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محمد علمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی 
سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف

حسین خواجه پور
فارغ التحصیل دکتری مهندسی 
سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف

توسعه پایدار به چه معناست؟سخن سردبیر 

توسعة اقتصادی با هدف تأمین ملزومات زندگی بشر و فراتر از آن 
افزایش رفاه جامعه صورت می گیرد و از این رو همواره مورد توجه جوامع 
بشری بوده است. پاره ای از کشورها با سرعت بیشتری در طول تاریخ روند 
توسعة اقتصادی را آغاز کرده و پاره ای دیگر از کشورها، با تأخیر، روند 
توسعه را برنامه ریزی و طی کرده اند. بعد از جنگ جهانی دوم، رشد سریع 
تکنولوژی و به تبع آن بهداشت، منجر به افزایش سریع جمعیت کرة زمین 
شد. هم زمان با این تغییر، توسعه اقتصادی و رشد سطح زندگی، افزایش 
شدید مصرف منابع طبیعی را به همراه داشت. مصرف پالستیک، آنتی 
بیوتیک ها، تلویزیون، کامپیوتر، وسیلة نقلیة شخصی، وسایل آسایش 
در منازل، مسافرت با هواپیما، سفر به فضا و ... همه نشانه هایی از زندگی 
مصرف گرا در کشورهای ثروتمند برای رسیدن به مطلوبیِت آسایش بیشتر 

بودند که در حال تبدیل شدن به الگوی مصرف جهانی بود. 
با موشکافی علل بروز مسائل مختلف اجتماعی و معضالت محیط 
زیستی در مسیر توسعة طی شده در کشورهای توسعه یافته، نکته ای که از 
اوایل دهه 1970 میالدی مورد توجه قرار گرفت اهمیت در نظر گرفتن 
محدودیت های مختلفی است که می تواند مختل کننده تأمین نیازهای 
به معنای  پایدار  این رو، مفهوم توسعة  از  بشر در آینده شود.  زندگی 
توسعه ای که محدودکنندة تأمین نیازهای بشر در آینده نباشد به عنوان 
یکی از راهبردهای اصلی توسعة جوامع بشری در سطح جهان تعریف شد. 
از آنجا که محدودیت های توسعه می توانند جنبه های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی یا محیط زیستی داشته باشند، طیف گسترده ای از اهداف که 

تحقق همه آن ها متضمن توسعة  پایدار باشد، تعریف شد. 

 ابعاد توسعة پایدار و شرایط تحقق پایداری توسعه 

در یک دسته بندی، این اهداف به 17 گروه تقسیم شدند که با عنوان 
اهداف توسعة پایدار شناخته می شوند. در کارگروه توسعة پایدار سازمان 
ملل متحد، برای هر کدام از این اهداف اصلی، دسته ای از شاخص های 
ارزیابی تعریف شد که مجموعاً 232 شاخص را دربرمی گیرد و تحلیل 

انرژی، آب و محیط زیست، سه رکن اساسی و البته
 وابسته در حیات بشر در گذشته، حال و آینده.

امروزه مدیریت منابع انرژی و آب و همچنین حفاظت از محیط زیست 
از مسائل بسیار مهم در جهان محسوب می شود و اهمیت بهره برداری 
پروژه های  از  تعداد زیادی  نیست.  پوشیده  بر هیچ کس  آنها  از  بهینه 
تحقیقاتی در دانشگاه ها در همین راستا و برای بهبود نحوة استفاده از 
این منابع تعریف می شوند و به اجرا درمی آیند. کشور ما نیز از این حیث 
مستثنا نبوده و تحقیقات در حوزة انرژی، آب و محیط زیست سهم به 
سزایی از فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور را 
به خود اختصاص داده است. درست است که به نظر می رسد هنوز 
اهمیت استفادة بهینه از منابع  برای برخی از مدیران کشور ما روشن 
نشده است که نتایج آن را می توانیم در آلودگی هوای کالن شهرها، 
قطعی گستردة برق در زمان اوج مصرف، کمبود آب در برخی نقاط 
کشور، آلودگی هوای شهرهای جنوبی کشور به واسطه ریزگردها و ... 
مشاهده کنیم، ولی روزی فرا خواهد رسید که ما نیز ناگزیر به مدیریت 

صحیح منابع خواهیم بود.
اطالع رسانی  و  آگاه سازی  با  تا  می کند  حکم  دانشجویان  ما  رسالت 
صحیح، کشورمان را به سمت مدیریت صحیح منابع سوق دهیم. نشریة 
اگزرژی در همین راستا و با همت اعضای انجمن علمی دانشکدة مهندسی 
انرژی دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است. هدف نشریه افزایش 
آگاهی خوانندگان، به ویژه دانشجویان نسبت به مسائل مهم مربوط به 
انرژی، آب و محیط زیست کشور است و امید است نشریه اگزرژی 
بتواند سواالتی در ذهن خوانندگان ایجاد کند که پاسخ هر کدام از 
آنها راه حلی باشد برای مشکالت زیست محیطی، آب و انرژی کشور. 
عالوه بر آن، در هرشماره، قسمتی را به شرح مختصری از زنگ های 
انرژی برگزارشده در دانشکده مهندسی انرژی اختصاص خواهیم داد 
و البته از معرفی فناوری های نوین این عرصه نیز غافل نخواهیم بود و 
تحت عنوان تازه های انرژی به معرفی و بررسی این فناوری ها خواهیم 

پرداخت.
و من الّل توفیق
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دانش  نیازمند  توسعه،  پایداری  شرایط  ارزیابی  جهت  آن ها  یکپارچه 
بین رشته ای است.

اما آنچه که برای ما به عنوان مهندسین باید مورد توجه باشد، جنبه هایی 
از پایداری است که ناشی از محدودیت های فیزیکی در زیست بوم است. 
بر اساس مفهوم اکولوژیکی »ظرفیت حمل«، به دلیل وجود منابع محدود در 
جهان، هیچ رشدی نمی تواند تا همیشه ادامه پیدا کند. بسیاری از اندیشمندان 
اعتقاد دارند که توسعة رخ داده در نیمة دوم قرن بیستم، در حقیقت نوعی 
قرض گرفتن از ظرفیت اکولوژیکی، مازاد بر قدرت بازتولید آن بوده است 
که منجر به بروز بحران های محیط زیستی امروز شده است. عدم توجه 
به ریشة این بحران ها زمینه ساز تالش های بی فایده و حتی تشدید کنندة 
بحران بوده است. بر این اساس دو سوال بنیادین که جامعة علمی باید به 
آن پاسخ دهند آن است که اوالً مرز های محدودکننده سیستم کجا هستند 
و یا به بیان دیگر، هوش روزافزون بشر در بهره برداری از منابع، تا کجا 
می تواند بر محدودیت منابع غلبه کند؟ و دوماً، چه اقداماتی می تواند اثر این 

