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”“Let our Advance worrying become Advance Thinking and Planning
Winston Churchill
این نقل قول در مورد جهانی است که هر روز با مسائل زیست محیطی و کمبود منابع طبیعی مواجه می باشد.
ما هر روز بیشتر درباره اهمیت فناوری سبز می شنویم .اما آیا همه ما می دانیم فناوری سبز چیست؟ فناوری سبز به هر فناوری گفته
می شود که برای کاهش تأثیر مخرب انسان بر محیط زیست در نظر گرفته شده باشد .این نوع از فناوری می تواند شامل تکنولوژی
هایی باشد که باعث کاهش استفاده از منابع تجدید ناپذیر و همچنین استفاده از منابع تجدیدپذیر می شوند.
فناوری سبز از نظر تعریف ،سازگار با محیط زیست است؛ زیرا شامل بهره وری از انرژی ،بهداشت و ایمنی ،بازیافت و بسیاری موارد
دیگر است .با این حال  ،سیاست های مضر انرژی  ،تغییرات آب و هوایی  ،جنگل زدایی  ،تخریب خاک و استفاده بیش از حد از
منابع ،تنها چند مورد از موضوعاتی است که به گفته کارشناسان ،مردم برای دستیابی به پایداری در سیاره ما باید به آنها توجه کنند.
فناوری سبز می تواند به ما در دستیابی به این پایداری کمک کند و معتقدیم همه باید عالقه بیشتری به توسعه آن داشته و از آن
برای فعالیت های تجاری خود استفاده کنند.
بشریت همیشه محیط اطراف ما را مهندسی کرده است .از اولین روزهای زه کشی تاالب ها و نیاز به به دست آوردن آب شیرین
گرفته تا ایجاد مخازن برای دفع زباله ها و جلوگیری از آلودگی مجاری آب حیات ،ما همیشه تالش کرده ایم به کمک فناوری های
سبز به منظور گسترش و بقا ،بهداشت خود را به حداکثر برسانیم و شرایط زندگی را بهبود ببخشیم.
هدف از موضوع نشریه " فناوری های سبز " این است که اطمینان حاصل شود توسعه اجتماعی و استفاده از منابع طبیعی پایدار
می باشد .که میتوان گفت این هدف با مدیریت این فاکتور ها حاصل می شود .در این نشریه سعی داریم راجع به پیشگیری ،مقابله
و کاهش آسیب به محیط زیست صحبت کنیم .ایده اصلی ایجاد فناوری هایی جدید است که به منابع طبیعی آسیب نمی رساند و
این فناوری ها باید آسیب کمتری به انسان ها و گونه های زیستی وارد کند.
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جمله دالیل ای امیدواری است ؛ اما همه ی ای موفقیت ها و ادامه ی

اگر از سیاست مداران و دانشمندان علوم پایه بپرسید کهه "بزرگتهری
چالش های قرن  21چیست؟" عباراتی ماننهد بحهران ارزی درگیهری
های نظامی و فرهنگی تروریسم و ....را می شنوید.
بسیاری از بحران های جوامع بشری به نابرابری در توسعه فقر و رشد
جمعیت مرتبط است .ای عوامل نه تنها در کشور های در حال توسعه
بلکه در کشور های توسعه یافته نیز فشار بی سابقه ای بر روی کره
زمی

جنگل ها و انواع منابع طبیعی آورده است .تخریب محیط

مسیر کنونی نشان می دهد که منابع طبیعی کره زمی و حتی مهردم
جهان تحمل ادامه روند کنونی را ندارند .دالیل ای موضوع را می توان
به شکست بشر در استفاده از منابع طبیعی و در توسعه خالصه کرد .
در حال حاضر می توان گفت تعداد افراد گرسنه در جهان بیش از ههر
زمان دیگری است .افزایش شکاف بی افراد ثروتمند و فقیر باعث شده
است هیچ چشم انداز روشنی نسبت بهه بهبهود ایه وضهعیت متصهور
نباشیم.

زیست باعث از بی رفت فرصت های توسعه و منابع می شود .تحلیل

به نظر می رسد برای اینکه انسان ها قادر به ادامه حیات باشند (حتی

حلقه ی ارتباط بی فقر نابرابری و تخریب محیط زیست منجر به

بهتر و آزادانه تر ) ضروری است که ای چالش ها را مدیریت و حل

ای

نتیجه شده است که جهان نیازمند رشد اقتصادی است که

کنند.

همزمان از لحاظ اجتماعی و محیط زیستی پایدار باشد.

ای جهان منابع محدود و تمام شدنی دارد و بشهر بهدون وجهود یهک

روند کنونی تخریب محیط زیست به گونه ای است که زیست بیش از

اکوسیستم سالم مانند خاک های حاصهل خیهز آب قابهل آشهامیدن و

 ۶میلیون گونه ی جانوری را مورد تهدید قرار می دهد .هر سال بیش

اقلیم سالمِ جهانی قادر به زیست نیست.

از  ۶میلیون هکتار از زمی های مساعد کشاورزی به بیابان خشک

اتمام منابع موجود در جهان خود دلیلی برای ایجهاد مشهکالتی ماننهد

تبدیل می شود.

درگیری های مسلحانه در سراسر دنیا است .با همه ی ای ها مذاکرات

در اروپا باران های اسیدی جنگل ها و دریاچه ها را تخریب می کند .

و اجالس هایی که به منظور محدودیت های استفاده از منابع محهیط

استفاده از سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای در جو

زیستی برگهزار مهی شهود بهر صهلح جههانی و آینهده ی اقتصهاد دنیها

باعث گرم شدن تدریجی زمی می شود .گرمایش زمی باعث افزایش

تاثیرگذار است.

سطح آب دریاها و اقیانوس ها زیر آب رفت زمی های کشاورزی و

مشکالتی مانند فقر جهانی و توسعه ی جمعیت علتِ به وجهود آمهدن

شهری و نابودی اقتصاد شهرها می شود .همچنی

گازهای آالینده

باعث کاهش ضخامت الیه ی اوزن یا همان الیه ی محافظت کننده ی
زمی می شوند .تعداد افراد دارای سرطان به شدت در حال افزایش
است و زنجیره غذایی اقیانوس ها از بی

خواهد رفت .همه ی ای

مسائل باعث می شود که مواد خطرناکی که در صنایع غذایی مورد
استفاده قرار میگیرند وارد چرخه ی غذای انسان ها شوند.
در عصر امروز دالیهل زیهادی بهرای امیهدواری و موفقیهت وجهود دارد.
کاهش نرخ مرگ و میر افزایش نسبت افراد باسهواد افهزایش کیفیهت
زندگی افزایش نرخ تولید محصوالت غذایی نسبت به جمعیت بشهر از

مشکالتی در اقلیم جهانی و هم منابع طبیعی می شوند.
نگرش دولت ها به افزایش رشد اقتصادی به گونه ای است که توسعه
ی اقتصادی را از مسائل محیط زیستی منفک می کنند .به همی علت
بسیاری از انواع توسعه های اقتصادی باعث تخریب محیط زیست شده
اند.
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توسعه اقتصادی می بایست بر اساس اهمیت محیط زیست و منابع
طبیعی پایه گذاری شود .با توجه به ای

مباحث مشکالت محیط

زیستی بدون یک چشم انداز روش و جامع که همه ی عوامل و متغیر
ها را شامل نشود زمینه ساز گسترش نابرابری در توسعه و فقر جهانی
می شود .ما نمیتوانیم آینده را پیش بینی کنیم اما می توانیم توجهات
را به ام نگه داشت منابع برای نسل کنونی و آینده جلب کنیم .ما
نمیتوانیم یک راه حل مشخص و با جزییات دقیق پیشنهاد دهیم ولی
میتوانیم یک مسیر مشخص که از لحاظ علمی و عملی به گونه ای که
همه افراد جامعه در حوزه های مشخص همکاری کنند ارائه دهیم.
توجه به محدودیت های کره زمی

مرکز اصهلی چهالش ههای امهروز

جهان است و باعث به وجود آمدن سواالت علمهی و تخصصهی زیهادی
شده است و کلیدی تری سوال ای است که چگونه یهک جامعهه مهی
تواند به سعادت و توسعه ی اقتصادی برسد و با حفظ آن ها بهه ادامهه
حیات خود ادامه دهد ؟
بسیاری از روند های کنونی توسعه همزمان باعث تخریب محیط
زیست و افزایش نابرابری می شوند  .اما چگونه چنی روندی در آینده
و برای دوبرابر جمعیت کنونی جهان منابع طبیعی و محیط زیستی
مناسب را فراهم خواهد آورد؟
بنابرای یک مسیر توسعه جدید نیاز است به نحوی که پیشرفت بشر
نه تنها در چند بخش محدود و کوتاه مدت بلکه برای سراسر کره زمی
و برای طوالنی مدت پایدار باشد  .تا چندی سال قبل فعالیت ها و
اقدامات دولت ها و جوامع در بخش های کشاورزی و تجارت محدود
به داخل کشورهای خود بود اما در حال حاضر به علت بحران های
موجود ای محدودیت ها شکسته شده و دایره فعالیت ها به صورت
جهانی و بی المللی گسترش یافته است  .ای بحران ها شامل بحران
محیط زیست توسعه و بحران انرژی هستند.
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"پاسخگویی به نیازهای (نسل) حال حاضر بدون به خطر انداختن
توانایی نسلهای آینده در تأمین نیازهای خود".

پایداری

اما این تعریف با گذشت زمان و نقطه نظرهای مختلف اصالح و باز
تعریف شده است .توسعه پایدار و پایداری میتوانند بر اساس گروه
های مختلف علمی و اجتماعی تعریف شوند .به همین دلیل توسعه
پایدار به صورت کلی توسط عموم پذیرفته شد.
امروزه انتقادات جدی به منظور تعریف دقیق این اصطالح وجود دارد.
تا سال  1۹۹۶مهمترین تعریف پایداری و یا توسعه پایدار به شکل زیر
بوده است :حفظ منابع طبیعی و اکوسیستم در طوالنی مدت و حفظ
استانداردهای زندگی همگام با رشد اقتصادی.
اخیراً تعاریف زیادی از پایداری ارائه شده است اما این سوال پیش
میآید که چگونه این تعاریف می توانند از نظر عملی دارای ارزش و

 .1.1.1مفهوم پایداری 1چیست ؟

کاربردی باشند؟

با وجود این بحران ها این سوال مطرح می شود که آیا توسعه پایدار
واقعاً منافع عمومی کنونی را شامل می شود؟ آیا یک مفهوم یا یک
اصطالح می تواند چارچوب کلی سیاست ها و فعالیت های انسانی را
مشخص کند؟

اصطالح رایج پایداری و توسعه پایدار،در روابط تجاری و اقتصادی
کاربرد دارد و همچنان که می بینیم بنگاههای اقتصادی و شرکتهای
تجاری از این عنوان بسیار استفاده می کنند .پایداری و توسعه پایدار
برای توصیف طیف گسترده ای از فعالیت ها که از نظر زیست محیطی

هر دو اصطالح توسعه پایدار و پایداری نشات گرفته از مشکالت اساسی

با ارزش هستند اما ممکن است لزوما در طوالنی مدت پایدار نباشند،

حال حاضر بشر است ؛ افزایش نگرانی در مورد بهره برداری حداکثری

استفاده میشود.

از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی به قیمت کاهش تخریب محیط
زیست را پایه تعریف این دو می توان در نظر گرفت.

ما نباید به اشتباه تصور کنیم که در یک جهان پایدار زندگی می کنیم.
بسیاری از فرایندهای زیست محیطی پایدار نیستند  ،طیف گسترده ای

برای تعریف اصطالح توسعه پایدار و یا پایداری عموما به گزارش

از گونه ها در حال انقراض هستند و تغییرات اقلیمی حال حاضر ،

کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست  2رجوع می شود که در سال

بزرگترین چالش کنونی بشر است.

 1۹۸۷برای نخستین بار توسط براندتلند  3انجام گرفت.

در حال حاضر پایداری زیست محیطی جهان در قرن اخیر ،بیش از هر
زمان دیگری تحت تاثیر اقدامات بشر  ،دچار اختالل شده است .با
افزایش جمعیت جهان و بهره برداری و تخریب بیشتر منابع طبیعی و
1

Sustainability
World Commission on Environment and Development
3
Our common future 1987, Brundtland land report
2

محیط زیست ،این اختالل در پایداری افزایش خواهد یافت.
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رشد اقتصادی بیشترین فشار را بر محیط زیست و جهان وارد می کند؛

 .1.1.2سه پایه ی اسایس پایداری چیست ؟

چرا که این رشد اقتصادی نیازمند منابع طبیعی برای حصول نتیجه و

در سال  ، 2005اجالس جهانی توسعه ی اجتماعی  ،سه اصلی کوه در

رفع نیاز های جمعیت جهان است .امروزه ما در جهانی پر از تغییرات و

فلسفه و دانش اجتماعیِ توسعه ی پایوداری نقوش دارنود را شناسوایی

توزیع ناهمگون منابع طبیعی زندگی می کنیم؛ بدون درکی روشن از

کرد .سه پایه ای که در بسیاری از طورح هوای اسوتاندارد و گواهیناموه

مسیری که در آن قرار داریم و اضطراب ناشی از خطراتی که در آینده

های بین المللی وجود دارد و ستون مواجهه بوا موضووعاتی اسوت کوه

وجود دارد.

امروزه جهان با آن مواجه می شود.

پیشرفت در جهت رسیدن به پایداری مانند داشتن تجهیزات الزم و
پیشرفته برای رسیدن به مقصدی که هرگز آن را ندیده ایم ،است.
آینده بسیار مبهم و غیر قابل پیش بینی است اما می توان با استفاده از
تجربیات گذشته و مسیرهای طی شده  ،آینده را تصور کرد و تصویری

یک تعریف ویژه و رایج از مفهوم پایداری شامل سه پایه ی به هم
متصل شده می شود که عبارت اند از  :اقتصاد ،4محیط زیست، 5
اجتماع.۶

از آینده را داشته باشیم .
همه ما آزاد هستیم که چگونه با منابع طبیعی رفتار کنیم اما این
آزادی و انتخاب  ،به مسئولیت ما در قبال نسلهای آینده پیوند خورده
است .بنابراین پایداری یا توسعه پایدار ،نیازمند همکاری بین دولت ها ،
سازمان ها و مردم است.
تعریف پایداری" ،نیازمند یک اجماع مشخص یا توافق نظر درباره اینکه
چه چیزی را باید توسعه داد ؟ چه چیزی را باید حفظ کرد؟ و برای چه
مدت؟" است.

در ابتدا هر کدام از این مفهوم ها  ،به جای همدیگر به کار موی رفتنود

مثال های زیادی از تمدن هایی وجود دارد که به محیط زیست خوود

ولی امروزه این نگورش  ،نگورش درسوتی بوه شومار نموی رود .اموروزه

صدمه وارد کرده اند و شانس بقای خود را از بین برده اند .پایداری بور

تعریف پایداری ،از تقاطع ایون سوه دایوره ای اصولی و اجتمواع آن هوا

این مفهوم استوار است که چگونه ما در توازن با طبیعت زندگی کنویم

ناشی می شود و هر کدام از این پایه ها تعریف مخصوص خود را دارند

و از صدمه های احتمالی به طبیعت جلوگیری کنیم.

و اسواس پایوداری را تشوکیل موی دهنود.

به عبارت دیگر  ،پایداری ،مطالعه ی چگونگی استفاده از سیستم هوای
طبیعی است تا بتوان نیاز های بوومی را فوراهم کورد و همچنوین ایون
سیستم ها  ،متنوع باقی بمانند.
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 .1.2پایداری در اقتصاد

با نگاه به تعریف اول و توجه بوه بیوان دوم  ،موی تووان فهمیود کوه

 .1.2.1پایداری اقتصاد 7به چه معناست ؟

فاکتور های محیط زیسوت و جامعوه موی تواننود دیود دقیوق توری از
چیستی پایداری اقتصاد به ما بدهند.

پایداری در اقتصاد ،دو تعریف مجزا دارد ،یک تعریوف سونتی و یوک
تعریف سبز .تعریف سنتی آن به این شکل است  " :توانایی یک اقتصاد
که بتواند به شکل نامحدود و بدون مشکل  ،سطح مشخصی از تولید را
فراهم کند .اما تعریف امروزی آن به این شکل مطرح می شود :

دستیاب به اقتصادی پایدار وجود
 .1.2.3چه موانیع بر رس
ی
دارد ؟ راه حل آن چیست ؟
دلیل آنکه دستیابی به اقتصاد پایدار غیر ممکون بوه نظور موی رسود ،

"اقتصادی که در دراز مدت با رشد همراه بوده ،بی آنکه تاثیر منفی بر
جنبه های زیست محیطی  ،اجتماعی و سنتی جامعه داشته باشد".

وجود مشکالت غیر قابل حل و ریشه ای است .این نوع اقتصاد با وجود
استاندارد های موجود در زندگی امروزه  ،قابل دستیابی نیست و برای
دستیابی به آن باید به نحوه ی زندگی و کوارکرد اقتصواد اکنوون ،بوا

 .1.2.2فرق این دو تعریف در چیست ؟

تردید بنگریم.

تعریف دوم ،رابطه ای بوین رشود پایودار اقتصوادی  ،محویط زیسوت و

باید با بازدهی بیشتری از منابع طبیعی در دسترس استفاده کنیم و راه

جامعه ایجاد می کند  .این تعریف بیش تر به عنوان “ نگاه سوبزی“ ۸

های جدیدی برای استفاده ی بهینه از منابع پیدا کنیم و مصرف خوود

بر اقتصاد شناخته می شود .این ارتباط بوین سوه مفهووم ،در هموه ی

را کاهش دهیم .از موانعی که بر سر راه دستیابی به اقتصاد پایدار وجود

سطح ها اتفاق می افتد ؛ از اقتصاد جهوانی گرفتوه توا فروشوگاه هوای

دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد که در ادامه بوه طوور مفصول بوه

محلی کوچک  .همانطور که در شوکل زیور مشواهده موی کنیود ایون

هرکدام می پردازیم :

ارتباط خود را به شکل وابستگی های تو در تو ۹نشان می دهد .

 .1انرژی و نحوه ی مصرف و تولید آن
 .2مصرف آب و ذخیره ی آن
 .3تغذیه

 .1.3پایداری در محیط زیست
دبیر کل یونسکو ،محیط زیست را این گونه تعریف می کند :
محیط زیست تقریبا همه چیز را در بور موی گیورد .هوم انسوان ،هوم
طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل می شود و بور کلیوه فعالیوت
های بشر تاثیر دارد و ضمناً از آنها متأثر می شود 24 .درصد از مرگ و
میر ها  ،به عدم توجه کافی به فاکتور های محیط زیست (کوه توسوط
سازمان بهداشت جهانی تعیین می شود )1بر می گردد .انسان ها به
7
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هوای پاک برای نفس کشیدن ،آب سالم برای نوشیدن و مکانی عواری

 .3جلوگیری از عواقب گرمشدن کره زمین به واسطه فعالیت انسانها :

از مواد سمی و خطرناک برای حیات نیازمند هستند.

سیاستهای محافطت از کره زمین باید به گونهای باشد که نسلهای

همینطور که شروع به بررسی نتایج بلند مدت حاصول از رشود نموایی
صنعت و مصرف انرژی می کنیم ،باید اقداماتی را انجام دهویم توا ایون

آینده دچار کمبود آب و حوادث آب و هوایی و همچنین هوایی با
دمای بیش از حد نشوند.

اثرات را کاهش دهیم و از خسارت هوای احتموالی جلووگیری کنویم و

 .4حفاطت از تنوع گونه ها و ساختار اکولوژی  :برای مثال برخی از

مطمئن شویم که زمینی پاک برای نسل های آینده فراهم کرده ایم.

داروها از عناصر موجود در گیاهان استخراج میشوند .بهرهبرداری نسل

پایداری زیست محیطی با موضوعات زیر در ارتباط است :
 .1سالمت طوالنی مدت اکوسیستم  :محافطت از بهره برداری های
بلند مدت از منابع طبیعی ،برای تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی
آیندگان ،مانند محافظت از مواد غذایی و زمین های کشاورزی و ذخایر
ماهیگیری.
 .2تصمیمگیری بین نسلی  :هنگام تصمیمگیری های اقتصادی ،باید
پیامد آن بر نسلهای آینده در نظر گرفته شود و تنها حفظ منافع

کنونی نباید باعث انقراض گونهها شود؛ زیرا این امر آیندگان را دچار
محدودیت میکند.
در نهایت باید با منابع طبیعی به گونهای رفتار شود که گویی ارزش
ذاتی آنهاست و فقط نباید متکی به ارزش مالی آنها باشیم؛ به عنوان
مثال از جنگلهای بارانی محافظت کنیم نه به دلیل اینکه بهره
اقتصادی دارند بلکه به دلیل ارزش ذاتی آن ها.

 .1.3.1پایداری محیط زیست به چه معناست ؟

کنونی معیار قرار نگیرد .به عنوان مثال سوزاندن ذغال سنگ به عنوان

این پایداری به معنی مسئولیت پوذیری بورای حفوظ منوابع طبیعوی و

منافع کوتاه مدت ارزان قیمت است اما آلودگی حاصل از آن هزینه

اکوسیستم  ،به منظور بهره مندی از سالمت و زندگی خوب ،برای حال

زیادی را به نسل آینده تحمیل میکند.

و آینده است.

منابع تجدید پذیر  :ایجاد و تنوع در منابع انرژی و جایگزینی منابع

از آن جایی که اکثر اقداماتی که بر محیط زیست تاثیر دارند به طور

تجدید ناپذیر با منابع تجدید پذیر؛ مثل انرژی خورشیدی ،انرژی باد

آنی قابل مشاهده نیستند ،یک عنصر کلیدی پایداری ،نگاه آینده

و...

گرایانه ی آن است.
تعریف محیط زیست پایدار از دیدگاه آژانس حفاظت از محیط زیسوت
ایاالت متحده " ،استفاده از منابع طبیعی برای نیاز های امروزه ،هموراه
با ایجاد امکان برای استفاده از این منابع برای نسل هوای آینوده" موی
باشود.

www.greentechsj.ut.ac.ir
7

پایداری

این تعریف  ،تعریف استانداری است که شامل جنبوه هوای نیواز هوای

موفقیت های محیط زیستی و اجتماعی نیز گره خورده است (همچنین

بشری مانند متغیر های غیراقتصادی ،آمووزش و سوالمت ،آب و هووای

برعکس) .

پاک ،حفاظت از منابع طبیعی و همچنین زندگی ایده آل می شود.

