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چکیده
 از چالشهای قرن میباشدکه متاثر از افززایش مرزر،افزایش گرمای کرۀ زمین با درنظر گرفتن پیامدهای حاصل از آن و آلودگیهای زیستمحیطی
 کارشناسزان مدتددنزد کزه بزا توسزده و.انرژی و کمبود منابع تامین آن و ایجاد بحران های زیست محیطی حاصل از روند رو به رشد آن در دنیزا اسزت
 افزایش یافته و این مهم سزب افززایش گازهزای گنهانزهای و تغییزرا آ و هزوایی و، تداضا برای انرژی و مرر آن،گسترش فدالیته ای صندتی
 هد این مداله مطالده بررسی رابطه میان سطح فدالیتهای اقترادی و افزایش تهریز محزی زیسزت بزا سزطح.افزایش گرمای کرۀ زمین شدهاست
 نتایج مداله نشان میدهد با افزایش بهرهوری میتوان صرفه اقترادی در تولید و قیمت واقدی کاال را کزاهش.شاخصهای زیست محیطی در دنیا است
داد و این مهم متاثر از افزایش صرفه اقترادی سب کاهش تداضا و مرر انرژی و کاهش گرمای کرۀ زمین و تولید گازهای گنهانهای خروصزا دی
.اکسید کربن شود تا این مهم سهم قابل توحهی در ثبا زیستمحیطی و کاهش آلودگیهای کرۀ زمین داشته باشد
کلمات کلیدی
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Abstract
Rising global warming, considering its consequences and environmental pollution, is one of the
challenges of the century, which is affected by growing energy consumption and shortage of supply
resources and creating environmental crises resulting from its growing trend in the world. Experts
believe that with the development and expansion of industrial activities, the demand for energy and its
consumption has augmented, and this has led to an increase in greenhouse gases and climate change
and an increase in global warming. This article aims to investigate the relationship between the level
of economic activities and increasing environmental degradation with the level of environmental
indicators in the world. The results of the article reveal that by increasing productivity, economic
efficiency can be reduced in production and the real price of goods, and this important effect of
increasing economic efficiency can reduce demand and energy consumption and reduce global
warming and greenhouse gas emissions, especially carbon dioxide so that, it can make a significant
contribution to environmental stability and the reduction of pollution on the planet.
Keywords
Earth temperature, Greenhouse gases, Energy, Environment, Economic efficiency.
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سرمایه گذاری و بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر رو به افزایش
بوده است ).(Ritchie & Roser, 2018
اهمیت مدیریت و کاهش مرر انرژی با گسترش فدالیتهای صندتی
و رشد بیرویه شهرها و بحران های نفتی که از سال 1970شروع شد و
تحول و توسدۀ این اتفاقا  ،زمینه برای افزایش غنظت گازهای گنهانه-
ای در جهان ،ایجاد نمود  .تاریخچه مدیریت انرژی با هد کاهش
مرر انرژی در جهان اهمیت یافت و با ایجاد قوانین سهتگیرانه
محی زیست به منظورکاهش آلودگی های زیست محیطی ،جایگاه ویژه
ای پیدا کرد.

 -1مقدمه
تغییرا آ و هوایی ،حیا زیست محیطی دنیا را تحت تاثیر خود قرار
داده است .این تغییرا  ،گرم شدن تدریجی کرۀ خاکی را در پی داشته و
سب افزایش گازهای گنهانه ای خروصا دی اکسید کربن شده است
تا جایی که ساالنه در دنیا جان هزارن نفر را می گیرد و برای همۀ
کشورها ،چالش بزرگ حیا قرن به حسا می آید .با این روند ادامه
حیا دنیای صندتی و وابسته به انرژی در صور رعایت مالحظا
زیست محیطی امکانپذیر میباشد.
 -2اهداف مقاله
این مداله در طی روند مطالداتی خود اهدا زیر را دنبال می نماید.
 کاهش مرر انرژی هایی که منبع تولید  co2هستند
 ارائه راهکار برای کاهش آلودگی های زیست محیطی

 -4روش تحقیق
روش تحدیق و متدولوژی انتها شده استفاده از منابع عنمی و قانونی و
منطدی قابل استناد میباشد و با تبدیل اطالعا و آمارهای رسمی به
نمودارهای ترسیم شده توس نگارنده تالش در جهت حرول به نتایج
منطدی با قیاس نتایج به عمل میآید.

