
  ! فرا رسيده استBزمان اجرای طرح 
  

طرح ب يعنی ايجاد تغييراتی در . کره زمين  برای نجات،طرح ب طرحی است
به رغم حوادث سياسی و اقتصادی مهم و غم . يعنی عدم ادامه وضع کنونی. اقتصاد

 مانند دخالت امريکا -انگيزی که اکنون حواس و توجه جهانيان را به خود جلب کرده
 اکنون -هام شديد و فلج کننده در برخی کشورحران اقتصاد جهانی،و توردر عراق،  ب

اتفاقی که زندگی نوع بشر . اتفاق مهم تری در حوزه محيط زيست در حال وقوع است
اتفاقی که بدون هياهو و جنجال، . بر کره زمين را بشدت تحت تاثير قرار خواهد داد

اين اتفاق تغيير اقليم و آب و . استآرام و پرقدرت در حال وقوع لی بدون تبليغات و
  .  هوا است

  
  

گرما و خشکسالی از يک سو و . پی آمد آن نيز روشن است. تغيير اقليم قطعی است
است و برای مقابله  علت آن افزايش گازکربنيک جوزمين. گرسيل و توفان از سوی دي

   .ددرصد کاهش ياب٨٠حد اقل ٢٠٢٠انتشار کربن تا سال با آن بايد ميزان  
  
  

دی اکسيد کربن برای جلوگيری ازگرمايش جهانی می نگرند،   وقتی سياستمداران به کاهش انتشار

اما ما سوال متفاوتی  ازنظرسياسی اين کاهش تاچه حد عملی است؟ :اين سوال را مطرح می کنند

  چه ميزان کاهش جهت جلوگيری ازمخرب ترين اثرات تغييراقليم ضروری است؟: را می پرسيم 

ا با سوزاندن سوخت های فسيلی ونابود کردن جنگل ها ، پيوسته گازهای گلخانه ای راکه مهم   م

اين گازهای به دام اندازنده گرما ،  . ترين آن ها دی اکسيدکربن است، به جو زمين می فرستيم

ی که پيوسته زمين را گرم می کنندوتغييراتی درآن ايجاد می کنند که مارابه خارج از محدوده اقليم

   .تمدن درآن رشد يافته، می کشانند

دردماهای بااليی که هم اکنون وجود دارد،  . انسان بيش ازاين تحمل گرم ترشدن کره زمين راندارد

توده های يخی عظيم جزيره گرينلند و يخ های غرب قطب جنوب که مجموع مقدارآبی که درخود 

باال ببرد، با سرعت زيادی درحال )فوت٣٩( متر١٢جای می دهند می تواند سطح آب درياها را تا

درگوشه و کنارجهان، يخچال های کوهستانی پيوسته ذوب می شوندو باخطر . آب شدن هستند

زجمله آن ها می توان به يخچال های کوهستانی آسيا اشاره کرد که ذوب ا. ناپديدی کامل روبرويند

  . ذيه می کندآن ها، رودخانه های بزرگ قاره آسيا رادرفصل خشِک سال، تغ



  .   فرارسيده استBاکنون زمان اجرای طرح. درنگ درکار، تنها سبب افزايش خسارت ها می شود

  خالص انتشار دی ٢٠٢٠می تواند تا سال“ . جانشين کسب وکار طبق معمول است” که Bطرح

ک اين کار مانع از آن می شود که غلظت گازکربني.  درصد کاهش دهد٨٠اکسيد کربن را به ميزان

بيش  ) ppm( قسمت در ميليون ٤٠٠ است، از(ppm) قسمت در ميليون ٣٨٤جو زمين که اکنون

 . و با اين کار، افزايش دمای آينده جهان به حداقل خواهد رسيد شود تر

  

.  نيازمند بسيج جهانی با سرعت زمان جنگ است٢٠٢٠درصدی گازکربنيک تا سال٨٠کاهش 

اولين قدم سرمايه گذاری در افزايش .  بايد برداشته شودبرای رسيدن به اين هدف چند گام سريع

اين سرمايه گذاری  سبب جلوگيری از افزايش تقاضای جهانی انرژی .بهره وری انرژی ست 

خواهد شدوپس ازآن ما می توانيم با جايگزين کردن منابع تجديد شدنی انرژی به جای سوخت های 

  .     گازکربنيک را به يک سوم کاهش دهيمفسيلی برای توليد گرما وبرق ، ميزان انتشار

  

درصد ١٤با بازسازی نظام حمل ونقل وکاهش مصرف نفت وزغال سنگ درصنايع نيز می توان 

 نيز  همچنين  پايان بخشيدن به روند نابودی جنگل های جهان. ديگر از انتشار گازکربنيک کم کرد

 سرانجام اين که با درختکاری و. کاست جهان خواهد درصد ديگر از انتشار گازکربنيک ١٦

  . درصد ازانتشار کنونی راجذب کرد١٧ومديريت خاک برای جداسازی کربن ازجو می توان 

درصدی ٨٠ما می دانيم که برای کاهش . هيچ کدام ازاين ابتکارها، نيازمند فن آوری جديدی نيست

ا چيزی که هم اکنون تنه.   چه کارهايی می بايست انجام دهيم٢٠٢٠گاز کربنيک تا سال انتشار

 .  رهبری صحيح و مصممانه اين فعاليت است،مورد نيازاست

 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهره وری وحفاظت
 قريب  ٢٠٢٠پيش بينی آژانس بين المللی انرژی نشان می دهد که تقاضای جهانی انرژی تاسال

که  ش شديد بهره وری انرژی به جهان اين امکان راخواهدداداماافزاي.  کرد درصد رشد خواهد٣٠

، تقاضای جهانی را به ٢٠٢٠تقاضای انرژی پيش گيری کند بلکه درواقع تا سال نه تنها ازرشد

 . کاهش دهد٢٠٠٦زير سطح سال

مامی توانيم انرژی  مصرفی را با جلوگيری ازهدررفتن گرماوبرق درساختمان ها وفرايندهای 

همچنين می توانيم مقادير . ه کارگيری المپ ها و وسايل خانگی کارا کاهش دهيمصنعتی وبا ب

  . عظيمی ازانرژی رابا بازسازی بخش حمل ونقل صرفه جويی کنيم

بسياری ازکارهايی که برای بهره وری انرژی مورد نيازاست به سرعت می تواند انجام شود 

 .وهزينه آن ها هم به سرعت جبران خواهد شد
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  ختمان هاسا

 ٧٠دراياالت متحد آمريکا.  درصدبااليی ازبرق وموادخام جهان صرف ساختمان ها می شود

 گازکربنيک مربوط به ساختمان ها   درصد ازانتشارکل٤٠درصد برق مصرفی و نزديک به 

 ٢٠از بهسازی ساختمان ها باعايق بندی بهتر ووسايل کاراترمی تواند مصرف انرژی را.  است

گروهی ازمهندسان ومعماران آينده نگر اياالت متحد آمريکا،  از هم . اهش دهد درصد ک٥٠تا

 درصدی مصرف ٨٠ آماده کرده اند که هدف آنها کاهش ٢٠٣٠اکنون طرح هايی رابرای سال   

وحرکت به سمت احداث ساختمان هايی که هيچ کربنی ٢٠٢٠سوخت های فسيلی ساختمان ها تاسال

  .  ، خواهد بود٢٠٣٠لتا سااز آنها انتشار نيابد 

  سيستم روشنايی
.  بيش تر انرژيي که ما امروزه برای روشنايی استفاده می کنيم به صورت گرما هدرمی رود

به طورمثال ، تعويض . بنابراين استفاده ازالمپ های کارا می تواند بازخورد سريعی داشته باشد