محدودیت ها را کاهش دهد؟ 
بران نمونه، تبعات محیط زیستی ناشی از گرمایش جهانی که امروزه 
در سراسر جهان در قالب خشکسالی ها، سیل ها، طوفان ها، افزایش سطح 
آب دریا، ذوب شدن یخچال ها و یخ های قطبی و ... مشاهده می شود، تنها 
ناشی از افزایش 1 درجه ای دمای کره زمین در طی قرن گذشته است و 
مسئلة نگران کننده آن است که در صورت ادامه سیاست های موجود برای 
توسعة کشورها و تداوم انتشار گازهای گلخانه ای مطابق روند طی شده 
در گذشته، انتظار می رود که دمای کرة زمین تا پایان قرن 21 تا 5 درجة 
سانتی گراد افزایش پیدا کند. افزایش دمایی که کاهش دوبارة آن احتماالً 
برگشت ناپذیر خواهد بود. بسیار قابل تصور است که خسارات محیط 
زیستی و به تبع آن هزینة تأمین شرایط زندگی بشر در صورت این افزایش 
دما برای نسل  آینده چه مقدار بحرانی خواهد بود. لذا شناسایی ابعاد هر یک 
از عوامل مختل کنندة توسعة پایدار و سپس شناسایی راهبردهای حذف یا 
تضعیف این عوامل و مقابله با اثرات سوء وجود این عوامل، از رسالت های 
جامعة علمی است که بتواند در تنظیم سیاست های تضمین کنندة توسعة 
 پایدار به تصمیم گیران و سیاست گذاران کمک کند. چه اینکه بسیاری 
از این محدودیت ها جز با نگاه موشکافانة علمی قابل کشف و ردگیری 
نخواهند بود و نمی توانند مورد مطالبة جامعه و به تبع آن سیاستگذاران قرار 

گیرند.
به عنوان نمونه ای از تالش های علمی، در سال 1972، مجموعة مطالعاتی 
مبتنی بر دینامیک سیستم ها در موسسه MIT صورت گرفت که گزارش 
آن در کلوپ رم با عنوان نظریة »موانع رشد « منتشر شد. در نتیجة این 
مطالعات، نظام اقتصادی جهانی و اثرات متقابل چند شاخص اصلی شامل 
رشد جمعیت، دسترسی به غذا، تولید اقتصادی از فعالیت های صنعتی، 
آلودگی های محیط زیستی و در نهایت محدودیت فیزیکی منابع طبیعی در 
کنار یکدیگر شبیه سازی شد. بر این اساس، محدودیت های رشد اقتصادی 
بشر در کرة زمین  شبیه سازی و سپس سناریو های مختلف در خصوص 
تالش بشر و توان فنی بشر برای مدیریت این محدودیت ها ارزیابی شد.  
نتایج سناریوی پایة نظریة موانع رشد در شکل زیر نمایش داده شده است. 

نتایج سناریوی ادامة وضع موجود در نظریة موانع رشد 

اعتبارسنجی شبیه سازی صورت گرفته در این مطالعات، نشان داده است 
که تقریباً سناریوی ادامة روند موجود، طی چهار دهة گذشته ادامه داشته 
است. هرچند نقطة پیک مصرف و توسعه اقتصادی می تواند چند سالی 
جابه جا شود، اما بروز روند کلی افول توسعة اقتصادی در آینده، با حفظ 

الگوی مصرف پیشین، بسیار محتمل است.
این مطالعات و سایر تالش های علمی مشابه، زمینه ساز این اتفاق بودند 
که امروزه پایداری توسعه از نگرانی های اصلی جامعه بشری قرار گرفته 
و این آگاهی اجتماعی منجر به آن شده است که در سطوح مختلف 
ملی و جهانی جهت شناسایی و مقابله با موانع این پایداری برنامه ریزی 
و سیاست گذاری شود اما همچنان سواالت و چالش های زیادی مطرح  
است که دستیابی به توسعة پایدار را با مشکل مواجه کرده است که عموماً 
ناشی از خأل علمی در ابزار های تحلیلی توسعة پایدار است که تا به امروز 

توسعه یافته اند: 
-  اعتبار نتایج مطالعات علمی مورد نقد است؛

و  پیچیده  مزمن،  تدریجی،  بسیار  تبعات محدودیت های رشد  بروز   -
ناملموس هستند و لذا آگاهی بخشی درباره آن ها یک چالش جدی است؛

- اعتماد بیش  از  حد به توسعة فناوری و توان غلبه بر این مشکالت وجود 
دارد؛ 

- مسئولیت های کشورهای مختلف در قبال بروز ناپایداری ها و به تبع آن 
نقش آفرینی مورد انتظار از  جوامع، مورد مناقشه است؛

- هنوز نیاز های اولیة زندگی بشر در نقاطی از دنیا تأمین نشده است و 
اولویت سیاست گذاران  نسل های آتی  برای  نیازها  این  تأمین  پایداری 

نیست؛ 
- بسیاری از مطلوبیت ها به صورت کیفی قابل ارزیابی هستند و ارائه 

شاخص های کمی کننده آن ها، چندان مقدور نیست؛ 
- و در نهایت اینکه به دلیل گسترده بودن جنبه های پایداری، جمع پذیری 
یا انتخاب بین مطلوبیت های متضاد حوزه ها و گزینه های درگیر مسئلة 

توسعة پایدار کار پیچیده ای است. 

نشریه اگزرژی
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نشریه اگزرژی

حامد ساالرکیا
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی
 سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف

امنیت انرژی از دیدگاه امنیت انسانی

در آخرین جسله از سلسله جلسات زنگ انرژی در دانشکدة مهندسی انرژی 
در نیمسال اول سال تحصیلی، میزبان خانم دکتر شهربانو تاج بخش، استاد 
مؤسسه مطالعات سیاسی در دانشگاه ساینسس پو1 در پاریس و متخصص 
امنیت انسانی بودیم. موضوع ارائه ایشان امنیت انرژی از دیدگاه امنیت انسانی 

بود. در این گزارش اهم مباحث مطرح شده تقدیم حضورتان می گردد.
مرحوم محبوب الحق، بنیان گذار مفهوم امنیت انسانی در گزارش توسعه ی 
انسانی برنامه ی پیشرفت و توسعه ی ملل متحد2 بود. ایشان در آن گزارش که 

در سال 1994 منتشر شد، امنیت انسانی را اینگونه تعریف کرد:
 امنیت انسانی کودکی است که نمرد و بیماری ای است که گسترش پیدا 
نکرد و کاری است که از دست نرفت. دغدغه ی امنیت انسانی سالح ها 

نیست بلکه حیات و کرامت انسانی است.
امنیت انسانی در گزارش UNDP سال 1994 از هفت بخش تشکیل شد: 
امنیت اقتصادی، امنیت محیط زیستی، امنیت غذایی، امنیت سالمت، امنیت 
شخصی، امنیت انجمن ها و امنیت سیاسی. نکته ای که حائز اهمیت می باشد 
این است که در حال حاضر و با توجه به نیاز بشر، موضوعات مهم دیگری نیز 
باید به این بخش ها اضافه شوند که از مهم ترین آن ها می توان به امنیت انرژی 

