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   آب وھوا درھنگ کنگیمناسبت کنفرانس جھان

  سميالي توسعه وضرورت سوسی ھاتيمحدود  آب وھوا،راتييتغ
ورد تغی منتخب دولتھاھيأت، توسط ٢٠٠٧ سال یابيگزارش ارز ل در م وايي سازمان مل  ، (I.P.C.C) رات آب و ھ

 یدر گرم شدن جھان از زمان انقالب صنعت) یئ و مسائل توسعه یلي فسیبا مصرف سوختھا(  بشر رایتھاينقش فعال

ورد ت ون م ا كن دیرار م  قید قطعيأئت ار.  دھ د ج ا رون صاد اقیب اعیت ان در مسی واجتم ابقی بۀر فاجعي، جھ  ۀ س

رات يينكه تغي دال برایديمدارك وشواھد جد  شد ،یمنتشر مI.P.C.C  گزارشیوقت]١.[ رود  یش مي به پیكياكولوژ

   . ديدار گرديپد ،روديش ميبه پI.P.C.C  ج مدھش تر از گزارشيعتر واحتماال با نتاي سریلي خیآب وھوا با گامھا

دل يبا ي در فصل تابستان تقر٢٠١٣ تا سال یانوس منجمد شمالي سازد كه اقید آشكار ميمدارك جد ك قرن زودتر از م

ستانيبا ذوب شدن كامل . خ خواھد شدي از یخال I.P.C.C ینيش بيپ د شمالي اقیخ تاب رو پاش ،یانوس منجم ه یف  ورق

اب يشتر درايا بي متر ۵اھا به اندازه ي سطح آب درآمدند باال يدلند، ممكن است كه تھي كشور گریخي یھا رن اجتن ن ق

سانھا آواره وبيليت پنجاه شھر بزرگ جھان در معرض خطر و صدھا ميحدود نصف جمع. ر گردد ينا پذ  یون از ان

   .[٢[پناه خواھند گشت

االترگراديدرجه سانت کي شدن و در محدوده  ی از زمان صنعتگرمتر گرادين ھشت دھم سانتي زمیدما ن متوسط ي  ب

انتي زمیدما. ون سال گذشته استيك ملي ی در طی جھانیدما م درجه س رخ  دو دھ ا ن زادر گرادين ب ه اف ش ي ھر دھ

د رسز در درایئ گلخانه یابد و با تداوم انتقال گازھاي یم ه خواھ م درجه  در دھ ا از ه ب. دي مدت شش دھ ھرحال، ب

د شمالي اقی تابستانیخ ھايدست رفتن  شعيانوس بي، جذب حرارت اقیانوس منجم  آن یشتراز انعكاس حرارت تشع

زاگراديش دما به اندازه سه دھم درجه سانتين امر ممكن است موجب افزايخواھد شد كه ا ر اف اي عالوه ب  ی قبلیش ھ

ايين روند، تغيبا احتساب ا.  گرددیئ گلخانه ی از نشر گاز ھایناش ه دو درجي زمیرات دم انتن ب  در گرادباالتريه س

   .]٣[ شودیرات آب وھوا محسوب ميين مرز بحران در تغيد كه اي شدن خواھد رسیسه با زمان صنعتيمقا

ا ،استراليفرا در یئابان زاي گسترده و بین منجر به خشكسالي گرم شدن زمگراديدو درجه سانت ايق وبیا ،اروپ  و ی جن
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تن ياز ب اال ت متحده،يغرب ا دان دين رف وب ير آسخ بن ا، تجزيمراا و جن ایه و فروپاشيك ه ھ  در یخ قطبي ی ورق

ا ۴٠ی ال١۵ع، انقراضياس وسيمق ه ھ رم شدن .  گرددی میاھي و گیواني حی درصد گون ه دو درجه  گ دتر از ھم ب

 ی و آزاد سازیخي ین رفتن جلگه ھايانوسھا، از بير باال رفتن آب اقي، نظیئ آب و ھوا ین باعث بازخورد اساسيزم

