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بشرایتاءكردهاس وبشابامطابع جزئیمات

درادام م بمماكنممارهمممذشاش م نرونممد
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پارام رهاب  لرمناسبیبحاظذردد 
الز ب ذكراس ك هیچآینمدهپژوهمی
تاكنلنادعانكردهاس ك میتلاندآینمدهرا
چكموكاس یمااا الفمی
ب درس یوبیهی 
پی بینیكند،بلك منظملراصملیآناسم 

یذردد  
تحولپشیراشارهم 

ندهای
داش نآی 

 -1منابع تأمین انرژی در جهان،
محدودیتها و فرصتها
مطممابقنومملدارشممواره )1برذرف م از
6

ك آیندهپژوهانچشماندازهاییرادرارتبما  ذزارشاتآژانسبینابوللیانرژی مربل ب 
مكنندورسیدن سمما 2009مممیالدی ،)IEA, 2009منممابع
بایكرویدادیاپدیدهترسی 
ب هریمكازآنهمارامنمل بم  میشمدن اصلیتلبیدانرژیدردنیایامروز،بم شم 
یشملند:ذغما سمن ،
فرایندیاا وایجادشرایطیویژهبنوایند  .دس  بق بنمدیمم 
درایننلشم ارتمال ممیذمرددتمابما نت م ،ذمماز،انممرژیهس م ای،انممرژیآبممیو
انرژیهایتجدیدپشیر

ارزیابیهایآماری-تحلیلیبررویا العمات
ومس نداتبرذرف ازذزارشاتمؤسسماتو
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5. Trend Extrapolation Method

)6. International Energy Agency (IEA

الز ب تلضیحاس ك مطابقذمزار 
هوان لرك مشاهدهمیذردد ،ی سی
7
سا ذشش سهممنابعفسیلیشاملذغما  ساالن شرك بری ی پ روبیم  )BP, 2009
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سن ،نت وذازدرتم مینانمرژیجهمانبما روندمصمرفانمرژیدركشملرهایپیشمرف 
شی مالیویروب كاه ذشاش اسم ،بما نظیركشلرهای واامعدرامریكمایشموابیو
اینحا درسا 2007اینمیزانبم  81/4اروپمما ممیسمما هممایذشش م رشممداابممل
یذمرددكم املدحكایم از مالحظ اینداش وح یدرایماالتم حمده
درصمدبمابممم 
اهوی اینمنابعوكشلرهایصماح آندر امریكاكاهشیحمدود  2/8درصمدی درسما 
جهانامروزدارد 

2008نسممب بم سمما 2007تجربم شممده

نمودار شماره ( : )1سهم منابع كلیدی در

اسمم هرچنممدك م دركشمملرهایدرحمما 

تأمین انرژی جهان در دو سال  1973و 2007

تلسع ،رشدچشوگیریدرتقاضمایمصمرف

هوچنینازنولدارشواره )1ممیتملان انرژیمشاهدهمیذرددب  لریك چینبما
دریافم ك م  ممی34سمما ذشش م میممزان داش نحدود20درصدجوعی جهمان7/2،
مصرفانرژیدرجهماننزدیمكبم دوبرابمر درصدرشمدوهنمدبماداشم نحمدود17/5
شدهاس ك اینالدب نلعیاشارهب رشد درصدجوعی جهان5/6،درصدرشدرا ی
تصمماعدیاس م خرا ،تلبیممدومصممرفمنممابع هوینمدتپش سرذشاش اس
فسیلی یاینمدتدارد 
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7. British Petroleum (BP).

هوچنینمروراینرونمدازسما  1998ترتی عبمارتانمدازعربسم ان  21درصمد)،
امریكا یایندهسا ،صرفا رشدیمعماد  كلی  8/1درصمد)،ونمزوئال  7/9درصمد)،
3/6درصددرمصرفانرژیراداش اس در اماراتم حده عربمی 7/8درصمد)وروسمی 
اابمملتلج م 118درصممدیو59درصممدیرا



حابیك چینوهند میایمنممدترشمد

 6/3درصد).
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تا،2008نشانمیدهمدكم ایماالتم حمده ایممران 10/9درصممد)،عممراق 9/1درصممد)،

بامطابع روندفزایندهمصرفنت  می

آیندههمكموبی دنبا شلد شمایانذكمر ماندناینروندب صلرتاطیدرسا همای
اس ك رشدجوعی چینوهند میایمن آتیوهوچنینباتلج بم م لسمطمصمرف



تجرب كردهاندك ان ظارمیروداینرونمددر سمما هممای1973تمما2007وفممرثثاب م 

دهسا 6/4درصدو17/3درصدبلدهاسم  ،نت درجهاندرسما ،2007معماد 84/8
بنابرایناینتوایلشدیدب مصرفانرژیدر میلیمملنبشممك درروز،كمملذاممایراابممل
اینكشلرهاباروندیب مراتم سمریعتمراز اس حصا ومرسل نت  ی33سا آینمده
رشدجوعی درحا پیگیریاس
ملضلعیكم درادامم بم آنپرداا م 

پایانالاهدپشیرف



الز ب ذكراس كم منمابعدیگمریاز

میشلد،آناس ك ذاایرانرژیفسمیلیدر نتم امما درجهممانوجمملدداردكم تحم 
جهانتاچم زممانیتكمافلیچنمینمیمزان عنلانمنمابعغیمرمرسمل 8مشمهلربملدهو
فزاینمممدهایدرمصمممرفبممم اصمممل در شاملنتم همایسمنگینوفملقسمنگینو

یباشند 
كشمملرهایدرحمما تلسممع وپرجوعیمم را هوچنینمنابعنت شنوایرشنم 
الاهدداش ؟ 

اینذاایرب دبیلهزینم بماالیاس حصما ،

 -1-1نفت خام

یهممای
ایو م هممایكنمملنینت م ،تكنلبمملژ 

مطابقذزار سماالن شمرك بمری ی 
پ ممروبیم ،)BP, 2009حجمممذاممایراابممل
اس حصا ومرسمل نتم درجهمان،حمدود
1258میلیاردبشك برآوردمیذرددوهتم 

وسهلابلصل بملدنمنمابعمرسمل ،

امروزی
تاكنلنسرمای ذمشاریچنمدانیرابم سملی
الدجشبنكردهاند برایتحقیقمات،حجمم
اینبخ ازمنابعنت میدرجهمانراحمدود

كشلراو دنیماكم درمجوملعبمی از71
درصدذاایردنیارادرالدجایدادهاند،بم 

8. Unconventional Oil: extra heavy oil, oil sand,
oil shale, etc.
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س برابرحجممنابعمرسل برآوردكمردهانمد
 )Alboudwarej et al., 2006

بممامطابع م رونممدفزاینممدهمصممرفذمماز
بیعمی میسمما همای1973تمما2007و
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ذكرایننك ضروریاس كم مطمابق فرثثاب ماندناینروندب صملرتاطمی
رو هایم داو اس خرا نتم وبمابحماظ درسا همایآتمیوهوچنمینبماتلجم بم 
رو هممایتزری مقآبوی ماذممازدرمخممازن ،م لسطمصرفذاز بیعیدرجهاندرسما 
حداك رتاسمقف40تما50درصمدازحجمم ،2007معاد  8میلیاردم رمكعم درروز،
نت درجادرمنابعمرسمل اابملاس حصما  كلذاایراابلاس حصا ومرسل ذماز می
یباشممدكمم درباایوانممدهآنبمم دبیممل 44سا آیندهپایانالاهدپشیرف
ممم 



ویسممكلزی بسمیاربمماال،نتم حابم سمیا   -3-1ذغال سنگ
نداش ودرن یج درمخزنبماای ممیمانمد 
ابب اایرا بابهمرهذیمری ازتكنلبملژیهمای
پیشرف دربرامیازمخمازناما میمزان
بازیاف ب بی از65درصدنیزرسیدهاس 
  )Laherrère J., 1997

 -2-1گاز طبیعی

مطابقذزار سماالن شمرك بمری ی 
پ ممروبیم ،)BP, 2009حجمممذاممایراابممل
اس حصا ذغا سن درجهان،حمدود 826
میلیاردتنبرآوردمیذرددوپنجكشملراو 
دنیادربخ ذاایرذغا سن ك بمی از
78درصدذاایردنیارادرالدجایدادهاند

مطابقذزار سماالن شمرك بمری ی  ب ترتی عبارتاندازامریكما  28/9درصمد)،
پ ممروبیم ،)BP, 2009حجمممذاممایراابممل روسممی  19درصممد)،چممین 13/9درصممد)،
اس حصا ذاز بیعیدرجهمان،حمدود 185اس رابیا 9/2درصد)وهند 7/1درصد) 
تریلیلنم رمكع برآوردمیذمرددوشم 

بامطابعم رونمدفزاینمدهمصمرفذغما 

كشلراو دنیادربخم ذامایرذمازكم در سن  یسا های1973تا2007وفرث
مجولعحمدود65درصمدذامایردنیمارادر ثاب ماندنایمنرونمدبم صملرتاطمیدر
الدجایدادهانمد،بم ترتیم عبمارتانمداز سا هایآتیوهوچنینباتلج ب م لسمط
روسی   23/4درصد)،ایران  16درصد)،اطر مصرفذغا سن درجهاندرسا ،2007
 13/8درصممد)،تركونس م ان  4/3درصممد) ،معاد  17/8میلیلنتندرروز،كملذامایر
درصد)واماراتم حدهعربمی اابلاس حصا ومرسل ذغا سن  ی78

عربس ان 4/1
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 3/5درصد).