و امنیت اطالعات اشاره کرد.
در دیدگاه سنتی، امنیت در مقابله با تهدیدات کشورهای مختلف و در 
شکل نظامی تعریف می شود ولی از دیدگاه امنیت انسانی، امنیت در ارتباط با 
بقا، کرامت انسانی و حقوق بشر تعریف می گردد. همچنین راه های دسترسی 
به امنیت از منظر این دو دیدگاه متفاوت است. در دیدگاه سنتی، امنیت ملی 
از طریق ارتش قابل دستیابی است اما از دیدگاه امنیت انسانی، امنیت ملی 
به کمک توسعه پایدار، رعایت حقوق بشر و دفاع در برابر تهدیدات قابل 

دستیابی است.
یکی از سواالتی که ممکن است به وجود آید این است که چه تفاوتی 
میان امنیت انسانی و حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید 
گفت که حقوق بشر، حق را به مسائل مختلفی می دهد ولی امنیت انسانی آن 
مرحله ای از ثبات است که اجازه می دهد حقوق بشر توانایی اجرایی شدن 
را داشته باشد. در واقع نه تنها حق مهم است، بلکه آزادی از تهدیدات نیز 

اهمیت دارد.
مفهوم امنیت انرژی، عرضه و تقاضای پایدار و دائمی انرژی است. امنیت 
انرژی متشکل از چهار مشخصه است که در تمامی تصمیم گیری های این 

حوزه باید لحاظ شوند:

1( قابل دستیابی بودن3، 2( در دسترس بودن4، 3( قابل تحمل بودن5 و 

1. Sciences Po University
2. UNDP
3. Availability
4. Accessibility
5. Affordability

4( قابل قبول بودن انرژی6. )جهت مطالعه بیشتر در چارچوب مشخصه های 
امنیت انرژی می توانید به کتاب سیاست گذاری انرژی تألیف دکتر عباس 
ملکی مراجعه کنید(. امنیت انرژی از دیدگاه خرد در مقایسه با دیدگاه کالن 
متفاوت است. امنیت انرژی برای هر شخص از سه مولفه بقا، معاش و کرامت 
تشکیل می شود. از طرفی امنیت انرژی از دیدگاه دولت نیز دارای سه مولفه 
بقا، عملکرد و استقالل است ولی در مصادیق کامال با رویکرد شخصی 
متفاوت است. برای نمونه، فقدان انرژی را که به طور مستقیم بر روی بقا، 
معاش و کرامت یک شخص)محمد( اثرگذار است را با ذکر مثالی بررسی 
می کنیم و در مورد دولت نیز به طور مشابه می توان مصادیقی را بیان کرد که 

از بیان آن  صرف نظر می کنیم.
بقا: عدم دسترسی به سوخت می تواند منجر به مرگ محمد شود.

معاش: فقدان انرژی باعث می شود که محمد نتواند از وسایل حمل و نقل 
عمومی استفاده کند که منجر به اختالل در زندگی او می شود.

کرامت: فقدان انرژی باعث می شود که محمد نتواند از اطالعات موجود 
در وب استفاده کند و خود را به روز نگه دارد و همین امر کرامت و عزت 

نفس محمد را خدشه دار می کند.
 هر برنامه ای که بخواهد در قالب امنیت انسانی مطرح شود باید دارای 
ویژگی های زیر باشد: 1( باید مردم محور باشد، 2( سیاست گذاری ها باید 
تمام ابعاد امنیت انسانی را دربرگیرد و 3( روند سیاست گذاری متناسب با 

شرایط جامعه اجرا شود.
همان طور که در باال ذکر شد، در رویکرد امنیت انسانی، هر نوع امنیتی 
در ارتباط با انواع دیگر امنیت است و هیچ موضوعی را نمی توان به صورت 
یک بعدی درنظر گرفت. برای درک بهتر موضوع، نمونه ای در ادامه بررسی 

می شود:
 عدم دسترسی به برق عالوه بر این که از جنبة امنیت انرژی )همان طور 
که در باال ذکر شد( منجر به خدشه دار شدن کرامت انسانی می شود، سایر 
جنبه های امنیت انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. عدم دسترسی به برق 
باعث می شود که انسان نتواند غذاهایی که باید در یخچال نگهداری شوند 
را استفاده کند )امنیت غذایی(، عدم توانایی استفاده از برخی غذاها به دلیل 
عدم وجود یخچال سالمتی فرد را به خطر می اندازد )امنیت سالمت(، فرد 
برای بهره مندی از روشنایی مجبور به استفاده از موارد جایگزین مثل آتش 
می شود که برای محیط زیست خطر آفرین است )امنیت محیط زیستی(، 
عدم دسترسی به برق نارضایتی از دولت و حاکمیت را درپی دارد )امنیت 

سیاسی( و ... . 
به طور خالصه امنیت انسانی یعنی: 1( درک تهدیدات ورای اشکال سنتی 
خشونت، 2( درک عوامل جدید تعیین کنندة امنیت ورای حکومت با تاکید 

بر افراد و جوامع و 3( درک رابطة متقابل توسعه، حقوق بشر و امنیت.
در نهایت الزم به ذکر است که اگرچه ادبیـات و اهـداف امنیـت انـساني 
جایگاه خود را بیش از پیش در واژگان سازمان ملل تثبیت کرده اند ولي 
تغییرات سـازماني براي ارتقاي امنیت انسانی بسیار اندک هستند. امنیت 
انساني مسئله اي بین حوزه اي است بنابراین راه حلي بین حوزه اي نیز نیاز دارد و 
به نظر مي رسد چنین راه حلي خارج از حیطة عملکرد سازمان هاي بین المللي 
و بروکراسي حکومتي عصر حاضر باشد زیرا این سازمان ها و بروکراسي ها 
دچار تکثر حکم در حوزه هاي گوناگوني همچون امنیت، توسعه، مدیریت 
مـالي، حقـوق بشر، کودکان و زنان هستند و غالباً هماهنگي حوزه ها به 
6. Acceptability
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دلیل حفظ مرز میان حوزه ها و نیز فقدان دانش الزم براي طراحي و اجراي 
رویکردهاي بین حوزه ای و نه تک حوزه اي ممکـن نیست. درک درسـت 
مفهـوم گـستردة امنیـت انساني اجازه استفاده از قواي نظامي براي مداخالت 
جهاني  جامعة  مسئوالنه  مداخله  بلکه خواستار  نمي دهد،  را  دوستانه  بشر 
مي شود. هدف اقدامات امنیت انساني گسترده تر، باید بر پیشگیري متمرکز 
باشد نه حل و فصل مناقشات جاري. این اقـدامات بایـد بلنـدمـدت و به دور 
از توجه رسانه ها باشند و از عدالت جهاني به عنوان بهترین ابزار بـراي ایجـاد 

سـازش استفاده کنند.

