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 .نتبراي انتشار رايگان به وسيلة اينتر چاپ سوم مقدمه
نيز دو بار ديگر تجديد  1390چاپ شد و تا سال  1388اين كتاب در سال 

آن را ـ با اجازة ناشر ـ به صورت رايگان در وبالگم  سومچاپ شد. اكنون چاپ 
قرار مي دهم، قصد دارم آخرين گفتار كتاب را در مقدمة چاپ اينترنتي آن وارد 

 را ابتدا از آخر مطالعه كرد. كنم. زيرا فكر مي كنم برخي اوقات الزم است كتاب
 افراد بشر ، ماطي يك و نيم قرن گذشتهمسئول واقعى تغييرات محيط زيست 

ايم. با علم و صنعت و بهره گرفتن از مزاياي آن، در حال خاموش كردن  بوده
چراغ زندگى خود و بسيارى از انواع ديگر جانداران روى زمين هستيم. با 

مان مشغوليم. ولى   د كردن محيط زيستخودخواهى و سودجويى به نابو
باز  -كه در آن شرايط بسيار دشوار نخستينِ سيارة زمين شروع شد -» زندگى«

هم به راه خود ادامه خواهد داد. پديدة طرد يا عدم پذيرش از سوي طبيعت، كه 
امروزه شاهد اولين آثار آن هستيم، نتيجة دور شدن تدريجى ما از محيط زيست 

 است.
 اجتماعى كه به صنعت پيشرفته رسيده و عليه محيط است ،امالً منطقىك    

وجوى  زيست خود به مبارزه پرداخته، درصدد تسلط كامل برآن و در جست 
هاي استفادة حداكثر از آن باشد، سرانجام خود را نابود خواهد كرد. براى  راه

اشاره خواهم  در تمام فصول اين كتاب به آن -نجات يافتن از اين ورطة هولناك
نياز به وجدان بيدار و همت عالى دانشمندان فهيم و عارى از طمعكاري  -كرد

جا كه ممكن  است. بايد به طور كلي نظام حاكم بر سياره را تغيير داد و تا آن
 گيري را به پژوهشگران و دانشمندان واقعي سپرد. است تصميم

اند.   ر زيرزميني در حال نابوديجو زمين آلوده شده، دماي آن باال رفته، و ذخاي
و با احتمال زياد تا ميليارد نفر  9جمعيت سياره تا نيمة اول قرن بيست و يكم به 

د، كمبود آب شرب و آب كشاورزي يرس ميليارد خواد  11پايان اين قرن به 
خورد. تقسيم آب  اكنون در تمام نقاط جهان و به ويژه در خاورميانه به چشم مي

رود كه جنگي تمام عيار بر سر  ساز شده و امكان آن مي ت مسئلهدجله و فرا
ها به دست بشر از  تقسيم آن در اين منطقه از جهان به راه بيفتد. دوسوم جنگل

اند.  هاي قطبي در حال ذوب شدن بين رفته است. دماي زمين افزايش يافته و يخ
ي از سياره را به در نتيجه، سطح درياها در حال باال آمدن است و مناطق بسيار
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زير آب خواهد برد. تغييرات دما همراه با تغييرات جوي و در نتيجة آن ايجاد 
 ها و گردبادهاي مخرّب خواهد بود.  توفان

در اين كتاب به مدد آمارها و  نمودارها، تا حد ممكن به همة اين معضالت 
هان كه همواره در كه نظام كنوني حاكم بر ج خواهم كردام و بارها تكرار  پرداخته

بيشتر است، مسبب اوضاع دهشتناك امروز و آيندة تاريك سيارة   پي كسب سود
 زمين بوده و هست. 
ترين كشورهاي جهان، رئيس جمهور امريكا ، نخست وزير  دولتمردان مهم

اي اذعان  انگلستان، صدراعظم آلمان و رئيس جمهور فرانسه، هريك به گونه
داري حاكم بر جهان انساني نبوده است. آمار بيكاري در  يهاند كه نظام سرما داشته

ها ميليون نفر فراتر رفته، نظام بانكي اين كشورها در حال  جهان غرب از مرز ده
هاي سوسياليستي در  متالشي شدن است. همين دولتمردان كه تا ديروز با نظام

در نظام  اند كه بايد مقداري سوسياليسم جدال بودند، به اين نتيجه رسيده
البته ده سال از گفتن اين پيام گذشته و بر عكس داري تزريق كرد!  سرمايه

گمان دارم كه اين گفتار واهي است و عمقي در سرمايه داران فربه تر شده اند! 
آن نيست. نظام حاكم بر جهان به كلي نادرست است و بايد روش زندگي بشر را 

سعة اقتصاديِ صرف، بايد نظام توسعة كامالً دگرگون كرد. به جاي تالش براي تو
را پياده كرد.  براي نجات سياره، بايد   پايدارِ مبتني بر رفاه عموميِ ساكنان جهان

مليتي خارج ساخت و نظامي  داران چند گيري را از دست سرمايه قدرت تصميم
ها و  المللي و توانمند را برقرار كرد. راهي سخت پيش روست و بر انسان بين

ويژه بر تمام دولتمردان جهان الزم است كه وخامت شرايط را دريافته، روش  به
 را تغيير دهند. چرا كه اين تنها راه نجات سياره است.  كنوني زندگي  در جهان 

بر اثر انتقال سرمايه از غرب به سوي شرق، كشورهاي جنوب آسيا در حال 
ها شود، كمبود  ندگي غربيها معادل ز اند و اگر سطح زندگي آن توسعه و پيشرفت

، در سطور آينده خواهم گفتدر همة جوانب زندگي در جهان پديد خواهد آمد. 
ها زندگي كنند، پنج سيارة  از جهان بخواهند همانند غربي بخشاگر مردم اين 

زمين الزم است. بنابراين بايد اصالح را از غرب شروع كرد. سيارة ديگر نظير 
ويژه روش مصرف بايد كامالً دگرگون شود تا  گي و بهتعداد خودروها، روش زند

سرمشقي براي ساكنان كشورهاي در حال توسعه باشد. بايد وسايل نقلية عمومي 
را در سطح جهان توسعه داد و تا جايي كه ممكن است از ساخت خودروهاي 

 داري كرد.  شخصي خود
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شته باشند، ما نسل خواهيم در آينده نوادگان ما زندگي نسبتاً مرفهي دا اگر مي
ايم، بايد فداكاري  قبلي و نسل كنوني كه سياره را آلوده كرده و به نابودي كشانده

پوشي  اجبار بايد از بسياري مزاياي قبلي چشم كنيم. تصميم دشواري است ولي به
چه در امكان سياره است اكتفا كرد. بايد از منابع انرژي تجديدپذير كه  و به آن

كنند استفاده كرد. از مزيت اين منابع و امكان دسترسي  ا آلوده نميسيارة زمين ر
گيري در اين مورد فقط با افزايش  گفت. تصميمخواهم ها به تفصيل سخن  به آن

هاي فسيلي در جهان ميسر است. همچنان كه سال گذشته ديديم،  بهاي سوخت
پذير روي  تهاي برگش افزايش بهاي نفت سبب شد كه افراد بشر به سوي انرژي
ويژه انرژي خورشيدي،   آورند. بنابراين امكان استفاده از اين منابع توليد انرژي، به

دانيم و بايد از  پذير است. راه حل را مي هاي فسيلي امكان با افزايش بهاي سوخت
كه  -آن استفاده كنيم. خوشبختانه دنياي غرب تا حدي اوضاع نابسامان سياره را 

 تشخيص داده  و درصدد ترميم آن است.   -ه خود مسبب آن بود
  اش ايمان دارم و معتقدم كه امروز تصميم من به نوع بشر و قدرت علمي

كم دولتمردان به فكر چاره  هاي صحيحي در سطح جهان آغاز شده و دست گيري
 ها اميدوار بود. سازي و خالق انسان اند. بايد به قدرت خود افتاده
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 مقدمه

پژوهشگران  بر عالوهتغيير كرده كه  اي گونهي سيارة زمين به جوشرايط  گذشتهدر دو دهة 
خامت اوضاع متوجه ونيز اغلب ساكنان سياره  اينك -نگران آيندة زمين بودندپيش كه از  -

 اخير ةسالدشتناك چندهي ها ناتوفاي زمين و ب و هوهاي آ از دگرگوني ها . آناند شده
در اثر  2008در بهار سال   .دهند خود را از دست مي هاي ييادارو عزيزان و  بينند آسيب مي

خانمان شدن يك ميليون نفر  و بير فهزارن144 شاهد مرگ بيش ازدر برمه،  »سگنر«توفان 
را ناچار به ترك خانه و  مردم ،در نيواورلئانويژه  به ،پيدر مريكا چندين توفان پيادر  .بوديم
 پنجاه برابر خسارتي كهيعني  ؛آورد به بارخود كرد و صدها ميليارد دالر خسارت  ةكاشان

در  1999در سال  .شدوارد  كهاي تجارت جهاني در نيويور به برج براثر حملة تروريستي
توفاني به  2009 ةبيستم ژانويكن شد و در  ميليون درخت ريشه 300 ،اثر توفاني برفرانسه 

شكست و خسارات جاني و مالي فراوان به بار  درخت را همين تعدادبيش از  همان شدت
گرماي  رسد: از استراليا خبرهاي ناگواري مي نويسم اكنون كه اين مطالب را مي هم. آورد
وارد  ،نفر 231شته شدن بيش از ك ،جنگل هكتارهزار  365سوزي بيش از  سابقه و آتش بي

  .خانة مسكونيو سوختن هزاران  مالي ميليارها دالر خسارتآمدن 
در  اتفاق افتاده و بسيار ارة زمينچنين حوادثي در سراسر سي هاي اخير مشابه در سال

يادآوري خواهم  آمارهار كذ را با ها آنخواهد افتاد كه در اين كتاب برخي از  آينده نيز اتفاق
بيمار چنين  اينزمين را  ةچگونه ما سيار ي چيست؟جوهاي  دليل اين نابساماني .كرد

 گفتار و كردار ما كه اينيا  ؟دهيم مداوا كنيم و نجات خواهيم بود زمين را  آيا قادر ؟ايم كرده
 ؟نيست مرگ سهراب از بعد ي نوشداروچيزي جز 
 بنيكتوليد گاز كر است.  بشر از بين رفته ةزمين به وسيل نخستينِي ها جنگلدوسوم 

قدر زياد شده  ند، آنا ها و خودروهايي كه در سراسر جهان در گردش كارخانهفعاليت از  ناشي
تشديد حالت  باعث همين و نيستند ها ديگر قادر به جذب آن و اقيانوس ها جنگلكه 
كه بيست برابر بيشتر از گاز كربنيك  ي و افزايش  دماي زمين شده است. گاز متانا  هناگلخ

به مقدار بسيار زياد  ،كشت هاي زير زمين زارها، برنجاز  كند، ي را تشديد ميا نهاحالت گلخ
هاي شهري و  زباله ي مرطوب،ها جنگلبرگ درختان در  ها، فاسد شدن شاخ و دامداريدر

و در  ا. مقدار اين گاز در رسوبات اعماق درياهرود شود و به فضا مي توليد مي مدفوع حيوانات
 ن تخمين زده شده است.هزار ميليارد ت10ُرت هيدرور متان) بيش از هاي قطبي( به صو يخ

بازار و كسب  اقتصاد مبتني بر واسطة حاكميت  هبينيم كه بشر ب با كمال تأسف مي
زمين افزايش  جوها را در ن گازروز به روز مقدار اي ،و پيشرفت در صنعت حداكثر سود

مريكا خوشحال اا به عنوان رئيس جمهور  باماواز انتخاب  بسياري از مردم جهاندهد.  مي
ول ادر  ،امااوبولي متأسفانه اولين تصميم اقتصادي  ،گفتند د و اين انتخاب را تبريكان شده

 و در نتيجه، آلوده مريكااميليارد دالري به صنعت خودروسازي 20كمك ست جمهوريش اري
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راحتي به خريداران  هها ب در ديگر كشورهاي جهان بانك بود! سازي بيشتر محيط زيست 
تهران  مانند يهايشهر كالن بينيم كه ميكشور خودمان  در .دهند مي هبهر  كمخودرو وام 

گريبان به عظيم دست  ها با ترافيك و مردم ساعت اند شده بزرگ هاي پاركينگ مبدل به
د مردم را تشويق به خري ،به كمك تبليغاتو صنايع خودروسازي ها  بانك هك يحال. درهستند

آلودگي هواي  دهند. مي بهره و با شرايط آسان كم هاي كنند و براي اين كار وام خودرو مي
 .ادتوان تشخيص د صد قدمي خود را نميتا برخي از اوقات شده كه اي  گونهتهران به 

 ها و نشريات با انتشار كتاب ها آناست. فرياد مدافعان محيط زيست در سراسر جهان بلند 
برداري  بر بهره تنها مبتنيكه  را پيشرف جهاني كنوني توسعه و روش دكوشن مي گوناگون
ممكن و با روشي ساده  كتاب سعي خواهم كرد تا حد . من در اينتغيير دهند است حداكثر

امكان بهبودي دود و ح تشريح كنم را  نام شرايط اسفناك سياره ،و قابل فهم براي عموم
 به سازم. همچنينمشخص  ـ در صد نخواهد بودكه به هيچ وجه صد ـ ي را جوشرايط 

يي در ذخاير جو صرفه هاي ممكن براي راه حل اند و رسيده ها آننتايجي كه پژوهشگران به 
 .خواهم پرداخت معدني گاز، آب و موادنفت، 

از كجا آمده ايم ، به كجا ( » ستارگان،زمين و زندگي«كتابي با عنوان  1371در بهار سال
هاي  انان كشور با دادهجويان و جوشآشنا كردن دان كه هدف اصلي آن،شتم نو )مي رويم ؟ 

چگونه بعد از كه  و بيان اين  ويژه شناخت جهان هستي بود به ،در آن زمان يجديد علم
پديد آمد،  ها آنارات و در پي آن ستارگان و سي ها نانخستين كهكش ،هبانگبزرگ يا م انفجار

د جوزندگي به و ،ميشناس يم زمينبه نام  را آناي كه همه  هارچگونه بر روي سيسرانجام و 
پا بر پهنة سياره انسان متفكر  ،و دگرگوني در پي دگرگوني پياپيتحول  با نهايت در و آمد

شروع  جا فصل هشتم را از آن ها اختصاص يافت. . هفت بخش از كتاب به اين پديدهگذاشت
 ةبراي ادام به ساختن اشياء و ابزارهاي مختلف شروع ،به فهم رسيده كردم كه اين انسانِ

نشان دادم كه چگونه اين انسان همواره در پي دگرگون ساختن  به ويژهكرد.  خودزندگي 
افزار  جنگاز  ساخته است: افزارها جنگوقفه  محيط زيست بوده است و از سوي ديگر بي

نام اين بخش . يجام بمب اتمانو سر تاز باروت تا دينامي اش و در پي ي آنآهننوع تا  يسنگ
افزايش دماي زمين  ،زيست هاي محيط در آن زمان آلودگي .نهاده بودم »رويم؟ كجا مي«را به 

ن اكه پژوهشگررفتند به شمار ميهايي  فرضيه ،محافظ زندگي نِوزاي در قشر او و ايجاد حفره
 .  گرفتند نمي را به جدمسئله  ،نداشته ها آنو دولتمردان چندان اعتقادي به  ندكرد اعالم مي

و بشر  اند شده آشكاردرستي  ها به اين پديده ،سال 20كمتر از  با گذشتيعني  ،ولي امروز
زمين را از  ةدهند تا سيار تشكيل ميگردهمايي در پي  . گردهماييبه فكر چاره افتاده است

به  ها گردهمايي نمثبتي كه از اي ةروست نجات دهند. تنها نتيج هكه با آن روب اي يخطر جد
رنگ و يا  ها اسپريها و  كه در يخچال( بود CFC گاز كاربرد ساختنممنوع  ه،دست آمد

تا  زوند آمده در الية اوجوحفرة به و اين ممنوعيت، ةنتيج . در)مصرف داشتها  خانمموي 
يحد يتصميم اًاخيرت شد. مرم كاستن از و  هاي فسيلي اهش مصرف سوختكي دربارة جد

 .اجراي آن دارد درسعي  بسياراروپا با تالش  ةاتحادي گرچه و شده گرفته يها  هناگلخ حالت
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در  .را امضا نكرده است )جهاني كيوتو(معاهدة  ة مربوط به آنمعاهد "مريكا عمالاولي هنوز 
خود به تنهايي مسبب  ،دارد را نادرصد جمعيت جه 5فقط  مريكا كها ،موارداين  همة
 مصرف با كاهش . با اين حال همچنانجهان استمحيطي  تزيس درصد آلودگي40

صنعتي شده و گاز  "چين و هندوستان كه اخيرا .كند ميهاي فسيلي خود مخالفت  سوخت
كننده به جو زمين وارد مي كنند، نمي خواهند در معاهدات بين المللي شركت  دههاي آلو

 اخير غرب بوده است. كنند. چون باور دارند مسبب آلودگي هاي زمين در صد  سال 
هرگز  و به تمامي هم به اجرا درآيد، گرفته شود كه از اين پسهر تصميمي  به گمان من 
تا  ام نوشتهكتاب را  رو اين اين از .كندجبران  را صددرصدوارد شده به سياره  ةلطمتواند  نمي
كار سازم. آش را  ناجه ط برمسل نظام اقتصادي را بيدار كنم و ماهيت خفته يها ناوجد

همين  ،آندار مشخص و مسلم نمو سرمايه و كسب سود مادي است وبر مبتني نظامي كه 
و  خود كشور جهاني است. چنين شرايطي را به بدترين صورت در  آلودگي در محيط زيست

چندين بيش از  به هسال هر تنها آلودگي هواي آن، شايد كه شاهديمتهران  شهر به ويژه در
   كند. درس هديه ميمرگ زو هزار نفر

 نظامها از  رخي افشاگريه خاطر بب زمين و زندگي ستارگان،كتاب بخش هشتم 
، هاي جهان غرب افراط و تفريط نيز و تزيس  آن بر محيط آثار مخرّبو  داري سرمايه

 زمان،گذشت  اولي ب ،نبود گرايم غرب كاران دانشگاهي و دوستانهم از شماري خوشايند
به  را  ناگكه هم باال گرفت چنان در جهان و به ويژه در كشورمان آنب مخر آثار آن تمام

توليد انرژي و  دراتم  روية بي در آن فصل نگراني خود را از كاربردحيرت و تعجب افكند. 
ها از  حوادث نيروگاه ،ها ابراز داشته حاصل از نيروگاه اكتيوِ هاي خطرناك راديو شدن زباله جمع

به  كه سبب شد يحوادث چنيناز  هراس عموميبودم.  تشريح كردهرا چرنوبيل  ةادثقبيل ح
به  شاهديم كه اما امروز د.وهاي اتمي در جهان متوقف ش هساخت نيروگا ،مدت بيست سال

هاي اتمي در بين  كاربرد نيروگاه ساخت وبار ديگر  ،هاي فسيلي افزايش بهاي سوخت خاطر
 ةتلخ حادث ةپوشي بر خاطرسر ،مانگويي ز است. مطرح شده جهانكشورهاي مختلف 

اگر چه اين روزها حادثة نيروگاههاي ژاپني در اثر زلزله و در پي آن  چرنوبيل گذاشته است.
0Fزير سؤال برده است. به طور جدي سونامي، مسئلة كار برد انرژي اتمي را

1 
 يِملرفت عنوشتم كه در آن نيز پيش زندگي ةافسانبا عنوان  كتاب ديگري 1377در سال 
ها در   اين كتابامروز ديگر وهش كردم. نكدر دنيا  داري را سرمايه اقتصاد ةتوسع معطوف به

را در  ها آنشدة  آمد نظر و روز توانند متن تجديد مندان مي عالقه ليو ،د ندارندجووبازار 
 /http://ali.afzal.samadi.free.fr/blog .سايت من بيابند وب

 ابعادزيست در  كه منجر به آلودگي محيط هايي واقعيتقصد دارم در اين كتاب اينك 
كه در اثر گرم شدن سيارة زمين در سنوات آينده پيش را حوادثي  ،جهاني شده و در پي آن

                                                 
به  كتاب انرژي اتمي  نوشته نگارنده كه در همين سايت به صورت رايگان قرار داده شده است مراجعه   ۱
 /http://ali.afzal.samadi.free.fr/blog كنيد.
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 و توفيق يار باشد اين كارارم در واميد .عموم بنويسماطالع براي زباني ساده و خواهد آمد با 
كار ماهم بتوانيم در به اين ترتيب شايد  .گيردقرار گان گراميمورد قبول خوانند اين نوشته

فعال با هزاران هزار  - شده بدل به امري ضروريكه اكنون  -سيارة خود  زيست محيط درمان
 ي كنيم.عتشريك مسا ،جهان محيط زيست در گوشه و كنار

 ع.ا.صمدي  
 1393ـ بهار پاريس 
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 زمين سيارة پيدايشاز 
 تا تخريب آن
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 آن جوو ايجاد  زمين ةارنگي پيدايش سي.چگو1

پي اوليه وميكروسكة دات زندجوو تالش مو زمين جو نحوة ايجاد تشريح پيش از
چگونگي پيدايش ستارگان و در به  اختصار،به  بايد ابتدا، آنآوردن  پديدبراي به 

 .بپردازيمزمين  ةچگونگي تشكيل سيار ،پي آن
به بشر ثابت كرده است كه  ،هاي بسيار پيشرفته پژوهش ،اخير ةدر دو ده

ختري (مادر خورشيد ما) در پنج ميليارد سال رنواَبشمسي از فروپاشي اَ ةمنظوم
1Fد آمده استجوپيش به و

 ةحاصل از اين انفجار، تراكمي در تود ة. شدت ضرب1
 »زوي شكاريبا«كه به آن ـ  شيري هرا  نااي از كهكش هاي واقع در منطقه سحاب

ابتدا در مركز، خورشيد كنوني از تراكم  ايجاد كرده است. ـ گويند يا اوريون مي
تشكيل شده  ،سال نوري بوده به مقياسهاي هيدروژني كه ابعاد آن  توده سحاب

 ةارات منظوممادر، سي ةهاي حاصل از فروپاشي ستار سپس پسمانده .است
(با چگالي باال و با طبيعت  وزن ينارات سنگسي .اند د آوردهجوشمسي را به و

تر (از  ارات سبكنزديك و سي ةخاكي) مانند عطارد، زهره، زمين و مريخ در فاصل
نظر چگالي و با طبيعت گازي) نظير مشتري، زحل، اورانوس و نپتون در 

در اثر تعادل بين نيروي گريز ارات اين سي اند. قرار گرفته هاي بسيار دورتر فاصله
 آنمركزي  ةهست كههايي  بر روي مدار ،نيروي گرانشي خورشيد از مركز و

                                                 
 براي  آشنايي  بيشتر  با  اين  مطالب،  به كتاب ديگر نگارنده مراجعه كنيد:. .1
به روز  1392. اين كتاب در سال )1387(تهران: جهان كتاب، »،نهايت كوچك بي نهايت  بزرگ  تا بي  از «

نگارنده موجود است.    شده و مطالب بسياري بدان افزوده شده است و به صورت رايگان در وب سايت 
http://ali.afzal.samadi.free.fr/blog/ 
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اين سيارات به دور خود و  .اند و به تعادل رسيده مستقر شدهخورشيد است 
ساعت يك بار به دور  24خورشيد با تناوب متفاوتي در گردش هستند. زمين هر 

 چگونگي تشكيل 1نموداردر  گردد. روز به دور خورشيد مي 365خود و هر 
 شده است.منظومه شمسي ارائه 

  

 
تصويري نقاشي شده از چگونگي پيدايش منظومة شمسي، بعد از فروپاشي .  1 نمودار 

 ستارة مادر.
در مداري استثنايي قرار گرفته و  منظومة شمسي زمين در بين سيارات

 مختلف بود،متشكل از گازهاي  كه زمين ةاولي جو شرايطي منحصر به فرد دارد.
بعدي زمين كه در اثر خروج  جوبين رفته است.  ثر بادهاي خورشيدي ازدر ا

حاوي گاز  د آمده، در ابتداجوبه وزمين  ةي اوليها نافش آتش ةگازها از دهان
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حدي حالت  تا وآمونياك و هيدروژن بوده  ،اكسيد ازت ،اكسيد گوگرد ،كربنيك
 ،ميايي اين موادكنش شي نش و برهمككنندگي داشته است. ولي در اثر  اكسيد

كه  ، باقي مانده كننده يعني فقط گازهاي احيا ؛زمين احياكننده شده است جو
كننده آن است كه احيا جومنظور از زندگي را فراهم آورده است.  پيدايششرايط 

خروج از دهانة  ةدر لحظ در گازها دجوتمامي اكسيژن و بخشي از هيدروژن مو
بن و ازت تركيب شده و گازهاي انيدريدكربنيك، ، با هم و يا با كرها نافش آتش

اولين  ،اند. در اين شرايط مساعد متان، آمونياك و بخار آب را توليد كرده
د آمدند و چندصد ميليون سال بعد، اين تركيبات اولين جوهاي آلي به و لكولوم
اين  .اند زمين توليد كرده ةعمق اولي هاي كم لكول زنده را در درون اقيانوسوم

 را ي مناسبجومرگ و مير)  جمعي خود (توليد و تكثير و با كار دسته ها مولكول
ده شزمين اكسيدكننده  جو( در اين مرحله  د آوردندجوزندگي به و ةبراي ادام

به نحو  ، با روش تقسيم ونام دارندپي كه خزه ودات ميكروسكجواين مو .است)
زندگي و توليد مثل، گازكربنيك را از  براي ادامة ها آن .يافته اندتصاعدي تكثير 

، اكسيژن از خود  زندگي ةالزم براي ادام بعد از تبديل آن به مواد آليِ، هوا گرفته
ه كرد دات گاز ازت را توليد ميجواجساد اين مو نيز پس از مرگ .كردند دفع مي

قادر به  ديگر ها اين خزه زياد شد، جوكه نسبت درصد اكسيژن در  هنگامي. است
 به علت( ي خطرناك بودسم ها آنزندگي نبودند، چون اكسيژن براي  ةادام

ناچار   به دات،جوهايي از اين مو هدست در نتيجه .)آنخاصيت اكسيدكنندگي 
ميليارد سلولي  د چندجوهاي سطحي، مو با فداكردن سلول ،گردهم جمع شده

و ازت ادامه داد تا يعني توليد اكسيژن ، د به كار خودجواين مو .اوليه را ساختند
د جودرصد ازت به و 79 درصد اكسيژن و 20 اًمتشكل از تقريبزمين، كنوني  جو

يعني جذب گاز كربنيك و  ، ها خزه فتوسنتزِ آمد. طي چندين ميليارد سال عملِ
ي وسيعي ها جنگل ، ها آنتوليد اكسيژن و سپس مرگ و مير و دگرگوني دروني 

گاز كربنيك و  آسا بين جذبِ  هو تعادلي معجزد مد آجوزمين به و ةروي سيار
 گياهان حاصل شد. ةتوليد اكسيژن به وسيل
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 كربن در سيارة زمين ةترازنام. 2

تشخيص مقدار كربن به صورت  ،اساس و پاية مبارزه با افزايش دماي زمين
د آمدن جوسبب به و همين امر .است جودر  و يا گازهاي ديگر متان ،گازكربنيك

   در واقع كار شده است. باشد، چه بايد تر از آن ي شديدا هانت گلخحال
شناسي(پيش از دوران  قبل زمينماي ها آنها در دور ها و باكتري جمعي خزه دسته

د آورده و در جوي متشكل از اين دوگاز را به وجو ،اول) با توليد ازت و اكسيژن
 را اد كرده كه دماي زمينايج و طبيعي ي مناسبا انهاطراف زمين يك حالت گلخ

در اثر اين حالت  .)نگاه كنيد 30صفحة  6(به نمودار  .داشته استمعتدل نگه 
از قرن  رسيده است. گراد سانتي ةدرج +15دماي متوسط زمين به ،يها انهگلخ

هاي فسيلي   با كاربرد سوخت ها ناانس آغاز شد، نوزدهم كه فعاليت صنعتي بشر
رسي براي بر .اند رساندهبيش از حالت تعادل  به ميزاني را جومقدار گازكربنيك 
 )بيالن(  ترازنامة در ابتدا بايد ،سيارة زمين ةد و شرايط آيندجودقيق وضعيت مو

 كربن را در سياره مورد موشكافي قرار دهيم.
هاي فصلي و  هنگياهم د ناجووسعت افزايش دما در سياره در حال حاضر با و

 فعالًزيرا  قدر زياد نيست. آن هنوز ،هاي مختلف ايجاد كرده هيي كه در قارها ناتوف
به چندان مهم افزايش يافته كه  گراد سانتي ةدرج 6/0 تنهازمين متوسط دماي 

عادي ايجاد  مردم اًنزد پژوهشگران و اخير زياديهاي  ولي نگراني .رسد مين نظر
 ي اگرحت ،ابدادامه يهاي فسيلي به همين نحو  اگر كاربرد سوخت كرده است.

در  در نظر نگيريم،افزايش جمعيت سياره  افزايش مقدار مصرف را به تناسب
 موداردر ن كلي از دست خواهد رفت. هپنجاه سال ديگر تعادل دمايي كرة زمين ب

) كه W/m2(  جوسطح  افزايش دمايي سه گاز برحسب وات بر مترمربع سهم 2
 ده است. با توجه به اين نمودارشكنند آورده  ي را تشديد ميا انهالت گلخح

يابيم كه چگونه در طي يك و نيم قرن، اثر دمايي اين گازها سير صعودي  درمي
 بسيار مشخص داشته است.
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گازهاي مختلف وارد  سهم 2005سال پيش تا سال  10.000ازها  در اين نمودار .2نمودار 

ي را ا انهتلف كه حالت گلخسه گاز مخ ر آن سهمشده در جو زمين را بر رسي مي كنيم. د
 )Protoxyde d'azote( ازتاكسيدتوگاز پرميزان  شده است. كنند آورده تشديد مي

)N2O(گاز متان  (CH4) و گاز كربنيك ) CO2 در ده ابعاد دي اكسيد كربن)در مربع بزرگ
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 ،مربع بزرگ دروندر مربع كوچك  آورده شده است.)2005(سال هزار سال پيش تاكنون 
  .است ورده شده آ 2005سال  تا 20و قرن  19قرن  ين گازها درميزان ا

ها (طرف چپ مربع) غلظت گازها بر  در محور عرض براي نيتروزاكسيد ازت و متان
در مربع فوقاني  آورده شده است. )گاز مولكول بخش از هر ميليارد يك يعني( ppbحسب

آورده شده  )جوهواي  در هر ميليون يك بخش يعني(ppm  غلظت گازكربنيك بر حسب 
گذاري اين گازها در تشديد  تأثير يةسهم سمت راست مربع)( ها است. بازهم در محور عرض

 آورده شده است.) جو(وات بر متر مربع سطح  W/m2برحسب   يا هانحالت گلخ
است؛ حال  W/m2   48/0و سهم گاز متان W/m2  66/1گذاري گاز كربنيك  سهم اثر

2007زمين كه در سال  جوي مجموع گازها در سهم اثرگذار كه آن 2F

  6/1گيري شده،  اندازه 1
W/m2 است. اين به دليل آن است كه  است كه از مجموع سهم گاز كربنيك و متان كمتر

زمين، در  جوكش و يا خوشبوكننده و... رها شده در  هاي حشره گازهاي ديگر نظير اسپري
 آورند.  را پايين مي ها آنموع شيميايي با اين گازها سهم مج اثر تركيب

 
 (سيكل) كربن در رژيم پايدار ةدور .3

گياهان با عمل  د دارد.جوي متفاوت وها مولكولكربن در طبيعت به صورت 
 ،جود در جومو)  CO2(يعني جذب پرتوهاي خورشيدي و گاز كربنيك ،سنتز فتو

 قند كولمول ،گيرند مي هاي خود از زمين وسيلة ريشه هكه ب )H2O(آب  و
(CH2O)n ي ديگر ها مولكولبه  شده در درون گياه قند توليد .كنند توليد مي
جرم كربن جذب شده  د.ساز هاي گياه را مي و برگ هشاخ ،هتن ريشه، ،تبديل شده

وسيلة   دهد كه بخشي از آن به اي از كربن را تشكيل مي ذخيره ،گياهان ةوسيل هب
دفوع و بخشي از گياهان كه در طبيعت م . ازودش مي خوار مصرفجودات گياهمو

جامد به صورت   )،نفت يا هيدروكربور( مايع كربن به صورت ،روند از بين مي
 6/3در اين رژيم پايدار كه  .شود ميتوليد  )متان(گاز به صورت و يا  )گرافيت(

چه در  ،ارهمقدار كربن در درون سي ،سال است بر روي زمين ادامه داردميليارد 
وسيلة   هيعني كربن جذب شده ب .ثابت مانده است ،ه در درون زمينو چ جو

خواه به صورت  بوده است، جوگياهان در حال تعادل با كربن متصاعد شده در 
مقدار  دردر ضمن در اين دوران تعادلي  .گاز كربنيك و خواه به صورت گاز متان

سوزي در  آتشيا  و ها ناآتشفش يا ،داتجوموتنفس راه شده از  كربن توليد

                                                 
 . Intergovernemental Panel on Climat Change (IPCC) به وسيلة. 1  
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د جوها به و كربنات محلول در آب اقيانوس با جذب آن به صورت بي ها جنگل
 آمده است.

ميليون سال قبل تا اوايل قرن  600پايدار از  يرژيم ،عمر زمين ي ازدوران در
سال ميليون  600تا سال  ميليارد 4/ 5 از پيش از آن، .د داشته استجونوزدهم و

همچنين بوده است. و در حال افزايش گذرا  ،امتعادلندر زمين رژيم كربن  ،پيش
گذرا در  يباز حالت رژيم ،ونيم قرن پيش تاكنون يعني از يك ،اخير در دوران

 .شاهديمارة زمين بر روي سي را سيكل كربن
 

 تجمع كربن در زمينو دوران گذرا . 4
3Fهاي برنارد سوكيه بنا بر نوشته

غلظت گاز  ،، قبل از پيدايش زندگي بر روي زمين1
زمين  ةاولي جو .پانزده تا بيست برابر بيشتر از امروز بوده است جوكربنيك در 

هاي نادر مثل هليم و آرگون خار آب و گازمتشكل از هيدروژن و گاز كربنيك و ب
ه شمسي ب ةپيدايش منظوم نخستينميليون سال  9اين گازها در  بوده است.

بعدي زمين از دو  جو .ندا داشته شدهخورشيدي از روي زمين بربادهاي  وسيلة
 د شده است.سرچشمة مختلف ايجا

 يدرونة اولي هاي ناپايداري يافتن پايان شمسي و ةبعد از تعادل در منظوم .1
 .اهش يافتك ششد و شدت بادهاي آغاز خورشيد دوران زندگي متعادل خورشيد،

مذاب  مواد شد. ازآغفشاني  هاي شديد آتش فعاليتارات ديگر روي زمين و سي بر
 مواد ،هاي سرد در شب ند.ردك كننده روي زمين فوران مياحيا همراه با گازهاي

ي جو آندر اطراف  ،نيروي ثقل زمين واسطةگازها به  ند ودش ميمذاب منجمد 
از گاز  ها آنو اكثر  ندي رهاشده از دل زمين احياكننده بود. گازهادادندرا تشكيل 

آرگون و مقدار  كلرورها، ،روژن، اكسيدهاي گوگرد، ازتآب، هيد كربنيك، بخار
 . بخشي از هيدروژن به دليل سبك بودن بهشدند تشكيل ميآمونياك  كمي

خارج و در فضاهاي بين سيارت پراكنده شد. نسبت درصد اكسيژن  جوزودي از  
كننده تركيب ااحي بخشي از آن با گازهاي ،و به مجرد خروج بود در اين گازها كم

در اثر  جودر قشرهاي فوقاني  O2 اكسيژن يها مولكولبخشي ديگر از  .شد يم
تجزيه و  ،آمد مي پديدهاي بخار آب و گازهاي ديگر  هايي كه در توده برق و رعد

بسيار فعال  تك اتم اكسيژن نظر شيميايي از .ندشد Oنتبديل به اتم اكسيژ

                                                 
۱.Bernard Saugier, végétation et atomosphèr , (Camberidge University press, ۱۹۹٦). 
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را در  O3شده و اوزوني ديگر اكسيژن تركيب ها مولكولبخشي از آن با  .است
 كيلومتري سطح زمين) تشكيل داده و  70تا  15(بين  سفريكتوقشر استرا

د جورا به و H2Oهيدروژن تركيب شده و بخار آب مولكولبرخي ديگر با 
، دارد در پيدايش زندگي بر روي زمينقشر اوزون نقش بسيار حساسي  .اند آورده

 فراهاي  پرتوو يا  χ  ،Ɣ دي مانند پرتوزيرا مانع از نفوذ پرتوهاي پرانرژي خورشي
ويژه   و به درس اشباع مي ي آب به حدها مولكولشود. زماني كه غلظت  بنفش مي

هاي بسيار  به صورت سيالب شوند، ميتبديل به آب  اين ملكولهاهاي سرد  در شب
اين  .آوردندپديدرا هاي اولية زمين  اقيانوس شده،جاري سطح زمين  در عظيم

 به صورت محلول در آب ،را در خود حل كرده جود در جوگازكربنيك موا انهبار
ها  نهند) وارد اقيانوس  مي فرضي ناماسيد كربنيك  را  آن(كه از نظر شيميايي 

و كلسيم انواع  منيزيم با عناصري چون سديم، بخشي از آن وند.ش مي
 ،ها اشباع شدن آب آورند كه به تدريج در اثر د ميجوهاي محلول را به و كربنات بي

و بخشي ديگر  كنند ها رسوب مي ها در ته اقيانوس اين تركيبات به صورت كربنات
بدين  .شده اند مجتمع اه سودر اعماق اقيان )رافيتگسنگ ( زغال به صورت كربن

از گازهاي احياكننده در  تعادلي شده، زمين كم جوترتيب غلظت گاز كربنيك در 
ابتدا در ي آلي ها مولكولب تشكيل اولين كه سب ،شده است حاصل جوو  جو

ي ها مولكولانحالل  اثر بر ،چندي بعد .گرديده است ها سپس در درون اقيانوس
ي آلي ها مولكول ،جود در جواكسيدهاي ازت و ساير گازهاي مو آمونياك و

ي آلي به ها مولكولهايي كه درون  دگرگوني از د.شده انمحلول در آب توليد 
در درون  زنده مولكول اولين اسيدها و سپسآمينوابتدا  ،آيد د ميجوو

ي ها مولكول ،از سه ميليارد سال پيش .شدهزمين ظاهر  نخستينهاي  اقيانوس
 كنند.  مي كرده و زنده شروع به عمل فتوسنتز

از دو  ،كنوني است جوزمين كه تا حدي شبيه  جوپيدايش  ةدومين مرحل .2
نظير  ي كامالًجوپيش  ميليون سال 600 از گردد و ميليارد سال پيش آغاز مي

انحالل گازكربنيك و توليد  .3در نمودار  آيد. د ميجواوايل قرن نوزدهم به و جو
 تصوير شدهميليارد سال پيش تاكنون  5/4 از جود در جون موسيژگاز ازت و اك
 80از  CO2 غلظت گازكربنيك ،شود طور كه در نمودار ديده مي است. همان

 ppm 260 به مقدار تا ،به تدريج كاهش يافته زمين جودايش يدرصد در آغاز پ
  .ه استرسيد
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كه  چنان .ميليارد سال پيش تا كنون 5/4زمين از  جوي در يايتحول تركيبات شيم .3 نمودار

درصد بوده  80در آغاز نزديك به  CO2به صورت گاز كربنيك شود، غلظت كربن  مشاهده مي
(زغال سنگ)، كلسيت و  رافيتها به صورت گ ميليارد سال در اعماق اقيانوس 4و مرتب طي 

تا مقدار آن به حد تعادل  ،كربنات مضاعف كلسيم و منيزيم) ذخيره شدهدولوميت (
غلظت گاز  ،ياهانگليت خزه ها و ا) رسيده است. ازسوي ديگر در اثر فع PPm 260(حدود

غلظت گاز  خزه هادر اثر مرگ  نيز ويش يافته افزاميليارد سال پيش  8/2از  O2 اكسيژن
 20كه غلظت اكسيژن به  تا اين .داشته است سير صعوديميليارد سال پيش  4از  N2  ازت

در اثر فعاليت  ،. ولي از آغاز قرن نوزدهمرسيده استدرصد  79درصد و غلظت ازت به 
شده  350PPmعادلمو  صد افزايش يافتهرد 40 يزانغلظت گاز كربنيك به م ،صنعتي بشر

در است).  جود در جوسمت از گازهاي موبرابر با يك بخش در هر ميليون ق PPm(يك است
و گياهان  ها جنگلو بخشي نيز به صورت  شدهكربن در اعماق زمين ذخيره ، رژيم گذرا

 .كرده استبر قرار  جود در جوو تعادلي با مقدار كربن مو شده استذخيره 
ميليارد سال پيش  2تا  4از  ،شود مشاهده مي 3 مارةشكه در نمودار  چنان

يارد ميل 2از  .)(سمت چپ نمودار است شده كربن به صورت گرافيت ذخيره مي
(كربنات كلسيم) و دولوميت (كربنات مضاعف  كلسيت حاضرسال پيش تا زمان 
اكنون نيز ادامه  كهشده  ها ذخيره مي در اعماق اقيانوسنيز كلسيم و منيزيم) 

 جوغلظت ازت از آغاز پيدايش زمين در  ،بينيد طور كه در نمودار مي همان د.دار
از زمين  جوكه ظهور اكسيژن در  حال آن، يابد تا به مرز كنوني برسد افزايش مي

كه  چنان درصد كنوني برسد. 20تا به مرز  آغاز شدهپيش  لميليارد سا 8/2
كربنيك و يا گاز ه صورت گازب زمين جومانده در  مقدار كربن باقي ،گفته شد

ميليارد تن تخمين  750برابر با  را آنكه مقدار كل  است  390PPmبرابر با متان
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به  و ،تند ميليار 550در گياهان معادل دجومو كربن مقدار . همچنينزنند مي
 حدودها به صورت محلول  ميليارد تن و در اقيانوس 1500ها  صورت كربنات

 مولكولگاز متان به صورت تركيب با  .شود زده مي ميليارد تن تخمين 38000
پس از و پژوهشگران   بنا به تخمين . سازد هيدرورمتان مي ،به صورت يخ و آب

4Fمتعدد يها انجام آزمايش

 10.000به طور متوسط مقدار  شود كه ، تصور مي1
وباتي كه در قشرهاي مختلف در اعماق رس هيدرورمتان تن) 1013(ميليارد تن

 CH4 + 5/75( هيدرور متان عبارتست از:(  .د داشته باشدجوو شده اند انباشته
H2O  (چه در آن ها يا مزارع كشت برنج و در باتالق دجومو اگر متانِ همچنين 

ثير أاين مقدار متان كه ت ،شود جووارد روزي  ،آيد مي دجووبه  ها دامداري
دماي زمين را به  ،تبرابر گاز كربنيك اس 20ي آن ا انهگلخ كنندة حالتتشديد

 اين امربه  كمتر توجهي المللي هدات بينمعاسفانه در أمت( شدت باال خواهد برد
 مولكول اكسيژن دو آن مولكولشود و هر  اكسيد مي جومتان در  .شود) مي

گازكربنيك ايجاد  برد و دو مولكول آب و يك مولكول جو را از بين مي موجود در
     كند. مي

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2    )5F2( 
جرم كربن در كرة زمين همواره بايد ثابت  الزاماً ،بنا بر قانون بقاي جرم

ي و قابل ئفشاني كه مقدار بسيار جز به استثناء موارد نادر آتش ،باشد
رژيم  هر افزايد. بنا براين در مي يجوبه گاز كربنيك  كردن نظر صرف

برعكس از زمين به مين و يا هوا به ز ( اگر ازذخيرة كربن در زمين و هوا 
 . ماند مي ثابتار مجموع آن دهمواره مق ،هوا منتقل شود)

اين تعادل  در حال برهم زدن هاي فسيلي بشر با كاربرد سوخت ولي اخيراً
د جومقدار كربن مو كند و بر از مقدار كربن درون زمين برداشت مياست؛ چراكه 

 مي افزايد. جودر 
 
 

                                                 
۱. G. Lambert, J.Chappellaz, J.Foucher ,G.Rmstein,  Le méthane et le destin de 
la terre , (EDP Sciences,۲۰۰٦). 

گيرد بسيار  . اين واكنش سوختن عادي متان در درون اجاق گاز است. واكنشي كه در جو زمين انجام  مي2
را يونيزه  گردد كه برخي از گازها تر از اين است. در جو بر اثر برخورد ابرها، برق با پتانسيل باال توليد  مي پيچيده

هايي مي شود  در نهايت منجر به ملكولبا هم هاي آزاد  راديكال كند. اتصال و برخي را تبديل به راديكال آزاد مي
 برد. اي اين گاز را باال مي كه سهم گلخانه
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 كربن از درون زمين ةيموقت تخل دوران .5

ها سال كربن به صور مختلف در درون زمين  طي ميليونكه مشاهده كرديم 
ها  ذخيره شد و تعادلي بين جذب گاز كربنيك توسط گياهان و آب اقيانوس

بشر  دايش ماشين بخار و ساير صنايع،يقرار گرديد. ولي از آغاز قرن نوزدهم و پبر
سنگ و از  غالز استخراج ابتدا به صورتدر  نمود. كربن ةشروع به مصرف ذخير

كربن دروني زمين را  ةذخير ،گاز ونفت استخراج اواخر قرن نوزدهم به صورت 
ميليون سالي رژيم  600. يعني تعادل فزودا جوكاهش داد و بر ذخيرة آن در 

 -در زمين  دجومو است كه ذخيرة كربن ديري نماندهو  تكربن را مخدوش ساخ
در  د.ببراز بين  را - ها جنگل يا و ي فسيلي اعماق زمينها ورت سوختصبه 

 1900افزايش مقدار برداشت از ذخيرة كربن كرة زمين (از سال  4نمودار 
نمايش برحسب ميليون تُن را  چند كشور صنعتي مهم جهان) براي 2010تا

 دهد.  مي

 
ن يا به صورت زغال كربن از اعماق زميانتشار گاز كربنيك كه متناسب با برداشت  4نمودار 

سنگ، هيدروكربور (نفت) و يا به صورت گاز براي كشورهاي مختلف سيارة زمين از سال 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲٥ 

اين نمودار مشخص مي كند كه سهمية برداشت زغال است.  2010تا سال  1900
به صفر بوده و از  كنزدي 1950كشورهايي چون چين، هندوستان و آسياي جنوبي تا سال 

افزايش يافته است. اما در مورد چين افزايش  2000رامي تا سال اين سال به بعد به آ
به نحوي كه برداشت آنها از امريكا هم  استبه بعد ناگهاني  2000برداشت زغال از سال 

ميليون  300ميليارد نفر جمعيت در مقابل امريكا با  3/1بيشتر شده است ( البته براي 
 نفرجمعيت).