 درصد ٧٥مصرف انرژی را المپ های رشته ای  با المپ های فلوئورسنت فشرده می تواند

المپ های فلوئورسنت فشرده ده برابربيش ازالمپ . کاهش دهد و از هزينه قبض های برق بکاهد

  . انداز کردن پول استصرفه جويی در انرژی،پس
  برنده است،يعنی کاهش مصرف انرژی وپس-افزايش بهره وری انرژی يک بازی برنده

درمجموع،راهکارهايی که درزيرارائه شده می تواند به طورميانگين  .اندازهم زمان پول

  .هرساله مقاديرزيادی صرفه جويی برای مردم ايجاد کند

  فلوئورسنت فشردهتعويض المپ های معمولی با المپ های ●

  ازپريزکشيدن وسايل برقی درزمان عدم استفاده ازآن ها●

استفاده ازيک ترموستات برنامه ريزی شده برای کنترل گرما وسرما درهنگام خواب ●

  ويا نبودن درمنزل 

  سرمايه گذاری درعايق بندی مناسب●

  تعويض يخچال های قديمی با مدل های دارای نشان ستاره انرژی●



وات با يک المپ فلوئورسنت فشرده ١٠٠تعويض يك المپ رشته ای .  های معمولی عمرمی کنند

توان يک ژي ايجاد مي آند که باآن می  در طول عمر اين المپ آن قدر صرفه جويي در انر

  - آيلو متر6000 يعني قريب –اتومبيل تويوتای هيبريد پريوس را ازنيويورک تا سانفرانسيسکو 

 اگرهمه مردم جهان اين تعويض را انجام دهند والمپ های خانه،  اداره،  کارخانه و خيابان.  راند

د کاهش خواهد  درص١٢را به  المپ هايی با راندمان باال تبديل کنند،  مصرف کل برق جهان ها 

 . نيروگاه برق زغال سنگ سوز است٧٠٥يافت که اين مقدار معادل خروجی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسايل خانگی
به طورمثال يخچال . افزايش کارايی لوازم خانگی نيزدستاورد مشابهی را به همراه خواهد داشت

سط نصف برق مصرفی يک ،  بطور متويیروپاهای ابرق مصرفی يخچال .  ها را در نظربگيريد

فراترازآن،  اآنون  يخچال های آارايي دربازاروجوددارد آه فقط يک .  يخچال درآمريکاست

 . چهارم يخچال های موجود دراروپا برق مصرف می کنند

 ممنوعيت المپ های رشته ای
 

  ی برای جايگزين کردن المپ های رشته ای معمولی با المپ های کاراجنبش، درسطح جهان

بعضی از کشورهايی که سال هدف خود را برای کنار گذاشتن کامل المپ .  شکل گرفته است

  :عبارتند از، های رشته ای ناکارا اعالم کرده اند

   ايرلند                                    ٢٠٠٩                              

  فيليپين-آرژانتين-                    استراليا       ٢٠١٠                              

                                      بريتانيا٢٠١١                              

  تايوان-                                  کانادا٢٠١٢                              

                                اياالت متحد آمريکا٢٠١٤                              

                                        چين٢٠١٧                              

           



دراين برنامه، کاراترين لوازم خانگی که دربازار . درژاپن برنامه ای به نام تاپ ران وجود دارد 

اين برنامه بين . وان مبنايی برای تعيين استاندارد کارايی آينده به کارمی رودوجود دارد، به عن

 درصد ،  ٥٥ به ژاپن کمک کرد تا راندمان يخچال ها راتا٢٠٠٤-٢٠٠٥ و ١٩٩٧-١٩٩٨سال های

اين .   درصد افزايش دهد٩٩ درصد وکامپيوترها راتا٦٨دستگاه های تهويه مطبوع رانزديک به 

 طورمداوم پيشرفت فن آوری را تشويق می کنند،  می توانند به عنوان مدلی نوع برنامه ها که به

  . برای ديگرمردم جهان به کارروند

کم تراززمانی است ) stand by(اگرچه ميزان مصرف برق وسايل خانگی درحالت آماده به کار

ی درصد کل مصرف انرژی منازل صرف اين وسايل م١٠که روشن هستند،  اما دراين حالت هم 

استانداردهای صنعتی به سازندگان فشار می آورند تا طرحی ارائه دهند که کارايی لوازم .  شود

طبق اين استاندارد .  خانگی را افزايش دهد ،  مانند استانداردی که کره جنوبی درنظرگرفته است

بيش ) stand by( به اجرا درخواهد آمد،  وسايل خانگی نبايد درحالت آماده به کار٢٠١٠که تاسال

مصرف کنندگان می توانند جريان غيرضروری برق را با .  از يک وات انرژی مصرف کنند

ازپريز کشيدن وسايل برقی يا با استفاده ازقطعات برقی هوشمند پيشرفته قطع کنند تا ازرسيدن 

  .  جريان برق به وسايلی که درحال استفاده نيستند، جلوگيری شود

  صنعت
بازسازی کارخانه هايی که توليد و يا انتشارکربن بيش تری دارند،  درصنعت،  با نوسازی يا 

شامل کارخانه های مواد پالستيکی ،  کودهای (ازجمله کارخانه های مواد شيميايی و پتروشيمی 

و کارخانه های فوالد وسيمان،  می توان فرصت های بزرگی را جهت ) شيميايی و مواد شوينده

بازيافت مواد پالستيکی وتوليد آنها با بهره وری .  ژی ايجاد کردجلوگيری ازافزايش تقاضای انر

هرساله بيش از .  باالتر،  می تواند مصرف انرژی پتروشيمی را نزديک به يک سوم کاهش دهد

 يک ميليارد تن فوالد درجهان توليد می شود که دراتومبيل ها ، وسايل خانگی ، ساخت وساز

با استفاده از کارآ ترين کوره های انفجاری . می رودساختمان ها و ديگرمحصوالت به کار

درصد ٤٠وافزايش بازيافت مواد، می توان مصرف انرژی را دراين بخش ازصنعت نزديک به 

در مورد سيمان، بيش ترين دستاورد می تواند ازآنِِِ  چين باشد ، زيرا چين نزديک به . آاهش داد 

 کشور ٢٠يد می کند و اين بيش ازمجموع ظرفيت  ميليارد تن سيمان جهان را تول3/2نيمی از 

اگر تمام جهان مانند ژاپن، ازکاراترين فن آوری کوره های خشک .  بعدی توليد آننده جهان است

  .   درصد کاهش خواهد يافت٤٠استفاده کند، مصرف انرژی در بخش سيمان بيش از 



  حمل و نقل
نظام حمل ونقل مبتنی . ا برآورده می آندنظام حمل ونقلی که خوب طراحی شده باشد، نيازهمه ر

براتومبيل که درابتدا برای مردم تحرک ايجاد می کرد، اکنون غالبًا ترافيک شديد وآلودگی ايجاد 

بازسازی نظام حمل ونقل شهری حول محورراه آهن ، راه آهن سبک و حمل و نقل سريع . می کند

از يک طرف ايمنی افراد ) احی شده است با مسيرهايی که فقط برای اتوبوس ها طر(با اتوبوس 

پياده ودوچرخه سواران وامکانات رفت وآمد آن ها را دراولويت قرارمی دهد وازطرف 

، موجب صرفه جويی درانرژی نيز “بيل همه کاره استاتومو”ضمن مقابله بااين ذهنيت کهديگر

