبراساسارز

 جهانیجوع،(DESA, 2009 13مللم حد

الاهداردنتریلیم1/9ب مرز2050درسا 

 جهمانیمجوعنذزار یرسید مطابقهو

اردیملیم3/2زانیب مندهیسا آ40ی در

، یافمزامقمدارنیمكم ااف الاهمدشمداض

                                      
13. United Nations/ Population Division 

شموارممرد جهماندرسما اندكیكو راز

نومملدار لركمم درهوممانباشممد مممی1950

 یممجوعشممده،زنشمماندادهیممن (5شمواره 

رااملدیرونمدصمعلد1950جهانازسا 

دهسما ی را مینشیترآغازنولدك تند

 ذشاشم یسم مازاملدبم جمایآارارنب

 یافممزارشمدهرچنمدنممر اداممم اسم  در

درامما، روب كاه ذشاشم  اسم یجوع

 ازیبی یجوع2050سا یبرانحا یع

د ینوایمینیب یاردنترراپیلیمن 

ت جهان ی(: روند رشد جمع5نمودار شماره )

 2050 تا 1800 یسالها یط


درحما حاضمردركم ی یازكلجوع

درصمد8/80حدود،نسكلن دارندیكرهزم

یجنملبیكمایقاوامریاوآفریس اارهآسدر

یدارندك م  ستان عودتا جزوكشلرهاارار

یبنممداف مم  بقمم یاكو ممرتلسممع یممرویممفق

شلند یم

ك درذمزار یگرینك  جاب تلج د

سازمانمللب آناشارهشدهاس آنكم ،در
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زانزادووبمدیمرغمآنك میعلیآتیهاسا 

یاركنمدیشدتكن ر شمدهورشمدبسمب 

لتلسمع علممیمداالاهدكرد،اممابم دبیپ

هممابمم  مملردرمممان،عوممرانسممانویپزشممك

 ملاجم الاهمدشمد،بم یم لسطبماافمزا

 جهانبم مراتم یندهجوعیك درآی لر

 (DESA, 2009 رترازاكنلنالاهدبلدیپ

ب عنلانم ما مطمابقمطابعماتانجما 

االتم حمدهیمایادارهسرشموارشدهتلسط

یسما جهمان م30ریم زی،جوع14كایامر

درصممد3،حممدود2050تمما2010یهمماسمما 

نیهومیك  یاف درحابی الاهدیافزا

یسمما رشممد30ی بمماالیممجوع،مممدت

 .U.S)درصدراتجرب الاهدكرد65درحدود

Census Bureau, 2004) نملضلعازیابب  ا

وحقملقبازنشسم گانونادماتیم باب ت

یبمممرایانسمممانیرویمممننیم نتمممیهوچنممم

كارجملاندارنمدیرویازب نیك نییهاشغل

جادالاهدیرااییهاندهتبعاتوچاب یدرآ

نولد 

افممزای اسمم كمم یهینبممدیهوچنمم

مینانممرژی تممضممرورتبمم منزبمم جوعیمم 

مینآب مینفضایزندذیبیش ر،ت بیش ر،ت

جمادیاغشایبیشم رودیتلب،بیش ریبهداش 

الاهمدیزنمدذیورفماهیرااال ضروریسا

                                      
14. U.S. Census Bureau 

یمهاجرتازكشملرهایتقاضاج یدرن  بلد

یكم عولمما دارا،اف م یروكو رتلسمع یفق

ویوامكانمماترفمماهتممراكمجوعی ممیبمماال

گممریبمم دباشممند،یتممرمممفیمعیشمم یضممع

 ی،افمزااف  یوتلسع  یجوعكمیكشلرها

 مملراطممع نامممربممیمماافمم كمم یالاهممد

واامعدریكشلرهایبرااریجدیدردسرها

یهماادرسا ی،اروپاواس رابیشوابیكایامر

قفراهمالاهدكرد ب عنلانم ا مطابیآت

سسم انجما شمدهتلسمطمؤیمطابع آممار

درصمد16كب یدرحا حاضرنزد،15ذاالپ

لننتر(یلیم700كب یا نزدیازافرادبابمدن

یگمریلهس ندتاكشملردیمایب  لرجد

باشممدیمممیبه ممریطرفمماهیشممرایكمم دارا

(راب عنملانیثروتوندغربیركشلرهای نظ

ان خمابیادام زنمدذیالدبرایمكاندائو

( Gallup, 2009د نینوا

ك  یانساناردیلیم3/2گریدیسلاز

 جهماناضمماف یمبم جوع،سما آینمده40

آبملدذیوتخریم محمیطاطرشد،الاهد

ب اصل ك ،تشدیدالاهندكردازیس ر

باكشلرهایدرحا تلسع آنهامیزباناغل 

 الاهنممدبمملدیمصممرفانممرژیعطمم بمماال

جلملذیریازرشمدكیمندهنزدیندرآیبنابرا

بیروی جوعی جهمانموكمناسم بمرای

                                      
15. Gallup. 



ره
وا
ش

 
ش
هو

جا
پن


م
ده
لز
 ن

سا


یز
پای


13

89


  

 