سا آیندهپایانالاهدپشیرف



 -4-1انرژی هستهای

كشلرهایاروپایینظیراتری ،ای ابیا،ایربند،

رادرالدجایدادهاندب ترتی عبارتانداز كشمملرهایزیممادیتوایمملبمم اسمم تادهاز
یهایغیرفسیلیپیداالاهندنولد 
امریكمما 28/5درصممد)،فرانس م  17درصممد) ،انرژ 
اماآیاانرژیهس ایمیتلانددرآینمده
ژاپن 13درصد)،روسی  6درصد)وب دنبا 



میباشند ازاینمیزانن كشلراو دنیاكم  ) 2009ابب مسلواباتلجم بم رونمدروبم 
روذاههایاتویجهمان كمماه ذاممایرفسممیلی،درآینممدهنزدیممك
نزدیكب 85درصدنی 



بمم كمماردرجهمماندرسمما 2007مجولعمما همتاكنلندرسبدت مینانرژیالدسهوی
ظرفی تلبید372هزارمگماواتبمرقرادارا رابرایانرژیهس ایاائلنشمدهانمد (BP,
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مطابقذزار آژانسبینابوللمیانمرژی بهسم ان،تركیم ،دانوممار ،نممروژ،پرتغمما و
روذاههایهس ایمشمغل  كشلرهایینظیراسم رابیا،ممابزیوسمنگاپلر
،)IEA, 2009نی 

یهایفسیلیذردد؟ 
آبوان ،كرهجنملبی،اوكمراین ،نزدیكجایگزینانرژ 

ی
آنهاكشلرها 
كاناداوانگلیس 


مطابقذزار سازمانا العماتانمرژی

كشممملرامریكمممابمممابیشمم رینتعمممداد امریكا،)EIA, 2009 9سهمانمرژیهسم ای
نیروذاههایهسم ایدرجهمانبم ظرفیم  درت مینانرژیامریكا،حمدود 8/5درصمد و
106هزارمگاواتب عنلانكشلریپیشمروو سهمانرژیهایفسیلیحمدود84درصمددر
صمماح تكنلبمملژیدرایممنبخمم مطممرح سا  2008بلدهاسم كم نشمانممیدهمد
میباشد ازبمابمقایسم ،نیروذماههسم ای چنانچ اینكشلربخلاهدتنها 17درصمداز
بلشهردرصملرتراهانمدازی كامملظرفیم  سبدت مینانرژیاز ریمقمنمابعفسمیلیرا
تلبیمدبمرقبم انمدازهیمكهمزارمگمماواترا باانرژی هس ایجایگزیننواید،الز اسم 
الاهدداش



اههمایاتومیدر
تاظرفی ویاتعمدادنیروذم 

الز ب ذكراس كم دربخم تم مین امریكا،ب س برابر ملجلد افمزای یابمدكم 
انممرژی،كشمملرهاییك م دارایمنممابعكممافی اینملضلعالدبیانگرآناسم كم انمرژی
سلا فسیلیبرایمصارفداالمیهسم ند هس ایوح یسایرانرژیهاینلب سخ ی
توایلی ب بهرهذیری از 
انرژیهمایهسم ای الاهنممدتلانسمم دربممازهزمممانیكلتمماه،
نداش اند ب عنلانم ا عربسم ان،كلیم  ،جممایگزینمنممابعفسممیلیشمملند بنممابراین
اماراتم حدهعربی،اطمروغیمره هوچنمین
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)9. Energy Information Administration (EIA

هوچنان ی20تما30سما آینمده،منمابع

مطابقذزار آمماریملسسم CRED

فسیلینق كلیدیرادرت مینانرژیجهان ك باهوكاریبماسمازمانبهداشم جهمانی
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

ایتاءالاهندنولد 

من شرشد،هرچندسا 2008باثبم 354

 -2تخریب محیط زیست و وقوع

بالیای بیعی،نسب ب م لسمطسما همای

بالیای طبیعی
مطابقذزار ساالن من شرشدهتلسط
مركمممزتحقیقممماتاپیمممدمیلبلژیبالیمممای
بیعی،10تعدادحلادث بیعیشاملسمیل،
لفان،زبزب ،سلنامی،اشكسابی،آتشتشان
وغیره ی50سا اایررشداابلتلجم و
ناذهانیرانسب ب زممانابملازآنداشم 
اس ب عنلانم ا هوان لرك درنولدار

2000تا 2007معماد 397عمدد)كماه 
دروالعایننلعحلادثمصیب باررانشمان
میدهد،اماتعمدادتلتماتجمانیناشمیایمن
حمملادثدرسمما 2008بممی ازس م برابممر
م لسطسا های2000تا2007بلدهاسم 
 )Rodriguez et al., 2009
نمودار شماره ( -)2رشد روند و تنوع بالیای
طبیعی در جهان طی صد سال گذشته

شواره )2نشاندادهشمده،واملعایمننملع
حلادثدرسما 1960درمقایسم بماسما 
2007حدودانم برابمرافمزای یاف م اسم 
)GRID, 2009
ابب شایدبخشیازاینمیزانرشدبم 
افممزای وذسمم ر جوعیمم درزمممینو
هوچنممینتلسممع دربخمم جوممعآوریو
بایگانیا العات ییكصدسا ذششم بماز
ذردد،اماوا یبم رونمدتغییمراتاالیومیو
رادادبالیای  بیعی می 20سما ذششم 
نگمماهیبینممدازیم،رف ممارنممامالیموپممرتال م
بیع ملضلعیغیراابلانكارالاهدبلد 

دراثربالیای  بیعی سا ،2008تعداد
235هزارنترجانالدراازدسم دادنمدو
زندذی214میلیملننتمربم  ملرمسم قیم
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10. Centre for Research on the Epidemiology of
)Disasters (CRED

م ثرازایمنحملادثبملدهاسم ضمررهای



اا صادیناشیازاینحلادثدرسا  2008بیش رذازهایذلخان ای دركرهزممین می
 )Rodriguez et al., 2009

اار ازجلّفرس ادهشده،كاه یاف وبم 

نك اابلتلج اینك ،والعاینحلادث عبارتدیگراثرذلخان ای افزای پیداكمرده
درآمممدم لسممطدرمقایسمم بمماكشمملرهای تغییراتذسم ردهآبوهملایی منجمرشمده
مرات بیش ریراب بارآوردهاس ب عنلان

عودهترینذازهایذلخان ای ك انسمان


م ا در حادث وحش نا ذردبادنمارذیس و درتلبیدوافمزای آننقم مملثروجمدی



كمجوعی تر،اساراتوتلتاتب  اس
پیشرف و 





دركشلرهاییباتراكمجوعی یبماالودارای اس ك ماحصلآنب افزای دمایزمینو
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حدود 190میلیارددالربمرآوردشمدهاسم  اینمدت،تشعشعاتی ك اززمینبم فضمای

یا زبزب سیچلاندرسما ،2008مسملوادر دارد،عبممارتانممدازدیاكسممیدكربن،م ممان،
صلرتوجلدسیس مهایا العرسانیكارآمد اكسیدنی مروژنوذازهمایامانلادهفللرایمد 
یهممایكممارذروهب مینابممدوبی
ابلازوالع لفماندرمیانوماروهوچنمین مطممابقارزی ماب 
انهاب اصل مدارسو بررسی تغییراتاالیوی 11وابس ب سمازمان
مقاو بلدنساا و 
بیوارس انهادرچین،تعدادتلتماتجمانیو ملل،ازآبلدذیهایتلبیدشدهتلسطبشردر
صدماتمابیب مرات كو رمیبلد .

سا ،2004سهممربل ب ذمازدیاكسمید

اممماس مؤا اینجاس م ك م عل م اصمملی كربنحاصل ازمصرفسملا همایفسمیلی
افزای درشدتوتكررحملادث بیعمیبم   56/6درصد،ذازم ان14/3درصمد،اكسمید
كجابازمیذردد؟ 


نی روژن 7/9درصدوهوچنینسهممربل 

 -1-2گازهای گلخانهای

ب افزای ذمازدیاكسمیدكمربنبم دبیمل

ذازهایذلخانم ایبم تركیبماتذمازی
ملجلددرجلزمینا القمیذمرددكم بم 
"اثرذلخان ای" كوكمیكنند هرچندهنلز
دراصل چگلنگیت ثیراینذازهابرآبو
هلایزمینعد اطعی هاییوجلددارد،امما
ماهلارهای یچنمددهم 

ازبررسیا العات
ذشش اینذلن برمیآیدك هوگا باتلبید

جنگلهاوفضایسمبز 17/3درصمد

تخری
برآوردشدهاس  )GRID, 2009
ب عالوههوان لرك درنولدارشواره
)3نشمماندادهشممده،اززمممانآغممازانقممالب
صنع یدرجهانتاكنلن،میمزانتلبیمدذماز
دیاكسممممیدكربنناشممممیازسمممملزاندن
11. Intergovernmental Panel on Climate Change
)(IPCC
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سلا هایفسیلیازمیزاننزدیكب صمتر ،درج اهوی باالترینسب ب سایرذازهمای
بارشدچشوگیریبم 29ذیگماتندرسما  ذلخان ایارارذیرد  )IEA, 2009
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