  . خواهد شد

طوط راه آهن واستفاده از بخش عمده صرفه جويی انرژی دربخش حمل ونقل ازبرقی کردن خ

حال کنارگذاشتن محصوالت نفتی و استفاده و در عين برق برای مسافرت های کوتاه جاده ای 

کليد حل مشكل گسترش حمل و نقل عمومی .  حاصل می شودهرچه بيش ترازمنابع تجديد شدنی 

د، می خطوط راه آهن سريع السيردرون شهری، همان طورکه درژاپن واروپا وجود دار. است

تواند مردم را به سرعت وبا بهروری انرژی باال جابه جا کند وسفربا اتومبيل وهواپيما را کاهش 

  . دهد

 –وسايل نقليه دوگانه سوزبرقی .  سوخت استمصرفدر وسايل نقليه شخصی ، کليد کار، بهبود 

ازانرژی باد بنزيني داراي  قابليت اتصال به برق شهر، درصورتی که با برق پاکيزه توليد شده 

وخورشيد تغذيه شوند، موجب می شوند که سفرهای کوتاه با اتومبيل را بتوان با انتشارکربن 

درحالی که غالب سفرهای کوتاه را می توان فقط با در اين اتو موبيل ها . بسيارکم ، انجام داد

ان با آن سفرهای مخزن ذخيره پشتيبانی نيزوجود دارد که می توتفاده ازنيروی باتری انجام داد، اس

 چند سال ، فورد ونيسان درزنرال موتورجشرکت هايی نظيرتويوتا، . طوالنی تری را انجام داد

نيروگاه های  تلفيق موتورهای دوگانه سوزبا. خواهند کردبازاررا روانه آينده چنين خودروهايی 

 وبه رانندگان بادی گسترده برای تامين برق، می تواند مصرف نفت وانتشارکربن را کاهش دهد

 اجازه خواهد داد که باتری های خود را با برق حاصل ازانرژی تجديد شدنی با هزينه ای معادل کم

  . ترازيک دالردرهرگالن بنزين پرکنند

 

 

 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

    ؛ اول از همه بهره وری افزايش 

 ارزان ترازتوسعه سرمايه گذاری درکارايی انرژی غالبًا ، برای جبران تقاضای فزاينده انرژی

سرمايه گذاری درکارايی،  نوعاً نرخ بازگشت باالتر . منابع انرژی برای برآوردن آن تقاضا ست

  . ی دارد ومی تواند با جلوگيری ازانتشارگازکربنيک اضافی با تغييرات اقليمی مبارزه کند

ضای انرژی  محقق شود، به تنهايی موجب خواهد شد که ميزان تقاBاگرمعيارهای کارايی طرح

 باشد واين کامالً برخالف گفته آژانس ٢٠٠٦درصد کم ترازسال ٦ ميالدی  ٢٠٢٠درجهان تا سال

اين فراتر از .  درصد رشد تقاضای انرژی را پيش بينی کرده است٣٠ المللی انرژی است که -بين

 گرمااز زيادی دستاوردها درزمينه بهره وری، ازآن جا که توليد نيروازسوخت های فسيلی مقادير

روی آوردن  صرف -وگرمای هدررفته به معنای انرژی هدررفته است -  هدرمی دهدرا 

انرژی را دراقتصاد انرژی اوليه تقاضای خود ازسوخت های فسيلی به منابع انرژی تجديد شدنی، 

  . خواهد داد کاهش Bطرح

 

 

 

 

 

  احتراق داخلیری موتوربرکنا
  

موتوراحتراق داخلی که عنصرمسلط حمل ونقل امروزه است، به طورباورنکردنی يک فن آوری 

درصد ياکمی بيش ازاين مقدارازانرژی بنزين يا ديزل ٢٠تنها . قرن نوزدهمی بسيارناکارآ است

 -ما هدرمی درصد باقی مانده به شکل گر٨٠. برای حرکت خودروها مورداستفاده قرارمی گيرد

 درصد انرژی گرفته شده ازباتری، برای ٦٥دروسايل نقليه ای که موتوربرقی دارند، . رود

بنابراين، تعويض موتورهای احتراق داخلی با موتورهای . حرکت وسايل نقليه به کارمی رود

  . برقی شديدًا تقاضای انرژی راکاهش می دهد



 

 

 

 

  
  
  
  

  انرژی تجديد شدنی
معيارهايی که سبب افزايش بهره وری انرژی می شود به ما کمک می کند درحالی که استفاده از

افزايشی راکه برای تقاضای انرژی پيش بينی شده،جبران کنيم،درعين حال استفاده ازمنابع تجديد 

 درصد ازمصرف ٢٠٢٠،٨٠تاسال شدنی انرژی مارا درمسيری قرارمی دهد که بتوانيم 

ت که برای توليد برق در نيروگاه ها به جای نفت و زغال اول آن اساولويت  .گازکربنيک بکاهيم

همان طورکه قرن نوزدهم به زغال سنگ و قرن . سنگ منابع تجديد شدنی انرژی را به کار ببريم

خواهد ، قرن بيست ويکم به خورشيد، باد وانرژی درونی زمين متعلق شت بيستم به نفت تعلق دا

  .  بود

  Bمعيارهای بهره وری انرژی طرح 

 اگزا ژول

 IEAمنحنی تقاضای انرژی 

د عايق بندی بهبو
 )٧EJ( ساختمان ها

بهبود کارايی 
  )٢٠EJ(روشنايی 

 بهبود کارايی وسايل
 )٢٠EJ(خانگی

بهره وری بهبود 
  )٣٥EJ(صنعتی

باز سازی نظام حمل 
  )٧٩EJ(ونقل

   Bمنحنی بهره وری طرح 

  ژول١٠١٨*١)=EJ(اگزا ژول١



ده سال  ”: در اين باره می گويدارد ناسا برای تحقيقات فضايیدمؤسسه گو مدير جيمزهانس دکتر 

، کنندکه نيرو گاه های زغال سوز که گازکربنيک را جذب و جدا نمی  داد خواهدنشان آينده 

  “. شدخواهند  برچيده

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  باد

، ازنظرآب وهوايی  يزهپاک و فراوانانرژی باد . ، باد است ب کانون اصلی اقتصاد انرژی طرح 

   . شده استتوزيع  در همه جای جهان واست پايان ناپذيرو ، ارزان بدون عارضه 

  يجی زغال سنگرحذف تد

  

وزدراياالت متحد آمريکا، ممکن است اولين نشانه رشد مخالفت مردمی با نيروگاه های زغال س

 نيروگاه ١٥١، درمجموع ٢٠٠٧دراوايل سال . تالش برای تثبيت آب وهوای کره زمين باشد

 طرح پيشنهادی ٥٩زغال سوزدرمراحل طراحی بود اما تا پايان سال ، دولت های ايالتی به 

 تای ديگر ٥٠ نيروگاه ها ، نزديک به ازباقی. مجوزندادند واين طرح ها کامًال کنارگذاشته شدند

دردادگاه ها مورداعتراض قرارگرفتند واحتماًالمابقی هم زمانی که به مرحله اخذ پروانه کار 

  . برسند ، مورد اعتراض قرارخواهند گرفت

چيزی که به عنوان موج های کوچک مقاومت مردمی دربرابرزغال سنگ آغاز شد، به 

 ملی ازجانب سازمان های زيست محيطی،  بهداشتی،  سرعت تبديل به يک موج مخالفت

مزارع و اجتماعات محلی شد و دانشمندان برجسته هواشناسی ودولت های ايالتی را 

  . نيزدربرگرفت

مورگان چيس ،  . پی. بانک های مختلف آمريکاازجمله مريل لينچ، سيتی، مورگام استنلی و جی

 اند و تنها درصورتی به نيرو گاه ها ی زغال اخيرًا ارزش سهام زغال سنگ را پايين آورده

سوز وام می دهند که ثابت کنند اگردرآينده برای انتشار کربن مالياتی قرارگيرد ، بازهم می 