مریم کافی زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف

حسین نجفی
دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف

OPEC + ماجرای

اوپک، سازمانی متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، 
لیبی، نیجریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، گینه 
استوایی، گابن، آنگوال، ونزوئال و قطر )که اعالم کرده است قصد 
با هدف طراحی  این سازمان  این سازمان را دارد( است.  از  خروج 
شیوه هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت و از بین بردن نوسانات و 
تعیین بهترین راه تأمین منافع جمعی یا فردی کشورهای عضو تشکیل 

شده است.
در این میان، عربستان به عنوان بزرگترین تولیدکنندة نفت در اوپک 
قدرت گرفتن  از  و جلوگیری  بازار  بر حفظ سهم  که همواره سعی 
تولیدکنندگان نفت نامتعارف، ضمن حداکثرسازی درآمد برای رفع 
مشکالت اقتصادی داخلی خود دارد، از اواسط 2014 تا 2016 برای 
رسیدن به اهداف ذکر شده به افزایش تولید پرداخت. در نتیجه بهای 
جهانی نفت از 105 دالر به ازاء هر بشکه در اواسط 2014 به حدود 
27 دالر در اوایل 2016 سقوط کرد. این موضوع، نگرانی کشورهای 
تولیدکنندة نفت را درپی داشت. شواهد  نمایانگر کاهش ذخیره سازی 
نفتي عربستان )به دلیل تأمین بخشی از عرضه از طریق ذخایر( در سال 
2016 و عدم توانایی در حفظ سطح باالی تولید بود و در واقع، این 
کار، مخصوصاً در ماه های آخر، صرفاً به عنوان ابزاري براي افزایش 
قدرت چانه زني در اوپک استفاده می شد. در این زمان تنها راه حل 
برای رهایی از بحران کاهش شدید قیمت نفت، کاهش تولید نفت به 
نظر می رسید. به همین منظور طی 2 سال مذکور چندین نشست برای 
کاهش تولید به منظور افزایش بهای نفت توسط تولیدکنندگان برگزار 
شد اما به دلیل کارشکنی برخی اعضا از جمله عربستان این نشست ها 
نتیجة قابل توجهی به دنبال نداشت؛ هر چند در نشست مشورتی اوپک 
در سپتامبر 2016 در الجزایر کاهش روزانه 700 هزار بشکه در روز 

تولید نفت خام اوپک مطرح شد.
در آن زمان عربستان منتظر مشخص شدن رویکرد رئیس جمهور 
و  خودش  و  ایران  مخصوصاً  خاورمیانه  به  نسبت  آمریکا  جدید 
موضوعات انرژي بود. این موضوع به اضافة هراس عربستان از استقالل 
آمریکا از نفت وارداتي این کشور، امید زیاد به حذف نفت ایران از 
بازار به دلیل تحریم ها و در نتیجه افزایش قیمت بدون کاهش تولید 
خود و متحدانش، باعث می شد عربستان در تصمیمات مبنی بر کاهش 
تولید همکاری نکند اما نهایتاً چون با کسری بودجه صد میلیارد دالری 

مواجه شد تصمیم به مشارکت گرفت. 
تعدادی از کشورهای تولیدکنندة غیر اوپکی نیز به دلیل زیان هایی که 
کاهش بهای نفت به آن ها تحمیل کرده بود در کاهش تولید با اوپک 
 Declaration of( همکاری کرده و بدین ترتیب ائتالفی تحت عنوان
Cooperation( شکل گرفت. از این ائتالف به عنوان اوپک پالس نیز یاد 
می شود. کشورهای غیر اوپکی حاضر در این ائتالف عبارتند از: روسیه، 
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اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در سال 2015 به معاهده ای 
بر اساس  یافتند که  پاریس )Paris Agreement( دست  توافقنامه  به  موسوم 
آن کشورهای عضو، متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  می شوند. 
جهت رسیدن به اهداف این توافقنامه، چارچوب هایی در نظر گرفته شده ولی 
سازوکارهای اجرایی آن تعیین نشده است. در دسامبر سال گذشته، بیست 
و چهارمین نشست اعضای کنوانسیون )COP 24( در شهر کاتوویچ لهستان 
با 2 هدف تعیین سازوکارهای عملیاتی توافقنامه پاریس و افزایش سطح 

بلندپروازی مشارکت تعیین شدة اعضا برگزار شد.
 پس از چند دور مذاکرات طوالنی بین کشورهای جهان، سازوکارهای 
توافقنامه پاریس به جمع بندی رسید. با این حال همچنان در خصوص برخی 
از موارد آن اتفاق نظر وجود ندارد و قرار است در نشست های آتی در 

خصوص آن تصمیم گیری شود.
حدود 3 ماه قبل از نشست لهستان، نمایندگان دولت های جهان پس از 
اقلیمی  تغییرات  بین الدولی  هیئت   )SR  1.5(  1/5 ویژه  گزارش  تدوین 
)IPCC(، مأموریت یافتند تا نسبت به جلوگیری از عواقب گرمایش بیش 
از حد زمین و نحوة اجتناب از آن کار کنند.  در جریان اجالس لهستان 
نیز به مشابه سال های اخیر، برخی کشورها از جمله کشورهای صاحب 
ذخایر نفت و گاز مانند آمریکا، روسیه، عربستان و حتی استرالیا و همچنین 
اقتصادهای نوظهوری که در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارند، همچون 
برزیل، با اجرایی شدن محدودیت های توافق پاریس مخالفت کردند. زمانی 
که این گزارش به کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در این 
نشست ارائه شد، کشورهای نفتی آن را از دستور کار خارج کرده و به 
ذکر آن اکتفا کردند که نادیده گرفتن آن برای دولت ها به مراتب آسان تر 
خواهد بود. در این میان عربستان سعودی شدیدترین مخالفت را از خود 
نشان داد. در نهایت، اعضا از این گزارش استقبال نکردند و آن را نپذیرفتند 

و صرفاً به این گزارش در تصمیمات اشاره شد.
توافق بر سر این مسائل نقشی کلیدی در اجرایی شدن توافقنامه پاریس دارد. 
چرا که تعیین قواعد محکم و هوشمندانه می تواند اعضا را ملزم به اجرای 
توافق کند، این در حالیست که اگر چنین قواعدی مورد اجماع قرار نگیرد، 

در عمل اجرای توافقنامه پاریس به حاشیه خواهد رفت.

توافقنامة پاریس در ایستگاه لهستان
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جمهوری آذربایجان، بحرین، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، 
سودان و سودان جنوبی. 

در ادامه به بررسی جلسات برگزار شده حول کاهش تولید نفت و 
ائتالف ایجاد شده می پردازیم.

