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  چکیده:
توسعه  یعنی خود گانه سه ابعاد با پایدار توسعه .کرد طرح را آن برونتلند کمیسیون پیش، دهه سه به نزدیک که است مفهومی پایدار، توسعه

 عوامل تاکنون گذشته ادوار از زمان در گذر ننیهمچ .است قرار داده تأثیر محیطی را تحت زیست توسعه و اجتماعی توسعه اقتصادي،
 ،انسان .کنیم اشاره آن اصلی عنصر سه به تنها بخواهیم اگر که است نقش داشته خاکی کره این در بشري زندگی تحوالت در متعددي

 ناپذیر تجدیدو  پذیر تجدید انرژي منابع از سرشار ایران، .گرفت خواهند جاي نخستین رتبه هاي در طور حتم به زیست محیط و انرژي
تحت  هاي سازمان هاي اولویتالهی با توجه به رعایت اصول پایداري شهري و حفظ محیط زیست از  هاي موهبتاستفاده از این  .است

 تحلیلی -توصیفی آن، نوع و اسنادي - اي کتابخانه صورت به این پژوهش، در تحقیق روش .باشد می ها انجمنپوشش سازمان ملل و سایر 
براي براي نیل به توسعه پایدار شهري پرداخته شود.  پذیر تجدید هاي انرژيکه به بررسی  است آن بر سعی بیشتر پژوهش این در. باشد می

پذیر و  تجدید وپاك  هاي انرژيینده هاي زیستی ملزم به رعایت و استفاده از دستیابی به توسعه پایدار و جامعه و سرزمینی به دور از آال
 منفی را داشته باشد، هستیم. تأثیرمنفی نداشته و یا حداقل  تأثیرکه به محیط زیست  هایی انرژي
  ریپذ دیتجدانرژي، محیط زیست، توسعه پایدار، : هاي کلیديواژه

 
  

  :مقدمه و هدف
عامل اقتصادي جوامع صنعتی پس  ترین عمده. داشتن انرژي مناسب باشد میعناصر که در توسعه پایدار موثر است منابع انرژي  ترین مهماز 

بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه  ،از نیروي انسانی است چرا که انرژي یک نیاز اساسی باي استمرار توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعی
وي تولید و مصرف شود که توسعه انسانی را در بلند مدت در تمامی ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی . اگر انرژي به نحباشد می

اخیر  هاي سالانرژي پایدار ضرورت توسعه پایدار است. به همین دالیل در  تأمین لذا ؛نماید، مفهوم انرژي پایدار تحقق خواهد یافت تأمین
حال توسعه توجه فزاینده اي به انرژي تجدید پذیر (انرژي خورشیدي، باد، ژئوترمال یا زمین گرمایی کشورهاي مختلف اعم از پیشرفته و در 

و ...) جهت ایجاد تنوع در استفاده از منابع انرژي و کاهش دستیابی به یک حمل انرژي و مالحظات زیست محیطی براي دستیابی به انرژي 
  پایدار معطوف داشته اند. 

 انرژي هاي فرآورده است. اگرچه مصرف انرژي و تولید در باال استانداردهاي به دسترسی توسعه، به دستیابی در اکشوره موفقیت میزان

 و فسیلی از اعم انرژي مصرف و تولید است، امروزي زندگی الزامات از انرژي و تأمین وجود و شود می کشورها اقتصادي توسعه و رشد باعث
 که نمود برطرف را ها چالش این توان می زمانی . تنهاشود می قلمداد پایدار توسعه و محیط زیست براي اساسی چالشی و ، تهدیدفسیلی غیر

 )1390ابراهیمی، . (دشو محسوب پایدار انرژي منبع به عنوان بتواند انرژي

 رشد همچون عواملی ترکیب از ناشی ،ها آسیب این .است نمایان شده بیشتر محیط زیست هاي آسیب و خطرات اخیر، ي دهه سه طول در

 مسائل از ،زیست محیط و اقتصادي ي توسعهبین  ارتباط دیگر، سوي از .است صنعتی هاي فعالیت و انرژي مصرف رشد اقتصادي، جمعیت،

 و زیست محیط لحاظ شود، توأم صورت به زیست محیط و اقتصادي هاي فعالیت پایدار، ي توسعه در بستر چنانچه .است پیچیده و مهم
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 این ي زننده برهم عامل اقتصادي هاي فعالیت و شوند می اکولوژیکی توازن تعادل و موجب که یکدیگرند مکمل عامل دو اقتصادي ي توسعه

   )1386 دیگران، و زاده عماد( بود. نخواهد و توازن تعادل
 هاي سوخت از استفاده ویژه بهانسان،  هاي فعالیت بعد، به صنعتی انقالب زمان از .امروز است جهان مشکالت و مسایل جمله از اقلیم تغییر