حتی بدون يک اجبارقانونی برای منع احداث نيروگاه های .  توانند به حيات خود ادامه دهند

 -نعت عمًال به سمت نابودی پيش میزغال سوز، با کاهش حمايت های مردمی ومالی، اين ص

.رود



مگا وات ١٠٠٠٠٠به بيش از٢٠٠٠مگاوات درسال ١٧٠٠٠ از  ظرفيت توليد جهانی برق ازباد،

   اين کشور .  توليد را دارددرسطح کشوری، آلمان بيش ترين. استيافته  افزايش ٢٠٠٨درسال 

بعدازآن، . مصرفی آن است درصد برق ٧ جوابگوی که برق بادی توليد می کند مگاوات ٢٢٠٠٠

تامين درصد دانمارک ازنظر. اياالت متحد آمريکا، اسپانيا، هندوستان ، چين ودانمارک قراردارند

نياز خود به برق را از اين نيرو درصد ٢٠اکنون و برق مصرفی کشورازباد سرآمد جهان است 

 درصد برساند که بخش ٥٠ درصد را به ٢٠ اين هدف کشوردانمارک اين است که. کندتامين می 

  .خواهد شدتامين دريا واقع در داخل اضافی ازنيروگاه های برق عمده اين 

  

   شده جهان نصب  نيروگاه های بادیکل ظرفيت 
2007 – 1980  

  

  
  
  

 آن قدر انرژی بادی دارد که  وزارت انرژی اياالت متحد اعالم کرد که اين کشور١٩٩١در سال 

می توان تمام نياز کشور ) کانزاس،تگزاس و داکوتای شمالی(  ايالت آن 3تنها با انرژی موجود در 

از آن هنگام تا کنون فن آوری توربين های بادی شديدا پيشرفت کرده و . به برق راتامين کرد

مگاوات



ايی نه فقط برق بلکه کل انرژی مورد اکنون می توان گفت که تنها همين سه ايالت می توانند به تنه

  .  نياز اياالت متحد را تامين کنند

برای .  قريب سه ميليون مگاوات برق از باد توليد شود٢٠٢٠هدف برنامه ب آن است که تا سال

اين .  مگاواتی نصب کنيم٢ توربين 5/1 سال آينده ١٢دست يابی به اين هدف می بايست ما ظرف 

 ميليون اتو موبيل توليد می کند ٦٥د اما اگر در نظر بگيريم که جهان ساالنه رقم به نظر زياد می آي

درواقع اين توربين ها را می توان .  ميليون توربين خيلی به نظر مشکل نمی رسد5/1ديگر توليد 

درخود آمريکا و درکارخانه های اتو موبيل سازيی که خط توليد آنها به حال خود رها شده است 

  . بااين کارهم خون جديدی درتوليد برق بادی دميد وهم مشاغل جديدی ايجاد کردتوليد کرد و 

 5/4 ميليون دالر در نظر بگيريم انجام اين برنامه مستلزم ٣اگر هزينه هر توربين نصب شده را  

اين رقم را .  ميليارد دالر در سال است٣٧٥ سال آينده يا ١٢تريليون دالر سرمايه گذاری ظرف 

 به يک ٢٠١٦ينه های سرمايه ای نفت وگاز مقايسه کرد که پيش بينی می شود تا سال بايد با هز

  .تريليون دالر در سال افزايش يابد

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تگزاس به سوی استفاده از باد
  

تگزاس ،ايالتی که مدت های طوالنی ،نفت خام ايالت متحدآمريکا را تامين می کرد،اکنون 

  .رهبری توليد برق از باد را به عهده دارد

رد که به موجب عمومی را اعالم ک-،فرماندارريک پری، يک همکاری خصوصی٢٠٠٦درسال 

آن ،کميسيون تسهيالت عمومی تگزاس و سازندگان نيروگاه ها وخطوط انتقال ،بتوانند غرب 

  .تگزاس غنی ازباد را با مراکزعمومی ايالت مرتبط سازند

 مگاوات از ظرفيت توليد باد شود که برای ٢٣٠٠٠اين ابتکار می تواند منجر به گسترش 

 . ميليون ساکن است،کافی است٢۴صف ايالت که شامل رويارويی با نيازمندی های بيش ازن



  انرژی خورشيدی 
يکی از . ما می توانيم از انرژی خورشيد هم برای گرمايش و هم برای توليد برق استفاده کنيم

 ظرفيت توليد برق از طريق بام پوش های خورشيدی را 2020ال اهداف پالن ب آن است که تا س

. بام خانه ها تبديل به نيروگاه توليد برق منزل می شود. به بيش از يک ميليون مگاوات افزايش دهد

اين کار مستلزم گسترش تعداد منازل و ساختمان هايی است که در بام خود صفحات خورشيدی 

نيروگاه های برق خورشيدی و . ساده و بسيار با صرفهکاری است شدنی و . نصب کرده اند

توليد سلول .  مگاوات بر رقم فوق خواهند افزود300000نيروگاه های حرارتی خورشيدی نيز 

های خورشيدی که نور خورشيد را مستقيما به برق تبديل می کنند هر دو سال در جهان دو برابر 

در اوايل عمده صفحات خورشيدی . ر سال است مگاوات د12400کل توليد کنونی جهان . می شود

نصب شده مستقل بودند و با شبکه برق ارتباط نداشتند اما اکنون شرکت های توليد و توزيع برق 

رفته رفته به پشت بام منازل که معموال بال استفاده است به عنوان منبع مناسب و وسيعی برای 

  . توليد و توزيع برق می نگرند

  رق نوریظرفيت کل توليد ب

2007-1975  

  
  
  
  

مگاوات



  که در آنها گرمای نور خورشيد بخار توليد -پروژه های مربوط به توليد برق خورشيدی حرارتی

 نشان می دهد که توليد برق از نور -می کند و اين بخار توربينی را به حرکت در می آورد

ن صادر کننده نفت الجزاير که اکنو. خورشيد اگر در سطح وسيع انجام شود کاری است اقتصادی

 مگا وات برق خورشيدی حرارتی توليد و آن را از 6000است برنامه ای را طرح ريزی کرده تا 

پروژه ای با اين ابعاد می تواند نياز تمام خانه های کشوری . طريق زير دريا به اروپا صادر کند

  . مانند پرتغال را به برق تامين کند

  

زنقش و بخاری های خورشيدی نصب شده بر بام خانه ها  نيدر اقتصاد پالن ب ، آب گرمکن ها 

 ميالدی يک 2020هدف پالن ب آن است که تا سال . خواهند داشتمهمی درکاهش انتشارکربن 

 40در سال های اخير در چين . ميليون مگاوات حرارتی از اين نوع بر بام خانه ها نصب شود

ل نصب شده است که هزينه هر بام منازر ها بها و روستاميليون آب گرمکن خورشيدی درشهر

ن آب گرمکن ها مورد استفاده ميزان انرژی که مجموع اي.  دالر بوده است200آنها تنها يک از

دولت چين قصد دارد سطح کنونی .  نيروگاه برق زغال سوز است54می دهند معادل توليد قرار

 2020 مربع است تا سال  ميليون متر124اشغال شده توسط آب گرمکن های خورشيدی را که 

  .  ميليون متر مربع افزايش دهد300ميالدی به 

  

 آن شده که تالند پروازانه تری دارد و خواستارفدراسيون صنعت خورشيدی حرارتی اروپا هدف ب

مربع بام پوشيده از آب گرمکن و بخاری خورشيدی ايجاد  ميليون متر500 ميالدی 2020سال 

اگر چين و اروپا به اين اهداف دست يابند و اياالت . ای هر اروپايیشود يعنی يک متر مربع به از