).(IEA, 2009

نولدارشواره )4برذرف م ازذزارشمات

نمودار شماره ( :)3روند تولید  CO2ناشی از

آژانسبینابوللیانرژی ،)IEA, 2009سمهم


سوختهای فسیلی

منابعفسیلیدرتلبیدذازدیاكسمیدكربنرا

2007افزای پیدانولدهاس

دردوسا 1973و2007نشانمیدهدكم 
حكای ازرشد85درصمدیتلبیمدذمازدی
اكس میدكممربن می34سمما ذشش م دارد 
عالوهبراینبماتلجم بم دردسم رسبملدن
ذغا سن دركشلرهایی نظیرچینوهند،
یاكسمیدكربندرجهممان
سممهمتلبیمدذممازد 
ناشممیازسمملزاندنذغمما سممن بممارشممد
بیش ریروب رواس
یرغماینك روندتلبیمد
عالوهبراین ،عل 
دیگرذازهایذلخان اینظیرم مانواكسمید



نمودار شماره ( : )4سهم منابع فسیلی در
تولید گاز  CO2در جهان در دو سال 1973
و2007

نی ممروژننی مز می60سمما ذشش م رونممد
صعلدیداش اس ،امادرمقایس باان شمار
ذازدیاكسمیدكربن،ایمنذازهمابم مراتم 
نق كو ریرادرایجاداثراتذلخانم ایدر
جلّ زمینایتاءمیكنند هوچنینمدتزمان
یاكسمیدكربندر
پایداریوباایماندنذازد 
جلزمینب مرات بیشم رازسمایرذازهمای
ذلخان ایممیباشمدكم ایمنملضملعباعم 
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یتمرینپیاممدافمزای 
مهمترینواصمل 

میشلدتات ثیرپشیریتغییمراتآبوهملایی ذازهای ذلخان ای،افزای دمایكمرهزممین
یاكسمیدكربندر میباشدك ایمنملضملعملجبماتتغییمرات
دراثرافزای ان شارذمازد 
وسیعدروضعی اكلسیس مزمینرافمراهم

آوردهاس ازجول اینتغییراتذوبشدن افزای یاف م ودرهومینممدتسمطحآب
ودرن یج زیمرآبرفم نسملاحل،افمزای  اس   )GRID, 2009
تبخیمممرمنمممابعآبودرن یجممم افمممزای 

تمماكنلندراصممل پممی بینممیرونممد

واذیردار،افزای فشاربرصمتحاتتك لنیمك انجا شدهاسم كم ازجولم ممیتملانبم 
لفانوسیلوغیره،اابلاشارهمیباشدك  تغییراتاالیوی ودانشگاهاكستلرددرسما 
الداثراتنامطللبیبركشماورزی،بهداشم 2005 ،اشممارهكممرد درایممنمطابعمماترشممد



زمینوافمزای واملعزبزبم ،افمزای واملع مطابعاتذس ردهكارذروهبینابدوبیبررسمی



اشكسابی،افزای اب الوتسریبیواریهای افزای دمایكرهزممینمطابعماتم عمددی
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انلسهما دریاهماحمدود18/5سمان یو ربیشم رشمده
یخهایاطبیوافزای سطحآباای 

سالم ،غشا،رفاه،امنی واا صاددرجهمان اا صادیكشملرهایجهماندرآینمده،رونمد
مصرفانرژیدرجهان،رونمدمصمرفمنمابع

دارد

ابب م جلامممعتلسممع یاف م جهممانب م  فسممیلیدرآینممده،جوعی م جهممان،میممزان
منظلرملظمفسماا نكشملرهابم كماه  تلسع انرژیهایپما ،رشمدتكنلبملژیدر
اثراتذلخان ایوتبعماتمنتمیذمر شمدن آیندهوپارام رهایمخ لفدیگمریدراابم 
زمین،اامداماتی راازدهسما ذششم آغمار سناریلهایم عدد یمحاسباتپیچیمدهای
نولدهاندك ب عنلانمهمترینآنهامیتملان بحاظشدهاس ب عنلانم ا ارزیابیهمای
ب پروتكلكیلتل12اشارهكرد هرچندك بما دانشممگاهآكسممتلردبرذرف مم ازمحاسممبات
نگاهیبرتداو روندتصاعدیان شارذازهمای شممبی سممازیحممدوددوهممزارپانصممدرایان م ،
ییابیمكم ایمن افزای دمایم لسطزمین میصمدسما 
ذلخان ای  ی اینمدتدرم 
تال هاتاكنلنن ایجمؤثریرادربرنداشم  آیندهراحداال 1/9درجم وحمداك ر11/5
اس مطمابقآامرینمطابعماتانجما شمده درجم سممان یگراد،پممی بینممینومملدهاسم 
نابمدوبیبررسمی تغییمرات
تلسطكارذروهبی 
االیوی وابس ب سازمانملل،دمایم لسط

 )GRID, 2006
نك مهممن جازاینمطابعات،حكای 

زمممین ممیصممدسمما ذششمم  1906تمما ازآنداردكمم ح ممیبمماالشممبینان تممرین
)2005درحممدود0/74درجمم سممان یگراد سناریلهادراصل كاه سهمتلبیدانرژی
از ریقسلا هایفسیلی،دریكصدسما 
12. Kyoto Protocol: Global GHG Emissions
Target
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آیندهاثراتوتبعماتمنتمیناشمیازتلبیمد  -باافزای سطحآبدریاهاواایمانلسهما،
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

ذازهایذلخان ایب مراتم شمدیدترازصمد

نمملاحیزیممادیدربخم هممایسمماحلیو

سا ذشش الاهدبلد ازجولم پیاممدهای

هوچنینكشلرهایكمارتتماعدرحاشمی 

ناذلاراینفراینمدكم درذزارشماتكمارذروه

اایانلسهانظیربرایكشلرهایواامعدر

نابدوبیبررسیتغییمراتاالیومیسمازمان
بی 

آسیایجنلبشرایبااطرآبذرف گی

ملل،مطرحشدهاس ،میتلانب ملاردزیمر

ملاج الاهندشدك اینملضملعباعم 

اشارهنولد :

میذرددتاادام زندذیانسانهایساكن

 -دراواسطارن21تغییمراتجمدیآبو

دراینمنا قب  لرجدیتهدیدذمردد

هلاییرادرمنا قمخ لفجهمانشماهد

 )GRID, 2009

الاهیمبلدب  لریك منما قبمارانی،

هوچنمینعممالوهبممرمخمما راتزیس م 

شاهدبار هایشمدیدتروسمیالبهمای محیطیناشمیازان شمارذازهمایذلخانم ای
م ا هایینظیرفاجعم اتومیچرنلبیملویما
ویرانگمممرومنممما قاشمممكشممماهد
فاجع زیس محیطی نش ازچماهنتم در
اشكسابیهایسخ تریالاهندبلد

عوق1500م ریدرالمیجمكزیمكنشمان
 درارنحاضرحدودیكششممجوعیم میدهدك وسع آسی هایزیس محیطی
جهممانبممامشممكلدس رسممیبمم آب
تلسممطآدمممیصممرفابمم فراینممدمصممرف
آشامیدنیملاج الاهندشدو30درصد
سلا های فسیلی محدودنویذمردد،بلكم 
حیلاناتوذیاهانبااطرانقمراثناشمی
مراحلاك شافوتلبیدانمرژیرانیمزشمامل
ازاشكسابیوافزای دماملاج الاهند
یشلد 
م
شد
آنچ ك ازمطابعاتفلقبرمیآیدآنك 
 ب دبیلذسم ر اشكسمابیبماكماه  مطابقروابی ك انساندرتعاملبما بیعم تلبیداتمحصلالتكشاورزی،ب اصل  پی ذرف اس ،درآیندهن چنداندوردر
درنلاحیاس لایی،ملاج املاهیمبملدو حابیك سطحآباایانلسهاباالترممیآیمد،
ت مینغشاب چاب جدیدرایننملاحی والعبالیمای بیعمیتكمرروشمدتبیشم ر
تبدیلالاهدشد
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ییابدوازسلیدیگمراشكسمابیوشمدت
م
ذرمانیزبیشم رممیشملد،ممرد درمنما ق

زمینهمای اندكیكو رازشموارممرد جهماندرسما 
مخ لفجهانوادارالاهندشدتا 
شوارهپنجاهوش  سا نلزدهم پاییز 1389

غیراابملزیسم راتمر وبم نقما دیگمر 1950مممیباشممد هوممان لرك م درنومملدار
مهاجرتكنندودرایمنمیمانایمنفقیمران شمواره  )5نیمزنشمماندادهشممده،جوعیم 
هس ندكم بمی ازهمرذمروهدیگمر ادامم  جهانازسا 1950رونمدصمعلدیاملدرا