   . شودیرات آب وھوا از كنترل انسان خارج مييده و تغيانوس گردي خاك واقی كربنیكل ھاي سیگاز متان و فرو پاش

انیاگر دما: ین شناسيستم زمي از دانشمندان سیكي الوالك، -ميطبق نظر ج انتی متوسط جھ   گرادي حدودسه درجه س

سي اكسی شدن و تراكم دیباالتر از زمان صنعت ربن در اتم ه حدودد ك ا ياق برسد ، ppm 500 فر ب انوسھا وجنگل ھ

ه ایخود به منتشركنند گان گازھا دی گلخان دل خواھي تب ا يدر ا.  گشتن انین صورت متوسط دم ا ی می جھ د ت  توان

ا ي افراد بشر خواھد ساخت و آب دری برایر قابل سكنين را غيابد كه اكثر نقاط كره زميش ي گراد افزایدرجه سانت۶

ره زمي موجودات و جمعیگونه ھا % ٩٠ متر باال آمده و موجب انقراض ٢۵ھا حداقل  د %٨٠ن يت ك اھش خواھ ك

   .]۴[افتي

ا و یر مطالعات فضانورديم ھاسن، مديج وا شناسیكي ناس شمندان ھ ان می از دان را: دي گوی جھ اال یب اب از ب  اجتن

اير ين رفتن بر گشت ناپذياھا و از بيرانگر سطح آب دريآمدن و د و آنتارگتيگر یخ ھ ا و ھمچنيلن راض وسيت ع ين انق

ا ه ھ ه ری طوریستيا باي، دنیستي زیگون اشود یزي برنام ه دم هي آن ی ك انتکدرج ه سال گرادي س سبت ب ر ن  گرمت

 یستيد كربن در اتمسفر نباي اكسی دین است كه تمركز گازھاي، مفھوم آن اI.P.C.Cطبق مدل موجود.  نگردد٢٠٠٠

دلیر،ھاسن استدالل ميھر حال در مطالعات اخه ب. گردد ppm 450 شتر ازيب س  I.P.C.C  كند كه در م ايپتان  یل ھ

امختلف باز ه استیخوردھ رار نگرفت به ق ورد محاس وا م وا شناس.  آب وھ ه ھ وط ب دارك مرب شان میم ه، ي ن د ك دھ

وه  در آن بین را مشابه آنچه زندگي زمۀاري خواھد سیت مياگربشر رده است ي سعه پوجود آمده و تمدن در آن ت دا ك

ربن در اتمسفر باي اكسید، تمركز گازدي نماینگھدار هیستيد ك اھش پ PPM 350 ب ديك از د. دا كن دار گ د ي اكسیمق

   .]۵[ شودیبه آن افزوده م  PPM2 بوده وساالنه PPM 387كربن در اتمسفر ھم اكنون

شر اء ب ه بق رھن است ك امال مب سانيك دن ان را. باشدی مشروط میلي خیت و تم ه ش سته ب ردم ي ب امل  (ط، اغلب م ش

وژيام)  دارندیستيالي سوسیاسيدگاه سي دی ھا كه ادعایبعض ه اصالحات اكول  یه داريستم نظام سرماي در سیكيد ب

اعي سی و ساختاریكي در توان تكنین اصالحاتي كنند كه چنیدارند و اصرار م ال ؤس.  وجود داردیستم موجود اجتم

را: ن استي ایاسير سي و اجتناب ناپذیفور اعي سیب انیه داريستم سرماي سیعني یستم موجود اجتم ام ی  جھ  در تم

ه بيا اياشكال ممكنه اش، آ ان وجود دارد ك وثرتغه ن امك وايرات شراييطور م انیط آب و ھ دای جھ و ي را ھ ت و جل

ه یامد ھايپ اعيحداقل ملزومات س. است یرد؟ اگر جواب منفيز آن را بگي آمفاجع ا یستم اجتم ه دارايگزيج  ین ك