 -3تاریخچه مدیریت کاهش مصرف انرژی
اندال صندتی را با توجه به تحوال عظیمی که در افزایش مرر
انرژی ایجاد نمود میتوان تاریخچه مدیریت انرژی نامید .در روند تکامل
انواع انرژی ،گسترش استفاده از نفت از سالهای  1870آغاز و در دو
دهه بدد از آن ،از گاز طبیدی و انرژی هیدروالکتریک استفاده شدهاست.
از سال  ،1960جهان به تولید برق از انرژی هسته ای روی آورده و از
سالهای دهه  1990 - 1980نیز ،انرژی های تجدیدپذیر (انرژیهای
زیستی ،باد ،خورشیدی و )...مورد استفاده قرار گرفته است  .این روند
تکامل و تنوع منابع انرژی و افزایش حجم تولید و مرر آن همچنان
ادامه دارد و ژئواکونومی انرژی به اشکال نوینی جهان را تحت تاثیر قرار
میدهد .به گونه ای که در سال  2015مرر جهانی انرژی مدادل 25
برابر بیشتر از مرر انرژی در سال  1800بوده و نفت ،زغال سنگ و
گاز طبیدی بیشترین سهم از مرر انرژی را به خود اختراص داده و

 -5مصرف انرژی جهان و پیشبینی آن در آینده
در دنیای پیش رو ادامه حیا مستنزم مرر انرژی است .آمارها نشان
می دهد که تغییرا آ و هوایی سب افزایش و رشد تداضا برای
انرژی در دنیا به عنت نوسانا دما و افزایش و کاهش غیرعادی درجه
حرار  ،به عنت افزایش مرر انرژی برای سرمایش و گرمایش شده
است .وضدیت مرر انرژی دنیا و پیشبینی داده های مرر آن تا
سال  2300که براساس (شکل  )1مرر آینده انرژی در جهان و
عمنکرد مماس با هذلولی متناس با داده ها را نشان می دهد که در این
نمودار ،افزایش غیر قابل تروری را در آینده به ترویر کشیده شده
است.

شکل  -1مصرف انرژی دنیا و پیشبینی داده های مصرف آن تا سال  . 2300منبع(Syadati & Shoaei, 2018) :

 -6جایگاه انرژی در اقتصاد جهانی
مرر انرژی و افزایش سهم آن درجهان در اقتراد حهانی ،متاثر از دو
عامل رشد اقترادی و افزایش جمدیت جهان است .اهمیت مطالده و