30 نوامبر 2016، وین
در این روز کشورهای عضو اوپک در نشست 171 خود برای نخستین 
بار از سال 2008 با کاهش تولید به مدت 6 ماه موافقت کردند تا با 
کاهش مازاد عرضه نفت در بازار، به باال رفتن سطح قیمت ها کمک 
غیر  از کشورهای  تعدادی  دسامبر   10 در  نشست  این  از  بعد  کنند. 
اوپک که نامشان قباًل ذکر شد به توافق پیوستند. براساس این توافق، 
همه کشورها به جز ایران موظف شدند 4/5% از تولید خود بر پایه 
 2017 ژانویه  از  ترتیب  این  به  دهند.  کاهش  را  اکتبر  ماه  در  تولید 
سهم  بشکه  میلیون   1/2 میان،  این  در  که  بشکه  میلیون   1/8 روزانه 
اوپک و 600 هزار بشکه سهم غیر اوپک بود از عرضه جهانی نفت 
کاسته شد. در این زمان، صادرات نفت ایران 2/6 میلیون بشکه در 
روز بود. بعد از ماه ها تالش قرار شد باالترین رقم تولید تاریخی ایران 
که در سال  2005 رخ داد و معادل 3/975 میلیون بشکه بود به عنوان 
اعتبار  دورة  ماه   6 در  شد  موافقت  همچنین  باشد.  ایران  تولید  پایه 
این تصمیم، پایه تولید 90 هزار بشکه افزایش پیدا کند. کارشناسان 
معتقدند اگر توافق نفتی وجود نداشت قیمت نفت ممکن بود تا 40 
این  پی تصمیمات  در  باشد.  داشته  افت  بشکه هم  هر  ازای  به  دالر 
جلسه، کمیته ای تحت عنوان کمیته ی JMMC 1 متشکل از وزیران 
با  و  الجزایر، روسیه و عمان  ونزوئال،  کشورهای کویت، عربستان، 
حضور امارات به عنوان رئیس دوره ای اوپک جهت نظارت بر حسن 
اجرای مصوبه های نشست های اوپک و نشست های مشترک اوپک 
به سهمیه ها و  تولیدکنندگان  پایبندی  میزان  بررسی  اوپک و  و غیر 
تولید  گزارش  ماه  هر  هفدهم  اوپک  دبیرخانه  شد.  تشکیل  تعهدها 
ماهانه نفت خام کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک را به این کمیته 
و  کارشناسان  حضور  با  کمیته  این  فنی  نشست های  می دهد.  ارائه 
نشست های وزارتی با حضور وزیران کشورهای عضو کمیته برگزار 
می شود. این کمیته حق هیچگونه تفسیری از تصمیم های این سازمان 
را ندارد و وظیفه آن فقط نظارت و گزارش میزان پایبندی کشورها 

به تعهدهای تعدیل تولید است. 

25 مه 2017، وین
قبل از این نشست که نشست 172 اوپک و دومین نشست اوپک پالس 
بود، تصور عموم بر تمدید 6 ماهه توافق یعنی تا پایان 2017 بود. اما با 
پیشنهاد عربستان و روسیه برای تمدید 9 ماهه، مشخص شد آنها معتقدند 
بازار حل نمی شود. ظاهراً همه  پایان 2017 مشکل مازاد عرضه در  تا 
نهایت، تصویب شد  نبودند ولی در  ماهه موافق  با تمدید 9  کشورها 
محدودیت تولید برای یک دوره 9 ماهه با شروع دوره از 1 ژوئن 2017 

تمدید شود.

1. Joint Ministerial Monitoring Committee

30 نوامبر 2017، وین
در این جلسه که نشست 173 اوپک، سومین نشست اوپک پالس و 
سومین جلسه کمیته JMMC بود، توافق مذکور تا پایان 2018 تمدید 
شد. عربستان قبل از این نشست پیشنهادهای گوناگونی درباره افزایش 
تولید روزانة اوپک به میزان 500 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز را مطرح 
کرد. نماینده ایران در اوپک اعالم کرد هرگونه تصمیم افزایش تولید 
نیازمند اجماع است و اگر به تنهایی عمل کنند در واقع توافق همکاری را 
نقض کرده اند و ایران، ونزوئال و عراق پیشنهاد افزایش تولید نفت را که 

مورد حمایت عربستان و روسیه است، وتو می کنند. 

قانون نوپک
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در ژوئن 2018، طرح »قانون 
ممنوعیت انحصار تولید و صادرات نفت« یا قانون نوپک، را تصویب 
کرد. این قانون، به دادستان کل آمریکا امکان می دهد به دلیل تالش 
برای مهار تولید برای تأثیرگذاری بر قیمت نفت، از اوپک شکایت 
است.  بازار  در  اوپک  قدرت  کردن  محدود  آن ها  هدف  کند. 
هزینه های  اما  است،  وسوسه انگیز  آمریکا  برای  اگرچه  اقدام  این 
بلندمدت پایان دادن به قدرت تأثیر اوپک بر قیمت نفت، بسیار بیشتر 
از منافع کوتاه مدت این اقدام خواهد بود. رؤسای جمهوری پیشین 
آمریکا اعالم کرده بودند همان طور که در سال 2000 و 2008 هم 
مخالفت  با  قانون  به  نوپک  الیحة  تبدیل  برای  نمایندگان  اقدامات 
روسای جمهور وقت مواجه شد و به اجرا نرسید، این مقررات را وتو 
می کنند اما در این زمان حضور ترامپ موجب نگرانی  درباره قانون 
تمام  قیمت  از  اینکه 60 درصد  به  توجه  با  اوپک شده است.   ضد 
شده بنزین و گازوئیل در آمریکا را قیمت نفت خام تعیین می کند و 
با کاهش قیمت نفت و مهار قدرت اوپک، آمریکایی ها به سرعت 
می کند.  پیدا  توجیه  نوپک  قانون  می یابند  ارزان تری دست  نفت  به 
بانک مورگن  نیست. طبق اعالم  ، شرایط خیلی روشن  این حال  با 
استنلی2، افت کنونی قیمت نفت به احتمال زیاد دورنمای اقتصادی 
آمریکا را تیره تر می کند و طبق اعالم مؤسسه تیدی سکیوریتیز3، افت 
قیمت نفت ممکن است بر ارزش دالر نیز تأثیر منفی داشته باشد. از 
سوی دیگر، مسئله پیامدهای گسترده تر ناشی از محدود کردن توان 
اوپک در مدیریت عرضة جهانی نفت در واکنش به تغییرات تقاضا، 
مطرح است. ناتوان کردن اوپک می تواند توانایی کل صنعت نفت 
برای واکنش به کاهش ناگهانی عرضه را از بین ببرد. با اینکه افزایش 
تولید نفت شیل4 آمریکا باعش شده این کشور بتواند تحریم های ضد 
ایران را بدون جهش شدید قیمت نفت، بازگرداند اما این وضع دوام 
نخواهد داشت و طی 5 سال، به یک پشتوانه ایمنی جدید نیاز خواهد 
بود. اگر کشورهای عضو اوپک این پشتوانه را ارائه نکنند، چه کسی 

این کار را خواهد کرد؟ 

2. Morgan Stanley
3. TD Securities
4. Shale oil
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22 ژوئن 2018، وین
پایبندی  میزان  اوپک پالس  نشست چهارم  و  اوپک  نشست 174  در 
کشورها به کاهش تولید 150% گزارش شد که نشان دهندة کاهش تولید 
1 میلیون بشکه بیشتر از میزان تعهد شده بود. بنابراین مقرر شد اعضایی که 
در توافق حضور داشتند )به غیر از نیجریه، لیبی و ایران( و بیش از میزان 
تعهد کاهش تولید دادند، بر اساس سهم تعیین شده خود تولید کنند به 
طوری که میزان پایبندی همه اعضای ائتالف جمعاً به 100% برسد. این 
به معنای افزایش تولید نیست. همچنین مشخص شد در صورت کاهش 
تولید قابل توجه یکی از اعضا، برای جبران با آن کشور مذاکره و در 