327

امریب عنلان،ییمقابل باتغییراتآبوهلا

وناذزیرمطرحباشد حیاتی

 جهممان،یمم جوعینبمماافممزایهوچنمم

ریمواطرنما نظیمسمریهایواریلعبیش

یشم ریابماسمرع بیمدزوماالریآنتلالنزا،ا

ینمیب یكم پمداالاهمدنوملدیذس ر پ

ادامم یبرایدجدینملضلعتهدیشلدایم

اتكلدكممانوسممابخلردذانباشممدودریممح

 بمنمده،یدرآان جهمیمكن ر رشمدجوع

اصل دركشلرهایباتراكمجوعی یبماال

ریممنظ،وسممطحبهداشمم م لسممطوپممائین

یجمدنقم ییوافریقماییآسمیایكشلرها

 .دینواایتاء

 غذاآ  و  -3-2

همایملجملدبمرحجمكلمیآبهرچند

امما بمق،باشمدیمماابلتلجم رویزمین

سم سمازمانململیطزیذزار برنام محم

5/97كبم یمزان،نزدیمنمیكلااز16م حد

و دریاهممادرصممدبمم صمملرتآبشمملردر

درصمد7/1وحمدودلدهبم وركز هااایانلس

ریدرمنمما قسردسممیممخنیممزبمم صمملرت

همادرمنما قاطبمییخچا یاو یكلهس ان

كدرصمدآبیمكو رازاس  ازتجوعیاف  

لنیملیم8درحمدودیك حجومباایمانده

                                      
16. United Nations Environment Program 
(UNEP), Vital Water Graphics 

دهمد،یمللم رمكع راب الداا صا یك

بخمم زیممادیدراعومماقزمممینبمملدهكمم 

بم  انسماناس خرا آنمشكلوازدسم رس

همزار200 تنهماحمدودیمدرنها دوراس 

للم رمكع آبب صملرتاابملاسم تادهیك

اهانوجملدداردیاتوذلانیها،حانسانیبرا

دراابم یش رب صلرتنزوالتآسوانیك ب

رهیممذاهممااچمم یهمماودرانمملات،روداانمم 

( GRID, 2008ذردند یم

بماتلجم بم افمزای روزافمزونامروزه

صمنایعوافمزای آبملدذیتلسمع جوعی ،

منابعآبشیرین،دس رسمیبم آبكمافیو

یمكبحمرانهاب دربرایازكشلریبهداش 

دركم یبم  ملر،جدیتبدیلشمدهاسم 

رغمموجملدمنمابعیها،علمبسیاریازكشلر

كافیآبشیرین،ت مینآبآشامیدنیسمابم

 .اس شدهملاج بامشكل

 بقآماربرنامم عومرانسمازمانململ

كبم ی،درجهاننزد2006درسا 17م حد

زهیبم آبپماكیاردنترازدس رسمیلیم1/1

اردنتریلیم6/2كب یباشندونزدیمحرو م

ی بهداشم دس رسمیرعایبرایب آبكاف

رسماالن یزانمرگومینازمیندارند هوچن

60 درحممدود2006مممرد جهمماندرسمما 

ریملنكملد زیلیم8/1لننتر(،حدودیلیم

                                      
17. United Nations Development Program 
(UNDP), Human Development Report 2006 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE
http://www.unep.org/dewa/vitalwater/rubrique4.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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دنآبناسمابمویلآشمامیمپنجسما بم دب

ازاسمها جماناملدرایوماریصرفا دراثرب

لعوبمایاند ب عالوهاذرب روندشدس داده

م،رونمدینمدازیبیسا ذشش  نگاه50ی 

 عممد یازافممزایروبمم رشممدآنكمم ناشمم

درجهماناسم ،یبم آببهداشم یدس رس

نممدهیددرآیممهممایجدابممرازوامملعبحممران

( UNDP, 2006دهد می

س سازمانیطزیمطابقآماربرنام مح

زانآبیازكلم،ب  لرمیانگینمللم حد

درصدبم صملرت8درجهانحدودیمصرف

یدرمصممارفاممانگیآبشممربوبهداشمم 

درصممددرمصممارف23شمملد،یمصممرفممم

ب كاربمردهشمدهوی،تجاریحی،تتریصنع 

یمصارفكشماورزیدرصدباایواندهدارا69

نمملادیودامپروریبلدهك ماحصلآنتمام

انسمماناسممم یازبمممرایمممممملردنییغممشا

 UNESCO, 2003كممم آنجمممایی( بمممشااز

40ی جهان میشلدتاجوعیمینیب یپ

 یابمد،یدرصمدافمزا34نده،حمدودیسا آ

 مصرفآبدرهرس جنبم یضرورتافزا

رالاهمدینماذزیوكشماورزیصمنع ،یاانگ

ناشمیازینملضلعبارونداشكسمابیبلد ا

ازكوبملدیناشیهاتغییراتاالیویوچاب 

كدردسممریممنمابعآبدرحمما حاضمر،بمم 

رودرحما تلسمع یفقیكشلرهایبزرگبرا

لالاهدشد یندهتبدیدرآ

نمممممدهاسممممم تادهازیمسممممملوا درآ

ادریمبرتروذسم ر آندردنیهایتكنلبلژ

نیافم آبوهوچنمیبخ اس حصما وباز

اهممماوینازآبشممملردریریدآبشمممیمممتلب

نیعبملرازچنمیهاتنهاراهچارهبراانلسیاا

الاهدبلد یبحرانجد

سمازمانعالوهبمرایمنمطمابقذمزار 

 ,FAO 18الارباروكشاورزیسمازمانململ

(ب منظلرتم مینمملادغمشائیممرد 2009

نیازاسم تماتلبیمدات2050جهاندرسا 

70محصلالتكشاورزی یاینمدتحدود

ملضلعب منزب بزو نیدرصدافزای یابد ا

دربخم یكنلنیذشار ی حجمسرمایافزا

درصمدالاهمدبملد 50زانیمب میكشاورز

درضونهرچنددراینبرآوردعللف وچینم 

بمرایتلبیمدیملردنیمازدربخم دامپمرور

ذلش ،تخممرغومحصلالتببنیملحملظ

ذردیدهاس ،امابازارروبم ذسم ر تلبیمد

و19یس یهایزهاننظیرسلا انرژیازذیا

شلدك بماهوچنینتلبیدپنب راشاملنوی

ایممنتلصممیف،جهمم درتلسممع بخمم 

كشاورزیودامپروریدرمقیاسجهمانیبم 

عنلانیكضرورتمطرحمیباشد 
 

                                      
18. Food and Agriculture Organization (FAO) of 

United Nations  
19. Biofeuls 
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هكممم درردیسممم یهمممایزسممملا 