هر شخص به تنهایی و همچنین موسسات می توانند به نوبوه ی خوود

تعریف های متنوعی (ولی دارای معنای یکسان) توسوط سوازمان هوا و
اتحادیه های حامی محیط زیست ارائه شده است که به مهم تورین آن
ها می پردازیم.یکی از آن ها که توسط اتحادیه ی بین المللی حفاظوت
10

از محیط زیست

ارائه می شود به شرح زیر است:

"پایداری محیط زیست به معنای افزایش کیفیت زندگی بشری ،همراه
با حفظ و بهبود ظرفیت اکوسیستم زمین است".
پل جرارد هاوکن 11محیط بان و کارآفرین آمریکایی نیز در تعریف ایون
عنصر از عناصر پایداری چنین می گوید :
" پایداری محیط زیست به معنی تثبیت و بهبود رابطه ی مخربِ بوین
فرهنگ بشری و جهان کنونی است" که این عبارت این مفهوم را موی

نقش بزرگی در در تحقق این هدف ایفا کنند.
راه هایی که می توان با توجه به آن ها زندگی پایداری توری را تجربوه
کرد بی شمارند و ما در اینجا به تعدادی از آن ها می پردازیم:
 .1سازماندهی شرایط و نحوه ی زندگی بر مبنوای شوهری سوازگار بوا
محیط زیست و پایدار
 .2رزیابی مجدد فاکتور های اقتصاد (مانند کشاورزی پایدار  ،خانه های
سبز ) و همچنین معماری پایدار
 .3توسعه ی تکنولوژی های جدید مانند تکنولووژی هوا سوبز و انورژی
های تجدید پذیر

رساند که سرعت استفاده از منابع طبیعوی و تخریوب آن ،بویش تور از

 .4ایجاد برنامه های جدید در زندگی های شخصی که منابع طبیعی را

سرعت تجدید پذیری آن ها است.

محفوظ بدارد.

 .1.3.3رابطه بی توسعه پایدار و محیط زیست چیست ؟

 .1.3.2پایداری محیط زیست چگونه محقق یم شود؟
تعریف های متنوعی که در مورد محیط زیست مطرح شد ما را به این
سوال سوق می دهد که نقش انسان ها در تحقق این اهداف چیست ؟

زمانی که از رابطه بین توسعه پایدار و محیط زیست سخن به میان می
آید ،معموال می توان از دوگونه رابطه صحبت نمود .
یکی رابطه منفی و دیگری رابطه مثبت .

به عنوان گونه های تکاملی ،چگونه باید نحوه ی زندگی خود را تغییر

هر یک از این دو نوع رابطه در صفحه بعد مورد بحث و بررسی قرار می

دهیم و کسب و کار ها را طوری هدایت کنیم که مطمئن شویم برای

گیرد.

نسل آینده نیز پایدار است.
سوال های بسیار زیاد دیگری نیز مطرح می شود ولی یکوی از کلیودی

رابطه منف :

ترین راه حل ها این می تواند باشد که از کسوب و کوار هوا بوه عنووان

تاکنون توسعه نه تنها توام با حفظ و نگهوداری محویط زیسوت نبووده

شتاب دهنده برای تغییر زندگی استفاده کنیم ؛ چون موفقیت مالی به

است  ،بلکه باعث تخریب و نابودی آن نیز گردیده است.
در کشورهای صنعتی یا توسعه یافته ،توسعه گسترده و لجام گسیخته

)International Union for Conservation of Nature(IUCN
Paul Hawken
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باعث تخریب محویط زیسوت گردیوده اسوت و درکشوورهای در حوال

در برابر چشمان ما در بسیاری از مناطق زمین ،نشانه هوای خسوارات،

توسعه افزایش جمعیت باعث گردیده است که بیش از ظرفیت زمین از

تخریب و انهدام محیط زیست به وسیله انسان افزایش می یابد.

منابع آن بهره بردای شده و آثار زیان باری برای محیط زیسوت ایجواد
گردد .

رابطه مثبت :

در این کشورها برنامه های توسعه توام با آثار بسیار مخرب نسوبت بوه

برخالف رابطه منفی توسعه و محویط زیسوت کوه موجوب تخریوب و

محیط زیست بوده است .به عنوان نمونه موی تووان از اسوتقراض ایون

نابودی محیط زیست گردیده است ،رابطه مثبت آن دو  ،بیانگر این امر

کشورها از کشورهای صنعتی به بهانه توسعه اقتصادی نام برد.

است که توسعه نه تنها امری مضر برای محیط زیست نمی باشد  ،بلکه

فاجعه بدهی های این کشورها ،تحت لوای توسوعه ،بودون آنکوه نشوان

توسعه پایدار موجب استفاده بهینه از تمام امکانات و توانمنودی هوای

ارزنده ای از بهبود شرایط آنها حاصل شده باشد ،آنها را به تخریب هر

محیط زیست می گردد و در نتیجه ارتقای سطح زندگی بشر را به طور

چه بیشتر محیط زیست واداشته است .

واقعی و پایدار به دنبال خواهد داشت .

به عنوان نمونه در کشور سنگاپور به دلیل بدهی های فوراوان  ،زموین

از سوی دیگر محیط زیسوت و حفاظوت و نگهوداری از آن نیوز هرگوز

های کشاورزی آنچنان مورد تهاجم و بهره برداری قرار گرفته انود کوه

مانعی در راه توسعه به شمار نمی آید ؛ بلکوه محویط زیسوت بسوتر و

راه برای ایجاد کویر باز شده است.

زمینه الزم برای توسعه تلقی می گوردد  .لوذا آن کسوی کوه خواهوان

در کاستاریکا برای اینکه صادرات گوشت را به آمریکا افوزایش دهنود ،

حمایت از محیط زیست است ،نباید به هم پیوستگی و ارتباط ارگانیک

میلیون ها هکتار جنگل طبیعی را به چراگاه های دام تبدیل کرده اند

محیط زیست و توسعه را از نظر دور ندارد.

که نتیجه آن تخریب جنگل ها و فرسایش خاک بوده است.

با حفاظت از محیط زیست ،توسعه پایودار نتوایج بهتور و مفیودتری از

این رابطه منفی بین توسعه و محیط زست باعث گردید تا عده ای بور

کارکرد محیط های طبیعی و مصنوعی ارائه م دهد؛ از آن جمله ،تاثیر

آن باشند که اساساً توسعه و حفظ محیط زیست قابل جمع نمیباشند

مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیوت زنودگی کواری ،تواثیر مسوتقیم بور

و توسعه ،به هر حال باعث تخریب و نابودی محیط زیست مویگوردد.

فعالیت های اقتصادی به عنوان نهادهوای زیسوت محیطوی  ،تواثیر در

لذا بشر باید یکی از این دو را انتخاب نماید .

حفظ ثبات نظام های تامین حیات میتوان اشاره کرد.

لیکن این دیدگاه صراحتا در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط

بنابراین می توان در ارتباط و تاثیر محیط زیست برتوسعه بطور خالصه

زیست در ، 1۹۷2رد گردیده است.

سه عملکرد زیر را بیان نمود :

بند  3از اعالمیه استکهلم در این خصوص بیان می دارد " انسان باید

 .1فراهم آوردن مطلوبیت مستقیم برای افراد جامعه

دائما تجربه اندوزی کرده به اکتشاف ،اختراع ،ابداع و پیشورفت اداموه

 .2تامین نهاد های الزم برای فرایندهای اقتصادی

دهد".

 .3پدید آوردن خدمات تامین کننده حیات )دیوید دبلیوپیرس)13۸5 ،

در عصر ما ،قدرت انسوان بورای دگرگوون سوازی محیطوی کوه در آن
زندگی می کند ،اگر عاقالنه به کار رود  ،موی توانود بورای هموه موردم
مزایای توسعه و امکان بهبود کیفیت زندگی را به ارمغان بیاورد و اگور
بهره برداری از آن با سو استفاده یا بی توجهی همراه باشد  ،همان قدر
می تواند صدمات بی شماری به انسان و محیط زیست وارد سازد .

 .4آیین نامه ی محیط زیست
از آن جا که شرایط زیستی و اقتصادی هر کشور با کشوور دیگور فورق
می کند  ،هیچ طرح اولیه ی جامعی به این منظور که چگونه می توان
به این پایداری دست یافت ،وجود نودارد.
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هر کشور  ،خود به تنهایی با توجه به خط مشی خودش باید مطمئن

کرد که افوراد  ،خانوادههوا و جواموع از سوبک زنودگی پایودار پیوروی

شود که در توسعه ی پایدار( به منظور یک هدف جهانی ) نقش دارد.

میکنند؛ بنابراین گرچه کارهای زیادی در زمینوه طراحوی زیرسواخت

در ایاالت متحده  ،آژانس حفاظت از محیط زیست مسئولیت وضع

نرم جامعه برای اطمینان از پایداری اجتماعی آن میتوان انجام داد ،اما

آیین نامه و اجرای آن ها را در خصوص موارد زیر بر عهده دارد :

طراحی فیزیکی جامعه میتواند پایداری اجتماعی جوامع را آسوان یوا

 .1کیفیت هوا

دشوار کند.
پنج بعد پایداری اجتماعی عبارتند از :

 .2کیفیت آب

 .1کیفیت زندگی

 .3کیفیت خاک

 .2برابری

 .4زندگی بر روی سیاره

 .3تنوع

 .5مواد خطرناک

 .4همبستگی اجتماعی

 .۶اثر گاز های گلخانه ای

 .5دموکراسی و حکمرانی

تخلفات در خصوص محیط زیسوت بوا عنووان جورایم "یقوه سوفید"

12

ی
 .1.4.1کیفیت زندگ و پایداری اجتمایع

شناخته می شوند و مجرمان با حکموی ماننود  :جریموه نقودی ،تحوت

کیفیت زندگی یک موضوع مهم است و بسیاری از جنبه های زندگی را
پوشش میدهد .به عنوان مثال :مسکن ارزان قیمت ،پشتیبانی پزشکی
جسمی و روحی ،فرصت های آموزشی ،فرصت های شغلی و امنیت.

پایداری اجتماعی یکی از سه جنبه پایداری اسوت ؛ بوه غیور از جنبوه
اجتماعی  ،دو مورد دیگر پایداری  ،اقتصادی و زیست محیطوی اسوت.
روش دیگر برای توصویف جنبوه هوا شویوه « موردم  ،سوود و سویاره
»است که جنبههای اجتمواعی ،اقتصوادی و محیطوی را بوه عنووان 3
ستون پایداری نشان میدهد.

 .1.4.2بعد برابری و پایداری اجتمایع

تعقیب و زندان مواجه میشوند.

 .1.4پایداری اجتماع

پایداری اجتماعی یکی از مولفههای مهم رفاه و دوام جامعه است .ایون
موضوع در بحث هوای اصولی پایوداری توا حود زیوادی نادیوده گرفتوه
میشود .یک جامعه متشکل از افراد و همچنین مکانهایی است که در
آنها زندگی میکنند .بنابراین  ،جواموع نوه تنهوا بایود از نظور زیسوت
محیطی پایدار باشند  ،بلکه باید از نظر اجتماعی نیز پایدار باشند.
پایداری اجتماعی را نمیتوان بوه سوادگی از طریوق طراحوی فیزیکوی
جامعه ایجاد کرد ؛ زیرا از طراحی فیزیکی نمیتووان اطمینوان حاصول

White-collar crime

12

برابری  ،عملی است برای کاهش معایب گروههای خاص و یا کمک به
این گروهها برای رفع موانع در جهوت کنتورل زنودگی آنهوا .همچنوین
شامل شناسایی دالیل آسیبها و یافتن راههایی برای کاهش آنهاست.

 .1.4.3بعد تنوع و پایداری اجتمایع
تنوع  ،شامل یافتن نیازهای گروههای مختلف و ارزیابی آنها و آموزش
همه افراد برای داشتن دیدگاههای متنوع در اسوتفاده از مزایوای تنووع
اسوت.
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 .1.4.4بعد انسجام اجتمایع و پایداری اجتمایع
انسجام اجتماعی به معنای افزایش مشارکت افراد در یک گروه هدف و
همچنین کمک به گروههای هدف برای دسترسی به نهادهای عموومی
و مدنی است .یک عامل مهم ایجاد ارتباط بین گروههای هدف مختلف،
تشویق گسترده این گروه ها در راستای کمک به جامعه است.

 .1.4.5دموکرایس و حکمراب
حاکمیووت بایوود از کفایووت بودجووه و منووابع بوورای پایوودار مانوودن
برنامههای پایداری اطمینوان حاصول کنود .در جووامعی کوه پایوداری
اجتماعی در آن ها فراگیر است ،ساختار جامعه عادالنه و مقاوم است و
صدای شهروندان به گوش دولت می رسد و دولت به آن ها پاسو موی
دهد .چنین جوامعی از رشد برنامه های پایداری و کاهش فقور حوال و
آینده حمایت می کنند.
پایداری اجتماعی در کنار پایداری اقتصادی و زیست محیطوی فعالیوت
می کند .در گذشته  ،بنا بر افزایش نگرانی ها در موورد تغییورات آب و
هوا و از دست دادن تنوع زیستی  ،تاکید زیادی بر پایداری اقتصوادی و
سپس پایداری محیط زیست می شد؛ اما با آگاهی روزافزون از چالش
ها و شکنندگی های جامعه  ،نابرابری های مداوم و تبعوی

نوژادی ،

پایداری اجتماعی به عنوان اصلی در رشد و کاهش فقر شوناخته شوده
است.

1- Tester, J.W., Drake, E.M., Driscoll, M.J.,
Golay, M.W. and Peters, W.A.,
2012. Sustainable energy: choosing among
options. MIT press.
2- Imperatives, S., 1987. Report of the World
Commission on Environment and
Development: Our common
future. Accessed Feb, 10.
3- Keiner, M. ed., 2006. The future of
sustainability. Amsterdam: Springer.
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مدیت زیگرر دواهد اشرر و از نظر اقفرررا ی مزایای فراوانی را عه
همرا دواهد اشر  .موسرگره  Wuppertalر آلمان ر سراد 2015

انرژی های پایدار و اقلیم

مطرالعره قیقی روی اسرررفراتیی هرای انرژی پرایردار ر ایران انجرام ا
اس ر

و عا عررسرری سررناریو های مشفل

ر این مطالعه ،عدث پایداری

انرژی و مناعع انرژی های تجدید پذیر و سرریاسر گذاری های لزم ر
مجامع عال سفی ایران عررسی شد اس .

ر
گستش رسمايه گذاري برانرژي
.2.1
ایران عا ارا عو ن مناعع تیعی و غنی ،شرررامب مقا یر عالی سرررود
انرژی یک نیاز ضرروری هر جامعه پویا اسر هه اععا و میزان اسرفاا از
آن عره هیایر و توانرایی هرای مر م آن جرامعره عگرررف ی ار  .عر همین
اسرررا

می توان گار عش

هشرورهای توسرعه یاففه وجو

ممد ای از هیای مناسررر زندگی هه
عو ن انرژی

مدیت زیگرفی ،عگریاری از هشرورها را عه سرم افزای

سررمایه گذاری

ا اسر  ،پیشررف

ر زمینه انرژی

ار  ،ناشری از ر سرفر

آن عه مل رشد همزمان جمعی و مرر سرانه عه صورت چشم یری
یاففه اس .

ر مناعع انرژی تجدیدپذیر سرو

های تجدیدپذیر میفواند را اب اسرراسرری عرای مگرراله تیییرات آب و
هوایی ،آلو گی مدیت زیگررفی و پایداری مناعع انرژی عاشررد ،از رفی

ن رانی های جهانی نگرت عه تیییرات اقلیمی منجر عه عرگزاری نشرگر
هرای مفعرد ی مراننرد هیوتو ( )1997هپنهرا

( )2009هرانوون ()2010

و پاریس ( )2012عا هد ملزم هر ن هشررورها ر شرررایت مشفل از
نظر توسعه یافف ی ،عه هاه

هرعن ی اهگید شد اس .

توافقرات کهر شرررد  ،ولر هرا را مجتور می هنرد هره انفشرررار گرازهرای
گلشانه ای تولید شررد دو را عه اداقب عرسررانند .ر توافقنامه پاریس،
عر فن آوری جذب و کدیر هرعن و هاه

انفشرررار گازهای گلشرانه ای

تاهیرد شرررد اسررر  .عه ور هلی ول ها عرای مدردو هر ن افزای
مرای هر زمین ،عرایرد گگرررفر وسررریعی از تونولوژی و تونیرک هرای
مردیریفی را عرای ارذ

روشنی از نظر انرژی و پایداری اشفه عاشد.
ن رانی های فزایند جهانی عرای امنی و همتو انرژی ر هنار مگرالب

مقرون عه صررفه اسر  .انرژی جز لیناک تجارت جهانی اسر و مررر
افزای

های فگریلی و تجدیدپذیر و جمعی جوان رو عه رشرد ،می تواند آیند

ی اهگررریرد هرعن از اتمگرررار عره هرار گیرنرد و

توافقنامه پاریس ،ر واقع پاسرررشی جدی عه این نیاز جهانی عو هه ر
مقا عی عه لیب سریاسر هاری ،هشرورها ر ممب چار ادفشد شردند.
اسرررفاا از انرژی های تجدیدپذیر و تنور ر اسرررفاا از مناعع انرژی
درروصرا ر هشرورهای ر ااد توسرعه تاییر مگرفقیم روی اام مناعع

تونولوژی انرژی های تجردیدپذیر عا پیشررررف اقفررررا ی می تواند عه
ایجا شیب منجر شو .
عناعر آدرین گزارش ها ،میزان سرمایه گذاری ر انرژی های تجدیدپذیر
از  40میلیار

لر ر سراد  2004عه ادو  279میلیار

لر ر سراد

 2011رسرید و این روند فزآیند عا شری عالیی رو عه افزای

اسر و

ر هشررورهای توسررعه یاففه عه ورمیان ین ارای رشررد  14رصرردی
اس .
ر این میران چین ترا سررراد  2014عرا سررررمرایره گرذاری  54.2میلیرار
لری ،آمریورا  33.9میلیرار

لری و ژاپن  28.6میلیرار

لر ر زمینره

انرژی هرای تجردیردپرذیر ر نیرا سررررآمرد هگرررفنرد .توجره عره این نوفره
ضررروری اس ر هه عگرریاری از هشررورها از جمله ایران هه از نظر مناعع
نافی و گاز تیعی غنی هگفند ،سرمایه گذاری عگیار پایینی ر زمینه
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انرژی هرای تجردیردپرذیر ارنرد و تنهرا عرا هرد گرذاری قی و ایجرا

آژانس عین المللی انرژی ( )IEAیک سررازمان مگررفقب اسرر هه ر

سریاسر های رسر می توان عه پیشررف های چشرم یر اقفررا ی ر

چارچوب امنی انرژی ،توسررعه اقفرررا ی و اااز از مدیت زیگرر

زمینه ی مناعع انرژی تجدید پذیر س یاف .

فعالی می هند .این آژانس هر سرراله آمار مرعوب عه این اوز ها را ر
راسرفای ارزیاعی موضرومات مرعو ه اراله می هد .عرای توصری وضرعی

 2.2سوخت جهان

هنونی مرر سود های فگیلی و روند تیییر ال وی مرر عه سم

مهمفرین سررود جهانی ر ااد ااضررر نا و مشررفقات آن اسرر .
تجرارت عین المللی نار

عرا مدوریر

چنرد هشرررور غیر صرررنعفی ر

داورمیانه صورت میگیر .
از آنجا هه عگریاری از هشرورهای تولید هنند نا

رگیر نا آرامی های

روعرو شررو  .عا توجه عه این مگررالب و همچنین رشررد تقاضررای جهانی
کدایر سرود های فگریلی ،توسرعه نومی ی ر ازانرژی

مور توجه قرار گرففه اس .

 .2.2.1تقاضای جهان :
تقاضررای جهانی نا

سریاسری و جنه هگرفند ،اام تجارت پایدار نا میتواند عا مشروشتی
انرژی و هاه

انرژی های تجدید پذیر  ،عررسی آمارهای موجو همک هنند اس .

ر سرراد  2018توسررت هشررورهای غیر مضررو ر

سازمان همواری و توسعه اقفرا ی )  1/1،(OECDرصد رشد را نشان
می هد .عا این وجو

ر هشرورهای مضرو  ،OECDتقاضرای نا رشرد

ناچیزی اشر  .لیب این رشرد ناچیز را میتوان عه هاه
ژاپن ر عش

گرمرا و عر عره لیرب عهتو هرارایی عش

تقاضرای نا
امرب و نقرب و

تیییر ال وی مررررر انرژی عره ی ر منراعع ،ارتتراب ا  .عرا این اراد
همچنان چین و ژاپن عزرگفرین هشورهای وار هنند نا هگفند.

میزان تقاضا نا
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 .2.3انرژی تجدید پذیر

رصرد هب این انرژی ،عیشرفرین سرهم را ار  .عا این وجو  ،عا توسرعه

فناوری انرژی های تجدیدپذیر عا تتدیب پدید های تیعی عه اشرررواد
ماید انرژی یوی از را های رسرریدن عه پایداری ر این اوز هگررفند.
این فنراوری هرا عرا اسرررفارا از انرژی دورشررریرد و ایرات مگرررفقیم و
غیرمگرررفقیم آن عر روی زمین (نور دورشررریرد  ،عرا  ،عراران و گیراهران
مراننرد زیگررر

مشفل

تو )  ،نیروهرای جراکعره (جزر و مرد) و زمین

گرمرایی ،انرژی تولیرد می هننرد .عرا این اراد ،منراعع انرژی هرای تجردیرد
پذیر پراهند  ،مقطعی و عه ور هامب ر سرفر
ها ،چال

نیگرفند .این وییگی

 ،می توان امید اشر ر هه جای زین عش

ممد ای از سرررود های

فگیلی شوند.
ر اعفدای سرراد  ،2020اسررفاا جهانی از انرژی های تجدید پذیر ر
همه عش

ها ادو  ٪1.5نگرت عه زمان مشراعه سراد  2019افزای

یاففه اسر  .انفظار می رو عا گگرفرش انرژی دورشریدی  ،عا ی و آعی،
تولید عر

ر سرراد  2020تقریتاً  ٪5افزای

های شررروار  ،اما قاعب اب  ،فنی و اقفررررا ی را ایجا می

قتب از عدران ویرو

میزان تتردیرب ،

عینی شرد اسر

هنرد .امروز  ،عرا عهتو هرارایی این فنراوری هرا ،افزای
هاه

فن آوری هرای انرژی تجردیردپرذیر و هراه

هزینره هرای اولیره و ن هرداری

پی

یاعد .این رشررد نگررت عه

هووید ، 19همفر از مقدار پی

عینی شرد اسر .

ر سراد  2020سریگفم های ففوولفاییک)PV(13

هزینه های اولیه و ن هداری ر ترویج و هارعر سرریگررفم های

دورشریدی عیشرفرین رشرد را ر عین مناعع انرژی تجدیدپذیر اشرفه

انرژی تجدیدپذیر  ،پیشررف قاعب توجهی ااصرب شرد اسر  .مزایای

عاشرررند .عا این ااد  ،مدم ا مینان ر مور رشرررد زرفی

ر سررراد

اسرفاا از سریگرفم های انرژی تجدید پذیر را می توان عه سره سرفه

 ،2020عه ویی عرای عرنامه های PVتوزیع شررد دورش ریدی ،همچنان

تقگرریم هر  :صرررفه جویی ر انرژی  ،ایجا هگرر و هارهای جدید

ار  .ساد گذشفه ،یک پنجم هب زرفی های تجدیدپذیر عه هار

وهاه

آلو گی مدیت زیگ .