ناپایداري  امروز سببجوامع شهري  يها یژگیو. )1378 کاویانی،( است. بوده اقلیم تغییر احتمالی علل از یکی تولید الکتریسته، براي فسیلی
محیط طبیعی و مصنوع) گردیده است. جامعه انسانی و مدنی امروز با وجود مسایلی همچون فقر و بی عدالتی، ت (و محیط زیس ها انسان

فردگرایی، طمع گرایی، از هم پاشیده شدن روابط اجتماعی، ناپایداري خانواده، آهنگ زندگی نا موزون و نا متعادل، از بین رفتن هویت 
و محیط شهري  ها انساننگی، کاهش مشارکت عموم در فرایند تصمیم گیري، آسیب پذیري طبیعی و فره يها ثروتشهري، از بین رفتن 

و عدم وجود آسایش محیطی در فضاي زیستی، مصرف بی حد و حصر انرژي  ،ناشی از حوادث طبیعی و انسانی، آلودگی زیست محیطی
میلیارد نفر و قرن بیست و یک، قرن  9/3ن جمعیت شري جها 2015. تا سال باشد یمغیر منطقی از منابع تجدید ناپذیر و ... مواجهه  استفاده

کشور امضا  150میالدي سازمان ملل متحد درباره محیط و توسعه، بیانیه ریو توسط  1992ر کنفرانس ریو د. دشهر و شهر نشینی خواهد بو
امروز را برآورده سازد، بدون اینکه  يها انسانگردید، توسعه اي که نیازهاي  نیمع داریپاشد و در آن اصولی براي دست یابی به توسعه 

محیط  تخریب و انرژي مصرف بین ارتباط کنت، و مایرنسل آینده را براي دستیابی به آرزوها و نیازهایشان از بین ببرد.  يها ییتوانا
 متوسط انرژي، از بیشتر ي استفادهبا  اخیر دهه هاي در ویژه به صنعتی انقالب از پس هرچند که کنند یم صورت بیان این به را زیست

 .گردید ستیز طیمح تخریب باعث خود، ي کنندهآلوده  تأثیرات طریق از انرژي از لیکن استفاده و یافت افزایش تولید عوامل يور بهره

 يها سوخت از استفاده از ناشی که است کربن دیاکسگاز دي  صورت به جهان در شده منتشر يا گلخانه گازهاي عمده بخش زیرا
 سیاست و انرژي سیاست لذا، و دارد ستیز طیمح شرایط تغییر مسائل در را سهم بیشترین انرژي این رو بخش از .باشد یم فسیلی

  .)2006، (شیم دارند هم با تنگاتنگی ارتباط ستیز طیمح
 

  مفاهیم و تعاریف
 پایدار توسعه
 این .است کرده ارائه  (WCED)توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون که است تعریفی پایداري، از تعریف نیتر متداول

 تأمین در آتی يها نسل توانایی به زدن بدون لطمه را حاضر نسل احتیاجات که اي توسعه صورت به را پایدار توسعه کمیسیون،
  .است کرده تعریف ،کند یم برآورده خود نیازهاي

  
 انرژي
 انجام براي انرژي ما از .دارد وجود اي هسته و شیمیایی الکتریکی، مکانیکی، نور، گرما، جمله از مختلفی يها صورت به انرژي

 انرژي شامل دیخور یم شما که غذایی .میکن یماستفاده  فضا، به فضانورد فرستادن تا گرفته عالقه مورد غذاهاي پختن از کارهایمان
 به میکن یم استفاده روزه هر ما که انرژي منابع .کند آزاد کار یا هنگام بازي در تا کرده ذخیره را آن شما بدن و بوده شیمیایی

کوتاهی  مدت در که انرژي (منبع پذیر تجدید دسته دو به منابع این .شوند یم ذخیره مختلفی يها راهاز  و هستند مختلفی يها شکل
 .شوند یم تقسیم د)آی وجودبه دوباره  تواند ینم کوتاهی مدت و در شود یم تمام که انرژي (منبع ناپذیر تجدید و )شود یم احیا دوباره

 .گیرند قرار استفاده الکتریسته مورد مثل دوم انرژي منبع تولید براي توانند یم انرژي منابع این
 حال در اما .پذیرند تجدید انرژي منابع جمله از خورشیدي انرژي و آب انرژي )biomassس (بیوم انرژي زمین، داخل گرمایی انرژي باد،

 زغال و طبیعی گاز نفت، همچون فسیلی يها سوخت شامل که میکن یم دریافت ناپذیر تجدید منابع از را خود انرژي بیشتر ما حاضر
 صخره فشار و زمین هسته حرارت اثر در سال ها ونیلیم مدت در ها آن زیرا نامند یم سوخت فسیلی را ها آن علت بدین .است سنگ
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 يها اتم با شکافت که است اورانیوم عنصر ریناپذ دیتجد منابع از دیگر یکی. اند شده تشکیل مرده حیوانات و روي گیاهان خاك و ها
 در و گرما تولید براي آن از و شده اي تولید هسته انرژي به موسوم انرژي دارد) نام اي هسته شکافت که فرآیندي طریق (از آن