ه تمدن یاريست روش ي نینيش بيست ؟ اگر بحران قابل پي ممانعت از بحران باشد چی الزم برایت سازمانيظرف  ب

 یكي در رابطه با بحران اكولوژیجد ھستند كه ھر فرد ینھا سؤاالتيست؟ ايچن بحران ي از سر گذراندن ای برایبشر

   . باشدی به طرق مختلف با آن مواجه میجھان

   نكات تكنيكی: پايدار سازی آب و ھوا 

ايا كم كردن از بي ممانعت و یبرا ه یشتر گرم شدن جھان، انتشار گازھ اي از فعالی ناشیئ گلخان شریتھ و (ی ب ژه يب

ربن ناشي اكسیانتشار د اید ك اھش داده شودیعيصورت وسه  بديبا ) یلي فسی از سوخت ھ شار د.  ك دار انت  یمق

رژي اكسی درمقدار انتشا (ی مصرفیتشاردر انرژد كربن به شدت انياكس ،شدت  )ی مصرفید كربن به ازاء واحد ان

 ید نا خالص داخليكه با تول (ید اقتصاديو سطح تول) د ي به ازاء واحد تولی مصرفیانرژ (ید اقتصادي در تولیانرژ

   : نيبنابر ا.   داردیبستگ ( G.D.P  شودیده ميسنج
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رژد كربني اكسی انتشار دمقدار رژ  ضربی به ازاء واحد ان ه ازاء واحد تولی مصرفیدر ان صادي ب   ضربید اقت

   د كربني اكسیانتشار د = ید اقتصاديدرسطح تول

ام سرما صاديك سي یه دارينظ ردن سود و انباشت سرمای مبتنیستم اقت ال ك ر دنب ان.  باشدیه مي ب ازار جھ  یدر ب

ه رقابت شد–لت ، شركتھا و دویه داران خصوصي، سرمایه داريسرما ا  ب ر ید و دائمي ملت ھ دي در براب گر، يك

صاديدن به سود كالن مورد نظر و ي رسیبران رقابت و يره شدن در اي بقاء و چیبرا.  شوندیب ميترغ  یا رشد اقت

ه ياس وسيه در مقيد و انباشت سرمايملت ھا بر گسترش تول–، شركتھا و دولت یه داران خصوصيع، سرمايسر ع ب

ه ی اقتصادیجز در موارد بحرانھاه   بید اقتصادي، تولیه دارين تحت نظام سرمايبنابرا. ندي آیمحركت در   منجر ب

   . د شونیرشد م

رژين حالت ميابد، در ايعاً كاھش ي سری رشد اقتصادی برای كاغذ، اگر شدت انرژیدر رو  دي نبای مصرفیزان ان

ه بایكيزي و فیائيميالت شي تبدیر داراي اجتناب ناپذطوره  بی اقتصادیتھاي فعالی تمامیول. دا كنديرشد پ  دي ھستند ك

ا در توليا( مصرف شود ی انرژیمقدار ه در بخش خدمات نين موضوع نه تنھ واد بلك ك يدر ). ز صادق است يد م

صاديفعال اي محدودیكسري مشخص، یت اقت رایكيزي فیت ھ ای ب رژيئ پ دار شدت مصرف ان  وجود ین آوردن مق

   .دارد

رژی كار میه داري كه بازار سرمایزوكار با سا اھش شدت مصرف ان ه  ك د، ھر گون ه تولی كن د  ارزان ي منجر ب

رای شود و تقاضایبر ميمحصوالت انرژ اه مدت ب رژی كوت اھش می ان ه عرضه آن ك سبت ب دي ی ن محصوالت . اب

ردن  (یمصرف انرژب كاھش شدت ين ترتيبد.  كندیشتر ميق به مصرف بيارزان در دراز مدت مردم را تشو اال ب ب

صاد(ه يع سرمايل به انباشت سريتبد ) یمصرف انرژبھرھ ق يودر نت ) یرشد اقت اھش مطل ه ك درت منجر ب ه ن جه ب