صورت توافق طرف ها، جبران این کاستی انجام شود.
پس از پایان جلسه، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان،گفتوگویی 
با زنگنه داشتند. پس از آن فالح افزایش تولید یک میلیون بشکه ای 
افزایش چگونه میان 24 کشوری  این  را خبر داد ولی توضیح نداد 
افزود،  وی  شد.  خواهد  تقسیم  کرده اند،  مشارکت  توافق  در  که 
بازار  می گیرد،  صورت  تدریجی  صورت  به  تولید  افزایش  چون 
تولید  افزایش  پیشنهاد  علت  روسیه  و  عربستان  شد.  نخواهد  شوکه 
این  از  پیش  عنوان کردند در حالی که  بازار  در  تعادل  برقراری  را 
نشست، زنگنه بر متعادل بودن بازار نفت و عدم وجود عالئمی مبنی 
بر کمبود عرضه در بازار تأکید کرده و گفته بود: در بازاری که در 

تعادل است، چرا باید افزایش تولید داشته باشیم؟ 

23 سپتامبر 2018، الجزایر
پیش از این نشست که دهمین نشست کمیته JMMC بود، با اینکه زنگنه 
از حضورش در نشست خبر داده بود، تنها، نماینده ایران در اوپک در 
جلسه حاضر شد. اینبار پایبندی اوپک و غیر اوپک به ترتیب 118 و 
119 درصد اعالم شد و ضمن تأکید بر پایبندی 100 درصدی به توافق، 
بررسی امکان افزایش تولید به زمان مناسبتری موکول شد. الجزایر در پی 
آن بود که با تمدید توافق، قیمت ها همچنان بین 70 تا 79 دالر باقی بماند. 
در این میان عربستان بیم باالگرفتن انتقادهای ترامپ با افزایش قیمت 
نفت را داشت. ترامپ پیش از این در توییتی تهدید آمیز نوشته بود: »ما 
از کشورهای خاورمیانه حمایت می کنیم و آن ها بدون ما امن نخواهند 
بود، با این حال باعث باال رفتن قیمت نفت می شوند؟ ما این را به خاطر 
می سپاریم، اوپک باید اکنون قیمت نفت را کاهش دهد«. عربستان ضمن 
اینکه نمی خواست با عرضة بیش از حد نفت در بازار باعث شکایت ایران 
در اوپک برای تصاحب سهمش شود، نمی خواست قیمت نفت هم بیش 
از حد کاهش یابد .از سوی دیگر، با همراهی روسیه سعی می کردند 
سهم ایران را در صورت اجرای تحریم ها در بازار، که 2 میلیون بشکه 

تخمین زده می شد، بگیرند.

5 دسامبر 2018، وین
در آستانه برگزاری نشست 175 اوپک و پنجمین نشست اوپک پالس، 
نمایندة ویژه آمریکا برای مالقات با خالد الفالح به محل برگزاری نشست 
اوپک آمد. در این زمان بازار جهانی نفت، تحت تأثیر عرضة نفت شیل 
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صادق علیزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد
 مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف

اهداف سیاسی با نوسانات شدیدی  با  نفتی برخی کشورها  و ذخایر 
مواجه شده بود و اثر آشفتگی بازار در تصمیم گیری مشتریان سنتی نفت 
نیز مشاهده می شد. برخی معتقدند در چنین شرایطی، اگر کشوری با 
کاهش عرضه، بازاری را از دست بدهد، مشتریان سنتی آن کشور ممکن 
است تصمیمی سریع هرچند به ضرر خودشان برای انتخاب جایگزین 
تأمین کنندة قدیمی خود بگیرند، در نتیجه اگر ایران سهمی را از دست 
بدهد، بازپس گیری آن بسیار دشوار است. با استناد به این موضوع، با 
اینکه اعضای ائتالف بر سر کاهش 1/2 میلیون بشکه ای تولید نفت در 
این نشست به توافق رسیدند )اوپک 800 هزار بشکه و غیر اوپک 400 
هزار بشکه( زنگنه تمام تالش خود را برای معاف شدن از کاهش تولید 
گذاشت و در نهایت اعالم کرد ایران با این معافیت، سهم خود از بازار 
نفت را در درازمدت از دست نداده است. اینبار در کنار ایران، ونزوئال به 
واسطة تحریم ها و لیبی به دلیل مشکالت داخلی از کاهش تولید معاف 
شدند. این توافق از 1 ژانویه 2019 برای یک دورة 6 ماهه معتبر است و 
با توجه به اینکه در پی آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران، تنها 8 کشور 
به صورت محدود تا ماه می 2019 می توانند از ایران نفت و گاز وارد 
کنند، اوپک و متحدانش در آوریل 2019 مجدداً تشکیل جلسه خواهند 
داشت. در حال حاضر ایران تحت تحریم های غیر قانونی آمریکا، کاهش 
تولید داشته و معاف شدن ایران از کاهش تکلیفی تولید، این حق را برای 
کشورمان حفظ می کند که در آینده به میزان تولید قبلی خود بازگردد اما 
در این میان عده ای معتقدند پافشاری بر معافیت از کاهش تولید در این 
شرایط مفهومی نداشت و باید تمرکز ایران بر گرفتن حق عدم جایگزینی 
عرضة نفت توسط دیگر کشورها، در پی کاهش عرضة نفت ناشی از 

تحریم های ایران، بود. 
اوپک قصد دارد قیمت هر بشکه نفت خام را در کانال 70 دالر 
تثبیت کند. تأثیر کاهش تولید از سوی اوپک و افزایش قیمت این 
محصول بر کسری بودجة کشورهای واردکنندة صرف نفت همچون 
پیش بینی می شود آمریکا در سال 2019 و  بود.  منفی خواهد  ترکیه 
سال های بعد از آن با ادامه استراتژی کاهش قیمت نفت میزان تولید 
روزانه نفت خام خود را به 12 تا 15 میلیون بشکه برساند. نوسان تقاضا 
از سوی کشورهای در حال توسعه همچون هند و چین نیز می تواند بر 

قیمت نفت تاثیر منفی بگذارد.
بانک های  دالر،   50 تا  امسال  دیماه  در  نفت  قیمت  افت  وجود  با 
سرمایه گذاری قیمت شاخص بین المللی نفت خام برنت را برای سال 
2019 حدود 68 تا 73 دالر در هر بشکه تخمین می زنند. همچنین رئیس 
تحقیقات بازارهای انرژی در بارکلیز گفته است: »اگر قیمت در محدودة 
60 دالر بماند، دولت ترامپ آزادی عمل بیشتری برای ندادن معافیت 
)به طرف های معامله با ایران( دارد. به نظر ما، فقط اگر قیمت نفت به 
بیش از 80 دالر برسد، آمریکا دیگر کاهش قابل مالحظه ای در توانایی 

صادرات ایران به وجود نمی آورد«. 
با وجود دورنمای روشن قیمت نفت در 2019، تحقیقات پایان سال 
2018 پر است از هشدارهایی در مورد افزایش یا کاهش قیمت خارج از 

محدودة پیش بینی شده. 