رففه ر سررطج جهان ،مفشرروب از افرا و شررره های هوچک و عزر
2%

عو هره عر روی سرررق
9%

نفت
زغال سنگ

وجو

یرا سرررایر

هرای تجراری دو پنرب هرای PV

دورشیدی نر می هر ند.

2%

0%

5%

2% 11%

32%

گاز طبیعی

نفت

انرژی هسته ای

زغال سنگ

انرژی آبی

گاز طبیعی

23%

46%

انرژی هسته ای

زیست توده و پسماند
غیره

1%

16%

انرژی آبی

27%

زیست توده و پسماند
غیره

سهم مناعع مشفل

25%

ر تامیین انرژی 2018 -

ر ااد ااضرر مناعع انرژی تجدیدپذیر ر مجمور فقت  ٪26.2از تولید
عر

ر جهان را تشرویب می هند هه سرهم انرژی عر آعی عا تولید 60
Photovoltaic

13

مناعع مشفل

ر تامین انرژی – 1973
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ر ااد ااضررر  ،عه لیب شرریور ویرو

هرونا  ،عدران های موجو و

توسرررعره ر زمینره انرژی دورشررریردی ،عرا  ،آب ،منراعع زمین گرمرایی و

مددویدت های مرتتت عا آن ،نررر  PVتوزیع شررد دورشرریدی ر

سود زیگفی چار نومی فاصله تونولوژیواد هگفند.

عگیاری از هشورها مفوق شد و یا عه رز چشم یری هند شد اس .

 .2.5هند کشوري ر
پيشو درصنعت انرژی

 .2.4تجربه کشور های موفق در زمینه سیاست گذاری

هند از جمله هشرورهای ر ااد توسرعه پیشررو ر زمینه قانون گذاری

انرژی های تجدیدپذیر

انرژی و مدیت زیگرر اسرر  .اصررشاات اولیه ر هند عرای اره عه

تونولوژی هرای انرژی تجردیردپرذیر می توانرد روی تمرام عش

هرای

اقفررا ی تاییرگذار عاشرده همانطور هه رشرد عالی ا شمات و تونولوژی
های ارتتا ی امروز ،عگرریاری از فعالی های اقفرررا ی را مفدود هر
اسر  .عگریاری از هشرورهای توسرعه یاففه عرنامه ها و سریاسر گذاری
هرای علنرد مردت را عرای عورارگیری تونولوژی هرای پیشررررففره ر زمینره
انرژی های تجدیدپذیر عه هار گرففه اند .عا این ااد هشرورهای ر ااد
توسرعه عا چال

های عزرگفری ر زمینه سریگرفم تامین انرژی نگرت عه

هشرورهای توسرعه یاففه مواجه می شروند .هشرورهای ر ااد توسرعه عه
لیب مدم وجو زیرسراد های مناسر و ره های امایفی ول ها
 ،عا مگالب عزرگی مواجه هگفند هه عرای همراهی عا هشورهای ر ااد

سرم انرژی های تجدیدپذیر ر سراد  2003و  2006عا Electricity
 Actو  National Tariff Policyانجام شررده مطاع این اصررشاات،
رگولتوری 1مرهزی تامین عر ملزم عه دریداری مقدار مشررشررری از
الوفریگررفه تولید شررد توسررت واادهای تامین انرژی از تجدیدپذیرها
شرد و ر سراد  2010این الزام عه دریداری عه ادو  5رصرد رسرید و
انفظار می رو سرالنه ادو  1رصرد رشرد اشرفه عاشرد .ادیرا ول
هند تاهید زیا ی روی انرژی دورشرریدی اشررفه و اولین " ره اقدام
ملی عرای تیییرات آب و هوایی" را عا تعری هش ماموری

ر منا

مرهزی داصری ر سره فاز تا سراد  2022تعری هر اسر  .هد از
این ره ،هگررر جای را رهتری جهرانی ر زمینه انرژی دورشررریدی
اس .

رشد سالنه تولید عر از مناعع تجدید پذیر
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ولر هنرد عرای رسررریردن عره این اهردا " تعهرد دریرداری انرژی هرای
تجدید پذیر" را تعری هر اسر ر هه از  0.25رصرررد ر فاز  1تا 3
دواهد اشرر  ،ر االی هه تعرفه دوراد ر

رصررد ر فاز  3افزای

ود این ره روند هاهشی دواهد اش و مدرد های مالیاتی نیز عه
منوان اعزار سررررمرایره گرذاری عرای موفقیر
شرد اسر  .پیشررف

ر این ره ر نظر گرففره

ر عوارگیری انرژی عا ی ر هند ر سراد 1990

آغاز شرد و عا سریاسر گذاری های امایفی از عش

درروصری ر سراد

های ادیر روند افزایشرری اشررفه اسرر  .پفانگرریب انرژی عا ی ر هند
ادو  45000م اوات تشمین ز شررد اسرر  .اولین مزرمه عا ی ر
منا

سرراالی نرر شررد و ر ا امه ر  9ایال گگررفرش ا شررد.

هند ر سررراد  2012ر رتته پنجم از نظر زرفی انرژی عا ی نررر
شرد عا زرفی هلی 18421م اوات قرار اشر  ،ر االی هه ر اعفدای
هه  90وار هنند تورعین های عا ی عو و ر ود  15سراد عه شروب

رشد انرژی عا ی ر هند

قاعب توجهی زرفی تولید عالیی را عه سر آور اسر و شرره
 Suzlon Energyامروز یوی از تولیردهننردگران عزر

تورعین هرای

عا ی ر سررتاسرر جهان اسر و سرای های مفعد ی را ر چین ،آلمان
و علییک ر ادفیار ار .

موقعی هند ر عش

انرژی عا ی
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سرناریو دوش عینانه سرطج انفشرار هرعن و ی ر گازهای آلیند تا سراد

 .2.6انرژی های تجدیدپذیر در ایران
سررمایه گذاری ر انرژی های تجدیدپذیر ،ر هشروری هه غنی از مناعع

 ، 2030ادو  1.7عراعر دواهد شد.

فگریلی اسر  ،ر اعفدا عه نظر تررمیم اقفررا ی رسرفی نیگر  ،زیرا عا

 )4تونولوژی های انرژی تجدیدپذیر عا تنور عال عه سرم

سرررمایه گذاری وسرریع روی سررود های فگرریلی می توان عه توسررعه

هگرفند .تدقیقات ملمی روی این موضرور ر انشر اهها و موسرگرات

رسررریرده عره مشو تونولوژی انرژی هرای تجردیردپرذیر نوپرا هگرررفنرد و ر

ملمی ر هشررورهای توسررعه یاففه  ،ر اولوی عالیی قرار ار و عامث

موار ی ر هشرورهای ر ااد توسرعه گران و غیراقفررا ی مدگروب می

هراه

هرارایی ،عشررررون ر تونولوژی هرای عرا و

شروند .عا این ااد این هشرورها می توانند از منافع علند مدت اسرفاا از

انرژی دورشریدی  ،دواهد شرد .هشرورهایی م ب چین و هند عا موفقی

انرژی هرای تجردیردپرذیر عهر عر اری هننرد .لیرب سررررمرایره گرذاری ر

صرنایع تولید تورعین های انرژی عا ی و سرلود های فوتوولفاییک را پایه

ره های تجدیدپذیر عر 4پایه اسفوار اس :

گرذاری هر انرد و عره منوان هشرررورهرای پیشررررو نق

 )1تقاضررا عرای انرژی ر ایران عه منوان یک هشررور ر ااد توسررعه
سرررریعرا ر ااد افزای

اسررر و عنراعر پی

هزینره هرا و افزای

عینی ها تا سررراد 2030

تقاضررای انرژی ر ایران وعراعر دواهد شررد و افزای

تقاضررای ادلی

عامث فرسررو گی مناعع انرژی مفداود می شررو و می تواند ایران را از
یک هشور صا رهنند عه وار هنند نا تتدیب هند.

ر ااد رشد

مهمی ر این

صرنایع ایاا می هنند .این موضرور عرای ایران هه ارای جمعی نگرتفا
جوان و تدرریب هر ایگر هه مفقاضری شریب اسر  ،اهمی عالیی
ار .

 .2.7اهداف توسعه برای انرژی های تجدیدپذیر در ايران
ایران عرای هگرررر

تونولوژی هرای مرعوب عره تولیرد منراعع انرژی

 )2مزایای اقفرا ی علندمدتی ر سرمایه گذاری روی پروژ های انرژی

تجدیدپذیر و سرر یاففن عه اهدا توسررعه پایدار ،تمایب عالیی ار .

ار  .ر جردود  6مقرایگرررره عین و ره انرژی

مطالعات نشررران می هد ایران عا توسرررعه مناعع انرژی تجدیدپذیر می

تجدیدپذیر و مناعع مفداود انرژی صرورت گرففه اسر هه عرتری انرژی

توانرد ر یرک ره  20سرررالره  ،عره یرک قردرت منطقره ای ر تولیرد و عره

های تجدیدپذیر عا ورو ی مجانی ( انرژی دورشرریدی و عا ) نگررت عه

هارگیری مناعع انرژی تجدیدپذیر سر ر یاعد .اهدافی هه انفظار میرو

نا و گاز تیعی را نشان می هد .ره های مرعوب عه انرژی های

عه آن س یاففه شو :

تجردیردپرذیر سررررمرایره گرذاری عرالیی نیراز ارنرد ،امرا نیروی هرار همفری

 .1الوفریگریفه تولید شرد از مناعع انرژی تجدیدپذیر معا د  10رصرد

نگرت عه صرنع نا و گاز ر آن ها عه هار گرففه می شرو و عا رشرد

از هب الوفریگیفه تولید شد ر هشور دواهد عو .

تجردیردپرذیر وجو

سررریع تونولوژی هزینه های مرعوب عه سرررمایه گذاری هاه

دواهد

یاف .

پدید دواهد آمد.

 )3عوارگیری انرژی های تجدیدپذیر انفشرار گازهای آلیند را عه شروب
قراعرب توجهی هراه

 .2امنی انرژی هه عه لیب ایجا تنور ر سرررتد تامین انرژی هشرررور

دواهرد ا و این موضرررور عرای ایران عره منوان

هشرروری هه ر فاز صررنعفی شرردن عا رشررد تقاضررای انرژی و افزای
آلو گی آب و هوا مواجه اسرر اهمی

ار  .عناعر پی

عینی ها ر یک

 .3مدرافظر از مدیت زیگررر هره عرا هراه
زیگ مدیطی عه س دواهد آمد.

میزان تولیرد آلو گی هرای

 .4عهتو اسرفراتیی ر سریاسر گذاری عرای سرفیاعی عه اهدا تعیین
شد ر زمینه مناعع انرژی تجدیدپذیر.
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 .5امای مالی از تدقی و توسرررعه عرای افزای آگاهی و رقاع پذیر
عو ن مناعع انرژی تجدیدپذیر نگت عه ی ر مناعع انرژی.

 .2.7.1پتانسیل های ايران براي رسيدن به يک کشور تمام
عيار
میزان تولید الوفریگرفه از تجدیدپذیرها ر ایران ادو  3رصرد اسر ،
اما پفانگریب افزای

تا  38رصرد تا سراد  2030را ارا اسر  .این میزان

عرا عورارگیری مویر انرژی ر همره عش

هرا می توانرد عره  57رصرررد هم

عرسرد و می تواند تقاضرای سرراسرری عرای انرژی الوفریگریفه را هاه
هد .سرازمان های مرتتت عا انرژی تجدیدپذیر ر ایران گزارشری منفشرر
هر اند هه میزان تولید الوفریگیفه را شره ا اس :
 عا  6500 :م اوات -عر آعی 90 :م اوات ر  15ساد

نقشه عا ی ایران

 انرژی دورشیدی و فوتوولفاییک :ادو  35م اوات هیفرهای آعی دورشیدی 10 :هزار وااد عر تولیدی از ژنراتور 2 :م اوات از سلود های فوتوولفاییک زیگ تو MBOE 137 :انفظار می رو وااد های انرژی هگفه ای قا ر عه تولید  1000م اوات
انرژی عاشد و واادهای ارارتی عا مناعع تجدیدپذیر عه منوان تامین
هنند تقاضای عر

ر نظر گرففه شوند.

 .2.7.1.1انرژی باد

شروب عال ،نقشره عا ی ایران را نشران می هد .انرژی عا

ر ایران عرای

اولین عار ر سراد  1995عه هار گرففه شرد و و تورعین عا ی عا زرفی
 500هیلووات ر گیشن را انردازی شرررد .ر اراد اراضرررر ر ایران 5
مزرمره عرا ی عرا زرفیر

هلی  128م راوات ر گیشن و دراسررران را

اندازی شرد اسر هه این تااوت جیرافیایی ،نشران هند پفانگریب عال
ر عوارگیری انرژی عا ی ر ایران اس .

 .2.7.1.2زیست توده )(Biomass
تشمین هرای مفاراوتی از میزان منراعع انرژی مرعوب عره زیگررر تو

ر

مطالعات عین المللی نشان می هد پفانگب تولید انرژی عا ی ر ایران

ایران مور عررسی قرار گرففه اس هه عه سشفی می توان عه آن اسفنا

ادو ( TWh 22تراوات هیلو سام ) الوفریگیفه رساد2030دواهد

هر ه امرا عرا عررسررری سرررنراریوهرای مطرالعراتی می توان میزان تولیرد

عو .

الوفریگرریفه از زیگرر تو را ر سرراد  2030ادو 0.018 𝑇𝑊ℎ
تشمین ز .
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𝑘𝑊ℎ/𝑚2

 .2.7.1.3انرژی زمی گرمان

𝑟𝑎𝑒𝑦

منراعع انرژی زمین گرمرایی ر ایران عره دوعی مور عررسررری قرار گرففره
اند ولی هنوز آگاهی چندانی نگرت عه پفانگریب اقفررا ی و تونیوالی
این نور انرژی وجو نردار  .از آن جرا هره "نقراب ا " زمین گرمرایی از
منا

 2500اس .

عا عررسی سناریوهای اافمالی می توان ادو

𝑘𝑊ℎ/𝑚2
𝑟𝑎𝑒𝑦

94

الوفریگیفه عا  CSPتولید هر .

مگروونی ور اسر  ،نمی توان گرمای آن را عه هار گرف و تنها

اموان تولید الوفریگیفه از این نور انرژی وجو

ار .

1. Tester, J.W., Drake, E.M., Driscoll, M.J.,
Golay, M.W. and Peters, W.A., 2012.
Sustainable energy: choosing among
options. MIT press.
2. mperatives, S., 1987. Report of the World
Commission
on
Environment
and
Development: Our common future.
Accessed Feb

انرژی زمین گرمایی ر ایگلند

 .2.7.1.4انرژی تابش خورشیدی
میزان تاع

دورشریدی ر ایران عگریار عالسر و عا مقدار  2800سرام

ر سراد عرای عوارگیری انرژی آن مناسر اسر  .میزان تاع
نرماد ادو

𝑘𝑊ℎ/𝑚2
𝑟𝑎𝑒𝑦

مگرفقیم

 2200و عناعر مطالعات انجام شد ر

 80رصد از مگاا ایران تاع

دورشیدی عین

𝑘𝑊ℎ/𝑚2
𝑟𝑎𝑒𝑦

1970و

 1640اس  .مطالعه ی ری ر ساد  2007نشان می هد ماهزیمم
تاع

مگفقیم ر شیراز ادو

𝑘𝑊ℎ/𝑚2
𝑟𝑎𝑒𝑦

 2580و ر یز این مقدار
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چگونگي زندگي بر روي زمين

 .3.2مدیریت پایدار جنگل ها

چگونگي زندگي برروي زمين

باااايا ري بز بقادبما ت نگال هبري پا بادبر مي توبنادمنظر با محا فظات و
بحي نگل م شاوه  .ببن موبره شا مل ببظ ه حرا ر بربي سنترل آمو م
 ،سنترل علف ما ي مرز و گيا ما ن هبگر و بز بين برهن براي بز هراتا ن
بربي رسيدن نور اورشيد ب هبال نگل بست.
بربي مربقبت و مدبربت بک نگل ب روشاي پ بدبر ،بساتف هه بز شايوه
م ي مدبربت ماااانوالن راااروري بسااات .بتي بز مشنتربن رو

م،

بررساي ببن ماانل بسات س آب نگل ب بندبزه س في بطر عبيعي ،نش ل
پ ا نادهمانايان ماادا پ ا باادبري مارباو

ب ا زناادگاي روي زمايان

( )life on landمي ب شد.ببن مدا ش مل مح فظت ،ب زب بي و بستف هه
پا بادبر بز بسوساااياااات ما ي زميني،مادبربات پا بادبر نگال ما ،مبا رزه با
بي ب ن زببي و توقف تخربب زمين م و توقف بز بين رفتن تنوع زباااتي
ندبربن مي ب شد.

 .3.1اکوسیستم ی
زمین چیست؟
بسوسيات زميني  ،مع بي بز مو وهبت زميني و فعل و بنفع الت
ب دبي زنده و غير زنده هر بک منطق معين بست .ننون م بي بز
بسوسيات م ي زميني ش مل ت ندرب  ،ت بگ س  ،نگل م ي برگربد
معتدل  ،نگل م ي ب ربني گرمايري  ،چنندبرم و بي ب ن م بست.

و وبنا هراات (سا منا آنشا رب بحيا مي نا مناد) بربي ببظا ه باک نگال
آبناده هبره .نعيات بيا بز حاد آموي هف سااافياد هر باک نگال با
اورهن هراتا ن وبن بحيا رب تا حاد زبا هي سا ما مي هماد .تعادبه
زب هي بز سارا

م ب نور اورشايد بااي ر س نيد مي توبنند هر ببن بمر

نقا هبشاات ب شااند .باااي ري بز بقدبم ت نگلدبري پ بدبر مي توبندبز
نگل م مح فظت سند .ببن موبره شا مل ببظ ه حرا ر بربي لوگيري
بز آمو ،سنترل علف ما ي مرز و گيا ما ن هبگر و بز بين برهن براي بز
هرات ن بربي رسيدن نور اورشيد ب هبال نگل بست.
هر موره قطع هرات ن ميتوبن گفت س ببن بک رو

اوب بسات س ب

من ن بندبزه س هر موره سدبف هرات ن ب بد بن ند ،ب بد فتر شاوه س چ
هرات ني رب ب بدقط شااوند .هرات ن ب قين نده هر نگل ب رشااد اوه
بهبم اوبمند هبه  ،نگل رب بربي سا اش ي عوالني ب زسا زي مي سنند.
هر صاورت بنتخ ب صاحيآ آنش  ،هرات ن ب قين نده مي توبنند بااي ري بز
برزشش و من بع و هرات ن دبد رب هر آبنده فربم سنند.
حفا تات بز ربا ن ما ي نگال و منا ع مرعوب بز هبگر بقادبما ت
نگل هبري پ بدبر بست.
قطع هرات ن مي توبند ب عث تخربب و هر معرض فرسا با قربر گرفتن
ا ک هر من ع سوچک شاااوه .ببن بمر ب وبده هر هه م ي سا ا ات
شاااده بربي ربننادگي با ما شاااين آالتي سا بربي بز بين برهن هراتا ن
بستف هه مي شوه ،ص هق بست .رب ن م ي ح صل بز ب ربن ب آب ح صل
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بز من بع هبگر و هر زبر هه م مي ب بااات ب بسااتف هه بز آبربدم (اوا
م ي بدرگ) و عربحي من سااب هه ب هقت مدبربت شااوه .ببن بمر ب

 .3.3.1محافظت از مناطق خاص
من

نگل م ا ص ماااتند  ،بم براي من ع منحراار ب فره تر بز

لوگيري بز شاااااتخااوي ا ک هر بک نشر ب منطق مرعوب سنک

من ع هبگر مااتند .ببن بک بصال هر نگل هبري پ بدبر بسات س بز

مي سند .نفوذ ا ک زب ه هر آب ب رساوب بربي آبدب ن مضار مي ب شاد.

من ع ا ص س هر م ي هبگر ب فت نني شاوند ب سني ب مااتند،

هرات ن و ساا بر پوشااا م ي گي مي س هر من ع معتدل ماااتند

محا فظات مي سناد .بربي م ا ل تقرببا منا  17ميليون متتا ر نگال هر

مي توبنناد بز وروه اا ک با

ربا ن ما

لوگيري سنناد ،با ببن منا ع

چند منطق سوچک مرگد بربده نخده بند.

نوبر ب فر گفت مي شوه.

بيختر ببن نگل م ي قدبني هر ح ل ح رر حف شده ماتند.

 .3.3سالمت جنگل ها
نگال هبري پا بادبر ،با حف سااا مات منا ع

نگلنيد مي پرهبزه.

باااي ري بز مو وهبت زنده و غير زنده بک نگل رب ن ساا ا مي سنند؛
م نند آف ت ،حخربت ،بين ري م  ،آتا سوزي و آب و موبي شدبد بست.
ب عور معنول ،بز بين رفتن هرات ن ب گروه م ي سوچک هرات نگربن
سننده نياات .منگ مي س تعدبه بيخاتري بز هرات ن مي ميرند  ،منتن
بسات نگل هرگير مخات ت بشدبشاتي ب شاد .نگلدبري پ بدبر ساعي
هبره ب س ما موبرهي س ب
نگل رب برتق همد.

پنااايلوبني هر بوببل هم  1900حدبقل بک ب ر قطع شااد .ب ببن ح ل ،

نگل آسايب دي مي رسا ند  ،سا مت

 .3.2پایداری اقیانوس ها
پ بدبري بقي نوس روبتره الزف بربي مدبربت بقي نوس م بربئ مي همد.
بقي نوس م و ب وبده من ع سا حلي آنش بک د بسا ساي هر بسوساياات
زمين بساات س بين  500000ت  10ميليون گون و عيف گاااترهه بي
بز ادم ت بسوساايااات رب ش ا مل مي شااوه .بقي نوس م هر بخا م ي
حنل و نقل  ،بنرژي و ش نگرهي نقا بصاالي هر بقترا ه ش ني هبرند.
سا زم ن ملل تخنين زهه بسات س "بيا بز سا ميلي ره نفر بربي تممين
مع

اوه ب من بع هرب بي و سا ا حلي وبباااات مااااتند" .بز ببن رو

بقي نوس م و من بع آنش بربي بمنيت غطببي و رف ه بناا ا ن بااااي ر مش
مااتند ،ب ببن ح ل بک ب فر بسا ساي رب بربي گرف شادن آب و موبي سره
زمين و س ما تنوع زباتي فربم مي سنند.
بفدببا ساربع نعيت و حرست عنومي آن ب سانت من ع سا حلي،
شااايوه ما ي ساااو مادبربات منطقا بي و توييربت آب و موببي شا ني،
بقيا نوس ما رب تشادباد مي سنناد .آاوهگي ،صاااياد بي روبا  ،تقا رااا ي
روزبفدون بربي من بع بقي نوس ،توييربت آب و موببي بنا ا ني ،موبرهي بز
چا اا ما بي بسااات سا بر محين بقيا نوس ما تاممير منفي مي گاطبره.
مط اع ت و ربه حل م ي مع بربي بعنين ن بز توساااع پ بدبر فع ايت
م ي بناا ني زميني و هرب بي و س ما تمميربت منفي بناا ني بر محين
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هرب بي موره ني ز بسات .پروژه م و ربه حل م ب بد ب روشاي بتا رچ ،

 -1ببظ ه و تقوبت هبنا هر رببط ب بسواوژي و توسع پ بدبر

بين بخخي و مقي سي عربحي و ب رب شوه.