   .]۶[ گرددی می مصرفیدر انرژ

رغم   ی، عل١٩٧٣از سال .  باشدی می مصرفیش انرژي با افزای معموال ھمپایه داريدر عمل، رشد اقتصاد سرما

صاد د اقت رژن یرش د ، ان رخ ی مصرفیسبتاً كن ا ن ان ب د پ%٢ جھ ا ايرش ه ب رده است ك رژيدا ك د، ان رخ رش  ین ن

ردي درصد رشد پیكصد وسي، ٢٠۵٠ جھان تا سال یمصرف د ك ا. دا خواھ راي اب د، ب ه امي این رون اھش یدينك ه ك  ب

 بطور دي جھان بایمصرف ی از انرژیك سطح مناسب وجود داشته باشد، شدت انتشار ناشيد كربن به ي اكسیانتشار د

   . دا كندي كاھش پی بطور قابل مالحظه اید اقتصادياس توليا مقيموثر قطع و

سی، سوخت ھای مصرفی اولی سه چھارم  انرژیكي الكترید انرژيدر تول را.  باشندی میلي ف شار دیب اھش انت  ی ك

 و یئره كردن آن، برق ھسته يبن و ذخجذب كر.  وجود داردیكي،سه امكان تكنیكي الكترید انرژيد كربن در تولياكس

  ) یانوسي اقیانھايد، جزرو مد، امواج، جري باد، خورش،یئن گرماير زمينظ(ر يد پذيد برق از منابع تجديتول

شر شده در فرای استفاده میلي كه سوخت فسیئروگاه ھايمقدار انتشار از ن ربن منت ا جذب ك د، ب د تولي كنن رق و ين د ب

اي قیره كردن بطوراساسيجذب وذخ. دا كندي تواند كاھش پین ميزمريره كردن آن در زيذخ رق را ي تولیئمت نھ د ب

ربن ی برایره سازي شده ذخی آب بندی مكانھاتممكن اس.  دھدی را كاھش می انرژ بھرهش ويافزا سترده ك دار گ  مق

وژ. وجود نداشته باشد ه ني ایتكنول ال آن ب شده و اعم ات ن ار اثب اين ك اه ھ ذ موجود یروگ ان پ در .  باشدیر نميامك

   ]٧[ .از دارديروگاه ھا به دھه ھا زمان نين روش بطور قابل توجه در نيط اعمال اين شرايبھتر

سته  رق ھ شكالت ایئب دیطيست محي و زیمني م دار زی ج دید ميو توليو اكتيعات رادي ضایادي دارد و مق .   كن

رژي.   باشدیر ميد ناپذي تجدی معدنك منبعي كند كه یوم استفاده مي اورانیئروگاه ھسته ين روه ان انا یك گ  اشعار یلم

اف مي دنی جاری سال تقاضا٧٠ مدت ها، بيوم دني دارد كه منابع شناخته شده اورانیم ه آن را كف د و دنیا ب ا ي دھ ا ب
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ايبا توجه به زمان بر بودن طرح و ساخت ن. مواجه خواھد شد٢٠٢٠وم بعداز سال ين اورانيمأت تيمحدود اروگ  ی ھھ

ا مشكل اينده از مدار خارج مي دو دھه آی كه طیئ موجود ھسته یروگاھھاين كردن نصف ني، جاگزیاتم امشوند ب  نج

   . ]٨[خواھند شد

ورد نيتجھ. ستي نیطيست محيرعالج مسائل زيد پذيد برق از منابع تجديتول رق تجديزات و ساختمان م ذياز ب ر، يد پ

رژیازمند بخش صنعتين ابع ان ذي تجدی است كه از من دیر مصرف ميد ناپ رق توليدر مقا.  كنن ا ب  مرسوم، یديسه ب

ر بصورت متناوب يد پذي تجدید دو منبع مھم انرژيباد وخورش. د شویر گرانتر تمام ميد پذي از منابع تجدیديبرق تول