ا را گسترش دهند ، آنگاه انرژی خورشيدی به دست آمده معادل همتحد و ژاپن نيز نصب بام پوش 

 .  نيروگاه زغال سوز خواهد بود690توليد 

 

 

 

 

 

  



  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   گرمايی-انرژی زمين
مسئله کامًالروشن است که ميزان انرژی که هرساعت ازخورشيد به برای متخصصان انرژی اين 

اما .زمين می رسد آنقدرهست که برای تامين نيازاقتصاد جهانی طی يک سال ، کفايت می کند

 هزاربرابر بيش ٥٠ کيلومتری فوقانی قشرکره زمين ١٠کمتر کسی می داند که حرارت موجود در

گرمايی برای تامين برق و -قابليت انرژی زمين.ردازمجموع ذخايرنفت وگازجهان، انرژی دا

اما با اين .گرمای منازل و گلخانه ها و تامين گرمای الزم برای کار صنايع بسيار وسيع است 

 گرمايی درسطح جهان تا کنون مورد استفاده - مگاوات از ظرفيت توليد زمين٩٣٠٠وجود ،تنها 

  .قرار گرفته است

 درصد از خانه هارا با استفاده از انرژی گرفته شده از زمين گرم ٩٠هم اکنون ايسلند ،نزديک به

 گرمايی به دست می آيد و در السالوادور - درصد برق از نيروگاه های زمين٢٥در فيليپين .می کند

گرمايی غنی هستند = ديگر کشور هايی که از نظر انرژی زمين. درصد است٢٢نيز اين مقدار 

م می باشند که اصطالحًا حلقه آتش ناميده می شوند و شامل شيلی ، ،کشورهايی حاشيه اقيانوس آرا

 همچنين . پرو،مکزيک ، اياالت متحد آمريکا،کانادا،روسيه،چين،ژاپن،اندونزی واستراليا می باشد

  غذا برای فکر
  

می گويند انسان همان چيزی است که می خورد ،اما مردم به ندرت به تاثيری که 

به طور مثال ،برای .غذای روزانه شان بر آب و هوا می گذارد ،توجه می کنند

رمز تشکيل شده است ،پايين آمريکا يی ها که رژيم غذايی شان عمدتًا از گوشت ق

، می تواند به اندازه ی  آمدن از زنجيره غذايی و استفاده از يک رژيم گياه خواری

راندن يک اتوموبيل تويوتای پريوس به جای يک اتوموبيل اسپرت بزرگ،از انتشار 

 تا کنون درسراسراياالت متحد ١٩٩٠گازهای گلخانه ای بکاهد واين که ازاوايل دهه

عداد بازارهای کشاورزان محلی تقريبًا سه برابرشده است واين خود گويای آمريکا، ت

آن است که آمريکايی ها پيوسته به غذاهای محلی که انرژی کمتری برای حمل ونقل 

  .و فرآوری نياز دارد،تمايل پيدا کرده اند



کشورهايی که درطول دره گريت ريف آفريقا ويا دراطراف مديترانه شرقی قرار دارند نيز، ازاين 

   .نظرغنی هستند

، موسسه فنی ماسا چوست به عمل آورد ،نشان ٢٠٠٦ مطالعه ميان رشته ای که در سال طبق يک

 -داد که اگراياالت متحدآمريکا به ميزان يک ميليارد دالردرزمينه تحقيقات و توسعه انرژی زمين

،می تواند دراثرتقويت ) که معادل هزينه يک نيروگاه زغال سوز است(گرمايی سرمايه گذاری کند

 - هزار مگاوات ظرفيت توليد برق زمين١٠٠ ،٢٠٥٠ گرمايی خود تا سال -ی زمينسيستم ها

عبارت است ازافزايش اهداف طرح ب .گاه زغال سوزاست نيرو٢٥٠گرمايی ايجاد کند که معادل 

- برابر کردن توليد برق ازانرژی زمين٢٢ برابر و ٥ گرمايی به ميزان -توليد حرارت زمين

 قادرخواهيم بود تعداد بسيارزيادی ازنيروگاه های زغال سوزرا در گرمايی، که دراين صورت ما

  .سطح جهان تعطيل کنيم

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تکميل تصوير انرژی
  

گرمايی،انرژی زيست توده و  -منابع انرژی مانند باد ، خورشيد و انرژی زمينعالوه برطرح ب 

با سوزاندن .يزدر برمی گيردرا ن) شامل امواج و انرژی حاصل از جزر و مد ( نيرو محرکه آب 

تمام منابع انرژی زيست توده که شامل صنعت جنگل داری با توليدات آن، صنعت نيشکر با 

توليدات آن، باقی مانده محصوالت زراعی  و ضايعات درختان و زمين های کشاورزی است ، می 

ی از زيست توده در اقتصاد انرژی طرح ب ، ظرفيت توليد برق جهان.توان گرما وبرق توليد کرد

  . خواهد رسيد٢٠٢٠در سال )  مگاوات٢٠٠٠٠٠( گيگا وات٢٠٠به 

  محلی کردن انرژی
لی مانند نفت مقاديرزيادی ازانرژی صرف حفاری ،استخراج و حمل ونقل منابع فسي

 درصد حمل ونقل ريلی باری ۴٠دراياالت متحد آمريکا،.وزغال سنگ می شود

چندان . اختصاص به زغال سنگی دارد که بيش ترازهمه برای توليد برق به کار می رود

 گرمايی رو -که ما به منابع انرژی دارای پراکنش زياد مانند باد،خورشيد و انرژی زمين

 . تصاد انرژی محلی تروکارآتررسيده ايممی آوريم ،درواقع به اق



 گيگاوات ٨٥٠ ،٢٠٠٦ما پيش بينی می کنيم که عملکرد جهانی نيرو محرکه مولد برق که در سال 

  . گيگاوات رشد يابد١٣٥٠ به ميزان ٢٠٢٠بود، تا سال 

کندگی سد های شده اند و پراچين ساخته افی سد های بزرگی که هم اکنون درکشورفيت اضظر

از هايی مانند برزيل و ترکيه ساخته می شوند ،توسط تعداد زيادی بزرگ ديگری که هنوزدرکشور

که بعضی از آن ها در (ح های سريع الرشد جزر ومدی امکانات آبی کوچک و تعدادی ازطر

کوچک تر،تکميل های امواج و طرح هايی متعددی ازنيرو)می گيرندچند گيگاواتی قرارمحدوده ی 

جدی تری دنبال شوند ،ظرفيت جزر ومدی به طوراگر منافع نيروی امواج و . و تقويت خواهد شد

 گيگاواِت مورد ٥٠٠ می تواند به آسانی از ٢٠٢٠ومد تاسال و امواج و جزراضافی نيروی آب 

  .  بيش تر شود،برای رسيدن به هدف طرح ب نيزنياز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٠٠٦انرژی های تجديد پذير جهان در سال   
٢٠٢٠و اهداف طرح ب برای سال   

 
   ٢٠٢٠                           اهداف سال٢٠٠٦ منبع                                            

  
  

  ) گيگا وات برقی (                                    ظرفيت توليد برق          
     ٣٠٠٠                                      ٧۴باد                                                 
  ١٠٩٠                                  ٩سيستم های خورشيدی پشت بام ها         

   ١٠٠                                         ٠                  نيرو گاه ها برقی خورشيدی
  ٢٠٠                                         ٠نيروگاه های حرارتی خورشيدی             

   ٢٠٠                                         ٩ گرمايی                                   -زمين
  ٢٠٠                                       ۴٥     زيست توده                                 

  ١٣٥٠                                      ٨٥٠نيرو محرکه آب                              
  

      
  ٦١۴٠                                    ٩٨٧      جمع                                       

  
  
