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آیا رشددا تصادددای

توتنا تا همیشددا تیت ا دیات د؟اا تیپ دش ددب نًددااا ،ددای

دشییهاها فکش بشت

ارن با وجوی آوری ت ت .دارل اردس یر

ش ایایتر

یشوناریًا ت االال دشی دا ش ایا نم توتنا هیچ حا و شز رت تحمل د؟ا .شتی تو
تیپ بوی دا رتنا بشت رشا و جًت وجو بازترها جایا هش یو بشت بقا
تصاددای
چیز

یا

و

دش ایایتر ضدشور هًا؟ا 1.یر تیپ دشتو یلالتها تلویح تیپ ؤتل
نمایانا .ددش ایایتر

رت یر دایداها چالشدد وجوی بشت نظم د؟ون

نم توتنا با وجوی هیچ حا و شز طایع بش رشا تصادای تذعان د؟ا چشت دا با ع؟ا
تذعان با شگ نهای خوی خوتها بوی .تدثش رهاشتن دیا

و تصاداییتنان دا تز نظم

د؟؟ا بشت حفظ تیپ تیعا دا ش ایایتر

شاا-تبا و

فعل حمایت

بازنموی نظا

شدکًدتنادذیش ت ت ششوع با نقل هموعا روتیتها دیچیا ت یر وری رتبطا یان
تصادایها تنًان و جهان طایع دشی تنا.
تیپ روتیدتهدا همگ حول تیپ تیا
تصادددای رت تز نیازها

ای تمان بشددش

شدز

یشینا دا ا

توتنیم رشددا

؟فدددل ددازیم .تا توتخش صشن بیًددام

تصاداییتنان عمو ا ،اوجا شانا دا رشا تصادای بیبتش ًالزم بهش بشیتر تز تنشژ
و وتی بیبتش ت ت .ت ا همچ؟اندا ازشها دًاج؟گ یان دار و ش ایا یر یها
 1791و  1791شدشوع با فشوداشد

دشی تغییش تأدیا و جهت نظشیاها تصادای

آغاز شدا .نًدل جایا تز تصادداییتنان با تلهام تز نظشیات نودلا یک تیپ بحث رت
آغاز دشینا دا رشا تصادای
یابا 2.آنها اع شانا دا

توتنا باون دشف ؟ابع تضاف تز حیطزیًت تیت ا
توتنیم با تنهام دار بیبتش با تنشژ دماش ش ایایذتر

یر تنشژ داک و تو ددعا تک؟ولوژ ها صددشفاجوی یر تنشژ

با تیپ نیشوتنا

تصاددای بش دیم .دکپ دوتا آن ها یر وتصع با نفع دایاتر یرتز ات ش ایایتر
ت االال

دشینا و تمام علوم و شوتها رت یر تیپ رت اا ناییا

یشفا؟ا.
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یر دط دایا یتنشدم؟اتن و تصاداییتنان عمولا ،تنفدال رت با ثابا فشتی؟ا تعشیف
یابا یر حال دا تثشتت ؟ابع عمول ،ا تناشار یاز

د؟؟ا دا حهم تصادای یًاشش

دشبپ یا ددشف تنشژ تولیا داهب دیات
ز ان رخ

د؟ا 3.با بیان شدک

یها دا تثشتت ؟ابع با نشخ آهًددااتش تز رشددا تصادددای بالا

تنفدددال طله ه؟گا

تتفاق

دشایاان تز ش ایایتر
( )GDPتناتز

یابا 4.نظشیات تصادددای

حهم و فعالیت تصادای رت با حا اا تولیا ناخال

یولا و تشتز تهدار نشددان

خدوص

یتخل

دشف

هزی؟اها

هزی؟اها

یهدا .یفا؟ ت ددت دا تیشچا حکو تها و تدثش

تصادداییتنان یر دشت دش جهان با طور یًداشی ت

آن رت دذیشفااتنا شکلات علم

ب؟یایی؟ یر وری ت ددافای تز تیپ قیاس با ع؟وتن شدداخ

یصیق تز هموع فعالیت

یتری5.

یان رشدا تناشار دشبپ و رشا تصادای

تنشژ تولیا تغلب یر هش یو یفامان عمو
هم تلفیه

دلان یر

ییشنا دا ترزش بازتر الانا دالاها و خا ات تولیا شا یر یک

تصاددای رت با تفزوین دش ایایذتر ناخال

تصادای وجوی

روی.

تفاا دا حا وصا تصادددای با یًدداشش خوی تیت ا

یها تثشتت ؟ابع با صددورت طله داهب

وتیشتی

تش تنفدال نًا

و یان رشا تصادای و دشف

و یتنشدگاه یر وری ًئلا تنفدال با

شددونا دا تنوتع و تصًددام ددشیریم ها رت وجب

یشینا 6.بشخ

تصاددداییتنها نیز با ترتااط هموع تقاضددا با دددشف وتی خام توجا دشی تنا .ددایش
تیا ها و فاهیم شتاط با تنفدال شتاا ،یر تیبیات شبوطا ؟اشش
رت دیشت ون تیپ ًئلا بازتاب

یها.

شونا دا تبهام دل
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دشف تنشژ تولیا یر ت شیکا (بشحًب بکب و بشحًب ؟اع)  .2119تیتر
تطلاعات تنشژ

چشمتناتز تنشژ

ال 2119

الانا بشت

دل =  7979دوترییلیون ب ت یو

U.S. Primary energy consumption by source and sector, 7102.
Energy Information Administration, Annual Energy Outlook for
7102.

هداف تیپ قالا تشدیب و یرک تیپ تیا ها نا اهانس و ترتئا
بش روتبط یان تنشژ
عمل

رشدا تصاددای و تو عا تجاماع ت ت .تیپ ااحثا یر ط

دیال و دش هشج و شج شدا ت ت زیشت ثشوت و صارت ا نظش هًا؟ا .با تیپ

حال با لحاظ فکش
یمشت د؟؟ا

بًددیار تز ت دداالالها با تو ددل با نظشیات نایصیه و عاارتت

ددشیریم رت تقویت

تصدطلا بهش بشیتر تز تنشژ
یر نحو

شور جا ع

عایل

عملکشی حًدداباتر تنشژ

د؟؟ا .شیم تغلب فهوم دددشف تنشژ رت با
یتن؟ا دا نشان

یها آنها تز تمایزتت هم

یا حا تیپدا تنشژ وتصعا با چا ع؟ا ت ددت

ب تطلاع هًدا؟ا .بًدیار تز تصاداییتنان یر وری فاهیم

ان؟ا تنشژ و بازی با طشق
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بً دیار افاوت تز فیزیکاتنان
بی؟دارشددادات تیهدای

تنایشدد؟ا دا فشصددتها وتفش بشت

ددشیریم

د؟ا .تیپ شدداکا تز تعاریف و فاهیم حااج تلاش بشت

شددفاف دداز ت ددت .یر تیپجا اهیت رتبطا یان تنشژ و رشددا تصادددای رت با
بشجًداا داز حوز های دا صحات یر وری تنفدال ع؟ایتر ت ت یر عیپ تأدیا بش
بشخ حاوی و شدکلات ب؟یاییپ بشت ت ا؟ای با تیپ فهوم یر رتبطا با تصادای بشر
د؟م.

نقش اساسی تبدیل انرژی
ددشف تنشژ

احث دیچیا ت ت دت دا بش ًائل کالف فشتوتن یر وری اهیت

تمان تنگشددت

یذتری .وصا تدثش حکو تها و دداز انها یر وری دددشف تنشژ

د؟؟ا عمولا ،با عیار با نام دددشف تنشژ تولیا ترجاع

صددحات
ت دافای

یه؟ا دا

ًداقیم تز ؟ابع تنشژ رت باون هیچ تاایل یا ت داحالا دیشی؟ بازنمای

د؟ا 9.ددشف تولیا شدا ل دوزتنان زغال ؟گ یر نیشویا و تقطیش نفت خام یر
دالایشگا ت ت .تشکال تولیا تنشژ
ثانویا تنشژ تاایل

با خوی خوی وی ؟ا نیًا؟ا ب؟ابشیپ با تشکال

شدونا و ت داحالا

یاب؟ا .بشت

ثال زغال رت

باوتنیم تنشژ بکدار حداصددل رت با بشق تاایل د؟یم و نفت خام رت تقطیش

وزتنیم تا
د؟یم تا

باوتنیم ب؟زیپ تولیا د؟یم .زغال دد؟گ و نفت خام تشددکال تولیا تنشژ هًددا؟ا یر
حال دا بشق و ب؟زیپ تشکال ثانویا یر نظش یشفاا

شونا .؟ابع ثانویا نیز

توتن؟ا

با دایش داردشیها و بهش بشیتر ها نهای تاایل شونا دا جمعا ،تحت ع؟وتن ؟ابع
ثالث ش؟اخاا

شونا .با تیپ حال بایا تأدیا دشی دا تمام ؟ابع تنشژ تولیا خویشان

نایها تاایلها و ت داحالات یر طایعت هًا؟ا ب؟ابشیپ رو هم رفاا چ؟اتن هم تولیا
نیًددا؟دا .بشت
فشآوری

ثدال هیارودشب؟ات ییاهان و جانورتن شی دا نفت رت

ددازی

ثانویا فاو دد؟از ت ددت دا نیاز با تنشژ خورشدیا و ولکولها آب
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یتری .تیپ وتصعیت با چالشدد

هم بشت روشها

د؟ا :فهوم شکل تولیا تز تنشژ

عمول حًدداباتر تنشژ تشددار
شکوک ت ت.

با لحاظ نظش

یو روش رتیج بشت تنداتز ییش تنشژ تولیا وجوی یتری :روش جایگزی؟ جزئ
و روش حاوت تنشژ فیزیک  9.تجاز یهیا آنها رت با چ؟ا ثال توضی یهم .ه؟گا
دا نیشویا بشق با ددوزتنان زغال دد؟گ دار
تنشژ زغال د؟گ ت دت دا یوی

شوی .دس یر وری وختها فًیل

بًدیار آ دان ت ت :فقط قاتر وتی رت دا

تولیا

نا یم .ت ا وضددعیت بشت

د؟ا تنشژ تولیا با ددایی بشتبش با
وزتنیم ثات

هماچیز

د؟یم و آن رت تنشژ

؟ابع تنشژ تهایادذیش ان؟ا نیشو بای خورشددیا و

آب دیچیدا تش ت ددت زیشت یر عیپ حدال ددا تیپ ؟ابع تنشژ تولیا بشق
هیچچیز نم

ددوزی .با یو روش بالا وتری

شددویم .یر روش حاوت تنشژ فیزیک

صددشفا ،تنشژ تلکاشیک تولیاشددا تو ددط تیپ ؟ابع رت تنشژ تولیا حًدداب
یشچا بشق آشدکارت شدکل تاایلشدا ت تز تنشژ با شدمار
آژتنس بیپتلملل تنشژ بشت تناتز ییش
ت افای صشتر
ییشیم .بشت

د ؟ یم

آیا .تیپ روش تو ط

دددشف تنشژ تز ؟ابع تهایادذیش وری

ییشی .یر روش جایگزی؟ جزئ

یدک نیشویدا حشترت فشضدد

د؟؟ا

وتنموی

د؟یم دا بشق تولیاشا تز

آیدا و بعا بازیه رت بشت تیپ دارخانا فشض

ثال تیش تیپ دارخانا یترت بازی  21یرصا باشا دس بشق تولیاشا

رت یر ضددشیب د؟ج ضددشب

د؟یم .یر تیپ وری تنشژ تولیا

وری نیاز بشت تولیا

آن بشق د؟ج بشتبش بزرگتش ت ددت .شددشدت بشیایب داشولیوم  1تیپ روش جایگزی؟
جزئ رت یر یزترشها تنشژ جهان عمو