ابرایدر دسترس م ند، بن راي باش ار پايمأ تین ب دینم (base load) هين ب تفاده قرارگ توانن ورد اس راي م د و ب  یرن

   .]٩[ باشندیازمند مي به برق مرسوم نی بطور اساسیبانيپشت

تثناء ب ه اس رژيب اس، ان ذي تجدیوم ط ميد پ رایر فق د ب ار رودي تولی توان رق  بك ر از يتول] .١٠[د ب رق كمت د ب

ه ي سوم مصرف اولکيحدود . دي آی به حساب می انرژیئمصرف نھا%٢٠ جھان و فقط ی اولیعرضه انرژ%۴٠

د ي بعنوان سوخت ماآن  دو سوم ی شود ولی استفاده میكي مصرف الكتری برایلي فسیسوختھا از و سوخت جام ع ،گ

   .ردي گی ، خدمات وبخش ساختمان مورد استفاده قرار میدر حمل ونقل ،صنعت ، كشاورز

ا صرف نھ ل م وختھایئاز ك سی س دودیلي ف ل،% ۴٠، ح ل ونق ش حم ش% ٢۴در بخ نعت،در بخ در %٢٣ ص

ام در صنا% ١٣،خدمات و بخش ساختمان ویكشاورز واد خ وان م ار میئايميع شيبعن دی بك ه .  رون واضح است ك

ه يا غي و مشكل یليبعالوه خ.  گرددیئايميع شي در صنایلي فسین سوخت ھايگزي تواند جایبرق نم ر ممكن است ك

 ی صنعتیندھاي در جاده ھا، فرای حمل ونقل باربر،یئ و ھوایئاي در حمل ونقل دریلي فسین سوخت ھايگزيبرق جا

شاورزي سنگیزات صنعتي تجھی باال، راه اندازیبا دما ه از لحاظ تكنيئاز آنجا.  شود ین وسازه ھا، و بخش ك  یكيك

ه است ي توسعه نین تكنولوژي ای وجود دارد ولی برقی با خود رو ھایلي سوخت فسی خودرو ھاینيگزيامكان جا افت

   .  به بازار حاكم شوندی برقی دھه ھا طول بكشد تا خودروھاو ممكن است

 یلي فسی خود را از سوخت ھای اولی حدود سه چھارم انرژیكي الكتریكه در حال حاضر انرژيئھر حال، از آنجاه ب

رایبدست م ورد نيد ي تولی آورد و حدود سه واحد زغال ب رق م ل ،یبرق.  باشدیاز ميك واحد ب   كردن حمل ونق

ازيبه منظور پا.  كاھش آن خواھد شدیبجاد كربن ي اكسیش انتشار دير بخش ھا منجر به افزاي و ساصنعت  یدار س

رق توليله نخواھد كرد مگر اأ به حل مسین بخش ھا كمكي كردن ایط آب و ھوا، برقيشرا ه ب ربن زدایدينك ا ك  یئ ب

   .) ريد پذيمنابع تجدد برق با ي ،تولیئك جذب كربن ،برق ھسته يتكن. ( از آن ھمراه شود

د.  بحث شده در فوق مرتفع شوندیكي و تكنی مشكالت اقتصادی اگر تمامیحت ا تب رژيدھه ھ ان و یكي الكتریل ان  جھ

ذیكيد كه تا آن زمان فاجعه اكو لوژيع و حمل و نقل، طول خواھد كشياستفاده آن در صنا اب ناپ ان اجتن د ي جھ ر خواھ

   . بود

] . ١١[ردي تواند مورد استفاده قرار گیع و گاز مي باشد كه بعنوان سوخت مایر ميد پذيجد تیوماس تنھا منبع انرژيب

ای از تقاضا برای تواند بجز مقدار كمیوماس نميت خاك وآب تازه، بيھر حال، به علت محدوده ب ع ي سوخت گاز و م