بدون شک یکی از نیاز های اساسی و مهم حیات موجودات زنده اعم از 
انسان، حیوان و گیاه، هوا است و بدون آن تداوم زندگی ممکن نیست. 
در حالی  دارد،  نیاز  هوا  به حدود 15/88 کیلوگرم  روز  هر  در  انسان 
که نیاز روزانه انسان به آب در حدود 1/36 تا 2/27 و غذا )در حالت 
خشک( در حدود 0/68 کیلوگرم است. آلودگی هوا یکی از مهم ترین 
مسائل مربوط به محیط زیست و بهداشت جامعه است که بسیاری از 
کشورهای جهان از جمله ایران با آن مواجه هستند. در گزارش بانک 
جهانی در دسامبر سال 2016، از آلودگی هوا به عنوان کشنده ترین نوع 
آلودگی و چهارمین عامل اصلی مرگ ومیر زودرس در سراسر جهان نام 
برده شد. برآورد سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که از هر 10 نفر 
در جهان، 9 نفر هوای آلوده تنفس می کنند. از این رو ساالنه بیش از 4 
میلیون نفر در سرتاسر جهان، به دلیل آلودگی هوا، جان خود را از دست 
می دهند. شکل زیر، میزان مرگ ومیر افراد در معرض آلودگی هوا را 
در ایران نشان می دهد. در اکثر این موارد، بیماری های قلبی، سکته های 
مغزی و همچنین مشکالت ریوی و تنفسی عامل ثانویه این مرگ ومیرها 

بوده است.

تعداد مرگ  ومیر افراد به دلیل آلودگی هوا در ایران طی 
سال های 1990 تا 2016

در یک تعریف کلی به هر ماده ای که در مکان و زمان ناصحیح قرار 
داشته باشد، آالینده گفته می شود. این آالینده ها می توانند در محیط آب، 
خاک و هوا منتشر شوند و تعادل زیست بوم را برهم بزنند. طبق تعاریف 
ارائه شده در قانون هوای پاک مصوب 96/04/25 مجلس شورای اسالمی، 
آلودگی هوا عبارت است از »انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده های 
جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، 
به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به 
گونه ای تغییر دهد که برای سالمت انسان و موجودات زنده، فرایندهای 
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بوم شناختی )اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن 
یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد«.

 700 تقریبی  وسعت  و  نفر  میلیون   8/7 جمعیت  با  تهران  شهر 
کیلومترمربع، از شهرهای پرجمعیت جهان با تراکم جمعیتی 12/4 هزار 
نفر بر کیلومترمربع است. طبق گزارش های آماری گوناگون، این شهر 
از لحاظ آلودگی های محیط زیستی، از جمله آلودگی هوا، در جایگاه  
مناسبی قرار ندارد. ساالنه بین 4000 تا 5000 شهروند تهرانی جان خود را 
در مواجهة مستقیم با ذرات معلق هوای تهران از دست می دهند. صدمة 

بر  بالغ  تهران  هوای  آلودگی  اقتصادی 
زده  تخمین  سال  در  دالر  میلیارد   2/6
می شود. این برآورد تنها تاثیرات آلودگی 
می گیرد.  نظر  در  را  انسان  سالمت  بر 
مجموع تلفات اقتصادی ناشی از آلودگی 
اثرات  اگر  بود  خواهد  باالتر  بسیار  هوا 
کاهش  کشاورزی،  بهره وری  کاهش 
دید، آسیب ناشی از آلودگی درازمدت 
هوا به مکان های فرهنگی و زیرساخت ها، 

کاهش کیفیت زندگی و روزهای آموزشی از دست رفته به دلیل بسته 
بودن مدارس لحاظ شود که از اثرات قدرتمند آلودگی هوا بر اقتصاد 

می باشند.
پوشیده  کسی  بر  آن  از  ناشی  مشکالت  و  تهران  هوای  آلودگی 
نیست، در ادامه سعی می شود بر اساس گزارشات موجود، منشأ و دالیل 

آلودگی های هوای این شهر مطرح و بررسی شود.
وقتی صحبت از آلودگی هوا به میان می آید، اولین سوالی که مطرح 
است؛  نظر  مد  هوا  آالینده های  از  یک  کدام  که  است  این  می شود 
کربن دی اکسید ؟ اکسیدهای نیتروژن؟ گوگرد دی اکسید ؟ و یا ...؟ 
بدین منظور الزم است به شاخص های محیط زیستی هر کدام از این 
آالینده ها در تهران نگاهی بیندازیم تا مشخص شود مقدار کدام یک 
از این آالینده ها بیش از حد مجاز بوده است. اما قبل از آن بهتر است 
با مفهوم شاخص کیفیت هوا بیشتر آشنا شویم. شاخص کیفیت هوا1 
شاخصی جهت اطالع رسانی و پیش بینی روزانه کیفیت هوا و ارتباط 
سه  هر شهر،   AQI تعیین شاخص  برای  است.  با سطوح سالمت  آن 
مرحله دنبال می شود: در مرحلة اول غلظت آالینده های اصلی توسط 
ایستگاه های سنجش موجود در شهر اندازه گیری می شود؛ در مرحلة دوم 
با استفاده از غلظت و نقاط شکستی هر آالینده، شاخص AQI به صورت 
 AQI جداگانه محاسبه می شود و باالترین مقدار محاسبه شده به عنوان
آن ایستگاه انتخاب می شود؛ در نهایت، در مرحلة سوم باالترین مقدار 
AQI تمامی ایستگاه های سنجش شهر به عنوان مقدار شاخص کیفیت 
هوای آن شهر گزارش می شود.  محدودة این شاخص بین 0 تا 500 متغیر 
است و این شاخص در شش دسته طبقه بندی شده است که هر دسته را به 
سطوح مختلف سالمت انسان مربوط می سازد )پاک، سالم، ناسالم برای 
گروه های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک(. هر چه شاخص 
باالتر باشد، هوا آلوده تر و اثرش بر سالمتی بیشتر است. در سال 1396 

1.Air Quality Index

شرکت کنترل کیفیت هوا با استفاده از 21 ایستگاه فعال، اندازه گیری و 
پایش هوای شهر تهران را انجام داده است. 