 -3مردم جهان و چالش هایی در

آارارنبیسم مازاملدبم جمایذشاشم  

جنگ و عدم امنیت

اسم درادامم هرچنمدنممر رشمدافممزای 



خصوووج جمعیووت ،آ  ،غووذا،



یبینند 
معیش الدرابااطرملاج م 

آغازنولدك تندترینشی را میدهسما 

جوعی روب كاه ذشاشم اسم ،اممادر
عینحا برای سا  2050جوعی ی بی از

آنچممم مسممملماسممم ،واژهانسمممانو ن میلیاردنترراپی بینیمینواید 
ملضلعاتوابس بم آنازچنمانعوملمی ی
برامملرداراسمم كمم حیطمم ذسمم ردهایاز

نمودار شماره ( :)5روند رشد جمعیت جهان
طی سالهای  1800تا 2050

ملضلعاتوعلاملرادربرمیذیرد درمقاب 
حاضر،تال شمدهاسم تماصمرفابم چنمد
ملضلعاساسیترنظیمرجوعیم ،آب،غمشا،
جنم ورفمماهبم  مملرذممشراتلجم شمملدو
ا العاتملردنیمازممرتبطبماآنهماازمنمابع
مخ لفودردس رساس خرا ذردد 

 -1-3جمعیت

ازكلجوعی یكم  درحما حاضمردر



براساسارزیابی بخ جوعی سمازمان كرهزمینسكلن دارند،حدود 80/8درصمد
مللم حد،)DESA, 2009 13جوعی جهان درس اارهآسیاوآفریقاوامریكمایجنملبی
درسا 2050ب مرز9/1میلیاردنترالاهد اراردارندك م ستان عودتا جزوكشلرهای
رسید مطابقهوینذزار جوعیم جهمان فقیمرویماكو ممرتلسممع یاف م  بقم بنممدی
یشلند 
زان2/3میلیمارد م 
در ی40سا آیندهب می 
نك جاب تلج دیگریك درذمزار 
اضاف الاهمدشمدكم ایمنمقمدارافمزای ،
سازمانمللب آناشارهشدهاس آنكم ،در
13. United Nations/ Population Division
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یرغمآنك میمزانزادووبمد بلد درن یج تقاضایمهاجرتازكشملرهای
سا هایآتیعل 
ب شدتكن ر شمدهورشمدبسمیاركنمدی فقیروكو رتلسمع یاف م ،كم عولممادارای
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

پیداالاهدكرد،اممابم دبیملتلسمع علمم تممراكمجوعی ممیبمماالوامكانمماترفمماهیو
یباشممند،ب م دیگممر
فتممرم م 
پزشممكیودرمممان،عوممرانسممانهمماب م  مملر معیش م یضممعی 
كمجوعی وتلسع یاف ،افمزای 
م لسطبماافمزای ملاجم الاهمدشمد،بم  كشلرهای  
لریك درآیندهجوعی جهانبم مراتم  الاهممدیاف م ك م ای منامممرب م  مملراطممع
پیرترازاكنلنالاهدبلد  )DESA, 2009

دردسرهایجدیرابرایكشلرهایواامعدر

ب عنلانم ما مطمابقمطابعماتانجما  امریكایشوابی،اروپاواس رابیادرسا همای
شدهتلسط ادارهسرشمواری ایماالتم حمده آتی فراهمالاهدكرد ب عنلانم ا مطابق
امریكا،14جوعی زیمر 30سما جهمان می مطابع آمماری انجما شمدهتلسمطمؤسسم 
سمما هممای2010تمما،2050حممدود3درصممد ذاالپ،15درحا حاضرنزدیكب 16درصمد
افزای الاهدیاف درحابیك  یهومین ازافرادبابمدنیا نزدیكب 700میلیلننتر)
مممدت،جوعیمم بمماالی30سمما رشممدی ب  لرجدیمایلهس ندتاكشملردیگمری
الاهدكرد(U.S.

یباشممد
كم دارایشممرایطرفمماهیبه ممریمم 

درحدود65درصدراتجرب

) Census Bureau, 2004ابب اینملضلعاز

نظیركشلرهای ثروتوندغربی)راب عنملان

باب ت مینادمات وحقملقبازنشسم گانو مكاندائویالدبرایادام زنمدذیان خماب
هوچنممینتمم میننیممرویانسمممانیبمممرای نوایند  )Gallup, 2009
شغلهاییك نیازب نیرویكارجملاندارنمد

ازسلیدیگر2/3میلیاردانسانك  ی

درآیندهتبعاتوچاب هاییراایجادالاهد 40سما آینمده،بم جوعیم جهماناضمماف 
الاهدشد،اطرآبملدذیوتخریم محمیط

نولد 

هوچنممینبممدیهیاسمم كمم افممزای  زیس راتشدیدالاهندكرد،ب اصل ك 
جوعی م ب م منزب م ضممرورتت م مینانممرژی میزباناغل آنهاكشلرهایدرحا تلسع با
بیش ر،ت مینفضایزندذیبیش ر،ت مینآب عط م بمماالیمصممرفانممرژیالاهنممدبمملد 
بهداش یبیش ر،تلبیدغشایبیشم روایجماد بنابرایندرآیندهنزدیمكجلملذیریازرشمد
سایرااال ضروری ورفماهیزنمدذیالاهمد بیروی جوعی جهمانموكمناسم بمرای
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14. U.S. Census Bureau

15. Gallup.

یدهمد،
مقابل باتغییراتآبوهلایی،ب عنلانامری كیللم رمكع راب الداا صا م 
هوچن مینبمماافممزای جوعی م جهممان ،اس خرا آنمشكلوازدسم رسانسمان بم 
یهایمسمریواطرنما نظیمر دوراس درنهایم تنهماحمدود200همزار
شیلعبیوار 
انسانها،حیلاناتوذیاهانوجملددارد
ذس ر پیداالاهمدنوملدكم پمی بینمی برای  
حیمماتكلدكممانوسممابخلردذانباشممدودر انمملات،روداانمم همماودریاچمم همماذایممره
یذردند  )GRID, 2008
كن ر رشمدجوعیم جهمان درآینمده،بم  م 
اصل دركشلرهایباتراكمجوعی یبماال



یشلداینملضلعتهدیدجدی برای ادامم  ك بیش رب صلرتنزوالتآسوانیدراابم 
م



آنتلالنزا،ایدزوماالریمابماسمرع بیشم ری كیللم رمكع آبب صملرتاابملاسم تاده

شوارهپنجاهوش  سا نلزدهم پاییز 1389

حیاتیوناذزیرمطرحباشد 

بخمم زیممادیدراعومماقزمممینبمملدهكمم 

امروزهبماتلجم بم افمزای روزافمزون

وسممطحبهداشمم م لسممطوپممائین،نظیممر جوعی ،تلسمع صمنایعوافمزای آبملدذی
كشلرهایآسمیایی وافریقمایی نقم جمدی منابعآبشیرین،دس رسمیبم آبكمافیو
ایتاءنواید.

 -2-3آ و غذا
هرچندحجمكلمیآبهمایملجملدبمر
یباشمد ،امما بمق
رویزمیناابلتلجم مم 
ذزار برنام محمیطزیسم سمازمانململ
م حد16ازكلاینمیمزان،نزدیمكبم 97/5
درصممدبمم صمملرتآبشمملردردریاهمما و
اایانلسها م وركزبلدهوحمدود1/7درصمد

نیممزبمم صمملرتیممخدرمنمما قسردسممیر
كلهس انی ویایخچا همادرمنما قاطبمی
تجوعیاف اس ازكو رازیمكدرصمدآب
باایماندهك حجومی درحمدود8میلیملن

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

دربرایازكشلرهاب یمكبحمران

بهداش ی
جدیتبدیلشمدهاسم ،بم  ملریكم در
بسیاریازكشلرها،علمیرغمموجملدمنمابع
كافیآبشیرین،ت مینآبآشامیدنیسمابم
بامشكلملاج شدهاس

.

بقآماربرنامم عومرانسمازمانململ
17

م حد درسا ،2006درجهاننزدیكبم 
 1/1میلیاردنترازدس رسمیبم آبپماكیزه
محرو میباشندونزدیكب 2/6میلیاردنتر
ب آبكافیبرایرعای بهداشم دس رسمی
ندارند هوچنینازمیزانمرگومیرسماالن 
مممرد جهمماندرسمما  2006درحممدود60
میلیلننتر)،حدود1/8میلیلنكملد زیمر
17. United Nations Development Program
(UNDP), Human Development Report 2006
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پنجسما بم دبیملآشمامیدنآبناسمابمو بزرگبرایكشلرهایفقیرودرحما تلسمع 
صرفادراثربیوماریاسمها جماناملدرااز درآیندهتبدیلالاهدشد 
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

دس دادهاند ب عالوهاذرب روندشیلعوبما

مسممممملوادرآینمممممدهاسممممم تادهاز

ی 50سا ذشش نگاهی بینمدازیم،رونمد تكنلبلژیهایبرتروذسم ر آندردنیمادر
روب م رشممدآنك م ناش میازافممزای عممد  بخ اس حصما وبازیافم آبوهوچنمین
دس رسیبم آببهداشم یدرجهماناسم  ،تلبیم مدآبشم میرینازآبشممملردریاهممماو
انلسهاتنهاراهچارهبرایعبملرازچنمین
ابممرازوامملعبحممرانهممایجدی مددرآینممده اای 
میدهد  )UNDP, 2006