خوی با دار بشی ت ت 7.یلیل تصل دا

چشت تیپ تفداوتهدا تهمیت یترنا تیپ ت ددت دا
دددشف تنشژ

توتن؟ا با بشآوریها

افاوت تز

؟هش شددونا باویژ بشت دشددورهای دا باشددات بش تنشژ ها

تهایادذیش تتکا یترنا.
1 British Petroleum
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ا همیشدا

توتنیم بحث د؟یم و بپش ددیم دا داتم روش صحی تش ت ت ت ا تیپ

خط تنایشدا ممون حور
جهان حًاباتر آ ار

کالما رت با تما

ییشی .یر وتصعیت فشت و

ناییا

فقط تاایلها تنشژ هًا؟ا دا حقیقاا ،تهمیت یترنا .تنشژ

تلکاشیک تولیاشددا تز ؟ابع تهایادذیش تز جشیانها دویا یر طایعت همچون تابب
خورشدیا با ز یپ و رویخاناهای دا یر دشت اها

شوی .تمشدز

غشنا حاصل

ددوختها فًددیل یر نقاط دشیتزش و دالایب آنها ًددالزم تاایلها تنشژ تز
اشدیپآلات و نیشو دار تنًدان بوی دا نکًت تیپ وخت ها رت ت اکشتج و پس
آنهدا رت بدا کان خاصدد

؟اقل

دشینا .تمام تیپ تتفاقها دیب تز تیپدا چیز

دوزتنا و یر دیاهاها و نمویترها ثات شدوی رو

یتینا .تفکش تز ؟ظش دشف

تنشژ تولیا جشیانها و تاایلها تنشژ رت دا تمام فعالیتها تصادددای رت مکپ
د؟ا .همچ؟یپ فشصتها

ازنا د؟هان

تیهای

یر یفامان عمو

؟ح؟ رشددا تولیا ناخال
نشدان

د؟ا .ه؟گا

دا تصاداییتنان و ر اناها نشان

یتخل تز ؟ح؟

یه؟ا دا رشا تولیا ناخال

وتفش رت بشت

شیریم و ناایج تشااا

دددشف تنشژ فاصددلا

ییشی یر وتصع

یتخل تز دشف تنشژ تولیا فاصلا

آنها دپس فشض

د؟؟ا دا ت؟ها همیپ بانحو ثابت

بهش بشیتر تز تنشژ

؟فدل شا ت ت.
تهمیت تنشژ یر

ز ی؟ات و دیعتش فشت ددو تصاددای دمک

د؟ا .عمو ا،

حدالدات حاوی حشدت تعشیف د؟یم دا

توتنا یر یان نظامها فیزیک

حشترت

توتنیم تنشژ رت با ع؟وتن
کالف

توتنا یر تشکال کالف بًیار وجوی یتشاا باشا همچون شیمیای

ج؟اشد و داانًدیل .ت داالالها ذیل حا با تعشیف خاصد تز تنشژ نیز

بًداگ ناترنا؛ آنها فقط وتبًداا با تیپ وتصعیت ت دا
تنشژ

ییشی11.

د؟ا دا رشدا تصادای تز

تیپ فشض شایات ،یمشت د؟؟ا ت ت .بشت یرک یلیل ت ش بشر

ریوبال شدوی.

یه؟ا دا

هًا؟ا دا تشکال عی؟ تز

توتنا با تشکال ییگش تاایل شوی .باع؟وتن ثال تنشژ شیمیای رت

توتن با
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تنشژ

وتورها

کانیک تاایل دشی؛ همان تتفاص دا وصا

اشددیپ ا ددوخت رت

وزتن؟ا و تنشژ یش ای حاصلا رت با حشدت کانیک چشخها تاایل
یها .تنشژ یش ای و کانیک نیز

توتن؟ا با تنشژ تلکاشیک تاایل شونا؛ ان؟ا

ز ان دا نیشویا ها بشق زغال د؟گ رت
رتنان ولا ت ددافای

د؟؟ا رخ

د؟؟ا دا بشق تولیا

دوزتن؟ا و تز تنشژ بکار حاصلا بشت
د؟ا .تمشدز تنحدددار بش دددشف

تنشژ تولیا تیپ تاایلها تنشژ رت دا بایا ع؟اصددش حور یت دداان باشدد؟ا دا لا،
ناییا

ییشی و با حاشیا

رتنا.

تمام تشتد؟بها تصادددای صابلتدددور تز اایلا دول تا تولیا دالاها ً دالزم
تاایلها تنشژ تز ؟ابع کالف هًددا؟ا .تنشژ یر تمام د؟بها تنًددان ی؟هانا
شدا ت ت .با ایی دس تز تیپدا ؟ابع طایع رت یر نیشویا وزتنایم تز یور خارج
نم شدوی .جشیان تنشژ یر خلال تجزت یونایون تمان تمام د؟بها بشش
رت تًددهیدل
ویائوی

د؟ا همچون رتن؟ای تا خوتربارفشوشدد

تی؟اشنتیشی

مکپ
باز ها

تماشا نمایبها تلویزیون و خوتنان ر انها عاشقانا یر احل .با تیپ

ع؟دا ب؟یاییپ فعالیتها تصادددای رت نم توتن تز بهش بشیتر تز تنشژ جات دشی
زیشت تنگار تز تصادای بکوتهیم دا دا لا ،با خارج تز صوتنیپ فیزیک یام بگذتری؛ آشکارت
همل .ت ا بشخ نظشیات تصاددای تلویحا ،تشار

د؟؟ا دا یصیقا ،همیپ همل آشکار

توتنا یر وتصع تتفاق بیفاا :آنها ش ایا و دار رت باطور د؟وع تز حاوییتها
تنشژ جدات

د؟؟دا و عملدا ،هشیوندا دیونا رت یان علم فیزیک و تصادددای صطع

د؟؟ا 11.بً دیار تز تصاددداییتنان تز دددشف تنشژ تولیا باع؟وتن تکیایاه بشت
[فهمیدان] نحو

تأثیشیذتر تنشژ بش فشآی؟اها تصادددای ت ددافای

بایپتشتیب طور تظاهش

د؟؟ا دا یویا زنای

ا یر صلمشو باتما

د؟؟ا و
هزتی تز

حاوییتها تنشژ جشیان یتری .یر عوض تمشدز تنحدار بش دشف تولیا بایا بش

تهمیت آنچا جشیان دل

نا م تأدیا د؟یم دا باع؟وتن هموع دل تمام تنشژ های
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ا تاایل شا تنا تعشیف

دا تز طشیه فعالیتها تصاددای

شوی .با عاارت ییگش

جشیان دل بش جشیانها و ت دداحالاها تنشژ دا تمان رت مکپ

شتاط با آن نشخ جشیان دل 1یا  AFRت ددت دا

د؟ا .دمیت باتهمیت ییگش
جشیان دل رت یر وتحا ز ان

دد؟ها .جوت ع ثشوتم؟اتش باطور دل  AFRبالاتش

نًددات با جوت ع فقیشتش یترنا؛ یع؟ آنها
وتصع یر صالب ترزشها

ددازنا تمشدز

دددشف

توتن؟ا قاییش بیبتش رت تز ثشوت ازتی

تولیا و توزیع د؟؟ا .با تیپ حال بکب بزری تز

تیپ ثشوت همچ؟یپ با صددورت هاررفتها تجاماع

تصادددای و زیًددت حیط

یر آیا.
علاو بش نقب ت ددا دد تاایلها بایا یر ترتااط با آنها بش تهمیت دیفیت تنشژ
تأدیا د؟یم .؟ابع تولیا تنشژ با هم بشتبش نیًا؟ا .بشخ تز آنها دشبازی تش تز ایشیپ
هًدا؟ا .بشخ

دار کانیک بیبتش حاصدل

د؟؟ا .ایشیپ بشق بیبتش تولیا

د؟؟ا .باع؟وتن ثال تولیا یک دیلووتت اعت بشق یر ال  2119با طور او ط
بدا  9 912وتحدا حشترت بشیادانیدای ( )BTUتز یاز طایع و  BTU 11 465تز
زغال دد؟گ نیاز یتشددت 12.بش تیپ ت دداس یاز طایع تقشیاا ،یترت  25یرصددا بازی
بیشداش تز زغال ؟گ یر تولیا همان قاتر بشق ت ت .افکش تنشژ
تشتدم نیشو

یک ؟اع تنشژ رت ویژی

وتدلاو ت میل 2

هم بشت رشدا تصادای و تو عا تمان

ش؟ا ای دشی 13.تو تشتدم نیشو رت با ع؟وتن شار تنشژ یر وتحا ط تعشیف دشی دا
توتنا یر فشتی؟ا تاایل یک ؟اع تنشژ آزتی شددوی .ت ددمیل تیعا دشی ت ددت دا
وختها فًیل باویژ بشت
نًات با ایش ؟ابع تنشژ

ش ایایتر

هم هًا؟ا چون تشتدم نیشو بیبتش

همچون بای و خورشیا یترنا .تشتدم نیشو بیبتش با تولیا

1 Aggregate Flow Rate
2 Vaclav Smil
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بیبتش دمک

د؟ا و یر نایها با ددویها بالاتش

تنها ا .قیاسها ییگش

بشت دیفیت تنشژ صابلتددور هًدا؟ا ت ا نکاا ت ددا
طایع

تیپ ت ت دا ؟ابع تنشژ

توتن؟ا داربشیها و صدفات بًدیار افاوت یتشاا باش؟ا .ت؟ها رت بشت یرک

تیپ تفاوتها نگشیًدداپ با تاایلها و ت دداحالاهای ت ددت دا یر د

دددشف تولیا

یر بشیتشاپ تیپ یام هم ت ا عمولا ،غفول با نظش

ر ا دا یویا

آی؟ا .با نادا

تمام ؟ابع تنشژ رت بایا بشتبش صلماتی دشی تنگار دا همگ یترت ظشفیتها یکًان
یر فشتی؟ا تولیا و دشف تصادای هًا؟ا.