ذردند،ازانجما هاینل بق بندیمیانرژی

ر،نیشمكر،ذرت،فرایندب روینباتماتینظیم

آینمدوازهایسلیاوارماب دس ممیدان 

تلانمداندكم ممیآنجاملردتلج ارارذرف  

هایفسیلیبمرایجایگزینبخشیازسلا 

مصرفدرالدروهاشملندوبمدینترتیم از

ایبكاهنمد دوكشملرتلبیدذازهمایذلخانم 

تمرینتلبیدكننمدذانلازبزرگیامریكاوبرز

همادرجهمانهسم ندوبم ایننلعسملا 

دنبمما آنهمماكشمملرهایینظیممرچممین،هنممد،

 اند فرانس وروسی ارارذرف  

حدودیكدرصدسلا 2005درسا 

ای،تلسممطمصممروفدربخمم حومملجمماده

بینمیمینشمدكم پمی  تمیس یسلا ز

،ایمنشلدب دبیملبمازارروبم رشمدآنمی

 درصمدبرسمد 25بم 2050میزانتاسما 

هایاایرعنملانشمدهاسم ابب  دربررسی

دریسم یك تلسع صنع تلبیمدسملا ز

شملدتمابخشمیازمنما قباعم ممییبرا

ایومراتمعتخریم هایم راكمحمارهجنگل

هایزراعم سملا زیسم یشدهوب زمین

اا صا دادهشلدكم ایمنملضملع،املد

راتمنتممیرادرچرامم تعمماد تلبیممدواثمم

نوایمدمصرفذازدیاكسیدكربنایجادممی

 Nellemann et al,  2009 )

،م ناس بامیزانلضیحاتتاینمطابق

ارذمرف نیمرشدجوعیم درآینمده،دراا 

مطلملببم یزمیندرمنا قبماآبوهملا

منظمملرایجممادمنمما قمسممكلنیبیشمم ر،

دامپممروریبممرایاا صمما بمم كشمماورزیو

ت مینملادغمشاییبیشم ر،اا صما جهم 

،اا صا ب تلبیدیس یهایزدسلا یتلب

درآینمدهبماتقاضمایفراوانمیپنب وغیمره،

ملاج الاهدبلد 

از رفدیگراینملضلعبارونمدروبم 

ذس ر اشكسابیوهوچنینازبینرفم ن

یشمرویمنا قمسمكلنیملجملدناشمیازپ

ذیمرد ازدرتعمارثجمدیامرارممیاهایدر

 ملجمم یمم جوعیزافممزایممدیگممرنیسممل

ذرددتاتخری محیطزیسم وتخریم می

ك ماحصلآنهاسرع بیش رییابدجنگل

آیندهچندانروشنیرادراصل معیشم 

دهد،مگمراینكم تحملالتانسانذلاهینوی

دربخم علمل وتكنلبملژی،آینمدهیشگرف

یرارامبزند تراابلتحول
 

،آنچمم كمم تمماكنلنرامممامملردهاسمم 

حكای ازافزای روزافزونآممارذرسمنگان

2009سمما جهمماندارد مطممابقذممزار 

،سازمانالاربماروكشماورزیسمازمانململ

تعدادذرسنگانجهانازمرزیكمیلیاردنتر

دردرصمد63ك ازاینمیمزان اس ذشش 
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رجنلبآفریقماددرصد26وییآسیامنا ق

كنندك ازسلءتغشی ممزمنرنمجزندذیمی

  (FAO, 2009 برندمی

رانیوممیازایممنذرسممنگانهوچنممین

كم دهنمدكلدكانونلجلانمانتشمكیلممی

بیش رآنهاازكشلرهاییمانندكنیا،سملمابی،

وكممامبل درانومماریمتانزانیممادرآفریقمماو

انامماآنچم درایمنمیم.آسیایدورهس ند

تلج هوگانراب الدجلم ،بیش رازهو 

تنهاتلبیدكممعاملاینملضلع،اینك كرده

محصلالتكشاورزیویابیكارینیس ،بلك 

هایاینكشلرهاوهایداالیدوب درذیری

اینمسملل رازینایهایالمیوابیل جن 

 تشدیدكردهاس 

بخم بزرذمیازیك یهوچنینازآنجا

هایكشاورزیدركشلرهایدرحما  فعابی

بم ،تلسع تلسمطزنمانصملرتممیذیمرد

هویندبیلآنهمادرمقابملهمرنملعفاجعم 

زیسمم محیطممیكمم بممرتلبیممداتغممشایی،

منمابعآبآشمامیدنیتماثیررسمانیوسلا 

 ذشارد،آسی پشیرترند سلءمی
 

نممابراظهمماراتكارشناسممان،بمماتممداو ب

ی،جهمان مینمنبحرایبم چنمیتملجهیب

یدیمجدنسملندهموكناس بایآیهاده 

سم یزیهماهاآواره دروااعآوارهلنیلیماز

ی(ملاجمم شمملدكمم درتممال بممرایطممیمح

یهانیسرزمآبوغشا،ب ناچاریوجلجس 

 ملازنمم یمنترتیاملدراتممر كمردهوبممد

زبمانبم یمیرادركشملرهایطمیس محیز

 اندازندیمخا رهم

 ت یجنگ و عدم امن -3-3

كصدسا ذشش  دوجن ییجهان 

راپش سرذشاش  اسم یاسجهانیدرمق

5/16كمم ماحصمملآنكشمم  شممدنحممدود

یچهارسا درجنم جهمانیلننتر یلیم

شم ی م(1 لننتمریلیم62 ازیاو وب

 ,Wikipedia)دو بملدیسا درجن جهان

ی مهرچندتعمدادكشم  شمدذان (2009

سم بمایاو ودو درمقایجهمانیهماجن 

بملد،یی جهاندرآنزمانآماربماالیجوع

صلرتذرف  بعمدازیمحلیهاامادرجن 

هاكماه جن یناشیآن،آمارتلتاتانسان

همماورسمماا یهمما،ز یشمم رآسممیاف مم وبی

دوكشملرراشماملشمدهییربنایساتزیس ت

یرركلدهمایمنظینملضلعالدتبعاتیك ا

یصنع یهایوعق ماندذیكاری،بیاا صاد

رادربرداش  اس  

ب عنلانم ا مطابقآممارمن شرشمده

اصل در20یتلسطسازمانبهداش جهان

2002جهمماندرسمما آمممارمممرگومیممر

4كمم هممرسمما درجهممان،حممدودیدرحمماب

                                      
20. World Health Organization (WHO)  
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میلیلننترصرفا دراثرایمدزوماالریمافملت