اي را كه از  ازهاي تشديدكنندة حالت گلخانهافزايش مجموع كل گ 5در نمودار 
گردند (برحسب معادل آن به ميلياردتن گاز  منابع مختلف به جو زمين بر مي

6Fبينيد. ) مي2005و  2000، 1990، 1980، 1970براي سالهاي كربنيك 

1  
 

 
ن بر حسب معادل آ از منبع انساني اي كنندة حالت گلخانه .  افزايش گازهاي تشديد5نمودار 
، سهم 2ميالدي. با توجه به نمودار  2005تا  1970هاي  تن گاز كربنيك در سال ونبه ميلي

 بيني كرد.  توان به راحتي پيش گذاري گازها را در افزايش دماي جو زمين مي تأثير

                                                 
۱. Group de Travail III du IPCC,( Banghok – Thailande , mai ۲۰۰۷). 
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آورده شده  2013افزايش گاز كربنيك و افزايش دماي زمين تا سال  6در نمودار
لي  به همين نحو صعودي ادامه يابد، در سال هاي فسي اگر مصرف سوختاست. 
ميليارد تن هم تجاوز خواهد كرد. يعني به  850ميزان مصرف از مرز  2100

 همين ميزان بر مقدار گاز كربنيك جو افزوده خواهد شد.
 

 

 
تا سال  1960ر جو زمين از سال . در اين نمودار افزايش گاز كربنيك( رنگ سبز) د 6دار نمو

(به رنگ سرخ) مشخص  منحني افزايش دماي زمين را ن نموداريدر اشده است.  ارائه 2013
قدار قادر به اندازه گيري مستقيم م 1960كرده اند. بايد ياد آور شد پژوهشگران تنها از سال 

گاز كربنيك در جو به روش اسپكتروسكپي بوده اند. پيش از آن مقدار اين گاز را در يخ هاي 
 زوتوپهاي كربن تخمين مي زده اند.قطبي و از مقايسة اي

از اواسط قرن و  ه كردن سياره دارنددبيشتر در آلو يمسئوليتشمالي  شور هايك
اند. در رائس اين كشور ها امريكا  بودمسبب افزايش دماي زمين نوزده تا كنون 

قرار دارد و همواره مانع از اجراي  تعهدات جهاني در كم كردن توليد گاز هاي 
در واقع امريكا مي خواهد چين و  ندة حالت گلخانه اي شده است.تشديد كن

نشر دهندة گازهاي تشديد كنندة حالت گلخانه در سالهاي اخير هندوستان كه 
اسامي   2در جدول مانند آنها جريمه توليد اين گازها را به پردازند. ،اي شده اند

جلوگيري از افزايش  براي و نسبت درصد كشورهاي آلوده كننده را ارائه كرده ام.
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و  19كه از نيمة دوم قرن  در كشورهاي صنعتي 2050دماي زمين، بايد تا سال 
ميزان بايد  ة زمين را آلوده كرده اند،سيار  21و هم اكنون اوايل قرن  20قرن 

 .دهندانتشار گازهايي كه حالت گلخانه اي را تشديد مي كنند سه برابر كاهش 
مقدار اين در اثر پيشرفت آنها در صنعت،   توسعه بر عكس در كشورهاي در حال

برابر خواهد شد. زيرا افراد اين كشور ها نيز مايلند مانند  6 "گازها احتماال
به همين دليل  كشورهاي غربي زندگي كنند و مانند آنها افراط و تفريط كنند.

تا كنون  1975كنفرانس جهاني از سال  19است تمام كنفرانسهاي جهاني ـ 
بر گذار شده است ـ همواره نتيجه الزم براي كاهش گازهاي تشديد  2014

در فصل بعد در بارة اين  را به دست نداده است. اي كنندة حالت گلخانه
 2015اميد است در كنفرانس  كنفرانسها و نتيجه آنها بيشتر بحث خواهيم كرد. 

در چند سال با توجه به اختاللهاي مهمي كه شد كه در پاريس بر قرار خواهد 
 . توافق هاي بين المللي به وجود آيداخير در شرايط جوي به وجود آمده 

مسئوليت در نشر گازهاي تشديدكنندة  كشور يا گروه كشورها
 حالت گلخانه اي سيارة زمين

 %  30/30 ايالت متحدة امريكا
 %  70/27 اروپا

 %  70/13 كشورهاي شوري سابق
 %  20/12 بيچين، هندوستان و آسياي جنو
 %  80/3 امريكاي مركزي و جنوبي

 %  70/3 ژاپن
 %  60/2 خاورميانه

 %  30/2 افريقا
 %  30/2 كانادا

 %  10/1 استراليا
نسبت در صد سهميه گاز كربنيك منتشره در كشورهاي مختلف جهان در اواخر  2جدول 

 قرن بيستم.
ابتدا در  ،براي مصارف مختلفانتشار گازكربنيك از منابع فسيلي .  7در نمودار

چند كشور صنعتي دنيا ( چين، امريكا، اروپاي غربي، هندوستان و فرانسه) و 
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سنگ، نفت و توليد سيمان، به  به صورت گاز طبيعي، زغال 8در نمودار  سپس
ترسيم كرده را  2010تا  1950كشورها بين سالهاي  همينساكنان هر نفر از  ازاء
هر بر حسب تن براي  ها را ز متوسط جهاني انتشار اين گازني در اين نمودار اند.

در كشورهاي اين دو نمودار افراط  د.نموده انجهان مشخص  ساكنانفرد از 
 7در نمودار "پيشرفته را نسبت به مقدار متوسط جهاني نمايش مي دهند. مثال

دانيم مقدار توليد گاز گلخانه اي چين به مقدار جزيي از امريكا بيشتر است. مي 
ميليون نفر  300در صورتي كه امريكا با د، ميليار نفر جمعيت دار 3/1چين 

 همين مقدار گاز را توليد مي نمايد.جمعيت 
 

 
براي مصارف مختلف به صورت گاز طبيعي،  انتشار گازكربنيك از منابع مختلف. 7نمودار
 5ء مجموع ساكنان به ازا، و غيره  سيمانبرق، سوخت خودروها، سنگ، نفت و توليد  زغال

كشور  5هر يك از كشور صنعتي جهان در  اين نمودار انتشار گازها را به ازاء مجموع ساكنان 
در اين نمودار مشاهده  ارائه كرده اند. 2010تا سال  1900هاي بر حسب ميليارد تُن در سال

داشته  تا كنون سير صعودي 1900مي شود كه انتشار گاز گلخانه اي امريكا از همان سال 
   انتشار گازهايش سير تصاعدي پيدا كرده است. 2000است و چين تنها از سال 
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 اين كشورهابر حسب مقدار توليد هر فرد از ساكنان  . در اين نمودار انتشار گاز ها را 8نمودار
 2010تا  1950سالهاي در سالهاي   نسب تُبر ح ها را متوسط جهاني اين گازانتشار  و نيز

ن تُ 3/0كمتر از ) ارغواني( به رنگ متوسط انتشار براي جمعيت هندوستان . ده اندنمايش دا
 80تا  70بين دهة ) سبز( به رنگ در سال  و حال آنكه متوسط انتشار براي امريكائيان 

و در سالهاي اخير همت كرده مقدار انتشار را تا حد  تُن به ازاء هر امريكايي بوده 6نزديك به 
نيز مقدار انتشار را  ) آبي مايل به بنفش( به رنگ  ي غربياروپااهالي  .ه اندكاهش دادن تُ 5

به دليل رشد ( به رنگ سرخ ) در سال گاهش داده اند. ولي چين به ازاء هر نفر ن تُ  2 تا حد
زودي هم طراز با  به "افزايش داده و احتماال انتشار اين گاز را در سالهاي اخير اقتصادي

فرانسه ( به رنگ آبي آسماني) تالش كشور در اين نمودار مي بينيد  .شد داروپائيان خواه
بيشتري در كم كردن گازهاي گلخانه اي خود كرده و مقدار توليد آنها به ازاء هر نفر كمتر از 

 شده است. 2010 تُن در سال 2

 
 بيالن انرژي بر روي زمين. 6

 1400W/m2معادل  دتاب زمين مي جوپرتوهاي خورشيدي كه به سطح خارجي 
7Fاست

زمين و  جوولي خوشبختانه بخش زيادي از اين پرتوها در اثر برخورد به  ،1
رسند.اگر گازهاي اكسيژن  ي اوزون محافظ، به سطح سياره نميها مولكولويژه   به

                                                 
۱. Francis Meunier,  Domestiquer l’effet de serre ۲eEd. Dunon, ( Paris, ۲۰۰۸). 
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ي ا نهاحالت گلخ،نبودـ  ها تشكيل يافته كه از بازدم و مرگ گياهان و خزهـ و ازت 
 حدود در متوسط   طور  به ستباي ، دماي زمين ميشد  مين داد طبيعي تشكيل 

شد.  ميممكن  زندگي زميني غير تباشدكه در اين حال گراد سانتي ةدرج -18
درصد  1صد ازت و در 79درصد اكسيژن و  20 متشكل از تقريباً يجود جوولي و

ز ي طبيعي ايجاد كرده كه مانع از خروج بخشي اا انهحالت گلخيك  ،گازها ةبقي
 رسانده است. + 15پرتوهاي خورشيدي شده و دماي متوسط زمين را به 

IEAالمللي انرژي ( آژانس بينو  IPCC از ،شده ارائهاعداد  8F

كه  يياست. انرژ) 1
است كه اگر  MWh/year  1015معادل  ،شود از سوي خورشيد به زمين تابيده مي

   86x106برابر  ،در سال در نظر بگيريم ) Mtep( اتن نفتبرحسب مگ را آن
Mtep/year زمين را  ةمصرفي ساكنان سيار ةنيز اگر انرژي ساالن خواهد بود و

 8600ورشيد به ماانرژي رسيده از سوي خ ،فرض كنيم Mtep/year 10000برابر
 ةبيشتر از انرژي خورشيدي به وسيل ةاين خود امكان استفاد و بيشتر است بار

براي  را -م كرديآن صحبت خواه ةر بارد -و فتوترميك  هاي فتوولتائيك سلول
   .سازد ميفراهم بشر  مورد نياز تأمين انرژي

هاي فسيلي تأمين  بخش اعظم انرژي مصرفي انسان از سوخت  در حال حاضر 
و در كشاورزي گاز متان  ها . در دامداريهستندگاز كربنيك  مولّدشود كه  مي

، بايد  جودر باال بردن دماي  شود و با توجه به سهم تأثيرگذاري آن توليد مي
تأمين انرژي از  ،تنها راه حل ممكن كاهش توليد اين گازها شود و درسعي 
 گرمايي زمين آبشارها، از  حاصل  انرژي  خورشيدي، د، انرژيبا مانند ديگر هاي روش

كنترل  ةپژوهش بيشتر در بار ،نهايتدر ها و  دريا (ژئوترميك) و يا جذر و مد
 گذارد. نميمحيط زيست نامطلوب بر روي  آثاركه است اي  ت هستهواكنش گداخ

                                                 
۱. International Energy Agency(IEA)  
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ي در اطراف ا هاناگر گازهاي اكسيژن و ازت حالت گلخ. يا انهگلخ ةاز پديد شمايي .9نمودار 
د اكسيژن و ازت جوو .بود مي گراد سانتيدرجة -18كردند دماي زمين  سيارة زمين ايجاد نمي

برسد. ولي  گراد سانتي ةدرج+15 زمين ايجاد كرده تا دما بهي در اطراف ا انهنوعي حالت گلخ
شوند و معلوم  مادون قرمز مي اشعةمانع از خروج بخشي از  CH4و  CO2 اكنون گازهاي

قدر  هدماي زمين چ ،هاي فسيلي بيشتر برد سوختبر اثر كار ،نزديك ةدر آيند كه نيست
 شود.

افزايش هاي اتمي  نيروگاه زا استفادههاي اخير گرايش به  سفانه در سالأمت
 ةشود و آيند هاي راديواكتيو خطرناك توليد مي ها زباله دراين نيروگاه .است يافته

هاي اتمي  ويژه در نيروگاه  به( دانداز  سياره و زندگي را بر روي زمين به خطرمي
زمين منتقل  جودرصد انرژي حاصل از شكست اورانيم به صورت گرما به  70
اين مورد  هاي عمومي چندان مطلبي در سفانه رسانهأمت ليشود و مي

ي ها كارآمدي نيروگاهعدم  ةباردر كتاب انرژي اتمي به تفصيلدر  .نويسند) نمي
  .گفته امسخن  ها آنحادثه در وقوع و امكان  اتمي

الزم است در بارة دوره يا  ،ي و تشديد آنا هانحالت گلخ هترب دركاما براي 
نظير رژيم كنوني كه از يك  پايدار و سپس در رژيم ناپايدار سيكل كربن در رژيم

مطالب گفته  دركبراي  كنيم. بحث بيشتر  ،و نيم قرن پيش تاكنون پديد آمده
بينم معادالت تعادل انرژي بين درون زمين از يك سو و پرتوهايي  الزم مي ،شده 

بيشتر  ،ودش كه از سوي خورشيد به زمين تابيده و بخشي از آن منعكس ميرا 
 تشريح كنم.
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به ،شمسي ةارات  منظومدماي سي  ويژه سياراتي مانند ارات تلوريك (يعني سي
زياد دارند) از يك سو  اًخره و خاك تشكيل شده و چگالي نسبتصزمين كه از 

رسد، و از سوي ديگر  مي ها آناست كه از خورشيد به  اي ه به مقدار انرژيتوابس
و  كند ي  ايجاد ميا انهست كه حالت گلخ ها آن جوها در گازد جوو يا عدم ود جوو

مانع از برگشت پرتوهاي دريافتي  سياره باشد، جواگر گاز در  .كند يا نمي
تأثير فشار موجود در سيارت تلوريك را آورده ام. چنانكه . 3در جدول  گردد. مي

اي ايجاد  در اين جدول مشاهده مي شود، وجود گاز در هر سياره حالت گلخانه
 مي كند و نبود گاز اختالف دماي شب و روز سياره را بسيار زياد مي كند.

 
 سياره

 فشار جو
 برحسب

 هكتوپاسكال

 فشار جو
 برحسب بار

فاصله از 
خورشيد 

 K mميليون 

 حداكثر
 دماي روز

 حداقل
 دماي شب

 2x10-9 0 58 +390 -170 عطارد
 450+ 480+ 108 94 95500 زهره
 88- 48+ 150 1 1013/3 زمين
 128- 24+ 228 0/006 6 مريخ
 183- 117+ 150 0 0 ماه

 
ها در به  . مقايسة چهار سيارة خاكي نظير زمين از نظر فشار و دما و تأثير جو آن3جدول 

بينيد كه در اثر جو فشرده و پر از گاز  اي. در اين جدول مي وجود آمدن حالت گلخانه
+ 470اين سياره را تبديل به جهنمي با دماي متوسط ،اي گلخانهكربنيك سيارة زهره، حالت 

 )پاسكال است. 100يك هكتوپاسكال معادل (روز كرده است. گراد در شبانه درجة سانتي

 قاعدتاً ،د واقع شدهيميليون كيلومتري خورش 58عطارد كه در فاصلة  ةسيار  
سيارة  حداكثردماي  كه آنحال . ارات باشدتر از ساير سي به مراتب گرم بايست مي

بيشتر از  گراد سانتيدرجة  80ميليون كيلومتري خورشيد است  108زهره كه در 
ي متراكم از جوسيارة زهره كه اين دليل  آن هم به ،عطارد است حداكثردماي 

 جوبرابر  94آن  جويعني فشار  ؛دارد پاسكال 9.550.000گاز كربنيك با فشار 
ي جوميليون كيلومتر است،  228اش از خورشيد  فاصلهزمين است. مريخ كه 

ي آن جويعني فشار است (پاسكال  600فشار آن رقيق از گاز كربنيك دارد كه 
شب در + و 24 در روز سياره ايندماي  ).است زمين آتمسفر 006/0معادل 

ميليون كيلومتري  150 ةاست. اما زمين كه در فاصل گراد سانتيـ درجة 170
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به . )اتمسفر 1پاسكال دارد ( 101330ي معادلجوفشار  ،اقع شدهو خورشيد
+ و  48كزيمم روز آن اي دارد و دماي ما انهحالت گلخزمين  جودليل همين 
مشخصات  3 شمارة جدول است. گراد سانتيـ درجة 88ش ا نهاحداقل شبدماي 

بينيد  با توجه به اين جدول مي كند. مي منعكس راو ماه خاكي  ةسيار اين چهار
ه شد  ميفشار زياد گاز كربنيك خود تبديل به جهن بر اثركه چگونه سيارة زهره 

دارد.  صفر ي برابرجو فشار ،فاصله با زمين از خورشيد است هم ماه كه عمالً است.
گازي  جو ندر روز بسيار گرم و در شب بسيار سرد است. اين نيز به دليل نداشت

 است.
در فضايي نسبتاً خالء مطلق و با دمايي (خارج از  زمين مانند ساير سيارات،

گراد، درحال دوران به دور خورشيد است. دماي  درجة سانتي -270جو) معادل 
حاصل از تعادل بين مقدار انرژي دريافتي و انرژي  ،سطحي يك جسم فضايي

خروجي از سطح آن است. قوانين فيزيكي كه ارتباط بين دما و پرتوها را بيان مي 
  دارد بسيار ساده است.

حسب بر بيان كنيم، رابطة آن با دما Wاگر انرژي پرتوها را بر حسب وات 
9Fمطلق (كلونحرارت درجة 

 دضرب در عد ،حرارت به توان چهار ةدرج برابر با ،)1
 .مي نامند     10F2»بولتزمناستفان  ثابت« را آنكه  استثابتي 

W=σ × T4 
ي از ــاست. اگر زمين پرتوي 8-10 × 5/6بر با  برا σشارز كه در اين رابطه

دمايش معادل محيط  بايست مي قاعدتاً ،كرد دريافت نمي )خورشيد ارج (مثالًــخ
 . ولي چون مركز زمين گرمشد مي گراد سانتي ةدرج -270يعني معادل ،خارج
و پرتوهاي  اكتيويته دارند راديو هاي دروني زمين ها و سنگ و نيز صخره است

معادل  اي كنند، انرژي ) از خود منتشر ميχو  α ،β  ،γپرتوهاي  راديواكتيو (
 ،. اين انرژيشود ميميليارد وات از عمق به سوي سطح زمين آورده  44000

و  دهد مي )به هر متر مربع از سطح زمينوات ( W/m2 087/0 گرمايي برابر با
يعني در اين  برد، مي باال گراد سانتيدرجة  30دماي زمين را به اندازة  ،آندر اثر 

خواهد شد. اما  گراد سانتيدرجة  -270 + 30=  - 243حالت دماي زمين برابر با 
                                                 

1 . Kelvin temperature گراد است و  ـ درجة سانتي15/273درجة حرارت مطلق را كلون گويند كه معادل ؛
 تر وجود ندارد. دمايي از آن پايين

2 .Stefan Boltzmann  توانست دماي  ميالدي 1879در سال  هشگري بود كه؛ استفان بولتزمن اولين پژو
درجةه كلون  5709سطحي خورشيد را به مدد اين قانون محاسبه كند. او دماي سطحي خورشيد را معادل 

 درجة كلون است. 5780محاسبه كرد كه امروزه عدد دقيق آن 
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ميليون  150فاصلة پرتوهايي از  يست وزمين سيستم مجزايي ن هخوشبختان
  1/7× 1017شوند و از اين طريق از سوي خورشيد به زمين تابيده مي يكيلومتر

برابر بيشتر  4000كه  شود ميين منتقل زم سوي وات از سوي خورشيد انرژي به
مربع براي هر متر را اين انرژي اگر  .( ژئوترميك ) زمين است رژي دروناز ان

 30كه از اين مقدار  شود مي 340W/m2معادلظر بگيريم ـدر ن سطح زمين
زمين را دماي  ه،شدوات منتشر ن 240گردد.  بر مي جوز صد دوباره به خارج ادر

رساند. قدرت انعكاس  مي گراد سانتي ةـ درج 18م به يال هم گفتطور كه قب همان
تواند  ميباريده برف تازه  مثالً .قع بر روي زمين بسيار متفاوت از هم استمواد وا

 95كه جنگل و گياهان  حال آن دهد، بازتابدرصد از پرتوهاي دريافتي را  95
 بازتابزش متوسط ار 4 شمارة جدول .كنند ميصد پرتوهاي دريافتي را جذب در

بديهي  .دهد ميپرتوهاي دريافتي را برحسب مواد واقع بر روي زمين نمايش 
تعادل  دتوان ميتغييراتي كه در بازتاب پرتوهاي خورشيدي ايجاد شود  ةاست كلي

هاي زمين و جانشين  ها در قطب برف شدن ذوب انندم ؛درهم بزندمايي سياره را ب
د كرد. نيا درياها كه مقدار بازتاب را كم خواهبا جسم سياه زمين و  ها آنشدن 

و افزايش سطح آب درياها در افزايش دماي زمين دخالت  ها جنگلنابود شدن 
 دارند.

 
 %پرتو دريافت شده بازتاب مقدار كننده بازتاب سطح

 75تا  95 برف تازه
 40تا  70 باريده برف چند روز پيش

 30تا  40 يخ
 30تا  40 هاسطح دريا

 5تا  15 زمين تيره سطح
 25تا  45 ماسة سبك و خشك

 5تا  15 ي كاجها جنگل
 15تا  25 زمين زير كشت

 مواد مختلف واقع در سطح زمين. به وسيلة پرتوهاقدرت بازتاب . 4 جدول
در نقل و  جوي احاطه شده و اين جوزمين به وسيلة  ،طور كه ديديم همان

بيالن انرژي متفاوت از حالتي است كه  جهدرنتي .كند ميها دخالت  انتقال پرتو
 240رسد  به زمين ميوات انرژي خورشيدي كه  342از  باشد. جوزمين فاقد 
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در اثر پديدة چتري مربوط به ابر ها به فضا وات  102وات آن جذب زمين و 
صورت پرتوهاي  وات انرژي را به 320+ 15زمين مقدار  جو .برگشت مي كند.

اين پديده حالت گلخانه اي زمين  گرداند كه با ين بر ميزمجو  زير قرمز به
قرمز از سوي  زيرانرژي دوباره به صورت پرتوهاي  اين بخشي از. حاصل مي گردد

 بر كه شود ميهاي گرمايي سبب  . تمام اين تبديلكنند ميبرگشت  فضازمين به 
متشكل از ي جواضافه شود. يعني در  گراد سانتيدرجة  33دماي زمين  به مقدار 

ر اگازهاي نادر و بخ(گازها  ةصد بقيدر 1درصد ازت و  79درصد اكسيژن و  20
خواهد گراد  درجة سانتي -18+  33+ =15دماي زمين برابر با آب و گاز كربنيك) 

 .كند ميگرمايي زمين را بهتر مشخص  هاي اين تبديل 10 شمارةبود. نمودار 
 

 
 

تبديالت انرژي در سطح و از سوي خورشيد به زمين و  مقدار انرژي تابيده شده.  10 نمودار
بر روي در طي ميليونها سال  حالت گلخانه اي  ،در اثر اين پديده هاي متنوع .زمين جودر 

بنيك و گاز متان در حال نا متعادل كردن ربشر با افزايش گاز ك ليو است. زمين برقرار شده
 17درجة سانتيگراد به  15عادل زمين از شرايط جوي است و امكان دارد به زودي دماي مت

هاي قطبي ذوب خواهند شد. تمام يخ گلخانه اي تشديد و حالت صورت درجه برسد. در اين
 منبع اين تصوير:

http://www.notre-planete.info/terre/planete/atmosphere.php 
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دماي زمين براي كودكان  افزايش به تشريح هك-گور  بر روي جلد كتاب اَل
 ن گازميليارد تُ 5/7ميالدي 2007كه در سال  اند شدهيادآور  -اختصاص دارد

 شده است. رهازمين  جودر  اي حالت گلخانه ةتشديدكنند
در  ينوبل صلح، كتاب ةجايز ةمعاون رئيس جمهور كلينتون و  برند ،اَل گور

11Fدهندهاقعيتي آزاروبا عنوان  دفاع از محيط زيست

در اين كتاب  او نوشته است. 1
چگونگي افزايش  ،انان و با زباني ساده ولي متعهدجو ياربه ويژه ب خواهد مي

 آماده سازد. يشانفردا هاي را براي مسئوليت ها آندماي زمين را تشريح كند و 
افزايش  ةبارهاي اخير در در سال كه نيست هزاران كتابي شابهاين كتاب م

بلكه نويسنده سعي  .شود ميزمين و خطراتي كه در انتظار ماست نوشته  دماي
ي يتصويرهاشامل كتاب  .گذرد فهماند كه بر روي زمين چه ميجوانان بدارد به 

روي داده و كه در مناطق مختلف جهان  است هايي ساليدهنده از خشك تكان
ده را به صدا كنن ولي نه مأيوس ي هشداردهنده،تصويرها زنگ خطر اين دهد. مي

 .بيدار كند را خفته  هاي كوشد وجدان مي آورد و در مي
بخشي از اين  ،در اثر انحالل گاز كربنيك در آب باران پيشتر گفتيم كهچه اگر
 بو بخشي ديگر با عمل فتوسنتز جذ شوند ها جذب مي اقيانوس به وسيلة گازها

مقدار جذب  ،سال اخيرولي افزايش ناگهاني اين گازها در سي  ،دنگرد ميگياهان 
ي از به ويژه در همين ايام بسيار است.  دهناچيز كر ،را در مقابل مقدار توليد

شده  براي  ريزي هاي برنامه سوزي (جنگل اند بين رفته  بشر از ةيا به وسيل ها جنگل
هم مربوط به  اثر حوادث طبيعي كه آنبرو يا  )كشاورزيدست آوردن زمين  هب

اند .در چند سال اخير مقدار  آتش گرفته ، جنگلهااستافزايش دماي زمين 
در اثر  1998در سال  .بار بوده است  مريكا فاجعهادر اروپا و  ها جنگلسوزي  آتش

. كن شدند ريشه ميليون درخت كهنسال 300بيش از  ،در فرانسه شديد گردبادي
و  دبو تر ميدان فردوسي تهران هم بزرگ محيط برخي از اين درختان از ريشة
كن شده را از  اين درختان ريشهنگارنده خود ( رسيد به چندين متر مي ها آنعمق 

كن شده  اگر درختان ريشه ،ي فرانسهها ناجنگلب گفتةبه  .نزديك مشاهده كرد)
همين اتفاق ! د كردنپاريس را به سنگاپور وصل خواه ،هم قرار دهيم به دنبالرا 

                                                 
۱. Al Gor, Une Vérité qui dérange- le Réchauffement du climat- expliqué  aux enfants, 
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مرگ بيش از  باعثتكرار شد كه  2009 ةژانوي 20يعني در  ،درست ده سال بعد
از  هم بيش ( بازدر فرانسه و اسپانيا شد  نفر و تخريب هزاران هكتار جنگل 20

 ،همين سال ةدر ماه فوري .ميليون درخت در اين توفان شكسته شدند) 300
 500 زخمي شدن ونفر  231مرگ به العاده دامنگير استراليا شد و  فوق يگرماي

منظور  هادر آمارشناخته نشده و  كه هنوززيادي اجساد  ه ازنفر انجاميد (گذشت
 بيش از هزار خانه و و هكتار جنگلهزار  365سوختن بيش از  .اند) نشده

شدن   گرم كه در اثرشهرك اطراف ملبورن  20در  نفر هزار 5سرپناه شدن  بي
در ب داوطلهزار 3 ،نشاني ملبورن ن آتشادر اين ماجرا عالوه بر مأمور هواست.
  سابقه شركت داشتند. بي  سوزي  آتش اين خاموش كردن عمليات

به مقدار  تنهاشدن زمين  گرم ناشي از را تمام اين حوادث پژوهشگران برخي از
هاي فسيلي به همين منوال  اگر مصرف سوخت .دانند مي گراد سانتي ةدرج 6/0

 ممكن است جه+ در15جاي ه تا آخر اين قرن دماي متوسط زمين ب ،ادامه يابد
در برخي از نقاط زمين شاهد امكان دارد يعني  د.برس گراد سانتي ة+ درج25به 

 ةبا محاسب پژوهشگران .شويم گراد سانتي ة+ درج80+ تا 60دماي بيش از 
 250ويكم  در قرن بيست كربنيكافزايش گاز  كه كنند ميبيني  پيش ،احتماالت

درجه بر دماي  10 وده شدنافز قرن بيستم خواهد بود و سبب ازبيشتر  درصد
 هاي طبيعيِ فاجعه !زمين چه جهنمي خواهد شدكه تصور كنيد  .گردد ميزمين 

ها شدت خواهد  از يك سو تبخير در اقيانوس :ندبسيار حاصل از اين افزايش دما
پديد وحشتناك  ييها ناتوف ،زمين ةافزايش ابر بر روي سيار در نتيجةيافت و 

مخرب به وقوع  يجايي ابرها، گردبادهاي هجاب اثر بر يگرخواهد آمد. از سوي د
خواهد پيوست. در سنوات اخير شاهد بسياري از اين نوع گردبادهاي كشنده و 

بيمه گزارش هاي  شركتكه به  داده  رويهاي مهم  تعداد فاجعه ايم. ب بودهمخرّ
مورد مهم  60ميالدي 1970اگر در سال . افزايش محسوس داشته است ،شده

 به ميالدي2000و در سال  90 اين موارد بهتعداد  1980در سال  ،عالم شدها
اثر  بر تنها است. مراتب بيشتر ها به تعداد فاجعه 2004. در سال رسيده است 210

هزار 2يد، بيش از را درهم كوب مريكااب كه كارائيب و جنوب اياالت گردباد مخرّ 6
 50مريكا افلوريداي  درتنها  ت مالي ثبت شدهاخسارماند. كشته برجاي  نفر

 هاي تجارت جهاني برابر خسارت وارد شده به برج 20 كهاست ميليارد دالر بوده 
 سپتامبر است.  11تروريستي  ةدر حمل
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هاي طبيعي حاصل از افزايش دما در روي  فاجعه ،بنا به گزارش سازمان ملل
2003در سال  اند.رس ميو به هالكت كرده خانمان  بي افراد بسياري را ،ارهسي 

 درجات متفاوت متحمل خسارات حاصل از سيل، ن خانواده بهميليو 254بيش از 
در جنوب  2003در بهار سال  اند. لرزه و گردباد و توفان شده زمين سالي،خشك

از يك شته و بيش هزار ك 144بيش از  مهيب گرباد آسيا و در برمه، وقوع يك
12Fدر وب سايت اطالعات سياره اي .بار آوردخانمان به  بي نفر ميليون 

تعدا حوادث  1
مشخص  11ميالدي را به مدد نمودار  2008تا سال  1900از سال  ثبت شده
 كرده اند.

 
ميالدي در  2008تا  1900حوادث مهم  اتفاق افتاده بر روي سياره از سال . تعداد11نمودار 

 ط قرن نوزدهم مشخص مي كند.جهان. اين نمودار به خوبي تغييران محيط زيست را از اواس
13Fاين آمار را دانشگاه كاتوليك لُوان بروكسل ( بلژيك)

 2009در اواخر سال  2
ميالدي جمع آوري كرده است. اگر چه تعيين تعداد كشته شدگان اين حوادث 
مشكل است، با وجود اين به نحو بسيار مشخص افزايش حوادث در چند دهة 

ت را مشخص مي كند.  و اين به دليل اخير به خوبي اختالل در محيط زيس

                                                 
۱ WWW.Notre- planete.info (Nombre de catastrophes naturelles enregistrées) 
۲ www.emdat.be - Université catholique de Louvain, Brussels, Belgium, 
۰۹/۲۰۰۹ 

http://www.emdat.be/
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و گاز افزايش جمعيت و افزايش دماي زمين در اثر انتشار گاز متان 
 300مي توان گفت بيش از  2005تا  2000) است. از سال CH4و CO2كربنيك(

صد ها ميليون نفر از ساكنان سياره در اثر حوادث اخير آسيب ديده و  نزديك به 
( بيرمني)  جنوب آسيا( سيكلون)نرگس تنها در توفان  .نفر كشته شده اند هزار

در كناره  نيز در اثر سونامي هزارنفر كشته شدند). 138ميالدي  2008در سال 
هزار نفر به ويژه در جزيرة  سوماترا  226  تعداد 2004هاي اقيانوس هند در سال

 كشته شدند.
ميالدي  2007ا ت 1900ا از سال . همين دانشگاه نوع حوادث ر12در نمودار  
 رسي كرده اند. اين حوادث سه منشاء دارند.بر
خشك سالي ها، آب سيكلونه ها، مربوط به توفانها،  حوادث آب و هوايي 

گرفتكي ها، افزايش ناگهاني درجة حرارت در برخي از فصول سال، و سونامي و 
 آتش سوزي هاست.

يا ريزش كوه و و  فشاني هاآتش  ،مربوط به زمين لرزه حوادث ژوئولوژيكي
 فاق افتاده.است كه در اين سالها ات جاده ها

 مربوط به امراض  مسري و حملة حشرات  است. حوادث بيولوژيكي

 
. همانطور كه در اين نمودار مشاهده مي شود تعداد حوادث به ويژه حوادث مربوط  12نمودار

اول قرن بيست  رشد تصاعدي داشته و در دهة 1950به آب و هواي محيط زيست از سال 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۰ 

اتفاق  يرسيده است. ازجملة اين حوادث توفانهاحادثة مهم قابل ذكر  2500ويكم به عدد 
مي را  2008و سيكلون بيرمني در سال  افتاده در كارائيب، فلوريدا  و نيو اورلئان امريكا 

هاي وادث ژئولوژيكي كه مربوط به انسانها مي باشد نيز در اين سالحبرخي ازنام برد. توان 
اخير افزايش چشم گيري داشته اند. حوادث بيولوژيكي نيز افزايش بسياري داشته و دليل آن 

آلودگي محيط در نتيجه  در گوشت خواري وانسانها افراط و تفريط و نيز افزايش جمعيت 
در دو دهة اخير ويروس ايدز ميليونها نفر  زيست به وسيلة فعاليت بيش از حد دامداريهاست.

كرده است. اين ويروس در اواخر قرن بيستم ظاهر شد. ويروسها و باكتريهاي ديگر  را آلوده
نوعي ويروس در يخهاي قطبي يافته اند. اين ويرس مربوط به  2014نيز در راهند. در ژانويه 

هزار سال پيش مي باشد و در يخهاي قطبي به خواب رفته بوده و اكنون نوع فعال شدة  30
رسي است. احتمال مي دهند كه اين ويروسها رابطه اي با از بين رفتن آن مورد آزمايش و بر 
 ) داشته باشند. Néanderthalانسانهاي نئا ندرتال (

در ايام تابستان در قطب ديگر  ،هواشناسان باور دارند كه در پايان قرن حاضر
طي بيست سال اخير به مقدار يك ميليون . د نخواهد داشتجوشمال يخ و

شده و هر سال به زمين عاري از يخ و برف در اين قطب مشاهده كيلومترمربع 
از بين رفتن اين  .درو مياز دست قطب و برفي  يصد پوشش يخدر 4تا  3مقدار 
از بين خواهد برد و آثار آن  را  ناآب شيرين جه هاي طبيعي، ذخيرة يخچال
اف زمين در هايي كه در اطر مشاهدات به كمك ماهوارهاين  بار خواهد بود.  فاجعه
 اي نيست. هههيچ شك و شب ها آن صحتده و در انجام شند ا گردش



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۱ 

 
يخ هاي كالوتهاي قطبي را ذوب كرده و جانوران قطبي  افزايش دماي زمين، 13نمودار 

محلي براي سكونت ندارند. اين تصوير بهترين نمونه از ذوب يخهاي قطبي است. عكاسي كه 
 . زة جهاني نمايشگاه عكاسي در رابطه با محيط زيست، شداين عكس را گرفته بود برندة جاي

 دات قطبي را به مخاطره انداخته است.جوذوب جزاير يخي زندگي بسياري از مو
اثر افزايش  بررا ها  ش سطح و ارتفاع اقيانوسيافزا يزانمدرستي   توان به هنوز نمي

مان ملل از طرف گروه كاري ساز شده  . گزارش ارائهدماي زمين تخمين زد
)IPCC  (خواهيم ديد كه  بعداً  صحيح نيست ودر آن  اشتباه محاسبه تا چه حد 

ها  حجم آب اقيانوس ،ر اثر افزايش دماكه باست  اين ولي مسلم. است رخ داده اي
، افزايش يافته و از سوي ديگر ها و يخ ها در اثر انبساط از يك سو و آب شدن برف

ها  ، اقيانوسدما و ذوب يخها در اثر اين افزايش .خواهد شد ها بيشتر ارتفاع آن
 د رفت.ره زير آب خواهاهاي مهمي از سي سواحل را خواهند بلعيد و بخش

بخش  2014در ماه ژانوية  ،همچنان كه در بخش اخبار تلويزيون مشاهد كرديد
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شبيه شهر ونيز ايتاليا شده  نبه ويژه شهر لند، مهمي از غرب اروپا زير آب رفته
گرم شدن سياره و تبخير  در اثرافزايش بارندگي اين آب گرفتگي به دليل . بود

درجه  6/0آب دريا ها است، هنوز آثار ذوب يخ در قطبهاي زمين با افزايش 
سطح اقيانوسها را آنقدر باال نبرده است. و چندان محسوس  نيست و سانتيگراد 
بر طبق كنفرانس  ـ ددرجة سانتيگرا2باشد تا افزايش دماي ر اما اگر قرا

انگلستان، هلند، نيويورك و مسلم است كه  ،صبر كرد كپنهاك ـ 2009دسامبر
افزايش دما و   13 شمارةدر نمودار  پاكستان همزمان پوشيده از آب خواهند شد.

 .شود ديده مي كرة شمالي زمين اهش پوشش برفي نيمكافزايش سطح درياها و 
هاي خنك  ها در اثر ورود آب اقيانوسهاي داخلي در درون  تغييرمسير جريان

ها را باال خواهد  هاي قطبي، تعداد گردبادهاي دروني اقيانوس حاصل از ذوبِ يخ
ها).  ) (تغييرات تبديل دما بين سطح و عمق اقيانوسEl Ninoنينو( برد: پديدة ال

هاي بسيار سرد در اروپا در اثر پديدة  گلف  احتمال به وجود آمدن زمستان
هايي  ، به نحوي كه اروپاي غربي زمستانشد ) زياد خواهد Gulf Streamيم(استر 

 بسيار سرد نظير كانادا خواهد داشت.
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در اثر تشديد  كاهش پوشش برفيو  افزايش سطح درياها، دماي زمينافزايش . 14 نمودار

بيشتر در اين نمودار مشاهده مي شود كه  تا كنون. ماي از اواسط قرن نوزده حالت گلخانه
 اتفاق افتاده است. 1990تا  1961تغييرات در بين سالهاي 

 
 ها در كرة زمين افزايش دما و ذوب يخ. 8

دهيم؛ يكي  شده بر روي زمين، دو منطقه از سياره را مورد بررسي قرار ميبراي 
در منطقة استوايي و ديگري نزديك به قطب شمال، كه هركدام به نحوي بارز، 

هاي  كنند. اولين مورد مربوط به برف را مشخص ميگرم شدن كرة زمين 
تشريح اثر افزايش دما بر روي سياره، از بين صدها نمونه تغييرات ليمانجارو يك

ده تا پانزده سال  اند، ظرف معروف »هاي ابدي برف«كه به  استشده مشاهده 
 هاي ابديِ برف تنها برف هاي اين كوه اين كوه برفي نخواهد داشت. ،آينده

هم  هاي آن برفآخرين كه به تدريج  استفريقا ا ةبرفي قار ةطقده، مننما اقيب
 شوند. ذوب مي
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ارتفاع دارد در دو زمان  متر  5892كه   Uhuruبه نام  قلة كوه كليمانجارو .15نمودار 

است و كليشة دوم  1993فورية  17مختلف عكس برداري شده است. كليشة اول مربوط به 
سال بخش مهمي از  7است. مشاهد مي شود كه تنها در طي  200ية فور 21مربوط به 

 ذوب شده اند.ه كالوتهاي يخي اين كو
كتاب نام ديد شايد  مي شكلاگر ارنست همينگوي كوه كليمانجارو را بدين 

سال پيش  70اين كتاب را گذاشت! او  مين كليمانجارو هاي برف را مشهورش
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و  است هاي اين كوه  از بين رفته برف رصدد50. از آن زمان تا كنون نوشته بود
 80 )،ه بودشدانجام  ميالدي 1912در سال (كه گيري  نسبت به اولين اندازه

خرين تصوير گرفته شده از تنها آ 16نمودار  .نابود شده است آن  برفاز درصد 
 قلة برفي قارة آفريقا را نمايش مي دهد.