نقایص اساسی در نظریهی رشد نوکلاسیک
ب؟یانها فکش روتیت تنفدددال تز نظشیا تصادددای نودلا ددیک -دارتیتیم غالب
توضدی یر یان تصادداییتنان ترتادس دا تز دش ایایتر حمایت

د؟؟ا -نشدأت

ییشی .نظشیا نودلا دیک باطور دل آلوی با فشوضددات غیشوتصعبی؟انا یر وری
جا عا و نا ازیار ها ریاض

دششمار ت ت و تصلا ،هیچ صارت دیببی؟ ناتری 14.با

تیپ حال یر تیپ بکب بش ی؟ا تصل تیپ دشا فکش با یل نشًاا تمشدز
ری فیزیک و جهالت تز نظم طایع  .یر یها

د؟یم:

 1751رتبشت دولو 1تصاداییتن یک

تز نکًددایپ الها عما رت بشت توص دیف چگونگ وصوع رشددا تصادددای تاویپ
دشی 15.یر تیپ نًدکا تز نظشیا نودلا دیک نهای ها تولیا

ش ایا و نیشو دار

بشت تولیا داانا ها یا دالاها تکمیلشدا دا یر تصادددای با فشوش
تشدیب

شدونا .رشدا دش ایا با داانا

یترتی ها
حالا تیًداا

بیبتش ؟هش

دش ایا نیز بکشد تز آن داانا رت داهب

ر ا با هم

شدوی ت ا ت اهلاک یر
یها .تصادای یر نهایت با

ر ا وصا دا رشا و ت اهلاک یر حالت تعایل با یکییگش هًا؟ا و

رشدا بیبتش وجوی ناتری .نظشیا نودلا یک ت االال

د؟ا دا تصادای بشت تولیا
1 Robert Solow
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رشدا ًدامش نیاز ؟ا جشیان اتوم دیشدشفت تک؟ولوژیک ت ت دا باع؟وتن تفزتیب
شددوی .تیپ تفزتیب باتن ع؟ ت ددت دا دداانا ها تولیا

بهش ور دل تعشیف

ان؟ا بالا بشوی .ددولو

توتندا یر عیپ حدال ددا نهدای ها تولیا ثابت باص

طش وتر ت ریاض رت بشت ش؟ا ای تاثیش تیپ رشا ف؟اور بش تغییشتت  GDPطش
دشی .تیش چا دار تو با تحًیپ یًاشی
تعظم آن اا؟ بش ناایج ریاضد
نم

ایش افکشتن نودلا یک روبشو شا بکب
تو رت تأییا

شکوک بوی دا یر وتصع تعااار تیعاها

دشینا16.

یر بًط نظشیا تصل

ولو نهای ها تولیا

عمولا ،شا ل ش ایا نیشو دار و

ف؟اور شدا تنا .تنشژ یاه توصات تحت تیپ ا وروی
ف نفًدا و باخوی خوی نهای ها
تولیا تا حا زیای

؟ا صشتر

ییشی یا شایا

هزتی صلماتی شدوی .هم تیپ ت ددت دا نهای ها

ًاقل تز یکییگش نگشیًاا

شونا بایپ ع؟ا دا

توتن؟ا یر

صدورت لزوم بشت حفظ یا تفزتیب حاتدثش دط تولیا جایگزیپ هم شونا .نظشیا
نودلا یک اع ت ت دا تیش جوت ع یر ز ی؟ا
دماوی رت

؟ابع طایع یچار دماوی باش؟ا تیپ

توتن تز طشیه نوآور تک؟ولوژیدک تفزتیب بازی یا ددایش تشددکال

جایگزیپ جاشتن دشی .بارت ا

تصاداییتنان نودلا یک تمایل یترنا فشض بگیشنا دا

دایاتر یرتز ات دش ایایتر تز لحاظ ای ت کاندذیش ت ت و تمام دار دا بایا
تنهام یهیم همیپ ت ددت دا تشتیاات تجاماع و نهای رت دا

توتن؟ا آن دایاتر رت

ولو تیپ تیا رت دا جهان طایع

حا و شز بش رشا

تصادددای نم یذتری بش ا؟ا ذیل طش دشی« :تیش جایگزی؟

؟ابع طایع با عوت ل

تمدمیپ د؟؟ا دشف

د؟یم19.

ییگش بًدیار آ دان باشا دس تصولا ،هیچ " شکل " وجوی ناتری .جهان عمل ،ا

توتنا

باون ؟ابع طایع با دار خوی تیت ا یها؛ ب؟ابشتیپ تتمام آنها فقط یک رخاتی ت ت نا
یک

فاجعا»19.

تیشچا ال تو همچ؟یپ نشان

یتی دا رصابت یر نهایت با تتمام ؟ابع
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طایع

؟هش خوتها شدا یزتر

نایزیش رشا تحت لوت
بشت

تو نگشش دل رت دا بًیار تز تصاداییتنان یر وری

ش ایایتر یترنا با زیاای توصیف

د؟ا.

ال بًیار ای تنگارتنا تز ع؟ا تمام تیپ صمایا دیازتفشوش

حلا خوی رت

یر نظش بگیشیا .ب؟ا بش نظشیا نودلا دیک دیازتفشوشد

توتنا طو د؟ون تولیا

دیازت رت رویدارو بدا هش دماوی حفظ د؟ا یا ترتقا یها.

توتن با تفزوین تجاقها

بیبتش بش دماوی داریشتن غلاا دشی .دماوی د؟یش رت

توتن تز طشیه دیشددشفتها

ف؟ ددا روشهدا دارآ اتش رت بشت تولیا د؟یش حاصددل
دماوی بشق رت

د؟؟ا بشطشف نموی.

توتن با تفزتیب بهش ور دار شایا با آ وزش داریشتن بشت

ددشیعتش دیازت تحدت حداوییتها ز ان جایا جاشتن دشی .هماچیز رت
جایگزیپ نموی .هماچیز رت ظاهشت ،باون تناها

دکت
توتن

توتن جایگزیپ دشی .تیا ها و تصددول

دا تد؟ون شدش یتی شدانا فشوضدات ب؟یاییپ رت یر تصادددای نودلا یک بازنمای
د؟؟ا و تغلب بشت توضی رتبطا یان دشف تنشژ و رشا تصادای
صشتر

وری ت افای

ییشنا .تیش هیچ حا و شز فت و کا بشت جایگزی؟ وجوی ناتشاا باشا

دس مکپ خوتها بوی دا تصادددای ا حا یر زیًددتدش ت با قاییش یر حال تفول
و با دیا اها

؟ابع طایع

زیًت حیط شایات ،آشوبناک و غیشخط دا تز خًشتن

تنشژ عظیم یر جوت ع دش ایایتر ناش

شونا با رشا خوی تیت ا یها .با عاارت

ییگش صددشفنظش تز هش نقدددان یا ب ثاات یر ینیا طایع یًدداشی تش یر نایها
تفزتیب بهش ور

ف؟اور ها بهاش و بازی بالاتش همیشا بشت ترتقا تولیا یر ی اشس

خوته؟ا بوی.
بشت

بدا زیش دشددیان تیپ فاناز دیچیا فیزیک دایا یر شددشوع با ا دمک

د؟ا .ب؟یاییپتشیپ حاوی بش جایگزی؟ تز تش ویی؟ا یک نشأت
فیزیک دا قاییش

رت ان؟ا یش ا دار و تنشژ

طالعا

ییشنا شاخات تز

د؟ا .حاوی تش ویی؟ا یک

حداوییتهای رت بش حاتدثش بازی جشیانها تنشژ یر خلال نظامها تک؟ولوژیک
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تحمیدل

د؟؟دا17.

وتور خویرو نیشویا و ددلولها

فوتووتلاائیک  1همگ یر

ظشفیت خوی بشت تاایل یک نوع تز تنشژ با نوع ییگش حاوی هًددا؟ا .دیشددشفت
تک؟ولوژیدک نم توتنا بش تیپ حاوی غلاا د؟ا؛ هیچ وتور خویروی هشیز نم توتنا
دشبازی تش تز وتور یر چشخا دارنو 2باشدا 21.یر یک تز قالات دیشیپ بشت تیپ
هلا بازی دل یک نظام تصادای رت باع؟وتن دًش تز تمام دشف تنشژ تولیا دا
دار کانیک و بشق رت تولیا

د؟ا تعشیف دشیم 21.با تیعا

پ بازی ها دل یر

ط ز دان بداشددات لتکدت هًددا؟دا چشت ددا بهاوی صدابدلتوجا آنها ًددالزم
ش ایایذتر ها ه؟گفا ت ت دا نظم تصادای حادم رت کال خوتها دشی.
ه؟گا

دا جا عات

یر یک داخاار تنشژ خاص ًاقش شا ت ت تغییش بًیار

بیبتش آن بدا خداطش طاقات نکاا و یشو های دا بشت ثشوت و نفوذ خوی شددایات،
اک بش آن دداخاار هًددا؟ا با وظیفات یهشددا؟اک تاایل
تهشبدا تخیش آلمان بشت

طالعا

شددوی .ا

توتنیم با

وری بشجًدداات نگا د؟یم .یر ددال 2111

حکو دت آلمدان بشندا دا تنقلاب تنشژ  3بل؟ادشوتزتنا خوی رت با رت تناتخت دا
با تغییش تولیا تنشژ با و

طشح جا ع بشت داهب تناشار یازها یلکانات
تهدایداددذیش همچون بای و خورشددیا بوی 22.بشت

ات

؟ابع

تیپ بشنا ا با وفقیتها

صابلتوجه ی ت دیات دشی .یر قایًا با ال  1771تناشار یازها یلکانات تا ال
 2119با یزتن  29یرصا داهب یافاا بوی .یر همان ال ؟ابع تهایادذیش با هم 13
یرصا تز دشف تنشژ تولیا ر یانا .تیش چا تیپ تعاتی تأثیشیذتر هًا؟ا دیششفت
باتازی

اوصف شدا ت دت .با طور فزتی؟ا ت

روشپ شا ت ت دا آلمان با تهاتف

1 Photovoltaic
2 Carnot cycle
3 Energiewende
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تصلیم دا بشت

ال  2121تعییپ دشی بوی ی ت نکوتها یافت .و ه؟گا

عمیهتش یرون تیپ تعداتی د؟داودداو

دا تناد

د؟یم حا آنهدای ددا با نظش تأثیشیذتر

آی؟ا با ت ا و تیشها عظیم همشت هًددا؟ا .باع؟وتن ثال داهب شددایا تناشددار
دشبپ تز ال  1771رت

توتن عماتا ،با فشوداش ص؟عت ؟گیپ یر آلمان ششص دس

تز تتحای های نًدات یتی 23.یر طول هشدت ال یذشاا تناشار یازها یلکانات تز
آلمان با زحمت تغییش دشی ت ت .تغییشتت همشت با تنشژ بای و خورشیا شکلات رت
یر ترتاداط بدا ذخیش

بشق طش دشی تنا .صیمتها با طشز چشددمگیش با توجا با

ششتیط آب و هوتی نو ان

د؟؟ا .بشت تلاف تیپها و ایش ًائل ز ان دا ص؟عت

زغال د؟گ حکو ت صدارتعظم آنگلا شدل رت بشت شدل دشین دیا تها خوی
تحت فشار یذتشت آلمان با تحاتث لًلات تز نیشویا ها زغال ؟گ جایا ششوع
با خشتبکار یر بشنا ا تنشژ خوی دشی .نمونا آلمان یرس هم رت ترتئا
جایگزی؟ ضدشور

دوختها فًیل با ؟ابع تنشژ تهایادذیش تحت ؟طه بازتر

ش ایایتر هشیز با صار داف

شیع صورت نکوتها دذیشفت.