لننتممردراثممریمملیم4/1ودكننممد،حممدمممی

سمقل ازارتتماع، ،یمسمولمرینظیحلادث

جماناملدراازیوغمرقشمدذیسلزآت 

لننتممردراثممریمملیم2/1دهنممد،یدسمم ممم

لننتردریلیم8/0وحدودیاتصادفاتجاده

ذردندازادام حیاتمحرو مییاثرالدكش

 WHO, 2004یزانكمتلتاتجانیگرمی(،د

كو مرجلم تلجم یمحلمیهارجن دراث

هماد،هرچندك اثمراتثانلیم جنم ینوایم

شم ی معیمتیرانگمراملدرابمركیتبعاتو

مردمانبرجایالاهدذشاش  
 

دازامما ردوریممننك مم رانبایممابب مم ا

دو ب بعمدیداش ك ازدورانجن جهان

ادرمجهزشدنیدنیكشلرهایبارااب برا

یهمارسمالحی،نظیش ارجوعحاتكیب تسل

 جهاندرمعرثی،امنیكروبیومیاهس  

ارارذرف م اسم كم درصملرتیاطرجد

نمدهكم درآنازیدرآیوالعهرذلن جنگم

مرذبارب كارذرف  شلد،یهاننلعسالحیا

دورازتصملرویوصمدماتممابیتلتاتجان

درمدتكلتاهب بارالاهدآمد یبارب یمص

ب عنلانم ا مطابقذزارشاتسمازمان

یدرحا حاضر،حدودس21صلحسبزیجهان

تلسممطیاافممزارهسمم  هممزارجنمم یسمم

                                      
21. Greenpeace International, an independent 
organization acts to promote the global peace 

شملندیمیانگهداریمخ لفدردنیكشلرها

 یعمددازآنهمادروضمع1500 ازیك بم

كب سو دشوناراردارنمد اثمریآمادهشل

كبم یمهانزدنسالحیرانگرهركدا ازازایو

نزدهیواتخومیروشمیهیبرابربو اتویس

زانملجملدیمشملدكم مشدهوعنملانممی

اس یدرجهانب مقداریاحاتهس  یتسل

اتدرسراسرینبارحیتلانچندیك باآنم

نبمممردیازبمممینرابممم كلمممیكمممرهزمممم

 Greenpeace, 2008 )

مطمابقذزارشماتسماالن نیمعالوهبرا

22سممم كهلمصممملحایابوللمممنیبمممسسممم ؤم

دریصمرفشمدهدربخم نظمامهاین یهز

1464،درحمممدود2008جهممماندرسممما 

4/2ارددالربرآوردشدهاس ك حمدودیلیم

نیمباشمد ایمم23دنااابصجهانیدرصدتلب

45حمدود1999س بماسما یزاندرمقایم

دهمدكم مسملوا بمایدرصدرشدرانشانمم

اطمرداتوی روندروب ذس ر تهدیافزا

رسممدكمم یسمممدرجهممانبمم نظممرمممیترور

یحاتنظمامیهوچنانبرشدتذس ر تسل

( SIPRI, 2009افزودهشلد 

نبراساسذزار پروژهاهمدافیهوچن

درصمد5م لسطدرآممد،24هزارهمللم حد

                                      
22. Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) 
23. Global Gross Domestic Product (GDP)  
24. Millennium Development Goals (MDGs) 
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راندریمدرصدازفق5ازثروتوندانجهانب 