بررسی رابطه بین انرژی و رشد و توسدۀ اقترادی با بحران های نفتی
در سال  1973به بدد و با افزایش بهای نفت و تاثیر آن بر اقتراد در
سطح جهانی جایگاه خاصی به خود اختراص داد .چرا که رشد و توسده
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اقترادی در دنیا با دسترسی به منابع مهتنف انرژی امکان پذیر است
تمایل کشورها برای دستیابی به رشد اقترادی باالتر نیز با مرر
بیشتر حاملهای انرژی همراه بوده و باعث انتشار انواع گازهای گنهانه
ای شده است در این میان بسیاری از کشورهای درحال توسده مانند
چین و هندوستان ،بدون توجه به قوانین بینالمننی ،ندش ویرانگری را
در افزایش مرر انرژی و تولید بی رویه گازهای گنهانه ای دارند.
 -1-6مدیریت انرژی و توسعه اقتصادی
رشد اقترادی میسر نمیشود مگر با مرر انرژی و توسدۀ اقرادی
تحدق نمییابد مگر با افزایش مرر انرژی .نتایج حاصل از مطالده
تاثیر این دو متغیر در تبیین رابطه مرر انرژی و رشد اقترادی و
تحدق اهدا سیاستهای توسدۀ اقترادی و برنامه ریزی مرر انرژی
همسو با سیاست های مدیریت بهش انرژی در دنیا می باشند .هد از
مدیریت انرژی ،کاهش و منطدی کردن مرر انرژی به نحوی است
که توجیه اقترادی داشته و در عین حال منجر به بروز تاثیراتی منفی در
سطح رفاه و آسایش نگردد ).(Plessis et al., 2013
 -2-6توسعه اقتصادی و میزان انتشار گازها در جهان
رشد اقترادی بهطور سنتی به انباشت سرمایه انسانی و جسمی و
افزایش بهرهوری و ایجاد کاالهای جدید با نوآوری و فناوری نسبت داده
میشود ) .(Lucas, 1988در توسدۀ اقترادی با افزایش بهرهوری،
قیمت واقدی کاال کاهش مییاد و انرژی به عنوان یک عامل تدیین
کننده ،دارای رابطه مدنا داری در فرآیند تولید همگام با نیروی کار و
سرمایه در توسده اقترادی میباشد .مطالده در امر رشد و توسدۀ
اقترادی نشان می دهد که برای افزایش رشد اقترادی ،افزایش
بهرهوری ندش کنیدی دارد این مهم با توسدۀ صندتی خروصا از نیمه
دوم قرن نوزدهم به بدد مفهوم واقدی خود را در افزایش بهرهوری
اقترادی پیدا نمود و سب افزایش تولید کاالها و خدما زمان تولید و
پس از آن شد .بنابراین برای توسده اقترادی در جهان نیاز به انرژی می
باشد و هرجه توسدۀ بیشتر شود به ناچار مرر انرژی و تداضا برای آن
هم افزایش می یابد از سویی دیگر برای تامین مایحتاج جمدیت جهان
باز هم به انرژی نیاز است که با در نظر گرفتن توسدۀ اقترادی و
افزایش جمدیت رو به رشد جهانی ،افزایش تداضا و مرر انرژی هم به
تبع افزایش می یابد و این مهم سب ایجاد مشکال جهانی میگردد.

 -3-6امنیت انرژی و توسعه اقتصادی
امنیت انرژی برای کشورهای مهتنف متناس با سطح توسده یافتگی،
موقدیت جغرافیایی ،منابع طبیدی ،نظام سیاسی و مناسبا بینالمننی
آنها مدانی متفاو دارد .برداشت کشورها از امنیت انرژی بستگی به
چگونگی تندی آنها از آسی پذیری شان و چگونگی کنش و
واکنشهای آنها دارد ) .(Boyle, 2007دیگر رویکرد مهم به
امنیت انرژی مربوط به نگاه سازمان منل است .برنامه توسده پایدار
سازمان منل نیز" دسترسی و پاک بودن انرژی "را بهعنوان یکی از
هفده هد توسده پایدار جهانی مورد توجه قرار دادهاست .طبق این
برنامه تا سال  2030میالدی ،دسترسی جهان به خدما مدرن ،قابل
اعتماد و مدرون به صرفه انرژی هد گذاری شدهاست .به گونه ای که
ثبا و سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی جهان افزایش یافته،
کارآمدی جهانی انرژی دو برابر شده و همکاریهای بینالمننی جهت
دسترسی به تجهیزا انرژی پاک برای بهبود تحدیدا و فناوری ارتداء
یافته باشد .همچنین ،گسترش زیرساختها و بروز رسانی فناوری برای
ارائه خدما مدرن و باثبا انرژی برای کشورهای فاقد توسده یافتگی
نیز مورد توجه قرار گرفتهاست ).(Kohan & Manzour, 2014
Houshnezhad
 -7رابطه درخواست انرژی با رشد جمعیت در جهان
با افزایش روز افزون جمدیت جهان ،تداضای برای انرژی جهان به شد
افزایش خواهد داد.رسیدن به منابع انرژی مورد نیاز  ،روز به روز
مشکلتر و میزان تداضای انرژی به تبع رشد افزایشی چشم گیری دارد.
طبیدی است که با افزایش تداضا برای انرژی ،کشورهای مهتنف چاره
اندیشی و تالش برای نوع آوری و ابتکار و سازش با محی ارائه می
دهند .امروزه  ،آلودگی هوا ،گرم شدن زمین و تغییرا آ و هوایی از
نگرانی های عمده در جهان هستند .این به دلیل انتشار تراعدی
گازهای گنهانه ای  )GHGs (7مانند دی اکسید کربن ( ،) CO2متان
( )CH4و اکسید نیتروژن ( )N2Oاست که از احتراق گسترده سوخت
های فسینی همزمان با افزایش جمدیت جهان حاصل شده است
) .(Mboumbouen & Njomo, 2016سازمان جهانی انرژی
با روند رشد کنونی رابطه بین تامین انرژی مورد نیاز جمدیت دنیا با
افزایش جمدیت در یک دوره  30ساله را براساس (جدول  )1پیشبینی
کردهاست که میزان درخواست انرژی دنیا تا سال  2030حدودا %50
افزایش خواهد یافت.