 مدارس، ،صنایع منازل، براي نیاز مورد الکتریسیته تولید براي هاي انرژي چشمه این همه از ما .گردد یم استفاده الکتریسیته نهایت
 جدید زندگی مهم مظاهر از یکی حیات ادامه براي آن تأمین و انرژي روزافزون کاربرد .میکن یماستفاده  نقل و حمل و کارخانجات

 جایگزینی براي منابع دیگر از استفاده نیازمند را امروز جهان خام، نفت ویژه به فسیلی يها سوخت از حاصل انرژي پایان پذیري .است
 اعتقادند این بر کارشناسان امروزه ،انداخت یم به خطر را بشر حیات آشامیدنی آب بحران یا و غذا بحران گذشته در . اگردینما یم آن
 منابع به غیرمستقیم و مستقیم طور به امروزي بشر حیات .است انرژي بحران ،کند یم تهدید را بشریت حیات که آینده بحران که

غیرممکن  حتی و دشوار منابع، این به دسترسی بدون زندگی تصور و است وابسته...و سنگ زغال و گاز نفت و مانند انرژي مختلف
 پایان حال در ناپذیر تجدید منابع انرژي که رساند یم گوش به تر واضح و بلندتر را خطر زنگ این زمان، سریع گذشت طرفی، از .است
 .ابدی یم اهمیت از پیش بیش جدید انرژي منابع از استفاده و کشف ضرورت بنابراین است،

  
 آن منابع انواع و انرژي

   تجدید ناپذیر يها يانرژ -الف
 ریپذ دیتجد يها يانرژ - ب
  

  تجدید ناپذیر يها يانرژ - الف
 و طبیعی گاز. است تجاري طبیعی سوخت فسیلی مایع تنها خام نفت اکنون هم. دیآ یم بدست جامد و گاز مایع، بثورت زمین از ها يانرژ این

 رندیگ یم در نظر فسیلی يها سوخت عنوان به را پروپان و طبیعی گاز نفت خام، سنگ، زغال. است جامد سنگ زغال و گاز به صورت پروپان
 دیتجد يها يانرژ جمله از نیز اي هسته انرژي. اند شده تشکیل کردند یم زندگی پیش سال ها ونیلیم حیوانات که و گیاهان از اینکه براي
به  انرژي منابع این. نیست فسیلی یک سوخت اورانیوم البته. دیآ یم بدست اورانیوم چون پذیري شکافت عناصر شکافت از که است ریناپذ

  .آیند بدست دوباره کوتاهی مدت در توانند ینم ها آن زیرا. دارند قرار توجه مورد ناپذیر تجدید منابع صورت
  

 پذیر تجدید انرژي - ب
 اغلب که احیاء قابل یا تجدید پذیر انرژي منبع پنج .شوند احیاء یا تجدید کوتاه زمانی دوره یک در توانند یم ها يانرژ نوع این منابع
 :باشند یم زیر موارد شامل رندیگ یم قرار استفاده مورد

 خورشید   
 زمین گرمایی 
 باد 
  آب  از شده گرفته انرژي: آبی برق و یا انرژيآب 
  )Biomass جامد شکل به شهري فضوالت چوب، ضایعات و چوب شامل ) :یزیست هاي یا توده.  
 نموده فراهم را ما انرژي نیازهاي نود درصد حدود در چوب پیش سال 150 از بیش و نبوده جدیدي موضوع انرژي نوع این از استفاده

 به ما نگاه دیگر بار امروزه .کرد پیدا کاهش منابع این به وابستگی گاز طبیعی، و خام نفت سنگ، زغال از استفاده توسعه با .است
 از بیشتر .باشد یم انرژي نیازهاي تأمین به کمک براي ها آن از استفاده براي جدید يها راه یافتن منظور پذیر به تجدید منابع سوي
 تجدید يها سوخت .است گرما تولید در بیشترین استفاده آن از پس .شوند یم استفاده الکتریسیته تولید منظور به ها يانرژ این از نیمی
 فسیلی، يها سوخت برخالف .شوند یم استفاده ها و شرکت منازل براي گرما فراهم کردن و نقل و حمل براي نیز اتانول مانند پذیر
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 اي گلخانه از گازهاي غیر به خورشید و باد زمین، درون انرژي آب، مانند پذیر biomass زیستی، هاي توده تجدید یا انرژي منابع
  .کنند ینم تولید

 خورشید انرژي 
 خورشید پرتوهاي طریق از است که اي هسته همجوشی فرآیند خورشیدي انرژي است منشأ کرده تولید انرژي سال میلیاردها خورشید

 زیر منظورهاي براي خورشیدي انرژي ه.تیسیو الکتر مانند گرما شود تبدیل دیگر يها صورت به تواند یم انرژي . اینرسند یم زمین به
  :استفاده شود و تبدیل حرارتی انرژي به تواند یم