 
 ا قلة برفي قارة آفريقا.آخرين تصوير گرفته شده از تنه 16نمودار 

بنابر تصويرهاي روزانة  قطب شمال است. شديدگرم شدن بسيار  ،ديگر ةنمون
 ييخي و برف در قطب شمال مقدار جزاير 2005سال  ، درهاي هواشناسي رهاماهو

 نشروع به گرفت 1979ها در سال  نسبت به اولين تصويرهايي كه همين ماهواره
ذوب شدن  و چه از نظر ضخامت. چه از نظر حجم است،به حداقل رسيده  ،كردند

ساكنان محلي را تهديد زندگي و  منطقه شدت اكوسيستم  ها و جزاير يخي به يخ
 .كند مي

آب شيرين بدين ترتيب عظيم بع ازمين در خطر است و من ةآيندكه هرچند 
 !دهم در بر دار منافعي برخيبراي بار   اين وضعيت فاجعهولي  ،دريز به درياها مي

طلبان از   خواران و منفعت زمين مؤسسات حمل و نقل دريايي، هاي نفتي،  شركت
اند. در زماني كه  آخر ماهيگيران به اين پديده چشم دوختهدست  هر قماش و

ها كه با  رسند، نوروژي مي خود دهي ذخاير نفتي درياي شمال به پايان بهره
گيرند با چشماني  بهره ميدريايي بارنت  از ذخاير زير به طور مشترك روسيه

ها و استفاده از ذخاير عظيم گاز طبيعي منطقه  شدن يخ مشتاق منتظر آب
بين اقيانوس يان چشم انتظار باز شدن راه دريايي جوسود ،از سوي ديگر هستند.
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و روسيه عبور كه  از سواحل شمالي اسكانديناوي اطلس و اقيانوس آرام هستند 
گذرگاه مشهور شمال  17شمارة  نموداربرسد. در  برينگ خواهد كرد تا به تنگة

همواره دريانوردان در پي راه ميالدي  16 كه از قرن شود ديده ميبه شرق دور 
از در اين راه  را جان خودحتي اين دريانوردان  زبسياري ا .يافتن به آن بودند

شكن  خي با ها همراه برخي از كشتي ،در پايان قرن نوزدهم، سر انجام .دست دادند
 اي يابي به اين مسير شد تاريخچه راه برايهايي كه  تالش  از آن عبور كردند.

 1958در سال  تنها گروهي كهيست. چندان ضروري ن  آنشرح كه مفصل دارد 
 ، اين كار راكند سفرم  ااقيانوس اطلس به اقيانوس آر مسير از كه واقعاً موفق شد

 انجام داد.  به كمك زير دريايي
اين راه به واسطة  است.مشخص شده  سرخبا خط  كت اين گروهمسير حر

هاي تجارتي، ابتدا  هاي قطب شمال، تا ده سال ديگر به روي كشتي  شدن يخ ذوب
گونه  راحتي و بدون هيچ ها (در فصل زمستان) و چندي بعد به شكن با كمك يخ

د خطري باز خواهد شد. چنين شرايطي حداقل در يك ميليون سال گذشته پدي
هزار كيلومتر است كه راه  13نيامده است. طول مسير عبور از شمال به شرق، 

درصد كاهش  40ارتباطي اروپا به ژاپن را نسبت به مسير كانال سوئز به ميزان 
 استفاده خواهد شد. خواهد داد. در نتيجه، كانال سوئز تا حدود زيادي بي

 
 گذرگاه مشهور شمال به شرق دور. 17 نمودار
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چگونگي قطعه قطعه شدن يخها در قطب شمال و مسير عبور كشتي را نمايش  18ودار نم

 مي دهد.
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 فصل دوم
 
 

 كرد؟ توان ميچه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۹ 

 

 

 علت بيماري سياره. 1
د آمدن حالت جوتازگي متوجه گرم شدن آب و هواي زمين و يا به و آيا به

يم و ا دريافته را  از قرن نوزدهم مباني اين پديده .ايم؟ به هيچ وجه اي شده گلخانه
ند كه انسان مسئول آن است. ولي واكنش در ا هبالفاصله پژوهشگران متوجه شد

در اواخر قرن بيستم برخي از  .نزديك به يك قرن ونيم طول كشيد مقابل آن،
براي مردم جهان  را اي اين پديده، يعني حالت گلخانه كوشيدند تاپژوهشگران 

به همگان نشان دادند كه  به مدد داده هاي قابل مشاهده ها  شريح كنند. آنت
اما انسان است.  زمين،اي و گرم شدن  مسئول واقعي ايجاد حالت گلخانه

 رو بودند. موانعي روبه با تشريح و تفهيم اين پديده به ديگران راه پژوهشگران در
رفت اقتصادي ـ ژه پيشيو به و يپيشرفت صنعت برابرامع بشري در جوشيفتگي 

محور  ـ ها انسان داري و چه از نظر تسهيل زندگي م سرمايهنظااز ديدگاه چه 
امروز نظام حاكم مشغولي  . دلداد تشكيل مياصلي فعاليت بشر را در قرن بيستم 

نيز به تسهيالت  ها نسانا .پيشرفت صنعتي و اقتصادي است بر جهان نيز همچنان
اند و  تفريط عادت كرده توليد و مصرف و افراط و حاصل از اقتصاد مبتني بر

ممانعت از مصرف ابزارها و ادوات و لوازم توليد شده در قرن بيستم با مخالفت 
روها و خود -ها كه همين وسيله حال آن شود. ميرو  هروب ها آن ةسرسختان

در تشديد حالت  هم بزرگيس -ها آن ةكنند هاي توليد ها و كارخانه هواپيما
صلي به دارند. آيا افراد بشر به سادگي از اين تسهيالت كه مسبب ا اي نهگلخا

 ؟نظر خواهند كرد صرف اند خطر افتادن سياره
آلپ  هاي اي به دويست سال پيش در كوه حالت گلخانهشناخت  ةتاريخچ

هاي مسطح  كه مشاهده شد قطعات بزرگ گرانيتي در بخش  هنگامي. گردد بازمي
به وسيلة  1827اي در سال  اولين اشاره به حالت گلخانه .اند ظاهر شده منطقه

سيارة زمين و فضاهاي دماي  بطةرا « نااي تحت عنو در مقاله ژان باپتيس فورنيه
 ،دان مشهور سوئدي آرنيوس، شيمي 1895نوشته شد. در سال » اي بين سياره
زمين در  جو شدنرا در گرم  ) كربن ديدي اكس CO2كربنيك(تأثيرگاز 

سال گذشت و تازه  60بيان داشت. »گلخانة گرم نظرية«اي به نام  نظريه
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زمين   جوهاي علمي شروع به تعيين مقدار اين گاز در  پژوهشگران به مدد روش
 جودر موجود  گاز كربنيكروش علمي متوجه افزايش  ابو تدريج  به ها  . آندندكر

از  اين مهم را  و ندگرديدي مقدار آن با افزايش دماي زمين كم زمين و رابطة
هواشناسان هر ساله  ،رساندند.  در پي اين آگاهي  به اطالع عموم طريق نشريات

نهايت در سال در و ند هاي قبل مقايسه كرد را با سال هاي خود ررسيب نتايج
سنگ و نفت و  (زغال هاي فسيلي بيني كردند كه اگر مصرف سوخت پيش 1967

يست و يكم  مقدار گاز بدر آغاز قرن  ،ديابادامه گاز طبيعي) به همين منوال 
 گراد سانتيدرجة  5/2دو برابر خواهد شد و دماي زمين  جودر  موجود كربنيك

 افزايش خواهد يافت.
هاي فسيلي در واقع زماني شروع  سوخت ضرورت كاستن از مصرفآگاهي به 

14Fشد چند برابر ) 1973در سال(شد كه ارزش اين مواد به طور ناگهاني 

در  .1
 30بيش از  ،به ويژه در فرانسه ،در اروپا كربنيكهمين زمان ميزان توليد گاز 

نرال دوگل شروع ژري واين كشور كه در زمان رياست جمه. درصد كاهش يافت
اكنون  همرا افزايش داد و  ها آنتعداد  ،هاي اتمي كرده بود به ساخت نيروگاه

دو نيروگاه  2012و  2010 هاي سال قرار است تا است.نيروگاه اتمي  58 داراي
مخالفان ممانعت شديد با البته كه  شوداضافه  اين تعدادبه  نيز نسل جديد

است. كشور  شده رو روبه) آن هاي خطرناك هاي اتمي( به دليل زباله نيروگاه
اتمي  هاي از همة كشورهاي دنيا از نيروگاه ، بيشفرانسه به نسبت جمعيتش

 هنوز كههم دارد  ياكتيو خطرناك بيشتر هاي راديو لهو زبا كند مياستفاده 
 بگيرد. ها آنقطعي در مورد  يتصميم نتوانسته

از  و پس بعد 1972از سال  اي عمالً گلخانه ةآگاهي نسبت به تشديد پديد
 المللي اولين كنفرانس بين 1979سپس در سال . د آمدجوبه و كنفرانس استكهلم

                                                 
زمان جنگ اسرائيل با اعراب، كشورهاي عضو اوپك به غير از ايران،  در 1973اكتبر سال  17تا  16در فاصلة . 1

كنند گرفتند. در اين  در نشستي در كويت تصميم به قطع صدور نفت به كشورهايي كه از اسرائيل دفاع مي
گيري به ويژه ملك فيصل خواستار قطع كامل صدور نفت به امريكا و هلند شد. در اثر اين تصميم،  بهاي  تصميم

دالر رسيد. كمبود نفت در كشورهاي غربي دستپاچگي  18دالر به  09/2ت به طور ناگهاني از بشكه اي نف
هاي فسيلي پرداختند و در  جويي در مصرف سوخت نظيري ايجاد كرد. به ويژه كشورهاي اروپايي به صرفه بي

اين كار پيشي گرفت تا هاي اتمي به شدت گسترش يافت. فرانسه از ديگر كشورها در  نتيجه ساخت نيروگاه
كند. در حالي كه  هاي اتمي تأمين مي درصد برق مورد نياز خود را از طريق نيروگاه 80جا  كه هم اكنون  آن

اي چون اتحاد شوروي سابق، انگلستان و آلمان  متوسط توليد برق به كمك نيروگاه اتمي در كشورهاي پيشرفته
 كند.) درصد تجاوز نمي 17از 
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 ايجادبار مسئلة نخستين براي  1985در سال  .ار شدزدر ژنو برگ در اين مورد
مطرح گرديد و پژوهشگران اعالم داشتند كه  مينمحافظ ز نواوز اليةاي در  حفره
اي  ويژه ةمنحصر به منطق جوآلودگي محيط زيست و افزايش گازها در  ةپديد

با  پژوهشگران 1987در سال  .شود ميبلكه شامل تمامي سياره  ،نيست
سال هزار  400هاي قطب جنوب به اين نتيجه رسيدند كه در  يخ ازبرداري  نمونه

اهش مقدار گازهاي يا كاي مستقيم بين دما و افزايش  طهگذشته همواره راب
گاه  در اين دوران از عمر زمين هيچ د داشته است وجوزمين و جود در جومو

  گروه 1988در سال  بيشتر نبوده است. گراد سانتيدرجة  4تغييرات دمايي از 
IPCCشركت گرديد.ار گزبر در الهه آن جهاني ستشكيل شد و دومين كنفران 

را همواره  كربن دي اكسيدمتعهد شدند كه توليد گاز كنفرانس در اين كنندگان  
در  همچنينزمين گردند.  جودر  آنروية  ثابت نگه دارند و مانع از افزايش بي

15Fاي جهاني بودجه   1991سال 

  از سوي كشورهاي  -رت داوطلبانهالبته به صو - 1
اي  كنندة حالت گلخانه اهش مقدار گازهاي تشديدخصوص كصنعتي در ةپيشرفت

اين بودجه بالغ بر چند ميليارد دالر  )2014(در حال حاضر در نظر گرفته شد.
پروژه در بارة حفاظت از محيط زيست  50بيش از  ،و در سرتاسر جهان است
 دارد.

 كنندة  اهش مقدار گازهاي تشديدكو جهاني دربارة ي اولين تصميم جد
 1992در كنفرانس ريودوژانيرو در سال  ،يككربن ويژه گاز  به و اي حالت گلخانه

 كربن گرفته شد و كشورهاي صنعتي متعهد شدند كه مقدار توليد دي اكسيد
در  IPCC  نگه دارند. 1990توليد اين گاز در سال  نصاب حد درخود را همواره 

در گزارشي اعالم داشت كه دماي زمين تا پايان قرن بيست و يكم  1995ال س
روشني  در اين گزارش به .افزايش خواهد يافت گراد سانتي ةدرج 5/3تا  8بين 

ناشي ي به دليل افزايش گازهاي مختلف جواعالم شد كه افزايش دما و تغييرات 
نيافته   چندان توسعه فعاليت بشر است. در آن زمان هنوز چين و هندوستان از

كشورهاي  اي سهم هريك از مقدار توليد گازهاي گلخانه 19 بودند. در نمودار
كه هنوز مردم چين و  شود مي. در اين نمودار مشاهده بينيد مي را  ناجه

 .كنند ميزندگي ن ييانمريكاابه ويژه و  هندوستان مانند مردم كشورهاي غربي
يك پنجم سهم مصرف هر  كمتر از ينديا ه يزيرا سهم مصرف هر فرد چين

 مريكايي است.ا
                                                 
۱. Global Environment Facility (GEF), WWW.theGEF.org. 

http://www.gefweb.org/
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بسيار  سائلم بيانگر اين نمودار .اي حالت گلخانه ةكنند توليد گازهاي تشديد.  19 نمودار
و از سوي  دهد ميكردن جهان نمايش  از يك سو سهم هركشور را در آلودهزيرا   است،مهمي 
  زيانتوليد  در افراط ودر مصرف انرژي  رافصنسبي مردم برخي از كشورها را در ا سهمديگر 

يك كانادايي و يا به ستراليايي، يك اكه  شود ميمشاهده  . مثالًكند ميگازها مشخص  بار
 رنگينوارهاي ارتفاع  .مريكايي چه سهم مهمي در آلوده كردن محيط زيست دارنداويژه يك 

كمتر  هندوستانيهر راي بكه  .استبر حسب تن (معادل گاز كربنيك) نمودار مصرف هر فرد 
 در سال تن 5/7براي هر ايراني و  ن در هرسالتُ 25 نزديك به ييامريكاهر براي  و تن 2از 

 12، 11و روسيه به ترتيب تن و انگلستان، آلمان 9هر فرانسوي يا ايتاليايي نزديك به  .است
از اين نمودار  هر بخش سطح  كنند. تن در سال انواع گازها را به جو زمين منتقل مي 13و 

 است. و معرف مقدار انتشار گاز از سوي اين كشور در جو زمين معرف جمعيت آن كشور
 (در معيار گازژيكاتن گاز 5معرف انتشار  ي رنگمربع مستطيل در باالي نمودار و خاكستر

CO2 ( 3/1تقريبا سه سانتيمتر  است كه معرف رنگ  بخش صورتيطول براي چين  .است 
ت اين كشور است.سطح هر بخش معرف مقدار انتشار ساالنه هر كشور مي ميليارد جمعي

تن و  گيگا 2/5جمعيتميليون  300با  باشد. با يك محاسبه ساده مي توان گفت سهم امريكا
 دميليار 2/1هندوستان با  در سال است. تن گيگا 5/4ميليار نفر  3/1سهم كشور چين با 

ند. البته اين نمودار مربوط به سال سال توليد مي كدر  تن گاز كربنيك گيگا 1تنها  جمعيت
است و تا كنون مقدار توليد گاز كربنيك چين در اثر پيشرفت اقتصاديش بيشتر از  2004

 اين شده است.
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توليد گاز  و مقداركشورهاي جهان  آلوده كننده تريننام  .5در جدول
CO2در  شر شدة در جورا بر حسب مقدار گاز  منت آنها تشديد كنندة دماي زمين

و نسبت درصد سهمية هر يك را در آلوده  ارائه كرده )1999ـ  2007سالهاي(
 .كردن محيط زيست مشخص كرده اند

 
 

 نام كشور
 یاگلخانه  مجموع گاز

 CO2ميليون تُن 
درصد 
 جهاني

% 

 توليد هر نفر
 CO2تُن 

 Co2توليد تحول
 )1990ـ  2007(

 +6/170 5/4 9/20 6071 چين
 + 6/18 1/19 9/19 5769 امريكا
 ـ 2/27 2/11 4/5  1587 روسيه

 + 7/124 1/1 5/4 1324 هندوستان
 + 1/16 6/9 2/4 1236 ژاپن
 ـ 16 7/9 7/2 4/798 آلمان
 + 5/32 3/17 9/1 9/572 كانادا

 ـ 4/5 6/8 8/1 523 انگلستان

 + 8/165 5/6 6/1 466 ايران
 + 5/49 1/4 5/1 438 مكزيك
 + 10 3/7 5/1 437 ايتاليا

 + 5/52 7/18 3/1 396 استراليا
 + 9/4 8/5 2/1 369 فرانسه

 + 7/121 7/14 2/1 358 عربستان
افريقاي 
 جنوبي

345 1/1 2/7 8/35 + 

 + 5/67 6/7 1/1 344 اسپانيا

. كشورهايي كه بيشترين مقدار گاز تشديد كنندة حالت گلخانه اي را در جو  5جدول 
 ينجا كشورما رتبه نهم را در آلوده كردن محيط زيست دارد.منتشر مي كند. در ا
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 محيط زيست و شهرهاى ما.  2

بنابراين  اشتغال داشتند.كشاورزى و دامدارى عمدتاً به در قرون گذشته، مردم 
تدريج با  هبودند. ولى ب پراكندهدر نواحى قابل كشت  اغلبزمين  ةن كراساكن

السير،  سريع ةدامدارى و پيدايش وسايل نقلي شدن كشاورزى و  صنعتى و مكانيزه
 تدريج روستاها از بين رفتند.  هب ند ور شهرها در كنار يكديگر متمركز شدمردم د

نسبت درصد جمعيت در قاره  و  2013جمعيت جهان در سال .6در جدول شماره
سالهاي  هاي مختلف زمين به رنگ آبي آورده شده است. و نيز جمعيت جهان در

پيش بيني جمعيت جهان  به رنگ سبز ارائه شده است. سرانجام1999ا ت 1750
داده شده نفر ميليون حسب، تمام اعداد بربه رنگ سرخ 2150و  2050در سالهاي 

 .اند
 

 %  20013 2150 2050 1999 1950 1900 1850 1800 1750 منطقه

 100 7.162/119 9746 8909 5978 2521 1650 1262 978 791 جهان
/1.110 2308 1766 767 221 133 111 107 106 آفريقا .635  15/5 
 60 271/4297 5561 5268 3634 1402 947 809 635 502 آسيا
 10/4 742/452 517 628 729 547 408 276 203 163 اروپا

آمريكاي 
التين و 
 كارائيب

16 24 38 74 167 511 809 912 
 

616/645 
 

8/6 

آمريكاي 
 شمالي

2 7 26 82 172 307 392 398 
 

355/361 
 

 
5/0 

 0/5 38/304 51 46 30 13 6 2 2 2 اقيانوسيه

جمعيت و نيز 2150پيش بيني آن تا سالو  جمعيت جهان در سه قرن گذشته .6جدول 
 بر حسب ميليون نفر. و جمعيت نسبي(%) هر قاره ميالدي 2013كنوني جهان در سال 
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و يك قرن بعد به يك  ميليون نفر بود 978زمين  ةجمعيت كر 1800در سال 
به بعد  1950از  .يعنى عمالً دو برابر شد ؛ميليون نفر رسيد 650و  ميليارد

ميليارد و  5 به 1990ميليارد و در سال  5/2ابتدا به  ،افزايش به صورت تصاعدى
كره زمين بر اساس  جمعيت سرانجام نفر رسيد. ميليارد 6به تا پايان قرن بيستم 

ميليون نفر  46ميليارد و  7بيش از  2012اكتبر در  اداره آمار آمريكابرآورد 
 162ميليارد و  7به  2013د در سال ناكنون مشاهده مي كن .بودشده برآورد 

جمعيت  2020در سال  ها بيني طبق پيش هزار نفر رسيده است. 119ميليون و 
ميليون نفر  56ميليارد نفر خواهد شد. در حال حاضر حدود  1/8 بيش از  جهان

 شود. زمين افزوده مى ةال بر جميعت كردر هر س
 

افزايش جمعيت  مرگ در روز تولد در روز
 در روز

 152.380 نفر106.465 نفر258.845
  .2014فوريه  26افزايش جمعيت در روز مرگ و تولد، . 7 جدول

توانيد در هر  ميhttp://www.worldometers.info/fr ت ساي با مراجعه به(
وضعيت سياسي  ،ها جنگل نرفت ازبين ها، انسانو مير مرگ  تولد و آمار لحظه

 ).جهان و آلودگي محيط زيست را  ببينيد
 
  :گلخانه اي را جذب مي كنند هاي ) موادي كه گاز 2ـ 1(  

همانطور كه پيش از اين گفتيم آب آقيانوسها و در ياها مي توانند مقدار زيادي از 
اين گاز ها به صورت  .كنند گاز كربنيك موجود در جو زمين را در خود حل

ب و به نام اسيد فرضي ( كربنيك اسيد) با كلسيم و سديم و منيزيم آمحلول در 
كربنتها و  ،كيب شدهمحلول درآب در ياها ترو ساير فلزات قليايي و قليايي خاكي 

بي كربنات ها را تشكيل مي دهند. اين تركيبات مقداري به صورت محلول در 
ته نند و مقداري ديگر به صورت رسوب در ته اقيانوسها آب دريا باقي مي ما

اين پديده در حالتي انجام مي گيرد كه تعادلي بين گاز كربنيك  نشين مي شوند.
محلول در آب بر قرار باشد. اما متاسفانه در اثر افزايش گاز موجود در جو و مقدار 

ر در ياها قادر به و ساز افراد بشر اين تعادل به هم خورده و ديگ سوختو ليت افع
 جذب تمامي گاز كربنيك توليد شده نيستند. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 .سنتز در ختان در روز است توومي كه جاذب گاز كربنيك است عمل فعامل دو
بنيك را جذب كرده و آنرا با عمل راهان مقدار زيادي گاز كگيبا اين پديده 

ع از جذب ديل به قند و سلولز مي كنند. در اينجا نيز دو عمل مانوسنتز تبتوف
همان اشباع شدن جو از تمامي گاز كربنيك موجود در جو مي شود. عامل اول 

گاز كربنيك است. عامل دوم  بريدن جنگلها به وسيله انسانها و تبديل آنها به 
 جاده و مسكن و كشت موقتي و فصلي شده است.

 ها ناتوسط انساند  زمين ةهاى سيار ى دنيا كه در واقع شُشها جنگلچهارم  هس  
اند. متأسفانه احتياجات صنعتى مردم جهان اين عمل را الزامى  از بين رفته

ميليون كيلومتر  11زمين در حال حاضر حدود  ةى كرها جنگلكند.  سطح  مى
مريكا ا ةميليون كيلومتر مربع) در قار 5/9بيش از نيمى از آن ( كهمربع است 

درصد اين  33تا  18بين  2000سال  تاشد كه  بينى مى واقع شده است. پيش
 2000تا سال  1990از سال  FAO(16F1بنا بر گزارش( اند. از بين رفته ها جنگل

 2005تا  2000و نيز از سال ميليون هكتار جنگل از بين رفته  2/14نزديك به 
 20نمودار  FAOبنا بر  ميليون هكتار ديگر از بين رفته است. 2/15بيش از 

مشخص كرده و نيز پيش بيني  2010تا سال 1990جنگل زدايي را از سال 
 مي دهد./ را نمايش  2020جنگل زدايي تا سال 

 
 

                                                 
۱ Food and Agriculture Organization  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27alimentation_et_l%27agriculture
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&ei=UqYYU_uFC6f9ygPxwIL4DA&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw&sig2=yppWxvd72yymQI0g94kHdA&bvm=bv.62577051,d.bGQ
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  ۲۰۲۰و پيش بينی تا سال  ۲۰۱۰تا سال  ۱۹۹۰ ي از ساليجنگل زدا 20نمودار

 

 

تا  2000بين سالهاي  سازمان بين المللي كنترل غذا و كشاورزي اظهار مي دارد
است. ميليون متر مكعب درخت به طور مخفيانه قطع شده  100بيش از  2010

رار داهيم، مي توان ديواره اي ده باندي از اگر تنة اين درختها را كنار يك ديگر ق
 احداث كرد.( خط استوا) زمين سيارة  در محيطتنة درخت به نحو چسبيده بهم 

در هر سال  نگلج هكتار ميليون 13در حال حاضر  ،سازمان گزارش همينبنا بر
از بدو خواه با اطالع كشور مربوطه و خواه مخفيانه از سطح زمين قطع مي شود. 

مريكا از اي ها جنگلدرصد  90،پوستان اروپايي سفيد ةوسيل مريكا بهاه قار شناخت
ميالدي به طور متوسط هر سال  2000تا  1995از سال  اند. بين رفته
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محاسبه  اي به اين لحظه اند.  رفته  بينامريكا از هاي  گلنميليون هكتار از ج 98/1
  17F1!گل از بين رفته استزمين فوتبال جن 7كنيد: در هر دقيقه معادل سطح دقت 

راهى زندگى خود را تأمين كنند. هر از  كه ناچارند نيافته توسعهمردم كشورهاى  
درصد افزايش يافته  145بيش از  1985تا  1950صنايع چوبى در مناطق حاره از 

 ها جنگلمريكاى جنوبى و يا در جنوب غربى آسيا، ااست. در كشورهاى واقع در 
ى زامبال در فيليپين ها جنگلدهند.  عى مردم را تشكيل مىتنها منبع درآمد طبي

فرصت از فريقا اميليون هكتار). در  2/5اند( درصد از بين رفته 78 يزانعمالً به م
از سوي اند.  اين قاره باقى مانده ةى اوليها جنگلدرصد  20و تنها  دست رفته است

ن كشور مسئوال ى براىبزرگزيست دردسر  مدافعان محيط كوششتالش و ديگر 
اين  ةو توسع واقع استى آمازون در اين كشور ها جنگل .برزيل ايجاد كرده است

محاسبات بانك جهانى،  بربستگى دارد. بنا ها اين جنگلكشور به صادرات چوب 
ميليون  4 هنوز اين، به رغمو  است از بين رفته ي آمازونها جنگلدرصد از 12

يك سوم سطح تمام  زةبه انداو سعت ايران) كيلومتر مربع (تقريباّ سه برابر و
هاى غنى است كه با  دولت ةباقى مانده است. وظيف از آنزمين،  ةى كرها جنگل

خير در أهاى زمين شوند. هر روز ت شُش نابوديكمك مالى خود به برزيل، مانع از 
خواهد زمين ة گيرى، بيش از يك سال اثر منفى بر روى سالمت كر اين تصميم

سوزى  و آتش ها ناها، طوف ، زلزلهها نافش وادث طبيعى از قبيل آتش. حداشت
ولى  اند. د داشتهجوهايى هستند كه طى دوران عمر زمين و مصيبت ها جنگل

هاى  و زخم دل با جنبش حياتى سياره بوده در حال تعا ها واره اين آسيبهم
ى ايجاد شده به ها فاجعه اما. يافته استطبيعت التيام  ةبه وسيل ها آنحاصل از 

ها و  ، شاهراههبه جاى جنگلى كه بريده شد .ناپذير است  بشر برگشت وسيلة
آسايى  شود. انسان در حال از بين بردن تعادل معجزه ظاهر مى هاى آسفالت جاده

  هاى فتوسنتز در اثر فعاليت سلول ،ميليارد سال بر روى زمين 4است كه طى 

                                                 
۱. http://www.notre-planete.info/actualites/actu_destruction_forets_vierges.php 
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. تحول سطح 22در نمودار   د آمده است.جواوليه تا گياهان كنونى به و ةكنند
را در مناطق مختلف جهان ارائه  2005تا  2000و 2000تا 1990جنگلها را بين 

 كرده ايم.

 

 

 
مريكاي در ا . در اين نمودار مشاهد مي شود.  تحول سطح جنگلها در جهان22نمودار

يي شده و جنوبي، افريقا و آسياي جنوبي و جنوب شرقي به چه معياري جنگل زدا
در اين سالها مقداري جنگل به وجود سياي غربي و شرقي و اروپا آخوشبختانه در روسيه و 

 7)و مقدار  2000ـ  1990ميليون هكتار در دهة ( 9آورده اند. ولي به هر حال مقدار 
 سال اول قرن بيست و يكم جنگل زدايي شده است 5ميليون هكتار تنها در 

 ةاثر تغيير محل خورشيد و منظوم شناسى، بر ى مختلف زمينها نادور در 
زمين اتفاق افتاده است.  ةبرروى كر بسياريشمسى در كهكشان ما، تغييرات 

نظام هاى زياد، در  بارندگى تعدد خشكسالى و برعكس ايام داراىى مها نادور
فريقا و آسيا ااعظم  بخشاند. زمانى  تعادل طبيعى سياره تحوالتى ايجاد كرده

به طور  ها جنگلايم كه  اى واقع شده اكنون در دوره ز جنگل بود. اپوشيده 
فريقا به طور طبيعى كوير هر سال به احال از بين رفتن هستند. در  طبيعى در
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نظير  ،، ولى در يك خشكسالى ناگهانىيابد كيلومتر مربع گسترش مى 2 ميزان
لومتر مربع هزار كي 650از  بيش باره، يكروي داد 1983 - 84چه در سال  آن

 متحد فرانسه)كوير گسترش يافت. سازمان ملل مساحت(يعنى دقيقاً معادل با 
 ةميليون كيلومتر مربع از سطح زمين به وسيل 32معتقد است كه در جهان 

مقابله با كشور دنيا به  60 در نفرميليون  66شود و زندگى  تهديد مى كويرزايي
در كشورهاى جهان سوم  ين مردمان. ناگفته پيداست كه  اغلب اآن بستگى دارد

 هستند.
هاى جنوب سيبرى كه خاك چندان  استپ و مريكااهاى وسيع  در دشت    

 ةدماى مجموع كر افزايششدن ظاهر شده است.  حاصلخيزى ندارد، عالئم كويرى
زمين به علت فعاليت صنعتى بشر و بخصوص توليد گاز كربنيك، باعث افزايش 

 ة، درباراولفصل افزايش خشكسالى شده است. در حرارت و در نتيجه  ةدرج
 .سخن گفتيم، است جواز افزايش مقدار گازها در  ناشي ى كها هانگلخ ةپديد

هاي باستان و چه در زمان  امپراتوري دورانچه در  ها جنگلاز بين بردن 
هاي زمين  ريه ها جنگلبشر است. زيرا  بار  خطاهاي فاجعهترين  بزرگاز  ،كنوني
آن  يو به ازا كنند ميشده در سطح سياره را جذب  گازهاي توليد و هستند

 .كنند ميدات را توليد جوزندگي مو ةحياتي براي ادام ةيعني ماد ،اكسيژن
هاى مختلف بشر، خواه در خود درياها و خواه از  آب درياها به علت فعاليت    

، ريزند ميبه درياها  يتدر نها كه ،ها رودخانه به يافته  راهشيميايي كودهاى  طريق
زندگى آرام و  ،ها سال انواع جانوران دريايى كه طى ميليون .آلوده شده است

. اند دادند، در حال از بين رفتن ادامه مى درياهاهمراه با تحول خود را در اعماق 
 دريايى در جانوراندرصد نژادهاى مختلف 10دانشمندان باور دارند كه بيش از 

 ريودوژانيرو، جمله لندن،جهاني از  دمتعد  هاي كنفرانس در اند. از بين رفتن رفشُ
شناس و كارشناسان محيط  كه با حضور هزاران پژوهشگر و زيست ...كيوتو و 

باوردارند كه بايد كننده  شركت دانشمندان ة، هماستزيست جهان تشكيل شده 
اجرا  به و شود براى دفاع از محيط زيست گرفته اي گستردهتصميمات  عتسر به

 . درآيد
هزار هكتار در اختيار  15، هر فرد بيش از ها نادر آغاز پيدايش و تحول انس    

هكتار به ازاى  5/1و اكنون به  ،هكتار 3به  اين ميزان داشت. در آغاز قرن بيستم
دات جو، سطح قابل استفاده براى ساير مواساس همين هر نفر رسيده است. بر

است. انتخاب مصنوعى گياهان و حيوانات اهلى در  تهاهش يافزمينى و نباتات ك
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 ةبراى آيندديگر اى  بشر، خود فاجعه از ديدهاى نامرغوب  گونهمقابل از بين رفتن 
گذارى  نام زمين شناخته وروى  بر يگياه گونةهزار  250سياره است. بيش از 

 .د ندارندجوديگر و ها آناز  گونههزار  25تا  20اند، ولى اكنون  شده
 كه ،د داشتهجوها هزار نوع گياه خوراكى و در محيط زيست ما بيش از ده    

بشر بوده است. ولى انتخاب مصنوعى  ةهزار نوع آن مورد استفاد 3شايد بيشتر از 
اقتصادى آن، سبب  توجه خاص به بازده و پيشرفت صنعت كشاورزى و بخصوص

و  شوند  بشر نگه داشته ةقابل استفاده به وسيل يِگياه گونة 150 تنهاشده كه 
 90، گونه 150از اين  گونه 29د. ونو يا از بين بر شوندمابقى يا به حال خود رها 

، سيب زمينى، نخود، لوبيا جودرصد مواد خوراكى ما از قبيل برنج، گندم، ذرت، 
كنند.  درصد كالرى الزم براى بدن ما را تأمين مى 52دهند كه  تشكيل مى را و...

نوع سيب درختى  10از   فرانسه بيش بازار در ،به بعد 1970 دهة ىها از سال
د جوهزار نوع سيب درختى و2كه در قرن نوزدهم بيش از حال آن ؛شود ديده نمى

نوع انگور افتخار  400به داشتن بيش از ايران  ةداشته است. شعراى قرون گذشت
نوع  20انگور شايد از ايران انواع  هايكشاورزى و بازارمزارع اكنون در  ؛كردند مى

 تجاوز نكند.
 به آخرين روزهاي زندگيدرحال نزديك شدن  ،با توجه به اين ارقام و آمارها

مانند مسافران ه ها نايم. ما انسهست -ها ناويژه براي انس به - سيارة زمين در
و توجهي به خطراتي  رويم ي تاريك در اقيانوس پيش ميدر شب ،يتانيكاكشتي ت
خواهي  خود عيندر  ،كنان رقصو خنده بر لب . كنيم داريم نمي خود برابركه در 

آن  مسافرانرسد. اگر  مياز راه هان لحظة آخر نوشيدنيم كه ناگو  خوردنمشغول 
مشاهده را  يخي و غرق شدن ةهاي مشخصي از برخورد با جزير كشتي نشانه

زمين  ةيارها بر ما ساكنان س هاست كه اين نشانه سال ،، برعكسندبود كردهن
آلودگي محيط زيست به ويژه در شهرهاي  ،پياي پيها نا. توفستا هويدا شده

 و گياهان، جانوران مختلف هاي گونه وسيتي، انقراضچون تهران يا مكزيك يبزرگ
براي  هاي ما ايجاد نكرده است. تغييري در روش زميني، ذخاير زير حد تاراج بيو 

ايش جمعيت، وضعيت اقتصادي، از بين : افزشناخت آمارهاي مختلف در باره
سايت زير را به رايانه  ،بردن جنگلها، مرگ و تولد و بسياري از اين گونه آمارها

 خود دهيد.
http://www.worldometers.info/fa/ 
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چه گفته شد بر  مراتب بيشتر از آن  هبراثر پيشرفت علم و صنعت، مسائلى ب
ين كتاب خارج است. جاى اميدوارى است ا سياره اتفاق افتاده كه از حوصلة روى

 و آگاه ها را به روشنگري آن ،كه وجدان بيدار دانشمندان متوجه اين خطر شده
. روز به روز تعداد مقاالت و واداشته استن جهان زاران و كارگمسئوالسازي  

 شود و اقدامات بيشتر مىدر اين خصوص در غرب  انتشاريافتههاى  كتاب
به  متحد كشورهاى مختلف جهان و بخصوص سازمان مللاز طريق  گوناگوني
د تا شوواقعاً بيشتر  ملل در آينده قدرت سازمان رود كه ميو اميد آيد  عمل مي

 ميليارد سال تحول زمينى را نجات دهد. 4ناچار كند و ميراث  ةبتواند چار
 .ساير نقاط زمين استآسيا به مراتب بيشتر از ةقار در افراد بشر تيجمع 

اروپاست. حدود  ةبرابر بيشتر از قار 6فريقا و ا ةبرابر بيشتر از قار 5 آسياعيت جم
  اند.  ساكن بيشتر در دو كشور چين و هند ة آسياميليارد نفر جمعيت قار 298/4

مي بينيد سهم چين و هند  از دايره اي كه جمعيت  23همانطور كه در نمودار 
كشورهاي  گروهكشور به تازگي به  اين دوجهان را نمايش مي دهد بيشتر است. 

سازي جهان   اند و با جمعيت زيادي كه دارند، در آلوده پيوسته جهانصنعتي 
ها كه تا ده سال پيش هر نفر يك دوچرخه  خواهند داشت .چيني بيشتريسهم 
اقل يك خودرو داشته  هر خانواده حد ها، مانند اروپايي كه اند اكنون مايل ند،داشت

 كيلومتر 100طي رو  هر خود توان فهميد كه مي اي ساده محاسبهباشد. به كمك 
كيلوگرم از  50تا  25و  سازد فضا رها مي در CO2كيلوگرم گاز 40تا  20 ،مسافت

مريكايي در اهر فرد ،  5جدول طبق .كند ميرا مصرف  جود در جواكسيژن مو
تن و  7/18 تن ، هر استراليايي 3/17، هر كانادايي تن  1/19 يزانم 2007سال 

كه  حال آن سازد.  ميروانة جو  يككربنگاز تن  6/7هر اروپايي به طور متوسط 
تن از اين  1/1كمتر از هندي  نفر تن و يا هر  5/4 فرد چيني هر ،در همين سال

   .است فرستاده جوگاز به 
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ه كرده اند. . در اين نمودار جمعيت جهان را بر حسب تعداد نفرات هر كشور آرائ23نمودار    

دايرة فوق را مي پوشانده  درصد ٦۰"چين و هندوستان بيشترين جمعيت را دارند كه تقريبا
. ايران به رنگ سرخ در و سپس جمعيت ساير كشورهاي دنيا را به رنگهاي متفاوت آورده اند

 رديف يازدهم قرار دارد.
 ةت كنونى كرجمعي نفر ميليارد  2/7بيش از نقل و انتقاالت و تأمين مايحتاج  

زمين احتياج به مصرف انرژى و پيشرفت صنعت شيمى، پتروشيمى و شيمى 
به بعد توسعه و  ميالدي 1800  كشاورزى دارد. صنعت و دانش شيمى كه از

 ةن كركه بدون آن زندگى براى ساكناگسترش يافت، اكنون به جايى رسيده 
فت، بهداشت، احتياجات ما، تغذيه، پوشاك، نظا ةزمين غيرممكن است. هم

 هشود. ولى همين صنعت ب اين صنعت تأمين مى ةكشاورزى، دامدارى و... به وسيل
هاى  و فاجعه ها با تصادف ،و از بدو پيدايش استمحيط زيست  ةكنند شدت آلوده 

 ،از شمال تا جنوب و عظيمى همراه بوده است. شهرهاى ما از غرب گرفته تا شرق
ها  اند. ميليون قابل تنفس رسيده غير و آور اختناق يها به حالت دود كارخانه ر اثرب

در حال مسموم  - ترديد بي همچنان ولى –تدريج  هنشين ناخودآگاه و ب شهر
شوند تا در  سن كمتر مسموم مى ةدر كنار رودخانمردم شدن هستند. مسلماً 

بنابر د اين، جوشهر مكزيكو، آتن، تهران، توكيو، ميالن، كلكته و يا امثال آن. با و
ن ادر پاريس انجام گرفت، ساكن 2009هاى دقيقى كه در زمستان  گيرى اندازه

 دگوگر، 2009 ةدر ماه ژانوي خود نگران باشند. ةنسبت به آيند اين شهر نيز بايد
به مراتب  موجود در هواي پاريس (NO)منو اكسيد  ازت و(SO2)اكسيد  دى

نى  بود. در برخى از نقاط سازمان بهداشت جها مصوبِ بيشتر از مقدار مجازِ
د جومتر مكعب هوا و در هر سانتياكسيد  دىگوگرد ميكروگرم  440پاريس، 

زمين به شمار  ةهاى سالم كر پاريس جزو پايتخت كه اين ه رغمب –داشته است 
در همين شهر پاريس و بسياري از شهرهاي فرانسه در اثر عدم بارش به  آيد. مى
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آلودگي به حدي بود كه تمام وسايل  2014مارس  16تا  8درهفته مدت ده روز 
نقليه عمومي را در تمام كشور رايگان ابالغ كردند و ورود خودروها را به شهر 

مارس  16پاريس زوج وفرد كردند، خوشبختانه در اثر بارش باران، آلودگي بعد از 
 برطرف شد.

عان سرسخت ى از مدافشناس مشهور فرانسوى و يك زيست ،به گفته ُرنه دومون  
آلودگى شهرها درحال مسموم كردن تدريجى «ط زيست: يحجهان سوم و م

به او حق  ارقام موجودو متأسفانه اعداد و  .»زمين است ةنيمى از جمعيت كر
هر روزه  جوايم كه آلودگي هوا و  سال به جايي رسيده 20. اكنون بعد از هندد مى

  گيرد. زمين را مي ساكنانجان هزاران نفر از 
ما را چنين  شهرهاى ما، اين چرا ؟ايم جا رسيده چگونه به اينبايد پرسيد كه 

 كيست؟ ي اين وضعكنند؟ مسئول واقع مسموم مى
، خودخواهى و فردگرايى افراد بشر گواردر حقيقت مسئول واقعى اين شرايط نا    

 ةشده از لول و گاز خارج شود مي ى روز به روز بيشترشخصاست. تعداد خودروهاى 
هاى روى زمين است. هيچ چيز  چهار برابر بيشتر از دودكش كارخانه ها آناگزوز 

تواند به اين افراد بفهماند كه صرف وقت بيهوده در ترافيك انبوه  و هيچ كس نمى
در حال  ةو نه كمكى به سيار ها آنزمين نه به نفع  ةو مصرف ذخاير نفتى كر

هاى خود بر سر  اساس آراى ملت بر هاى غربى نيز كه . دولتمي كند احتضار ما
پوشى   در قبال چشم ها ند. آندهندگان خود داشتن رأى ، به دنبال راضى نگهندكار

را بر سالمت محيط  سازي زمين، موفقيت اقتصادى صنعت اتومبيل ةاز سالمت كر
حال  .كنند در شهرها جلوگيرى نمىخودروها و از ازدياد  دهند ميزيست ترجيح 

عمومى مانع از  ةوسايل نقلي ةشبك ةانند با سياستى مناسب و توسعتو كه مى آن
 . بكاهندآلودگى محيط زيست  از ،ورود خودروها به شهرها شده

هاى دستگاه تنفسى و آلرژى و  ن شهرهاى بزرگ اغلب مبتال به ناراحتىاساكن
ى تهران و بخصوص در مركز شهر، هوايى كه تنفس ها نااند. در اغلب خياب آسم
 گيرقدر در ، ولى متأسفانه آنشود ميهاى ما  كنيم باعث سوزش ريه مى

، يعنى مهماساسى و  ةزندگى هستيم كه به اين مسئل ةهاى روزمر گرفتارى
امروز براي  ممكن است گذريم. اعتنا از آن مى و بى نهيم ميسالمتى خود، وقعى ن

ژوهشگران ولي پ ،نباشد شخيصها چندان قابل ت اين آلودگي از مردم بسياري
آلودگى هواى  ناشي ازآمارى از تلفات  هستند.نگران آيندة نوادگان ما  عميقاً

ولى در شهر  تنها با ارائة تصويري از تهران اكتفا مي كنم،  تهران در دست ندارم
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تلف  اين خاطرهزار نفر به  10، ساالنه شت مكزيكوزير بهدا ةبنا به گفت ،مكزيكو
ميليون خودرو  3ميليون جمعيت دارد.  20ش از بي در روز شوند. اين شهر مى

هزار  130هزار كاميون و  250هزار تاكسى،  80هزار اتوبوس،  10شخصى، 
كنند.  تن گرد و غبار مسموم در هوا پخش مى هزار 11كارخانه، روزانه بيش از 

درصد  20مترى از سطح دريا قرار گرفته و اكسيژن آن  2240در ارتفاع  مكزيكو
مترى را  400 ةتوان فاصل زحمت مى هكسيژن كنار درياست. در روز بكمتر از ا

مدارس را تعطيل  ، بارهاها به علت آلودگى شديد هوا تشخيص داد. در زمستان
 ةكارخان 500، از ندخوارى و تقلب مشهور ن دولت كه به رشوه. مأموراكنند مي

انندگى پرداخت دند. جرايم ررا تعطيل كر واحد 5 ، تنهامحيط شهر ةكنند آلوده
با  كه بخواهد شهر ست به هر نقطةتوان رشوه مىپرداخت با  هركس د وش نمى

بسيار  ي مكزيكوخودروهابه علت فقر، اغلب د. شووارد  اش خودرو شخصى
  .هستندمنواكسيد كربن  فرسوده و مولد

مارچلو ابرارد كه به  ،مكزيكوشهردار  ،2006از سال گفتني است كه اما 
حمل و نقل بار و مسافر  مورداساسي در  اقداماتي ،خود واقف شدهآلودگي شهر 

يكي از اقدامات مؤثر وي، ممنوع ساختن تردد خودرو در مناطق  است. انجام داده
 به روزهاي در پي اعالم يكي از و 2008 مارس 12و در ا وسيعي از شهر است.