من ع سومات ني
اساس برنامه

 .3.3پایداری کوه ها
سوه ما بتي بز مش تربن منا بع آب  ،بنرژي و گونا ما ي بيواوژبتي مي
با شاااد .ع وه بر موبره ذسر شاااده  ،سوه ما بز منا بع مش موبه معادني،
محراااوالت سخااا ورزي و نگلي و منهنين ب عنوبن بک تفربآ گ ه
عنومي نيد موره بساتف هه قربر مي گيرند .بسوساياات بصالي س نخا ن
همنده بسواوژي پيهيده و بش پيوساات سره زمين بساات ،نخ ا ن همنده
ببن بسات س سوه م بربي بق ي بسوساياات

ش ني راروري مي ب شاد و

ب ببن ح ل ببن س سوه م منوبره هر ح ل تويير ماااتند .ببن توييربت

سوه م هر برببر عدف و وه تع هل مي ن بسواوژي بنا ن م و عبيعت،
باي ر آسيب پطبر ماتند و د من عقي محاوب مي شوند س هر
مق بل توييربت آب و موببي هر و نيد حا س ماتند .نوبحي
سومات ني و ب اروص هبمن آن م  ،گون م ي زبات محيطي
باي ري رب هر اوه ي هبهه بست .ب هايل ببع ه و نحوه گاتره آن م
 ،بات ا هم و بات ا ميدبن ب ر

و هرب فت ت با اورشيد رب هر
18

من ع مختلف سوه مخ مده مي سني و ب بصط ح گربهب ن مر بک

ب صاورت موبره مختلف نن ب ن بسات .من ن عور س ميدبني فرسا با

بز متويرم ي مطسور رب مخ مده مي سني و هر تن مي من ع سوه  ،ببن

ا ک ،14توييري بسات س هر بااي ري بز محين م و وه هبره و سوه م

موبره بتا ن نني ب شد .هبمن سوه ،اوه مي توبند باي ري بز سيات

نيد بز ببن ق عده ماات ني نيااتند .سوه م ماتعد فرس با سربع ا ک،

م ي آب و موببي رب ش مل شوه .ب عور م ل هر هبمن سوه م مي توبن

ربنا زمين 15و بز هسااات هبهن زبااااتگا ه ا نوري و گيا مي اوه و

م ي گرمايري  ،نين گرمايري و معتدل رب مخ مده سره س ببن بمر

توييربت ژنتيتي هر اوه ماااتند .هر بهبم ب هو برن م س بربي مق بل

ح سي بز آن بست س هر بک منطق بز ببن زباتگ ه  ،مي توبن آب و

ب ببن بسوسيات شتننده مط ب ب شرببن ش ني بش ره مي سني س ب

موبي متعدهي رب مخ مده سره س مر سدبف هر ي اوه تف سير

ببن شتنندگي مق بل مي سنند .

باي ري هبره.

 .1ببظ ه و تقوبت هبنا هر رببط ب بسواوژي و توسع پ بدبر من ع

اهداف

سومات ني

16

بمدبا ببن برن م ب شرح زبر مي ب شد :

 .2برتق توسع بتا رچ هر ببن حوزه و معرفي فرصت م ي معيختي
بگدبن

 .1بررسي بنوبع مختلف ا ک  ،نگل  ،حيوبن ت و گي م ن  ،ميدبن مررا

17

آب  ،محروالت زربعي س بز من بع سومات ني ح صل شده بند و ببن بمر
ب هر نظر گرفتن س زم ن م ي بين بانللي مو وه ب بد صورت گيره.

 .3.3.1اهداف برنامه های ارائه شده

14

Soil erosion
landslides
16
Generating and strengthening knowledge about the
ecology and sustainable development of mountain
ecosystems
15

17

Promoting integrated watershed development and
alternative livelihood opportunities
18
Gradient
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 .2توايد و حف هبهه م وسيات م ي بع ع تي مو وه شت تاشيل
برزب بي و بررسي بسوسيات م ي سومات ني س ببن بمر نيد ب هر نظر
گرفتن س زم ن م ي بين بانللي بمت ن پطبر بست.
 .3ب مخ رست س زم ن م ي مرهمي  ،19بع ع ت و هبهه م ي مربو ب
زمين و آب و شيوه م ي سخ ورزي و حف تت بز من ع سومات ني ببظ ه
و حف شوند .
 .4ببظ ه و تقوبت شبت برتب عي مي ن س زم ن م بي س حول موروع
من ع سومات ني فع ايت مي سنند.
 .5بشبوه منت ري م ي صورت گرفت بربي مح فظت بز من ع سومات ني

فعالیت ها
فع ايت م و س رم بي س هر ببن برن م مي توبن بنظ ف هبه مختراارب ب
شارح زبر مي ب شاد.الزف ب ذسر بسات س مر سدبف بک بز موبره زبر ،ب
شا ا م ي مختلفي تقااي مي شاوند س تورايح ت مفرال اوه رب ب
منربه هبرند.
 .1فع ايت م ي مدبربتي
 .2هبهه م و بع ع ت

20

21

 .3منت ري م ي بين بانللي و منطق بي

22

ب هر نظر گرفتن ببدبر من سب شت مح فظتي موشنند

Local communities
Management-related activities

19
20

Data and information
International and regional cooperation

21
22
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ی
مدیرین
فعالیت های
 .1تقوبت نش هم ي مو وه ب ت سااي

زندگي مي سنند ،ب مخاات تي هر رببط ب بسواوژي موب

ماااتند .ب

نش هم ي دبد هر سااطآ منطق

عور م ا ل هر سخاااورما ي آمربتا ي نوبي ،هر منا ع سوماا با بي،

بي و بين بانللي شات ببظا ه باک پا بگا ه هبنا چناد منظوره هر رببطا

سخا ورزبن ب بز هسات هبهن من بع زمين رو ب رو مااتند .منهنين هر

ب بسوسيات سومات ني
 .2سي ست گطبري م ي من سب بربي تخوب مرهم ن محلي و سخ ورزبن
شت حف تت بز من بع و من ع سومات ني

من ع مرتفع و سوماااات ني مين اي  ،نوب شااارق آساااي و آفربق ي
مرسدي ،سا با بفدببا نعيات هر ببن منا ع  ،زمينا سخااا ورزي نيد
بفدببا ب فت بسات ،ب تويير س ربري بااي ري بز زمين م ي بعربا رو ب

 .3بهغ ف فعا ايات م ي نگل  ،مربتع و حي ت وحا شت حف من ع

رو مااااتي .فرسااا با اا ک نيد تا مير مخربي بر سخااا ورزبني سا با

سومات ني ا ص

سخا ورزي بز نوع هب مخوول ماتند  ،هبره .هر من ع سومات ني  ،فقر

 .4ببظ ه ب تقوبت گرهشاگري مط ب ب ساياات توساع پ بدبر من ع

،بشدبشات ن مطلوب و شارببن بشدبشاتي بدي هر ح ل گااتر

سومات ني شت رون بقتر هي آن من ع

تروبج برن م م ي توسااع پ بدبر هر ببن من ع ب سنک مرهم ن محلي،

داده ها و اطالعات
 .1شان سا بي من ع سوماات ني س توسان آاوهگي م ي مختلف ب وبده
آاوهگي م ي صنعتي تشدبد مي شوند.
 .2شان سا بي من عقي س بيخاتر بز سا بر من ع هر معرض فرسا با
سربع ا ک  ،ربنا زمين و هبگر ب ب ي عبيعي ماتند .

همکاری های منطقه ای و ی
بی الملیل
 .1من منگي مي ن س زم ن م ي منطق بي و بين بانللي و تب هل تظ رب
و هبهه م مي ن آن م
 .2هرنظر گرفتن ببدبر من سب شت حف تت بز بسوسيات سومات ني

بسات.

ب عث مي شاااوه س ببن عدف تع هل بسواوژبتي س ما ب بد .برن م بي
بتا رچ بربي حف

من بع سومااات ني و پوشااا نوري و گي مي آن

من ع الزف بست .ع وه بر ببن ،ببظ ه فرصت م ي شولي ب وبده فرصت
م ي شااولي س ب عث توايد مي شااوند ،مي توبند ورااعيت معيخااتي
س سنين ببن من ع رب بشبوه ببخخد.

اهداف برنامه
 .1توساع برن م ربدي و مدبربت من ساب بربي زمين م ي ق بل سخات و
زمين م ي غير ق بل سخات هر ببن من ع

شت لوگيري بز فرسا با

ا ک و حف تع هل بسواوژي
 .2برتق فع ايت م ي هرآمدزب م ل گرهشگري  ،شي ت و بستخربج من بع
بربي بشبوه ورعيت بقتر هي و ب تن عي س سنين من ع سومات ني

 -2برتق توسع بتا رچ هر ببن حوزه و معرفي فرصت م ي
معيختي بگدبن

 .3تدوبن برن م م بي شت س ما بمربت ن شااي بز ب ب ي عبيعي م ل

اساس برنامه

بقادبما ت پيخاااگيربنا  ،مخاااخا سرهن منا ع پراطر و فربم سرهن
تظشيدبت برطربري الزف

حدوه  10هرصاااد بز نعيت ش ن هر من عقي ب التر بز هبمن من ع
سومااااتا ني زنادگي مي سنناد و  40هرصاااد بز نعيات هر منا ع س
برتف ع تر و هبمن سوه م زندگي مي سنند .مرهم ني س هر من ع آبخيد
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فعالیت ها
 .1فع ايت م ي مدبربتي
 .2هبهه م و بع ع ت
 .3منت ري م ي بين بانللي و منطق بي

ی
مدیرین
فعالیت های
 .1بقدبم ت الزف شت لوگيري بز فرسا با ا ک ب سنترل فرسا با
اک
 .2تقوبت مخ رست مرهمي هر شت حف من بع
 .3تعيين متا نيدمي بربي حف منا ع هر معرض تشادبادسا بتوبناد بز
حي ت وحا مح فظت سند  ،تنوع بيواوژبتي رب حف سند ب ب عنوبن
پ رک م ي ملي عنل سند
 .4بنظ ف فع ايت م ي هرآمدزب هر صان بع توايد سلب و سخات و صانعت،
م نند سخت و فرآوري گي م ن هبروبي و معطر

داده ها و اطالعات
 .1ببظ ه و حف ترفيت م ي برزب بي و مخا مده من بع هر ساطآ منطق
بي و بين بانللي شت برزب بي ت ميربت زبات محيطي و بقتر هي
 .2ب هساات بورهن هبهه م ي مربو ب فرصاات م ي شااولي و برزب بي
سوههمي ببن فرصت م بربي بقخ ر مختلف مع

همکاری های ی
بی الملیل و منطقه ای
 .1ببظ ه و حف مخ رست س زم ن م ي هواتي ب س زم ن م ي اروصي
س هر ببن زمين فع ايت مي سنند.
 .2برتق منت ري مي ن سخااورم بي س رشاات سوه م ي مخااترک و ب
روهاا نا ما ي مخاااترک هبرناد و منهنين تبا هل بع عا ت و بفدببا
منت ري مي ن سخورم بي س هچ ر ب ب ي عبيعي مي شوند.

1. https://www.greenfacts.org/en/desertificat
ion/l-2/6-prevention-desertification.htm#0
2. http://www.fao.org/3/v0265e/v0265e01.ht
m
3. https://www.cbd.int/mountain/sustdev.sht
ml
4. https://sdgs.un.org/topics/mountains
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آب بر

گیاسی ضروم

اگ به ط م که گیاسی فصاد  ،رفناعی

و فرزنگی لا تا حا گهاد به دااافرااای به لنابب آب خاایره و تنیر

آب ،عنصر حیاتی

بساافگی د مدز بیشاافر ک ااایساافم زا لا  ،سر یه زنه  ،لساافقینا به
ل ر دهگ لنابب آب خیره بر

ل ر دهگ بسفگی د میاز

لاا ه ییااگ ،زر موگن دم حاات فر هد ااااگا هکی گ ع لاح ه ییااگ
بیشااافر ،رنتیاگ لی باخااااز گ ط ع تنان ،رنتیگ دم حات فر هد
اگز
ت نی گدن خاان ااگ که بشار دم حات حاضار تقرهبا  54دملاا گ آب
خایره ل ر د م ااففادن کردن ااگز کنب د آب یفینه عان تتادت بی
آب عاالاح حیاا و ر زر گیااسی ااااگز ه سر من اامتنناا نااه
وهژسی م تشکیح لی دزا که فقط لی ت ن آن م به آب یسبگ د دز
آب عنصار لا ی گیاسی لا دم ه کرن کاکی ااگز ور د آن دم فصاح
کشا

و ها فصاح بامیاسی ه

ضاروم

ااگز ییاگ به آب تنیر خااک

عرضه و تقاضا اگز
ااااای یساان ااگ که به ط م واها م ل مد

آب تنیر هکی گ ییاگزا

ییاگ لی باخااااز ااااففادن گ آب تنیر بر

لصاااامف کایگی  ،ییاگزا

لاانتفی و لاک عن لی بساایام لمم اااگز تنلی آب تنیر به لیر ن

کیفیگ گیاسی یسان گ یظر االلگ و مفان لی باخاز

دااافرااای به لنابب آبی تنیر بساافگی د مد  ،که لی ت ن گ آب زا

لقا م آب خایره مو گلی بسایام لواود ااگ  ،لیر ن آن فقط 5ز٪2

گهرگلینی و اااازوی ه آب م تمیه کرد ،که به ی به ک د لی ت یا گ

گ کح آب ل ر د دم کرن گلی
برف و هخ ااگ و ه

ااگ گ ه آب خایره  ،دو اا ن آن

اا ن آن گهر اازم گلی

ااگز بنابر ه  ،فقط

3٪ز 0گ کح آب زا خااایره مو گلی به عن ن آب زا اااازوی
بر

ااففادن دم داافرا ااگز و لی ت یا بر

تنلی ییاگزا

ااای

یسااان لاینا آخااالیان  ،و گ و ور و حنان اااففادن خا د و زنینز م
باها با ییم که کیفیگ آن توگ فشاام لا ون ر م د مدز حف کیفیگ آب
خایره بر

تنلی آب آخاالیایی و ت ییا ذا لمم بسایام حا ر زنیگ

اااگز کیفیگ آب م لی ت ن با حرا م ع لح عف یی  ،ل د خااینیاهی
اااانی و کزر

م ده ی یهکی کاازد د د کاه یفیناه ه یروت کیفیاگ،

یر رر بینام و لرگ و لیر ینی باخا ز
زنی ط م آی دسی یااخااای گ فتااییاگ زاا

مودکایه زا  ،شانه زا  ،ااازا و ل اگن و ان زا تنلی خا د .ه ییاگ
واها م و یالواود گ یظر کنی و کیفی د م

آب ،لاینا زنه یر دم ااایامن گلی  ،دم حات تغییر اااگز دم بیشاافر
ل مد ،ه تغییر
تغییر

یاخی گ فتاییگ زا

ینی و فتااییاگ زاا

برد م بید گ حاا لی ت یاا لناابب آب آخاااالیاایی م کنیااب کردن و
کنیگ و کیفیگ آب و لنابب لرب ط به آن م تماها کناز

یسایی اگ و یه طبیتگز

یساااایی باه ط م بی حاا و حصااار

فرآهنازا زیاموی یهکی و کالا

ک اایسافم آب یر زا م دم اار اار

رماان تغییر د دن ااااگ و بااعاد هنااد بور ن زاا آب لو ی و لنزقاه
و تماها به هکپام گی ک ااایساافم و به کزر یا کف واها م آب
لی خا د و دمک ثر

تتالال و و هاهی نی اایسافم زا

طبیتی لرتبط باا فر هناازاا
یساااایی  ،گباایاه زاا و بمرن

افایا مدزاهی لی باخاز

بر
اگز

یساایی و

ک زیااموی یهکی دم لقیااا ح گن آب یر،

ماایاسی و اااگسام با تغییر

گهساگ لویزی رمایی ضاروم

/https://greentechsj.ut.ac.ir
26

آب  ،عنصر حیاتی

لنابب آب خایره دم ون دزه ساخافه با بور ن رمایی موبرو خاان یا و

کیفیگ آب واک م لی ت ن به  3دافه فیرهکی  ،خینیاهی و بی ی یهکی

ه بور ن به ااارعگ دم حات مخااا اااگز دم ه بور ن لنابب د ام

تقسااایم کردز کیفیگ فیرهکی و بسااافه به ب  ،طتم و میا لی باخااااز

اید زاهی یظیر فر هد کنب د آب خاایره  ،عان دااافرااای به آب

لرب ط به ااا فی،

آخااالیایی و بما خاافی لنااااه  ،کازد کیفیگ آب  ،کازد لاهرهگ
آب و کازد ت صاای

لنابب لایی بر

ت اااته آب خااان یا که ه

 ،pHلوف

ه ن و ذیرن برمای کردز دم حایی که ور د ها عان ور د

لیکرو مسااییسااام زاا بیناام گ دم آب ها

ل مد تماها ل م و لنیگ رمان لی باخاز

ییااگ بی ی یهکی بر

آب

تنیر اگز

ذر ق ییسااگ سر بگ هیم کشاا مزاهی که گ یظر لنابب آب خاایره
ت یااهی ک بی برک مد م زسااافناا یساااباگ باه یاگ کنفر ها

کیفیگ خااینیاهی م لی ت ن گ طرهق لشااازا

گ

لرهاگ

فصاااد د میاز ک ر کشاا مزا ویشاارففه لروگن گ لیر ن فر و یی دم

با ومود به رن بیسگ و هکم  ،کنب د آب دم ار ار رمان با ارعفی بی
ااابقه زنننان دم حات تک یر ااگز سرن خاان کرن گلی و ی ااایا
آب و ز هی وضاع م باتر کردن اگز

لناابب آب خااایره تنااهاا وااهر برک مد م زسااافناا دم حاایی کاه ک ر
کشاا مزا دم حات ت اااته  ،به وهژن کشاا مزا آفرهقاهی  ،گ کنب د
نی لنابب می لی بریاز

چشمگی در مقدار ،در
تغییات
ر
1ز4ز چهار عامیل که باعث ر
ر
دسیس بودن و کیفیت آب یم شود عبارتند از:

رفناعی ،فصااد و

گ کشاا مزا با کنب د آب موبرو

خاااایاا و دم و کر دزاه  26 ،1990کشااا م باا لنن ع رنتیاگ 300
لی ی ن یفر با کازد آب ل ره خاایاز وید بینی لی خا د که تا ااات

 .3تغییر کامبر گلی و یف اب یری

 2050دو اا ن رنتیگ رمان به ی عی با کنب د آب موبرو خا یاز ت ییا

 .4فقر رمایی

زا

آب خایره ل ر د بر

لصارف یساان ،ییاگزا

دم دزه  1950تتا د یگشااگ خاانام

ینی

دم لقیااا لو ی  ،ه

1ز2ز4ز کمبود آب

فرزنگی و ییاگزا گهساگ لویزی به اارعگ دم حات کنب د ااگ.

 .1مخا رنتیگ
 .2تغییر

نظی زیر مواجه است:
های ر
2ز4ز جهان با چالش ی

ل د ذا هی که حاود  ٪70آب خاایره رمان م لصاارف لی کنا ،دم
ماام عاالاح لشاااکال عنیقی م بر

کاای دن

یسااایی دم دااافیابی به آب با کیفیگ هناد لی کناز تا گلایی که

لترض کزر ر م د مد و با د لنه واایتی گ یشاتابا  ،ویی لنزقه
ااگ که به خاا توگ تنثیر ر م لی سیردز مخاا کنفرت یشاان رنتیگ

یف ییم بر ه ع لح ذ به کنیم و ها با آیما ااااگسام خ ا هم ،یسااح زا

دم بر بر لقادهر لواود

آهناان لیر ثی گ لناابب آب مو باه کاازد و ت رهاه خاااان م باه م لی

و ینی ت ن آن م باون ع ه انگی کنام سا خگز

بریاز
سر ه بور ن زا رمایی آب عناتا به کنب د آب یسابگ د دن لی خا د
 ،لا دم برکی گ لناطق رمان  ،ه لشکال به دییح عان لاهرهگ آب
اگ که لننر به کنب د آب لی خ د.

گ لنابب آب خایره دم لرکر ه لشاکح ااگ
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ی
2ز2ز4ز عدم ر
آشامیدی ر ی
ر
بهداشت
تمی و رسویس
دسییس به آب
با ور د تالش زا بی

ین ی ،تقرهبا 2ز 1لی یامد یفر گ آب آخالیایی

4ز2ز4ز مدیریت چند تکه و نادرست آب
لااهرهاگ بی

ین ی و ل ی لناابب آب بااون ت راه کاافی باه لاازیاگ

تنیر2 ،ز 2لی یامد یفر گ بما خااگ کافی برک مد م ییساافنا و  4لی یامد

لواود و و بسفگی لفقابح عنالر رکه آب طبیتی  ،به خک ی ور کنان

یفر گ کالا فاضاالب برک مد م ییسافناز کساایی که بیشافره می م

و بر اااا ییاگزا و عالهق آیی ینان خاان ااگز اایاااگ زا  ،بریاله زا

لی کشانا فقر زسافنا  ،به وهژن گیان و ک دکانز ااا یه حاود  5تا 10

و ا لا ضااا و یقیب بیا د لی کناز ل اااسااا ضااتیظ با و اهظ

لی ی ن لرگ به بینام زا لنفق ه گ آب لرب ط لی خا دز ه مویا با

ماابفی و لسااات ییاگ زاا لفاا کاح لننر باه تالف بسااایاام

گ لناابب

فر هد کنب د آب و کاازد اااارلااهاه ساا م دم م اه کاالاا آب و

کنیااب خاااان و لاایب بریاالاه مهر و لااهرهاگ لنزقی و هکپاام اه لناابب

فاضاالب  ،حفنا مخا ک زا کردز رمان با ور د تنان ثرو و فناوم

آب لی خا یاز ب د زا واایتی گ رالته لایی لاینا اااگلان زا

ک د  ،یف یسافه ااااای تره ییاگزا

یساایی رنتیگ ک د م برآومدن

کناز

آب یقد د میاز گ یظر یماد  ،کال لشاا صااه لاهرهگ آب رمایی دم
م ا اگ دم حایی که دم واهه اردمسنی ور د د مدز ه هکی گ د هح

3ز2ز4ز افت کیفیت آب
به عن ن ه

ذیر دویفی 23و ب د زا کص ا لاای به ط م ابح ت رمی دم لاهرهگ

هناد خاا م

یفینه لسافقیم گ لانتفی خاان  ،خامریشاینی  ،مخاا

خااامرزا برمگ و تشااااها کشااااومگ  ،لقادهر عظینی گ آ هنان زا
لساافقینا دم آبر ن زا ت یه و به بساایام

گ ااافرن زا آب گهرگلینی

24

رمایی آب

اااگز بر

یظم ب شاایان به کایه ل مد

گهاد بیشفر گن اگ.