مطابقآماربرنام محیطزیس سازمان

بحرانجدیالاهدبلد 
عالوهبمرایمنمطمابقذمزار سمازمان
18

مللم حدب  لرمیانگین،ازكلمیزانآب الارباروكشاورزیسمازمانململ 
مصرفی درجهانحدود8درصدبم صملرت )2009ب منظلرتم مینمملادغمشائیممرد 
FAO,

آبشممربوبهداشمم یدرمصممارفاممانگی جهاندرسا 2050نیازاسم تماتلبیمدات
یشمملد23،درصممددرمصممارف محصلالتكشاورزی یاینمدتحدود70
مصممرفممم 
صنع ی،تتریحی،تجاریب كاربمردهشمدهو درصدافزای یابد اینملضلعب منزب بزو 
افزای حجمسرمای ذشاریكنلنیدربخم 
 69درصدباایواندهدارایمصارفكشماورزی
كشاورزیب میمزان50درصمدالاهمدبملد 
ودامپروریبلدهك ماحصلآنتمامینمملاد
درضونهرچنددراینبرآوردعللف وچینم 
غممشاییمممملردنیممازبمممرایانسمماناسمم 
ملردنیمازدربخم دامپمروریبمرایتلبیمد
 )UNESCO, 2003بمممشاازآنجممماییكمم 
ذلش ،تخممرغومحصلالتببنیملحملظ
پی بینیمیشلدتاجوعی جهان می40
ذردیدهاس ،امابازارروبم ذسم ر تلبیمد
سا آینده،حمدود34درصمدافمزای یابمد،
انرژیازذیاهاننظیرسلا هایزیس ی19و
ضرورتافزای مصرفآبدرهرس جنبم 
هوچنینتلبیدپنب راشاملنویشلدك بما
اانگی،صمنع یوكشماورزینماذزیرالاهمد ایممنتلصممیف،جهمم درتلسممع بخمم 
بلد اینملضلعبارونداشكسمابیناشمیاز كشاورزیودامپروریدرمقیاسجهمانیبم 
تغییراتاالیویوچاب هایناشیازكوبملد عنلانیكضرورتمطرحمیباشد  
منمابعآبدرحمما حاضمر،بم یمكدردسممر
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18. Food and Agriculture Organization (FAO) of
United Nations
19. Biofeuls

سممملا همممایزیسممم یكممم دررده

مطابقاینتلضیحات،م ناس بامیزان

فرایندب روینباتماتینظیمر،نیشمكر،ذرت ،زمیندرمنا قبماآبوهملایمطلملببم 
دان هایسلیاوارماب دس ممیآینمدواز منظمملرایجممادمنمما قمسممكلنیبیشمم ر،
جایگزینبخشیازسلا هایفسیلیبمرای ت مینملادغمشاییبیشم ر،اا صما جهم 
تلبیدذازهمایذلخانم ایبكاهنمد دوكشملر پنب وغیمره،درآینمدهبماتقاضمایفراوانمی
امریكاوبرزیلازبزرگتمرینتلبیدكننمدذان ملاج الاهدبلد 
ایننلعسملا همادرجهمانهسم ندوبم 



مصرفدرالدروهاشملندوبمدینترتیم از تلبیدسلا هایزیس ی،اا صا ب تلبید



آنجاملردتلج ارارذرف اندكم ممیتلانمد اا صمما ب م كشمماورزیودامپممروریبممرای

شوارهپنجاهوش  سا نلزدهم پاییز 1389

انرژیهاینل بق بندیمیذردند،ازانجما  رشدجوعیم درآینمده،دراا یمارذمرف ن

از رفدیگراینملضلعبارونمدروبم 

دنبمما آنهمماكشمملرهایینظیممرچممین،هنممد ،ذس ر اشكسابیوهوچنینازبینرفم ن
فرانس وروسی ارارذرف اند 

منا قمسمكلنیملجملدناشمیازپیشمروی

درسا 2005حدودیكدرصدسلا  دریاها درتعمارثجمدیامرارممیذیمرد از
مصممروفدربخ م حومملجممادهای،تلسممط سمملیدیگممرنی مزافممزای جوعی م ملج م 
سلا زیس ی تم مینشمدكم پمی بینمی میذرددتاتخری محیطزیسم وتخریم 
میشلدب دبیملبمازارروبم رشمدآن،ایمن جنگلهاسرع بیش رییابدك ماحصلآن
میزانتاسما 2050بم 25درصمدبرسمد

آیندهچندانروشنیرادراصل معیشم 

ابب دربررسیهایاایرعنملانشمدهاسم  انسانذلاهینویدهد،مگمراینكم تحملالت
ك تلسع صنع تلبیمدسملا زیسم یدر شگرفیدربخم علمل وتكنلبملژی،آینمده
اابلتحولتریرارامبزند 

برایمنما قباعم ممیشملدتمابخشمیاز
جنگلهایم راكمحمارهایومراتمعتخریم 

آنچ م كم تمماكنلنرامممامملردهاس م ،

شدهوب زمینهایزراعم سملا زیسم ی حكای ازافزای روزافزونآممارذرسمنگان
اا صا دادهشلدكم ایمنملضملع،املد جهمماندارد مطممابقذممزار سمما 2009
اثممراتمنتممیرادرچرامم تعمماد تلبیممدو سازمانالاربماروكشماورزیسمازمانململ،
مصرفذازدیاكسیدكربنایجادممینوایمد تعدادذرسنگانجهانازمرزیكمیلیاردنتر
 )Nellemann et al, 2009

ذشش اس ك ازاینمیمزان63درصمددر
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منا قآسیاییو26درصددرجنلبآفریقما جس وجلیآبوغشا،ب ناچارسرزمینهای
زندذیمیكنندك ازسلءتغشی ممزمنرنمج املدراتممر كمردهوبمدینترتیم ملازنم 
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

میبرند )FAO, 2009


یاندازند 
هوچنممیننیوممیازایممنذرسممنگانرا مخا رهم 

كلدكانونلجلانمانتشمكیلممیدهنمدكم   -3-3جنگ و عدم امنیت
بیش رآنهاازكشلرهاییمانندكنیا،سملمابی،

تانزانیممادرآفریقمماومیانومماروكممامبل در
آسیایدورهس ند.امماآنچم درایمنمیمان
بیش رازهو ،تلج هوگانراب الدجلم 
كرده اینك ،عاملاینملضلعتنهاتلبیدكمم
محصلالتكشاورزیویابیكارینیس ،بلك 
درذیریهایداالیدوب هایاینكشلرهاو
جن هایالمیوابیل اینیزاینمسملل را
تشدیدكردهاس



هوچنینازآنجاییك بخم بزرذمیاز
فعابی هایكشاورزیدركشلرهایدرحما 
تلسع تلسمطزنمانصملرتممیذیمرد،بم 
هویندبیلآنهمادرمقابملهمرنملعفاجعم 
زیس م محیطممیكمم بممرتلبیممداتغممشایی،
سلا رسمانیومنمابعآبآشمامیدنیتماثیر
سلءمیذشارد،آسی پشیرترند

بنممابراظهمماراتكارشناسممان،بمماتممداو 
بیتملجهی بم چنمینبحرانمی،جهمان می
ده هایآیندهموكناس بانسملجدیمدی
ازمیلیلنهاآواره دروااعآوارههمایزیسم 
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زیس محیطمیرادركشملرهایمیزبمانبم 

محیطمی)ملاجم شمملدكم درتممال بممرای

جهان ییكصدسا ذشش دوجن 
درمقیاسجهانی راپش سرذشاش اسم 
ك م ماحصمملآنكش م شممدنحممدود16/5
میلیلننتر یچهارسا درجنم جهمانی
او وبی از 62میلیلننتمر  )1میشم 
سا درجن جهانیدو بملد

(Wikipedia,

) 2009هرچندتعمدادكشم شمدذان می
جن همایجهمانیاو ودو درمقایسم بما
جوعی جهاندرآنزمانآماربماالییبملد،
امادرجن های محلی صلرتذرف بعمداز
آن،آمارتلتاتانسانی ناشی جن هاكماه 
یاف م وبیش م رآس می همما،زیرسمماا همماو
ت سیساتزیربناییدوكشملرراشماملشمده
ك اینملضلعالدتبعاتی نظیمرركلدهمای
اا صادی،بیكاریوعق ماندذیهایصنع ی
رادربرداش اس



ب عنلانم ا مطابقآممارمن شرشمده
تلسطسازمانبهداش جهانی20دراصل 
آمممارمممرگومیممرجهمماندرسمما 2002
درحممابیكم هممرسمما درجهممان،حممدود4
)20. World Health Organization (WHO

میلیلننترصرفادراثرایمدزوماالریمافملت كشلرهایمخ لفدردنیانگهداریمیشملند
حلادثی نظیرمسمولمی  ،سمقل ازارتتماع ،آمادهشلیكب سو دشوناراردارنمد اثمر
آت سلزی وغمرقشمدذی جماناملدرااز ویرانگرهركدا ازازاینسالحهانزدیمكبم 
تصادفاتجادهایوحدود0/8میلیلننتردر شدهوعنملانممیشملدكم میمزانملجملد
،)WHO, 2004دیگرمیزانكمتلتاتجانی ك باآنمیتلانچندینبارحیاتدرسراسر
دراثرجن هایمحلمیكو مرجلم تلجم  كمممرهزمم مینرابم م كلم میازبم مینبمممرد
مینواید،هرچندك اثمراتثانلیم جنم هما
تبعاتویرانگمراملدرابمركیتیم معیشم 
مردمانبرجایالاهدذشاش