ا دھدین نشان ميش زميمازش خاك و آير با احتساب فرسايمطالعات اخ. ن كنديمأرا ت  ساخته شده از ی كه سوخت ھ

   .]١٢[ كنندی منتشر می گلخانه ای گاز ھایلي مرسوم فسیشتر از سوخت ھايوماس عمال بيب

   :  آب وھوا و موانع توسعهتغييرات

ا۴/٢یال٢ محدود كردن گرم شدن جھان به ی، براI.P.C.C  بر اساس گزارش ه دم سبت ب ل از صنعتی درجه ن  ی قب

ادل در اتمسفر ي اكسیشدن، الزم است مقدار د رات كل(د كربن مع ساب اث ا احت اي اكسی دیب ربن و س ايد ك  یر گازھ
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   . باشد PPM490- 445 در حدود ) یگلخانه ا

ون. بوده است% ٣ با نرخ رشد ٢٠٠٠د كربن از سال ي اكسی دیانتشار جھان د رشد كن ه یاگر رون د در سال ي ادام اب

ان٢٠١٠ شار جھ داي اكسی دی انت ربن از مق ال د ك دازه ٢٠٠٠ر آن در س ه ان ديب% ٣٣ ب د ش را. شتر خواھ ت یب  ثاب

اPPM  490 -445د كربن معادل در سطحي اكسینگھداشتن مقدار د شار گازھ انی، انت دار آن در ی جھ ه مق سبت ب  ن

   .  كاھش داده شودديبا% ۶٣-٨٩به اندازه ٢٠١٠سال 

اھش ا(ن ھدف يا ايآ ايك شار گازھ دار انت انین مق وا ) ی جھ اني سیدر ل رایه داري سرمایستم جھ ه گ ا توجه ب ش ي ب

شار یوھايسنار)١( است؟ جدول ی قابل دسترسیه و رشد اقتصادين نظام به انباشت سرماي ایميدا اھش انت  مختلف ك

ا ديانتشار گازھا كاھش  % ۶٣نكه ي ایبرا (ا مربوطه ری و رشد اقتصادیگازھا، كاھش شدت مصرف انرژ د ت  یاب

ادل ياكس ربن مع دار٢٠١٠در سال د ك ادل شود PPM 490 در مق شان م) متع د ین ناريا.  دھ ر اساس ين س وھا، ب

 ۀوس كننديأصورت مه د كربن را بي اكسی سطح انتشار دیدار سازي پایرات الزم براييات، تغين فرضينانه تريخوشب

صادي تحت شرایدار سازي دھد كه عمل پای و نشان مذارد گیش ميبه نما ذيت سرما وانباشیط رشد اقت ان پ ر يه امك

   .  باشدینم

ذیلي فسیم سوخت ھاي مصرف مستقینيگزي از موارد جایلي كه قبال ذكر شد، در خیھمانطور ا پ ان ن رق امك ا ب ر ي ب

ا% ۵٠وھا، فرض شده است كه ي سناریھر حال در تمامه ب. است سیئمصرف نھ رق ٢٠۵٠ در سال یلي سوخت ف ب

ناريد پذي و برق تجدیئ ھسته ی جذب كربن، انرژی متد ھایھات يرغم محدود ین عليخواھد بود و ھمچن و ير، در س

ه يطور خوشبه  مختلف بیھا رق فعليتول% ١٠٠ا ي ٧۵ ،۵٠نانه فرض شده است ك ا تكن٢٠۵٠ در سال ید ب ك يب

   ). باشندی در سال م٢.٧ا ي  ١.٧، ١ن درصد ھا مربوط به كاھش شدت انتشار متوسط يا(جذب كربن انجام خواھد شد 

وط يا.  (دا كندي كاھش پ٢٠۵٠در سال % ۵۵ا ي ۴۵ ، ٣٣ فرض شده است كه یشدت مصرف انرژ ا مرب ن درصد ھ