یک ییگش تز حداوییدتهدا عمدا بشت جایگزی؟

ناشدد تز ب ثاات ها

زیًدت حیط همشت با طو تفشتط رشا تصادای ت ت .تیپ ب ثاات ها
هم تشدیدب شددوندا تدا ددایاترها طایع
تقویتد؟؟ا با شددش ذیل عمل

توتن؟ا با

وجوی رت تشددایا و تقویت د؟؟ا .تثش

د؟ا .تصادددایها تنشژ رت تز ینیا طایع جذب

د؟؟ا و ددپس تز آن تنشژ بشت چشخاها تولیا و دددشف بهش
تصادایها شایات تنشژ -بش تیپ چشخاها ضشورتا ،با طو یًاشی
یا خًدشتن تنشژ های دا با حیطزیًت باز یشینا ؟هش

بشنا .بشت

تلفات و تتلاف

شوی .تیپ خًشتنها

تنشژ تز ؟ظش فیزیک یا تدولوژ «ب فایا » نیًدا؟ا .تحت ششتیط ؟ا ب
نیشو شددکلییش

یها:

توتن؟ا

ددایش نظامها دویا طایع رت تزجملا هماچیز تز ویشوسها و

بداداش هدا یشفادا تا آتب ددوز ها و ت؟ابایها تأ یپ د؟؟ا 24.تیپ تثشتت بًددیار
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آشدوبناک لازم با تصاددایها تنشژ -بش عماتا ،تو دط نظشیا نودلا یک ناییا
یشفاا و تنکار

شونا یشچا تغلب نقب هم یر تطور تاریخ بشش تیفا دشی

ددش دایایتر با ثابا نظا
صدارتم؟دا رت تولیدا

شددایات تتلافیش شتاا ،تثشتت تقویتد؟؟ا

تنا25.

بًددیار

د؟دا .یر هموع تیپ تقویدتد؟؟ا ها تد؟ون آنچا رت دا

اردس «یًددًددت اابولیک» یان طایعت و جا عا

نا یا با وجوی

یع؟ دایا و ت اس زیًت حیط تمان باطور دیو اا تو ط تو عا
بش دا با جایگزی؟ آنچا ت دداکشتج

آورنا دا

ویجو و تنشژ -

د؟ا تهمیت نم یها تحلیل

روی 26.ینیا

طایع یترت نقاط عطف عما ت ت ت دا ناایا تز آنها عاور د؟یم ت ا رشا تصادای
نا ا؟اه تز طشیه جایگزی؟

یر وتصع تمددمیپ

بحشتن نقض خوته؟ا شدا و زیًدتدش
د؟ا یر شض تهایا صشتر خوتها

د؟ا دا بشخ تز آن آ ددااناها

یًداشی تش دا تز تمان بشش حمایت

یشفت29.

توتنا باطور شتب یر قیاسها

شکل ییگش رت یر نظش بگیشیا .جایگزی؟

دوچک و حاوی فعالیت تصادای رخ یها .دیازتفشوش همیشا
جدایگزیپ وتی ییگش د؟ا .صدداحبخانا
یش ایشد د؟ا .یک ششدت

توتنا عایهدار رت جایگزیپ ددوخت

توتنا لا پها صایم تش رت با روش؟ای دارآ اتش یر

یفاتش خوی جایگزیپ نمایا .و حا بشخ دشورها

توتن؟ا لاتصل با طور وصت تشکال

یونایون ثشوت رت جایگزیپ تشددکال ییگش د؟؟ا .لت جزیش
آرتم نمونا دلا یک رت ترتئا

توتنا وتی عی؟ رت

نائورو یر تصیانوس

یها دا ما یپ تصل بحث رت دشرنگ

ازی .یر

صشن بیًددام نائورو یترت ذخایش فشتوتن فًددفات بوی دا با ع؟وتن دوی دشدداورز
صیمت بالای یترنا .تیپ ذخایش با طور یًداشی

ت داکشتج و تکلیا شانا و پس یر

بازترها جهان با فشوش ر دیانا دا تجاز یتی ت دااناتری زنای یر نائورو یر ال
 1771دش با فلک بگذتری 29.نائورو هم تز یرآ ا حاصل تز تهارت فًفات خوی رت
بدا صدد؟داوق تعامای عمو

تخاددداص یتی دا تز طشیه بازترها

ال یر تولیا
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دش ایایذتر

دشی .با تیپ حال دس تز با صددفش ر ددیان فًفات همشت با بکب

تعظم دول یر ص؟اوق تعامای ت ااناتری زنای تأثیشیذتر آنجا باشات قوط
نائورو صدددا د؟اآ وز بشت جهان یر دل ترتئا

دشی27.

یها .تیش تمان جهان تز ؟ابع

طایع خال شددوی نم توتنیم آنها رت با ددش ایایذتر یر دالاها تز طشیه بازترها
ال جایگزیپ د؟یم .شیم نم توتن؟ا دول بکورنا .جایگزی؟ یر بل؟ا ات مکپ ت ت
یر دط خشی فعالیت تصاددای ت کاندذیش باشا ت ا جایگزی؟ یرتز ات ط دلان
چیز جز تفکش آرزو ؟اتنا
دا

حض نیًت.

توتنیم بدا یر نظش یشفاپ ثدال خداص حداوی جدایگزی؟ رت یر ددط
بهاش یرک د؟یم :تصادددای جهان دا نیازها بشق خوی رت تز

ادشو ددکود جهان

طشیه دددشف نیشو خورشددیدا تدأ یپ

د؟ا .حاوی ب؟یایی؟ بش یزتن تنشژ

خورشیا دا تو ط د؟لها خورشیا جذب

توتن؟ا با تنشژ تلکاشیک

شونا و

فیا تاایل شددونا وجوی یتری .بیشدداش فوتوولاائیکها تهار دمتش تز  31یرصددا
تنشژ خورشددیا رت دا جذب
باع؟وتن یش ا و تشعا

د؟؟ا با بشق تاایل

ایون صش ز تز ی ت

د؟؟ا؛ تشتز تنشژ باص انا

روی 31.حاوی بازی نظش بشت دیششفاا

تشیپ طشتح ها فاوولاائیک فقط دمتش تز  71یرصدا ت ت عای دا حا آخشیپ
آز ایبها آز ایشدگاه با طابقت با آن نزییک هم نشا تنا 31.ت ا فشض د؟یا دا
نظشیا نودلا دیک یر وری تعها تبا خوی با دیششفت تک؟ولوژیک حه یتری و یر
نهایت ا وفه با تولیا فاوولاائیکهای شددویم دا یترت بازی  71یرصددا یر تاایل
تنشژ خورشددیا هًددا؟ا .ه؟گا

دا تمام حاوی بازی نظش یر وتصع تحقه یاب؟ا

تفزتیب هش چا بیبتش تولیا بشق ًدالزم اخت د؟لها جایا خورشیا ت ت دا
ز یپ بیبتش

ییشی .تز آنجا دا ز یپ یترت

ًداحت ط

حاوی ت ت رشا

ندا حاوی حا با تکثیش ؟ابع تهایادذیش مکپ نکوتها بوی .تیپ ت دداالال بش نکاا
شدز ددا ف؟داور ها

تهایادذیش حائز تهمیت هًددا؟ا تأدیا

د؟ا ت ا آنها
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نم توتن؟ا بحشتن زیًدت حیط جهان رت تحت رژیم تصادای
دا دا لا ،اک بش وعا

ش ایایتر حل د؟؟ا

یروغیپ رشددا تبا یر تولیا و دددشف ت ددت .جایگزی؟

وختها فًیل با تنشژ ها تهایادذیش یر حیپ تلاش بشت رشا بیبتش ه؟وز یر
عشض چ؟ا صشن با ویشتن دا ل تمان جهان

؟هش خوتها شا.

تصاداییتنان عاشه تیپتنا دا تظاهش د؟؟ا نوآور تک؟ولوژیک
با «رشدا دیف » بیبتش ی دت

«رشدا دمی » ا؟اظش

یابا32.

توتنا باون هیچ

عاقانا دا بش دایا

بهاوی یتنب و رشددا تک؟ولوژیک حا وصا دمیت خوی چیزها دایاتر باص
ترزش دول چیزها

انا

توتنا با تفزتیب خوی تیت ا یها .ت ا آنچا صایر نیًددا؟ا یرک

د؟؟ا تیپ ت دت دا نوآور تک؟ولوژیک با صورت جایوی تتفاق نم تفاا؛ آنها نیز
با تاایلها تنشژ نیاز یترنا .تغییشتت یر چشخا تولیا وتبًدداا با وجوی تنشژ
تلکاشیک

شددیمیدای و کدانیک صابلی دداشس بشت تحقیه و آ وزش هًددا؟ا.

بشنا انویًد دا دشدت دا پیوتش نشدًاا ت ت و بشنا ا جایا رت

نویًا بشت

تفکش و تایپ نیاز با تنشژ یتری .خوی دا پیوتش بشت تیت ا دار نیاز ؟ا بشق ت ددت.
هیچ دیششفت صابلتوجه نم توتنا باون جشیان ًامش تاایلها تنشژ یر بشنا اها
دا پیوتش صورت بپذیشی .یًاشش بازی ًالزم جشیانها تنشژ ت ت با تیپ ع؟
دا تمام تشدکال تغییش تک؟ولوژیک با ت داحالاها تنشژ دا وجوی بشش رت تًهیل
د؟؟ا یرهم ت؟یا تنا.
تغییشتت تک؟ولوژیدک با لحاظ فیزیک یر یتنب بیبتش یان شیم و تو ددعا
یترتی ها

ولاتش ریشدا یترنا دا هش یو نیاز ؟ا جشیانها تنشژ و ای هًا؟ا تا

بدا عملکشی خوی تیت دا یه؟دا .حداوی تش ویی؟دا یک نیز یزتن رت دا تیپ جشیانها
توتن؟ا یر عیپ حفظ نیشو دار و ددش ایا داهب یاب؟ا حاوی
دوتا خوی تغییشتت تک؟ولوژیک همشت با رشددا دیف دا
دشی تابع حاوی فیزیک

د؟ا .با ددکپ

توتن تز آنها دًددب

ددفت و ددکا هًددا؟ا .نیشویا ها یک تز شددهورتشیپ
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نموناها حاوی رشددا تک؟ولوژیک رت ترتئا

یه؟ا .آنها ط یهاها یر نزییک نقاط

توج بازی خوی عله بوی تنا و دیشددشفت بیبتش آنها شددایات یشددوتر تز آب یرآ ا
ت ت 33.نادا

رتداورها

ولا بشت نیشویا ها هًاات

ورشکًاگ تک؟ولوژیک

بشجًداا ییگش رت دشرنگ

دازی و بًیار تز تک؟ولوژ ها عهیب و غشیب

ییگش ان؟ا رتداورها همهوشدد

باناچار با همان قولا خام خوته؟ا شددا .تناًدداط

حاشدیا

دوی ش ایایتر

باغایت وتبًاا با دایا و ت اس تنشژ -بش تمام وجوی آن

ت ت .آن دایا و ت اس رت بگیشیا و تز ش ایایتر هیچ باص نکوتها انا.