اثرالدكشیازادام حیاتمحرو میذردند تسلیحاتهس ایدرجهانب مقداریاس 



یدهنممد1/2،میلی ملننتممردراثممر سی برابربو اتوی هیروشمیواتخومینزده
دس م م م 

شوارهپنجاهوش  سا نلزدهم پاییز 1389

مممیكننممد،حممدود1/4میلی ملننتممردراثممر ك بمی از1500عمددازآنهمادروضمعی 

 )Greenpeace, 2008
عالوهبرایمن مطمابقذزارشماتسماالن 
22

نابوللممیصممملحاسم م كهلم 
مؤسسمم بممی 

ابب م ای مننك م رانبای مدازامما ردور هزین هایصمرفشمدهدربخم نظمامیدر
داش ك ازدورانجن جهانیدو ب بعمد جهممماندرسممما ،2008درحمممدود1464
بارااب برایكشلرهایدنیادرمجهزشدن میلیارددالربرآوردشدهاس ك حمدود2/4
ب تسلیحاتكش ارجوعی،نظیرسمالحهمای درصدتلبیدنااابصجهان23ممیباشمد ایمن
هس ای ومیكروبی،امنی جهاندرمعرث میزاندرمقایس بماسما 1999حمدود45
اطرجدیارارذرف م اسم كم درصملرت درصدرشدرانشانممیدهمدكم مسملوابما
والعهرذلن جنگمیدرآینمدهكم درآناز افزای روندروب ذس ر تهدیداتواطمر
یرسممدك م 
ایننلعسالحهای مرذبارب كارذرف شلد ،تروریسمممدرجهممانب م نظممرم م 
تلتاتجانیوصمدماتممابیدورازتصملرو هوچنانبرشدتذس ر تسلیحاتنظمامی
مصیب باریدرمدتكلتاهب بارالاهدآمد  افزودهشلد  )SIPRI, 2009
ب عنلانم ا مطابقذزارشاتسمازمان

هوچنینبراساسذزار پروژهاهمداف
24

جهانیصلحسبز21درحا حاضر،حدودسی هزارهمللم حد ،م لسطدرآممد5درصمد
سممیهممزارجنمم افممزارهسمم ایتلسممط
21. Greenpeace International, an independent
organization acts to promote the global peace

22. Stockholm International Peace Research
)Institute (SIPRI
)23. Global Gross Domestic Product (GDP
)24. Millennium Development Goals (MDGs
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ازثروتوندانجهانب 5درصدازفقیمراندر ب اهمدافینظیمرمبمارزهبمافقمر،ذرسمنگی،
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

سممما ،1980ازنسمممب یمعممماد 6بم م  1بیواری،بیسلادیوتخریم محمیطزیسم ،
برالرداربلدهاس ایمننسمب بماافمزای  اینملضلعآشكارمیشلدك تال هایملل
چشوگیردرسا  2005ب میزان200ب  1دنیانسب ب آنچیزیك دربرنام اهمداف
رسیدهاس ،ب  لریك هماكنملنبیسم  تلسع هزارهسازمانمللم حدمعمینشمده
درصدمرد جهانمابكهش اددرصددرآمد
جهانهس ندكم ایمنتعویمقشمكافبمین
فقی مرانوثروتونممدانهومملارهبمماپیامممدهای
منتی سیاسی،اج واعیوامنی یهوراهبلده
اس  واعظی )1388،
ازسمملیدیگممرازآنجمماییك م افممزای 

اس ،بسیاركندبلدهویادربعضیملارددر
جهم م عكمممسدرحممما پیگیم مریاسممم
)(UN, 2009واینامرالدتبعماتمنتمیرا
درراس ایب مخا رهانداا نصلحوامنی 
درجهاندرپیالاهدداش



جوعی ب هوراهذس ر ذرسنگیوفقردر

 -4جمعبنودی رونودها و ارا وه

جهانومحدودی همایآتمیدس رسمیبم 

چشماندازی تحلیلی از آینده

منابعنظیرانرژی،ملادغشاییوآبازسملی

هرچندمطمابقتعریمف،شمر داشم ن

دیگر،توایلب اشلن بمرای تصماح ایمن تلسع پایداردرتالامی نیازمنمدیهمای سم 
یتلانددر بخ اا صاد،اج واع ومحیطزیس شمكل
منابعرادامنمیزند،اینملضلعم 
میذیرد )Adams, 2006اماآنچم مشماهده

كنارتحركماتتروریسم یازسملیبرامیاز
ذروههایافرا میممشهبیزمینم سمازواملع میشملد،آناسم كم كشملرهایدرحما 
جنمم هممایذسمم ردهایدرآینممدهباشممد  تلسع ك بخ عودهجوعی اممروزجهمان
جن هماییكم شمایدبماذسم ر یماف نو
افزای شمدتآن،جنم جهمانیسمل نما 
ذیردودرآندیگركشلرهابرایحتظمنافع
الدازب كارذیریسالحهایكشم ارجوعمی
علی یكدیگرابائینداش باشند 
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هوچنممینبمماارزیممابیفعابیمم هممای
صلرتپشیرف تاكنلندراصمل دسم یابی

رادرالدجایدادهاند،بناب ضمرورترشمد
اا صادیوصنع یوت میننیازهایاملددر
بخمم كشمماورزیودامپممروریودرن یجمم 
ایجمادرفمماهبیشم ردرجامعم ،چممارهایجممز
مصرفبیش رانرژیراندارندك اینملضملع
درای منكشمملرهاعولمممابمماتخری م بیش م ر
محمممیطزیسممم هومممراهبممملدهكممم بممما



تعدادذرسنگاندرجهان ،تعویقشكافبین

سیاس ذمشاریهمای مربمل بم موانعم از
میذیرد از رفیدیگمرنیمزمیمزانمصمرف منازعاتوروندروب رشمدبالیمای بیعمی،
انرژیدركشملرهایتلسمع یاف م ومرفم در هومم حكایمم ازآنداردكمم درآینممدهبمما
بسیارباالس ك اینملضلعملجم بیشم ر بلدك انعكاسرف ارآدمیدرذشش اسم 
یرغممتمال همای دس رسممیآسممانبمم ممملادمخممدر،وامملع
جهانمیشلد بنابراینعل 
ذس ردهسازمانهایبینابوللی بم اصمل  جن هایبنیادینناشیازاا الفاتمشهبی،



شدنشمكافملجملدبمینفقیمروغنمی در عالوهبرملاردفلقبحرانهایدیگمرینظیمر



دادهانمد ،رویدادهای اج نابناپمشیری ملاجم املاهیم
مقایس باجوعی یك درالدجای 
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تداو افزای دمایكرهزمیندرتضمادامرار فقیروغنی،ذسم ر جنم هما،تمن هماو

دردهسا ذشش دررابط باكماه فقمرو تقاضایباالیمهاجرتب كشلرهایپیشرف 
ذرسممنگیوهوچن مینجلمملذیریازافممزای  نیزاابلاشارهاس
دمایكرهزمین،تاكنلنن ایجاابملتملجهی



ابب تحلالتآیندهدربخم ممدیری ،

درمقایس باان ظاراتواهدافتعیمینشمده این رنم وفنمماوریا العمماتبسمیارشممگرف
كس نگردیدهاس 
یذممرددكمم 
الاهممدبمملدوپممی بینممیممم 
ب بیاندیگرمسیرحرك زندذیانسان كشلرهای جهانب ناچاربم سمو كماه 
دركرهزمیناصلصا یپنجاهسا ذشش  روندمصرفانرژی وكماه تلبیمدذازهمای
اتتاااتغیرمن ظرهایرادرپنجاهسا آینده ذلخان ای الاهدرف هوچنینرشددانم 
رامالاهدزد عل 
یرغماینكم رشمدعلمل و پزشمممكیدربخم م ژن یم مكوبیلبلژیم مك
یهمما میایمنمممدتبسمیارسممریعو
نمملآور 
شگرفبلده،اماتاكنلناِرَدانسانیآن ملر
ك باید،درشكلذیریآینمدهنقم مملثری
ایتاءنكردهاس وب نلعیبارشدینامنظم،
ناملزونوتكسلی درجهانملاج بلدهایم 

روندروب رشدمصمرفمنمابعفسمیلی،
رشدجوعی ،كوبلدمنابعآبوغمشا،عمد 
تلج ب محمیطزیسم ،افمزای روزافمزون

ب ذلن ایالاهدبملدكم انسمانبم سمو 
ترمیموتلبیدباف هماذما برداشم وبمرای
الممقنژادهممایجدی مدسممعیالاهممدنومملد
شلارتز )1386،
بدینترتی ب عنلانیكاادا عاجلو
مؤثرب منظملركماه شمدتبحمرانهمادر
آینممده،كمماه رونممدمصممرفسمملا هممای
فس میلیوب م تبممعآنكمماه رونممدتلبی مد
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ذازهمممایذلخانممم ایبممم اصمممل ذممماز ب دنبا آنكشلرهای عضملاتحادیم اروپما،
دیاكسیدكربنمطرحاسم چمراكم بمدین ژاپنوانگلیسدرتال بمرایكماه رونمد
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