رژ% ٢ا ي ١،۵، ١به ند ی میمتوسط كاھش شدت مصرف ان رژ%٣٣.)  باش اھش شدت مصرف ان ادل ایك ن ي مع

ه سطح متوسط ی كشورھا یاست كه متوسط شدت مصرف انرژ ان ب ره جھ رژ بھ ه يرفته سرماشي پیكشورھا یان

اي پی ھایه تكنولوژين است كه كليكاھش معادل ا% ۵۵ا ي ۴۵.   برسندی كنونیدار  یه داري سرمایشرفته كشور ھ

ا سيدر ا.   برسدیراموني پی به كشورھایكنون ه آي آیش مي پیالؤن ج وژيا ايد ك ام در ین سطح از تكنول ل انج  قاب

ناريست كه سه فاكتور فرض شده در ات اي اھمائزن حي باشد؟ ھمچنی میراموني پیكشورھا شار ين س ا، شدت انت و ھ

ستقل از ی لزوماً فاكتورھای و رشد اقتصادیگازھا ، شدت مصرف انرژ دي م ن يھر حال در اه ب.  باشندیگر نميك

   . صرفنظر شده اندینانه اين عوامل بصورت خوشبيه ايوھا كليسنار

شار وم اھش شدت انت دار ك اھش شيبا دانستن مق رژزان ك رخ رشد اقتصادی میدت مصرف ان وان ن ر ی ت  حد اکث

 كه در حال حاضر یكي الكتریانرژ% ۵٠د كه ي، فرض كن١ويبعنوان مثال، در سنار. مربوط به آنھا را محاسبه نمود

شار متوسط (ستم جذب كربن مجھزشوند يبه س٢٠۵٠ كنند در سال ی استفاده میليسوخت فس با اعمال كاھش شدت انت

اھش %  ١ ینكه شدت مصرف انرژياو%) ١ساالنه  ديدر سال ك رايدر ا. اب ه ین صورت ب شار ب دار انت اھش مق  ك

ا سال ٢٠١٠از سال % ۶٣زان يم صاد٢٠۵٠ ت رخ رشد ساالنه اقت . ديتجاوز نما % -۴/٠ از یستي نبای، متوسط ن

ه در یكي الكترینرژا% ١٠٠د كه ي، فرض كن٩ويق در سنارين طريبه ھم. دا كندي پھش كادي بای رشد اقتصادیعني  ك

اھش شدت (ستم جذب كربن مجھز شوند ي به س٢٠۵٠ كنند در سال ی استفاده میليحال حاضر سوخت فس ال ك ا اعم ب

رژيوا%) ٢.٧انتشار متوسط ساالنه  ه شدت مصرف ان اھش % ٢ ینك ديدر سال ك رخ رشد اق. اب صادمتوسط ن  یت

رژی كاھش ھایضر فريواضح است كه مقاد. ديتجاوز نما% ٢.٣ از یستينبا شار و شدت مصرف ان  در ی شدت انت
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انیه داري سرمایستم اقتصادي سیخيدر برابر عملكرد تار) ١(جدول  ر ه ب.  باشدی میائي ،روی جھ ھر حال در اكث

ط ين شرايا.  باشدی رشد منفیو عمال داراي سناركي و در ی اساسیئستاي ای دارادي، بایوھا، رشد اقتصاد جھانيسنار

اري بمراتب بیش انتشار و شدت مصرف انرژبا فرض كاھ رد ت دیخيش از عملك ده ان ا در نظر .  متوسط بدست آم ب

صادين سنارينانه تريت در جھان، فقط خوشبي جمعیك درصديگرفتن رشد  ه رشد اقت ان یو ھا ،منجر ب  مثبت در جھ

سفر، یدار سازيو ھا در پاين سناري خوشبختانه تربا یحت.    خواھند شد ربن اتم ر آورد ك ق ب ا  I.P.C.C طب ان ت جھ

مسائل توسعه   I.P.C.C در واقع پروژه.  گرمتر خواھد شدیگراد نسبت به زمان انقالب صنعتيدرجه سانت۴/٢ یدما