ارتباط انرژی و رشد با انتشار گازهای گلخانهای
تمدام فعالیتها تصادددای

همانیونا دا ییا تیم نیاز با تنشژ یترنا .بشت یرک

بهاش ع؟ا تیپ صمیا با نگا دشین با تصادای تیالات احا روتبط یان تنشژ
تناشدار یازها یلکانات رت با شکل تنمما تش بشر

رشا و

د؟یم .یر یهاها تخیش

رشا تصادای تیالات احا یشچا با نشخ رو با تفول تیت ا یتشاا ت ت حا با تیپدا
دشتنا

ددشف تنشژ تولیا داهب یافاا ت ت 34.علاو بش تیپ هزی؟اها

شتاط با

ددشف تنشژ تولیا دیو داا دهم دمتش رت تز تقاضا دل تیالات احا بازنمای
د؟؟ا .بً دیار تز تصاددداییتنان و یتنشددم؟اتن تز تیپ شدداهاتت نایها یشفااتنا دا
بهش بشیتر تز تنشژ و رشدا تصاددای تز یکییگش ؟فدل شا تنا 35.ت ا حا تحلیل
تجمال تز تغییشتت تنشژ ب؟یاییپ یر تصادای تیالات احا دذب تیپ روتیت رت آشکار
دازی .تصاددای دا ششوع با ت افای تز ؟ابع طایع با بازی تنشژ بالاتش و تشتدم
نیشو بیشاش

د؟ا

توتنا حا یر حیپ داهب دشف تنشژ تولیا رشا رت تهشبا

د؟ا .تیش فقط با دشف تولیا نگا د؟یم دا دا لا ،با تاایلها ب تعا؟ا ت یرک تیپ
فشتی؟ا یشددوتر و شددایا حا غیش مکپ خوتها بوی  .ت ا همیپدا یر نظش بگیشیم دا
وزتنان دمیت دماش تز یاز طایع بشت

ثال ه؟وز

توتنا بشق بیبتش رت تولیا
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د؟ا تا وزتنان یزتن بیبتش تز زغال ؟گ آنیا تهمیت تاایلها بلافاصلا آشکار
یشیی .؟ابع یترت تشتدم نیشو بیبتش

توتن؟ا تنشژ

ددوی ؟ا بیبتش رت بشت

فعالیتها تصاددای تاایل د؟؟ا دا بشخ تز آنها ع؟اصددش ت ددا
یتخل رت تشکیل

یه؟ا .تصاداییتنان

تولیا ناخال

ان؟ا ییویا ت اشن 1و رتبشت دافمپ  2علاو بش

دایشیپ باوضدو نشان یتی تنا دا وصا تفاوتها دیفیت تنشژ یر تحلیل ؟ظور
شونا رشا دشف تنشژ یر تیالات احا ترتااط نزییک با رشا تقاضا دل
بحشتن تنشژ یها

یتری36.

 1791تیالات احا رت بشتنگیکت تا ددشف شتنا نفت رت

داهب یها و بش تفزتیب بازی با ت افای تز ؟ابع طایع ییگش تمشدز د؟ا .تیپ تلاشها
با خط دیش تفزتیب ددشف یاز طایع

؟هش شانا دا بًیار داکتش و دارآ اتش تز

زغال دد؟گ با ع؟وتن ؟اع تنشژ ت ددت .هم تغییش جهت با یاز طایع و هم تکثیش
روزتفزون ؟دابع تهایادذیش با داهب صابلتوجا تناشددار دشبپ دمک دشی .دس تز
توجییش یر دال  2115تناشار یازها یلکانا ت یر تیالات احا تا ال  2116با
یزتن  14یرصا داهب یافت 39.ت ا تیپ داهب با تاریج اوصف شا و تناشار یازها
یلکانات یر ال  2119یر وتصع بیب تز  3یرصا تفزتیب یافت دا بیبتشیپ تفزتیب
یر  9دال تخیش ت دت 39.بکب حمل و نقل بیبفعال دا همیشا بشت رشا تصادای
تهمیت یتری قدددش تصددل یر دس آخشیپ وج بوی .تهشبا تخیش تیالات احا تیپ
تنگار رت بیبتش تقویت

د؟ا دا داهب قیاس دلان یر تناشددار یازها یلکانات

عملا ،تحت نظام تصاددای دا با رشدا بش هما چیز تولویت
فشددار نا حاوی بشت تفزتیب دددشف و تولیا

بکشا غیش مکپ ت ت.

توتنا با تفزتیب تناشددار یازها

یلکانات حا یر بًاش تفزتیب بازی ط دلان و نوآور تک؟ولوژیک ؟هش شوی.

1 David Stern
2 Robert Kaufmann
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بشت جهان یر دل رتبطا صو

ثاا

یان ددشف تنشژ تولیا و رشا تصادای

وجوی یتری و طالعات اعای یر وری دشدورها و ؟اطه کالف نشان

یها دا تیپ

رتبطا ت ا ا ،علی ت ت 37.یر ط چ؟ا یها یذشاا نشخ رشا تصادای جهان ششوع با
با تفت دشی ت ددت دا نشخ رشددا رو با تفول رت یر دددشف تنشژ جهان بازتاب
یها .بشخ تصادددایها بزرگ ان؟ا ژتدپ و تتحاییا ترودا تز دیب با یور ها
ردوی تصاددای همشت با نشخ رشدا بًیار داییپ و جمعیت ًپ وتری شا تنا .تز آنجا
دا تیپ تصادددایها یر حال حاضددش تحت ددلطا بکبها
تلگوها رشا نا اوتزن رت با وجوی

ال فا ددا صشتر یترنا

آورنا دا عماتا ،ش ایایترتن ثشوتم؟ا رت غ؟ تش

ازی .یر قابل شیم عای بیب تز دیب تا خشخش یر صشض فشو

رونا تا باوتن؟ا

ددش ایا یتر رت تأ یپ ال د؟؟ا 41.دیشددشفت تصادددای بشت

چشخاها و بحشتنها

تدثشیت صشیب با تتفاق جا عا با دایان یوشددکشتش ر ددیا ت ددت 41.تصادددای جهان
مکپ ت دت باص تیپ صشن رت با رشدا خوی با نشخ
دیب بایه هًدا؟ا دا داانًیل ا بشت رشا آت
رت تز ؟ابع تنشژ
تصادای

حاوی و قیا با تیپدا چا تنوتع

توتنیم تز جهان طایع با ی ددت آوریم و همچ؟یپ عامعقلانیت

ش ایایتر

دش ایایتر

او دط تیت ا یها ت ا نشاناها تز

ال شا

یتری تز نفس

ت شوز ت ت.
تفاا ت ا نا آنصار شیع تا وجب داهب صابلتوجا

هموع تناشددار یازها یلکانات بشددوی .تناشددار دشبپ جهان یر ط صشن یذشدداا
نایها بلافدددل تغییشتت یر دددشف تنشژ تولیا بوی ت ددت .خوشبی؟ یر وری
یش ایب جهان یر آغاز یها بالا بوی .تناشددار یازها یلکانات بشت چ؟ایپ ددال
ثابت باص
وتصعا،

انا و ری ها بالا تصاددای جهان با تیپ باور ر یانا دا رشا تصادای
توتنا تز تناشدار یازها

مدش ؟فدل شوی .یر ال  2116آژتنس بیپتلملل

تنشژ دیشوز ؟اتنا تعلام دشی« :تنفدددال تناشددار یازها یلکانات جهان تز رشددا
تصادای

تأییا شا ت

ت»42.

یو ال چا تفاوت

توتنا با بار آوری .یر ال 2119
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تناشددار یازها یلکانات یر ددشت ددش جهان شدداها جهب شددایا بوی 43.بشخلاف
خطشتت یش ایب جهان

تناشار

یزترشها علم بیب تز دیب هشاتریه؟ا یربار

یازها یلکانات یوبار یر دال  2119با دشعا بیب تز ال صال تفزتیب

یافت44.

حا بشخ تصاددایها دیشدشفاا دا ظاهشت ،رشدا رت تز آلویی

؟فدددل دشی بوینا

تناشدار دشبپ بالاتش رت یر دال  2119شداها بوینا .علوم شا ت ت دا جاتی تناشار
یازها یلکانات تز رشدا تصادای
یر تصل تدور

شکل بًیار دیچیا تش تز آنچا نکاگان جهان

دشینا ت ت.
یر وری تیپ ًدئلا شدیو ت ت ت دا تدثش نکاگان رتجع با تناشار

زتحم اتو
دشبپ صددحات

د؟؟ا .ه؟گا

یلکداندات رت تنداتز

دا حکو تها و دداز انها یزتن تناشددار یازها
یه؟ا .تیش

ییشنا تغلب تیپ دار رت یر نقطا تولیا تنهام

ششدا یر تیالات احا دارخانات رت یر ه؟ا بشدا د؟ا تا دالاهای رت تولیا نمایا دا
بعات ،با ددشفد؟؟ایان تیالات احا فشوخاا
با حًداب ه؟ا یذتشداا
جغشتفیای نا یا
زیًت حیط

شونا یازها ناش تز آن دارخانا

شدوی نا تیالات احا  .تیپ فشآی؟ا ت ا

شددوی و شددشدتها تز هًدداا

ددش ایایتر

دا جایگزی؟
تولیا با لحاظ

کشب رت با لل یر حال تو عا با ذخایش بزرگ نیشو دار ترزتن ؟اقل

د؟؟ا ؟اع هم تز وتیشتی
ینیا غشب بوی ت

ت45.

شدهوی یان تناشدار یاز دشبپ و رشدا تصادای یر

با عاارت ییگش تناتز ییش تناشار یازها تز نقطا

تصلا ،هیچیونا تنفدال رت آشکار نم

ازی .یر هش صورت ششدتها چ؟ا لیا

دشف
فقط

توتن؟دا داتم تولیا رت تز تیپ طشف با آن طشف ؟اقل د؟؟ا تا تیپدا ییگش کان
بشت رفاپ باص نمانا باشا .بشت جایگزی؟ جغشتفیای نیز حا وجوی یتری.
علاو بش قایً دا
بشت یرک ب؟یانها
نهای

هموع تقاضددا با تناشددار یازها یلکانات
ای رشا تصادای

ددشف امشدز

رویکشی ییگش

بش جشیان وتی خام یر ًیش آنها تا نقطا

شوی .یشوه تز حققان ت اشتلیای یر قالات بشجًاا یر
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ددال  2112هموع وتی خام رت دا تز طشیه تهارت بیپتلملل

شددا بوی تحلیل دشینا و فهوم ریدا
جهان

یان دشددورها اایلا

ای رت عشف نموینا دا با ثابا تکدددی

ت داکشتج وتی خام وری ت افای با تفاضا نهای یک تصادای تعشیف

آنها نایها یشفا؟ا دا «با هش  11یرصددا تفزتیب یر تولیا ناخال
[ریدا

ای ] ل با یزتن  6یرصدا تفزتیب

یتخل

شوی.
یانگیپ

یابا» 46.یر نظش آنها «ی ااوریها

تنفدال یر تصادایها دیششفاا دوچکتش تز آنچا یزترش شا ت ت هًا؟ا یا تصل ،ا
وجوی ناترنا» .همچ؟یپ تکمیپ زینا دا تقشیاا 41 ،یرصا تز تمام وتی خام جهان بشت
تًدهیل صدایرتت تج؟اس و خا ات با دشدورها ییگش ت اکشتج
یها داهب جشیانها بیپتلملل

دش ایا جهان

ر یای با تشایا بحشتن زیًت حیط

ا باشا1.