 ها و ساختمان خانه در استفاده براي آب کردن گرم 
 تأسیسات دیگر و منازل ها، گلخانه داخل محیط کردن گرم 
 آن به برق و استفاده در مصارف متعدد لاستفاده از انرژي خورشیدي و تبدی 

 گرمایی زمین انرژي  
 زمین انرژي بنابراین. است تشکیل شده حرارت یا گرما معنی به ترم و زمین معنی به ژئو یونانی کلمه دو از گرمایی زمین یا ژئوترمال کلمه

 تولید یا ها ساختمان کردن گرم براي را زمین درون شده تولید داغ و آب بخار از میتوان یم ما. دیآ یم زمین درون از که است حرارتی گرمایی،
و  شده ذخیره مجدداً باران ریزش واسطه به آب زیرا باشد یم پذیر تجدید انرژي منبع یک گرمایی انرژي زمین م.کنی استفاده الکتریسیته

 تولید. باشد یم سطح زیر مایل 4000 حدود که زمین هسته در گرمایی زمین انرژي .شود یم تولید زمین درون پیوسته طور به نیز گرما
  :از عبارتند گرمایی زمین انرژي از اصلی استفاده سه .شود یم

 کنند یم استفاده نزدیک سطح منابع یا ها چشمه از حاصل گرم آب از که اي ناحیه کننده گرم يها ستمیس در مستقیم استفاده.  
 باشد یم ت)درجه فارنهای 700 تا 300(  زیاد خیلی دماي داراي بخار یا آب نیازمند که ها نیروگاه در الکتریسیته تولید.  
 استفاده زمین باالي يها ساختمان دماي کنترل براي زمین سطح به نزدیک آب گرماي از گرمایی زمین حرارتی يها پمپ 

  .کنند یم
 باد انرژي  

 داراي زمین سطوح که آنجا از. دیآ یم وجودبه  خورشید نور برابر در زمین روي ناهموار سطوح شدن گرم اثر در و است متحرك هواي باد
 ها یخشک باالي هواي روز طول در. کنند یم جذب متفاوتی بسیار به صورترا  خورشید انرژي لذا ،باشند یم آب و خشکی از متنوعی انواع
 تر خنکسنگین  هواي و شده بلند و منبسط دلیل بدین ها یخشک روي شده گرم هواي. شوند یم گرم آب روي سطوح هواي از بیشتر بسیار
 بادي يها ابیآس ساختن با انرژي این از قدیم مردم در. ندیآ یم به وجود بادها جهینت در و آورد یم یورش خالی مکانی شدن جایگزین براي
 این است بوده ایران به متعلق شده کشف بادي يها ابیآس نیتر یمیقد. استفاده کردند ها دانه دیگر و گندم هاي دانه خرد کردن براي

ساختند  جدید يها ابیآس ،ها ابیآس این اولیه يها طرح ارتقاء با هلند مردم بعد ها قرن و بوده پاروئی بزرگ يها چرخ شبیه بادي يها ابیآس
 استفاده باد جنبشی انرژي جمع آوري براي ییها پره از امروزه نیز جدید بادي يها نیماش. بود هواپیما هاي تیغه نوع از ها آن هاي تیغه که
. شود یم بادي يها نیماش در ها آن چرخیدن باعث ها آن مقاطع ایرودینامیک و ها پروانه روي بر شده وزیده باد. کنند یم استفاده باد کنند یم

 براي را الکتریکی مولد یک پروانه، توسط خود چرخش با) شفت( میله آن که است متصل دارنده نگهمیله  یک به بادي ماشین یک هاي تیغه
 و بادي يها نیتورب. شد یمگرفته  بکار خشکی روي در قبالً خورشیدي انرژي به شبیه باد انرژي. آورد یم در چرخش به تولید الکتریسیته

  .بوزد ها مکان آن در دائماً با که گیرند قرار توانند یم جاهایی تنها بادي مزارع
 آب از شده گرفته انرژي: آبی برق انرژي  

 هزاران و باشد یم انرژي منابع نیتر یمیقداز  یکی این. شود یم استفاده آب قدرت از اغلب کند یم الکتریسیته تولید که پذیر تجدید منابع از
 تولید براي آبی مولد صنعتی استفاده اولین. است شده یم استفاده ها دانه خرد کردن منظور به آسیاب يها چرخ چرخش براي قبل سال

 لیبه دل. روشن شدند میشیگان در اي کارخانه در آبی توربین از استفاده با اي جرقه المپ 16 که وقتی داد، رخ 1880سال  در الکتریسیته
  .شوند بنا منابع آبی کنار در جایی در باید آبی مولدهاي هاي نیروگاه است، آب آبی مولدهاي منبع اینکه

 جانوران و گیاهان از حاصل پذیر تجدید انرژي: بیومس  



                                                                                  
 