را  ها ناخياب بسياري ازعبور از  .تصميمي انقالبي گرفت ،هميشگي ةآلودشدت  
رايگان  به هايي را اسر شهر دوچرخهكرد و در عوض در سرممنوع براي خودروها 

 .در اختيار مردم قرار داد
و اما در تهران باوجود ممنوع الورودكردن خودروها در ساعاتي از روز و زوج و 
فرد كردن بخشهايي در باالي شهر هواي تهران در ايام زمستان به حدي آلوده 

بنا به اظهار تعطيل اعالم كنند. " كه مجبورند ده ها روز مدارس را اجبار مي شود
 1391فروردينتا   1390فروردين حسن آقا جاني مشاور وزير بهداشت، در بين 

18Fنفر در اثر آلودگي هواي تهران فوت كرده اند. 4460حداقل 

1 
 

 

                                                 
۱ http://www.lexpress.fr/actualites/۱/monde/iran-la-pollution-a-tue-٤٦-٤۰-personnes-en-un-an-a-
teheran_۱۲۰٥۸۷۳.html 
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 1390آلودگي تهران در زمستان  24نمودار 

 

 اهش گازهااي كبر هاي جهاني تالش.  3

كنفرانس جهاني كيوتو در ژاپن  ،ريودوژانيرو ةمعاهد انعقاد در پي 1997در سال 
كربن متقبل شدند كه سهم توليد گاز  اين كنفرانس كنندگان شركت .ار شدزبرگ

 .اهش دهندك 1990درصد نسبت به سال  2/5قدار دي اكسيد خود را به م
اعالم داشت كه قرن بيستم سي سازمان جهاني هواشنا ،ميالدي2000در سال 

تا  1990هاي  به ويژه سال ، وهاي اخير بوده در هزارهكرة زمين ترين قرن  گرم
هاي گوناگون  به دست آمده به روش هاي داده .بيشترين دما را داشته است 2000

 IPCCبازهم  2001در سال  .كنند مياين افزايش دما را تأييد  ،و به ويژه مطمئن
افزايش يافته است.  گراد سانتي ةدرج 6/0دماي زمين به ميزان  اعالم داشت كه

دماي زمين  2003و  2002،  1998هاي  باز اعالم شد كه سال 2007در سال 
نگارنده در  بوده است. ،چه تا كنون در تاريخ هواشناسي ثبت شده بيشتر از آن

چهار طي  نآاثر  بربود كه  فرسا در فرانسه  ي طاقتيگرما بروز شاهد 2003اوت 
 30تا حداكثر  25 بيش ازمقابله با دماي  برايدر كشوري كه تجهيزات الزم ، روز

عمدتاً  -هزار نفر)  15 "( تقريباشماري عدة بيرا ندارند،  گراد سانتي ةدرج
گرمايش دماي زمين را  25در نمودار . جان خود را از دست دادند –سالمندان 

 ارائه كرده ام.
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 ) 1850ـ  2012ف دماي سياره بين سالهاي( . اختال25نمودار 

تا  5 از) كه NICNاتحاد جهاني براي حفاظت از محيط زيست (گردهمايي 
بر ايجاد  خود را كيدأين تبيشتر ،ار شدزدر بارسلون (اسپانيا) برگ 2008 اكتبر 14

ششمين در  .گذاشتجهان زندة دات جوجديد و تثبيت تنوع مو زيست محيط
از  ،ازاويل (كنگو) برگزار شدبر در 2008اكتبر  31تا  27ر د كه نشست جهاني

كنگو هيدرولوژي) (و منابع آبي ها جنگلدست رفتن منابع طبيعي نظير تخريب 
بارة  در 2009اجالس  درگوها و  گفت اين ماحصل .مورد بحث قرار گرفت

نهايي  ةخواهد شد و نتيج مطرحهاي محيط زيست و آب و هواي سياره  ونيرگدگ
و جلوگيري از  ها از جنگل ( كه به نام سال نگهداري و حفاظت 2011ر سال د

 .است) به تصويب نمايندگان جهاني رسيد گذاري شده ها نام آنتخريب 
چهاردهمين اجالس سازمان ملل در  )لهستان(در بوزنان  2008دسامبر12تا  1 از

از  زيستو پژوهشگر محيط  هواشناس 8000ي با شركتجوهاي  بارة دگرگوني
) 2007دسامبر(بالي  اجالس ةار شد. در اين كنفرانس كه ادامگزجهان بر سراسر

كه  اي ياجالس نهاي برايكيوتو را اجالس گوهاي پس از و ، گفترود مي  شمار به
. بحث اصلي در بارة كردندار خواهد شد تكميل زگ بر گدر كپنها 2009در سال 

بارة منابع سالم توليد  ديد و پژوهش دراي و ايجاد صنايع ج كاهش گازهاي گلخانه
 ةجايز 2009ماه مه تصميم گرفته شد كه در بار  انرژي در جهان بود. براي اولين
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اي كه محيط  فاجعه مقابله با به فرد يا افرادي كه تالش بيشتري در جديدي
 4تا   اوت  31 از است كهيادآوري الزم به . داده شود،  كند ميزيست را تهديد 

تشكيل گروه پژوهشگران بين  گردبيستمين سال در ژنو 2008بر سال سپتام
داشته  گرامي كنند ميتحقيق بارة تحول آب و هواي سياره كه در) IPCCالمللي (

به طور مشترك  وگور  لرا به اتفاق اَ 2007سال نوبل صلح  ة. اين گروه جايزشد
كه زيست   محيط هاي  ونيگاطالعات زيادي در مورد دگر ها آنبه دست آورد. 
و به  اند به دست آوردهبشر دارد هاي نامعقول اقتصادي  با فعاليت ارتباط مستقيم

در بارة   (CCNUCC)هجدهمين كنفرانس سازمان ملل  .اند هجهانيان عرضه كرد
 2012دسامبر 7نوامبر تا  26تغييرات  جوي در شهر دوحه پايتخت كشور قطر از

 195اي منفي صورت گرفته، سرانجام نمايندگان ه بيني به رغم پيشانجام گرفت. 
نتيجة اين  .دست يافتند ـهر چند كوچك  ـ توافقي كشور شركت كننده به

پيماني كه  .بود 2020تمديد پيمان كنوني كيوتو تا سال كنفرانس تصويب و 
تواند بر روي كشورهايي اثر گذارد كه مسئول  البته در بهترين شرايط فقط مي

كيوتو براي حفاظت  ةمعاهد هستند.اي جهان  از گازهاي گلخانه درصد 15توليد 
بيمار ممكن است سيارة  درآيد،اجرا  به دارد و اگر بسيارزيست اهميت  از محيط

 آورم. ميدر پي برخي از شرايط اين معاهده را از اين رو  .ي شفا دهدرا تا حد ما

 كيوتو ةمعاهد.  4
بازبيني و اصالح شده  2007و 2005، 2002هاي  كيوتو در سال ةمتن معاهد

تا  استسعي برآن  ،كشور رسيده 172 يبه امضا تاكنوندر اين معاهده كه . است
كيد أتگازهايي  استن ازو منشور آن بر ك شودي سياره جلوگيري جواز تغييرات 

 .كنند مياي زمين را تشديد  كه حالت گلخانه دارد
 ند از:ا اين گازها عبارت الف)

  كه از سوخت هاي فسيلي و جنگل (CO2) دي اكسيدكربن  ربنيك ياـ گاز ك
 .شود ميحاصل  ها جنگلسوزي  زدايي و يا آتش
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 ها، انباشته شدن زباله ،زارها ها ، برنج كه از دامداري (CH4)ـ گاز متان 
زمين منتقل  جوبه  هاي فسيلي ديگر سنگ و سوخت استخراج زغال چنينهم
 .شود مي

هاي  ها و دستگاه گازهايي كه در يخچاليعني  (HFC , PFC)ـ هالوكربورها 
 ...و ها و لوازم آرايشي هاي معطركننده و يا رنگ اسپريكننده نظير كولر و  خنك

 .شوند زمين منتقل مي جونهايت بعد از استهالك به در و  روند ميبه كار 
زته و ) كه از كاربرد كودهاي اN2Oاكسيد ازتنيتروزيا ( اكسيد ازتپروتوـ 

 .شود ميتوليد  شيميايي محصوالتبرخي از 
برق كاربرد  ي(ترانسفورماتورها) ها كننده تبديل در كه(SF6)هكزافلئورور   گوگردـ 

 .دارند
 توليد كه مقدار دنا هروسيه تقبل كرد مانند رشد كشورهاي صنعتي و يا درحال

 2008دورة در  1990صد نسبت به سال درـ  6/5به مقدار  خود را گاز كربنيك
 ،صددر ـ7مريكا تا ميزان ا بين اين كشورها اياالت متحد پايين آورند. 2012تا 

 -8  يزاناروپا به م ةكشورهاي عضو اتحادي ةدرصد و مجموع ـ6ژاپن به ميزان 
در  2005 ةفوري 16كيوتو از  ةمعاهد .از توليد اين گاز خواهند كاستدرصد 

هاي  در بين سال آمد.ا درودند به اجرامضا كرده ب را  آنكشور  55زماني كه 
به اي خود را  ده كشور اروپايي مقدار توليد گازهاي گلخانهپانز 2001تا  1999

درصد بيشتر از سال  20ولي كانادا كه اكنون  ،كاهش دادند 1990ميزان سال 
هنوز اقدامي براي  كند مياي توليد  ة حالت گلخانهكنند تشديد هايگاز 1990
. ه استضا كردمكيوتو را ا ةروسيه نيز معاهد اين گازها نكرده است.ن توليد كاست

اي را  تشديدكنندة حالت گلخانه هايدرصد گاز 40تا  35 يمريكا كه به تنهايا
 فورية در  امريكا در نهايت. نكرد ضاماين معاهده را ا 2001در سال  كند ميتوليد 
 .را امضا نكرده است ة آننام ولي تاكنون تعهد ، موافقت كرد ظاهربه  با آن 2005

است و برخي از  جهاني داري سرمايه نظامپروازي در  تعهدات كيوتو نوعي بلند
استن توانند در ككه اين كشورها ب . براي ايندهد ميبن بست قرار  كشورها را در

ديگر كشورها تشريك مساعي  اي با هاي تشديدكنندة حالت گلخانهتوليد گاز از
 .اند در نظر گرفته هاين معاهد الزامات رد هايي نرمش ،كنند
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 :ها بدين شرح است اين نرمش هاي سازوكار ب)
بين كشورهاي اي خود را  گلخانه هايحق انتشار گاز توانند مي ـ برخي از كشورها

 .فروش كنند و خريدصنعتي 
سازوكارِ «موسوم به نرمشي  نوعي سازوكار برقراري ،ة كيوتومعاهددر ـ 

 اين گونه به .مورد موافقت قرار گرفتبين كشورهاي صنعتي  19F1»جانبهكاربردي دو
و هاي خود اي در خارج از مرز هاي گلخانهاگر كشوري در راه كاهش توليد گاز كه

كاهش  خصوص سهميةاعتباري در  ،گذاري كند سرمايه يدر كشور صنعتي ديگر
 آورد. اي  خود به دست مي گاز گلخانه

تعيين شده، به اين  20F2»مكانيسم توسعة تميز« ه نامديگري ب سازوكار و نيزـ 
به منظور كاهش  يافته در كشورهاي در حال توسعه  اگر كشوري توسعه معنا كه

در ميزان اعتباري  قبل،مانند حالت ه ،كندگذاري  سرمايه اي گازهاي گلخانه
 .آورد ميكاهش گازهاي خود به دست 

 سازشرايط انتخاب  )2001(سال مراكش اجالسدر  ،المللي در سطح بين
 سازوكارها بايدند. اين ا هتميز را مشخص كرد ةكاربردي دوجانبه و توسع وكارهاي
 پديداي  ي در انتشار گازهاي گلخانهاهش مؤثركيعني  ؛ر باشنديكديگمكمل 

 ءبايد خود نيز جز ،گذاري را پذيرفته كشوري كه اين نوع سرمايههمچنين  .آورند
ابزارهاي  ،وپاوتو باشد. از سوي ديگر در سطح اتحادية ارة كيامضاكنندگان معاهد

ابراز  كيوتو را ةاهدت معرامقرتمايل به اجراي  ند وا هقضايي الزم را تنظيم كرد
 ند.ا هداشت

 
 انتشار گازها  ةسهمي مبادلة  نظامانتشار و   قرارساختن پروانةبر پ)

برقرار شده  هاانتشار گاز خريد و فروش سهمية بازار اروپاييِ 2005 ةاز اول ژانوي
 )Quota(به نام سهميه  - 87/2003 ةنام بر اساس تصويبكه  مبادلهنظام  است.

سعي دارد به اجرا درآمده،  2005ـ  12 هاي سال براي ي وتجرب صورتبه  -
هاي توليد  بخش ،، سيمانتوليد كاغذ، شيشهرا در صنايع  ر گاز كربنيكانتشا

اين  اهش دهد.ك درصد 50تا  45 يزانبه م ها، هخان انرژي الكتريكي و تصفيه
كشور  25شامل  واروپا  ةتأسيسات اتحادي هزار واحد از 12تصميم مربوط به 

 2005 از سال اول ةدور: در نظر گرفته شده است در آن كاربردي ةاست. دو دور

                                                 
۱. Joint Implementation (JI) 
۱. Clean Development Mechanism 
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بندي   برداران از اين سهميه  بهره. 2012 تا 2008 دوم از سال ةدور و ،2007تا 
د. نده پسبازرا  دخو ةشد گاز كربنيك توليد  ةايد در پايان هر دوره سهميب

قابل خريد و فروش هستند.  ها  در آن است كه اين سهميه سازوكار ناهميت اي
اي  تواند از كارخانه مي ،اي بيش از حق خود گاز توليد كرده باشد اگر كارخانه مثالً

 ة توليد گاز خريداري كند.ميهس ،خود كمتر گاز توليد كردهة كه نسبت به سهمي
 اهش يافته ثابت خواهد ماند.كازهاي بدين ترتيب مجموع گ

تر فكر  خوشبينانه اگريا  ،ممكن است در سطح يك كشور بندي  نظام سهميه 
بخش   نتيجهتا حدي قابل اجرا و اي مانند اتحادية اروپا  در سطح اتحاديه ،كنيم
متفاوت و هاي سياسي  نظام با يكشورهاي و در ميان ولي در سطح جهان باشد،

دست بسيار  ي ها با دشواريرا كيوتو  ةمعاهد ،يلالمل بين هاي پيمان گاه بيگانه با
دادن كشورهاي در حال  لزوم مشاركت جا ساخت. در اينگريبان خواهد  به

 ياز امضا 2001شد در سال  باعثكه را مريكا ا موقعيت دشوارتوسعه و به ويژه 
  .خواهم كردتشريح  ،يوتو سرباز زندمعاهدة ك

 
كيوتو وارد  ةمعاهد بهتوان كشورهاي در حال توسعه را  چگونه ميت) 

  ؟ساخت
 ابعمن، هاي صنعتي به كمك نيازكشورهاي در حال توسعه در حال حاضر 

كارآزموده دارند. در اين كشورها  متخصص و انساني نيروياقتصادي و به ويژه 
پراهميتي است و  وضوعسياسي تحول يابد و اين خود م بايد فرهنگ اجتماعي و
 داري سرمايه نظام ،از سوي ديگر ست.رو هروب بسيار يها اجراي آن با دشواري

اين  يافتن است و چندان تمايلي به توسعهمتكي بر منافع مادي  حاكم بر جهان
قيد و  يكنندة ب مصرف همواره مايل است اين كشورها . برعكسكشورها ندارد

بهره  ها آنران گو از دستمزد پايين كار باشند ها آنهاي صنعتي  وردهآرط فرش
 هاي كارخانه غرب، ايعصنصاحبان  بسياري ازبه همين دليل است كه  .بگيرند

 ،كمتر ي به مراتبيها و هزينه هادستمزد با ،خود را به كشورهاي جهان سوم برده
بيمه و بازنشستگي و  هزينة .كنند مي توزيعجهان  درتوليد و محصوالت خود را 

ماليات در كشورهاي جهان سوم به مراتب كمتر از كشورهاي غربي است و در 
در اين كشورها  زيستآلودگي محيط مقررات دست و پاگيري هم در مورد مقابل 

  .وجود ندارد



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۷۲ 

حالت  ةو افزايش گازهاي تشديدكنندجهاني اما آلودگي محيط زيست 
متكي  صنعتيِ ةجاي توسع هب تا ساختخواهد  را وادار همگاناي در آينده  گلخانه

 . باشندپايدار بر روي سياره  ةتوسع در پي ،صرفاً مالي و اقتصادي بر منافعِ
 ةبه توسع هم ياري رساند تاكشورهاي جهان سوم به توسعة بنابراين به ناچار بايد 

. با ساختكيوتو را وادار به اجراي معاهدة  ها آن برسند و آن زمانكامل  نسبتاً
 ،هندوستان آسيا نظير چين،جمعيت ورهاي پررفت سريع كشاين، پيش دجوو

بايد روش افراط  و الزاماً استي جوهاي  كاهش آلودگي ةاير با برنامغم... و  مالزي
بر ملت هاي  كه از آغاز قرن بيستم  - را غرب فرهنگ مصرفيمتكي بر و تفريط 

 ، بايدبراي نجات سياره همچنيند . كرتعديل   -تحميل شده  جهان سراسر
در آن تجديد  ،دگرگون كردهغرب نيز روش زندگي خود را  ةهاي پيشرفت ملت

زيرا  .سادگي ميسر نيست  به كارياجراي چنين آشكار است كه  البتهنظركنند. 
 يكه حت ش يافتهغربي چنان در جهان گستر شيوة زندگي ةظاهر بسيار فريبند

پايان  هاراز چ گذشتهكه در ها هاي آينده بنگالدشي و در سال ها و هندي ها چيني
گيري از  ي به بهرهتمايل بسيار ،كردند براي حمل و نقل استفاده ميو يا دوچرخه 

بينيم كه  اكنون نمونة اين گرايش را در چين مي مه دارند.لوازم نقلية موتوري 
 دست ن كشورها به زوديبراين نبايد توقع داشت كه ايبنا پيشتر از آن ياد كردم.

. كنندتالش اي خود  اهش گازهاي گلخانهبراي ك ،در دست كشورهاي پيشرفته
ن در سال و تُ 5/4هر چيني  يديديم كه توليد گاز كربنيك به ازا  .5جدول در 

د نخواه ندي ميه آناين چيني و  سال است. ن درتُ 1/1 زكمتر ا هندي هربراي 
از  ،دنكن سفرد و نخودرو داشته باش .دنندگي كنمريكايي زايك  ماننددر آينده 

رس تو در دس شود مي توليددنيا و آن سوي  سواين  دركه  اي محصوالت غذايي
براي حمل و نقل اين مواد انرژي الزم است و  گان است بهره ببرند.مصرف كنند

همان  يعني. شود ميانرژي فسيلي بيشتر مصرف  ،نقل كاال و به ويژه در حمل
خودداري كند، در كيوتو  ةنام  تعهد يامضا را واداشته ازمريكا اكه  مسائلي

 براي اين كشورهاي در حال توسعه نيز مطرح خواهد شد. هاي آينده سال
شباهت  ،پيشرفت چشمگير در صنعت رغم همريكا بابنابراين شرايط كنوني 

در  جا كه از آن .كشورهاي در حال توسعه خواهد داشت ةبا وضعيت آيندزيادي 
اهش كاي در سراسر سياره  حالت گلخانه ةكنندنشر گازهاي تشديدبايد آينده 

ي گازهاتوليد اهش آلودگي و : كبايد دو مدل را در نظر گرفت در نتيجهد، ياب
 يا بر اساس جمعيت. ، ويملّ ناخالص و درآمد بر حسب درآمد سرانه اي گلخانه
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كشورهاي در حال توسعه بر  اهش را دركبايد اين  شرايط فعليست كه در پيدا
. ها آني آمد ناخالص ملّنه بر اساس در و در نظر گرفت ها آنجمعيت اساس 

، در سال ميليارد جمعيت 3/1كشور چين با  ،ديديم19در نموداركه  چنانمه
مريكا با اكه  حال آن است.تن گاز كربنيك نشر داده  اردميلي 5/4معادل2004
ه فرستاد جوتن گاز كربنيك به  اردميلي 2/5ميليون نفر در همين سال  300

مريكا مورد او در  ها آندر مورد چين و يا هند بر اساس جمعيت  ،بنابراين است. 
. تصميم گرفتبايد  ها آن ناخالص ملي ةو كشورهاي غربي بر اساس درآمد سران

شرايط آيندة كشورهاي در حال توسعه نظير شرايط كنوني  گفته شدكه  چنان
مريكا ابنابر اين بايد وضعيت اقتصادي  .ستا اي اهش گازهاي گلخانهكر مريكا دا

همين وضعيت در ده تا پانزده سال آينده  راكهچ .رسي كنيماين خصوص بررا در 
  خواهد شد.... مالزي و  ،گريبانگير كشورهاي چين، هند

 
  كيوتو ةمريكا در صورت اجراي معاهداوضعيت اقتصادي  ث)

 جهاتاز بسياري  مريكا در معاهدة كيوتو:ا حضور يها و نشيب فراز. 1
بعد از اظهارات  ،ايند جوكيوتو خواهد داشت. با و ةاساسي در معاهد ينقش امريكا
 امريكارسيد كه اين معاهده بايد بدون  به نظر مي 2001بوش در سال   جرج

ا مريكابد نيست شرايط اقتصادي  ،تحوالت ةپيشيناز نظر  مسير خود را طي كند.
مريكا موافقت اصولي ا 2005 ةاز فوري كه دانيم را مورد بررسي قرار دهيم. مي

خوبي   هاي اخير به و به ويژه در سالاست خود را با اين معاهده اعالم داشته 
 وارد آورده كشور  آني بر جوهاي سنگيني كه تغييرات   متوجه خطرها و هزينه

سال  .اين معاهده تن در دهد به است ناچاربه هر صورت  كه دريافتهشده و 
و به ويژه در منطقة  امريكادر جنوب  Katrinaبه نام كاترينا گردبادهايي  2005
نفر كشته به  1836و ميليارد دالر خسارت  108بيش از  ،اتفاق افتاد نلئانيواور

نويد خوشي براي آيندة  ،مريكااهاي  كراتواز دم ،ك اوبامااانتخاب بار جا گذاشت.
فشار زيادي  2008ها در سال  . ولي ورشكستگي بانكاشتيوتو در بر دك ةمعاهد

به وتو را يمعاهدة ك اگر امريكا بخواهد كه، در حالي مريكا وارد آوردابر اقتصاد 
 د شد.خواه بسيارهزينة صرف مجبور به  د،اجرا كن كامل و دقيقطور 
در سال دو ژانيرو از كنفرانس ريو  ،المللي گوهاي بينو ها در تمام گفت مريكاييا

معاون رئيس جمهوري  ،گور لاند. اَ شركت كرده، 1997تا كيوتو در سال  1992
مريكا امضا كرد و از ا تن معاهده را به نام اياالت متحدم ،ان كلينتونمريكا در دورا
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رفت. به ويژه  اروپا پيش مي ةو اتحادي مريكاخوبي  بين ا  وگوها به  گفت آن پس
اهش گازها و كو تحول در هدف اصلي كه معاهده بردي كار در مورد كيفيت

زيست و نجات سياره بود. اما اولين اختالف نظر در نوامبر  اهش آلودگي محيطك
 خواستار بودپذيري بيشتري را  نرمش در كنفرانس الهه پيش آمد. امريكا 2000

كه  حال آن صدا شدند.  هم ن كشوراستراليا ، كانادا و ژاپن نيز با آ موردو در اين 
در  1992سال پدر در  بوشِ جرج .كرد ضع خود پافشاري ميااروپا بر مو اتحادية

پسر در تمام  كه جرج بوشِ حال آن، ريو را امضا كرده بود ةريودوژانيرو معاهد
و در  داشت مخالفت خود را با معاهدة كيوتو اعالم مي ،دوران تبليغات انتخاباتي

مارس  ماهدر  ،در مقابل اين معاهده وگيري ا موضع .نهايت در انتخابات برنده شد
. اين خارج ساختكيوتو  ةمريكا را از معاهدا ةآمد و اياالت متحد به اجرا در 2001
 .رانگيختمريكا بادر اروپا و حتي در اي را  وسيع و پردامنهگيري اعتراضات  موضع

 ةجانب  يك بدون مشورت و سختي با اين تصميمِ مريكايي نيز بهاسياستمداران 
زيست   دفاع از محيط يتةاروپا نمايندگاني از كم ةكردند. اتحادي مخالفت بوش

رج بوش جوبه نزد  ،مارگارت والستروم ،اروپا را به سرپرستي رئيس اين كميته
پذيرفت ولي تغييري در موضع خود نداد. اياالت به حضور را  ها آنبوش  .فرستاد
و  ستترين كشور دنياساز آلوده ،شد ديده 5جدول طور كه در  همان همتحد

ويژه بعد از اين  به .بود معاهده مرگ آن با برابر ة كيوتومريكا از معاهداخروج 
م داشتند ژاپن و كانادا نيز اعال جمله استراليا،از از كشورها  يبسيار ،گيري موضع

 ةياتحاد بن،در كنفرانس  2001 كه اين معاهده را امضا نخواهند كرد.  در ژوئية
كيوتو  ةهدنامتع سازد كه به ويژه ژاپن و روسيه را قانع ،اروپا توانست اين كشورها

 د.نكنرا امضا 
 

ها  مريكاييا ،از كنفرانس الهه به بعد مريكا از معاهدة كيوتو:ايل خروج دال . 2
 كرده بودند. جوو براي مخالفت خود با اين معاهده جست را داليلي

گازهاي  راثردماي زمين ب افزايشِ داشتنِ صحتاطمينان كامل از ــ عدم 
 اي. كنندة حالت گلخانه تشديد

 اهش اين گازها.ك برايالمللي  هاي بين گيري ميمــ شك وترديد در مورد تص
 معاهدة كيوتو. يمريكا با امضااــ مخالفت سناي 

گاز در سطح  چشمگيريندادن كشورهاي در حال توسعه كه مقادير   ــ شركت
 .مثال چين و هندوستان) راي(ب كنند مير سياره منتش
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يل هزينة مريكا و تحماالت متحد اشده براي اي الزام تصميماتي بودن ــ جد
 .فراوان بر اقتصاد آن كشور

عدم اطمينان نسبت به اثرگذاري ميالدي  2000هاي قبل از  شايد در سال
يرا ز نمود تا حدي قابل قبول مياي  گازهاي تشديدكنندة حالت گلخانه

ثيرگذاري اين گازها در أه نكرده بودند و دربارة تقطعي ارائ يهاي پژوهشگران مدل
. عرضه نشده بود يمدارك صددرصد مطمئنقرن بيستم  پايانسطح سياره و در 

 سبب باور داشتند كه انتشار گازهاجهان  راسرپژوهشگران در سهمة  اين، ه رغمب
 بوده است.بشر  صنعتي هاي ليتفعا ناشي از شده و اين افزايش دماي زمين

. قرار داده بودندفشار تحت اهش اين گازها كبراي را  سياستمداران  پژوهشگران
ها بيشتر از  خود امريكايي مريكا از اين معاهده،اسال بعد از خروج  8اكنون 

در جنوب  راي وحشتناكي ها ناافزايش دما توف .بينند آسيب ميي جوتغييرات 
 .است داشته در پي بسياريي جاني و مالي ها ناو زي وردهآد جوكشورشان به و

 كه دانند و مي اند را دريافته  حقيقت تلخ افزايش دماي زمين خوبي هب ها امريكايي
 .از كشورشان زير آب خواهد رفت بزرگيهاي  بخش ،هاي قطبي آب شود اگر يخ

بعد از مريكا اسناي  1992زيرا در سال  يست،دليل دوم نيز چندان محكم ن
 .ددا مثبت يأر آن به  ،ريودوژانيرو ةبا معاهد  ي اوليهئمخالفت جز

طي  ،مريكاابه ويژه  ،كشورهاي غربي زيرا ست،بجا يل سوم در واقع بسيار نادل
 .اند با صنعت پيشرفتة خود سياره را بسيار آلوده كرده گذشته نيم قرن و يك
اواسط  ازويژه  به ،ها آنامعقول فعاليت ن عات كنوني و تغييرات دما، ناشي ازضاي

 كهبوده  مصرف زغال سنگ واسطة  و بهم تا اواسط قرن بيستم هقرن نوزد
 همين مدت،كه در  . حال آناست دهبه وجود آورزمين  جودر  زياديهاي  گيآلود

كردند و آلودگي  تي زندگي ميسنّ شيوةكشورهايي مانند چين و هندوستان به 
به طور كامل ند. اكنون اگر قرار باشد كه معاهدة كيوتو را چنداني ايجاد نكرده بود

شد. به همين  دنخواه ها آن ةمانع از توسع ،گذارنداجرا به  كشورها  آندر مورد 
مرحلة بعدي معاهده  را در ي در حال توسعهكشورها اروپا دليل است كه اتحادية

ن شرط موافق مريكا با ايا .داده استر واهد شد قراشروع خ 2015كه از سال 
در بايد است كه كشورهاي پيشرفته  مدهدر اين معاهده آ ،گرياز سوي د. نيست
 .كنند مساعدت تأسيسات كشورهاي در حال توسعه  ختنسا پاكيزه

كننده هزينة  گازهاي آلوده ستن ازاكي واقعيت دارد. زيرا چهارمين دليل تا حد
بلكه براي تمام كشورهاي  ،زند مريكا لطمه ميانه تنها به اقتصاد  و دارد زيادي
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نيم قرن سالمت سياره را فداي راحتي و آسايش  صنعتي پيشرفته كه طي يك و
هاي اقتصادي به بار خواهد آورد. در  نارسايي اند، كرده ساكنان كشورهاي خود
بسيارهاي  بايد فداكاري ،ارهحقيقت براي نجات سي چه در  آنبيش از  ، حتييجد

جهان دگرگون سراسر بايد روش زندگي را در  اصوالً .كرد ،همدآمعاهدة كيوتو 
كه مقدار  -صنايع را نزديك به محل مصرف قرار داد تا حمل و نقل  و ساخت

 توليدجاي   هب در سطح جهان كاهش يابد. -كند ميتوليد ساز  آلودهزيادي گاز 
از   يدو رايج كرد. با داد گسترشعمومي را  ةخودروهاي شخصي بايد وسايل نقلي

توليد هاي بسيار تميز  روش ، ازخوداري كرده جداًً هاي فسيلي مصرف سوخت
ق زمين انرژي اعما ،مد وجذر انرژي  انرژي باد ، مانند انرژي خورشيدي ،انرژي (

در و   گويند مي» سوخت فسيلي« ها استفاده كرد. هيدروكربورها كه به آنو ...) 
به عنوان سوخت مصرف  است، اميدنيتر از آب آش ارزانحتي گاه سطح جهان 

 ها آنتوان از  وشيمي ميپتر صنايعارزشي هستند كه به كمك شوند، مواد پر مي
 را تهيه كرد.مورد احتياج بشر گرفته تا مواد غذايي  لباساز  ،يوسايل زندگانواع 
ها فقط يك  و يا در نيروگاه هااين مواد در خودرو نسوخت كهخواهم گفت  بعداً

دو سوم ديگر به  و دهد مي مورد استفاده قراررا  ها آني نهفته در ذات سوم انرژ
 .برد ميو دماي زمين را باال  شود ميزمين منتقل  جوبه  گرماصورت 

 
ات الزام كه گفته شد، چنان :اهش گازهاتجزيه و تحليل اقتصادي ك. 3

و  داد دصنعتي را تحت تأثير قرار خواه ةرفتكيوتو اقتصاد كشورهاي پيش معاهدة
 ةاساس توسعبر كه منحصراً ها آنسيختة گ اقتصاد لجام مانع از توسعة بيشتر

را در توسعة پايدار  بكوشند كه راه اين كشورها بايد  خواهد شد. است،مادي 
هاي   جا كه ممكن است موانعي در برابر افراط و تفريط و تا آن پيش گيرند

 مانع از تبليغ براي مصرف بايد يژهبه و. د آورندجومعقول اجتماعات خود به و نا
هاي  غموانعي در مقابل تبلي . همچنين بايدهاي عمومي شوند رسانه در بيشتر

 است؛ غيرضروري ها آند وجود آورند كه اصوال وجو هايي به وردهدروغين براي فرآ
21Fاغلب اوقات همراه با پيشنهادهاي فريبنده و غيرعلمي است.هايي كه در  بليغت

1  

                                                 
كند كه  هاي خود مي ميليارد دالر صرف تبليغ براي رستوران 2دونالد در سال  آيا مي دانيد كه شركت مك. 1

زيان بار است؟ در حالي كه بودجة ساالنة سازمان  غذاهايش، بنا بر نظر سازمان بهداشت جهاني، براي سالمتي
  ميليون دالر است! 2بهداشت جهاني براي تبليغ در مورد سالمت افراد بشر، از جمله ترويج تغذية سالم، تنها 
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هاي كيوتو براي بررسي وضعيت  مريكا بر مبناي الزامااقتصاد تحليل تجزيه و 
 بر اساسها  اين بررسي است. داراي اهميتكشورهاي در حال توسعه آيندة 

22Fمريكاهاي ادارة اطالعات انرژي ا پژوهش

سنجي و تجزيه و و يك مؤسسة نظر 1
كاربرد  ها شده است. در اين پژوهش انجاممريكا هاي ادارة كل انرژي ا تحليل
مريكا امثال براي . اند هاي مختلف مورد بررسي قرار داده حالت كيوتو را در ةمعاهد

 1990نسبت سال  را به اي خود بايد مقدار انتشار گازهاي گلخانه 2015در سال 
ـ   7%  :از اين به بعد مي نويسيم ،براي ساده كردن(درصد كم كند  7ميزان به 

ه و در پي آن انتخابات سال شدانجام  1998ها در سال  بررسي. اين )1990
 2001 سال در ،پسر جرج بوشِ برگزار شده است و پس از آنمريكا ا 2000

 خارج نمود. وداتش نسبت به معاهدة كيوتهمريكا را به كلي از تعا
مسائل مختلفي از قبيل كاهش انرژي  ها ، و تجزيه و تحليل ها در اين پژوهش

مريكايي در اگان  كنند رفتحول صنعت و مقاومت مصمي يا نحوة هاي ات نيروگاه
و دگرگوني در زندگي ويژه سوخت براي خودروها  به ،برابر افزايش بهاي اجناس

ت اضافي و اي، پرداخت ماليناخالص ملّ ةسران ، كاهش درآمدمريكاامردم 
كنندة حالت هاي بسيار ديگر كه در پي كاهش گازهاي تشديد محروميت

 كه چنين با توجه به اينمه.  است، در نظر گرفته شده ددااهد خو روياي  گلخانه
صد نزول در  2تا  1ي بين ناخالص ملّ ةآمد سران در ،زيان اقتصادي حتمي است

قيمت گاز كربنيك توليد نشده را بر اساس  ،ها خواهد كرد. در اين تجزيه و تحليل
مبناي معيار رو ب 2020تا  2005هاي  ) و براي سال1996ارزش دالر( در سال 

ها هزاران  اين پژوهشحاصل . اند شده در معاهدة كيوتو آورده شده و الزام تعيين
هاي  ها در شرايط و وضعيت گيري و نتيجه استو صدها نمودار گزارش صفحه 

مريكا نسبت به اهاي  مريكا و سياستاگرفتن تحول جمعيتي  نظر مختلف و با در
جا به  در اين .ه شده استارائ ،ر شدهذك نواتاجر در سپذيرش يا عدم پذيرش مه

در  2100تا سال  1998مريكا را از سال ابيني تحول جمعيت   پيش اختصار
 ،و با سياست پذيرش مهاجر 2100تا سال كه بينيد  ام و مي آورده 7جدول 

23Fجمعيت اين كشور دو برابر خواهد شد.

2 
 
 

                                                 
۲. Energy Information Administration 
۱. Population Projection program ,  Population Division,U.S.census Bureau. 
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جمعيت برحسب ميليون  سال
 نفر

1998 299/270 
2010 862/299 

 404/321 2014 مارس جمعيت كنوني

2020 927/324 
2050 687/403 
2100 954/570 

 مريكا در قرن بيست و يكم.اتحول جمعيت در  . 7جدول 

اي  كنندة حالت گلخانه كاهش گازهاي تشديد ةبا توجه به افزايش جمعيت و هزين
به  2001توان در شرايط سال  مي ظاهراً ،شود ديده مي 26 كه در نمودار

تر  ولي نگراني مهم سبت به معاهدة كيوتو نگران باشند.ها حق داد كه ن مريكاييا
آوردن  ه بارو ب ها ناتعادل سيارة زمين و افزايش تعداد توف رهم خوردنب

آمدن آب   هاي قطبي و باال ذوب يخ پديدة ويژه به است. آور  هاي سرسام خسارت
 خانة مردمها  زير آب رفتن ميليون به نآ ةنتيج كه ،شدخواهد  تشديدها  دريا

مريكا او حتي شهر نيويورك و بخش مهمي از در نقاط مختلف سياره  ،جهان
 .استناچيز آمدها  پيش آندر برابر  اين هزينه . مسلم است كهاست 

در زمان كنوني همين شرايط براي كشورهاي در  كه حال اگر قرار باشد
 .دبوخواهد  ها آن ةتوسع بر سر راه يمانع ماًتوسعه در نظر گرفته شود، مسل حال

كيوتو در مورد  ةكه شرايط معاهد كوشد مياروپا  ةبه همين دليل است كه اتحادي
  با جمعيت سرسام به ويژه چين و هندوستان -كشورهاي در حال توسعه 

 به اجرا درآيد. 2015  بعد از سال  -آورشان
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تن با معيارهاي  هر ياي برحسب كربن به ازا ة كاهش گازهاي گلخانههزين .26نمودار

و براي  1996شده از سوي معاهدة كيوتو و برحسب ارزش دالر در سال  ينتعي
پايه و اساس تعهدات كيوتو بر مقدار توليد اين گازها در  ميالدي. 2020تا  2005هاي سال

تي همة كشورهاي صنع 2015ه تا سال ك كند مي . اين معاهده ايجاباست 1990سال 
 1990متر از سال كدرصد  7 يزانجهان مقدار گازهاي توليدي خود را به م پيشرفتة
بر گزار خواهد شد توافق  2015اميد است در كنفرانس پاريس كه در دسامبر  برسانند.

 قطعي به دست آيد.
از سال  پيشحتي  كه شود بيني مي زمين پيش جوشرايط كنوني توجه به با 

بت كامل غاب شود كه همة كشورهاي جهان با رخرچنان  آنوضعيت  2015
هاي اخير  طور كه در سال . چون همانبپذيرند را آنتعهدات كيوتو و حتي فراتر از 

 .اند ي سرعت تصاعدي يافتهجوهاي  دگرگوني ايم، كردهمشاهد 
دات مطرح شده در معاهدة كيوتو به خوبي اجرا شوند امكان دارد گرمايش هعاگر ت

 دلي بين محيط زيست و ما (انسانها) بر قرار شود پيشاد و تعزمين كاهش ياب
 27بيني هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است كه يك نمونه از آن را در نمودار 
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ابتدا بايد ذخيرة  2100سال   تا پيش بيني تحول دماي زمين براي ارائه كرده ام.
ايش دماي زمين سبب افزايش گاز كربنيك و از آنجا افزسوخت هاي فسيلي كه م

سال  80تا  40در حدود ذخيرة نفت را مي توان هستند را نيز در نظر گرفت. 
در سيارة زمين وجود  هنوز  آن برابر و يا حتي سه برابر دوذخيرة گاز . فرض كرد

 دارد و ذخيزة زغال سنگ را براي چند قرن مي توان در نظر گرفت.

 
 در 2100 تا 2005 سال از زمين دماي براي متفاوتي هاي بيني پيش نمودار اين در .27 نمودار

 كيوتو معاهدة در شده بيني پيش داتهتع اجراي نهما شرايط بهترين است. شده گرفته نظر

 مقدار با معادل اي گلخانه حالت كنندة تشديد گازهاي توليد مقدار نداشت نگه ثابت يعني هست.

 در بزس رنگ به و  B1 با اي فرضيه نچني بيني پيش .است 1990 سال در گازها اين توليد

 درجة 2 تنها يكم و بيست قرن خرآ تا زمين دماي بيني پيش اين در است. شده آورده نمودار

 است تميز ةمنطق ةپروژ اجراي از  عبارت كه  B2 بيني پيش در يافت. خواهد افزايش سانتيگراد

 سانتيگراد درجة 3 قرن همين رآخ تا بيني پيش اين در ،است شده داده نمايش بنفش رنگ به و

 دماي آنها همة كه شود مي مشاهده نمودار در ديگر مدلهاي شد. خواهد افزوده زمين دماي به

 زير رفرانس در را آنها باره در بيشتر بحث .دنرسان مي سانتيگراد درجة 3 از باالتر به را زمين



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۸۱ 

 در متفاوت سناريوهاي بارة رد ويژه گزارش از عبارتست ) SRES( ها بيني پيش اين 24F۱.دبيبيا

 گروه طرف از زمين دماي افزايش نتيجه در و اي گلخانه حالت كنندة تشديد گازهاي انتشار

 ملل سازمان اعضا تمام با تواند مي گروه اين ( جوي تحوالت روي بر المللي بين متخصصين

 مي داده (GIEC) هفرانس به و  )IPCC( انگليسي به آنها اختصاري عالمت باشد. داشته همكاري

 شود.