جدول  -1رابطه بین تامین انرژی با جمعیت دنیا در یک دوره  30ساله ترسیم نگارنده به کمک منبع.(Steamers, 2003) :

سال
2010
2020
2030

میزان انرژی مورد نیاز ( برحسب )BTU
513×1024
608×1024
695×1024

میزان جمعیت
6/790/000/000
7/500/000/000
8/100/000/000

افزایش است( .شکل  )2نشان میدهد که نمودار روند مرر کنی
انرژی و رشد جهانی مرر سوخت های فسینی( نفت،گاز ،زغال سنگ)
از سال  1965تا سال  2018رشد صدودی و افزایش چشم گیری دارد و
پیش بینی تا سال  2030نشان از افزایش شس این نمودار را پیش بینی
می نماید.

افزایش جمدیت و افزایش تداضا متاثر از آن ،روند توسدۀ کنونی را با
انبوهی از مشکال رو به رو می نماید .بیشک اطالعا آمار جمدیتی و
میزان انرژی مورد نیاز در جدول فوق ،نشان می دهد که تامین انرژی با
رویۀ کنونی بسیار سهت و دشوار می باشد .با محدود بودن منابع انرژی
های فسینی تداضای انرژی در جهان به طور قابل توجهی در حال
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شکل  -2روند رشد جهانی مصرف سوختهای فسیلی( نفت،گاز ،زغال سنگ) .ترسیم نگارنده به کمک منبع(Bhandari & Nwaoho, 2013) :

میشود که بیشتر این میزان رشد ،از سوی کشورهای خارج از سازمان
همکاری و توسده اقترادی و به خروص در کشورهایی که تداضای
آنها با توسده اقترادی آنها همراه شده و غالبا در آسیا قرار دارند،
باشد .این کشورها که به خروص چین و هند را شامل میشود ،بین
سالهای  2015تا ، 2040بیش از  60درصد از افزایش کل مرر
انرژی در جهان را به خود اختراص خواهند داد (Kalogirou,
) .2004آمارها نشان از افزایش مرر انرژی جهان در یک دوره
حدودا  30ساله دارد( .شکل  )3نشان می دهد که سهم گاز طبیدی و
انرژیهای تجدیدپذیر در این دوره از سال  1390تا  2018از نمودار
مرر انرژی صدودی برخوردار بودهاند.

در دنیای امروز ،بین ثرو اقترادی جهانی و میزان انتشار جهانی نیز
رابطه مستدیمی وجود دارد ).(Garrett, 2009
 -8مصرف نهایی انرژی منابع مختلف در جهان
انرژی زیرساخت تحرک اقترادی و راهبردی کشورها و قدرتهای بزرگ
است و همواره به عنوان کاالیی استراتژیک بر چگونگی و کیفیت
زندگی بشر تأثیرگذار بوده است .در نظام بین المنل کنونی ،انرژی به
عنوان محور ژئواکونومی در تدیین امنیت منطده ای و بین المننی ندش
آفرینی می کند و منابع قابل خرید انرژی ،به عنوان پیش نیاز صندتی
شدن و بهبود رفاه اجتماعی حاصل از توسده اقترادی شناخته شده
است ).(Kohan Houshnezhad & Manzour, 2014
طبق برآورد اداره اطالعا انرژی آمریکا ،مرر انرژی جهان بین سال
های  2015تا  2040مدادل  28درصد رشد میکند .پیشبینی