۵ 
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
 1394اسفند  13و  12محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 که فرآیندي در را خورشید انرژي گیاهان .است خورشید از شده ذخیره انرژي شامل و است جانوران و گیاهان از شده ساخته اي ماده بیومس
 یک بیومس. شود یم منتقل گیاهان این خوردن با انسان و حیوانات به در گیاهان شیمیایی انرژي. کنند یم جذب شود یم نامیده فتوسنتز

  .ماند یم باقی پسماند ها آن از و کنند یم رشد درختان و گیاهان همیشه زیرا پذیر است تجدید انرژي منبع
 انرژي سوزند یم ها آن که وقتی .هستند بیومس يها سوخت از ییها مثال ها زباله از برخی و کشاورزي کود کشاورزي، محصوالت چوب،

. باشد یم بیومس سوخت دیسوزان یم آن در که را چوبی باشید شومینه داشته یک شما اگر. شود یم آزاد گرما صورت به بیومس در شیمیایی
فراهم  ها خانه یا و صنعتی کارهاي براي را گرما یا و کنند یم الکتریسیته ایجاد براي بخار تولید و شوند یم سوخته زباله یا چوب پسماند

  نیز در صنعت خودرو نقش بسزایی دارد. راًیاخو  کنند یم
 بیودیزل و اتانول مثل انتقال قابل ها سوخت یا متان گاز مانند دیگر مفید انرژي به تواند یم بلکه کند یم آزاد انرژي تنها نه بیومس سوختن
 که کنند یم آزاد گازي انسانی و کشاورزي پسماندهاي و فضوالت موادي همانند است طبیعی گاز اصلی اجزاء از یکی متان گاز. شود تبدیل
دیگر  بیودیزل. بنماید اتانول یعنی نقل و حمل سوخت تولید و شده تخمیر توانند یم نیشکر و ذرت غالت همانند. شود یم نامیده بیوگاز

 يها سوخت. دیآ یم دست حیوانی به يها یچرب و گیاهی يها روغن همچون غذایی محصوالت بقایاي از که باشد یم نقل و حمل سوخت
  .باشد یم محیطی زیست منافع داراي بیومس

  و تجدید ناپذیر  ریپذ دیتجدمقایسه منابع انرژي 
 رسید: زیر نتایج به توان یم نماییم، شونده تجدید غیر و شونده تجدید انرژي منابع بین اي مقایسه اگر ترتیب، این به
 شده انباشته ناپذیر، منبع تجدید انرژي منابع در که حالی در باشد یم منطقه طبیعی زیست محیط پذیر، تجدید يها يانرژ منبع .1

  .است
 به سرمایه ناپذیر، انرژي تجدید منابع در که حالی در باشد یم انرژي از جریان یک سیستم، ورودي ،ریپذ دیتجد انرژي منابع در .2

  .باشد یم انرژي از استاتیکی نهفته منبع یک عنوان
 تجدید منابع از انرژي حاصل مقدار که حالی در باشد یم متمرکز غیر صورت به و کم شونده تجدید منابع از حاصل انرژي مقدار .3

  .باشد یم متراکم و زیاد ناپذیر
  .محدود است ناپذیر تجدید منابع توسط انرژي نیتأم عمر ولی نامحدود شونده تجدید منابع توسط انرژي نیتأم عمر .4
 داراي مشکالتی تر بزرگ يها اسیمق در ولی داشته بهتري اقتصادي کاربرد کوچک يها اسیمق در پذیر تجدید يها يانرژ .5
  .باشند یم تر مطلوب بوده و کمتر هاي هزینه داراي تر بزرگ يها اسیمق در ناپذیر تجدید انرژي منابع که حالی در ،باشند یم
 عمومی مقیاس اما در .برند یم بکار روستاها و شهرها و ها کارخانه در و متمرکز غیر صنایع در بیشتر را شونده تجدید انرژي منابع .6
   .ندینما یم استفاده ناپذیر تجدید انرژي منابع از یالملل نیب و
  

  .باشد یم زیست محیط بر يرگذاریتأث در منابع انرژي مختلف انواع مابین اي مقایسه دهنده نشان -) 1( جدول
  اقلیم تغییر  هوا آلودگی  وحش حیات  انرژي منابع
  زیاد بسیار  زیاد بسیار  زیاد بسیار  سنگ زغال

  زیاد  زیاد تا متوسط  زیاد تا متوسط  نفتی هاي فرآورده و خام نفت
  متوسط تا کم  زیاد تا کم  زیاد تا کم  طبیعی گاز

  زیاد تا کم  متوسط تا کم  زیاد تا کم  بیومس
  کم خیلی  صفر نزدیک  صفر نزدیک  باد

  کم  صفر نزدیک  صفر نزدیک  خورشید
  کم  صفر نزدیک  صفر نزدیک  گرمایی زمین

  کم  صفر نزدیک  زیاد  اي هسته
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 زیست محیط و انرژي تعامل و تقابل
 جنبه از حراست و مبناي حفاظت بر سلیم عقل و منطق حکم و گیرد برمی در نوعی به را بشر حیات هاي جنبه تمامی زیست محیط
 موجب زیست محیط مقوله ،شود یم مربوط انسان زنده خصوصاً موجودات حیات به که آنجا ویژه به .است آن ارزشمند و مثبت هاي