1بممم 6معممماد ی،ازنسمممب 1980سممما 

 یننسمب بماافمزایم  ابرالرداربلدهاس

1ب 200زانیب م2005ردرسا یچشوگ

سم یك هماكنملنبیدهاس ،ب  لریرس

درصدمرد جهانمابكهش اددرصددرآمد

نیقشمكافبمیمنتعویمجهانهس ندكم ا

یامممدهایرانوثروتونممدانهومملارهبمماپیممفق

هوراهبلدهی یوامنی،اج واعیاسیسیمنت

( 1388اس  واعظی،

 یكمم افممزاآنجمماییگممرازیدیازسممل

فقردروی ب هوراهذس ر ذرسنگیجوع

بم یدس رسمیآتمیهما یجهانومحدود

یوآبازسملییملادغشا،یرانرژیمنابعنظ

نیمتصماح ایلب اشلن بمرایگر،تواید

تلانددرینملضلعمیزند،ایمنابعرادامنم

ازیبرامیسملازیسم یكنارتحركماتترور

سمازواملعنم یزمیممشهبیافرا میهاذروه

نممدهباشممد یدرآایذسمم ردهیهمماجنمم 

اف نویمدبماذسم ر یكم شماییهماجن 

سمل نما ی شمدتآن،جنم جهمانیافزا

حتظمنافعیگركشلرهابرایردودرآندیذ

یكشم ارجوعمیهاسالحیریكارذ الدازب

د نداش  باشنیگرابائیكدی یعل

یهمما یممفعابیابیممنبمماارزیهوچنمم

یابیرف  تاكنلندراصمل دسم یپشصلرت

،یذرسمنگمبمارزهبمافقمر،ریمنظیفب اهمدا

،سم یطزیمحم یمتخرویسلادیب،یواریب

مللیهاشلدك تال ینملضلعآشكارمیا

ك دربرنام اهمدافیزیانسب ب آنچیدن

هنشمدیتلسع هزارهسازمانمللم حدمعم

ملارددریادربعضیاركندبلدهویاس ،بس

اسممم یریمممگیجهممم عكمممسدرحممما پ

(UN, 2009)راینامرالدتبعماتمنتمیوا

 یب مخا رهانداا نصلحوامنیدرراس ا

الاهدداش  یدرجهاندرپ

بنودی رونودها و ارا وه     جمع -4

 اندازی تحلیلی از آینده چشم
ف،شمر داشم نیمهرچندمطمابقتعر

سم یهمایازمنمدینیداردرتالامیتلسع پا

س شمكلیطزیومحاج واعبخ اا صاد،

(اماآنچم مشماهدهAdams, 2006ذیرد می

درحما یآناسم كم كشملرها،شملدیم

 اممروزجهمانیتلسع ك بخ عودهجوع

اند،بناب ضمرورترشمددادهیرادرالدجا

ددراملیازهایننیوت میوصنع یاا صاد

جمم یودرن یودامپممروریبخمم كشمماورز

جممزیاشمم ردرجامعمم ،چممارهیجمادرفمماهبیا

نملضملعیراندارندك ایش رانرژیمصرفب

شمم ری بیممنكشمملرهاعولممما بمماتخریممدرا

سممم هومممراهبممملدهكممم بمممایطزیمحممم
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مربمل بم موانعم ازیهمایذمشاراس یس

ندرتضمادامراریكرهزمی دمایتداو افزا

زانمصمرفیمزمیمگمرنیدیرد از رفیذیم

اف م ومرفم دریتلسمع یدركشملرهایانرژ

انمد،دادهیك درالدجای یس باجوعیمقا

شم رینملضلعملجم بیارباالس ك ایبس

دریروغنمیمنفقیشدنشمكافملجملدبم

یهمارغممتمال یشلد بنابراینعلیجهانم

اصمل بم یابوللنیبیهاذس ردهسازمان

دردهسا ذشش  دررابط باكماه فقمرو

 یازافممزایرینجلمملذیوهوچنممیذرسممنگ

یجاابملتملجهین،تاكنلنن ایكرهزمیدما

درمقایس باان ظاراتواهدافتعیمینشمده

دهاس  یكس نگرد
 

انسانیرحرك زندذیب بیاندیگرمس

پنجاهسا ذشش  یناصلصا  یدركرهزم

ندهیرادرپنجاهسا آایرمن ظرهیغاتتااات

نكم رشمدعلمل ویرغمایرامالاهدزد عل

عویارسممرینمممدتبسممیممایهمما ممینمملآور

آن ملریشگرفبلده،اماتاكنلناِرَدانسان

ینمدهنقم مملثریآیریذد،درشكلیك با

نامنظم،یبارشدیتاءنكردهاس وب نلعیا

م یاملاج بلده درجهانیسلناملزونوتك

،یلیروندروب رشدمصمرفمنمابعفسم

 ،كوبلدمنابعآبوغمشا،عمد یرشدجوع

 روزافمزونیسم ،افمزایطزیتلج ب محم

نیقشكافبیتعوتعدادذرسنگاندرجهان،

هماوهما،تمن ،ذسم ر جنم یروغنیفق

،یعمی بیایممنازعاتوروندروب رشمدبال

نممدهبممایكمم درآ ازآنداردیممهومم حكا

میملاجم املاهیریناپمشاج نابیدادهایرو

درذشش  اسم  یبلدك انعكاسرف ارآدم

ریمنظیگمریدیهاعالوهبرملاردفلقبحران

آسممانبمم ممملادمخممدر،وامملعیدس رسمم

،یازاا الفاتمشهبینناشیادیبنیهاجن 

شرف  یپیمهاجرتب كشلرهایباالیتقاضا

اس  زاابلاشارهین

 ،یریندهدربخم ممدیابب  تحلالتآ

ارشممگرفیا العمماتبسممین رنمم وفنمماوریا

ذممرددكمم یمممینممیب یالاهممدبمملدوپمم

جهانب ناچاربم سمو كماه یكشلرها

یدذازهمایموكماه تلبیروندمصرفانرژ

نرشددانم یالاهدرف  هوچنیاذلخان 

كیممملبلژیكوبیمممدربخممم ژن یپزشمممك

الاهدبملدكم انسمانبم سمو یاذلن  ب

هماذما برداشم  وبمرایدباف یموتلبیترم

دسممعیالاهممدنومملدیممجدیالممقنژادهمما

( 1386، شلارتز

كاادا عاجلوی ب عنلانینترتیبد

همادرمؤثرب منظملركماه شمدتبحمران

یهممانممده،كمماه رونممدمصممرفسمملا یآ

دیمموبمم تبممعآنكمماه رونممدتلبیلیفسمم
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بممم اصمممل ذمممازیاذلخانممم یذازهممما