شکل  -3منابع مصرف انرژی جهان .ترسیم نگارنده به کمک منبع(Makarieve & Gorshkov, 2008) :
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 (Halmann & Steinberg, 1998).با توسدۀ صندت و افزایش
جمدیت و توسدۀ شهرنشینی و افزایش تولید ناخالص متاثر از تداضا،
گازهای گنهانهای در جهان افزایش یافته و این مهم سب افزایش
آلودگیهای زیست محیطی کرۀ زمین شدهاست .در (شکل  )4میزان
انتشار  co2ناشی از مرر سوخت در دنیا ترسیم شدهاست که در این
نمودار ،کشورهای صندتی از ثبا نسبی برخوردار هستند اما سایر
کشورها روند رو به رشد قابل چشمگیری داشته و عنیرغم تدهدا و
قوانین سهت گیرانه سازمانهای جهانی ،میزان انتشار و روند صدودی
با شی تندی را نشان میدهد.

 -9نقش تولید دیاکسید کربن در تغییر آب و هوایی جهان
در سال  ،2019هشدار در بارۀ تغییر آ و هوا با امضای  11000دانشمند
از بیش از  150کشور جهان گفت که رشد اقترادی نیروی محرکه
استهراج بیش از حد مواد و بهره برداری بیش از حد از اکوسیستمها
است و این تا پایداری طوالنی مد زیست کره ،باید به سرعت کاهش
یابد .آنها اضافه میکنند که اهدا ما نیاز به تغییر از رشد تولید ناخالص
داخنی و پیگیری ثروتمندی به سمت حفظ اکوسیستمها و بهبود رفاه
انسان با اولویت بندی نیازهای اساسی و کاهش نابرابری
دارند ) .(Carrington, 2019اکوسیستم به شد به دلیل انتشار
گازهای گنهانه ای و آالینده های مهتنف تولید شده ناشی از سوختن
سوختهای فسینی که به راحتی در دسترس هستند و مدموال برای
تامین تداضای انرژی جهانی استفاده میشوند ،آلوده شده است

شکل  -4انتشار جهانی دی اکسید کربن ترسیم نگارنده به کمک منبع.(McKenzie, 2019) :

این انرژی ها تا کنون نتوانسته راه حنی برای خروج از این مشکل باشد.
تالش برای حل این مسئنه دانشمندان و محددان را به فکر جایگزینی
انرژی های تجدیدپذیر و پاک با انرژی های رو به پایان و آلوده کننده
فسینی انداخته است .بررسی ها نشان میدهد یکی از مهمترین تغییرا
اقنیمی کره زمین مشکال زیست محیطی مرتب با انرژی می باشد .با
افزایش تداضا و مرر انرژی در توسدۀ اقترادی و افزایش جهانی رو
به رشد آلودگی های حاصل از افزایش گازهای گنهانه ای و افزایش
تدریجی دمای کرۀ زمین و چنان چه در دنیا وحد رویه حاصل نگردد
شاهد افزایش فجایع وخیم در سطح جهان خواهیم بود.
 -10نتیجه گیری
این پژوهش با هد بررسی ارتباط بین مرر انرژی بر انتشار گازهای
گنهانه ای و افزایش دمای کرۀ زمین صور گرفت .افزایش تولید متاثر
از افزایش تداضا و مرر انرژی همگام بزا افززایش جمدیزت جهزان و
اتال منابع انرژی و آینده رو به اتمزام آن ،و افززایش آلزودگی زیسزت
محیطی بیش از هر زمانی نگرانی بشر را افزوده و بحزران انزرژی را بزه
وجود آورده است .تحوال متاثر از رشد و توسزدۀ تکنولزوژی در جهزت
رونق و توسدۀ اقترادی سب افزایش سطح توقزع بشزر شزده اسزت تزا