5ز2ز4ز کاهش تخصیص منابع مال

یشاگ لی کناز ا لا کنفرت گبایه و کنفرت آی دسی بسایام عقه لایان

ت صااای

ااگ و دم یفینه باعد کازد اارهب کیفیگ لنابب آب خایره اازوی

ط م لا ون کازد هاففه ااگز به وهژن کشا مزا دم حات ت ااته گ ه

و گهرگلینی دم رمان لی خا ا دز هافف ت دن زا بکر آب خااایره دم

کازد می لی بریاز یفظام لی مفگ که ب د کصا لای ه کسار م

رمان یادم ااگ و هافف دمها ه زا ها مودکایه زا ذیر آی دن به زنان

ربر ن کنا  ،لا ه

لر تا حا ابح ت رمی لوقق یشاان ااگز اایسافم

یا گن یادم اااگ .تنثیر آن بر ااااللفی یسااان  ،به وهژن دم ک دکان و

زا فت ی تنلی آب  ،اااروهه زا بما خاافی  ،آبیام  ،گزکشاای ،

لویط گهسگ ،ذیر ابح لواابه اگز

کنفرت ااایح  ،تصاافیه وساانایازا و حفا گ گ ح گن زا آب به دییح

لاایی باه وروین زاا و بریاالاه زاا آبی گ و کر دزاه  1980باه

کنب د ب دره دم حات کر ب خاااان ااااگز کازد بیشااافر لی ت یا
لاالا ربر ن یاواهر
ااارلاهه سا م راها بر

هناد کنا و لنیگ عن لی م به کزر بینا گدز
ثبا و مخااا کالا بر

تنلی ک ااافه

زا حات و آهنان ل مد ییاگ اگز

Non Governmental Organization

23

)World Water Council (WWC

24
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د له ت رهه ک ااایساافم زا  ،گ بی مفف س یه زا آبر  ،رابناهی

گیندگان و مردم
6ز2ز4ز عدم آگایه توسط تصمیم ر
آب لر باهمی ت قی لی خا د  ،گهر زنیشاه به وف م دم داافرا و با
گ یقاط رمان

کیفیگ اااگز ه تص ا م حفی تا گلایی که دم بساایام

کنب د آب به و تیگ تباهح خا ا د ها تا گلایی که کیفیگ به اااازوی
باتر خا د که آب م ذیر ابح ااففادن کنا  ،زنننان د له د مدز مااایه
زا  ،ااایساافم زا آل گخاای  ،ینن زا حرفه

و  NGOزا به

رنتیگ یساایی ،طغیان لاک فرزنگی ،برزم گدن مویا ماا ب سا م
و آیا دسای لاناااباب آب (بااه عانا ن لا ااات 1998 ،Falkenmarkا
 )2000 ، Gleickزناه خااا زاا بر بمرن برد م بید گ حاا و
لاهرهگ ضتیظ لنابب آب خیره
به زرحات آب ه

اگز

لنبب تناها واهر ااگ بنابرهان ک ن ها یاک ن تا ون

لساا ح آب و بور ن زا لت ق ت ره کافی یشاان یا دن یاز زم لردن و

ااففادن گ آن لکان واهر ااگ لا باها د یساگ که آها بر

زم تصااانیم سیریااساان آب م گ وی هاگ کنی برک مد م لی کنناا و دم

زا ک د به یا گن گهاد ها کم آب د مهمز لسات ه اااا و را و حفی

یفینه اایاااگ زا عن لی یاکافی به ور د لی آومیاز اارلاهه سا م

خاها لترح ه موگزا رماییان لی باخاز

یاکافی و عان بریاله مهر بر

آهنان بیایگر ه ضااتظ اااگز واها م

کرن گلی به دییح کنب د آب دم لترض تماها ر م د مد و بساایام

تالی ییاگ

کنب د آب باه ط م راا لردن فقیر م می لی دزاا و زاا ف ت ااااتاه
گ

داااافیابی به ه

رمایی بر

ازر واها م آب بر

فر د فقیر بسااایام

رمان گ تماها و ع ه بی عن ی بی طالع زسفناز

لمم اااگز ااااگلان ل ح لفوا ککر کرد که بید گ  2لی یامد یفر دم

ی
ری
جهای
انداخت صلح و امنیت
7ز2ز4ز به خطر

لترض کزر کازد داافراای به لنابب آب خایره زسافنا و حا ح گ
زر ماام یفر ها

آب اانا بنا

ااااای گیاسی  ،واهه و اااا بنیان فصااد رالته و

لویط آن اااگز کازد دم دااافرا ب دن به ط م فر هنان
لنیگ م دم بسایام

لا م و

گ لناطق رمان تماها لی کناز بیشافر کشا مزاهی

که با کنب د آب موبرو زسافنا ییر گ بی ثباتی اایااای  ،تند رفناعی
و یاآم لی زا عن لی می لی بریاز برکی بال ییر خاازا دمسیر زا
ک یی  ،رناا زاا فر اه
فر لرگ ل ی و بی

و بی اه

ب دن یااز دمسیر زاا

گ یقاط رمان زساافنا ز حح کفالفا

داافرا ییساگز ااا یه لی ی ن زا یساان دم ثر اایح و کشاکساایی گ
بی لی مویاز وزی یفینه کنب د ل فی ها لرل آب ااگز دم دییا
راالتاه رماایی و و بسااافگی لفقااباح  ،زی که ینی ت یاا دم لقااباح
تماها

ه لشکال لرکر

اگز

 80دملاا رمان دم لترض کزر یسابی دم بر بر لنیگ آب ر م د میا و
لنیگ آب یاخای گ کزر تی لاینا فاضاالب لانتفی و یفشاام آ هنان زا
باه عن ن ها

ااید لنزقاه هی بر

حف ت ااااتاه وااهاا م دم لنااطق

آب باه لتناا و تی و لتناا کاالاح ک ناه وااهاا م بر
ضروم

دم ل مد آب لشاافرک بید گ  300ح گن مودکایه بی ین ی زن گ دم

سسافردن و لشاکال لرل دم لان باخااز آب دم بسایام

آب خیره تا اات  2050ر م ک زا سرفگز

لنتفی خناکفه خان اگز

ین ی آب  ،بشااکه زا و دم زساافنا که آلادن

یفنام دم زر یوظه دم بساایام

یفر حفناا تواگ تانثیر کنب دزاا لرل هاا تکر م

گ

ت ااااتاه وااهاا م

اگز

توگ فشاام یاخای گ ه لشاکال و زنننی
دمااگ ب ،ح گن راها

ه عان لاهرهگ لصارف

گ اایاااگ آب واها آلان ااگ که زاف آن

اففادن واها م و لاهرهگ آب لی باخاز
خااا م

رماایی آب دم ااااات  1996باه عن ن تااق فکر بی

ااایاااافگا م آب  ،رمگ لشاااومن  ،کن

ین ی

 ،حناهگ و فر هد آسازی

لردن و به وهژن تصانیم سیریاسان دم ل مد لساا ح رمایی آب تناایه
خاز
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آب رمایی ت اااته شاام یا گ آب  ،گیاسی و

وی هگ لاا ی خاا م

لویط گهسااگ دم رن آهنان ب دز ه

ب د که

وی هگ یفینه لص ا به

دم ویی لننب رمایی آب دم لر کد تمیه خاا و خا م م ل ظ کرد
شام یا گ رمایی آب م ت ااته دزاز دم عاللیه لر کد مویا ت ااته
شاام یا گ به عن ن "ااااکف بر فتاییگ زا بی ین ی ساخاافه و
تکیه بر کرد رنتی و لنابب رالته رمایی" لش

خاز

خالح ه

دها ط یی یسبگ به کنب د آب

گیااسی هاا خااااهاا د یق تر باه عن ن

لصاااامف یساااایی و اااااهر ل ر د

گیان

تترهظ کنیمز

بتااد گهساااگ

م ه لی دزاز

لر به تتما لشاافرک ب د زا ل ف ظ گ رن ه دویگ  ،رالته و
لی کناز

گ یظر گهساگ لویزی  ،کنب د آب یه تنما لسات ه ت یه لنابب طبیتی
ییساگ ،ب که ه

واهان رفناعی ییر لوسا ب لی خا د ،گهر که لسات ه

کنب د آب متباط لساافقینی با رنتیگ عن لی و لشااکال
ل ف فی گ رن ه داافراای به ذا  ،فر هد تقاضاا بر

رفناعی

آب تنیر م و

لسا ح لرب ط به االلفی د مدز

به ط م ک ی تترهظ ااففادن واها م گ لنابب م به ه یو بیان لی کنیم
که ااففادن واها م آن یگ

ااففادن هی ااگ که ییاگزا یساح ن و

یسح آهنان م تالی کناز

عان خاناکگ رالب دم ل مد لصارف آب و لفاب ییسام آب دم اایسافم
زا

یساااان سر  ،لشاااکح کنب د آب م تشااااها لی کنا و دم ع ض

ت اته واها م نی ایسفم زاهی م تماها لی کناز

لنبب لواود اااگ که بر

مفان یسااان ااااااای اااگ و دم

لا م لاهرهگ ک ب  ،فقط ابح تناها ااگز لاهرهگ ز خاننا آب
وید خارط ت ااته واها م ااگز با لاهرهگ کامآلا  ،آب یقد لمنی دم
تق هگ یتزاف واهر ااایساافم زا
لویزی دم بر بر تغییر

لی کناا و ها

دمک راالب و هکپاام اه گ تتاالاح بی

م دم ت اته  ،لاهرهگ و اففادن گ لنابب آب لش

لی ت ن باه عن ن تاالی آب بر

آب ه

ع م وااهاا م وینیااسی زاا دمک فرآهناازاا زیااموی یهکی م ترکیاه

ب د کصا لای ییاگ د مد و یقد زا و لسات ییگ زا حالیان ل ف ظ

زیم آن م کاللااه وک تان تترهظ کنیم واها م آب م

تالی لا ون آب تنیر بر

لشامکفی دم ایااگ سا م و تصنیم سیر لی باخاز

ه

1ز3ز4ز تعریف پایداری

اااگز سر ب

فصااد

آب  ،ت گهب عاد یه زرهنه زا و لر ها ت ااااته لنابب آب و موهکردزا

لویزی  ،فصاد و رفناعی واها م

3ز4ز پایداری آب چیست؟

تتامهظ واها م آب لتن

ت ره به بتاد دهگر ت ااته واها م  ،لاینا بمرن وم

ااففادن گ

رفناعی  ،فصاااد و گهسااگ

ارهب و ذیر ابح وید بینی د مد.

با ه حات  ،لفم ن ت ااااتاه واها م تالش زا دهگر م بر

25

زاف ت ااته واها م خاشام

هناد دااافرااای زنگایی به لنابب آب تنیر و واها م دم کنام لاهرهگ
لااویم و کامآلا آب لی باخااا زدم کنام ااااهر  SDGزا  ،زاف ه
ااگ که به بمب د کیفیگ گیاسی لی یامدزا یفر دم اار اار رمان کن
کناز

لاهرهگ

بمفر لویط آب گ طرهق اایااافگا م لناااه و اافر تژ زا بریاله
مهر دوباامن تق هاگ کردن و ینااهاایگر سسااافرش لمم لااا ت لااهرهاگ
هکپاام اه آب ااااگز لااهرهاگ وااهاا م لناابب آب یاه تنماا باه لتناا تاا ون
یالواود اایسافم زا واها م گ یظر رسانی و بی ی یهکی ااگ ،ب که
)Sustainable Development Goal 6 (SDG

25

به آب تنیر و بما خاگ کفصاا

د مد و

/https://greentechsj.ut.ac.ir
30

آب  ،عنصر حیاتی

1ز3ز4ز راهکار های اولیه و متداول پایداری برای مدیریت و
استفاده کارامد از منابع محدود آب

سازی فر د لی ونا میا که زا ف واها م و کام هی دم ااففادن گ لنابب

1ز1ز3ز4ز مدیریت آب

طبیتی به ط م ااااااای باهکاهگر لففاو زساافنا و ها ه

فر هد رنتیگ  ،فر هد آی دسی  ،خمریشینی و باومزا ذ ط دم ل مد
فر و یی آب لنزقاه

و تن ع آب و ز  ،لناابب آبی م تواگ فشاااام ر م

لی دزااز زناه ه ع لاح تصااانیم سیریااساان و مزبر ن لو ی م باه
ااید لی کشاااا تاا گ موهکردزاا
آهنان

واها م بر

بفکاام لااهرهاگ آب بر

لنزقه ااففادن کنناز دم بسایام

توقق

گ کشا مزا دهگر

تص م ینی خ د که فر و یی آب دم آهنان ثابگ باخاز لاهرهگ کامآلا آب
لی ت یاا بور ن زاا آب م تواگ تانثیر ر م دزاا  ،باا دم یظر سرفف
ل ض عا لرب ط به آب لاینا تغییر
لاهرهگ تقاضاا آب ه

آب و ز ز

م ن ل ثر ااگ بر

داافیابی به ه

لقاب ه با اید زا فت ی

م ن حح ط یی لا بسایام لمم

اااگ  ،گهر ر لب اا دزا گهسااگ لویزی و فصاااد م گ کازد
لصاارف آب دمهافگ لی کنناز م ه ه

داااافیاابی باه ها

م ابگ با هکاهگر لی باخااانا .لا ثابگ لی خاا د که کامآلا دم و ب
لی ت یا باعد اااففادن واها م دم زنگان اااففادن گ لنابب آبی خاا دز
لنظ م ااااففاادن کاامآلاا دم و ب ر سیر

گ زرس یاه ت فاا مفاازی دم

ااففادن گ آب لی باخااز نی لتیام لی ت یا گلینه عنح لتق یی م
هناد کنا و آن م به عن ن خارط گن بر
به وهژن بر

واها م دم ل مد لنابب آب

ل گ زا ت اااته هاففه دم یظر سرفگ.به لنظ م ر سیر

گ ضرمزا مفازی ،اففادن کام لا گ لنابب آب باها بر

زر یسح ذایه

موهکرد لایاسام و واها م ویروگ

طبق سر مخا به موگ ااگلان ل ح دم حایی که ویشرفگ شنگیر دم
فر هد داافراای به آب آخاالیایی تنیر و ااروهه بما خافی حالاح
خاان ااگ  ،زن گ زم لی یامدزا یفر  -عناتا دم لناطق مواافاهی  -فا ا
ه کالا

ااااای زسافناز دم اار اار رمان  ،گ زر ااه یفر ه

آب آخاالیایی ااایم داافراای یا مد  ،گ زر  5یفر دو یفر لکایا

یفر به
وییه

خاساف دااگ با آب و لااب ن یا میا و بید گ  673لی ی ن یفر زن گ

و تی دم بر بر ه بور ن اگز
دوم خاااان گ تنرکر بر ه

زا ف دم

خ دز

و یشاان دزنان تغییر گ موهکرد اانفی لاهرهگ آب لی باخااز حفا گ و
لاهرهگ تقاضاا بر

2ز1ز3ز4ز استفاده کارآمد

لااف ع آگ د یناان لی دزنااز دم حااییکاه بید گ 7ز 1لی یاامد یفر کاه

زاف به عن ن تتادت عرضاااه و تقاضاااا و

موهکرد راالب  ،هکپاام اه و ب ناا لاا دم لااهرهاگ

دمح ضااه زا مودکایه

گیاسی لی کننا لصاارف آب آیما بید گ

لیر ن لصرف افایا مد اگز

تقاضااا ،تغییر رمگ لاهرهگ واها م آب لی باخااا که دم و ب گ آن به
عن ن لساایر یرن 26هاد لی خاا دز بر

لاهرهگ کام لا گن اااگ که

لوققان و ااایااااگ سا م ن لویط گهسااگ بر
27

لیف ینا گ اایسافم زا وشافیبایی تصانیم

حح اید واها م
ااففادن کنناز به ط م

ک ی ،ه اایسافم طالعا م گ لنن عه د دن زا گهساگ لویزی و
رفناعی بر

تنرهه و تو یح  ،خاابیه ااااگ و تنساام بر

مگهابی

سرهنه زا و انامه زا ترکیه لی کناز

Soft path

26

)Decision support systems (DSS

27
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بر اااا طالعا  ٪68گ رنتیگ رمان به بما خاگ ااااای داافراای

3ز1ز3ز4ز تصفیه و بازیافت آب و فاضالب
باگهافگ آب خالح تصفیه فاضالب خمر بر

دوبامن ور کردن لنابب آب

خیره ل ر د اگز لیر ن آب ابح ت رمی ت یاهی باگهافگ و اففادن
لناد م د م لی باخا لا باها ضن ه کام ت ره کرد که ه آب بر
ه کام باگهافگ لی خ د و طبق افایا مد آب باگهافگ خان دم ه
ازوی ر م لی سیرد تا دم گلینه

لنااه اففادن خ دز با فر هد

د ید و دمک دم ل مد لواا آب باگهاففی (به عن ن ل ات  ،کازد
فشام بر مو لنابب ل ر د آب) ،برکی گ بریاله زا باگهافگ آب دم
کش مزا دم حات ت اته ینان لی خ د به کص

دم گلینه کشاومگ

که ییاگ به آب بسیام با کیفیگ یا مد و گ کالا زا واهی تر آب لی
ت ن بر
فاضالب بر

ه

لر اففادن کردز طیظ وایتی گ فناوم زا تصفیه
دافیابی به آب باگهاففی با کیفیفی که ذ ه گ

افایا مدزا ل ر د دم آب آخالیایی ییر برتر د مد ،دم دافرا لی
باخاز لا به دییح یگرش لنفی م رب به آب باگهاففی حفی دم کش مزا
کم آب گ آن به عن ن آب آخالیایی اففادن ینی خ دز

د میااز باا ه حاات  ،فقط  ٪39گ ه رنتیاگ رماایی باه اااایسااافم
بما خفی هن دافرای د میا ،که خالح رنب آوم  ،دملان و اففادن
یماهی و ها دفب هن آن ااگز اایسافم زا فاضاالب یاکافی و ل اگن
ااپفی

که به ط م ک ی ضاتیظ طر حی و یگما م لی خا یا لننر به

آی دسی آب زا اازوی و گهرگلینی با تنثیر

را بما خافی خاان

یاز به ط م ک ی  ،آی دسی زا با ع لح بینام گ یاخای گ دفب فاضاالب
زا تصافیه یشاان دم مودکایه زا مزا لی خا یا و ه باعد آی دسی آب
و کازد کیفیگ آن و زنننی

یفقات بینام زا کزریاک لی خ دز

5ز1ز3ز4ز روش های نوین در آبیاری و کشت کشاورزی
کشااااومگ بر

ت ییا ذا ه

ضاااروم

ااااگ و ییاگ به آن به دییح

فر هد رنتیگ زر موگ دم حات فر هد لی باخاا لا کشااومگ هکی گ
د هح ل ا ی کازد آب و تنرت حنم لنابب آبی لی باخااا 70.دملااا
آب ابح اففادن لرف کشاومگ لی خ دز گ طرفی دهگر عالون بر ه
لصارف گهاد به دییح ااففادن گ ک دزا و اان ن خاینیاهی دم کشااومگ
اابه آی دسی مو یاب زا اازوی و فگ کیفیگ آب خایره لی خا دز
دم کشاااومگ لی ت ن با لاهرهگ و اااففادن کامآلا گ آب و خاای ن زا
ی ه و بفکام

ی
همگای
4ز1ز3ز4ز بهداشت
دم ل مد بما خاگ ،ه

لر بر را اااگ بما خافی دفب یساان گ تناا

یساایی لفنرکر لی باخاا (به عن ن ل ات تصاا

فاضاالب ،تصاا

ایسفم اپفی  ،ت یگ تم هه با د ت ها س د ت ارو خیان) []21ز

دم گلینه آبیام  ،ه لیر ن لصرف آب م کنفرت کردز
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9ز زناه سیر

4ز4ز اهداف
سازمان ملل و توسعه پایدار
باشد :

28

تا سال  2030به ررسح زیر یم

بیناامهماا لنفقاه گ طرهق آب و اااااهر بیناام زاا

و سیر د م واهان هاباز
10ز تتا د لرگ و لیر و بینام زا یاخای گ ل د خاینیاهی کزریاک
و آی دسی ز و آب و کاک به لیر ن ابح ت رمی کازد هاباز

1ز تا ااات  ،2030داافراای رمایی و عاد یه به آب آخاالیایی ااایم و
لقرون به لرفه بر

زنه هناد خ دز

11ز کازد تتا د ابح ت ره لرگ و لیرزا و تتا د فر د آاایه دهان و
زنننی کازد دملااا کسااام

2ز تا ااات  ، 2030داافراای به بما خاگ لناااه و عاد یه بر

زنه ،و

واهان د دن به لاف ع باگ  ،ت ره وهژن به ییاگزا گیان و دکفر ن و

فصاااد یاخاای گ بالها  ،گ رن ه

بالها لرب ط به آب ،با تنرکر بر حناهگ گ فقر و لردلی که دم خر هط
آایه واهر زسفناز

3ز بمب د کیفیاگ آب باا کاازد آی دسی ،گ بی بردن ت یاه و باه حاا اح
مااایان یفشاام ل د خاینیاهی و ل د کزریاک ،به یصاظ مااایان یسابگ
فاضالب تصفیه یشان و فر هد باگهافگ و اففادن لناد هن آنز
4ز به ط م ابح لالحظه

بمرن وم

ااففادن گ آب دم تنان ب د زا

فر هد هابا و گ برد خااگ واها م و تنلی آب خاایره بر

مفب کنب د

آب طنینان ویا خ د و لیر ن ابح ت رمی گ کنب د آب کازد هاباز
5ز لااهرهاگ هکپاام اه لناابب آب م دم زناه ااااز ه ،گ رناه گ طرهق
زنکام فر لرگ دم ل م یرون ،ویادن ااگ خ دز
6ز ک اایسافم زا لرب ط به آب ،گ رن ه ک ن زا ،رنگح زا ،تا ب زا،
مودکایه زا ،افرن زا گهرگلینی و دمها ه زا لوافظگ و باگهابی خ دز
7ز زنکام زا بی ین ی و حناهگ گ رفیگ ااگ بر

کش مزا

دم حات ت ااته دم فتاییگ زا و بریاله زا لرب ط به آب و فاضاالب ،گ
رن ه برد خااگ آب ،خاایره ااااگ  ،بمرن وم آب ،تصاافیه فاضااالب ،
باگهافگ و اففادن لناد سسفرش هاباز
8ز گ لشاااامکاگ ر لب لو ی بر

بمب د لااهرهاگ آب و فااضاااالب

وشفیبایی و حناهگ خ دز

Sustainable Development Goals and UN-Water

28
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راها و ز خاننا گن ااگ که بف یا خامرزاهی هن  ،لقرون به لارفه
و لقاون با خر هط گیاسی ابر و یمان ب د گ یظر فرزنگی هناد کناز

خمرزا با موهکرد راها

خمر واها م به خمر سففه لیخ د که دمآن لیر ن لصرف یری  ،آب و
لنابب تناها یاواهر حا ح لنک اگز لردن ااک دم ه س یه خمرزا
کنفره لیر ن لصاارف یری  ،آب و تالف ل د ذا هی و سرلا م د میاز
دم یفیناه ،آی دسی آب و ز و ت ییاا سااگزااهی لرااار لاایناا لفاان هاا
کرب د کسایا بسایام واهی
مریساافر بر

ااگز لازاله خامر واها م م آ ا مهنامد

ی ساافی بام دم کفاب ک دش توگ عن ن اااااکف

1ز5ز معنای شهر پایدار

خااامرزاا بر

بید گ یینی گ لا دم خامرزا گیاسی لیکنیمز تا ااات  ،2050دو اا ن

لتنام یی

کح لردن دییا5 ،ز 6لی یامد یفر ،خامریشای ک زنا ب دز ت ااته واها م

طر حی هنگ یه خاامرزا ب دز خاامر واها م باها به س یه

باون تغییر دم یو ن ااااکگ و لاهرهگ فرااازا خاامر

ابح توقق

ییسگ.