نیدكربنمطرحاسم  چمراكم بمدیاكسید

همما،ی بمماكنمدشممدنرونمداشكسممابیمترت

یهاامكانتلسع كشاورزالبیهاوس لفان

س مناس ،یزیوذس ر فضایودامپرور

 فراهمالاهدشدی جوعیم ناس باافزا

مربمل بم كوبملدآب،غمشاویهماوبحران

ذردنممدوازیرترمممیمهارپممش،یمحمملزنممدذ

رمرسمل یترذامامدتیباتداو  لالنی رف

-یتلسع علومی،بس ربرایلیفسیهایانرژ

پما بم جهم یهمایرانمرژیسمایكاربرد

جمادیایتمرباآنب  ملرمناسم ینیگزیجا

الاهدشد 

جهمانینجاس ك كشلرهایاماسؤا ا

دیمزانالدرانسب ب كماه تلبیب چ م

دانند؟یم عهدمیاذلخان یذازها

ش رو در یپوو یهووا چووالش -4-1

خصوج كاهش روند مصرف منوابع  

 یلیفس

هوممان لركمم اشممارهشممد،دوكشمملر

38 ازیهمرف م بمینك رویكاوچیامر

یكننمد، میجهانرامصرفمیدرصدانرژ

 یدهسا ذشش  دوروندم تماوترادرپم

كماوی(امر6اره اند مطابقنولدارشموذرف  

 اروپما،یمعضملاتحادیب دنبا آنكشلرها

كماه رونمدیسدرتال بمرایژاپنوانگل

ج كماه یودرن یلیفسیهایمصرفانرژ

باشندواز مرفیمیاذلخان یدذازهایتلب

ل،یممنوبم دنبمما آنهماهنممد،برزیگمرچممید

،یشمرایایوااعدرآسمیوكشلرهایاندونز

درجهم یجنلبیكایقاوامری ،آفرانیااورم

 رونممدمصممرفیعكممسوبمم دنبمما افممزا

 ابب م (BP, 2009 هس ندیلیفسهاییانرژ

 یمنملضلعآشكاراس ،چلنجوعیلایدب

نمنما قوجملدیدرایی باالیورشدجوع

ذممروهدو درردهیداردوعوممدتا كشمملرها

یبنممداف مم  بقمم یكو ممرتلسممع یكشمملرها

یاف گیممراحملتلسمع ی یندوبراشلیم

ندارند یش رانرژیجزمصرفبیاچاره
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مصرف منابع اصلی : روند  (6نمودار شماره )

 انرژی در جهان طی ده سال گذشته

 
 

یانرژیابوللنیبمطابقذزارشاتآژانس

دیمتلبیلیفسمیهمای،ازانرژ2007درسا 

یدانمرژیمدرصدصرفتلب30شدهدرحدود

درصددربخم 23  شده،حدودیسیك راب

زبم یمدرصمدن8ونقلاس تادهشمدهوحول

ل،یتبمدینمدكلمیدرفرایصلرتاتالفانرژ

 ,IEA)نرف مم اسم یعازبمیممان قما وتلز

2009)  

  ازذغا یسیدابك رینسهمتلبیش ریب

نتعلقداردكم یسن درجهانب كشلرچ

سممن درصممدازذغمما 6/42كننممدهمصممرف

س دریطزیمحیاس وركلرددارآبلدذیدن

نبخ اس  مصرفذغا سمن تلسمطیا

،2008یابم2000یهماسا ینكشلر یا

ندریاف  اس  ای ی ازدوبرابرافزایب ب

دریاهسم  یهاروذاهیاس ك سهمنیحاب

باشمند یزممیارنماچینبسمیدبرقدرچیتلب

همایروذماهینیرینمدهبم كمارذیمسلوا درآ

یونیباالك مالحظاتایباتكنلبلژیاهس  

نیم راب  ملرمناسم تمیطیس محیوز

دایماپیدردنیش ریاند،تلسع وروا بكرده

الاهدكرد 
 

نسمممهممصمممارفیشممم رینبیهوچنممم

مش قاتنت درحولونقملدرجهمانبم 

كننمدهكماتعلمقداردكم مصمرفیكشلرامر

اس  هرچنمدهنملزیت دندرصدازن5/22

نكشلردربخم یدرصدنت درا71بابمبر

ذردد،اماروندمصمرفیحولونقلصرفم

دهسا ذشش  ثابم ینكشلر ینت درا
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یلیمنمابعفسمینیگزیندجایماندهوعوال فرا

،یسم یزیهمارسملا یمنلنظهاییباانرژ

یالدروهمایریكمارذدروژنوبم یسلا ه

ویریمگیحما پدریب  لرجمدیدیبریه

باشد یانجا م
 

ازیرینكمم جلمملذیآنچم مسمملماسم ا

سمبزوموانعم ازیهاوفضما جنگلیتخر

كیمیاذلخانم یدذازهمایمندهتلبیروندفزا

جانبم وهواهنم ازسملیتوما تال هو 

نیمم لبممدكمم درایجهممانرامممیكشمملرها

اتو،مطابعمیانرژیابوللنیباصل آژانس

هاابملآغمازراازمدتیاذس ردهیهاتال 

رایم عمددیلهاینولدهوراهكارهماوسمنار

نكم یاراردادهاس  ازجولم ایابیملردارز

شنهادنولدهتاجه داش نتلسع یآژانسپ

س تاغلظ معماد یبایجهانمیداربرایپا

زانیمنبم میزممكربندرجملّدیاكسیذازد

ثاب نگاهداش  شملد25لنیلیمذرهدر450

 یشدهتماافمزاینیب ی پینترتیك ب ا

نممدهبمم دودرجمم یندرآیكممرهزمممیدممما

( IEA, 2009گرادمحدودذردد یسان 
 

نآژانممساعممال داشمم  كمم مطممابقیمما

دیكاه تلبیمطابعاتانجا شدهتال برا

كهومم هومم جانبمم ازیممدكربنیاكسممید

                                      
25. Parts Per Million (PPM) 

،ازداردیممارانیممدنیهومم كشمملرهاسمملی

عضملیاذرصمرفا كشملرهایك ح ی لر ب

زانیمم26اا صمادوتلسمع یسازمانهوكمار

دكربنالدرابم صمتریاكسیان شارذازد

برسانند،بازهممحدودنگماهداشم نغلظم 

زانیمنبم میزممكربندرجملّدیاكسیذازد

رنخلاهدبملد یپشلن،امكانیلیذرهدرم450

عضملیحاسم كم كشملرهای تلضمالز ب

اا صممادوتلسممع شمماملیسممازمانهوكممار

یكمایوامرییاف م اروپمایتلسمع یكشلرها

ن،هندیرچینظییكشلرهاشلدویمیشواب

درحما تلسمع یكشملرهارینسایوهوچنم

 اند امدهینسازماندرنی ایهنلزب عضل

شمدهنراس امطابقمطابعاتانجا یادر

،بافرثاب زا یانرژیابوللنینسبتلسطآژا

ب محدودنگاهداش نغلظم ایدنیكشلرها

ذرهدر450زانیممكربنبمم مدیاكسممیذممازد

بم بعمد،2012آنازسما یلنواجرایلیم

مطمابقنوملدار،درجهانیروندمصرفانرژ

(،كمم IEA, 2009 بمملد(الاهممد7 شممواره

یكاه روندمصرفانمرژضرورت ازیحكا

ردریاج نابناپمشامردرجهانب عنلانیك

دارد یآتیهاسا 

                                      
26. Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
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روند مصرف  ینیب شی: پ (7نمودار شماره )