  

  )گيگاوات حرارتی                                        (تیظرفيت نيروی حرار
  آبگرمکن ها  بخاری های خورشيدی 

    ١١٠٠                                     ١٠٠نصب شده بر پشت بام خانه ها           
   ٥٠٠                                      ١٠٠ گرمايی                                -زمين

  ٣٥٠                                      ٢٢٠زيست توده                                    
  
  

 ١٩٥٠                                      ۴٢٠جمع                                            



اگرما ازهزينه های کاملی که نيازمند ابزارهايی .ل تقويت نيروهای هسته ای نمی شودطرح ب شام

جهت جذب هزينه های انهدام زباله های اتمی ،غيرفعال کردن نيروگاه های قديمی و بيمه کردن 

راکتورها درمقابل حوادث ممکن وحمله های تروريستی است ،استفاده کنيم ،درمی يابيم که ساخت 

  .ای هسته ای دريک بازاررقابتی برای توليد برق، ازنظراقتصادی به صرفه نيستنيرو گاه ه

از ظرفيت توليد منابع تجديد شدنی جديدکه )  ميليون مگاوات٥( گيگاوات٥٠٠٠در مجموع،توسعه 

 درصد گاز ٧٠نصف بيش تر آن باد است،برای جايگزينی با تمام نفت و زغال سنگ جهان و 

 گيگاوات ١٥٣٠.کافی خواهد بود٢٠٢٠يد برق استفاده می شود،تا سالطبيعی که اکنون برای تول

، باعث کاهش مصرف نفت و زغال سنگی  ٢٠٢٠تا سال  گرمايی -اضافی از ظرفيت انرژی زمين

به طورکلی دو سّوم ازاين رشد ،از .خواهد شدکه برای گرم کردن منازل و آب استفاده می شود

  .شت بام ها به دست می آيدآبگرمکن ها و بخاری های نصب شده برپ

سوخت های  ،برق توليدی حاصل از٢٠٢٠جهت اقتصاد انرژی طرح ب سال با نگاه به تغيير

 برابر برق توليدی ٥جبران رشد  درصد کاهش می يابد واين بسيار بيش تراز٩٠فسيلی به ميزان 

 کاسته  درصد٧٠مصرف سوخت های فسيلی به ميزان دربخش حمل ونقل نيز.تجديد پذير است

مقدارکاهش ازوسايل نقليه دو گانه سوزبرقی با بهره وری باال که ازمقاديرزياد اين . خواهد شد

قی های بردنی انرژی استفاده می کنند و نيزجايگزينی قطارمنابع تجديد شبرق توليدی حاصل از

  .به جای قطارهای ديزلی به دست می آيدکارآتر

  

ايی بسياری ازساختمان ها تمامًا با انرژی تجديد شدنی دراقتصاد جديد،گرمايش وسرمايش و روشن

  .فاقدکربن صورت می گيرد

  

برطبق اقتصاد انرژی طرح ب ، قديمی بودن،ناکارآيی واضافه بارساختارهای زيربنايی برقی 

تقويت شبکه برق ملی و بين المللی .امروزما،با شبکه های قوی تروهوشمند ترجايگزين خواهد شد

ی را کامل می کند،می تواند به تجهيزات کمک کند تا عرضه و تقاضای برق را که شبکه های محل

ديجيتالی و وسايل کنترل گرهای . مديريت کرده و نيز به منابع متناوب انرژی مانند باد بپردازد

،همراه با گاه های برق ارتباطی زمان واقعی درخطوط مخابرات،ايستگاه های زيرزمينی و نيرو

وشمند درمنازل ومحل کار، موجب افزايش بهره وری شده و باعث کاهش حضورسنجنده های ه

   .مصرف برق نيزمی شود



 ٢٠٢٠ و اقتصاد طرح ب سال ٢٠٠٦منابع در سال ا ذکرتوليد برق جهانی ب
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اما زمانی که توربين .،غيرقابل اجتناب استی ميدان های نفتی ومعادن زغال سنگ تخليه و واگذار

های بادی،سلول های خورشيدی و پانل های حرارتی خورشيدی ،همه نيازبه تعميروجايگزينی 

  .اين چشمه به خشکی نمی گرايد.موقت داشته باشند،بازهم باد وخورشيد پايان ناپذيرند
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   و تثبيت خاکدرختکاری
  

  عالوه بر کاهش احتراق سوخت های فسيلی ، هدف پالن ب آن است که به نابودی جنگل های 

جهان خاتمه دهد، و از طريق درختکاری و بهبود الگوهای مديريت زمين های زراعی امکان 

  . کاهش بيش تر کربن را ايجاد کند

 های جنگلی ممنوع شده است تا از بروز سيل های اکنون در برخی مناطق جهان بريدن درخت

از آنجا که جنگل . شديد پيش گيری شود و خاک  تثبيت شود و از فرسايش آن جلوگيری به عمل آيد

 سنجه های هوشمند
سنجه های هوشمند دستگاه هايی هستند که می توان آن ها را درمنازل و يا محل کارنصب 

يان دوسويه ای ازاطالعات را بين يک شرکت تامين کننده برق ومصرف کنندگان کرد وجر

اين دستگاه ها با تبادل اطالعات زنده درمورد مصرف برق و نرخ .برق به وجود می آورد

  .آن ،به مشتری امکان انتخاب می دهند

به طورمثال،مشتری می تواند يک ماشين ظرف شويی را در زمان اوج مصرف روشن 

 سنت به ازای هرکيلو وات ساعت بپردازد ويابا استفاده ازيک تايمرخودکارآن را ٩ کند و

 . سنت به ازای هر کيلو وات ساعت بپردازد٥ نيمه شب روشن کند و درعوض٣درساعت 

دادن چنين انتخاب هايی به مشتريان موجب می شود صورت حساب برق آن ها کاهش يابد 

زان اوج تقاضا و عدم نياز به احداث نيرو گاه و شرکت های برق نيز به علت کاهش مي

  .های جديد،منفعل شوند

تلفيق سنجه های هوشمند با وسايل خانگی هوشمند تر ،حتی صرفه جويی بيش تری راسبب 

 ساختمان ١١٢دريک طرح نمايشی دراياالت متحدآمريکا ،سنجه های هوشمند در. می شود

پيشرفته وجود داشت و طوری  برنامه نصب شد که درآن ها آبگرمکن ها و بخاری های 

همچنين ماشين رخت .ريزی شده بود که به سيگنال های مربوط به قيمت برق جواب دهند

  .شويی ها  درزمان باالرفتن قيمت برق به مصرف کنندگان هشدارمی دادند

 ،شرکت کنندگان دراين طرح که هزينه وابسته ٢٠٠٧ و ماه مارس ٢٠٠٦بين ماه مارس 

 درصد در قبض های ماهانه شان، ٣٠ای مختلف را پرداخته بودند،نزديک به به تقاضاه

  . صرفه جويی ايجاد شد



های باقی مانده جهان مقادير عظيمی از کربن را در خود ذخيره کرده ا ند اکنون حفاظت از آنها 

محلی نيست بلکه به حفاظت از آب و هوای موضوعی محدود به حفاظت از محيط زيست های 

متوقف کردن نابودی جنگل ها منوط به کاهش مصرف چوب و . سراسر جهان مربوط می شود

کاغذ ، افزايش بازيافت و نيز کاهش فشار وارده بر جنگل ها در اثر رشد جمعيت و گسترش زمين 

ا، می توان ميزان انتشار با خاتمه دادن به خالص نابودی جنگل ه. های کشاورزی و مرتع است

  .  ميليارد تن کاهش داد5/1 ميالدی 2020کربن جهان را تا سال 

  