آهناان

ااااایمر دم ااااات  1987لزره ین دز بتاازاا

ن وح ف دویف ن خارکگزاهی تناایه کردیا که زافشاان

کنفره و بسافگی م به لویط ویر ل ن ک د و لنابب آن د خافه باخااا به
خاااک ی که یری ل مد ییاگ ک د م گ لنابب و یری تناهاواهر (لاینا

مخا ارهب خمرزا که یفینه فر هد رنتیگ و لمارر

اگ ،لننر به

ویشارفگ و ت ااته برمسشامرزا ،29به وهژن دم کشا مزا دم حات ت ااته،
خااان اااگ و لو هزا گ ذهیشاای دم حات تباهح خااان به ه

رنبه

ابح ت ره گ گیاسی خمر زسفنا.
واها م کردن خامرزا به لتنا

هناد فرلاگزا خاغ ی و لساک

هن و

لقرون به لااارفه و هناد ر لب و فصااااد لقاون ااااگز ه خاااالح

یری ک مخااایا و یری باد) تنلی کنا و کنفره فشاااام و مدوا
گهساگلویزی م دم ویر ل ن ک د با ی بگا مدز دم یفینه لویطگهساگ
اادم ک زاا ب د تانثیر

لرب طاه م لنااد باهط م طبیتی دم لاا گلاان

ک تان حیا یناها و وساانایازا حالااح گ فتاییگزا

30

اارلاهه سا م دم حنح و یقح عن لی  ،هناد فراا زا عن لی اابر و
بمب د بریالهمهر و لاهرهگ خاامر به موشزا لشااامکفی و فر سیر

وساااناایاازاا ذیرااباح بااگهاافاگ ،دم ها

اگز

یری سرددز دم یفینه ،اامم تنثیرسا م خامر دم تغییر

رنتیاگ رماان د ناا دم حاات فر هد ااااگز بر

آن کاه زناه فر د

یسااایی بهط م

لاااویم لااهرهاگ سردد تاا آی دسیزاا کااک باه حاا اح برااااا و گ
وساانایازا با کن

بف ینا لو ی بر

د من سردد که

مهر یا لگان کام  ،کنپ اااگ ت ییا خ ا د و ااااهر
فر هناا تترهظ خاااان تبااهاح باه
آب و ز هی

به حا ح لنک لیمااز

گیاسی د خاافه باخاانا ،لا ییاگ به هناد خاامرزا

لامن و واها م د مهمز بر

بقا و ویشرفگ زنه لا،ه

بریالهمهر خمر
Mega-cities

29

)Effective Microorganisms (EM Technology

30
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های که شهرها و جوامع پایدار دنبال
2ز5ز هدف ی
یمکنند شامل موارد زیر است :

یاخای گ بالها ،گ رن ه بالها لرب ط به آب ،با تنرکر بر حناهگ گ فقر
و سرونزا آایه واهر تا اات 2030ز

6ز2ز5ز کاهش اثرات زیستمحییط شهرها:

1ز2ز5ز مسکن ایمن و مقرون به رصفه:31
حصا ت طنینان گ داافراای زنه به لساک لناااه ،هن و لقرون به
لرفه و کالا

ااای و متقا لناطق گ ذهیشی تا اات 2030ز

عمویم ایمن ،شامل خدمات و امکانات الزم:

فر زم کردن اایسافم حنحویقح هن  ،لقرون به لارفه ،ابح داافراای
زناه ،بمب د هننی م نزاا باه وهژن گ طرهق سسااافرش

حناحویقاح عن لی باا یگاازی وهژن باه ییااگزاا سرونزاا آاااایاهوااهر،
بای ن ،ک دکان ،فر د د م

لاهرهگ وسنایا خمر و ااهر ل مد تا اات 2030ز

7ز2ز5ز فراهم کردن دس ه ه ه رهییس به فز ه ه ههاهای س ه ه ه یهی و فز ه ه ههاهای

2ز2ز5ز سیستم حملونقل پایدار و مقرون به رصفه:32

و وااهاا م بر

کازد تاثیر

لنفی گهسااگ لویزی خاامرزا با ت ره به کیفیگ ز ،

فر زم کردن داافراای رمایی به فراازا اابر و فراازا عن لی ل ،
فر سیر و ابح دافراز

8ز2ز5ز برنامهریزی توسعه میل و منطقهای مستحکم:

لت ییگ و اایننا ن تا اات 2030ز

3ز2ز5ز ش ه هههریس ه ههازی پایدار ،ش ه ههامل تمایم امکانات و خدمات

حناهگ گ وی یازا ل بگ فصاااد  ،رفناعی و گهسااگ لویزی بی

الزم:33

لناطق خامر  ،یینهخامر و مواافاهی با تق هگ بریاله مهر ت ااته
ل ی و لنزقه

فر هد خااامریشاااینی فر سیر و واها م و رفیگ بریالهمهر و لاهرهگ
ااک یفگانزا

یساایی لشاامکفی ،هکپام ه و واها م دم زنه کشا مزا تا

اات 2030ز

ی

تق هاگ تالشزاا بر

گیی امکانات و
های برای دربر ر
9ز2ز5ز پیاده سازی سیاست ی

خدمات مورد نیاز ،بهرهوری منابع و کاهش خطر فجایع:
فر هد ابح ت ره تتا د خاامرزا و اااک یگسانزا

4ز2ز5ز حفاظت از رمیاث فرهنگ و طبییع جهان:34
حفاا اگ و ل یگاهد خاااف لیر

ز

رر
فرزنگی و

طبیتی دییاز

یسااایی با ت اک و

اااایااااااگ زاا و بریاالاهزاا هکپاام اه دم رماگ فر سیر ب دن،

بمرنوم لناابب ،کاازد و یزبااق باا تغییر

آب و ز هی ،تاابآوم دم

بر بر بالها و ت ااااته و رر تا ااااات  ،2020لزابق با ام ب خااامر
ااااناا

5ز2ز5ز کاهش اثرات نامطلوب فجایع طبییع:35

بر

رالبِ کزر

کاازد کزر بالهاا گ  2015تاا  203036کاه ها

لااهرهاگ

بالها دم زنه از ه اگز

کاازد ااباح ت راه لیر ن لرگ و لیر و تتاا د فر د آاااایاه دهاان و
ضاارمزا لساافقیم فصاااد یساابگ به ت ییا یاکای

د ک ی رمایی
31

Safe and affordable housing
Affordable and sustainable transport system
33
Inclusive and sustainable urbanization
34
Protect the world's cultural and natural heritage
35
Reduce the adverse effects of natural disasters
32

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030

36
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10ز2ز5ز حمایت از کشورهای ر
کمی توسعه یافته در ساخت-

ت رهه کرن گلی  ،گ را بیگ و گهساگواهر خامرزا طنینان حالاح

وساز پایدار و مقاوم:37

کنیمز

حناهگ گ کشا مزا کنفر ت ااته هاففه ،گ رن ه با کن

زا لایی و

تغییر

دم ییم رن ساخافه دم خامرزا ابح ت ره ااگز به ط م ل ات،

فنی  ،دم ااااکگ ااااکفنان زا واها م و لقاون با اااففادن گ لصااایم

خامر یی ه مک دم ساخافه ه

لو یز

خمر با فصاد لبفنی بر تفکر و وسا لنتفی اگز

خامر ک

ت ییا ب د ،لا کن ن ه

بما خااگ ،ماااایهزا ،متباطا و ااااهر ب دزا کالاتی کن ن واهگان
فصااد خامر زسافناز خامر یی ه مک بسایام واها متر گ ساخافه ااگ و
ه تغییر

لیت یا دم اااااهر خااامرزا ییر تفاق بیففا و دم بترااای

خامرزا ییر دم حات ینان ااگز خامرزا لسات ییگ اایاااگسا م به
لیر ن ابح ت رمی م د میا که واها م م توگ تنثیر ر م لیدزاز
به سففه ک ز  ،38خامر واها م ،مویا ت ییا و لصارف فصااد م تسامیح
لیکناا و دم عی حاات تانثیر لاا م بر رماان طبیتی کاازد لیدزااز
کشا مزاهی زنن ن لام

و عنان زم دم حات طی کردن لساایر مو

به ویشارفگ زسافنا که یی ه مک ناااات بح آنزام سام یان ااگ ،با
ه تفاو که دهگر خفبازا یی ه مک م تکر م ی
لا ه

زنا کردز

م ن ط یی دم وید د مهم و لید ییم که خامرزا کساام تی م به

بام لی آومیا ،لا یسااانزا لبفکر زساافنا و لیت ینا گ یگی کازد
ه کسااام

م دمهابنا و با ور د هنکه لا ب شاای گ فصاااد رمایی

زسافیم ،خامرزا ت یاهی تاثیر بر واها م م دم لقیااای فر تر گ لرگزا

ل یفهزا خمر ز خننا

ک د د میاااز لردن لروگن بید گ زر گلااان دهگر یگر ن کرن گلی

3ز5ز دالیل ارتباط شهرها و پایداری:

زسافناز ه اایسافم مگخای ،زنر ن با فناوم ز خاننا ،اایاااگزا

واها م و حفا گ گ لویط گهساگ دم خامرزا ینان لیخا دز با ت ره به
هنکه بیشافر لردن دم خامرزا گیاسی لیکننا و تتا د بیشافر

گ فر د

عن لی ک ب و خارکگزا کصا لای با یگیرنزا لناااه ،لیت یا به
هناد خمرزا واها م ل مد ییاگ آهنان کن

کناز

باه لنااطق خااامر یقاح لکاان لیکنناا ،لاا بااهاا تاا راا لنک  ،بااون

37

Support least developed countries in sustainable and
resilient building

Cohen

38
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کارهای براي ايجاد شهر هوشمند :
4ز5ز راه
یی
1ز م ه کالا بر

16ز م نحح زا

ایدزا خامر ز خاننا دم خامرزا خاناکفه

خان

17ز لرکر دافرای به هنفریگ عن لی
18ز لتنام ز خننا

2زم زکامزا ز خننا  ICTدم خمر و لنزقه
3زکالا لشاومن لاهرهگ وروین بر
4ز هنااد ها

19ز طر حی ز خننا یه و واها م دم عرله عن لی

خمرزا ز خننا

و حاا لسااافقاح لااهرهاگ بریاالاه بر

رر هیکردن خااامر

ز خننا
5ز م ن ححزا لاهرهگ لویطگهساگ ز خاننا بر
بر

بفکام بر

بمرنوم

یری

خامرزا و زنننی

لناطق لنتفی ز خننا

ی
5ز5ز شاخص ها و ویژگ های شهر هوشمند پایدار:
1ز تصانینا

لروگ یباهسافی آهنان ک دکان و یساح آهنان و آینه م که

دم آهناان برلیسرهناا باه کزر یاا گدز زناه لاا لسااات ت عناات فرد و
سروزی ک د زسفیمز

6ز لاهرهگ واهگان طالعا بیناماافان ،بای

ک ن و لشااومن بهلا م

آیاله (االلگ ز خننا)

2ز لنابب طبیتی باهسفی عاد یه و ل ثر ل مد اففادن ر م سیردز
3ز اففادن گ لنابب تناها خ یان ،ل مد تاهیا و تش هق لا اگ و ضننا

7ز لر کر د دن زا ز خننا

اااففادن گ لنابب ذیرتناهاخ ا یان باهساافی به حا ح برااااز لصاارف

8ز یظام ز خننا و ایسفم لنیفی

لنابب تناها خ یان یباهسفی بیشفر گ لیر ن ت ییا تناها آن خ دز

9ز بریاله مهر لایی بر

وروینزا خمر ز خننا

10ز کالا لتنام بر

ااکفنانزا ز خننا

11ز تمیه سر مش تفصی ی وروین بر

20ز هننی و لنیگ

زتا گهربناهی ز خننا

12ز م ن ححزا حنح و یقح ز خاننا (اایسافم حنح و یقح ز خاننا
) ،(ITSکام زا ز خننا)
13ز دویگ یکفرویی  ،تنام  ،لتالال  ،لا م حسااب و ورد کگزا
آیاله

4ز بر ر م

متبااطاا آگ د بی لردن و ب د لااانااف و ک یاه ااااز ه

دویفی لمم زسااافنااز لاا تن ع فرزنگی و فصااااد و لویزی م م
لییمیمز
5ز زر رالته باهساافی گلینه بما خاافی و حیاتی بیکزر م بر

تتالح

یساان زا و توصایال و خافغات و تفرهوا ااایم و اارسرلیزا و ت ااته
فرزنگی فر زم کناز

اسیاتژي براي تبديل به يک شهر هوشمند ر
6ز5ز ر
وکنیل آن:

14ز گهراااکگ فیرهکی ز خاننا (تالی آب ،فاضاالب ،گزکشای ،م ن،

کنب د ها اهنی ب دن گهراااکگزا خامر تنما لشاکح خامریشاینان

م نحح زا ز خننا یری )

ییسااگ و و اهتی زم ن ااایح ،آی دسی لویط گهسااگ ،فر هد سرلا،

15ز لاهرهگ و یا گن سیر ز خااننا آب (لشااازان ،کنفرت و تنرهه و
تو یح تنان د دن زا دمه

لکان)

کیفیگ واهی ز

یاخای گ لانتگ و تر فی

اانگی

گ رن ه ل مد

ااگ که سرهبانسیر خامرزا وررنتیگ لیخا دز یبفه یب د گهراااکگ
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لناااه لیت یا و ع ه موها دزا م باتر کنا و گهساگواهر خامرزا
م کاازد دزااز گ اااا

دهگر فر سیر رماایی ک وهاا  ،19-یاابر بر

دافرای به لنابب و لکانزا عن لی ل ف ظ و دم یماهگ آایهواهر
ر لب م به تصا هر کشایا و یشاان د د که بسایام
اایسافمزاهی ضاتیظ د میاز بنابر ه

گ خامرزا رمان

ز کنا
اار اار ه

گهااد لیکنااز عالون بر ه  ،فر هد و خاااد دمکفی دم
خامر ،به تنلی اااهه بر

لردن و گهراااکگزا ،راب آب

باام ن ،کاازد اااارعاگ مویاابزاا و تق هاگ اااااللاگ موحی لردن لننر
لیخا دز دم ه م اافا طر حان لیت ینا به را

حا

گهراااکگزا

گن ااگ که لسات یی خامر با

بفنی و ور زرهنه ،کیابانزا لن گ دمکفان ااابر هناد کنا تا گ ه

وی هگ ب شایان به واها مااگ خمرزا ک د ،آهنان خمرویا ن لروگ و

طرهق باه فر هد رااب آب باام ن بپرد گیااز ه س یاه اا لاا زنننی

یسااحزا فرد م تراانی کنناز دم ه لیان بهکامسیر م نححزا

لیت یا به بمب د اازم اااللفی و هننی اااکنان خامرزا کن

ااابر و دوااافا م لویط گهسااگ دم کنام زنکام ب دزا ل ف ظ

ل ال بینام زا تنفسی ها سرلاگدسی م به حا ح براایا و لسیر تردد

ر لب بهلنظ م دم یظر سرفف تنالی ر یه خمریشینی لیت یا لننر

ک دکان گ کایه تا لاماااه و ذیرن م هن ااااگدز لممتر گ زنه هنکه،

به هناد گهرااکگزا واها م ،لقرون به لرفه و طرفا م بر بر خ دز
لقاالاا ماااانی دم ذاه یقااط رماان دم ل رماه باا خاااا سرفف
ط فاانزاا ،فر هد دلاا ز  ،باا مفف اااازم آب دمهاا و ااااردمسنی
دمبامن وضاتیگ آهنان دم تالخانا تا گهراااکگزا خامر م لفناااه با
تغییر

آب و ز هی بمب د ب شاانا که یبفه تندزا لایی یاخاای گ

سسااافرش وهروا کرویاا ویاادناااااگ

هاانزاا آیاان م گ یظر لاایی باا

لشااکال بساایام ل ره کردن اااگز با ه حات ،سر ااار ن تنان
ب دزا ه

خامر دااگ دم دااگ زم بر

کنناا و م نحاحزااهی بر
لیت ینااا لشاااکال

ویادناااگ وروینزا تالش

گهراااااکاگزاا طبیتی م اه دزناا ،بمفر
ل ر د دم ها

اافر تژ زاهی لقرون به لارفه بر

خااامر م برطرف کننااا و گ
بمب د گهراااکگزا خامر بمرن

ببریازدم ه گلینه لیت ن گ م زکامزاهی زم ن باگسشااگ طبیتگ به
خاامرزا بمرن بردز توقیقا حاکی اااگ که گهرااااکگزا ااابر یظیر
دمکفاان ،تاا بزاا ،واامکزاا ،فراااازاا بااگ و باانزاا اااابر لیت یاا
وااا گ

بسایام

گ لشاکالتی باخاا که ر لب وررنتیگ با آن دااگ

و وننه یرن لیکناز گهرااااکگزا ااابر لیت یا لر ها گهاد بر
خامر و خامرویا ن زنر ن د خافه باخاا و ییاگزا عنان ر لب م برآومدن
کناز به عن ن ل ات ،کاخاگ دمکفان و اااهر سیازان اابر لننر به ت ییا
کساایژن و کازد کرب لیخا د و به واهی آومدن ااازم آ هنانزا

هنااد گهراااااکاگزاا اااابر زرهناه

کناا

باه لر تاه کنفر گ حاا

گهرااااکگزا کاکساافر (بفنی) دم بر لیسیرد و دم یفینه لیت یا
ارعگ ت اته خمر م فر هد دزاز
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خمرزا با موهکرد راها

ز نمونهای موفق از یک زیرساخت ی5ز7
: سی
گ ییاگزا خمر م ل مد

گ آنراهی که گهرااکگزا ابر بسیام

 دم یفینه لسف رن زنکام ب دزا ل ف ظ و،ت ره ر م لیدزا
اگز
1ز

2ز
3ز

4ز
5ز

https://www.undp.org/sustainabledevelopment-goals#sustainable-cities-andcommunities
https://uaesdgs.ae/en/goals/sustainablecities-and-communities
https://iranarze.ir/wpcontent/uploads/2021/04/11722-EnglishIranArze.pdf, Article by ELSEVIER, Impact of
sustainable design on India’s smart cities
development, Iram Akhtar, Sheeraz Kirmani
https://www.globalgoals.org/11sustainable-cities-and-communities
https://news.climate.columbia.edu/2017/1
1/15/the-sustainable-city-by-steven-cohen

گ آی یهزا خمر

بسیام

ه ی ع گهرااکگزا دم فرازا

م ه هانزا س یاس ن گ ا

گ ویادنااگ

ین یهزا ل فق گهاد

عن لی رمان ور د د مد که بهعن ن لممتره آنزا لیت ن گ وامک
 دم انگاو م یان بردز ه وامک به ک بیBishan-Ang Mo Kio
به لر ته کنفر گ

یشان لیدزا که گ یه لیت ن با لرف زرهنه

 به هناد فرازاهی، گهرااکگزا کاکسفر
خمر و خمرویا به دیبات د مدز

حا

ب دره گن بر

ورد کگ که بیشفره لر ها م بر

Bishan-Ang Mo Kio پارک

38
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مفب ییااگ زااهشاااان  ،باا دم یظر سرفف لناابب طبیتی دییاا و حیاا کردن
رفیگ آن زا لی خ یا" طالق لی خ دز

موهکرد ی آوم یه

گهراااکگ زا عن کرد و یتزاف واهر ،واهه و ااا زر رالته ل فق
اگز
بر

ل رمه با ایدزا آهنان ،لاناهب و گهرااکگزا لا باها به موگ

خ یاز به ه لنظ م ،باها ف آوم زا واها م و ی آوم یه م تروه دزیم
و داافراای رمایی و بر بر م به طالعا و باگ مزا لایی ترانی کنیمز
ه

لر ل راه مویق ،هنااد خاااغاح و طنیناان گ هنااد ر لب وااهاا م و

ل فق دم ارتاار رمان ک زا خاز
دم دومن

فصاااد  -رفناعی کن یی که دم آن ر م د مهم  ،کسااه و

کام زا و خاارکگ زا با اید زا راها ل ره زساافنا و لنب م به
کشااظ کردن موش زاهی راها و بمفر بر

ی
اهداف که صنعت ،نوآوری و زیرساخت دنبال یمکند
1ز6ز
شامل موارد زیر هستند:

مااایان به زا فی لاینا :
اگی :
1ز1ز6ز توسعه زیرساختهای پایدار ،مقاوم و فر ر
40

لایان دم ب ما م ابگ  ،فر هد و کامکرد زسفناز
ل فقیگ دم دم گ لا ب دن ااااگز

ت ااااتاه د دن گهراااااکاگزاا باا کیفیاگ ،ااباح عفنااد ،وااهاا م و

دم ط ت تامهخ ییر  ،خااارکگ زاهی که به ی آوم مو آومدیا زن من با

یتزافواهر ،گ رن ه گهراااکگزا لنزقه

حناهگ

مخا  ،فر هد ا د و دافرای به باگ م زا راها زنر ن ب دن یاز

گ ت اااته فصاااد و مفان بشاار و با تنرکر بر دااافرااای عاد یه و

ی آوم زن من ه

عالح لمم بر

گ ی آوم زن من به عن ن ه

لکاییرن ک یا بر

ماایان به ت ااته

واها م هاد لی خ ا دزکی ی گ خاارکگ زا به طره و ا لاتی عاد کردن
ب دیا که تنما لننر به فر هد اا د آن زا لی خاا بی آیکه به لساا ح
حیاطی لویط گهسگ ت رمی د خفه باخناز
دم دزاه زاا