 محیط از حفاظت نیز ما کشور در .است شده سو این به جوامع شدن صنعتی زمان از خصوصاً يشمار یب استفاده هاي سوء و استفاده
 ن اي در تحوالت مفیدي شاهد زمان گذشت با که طوري به گرفته، قرار زیادي توجه مورد که است چندي صنعت در بخش زیست
 مصرف عدم و انرژي اتالف به توان یمصنعت  بخش در زیست محیط تخریب با رابطه در مهم عوامل جمله از .ایم ه بود زمینه
 گیرد می کار به را انرژي از منابعی تنها است، پایدار توسعه دنبال دستیابی به که اي جامعه آل، ایده حالت در .کرد اشاره آن بهینه

 حال، این با اما شود، جلوگیري آن در ناپذیر تجدید منابع اتالف از دارد امکان که جایی تا و محیطی نداشته زیست منفی اثر هیچ که
 از منطقی استفاده و سازي مصرف بهینه با که است آن بهتر ،هستند اثرگذار زیست محیط بر حدودي تا انرژي منابع تمام که از آنجا
  .شود نیز جلوگیري منابع این رفتن هدر از امکان حد تا که کنیم غلبه آن منفی آثار بر انرژي

  
  جمعیت و زیست محیطی اثرات
 منابع کشاورزي، يها نیزم براي تقاضا افزایش جمعیت، با زیرا .رود یم شمار به ستیز طیمح ي کنندهآلوده  عوامل از یکی نیز جمعیت
 آلودگی و کشاورزي يها نیزم حاصلخیزي کاهش مراتع، و ها جنگلرفتن  بین از امر، این و یافته افزایش ... و آبی منابع انرژي،

 کشورهاي از تعدادي مقطعی زمانی و سري داده هاي و آمار از استفاده با را امر این بسیاري محققان دارد. پی در را ستیز طیمح
 عوامل، از جمعیت، رشد و انسانی عامل که دهد یم نشان تحقیقات نتایج بررسی کرده اند. جهانی سطح در همچنین و یافته توسعه

  )1383سعادت، و (صادقی .رود یم شمار به زیست محیطی آلودگی افزایش مهم
 تأثیر که کند یم اشاره اول دیدگاه .دارد وجود متفاوت دو دیدگاه نیز ستیز طیمح آلودگی و شهرنشینی جمعیت بین ي رابطه مورد در

 انرژي و نقل حمل و ،ها رساختیزاز  استفاده شهرنشینی افزایش با زیرا است؛ مثبت ستیز طیمح آلودگی بر جمعیت شهري افزایش
 که کند یمتأکید  دوم دیدگاه اما .گردد یم ستیز طیمح آلودگی افزایش باعث نیز به صنعت کشاورزي از انتقال نیز و ابدی یم افزایش
 نتیجه در .یابد کاهش آلودگی و گردد بهینه تر به روستاها نسبت شهرها در انرژي مصرف تا شود یم باعث شهرنشینی فرهنگ

  )2007 دیگران، و (عالم باشد. منفی یا مثبت تواند یم ستیز طیمح آلودگی با شهري جمعیت، رشد بین ي رابطه
 با سازگار و ریپذ دیتجدانرژي  منابع از استفاده ،شود یم پیگیري شدت به شده، امروزه مطرح زمینه این در که ییها حل راه از یکی

 دریا، امواج انرژي باد، انرژي انرژي خورشید، :مانند نیستند، فناپذیر که هستند ییها آن ،ریپذ دیتجدانرژي  منابع .است زیست محیط
و  هستند سازگار هم زیست محیط با بودن، ریپذ دیتجدبر  عالوه منابع این و ... گرمایی زمین انرژي و مد و از جزر حاصل انرژي
 .است پذیر زمین تحمل کره براي و کم بسیار ها آن از حاصل مقدار آلودگی یا و کنند ینم ایجاد محیطی- زیست يها یآلودگ
 و آمیز صلح توسعه براي بنابراین، فرصتی .کنند یم فراهم ایمن و کافی انرژي نمودن براي فراهم مجالی ،ریپذ دیتجد يها يانرژ

 اقتصادي انجام و تکنیکی نظر از باد انرژي از استفاده اند که داده نشان فنالند و آلمان دانمارك، کشورهاي .کنند یمخلق  بیشتر ایمنی
 غیره و ژئوترمال انرژي آب، بیومس، نیروي خورشیدي، انرژي شامل که است انرژي آینده ترکیب از بخشی بادي انرژي .است پذیر
 باد انرژي از را جهان مصرفی انرژي از درصد 10 حدود 2020 سال تا که است مبنا این بر باد انرژي انجمن جهانی استراتژي .است