شونا دا نشان

توتنا ت اشتتژ حیات بشت

بشت ییایا ییگش یر وری تیپدا چشت تیعاها رتجع با تنفدددال خامتنایشددانا
هًدا؟ا وتصعیت ذیل رت یر نظش بگیشیا :ت یا با زنای یر تیالات احا بشت

ا ال

اوتل داهب یافاا ت ت؛ بشت تولیپ بار یر صشن تخیش ت ت دا چ؟یپ داهب اتو
رخ

یها 49.تصادای تیالات احا یر تکتک آن الها رشا دیات دشی .ت ا طاوعات

جار نزی نا دا ت یا با زنای تز رشدا تصادددای
چیز

چشدمتناتز غیشصابلتدور رت بشت

خوتها دشی :حیات تفشتی عای
تعداتی

؟فدددل شا ت ت .تعاشتف با چ؟یپ

توتنگش الار (دلوتودشت

) حادم طش

مکپ ت ددت یر وتصع رو با وخا ت بشوی یر حال دا

یلیداریر بدا فشوش چیزها بیبتش با بقیا

بهاوی نم بکشا حا ثشوتم؟اتش

شونا .با تیپ حال وصا

ا دا یر وتصع زنای
یتی ها

ا رت

کالط و نا عی؟

 1یفا؟ ت دت دا باویژ دشوداکیپ یر حاوی صدا ال دیب با تیپ نکاا تشار دشی بوی دا داهب
تهدارت بیپ تلملل

و تتکدا هش دشددور بدا وتی غذتی و تولیا خویش بشت غلاا بش شددکلات

ددش ایایتر ضددشور ت ددت .نک زترع دارخاناها و داریا ها دیاش دشوداکیپ تشجما هو پ
دا ا

نشش تفکار  .1379م
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یه؟ا دا شعت تناشار یازها

با ات یو یا دا دال نشان
یافاا ت دت تز دا دو داخاا
تیپدا چایونا ش ایایتر

شدوی و یت اان با روتیت ع یل ت اایتنات یر وری

توتنا تز لحاظ زیًت حیط دایاتر باشا بال

فشوداشدد توهم تنفدددال یرس هم ترتئا
نایهاییش ها عظیم یر وری جهان وصا
چ؟ا ال

مش جهان داهب
یشیی.

یها :بایا یر بشتبش و ددو ددا بشت

اوجا روناهای حاشدیات یر عشض فقط

شویم قاو ت د؟یم.

تسریع بحران و سویهی اجتماعی
فازها تولیا بحشتن زیًت حیط تز دیب فشتر یا ت ت .یر ال  2119دورتوریکو
یر ت؟ابای صارتم؟ا دا بش فشتز آبها یشم غیشعای

ایا تفک؟ا بوی یشفاار شا و

باشدات آ یب ییا .همان ال خشکًال تاریک یر آرژتنایپ صایرتت دشاورز
رت خشتب دشی و وجب ردوی شایا شا دا عاصات با بحشتن ترز همشت یشت و
دشور رت هاور دشی تا بشت یو یپ بار یر دمتش تز یو یها یلیاریها یلار تز ص؟اوق
بیپتلملل دول وتم بگیشی 49.خشدکًدال ها شایا و غیش عمول یر آ شیکا
نیز تولیا حدددولات دشدداورز رت کال

شدز

ددازنا و نقب هم یر اقاعا دشین

صدداها هزتر هاجش بشت عزیمت با شددمال تیفا

د؟؟ا 47.خشددکًددال ها عما و

دماوی آب یر تفغانًداان با دیپتوز یًاشی علیا حکو ت شدز یر دابل یت پ
زی و ت؟بهای رت یان آن دشور و همًایگانب بشتنگیکاا ت ت 51.تیپها و هزترتن
تحول همز ان ییگش فقط خطوط آغازی؟ یر یک نمایب چ؟ادشی ت هًا؟ا دا تمان
بشش با نگشتن یر ط چ؟ا صشن آی؟ا شاها آن خوتها بوی و تهشبا خوتها دشی.
تصاداییتنان زیًت حیط و ایش تصاداییتنان ج؟ا چپ با ات طولان تز فاناز ها
خطشنداک افکشتن نودلا ددیک تناقای دشی تنا .ت ا شددوتها وجوی یتری دا بشخ
نکاگان نیز شدشوع با تغییش نظش خوی یربار

تیپ ًئلا

د؟؟ا .یر ال  2116د؟ل
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؟ابع بیپتلملل نایها یشفت دا ددشف جهان

وتی خام تز ال  2111با ضشباه؟گ

دشیعتش تز  GDPرشا دشی ت ت و تفزوی« :دارتی

ای جهان بشت نکًایپ بار

یر صشن تخیش رو با داهب رفاا ت دت» 51.یر دال  2119تصادداییتن ترشددا ششدت
تدوئی؟ور 1نشوژ نیاریک وتئشنس  2نوشت دا تنفدال رشا تصادای تز دشف تنشژ
« مکپ ت ت غیش مکپ باشا» 52.یر ال  2119یزترش عما ت تز د؟ل بیپتلملل

یر

بداب تغییشتت تصلیم تعلام دشی دا دیشددگیش تز ددطو فاجعابار یشتیب جهان
ًدالزم «تغییشتت دشیع فشتییش و ب

ابقا یر تما

جوتنب جا عا» خوتها

بوی»53.

آناونیو یوتشش  3یبیش ددل دداز دان لل احا با یک د؟فشتنس تصلیم یر توتیل
ی ا اش  2119یفت دا « ا یر یری ش عمیق با تغییشتت تصلیم هًایم» 54.خوشبی؟
شتنهام جا خوی رت با وتصعبی؟ یتی ت ت حا تیش بًیار تز تیپ تفشتی و از انها
یا

ناوتن؟ا اوجا یام لازم بعا شونا :قابلا تمامعیار تجاماع

و تصادای

علیا

ش ایایتر .
تحلیل تز طاقا و جا عا بشت یرک تفه بحشتن با شی اتر
باص

انا .بحشتن زیًدت حیط تا حا زیای

دا قاییش و ددیع تنشژ رت ت ددافای و دددشف
ت شتض وجوی د؟ون

ش ایایتر

حیات

حددول تفشتی بًیار ثشوتم؟ا ت ت
د؟؟ا .هش رت حل دیشدد؟های بشت

دا بدایدا یر وهلا تول تمام و دمال با تفاوتها طاقات

قددش یر تیهای آنها بپشیتزی .شدکددا ،بایا تطمی؟ان حاصل د؟یم دا یذتر با نظم
زیًدت حیط

یر عیپ آ یب زین با ش ایایترتن دا عماتا قدش یش ایب جهان

و دایش فهایا زیًدت حیط

یار هًا؟ا با دمک با فقشت و طاقات داریش خام

شددوی .توتنگش ددالدار هدا غشب

طش ها صیمتیذتر و الیات بازتر-ب؟یای
1 Equinor
2 Eric Waerness
3 Antonio Guterres
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یونایون رت با ؟ظور داهب ددشف وختها فًیل طشتح

دشی تنا ت ا عماتا،

تز تیپ وتصعیت غافل بوی تنا دا تیپ دیشد؟هایها با عاش تفشتی عای صا ا خوتها زی.
رت ؟ا دب بشت حفاظت تز توی ها یر ط تیپ یذتر ت اقشتر د؟اشل تجاماع صو تش
بش چشخاها تولیا و توزیع حول ددوختها فًددیل
وصت صیمت یر نقطا

ددشف ت ت .ش ایایترتن یر وی خوی زیان

تتفاص دا بایا دس تز تکشیب زیًددتدش
شوک صیمت نایهان
تحدت لوت

و ددپس تحمیل د؟اشلها
د؟؟ا همان

ا بیفاا و توی ها هاور نیًددا؟ا با هیچ

وتجا شونا.

ددش دایایتر

ارن دداخاار طاقات جوت ع ا رت

توتن با طور

یًداشی ت با ا قولا تقًیم دشی :دارد؟ان ایشتن و ش ایایترتن .ا ش ایایترتن
رت تفشتی تعشیف
خوی با جیب

د؟یم دا چ؟ان یرآ اها ه؟گفا رت تز یترتی ها و شددشدتها

زن؟ا دا

توتن؟ا تز دار ی امزی یکًش تجا؟اب د؟؟ا .با بشآوری

تقشیا یر بًدداش تیالات احا هش دً د با ثشوت خال
یترتی هدا
ًددئلا

ال

بیب تز  11یلیون یلار یر

؟قول یک ددش ایایتر (دوچک) خوتها بوی؛ دا با ع؟ا تنکار

قیاس یر تیپجا نیًددت چشت دا بشخ

ددش ایایترتن یرآ ا بیب تز 111

یلیون یلار یر دال یترنا .تلااا بًدیار تز ش ایایترتن یر دار ی امزی

شاردت

د؟؟ا یر قام ایش عا ل شددشدتها بزرگ چ؟ا لیا  .ت ا نکاا تیپجا ددت دا
بشت
ر م

دش ایایترتن خوششدانس دار ضشورت ناتری؛ آنها
ط زنای د؟ون خوی رت حفظ د؟؟ا .آنها

توتنًا؟ا باون حقوق

توتنًا؟ا هفاا بعا با رتحا

بازنشًاا شونا و با باها اس بشونا و فقط تز یرآ ا حاصل تز یترتی ها خوی همچون
هام حقوق ال

ت لاک و ًاغلات و هش ششدا دا مکپ ت ت الک آن باش؟ا

زندای د؟؟دا .بدا تیپ حال تیپ یزی؟ا بشت تدثشیت صشیب با تتفاق شیم یر جا عا
صابلی داشس نیًت .ایشتن و دارد؟ان هش یو بشت زنا انان و خشیا دالاهای دا
ش ایایترتن رت دولاتر

د؟؟ا با حقوق نیاز یترنا .علاو بش تیپ تدثش داریشتن بیب
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تز دیب یر ب؟دای وتم زنای

د؟؟ا دا قاتر زیای دول بشت رفاپ با ار ددا

خشیا خانا و ت ددافای تز دارت تعااار

علاو بش چیزها ییگش با ددش ایایترتن

باهکار هًددا؟ا .د؟اشل ال دا ددش ایا بش باص جا عا یتری همچ؟یپ بشت داریشتن
ازی دا تقاضا ی امزی بالاتش و ششتیط زنای بهاش بک؟؟ا .نایها

بًیار یشوتر

ت ش نوع توتنگش دالار ت ت دا یشو دوچک تز تفشتی دولاتر با طور دا ل فشتی؟ا
رت ربوی و با هش تقاضای بشت تغییش ی ودشتتیک یهپده دشی

یا

تنا55.

عل رغم تیپ چالبها هش الا تلزت ات تجاماع و زیًت حیط بشت جهتییش
جایا با ددشعت یر حال رشددا هًددا؟ا .تمان ی ودشتتیک زیًددت حیط و
دو یالیًا

؟ابع طایع رت یر حا صابل لاحظات

دالاشای

حاوی خوتها دشی یر

عیپ حال دا همچ؟یپ تقایش ثشوتم؟اتشیپها رت با فقیشتشیپها دیونا

زنا .تیپ شددب

ت ش دل رت بشت تمام شیم تمددمیپ خوتها نموی :غذت شددغل ًددکپ شتصاتها
شتصات تز دویدان و آ وزش و دشورش .تفزتیب ثشوت رت حاوی و قیا

بهاتشددا

خوتها دداخت.