پیشبینی میشود آلودگی ناشی از دی اکسیدکربن تولید شده توس
انرژیهای مررفی در جهان ،بین سالهای  2015تا 2040
بهصور متوس ساالنه  0/6درصد رشد داشته باشند .این میزان1/3 ،
درصد کمتر از نرخ آلودگی سالهای  1990تا  2015است .آلودگی
ناشی از دی اکسیدکربن تولید شده توس انرژی در جهان با افزایش
استفاده از گاز طبیدی و انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین با کاهش
شد مرر انرژی و افزایش کارآمدی انرژی کاهش پیدا خواهند
کرد.ما باید روایتهای خود را تغییر دهیم .هم روایتهای فردی ما که
مرر بیرویه را با کیفیت زندگی و وضدیت مرتب میکند ،و هم
روایتهای سیستمهای اقترادی که هنوز در نظر میگیرند که تهری
محی زیست و نابرابری اجتماعی نتایج اجتنا ناپذیر رشد اقترادی
است .رشد اقترادی وسینه است و نه هد  .ما باید به دنبال کیفیت
زندگی کره زمین باشیم .از یک سو جوامع صندتی ( توسده یافته و در
حال توسده) و شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محی زیست مواجهاند
و از سوی دیگر مواد اولیه و سوخت مورد نیاز جوامع بشری با شتا
روزافزونی در حال اتمام است .اثرا زیان بار مرر باالی انرژی های
فسینی ،در اّ و خاک و هوا نمایان شده و تالش برای کاهش مرر
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انرژی های فسینی آلوده کننزده را در سزبد مرزر جهزانی انزرژی در
راستای پایداری و حف منابع زیرزمینی را کاهش داد و به این وسزینه از
.افزایش دمای کرۀ زمین و آلودگی های ریست محیطی جنوگیری نمود
تأثیر آالیندگی فنزا سنگین روی سالمتی انسانها در هزوای خیابزان
اندال شهر تهران بزا اسزتفاده از روشهزای عزر ارزیزابی ریسزک
 مراحل اصنی اجرای آن و نتایج حاصنه را میتزوان.(میباشدIRIS)
 همانگونه که در نتایج مشزاهده نمودیزد میززان.به صور زیر برشمرد
فنزا سنگین در خیابان اندال خطر جزدی بزرای سزالمت سزاکنین
ایجاد نمیکند آنددر که احتیاج به صر هزینههای گزا برای کنتزرل
 لیکن بیشترین تهدید.آلودگی ناشی از این فنزا در هوای منطده باشد
از جان دو فنز کروم و آرسنیک متوجه ساکنین دائمزی و غیزر دائمزی
میباشد که آنهم ناشی از ویژگی خاص این دو فنز در داشزتن ضزرای
.باالی سرطانزایی میباشد

-

-

-

-

جایی که می توان اظهار نمود که محدود نمودن شتا توسدۀ اقترادی
. کار دشواری نسبت به تامین انرژی است،مورد نیاز بشر در جهان امروز
تغییرا جمدیتی و رو به رشد جهانی و توصدۀ اقترادی و صندتی جهان
همراه با اهدا افزایش سطح آسایش اجتماعی و افززایش بزه انزرژی و
 سب انتشار گازهای گنهانهای ناشی از فدالیتهای اقترادی،تامین آن
و مرر انرژیهای فسینی وافزایش دمای تدریجی کزرۀ خزاکی شزده
 از آنجایی که انتشزار گازهزای گنهانزهای عامزل اصزنی تغییزرا.است
 گرم شدن تدریجی کره زمزین و اثزرا منفزی اقترزادی و،آ وهوایی
 یافتههای پژوهش نشان می دهد که ایزن. زیستمحیطی آن می باشد
. عامل مهمی در اقزایش تدریجی گرمایش جهانی است، افزایش مرر
 اثزرا،به دلیل سهم و وابستگی اقتراد جهان به سزوختهای فسزینی
منفی رشد و توسدۀ اقترزادی بزر افززایش دمزا و آلودگیهزای زیسزت
 این موضوع اهمیت بیشتری در دنیا پیدا کزرده اسزت در ایزن،محیطی
، افزایش بهرهوری بسیار حائزاهمیزت مزی باشزد و بزه کمزک آن،میان
میتوان صرفه اقترادی در تولید و قیمت واقدی کزاال و سزهم مرزر
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