کیر  ،عالاه

گهااد بی د یشااانناا ن و لردن بر اااارِ

ااافایا مد گیاسی بشاار ( اید زا

زنننی ویشرفگ ب نا لا

فصاد ( اهد زا

لاازاله ی آوم واها م 39به "ت اااته
راها و تکن ی ی زا ی

لوص ا

رفناعی ) و

فصاد ) لی خ د ز

زنهز

ر
اگی و پایدار :41
2ز2ز6ز تروی ههج
صنعتسازی فر ر
تروه لنتفیااگ فر سیر و واها م و فر هد ابح ت ره امم لنتگ گ
خافغات و ت ییا یاکای

لصاارف کام آلا گ لنابب طبیتی و حف لویط گهسااگ به ور د آلان
که باعدِ با مفف

لقرون به لرفه بر

و فر لرگ  ،بر

د ک ی لزابق با خار هط ل ی تا ااات  2030و

دو بر بر کردن امم آن دم کش مزا کنفر ت اتههاففهز

3ز2ز6ز افزایش ر
دسییس به خدمات و بازارهای مال:42
فر هد داافراای خارکگزا لانتفی ک

و دهگر خارکگزا ،به وهژن

دم کشا مزا دم حات ت ااته ،به کالا لایی خاالح عفبام لقرون به

راها ،موش زا

که باعد بمفر خااان گیاسی یسااان زا و
39

SUSTAINABLE INNOVATION
DEVELOP SUSTAINABLE, RESILIENT AND INCLUSIVE
INFRASTRUCTURES
40

لرفه و دذان آنزا دم گینیرنزا

مگش و باگ مزاز

PROMOTE INCLUSIVE AND SUSTAINABLE INDUSTRIALIZATION
INCREASE ACCESS TO FINANCIAL SERVICES AND MARKETS

41
42
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ی
8ز2ز6ز ر
جهای به فنآوری اطالعات و ارتباطات:45
دسییس

4ز2ز6ز ارتقای تمام صنایع و زیرساختها برای پایداری:43
واها م کردن آنزا

متقا گهراااکگ زا و لقاوناااگ لاناهب راها بر

طالعا و متباطا و تالش

فر هد ابح ت ره دااافرااای به فناوم

بهوای ه فر هد بمرنوم دم اففادن گ لنابب و ت اک بیشفر فرآهنازا

بر

لانتفی و ف آوم زا واک و اااگسام با لویط گهساگ و بهواای ه ا ن

کش مزا کنفر ت اته هاففه تا اات 2020ز

زنه کش مزا لزابق با ت یاهیزا لرتبزشان  ،تا اات 2030ز

5ز2ز6ز افزایش تحقیقات و به روز ی
ر
صنعت:
رسای فنآوریهای

فر زم کردن دااافرااای رمایی و لقرون به لاارفه به هنفریگ دم

3ز6ز سه دلیل ارتباط پایداری و نوآوری:
لزنتناا لاا باه لشااااذاح وااهاا م عفقااد د مهم  ،گهر آنزاا دم تالخاااناا تاا

تق هگ توقیقا ع نی و متقا اب یگزا فنی و تکن ی یهکی ب دزا

زرس یه تنثیر لنفی م بر لویط گیاسی ،رالته ،فصاااد و کرن گلی به

لانتفی دم زنه کشا مزا ،به وهژن کشا مزا دم حات ت ااتها گ رن ه تا

حا ح براااایناز هکی دهگر گ د هح ااارلاههسا م دم لشاااذح واها م،

ااات  ،2030اافقبات گ ی آوم و فر هد ابح ت ره تتا د کامکنان دم

ااگز لا گ یه لیت ن سفگ

ح گن توقیق و ت ااته به گ

زر  1لی ی ن یفر و فر هد لارف زرهنه

حفنات ل فقیگ بیشافر آنزا دم ی آوم

که واها م و ی آوم به هکاهگر لرب ط زسفنا؟

دم ح گن توقیق و ت اته دویفی و کص لیز

دم نا لزایته ل ف ظ ت ااط Harvard Business Review

6ز2ز6ز تسهیل توسعه زیرساختهای پایدار برای کشورهای

و  ،Deloitteلوققی دمهاففنا که ااگلانزاهی که دم واها م ویشرو
زسافنا ،دم ی آوم ییر ویشارو زسافنا ( ب صا

در حال توسعه:
تساامیح ت اااته گهرااااکگ زا واها م و لقاون دم کشا مزا دم حات
ت ااته گ طرهق حناهگ گهاد لایی ،ف آوم و فنی کشا مزا آفرهقاهی،
کشا مزا کنفر ت ااته هاففه ،کشا مزا دم حات ت ااته لوصا م دم
کشکی و کش مزا دم حات ت اته ررهرن ک

م ن م بر

ی آوم وید لی برد) لا ر ه ط م اااگ؟ لوققان نا

یظرهه لففاو

م ه لیدزنا:

1ز لوااودهاگ زاا بااعاد هنااد کال یاگ لیخااا یااز باه زناان لیر ن کاه
برکی گ ااااگلانزا گ لواودهگزا و لقرم

ز

ی عی گ واها م که

ور د د مد که ه

خااکاهگ د میا ،خا زا
،

هان م که کام کردن دم لواودن لرگزا لشاا

7ز2ز6ز حمایت از توسعه فنآوری داخیل و متنوعسازی
ر
صنعت:44

سر اااگلایی لنب م ااگ برکی گ دااف م یتنح زا واها م م معاهگ

وشفیبایی گ ت اته فناوم د ک ی ،توقیقا و ی آوم دم کش مزا دم

کناا ،به حفناات گهااد ،گ لوااودهاگ زا ک د یماان لیسیرد به را آن

حات ت ااته ،گ رن ه بهواای ه حصا ت طنینان گ ه
ایااگ سا م بر

باعد لیخا د لا بیشافر کال یگ د خافه باخایم ،تنهیا لیکناز بنابر ه

فراا لناااه

لفن عااگ لنتفی و مگش فرودن به کا زاز

که ک د م لواود به داف م یتنحزا کناز
2ز مگش یماادن باه هاانزاا رااهاا بید گ یرزاا دهگرز گ آنرااهی
کاه موشزاا وااهاا م بر

بمیناه اااااگ باه ط م وی اااافاه و هاافف

کاامآهی ،باه هاانزاا تااگن تکیاه لیکنناا ،هاان ورد گ بر
43

UPGRADE ALL INDUSTRIES AND INFRASTRUCTURES FOR
SUSTAINABILITY

زناه
44

SUPPORT DOMESTIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND
INDUSTRIAL DIVERSIFICATION
45

UNIVERSAL ACCESS TO INFORMATION AND COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY
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کاملنا ن به لازیگ آنزاتباهح خااان اااگز زنننی به حفنات گهاد
آنزا دم ل مد م ن ححزاهی بر

ااااهر لشااکال (وید بینی خااان و

وید بینی یشان) لی یاهشناز
3ز کاملنا ن خاروع به دهان کح گینیرن مگش لیکنناز زنگالی که به
ک د و به بقیه

دیبات کام هی زساافیا  ،دم یماهگ ،فر تر گ ح گن ک

خااارکاگ ،خااارکاا آن و موهاه زااهد فکر لیکنیااز ه سسااافرش،
هانورد گ رالبتر و مگخنناتر م لنک لیااگدز

innovation-are-related
 Sustainability | An Open Access Journal fromز3

زا واها م که لروگن و مد باگ م لی خا یا و بترای گ آن

زا گ یفگ ااکفه یشان یا و دم ع ض گ کرب کن ی ااکفه خان یاز-
لروگن حااود  160ی ع واااایاه یق یاه
د مد که گ به ور د آلان کم

یکفرهکی و زیبرهاا ور د

لت قی لاینا  SOX , NOXو زنننی

 CO2ر سیر لی کناز
 -ااففادن گ کم

لت قی که باعد آی دسی ز لی خا یا بر

تمیه

ر زر با اففادن گ بر زاهی که موش آن زا ،ه ییر ای ن ز و اپه
لفر کم کردن آن ااگ ز گ ه بر زا دم کشا م زاهی لاینا ی  ،کرن
رن بی  ،ز نا  ،لکره
 -حا

و یمسفان اففادن خان اگز

اااکفنان زاهی واها م با زاف ااففادن

innovation-and-infrastructure
 https://ideascale.com/sustainability-and-ز2

گ ل ات زا ی آوم ِ واها م لی ت ن به ل مد گهر خامن کرد :
 -والاافی

 https://www.globalgoals.org/9-industry-ز1

کامآلا گ لنابب که

لی ت ن گ کنپایی  46GBIیان بردز

The Green Building Initiative

46

MDPI
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گ ت ییا تا لصرف

ت ییا به لنابب طبیتی لفکی زسافنا و ه
و مخا فصاد زن گ زم ه

دذان واها م لویط گهساگ

اید برمگ رمایی با ی لایان اگز

ویشرفگ فصاد و رفناعی طی رن ساخفه با ت رهه لویط گهسگ

گ ت ییا تا لصرف

زنر ن ب دن اااگ که ااایساافم زاهی م که ت اااته آهنان لا  -دم و ب،
بقا لا  -به آن بسفگی د مد ،به کزر لی یا گدز
داافیابی به مخاا فصااد و ت ااته واها م لساف رن آن ااگ که با تغییر
دم یو ن ت ییا و لصارف کا زا و لنابب ،به اارعگ گ ثر ک ی یهکی ک د
بکازیمز کشااومگ برمسفره لصارف کننان آب دم اار اار رمان ااگ و
کن ن آبیام  48یرده

به  70دملاا گ کح آب خایره م بر

ااففادن

یسان تنلی لی کنا.
ااید زاا رماایی دذاان وااهاا م لویط گهساااگ باا

لاهرهگ کامآلا لنابب طبیتی و یو ن دفب گبایه زا اانی و آ هنان زا

مخااا فصاااد و مفان با را کردن ت رهه لویط گهسااگ گ مخااا

دااافیابی به ه زاف زساافناز تشا هق لااناهب،

هکی گ برمسفره

فصااد و ینان کامزا بیشافر با زرهنه کنفر ااگز زر ااایه برآومد
لی خ د که ه
ت

ا ن گ کح ل د ذا هی ت ییا خان لتادت 3ز 1لی یامد

به مگش حاود  1تره ی ن د م دم واهان دم ااازح زا لصاارف

کننان و کردن فروخاان و اایان لی خا د و ها به دییح ضاتظ حنح و
یقح و خای ن زا برد خاگ ،کر ب لی خا د .سر رنتیگ رمایی تا ااات
 2050به 6ز 9لی یامد یفر براااا ،تقرهبا لتادت تقرهبا اااه ااایامن بر
تنلی لنابب طبیتی ل مد ییاگ بر

حف ااب

گیاسی فت ی ل مد ییاگ

ااگز سر لردن دم اار اار دییا به لپ زا کم لصارف مو بیاومیا،
دییا اا یه  120لی یامد د م لرفه ر هی لی کنا.

سان زا لمنی بر

لشاااذح و لصاارف کنناسان بر

یا گن لمم ااگ ،زنننی حناهگ گ کشا مزا دم حات ت ااته بر
حرکگ به انگ یگ زا واها م لصرف تا اات .2030
اامم برمسی گ رنتیگ رمان زن گ بر

تنلی حفی ییاگزا

رمایی دم ااازم کردن فروش و لصاارف کننان ییر بر

هناد گینیرن

زا تنلی ت ییا و تنلی ل ثرتر اااگز ه لی ت یا به لنیگ ذا هی
کن

کنا و لا م به انگ فصاد با بمرن وم بیشفر ا ق دزاز

به ط م کالله لی ت ن سفگ:
لصرف و ت ییا واها م عبام

اگ گ ینان کام بیشفر و بمفر با لصرف

لنابب کنفرز زنننی لصاارف و ت ییا واها م دم ل مد را کردن مخااا

لصرف و ت ییا به عن ن لنبب لورکه فصاد رمایی خناکفه لی خ دز
با ه حات ،آیما فقط به اااففادن گ لویط طبیتی و بر مو کرن گلی
د له ک زا د دز طبق بریاله لویط گهسااگ ااااگلان ل ح47لصاارف و

فصاد

گ ت رهه لویط گهسگ ،فر هد بمرن وم لنابب و متقا اب

گیاسی واها م اگ.
لصااارف و ت ییاا وااهاا م زنننی لی ت یاا باه لیر ن ااباح ت رمی دم
کازد فقر و یفقات به انگ فصادزا کم کرب و ابر کن

United nations Environment Programme

ااااای

ک د بسایام کم لصارف لی کنناز به یصاظ مااایان اار یه وسانایا ذا هی

49

1ز7ز مفهوم مرصف و تولید مسئوالنه چیست؟

باگهافگ و کازد ضاااهتا به زنان

47

کناز

Irrigation
Sustainable consumption and production

48
49

/https://greentechsj.ut.ac.ir

گ ت ییا تا لصرف

43

عن ن فر د باه دیباات گیااسی بمفر باه فتااییاگ زاا

یساااایی گهااد لی

ورد گهمز
یسااایی بر

لفنااافایه ،تنان فتاییگ زا

کرن گلی زرهنه د مد ،ک ن

زاف آن تنلی ییاگزا و ها برآومدن اااااگ ک اااافه زا باخااااز گلی
خاناااان عالن کردیا که لا گ ااات  1950و مد دومن راها خاان هم،
"آیفروو اا " که دم آن فتاییگ یسااان تنثیر کامق یتادن
کرن گلی د مدز به عن ن ل ات ،فتاییگ زا

بر لویط

یسااایی باعد خااان اااگ

لیر ن یقر ض حی یا و سیازان بساایام با تر گ لف اااط ط یی لا
باخاا ،فر هد لیر ن د

کسایا کرب دم ر با اارهتفره اارعگ دم

 66لی ی ن ااات ساخافه ،آیقام والاافی
لیکرو والاااافیا

د نی گ کرب اایان (کم

لصرف و ت ییا لشکح ااگ اگ گهر لا فقط ه

ایامن با لنابب لواود د مهمز سر لا لاینا ن به لصرف و ت ییا ک د
د له دزیم ،موگ فر لی ماا که گلی دهگر ینی ت یا لنابب گن بر
تنلی ک افه زا یالواود لا م دم کفیام لا ر م دزاز ک افه زا م
فر ل ش کنیا  ،گلی لنک
بر

اگ دم و ب یف یا آینه م که ییاگ د مهم

لا فر زم کنا :آب تنیر ،ز  ،ذا و ارونان ااایز وره دهگر

وضتیگ بشرهگ ه

کن ن دم زناه راا  ،باا ااااففاادن گ ک د  ،ییفروین و

فسااافر ل ر د دم کاک لا م دم رن ساخااافه دو بر بر کرد و ه

2ز7ز چرا مرصف و تولید پایدار مهم است؟
دم حات حاضر یگ

دم آبر ن زا ر م د دن که کم

اگ که دم حایی که لا دم گلینه لقاب ه با فقر

ویشرفگ ک بی د خفه هم2 ،ز 1لی یامد یفر ییر لروگ دم فقر خاها
گیااسی لی کننااز بناابر ه  ،گ ها

طرف لاا فر د ثروتنناا م د مهم کاه

"بیشافر لی ک زنا" و گ اا

دهگر ،فر د فقیر د مهم که "به ل مد

هه

لت ق دم ز یاخای گ اا کف فسای ی) با ی

سا خااگ که بر ااااللگ یسااان  ،دها  ،ک ااایساافم زا  ،بمرن وم
کشاومگ تنثیر لی سا مد و سرن خان کرن گلی م تشاها لی کناز
بنابر ه  ،با ت ره به :
1ز آمگو یالواود یسایی و فر هد دمآلا ابح اففادن
2ز ییااگ باه کاازد فقر و تانلی

اااافاایاا مد گیااسی لنااااااه بر

کاح

رنتیگ (دم حات مخا) رمان
3ز تنثیر باومیکردیی فتاییگ زا

یسایی بر مو گلی

لا باها م ن حح زاهی ویا کنیم ز
دم و ب ،ت اک یگ زا واها م لصرف و ت ییا ه

ضروم

اگز گیاسی

ضاااروم " ییاگ د میاز عالون بر ه  ،زنه ک اااافه زا لا اااازوی

واها م به لتنا و تی آن تنما دم لا متی حالاح لی خا د که آسازی

ییسافناز گ ه ساخافه ،آها ک ااف لر بگ زا بما خافی بمفر ،ی ع

ک د م کالال تغییر دزیمز ه که آها برماای مخاا رنتیگ ااگ ها مزا

ذا زا بیشفر ،گیاسی ط یی تر ،توصیال بمفر ،ر لب ل تر ،رادن

ااااای) ،

کردن زنه ک اافه زا و ک اافه زا لا (فر تر گ ییاگزا

کای دن زا و

بود دمبامن یقد فصااااد و فناوم ها تناها یظر دم اااایسااافم زا و

فرگیا ن لا ،خااکایی د مد؟ کیرز بنابر ه دویگ زا  ،لشاااذح لا و لا به

برمگ" دخا م ااگ و داافیابی

زا بمفر ،متباطا

گ م ن دوم بیشافر و گیاسی م حگ بر

یمادزا فت ی  ،واااخ به ه "اا

به آیما حفی وینیان تر ااگز بنابر ه  ،دم ذیاب نی تغییر تو یی دم
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یگ

لا ،ت اک موهه لصارف و ت ییا واها م ه

54

5ز3ز7ز به طور قابل توجیه تولید زباله را کاهش دهید

م ن حح لناااه و ف م

دم کازد برکی گ فشامزا لا بر مو کرن گلی

اگز

تا اااات  ،2030گ طرهق ویشااگیر  ،کازد ،باگهافگ و اااففادن لناد

3ز7ز از این یازده هدف برای ایجاد مرصف و تولید مسئوالنه

ت ییا گبایه م به لیر ن ابح ت رمی کازد دزیاز

استفاده کنید :
50

1ز3ز7ز اجرای چارچوب  10ساله مرصف و تولید پایدار
رر

ام ب  10اااایه بریاله زا لرب ط به یگ

لصاارف و ت ییا

واها م  ،زنه کشاا مزا ا ن لی کننا ،کشاا مزا ویشاارففه با دم یظر
سرفف ت ااته و ت یاهی زا کشا مزا دم حات ت ااته ،وید ان لی
خ یاز
51

2ز3ز7ز مدیریت و استفاده پایدار از منابع طبییع

تا ااااات  ،2030به لاهرهگ واها م و ااااففادن بمینه گ لنابب طبیتی
داگ هابیاز

6ز3ز7ز تشویق ررسکت ها برای اتخاذ روش های پایدار و گزارش
55

پایداری

ی
غذای را نصف کنید
3ز3ز7ز رسانه جهای مواد زائد ی

52

خاارکگ زا ،به وهژن خاارکگ زا برمگ و فر ل ی م تشاا هق کنیا که

تا ااات  ،2030اار یه ل د گ ا ذا هی رمایی م دم اازم کردن فروخای

موش زاا وااهاا م م دم وید بگیریاا و طالعاا وااهاا م م دم رکاه

و لصارف کننان به یصاظ کازد د دن و ت فا ذا هی م دم ط ت گینیرن

سر مش ک د دذان کنناز

زا ت ییا و تنلی

گ رن ه ت فا وه گ برد خگ کازد دزیاز

7ز3ز7ز تروی ههج عملکردهای پایدار عمویم

56

53

شیمیای و زباله ها
4ز3ز7ز مدیریت مسئوالنه مواد
ی
تاا ااااات  ،2020لزاابق باا اام ب زاا بی

لزابق با ایااگ زا و وی هگ زا ل ی ،ا لا تمیه عن لی م که

ین ی ت فق خاااان ،باه

لاهرهگ لااویم گهسااگ لویزی ل د خااینیاهی و تنان ل د گ ا دم
ط ت رکه گیاسی ک د داگ هابیا و یفشام آیما م دم ز  ،آب و کاک
به لیر ن ابح ت رمی کازد دزیا تا تنثیر

اا آیما بر اااللگ یسان

واها م اگ ،متقا دزیاز

ی
ی
جهای سبک زندگ پایدار
8ز3ز7ز درک

تا ااات  2030طنینان حالاح کنیا که لردن دم زنه را گ طالعا و
آسازی زا لرب ط به ت ااته واها م و ااب

و لویط گهسگ به حا ح برااز

57

گیاسی لفناااه با طبیتگ

برک مد م زسفناز

50

IMPLEMENT THE 10-YEAR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND
PRODUCTION FRAMEWORK
51
SUSTAINABLE MANAGEMENT AND USE OF NATURAL RESOURCES
52
HALVE GLOBAL PER CAPITA FOOD WASTE
53
RESPONSIBLE MANAGEMENT OF CHEMICALS AND WASTE
54
SUBSTANTIALLY REDUCE WASTE GENERATION

ENCOURAGE COMPANIES TO ADOPT SUSTAINABLE PRACTICES

55

AND SUSTAINABILITY REPORTING
56

PROMOTE SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT PRACTICES
PROMOTE UNIVERSAL UNDERSTANDING OF SUSTAINABLE
LIFESTYLES
57
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9ز3ز7ز پش ه ی
هتیبای از ظرفیت علف و فناوری کش ههورهای در حال
توسعه برای مرصف و تولید پایدار
گ کشا مزا دم حات ت ااته بر
بر

58

تق هگ رفیگ ع نی و فناوم ک د

حرکگ به انگ یگ زا واها متر لصرف و ت ییا حناهگ کنیاز

 https://www.globalgoals.org/12ز1responsible-consumption-and-production
 https://www.globalgoals.org/ز2

10ز3ز7ز ابزارهای توسعه و پیاده سازی برای نظارت بر
59

گردشگری پایدار
بر م م بر

یظام بر تنثیر

ت اااته واها م بر

سردخااگر واها م

هنااد و ویاادن اااااگ کنیاا کاه بااعاد هنااد خاااغاح و تروه فرزناا و

 https://www.undp.org/sustainableز3development-goals#responsibleconsumption-and-production

لو ی خ د.