 2030در جهان تا سال  یانرژ

 

 
شمدهتلسمطآژانمسمطابقذزار ارائ 

دركنتمرانسسمازمانململیانرژیابوللنیب

،جهم 2009م حد،دركپنهاگدردسامبر

دكمربندریاكسید سقفغلظ ذازیرعا

ازاسم یملننیلیذرهدرم450زانیجلب م

تمماهومم كشمملرهابمماتممال مسمم وروبمم 

ننسممب بمم ینمملیهممایتكنلبمملژیریكممارذ

دكربنااممدا یاكسممیكمماه ان شممارذممازد

یابیشدهك ب منظلردسم یابیندوارزینوا

یریدربم كمارذیور بهرهینامر،افزایب ا

یریدرصد،بم كمارذ57یلیفسیهاسلا 

یسم یزیهاروسلا یدپشیتجدیهایانرژ

یهاروذاهیقنیاز رینانرژیم درصد،ت23

یهمارو یریكمارذ درصدوب10یاهس  

دكربنآزاددراتوسترب یاكسیجشبذازد

نقم یتایا2030درصددرسا 10زانیم

( IEA, 2009الاهندنولد 

یگممریازهوچنممینمطممابقذممزار د 

جهمانیابوللیانرژی،وضعی كلآژانسبین

س ین یبیكاوچیودوكشلرشااصامر

سا آیندهدرصلرتاب زا برمحدودكمردن

كربندرجمملّدیاكسممیغلظمم معمماد ذممازد

لن،مطمابقیملیذرهدرم450زانینب میزم

 (IEA, 2009)ذرددیبینیمجدو زیرپی 

1990200720202030سا شااص

جوعی 

 میلیلننتر(

5263661476088236جهان

254306343367امریكا

1141132714291461چین

ی
ال
دا
ص

ااب
نا
ید
تلب

 

الر
د
لن

یلی
تر
 

20
08


ابر
بر
،

ی

ار
ت

در
ا

ی
د(

6/382/671/1020/137جهان

7/81/141/184/22امریكا

5/16/78/185/28چین

ان شارذاز

CO2 ب

ازایهرنتر

 تن(

0/44/40/42/3جهان

1/197/187/136/8امریكا

0/26/49/58/4چین

تقاضای

مصرفانرژی

ب ازایهر

نتر

 تنمعاد 

نت اا (

7/18/18/17/1جهان

5/76/73/67/5امریكا

8/05/10/20/2چین
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ازجمدو فملقمشمخص لركم هوان

موانعم ازیاتدرراس الافقتاس ،هرذلن 

یوكمماه ذازهممانیزمممی دمممایافممزا

،بمم ناچمماردركشمملرهایمرفمم ویاذلخانمم 

اف  جهمانمنجمربم كماه رونمدیتلسع 

آنیمصممرفانممرژیوكمماه سممهمجهممان

ذمرددویكشلرهادرتلبیدنااابصداالیمم

از رفیدیگردركشلرهایدرحما تلسمع ،

یماف گیراباعم كندشمدنشم ابتلسمع 

شلد یم

اساستهی جمدو فملقفمراهمآوردن

تلسع پایدارجهانیوبادرنظرذمرف نرفماه

ازمردمانجهاناینسبیبرای یفذس رده

اس ك درآنب س بخ اا صاد،انسمانو

محممیطزیسمم تلجمم مناسمم وم ناسمم 

كم آنجاییمعطلفشدهونك  مهمآنك از

ركاهشمیبمررویرونمدرشمداینسناریلاث

درمقیمماسجهممانییتلبیممدنااممابصداالمم

نامرب نلعیملج كماه یااس ،نداش  

هایاا صادیدرجهانالاهدشكافنابرابری

ویتلانمدآثمارم بم اج وماعیذردیدك م

بم هومراهداشم  یاسجهمانیدرمقیرفاه

باشد 

داتیمنك حجممتلبیایبران،یبراعالوه

 ان شمماریدراثممرمحممدودیبصداالممناامما

الز اسم تما،ثرنشلدم  یاذلخان یذازها

یازبمرایممملردنی مقدارانمرژیشدتانرژ

كاالوامدمات(بم  ملرینیدمقدارمعیتلب

نمهمب یكاه دادهشلدك ایاابلتلجه

ب ملضلعاصمالحیمتهل ضرورتتلج جد

یرو بهممرهیوافممزایمصممرفانممرژیابگممل

بم یكنندهانرژمصرفیساتوواحدهایت س

اف مم یكو ممرتلسممع یاصممل دركشمملرها

باشد یم

بازدهی در "مقایسه  -( 8نمودار شماره )

در  "بهره وری در تولید"و    "مصرف انرژی

 كشورهای مختلف جهان

 
(،چهمل8ب عنلانم ا نولدارشواره 

ب كشلرترازاو دراا صادجهانراازدوجن

دیدرتلبیوروبهرهیدرمصرفانرژیبازده

( Sondergard, 2009اسممم  نشمممانداده

نك یرغمایشلد،علی لرك مشاهدهمهوان

یشموابیكمایوامریغربمیاروپمایكشلرها
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اما،اراردارندییدباالیدرتلبیوربهرهیدارا