 (SRES) = Special Report on Emissions Scenarios      

(IPCC) = Intergovernmental Panel on Climate Change  

 
 هاي زمين اي قطبه احتمال فروپاشي يخ . 5

كيلومتر در  2400 تست با وسعا  اي منطقههاي گروئنلند  بلندي با قطب شمال
يعني  ( ميليون كيلومتر مربع 4/2در حدود  آن  ساحتميعني  ،متركيلو 1000
متر از  2135ارتفاعات متوسط آن  .دارد كشورما) مساحتبرابر  5/1 "تقريبا

از جهان به عمق  اين بخشبرخي از مناطق ضخامت يخ در  .ستسطح دريا
جود در آن مو ياه  حجم مجموع يخكه توان تصور كرد  و ميرسد  مي متر 3000

ميليون  1/ 73 اين منطقه  سطح مسطح .استليون كيلومتر مكعب مي 2بيش از 
 تصويري از قطب شمال را مي بينيد. 28در نمودار كيلومتر مربع است. 

 
 . تصويري از قطب شمال28نمودار 

                                                 
۱ http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/co۲-atm-temp.xml 
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 ) يا Calotte polaire(كالوت قطبي  ها آنكه به  يهاي با بلندي  قطب جنوب
Inlandis برابر  5/8 "(تقريباميليون كيلومتر مربع 14سطحي معادل با  ،گويند مي
 2000به  يخمتوسط  كه در برخي از نواحي آن ضخامت  دارد ايران) مساحت

يك  .متر از سطح درياست 4000در قطب جنوب   ارتفاع حداكثر .رسد مي متر
را از بخش  جنوب بخش غربي قطب  Transantarctiqueسلسله جبال به نام 

هاي قطب جنوب در  كرد كه حجم يخ صورتوان ت . ميسازد آن جدا ميي شرق
تصويري از قطب جنوب را در نمودار  ميليون كيلومتر مكعب باشد. 28حدود 

 مي بينيد.29

 
 . تصويري از قطب جنوب29نمودار 

هاي ارائه شده از سوي  هاي زمين در مدل فرايند پوياي ذوب يخ در قطب
هاي  نشده است. اما پژوهش يانببه خوبي  )IPCC( اي كاري بين الملليه گروه

منجر  پذيري و ممكن است اين آسيب دهد ميرا نشان  ها آنپذيري  ، آسيبجديد
زمين و افزايش دما و  جوآلودگي  .ها شود به افزايش ناگهاني سطح اقيانوس

همواره از سوي كارشناسان به  هاي دقيق، ، بعد از پژوهشخطرات ناشي ازآن
خيلي دير به آن واكنش نشان  شنوا هاي ولي گوش ،رسد ولتمردان دنيا ميد

مرتب به طور مسئلة افزايش دماي زمين را  نپژوهشگرا 1970. از سال دهند  مي
سال  22العمل سياستمداران  ولي عكس اند، مطرح كردههاي عمومي  در رسانه

 يقطب هاي ذوب يخ پيشتر دربارةبعد در كنفرانس ريو نشان داده شد. مطالبي كه 
آيد و  و يا مطالبي كه در پي ميگفتيم اي يخي ه هاي گرم در دل كوه فوذ آبو ن
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در كنفرانس نه  ،به تازگي كشف شده و افزايش سطح درياهاست مربوط به
قرار خواهد گيري  تصميم ورد بررسي وگ محتي در كنفرانس كپنهانه لهستان و 

سال  نوامبر 11درتنها    IPCCاز سوي  موارداين  نهاييارش گز زيرا .گرفت
عبارت  يك .ودشارائه هستان لدر نوزدهمين كنفرانس در ورشو پايتخت   2013
) در دوم (IPCCالمللي  هاي پژوهش كاري بين ارش گروهچهارمين گز دركوتاه 

ن آالمللي به  هاي بين در كنفرانس توجه چنداني است كهآمده  2007سال  ةفوري
تا پايان قرن  ها ح درياي از افزايش سطهاي عموم رسانه  درنشد. در همان زمان 

 ،هاي ارائه شده مدل در. اما شد ميمتر ياد  يسانت 56تا  18به ميزان  بيست و يكم
كه  نشد. حال آن ها آنو امكان فروپاشي  هاي قطبي عيت كالوتبه وضتوجهي 

ترس از آن داشتند كه ذوب  ،شناسي برخي از دانشمندان و كارشناسان هوا
 به ها آنگرم  هاي نسبتاً هاي قطبي و نفوذ آب د در كالوتجواي موه تدريجي يخ

ه كند كست در قطعات بسيار حجيم يخ ومنجر به ش ،هاي اين منطقه درون يخ
يخ قطعات بسيار بزرگ  در نتيجه ها شود و فروپاشي كالوت از ريشه و ها آن شدن

تالف نظرها در اخ كننده نبيني نگرا ها رانده شوند. اين پيش به سوي اقيانوس
25Fدر كنفرانس پوزنان در لهستان .تر كرد مورد الزامي بودن نجات سياره را عميق

1 
                                                 

 پايان كنفرانس پوزنان بدون نتيجة ملموس  1
كنفرانس سازمان ملل كه براي جلوگيري از گرم شدن كرة زمين در شهر پوزنان در لهستان برگزار شد، جمعه 

پنهاك به اجرا گذاشته شود به كار خود شب با اتخاذ طرح يا تصميمي كه بايد يك سال ديگر در كنفرانس ك
پايان داد. اين تصميم شامل تسهيل دسترسي كشورهاي در حال توسعه به منابع مالي الزم در مواجهه با پي 

 آمدهاي تغيير آب و هواي زمين است.

 پس از مجادالت سخت و طوالني ميان اتحادية اروپا و كشورهاي در حال توسعه، معروف به گروه هفتاد و 
هفت كشور جهان، عاقبت كنفرانس پوزنان به طور موقتي شورايي را برگزيد كه پس از انجام برخي تغييرات 

رسيدگي خواهد كرد. با  ،در تعريف و وظايف حقوقي خود مستقيماً به مشكالت مالي كشورهاي متقاضي وام
شده است و همين موجب تأسف اين حال، موجودي اين صندوق بسيار ناچيز و صدبار كمتر از نيازهاي برآورد 

و دلسردي كشورهاي در حال توسعه شد كه بيش از ساير كشورها از پي آمدهاي تغيير آب و هواي زمين، 
يك نمايندة اروپايي حاضر  مدن سطح آب دريا ها، در رنج اند.يعني از خشكسالي، جاري شدن سيل ها و باال آ

اين تصميم به طور نمادين نشانة عدم "پوزنان گفت كه در اين كنفرانس با اشاره به تصميم نهايي نشست 
به گفتة همين منبع،  "همكاري است كه در سال آينده نيز بر روح و روان افراد سنگيني خواهد كرد.

 با اين تصميم در واقع شاهد عقب نشيني همكاري ميان كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه هستيم.

 RFIيو فرانسراد13/12/2008تاريخ انتشار مقاله 
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 مطرحنيز  2009سال  كپنهاگ دردر مذاكرات  .صحبت به ميان آمد اين باره در
26Fشد

تحت تأثير قرار خواهد  نسانها ا زندگي ميليون ،ها بيني طبق اين پيش .1
  .كرة زمين به ويژه در كشورهاي جنوبي ،گرفت
مخازن وسيعي از آب  ،ها در پستي و بلندي ،نواحي قطبي فصل تابستان در در

د جوهاي قطبي به و در درون يخ را ييها ناها جري آيد. اين آب آزاد پديد مي
ومتر مربع كيل 3سيعي به سطحي معادل و هاي درياچهروئنلند در گ .آورند مي

 90در كمتر از (هاني گصلي به طور ناهاي ف اين درياچه اً. اخيرگردد ميتشكيل 
ايجاد  گويند ) ميChatoirsتوار(شا ها آنهايي كه به  ها سوراخ درون يخ )دقيقه

درون  به . اين آبندشو ميتخليه  ،وان حمام آب بازكردن راهمانند  كنند و مي
اي يخي ه و چسبندگي كوه ندك ميها نفوذ  چسبيده به صخره هاي يخيِ پايه

 طبقها اگر  . اين آبندك ميهاي سنگي را سست  ر صخرهحجيم مستقر ب
ند، قادر خواهند بود شو  با افزايش دماي زمين بيش از پيش گرم ،بيني پيش
اين  و .ها سازند دريا ةرا روان ها آن ،هاي  قطعات عظيم يخ را سست كرده پايه

  است.هاي زمين  شناسان قطب كابوس يخ
در كنفرانس بين المللي در "ي طوالني نهايتابعد از اين همه تالشها و گفتگوها

نوامبر  11) در  COP19بارة گرمايش زمين و تغييرات محيط زيست گروه(
كشور شركت كننده در كنفرانس با دشواريهاي  195در ورشو بر گذارشد.  2013

چين) با " بسيار، به ويژه به دليل مخالفت كشورهاي در حال توسعه (مخصوصا

                                                                                                                                    
 

كنندگان در  شركت .در كپنهاگ به پايان رسيد 2009دسامبر  19در  كنفرانس جهاني محيط زيست  1
كنفرانس جهاني محيط زيست در كپنهاگ در آخرين دقايق پاياني بر سر متني به تفاهم رسيدند كه بر 

كشور جهان را به  25كشور شركت كننده در اين اجالس بيانيه نوشته شده توسط  195مبناي آن هر 
پذيرند. باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا قبل از ترك كپنهاگ اعالم  هاي آينده مي عنوان مبناي بحث

كرد كه توافق به دست آمده كامل نيست. بان كي مون، دبير كل سازمان ملل متحد توافق به دست آمده را 
ست در  در كپنهاگ گفت كه اين توافق قدمي شروع مناسبي براي مذاكرات بعدي در اين مورد خواند. او

جهتي درست. رناته كوناست، رئيس فراكسيون حزب سبزهاي آلمان در پارلمان اين كشور، نتيجه اين 
نيز نتيجه اين  "گرين پيس"محيطي مثل  هاي جهاني زيست كنفرانس را يك تراژدي ناميد. سازمان

 2009دسامبر  19آلمان  از راديو دويچه ولهكنفرانس را ناموفق دانستند. 
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از چند شبانه روز گفتگو به نوعي توافق دست يافتند. خواسته  دشواري بسيار بعد
هاي به حق كشورهاي در حال توسعه تا حدي مورد توجه واقع شد. قرار براين 
شدكه كشورهاي پيشرفته در عوض تعهدات، مقدار سهمية خود را در كاهش 

ز مقدار گازهاي تشديد كنندة  حالت گلخانه اي زمين، با رقم قطعي بر روي مي
بر گذار شود، بگذارند.  2015گفتگو در كنفرانس پاريس كه قرار است در دسامبر 

) Ban Ki-moonبنا به پيشنهاد دبير كل سازمان ملل متحد بان كي مون( 
قرار شد سهمية قطعي كاهش مقدارگازهاي گلخانه اي از طرف كشورهاي پيش 

بر رسي شود و  در نيو يورك 2014رفته قبل از كنفرانس پاريس در سپتامبر 
  سپس به كنفرانس پاريس منتقل كنند.

 
 كرد درنگيك دقيقه هم نبايد حتي . 6

ها در نواحي قطب شمال مشاهده  وياي ذوب يخپ چندين سال است كه فرايند
ها كه مخازن بسيار عظيمي از آب  اي يخي يا كالوته جا كوه در آن .شود مي

 اند. همچنين حال آب شدندر درصد آب شيرين سيارة زمين)  10هستند (
هاي چسبيده  هها در فصل گرم در ريش هاي حاصل از ذوب يخ اگر آبگفتيم كه 

به  ها آناي عظيم يخي و ورود ه جدا شدن كوهشاهد  ،خره ها نفوذ كنندصبه 
 د.  آورمتر باال 6ها را تا ارتفاع  سطح دريا تواند اين پديده مي خواهيم بود.ها  دريا

هاي  پديدآمده است. مجموعة يخهايي  نگراني نيزب جنوب ولي اكنون در قط
 :كنند ميقطب جنوب را به چهار بخش تقسيم 

 ،هاي شرقي كالوت. 1 
  ،هاي غربي كالوت .2
 ،اي هجزير شبه هاي طبيعيِ يخچال .3
 ها شناورند. هاي وسيع يخي كه بر روي اقيانوس . دشت4
هاي عظيم يخ از پايه  اگر اين كوه ،هاي شرقي با تخمين حجم كالوت  

بيني كارشناسان،  براساس پيش ها رانده شوند، سست شوند و به سوي اقيانوس
اما خوشبختانه در حال  متر باال خواهد آمد. 50هاي سياره بيش از  سطح اقيانوس

يي نظير قطب شمال به اه درياچه ها آنها پايدارند و در باالي  حاضر اين كالوت
ست،  اي باال جزيره  هها در سواحل شب در عوض ذوب يخ ولي د نيامده است.جوو

درجة  3 حداره بيشتر است و به جا افزايش دما از تمام نقاط سي زيرا در آن



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۸٦ 

+  5/0ساله به ميزان   ده ةمشاهده شده كه در هر دور رسد. اخيراً مي گراد سانتي
هاي  ا كالوتجزيره و ي هاي شبه يخ هريك از يابد. افزايش مي منطقه دماي هدرج

 متر باال خواهند برد.  5را به ميزان  ها آنارتفاع  ،ها شوند سوغربي اگر وارد اقيان
 :خطر به دو دليل ويژه افزايش يافته است

به  هستند،هاي قطب شمال  تر از دره جزيره وسيع هاي بين شبه كه دره اول آن
ر ها س ن درهدر اي توانند ميسهولت   ها به چالحجيم يخ هاي كه قطعه نحوي
در  يها يخ و مقدار سرعت ،اثر همين شرايط برها بروند.  به سوي دريا ،خورده

 هاي اخير سه برابر شده است.  ها در سال به سوي درياحال حركت 
بسيار وسيع  ياي غربي قطب جنوب به نحو خرهصهاي  كه سلسله كوه دوم آن

هاي  در بسياري از نقاط يخاند و  قرار گرفته ها تر از سطح دريا و مشخص پايين
27Fشوند. به سهولت كنده شده و وارد درياها مي ها آنچسبيده شده به 

كارشناسان   1
ها كه به صورت چرخشي به دور قطب  سوآب اقيانزيرا تحرك جريان  ،ندا نگران

به اين سواحل نزديك  ،تر هاي بيش از پيش گرم ، با آباست  جنوب در حركت
هاي چسبيده در زير  يخ دنشكن  امكان ريشه ،احلا سد بدر اثر برخور و شده 
 .كنند ميرا بيشتر آب 

و  ناسا وابسته به ) Goddard(رئيس انستيتو گودار  ن،هانس يمزج نظر بنابر
تر از آن است  نزديك     خطر بسيار ،علم نشريةهشت پژوهشگر و همكار او در 

ي جوشناسان  ه بايد با ديرينهاند ك رسيده  به اين نتيجه ها آن .كرديم كه تصور مي
)Paleoclimats65 ،ها آنر نظ طبق. پرسش كنيم ها آن از ) مشورت كرده و 

زمين فاقد يخ بوده است. يخبندان در قطب جنوب  ةميليون سال قبل سيار
پرتوهاي  ،اين پديدهعامل  .ميليون سال قبل پيش آمده است 35 تقريباً

بوده كه سبب  اي ود غلظت گازهاي گلخانهو نيز كمب ها آنخورشيدي و بازتاب 
زمين را ايجاد كرده  ةهاي يخي سيار قطب و گرديدهسياره  سرد شدن ناگهاني

ها را  برف قطب بارش. است كاهش يافتهسطح درياها  ،است. در پي اين دگرگوني
 ، ها گيري اين نتيجه  بر د آورده است. بناجوهاي طبيعي را به و پوشانده و يخچال

ي جوكارشناسان تغييرات  رو هستيم. همعكوس روب اي هزمان كنوني ما با پديددر 
 جواي  كنندة حالت گلخانه اند كه نبايد مقدار گازهاي تشديد به اين نتيجه رسيده

                                                 
۱.“ New concerns on the stability of the west”,Atlantic Ice Sheet Environemet 
Times, ۲۰۰٤. 
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بخش در هر ميليون يك ( ppm 500تا  450زمين از حد مشخص شده بين 
ي و جوگازهاي  ةموعافزايش يابد. البته اين عدد نمودار مج بخش گاز جوي)

در  را آناست كه  )كربن دي اكسيدگاز كربنيك (بر مبناي  جودر  ها آنعملكرد 
و بخار  دارند و غلظت گازهاي ديگر چون متان بيان مي CO2eq معادلها  جدول

به  يكگاز كربن حد ،هاي ازت در آن گنجانده شده است. بنابرايندآب و اكسي
بيشتر شود.  جوگازهاي  بخش بخش در هر ميليون 400تا  360تنهايي نبايد از 
دو برابر بيشتر از غلظت اين گاز پيش از انقالب صنعتي است.  اين غلظت عمالً

 فوقدر زماني كه غلظت اين گاز به معيار گفته شده در  دپژوهشگران باور دارن
 ،يجوشناسان   هاي ديرينه . بنابر پژوهششدسيارة زمين فاقد يخ خواهد  ،برسد

تا  350بين  يكغلطت گاز كربن ،اند زمين تشكيل يافته هاي قطبيِ كه يخهنگامي 
ي(ازت و اكسيژن) بوده است. در جوبخش در هر ميليون بخش از گازهاي  500

د جوو يككربنگاز بخش بخش در هر ميليون  385زمين  جوحال حاضر در 
در اش  غلظتادل برسد و سياره به حال تع جواين گاز در تمام اي كه  لحظه .دارد
ياها چندين متر افزايش خواهد يافت  نقاط فضا  يكسان گردد، سطح آب در ةهم

اقل  توان گفت كه اين تعادل در حد مي ،زمين ةگذشت هاي ما از دانستهو بنابر 
 د.داخواهد  روي هيك قرن آيند
ا ح درياهي گرفت. در واقع تخمين افزايش سطها را بايد جد بيني اين پيش

چنين بوده است،  2006تا  1990هاي  در بين سال IPCCهاي   ارشبنابر گز
دقيق نبوده و  IPCCارش گز شود كه ميكه در روزهاي اخير مشاهده  نحال آ

افزايش  ،هانآقبلي ارش تر از اين حد خواهد بود. بنابر گزها بيش افزايش سطح دريا
مشاهده شده  كه اخيراً ال آنح متر در سال بوده باشد. ميلي 2 بايدها  سطح دريا

درصد بيشتر  60نييع ؛متر در سال بوده است ميلي 3/3كه افزايش سطح درياها 
 گراد سانتي ةدرج 2ي كه دماي زمين الدر ح ارش داده بودند.گز ها آنچه  از آن

 ،يشنهاديهاي پ باشد، بنا بر مدل )م1780سال(بيشتر از آغاز انقالب صنعتي
اند.  بيني كرده پيشمتر در چند قرن آينده  4/1تا  4/0بين افزايش سطح را  ها آن

درصدي سطح درياها، مدل  60افزايش  حاكي از ،ات اخيركه مشاهد حال آن
متر خواهد رساند. در واقع اگر تجزيه و تحليل  2/2تا  6/0را به  ها آنپيشنهادي 

 ةنامدر تنظيم بر نيزيك دقيقه  حتي نبايد و همكارانش درست باشد، نهانس
خواهد  ناپذير اي برگشت ي ترديد كرد، زيرا منجر به فاجعها كاهش گازهاي گلخانه
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افزايش سطح دريا ها را بنا بر مدلهاي مختلفي كه گروه هاي  30در نمودار شد. 
 به دست آورده اند ارائه كرده اند  2007بعد از سال  ) (IPCC مطالعاتي

 

 
در قرن .  2007در سال ) (IPCC اس گزارشبر اس .. افزايش سطح دريا ها30نمودار 

سانتيمتر افزايش يافته است. در اين  17بيستم سطح در ياها در اثر افزايش دماي سياره 
 59تا  18به مقدار  2100گزارش پيش بيني كرده بودند كه سطح درياها تا آخر سال 

دهمين كنفرانس در هج وهشهاي گستردهژسانتيمتر افزايش خواهد يافت. حال آنكه بعد از پ
( قطر) اين گروه اعتراف كردكه در محاسبات به هدر دوح)  2012نوامبر 28 (بين المللي

ميلي  2/3هر سال   2011تا  1990درصد اشتباه كرده اند و سطح دريا ها از سال  60مقدار 
سانتيمتر  82تا  26يعني تا پايان قرن بيست ويكم سطح در ياها متر افزايش يافته است. 

 IPCCة ميانگين پيش بيني هاي  چهارگانة در اين نمودار مجموعايش خواهد يافت.افز
28Fآورده شده است.

1 
وارد  آسيب زمين اكنانها ميليون س هدصها به  يك متر افزايش سطح دريا تنها

 و يك چهارم الدشبنگدر ميليون نفر  30 ،ميليون نفر در مصر 10خواهد آورد. 
هاي مرتفع كوچ  ند شد و بايد به سوي سرزمينخانمان خواه ساكنان ويتنام بي

                                                 
۱ Representative Concentration Pathways (RCPs) 

RCP  مربوط به چهار سناريوي پيش بيني افزايش دماي زمين و در نتيجه ذوب يخهاي قطبي و
 اها است.افزايش سطح دري
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29Fكنند.

هلند ، لندن و نيويورك شرايط خطرناكي خواهند داشت. شهرهاي   1
30Fوريپچ اندراجرا ،IPCCگروه رئيس 

ي اين گروه ارش كارآرزو دارد كه گز ،2
. هاي قطب جنوب و شمال باشد ذوب يخ دربارة ها آنبيني قبلي  تر از پيش واقعي

كنفرانس و در  بودبيني شده  پيش 2013سال اجالس ارش براي گزسفانه اين أمت
نيز  و مطرح شد و نتيجه مطلوب به بار نياوردلهستان  2008ماه دسامبر

قرار شد به كشورهايي كه از گرمايش  كپنهاگ 2009سال دسامبر كنفرانس در
كمك هاي مالي شود. البته مقدار كمك هاي در  ،يب ديده انديست آسمحيط ز

گرفته شده در اين كنفرانس آن قدر نبود كه خساراتي را كه توفانها و نظر 
  تغييرات جوي بر مردم كشورهاي ضعيف وارد مي آورد جبران كند.

دهد  را نشان ميافزايش دما در مناطق مختلف قطب جنوب  31شمارة  نمودار
شده تهيه  )ناسا( مريكااي اسي ملّشن تحقيقات فضايي و هوا ةمؤسس ةوسيل هكه ب

پژوهشگر  و فضايي از دماي قطب جنوب، توسط جغرافيايي ةاين نقش است.
 فردريك ديوران ترسيم شده است. ،فرانسوي

هاي خود آورده بود،  ارشالمللي در گز گروه كاري بين كه دست پايينيارزيابي 
كه سياست كشورهاي صنعتي بر   آنويژه  به .براي پژوهشگران بسيار ناگوار بود

ميزان   سرزدن بر سياستمداران در حال چانهتعيين شده، و  ها ارزيابياين اساس 
در براي مثال،  .همين ارزيابي هستند اساس ي برا گازهاي گلخانهاز  استنك

          اين گروه  2007ارش سال زگ با توجه به منحصراً ،در بالي  2007دسامبر 
  .انجام شدگيري  تصميم

 

                                                 
۱. Norman Myers, ” Environmental refugees in a globally warmed world”, Bio Science, 
vol.٤۳, no. ۱۱. 
۲ Dr. Rajendra Pachauri, Chairman of the United Nations Intergovernmental Panel on 
Climate Change: 
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 تيرههاي بسيار  بخش ،در نقاط مختلف قطب جنوب. در اين نمودار افزايش دما  . 31 نمودار
 دارد. تر اين نواحي را معلوم مي نيدماي پاي گرن هاي كم نمودار دماي باالست و بخش

گراد  درجة سانتي 4/2تا  2، مبتني بر افزايش دماي زمين بين  IPCCگزارش 
اي حداكثر تا  گلخانه كند كه گازهاي نسبت به پيش از انقالب صنعتي، ايجاب مي

 85تا  50مقدار گازها بين 2050به نحوي كاهش يابد كه در سال  2015سال 
اصل   ميالدي شود. با توجه به اين 1990ها در سال  درصد نسبت به توليد آن

كننده بايد بيشتر هزينه كند، بنابراين كشورهاي صنعتيِ  كه  كشور آلوده ،منطقي
اند، بايد مقدار  ونيم قرن جو زمين را آلوده كردهيافته كه به مدت يك   توسعه

پايين  2050درصد تا سال  95و بلكه  80اي خود را تا مرز  توليد گازهاي گلخانه
اين فرايند و جبران اشتباهات گذشتة خود،  بايد   اقل براي آغاز آورند و حد

 داشته باشند. 2020درصد تا سال  40تا  25كاهشي ناگهاني به مقدار 
تر از گروه  همكارانش كه خطر را بسيار نزديك و نهاي هانس بيني د پيشجوو با

) پيشنهاد كاهش G8پيشرفته (  صنعتي گروه كشورهاي ،بينند مي IPCCكاري 
دهند و نيز توجه دارند كه در نهايت بايد مقدار  درصد را مي 50تا مرز گازها 

ي جون و كارشناسان درصد برسد. نگراني پژوهشگرا 85 ميزان كاهش گازها تا
. دولتمردان مرتب الزامي بودن كاهش گازها را اعالم شود ميروز به روز بيشتر 

نرمش  اعمال سعي درها  آن .دارند ولي كمتر به وخامت اوضاع توجه كنند مي
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كه هر دقيقه  حال آن ،اي دارند هاي كاهش گازهاي گلخانه بيشتر در برنامه
همة  .دهد ميناپذير سوق  اي برگشت سوي فاجعه را به جهان كار،كوتاهي در اين 

در پاريس   2015اميد ها به بيست ويكمين كنفرانس بين المللي كه در دسامبر 
 بر گذار خواهدشد، است.

 
 شناسد  آلودگي و افزايش دما مرز نمي . 7

انتشار مواد شيميايي خطرناك در هوا و يا در  ناشي از ،آلودگي محيط زيست
. آلودگي هوا مرز كند ميزمين را تهديد  ةدات سيارجومو يمآب و خاك، تما

بر اساس  .شود ميزمين پراكنده  جوشناسد و در اثر وزش باد در تمامي  نمي
زنند  مريكا انجام گرفته، تخمين ميارنل هايي كه به تازگي در دانشگاه كُ پژوهش

به  ورس ند، زودمير در دنيا مي ه ساالنهميليون نفري ك 62صد از در 40كه مرگ 
زمين به  جود در جوذرات بسيار ريز مو دليل  آلودگي آب و يا هوا بوده است.

 4/3ها هر سال  و آلودگي آب شود ميميليون نفر  4/2هر ساله باعث مرگ تنهايي
طبيعت رها  كه در  كشورهاي صنعتي يِد سميمواد زا شد.ك ميليون نفر را مي

اهش نصابي براي ك بروكسل حد در كنگرة روند. به آهستگي از بين مي ،شده
كشور اروپايي  13ميالدي در نظر گرفته شد.  2010دي اكسيد تا سال كربن 

تنظيم شده در بروكسل  ةد خود را طبق برناميدي اكسكربن قادر نيستند مقدار 
تازگي  آلودگي در كشورهايي كه به .پردازندبايد جريمه ب و در نتيجه اهش دهندك
دي گوگرد نشر  اند سير صعودي دارد. ورهاي صنعتي دنيا وارد شدهكش جرگة به

صد افزايش يافته در 28 يزانبه م 2005 تا 2000هاي  اكسيد در چين بين سال
اثر باران شسته شده و به  بر ليو ،ماند باقي نمي جوچه اين گاز در . اگراست

باشد به و اگر هم اكسيده شده اسيد  دريكي اسيدي(سولفوها نابار  صورت
و به  كند ميها و درون خاك نفوذ  هاي رودخانه ) در آباسيد صورت سولفوريك

ي كشورهاي ها جنگلشت و يا كهاي زير  ها و زمين اين ترتيب اغلب رودخانه
آلوده آسيايي به اكسيد فلزات سنگين  نظير سرب و جيوه و تركيبات اسيدي 

 1990 تا 1970 ةپايي در دهي اسيدي در كشورهاي اروها نابار ةاند. مسئل شده
ولي كشورهاي د. رسانسياه آلمان آسيب  جنگلِ به ويژه ،ها جنگلبه  بسياري از 

زمين شدند  جومانع از انتشار اين گازها در  ،شده اين امر زودي متوجه هاروپايي ب
 ها نمودند. كشة گازهاي خروجي از دودبه تصفي وادارهاي توليدي را  وكارخانه
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ارزان  واسطة  هاي توليدي در كشورهاي آسيايي كه به ه كارخانهسفانولي متأ
ها  توجهي به سالمت افراد  در آنها ايجاد شده و  غربي ةبا سرماي و بودن دستمزد

.  قائل نيستندگازهاي خروجي  ةتصفي اهميتي نيز براي، چندان شود بشر نمي
يزه كاستطاعت پا ،مي برند شانكه از توليدات اندكي ةخود اين كشورها با بهر

مردم، حيوانات و  ينده، ها را ندارند و اين مواد آال كردن گازها و مواد زايد كارخانه
 .برد ميرا از بين  ها آني ها جنگل
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 فصل سوم

 
 هاي متفاوت انرژي و مصرف توليد
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چهار مورد اساسي را بايد  ،كاربرد انرژي در جهان ددر بين موارد متعد مقدمه.
 :ر نظر گرفتد

هاي اوليه به  يانرژ : براي توليد انرژي هاي برتر بايدبرتر ايه توليد انرژي .1
از طريق و سپس  كرده تبديل به بخار آب را يا اتمي هاي فسيلي ويژه سوخت

به دست  مصارف مختلف براي الزم الكتريسيته ،برقژنراتورهاي مولد  و ها نيتورب
  .مي آيد

ها و  خودروها (كاميونو نقل هوايي،  حمل و ،دريايي نقل حمل و .2
 .كنند مييه استفاده اول هاي خودروهاي شخصي) كه از انرژي

 ،مواد غذايي ةتهي ،ودروسازي، داروسازيسيسات صنعتي خأتصنعت:  .3
، هم از انرژيهاي اوليه و هم از انرژي قطارهاي شهريمترو و ، خت لوازم خانگيسا

 .نندبرتر يعني برق استفاده مي ك
ها، مراكز  خانه، داشتن شهرها  الزم براي روشن نگه  برقمصارف ديگر:   .4
 . . . ي وتجار

ولي  .هايي يافت ه حلرا  ناتو مي آنباالبردن راندمان  براي اصالح توليد برق و
ل يوسا ةبا توسع تنهاو  استمحدود  ها راه حل ،در مورد حمل و نقل ،برعكس

اگر قرار باشد  .كرد جويي  صرفه انرژي داري درتوان مق حمل و نقل عمومي مي
(برابر با انرژي  هر فرد شش تن (معادل نفت) يبه ازا 2030ها در سال  چيني

مقدار انرژي مصرفي  انرژي مصرف كنند، ) 2000مريكايي در سال امصرفي هر 
اتن (معادل گم 8يعني ،  1960معادل مصرف كل انرژي جهان در سال  ها آن

مختلف در جهان هاي  نسبت درصد منابع انرژ ي 7در جدول  بود.نفت) خواهد 
داده شده است به خوبي  2005تا  1980را آورده ام. اين جدول كه براي سالهاي 

نشان مي دهد كه بشر همواره از ذخاير انرژي زميني كه منابع محدود دارد و در 
 رفت،خواهد اثر مصرف اضافي اين ذخاير حد اكثر تا پايان اين قرن از بين 

در اين جدول مشاهده ميشود سهمية انرژي هاي تجديد پذير  .استفاده مي كند
گونه انرژي ها روي  بسيار كم است و بشر بايد همت كرده و بيشتر به سوي اين

 آورد.
  32براي ساده تر كردن تشريح كميت مقدار انرژيهاي مصرفي در جهان نمودار 

تنظيم شده  2010تا  1973كه براي سالهاي در اين نمودار را ارائه كرده ام. 
سهمية بي نهايت زياد انرژي هاي فسيلي و در واقع انرژي هاي تجديد ناپذير به 
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خوبي تشخيص داده مي شوند. همانطور كه در جدول هم ديده شد سهميه هاي 
 انرژي تجديد پذير ناچيز مي باشد.

 
 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

 37 38 38 37 37 42 نفت%
 25 25 24 23 22 20 گاز طبيعي%
 34 32 34 36 37 34 زغال سنگ%
 94/1 3/2 0/2 8/1 5/1 8/0 نيروگاه اتمي%

 15/2 10/2 3/2 1/2 1/2 2/0 برق آبي%
 هاي انرژي

 تجديدپذير%
04/0 06/0 13/0 17/0 21/0 26/0 

 .هاي متفاوت مصرفي در جهان . نسبت درصد انرژي7جدول 
 

 
و توزيع جغرافيايي  در جهان براي توليد الكتريسيته . توزيع منابع انرژي اوليه32نمودار

سازمان همكاري عبارتست از:  OECDدر اين نمودار .2010تا  1973بين سالهاي آن در 
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31Fاقتصادي و توصعة كشورهاي پيشرفته در صنعت

در بخش فوقاني نمودار توزيع انرژي در  .1
آورده  2010 تا 1973بر حسب در صد آن بين سالهاي جهان برحسب نوع انرژي اوليه و 

. در نمودار پايين نسبت درصد مصرف را برحسب كشورهاي مختلف دنيا ارائه شده است
نزديك 1973در سال  OECD  (32F2كرده اند. در اين نمودار مشاهده مي شود كه كشورهاي (

سال بعد مقدار  37و ند را مصرف مي كرده ا ) % 1/73( به سه چهارم مواد انرژي زاي اوليه
( به اين معني  ن رسيده استكل مصرف جها )% 7/50(مصرف آنها از انرژيهاي اوليه به نصف

نيست كه مصرف انرژي آنها كم شده باشد، بلكه ديگر كشورهاي عقب افتاده هم به مصرف 
 در صد بود در سال 8/2 1973در عوض سهمية كشور چين كه در سال  .انرژي پي برده اند)

درصد  7/9به  6/2از  كشورهاي آسيايي ةمية بقيهدرصد افزايش يافته و س 8/19به  2010
 درصد تنزل پيدا كرده است. 9/7به  7/16اروپا و اروآسي نيز از  ةافزوده شده است. سهمي

ف انرژي در جهان بر قرار اين نمودار مشخص مي كند كه به زودي يك همگرايي در مصر
جمعيت و بهتر شدن شرايط زندگي ساكنان جهان سوم، مصرف  خواهد شد و با افزايش

انرژي زيادتر و در نتيجه افزايش گازهاي آلوده كنندة محيط زيست بيشتر خواهد 
   شد.بنابراين بايد از هم اكنون چاره انديشي كرد.

مجموع انرژي مصرفي جهان در سال  المللي انرژي، آژانس بيناعالم  بنابر
نزديك به دو برابر مقدار مصرف  )نفت (معادلمگاتن 11429 به مقدار 2002

تن براي توليد برق مصرف اگم 4261 زاني، به مكه از آن بوده 1973شدة سال 
مقدار مصرف  2010همانطور كه در نمودار فوق مي بينيد در سال  .شده است

مصرف كل انرژي ، 8شمارة در جدول  شده است. 2002سال  دو برابر "تقريبا
را   2005  در سال ،شده يادمصرف  نوع هاي فسيلي) در مورد چهار (سوخت اوليه
  ام. م كرده است آوردهاعال المللي انرژي آژانس بينكه 

هاي فسيلي) كه براي توليد برق  مقدار انرژي اوليه( سوخت ،در ستون سوم
كه  دشو ديده ميشده مصرف  ةمصرف شده و در ستون چهارم مقدار الكتريسيت

يعني برق نمايش  ،رراندمان تبديل انرژي اوليه را به انرژي برت ،نسبت اين دو
( مجموع مصرف + انرژي الزم براي توليد  عبه همين دليل مصرف مجمو. دهد مي

تهيه شده و  2002اين جدول در سال  .يستبرق) معادل مقدار كل انرژي ن
در مصرف انرژي را  29كاربرد انرژي را در آن سال بيان مي دارد. در نمودار 

ر كه بيان شد مقدار انرژي ومشخص مي كند، و همانط 2010در سال  جهان 
                                                 
۱ Organisation for Economic Co-operation and Development= OECD 
Source : EIA (Agence Internationale de l'Energie 
۲ OECD = The Organisation for Economic Co-operation and Development 
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بوده است و اكنون در سال  2002دو برابر سال  2010مصرف شده در سال 
با وجود اين در اين جدول راندمان تبديل بازهم بيشتر از اين مقدار است.  2014

انرژي اوليه را به انرژي مرقوب يعني برق مشخص كرده ام. در تمام كاربردهاي 
د، انرژي، مادامي كه انرژي هاي اوليه تبديل به انرژي بر تر يعني برق مي شو

 درصد انرژي اوليه تبديل به انرژي برتر يعني برق مي شود. 30نهات
 

 
 سال
 

 مجموع
انرژي 
 اوليه

انرژي 
 براياوليه 

 توليد برق

 
مصرف 

 برق

 
 صنعت

حمل 
 و

 نقل

 مصارف
 ديگر

مجموع 
 انرژي

 مصرف شده
2005 11439 4261 1291 2834 2011 2892 7736 
ميالدي برحسب  2005  در سال ف مختلف. كاربرد انرژي در جهان براي مصار 8جدول 

 مگاتن(معادل نفت)
انرژي مجموع اوليه و در ستون آخر مجموع مصرف انرژي  ،در ستون دوم

يد برق كه در حال آورده شده است. مطلب قابل توجه در اين جدول راندمان تول
راندمان توليد برق  ،حاضر در بهترين شرايط در حال. صد استدر 30حاضر فقط 

درصد انرژي  70 يعني ،درصد است 30اكثر  هاي حرارتي و يا اتمي حد نيروگاه  در
زمين منتقل  جوبه  )مادون قرمزپرتوهاي (شده در نيروگاه به صورت دما  توليد

 .هاي اتمي مدرن نيز راندمان كمتر از اين مقدار است حتي در نيروگاه .دشو مي
 10. كند ميبرق توليد  اواتگم 900اواتي فقط گم 3000يك نيروگاه اتمي 

 اًحتم .شود مي هكنندة نيروگا هاي خنك شده هم صرف پمپ  درصد از انرژي توليد
 هاي خنك رمهس أمقدار بخار از رچه كه ايد  هاي اتمي را ديده نيروگاه تصوير

 .شود ميمنتقل  جوبه  ها آن ةكنند 
اكسيد كربن  ديآب و هم مقدار  هم بخار ،هاي فسيلي سوخت هتوليد برق از را

به شكل  "هيدروكربورها را معموال ن. واكنش سوختدهد افزايش مي جورا در 
 كلي زير مي نويسند:

CnH2n +2n'O2 →nCO2 + n'H2O 

 هيدروكربور( نفت) مولكولسوختن يك  يبه ازا كه دهد مياين معادله نشان 
2n' اكسيژن  مولكولو  شود ميمصرف  جوn كربنيك گاز مولكول 

حالت  ةكه هر دو تشديدكنند ،شود ميآب توليد  مولكول 'n و) كربن يداكس دي(
بيش از دوسوم انرژي حاصل از سوختن هيدروكربور تبديل به . اند اي زمين گلخانه

  .شود ميبخار آب 
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ش و يا ا خانه كردن خود و بشر براي گرم ،آتش تا ديرزماني نشناخت از هنگام
در واقع انرژي  تفاده كرده است.همواره از چوب درختان اس ،پخت و پز

يعني جذب گازكربنيك و آب،  ،ز گياهانخورشيدي است كه در اثر عمل فتوسنت
در  ندرت  به است. تهقرار گرفده و در اختيار بشر ش توليد ،ز يعني چوبسلولُ

 ،هشد مييا قير در سطح زمين آشكار  هاي نفت هبرخي از نواحي جهان كه حوضچ
 ها استفاده مي آتشكدهروشن كردن  ها و يا مشعلروختن افاز اين مواد براي 

 ي بسيار دور زمينها ناماندة گياهان است كه در دور اين مواد نيز باز اند. كرده 
 اين نيزو اند.  در اعماق زمين مانده و تبديل به سوخت فسيلي شده ،شناسي 

ذخيره شده الي قشرهاي زمين  هگونه در الب انرژي خورشيد است كه بدين درواقع
گ از اوايل قرن به ويژه زغال سنو  هاي فسيلي به مقدار زياد مصرف سوختاست. 