عالوه بر متوقف کردن نابودی جنگل ها ، هدف ديگر پالن ب آن است که تعداد درخت های 

. موجود در کره زمين افزايش يابد تا ميزان بيش تری از کربن جذب آنها شده و از جو جدا شود

 50 تا 25يدی که در نواحی گرمسيری کاشته شود می تواند  ظرف دوران رشد هر درخت جد

 کيلوگرم 13يک درخت مناطق معتدل ساالنه .  کيلوگرم کربن را جذب کند50ساله خود ساالنه 

  .کربن جذب می کند

   

. از طريق بهبود مديريت زمين های کشاورزی نيز می توان مقدار ديگری از انتشار کربن کاست

ار مشتمل است بر توسعه روش کشت بدون شخم يا با حداقل شخم زمين های زراعی ، کاشت اين ک

مقدار بيش تری از گياهان پوشش دهنده زمين در فصل غير زراعی و کاشت هر چه بيش تر 

کشت و زرع و الگوی مديريت زراعی حساس . گياهان دائمی و چند ساله به جای گياهان يک ساله

 ميليون تن کربن را جذب کند و در عين حال 600ها می تواند ساالنه به کربن طبق برآورد 

  .باروری را بهبود بخشد ، توليد مواد غذايی را افزايش دهد و از فرسايش خاک بکاهد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قيمت گذاری انتشار کربن
  

وق العاده خود را در آن گاه که آقای نيکوالس استرن،اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی،مطالعه ف

 منتشرکرد،درباره نارسايی عظيم بازار ٢٠٠٦موردهزينه های آينده تغييرآب وهوا دراواخرسال

اوازناتوانی بازاردرتلفيق هزينه های تغييرآب وهوا درقيمت سوخت های فسيلی .نيزصحبت کرد

رروی مردم صحبت کرد ونشان داد که بارفشارناشی ازانتشارگازهای گرم کننده زمين بيش ترب

هزينه های تغييراقليم سربه تريليون ها .جامعه خواهد بود نه کسانی که آلودگی را ايجاد کرده اند

تفاوت بين قيمت های بازاری سوخت های فسيلی و قيمت آن ها درصورتی که .دالرمی گذارد

  .هزينه های زيست محيطی نيزوارد آن شود،برای جامعه هم خيلی زياد است

  

  :ايب رئيس اگزون در نروژودريای شمال ميگويداستين ديبل،ن
. سوسياليسم به اين علت سقوط کرد که به بازاراجازه نمی داد که حقايق اقتصادی را بگويد”

  “.سرمايه داری سقوط خواهد کرد،زيرا به بازاراجازه نمی دهد که حقايق اکولوژيکی را بگويد
  

ارد عبارت است ازتعيين ماليات برانتشار يکی ازابزارهايی که برای تعيين قيمت کربن وجود د

بدين ترتيب  .راه ديگرتعيين سقف است.کربن وجبران اين ماليات ازطريق کاهش ماليات بردرآمد

 ميليارد ها درخت
 

،برنامه محيط زيست سازمان ملل با الهام ازوان گری ماتای،برنده ٢٠٠٦سال دراواخر

  .جايزه صلح نوبل،طرحی را برای کاشت يک ميليارد درخت درطول يک سال اعالم کرد

 ،بيش ازدوميليارد ٢٠٠٨اين هدف اوليه به سرعت پشت سر گذاشته شد و تا اواسط سال

 ميليون ٧٠٠پيشگامان اين جنبش،اتيوپی با . کشورجهان کاشته شد١٥٠درخت دربيش از

ايالت اوتارپرادش در . ميليون درخت بودند٢٥٠ ميليون ومکزيک با ۴٠٠درخت،ترکيه با 

  .درخت دريک روزبسيج شده بود ميليون ١٠٫٥هنوستان برای کاشت 

 ميليارد درخت تا اواخرسال ٧اهداف امروزاين سلسله عمليات ،افزايش سرعت کاشت 

 است که می توان گفت بيش ازيک درخت برای هرفرد درروی کره زمين وجود ٢٠٠٩

 .خواهد داشت



که حکومت سقفی را برانتشارکربن تعيين می کند واجازه می دهد که بازاراعتبارکربن ودرواقع 

ای بزرگ نوعًا تعين سقف قابل مبادله را درحالی که شرکت ه.مجوزآلودگی را تا آن حد مبادله کند

بازسازی ماليات ها .ترجيح می دهند ،عمده اقتصاد دان ها شديداً ازبازسازی ماليات دفاع می کنند

  .بسيارکارآتروبه آسانی قابل درک وشفاف است ومی تواند سريعًا وبه طورفرا گيرنده ای اجرا شود

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

می شود،می تواند به کل اقتصاد انرژی  ماليات بر درآمد جبران درکربن که با کاهشماليات 

ماليات بر زغال سنگ بايستی تقريبًا دو برابر ماليات گاز طبيعی باشد .سوخت های فسيلی نفوذ کند

  .،چرا که زغال سنگ دارای غلظت کربن بيش تری در هر واحد انرژی است

پيشنهاد می کند که به صورت الر در هرتن  د٢۴٠طرح ب ،يک ماليات کربن جهانی را به قيمت 

زمانی که . اعمال خواهد شد٢٠٢٠ و ٢٠٠٨ دالردرهرسال بين سال های ٢٠مرحله ای با نرخ 

يک جدول برای مرحله بندی ماليات کربن وکاهش ماليات بردرآمد تنظيم شد،تصميم گيرند گان 

  .اقتصادی قيمت های جديدی را درسرمايه گذاری به کاربردند

 ،ممکن است زياد به نظربرسد اما اين ٢٠٢٠ دالردرهرتن تا سال ٢٤٠يات کربن به ميزان مال

اگر ماليات بنزين در اروپا که برای توليد درآمد و عدم وابستگی اضافی به نفت .طورنيست

گالن  دالری درهر۴٫۴٠وارداتی طراحی شده،به عنوان ماليات کربن قلمداد شود،آن گاه ماليات 

اين يک رقم گيج کننده است . دالردرهرتن، برابرماليا ت کربن خواهد بود١٫٨١٥ان بنزين به ميز

  يک جرعه هوای پاک
انتشارگازکربنيک   بازسازی اقتصادانرژی که دراين جا به طورمختصرذکرشد،نه تنها 

را کاهش داده وبه تثبيت اقليم کمک می کند ،بلکه مقاديرزيادی ازآلودگی هوا را که 

برای ما حتی تصورايده محيط زيست عاری از .امروزه می شناسيم،حذف می کند

آلودگی نيزمشکل است زيرا هيچ يک ازما تاکنون اقتصاد انرژی را که شديدًا آلوده 

  .نباشد،نديده است

ردرمعادن زغال سنگ به تاريخ خواهد پيوست وسرانجام بيماری ريه سياه ناپديد کا

خواهد شد وهشدارهای کد قرمزِ مربوط به آلودگی هوا که انسان ها را ازخطرناشی از 

 .آلودگی فوق العاده شديدهوا بازمی دارد،برای هميشه ازبين خواهد رفت



اين معيد آن است .استنی که تا به حال تعيين شده،بسيارباالترسقف کربکه ازهرماليات کربن يا هر

 دالربه ازای هرتن ماليات کربن،درکم ترين حد ٥٠ تا ١٥که پيشنهاد رسمی قيمت های حدود 

ماليات بسيارزياد بنزين دراروپا،موجب کارآترشدن . که می تواند مطرح شودقيمت هايی است

اقتصاد اين منطقه وافزايش شديد سرمايه گذاری درحمل ونقل پيشرفته درطی دهه های اخير شده 