توتنا تیپ دار رت با تعمال الیات ثشوت بش ددش ایا و با تجاماع

دشین بکبها بزری تز تصادای تنهام یها دا با بازتر حاوی و باشات ت؟ظیمشا ت
تجاز

بقا

تنااشدت

یها .دش ایایترتن یر دشت ش جهان

قاییش ه؟گفا رت تز ثشوت ال

د؟؟ا دا با یلیل نشخ رشدا داییپ دا فشصدتها تناد بشت

یزتف یر تخایار آنان

یذتری تز دش ایایذتر آن قاییش یر تصادای وتصع

ویها
ش باز

زن؟دا .حکو دتها بایا بکب تعظم تیپ ثشوت رت صامددا د؟؟ا و آن رت یر بهاوی
خا ات تجاماع

باز داز زیش داختها و ترتئا خا ات بهاتشا

قشون با صشفا

ددش ایایذتر د؟؟ا .بشت داهب صابلتوجا و د؟اشل یتئم تخالاف یرآ ا جا عا
توتنا حکم باها دا بالاتشیپ حقوق یر هش شدشدت یا از ان با حاتدثش ی بشتبش
حاتصل حقوق حاوی باشا.
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؟ابع بیبتش با توی ها جا عات ی ودشتتیک همچ؟یپ خانوتی ها

با ترتئا

تز فهش دت روزتفزون بحشتنها نهات خوتها یتی .دش ایایتر

ا رت

اخاار تجاماع رت تز

هم یریدا و با رفاار با داریشتن با ع؟وتن چشخینا های یر اشددیپآلات دارخانا
خانوتی ها

ارن رت عیوب دداخاا ت ددت .خانوتی ها

ت دداشس صشتر
طاقا حادم

ییشنا تفً دشی
د؟؟ا دا با نظش

دا بشت تفشتی عای دار

هشچا بیبتش یر عشض

شددونا و با طور فزتی؟ا ت تحًدداس بیگانگ تز
ر دا ییگش هیچ تهمیا نم یها .نظام تصادای

د؟ا خانوتی ها رت توتنم؟ا خوتها اخت روتبط رت تقویت

خوتها دشی و با بچاها دمک خوتهادشی تا با بزریًددالان

ًددئول تاایل شددونا.

بکشدد تز دمدک با خانوتی ها یع؟ تیپدا جا عا بایا یر تجاماعات رو دداای نیز
دش ایایذتر د؟ا دا وصا شغلها و یترتی ها با شهشها ثشوتم؟ا جشیان
نابوی شدا تنا .تیپ ش ایایذتر ها عمو

یاب؟ا

بایا شا ل تیهای شاغل با یرآ ا خوب

تحاتث دلی؟یکها و بیمار داانها جایا بشت ی اش

آ انتش با خا ات دزشک

دشیتخدت ؟ظم دول نقدا با خانوترها دمیرآ ا ندددب دابلها فیاش نور بشت
تی؟اشنت دشیعتش و هزی؟اها زیش اخا بشت جای ها اترس و خاناها باشا .ت؟ها با
بشصشتر تعایل حیات یر ت ایازتت تصادای و یا
تز توتنگش الار ها شهش

با ؟اطه رو اای

توتنیم انع

شویم دا ششتیط رت با بقیا جا عا ییکاا د؟؟ا .جا عات

زیًددت حیط تلاش خوتها دشی تا تکدددی

؟ابع رت یان شددهشها و حو ا شددهش

با شتتب عایلاناتش تز رتبطا یک -ویات دا یر حال حاضش تحت لوت

ش ایایتر

غالب ت ت بگشیتنا.
رهاشتن دیا

و تهار

ا دا یر شت ش عمش خوی تز دشودایانات دادیاالیًا

تشدااع شا تنا با تیپ باور ر یا تنا دا رشا تصادای

ان؟ا تدًیش جایوی ت ت دا

توتنا تمام ششترتها رت یر ان د؟ا .بشت تدثش تفشتی یر ینیا
دا بایل بشت رشا تصادای

چ؟اندا یر حال حاضش تحت لوت

ارن با نظش نم ر ا
ش ایایتر

حا اا
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شوی حا صابلتدور باشا .ت ا تکیل و تحقه تیپ بایلها
بشت

نهات تمان بشدش تز فاجعات صشیبتلوصوع باشا .با جا

هم مکپ ت ت ت؟ها رت
از انیه جوت ع و

تصاددایها خوی حول تصدل رشا بایا آنها رت حول تصل تو عا تنًان دایاتر دا
یًداشی تش ت ت از ان یهیم .با حاوییت

ًدالزم ثاات اابولیک زیًدتدش

شددایا ددطو تولیا و دددشف حول تعایل دویا و تأدیا بش روتبط دیف تجاماع -
یر تقدابدل بدا رتبطدا دول

تنًددان

توتنیم تز حادابها و بحشتنها یور ت

ش ایایتر جلوییش د؟یم و یر عیپ حال طول عمش تمان بشش رت نیز تفزتیب یهیم.
و با توزیع ثشوت و ؟ابع بیبتش با داریشتن و تفشتی عای
رت عار تز تشد؟هات کشر ب ثاات

توتنیم جا عا عایلانا

دیا د و تصادای ب؟ا د؟یم .ت ش تجاماع و ت ش
یر حال تشایا تیپ هزتر رت با

زیًت حیط

جاتی نادذیش هًا؟ا و یاتن ناشی یا

هم بازنمای

د؟؟ا .تیش وفه با صامددا تیپ لحظا ت دداث؟ای یر تاریخ نااشددیم

نًلها آی؟ا ا رت بات؟ا صماوت خوته؟ا دشی .همگشتی صشیبتلوصوع بحشتنها تز
تصاددای یشفاا تا زیًت حیط

حاتصل نیاز ؟ا چشمتناتز جایا بشت نظم تجاماع

ا ت ت.

پیوند با منبع اصلی
Energy, Economic Growth, and Ecological Crisis

29

انرژی رشد اقتصادی و بحران زیستمحیطی

یادداشتها
1

اردس

نویًا دا «یشتیب با تیهای بازتر جهان

حا و شز همچون انع ظاهش

ًاقیما ،یر خوی فهوم ش ایا ًااش ت ت .هش

شوی دا بایا بش آن غلاا دشی» .نک.
Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1793), 334.

See Robert M. Solow, “The Economics of Resources or the Resources of

2

Economics,” American Economic Review 64 (1794): 1–14.
 3بشت نمونا بشجًاات تز تیپ خط تفکش نک.
Barack Obama, “The Irreversible Momentum of Clean Energy,” Science,
January 7, 2119.
توبا ا

نویًا"« :تنفدال" تناشار یازها یلکانات بکب تنشژ تز رشا تصادای

خا وش د؟ا دا اارز با تغییشتت آب و هوتی

بایا تیپ ت االال رت

ًالزم دذیشش رشا دمتش یا ت ااناتری زنای داییپتش

ت ت ».
See Tim Jackson, Prosperity Without Growth: Economics for a Finite

4

Planet (Abingdon, UK: Routledge, 2111).
5

ًدئلات

هم ًدئلا

تشتدم ت ت یک تز نقاط ضعف ت ا

یر دل تصادای دلان .بشت

قا ات

عال و غیش ف؟ بش ًئلا تشتدم نک:
Blair Fix, “The Aggregation Problem: Implications for Ecological and
Biophysical Economics,” BioPhysical Economics and Resource Quality 4,
no. 1 (2117).
بشت بشر

ف؟ تش نک.

Jesus Felipe and Franklin M. Fisher, “Aggregation in Production Functions:
What Applied Economists Should Know,” Metroeconomica 54, no. 2 (2113):
219–62.
عددار

ًئلا تشتدم دش ب ذیل ت ت :تحت چا ششتیط

توتنیا شا چیز رت با هم جمع د؟یا

و طمئپ باشدیا دا ترزش دل یر ا رت یتریاا دا خ دایا تیپ ت ت دا وصا

توتنیا چیزها رت با هم

جمع بزنیا دا وتحا تناتز ییش ثابا یتشداا باشیا ان؟ا جشم یا تنشژ  .یر علوم طایع
ثاات وتحا ششط حیات بشت تناتز ییش و تهمع ت ت .نک.

ان؟ا فیزیک

31

ارالد کولاسی  /ترجمهی هومن کاسبی

Elizabeth Gibney, “Largest Overhaul of Scientific Units Since 1995 Wins
Approval,” Nature, November 16, 2119.
یر قابل تهمع با وتحاها

فهو

اغیش تناتز ییش

ب ع؟ا ت دت همچون صیمت دالاها یر تصادای.

نم توتن هموع «وتصع » و طابه با تورم رت تز طشیه وتحاها

اغیش تعشیف یا تعییپ دشی .بًیار تز

تصادداییتنان رت ها ظاهشت زیشدانات بشت یور زین تیپ شدکل دیات

د؟؟ا .رتبشت ولو یر قالا

شدهور خوی یر دال  1756با صشتحت تعلام دشی« :ت؟ها یک دالا وجوی یتری اانا
دل  ...بایپتشتیب

تولیا با طور

توتنیم باون تبهام رتجع با یرآ ا وتصع تجاماع صحات د؟یم» .با عاارت ییگش با

تیهای یک تصاددای تنازتع با فقط یک دالا ًئلا تهمع رت بادل د؟ار یذتشت .دوچ وصیحانا تیپ
حشدت یر نظشیا نودلا دیک عای ت ددت جای دا فشوضددات ًددکش یر وری جهان رتیجتش تز
تدًیژن هوت هًا؟ا .نک.
Robert M. Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth,” The
Quarterly Journal of Economics 91 (1756): 65–74.
یغداغداها

هم ییگش یر وری ت ددافای تز تولیا ناخال

یتخل ( )GDPباع؟وتن قیاس ترزش

تصادددای وجوی یتری همچون تیپ وتصعیت دا تنحطاط زیًددت حیط و خا ات تجاماع حیات رت با
حًاب نم آوری .بشت

طالعا بیبتش یر وری تیپ خط تناقای نک.

James Ward et al., “The Decoupling Delusion: Rethinking Growth and
Sustainability,” The Conversation, March 12, 2119.
 6بشت نمونات تخیش تز تیپ تلفیه نک.
Vincent Moreau, “Decoupling Energy Use and Economic Growth: Counter
Evidence from Structural Effects and Embodied Energy in Trade,” Applied
Energy 215 (2119): 54–62.
نویً؟ا همان تباات با تادیا بش تیپ نکاا ششوع

د؟ا« :تنفدال رشا تصادای تز دشف تنشژ

تلاش

یًاشی ت بشت دشبپزیتی تز فعالیتها تصادای و تفزتیب ت ؟یت تنشژ ت ت»".
See “Primary Energy Consumption,” Organization for Economic

9

Cooperation and Development, November 21, 2111.
بشت فهش ددا تز چیزهای دا یر تیالات احا تحت دددشف تولیا ی؟هانا
« دشف تنشژ تولیا» یر وتژ نا ا تیتر

شددونا نک .اخل

تطلاعات تنشژ تیالات احا .

 9بشت توضیح تز تیپ روشها نک.
“Statistical Resources” by the International Energy Agency.
 7 BPنشخ بازی  39یرصا رت بشت نیشویا فشض تدور د؟ا .نک.

30

انرژی رشد اقتصادی و بحران زیستمحیطی

BP Statistical Review of World Energy (London: British Petroleum, 2119),
52.
 11با ع؟وتن نمونات فور

نک .نمویترها یر

Brad Plumer, “Can We Sever the Link between Energy and Economic
Growth?” Washington Post, January 19, 2114.
David Stern, “Economic Growth and Energy,” in Encyclopedia of Energy,

11

ed. C. J. Cleveland (San Diego: Academic Press, 2114), 43.
 12یک  BTUبشتبش با  1155ژول وتحا ت ااناتری تنشژ
بشت بل؟ا دشین یب تا یهان شما دشف

ت ت .یک ژول تقشیاا قاتر تنشژ ت ت دا

شوی .نک .جاول  971یر

“Average Operating Heat Rate for Selected Energy Sources,” S. Energy
Information Administration, October 22, 2119.
 13بشت دار تصل تو یر وری تیپ وضوع نک.
Vaclav Smil, Power Density: A Key to Understanding Energy Sources and
Uses (Cambridge, MA: MIT Press, 2115).
فشوضدات ًدکش ت دا هًداا نظشیا نودلا دیک رت شدکل

یه؟ا تقشیاا ،ب شمار هًا؟ا.