هاي فسيلي مايع مورد استفاده  و از آغاز قرن نوزدهم سوخت شد جدهم شروعه
، مقدار يكم و اكنون در اوايل قرن بيست ،گفته شدپيشتر كه  چنان .گرفترقرا

 گاز كربنيكاز قبيل  ها آند يمواد زا ها به حدي باال رفته كه  اين سوخت مصرف
اره را باال جاد كرده و دماي سييبر روي سياره ا را شرايط سختيو يا گاز متان 

  است. ي در حال دگرگون شدنجوكه شرايط  جا آنتا  ،است برده
 هرا نسبت ب هر يكهاي مختلف توليد انرژي و منافع و مضار  راه ادامه،در 

 غير از يهاي ديگر راه بشر بايداشاره خواهم كرد كه  ده،بيان كرمحيط زيست 
 بهترين . به نظر من زندگي خود بيابد ةبراي ادام را ها سوختنوع اين  مصرف

است كه با سخاوت بسيار در اختيار بشر قرار  يانرژي خورشيد انرژي، همانا
 .دنبياب را آنبايد بهترين روش استفاده از  ها انسانگرفته و 

 
 پذير هاي تجديد . انرژي1

 طبيعي از منابع شوند، غالباً هم ناميده مي »انرژي سبز«پذيركه  جديدهاي ت انرژي
كيهاني  ها آنمنابع  اند و اكثراً رس بشر قرار گرفتهو به نحو منظم و ثابت در دست

كمتر  ،هاي فسيلي در دو قرن اخير ه دليل پايين بودن بهاي سوختولي ب .است
اي بر روي زمين تشديد  حالت گلخانهكه اكنون  .اند ار گرفتهة بشر قرمورد استفاد
 ها اين سوختاز  ،اند ياره گرديدهي سجومتوجه وخامت اوضاع  ها ناشده و انس

 به ميان آمده است.سخن بيشتر 
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، منافع و ها را مورد مطالعه قرار داده اين انرژي كنم سعي مي در اين فصل 
 مساز خاطرنشانبايد  ،نم. ولي قبل از هر چيزرا تشريح ك ها آنبرد كار چگونگي

ي كنوني م اقتصادنظاها در ميان نباشد و  تا اراده و تمايل به كاربرد اين انرژي كه
جهان مسلط است و نيز تا  مادي است بر سرمايه و منافع بر مبتنيكه صرفاً 

 كنندگان راحتي و با بهاي كم در اختيار مصرف هاي فسيلي به زماني كه سوخت
 .نخواهند يافت رواج گيرد، اين قبيل منابع انرژي در جهان قرار مي

هاي خورشيدي با است. پرتو يخورشيدپرتوهاي  انرژي،منبع اصلي اصوالً  .1
انرژي  آن طريق  از .آورند ميد جوبه و را  ناو باري باد جوگازهاي  ةجايي تود هجاب

 هاي بادي توليد و يا پروانهبادي  يهاي آسيا تواند پره كه ميآيد  پديد ميباد 
را  ها تواند آسياب باران كه مي همچنين .الكتريسيته را به حركت در آورد ةكنند

 تابش .دها ايجادكندس طريقرا از  الكتريك و يا انرژي هيدروبه گردش در آورد 
هاي خورشيدي بر روي گياهان و انجام عمل فتوسنتز، انرژي نهفته در درون پرتو

كندن الكترون از سطح  و و يا با تابش بر روي ماده آورد د ميجوه وب را  ناهاگي
 .كند ميتوليد  و گرما الكتريسيته ،هكنند اشياء منعكستابش بر روي و يا  آن،

 . نامند ميعمل فتو ولتائيك را از سطح ماده   كندن الكترونعمل 
ورانيم، توريم اكتيويتة عناصر طبيعي مانند ا گرماي دروني زمين كه از راديو .2

توان اين گرما را به  مي .د دارددر اعماق زمين وجو است و حاصل شده و پتاسيم
 ةنهايت ژنراتورهاي توليدكننددر ها و  آن توربين دسطح زمين آورد و به مد

 الكتريسيته را به حركت در آورد.
3. مي تواند و بهره گرفتن از اختالف ارتفاع آب، ها در اقيانوس جزر و مد 

 الكتريسيته را به حركت در آورد. ةژنراتورهاي توليد كنند
انرژي برق آبي كه از  ،انرژي مستقيم خورشيدي ،نرژي ذخيره شده در چوبا

انرژي  اماگيرند.  همه از خورشيد سرچشمه مي ،انرژي بادو  شود ميآبشارها توليد 
مستقل از خورشيدند. ژوئوترميك و انرژي جزر و مد 

 أنشاگر چه م .ناپذيرند هاي تجديد ژيانر ءسنگ جز ي و زغالطبيع نفت، گاز 
 به در آغاز خورشيد بوده كه به كمك عمل فتوسنتز در گياهان اوليه ها آناصلي 

در درون زمين  ،شناسي زمين يها نوراطي دالي رسوبات،  هد آمده و در البجوو
 ين مي بريم.ب ارزش را ازمحابا اين منابع پر ما بي هامروز و ستا ذخيره شده

ناپذيرند. زيرا منبع  هاي تجديد انرژي ءانرژي حاصل از شكست اتم جز همچنين
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طي زمان در  ،هاي فسيلي و يا اورانيم در درون زمين ذخيره شده اصلي سوخت
 .اند اهش و از بين رفتنكحال 
 

 پذيرهاي تجديد گي انرژيويژالف) 
رعت مصرف  بايد كمتر ساين است كه  در پذيرهاي تجديد گي اصلي انرژيويژ

 ،پذير است. چوب يك منبع توليد انرژي تجديدباشد ها آناز سرعت توليد 
توان چوب را  سرعت مصرفش بيشتر از سرعت توليد آن گردد ديگر نمياگر  ولي 

ي قديم بشر از چوب درختان ها ناپذير قرار داد. در زم هاي تجديد در زمرة انرژي
كرد. در آن زمان سرعت مصرف  استفاده ميپز و صنعت  براي گرما و پخت و

قادر بودند گاز كربنيك  ها جنگلمراتب كمتر از سرعت رويش درختان بود و  به
زيرا از يك سو  .كنندبه ويژه بشر را جذب  ،داتجومو ةوسيله توليد شده ب

ي  جمعيت سياره بسيار كمتر از امروز بود و از سوي ديگر افراد بشر سرما و گرما
كردند. نگارنده به ياد دارد كه  ست را بهتر از افراد عصر جديد تحمل ميمحيط زي

 روستاهايشصت و يا حتي پنجاه سال قبل و يا همين سي سال پيش در در 
اكثر دو كيلوگرم زغال  منقلي كه يك و يا حد ةكشورمان، يك كرسي به وسيل

نج تا پ ةروز براي گرم كردن يك خانواد چوب سرخ شده داشت در يك شبانه
به  ،شش نفري كافي بود و يا معادل همان قدر زغال به صورت چوب درختان

. در مناطق گرم، بادگيرها بدون سيدر اين خانواده مي ةآشپزي روزانمصرف 
كردند. ولي اكنون براي يك چنين  را خنك مي ها خانههواي  ،مصرف انرژي

آشپزخانه و  ،سالن ه،خواب اتاق اقل يك آپارتمان سه و يا چهار حد ،اي خانواده
كه  ،شوفاژ ةحمام الزم است كه بايد در تمام ايام زمستان اين مجموعه  به وسيل

به كمك  بايد و نيز در ايام تابستان شودگرم  ،كند ميسوخت فسيلي مصرف 
 درست است كه اين .دنكن خنك را  ناگازي اين آپارتم كولرهاي آبي و يا ،برق

رفته تا اين آسايش   پيشالزم است و علم و صنعت آسايش براي افراد بشر  ميزان
 ي برگشتجونابودي سياره و تغييرات  بهايولي به چه قيمتي؟ به  ،فراهم شود

براي انتقال دانيم كه  مي  دات زندة روي زمين!جوناپذير و نابودي بسياري از مو 
ها  متر دهدر هر كيلو هرسال هاي فشار قوي ، كابلاي به منطقة ديگر برق از منطقه

 سازند هاي ما درياها را آلوده مي كش برند. نفت را از بين مي ختلفپرنده از انواع م
 .ستا ي به جهنم تبديل كردهيدات درياجوزندگي را براي مو ها آنو صداي موتور 
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به دليل  ،كرد ر مكالمه ميهاي ديگ نبا بال يكيلومتر8000ني كه از بال براي
  متر هم كمتر شده است. 400اين فاصله از  ،اهاي م پارازيت صوتي كشتي

جا كه ممكن است  دانيم بايد تالش كنيم تا آن اكنون كه اين مطالب را مي
يم تا وادار سازها را  دولت بكوشيمهاي فسيلي استفاده كنيم و  كمتر از سوخت

 جا كه ممكن است بهاي سوخت پذير را متداول كنند و تا آن هاي تجديد انرژي
پذير مقرون به صرفه گردد.  هاي تجديد يلي را باال برند، تا كاربرد انرژيهاي فس 

 مانندپذير  هاي تجديد به سوي انرژيرا ، گرايش سريع صنعت  بهاي نفت افزايش
به  -ها نياز خانهبراي تأمين گرما و آب گرم مورد  -باد و يا پرتوهاي خورشيدي

هاي هر بشكه نفت اين تمايل هاني بقوط ناگولي س .باال مي برد ينحو چشمگير
 . دمي دهكاهش را 

مقايسه  در را ها آنكارايي  ميزان ،دادهپذير را شرح  هاي تجديد انرژي ادامه،در 
 دارم. بيان ميهاي اتمي  هاي فسيلي و يا نيروگاه انرژي هاي زيانبا 

 
 انرژي باد ب) 

تفاده ي گذشته به خوبي از انرژي باد اسها ناهاي بسياري در زم تمدن 
 ةوسيل ه. غالت بشد ميبه كمك بادگيرها خنك  ها آن هاي خانهاند.  كرده مي

حركت در درياها ها به كمك باد  كشتيو  شد ميآرد  و يا آبي هاي بادي آسياب
هاي فسيلي و  د در سوختجوكردند. اكنون تمام اين كارها به وسيلة انرژي مو مي
كه  امروزگيرد.  يلي يا اتمي) انجام مي( فس هاي حرارتي حاصل از نيروگاه برقِ يا

بشر به  ،شناخته شده است اي و افزايش دماي زمين حالت گلخانه تشديدمسئلة 
پذير افتاده است. اكنون در سراسر   و تجديدهميشگي  بع افكر استفاده از اين من

 بينيد كه به آرامي مي چرخند و از زيبايي را مي بادي هاي مريكا، پروانهااروپا و 
. شود  ميها ژنراتورها به حركت در آمده و الكتريسيته توليد  نآچرخش  طريق

روز  ،گير بسيار مورد استفاده قرار گرفته اين روش توليد الكتريسيته در مناطق باد
 ها حتي در برخي از جزاير واقع در اقيانوس بيشتر خواهد شد. ها آنبه روز تعداد 

هاي بادي را براي الكتروليز آب به  ن پروانهبرق حاصل از اي ،بسيار بادگيرندكه 
به مناطق ديگر  يبرند و هيدروژن توليد شده را به عنوان مادة سوخت كار مي
تصوير پروانه هاي بادي را در دريا و يا بر روي  33درنمودار  .كنند ميمنتقل 

 زمين ارائه كرده ام.
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 .صحرا يا و يا دردرتوليد برق به وسيلة باد در  33نمودار 

 
  انرژي آب پ)

هاي  سنگ آبشارها براي به حركت در آوردن هاي گذشته از قدرت آبِ در تمدن
قدر  آن اكنون همكردند. ولي  هاي ساختماني استفاده مي يدن سنگيآسيا و يا سا

امع جو نيازهاي به گوييپاسخهاي آبي قادر به  مصرف غالت زياد است كه آسياب
ها از  در مسير رودخانه سد قرن پيش بشر با ايجاد و نيم . از يكنيستندبشري 

ها و  نياي توربه ي آب پرهوو نير كند ميپذير انرژي استفاده  اين منبع تجديد
انرژي هيدروالكتريكي در . آورد د برق را به حركت در ميسپس ژنراتورهاي مولّ

درصد  51ه فرانس 1961. در سال شود ميشمال اروپا و كانادا به مقدار زياد توليد 
ولي اكنون به دليل افزايش  ،آورد انرژي الكتريكي خود را از اين راه به دست مي

و بر عكس  كند ميأمين اين كشور را ت الكتريسيتةدرصد  10فقط  برق،مصرف 
را تأمين  فرانسهدرصد برق  75 ،دننيروگاه اتمي با تمام معايبي كه دار 58
 .ندنك مي

ب آ ها كه آن نيز از قدرت اختالف در ارتفاع دريا ج  و يا جزر ومدامواانرژي 
و  دهاي ژنراتورهاي مولد برق را به حركت در آور پره دتوان مي ،شود ميحاصل 

باال  و مد جزراج و يا  موابرق توليد كند. در برخي از كشورها كه سواحل پر از 
درياي مانش  در . اختالف ارتفاع جزر و مدكنند ميبرق توليد  ،روشاز اين  ،دارند

 ؛دهد مي از نيروي جزر و مد گيري بهرهو امكان بيشتري براي  است بسيار زياد
طرز  34در نمودار  .كمتر است كه برعكس در درياي مديترانه اين نيرو حال آن

  كار برد سد را براي توليد برق  كه به آن هيدروالكتريك مي گويند ارائه كرده ام.
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مي توان شت سد پبا استفاده از فشار آب ذخيره شده در .الكتريكنيروگاه هيدرو 34نمودار 

 نيروگاههايي به مراتب پر قدرت تر از نيروگاههاي اتمي ساخت.
 انرژي ژئوترميك ت)

شناختند. در برخي از  باستان كاربرد انرژي ژوئوترميك را مي يانمويونانيان و ر
هاي  . نمونهشود ميخارج  گراد سانتي ةدرج 80آب با دماي بيش از  ،نقاط زمين
شان جوهاي  از اين چشمه )ازجمله كشور ماكشورهاي مختلف دنيا ( بسياري در

اين  .شود مياستفاده  ها ها از آن د دارد كه براي گرم كردن منازل و يا حمامجوو
عناصر راديواكتيو  ةمبتني بر انرژي دروني زمين است كه از تجزي در اصل پديده

عنصر  برابر دارند و نيز راديو ةهارده فرزند آن كه راديواكتيويتمانند اورانيم و چ
 ها و در قشرهاي خرهصاكتيو در ة پتاسيم راديوتوريم و فرزندانش و يا از تجزي

در  كه كنند ميها پرتوهايي از خود منتشر  ايزوتوپ . اين راديوشود ميايجاد  زمين
 .گردد ميبه انرژي گرمايي تبديل  ها آنانرژي جنبشي  ،ها هخرصاثر برخورد با 

در سطح  دو اگر منفذي بياب هدگرم ش كند ميها عبور  خرهصار اين جو درآبي كه 
. حال اگر ما اين مناطق را بشناسيم و آب شود ميمين به صورت چشمه ظاهر ز

 بسيار گرم و كند ميآبي كه برگشت  ،ها بفرستيم ه خرصبا فشار به اعماق اين را 
د تواند توربين ژنراتورهاي مولّ به صورت بخار است كه مي مواقعبرخي در حتي 

اين نوع منابع تابع شرايط  برق را به حركت در آورد و الكتريسيته توليد كند.
هر يك از اين منابع  ي هستند.ستقل از انرژي خورشيدو منيستند ي جو
 ها آنن كه راندما آن يب ،وقفه انرژي توليد كنند  يهاي متمادي ب سال توانند مي
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در  كنند ميايي كه اين گرما را توليد ه . زيرا نيمه عمر راديوايزوتوپيابدتغيير 
 .استها سال  ميليارد بعادا

يك روش از استفاد از گرماي نهفته در زير زمين در قشرهاي  35در نمودار 
 عميق ارائه كرده ام.

 
 قاستفاده از گرماي قشرهاي عميق زمين براي توليد بر 35نمودار 

 
  انرژي گياهي ث)

با جذب گاز  ،انرژي پرتوهاي خورشيدي را گرفتهطي عمل فتوسنتز، گياهان 
د جوو هباي چرب ه دانه اد قندي ومو ،چوب كربنيك از هوا و آب از زمين،

و از انرژي آن  دسوزاندن مي را  نا. در گذشته چوب و شاخ و برگ درختآورند مي
از انرژي  يپذير  ن منبع جديد و تجديدولي اكنون گياها ،كردند استفاده مي

 36در نمودار . سازد روها مي هيدروكربور براي سوخت خود ها آنو بشر از  اند شده
چگونگي تهيه گازاويل را  37چگونگي به دست آوردن بنزين گياهي و در نمودار 

 ارائه كرده ام.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۰٥ 

 
ارة آنها بعد از يك تخمير  چگونگي تهيه بنزين گياهي از انواع گياهاني كه  عص 36نمودار 

درصد به  5به مقدار  "تبديل به  الكل اتيليك مي شود. اين الكل را مي توان مستقيما ،ساده
در صد به  25 ، مي توان تاكرد و يا با افزودن بوتيل اتر به آن طبنزين حاصل از نفت مخلو

ديل به الكل اتيليك ميليون تن ذرت را تب 114در آمريكا  2011در سال بنزين اضافه كرد. 
   براي افزودن به بنزين نموده اند.
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چگونگي تهيه گازاويل گياهي. همانطور كه در نمودار ديده مي شود مي توان  37نمودار 

، سويا، خرما و روغنهاي مصرف شده در عصارة دانه هاي روغني مثل كلزا، آفتاب گردان
لوط با گازاويل حاصل از نفت به كار برد. الكل بعد از استري كردن با متانول مخ ارستورانها  ر

. در سالهاي اخير گشت درخت متيليك را از تقطير چوبهاي بي مصرف به دست مي آورند
خرما براي به دست آوردن روغن آن يكي از مصيبت هاي بزرگ سياره شده است. جنگلهاي 

ل او در س ي كارندطبيعي را ازبين برده و درخت خرماي روغني در نواحي گرم سياره م
ميليون تن روغن خرما در كشورهاي امريكاي جنوبي و آفريقا توليد  42به ميزان  2009

 شده است. كه البته تنها يك در صد اين توليد به عنوان بيو گازاويل به كار برده شده است.
 
سالهاي اخير توليد سوختهاي گياهي روز به روز افزايش مي يابد كه البته  در 

از بين بردن جنگلها و زمين هاي كشاورزي مانع ازمانهاي بين المللي، بايد س
. جنگلها ششهاي زمين براي جذب گاز كربنيك مي شودبراي چنين مصارفي 

بردن زمينهاي كشاورزي سبب افزايش قيمت دانه هاي گياهي كه بين باشند. از 
مقدار  38مورد مصرف اغلب طبقة بي بضاعت سياره است مي گردد. در نمودار 

ارائه كرده ام و مي  2011تا  2000توليد بنزين و بيوگازاويل را در بين سالهاي 
 نيد كه در طي ده سال چگونه توليد اين مواد چندين برابر شده است.يب
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 افزايش توليد اتيل الكل و بيوگازواويل براي مصرف سوخت در خودروها. 38نمودار 

 
 انرژي خورشيدي  ج)

گرما ايجاد كنند و اين پديده در مناطقي كه  توانند مييدي هاي خورش. پرتو1
پذير بسيار  تواند منبع تجديد ي آفتابي در طول سال زياد است ميروزهاشمار 

 مناسبي براي گرم كردن منازل و آب باشد.
ترموديناميكي يا  ةبه كمك پديدمي توان  را خورشيديپرتوهاي انرژي  .2
در نقاطي متمركز ، گرمايي-خورشيد تر ساده ارتعب ترموديناميكي و يا به هليو

 كند عبور مي از اين منبع ي كهآب .تابانند كرده و به منبعي از آب متحرك مي
د الكتريسيته به توربين ژنراتور مولّ ،و به مدد اين بخار شود ميتبديل به بخار 

تكي تصويري از نيروگاهي م 39در نمودار .شود ميآيد و برق توليد  حركت در مي
) كه قرار است تا پايان سال Centrale héliothermique(برجذب گرماي خورشيد

مگاوات  300در جنوب فرانسه و در كوه هاي پيرنه مستقر شود و توان آن  2013
هزارتن گاز  180برق است. بدين ترتيب ساخت چنين نيروگاهي مانع از ورود 

 كربنيك به جو زمين مي شود.
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ز يك واحد نيروگاه جذب حرارتي خورشيد در جنوب فرانسه( كوهاي ا يتصوير 39نمودار
اين سانترال با چرخش خورسيد مي چرخد و گرمايي كه از  .مگاوات 300پيرنه) به قدرت 

خورشيد مي گيرد مي تواند آبهاي موجود در لوله هاي متعدد موجود در صفحه ها را بين 
اي خروجي توربين را به حركت در آورده و درجة سانتيگراد گرم نمايد. بخاره 1000تا  500

 برق توليد مي شود.  ،در ژنراتور
 

از ساخته شده  هاي انرژي فتوولتائيك. پرتوهاي خورشيدي را بر سلول . 3
 pو  nهادي مانند سيليسيم از نوع  يا عناصر نيمهقشري از عناصر قليايي 

 nاز نوع  هادي صر نيمهويا عنا تابانند. پرتوهاي خورشيدي از سطح فلز قليايي مي
و بدين ترتيب جرياني از الكترون از سلول خارج  سازند جدا مي الكترون pو 
توان جريان الكتريكي مهمي به  مي دهاي متعد م پيوستن سلوله  از به .شود مي

در بدين ترتيب توان  مي ،رود هاي فسيلي بسيار باال د آورد. اگر بهاي سوختجوو
ي اكنون ول ت ساخت.ااوهزاران مگتا قدرت  يهاي وگاهنير ،سطح كويرهاي وسيع

ات ساعت برق حاصل از وكيلو ،ها اين سلول ةاولي ةبه دليل باال بودن بهاي ماد
هاي خود را  بسياري از منازل در جنوب اروپا بام ،اين دجوبا و .استتر  گران ها آن

روزهاي ابري فراوان شمار كه  آن رغم در آلمان به اند. مثالً ها ساخته با اين سلول
متر مربع  8هر فرد،  ةكيلو وات ساعت برق مصرفي ساالن 1000، براي ايجاداست

جذب ندمان را  ناابري از جه ةدر اين نقط اگرچه .ها كافي است از اين سلول
 .استصد در 5/12پرتوهاي خورشيدي فقط 
 .وليد كردت را آنهاي ديگر  زيرا بايد به مدد انرژي است،هيدروژن منبع انرژي 

 يبسيار مناسبي برا انرژي تواند در آينده منبع همين هيدروژن توليد شده مي
انتقال انرژي  ةل گردد. هيدروژن وسيليئبشر باشد و جانشين نفت و بنزين و گازو
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به (از انرژي خورشيد  ،و يا مناطق بسيار گرم هادر صحرا مثالً .شود ميمحسوب 
هاي  يا به كمك پروانه و )وش فتوولتائيكروش هليوترموديناميكي يا ر ةوسيل

به مدد همين  كرد. سپس توان  برق تهيه مي ،بادي در مناطقي كه باد زياد است
به دست آمده را به مناطق ديگر سياره  هيدروژنِ ،آب را الكتروليز نموده ،برق

سوخت  ةتهي اين روشِهاي متعددي در جهان درخصوص  . پروژهساختمنتقل 
 در شمال اسكاتلند. واقع جزاير شتلندپروژة  شده است؛ مانند  هدر نظر گرفت

ولي اگر  ،پذير ناميد توان انرژي تجديد انرژي به دست آمده از اين روش را مي
 ،شود تي يا اتمي استفادهرهاي حرا حاصل از نيروگاه براي الكتروليز آب از برقِ

 .دپذير به شمار آوران تجديدتو انرژي به دست آمده را نمي
 

 پذيرهاي تجديدنا انرژي چ)
كه  هستندهاي فسيلي  همين سوخت ،ناپذير  هاي تجديد ترين منابع انرژي مهم 

آن  كشيده و  به مقدار زياد از درون زمين بيرون گذشته،قرن  طي يك و نيم
بعيد نيست كه تا  .يما اي زمين را تشديد كرده كنيم و حالت گلخانه مصرف ميرا

اورانيم  ،تمام شود. منبع ديگر هاي فسيلي سوخت ةيكم ذخيرت و سپايان قرن بي
 235د دارند. ايزوتوپ اورانيم جوهاي زمين و خرهصالي  هو توريم است كه در الب

آيد.  هاي اتمي به دست مي پذير است و از شكست آن انرژي در نيروگاه شكست
هم   كه آن به دست آورد 233اورانيم  ،توان از توريم مي ها در درون نيروگاه

 239پلوتونيم ،هاي اتمي توان در نيروگاه مي 238يا از اورانيم  .پذير است شكست
براي ساخت بمب اتمي به كار  و غالباً استكرد كه آن نيز شكست پذير توليد 

را  ها آناين منابع در طي زمان به پايان خواهند رسيد و بدين سبب  .رود مي
 ها براي سياره زيان سوختبرد اين ، كارتهنامند. از آن گذش ناپذير مي  تجديد

برند و  كربنيك و دماي زمين را باال ميهاي فسيلي گاز سوختبخش است.  
را  جوبخار آب و دماي  ،هاي راديواكتيو خطرناك هاي اتمي عالوه بر زباله سوخت

تبديل درصد است و مابقي  30ها در حدود  راندمان نيروگاه ؛ زيرادهند افزايش مي
 .گردد از ميب جوبخار آب به  سپس به صورت و گرمابه 
نيز  و )به كمك فرانسويان(اتيوپي جنوبي و  ، چين، روسيه، ژاپن، كرةمريكاا

هاي اتمي نسل چهارم هستند كه اصول آن  فرانسه در حال ساخت نيروگاهخود 
. مصرف پلوتونيم و اورانيم ساخته شده در درون نيروگاه است مبتني بر توليد و
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 50يك ضريب  با  را ناعمر ذخاير اورانيم جه بدين وسيلة كنند ميتصور  ها آن
 .سازند ميتر  طوالني يصددر

گداخت اتم هيدروژن در  ،ناپذير است  هم تجديد منبع ديگر انرژي كه آن
جود در هيدروژن مو اين نيروگاه، ةاولي ةادم ةذخيرهاي ترمونوكلئر است.  نيروگاه

و صدها قرن  بوده ر روي زمين بسيار زيادم است كه بآب و دوتريم و ليتي
كنترل بشر  تحتهنوز  انرژياين نوع  .سازدنيروگاه را تأمين  ةاولي ةتواند ماد مي

با شركت  آنرسي به امكان دست ةاي براي مطالع بسيار پرهزينه ةدر نيامده و پروژ
چين نيز در است. در حال اجر ژاپن و كانادا اروپا ، ةمريكا ، اتحادياكشورهاي 

 ،پاريس ةليزدر كاخ ا 2006در نوامبر  .ه استپروژه ملحق شد اين به 2005 سال
در نيروگاه اين پروژه ( در كاداراش واقع محل تأسيس  ات قطعي در موردتصميم

ميليارد  5 نآغازي ةو با بودج اتمي انرژي المللي بين زير نظر آژانس )شرق فرانسه
از اوايل  نيروگاهكار ساخت  .ندگان در پروژه رسيدكن شركت يبه امضا يييورو

برسد. همچنين نتيجه  به ميالدي 2018كه بايد در سال  شروع شده 2007سال 
اند. نام اين  بيني كرده پيش پروژهي ديگر براي مخارج بعدي وميليارد يور  5

33Fالمللي بين كتور آزمايشيِآاست كه مخفف ر »ايتر«نيروگاه 

است. براي اين  1
ميليون آمپر در نظر گرفته شده  15معادل  اي كتور شدت جريان الكتريكيآر

اين ايتر برق  بنابر .است يحرارتاوات گم 500 آن ةبيني شد قدرت پيش است و
 2025در سال  برسد،نتيجه به كتور آزمايشي آاگر اين ر .توليد نخواهد كرد

برق سراسري  ةشبكبر نتايج به دست آمده خواهند ساخت تا به  بتنينيروگاهي م
بيني  است كه توان الكتريكي پيش 34F2»دمو«نام نيروگاه اخير  فرانسه متصل شود.

مطلوب  ةنتيج به پس دمواوات برق است. اگر ايتر و سمگ 1500شده براي آن 
 هزياني نيز براي سياراين كار بشر از نظر انرژي تا ابد تأمين خواهد شد و  ،برسند
خطرناك و يا به طور كلي زباله توليد  ةاين نيروگاه زبالزيرا  ،نخواهد داشت در بر

35Fنخواهد كرد.

3 
 
 

                                                 
۱. International Termonuclear Experimental Ractor ( ITER)  
۲. DEMOnsteration power plant ( DEMO) 

 .ف نگارنده كه به صورت رايگان در وبالگم قرار داده ام مراجعه كنيدتأليبه كتاب انرژي اتمي  3
http://ali.afzal.samadi.free.fr/blog/ 
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 پذيرهاي تجديد مزاياي انرژي ح)
 جوحرارتي به  پذير اين است كه هاي تجديد هاي انرژي تترين مزي يكي از مهم

انرژي آنها به درصد  70هاي فسيلي و اتمي كه  برخالف سوخت ؛كنند ميمنتقل ن
بادي  هاي كه پروانه كنند مي. برخي ادعا شود ميمنتقل  جوحرارت به صورت 

از اين  يكو هر وجود داردالبته اين امكان  كشند. مي را  ناپرندگ مولد برق
را از   خفاش عمدتاًهم  بين صفر تا سه پرنده و آندر سال ها ممكن است  پروانه

وي برق در هر هاي فشار ق كابل شد،طور كه قبال هم اشاره  ولي همان .دنبين ببر
برند. و تنها در كشور  بين مي ها پرنده از انواع گوناگون را از كيلومتر بيشتر از ده

 . كند ميكيلومتر كابل فشار قوي از روي مراتع عبور  هزار100فرانسه بيش از 
هاي گياهي (اتانول و يا  كاربرد انرژيزان گاز كربنيك ايجاد شده در اثر مي

. كند ميكننده جذب كه گياه توليد نيست ن مقدارييشتر از آل) بيبيوگازوئ
د نخواهد آمد. البته مشروط جوبه و جوبنابراين از نظر بيالن كربن تغييري در 

 مصرفتوليد انرژي گياهي سبب افزايش بهاي غالتي كه مردم تهيدست  كه اينبر
 نشود.  كنند مي

اي  زباله اصالً اهاست و گپذير بسيار كم هاي تجديد هاي حاصل از انرژي زباله
هاي بادي و يا ساخت  (ساخت پروانه هاآنمگر در موقع ساخت  ،كنند ميتوليد ن

ين براي بيرون كشيدن هايي در درون زم ها و يا حفر سوراخ بر روي رودخانه سد
كه يك  اي ندارند. حال آن ها بعد از ساخت زباله نوع انرژي اين .رميك)انرژي ژوئوت

 100بيش از  ،كند ميزغال سنگ مصرف نيروگاهي كه  مثالً ،نيروگاه حرارتي
 3اي حرارتي آلمان بيش از ه (نيروگاه گذارد ن خاكستر در سال بر جاي ميتُ هزار

  .)كنند مين در سال خاكستر توليد ميليون تُ 4تا 
ن زبالة خطرناك تُ 53 شاملساالنة ، نيروگاه فرانسوي 58اكتيو هاي راديو زباله 

يك ،  الروشرش نشرية فرانسويارش ست. طبق گزالبا ة بسياريتاكتيوبا راديو
 520ة بشك 3077هاي اتمي  سال توليد برق در فرانسه از طريق نيروگاه

و براي انبار كردن  كند ميباال و متوسط توليد  ةاكتيويتكيلوگرمي زباله با راديو
 13 ها آنحلقه چاه عميق حفر شود تا در هر يك از  236هر سال بايد  ها آن

 .گيردبشكه قرار 
افراد  آب، و يا طغيان ديواره شكستموقع در  الكتريكي ظاهراًسدهاي هيدرو

 ناي .بسياري را كشته و مناطق وسيعي از سطح زمين را زير آب برده است
حوادث د آمده در اثر جوتوان منكر آن شد. اما تلفات به و حقيقتي است كه نمي
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مخفي  واقعي را آمار دارد كهوجود امكان   البته اينيست. ن زياد ظاهراً ها نيروگاه
 ةبار( در  ودمشخص شاين حوادث  و نتايج واقعيها آثار  بعد از سال و كرده باشند

 از سوي ديگر .) ه امبيشتر صحبت كرددر كتاب انرژي اتمي چرنوبيل  ةحادث
 هاي سال ،اكتيوپرتوهاي راديواز  و تلفات ناشي براي آشكار شدن خسارات

ممكن  ،پرتوديده افراد درگذشت از بعد چند نسلتا  حتي است.طوالني الزم 
اين آثار را كه هنوز ما  شوندمبتال به انواع سرطان ها  آن نوادگان است 

 ايم. نشناخته
ايجاد استقالل تأمين انرژي  ،پذير هاي تجديد هاي انرژي يتديگر از مزيكي 

مين تأ .صلح جهاني است ار آنبسيار آشك ةبراي ساكنان جهان است و نتيج
هاي فسيلي از سوي قدرتمندان جهان همواره همراه با ناكامي براي  سوخت

نان به نحوي كه برخي از ساك است،سوم  ياري از ساكنان كشورهاي جهانسب
  اند. ناميده» بالي سياه« ، »طالي سياه«جاي  هها را ب اين سوخت ،مناطق نفتي

 
 انرژي در خدمت بشر بيو .2

مطالب مطرح شده در يك گردهمايي اي از  آيد خالصه مطلبي كه در پي مي
كه از است  (فائو) و كشاورزي سازمان ملل براي مواد غذاي عالي نهادح ودر سط

ظيم بخش تن 40ارش در اين گز 36F1.ار شدبرگزميالدي در رم  2008ژوئن  5تا  3
 شده است.انرژي صحبت وپوشي از توليد و كاربرد بي شده و در تمام موارد با پرده

ت و يا زيان اين روش توليد انرژي براي مزي به طور قطع گويي هنوز
پيشرفت بسياري در  ،المللي بين بعادمشخص نشده است. در ا كنندگان شركت

ا و تراكتورهاي ه تأمين سوخت خودروها، كارخانه كاربرد صنعت كشت براي
برند كه اين روش توليد  . حتي برخي گمان مياست د آمدهجوكشاورزي به و

ا تضمين خواهد كرد. ولي بايد نكاتي را در اين مورد پايدار جهاني ر ةانرژي، توسع
كاشته شده بدين منظور همان اندازه گاز  گياهكه است  صحيح .آور شدياد

يعني بيالن  -سازند رها مي جوها در  كه همين سوخت كند ميكربنيك مصرف 
هاي  در مورد سوختپيشتر  كه چنانمولي ه -ر استصف جوكربن افزوده شده به 

 مادونصورت پرتوهاي  بهشده، درصد انرژي تبديل به حرارت  70 ،ميفسيلي گفت
براي كه سو بايد توجه داشت يك از  .شود ميمنتقل  جوبه  ،يعني گرما قرمز،

                                                 
 ۱.  Food and Agriculture Organization of the United Nation, ( Rome ۳-٥ juin ۲۰۰۸). 
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 كه شود ميبه كار برده  حتي طبيعييا توليد اين گياهان كودهاي شيميايي و 
اگر بخشي از  ،سوي ديگر و از سازند وارد مير محيط زيست ب بسيار آسيب

مواد غذايي  بهاي ،محصوالت كشاورزي براي توليد سوخت اختصاص داده شود
هاي اخير شاهد افزايش  در سال .افزايش خواهد يافت انسانها  ميليون نيازمورد 

 بوده ايم. ...برنج و  ،گندم، ذرت مانند برخي از غالتقيمت 
كنترل  دربه ويژه فائو سعي  ،المللي هادهاي بينها و ن رست است كه دولتد

تبديل  به معني آنتوليد اين نوع انرژي دارند، ولي به هر صورت كاربرد 
 ،مسائل بسياري در جهان است و اين هاي نفت مدرن هاي كشاورزي به چاه زمين

جهاني  هادهاير ند خواهد آورد. حتي اگجودرآمد به و كم اتبه ويژه براي طبق
انرژي  ةي اين روش تهيها ناباز زي ،دنيرگي در اين مورد به كار كنترل بسيار جد

 .ند برطرف سازندتوان را نمي
 ةتفال مثالً ،از مازاد مواد گياهي هانرژي در آغاز بر مبناي استفاد. كاربرد بيو1

و پس  الياف گياهي ةهاي قند و شكرسازي و كاربرد تفال كارخانهدر ندر غچ
مواد آلي در  ةماندصنعتي و نيز استخراج چربي از بازهاي  هاي چوب مانده

ويژه فائو  و به كنوني جهانيمواد غذايي بوده است. ولي نظام  ايعها يا صن شتارگاهك
 ييها بسياري از زمين در نتيجه كنترل كند و را  ناكشاورزفعاليت نتوانسته است 

امروز غالت ، رفت ميبه كار صرف غذايي مردم كشت غالت براي م به كار كه قبالً
 .كنند ميكشت  گازوئيلتانول و بيوا براي توليد را

هاي  دانه است و تغيير يافتهانرژي در جهان  نقش بيو ،كه اشاره شد چنان .2
تخمير  دارندسريع رشد كه  ... را ندم وگ ،ذرت ندر قند،غچ ،دار نظير نيشكر قند

هاي روغني نظير  همچنين از كشت دانه. آورند ميبه دست تانول ا ها از آن ،كرده
اي در خودروه استفادهدرصد روغن مايع و قابل  45تا حدود  توانند ميلزا كُ

در تأمين احتياجات  عضلي رام در نهايت اين كار كنند.تهيه ديزلي و يا تراكتورها 
 آورد. خواهد د جوساكنان سياره به و

. اتانول را ل استگازوئياتانول و بيو ،وخت گياهيترين س در حال حاضر مهم .3
و  95كتان اُ دبا عد يتا بنزين كنند ميدرصد به بنزين اضافه  25 ماكزيمم تا حد

 ولي ،اند را تا حدي محدود كرده گازوئيلهاي بيو برد سوختبه دست آيد. كار 98
 ها شگاهاز فرو لزا رااشخاص عادي روغن كُ شود كه امروزه در اروپا ديده مي

مشخص است كه اين مقدار  كامالً .كنند ميليتري خريداري  24هاي  الندرگ
 ،رسان دور از چشم باز ها آن .ستها آنمراتب بيشتر از مصرف خوراكي   روغن  به
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. در اروپا كنند ميازوئل خودروي خود اضافه درصد به گ 50اين روغن را با نسبت 
مراتب   قيمت هر ليتر روغن كلزا به ،هاي فسيلي در زمان افزايش بهاي سوخت

از  يعني  از طريق واسطه،ر اين روغن را گحتي ا؛ بودازوئل گتر از هر ليتر كم
 .كردند ميهاي مواد غذايي تهيه  فروشگاه

از  استوايي به مراتب بيشتر ةدر هر هكتار زمين در مناطق حار توليد بازده .4
ما با دخالت فائو و . انخلو  شكرنينقاط ديگر جهان است است، به ويژه در مورد 

 شايد بتوان اين صنعت توليد انرژي گياهي را ،تكنولوژي نسل دوم ةتبليغ در بار
 لوژي مبتني براين است كهاين تكنو و مورد استفاده قرار داد.ساخت قابل كنترل 

به دست  باال بازدهبا  ييها سوخت مصرف) هاي بي از سلولز چوبي (چوب و علف
مريكاي اهاي گياهي به اين روش در اروپاي شرقي،  مكان توليد سوختآورند. ا

هاي بسيار وسيع،  نيزمافريقا وجود دارد. اين مناطق با در اختيار داشتن التين و 
و  قلمرو  رعايت مناطقته با بال -اي بدين منظور دارند ويژه ةقابل توسع ظرفيت
 جانوران. بوم زيست

مواد ژول ) 1018( زاژولاگ 470درصد از  10گياهي   سوخت 2007در سال . 5
به صورت جامد براي  سوختي دنيا را تأمين كرده است. اين مواد سوختي غالباً

به   ،يسوخت گياهي تجاركاربرد اند.  رفتهگرم كردن منازل و آشپزي به كار
درصد براي حمل و نقل خودرو ، كاميون  2تا  1درصد براي توليد برق و 1 ميزان

هاي گياهي را در دنيا با  سوخت كاربرد سهم 9شمارة  بوده است. جدول و تراكتور
 .دهد ميتقريب نمايش 

 كنند مي مينأتاتانول دنيا را  بزرگي ازر برزيل و ذرت امريكا بخش نيشك .6
 ةهندوستان دومين توليد كنند اروپا و ة. چين، اتحادي)درصد 80 به نزديك(

 را  ناصد بيوانرژي جهدر 90، اتانول نزديك به يند. از نظر انرژا اتانول در جهان
در  ،شود ميتهيه و نخل از كشت كلزا  ل كه اكثراًگازوئيو بيو دهد ميتشكيل 

 نخل (پالم) رادر آسياي شرقي روغن  اخيراً همچنين .اروپا مصرف دارد ةاتحادي
درصد تجارت جهاني را به خود  10. تجارت اتانول كنند ميتهيه و مصرف 

 صاص داده است.اخت
مريكا به اتانول ادرصد غالت توليد شده در  23بيشتر از  2007در سال  .7

درصد نيشكر توليد شده تبديل به اتانول  54تبديل شده است. در برزيل نيز 
 است. يافتهاختصاص  گازوئيلهاي روغني به بيو درصد فراورده47و در اروپا  شده
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در  درصد، 5/4مريكا ادر  ل بيوانرژينق بازار حمل و 2008در سال همچنين 
 بوده است. درصد 2/2اروپا ةو  در اتحادي درصد 40برزيل

كه  كند ميبيني  در آخرين گزارش خود پيش انرژي المللي  بينآژانس  . 8 
و  2015در حمل و نقل تا سال  را  نادرصد احتياج جه 3/2 انرژي به مقداربيو
 1د كرد. در حال حاضر اين انرژي فقط تأمين خواه 2030تا سال  را درصد 2/3
 درصد را به خود اختصاص داده است. 2تا 

هاي  ميليون هكتار زمين براي توليد سوخت 14حدود  2004در سال  .9
هاي  درصد از زمينيك كشت رفته بود. اين سطح از زمين معادل با  گياهي زير

هاي  سال ، طيبه عمل آمدههاي  بيني ر كشت جهان است و با توجه به پيشزي
 آوري فندرصد خواهد رسيد. ولي اگر   3تا   2اين مقدار به  2030تا  2015

نسل دوم به طور وسيع مورد استفاده قرار گيرد و از سلولز چوبي 
)Lingnocellulosique( بيني شده  توليد بيش از مقدار پيشامكان  ،استفاده شود

درصد  4/0 تنهاو  شود ميرصد د 60توليد نهايي نيز بيش از  داشت،خواهد وجود 
اشاره  پيشترطور كه  هاي زير كشت را به خود اختصاص خواهد داد. همان از زمين

هاي هرز و  مرغوب و علفاي و نا هاي حاشيه بايد از زمين  در اين روش حتماً، شد
ة مرغوبي كه ذرت و يا نيشكر درج هاي ها استفاده كرد، نه از زمين چوب ةپسماند

  .كنند فراهم ميا دنيا ر يك
هاي فسيلي است. افزايش ناگهاني  انرژي تابع قيمت سوخت . كاربرد بيو10

هاي گياهي  گرايش به سوي سوخت 2008ها در بهار و تابستان  بهاي اين سوخت
را بيشتر كرد و در اثر آن به ناگهان بهاي غالت و برنج افزايش يافت و حتي به دو 

ها به اين منظور  اضا براي زير كشت بردن زمينبرابر بهاي قبلي خود رسيد. تق
كنند  ها ساكنان سياره كه منحصراً از غالت تغذيه مي بيشتر شد و فشار بر ميليارد

معقول بهاي        ميالدي، كاهش ناگهاني و نا 2009وارد آمد. اكنون در اوايل سال 
به نحوي هاي گياهي نهاد.   هاي فسيلي نتيجة معكوس بر كاربرد سوخت سوخت

ها  ها تقريباً برابر نرخ روغن كلزا در سوپرماركت كه بهاي گازوئيل در پمپ بنزين
ميليارد نفر از ساكنان زمين كه از راه  5/2شد. اين تغيير نرخ، زيان بسياري بر 

شديداً تابع  كنند وارد آورد. بازار انرژي و بازار مواد كشاورزي كشاورزي زندگي مي
هاي خود احتياج به انرژي دارد و خود  رز براي توليد فرآوردهيكديگرند. زيرا كشاو

 طور كه مشاهده شد، افزايش بهاي سوخت نيز توليدكنندة انرژي است و همان
هاي كشاورزي گرديد. از سوي ديگر  هاي فسيلي سبب باال رفتن نرخ فرآورده 
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ه هاي فسيلي و افزايش بهاي غالت به كشورهاي فقيري ك افزايش بهاي سوخت
ها خواهد  آورد و مانع از توسعة آن به هردوي اين مواد نياز دارند فشار  وارد مي

37Fشد.

1 
 

 
در  .2010در سال  سوختهاي گياهي بيوديزل و بيو اتانول در جهان توزيع توليد .40نمودار 

اين نمودارنام كشور و رنگ مشخص كنندة آن آورده شده است در سمت راست توليد اتانول 
آورده شده  )Mtep( چپ مقدارتوليد بيوديزل برحسب ميلون تُن اكيواالن نفت و در سمت

  .است
 

شود  جامنطور كه گفته شد با تكنيك نسل دوم ا ن انرژي اگر هماتوليد بيو
هاي روغني را  ولي اگر قرار باشد غالت و دانه ،زند اره لطمه نميچندان به سي

كشورهاي توسعه  و نامطلوبي خواهد داشت آثارجهاني  بعادمصرف كند، در ا
 رو هستيم و هروب با كمبود آب در حال حاضر ديد.نيافته از آن لطمه خواهند 

 مبود را تشديد خواهد كرد.هاي كشاورزي به چاه نفت اين ك تبديل زمين

                                                 
۱ ۱http://cerig.efpg.inpg.fr/memoire/۲۰۱۳/biocarburant-microalgue.htm 
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احتياج به سوخت فسيلي دارند با دخل و  كشورهاي قدرتمند جهان كه غالباً
شوند و  كنندگان اين كاال، مانع از افزايش نرخ آن مي اعمال نفوذ بر توليد تصرف و

ابت ق، قادر به رآورند ميپذير كه زياني به سياره وارد نهاي تجديد در نتيجه انرژي
اسفناك شدن قبل از  نتظار مي رود كهود و توسعه نخواهند يافت. انخواهند ب

 ذخيرة اين طالي سياه تمام شود. ،سياره يجوشرايط 
با توجه به افزايش قيمت سوخت هاي فسيلي و نيز با برنامة تنظيم شده در 

 7مقدار توليد گاز هاي گلخانه اي به مقدار  2015معاهدة كيوتو كه بايد تا سال 
باشد پيش بيني مي شود توليد بيوكربورانها مرتب در  1990متر از سال درصد ك

و در يك پيش بيني دقيق علمي و اقتصادي به نظر مي رسد  حال افزايش باشد
برسد  2010در صد بيشتر از سال  110به مقدار  2019مقدار بيواتانول تا سال 

زل نيز سير صعودي ميليارد ليتر و نيز توليد و مصرف بيودي 159يعني در حدود 
ميليارد ليتر تخمين زده  41به  2019و مقدار توليد آن تا سال  خواهد داشت

38Fشده است.