  .است وموجب شده که اين منطقه نسبت به اختالالت عرضه نفت ،ايمن ترباشد

 دربازسازی زيست ١٩٩٩آلمان درسال .جديدی نيستبازسازی ماليات زيست محيطی دراروپا چيز

 ساله ای را تصويب کرد که براساس آن به طورنظام مند،ماليات کاررا به ماليات ۴محيطی طرح 

 ميليون تن ٢٠کربنيک ساالنه را به ميزان  ،انتشارگاز٢٠٠٣اين طرح تا سال .انرژی تبديل کرد

بخش تسريع رشد درباعث و نيزی کمک کرد شغل اضاف هزار٢٥٠کاهش داد و تقريبًا به ايجاد 

عددی که .صنعت باد ايجاد کرد هزارشغل تنها در٦۴ ،٢٠٠٦سال تجديد شدنی شد و درانرژی 

  .برسد هزار١٠٣به   ،٢٠١٠پيش بينی می شود تا سال 

آن را بر  ،سوئد حدود دوميليارد دالرازماليات بردرآمد کاست و٢٠٠٦ تا ٢٠٠١بين سال های 

 دالری برای هرخانواده افزايش ماليات دربرق،سوخت و ٥٠٠اين گذار.زيست افزودماليات محيط 

کربن نبود،ميزان انتشار گرماليات بردولت برآورد کرده است که ا.رقم زدگازکربنيک راانتشار

گذارمالياتی را مورد استفاده قرار دادند سايرکشورهايی که .  بيش تر بود درصد٢٠کربن اکنون 

  .انگلستان ،نروژو،ايتاليا ،هلند ارکدانم:عبارتند از

  يک بسيج زمان جنگ برای تثبيت آب وهوا 
  برای تثبيت اقليم ،مستلزم يک٢٠٢٠ درصد تاسال ٨٠ به ميزانکربنيکخالص انتشارگازکاهش 

ورود ايالت متحدآمريکا به جنگ . بسيج سريع منابع و بازسازی اساسی اقتصاد جهانی است  

  . موردی الهام بخشی درزمينه بسيج سريع عرضه می داردجهانی دوم امکان مطالعه

روزولت .دی.،يک ماه بعد از بمباران پرل هاربر،رئيس جمهور فرانکلين ١٩۴٢در ششم ژانويه 

  :او گفت.از نطق ساليانه خود استفاده کرد تا اهداف توليد سالح برای کشوررا توضيح دهد

 هزار موشک ضد هوايی ٢٠ هزار هواپيما،٦٠ هزار تانک،۴٥اياالت متحدآمريکا درنظر دارد ”

   “. ميليون تن کشتی تجاری توليد کند٦و 

  “.نگذاريد کسی بگويد اين کار نمی شود”:او اضافه کرد

به جای . ،دراصل هيچ اتوموبيلی دراياالت متحدآمريکا ساخته نشد١٩٤٤ تا اواخر١٩٤٢از اوايل 

عت اتوموبيل سازی اياالت متحدآمريکا ، آن،بزرگ ترين قطب صنعتی جهان درآن زمان يعنی صن



درواقع تا اواخرجنگ،اياالت متحد .برای برآوردن اهداف توليد سالح روزولت،تحت کنترل درآمد

  .رفته بود،خيلی فراترآمريکا ازاهداف رئيس جمهور

به خدمت گرفتن . سرعت تبديل اقتصاد زمان صلح به اقتصاد زمان جنگ ،بسيارحيرت آوراست

آلمان وژاپن که . اياالت متحدآامريکا همه چيز را به نفع نيرو های متفقين به هم زدقدرت صنعتی

  .از قبل تا حد ممکن اقتصاد خود را گسترش داده بودند،نتوانستند با اين تالش مقابله کنند

يکا مانند  اياالت متحدآمر”: آقای ادوارد گری می گفت،خارجه خودوينستون چرچيل به وزيرامور

   قدرتی که ر،حدی ب آن آتش برافروخته شود زمانی که درزير.استشان غول پيکريک ديگ جو

  “.می تواند توليد کند،وجود نخواهد داشت

واقع ل ماه ها نشان می دهد که يک کشور ودرطوقتصادصنعتی اياالت متحدآمريکا دربازسازی ا

 سال ١٢ انرژی را ظرف جهان ،اگرمتقاعد به ضرورت انجام آن شده باشد،می تواند اساسًا اقتصاد

   .آينده دگرگون کند

   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقش رهبری
 

 ،نخست وزير نيوزلند،اعالم کرد که کشورش قصد ،خانم هلن کالرک٢٠٠٧در اواخر سال 

عمده آن از  درصد است و٧٠انرژی های مصرفی خود را که اکنون سهم برق ناشی ازدارد 

همچنين اين کشور . درصد افزايش دهد٩٠ به ٢٠٢٥گرمايی است تا سال -آب و انرژی زمين

،به نصف کاهش دهد و ٢٠۴٠حمل ونقل راتا سال درنظردارد که ميزان سرانه انتشارکربن از

درنتيجه ساالنه يک ميليون تن . گسترش دهد،هکتار هزار٢٥٠نواحی جنگلی را تا بيش از 

  .جذب خواهد کرد، ازجوکربن را

 “. چالش ما اکنون آن است که جرئت کنيم ،اقتصاد بدون کربن بخواهيم”:کالرک می گويد



  مسابقه آغاز شده است
  

يابد اما امروز با اولويت های آن می تواند تغيير،آنگاه که شيوه زندگی يک کشوربه خطرمی افتد

  . قمار بزرگ تری روبروئيم زيرا آينده تمدن است که به خطر افتاده است

  

حداکثر ظرفيت سياسی ما برای ابقه ای بين حداکثر تحمل طبيعت ومس. هستيمگيريک مسابقه درما 

می توان هيچ کاری نکرد و زندگی به سبک هميشگی را ادامه داد و از هر گونه . مقابله با آن

اما تغيير، خود به . می توان به همه واکنش های طبيعت بی تفاوت ماند. تغييری اجتناب کرد

غير ما سخت يا تغييرخواهد کرد و زندگی بر. عت بی تفاوت نخواهد مانديطب. سراغمان خواهد آمد

رفيت سياسی جهان را به کار ببريم تا برای مقابله با وضع موجود بايد حد اکثرظ. ممکن خواهد شد

  . برای انجام اين کار بسيجی مانند بسيج زمان جنگ الزم است. بسيج شويم

  

آن که پوشش يخی جزيره  سنگ را به موقع و پيش ترازيروگاه های زغالآيا قادر خواهيم بود ن

آن که جنگل چينيم؟ آيا خواهيم توانست پيش ازگرينلند و ناحيه غربی قطب جنوب ذوب شود بر

آمازون چنان تضعيف شود که مستعد آتش سوزی گردد ، اراده سياسی الزم را برای متوقف کردن 

چنان سرعتی مهار کنيم کربن را با توانست انتشاررانجام آيا خواهيم جنگل زدايی بسيج کنيم ؟ و س

  کنترل خارج شدن گرمای کره زمين شويم؟ که مانع ازشدت گرفتن واز

  

ن را به منظور الگوی کاربرد زميزسازی اقتصاد انرژی جهان و تغييرما فن آوری الزم برای با

برای انجام اين تغييرات مشکل ما آن است که اراده سياسی الزم . داريم تثبيت آب و هوا دراختيار

اين جهت اگرتصميم بگيريم که ازهمين لحظه در. با من و با شما. اب با ماستانتخ. را ايجاد کنيم

 به شاهراه ترقی و جهت می دهد و جهان را، می توانيم نسلی باشيم که مسيررا تغييراقدام کنيم

  .  رهنمون می شودپيشرفت پايدار،

  