ا پدي تقریشمالانوس منجمد ي اقیخ تابستاني. اورده استيرا اتفاق افتاده به حساب ني كه اخیا ابرايبا ن ن يد شده است بن

اال ي اكسید PPM 490تمركز. ب خواھند نمود را جذیشتريحرارت ب ه ب اال منجر ب سفر، احتم ادل  دراتم د كربن مع

زارشيگراد اعالن شده  بوسي درجه سانت۴/٢ یگراد بجاي درجه سانت٧/٢ به ی جھانیرفتن دما د I.P.C.C له گ خواھ

ه خود كشن درجه حرارت ميالوالك  ا-م يطبق نظر ج.  باشدیگراد مي سانتجهدر٣ك به يشد كه نزد  دسته ینجر ب

    .ت خواھد شدي بشریجمع

   ٢٠١٠-٢٠۵٠ یدر فاصله زمان PPM 490د كربن در اتمسفر دري اكسی دیدار سازيپا): ١ (جدول

نار اويس ا:  ھ اھش ھ اس ك ر اس رژیب دت مصرف ان شار ،ش دت انت ف در ش دار ی مختل ر و مق د اکث د ح از رش  مج

   یاقتصاد

   . ٢٠٠٨ ی توسعه جھانیشاخص ھا– ی جھان از بانكیخياعداد مربوط به عملكرد تار: منبع

ربن اتمسفر دري اكسی تمركز دیداريبه منظور پا  ا PPM 445د ك اھش ي، نPPM490 یبج ه ك  ی درصد٨٩از ب

ا شار بج ود% ۶٣یانت د ب ا  ۴۴۵PPMدر. خواھ وز یدم ان ھن انت٢ جھ االتر از مي درجه س زان متوسط آن يگراد ب

 خطرناك یر و باز خوردھاي اجتناب ناپذیساس ایكي اكولوژی خواھد بود كه فاجعه ھاینسبت به قبل از انقالب صنعت

   . ك شوندي توانند تحریآب وھوا م

صاد  كاھش مقدار انتشارین را برايگزي جایو ھايسنار) ٢(جدول  ا یو رشد اقت اھش شدت % ٨٩ را در رابطه ب ك

وھا ي سناری گردد در تمامیكه مال حظه ميھمانطور.شند بایم) ١(ات مشابه جدول يه فرضيبق.  دھدیانتشار، نشان م

دار شدت يكه مقاد٣تا ١ یو ھاي سناریبرا: لبعنوان مثا.  استی مجاز منفی نرخ رشد اقتصادحد اکثر اھش درمق ر ك

 بعد از ینانه است، اقتصاد جھاني خوشبی جھانیه داري سرمایخي نسبت به عملكرد تاریانتشار و شدت مصرف انرژ

   .دا كندي پی رشد منف۴/٣تا ٣/٢ از دي كاھش مقدار انتشار،بایني شدن عی عملی برا٢٠١٠سال 

ه تحت ھيداللت به ا)٢(و)١(ج جداول ينتا وليچ شراين دارد ك ل قب اني پای، توسعه بیط قاب صاد جھ ه ي سرمایان اقت

صايھر حال سه ب.  باشدی آب وھوا نمیداريدن به پايت بخشيني، سازگار با عیدار دون یه داريدسرماستم اقت اٌ ب  ذات

    .  باشدته داشینكه رشد منفيست چه رسد به اي نیرشد عمل

   ٢٠١٠-٢٠۵٠ یدر فاصله زمان  PPM 450د كربن در اتمسفر دري اكسی دیدار سازيپا): ٢(جدول

نار اويس ا:  ھ اھش ھ اس ك ر اس رژیب صرف ان دت م شار، ش دت انت ف در ش دار ی مختل داکثر و مق د ح از رش  مج

   یاقتصاد

   .٢٠٠٨ توسعه جھان ی شاخص ھا– ی از بانك جھانیخياعداد مربط به عملكرد تار: منبع