پيش بيني هاي توزيع منطقه اي توليد و  42و  41 در نمودارهاي  1
  مصرف اين دو نوع بيوكربوران را ارائه كرده ام.

 
 2019انول تا سال پيش بيني توزيع منطقه اي توليد و مصرف بيوات 41نمودار  

                                                 
۱ http://librairie.immateriel.fr/fr/read_book/۹۷۸۹۲٦٤۰۸۳۷۷٦/e۹۷۸۹۲٦٤۰۸۳۷۷٦_c۰٤ 
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 2019پيش بيني توزيع منطقه اي توليد و مصرف بيوديزل تا سال  42نمودار

 
شده است. پذير آورده  هاي تجديد رفت كاربرد انرژيپيش 10شمارة  جدولدر  

از  در جهان ها كه تمايل به كاربرد اين انرژي يابيم با بررسي اين جدول درمي
شمارة افزايش يافته است. در جدول  ديتا حدوميالدي  2005تا  1985سال 

اي مختلف آورده ه پذير از روشبندي كشورها در توليد برق تجديد درجه نيز 11
 .تشده اس

اش بوده  درصد مجموع انرژي اوليه6/9انرژي تجديدپذير امريكا  2007در سال 
محلي ندارد  11درصد بوده است. فرانسه كه در جدول  7/11اش  و انرژي اتمي

ناپذير و بسيار  هاي اتمي كه تجديد صد الكتريسيتة خود را از نيروگاهدر 75
مين كرده  است. به همين خاطر بخشي از اين فصل را به كاربرد أاند ت كننده آلوده

 دهيم. هاي اتمي و حوادث آن اختصاص مي اتم در نيروگاه
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 2005 2004 2003 1994 1990 1985 سال
 8/5 5/3 4/3 8/1 1/2 1/2 آلمان

 3/23 4/23 3/20 7/23 8/22 2/24 ريشات
 2/2 0/2 9/1 8/0 0/1 0/1 بلژيك

 7/8 9/6 0/7 5/6 3/6 5/4 دانمارك
 7/8 9/6 0/7 5/6 7/6 8/8 اسپانيا
 5/28 7/27 2/21 3/18 7/16 3/18 فنالند
 3/10 7/6 4/6 0/8 3/6 2/7 فرانسه
 9/6 2/5 1/5 2/7 1/7 8/8 يونان

  7/1 7/1 6/1 7/1 8/1 ايرالند
 2/5 1/6 9/5 5/5 6/4 6/5 ايتاليا

  3/1 4/1 3/1 2/1 3/1 وكزامبورگل
 4/2 6/2 5/2 4/1 4/1 4/1 هلند

 5/20 2/18 0/17 6/16 5/17 1/25 پرتقال
 3/1 4/1 4/1 7/0 5/0 5/0 انگلستان

 8/39 2/31 3/26 0/24 9/24 4/24 سوئد
هاي  جهان در كاربرد انرژي ةكشورهاي پيشرفت نموداري از تمايل برخي از .10جدول 
 پذيرتجديد

 
 ةپروان ژئوترميك هيدروالكتريك 

 بادي
 خورشيدي

 ژاپن آلمان مريكاا كانادا 1
 آلمان مريكاا فيليپين مريكاا 2
 مريكاا اسپانيا ايتاليا برزيل 3
 هندوستان دانمارك مكزيك چين 4
 ستراليااُ هندوستان اندونزي روسيه 5

 برقهاي متفاوت  به روش ،پذير هاي تجديد كه از انرژي كشورهايي بندي . طبقه11ولجد
 اند. توليد كرده
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 سيارهآن بر  و زيان اتم در خدمت بشر. 3
 ، آگاهي از اطالعات زير ضروري است:براي تشريح ساختار يك نيروگاه اتمي

شكل يم را به واكنش شكست اتم اوران ،در درون يك نيروگاه و يا بمب اتمي
 39F1:نويسند كلي زير مي

1N(نوترون) + 235U(اورانيم) → Xe(كزنون) +Sr(استرانسيم) + 2N +200Mev 

دو عنصر  ،شكسته را  آنو  شود مي 235اورانيم  ةيك نوترون وارد هست
  .دآي د ميجوبه و ام) ون و استرانسيم را درنظر گرفتهزنمثال عنصر گ اين ر(درت سبك

. شود مي  شده خارج هاي شكسته تكه  از نوترون ديگر 5/2 متوسط به طورعالوه  هب
هر اتم اورانيم كه شكسته  يميليون الكترون ولت به ازا 200اين شكست  در

ي حاصل از ها كه به صورت انرژي جنبشي در تكه شود مي شده انرژي توليد
تعداد  ،. در درون يك بمب اتميشود مينوترون منتقل خارج شدن شكست و 

هاي  يابد و تودة سوخت كه از اتم ها به صورت تصاعدي افزايش مي وترونن
هاي اتمي را از عنصر  . بمبگردد ميبه ناگاه منفجر  ،پذير درست شده  شكست

چون جرم بحراني براي انفجار پلوتونيم به مراتب  .كنند ميپلوتونيم خالص تهيه 
سوي ديگر  و از است 235كمتر از جرم بحراني براي شكست اورانيم 

از اورانيم طبيعي بسيار پرهزينه  235صد اورانيم صددر سازي) (غنيسازي جدا
 .است
هاي  هها و نوترون در درون ميل چون اين تكه ،ولي در درون يك نيروگاه اتمي 

لذا تبديل به انرژي  شوند، سوخت به جدار ديواره اصابت كرده و متوقف مي
كردن و استفاده  برند. براي خنك باال ميهاي سوخت را  دماي ميله ،حرارتي شده

كننده  . فرض كنيد خنككنند ميها استفاده  هكنند از خنك از حرارت ايجاد شده،
آب تبديل به بخار آب با فشار باال  هاي سوخت، در تماس با ميله .آب باشد

تواند ژنراتور الكتريكي(مولد برق) را  به حركت در آورد و  . اين بخار ميگردد مي

                                                 
، كه به صورت رايگان براي دانلود اتمي انرژي. براي اطالعات بيشتر، مراجعه شود به كتاب ديگر نگارنده: 1

 /http://ali.afzal.samadi.free.fr/blog .  كردن در وبالگم قرار داده ام
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اين  .سازددماي خود را به محيط خارج منتقل  ،هاي خنك كننده س در برجسپ
و  شود ديده ميها  نيروگاهة كنند هاي خنك بخاراتي است كه در باالي برجهمان 

منتقل  جوبيش از دوسوم دماي ايجاد شده از شكست اورانيم را به  عمالً
 30اي اتمي كمتر از ه نيروگاه بازدهگوييم  مي به همين دليل است كه .كنند مي

هاي اتمي نيز در گرم شدن زمين دخالت دارند و از  درصد است. بنابراين نيروگاه
هاي  ايزوتوپراديو مقادير بسيار زيادي ،اورانيم از سنگ معدن ةآن بدتر براي تهي
 كههاي حاصل از شكست اورانيم  وردهعمر طوالني و نيز فرآ خطرناك با نيمه

 ةزبال ،به همة اين مواد . شود ميبه محيط زيست وارد  دبسيار راديواكتيو هستن
هاي  نيروگاه ،سازند. بنابراين شدت آلوده مي هگويند كه محيط زيست را ب اتمي مي

 اتمي نيز مخاطرات خود را دارند.
مردم از جنگ سوم جهانى كه مسلماً اتمى  ةهم ،از جنگ دوم جهانى پس   

ورهاى صنعتى و پيشرفته در فكر تدارك آن خواهد بود بيم دارند، زيرا تمام كش
 يلى براىهر ملتى دال ولي، دانند ميديوانگى را اين كار مگان كه ه هستند. با اين

 اى دارد.  هسته جنگ تدارك وحشتناك ةاين مسابق شركت در
كردند.  براى توليد بمب اتمى تالش مى ها آلمانى ،در آغاز جنگ دوم جهانى

ها متوجه اين منظور شدند و مخازن آب سنگينِ  نگليسىا ويژه  بهمتفقين و 
)D2O را در  ها آن )مصرف دارد نيروگاه اتمينوترون در  ةكنند نوان نرمكه به ع

ها  مريكايىابه بمب اتمى شدند.  شان دستيابىاز سوئد و نروژ نابود كردند و مانع 
 دنبال آن موفق به ساختن اولين بمب اتمى شدند و به 1945در سال  سرانجام

ها و  ها، پاكستانى هندى، ها ها و چندى بعد چينى ها، فرانسوى يسىگلها، ان روس
 ها هم به اين سالح خطرناك دست يافتند. اسرائيلى

هاى معمولى مورد استفاده در جنگ جهانى دوم با قدرت تخريبى بيست  بمب    
طول جنگ دوم توانستند چندين خانه را تخريب كنند. در  مى ن. تيتي. ان تُ

 را ناميليون انس 50تا  38مصرف شد كه  ن. تيتي. ا نجهانى شايد دو ميليون تُ
ى معادل با دو ا انرژي ،ىعاد اتميكه يك بمب  د. حال آنكشيبه كام مرگ 

 ة، معادل كليعاديبسيار  اتميسازد. يعنى يك بمب  ن آزاد مىتُميليون 
، قدرت ندبه آتش و خون كشيد هايى كه در طول جنگ جهانى دوم دنيا را بمب

 تخريبى دارد.
روى بيش از پانزده هزار هدف مختلف  مريكا و شوروى برااى  هاى هسته بمب    

اين ولي كه جنگ سرد بين دو كشور خاتمه يافته،  د آنجواند و با و نشانه رفته
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 ها آنتوان از  د دارند و نمىجووهمچنان مخّرب و جهنمى خود   ها با قدرت بمب
بسياري  هاي حرف ،مريكاارئيس جمهور جديد  ،ك اوباماااين روزها بار ترسيد.ن
اميدوارم اين  د؛زن اي خود و كشورهاي ديگر مي هسته ةادخانزراز ن استبارة كرد

 اظهارات فقط شعار نباشد.
 
 

 
ميالدي. 209تا سال ها دارندة آن با نام كشور  ناهاي اتمي جه تعداد كالهك. 35نمودار 

،  ولي سايركشورها اند را از بين برده اي خود ي هستهها كالهك از مقداريكا و روسيه مريا
 اند. بدان افزوده

اگر جنگ جهانى سومى شروع شود، مانند دانند كه  همة قدرتمندان جهان مي
كشد، بلكه در چند ساعت همه چيز و  سال طول نمى 6تا  5جنگ دوم جهانى 

هاى هيدروژنى از بين خواهند رفت. قدرت  مبن بهمه كس در زير هزاران مگاتُ
ن هزار تُ 13ن، يعنى معادل با كيلوتَ 13تنها ه در هيروشيما رفتبمب اتمى به كار 

معادل با يك  اي ىر جنگ اتمى و جهانى درگيرد، انرژبود، ولى اگ تي.ان.تي
زمين رها خواهد شد. هيروشيما  ةميليون بمب اتمى هيروشيما برروى سطح كر

صبح  ةدقيق 15و  8در ساعت  1945اوت  6هزار نفر جمعيت، در روز  400با 
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 90مريكا قرار گرفت و ظرف چند ثانيه، اهوايى اولين بمب اتمى  ةمورد حمل
هزار نفر  80هزار قربانى داد كه  150كلى از بين رفت. اين انفجار ه درصد شهر ب

ى گوناگون از بين ها ناسرطراثر هاى بعد ب بالفاصله مردند و مابقى در سال ها آن
احتماالً بيشتر از ميلياردها  ،رود كه در يك جنگ اتمى جهانى رفتند. تصور مى

ريج براثر پرتوهاى حاصل از تد همانده ب باقي انساننفر كشته شوند و ميلياردها 
هاي  ايزوتوپ و 99تكنسيم ،90استرانسيم ،137سزيم ،131هاى يد  ايزوتوپراديو

مبتال به سرطان شده و ، ها آنتر از  لوتونيم و يا عناصر سنگينمختلف نپتونيم و پ
40Fعمر از پاى درآيند. نيمه

سزيم و استرانسيم در حدود سى سال است. بايد معادل  1
يعنى  شوند) ها توليد مي (كه به مقدار زياد در نيروگاه عمرِ اين عناصر ده نيمه

از بين برود.  ها آن ةيويتسيصد سال بعد از جنگ سوم جهانى صبر كرد تا راديواكت
ها با انتشار  پوماند. اين راديوايزوت باقى مى ها آندرصد  1/0هم  باز ،د اينجوبا و

 .زمين غيرممكن خواهند ساخت ةزندگى را برروى سيار γو  βـپرتوهاى
جنگ اتمى، خاكسترهاى حاصل از انفجار، هوا را  در همان لحظات اول    

 ةكنند. در نتيجه كر زمين منعكس مى جوخارج از پركرده و نور خورشيد را به 
كشاورزى از بين خواهد رفت. مرگ سريع پرندگان  نهايتدر زمين سرد شده و 

محيط  رده بآمخسارات فراوان وارد  شود و ميسبب افزايش بيش از حد حشرات 
سيل وبا و طاعون شود. با ها مى ها و باكترى انواع ويروس و نمو رشدزيست موجب 

البته  .شوند اند و افراد معدودى به اين امراض مبتال مى ر قرن بيستم بومى شدهد
قرن  نيست، بلكه مقاومت بدن انسانِ ها بيمارياين امر ناشى از نابودى باسيل 

در مقابل  )ها آندر اجداد  كوبي مايهبهتر و تكرار  ةاحتماالً به علت تغذي(بيستم 
بر   ه از مواد راديواكتيو عالوهشد نتشراين امراض زياد شده است. پرتوهاى م

كند، مقاومت بدن افراد  مى واردذير متعددى كه بر بدن انسان ناپ ضايعات جبران
هاى سفيد كه  بولدهد. با از بين رفتن گل كاهش مى ها نيز را در مقابل ميكروب

ها هستند، انواع  ها و ميكروب در واقع سربازان مدافع بدن ما در مقابل ويروس
مدت تحوالت د. اين پرتوها در درازكرخواهد  را مبتالديدگان  آسيب مراضا

 ،د آوردهجودات ميكروسكوپى، خواه مفيد و خواه مضر به وجوديگرى بر روى مو
بازماندگان احتمالى جنگ اتمى را مبتال به امراضى جديد و ناشناخته خواهند 

 كرد.

                                                 
 99عمر تكنسيم  اكتيويتة ايزوتوپ راديواكتيو از بين برود. نيمه كه نيمي از راديو از زمان الزم براي اين است عمر عبارت مه. ني1

 د ماند.ها براي هميشه بر روي زمين خواه ميليون سال است كه راديو اكتيويتة آن 1/2برابر 237سال و نيمه عمر نپتونيم  210000برابر
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پلوتونيم توليد   ههانيروگاتا زماني كه همواره خطر وقوع جنگ سوم جهانى     
هستند استفاده از قدرت خود سوء در پي ي كهبسيار افراد د دارد.وجو كنند مي

 تازگي بهممكن است براي تهديد ديگران از اين وسيلة وحشتناك استفاده كنند. 
پي محكوميت از جانب سازمان ملل به  شمالي در ة) دولت كر 2009آوريل 14( 

از سر اعالم داشت كه توليد پلوتونيم خود را  ،برددور هاي خاطر آزمايش موشك
  است. گرفته

 هاي نيروگاهمواد راديواكتيو  حاصل از سوخت اتم اورانيم يا پلوتونيم در  خطر
در برخى از  ها آنبسيار مهم مواد زايد و يا انتشار تصادفى  ةمسئل ويژه بهاتمى و 
و حوادث  يب و نقصو يا ع هاى اتمى، خواه براثر اشتباهات انسانى نيروگاه
 در بردارد. ى براى بشر و محيط زيست بزرگ ات، خطرناگهاني

. در اغلب اين به انرژى دارند بسياريكشورهاى صنعتى جهان احتياج  
و يا اصالً چنين موادى  )زغال سنگ(فسيلى تمام شده  مواد سوخت كشورها
 ، نفت و گازخاورميانه هويژ بهناچارند از كشورهاى ديگر،  . درنتيجهدداروجود ن

تر نظير  منابع انرژي سالم ،بهاي نفت نبازهم به دليل پايين بود خريدارى كنند.
در نتيجه  يست.به صرفه ن ر و مدانرژي ژوئوترميك و يا جز، باد ،انرژي خورشيدي

ناسالم و  اند كه منبع توليد انرژي هاي اتمي روي آورده هبه نيروگا اين كشورها
انرژى  ساعت بهاى كيلووات اره است.ي بر روي سيگزند ةآيند خطرناك براي

 ساعت تر از كيلووات ارزان ظاهراّ هاى اتمى به دست آمده از نيروگاه الكتريكىِ
دى كه مردم اين كشورها و جوانرژى حاصل از سوخت مواد فسيلى است. با و

، تعداد مدافعان محيط زيست با كاربرد اتم براى توليد انرژى موافق نيستند
اين  كارشناسانشود. برخالف نظر  روز به روز زيادتر مى شان هاى اتمى نيروگاه

دانند، افزايش  ها را ناچيز مى حادثه و انفجار نيروگاهوقوع صنعت كه احتمال 
تا  1951به نحوى كه از سال  .بخشد  اين احتمال را فزونى مىها  نيروگاهتعداد 
تصادف كم و بيش مهم  50صنعت، بيش از تجربه در اين  سال 62يعنى ، كنون

اتفاق افتاده  2011تا 1980ةدهدو در  ها آنترين  به وقوع پيوسته كه خطرناك
يل آيلند و اترى م، ويندسكال وادث در اين بين، از حادثةح ينتر مهماز  .است

و حادثه نيروگاههاي فوكوشيماي ژاپن در اثر زمين لرزه و در  چرنوبيل شوروى
 توان نام برد. مي مي راپي آن سونا
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 . تمدن و فرهنگ غرب و استعمار جديد1

ايم و در  يك گهوارة زندگي واقع در افريقا به وجود آمده درها همه  ما انسان
. ايم هاي پي در پي، سراسر زمين را فراگرفته هاي متمادي و مهاجرت طي قرن

هاي ما ايجاد  شرايط جوي تغييراتي در رنگ پوست و مو و برجستگي استخوان
همه و همه از يك پدر و مادر و هموساپين ساپين هستيم. اما  با اين حالكرد، 
ها به وجود  اختالفات ظاهري تكبر و خودخواهي را نزد برخي از انسان همين

ز خود بدانند و استثمار كنند. از تر ا هاي ديگر را پست آورد كه سبب شد تا انسان
ماندگي  مانده به وجود آمد و عقب يافته و كشورهاي عقب جا كشورهاي توسعه آن

عدة ديگر نيست. به همين دليل  توسطاي  دستة اخير جز نتيجة استثمار عده
بختي وگرسنگي دست در  ها از غافلة تمدن عقب افتاده و با بد شماري از انسان

اي از فرط  كه در بخشي از دنيا، در كشورهاي پيشرفته، عده آن اند. حال گريبان
هاي كشاورزي را تبديل به اتانول و بيوگازوئيل كرده، در  فرآورده ،سيري

 سوزانند.  خودروهاي خود مي
مراتب بدتر از نوع  عمار به نوعي ديگر و بهدر واقع در قرن بيست ويكم است

درآمده و  ـ ها بود كشي از ملت ا و بهرهكه به صورت تصرّف كشورهـ  ابتدايي آن
اند. همين افزايش و كاهش بهاي نفت و  ها را به نوعي ديگر استعمار كرده ملت

خيز  ايجاد ناآرامي در گوشه و كنار  جهان و ايجاد تنش به ويژه در منطقة نفت
مار است. تبليغ و تشويق به حداكثر مصرف و انواع خاورميانه نيز نوعي استع
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گيرد كه  در كشورهاي جهان سوم در حالي صورت مي ات اخالقيانحراف
تر، بهتر  كشورهاي پيشرفته در جوامع خود برعكس به دنبال مصرف صحيح

ها در كشورهاي جهان سوم شرايطي را  اند. آن زيستن و بهتر تربيت كردن جوانان
ة شوند. هزين كرده به سوي غرب گريزان مي اند كه جوانان تحصيل ايجاد كرده

از بودجة اين كشورها هزينه  يتحصيل اين جوانان ممتاز جوامع جهان سوم
گيرد. زيرا ساختار جهان غرب با  ها در غرب انجام مي شود، ولي كاربري آن مي

 نگاه كنيد چه تعداد تحصيلاست.  جاذبش براي جوانان ما ا هاي اجتماعي آزادي
در كار خود  روند و اكثراً و مي اند مريكا رفتهاايراني به كانادا،  استراليا و  ةكرد

ن موفق ناها به نفع كشور ميزبان است و اين جوا موفقيت آن !اند موفق بوده
 مان خوش د گشت. ما از دور از موفقيت فرزندانننخواهباز خودبه كشور گاه هيچ
هاي  سرپرست بخشي از ناسا شده و در برنامهكه فالن ايراني  از و با افتخار يمحال

يم هزاران نفر از استادان يگو و يا مي بريم شركت دارد نام مي مريكاافضايي 
 اين استثمار جديداما كنيم.  و به اين افتخار مي مليت ايراني دارندمريكايي ا

بوده جهان سوم ردر يافته  خاكستري پرورش ةمادبدين ترتيب  است كه . است
 .شود مي

ثروت  جذب آنمنظور از  هاند ك دادهجهاني تشكيل  هايبازار از سوي ديگر
. ها نيست مشكالت آناست و به هيچ وجه كارگشاي  نيافته  توسعههاي  ملت

است.  استعمار جديد ةكمبود مواد غذايي و گران شدن غالت، ذرت و برنج نتيج
 است.  اين استعمار از ديگر هاي فسيلي نيز نوعي بازي با بهاي سوخت

 
 ثير تبليغات بر مصرف أ. ت2

جهان، مصنوعات ماشيني به صورت صنعت در پيشرفت  ، باقرن بيستم از اوايل
 كاالها فكر تبليغ ،آن. همزمان با گرفت قرار ها نسانتوليد شد و در اختيار ا انبوه

(اعالميه د آمد. ابتدا اين تبليغات به صورت چاپي جودر ذهن توليدكنندگان به و
گي كاربرد و مصارف ابزارهايي كه و مردم را از چگون بود ها) و يا آگهي در روزنامه

براي نظافت  خانگي كرد. انواع وسايل باخبر مي ساخت را آسان مي دستي هايكار
 همچنينو  ختلفهاي م ابزارهاي برقي و مكانيكي براي حرفه ياو  پز پخت و و

همه به كمك تبليغ به مردم  ،گوناهاي شيميايي براي مصارف گون وردهفرآ
تدريج  گرفت. به ها در معرض ديد خريداران قرار مي هشگاو در فرو شد ميمعرفي 
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 ةمهمي از سرماي بخشصاحبان صنايع متوجه اهميت و لزوم تبليغ شدند و 
از اختراع راديو و  پس. يافتاختصاص  كاالهايشكننده به تبليغ براي  توليد

راديو مختص  هاي برنامه پخش بخش مهمي از ساعات ،همگاني شدن اين وسيله
سرانجام و و سفيد  هبه همين ترتيب چندي بعد تلويزيون سيا . ات شدتبليغ

 ،از طريق تبليغ گيكه هم ديگر به ميدان آمدندهاي عمومي  رنگي و رسانه
  .كردند تأمين ميخود را مخارج اصلي 
مراتب بيشتر  تي بهبا شدولي  ،ادامه دارد كاالها معرفيِ همين روشِاكنون نيز 

گي زند در مصرف، كه افراط و تفريط دريافتهكه بشر  ناز قرن بيستم. حال آ
 و از مواد سوختي -كمبود همه چيزاكنون  زميني را به خطر خواهد انداخت.

براي  واضحبه نحو بسيار  -تنفس قابلِ هواي سالمِو آب آشاميدني گرفته تا فلزات 
از  بكهشهزاران  ،ي نگاه كنيدا ماهواره هاي شبكه بهاگر  همه آشكار شده است.

گان كنند . تبليغكنند مي كاالهاي مختلف دتا شام مردم را تشويق به خري صبح
 ضروري ةهزاران ماده و يا وسيل توانند ميكه  اند مهارت يافتهدر حرفة خود  چنان

را تشويق به  ها آن ،كرده معرفيرا به مردم  الزميغيراجناس و حتي بيشتر اوقات 
به ويژه در مورد زيبايي و  در معرفي كاالها، مطالبي كه خريد كنند. بسياري از

و  ها چين و چروك صورت خانم ندةبين برمانند كرم هاي از  ( تناسب اندام
در جهان بنيادي براي چرا  معلوم نيستولي  .است دروغ محض شود ...)گفته مي

ز همه چي د ندارد؟ جوورواني  ةبيهود القائاتو  ها پردازي  مبارزه با اين گونه دروغ
آن  بي گيرند مي وفور در اختيار مردم قرار  و اجناس به شود ميبه فروش گذاشته 

 كه ت مي توان گفترئج . بهكه كاربرد يا فايدة ادعايي توليدكننده را داشته باشند
ضرورتي براي شده  وسايل توليد بسياري از و ياتبليغ شده   كاالهايدرصد  90

اساس نظام اقتصادي امروز  ،كرد شود ميه چ اما ها ندارند. انسانزندگي  ادامة
كاالهاي تمام اين  ةاولي ةماد .مصرف و تبليغ به مصرف است جهان بر پاية

شوند و  از بطن زمين بيرون كشيده مي ،الزم براي زندگي طبيعي يك فردغير
به ويژه از  -توليد انرژي ،ميديد چنان كه .شود ميانرژي مصرف  ها آنبراي توليد 

حالت  ةكنندتشديد همراه با انتشار گازهاي -هاي فسيلي طريق سوخت
 ست كه سرنوشت سيارة زمين را به كلي عوض خواهند كرد.ا اي گلخانه
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  نيافته توسعهكشورهاي مصرف  در  .3
ولي ، ها شد شهوت مصرف ديرتر از غرب دامنگير ملت نيافته  توسعهدر كشورهاي 

 يك ،اين زمينهخود را در  ةي چندين سالگماند ها قصد دارند عقب اين ملتگويا 
در بين مردم  ،تمايل به خريد و مصرفكه بينيم  ميسفانه أمت !شبه جبران كنند 

 از تمدن غرب منحصراً ها شده است. گويي چند برابر غربي حتي اين كشورها
تبليغ  كاالهاياجناس و رويه اين  بيها  آن. اند آموختهرا  كاالهاي مختلفمصرف 
به فكر فروش  تنها نيز يغربداران  سرمايهو  گيرند به كار ميخرند و  مي شده را

اين خريداران در بسياري موارد، با فرهنگ استفادة درست  توليدات خود هستند.
فرانسه زندگي  نگارنده كه بيش از سي سال در از اين وسايل آشنايي ندارند.

روسيه،  تركيه، نندما( كشورهابسياري از اروپايي و كشورهاي  همة ،كرده
در بسياري از ، است را ديده ...)و  ، تايوانتونس، مراكش ،مصر كشورهاي اروپايي،
شاهد اين وضع بوده است.  )از جمله كشور خودمان(نيافته   كشورهاي توسعه

يك  ،يك مصريدهد كه  طور آشكار نشان مي هاي اين كشورها به وضعيت خيابان
رو را رانندگي با خود صحيح فرهنگهنوز  هموطن ايرانييك  و يا مراكشي

محل ست كه از ا اي حق تقدم با عابر پياده كه داند نمي. گويا است نگرفته فرا
 رفتن از سمت راست غيرمجاز است.سبقت گو يا  ،كند ميكشي شده عبور  خط

 6تا  2از  ،يورو جريمه دارد و براي برخي 100در اروپا بيش از  ها تخلفتمام اين 
ها  خاكه اگر اين سور ،كنند مي ايجاد فرد متخلف رانندگي ر گواهينامةسوراخ د

 مجدد در آزمايش تگيرند و تا پنج سال حق شرك را مي ة اوشوند گواهينام تا12
 مانند از كشورهاي اروپايي بسياري د.ارجديد را ند ةرانندگي و اخذ گواهينام

 ،ابر ايرانيان خودرو دارندده بر ،فرانسه كه جمعيتي نزديك به جمعيت ايران دارد
( در فرانسه ده برابر كمتر از ايران است ها آنگي در رانندحوادث تلفات  آمارولي 

 نفر در تصادفات كشته مي شوند). 2000ساالنه نزديك به 
ز بسيب س( خارجيي ها انواع ميوه هاي تهران فروشي  در ميوهاكنون  هم

 ،چيني ةگالبي و هندوان اي جنوبي،فريقآو آلو و موز انگور  ،گرانيت فرانسوي
ها از  براي انتقال اين ميوه ،. توجه كنيدرسد به فروش مي و...) مالزياييآناناس 
 جو ةكنند كه آلوده شود ميسوخت فسيلي مصرف  قدر  چه هاي دور جهان مسافت

را داده اين ميوه ها با چه توجيهي اجازة ورود  يسياستچه دانم  نمي! زمين است
هنگفتي از ارز كه دانم  ولي مي .چه كساني خواهد رسيدمنفعت آن به و  است



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۰ 

ما  مردم سفانهأمت د.شو خارج مي ها از كشور آنبراي خريد دارايي مردم ايران 
ها  ميوهاين  روشنفكر و بازاري و مردم عادي همه .كنند ميكمتر به اين امر توجه 

اول محصولي را  وهلةدر  ،خريد هنگام يك اروپايي در حال آن كهخرند.  مي را
هر نفر يك  يبه ازا سپس وباشد شده   كه در كشورش توليد كنند انتخاب مي

ها و دست و دلبازي ما، بلكه  معني خست آن اين نه به  .دخر  مين بيشتر عدد ميوه
  است.  آن هانشانة مصرف صحيح و آگاهانة 

 
يعني سه روز  1391اسفند  28به تصوير فوق از پايگاه خبري بولتن نيوز مربوط به دوشن

و از سوء استفاده ميوه فروشان در ايام برگزاري اجالس سران عدم تعهد  1392مانده به سال 
 ايو نيز مصادف با ايام نوروز و احتياج خانواده هاي ايراني به ميوه براي پذيرايي از ميهمانه

آخر بهار يا تابستان بايد در  يي كه دراين تصوير مي بينيد اغلب ميوه هاعيد است. در ايام 
 تهرانبازار باشند در اين ميوه فروشي ها وجود دارند. اين ميوه ها از نقطه اي از كره زمين به 

هزار  12تا  6آورده شده اند كه در آنجا آخر بهار و يا آخر تابستان است بنابراين حد اقل بين 
اين ميوه ها چند كيلو گاز كربنيك در كيلومتر از ما فاصله دارند. براي رساندن هر كيلو از 

 ؟جو زمين رها شده است
هاي  چراغ .كنيم يي نميجو  كوچكترين صرفه گاز، برق و آب مصرفدر ما 

جاي ه داريم. ب روشن نگه ميمان هاي در خانه و مغازهشب  قدرت را تا نيمه پر
 هرا ب يمانخودروهاشوييم.  ميرا با شلنگ آب  همغاز جلوي خانه و ،جاروب كردن

 ين موادا امروز كه شوييم. درست است مي خوريم  آبي كه ميشكل و با همين 
بنزين و  براي كشوررو خواهيم شد.  هروب ها آنولي در آينده با نبود  ،ارزان است
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ما كه روي « :گويند و مردم هم مي پردازد  مي زيادي يارانةمواد سوخت فسيلي 
هر  توجه ندارند كه . ولي!»ده نكنيماستفا از آن ايم چرا چاه نفت خوابيده

به  ،كيلومتر مسافت 100 در حال حركت است، در هر در تهران يي كهخودرو
گرم است لذا  9/0طور متوسط ده ليتر بنزين مي سوزاند و چون چگالي بنزين 

كيلومتر سوزاانده  100كيلوگرم بنزين در هر  9برحسب گيلوگرم اين خودرو 
معادله بنابر  ،حساب كنيم 5تا  4جود در بنزين را بين است. اگر تعداد كربن مو

 در اثر سوختن اين مقدار بنزين با اكسيژن هوا  شيميايي سوختن هيدروكربور،
كيلوگرم اكسيژن  90از  و بيش كند ميكيلوگرم گاز كربنيك توليد  30بيش از 

وارد  جو به نيزخودرو اين درصد دماي ايجاد شده در موتور  70 .سوزاند هوا را مي
 "در حالي كه معموال .و سبب باال رفتن دماي سيارة زمين مي شود شود مي
 مرگ اعثب هرساله گي شهر تهرانآلود. هستندنشين  سر  تك درصد خودروها 80

از نظر مقدار مصرف  يازدهمما درجهان در رديف  41F1.شود ميهزاران نفر زودرس 
به  .هستيميست به ازاء هر نفر و رديف نهم از نظر آلودگي محيط ز نفت و گاز 

 نگاه كنيد. 5جدول شماره 
 

  غرب و حيوانات خانگي . 4
 ،انش حيوانات هاي هگلهمواره براي محافظت از خود و  ها ناانس ،در ادوار گذشته

براي كشيدن سورتمه  ا از سگاسكيموه .نگهبان داشتند هاي به سگ نياز
ون نيز اكن .كار انسان بود ز موارد مددكردند و اين حيوان در بسياري ا استفاده مي

از انقالب  پس. شود از سگ استفاده ميفند و بز هاي گوس گله از داريبراي نگه

                                                 
 توان با معادله ساده زير نمايش داد. سوختن بنزين را مي   ۱

CnH(2n + 2) + xO2 → nCO2 + yH2O 
بنزين يا هيدروكربور است. اگر فرض كنيم بنزين ما از   CnH(2n + 2) در معادله فوق
 اتم كربن درست شده باشد، مي توان نوشت: 5هيدروكربوري با 

C5H12+ 8O2 → ٥CO۲ +٦H۲O + Energi 
ملكول گازكربنيك توليد  5به دست مي آيد كه 72دروكربور، عدد با محاسبه جرم ملكولي هي

كيلوگرم به دست  285/28گرم بنزين عدد 9000گرم. از آنجا براي  220كرده است يعني 
در اثر  كربنيكگازكيلوگرم  500/27گرم يا   x 9000 = 27500 220/ 72مي آيد.        

  سوخت ده لتر بنزين توليد مي شود.
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حيوانات  ،هاي بخار و توسعة شهرها ماشينبه كار گرفتن  ،صنعتي در غرب
از  سگكارايي  ،بين رفتند و بدين ترتيب وحشي به ويژه در اطراف روستاها از

ها راه  اين حيوان به درون خانه گوناگونانواع  ،عكس م شد. ولي بركنيز اين نظر 
 يافت. 

 هكرد زندگي مي ها آدمگربه نيز از بدو تمدن بشري همواره با  ، گذشته از سگ
سگ و يا  ،ي دورها نا. در زممند بوده است ها به خود بهره و از محبت و عالقة آن

تغذيه  ها ناياي مواد غذايي انساز بقا ها . آنگربه سربار زندگي انسان نبود
را دوست  ها آنزندگي با  ،. انسان همواره به اين حيوانات عالقه داشتهكردند مي

دارد. ولي با افزايش جمعيت سيارة زمين، طبيعي است كه تعداد اين حيوانات 
  هب  داري اين حيوانات خوده است. نگهگي نيز به همان نسبت افزايش يافتخان

داري مند به نگه برند و عالقه لذت مي ها آنرد و به ويژه كودكان از خود عيبي ندا
 ها نفر ميليونكه  كنيم زندگي ميدر جهاني اما امروز،  .هستند ها يكي از آن

(در  ندا مواد در رنجاين از كمبود  يمواد غذايي دارند و بسيارنياز به  شدت به
نظير گندم و  غالتيبا  مكردن شككه تنها سيرلب ،صحبت از گوشت نيستجا  اين
نسبت درصد افرادي كه گرسنه هستند در  43نمودار  .)است مطرح تذر
 نمايش مي دهد. با جمعيت باال را كشور20

 در جهان  از اين گذشته، هزاران مسئلة مهم چون آلودگي محيط زيست
هاي گياهي و  نمونه از گونه 100كم روزانه  رفتن دست مطرح است و از بين

گونه موجودات زندة دريايي.  10گونه از هر 7و به ويژه نابودي نسل جانوري 
ماندني براي   كه هيچ بخت زنده-درياها بر اثر صيد مداوم و بسيار مكانيزه 

 صيادان هموارهكه  در حال خالي شدن است ( عجيب آن -گذارد ماهيان نمي
براي صيد  تا سهم بيشتري مي زننددست به اعتصاب  هافرانسوي  جهان به ويژه

 ماهي به دست آورند!).
اي كه زندگي براي افراد بشر و انواع موجودات ديگر دريايي  حال در اين سياره

هزار نفر به جمعيت آن، اين  200و زميني تنگ شده و با افزايش روزانه 
شود، آيا پرورش و  نگهداري بيش از يك ميليارد  روز بيشتر مي ها روزبه دشواري

ويق همگان به داشتن حيوان خانگي ضروري است؟ نگهداري و سگ و گربه و تش
تغذية اين حيوانات اگرچه بسيار دلپذير است، ولي اين كار برابر با خاموشي نسل 

هاي  بسياري از  حيوانات ديگر و كمبود مواد غذايي براي بسياري از افراد  گونه
 نيافته است.   بشر در كشورهاي توسعه



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۳ 

 

 
 برحسب ميليون نفر. جهان كشور پر جمعيت 20صد افراد گرسنه درنسبت در  43نمودار 

 
در اختيار  جهانهاي موجود در  ها و گربه آمار جامع و دقيقي از تعداد سگ

ها را در امريكا و   ها و گربه تعداد سگ 12ندارم، ولي براي نمونه در جدول شمارة 
كشور دنيا در  تعداد سگ ها در چند 13سپس در  جدول شمارة مخارج آنها و 

42Fبنابر(  2010آخرين سرشماري سال 

اين ها  ارائه شده است. 13در جدول)  1
كنم در ساير كشورهاي غربي تعداد در همين  مشتي از خروار است. فكر مي همه

 حدود باشد. 
هاي  با احتمال نزديك به يقين، تعداد مجموع سگ و گربة موجود در خانواده

مريكا، كانادا و استراليا) بايد بيش از يك ميليارد غربي (اروپاي شرقي و غربي، ا
ها در جهان در همين قرن  هاي ديگر پريمات  كه بسياري از گونه باشد. حال آن

اند. از طرف ديگر، كساني  رفتن  رف ازبينرفته و تعداد بسياري در شُ اخير از بين
كشورها با اند از معضلي خبر دارند كه ساكنان اين  كه در اروپا زندگي كرده

 اند. به وجود آوردهكوچه و خيابانها در خود  يها فضوالت سگ

                                                 
۱ Source : Pet Market, octobre ۲۰۱۰ 
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يورو است. البته قيمت برخي  1200تا  10قيمت  يك سگ و يا يك گربه بين 
هزينة اين حيوانات  اولين   كند.  يورو  هم  تجاوز  مي 2000از اين حيوان ها از 

قيمت دارد. براي سگي يورو  100واكسن است كه به تقريب در حدود   4تزريق 
يورو در سال غذا الزم است و  300كيلوگرم، به طور متوسط  15تا  10به وزن 

است كه در  اي به سگ يا گربه طيورو. اين ارقام مربو 250براي گربه در حدود 
 .كند ها زندگي مي آپارتمان

 

  سگ گربه
 نسبت درصد خانواده هايي  % 2/37 4/32%

 سگ و يا گربه دارند.كه 
هايي كه سگ يا  تعداد خانواده 43.021.000 37.460.000

 گربه دارند.
گ يا گربه به س متوسط تعداد 7/1 2/2

 هر خانواده اياز
 مريكاتعداد سگ و يا گربه در ا 72.114.000 81.721.000

 يدامپزشك به ازاويزيت  6/2 7/1
 لدر سا مريكاييةاهرخانواد

در مراجعه به دامپزشك مخارج  356 190
 برحسب دالر سال

متوسط هر ويزيت با دامپزشك  200 81
 بر حسب دالر

در سال  ها آنمريكا و مخارج دامپزشكي اگربه در  گ ونسبت درصد و تعداد س . 12 جدول
 برحسب دالر.

شوند غالباً از نوع بِرژة  نگهداري مي ها و براي حفاظت يي كه در خانهسگ ها
رسد و  كيلوگرم مي 60ها گاه به  متوسط آنآلماني( سگ گرگي) هستند كه وزن 

غذاي بيشتري الزم دارند. وسايل حفظ نظافت و سبد دفع فضوالت و خاكه 
هاي زيادي در بر  سنگ معطر الزم براي اين كار، توالت و حمام و سلماني هزينه

كنند  دارد. هزينة بسياري از اين حيوانات كه در منازل ثروتمندان زندگي مي
تا  50كنيم كه هر حيوان بين  ست. ولي به طور متوسط فرض ميآور ا سرسام

هاي متفرقه دارد. اگر منصفانه اين مخارج را در نظر  يورو در سال هزينه 100
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يورو صرف هر يك از اين حيوانات خواهد  400بگيريم، شايد در سال بيش از 
 550يا  ميليارد يورو 400شد. با در نظر گرفتن تعداد اين حيوانات، به رقم  

توان زندگي بسياري از مردم فقير  مبلغ مي  رسيم. با اين ميليارد دالر در سال مي
43Fها را سير كرد. جهان را بهتر كرد و شكم آن

1  
 

  نام كشور تعداد برحسب ميليون
800/61  1 امريكا 
510/30  2 برزيل 
908/22  3 چين 
650/9  4 ژاپن 
600/9  5 روسيه 
100/9  6 افريقاي جنوبي 
150/8  7 فرانسه 
600/7  8 ايتاليا 
520/7  9 لهستان 
900/6  10 تايلند 

 خرين سرشماري سگ ها در ده كشوري كه تعداد سگ هاي بيشتري دارند.آ13جدول 
ي غذا كودكيك  كه شنويم هاي عمومي اروپا مي از رسانه هر چند روز يك بار

 .في جان سپرده استويا در تصاد آزار ديده  رشيا از پدر و ماد ،خورده فاسد
اين  ةهم،كه البته آورد به خشم مي كند و گاه ثر ميأمت را چنين خبرهايي همگان

بر اثر كودك در دنيا  6000ولي اگر بگوييم در هر روز  .حق است ها به واكنش
واكنش همين مردمان چيست؟  اند، كمبود آب و غذا جان خود را از دست داده

 هزينةو  قيمتليارد حيوان خانگي دارند و با كه بيش از يك مي مردميچرا در 
از مرگ نجات دهند  ،گرسنه را سير كرده انسانده  توانند مي نگهداري هر كدام

تصوير زير را خبرنگاري با صرف وقت بسيار برداشته است و  44F2؟بينيم ثري نميأت
مشهوريت جهاني كسب كرد. آيا بعد از گرفتن كليشه چاره اي براي اين بچه 

 است ؟ شك دارم!كرده 

                                                 
۱.SPF.Economie – INS,Dibevo,Statistics.UK , Pet Food Manufactures Association. 
۱. Notre-Planet.info ۲۱/۰٤/۲۰۰۹ – Thiery Velu – President-Fondateur du GSCF. 
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 كشاورزي و صنعت كشت .5

 ،كردن يو اين اهل ناميد  »بشر ةكردن گياهان به وسيل اهلي«توان  كشاورزي را مي
در  د آمد.جوبه و (هموساپين)ورز   انديشهصباحي بعد از آغاز پيدايش انسان چند 
ع قارچ و انوا ي اوليه ميوه وها نا. انسكردند زندگي ميخواري  گياه با ها ناانس ابتدا
، خود تقسيم كرده ةخانواد اعضاي با ها را كردند و آن مي آوري ها را جمع دانه
اگر هستة دريابد سبب شد كه انسان  مشاهده و تفكر. تصادف و يا ندخورد مي

محصول به دست خواهد  از مدتي ، بعدبكارد در زمين غالت را ةميوه و يا دان
 ،براي مصارف مختلف را ها آناهلي كرد و  نيز حيوانات را انسان آورد. چندي بعد

دات جواين مو .گرفت كار  ، بههاي محصول دن و يا كوبيدن خوشهزشخم  انندم
اهلي نيز از حمايت انسان بهره گرفتند و بدين ترتيب زندگي مشترك انسان با 

خوار هم  چيز تواند همه به تدريج انسان متوجه شد كه مي .حيوانات شروع شد
ها را  . دانهبردهاي ديگر حيوانات بهره  دهرونابراين از گوشت، شير و فرآباشد. ب

هاي اهلي شده  نزديك محل زندگي خود كاشت و حيوانات اهلي را به مدد سگ
 آغازشاورزي و دامداري پيش كسال هزار   10از شايد ،. بدين ترتيبمحافظت كرد

از معجزات طبيعت يكي . برداشت محصول و پرورش و تكثير حيوانات ه استشد
كمتر از كشف آتش به  ،اهميت اين كشف .كردندكشف آن را ها نابود كه انس

 . يستوسيلة بشر ن
بوده و در بين ميالد سال قبل از  7500ندم در مصر مربوط به كشت گ

 رسد. در اروپا قدمت كشاورزي پيش از ميالد ميچهارم  ةالنهرين و چين به هزار
تأمين مواد غذايي  ،اصلي كشاورزي هدف .گردد ميبازسال پيش  2700به  تنها
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خود  ة روزانةبراي تغذي ،در نقاط مختلف سيارة زمين يناهاي انس هگرو است. بوده
كوتاه  ةتوان در يك جمل ميكشاورزي  را  داستان. در واقع اند پرداختهكار  اين به

 ».تالش و مبارزه عليه گرسنگي«خالصه كرد:      
هاي  روز به روز زمين تا دارد ما را واميفزايش جمعيت سياره ا ،در زمان كنوني

دهند كه تا  ن آمار و ارقام به درستي نشان ميبيشتري را به زير كشت ببريم. اكنو
ميليارد نفر و در پايان  9بيشتر ازبه  ها ناانس جمعيتاواسط قرن بيست و يكم 

عداد انسان با تحولي كه اين ت غذاي. تأمين ميليارد نفر خواهيم بود 11اين قرن 
 نظام سفانه انحرافي كهأولي مت .ميسر است وجود آمده  بهصنعت كشت و زرع در 

هاي روغني و غالت را  دانه و پديدآوردههاي كشاورزي  وردهآفر در جهانمصرفي 
ي براي جد شكالتي، در آينده ممي كندروها  سوخت براي خود منبع تبديل به

نبوغ ذاتي در آينده كه  بود وار اميدبايد . كردخواهد  ايجاد ها نابرخي از انس
ابداع براي توليد انرژي را  روشي ديگر  ،كاري  و طمع ييجو  فارغ از سود ،ها ناانس

آورده  را بر زمين توان احتياج غذايي ساكنان . بدون افراط و تفريط ميكند
يشي اند  اقبتو عدم ع برخي از افراد بشر ييجو  خواهي و سود  ، ولي خودساخت

ت محصوال كرده،تبديل به چاه نفت  را كشت هاي زير ست كه زمين ها آن
سياره را  جوو  شود ميازكربنيك تبديل به گ ي شخصيكشاورزي در خودروها

 آلوده مي سازد.
نفر به  هزار 350 هر روز در حدود  ،Worldmeter اطالعات سايت براساس

ميان تولد و مرگ ميرند. اختالف  نفر مي ارهز150 ،آيند و با كمي تقريب دنيا مي
در هر روز به جمعيت دنيا افزوده  . يعني اين تعدادنفر است هزار200 ها انسان

مورد  ميليارد نفر 9به  جهانجمعيت رسيدن بيني  پيش ،با اين رقم. شود مي
جمعيت  2050ترديد قرار گرفته و برخي از پژوهشگران فكر مي كنند تا سال 

45Fميليارد  نفر خواهد رسيد 11به  2100ميليارد و در  10جهان به 

1.  