ترتیم بمماكنمدشممدنرونمداشكسمماب 
یهمما ،مصرفانرژیهایفسیلیودرن یج كماه 
لفانهاوسیالبهاامكانتلسع كشاورزی تلبیدذازهای ذلخان ای میباشندواز مرف
ل،
ودامپروریوذس ر فضایزیس مناس  ،دیگمرچمینوبم دنبمما آنهماهنممد،برزیم 
م ناس باافزای جوعی فراهمالاهدشد اندونزیوكشلرهایوااعدرآسمیایشمرای،
وبحرانهمایمربمل بم كوبملدآب،غمشاو
یذردنممدواز
محمملزنممدذی،مهارپممشیرترممم 
مدتترذامایرمرسمل 
ی 
رفیباتداو  لالن 
انرژیهایفسیلی،بس ربرایتلسع علومی-
كاربردی سمایرانمرژیهمای پما بم جهم 
جایگزینیباآنب  ملرمناسم تمریایجماد
الاهدشد 
اماسؤا اینجاس ك كشلرهایجهمان
ب چ میزانالدرانسب ب كماه تلبیمد
یدانند؟ 
ذازهایذلخان ایم عهدم 

 -1-4چووالشهووای پوویش رو در
خصوج كاهش روند مصرف منوابع
فسیلی
هوممان لركمم اشممارهشممد،دوكشمملر
امریكاوچینك رویهمرف م بمی از38
درصدانرژیجهانرامصرفمیكننمد ،می
دهسا ذشش دوروندم تماوترادرپمی 
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ذرف اند مطابقنولدارشمواره )6امریكماو

ااورمیان ،آفریقاوامریكایجنلبیدرجهم 
عكممسوبمم دنبمما افممزای رونممدمصممرف
یهایفسیلیهس ند  )BP, 2009ابب م 
انرژ 
دبیلاینملضلعآشكاراس ،چلنجوعیم 
ورشدجوعی باالییدراینمنما قوجملد
داردوعوممدتاكشمملرهایذممروهدو دررده
كشمملرهایكو ممرتلسممع یاف م  بقم بنممدی
میشلندوبرای یمراحملتلسمع یماف گی
چارهایجزمصرفبیش رانرژیندارند  


انرژی در جهان طی ده سال گذشته

حولونقلاس تادهشمدهو8درصمدنیمزبم 
صلرتاتالفانرژی درفراینمدكلمیتبمدیل،
ان قما وتلزیمعازبمینرف م اسم 

(IEA,

بیش رینسهمتلبیدابك ریسی ازذغا 
مصممرفكننممده42/6درصممدازذغمما سممن 
دنیاس وركلرددارآبلدذیمحیطزیس در



سن درجهانب كشلرچینتعلقداردكم 



)2009
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نمودار شماره ( : )6روند مصرف منابع اصلی

ابك ریسی شده،حدود 23درصددربخم 

اینبخ اس مصرفذغا سمن تلسمط
اینكشلر ی سا همای 2000ابمی،2008
ب بی ازدوبرابرافزای یاف اس ایندر
روذاههایهسم ایدر
حابیاس ك سهمنی 
تلبیدبرقدرچینبسمیارنماچیزممیباشمند 
مسلوادرآینمدهبم كمارذیرینیروذماههمای
هس ایباتكنلبلژیباالك مالحظاتایونی
وزیس محیطی راب  ملرمناسم تم مین
كردهاند،تلسع وروا بیش ریدردنیاپیمدا

الاهدكرد 
هوچنممینبیشم م رینسمممهممصمممارف
مش قاتنت درحولونقملدرجهمانبم 
كشلرامریكماتعلمقداردكم مصمرفكننمده
22/5درصدازنت دنیاس هرچنمدهنملز
مطابقذزارشاتآژانسبینابوللیانرژی بابمبر71درصدنت دراینكشلردربخم 
درسا ،2007ازانرژیهمایفسمیلیتلبیمد حولونقلصرفمیذردد،اماروندمصمرف
شدهدرحدود30درصدصرفتلبیمدانمرژی نت دراینكشلر یدهسا ذشش ثابم 
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ماندهوعوالفرایندجایگزینیمنمابعفسمیلی سمملیهومم كشمملرهایدنیممارانیممازدارد،
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

یك ح یاذرصمرفاكشملرهایعضمل
باانرژیهاینلنظیمرسملا همایزیسم ی ،ب  لر 
سلا هیدروژنوبم كمارذیریالدروهمای سازمانهوكماریاا صمادوتلسمع 26میمزان
هیبریدیب  لرجمدیدرحما پیگیمریو ان شارذازدیاكسیدكربنالدرابم صمتر
انجا میباشد 
برسانند،بازهممحدودنگماهداشم نغلظم 
یاكسیدكربندرجملّزممینبم میمزان
آنچم مسمملماسم اینكم جلمملذیریاز ذازد 
لن،امكانپشیرنخلاهدبملد

تخری جنگلهاوفضمایسمبزوموانعم از 450ذرهدرمیلی
روندفزایندهتلبیمدذازهمایذلخانم اییمك الز ب تلضمیحاسم كم كشملرهای عضمل
تال هو جانبم وهواهنم ازسملیتوما  سممازمانهوكمماریاا صممادوتلسممع شممامل
كشمملرهایجهممانرام م 
ی لبممدك م درای من كشلرهایتلسمع یاف م اروپماییوامریكمای
اصل آژانسبینابوللیانرژی،مطابعماتو شوابی میشلدوكشلرهایی نظیرچین،هند

تال هایذس ردهای
راازمدتهاابملآغماز وهوچنمینسایركشملرهایدرحما تلسمع 
امدهاند
نولدهوراهكارهماوسمناریلهایم عمددیرا هنلزب عضلی اینسازماندرنی 
ملردارزیابی اراردادهاس ازجولم اینكم 

دراینراس امطابقمطابعاتانجا شمده

نابوللیانرژی،بافرثاب زا 
آژانسپیشنهادنولدهتاجه داش نتلسع  تلسطآژانسبی 
پایداربرایجهانمیبایس تاغلظ معماد  كشلرهایدنیاب محدودنگاهداش نغلظم 
ذازد 
یاكسمیدكربنبم میمزان450ذرهدر
یاكسیدكربندرجملّزممینبم میمزان ذممازد 
450ذرهدرمیلیلن25ثاب نگاهداش شملد میلیلنواجرایآنازسما 2012بم بعمد،
ك ب اینترتی پی بینیشدهتماافمزای  روندمصرفانرژی درجهان ،مطمابقنوملدار
دمممایكممرهزمممیندرآینممدهبمم دودرجمم  شممواره )7الاهممدبمملد ،)IEA, 2009ك م 
سان یگرادمحدودذردد   )IEA, 2009

حكای ازضرورتكاه روندمصرفانمرژی

ای منآژانممساعممال داش م ك م مطممابق درجهانب عنلانیكامراج نابناپمشیردر
مطابعاتانجا شدهتال برای كاه تلبید سا هایآتیدارد 
دیاكسمیدكربنیمكهوم هوم جانبم از
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)25. Parts Per Million (PPM

26. Organization for Economic Co-operation and
)Development (OECD

انرژی در جهان تا سال 2030

میزان10درصددرسا 2030ایتاینقم 
الاهندنولد  )IEA, 2009
هوچنممینمطممابقذممزار دیگممریاز
ودوكشلرشااصامریكاوچین یبیس 
یاكسمیدكربندرجملّ
غلظ م معمماد ذممازد 
زمینب میزان450ذرهدرمیلیملن،مطمابق



سا آیندهدرصلرتاب زا برمحدودكمردن



آژانسبینابوللیانرژی،وضعی كلیجهمان
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نمودار شماره ( : )7پیشبینی روند مصرف

جشبذازدی اكسیدكربنآزاددراتوسترب 

یذردد) (IEA, 2009
جدو زیرپی بینیم 
شااص  سا    2030  2020  2007 1990
جهان   8236  7608  6614  5263

جلب میزان450ذرهدرمیلیلننیمازاسم 
تمماهومم كشمملرهابمماتممال مسمم وروبمم 
یهمماینمملیننسممب ب م 
كممارذیریتكنلبمملژ 

ادرتارید) 

رعای سقفغلظ ذازدیاكسیدكمربندر

تریلیلندالر،2008برابری

م حد،دركپنهاگدردسامبر،2009جهم 

جهان   137/0 102/1  67/2  38/6

بینابوللیانرژیدركنتمرانسسمازمانململ

تلبیدنااابصداالی

مطابقذزار ارائ شمدهتلسمطآژانمس

جوعی 
امریكا   367  343  306  254
میلیلننتر) 
چین   1461  1429  1327 1141
امریكا   22/4  18/1  14/1  8/7

چین   28/5  18/8  7/6  1/5

یاكسممیدكربنااممدا 
كمماه ان شممارذممازد 

ان شارذاز جهان   3/2  4/0  4/4  4/0
CO2ب  امریكا   8/6  13/7  18/7  19/1
ازایهرنتر 
چین   4/8  5/9  4/6  2/0
تن) 