14

توتن با طلوبیت ترجحیتها آشددکار و بهش ور نهای بشت فقط چ؟ا فهوم اافیزیک شددشوع
دشی دا بایا تز چیزهای

ان؟ا صیمت و ی ددامزی ت ددا؟ااط شددونا .تصاددداییتن جون رتبی؟ًددون یک تز

یرخشانتشیپ ؟اقایپ تصادای نودلا یک بوی .بشت

اپ دلا یک تو یر وری تیپ وضوع نک.

Joan Robinson, Economic Philosophy (Middlesex, UK: Penguin, 1764).
یر جاها ریاضد
ت ت .بشت توضی

نظشیا نودلا دیک یترت

شدکلات شایا یر ترتااط با تهمع و تعایل عمو

شکل تهمع با دانویس  5شتجعا د؟یا .بشت

ًائل دیشت ون تعایل عمو

نک.

Frank Ackerman, “Still Dead After All These Years: Interpreting the Failure
of General Equilibrium,” Journal of Economic Methodology 7 (2112): 117–37.
یربار

فقاتن صارت دیببی؟ آن با هش ال تللابکاک دویا دا با نحو تز ردوی بزرگ یر ددال

 2119غافل شا شتجعا د؟یا.
”See Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth.
16

ناایج ددولوف اا؟ با تابع

15

عشوف با تابع تولیا داب-یتیلاس ( )Cobb-Douglasبوینا دا

یر آن ز ان یر تصاددای بًدیار ت افای

شا و تا با ت شوز حاوب باص

انا .با تیپ حال تنور شیخ

( )Anwar Shaikhیر  1794با شکل یرخشان ناایج ولو رت تز هم یًًت وصا نشان یتی دا تابع

32

 ترجمهی هومن کاسبی/ ارالد کولاسی

توتنا یصیقا هموعا یتی های رت ال دداز د؟ا دا تابع تولیا ناایا بشت آنها

یتیلاس-تولیا داب
. نک.وجوی یتشاا باشا

Anwar Shaikh, “Laws of Production and Laws of Algebra: The Humbug
Production Function,” The Review of Economics and Statistics 56 (1794): 115–
 عیً فلیپا2115  یر ال.شدوی دا نوع یلیل ناچیز و عمیه بشت تیپ رفاار وجوی یتری

 علوم21.

) با شکل هابد؟؟ا ت آنچاJ. S. L. McCombie(  کو ا. تل. تس. ) و جJesus Felipe(
یتیلاس چیز جز- تابع تولیا داب: باتن شکوک بوینا تثاات دشینا،رت دا شدیخ و دایشیپ و دیعا
دار و

ش ایا با علاو

ییگش بشت نوشاپ عایلا تفزتیش
. نک.ازی

یک عایلا تًداو نیًدت شیو

طلقا هیچچیز یر وری نظشیا نودلا یک توزیع آشکار نم

Jesus Felipe and J. S. L. McCombie, “How Sound Are the Foundations of
the Aggregate Production Function?” Eastern Economic Journal 31 (2115):
469–99.
یتیلاس ددهم عوت ل رت دا یر ذتت هموعا یتی ها تهشب ت ددت دا تدثش آنها ددهم-تابع داب
 شدابا هم عوت ل تز عایلا تًاو، ثابا یتشدا؟ا بش یزی؟ا زیشت ؤلفاها آن یصیقا،عوت ل تقشیاا
یتیلاس رت ت اایتنات بشت یفاپ تیپ ت ت دا یک بشتبش ت ت- با طور خلاصا تابع تولیا داب.هًا؟ا
.با یک
19

Stern, “Economic Growth and Energy,” 41.

19

Solow, “The Economics of Resources or the Resources of Economics,” 11.

17

Stern, “Economic Growth and Energy,” 42.

21

John W. Jewett and Raymond A. Serway, Physics for Scientists and

Engineers (Boston: Cengage Learning, 2119), 619.
21

See Erald Kolasi, “The Physics of Capitalism,” Monthly Review 91, no. 1

(May 2119): 27–43.
22

Stanley Reed, “Germany’s Shift to Green Power Stalls, Despite Huge

Investments,” New York Times, October 9, 2119.
23

Tobias Buck, “Energy Shift Fails to Cut German Carbon,” Financial

Times, October 9, 2119.
.نک

 بشت رته؟مای جا ع بشت بشخ تحقیقات تخیش یر باب ت؟ابایها و تغییشتت آب و هوتی24

33

انرژی رشد اقتصادی و بحران زیستمحیطی

Jennifer M. Collins and Kevin Walsh, eds., Hurricanes and Climate
Change, vol. 3 (New York: Springer, 2119).
.نک

شور بش نقب تغییش آب و هوت یر یًاشش بیمار ها عفون

بشت

Xiaoxu Wu et al., “Impact of Climate Change on Human Infectious
Diseases: Empirical Evidence and Human Adaption,” Environment
International 96 (2116): 14–23.
25

See, for example, Jerry H. Bentley, “Environmental Crises in World

History,” Procedia—Social and Behavioral Sciences 99 (2113): 119–15.
.طالعا بیبتش یر باب اردس و نظشیا یًًت اابولیک تو نک

 بشت26

John Bellamy Foster, Marx’s Ecology (New York: Monthly Review Press,
2111).
29

See Johan Rockström et al., “A Safe Operating Space for

Humanity,” Nature 461 (2117): 492–95.
29

Stephen E. Kesler, Adam C. Simon, and Adam F. Simon, Mineral

Resources, Economics and the Environment (Cambridge: Cambridge
University Press, 2115), 312.
27

Anne Davies and Ben Doherty, “Corruption, Incompetence and a Musical:

Nauru’s Cursed History,” The Guardian, September 3, 2119.
.داردشی فوتوولاائیکها نک

قا ات عال بش نحو

 بشت31

“Solar Cell Efficiency,” Energy Education, June 25, 2119.
31

Alexis De Vos, “Detailed Balance Limit of the Efficiency of Tandem Solar

Cells,” Journal of Physics D: Applied Physics 13 (1791): 937–46.
32

See, for example, Tim Worstall, “When Physicists Do Economics We

Seem Not to Get Economics as the Result,” Forbes, October 6, 2114.
33

Stern, “Economic Growth and Energy,” 42.

34

See Table 179, “Primary Energy Consumption, Energy Expenditures, and

Carbon Dioxide Emissions
Administration, March 26, 2117.

Indicators,”

.نکاگان یر باب تیپ احث نک

S.

Energy

Information

 جایا تز عقیا، بشت عطش و بو نًااا35

34

 ترجمهی هومن کاسبی/ ارالد کولاسی

John L. Seitz and Kristen A. Hite, Global Issues: An Introduction (Hoboken,
NJ: John Wiley & Sons, 2112), 126.
.همچ؟یپ نک
Devashree Saha and Mark Muro, “Growth, Carbon, and Trump: States Are
‘Decoupling’ EconomicGrowth from Emissions Growth,” Brookings
Institution, December 9, 2116.
36

See Stern, “Economic Growth and Energy,” 35–51.

هم تغییشتت داخاار رت دا یرون بکب تنشژ تیالات احا رخ یتینا ًا؟ا

دافمپ نیز یر قالات

. نک.اخت و تأثیش آنها رت بش رشا تصادای تحلیل دشی
Robert Kaufmann, “The Mechanisms for Autonomous Energy Efficiency
Increases: A Cointegration Analysis of the US Energy/GDP Ratio,” The
Energy Journal 25 (2114): 63–96.
39

Zeke Hausfather, “Analysis: Why US Carbon Emissions Have Fallen 141

Since 2115,” Carbon Brief, August 15, 2119.
39

Brad Plumer, “S. Carbon Emissions Surged in 2119 Even as Coal Plants

Closed,” New York Times, January 9, 2117.
. بشت یک تز تاثیشیذترتشیپ طالعات یر تیپ ز ی؟ا نک37
David I. Stern, “The Role of Energy in Economic Growth,” Crawford
School Centre for Climate Economics & Policy Paper No. 3711 (2111).
یتخل یر ددشتا ددش

یان بهش بشیتر تز تنشژ و رشددا تولیا ناخال

شور بش رتبطا آ ار

بشت

.جهان نک
Rögnvaldur Hannesson, “Energy and GDP Growth,” Inter-national Journal
of Energy Management 3 (2117): 159–91.
.نک

طالعات عما یر باب دیونا یان تنشژ و یرآ ا یر بشخ تز دشورها آ یای

بشت

John Asafu-Adjaye, “The Relationship between Energy Consumption,
Energy Prices, and Economic Growth: Time Series Evidence from Asian
Developing Countries,” Energy Economics 22 (2111): 615–25.
.شور دل بش تیپدا چگونا بهش بشیتر تز تنشژ با تاریخ بشش شکل یتی ت ت نک

بشت

Vaclav Smil, Energy and Civilization (Cambridge: MIT Press, 2119).
41

Jessica Dickler, “Consumer Debt Hits $4 Trillion,” CNBC, February 21,

2117.

35

انرژی رشد اقتصادی و بحران زیستمحیطی

41

Drew Desilver, “For Most U.S. Workers, Real Wages Have Barely Budged

in Decades,” Pew Research Center, August 9, 2119.
See “Decoupling of Global Emissions and Economic Growth

42

Confirmed,” International Energy Agency, March 16, 2116.
43

Zeke Hausfather, “Analysis: Global CO2Emissions Set to Rise 21 in 2119

After Three-Year Plateau,” Carbon Brief, November 13, 2119.
44

Damian Carrington, “Brutal News: Global Carbon Emissions Jump to All-

Time High in 2119,” The Guardian, December 5, 2119.
45

See Ward et al., “The Decoupling Delusion.”

46

Thomas

O.

Wiedmann

et

al.,

“The

Material

Footprint

of

Nations,” Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (2113): 6291–
96.
49

Lenny Bernstein, “S. Life Expectancy Declines Again, a Dismal Trend Not

Seen Since World War I,” Washington Post, November 27, 2119.
49

Nicolás Misculin and Gabriel Burin, “How a Year of ‘Endless Storms’

Battered Argentina’s Economy,” Reuters, December 21, 2119.
47

Adam Wernick, “Climate Change Is the Overlooked Driver of Central

American Migration,” PRI, February 6, 2117.
51

Rupam Jain, “In Parched Afghanistan, Drought Sharpens Water Dispute

with Iran,” Reuters, July 16, 2119.
51

Heinz Schandl et al., Global Material Flows and Resource

Productivity (Paris: International Resource Panel, 2116), 41.
52

Frédéric Simon, “Decoupling Energy from GDP Growth ‘Might Be

Impossible,’ Statoil Says,” Euractiv, June 15, 2119.
53

“Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming,”

Intergovernmental Panel on Climate Change, October 9, 2119.

36

 ترجمهی هومن کاسبی/ ارالد کولاسی

54

Brady Dennis and Chris Mooney, “We Are in Trouble: Global Carbon

Emissions Reached a Record High in 2119,” Washington Post, December 5,
2119.
55

See Ronald P. Formisiano, Plutocracy in America (Baltimore: John

Hopkins University Press, 2115).