   ).website World wind energy, 2005د (تأمین کن
 نظر بر اساس. بود خواهد شهري پایدار توسعه اولویت با پایدار توسعه انگیز جدل و بحث با مواجهه یکم و بیست قرن که کند یم ادعا لمن
 زیست يها بیتخر نیتر شیب سو، یک از. هستند فناوري بر مبتنی تحوالت مرکز شهرها. نامید جامعه توسعه موتور توان یم را شهرها لمن،

  درآید. به اجرا شهرها در تواند یم محیطی زیست ارتقاي يها راه نیمؤثرتر دیگر، سوي از افتد و می اتفاق شهرها در محیطی
بدیهی است هر شهر، کالن شهر و منطقه شهري نیازمند تدوین راهبردهاي محلی خود براي توسعه پایدار شهري دارند تا پاسخگوي شرایط 

  .کند یماقتصادي، اجتماعی و سازمان مدیریت شهري خود باشد. لمن موارد ذیل را در این رابطه مطرح  يها ستمیس ،زیست محیطی
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) بازیافت 4وسیع شهري)،  يها پارك جادیا) ترمیم منابع(براي مثال 3) چاي گزینی منابع تجدید شونده، 2)حفاظت از منابع تجدید نشونده،1
) توزیع منابع: بین مناطق شهري و 7) مدیریت ضایعات غیر قابل بازیافت، 6) کنترل زباله ها و فاضالب از نظر بهداشتی، 5از منابع مصرفی، 

 درآمدي مختلف. يها گروهایی و بین روست
و در این راستا،  دهد یماهداف خود قرار  رأسوسعه پایدار، به حداقل رساندن مصرف منابع تجدید نشونده را در ت«ه ک دارد یمچوگل اظهار 

 .» دهد یممحلی و پاسخگویی به نیاز هاي بشر را منظور قرار  يها تیظرف جذباستفاده پایدار از منابع تجدید شونده، 
 .G. M) . است. انرژي مصرف و الگوهاي تولید در شدید تغییرات اعمال نیازمند پایدار توسعه مسیر تعقیب نیز گذاري سیاست بعد در

Jannuzzi, 2003) جهانی و ملی اقتصادهاي محدوده در به پایداري دستیابی اساسی عنصر انرژي، قوانین اصالح اینکه به توجه با 
 خود، کالن يها يگذار استیس در و اي هاي توسعه برنامه در دارند تالش کشورها کلیهN. A. Robinson, 2003) ، (است

 يها چالش از یکی زیست، محیط و انرژي میان تعامل مدیریت امروزه بنابراین، .دهند اختصاص مسئله این به را يا ژهیو جایگاه
 و دولتی يها بخش بخش انرژي، ساختار کل اصالح و مدیریتی چنین انجام براي .است انرژي حوزه در گیرندگان براي تصمیم پایدار

  .باید مدیریت مناسب را انجام دهد ملل سازمان باالخص و نمایند همکاري یکدیگر با باید خصوصی
  

  آن بر محیط زیست ریتأثگازهاي گلخانه اي و 
 هنوز در هرچند .کنند یم کمک »اي گلخانه ثرا«به  که گردد یم اطالق زمین جو در گازي موجود ترکیبات به اي گلخانه گازهاي

دهه  چند طی اي ماهواره اطالعات بررسی اما از دارد، وجود ییها تیقطع عدم زمین و هواي آب بر گازها این تأثیر چگونگی خصوص
فضاي  به زمین از که تشعشعاتی مدت، طی این زمین کره در اي گلخانه گازهاي تولید بیشتر با همگام که دیآ یم بر گونه این گذشته
 زمین دماي افزایش به آن ماحصل که کرده است پیدا افزایش اي گلخانه اثر دیگر به عبارت و یافته کاهش شده، فرستاده جو از خارج

جدي  و موثر نقش آن شیافزا و تولید انسان در که اي گلخانه گازهاي نیتر عمده .شده است منجر ییهوا و آب گسترده و تغییرات
 بررسی یالملل نیب کارگروه يها یابیارز طابقد. مفلورای خانواده يگازها و نیتروژن متان، اکسید ،کربن دیاکس دي از اند عبارت دارد،

 اکسید کربن دي گاز به مربوط سهم ،2004 در سال بشر توسط شده تولید يها یآلودگ از سازمان ملل، به وابسته یاقلیم تغییرات
 به 9/7 نیتروژنه مربوط سهم همچنین و درصد 3/7 متان گاز ،درصد 6/56د اکسی درصد، 3/14 یلیفس اي ه سوخت مصرف از حاصله
  (GRID, 2009) ت.اس شده برآورد درصد 3/17سبز  فضاي و ها جنگل تخریب دلیل به کربن ید اکس ي د گاز افزایش
 روند صعودي گذشته سال 60 طی نیز اکسید نیتروژن و متان نظیر اي گلخانه گازهاي تولید دیگر روند اینکه رغم علی این، بر عالوه
 زمین در جو اي گلخانه اثرات ایجاد در را کمتري مراتب نقش به گازها این ،کربن دیاکس دي انتشار گاز با مقایسه در اما است، داشته
 اي گازهاي گلخانه سایر از بیشتر مراتب به زمین در جو کربن دیاکس دي گاز ماندن باقی و زمان پایداري مدت همچنین. کنند یم ایفاء