سلا های فسیلی 57درصد،بم كمارذیری

جهان   1/7  1/8  1/8  1/7

نوایندوارزیابی شدهك ب منظلردسم یابی
بهرهوریدربم كمارذیری

ب اینامر،افزای
انرژیهای تجدیدپشیروسلا های زیسم ی
 23درصد،ت مینانرژیاز ریقنیروذاههای
هس ای10درصدوب كمارذیریرو همای

تقاضای
مصرفانرژی
امریكا   5/7  6/3  7/6  7/5
ب ازایهر
نتر 
چین   2/0  2/0  1/5  0/8
تنمعاد 
نت اا ) 
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هوان لركم ازجمدو فملقمشمخص شدتانرژی  مقدارانمرژیمملردنیمازبمرای
اس ،هرذلن تلافقاتدرراس ایموانعم از تلبیدمقدارمعینیكاالوامدمات)بم  ملر
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

افممزای دمممایزمممینوكمماه ذازهممای اابلتلجهیكاه دادهشلدك اینمهمب 
ذلخان م ای،ب م ناچمماردركشمملرهایمرف م و متهل ضرورتتلج جدیب ملضلعاصمالح
تلسع یاف جهمانمنجمربم كماه رونمد ابگمملیمصممرفانممرژیوافممزای بهممرهوری
مصرفكنندهانرژیبم 

مصممرفانممرژیوكمماه سممهمجهممانیآن ت سیساتوواحدهای
یذمرددو اصممل دركشمملرهایكو ممرتلسممع یاف م 
كشلرهادرتلبیدنااابصداالیمم 
یباشد 
از رفیدیگردركشلرهایدرحما تلسمع  ،م 
كندشمدنشم ابتلسمع  یماف گیراباعم 
یشلد 
م
اساستهی جمدو فملقفمراهمآوردن

نمودار شماره ( - )8مقایسه "بازدهی در
مصرف انرژی" و "بهره وری در تولید" در
كشورهای مختلف جهان

تلسع پایدارجهانیوبادرنظرذمرف نرفماه
نسبیبرای یفذس ردهایازمردمانجهان
اس ك درآنب س بخ اا صاد،انسمانو
محممیطزیسمم تلجمم مناسمم وم ناسمم 
معطلفشدهونك مهمآنك ازآنجاییكم 
اینسناریلاثركاهشمیبمررویرونمدرشمد
تلبیممدنااممابصداال میدرمقیمماسجهممانی
نداش اس ،اینامرب نلعیملج كماه 
شكافنابرابریهایاا صادیدرجهانالاهد
ذردیدك میتلانمدآثمارم بم اج وماعی و
رفاهی درمقیاسجهمانی بم هومراهداشم 
باشد 
عالوهبراین،برایاینك حجممتلبیمدات
نااممابصداال میدراثممرمحممدودی ان شممار
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ذازهای ذلخان ایم ثرنشلد ،الز اسم تما

ب عنلانم ا نولدارشواره ،)8چهمل
كشلرترازاو دراا صادجهانراازدوجنب 
بازدهی درمصرفانرژیوبهرهوریدرتلبید
نشممماندادهاسممم   )Sondergard, 2009
یرغماینك 
هوان لرك مشاهدهمیشلد،عل 

كشلرهایاروپمایغربمیوامریكمایشموابی

دارایبهرهوریدرتلبیدباالییاراردارند،اما كپنهاگدردسمامبر،2009م ما بمارزایمن
فتممریرانسممب ب م  كیلتمملوبمم منظمملردسمم یابیبمم اهممداف
شمموابیوضممعی ضممعی 
كشلرهایاروپایغربیدارد ابب بایدب این كنلانسممیلنتغییممراالممیمبمملدبممااامم الف
كشلرهایوااعدرجنلبوشرقآسمیادارای بیش رینتلبیدكنندههایذازهایذلخانم ای
دارند،عودتاب اس انداردهایپائینمعیشم ی ذازهممایذلخان م ایملاج م شممدودرپای مان
یذردد
مردماندرآنجابازم 



صرفاب تلافقیكلیوكیتیمنجرذردیدك 
مطممابقآنمممیبایسمم كشمملرهایجهممان،


فرجووام :جمووع بنوودی و ارا ووه

ااداماتالز برایثاب نگماهداشم نمیمزان

پیشنهاد
درجوعبندیتلضیحاتفلقوبماكنمار
همممذشاش م نن ممایججدی مدترینذزارشممات
آماری-تحلیلیارائ شمدهتلسمطمؤسسمات
نابولل میدراصممل انممرژی،جوعی م و
ب می 
محیطزیس اینذلن اس ن ا میذرددكم 
تال هایكشلرهایجهماندردسم یابیبم 
رشدوتلسع ،مالحظاتهو جانب وكالنرا
دربخم هممایاج ومماعی،زیسم محیطمیو
اا صادیراآن لرك شایس اس ،تم مین
نكردهك اینمهم،ب متهل ایجادتلسمع ای
ناپایداروب مخا رهانداا ننسلهایآینده
درت میننیازهایمعیش یورفاهیآنهاس



بازدهی درمصرفانرژی م لسطب باالامرار درجهان)درنحملهومیمزانكماه ان شمار



نك م تلجم داشم كم دبیملآنكم برامی نظرهای دوكشلرچینوامریكا بم ترتیم 
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دربخ بازدهیدرمصرفانمرژی،امریكمای ادعاس ایناجالسك درراس ای پروتكمل



عممد ملفقیمم كشمملرهایجهمماندر
دس یابیب یكتلافقنام ابمزا آورواجرایمی
جه جللذیری ازذرمای زمیندراجالس

افممزای دمممایزم مین،تمماسممقفدودرج م 
سان یگرادراب عوملآورنمد دممایم لسمط
كرهزمین یصمدسما ذششم درحمدود
 0/74درج سان یگرادافزای یاف اس ك 
اینملضلع،تغییراتاالیومیكنملنیرارامم
زدهاسم بنممابراینح میبممااجرایمیشممدن
تلافقكپنها درسما همایآتمیومحمدود
كردنافزای دمای دودرج ایی كرهزمین،
بایس یآمادذیملاجه باآیندهایپرمخا ره
ازبُعممداالیوممیوتبعمماتآنازنقطمم نظممر
اج واعی،اا صادیوامنی یراداش باشیم 
هوچنینافزای فاصل  بقاتی وتلزیع
ناهوگلنرفاهوثروتدربینمردمانجهمان
ازیكسلومحدودی دردس رسیبم منمابع
انممرژی،آبوغممشادرآینممدهازسمملیدیگممر،
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یتلانممدمنشمماءبممروزاع راضمماتذس م رده
مم 

4

اج ومماعیوذس م ر اشمملن ونمماامنیدر
انسان،انرژی،محیطزیس وچشماندازیب آینده 

جهانشدهوب یكبحرانجدیوتوا عیمار

كشاورزی،دامپروریوشیالت؛
5

تبدیلذردد  

آببهداش ی؛
6

پیگیریسیاس هایكن ر جوعی بما

اهوی ی،نیازمندمطابعاتدایقتمر،دراابم 

درنظرذرف نامكاناترفاهی-معیشم ی

كارذروههایتخصصی،م شكلازافمرادزبمده

ومالحظاتزیس محیطی؛

درزمین هایمخ لفاسم ،شایسم اسم 

7

ااداماتپیشنهادیزیرتلسطتصویمسازانو
سیاس گشارانكالنملردتلج ارارذیرد :
1

8

3

تلسمممع علمممل وذسممم ر كممماربرد

مصرفانرژیهایفسیلیاز

كاه رونمد

یهمماینمملین،ك م جه م ده می
فنمماور 

ریممقبهین م سممازیابگمملیمصممرفو

یتلانممددرذممشاراز
مناسم بم آنهممامم 

انرژیدربخ همایامانگی،تجماریو
2

جللذیری ازتخریم محمیطزیسم و
تال جه تلسع فضاهایسبز؛

هوچنینب حداالرسماندنهمدررفم 

بحرانهایآیندهبسیارراهگشاباشد

9

تغییرسیاس همایحاكومانجهماندر

صنع ی

راس م ایكمماه منازعمماتوتممال در

یاالمكممانانممرژیهممای
جممایگزینیح م 

جه ایجمادصملحوامنیم پایمداردر

انرژیهایپا وتجدیدپشیر؛
فسیلیبا 

جهانوكاه شكافبینفقیروغنی؛

امملدداریازسممترهایغیممرضممروری

 10اسمم تادهبممی ازپممی ازفنمماوری

دااممملشمممهریوبمممینشمممهری)و

ا العاتجه تنلیراذهمانعوملمیاز

بهرهذیمری اززیرسماا همای فنماوری

وضعی بم روز جهماندربخم همای

ا العمماتجهمم ایجممادارتبا ممات،

ذاایرانمرژی،تغییمراتاالیومی،رشمد

مراسممممالتاداری،اممممملرآملزشمم می،

جوعیمم ،آببهداشمم ی،كشمماورزی،

فعابیم هممایشممغلی،مممشاكراتكمماری،

دامپروریوشیالت

ارید،فرو وغیره؛
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مممممدیری منممممابعآبوذسمممم ر 
زیرساا هاجه دس رسیهوگانیب 

برایناساسوباتلجم بم اینكم ارائم 
راهكاربرایچنینمسلل پیچیدهوابب پمر
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