یكمایامر،یدرمصرفانمرژیدربخ بازده

رانسممب بمم یتممرفی ضممعیوضممعیشممواب

نیدب ایدارد ابب  بایغربیاروپایكشلرها

یلآنكمم براممیممنك مم تلجمم داشمم كمم دب

یادارایوااعدرجنلبوشرقآسمیكشلرها

م لسطب باالامراریدرمصرفانرژیبازده

یشم ینمعیپائیدارند،عودتا ب اس انداردها

ذردد یمردماندرآنجابازم

ی و ارا ووه جمووع بنوود :فرجووام

 پیشنهاد
حاتفلقوبماكنماریتلضیبنددرجوع

نذزارشمماتیدتریممججدیهمممذشاشمم نن مما

ارائ شمدهتلسمطمؤسسماتیلیتحل-یآمار

 ویممجوع،یدراصممل انممرژیابوللممنیبمم

ذرددكم ینذلن اس ن ا میس ایطزیمح

بم یابیجهماندردسم یكشلرهایهاتال 

نب وكالنراجارشدوتلسع ،مالحظاتهو 

ویطممیمحسمم ی،زیاج ومماعیهممادربخمم 

نیراآن لرك شایس  اس ،تم میاا صاد

ایجادتلسمع ینكردهك اینمهم،ب متهل ا

ندهیهایآداروب مخا رهانداا ننسلیناپا

آنهاس  یورفاهیش یمعیازهایننیدرت م

جهمماندری كشمملرهایممعممد ملفق

یمیآورواجراقنام ابمزا كتلافیب یابیدس 

ندراجالسی زمیازذرمایریجه جللذ

نیم،م ما بمارزا2009كپنهاگدردسمامبر

پروتكملیناجالسك درراس ایادعاس  ا

بمم اهممدافیابیلتمملوبمم منظمملردسمم یك

مبمملدبممااامم الفیراالممییمملنتغیكنلانسمم

 یمكا بم ترتینوامریدوكشلرچینظرها

یاذلخانم یذازهایهادكنندهینتلبیش ریب

زانكماه ان شماریمدرجهان(درنحملهوم

انیممملاجمم شممدودرپایاذلخانمم یذازهمما

دك یمنجرذردیتیوكیكلیصرفا ب تلافق

جهممان،یبایسمم كشمملرهامطممابقآنمممی

زانیمثاب نگماهداشم نمیااداماتالز برا

ن،تمماسممقفدودرجمم یزمممی دمممایافممزا

ادراب عوملآورنمد دممایم لسمطگریسان 

كرهزمین یصمدسما ذششم  درحمدود

درج سان یگرادافزای یاف  اس ك 74/0

راراممیكنملنیومیاینملضلع،تغییراتاال

شممدنیمیبممااجرایزدهاسم  بنممابراینح م

ومحمدودیآتمیهماتلافقكپنها درسما 

ن،یكرهزمییدودرج ای دمایكردنافزا

پرمخا رهیاندهیملاجه باآیآمادذیس یبا

وتبعمماتآنازنقطمم نظممریوممیازبُعممداال

م یراداش  باشی یوامنیاا صاد،یاج واع

عیوتلزی فاصل  بقاتینافزایهوچن

نمردمانجهمانیناهوگلنرفاهوثروتدرب

بم منمابعی دردس رسیكسلومحدودیاز

گممر،یدیازسمملنممدهی،آبوغممشادرآیانممرژ
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تلانممدمنشمماءبممروزاع راضمماتذسمم ردهیممم

دریذسمم ر اشمملن ونمماامنویاج ومماع

اریمعوتوا یكبحرانجدیجهانشدهوب 

لذردد یتبد

برایناساسوباتلجم بم اینكم ارائم 

راهكاربرایچنینمسلل پیچیدهوابب  پمر

تمر،دراابم اهوی ی،نیازمندمطابعاتدایق

،م شكلازافمرادزبمدهیهایتخصصارذروهك

مخ لفاسم ،شایسم  اسم هایدرزمین 

سازانومیرتلسطتصویزیشنهادیااداماتپ

سیاس گشارانكالنملردتلج ارارذیرد:

ازیلیفسیهامصرفانرژیرونمدكاه   1

ابگمملیمصممرفویسممازنمم ی ریممقبه

رفم نب حداالرسماندنهمدریهوچن

ویهمایامانگی،تجمار انرژیدربخ

 صنع ی

هممایانممرژیاالمكممانیح ممجممایگزینی  2

 ر؛یدپشیهایپا وتجدانرژیبافسیلی

یرضممروریممغیازسممترهایامملددار  3

(وینشمممهریوبمممی دااممملشمممهر

یفنماوریهمارسماا یاززیریمذبهره

جممادارتبا ممات،یا العمماتجهمم ا

،یآملزشمممم،اممممملریمراسممممالتادار

،یاكراتكممارمممش،یشممغلیهمما یممفعاب

 ره؛ید،فرو وغیار

 بم تلسمع ی ازپیضرورتتلج ب  4

 الت؛یوشی،دامپروریكشاورز

 منممممابعآبوذسمممم ر یریمممممد  5

ب یهوگانیهاجه دس رسرساا یز

 ؛یآببهداش 

 بمایكن ر جوعیهااس یسیریگیپ  6

یشم یمع-یدرنظرذرف نامكاناترفاه

 ؛یطیس محیومالحظاتز

سم ویطزی محمیمتخرازیریجللذ  7

 سبز؛یتال جه تلسع فضاها

علمممل وذسممم ر كممماربردتلسمممع   8

یدهمم،كمم جهمم نینمملیهممایفنمماور

رازاتلانممددرذممشیمممهمماآنبمم مناسمم 

  ارراهگشاباشدییآیندهبسهابحران

حاكومانجهماندریهمااس یرسییتغ  9

كمماه منازعمماتوتممال دریراسمم ا

ردردایم پایمجمادصملحوامنیجه ا

 ؛یروغنینفقیجهانوكاه شكافب

یورا ازفنمممی ازپمممیاسممم تادهبممم  10

ازیراذهمانعوملمیتنلا العاتجه 

یهماجهماندربخم بم روز یوضع

رشمد،یومیاالراتییمتغ،یانمرژریذاا

،ی،كشمماورزی ،آببهداشمم یممجوع

  التیوشیدامپرور
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