لوص

11ز3ز7ز از ر ی
بت بردن انحرافات بازار که باعث مرصف ی رویه
60

یم شود

هام یه زا یاکامآلا اا کگ زا فسای ی م که با گ بی بردن تورهفا
باگ م ،لصاارف بی موهه م تشاا هق لی کننا  ،لزابق با خاار هط ل ی ،گ
رناه باا بااگاااااگ لااییاا و حااف تاامهنی آن هاام یاه زاا لرااار ،دم
لاا م ور د ،بر
ییاگزا کا
تنثیر

تنثیر

گهساااگ لویزی آیما ،با ت ره کالح به

و خار هط کشا مزا دم حات ت ااته و به حا ح مااایان

یالز ب حفنایی بر ت ااته آیما به موخای که گ فقر و ر لب

آایه دهان لوافظگ کناز

58

SUPPORT DEVELOPING COUNTRIES' SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL CAPACITY FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND
PRODUCTION
59
DEVELOP AND IMPLEMENT TOOLS TO MONITOR SUSTAINABLE
TOURISM

REMOVE MARKET DISTORTIONS THAT ENCOURAGE WASTEFUL

60

CONSUMPTION

/https://greentechsj.ut.ac.ir
46

کبام

آ چنه در اخبار خواهمی خواند
وح رر مد زاوک کیسگ ؟
ت مبی زا یسح راها

لاماه

لفوه 47

لفوه 49

ضا زنه سیر دم کش م ورو

خمر زا ز خننا دم کش م ی و

لفوه 50

لفوه 52
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کبام

1

پل جرارد هاوکن

دم م بزه با آثام و  ،بساایام

گ لنفقا ن و فتا ن ه ح گن  ،آثام و

م بسیام تاثیرسا م و کامبرد ت لیظ کردن یاز
کفاب ب ن خناای تنام به عن ن کفاب وت دم لیان  63کفاب ه
ح گن ت اط ااتیا د یشگان زا یف اب خاز

واح رر مد زااوک  61فتاات لویط گهسااافی  ،ی هساااناان و کاامآفره
آلرهکاهی اااگ که دم اااات  1946دم هایگ کاییفرییا شاام به رمان
سش دن اگز
و دم د یشگان زا برک ی  62و اایفر یسیسک  63توصیح کردن اگ ز
گ فتاییگ زا زاوک تا به حات لی ت ن به تاایه خرکگ زا ب ن
خناای ( ک ی یهکی) و هناد فتاییگ زا لویط گهسفی  ،تاییظ آثام
دم م بزه با تاثیر تنام رمایی بر گیاسی یسان زا خامن کردز
و زنننی به عن ن لشااوم دویگ و خارکگ زا کصا لای دم م بزه
با ت ااته فصااد و لانتگ  ،اایاااگ زا گهساگ لویزی و متباط
لنتگ و ب ن خناای ییر فتات اگز
واح زااوک لقاا

و لنال بسااایاام دم گلیناه

فتااییاگ ک د م باه

اپ مااایان ااگ زو زنننی زفگ کفاب م دم گلینه ب ن خانااای و
فصاد ییر  ،تاییظ کردن اگز
گ رن ه کفاب زا و لی ت ن به فصااد بتا  ، 64مخاا تنام
ب ن خانااای تنام

66

65

و

ه کفااب باه زنر ن کفااب فصااااد بتاا  ،باه عن ن ویی کفااب زااهی
زسافنا که به ل ضا ع فصااد رمایی واها م 67ورد کفنا و م زکامزاهی
بر مایان به آن  ،دم ه کفاب زا بیان خان اگز

خاامن کرد زکفاب زا و دم بید گ  50کشا م

دییا به اپ ماایان ااگ و به  30گبان گیان دییا ییر تررنه خاان ااگز
61

65

62

66

Paul Gerard Hawken
UC Berkeley
63
San Francisco State University
64
The Next Economy

Growing a Business
The Ecology of Commerce
67
sustainable global economy
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وح زاوک ل ااه و لاهر رر هی وروین  DrawDownلی باخاا
که ه ل اااسااه کصاا لاای اااگ که دم ح گن گ یگی باگسرد یی
سرلاهد کرن گلی فتاییگ لی کناز طبق م ه زاهی که دم م بزه با ه
وروین ل م سرففه اگ  ،فتاییگ آن باه ل م تترهظ خان اگز
وروین  DrawDownدم و ب یقزاه دم آهناان ااااگ کاه فر هد
ساگزا س ایه دم تنسااافر لف ظ لی خا ا د و وه گ آن به ط م
لا ون خااروع به کازد لی کنا زدم ه زنگان  ،لا گ تغییر بیشاافر
آب و ز هی گلی و فر هد سرلا گلی ر سیر ک زیم کرد که به
عن ن یقزه لمم و حیاتی دم گیاسی بشر لی باخاز
دم خاکح گهر م زکامزاهی که دم ه وروین دم یظر سرففه خاان ااگ  ،به
ط م کاللااه بیان خااان اااگ زوح زاوک دم گلینه کامآفرهنی و هناد
لشاااذح ل ف ظ ییر  ،فتاییگ ابح ت رمی د خاافه اااگز و ل اااه
بسیام

گ خرکگ زا دم ح گن فتاییگ ک د لی باخا ز

sustainable agricultural methods

68

و کام ک د م با کرها ه

فروخاگان ک

دم ااات  1967دم ب ااف

خاروع کرد که با یان  Erewhonخاناکفه لی خااز ه فروخاگان ک
بتازا به ه

خارکگ تنام تباهح خاا که به عن ن ه

عنان فروخای

ل د ذا هی طبیتی فتاییگ لی کرد که رر ویی خرکگ زاهی
68

لی باخاااا که دم ت ییا ل د ذا هی بر موش زا کشااااومگ واها م
اف م ب دز
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وح زاوک دم ااات  1979خارکگ  Garden Supplyم تااایه کرد
که بتن ن ه

خارکگ تنام خاناکفه لی خاا .و زنننی دم ااات

 2009خارکگ  OneSunم تااایه کرد که ه

خارکگ ت ییا یری

خینی ابر 69لی باخا ز
و زنننی هکی گ خااکه زا

لفوان

لرهکا تااااایه ین د که دم ااااات  1996تا  1998لیالد مهاااااگ
اااااگلاان بی

ه

خرکگ دم ز نا با ااکگ ت مبی زاهی لاینا سح زا " یه " ،دم

حات ت ییا یری واک گ باد زسگز
ت مبی زا انفی ،به ع گ تاثیر زا یالز بی که بر لویط گهسگ
رکد ه ورن زا بر

د یشااننا و ورخ ا

ااا ا به لنظ م هناد ام ب زا لشاافرک بر

ه

امن به لفر برااز

د میا (لاینا ورن زا تیر که دم ااکگ آن زا به کام لی مود و

ین ی  Natural Stepم ییر بر عماان د خاااگ ز ه

ااااگلان بی ین ی دم اااات  1989ت اااط ه

مووا دم حات حاضر دم تالش اگ که تا اات  2050به امن

تباهح

خ د که گ یظر یم کن ی خان اگ و برآهنا ت ییا آی دسی زا دم

لوساا ب لی خاا د که بر ااااا ت ییا یری ک مخاایا بر لبنا

 Natural Stepم دم ها

ن
توربی های نسل جدید

تفمیم ت اااته

حیا وحد وریاسان تماها لوس ب لی

خ د و زنننی به کاطر لا زا یازننام که ت ییا لی کننا)،
ساخفه لوب ب ییسفناز

واها م 70تاایه خان اگ ز
زاف گ تاااایه ه ااااگلان  ،آل گش و حناهگ گ تفکر

گهسااگ

لویزی دم آل گخاگان زا  ،خامرزا و توادهه زا ااگ که گ طرهق سففگ
بر واهه ع ن واهه ه

لر لکان واهر اااگ ز ه فتات لویط گهسااگ،

هکی گ ا نر یان برمگ دم ح گن زا لرب طه  ،دم د یشگان زا  ،توادهه
زا و اااااگلان زا بی

ین ی لی باخاااا .وح زاوک خاااد دکفر

فف ام م د مد و راهرن  Green Cross Millenniumم دم اااات
 2003بر

مزبر لویط گهسگ دمهافگ کردن اگز

ت اته

ت مهب زا عن د  ،م ن ح ی بر

مفب ه لشکال ب دن

اگز
ه ی ع گ ت مه زا گ ک کفر ب دن و لا
طر حی زا

اهنی ک د د میا ززنننی دم ل ب به تغییر رمگ باد،

یتزاف واهر بیشفر

Green chemistry

69

کنفر ییر یسبگ به

گ ک د یشان لی دزناز

Sustainable development

70
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مدرسه ی ضد همه گیی در پرو
گ دهگر وروین زااهی کاه بر لبناا ی آوم  ،زااف یمم وااهاا م تترهظ

گیی در کشور پرو
خان اگ ،لیت ن به ااکگ مدرسه ضد همه ر
خامن کردز

ت مبی زا
عالون بر گهباهی زا

یه خکح دم آینان

ازر  ،به دییح آهرودهنالیکی ب دن ه ت مبی

زا ،ادم زسفنا تا یری بیشفر به گ

و حا لفر لربب یسبگ به ونح

زا ک مخیا که فقط دم لویط زا باد ور د د میا ت ییا کنناز
ت مبی زا

یه

خکح ،زم کن ن دم لکان زا خ غ و ور تردد و

زنننی بان زا ااکفنان زا به کص

طر حی راها لاماه لامکان کای  ،بر

و ی آوم  ،با لویط طر ف کام ک زا کردز

ااکفنان زا کالاتی دم

کش م زا ز نا و آینان یصه خان یاز

ترکیه طبیتگ

ز

ه لاماه که ویی لاماه ضا زنهسیر  71دم ورو اگ،
هادسیر دم فرا باگ م حناهگ لیکناز
ورو دم گلینه ترکیه اااااکفنان واها م و هادسیر دم فراااا باگ بر
هناد ویی لاماه "ضا زنه سیر " دم دییا ،ویشرو اگز
لاامااااه کاای لاامکاان 72دم ییناا ،دم حاات طر حی لنااد

ااااگ کاه

لیک زاا یو ن هاادسیر ر یاان م دم دوم ن وه گ ک وهاا ،تغییر دزااز
ه طر حی خاالح ااه طبقه ک زا ب د که د م
نالنظ من

لویطزا لنتزظ و

زسافنا که د یدآل گ ن م به خارکگ دم هادسیر کام

گ کالا دما ،به زنان لیر یی که دم کالا دما خااارکگ لیکننا،
ت مبی زا عن د بر مو اقظ ه

تش هق لیکناز

ونپ بنره
Anti-epidemic

71

Markham College

72
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گلی زا راهگره خااان ااااگسام با لویطگهسااگ ،بید گ  10زر م

ااااکگ و ااااگ ت اااط لتنام ن د ینامکی  Rosan Boschکه به

لربب ( 929لفرلربب) ک زاا ب د و باه تتاا د  750د یدآل گ گ  6تاا

دییح ااااکفنانزا آل گخاای ز خااننا یه خااان که گ ا ا ا تا دبی

ف

 12ااات م دم ک د را ک زا د دز د یدآل گ ن آهنان به ااف ر بر
خنا ،اای بانااگ  ،آگلاهشگانزا ع نی و اف ده زا کال ایه بر
زنر ،ل ایقی و یناهد دافرای ک زنا د خگز

سسفرش هاففه اگ خمر د میا ،ینان ک زا خاز آنزا با خرکگ
لتناام  IDOMااااپااییاا زنکاام ک زناا کرد تاا لاامااااه
کننا که بسایام

هنااد

گ لشاکال طر حی م که فرازا زنگایی (لشاعا )

دم طی ک وها  19با آن مو به مو خان یا ،برطرف کنناز
تا آینا که به واها م لرب ط لی خ ا د ،ه لاماااه دم تالش اااگ تا
لقا م ساگ کرب د
که ساگ کرب د

کساایا آن دم تتادت باخاااا هتنی به زنان لیر ن
کسایا دم آن ت ییا لیخا د ،به زنان ییر راب خا د

و کروری یماهی آن به طبیتگ لافر باخااز زر را که گ یظر اااکفام
لکان واهر باخاا ،ت فه زا
ل ر د که بر

بی باگهافگ خاان زنر ن با اایسافم زا

کنینه کردن زرهنهزا

یری

گ اااهه و تم هه طبیتی

اففادن لیکننا ،ل مد اففادن ر م لیسیریاز
لاای اح آیاام دا ،لااهر وروین دم  IDOMلی س هاا" :لاا ه لاامااااه
راها م به عن ن ه

وروین شم یا گ به حساب لیآومهمز ه لتنام

لبفنی بر ت و سر فی ،لصایم طبیتی و فرزنا شم یا گ ورو اگز"
"واها م هکی گ مکان ل ی افر تژ طر حی لااگز"
گ لرکرهگ ه لاماه ،ه

مودکایه طبیتی عب م

لیکناز

اااکگ و اااگ با لصارف یری تقرهبا لافر و مدوا کرب لافر (لیر ن

گیی چگونه است؟
1ز5ز6ز شکل ظاهری مدرسه ضد همه ر
ه لامااه به لنظ م ااففادن بمینه گ ت و سر فی طبیتی گلی  ،به دوم
مودکایه

که دم ااار ااار آن ررهان د مد ،رمگ لیسیردز باذنهزا

عن د  ،فراازا باگ باگ وشاگ بان و حیاطزا د ک ی زنه ب شای گ
طر حی زسااافنااز ه طر حی دم هنااد یگ هی بر
یقد لمنی هفا لیکناا گهر آنزا بر
فراااازاا وااهاا م و باا تم هاه بمفر بر
لیکنناز

"لا با دذان لصااایم لو ی ،نا بام لصاارف ها باگهافگ خااان ،دم حات

لاا ما آهناان لاا

هناد
هاادسیر د یدآل گ ن تالش

ت ییا با لیر ن راب ساگ کرب د
اااکفنان بر
ز

کسایا هکساان باخاا) زسافیمز ه

تم هه طبیتی لفقابح طر حی خاان اگ که  100دملا

تاگن و لزب ع م باون زی س یه رکد لناد فر زم لی کناز
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شهر های هوشمند در ژاپن
 .1آهروو کالاتسا که ه

خامر ااال م هی دم اافان ف ک خاینا ااگ،

آهروو کالاتسا و آم و دو خامرک دم ی و زسافنا که دم آیما راهاتره
حح لشاکال و بمب د مفان لردن به کامسرففه لیشا دز

فناوم زا بر

و گ فرلی که دم ه خمرزا اففادن لیش د و زنینز م دم حات ت اته
لیباخااا ،طالعا م به وااای ه  Connectedرنب آوم لی کنا،
لاایناا ورد کاگ بب ت ف زنر ن ،برق کاایگی و آن زاا م باا دویاگ و

-

د یشگان و زنینز م لناهب به خفر ک لیگا مدز
2ز یاکال م خااا ریر دم لرکر ی آوم Accenture Fukushima
کاام لی کناا ،و لی س هاا کاه خااامرویاا ن د دن زاا ک د م گ طرهق

یکی از طرح های جدید ،ترکیب فضاهای داخلی و خارجی

ااایساافنی به یان  Opt-inدم کفیام لنزقه ر م لیازنا ،بر

است.

ل ات

ه ااالایه متباط لسافقینی با طالعا د دن خاان به لر کر بما خافی

گیی آینده ما هستند.
-طرایحهای ضد همه ر

که بینام ن با م ه لشکال ک د ت لیه زاهی م دم رمگ حف االلگ

لساات ،ل ااساا دم اار اار رمان لنب م خاان یا تا دم ل مد موشزا
فت ی ک د تنااهاا یظر کنناا تاا بمفره آلاادسی م بر

بور نزاا

دمهافگ لی کننا د مدز(بر

به ااففادن گ ه

طالعا خامرویا ن باها

مضاهگ دزنا)ز

بما خفی دم آهنان د خفه باخناز
وهساانفه س آ م  ،73بنیانسا م خاارکگ س م  ،لتنام ن لساافقر دم
باماا یا ،لیس ها" :لا ینیت ییم طر حی خامرزا و بنازا م ط م

د له

دزیم که س هی تفا ی ییففادن اگز"
ها خااارکااگ وایاروگ

کا د دم ه ا

ار مد د بار

طار حای هاکای گ

ااایساافمزا خاامر تاگن خااکحسرففه ی دم با دهنا ،74و ب دم
رن ب وک  ،م لزره کردز ه لنن عاه گ باایک زاا برمسفر " ،بریاالاه
بما خااافی" لو ه و ب کزا

نا لنظ من رالته با تنرکر بر واها م

برک مد م ااگز و لیس ها " :ه زنهسیر اارعگ یرده

خاان لا

به آهنان م بیشافر کردن ااگز خامرزا لف ره خاان یا ه ت یاهیزا
ونمایی د میا که دم ل رمه با اید بروگ ویا لیکنناز

Vicente Guallart

یناهی گخمر ز خننا (ف ری ااو ) ی و

73

Baoding

74
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3ز تااکاازااخااای لیکی لااهر متبااطاا دم Arise Analytics Inc

بریاله باگهابی دم لاا م بروگ ه

ااگز و لی س ها طبق لزایتا آیما  %89گ فر د که گ ه ااروهه

حالاح کردن یا که خامر  Fujisawaبه لا ااه موگ گ یظر برق و

اففادن کردن یا ،خی ن حف االلگ ک دم تغییر د دن یاز

ذا لسفقح اگز

4ز هکی گ وروین زاهی که ر م ااااگ ت ااااط دویگ ی و بر

هکی گ

خامرزا ک د به یان (آم و) دم ررهرن کی خا ینان سیرد ،بریاله تقسایم

بالها طبیتی اااگ ،آیما طنینان

9ز وروین خاامر ز خااننا  ،Yixingدم خاارق ی  ،گ لفم ن خاامر
ز خاننا واها م  Fujisawaدم ل مد ت ااته خامر لبفنی بر ااب

تاکسای لبفنی بر ز ش لصان عی ااگ که با لوااابه فالا ه بمینه بی

گیاسی ااففادن کردز به کصا

لبا ء و لقصا لی ت یا زرهنه زام کازد دزاز

خااز وروین خامر ز خاننا  Yixingبا اافقبات ک بی موبرو خااز تنان

5ز (تاساو زیاکی) ااپرااگ یاحیه دم دففر خامر آمو ااگز و لی س ها
کاه زااف بفکاام
گیاسی ه

دم آیناا داااافیاابی باه راالتاه

ااااگ کاه کیفیاگ

ها دو ان با تر گ ازم فت ی باخاز

گ ت ااته و لاهرهگ خامر یمان سرففه

کایه زا فروخی دم فاگ وت بالفال ه فروکفه خایاز
10ز با ه
ل ح بر

اافرتژ زا ی و

صاا د مد تا با داافیابی به زاف اااگلان

واها متر خان خمر زا و ر لب یرده

خ دز ز

6ز هکی دهگر گ خااامرزا ب ن سرد ی و  Kashiwanohaااااگز
ییروسان خامر ،یقالبی ااگز تااایساا خابکه ز خاننا آن خاالح هکی گ
برمسفره اایسافنما اا ت ککیرن ه ن ییفی ن و زنننی ییر ت مزا
ااگز خابکه ،توگ یظام لرکر ز خاننا

ک مخایا و ساگ ضازر م

خامر ااگ و لی ت یا بالفالا ه به کنب د برق واااخ دزا و به لا ااه
موگ لسافقح خا د ز اایسافم لنوصار به فرد لاهرهگ یری آن وه گ
کال خای خامر وه گ گیریه لاما  2011ی و طر حی خاا.زنننی به
کردن اگز

کازد بید گ ه

مامن و لصرف برق کن

7ز  Fujisawaه

خاامر ز خااننا واها م اااگ که دم لوح ه

کامکایه وایاا ا یی

اهنی ااااکفه خااان اااگزکه حاود  2000یفر

رنتیگ د مد ،دم ه خااامر زر کایه لنمر به اااایسااافم زا یظام
ز خااننا اااگ که ه

لکان م بر

ااااکنی فر زم لیکنا تا لیر ن

یناهی گ خمر ز خننا ت ه ی و

لصارف یری ک د م دم کایه و اازم رالته با ینا ،موبرو خاان با ه
م ان به اااکنان ه خامر کن

لیکنا تالر بگ زا بیشافر دم ل مد

ا لا دوافایه لویط گهسگ د خفه باخناز
8ز  ،Arakawa Takeshiلااهر کاح سرون ت ااااتاه تناام CRE
بر

خارکگ وایااا یی  ،لی س ها که ه خامر د م

لویزی و یری

زا ف گهساگ

ااااگ که لرب ط به کازد ، CO2لااارفه ر هی دم

لصاارف آب ،اااففادن گ یری زا تناها واهر و گ زنه لمنفر ،ه
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پروفسور احمد فوزی اسماعیل ،معاون

ایشان همچنین در تالیف  6کتاب همکاری

های تخصصی مختلف فعالیت می کنند را

آموزشی دانشگاه تکنولوژی مالزی می باشد.

مشترک داشته اند و  11کتاب را مورد

رهبری می کند که کمک های تحقیقاتی

ایشان موسس مرکز پیشرفته تحقیقاتی

بررسی و ویرایش قرار داده اند .وی بیش از

در سطح ملی و بین المللی به مبلغ حدود

فناوری غشا و فرآیندهای غشایی ،در

 70دانشجوی دکتری و  50دانشجوی

 60میلیون روپیه در مجموع دریافت کرده

دانشگاه تکنولوژی مالزی می باشد .پروفسور

کارشناسی ارشد را تا پایان دوره نظارت

اند.

فوزی ،فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت

کرده و همچنین  10عضو فوق دکتری را

پروفسور فوزی ،تجربه ای بیش از  27سال

در مقطع کارشناسی و مهندسی شیمی در

تحت نظر داشته است .ایشان بیش از 130

در زمینه های تحقیقاتی و دانشگاهی دارد.

کارشناسی ارشد از دانشگاه تکنولوژی

جایزه درسطح ملی و بین المللی درحوزه

در طی این سال ها ،نقش های مهمی را به

مالزی می باشند.

های مختلف ،دریافت کرده اند .پروفسور

عنوان مدیر ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر ایفا

ایشان با دریافت بورسیه تحصیلی ،برای

فوزی همچنین سردبیر تعدادی از مجالت

کرده است .ایشان در این سال ها با

ادامه تحصیل در مقطع دکترا و رشته

معتبر است و در هیئت تحریریه بسیاری از

گذراندن دوره ها و مراحل مختلف،

مهندسی شیمی و فرآیند (حوزه تخصصی

مجالت معتبر بین المللی فعالیت می کند.

هدفشان ایجاد تحول و به کار بردن نوآوری

فناوری غشا) به دانشگاه Strathclyde

تحقیقات وی بر توسعه غشاهای پلیمری،

های ایجاد شده در دانشگاه ها به نفع

در کشور انگلستان رفتند و موفق شدند

معدنی و مخلوط ماتریسی برای نمک زدایی

جامعه ،صنایع و ایجاد ثروت در کشور

تحصیالت خود در مقطع دکترا را در کمتر

آب ،تصفیه فاضالب ،فرآیندهای جداسازی

می باشد .ایشان معتقدند که دانشگاه ،بستر

از سه سال به پایان برسانند .پروفسور

گاز ،غشاء برای کاربردهای سلول سوختی،

مناسبی برای شکوفایی استعدادها می باشد

فوزی ،بیش از  1000مقاله را در مجالت

تصفیه ،روغن نخل ،غشای همودیالیز و فیبر

و از اهداف زندگی ایشان ،تربیت نسل

معتبر و  50بخش از کتب مختلف را به

نوری هوشمند برای شناسایی جهت حرکت

جوانی هوشمند و سوق دادن آنان به سوی

چاپ رسانده است.

جریان روغن متمرکز است .وی همچنین

پیشرفت است.

تیمی از محققان و تیم هایی که در زمینه
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نشریه فناوری های سبز با همکاری دانشکده فنی ،شما را به
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In this number we will talk about :
1-The meaning of Sustainability

4- Paul Gerard Hawken

2-Three pillars of Sustainability

5- Contemporary Turbines

3-Sustainability Goals

6- Smart cities in Japan