                                                 
۱ Le Monde.fr avec AFP | ۰۲.۱۰.۲۰۱۳  
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ما آيا برآوردي هم از ميزان گرسنگي عموميت يافته در آن سال به عمل آمده ا

دارد كه  ) اعالم ميWWF(  2008در سال » سيارة زنده«است؟ گزارش 
ن، هاي كشاورزي سيارة زمي گذاري افراد بشر بر روي منابع حياتي و زمين تأثير
سال گذشته به دليل افزايش جمعيت و افزايش مصرف، دو برابر شده  45در 

 است. 
سيارة زمين به اوج امكان توليد مواد غذايي  شده، ياد گزارش ربنا بهمچنين 

كيلوگرم بوده  343 هر نفر يتوليد غالت به ازا 1985در سال  خود رسيده است.
، زيرا اورزي سير نزولي داشته استتوليدات كش بازده ،است. از اين زمان به بعد

كاهش  هاي كشاورزي شدن زمين رمق رس به دليل بيقابل دست كشتسطح زير
است. توليد  رسيده  2002در سال براي هر نفر كيلوگرم  297 يزانبه م ،يافته

ميليون تن  607برابر ، 2007-8در سال زراعي  برداشت خرمن گندم در فصل
توليد كمتر از تقاضا بوده است. در  ميزان هموارهبوده كه طي پنج سال گذشته 

درصد بيشتر شود تا به يك بايد  مصرف جهاني گندم قاعدتاًميالدي  2009سال 
 تن برسد. نميليو 450

ميليون تن  785توليد  2009براي سال  )USDAمريكا (اكشاورزي  ةادار
 2007-8 توليد ميليون تن كمتر از 7/5است. يعني  كردهبيني  پيشذرت را 
ذخيره خواهد شد به  2008-9ة  از سوي ديگر مقدار ذرتي كه در دور .ميالدي
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به  اهشخواهد بود. اين ك 2007-8ة    ميليون تن كمتر از دور 1/15 ميزان
توليد  2009درصد ذرتي كه در سال  33توليد اتانول از ذرت است. زيرا  خاطر

ه شده است. پروژه كنوني توليد از قبل براي توليد اتانول در نظر گرفت شود مي
هاي بسياري  زمين ،اشاره كردمهم  طور كه قبالً در جهان همان بيولوژيك سوخت

 2020دهند كه تا سال  هاي جديد نشان مي را به زير كشت خواهد برد. پژوهش
به اين منظور  را ميليون هكتار زمين كشاورزي 54بايد در سطح جهاني 

 مساحتسوم  فرانسه و يا يك كشور مساحتدل اختصاص داد. يعني سطحي معا
ها و كويرها تبديل به زمين زيركشت شوند.  كه كوه به شرط آن ،كشور خودمان

نيمي از  هايي براي تأمين مواد غذاييِ هاي كشاورزي نگراني كاهش زمين ،براين بنا
د خواهد آورد. كمبود زمين قابل كشت به منظور توليد جوساكنان سياره به و

هاي قابل  درصد از زمين 16 ،اروپا ةر اتحاديد .شود ميمريكا نات منحصر به غال
 عمالً )ميليون هكتار 50معادل (عضو اين اتحاديه كشور  25از  كشور 12 كشت 

درصد  35حدود  نيز كشورها ةبقيدر  اند. حاصلخيزي خود را از دست داده
ها داليل مختلف  يناين زم حاصلخيزياند.كاهش  كم قدرت شده زراعي هاي زمين
درون اين ش تنوع زيستي، كمبود مواد آلي در از جمله فرسايش، كاه .دارد

 ، ساخت و ساز خانه و جاده ،آخردست نمكزار شدن و تبديل به ها، آلودگي،  زمين
  يا از بين برده است. كرده توانكم  را ها  بخشي از اين زمين

هاي كشاورزي  يري شدن زمينو كو ها جنگل رفتنزمين، از بين  جوگرمايش 
 امروز كه ويژه   به .شوند  مي كشاورزي ةهايي هستند كه مانع از توسع  از پديده

 ،اند. از سوي ديگر هم شدهبيولوژيك كشاورزان بسيار راغب به توليد سوخت 
شده است. در حال حاضر  هراسناك شوند و ارقام صيد ماهي ها تخليه مي اقيانوس

كيلوگرم به  3/16يعني  ،خورند ماهي مي 1995ر بيشتر از سال افراد بشر دو براب
حال  .ميليون تن درسال 120نزديك به  و به عبارت ديگر، هر نفر در سال يازا
ميليون تن در سال بوده است.  20ميالدي مصرف ماهي  1950كه در سال  آن

 د شده . مقدار ماهي صيصيد كردبرابر بيشتر ماهي از دريا  6يعني اكنون بايد 
ماهيگيران تقريبا  ،چون در موقع صيد .درصد بيشتر از اين مقدار است30 عمالً
د كه نريز به دريا ميابليت فروش ندارند را كه ق به تور افتادههاي  درصد ماهي 30

گونة  ده هر از گونه هفت ،فائو گزارش بنا بر .شود ميخوراك مرغان دريايي 
گونة از هر سه  گونهيك نسل فتن است. بين ر ها در حال از اقيانوس انماهي
ها  و دورتر در اقيانوس راست. صيادان هر روز دورت انقراضدر حال نيز مانده  باقي
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تر  پيشرفتهتر و  كامل ها آنپردازند و هر روز وسايل صيد  به صيد ماهي مي
بيني   پيش اي مدد محاسبات رايانهبه  2008فورية  14در . كارشناسان شود مي

شوند. در واقع  ها خالي از ماهي مي كه تا اواسط قرن بيست و يكم اقيانوسكردند 
تمامي اكوسيستم دريايي مورد تهديد قرار گرفته و شايد كمتر  ،ها آن ةبنا به گفت

 ماند.بدست نخورده باقي   ها درصد از اقيانوس 4از 
 

 تغيير شيوة مصرف لزوم .6
علمي و  كامالً يوهشگران به نحوسال است كه كارشناسان و پژ 40شايد بيش از 

. اگر اين عوض كنيم مان را كه بايد روش مصرف كنند ميار اخط دركقابل 
از يك سو قادر به تأمين مواد غذايي نخواهد بود و  رة زمينسيا ،توصيه را نپذيريم

هاي انباشته شده و آلودگي محيط زيست، نوع بشر را تهديد  از سوي ديگر زباله
خواهد كرد. در واقع اين محيط زيست نيست كه مي خواهد نوع  نسل انقراضبه 

با  -با طبيعت  را ة ارتباط خود بشر را از بين ببرد، بلكه اين ما هستيم كه رشت
 اًاره منحصركه دوسوم ساكنان سي د آنجوكنيم. با و قطع مي -تخريب مستمر آن

همان يك سوم  ، وليكنند ميغذاهاي گياهي  براي تغذيه استفاده و از غالت 
صد در 5ها كه  مريكايياسازند.  ديگر به شدت محيط زيست را آلوده مي

هاي محيط زيست  درصد آلودگي 40، دهند تشكيل مي را  ناجمعيت جه
اره ساكنان سيديگر را بايد  ها آن هاي كاري افراط زيان و .كنند ميرا ايجاد 

رو  هبا اعدادي روب نيم،مراجعه كسايت كارشناسان رژيم غذايي  هبدهند. اگر ب
تر از  تر و كم مصرف بسيار ساده مان كه روش زندگي كه ما را در مورد خواهيم شد

46Fخواهد كرد.مبهوت ست  ها مريكاييا

 اين سايت به زبان فرانسه است و مسلماً 1
 ةكافي است كلمتنها  .شود يافت ميبه زبان انگليسي  سايت هاي ديگري نيز

 آور خواهد بود. حيرته نتيج ؛وجو كنيد جستر گوگل را د ) Squanderراف (سا
كيلوگرم گوشت بدون استخوان و چربي براي مصرف  200 يك گاو
اختصاص مريكايي ا. اگر اين مقدار گوشت براي مصرف يك دارد گوشتخواران

ي وعده غذا 625معادل  . يعني يك گاوخورد مياز آن را  گرم  320 در روز يابد،
مريكايي در روز يك گاو را ا 625به عبارت ديگر، هر  اي .است يك امريكايي

 اين گاو به ،خورد گوشت ميگرم در روز  125براي يك اروپايي كه  خورند. مي

                                                 
۱. http://www.zen-blogs.com/fr/gaspillage_alimantataire.phb 
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با  ،غالت مصرف كنند ،خوارحال اگر اين افراد گوشت. رسد نفر مي 1600 مصرف
نفر با  18000 ،گاو صرف شدهمقدار غالتي كه براي پرورش اين احتساب 

 5 ،غالتكشت به  يافته  شوند. يك هكتار زمين اختصاص ن مشابه سير مييپروتئ
گاو.  يكبه پرورش  يافته تا يك هكتار اختصاص كند مين توليد بار بيشتر پروتئي

بار و سبزيجات  10مواد غذايي گياهي در وزن مساوي  نظير لوبيا، نخود و عدس 
ن تا پروتئي كنند مييد ن تولبار بيشتر پروتئي 26ار و اسفناج ب 15معمولي 

 دجومو بار بيشتر از پروتئين 14 وزن مساويد در سويا در جوحيواني. پروتئين مو
كيلوگرم در هر هكتار سويا الزم  485خوك است. براي پرورش خوك گوشت در 

در  كه كند مين توليد يلوگرم سويا همان اندازه پروتئيك 35كه  حال آن ،است
 . وجود دارد خوك گوشت

براي  اما ،ن گياهي استن حيواني بهتر از پروتئياست كه طعم پروتئي درست
راه ديگري وجود  ،دل سيارة زمين هستيماكه در حال از بين بردن تع ها ناما انس
كافي است از  ،عادت كرده گوشت زياد مصرفبه كه مريكايي ا . يكندارد

به  وكند استفاده ها ة مخمرو يا عصارگلوتامات سديم)  مثالً(تركيبات شيميايي 
 )پز و يا سرخ شده ، آبيكباب مختلف انواع (درطعم گوشت خود  غذاهاي گياهي

  47F1.بدهد
تا  شود ميها  دام ةها صرف تغذي درصد توليد پروتئين گياهي در دامداري 56 

مصرف پروتئين  مقدار ،به دليل تبليغ به مصرف .دگردپروتئين حيواني توليد 
دهندگان  ـ و يا پرورش انامدارد ،از آن گذشته .شود يمهر روز زيادتر حيواني 

مقدار  كه جا خود دارند و از آن تفربه كردن محصوال دراهي سعي م مرغ و
ي قرن بيست و يكم ها ناو ما انس شود ميجمع  اتزيادي چربي در بدن حيوان

به  فروشي از قصابي يا مرغ هيكسراين چربي  ،نيستيم ها حاضر به خوردن آن
كه را اي  وزن مرغ پاك شده  امتحان كنيد و. يك بار دشو ريخته ميدان  زباله

از وزن آن (به صورت درصد  20بيش از  .آن مقايسه كنيد ةايد با وزن اولي خريده
در مورد حيوانات  ايد. پوست و چربي) كم شده است كه شما پول آن را پرداخته

كيلو گرم  200م تنها كيلوگر 800يك گاو به وزن  .ديگر نيز همين طور است
  گوشت قابل مصرف براي امريكايي و يا اروپايي به دست مي دهد.

                                                 
،  مجلة »مخمرها، منابع پروتئيني قرن بيست و يكم«  به مقالة نگارنده در اين زمينه مراجعه كنيد:. 1
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خوار به تبديل حيوانات علف ،انجام مي دهند ها نااز كارهاي عجيبي كه انس
  ينم ها ناهايي كه انس گوشت ها و زايدات شتارگاهك ةدمان خواراست. پسگوشت

كرده و به خورد به آرد  تبديلر را قابل فروش در بازاهاي غير خورند و يا ماهي
 را  ناانسآمد كه صدها  ديدجنون گاوي پ ةفاجع بر اثر همين كار، .دهند ها مي دام

ها  ساز شد و مدت  مسئلهدر اروپا  امراين  شد. ها آنمنجر به مرگ  و مبتال كرد
را براي خوردن مضر و  يگوشت گاوهاي انگليسي و چندي بعد گاوهاي اسپانياي

 48F1.داعالم كردن ممنوع
تخم مرغ مرغ، ، قرمز درصد غالت توليد شده صرف توليد گوشت 70 مريكادر ا

درصد غالت صرف توليد پروتئين حيواني  2 تنها. در هندوستان شود ميو لبنيات 
هاي كشاورزي كه به مدد كودهاي  اقل نيمي از زمين در فرانسه حد .شود مي

ها  به دامداري ،آورند به عمل ميگياهي  هاي وردهو فرآاند  شيميايي تقويت شده
 ةبه مصرف تغذيتوليدي درصد سويا و ذرت  80شوند.  داده مياختصاص 

 در حالي كه: وانات مي رسد.حي
توليد  يگرم پروتئين گاووتئين گياهي الزم است تا يك كيلوكيلوگرم پر 16 ـ
 د.شو

خوك تهيه  كيلوگرم پروتئين گياهي الزم است تا يك كيلوگرم پروتئين 7ـ 
 شود.
كيلوگرم پروتئين گياهي الزم است تا يك كيلوگرم پروتئين مرغ توليد  5ـ

 شود.
 كيلوگرم پروتئين گياهي الزم است تا يك كيلوگرم تخم مرغ توليد شود. 5ـ

. روش عمل بدين شود ميپرچربي تهيه  در فرانسه جگر غاز و جگر مرغابيِ
ت و گردو كه هر دو را ذر وردن دانةمجبور به خ را ناترتيب است كه اين پرندگ

به زور كنند. درواقع اين خمير را  اند مي آسياب كرده و به صورت خمير در آورده
جمع  ها آنچربي در جگر  ،اثر اين كار بر .كنند مي اين حيوانات ةوارد معد

ورم و مت ،گرم باشد 200تا  150بايد  به طور طبيعيو جگر غازي كه  شود مي
كيلوگرم هم تجاوز تا يك ونيم  تا جايي كه گاه وزن آن از يك شود ميبزرگ 

در  آن را ي فرانسوي است كههاترين غذا بهترين و گران جگر غاز يكي از. كند مي
جگر چرب در  ن. خوردكنند ميصرف ) ژانويه(اول  سال نوشب كريسمس و شب 
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در  .دهد را تشكيل ميت مهم فرانسه اها متداول شده و يكي از صادر نزد غربي
 سهم فرانسه كه شود ميتن جگر چرب غاز و مرغابي توليد  20.500ساالنه جهان 
هزار غاز به  800ميليون مرغابي و  30از  . اين مقدار جگرتن است 17.000 از آن

 .شود ميتن جگر چرب توليد  هزار 3آيد . در بلغارستان نيز ساالنه  دست مي
هاي  روشابتدا با استفاده از  است.روش توليد جگر مورد بحث هم قابل توجه 

  غاز يا مرغابي نرِ كه به نحوي كنند ميدار  نشان را  ناتخم اين پرندگ ،بيوتكنولوژي
روي سر داشته باشد. نرها را براي پروار كردن  بر سياهي ةلك ،آمده از تخم بيرون

 چرا كه ،برند از بين مي رد بيرون آمدن از تخمو ماده ها را به مج كنند مينتخاب ا
خورد. غاز  است و به درد پرواركردن نمي پيكبد مرغابي و يا غاز ماده پر از رگ و 

روز آخر زندگي اين  12در  دهند . روز پرورش مي 80يا مرغابي را به مدت 
اي كه در معدة حيوان  وسيلة لوله و به هاي هيدروليك به كمك پمپ ،پرندگان

  انرژي مواد غذايي پر گرم 450 -تا دو دقيقه در فواصل يك  –روز هر  اند، برده فرو
يلوگرم ك 70كه را شخصي  كهاست  آنخورانند. اين عمل مشابه  به حيوان  مي

نام  !كيلوگرم  غذاي چرب بخورد 7وزن دارد مجبور كنند هر يك تا دو دقيقه 
د كب ،اثر اين غذاي چرب و ناخواسته بر. استزور خوراندن)  هاين عمل گاواژ (ب

فشار وارد از و  شود . پرندة تحت عمل گاواژ دچار اسهال ميشود مين بزرگ حيوا
زيرا حجم كبد ده برابر حجم  .كند ميمختل  را اش  بزرگ شده، تنفسسوي كبد 
تقريبا به  ، حيوان را در شرايطي كهن روز دوازدهمشده است. در پايا طبيعي آن

  پرندگان، حملمخصوص  هاي . درجعبهبرند شتارگاه ميبه ك افتاده،حال مرگ 
رسيدن  پيش ازكه اغلب  گيرند مي رقدر فشرده كنار يكديگر قرا اين حيوانات آن

حيوان  شتارگاه نبايدك ،(طبق قانون شود رد ميخُ ها آني ها ناخوتاس گاهشتارك به
را بيهوش  ها آن يكيالكترشوك شتارگاه ابتدا با در ك .مرده را تحويل بگيرد)

  .آورند ميبيرون  را  نازنند و كبد حيو را مي شان ردنگكنند و سپس رگ  مي
 هرنساني است كه اآور و غير قدر چندش ها آن غازها و مرغابيژ گاوا عمل 

49Fكند. مي ثرأاي را مت بيننده

 ،ممنوع است اين عمل المللي از نظر مقررات بين 1
را  راتاين مقر ،آن زياداقتصادي  صرفةاروپا به دليل  ةولي فرانسه و اتحادي

 عمل ،جگر چرب بود مهمكنندگان  ـ لهستان كه يكي از توليد .كنند ميرعايت ن

                                                 
 به سايت زير مراجعه كنيد: ،. براي اطالع بيشتر و مشاهدة مراحل عملي گاواژ1

PMAF - Protection mondiale des animaux de ferme - Aidez-nous à les protéger. 
http://www.pmaf.org/page.php?menu=rubriques/campagnes/campagnes_menu.... ۲۰۰۹/۰٤/۲۲. 
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 ي ديگر نيزممنوع اعالم كرده است. بسياري از كشورها 1999را از سال  گاواژ
در  2004در سال  .اند كردهپرندگان اين نوع پرورش  ساختن شروع به ممنوع

د. ايتاليا، دانمارك، آلمان، سويس و اعالم ش ممنوع  "رسما گاواژكاليفرنيا ايالت 
  اند. ممنوع كرده آن را اخيراً نيز اتريش 

،  معادل با خورانند ها مي غذايي كه به اجبار به هريك از اين غازها يا مرغابي
حال به  .ستها فريقايياويژه  به ،از ساكنان سيارة زميننفر  250 ةغذاي روزان

. ميرند از گرسنگي و تشنگي ميانسان  6000آوريد كه هر روز در جهان خاطر
كمبود مواد غذايي ، زمين سيارة دركه معضل اصلي  كرد بايد اذعانبنابراين 

باعث است كه  مواد غذاييد از توليد ومقص د ومحل تولي ،كاربرد ،بلكه نوع ،نيست
رف و به مصدر روش براين بايد  بنا. شود مي مردم جهانمرگ و مير  گرسنگي و

د آورد تا مانع از جوبه و تغيير هاي كشاورزي وردهفرآ يوة استفاده ازشويژه در 
  گرسنگي شد.هاي  بروز بحران

برابر شده است.  4توليد غالت در جهان   2008تا  1950هاي  بين سال
ميليارد  3/7 به اكنون كهميليارد نفر بود  5/2 برابر 1950جمعيت جهان در سال 

برابر شده است.  3 "جهان تقريبا جمعيت است. به عبارت ديگر، رسيدهنفر 
نبايد  پسافراد توليد شده است،  دبنابراين غالت به مراتب بيشتر از تعدا

مصرف مواد غذايي شيوة  هسفانأد داشته باشد. ولي متجوگرسنگي در جهان و
ند و در بسياري از خور ميگوشت  ها بيشتر از گذشته . انسانعوض شده است

. كنند را صرف توليد سوخت مي ها دانهي از غالت و بخش عظيمنقاط زمين، 
زمين وارد  به سيارة آسيبسه نوع  هاي روغني و غالت شت دانهكتشديد 

 :آورد مي
 .دهد ميمساحت وسيعي از زمين را به خود اختصاص  .1
 مها، شخ زمينكشت هاي روغني مكانيزه كردن  كشت غالت و دانه ةالزم .2

زميني هاي زير آب ةآبياري بيش از حد است كه ذخير و ،و عميق بسيارهاي  نزد
 .دهد ميرا كاهش 

هايي كه انواع غالت برگزيده شده و يا بذر ،هاي صنعتي در اين نوع كشت .3
 ،اين صنعت ةالزم .گيرد مي شده مورد استفاده قرار ايجادتغييرات ژنتيكي در آن 

آب  ،يافته شت توسعه. اين كاست سموم دفع آفاتيا  و يشيمياي يكاربرد كودها
گريبان  بهو اكنون كه جهان با كمبود آب شيرين دست  كند ميزيادي مصرف 

 را حادتر خواهد كرد. ، مشكالتاست
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كه  آب الزم دارد. حال آنهزار ليتر  24تا  10توليد يك كيلو گوشت بين 
تر آب يل 1200تا  250 تنها بهحاصل از غالت  توليد يك كيلو پروتئين گياهيِ

خوار است تگوش براي فردي كه كامالًالزم . مقدار انرژي فسيلي زمند استنيا
ي گياهي  غذا و براي كسي كه منحصراً 9/18خوار  چيز همه انسان و براي 9/33

 .استكيلو كالري  9/9خورد  مي
 

 زباله و شهرهاي ما . 7
يد زيادي تول ةزبال ها ناانس ،به دليل كمبود منابع غذايي ،دور هاي گذشتهدر 
گرفتند. هر  بهره مي آوردند ميبه دست  ي كهاز مواد ممكن و تا حد دكردن نمي
چيزي براي دور ريختن باقي  تقريباً و رس بود، قابل استفاده بوددر دستچه  آن

توليد محدود بود و برداشت مواد از طبيعت با سختي و به  چرا كهماند.  نمي
زيرا  ، گرفت خود انجام ميه خود بز ني ها زباله يافتباز شد. كمك دست انجام مي

هم مواد طبيعي بود  هر چه انسان به دست آورده بود از طبيعت بود و بازماندة آن
 . شد ميكه دوباره در درون طبيعت به صورتي ديگر تبديل 

مفهومي نداشت، زيرا همه چيز در زباله و دفع آوري  ي گذشته جمعها نادر زم
 ي با انقالب صنعتي و توليد انبوه كاالها،ول .رفتگ دنيا مورد استفاده قرار مي

در شهر  1884راي اولين بار در سال قدر زياد شد كه ب آن تدريج مقدار زباله به
آوري  و  و مدير و كارمنداني براي جمعشد  سيسأتشهري  ةامور زبال ةادار پاريس

له در دنيا به براي آشنايي با توليد زبا .در نظر گرفتند ها زباله دفن يا سوزاندن
50Fسايت زير مراجعه كنيد

1. 
 دوردست سياره هم پراكنده شده نقاطتا  انسانهاي مصنوعي  زبالهامروزه 

يك ساك پالستيكي يا يك قوطي  نتبين رف براي از دانيم مي در حالي كه .است
 ،تاريخ طبيعي فرانسه ةدر موزچندي پيش وقت الزم است. نسرو چند قرن ك
به  يانسان قرن بيستم يك ةيك اروپايي قرن هفدهم را با زبال ةزبال ،مقايسه رايب

متفاوت  د. دو مكعب از اشياء كامالًبودنصورت بسيار فشرده در كنار هم قرار داده 
از مواد  اًمتر بود و تمام سانتي 10×10×10يكي  گرفته بود. ابعاد اردر كنار هم قر

تشكيل شده  الياف گياهيو  ، سفالمانند چرم، استخوان حيوانات، چوب طبيعي
عاد بمكعبي بود به ا يديگر. رفت ده تا بيست سال از بين مي ظرفبود كه شايد 
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از اشيائي مانند قوطي كوكاكوال، قوطي  و مملومتر  سانتي 100 × 100 × 100
فشار  تحتها را  اي. تمام اين زباله شيشهپالستيكي و هاي  و انواع بطريكنسرو 

متر  10شايد حجمي معادل با  كردند نمي(اگر چنين  دبودنمتراكم كرده  زياد
چند قرن  ،ددر طبيعت از بين بروناخير اشياء كه  براي اين . )كرد! پيدا مي مكعب 

بار بيشتر از انسان قرن هفدهم هزار  ،. به اين ترتيب انسان قرن بيستمالزم است
تازگي  به. روند نميسهولت در طبيعت از بين  هايي كه به هم زباله ه دارد و آنلازب

ة شهري شده، چند حجم  و مقدار زبالبه توجه زيادي  كشورهاي صنعتيدر 
براي اين  .ندا افتاده ها زباله يافتبازتفكيك و  فكربه ها  داريسالي است كه شهر

  هاي متفاوت در اختيار ساكنان با رنگ را زباله يهاي پالستيك كار صندوق
. صندوق سبز براي اند قرارداده هاي عبور مردميرسيا در مگذاشته  ها ناآپارتم

 پالستيك مقوا، كاغذ،صندوق زرد براي  ، ها خانههاي آشپز مازاد سبزيجات و زباله
ولي با  شيشه و بطري است.  صندوق سياه براي انجامرو س، هاي فلزي قوطي و
 اًيافته و اخير زباله در كشورهاي صنعتي و توسعه حجم تدبيرها،د تمام اين جوو

 امي بسيار گستردهنظبه به حدي رسيده كه  نيافته كشورهاي توسعهدر حتي 
 . زباله نياز دارد مديريتبراي 

را به راهي  ها ناجدهم انساز اواخر قرن هانقالب صنعتي كه گفته شد  چنان
و حساب از منابع طبيعي  استخراج و مصرف بي حد مسيرديگر سوق داد و 

بيهوده  ذخاير ارزندة زمين در نتيجه در پيش گرفت.را  سياره زميني و دريايي
رود. تحول صنعتي امكان  مي  جدي سياره به تاراجوهمة مو و شود مي شده و تلف
انسان آموخته است.  ها نابه انس عواقب آنرفت و توسعه را بدون توجه به پيش
تر براي به دست و هر چه دور تر تر، هر چه عميق هر چه سريع كوشد كه مي

گويي  .كنداقدام درون درياها  وردن و بيرون كشيدن ذخاير از بطن زمين و يا ازآ
با كند. كشف را  عدنيمتا ست و يكم كمبود وقت دارد. كافي است يانسان قرن ب

كه ندارد هايي  به زبالهتوجهي شود و  ميبرداري از آن  مشغول بهره بسيارسرعت 
شناخت شكست اتم  خستن. در چهل سال آورد به وجود مياطراف معدن 

 ـ را معادن مواد غيرالزم ،اين عنصر بيرون كشيدن سنگ معدنِ ، به هنگاماورانيم
و زمين را  هستند اكتيوهمه راديو كه ها ـآناكتيو  ديورا  ناتوجه به فرزنددون ب

به و توجهي  كردند ميانبار  تل معادن به صورت زباله در بيرون  سازند ـ مي  آلوده
اين كار برمال اخير است كه رسوايي  ةدر دو دهها نداشتند. تنها  ار آنب آثار زيان
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در  كه كنند ميجديدي را كشف ة مدافعان محيط زيست هر روز منطقشده و 
 اند.  در طبيعت رها شده حفاظياكتيو بدون هيچ هاي راديو زباله ها آن

ة ي توسعراـكه تالش ب دريافتند ها ناتنها در اواخر قرن بيستم است كه انس
. در سال انجامد ميارة زمين يه نابودي ســب اقتصاديِ صرف كاري است كه

1975 بايد از   سرداد كهو ندا  ساختمنتشر گزارش مشهور خود را  مباشگاه ر
ظ منابع طبيعي سياره بود. تقريباً در توسعه دست برداشت و به فكر حفگونه  اين

شد. از آن  شكارناگهاني بهاي نفت آاولين افزايش  1974در سال  همين زمان،
ممكن  ت و بايد تا حدزميني هميشگي نيسدريافتند كه ذخاير زيرها  زمان غربي

ولي  .ورزيد مي  كيدأتها  زباله  يافته رم نيز بر بازباشگا .مواد تالش كرد يافتدر باز
 ةمقايس پايان قرن بيستم و در هاي فسيلي نرخ جهاني سوخت كاهشزودي با  هب
م به دست باشگاه ر فراخوانهاي صنعتي و توليدات غرب،  وردهآفر ن با ارزشآ

 .فراموشي  سپرده شد
 انتشار گزارشسال بعد از يك ايم؟  ها را درك كرده زباله عضلآيا اكنون م

 به ها باشگاه رم ، افزايش و تنش در بازار نفت و كشاورزي و انتقال سريع سرمايه
ناگهاني چين و  رفت و توسعةويژه پيش به -آسيايي كشورهاي ةآسيا و آغاز توسع

ويژه با  . بهانداخت  پژوهشگران و دورانديشان را به فكر چاره -هندوستان
فزون به اروز نيازدرصدي و 50 رشد با نرخ  بيني افزايش جمعيت جهان پيش

و در  ،هاي صنعتي و شهري انبارشدن زباله(انرژي، مواد اوليه و ...)، همه چيز 
 انديشي پيوست. به اين چاره سازمان ملل نيزيت كمبود مواد غذايي و . . . نها

ميليارد تن زباله( يعني برابر مجموع  4تا  5/2  ساكنان سيارة زمين هر سال
يافته با  ة خانگي كشورهاي توسعهمقدار زبال .كنند ميتوليد غالت و فوالد) توليد 

مريكا، ساكنان ا را خانگي ةزبالميليارد تن  2/1 دقت بيشتري مشخص شده است.
مريكايي و يا اانيم كه هر د مي همچنين .كنند مياروپا و چين توليد  ةاتحادي

هزينة  .كند ميكيلوگرم در سال زباله توليد  700تا  600اروپايي در حدود 
در حدود  پيشرفتة صنعتيآوري و تخريب و يا بازيافت زباله در كشورهاي  جمع
 ،ر سال است. در شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعهميليارد دالر د 125

 . كند ميكيلو گرم زباله توليد  300تا  200هر فرد در سال 
 2008)  در سال  IPCCگروه كاري بين المللي( چنان كه پيشتر ذكر شد،

ميليارد تن در سال  3زمين نبايد از  جواعالم داشته است كه بيالن كربن در 
زمين است. اگر اين مقدار كربن را بر  جوبحراني  ار حدو اين مقد تجاوز كند

 500هر فرد نبايد بيش از  اره تقسيم كنيم، تقريباًسي ساكن هاي انسانتعداد 
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 11مريكايي اهر  كه كه ديديم كيلوگرم گاز كربنيك در سال توليد كند. حال آن
 اينبرابر  1/1ندي ر و هر هببرا 4برابر و هر چيني  6تا  5برابر و هر اروپايي بين 

اين مقدار گاز كربنيك معادل يك رفت و  .كنند مياز كربنيك توليد گمقدار 
 هك . با فرض اينهر مسافر است يبه نيويورك با هواپيما به ازاپاريس از برگشت 

(اين    متر مصرف كندكيلو100ليتر بنزين در  10هر خودرو به طور متوسط 
ليتر و براي خودروهاي اروپايي بين  20 كاييمرياسيلندر  8روهاي عدد براي خود

ليتر بنزين در  10بيش از  كميايراني هم  ةخودروهاي فرسود. ليتر است 8تا  6
يك زوز از لولة اگكيلوگرم گاز كربنيك  500اين  .)سوزانند كيلومتر مي 100

. شود ميخارج رفت و برگشت از تهران به مشهد  بار يكخودروي پيكان در 
 60  يا ،تن گندم 5يا  ،تن سيمان 2يا  ،كيلوگرم فوالد 700ي توليدبرا همچنين

زمين  جواين مقدار گاز كربنيك وارد  ،كيلوگرم مرغ 500يا  ،اووگرم گوشت گكيل
از از كربنيكي كه در روز آيا قادر هستيد مقدار گ ،ارقام فوقبا توجه به  .شود مي

 حساب كنيد؟  شود مي جوشخص شما وارد طرف 
توان معيار  زمين، مي جوگاز كربنيك ورودي به  مقدار ةمحاسببر  عالوه

گذاري عبارت از تأثيراي در نظر گرفت وآن  تشديد حالت گلخانهبراي ديگري نيز 
گذاري هر انسان بر روي طبيعت تأثير .است هر فرد از افراد بشر بر روي طبيعت

ز شرايط اسفناك درك بهتري ا تواند ميو  ي استجالب عامل مشترك (فاكتور)
سطح الزم براي توليد مواد  :ست ازا عبارت عامل. اين وجود آورد بهسيارة زمين را 

روي  برنفر  هر يتفريح و . . . و نيز دفع زباله به ازا ،مايحتاج زندگي، غذا ه واولي
هر انسان عبارت از تخمين  )اكولوژيشناخت ( بوم گذاريِ تأثير ،زمين. بنابراين
هاي  بنا بر گزارش .ستوا احتياجات ةگويي به كليپاسخ  يسطح الزم برا

WWF51F

هكتار است.  5/1رس براي هر فرد از ساكنان زمين سطح قابل دست 1
 9مريكايي اهكتار و هر  3/7گذاري هر فرانسوية اثركه مي بينيم سهمي حال آن

ر عالوه ب ،ها زندگي كنند اگر تمام جهانيان به روش غربي ،هكتار است. بنابراين
 9ديگر به همين سطح الزم است تا احتياجات  ةسيار 5 ،سيارة كنوني زمين

اكنون بخشي  . از همسازدرا برآورده ) 2050( سال زمين  ةميليارد جمعيت آيند
ها  كنيم. چيني افراط مي در مصرف ها به مراتب بيشتر از يك اروپايي از ما ايراني

ساكنان  ديگرخودرو داشته باشد.  در آينده هر خانواده يككه هم آرزو دارند 

                                                 
۱. www.wwf/sauvez-la-planete ; www.wwf.fr/agenda/erth-hour. 
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بودن  شته باشند. بنابراين بايد از مرفهدا يزندگي مرفه خواهند ياره نيز مسي
عمومي در  ةبرد وسايل نقليكار صحيح را در پيش گرفت:  جديد كرد و راهتعريفي 
ويژه  به جويي در منابع طبيعي سياره صرفه ،، توليد در محل مصرفجهانيسطح 

ايزوترميك (عايق  هاي خانهساخت  ،، استفاده از محصوالت فصليآب و انرژي
فاده از منابع انرژي تجديدپذير، كاستن از گازكربنيك )، استنسبت به گرما و سرما
اي، مصرف هرچه كمتر مواد گوشتي و  حالت گلخانه ةكنندو ديگر گازهاي تشديد
 ل.اعتدا ا رعايتهم ب خواري و آنچيز بازگشت به رژيم همه

نان جهان بيش از اندازه چاق هستند و كاز سانفر يك ميليارد كه دانيد  ا ميآي
و گاز كربنيك و گاز درصد)  2/24( خورند يچند برابر اشخاص معمولي غذا م

نمودار چاقي در جهان را براي برخي از  15در جدول  ؟كنند ميمتان توليد 
ا بيش از همة ملل دنيا كشورهاي دنيا ارائه كرده ام. در اين نمودار آمريكايي ه

  افراد چاق دارند كه بعد از آمريكا، مكزيك در رديف دوم قرار دارد.

 
 ساله به باال در كشورهاي مختلف دنيا. 15مجموع افرادچاقِ  .نسبت در صد15جدول 

يك بيش ازاره را د در سيجوروهاي مواكنون تعداد خود كه همدانيد  آيا مي 
وال ادامه يابد تا گر روش توليد خودرو به همين منزنند و ا ميليارد تخمين مي

 52F1؟ميليارد خواهد رسيددو به  2030سال 
                                                 
۱ http://www.tf۱.fr/auto-moto/actualite/plus-d-un-milliard-de-voitures-dans-
le-monde-٦٦٤۹۳٤۱.html 
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صد انرژي بيشتر در 50 مريكاابراي ساخت هر نوع كاال در كه  دانيد آيا مي
يك ساختمان مسكوني در فرانسه سه دانيد  آيا مي ؟تا در اروپا شود ميمصرف 

د جوبا و ،كند ميسوئد انرژي مصرف برابر بيشتر از يك ساختمان مسكوني در 
تصويري از خود  44در نمودار  ؟تر از فرانسه استكه سوئد به مراتب سرد آن

 روزانه را در چين مي بينيد.ة روهاي ساخته شد

 

 هاي ساخته شده در هر روز در يك كارخانة خودرو سازي در چين.و. تعداد خودر44نمودار

در شرايط اختالف طبقاتي شديد بين كشورهاي جهان هستيم در دنيا در  اكنون 
امريكايي يك  3اين اختالف به زودي ازبين خواهد رفت در اواسط قرن بيستم هر 

نفراز  7) هر 2010ون ( سال خودرو داشت و هر چيني يك دوچرخه ولي اكن
امريكايي  3/1ساكنان سياره يك خودرو دارند. ولي اختالف بسيار است، اكنون هر 

ولي چيني يك خودرو دارند.  3/17فرانسوي يك خودرودارند ولي هر  7/1و يا هر 
 يك خودرو خواهد داشت. نفر) 3(به زودي هر خانواده چيني

يست پي برده اند و سعي در كم كردن اكثر جهانيان به عدم تعادل محيط ز 
درجة سانتيگراد گرم شود. در  20بايد كمتر از  "امصرف انرژي دارند. منازل اجبار

شهر پاريس خودروهاي برقي را در كوشه كنار خيابانها قرار داده اند و افرادي كه 
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كردن كارت  دبعد از واركارت اشتراك دارند مي توانند با پرداخت مبلغ مختصري 
 خودرو را بر داشته و به محل كار خود رفته و در همان نواحي ،ر قفل اتصالد

خودرو را در پاركينگ مخصوص آن به برق وصل مي كنند. يا در اغلب خيابانهاي 
شهرهاي بزرگ  فرانسه دوچرخه هاي ويژه اي قرار داده اند و افرادي كه اشتراك 

وص اشتراك برداشته و در دارند مي توانند دوچرخه را با فروبردن كارت مخص
پاركينگ نزديك به محل كار خود به ميله ايي كه قفل مخصوص دارد قرار مي 

 دهند.

اما متاسفانه ما ايرانيان سوخت فسيلي و آب آشاميدني بسيار مصرف مي كنيم. از  
رديف يازدهم و از نظر آلوده سازي  نظر مصرف سرانة سوخت فسيلي در دنيا

نهم هستيم. كشورهايي كه بيش از ما مصرف و يا آلود  محيط زيست سرانه رديف
مصرف و آلوده كردن آنها به دليل توليداتشان  د.مي كنند كارخانه هاي وسيع دارن

مصرف كنندة محصوالت كشورهاي ديگر هستيم  "حال آنكه ما منحصرا .مي باشد
ران و صنعت ما بغيير از چند كارخانة منتاژ پيشرفتي نكرده است. در همين ته

صبح تا شام صدها خودرو تك سرنشين را در ترافيك هاي سنگين مشاهده مي 
كنيم. در خانه هايمان در زمستان با زير پيراهني هستيم و حتي برخي از ساعات 
روز پنجره ها را باز مي كنيم، چون دماي آپارتمان هايمان از حد تحمل با يك زير 

 پيراهني هم بيشتر است.

 از سازد. اتي را مطرح ميالزام در اروپا سازي جديد خانه قوانين 2000در سال 
 50در هر ساختمان مسكونيبايد مصرف انرژي  مقدار 2020تا  2010سال
كه در قرن بيستم چهار برابر اين  حال آن ؛ات ساعت در هر متر مربع باشدوكيلو

د موار ةدر هم را هايي تصميمچنين يت در تمام اروپا با جد مقدار بوده است.
 ،ي را درك كردهجومردم عادي نيز وخامت اوضاع ، از دولتمردانگذشته . اند گرفته

ها با  زبالهتفكيك و بازيافت اند و در مورد  كردهالينده گازهاي آ استن ازشروع به ك
گتاب را به پايان مي برم و آخرين گفتار را به  .كنند مي همكاري ها شهرداري
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اينترنتي و رايگان در آغاز آورده ام. بنابراين از  عنوان مقدمة چاپ سوم و به صورت
خواننده تمنا دارم بعد از اين مطالب به مقدمة كتاب برگشت كرده و دوباره آنرا 

 مطلعه كند.
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