 در درجه کربن دیاکس دي گاز انتشار افزایش اثر در ییهوا و آب تغییرات تأثیرپذیري تاد شو یمباعث  موضوع ن ي ا که باشد یم
براي دستیابی به توسعه پایدار و جامعه و سرزمینی به دور (IEA, 2009) .ردیقرار گ اي گلخانه يگازها سایر به نسبت باالتري اهمیت

منفی نداشته و یا  ریتأثکه به اکوسیستم  ییها يانرژپذیر و  دیو تجدپاك  يها يانرژاز آالینده هاي زیستی ملزم به رعایت و استفاده از 
  منفی را داشته باشد، هستیم.  ریتأثحداقل 

  
  براي استفاده از انرژي تجدید پذیرنمونه اي از مصوبات کشور اسپانیا 

 خصوص، این در اسپانیا ملی قانون نیتر مهم. باشد یماسپانیا یکی از کشور هاي سرآمد و پیشرو استفاده از انرژي پاك و تجدید پذیر 
 قابلیت سکونت و امنیت افزایش است، رسیده تصویب به 2006 سال در که قانون این نسخه آخرین ت.اس  ساز و ساخت فنی ضوابط

 از استفاده و روشنایی و حرارتی يها ستمیسکارایی  افزایش انرژي، تقاضاهاي کاهش طریق از انرژي از منطقی استفاده با بنا در
 استفاده بناها مورد تمامی در خورشیدي انرژي .است داده قرار مدنظر را )فوتوولتاییک و حرارت خورشیدي( خورشیدي يها يتکنولوژ

 ها يکاربر این جمله از .دارد کاربرد ها آن اندازه و حداقل کاربري به توجه با بناها از برخی در تنها فوتوولتاییک تکنولوژي و باشد یم
 .نمود بزرگ اشاره يها مارستانیب و ها هتل اداري، يها ساختمان ،چند طبقه و بزرگ يها سوپرمارکتو  تجاري يها يکاربر به توان یم
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مجهز  گرم آب تهیه جهت خورشیدي حرارتی سیستم به باید جدید بناهاي تمامی :باشد یم شرح بدین ساز و ساخت ملی فنی ضوابط
 بیمارستان و هتل تجاري، مانند خاص بناهاي .دارد بنا موقعیت و شده گرفته کار به سیستم نوع به بستگی تأسیسات این نوع .باشند

 .دارد بستگی آن موقعیت و بنا نوع به آن اندازه و استفاده نمایند فوتوولتاییک سیستم از باید
 

 نتیجه گیري
 نیست ممکن پایدار انرژي داشتن بدون توسعه پایدار به دستیابی که رسید نتیجه این به نهایتاً وضعیتی چنین درك با یالملل نیب جامعه

 متحد ملل سازمان کنفرانس در که را پایدار توسعه اهداف تواند ینم بشري زیست، جامعه محیط و انرژي متقابل ریتأثادغام و  بدون و
 به یابی دست در تهدیدي انرژي، فقر که چرا کند تأمین است شده درج ریودوژانیرو در زیست محیطی توسعه در خصوص 1992
 مالحظات کشورها با انرژي يها استیس و برنامه انطباق مستلزم زیست محیط حقوق و انرژي حقوق ادغام .است هزاره اعالمیه اهداف
 تأمین راستاي در و بوده مدت کوتاه عمدتاً انرژي در بخش باالخص توسعه، اهداف جنس. هاست برنامهسطوح  در محیطی زیست

 در از آنجا که برمی گیرد. در را پایداري منافع و بوده مدت بلند عمدتاً محیطی زیست اهداف که یدرحال است، جامعه یک حال نیازهاي
 حقوق شود، انرژي در حوزه اقتصادي مدت کوتاه اهداف سري یک قربانی نباید بشري پایدار و اساسی يها تیاولو نهایی،تحلیل 
 هم برداشت، این با. نماید مدت کوتاه اقتصادي اهداف نیگزیرا جا مدت بلند و گسترده اهداف پایداري، به دستیابی در باید انرژي
 واقع در .محیطی زیست حمایت اهداف هم و شود یم حاصل انرژي امنیت و فراوان انرژي تأمین زمینه انرژي در اقتصادي اهداف
  )J. G. Laitosand, 1992 د. (هم برسن به پایدار توسعه مشترك زبان طریق از توانند یم محیطی زیست حمایت و انرژي تولید
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