کربن  شامل  هوا  اصلي  آالینده های  غلظت  ایستگاه ها،  این  در 
منواکسید )CO(، ازن )O3(، اکسیدهاي ازت )NO و NO2(، گوگرد 
 )PM10( با قطر کمتر از 10 میکرون دي اکسید )SO2(، ذرات معلق 
صورت  به   )PM2.5( میکرون   2/5 از  کمتر  قطر  با  معلق  ذرات  و 
پیوسته اندازه گیري مي شود. اندازه گیری ها در سال 1396 نشان می دهد 
که تهران در این سال 14 روز هوای پاک، 243 روز هوای سالم، 100 
روز هوای ناسالم برای گروه های حساس 
در  است.  داشته  ناسالم  هوای  روز   8 و 
واقع شاخص کیفیت هوا در 108 روز از 
سال، نامطلوب بوده است. با مقایسه تعداد 
روزهای پاک این سال با سال های پیش 
مشاهده می شود که در بین 4 سال گذشته 
کمترین تعداد مربوط به سال 1396 بوده 
است و در مجموع روزهای پاک و سالم 
نسبت به سال 1395، 20 روز کمتر شده و 
به 257 روز رسیده است. در مجموع در سال 1396، حدود 71 درصد 
روزها در شرایط مطلوب و 29 درصد روزها در وضعیت نامطلوب بوده 
است. شکل زیر درصد روزهای با شرایط مطلوب و نامطلوب شهر تهران 
از لحاظ شاخص AQI طی سال های 1384 الی 1396 آورده شده است. 
اگرچه هیچ روزی از لحاظ سایر آالینده ها مانند گوگرد دی اکسید و 
کربن منواکسید باالتر از حد استاندارد نبوده است، اما نمی توان از اثرات 
مخرب آن ها چشم پوشی کرد. برای آالیندة NO2 تعداد روزهای سالم 
نسبت به روزهای پاک در سال های 1390 الی 1396 در مقایسه با سال های 
قبل تر از آن با افزایش روبه رو بوده است، که دلیل آن سخت گیرانه تر 
شدن استاندارد این آالینده از اواسط سال 1389 بوده است. در مورد 
آالینده O3 نیز آمار نشان می دهد که به غیر از تعدادی از روزهای گرم 
سال )چون ازن در حضور نور خورشید تولید می شود(، تمام ماه های سال 
در شرایط پاک و سالم قرار داشته است و در مجموع 7 روز در سال بیش 

از حد استاندارد گزارش شده است.

مقایسة درصد روزهای با شرایط مطلوب و نامطلوب شهر تهران از
AQI نظر شاخص 
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نظر به اینکه اندازه گیری آالینده PM2.5 در ایستگاه های سنجش کیفیت 
هوای تهران از سال 1389 آغاز شده است، این آالینده به شاخص ترین 
آالیندة سال های اخیر پایتخت تبدیل شده است. این آالینده علت اصلی 
باال بودن تعداد روزهای ناسالم شهر بوده است و مجموع تعداد روزهای 
نامطلوب به لحاظ آالینده مذکور در سال 1396 پس از طی روند کاهشی 
تا سال 1395، روند افزایشی به خود گرفته است و این روند دقیقا مشابه 
نمودار روند شاخص AQIاست، این بدان معنی است که در صورت 
کاهش غلظت این آالینده، تعداد روزهای آلوده شهر نیز کاهش خواهد 
یافت. همچنین طبق نتایج ایستگاه های سنجش کیفیت هوا، در بیشتر 
روزهای سال )حدود 98%( کیفیت هوا به لحاظ آالینده PM10 در شرایط 
پاک و سالم بوده است و در حدود 2% از روزهای سال، شاخص این 

آالینده باالتر از حد مجاز قرار داشته است 
که معموالً این شرایط مصادف با جریان های 

مملو از گرد و غبار رخ داده است.
در مورد ذرات معلق در هوا باید گفت که 
بعضی از این ذرات، که به عنوان ذرات اولیه 
یا اصلی شناخته می شوند، به طور مستقیم از 
منبع تولیدکننده آالینده، مانند کارگاه های 
و  روسازی  بدون  جاده های  ساختمانی، 
از  مابقی ذرات  احتراق، خارج می شوند و 
واکنش های پیچیده با مواد شیمیایی، مانند 
اکسید  دی  نیتروژن  و  اکسید  دی  گوگرد 
و  صنعتی  کارخانجات  نیروگاه ها،  از  که 
اتومبیل ها خارج می شوند، به دست می آیند. 
این ذرات به عنوان ذرات ثانویه شناخته شده 
و بخش زیادی از ذرات ریز موجود در هوا 

را تشکیل می دهند.
ذرات موجود در هوا می توانند از دو منبع انسانی و طبیعی نشأت گیرند. 
منابع طبیعی شامل نمک زدایی دریا، آتش سوزی جنگل ها، گرده افشانی 
طبیعی  رخداد های  موارد  این  که  آنجایی  از  می باشند.  باکتری ها  و 
می باشند، کنترل آن ها دشوارتر بوده و در بسیاری از مواقع خارج از 
کنترل می باشند. در حالی که منابع انسانی قابل کنترل می باشند و شناخت 
سرچشمه این ذرات از اهمیت بسیاری برخوردار است. سرچشمه انسانی  
PM10  غالباً جاده ها و سایت های ساختمانی می باشند. استهالک لنت و 
تایر وسایل نقلیه و همچنین فعالیت های ساختمانی مانند تخریب می توانند 
منجر به افزایش PM10 گردند. PM2.5 بیشتر در اثر آتش گرفتن مواد 

سوختی، فرایند های احتراق و آالیندگی وسائل نقلیه ایجاد می گردد.
در بخش حمل  و نقل، عمدة انتشارت ذرات معلق، به وسائل نقلیة 
سنگین )کامیون ها، اتوبوس ها و مینی بوس ها( و بعد از آن موتور سیکلت ها 
و سواری ها تعلق دارد. با توجه به آمار و ارقام ارائه شده، سیستم حمل  
آلودگی هوای  اصلی  علت  می توان  را  ترافیک  و  نقل  و 
شهر دانست. در میزان تاثیر حمل  و نقل شهری در آلودگی هوای 
شهر چند موضوع نهفته است از جمله تعداد خودرو ها، نوع و کیفیت 

سوخت مصرفی، عمر وسائل نقلیه، کیفیت خودروها، مدیریت ترافیک 
شهری، نحوة رانندگی، گستردگی ناوگان حمل  و نقل عمومی، جمعیت 
شهرنشین، تعداد سفرهای درون شهری، سطح درآمد افراد جامعه و ... . 
از گزارش های گوناگونی که درباره کیفیت سوخت توسط سازمان ها 
و نهادهای مختلف ارائه شده است، می توان دریافت که سوخت عرضه 
شده در تهران کیفیت قابل قبولی دارد و در عین حال ممکن است در 
بعضی از جایگاه ها و یا در مدت های کوتاهی کیفیت سوخت کمی از 
حد استاندارد فاصله گرفته باشد. در واقع عامل اصلی که باعث انتشار 
آالینده ها از بخش حمل و نقل می شود به کیفیت وسائل موتوری به 
کار گرفته شده در این بخش و سایر مسائل مربوط به آن ها برمی گردد 
انتشار آالینده از خودروها تنها  و نه آلودگی سوخت مصرفی آن ها. 
محدود  اگزوز  از  آالینده های خروجی  به 
تایرها،  کارتل،  سوخت،  مخزن  نمی شود، 
به  کدام  هر  ترمز  لنت های  و  کاربراتور 
می شوند.  آالینده ها  انتشار  موجب  نحوی 
هر چند که از ناکارآمدی مدیریت ترافیک 
و همچنین ضعف فرهنگ سازی در بخش 
تا  کافیست  شد؛  غافل  نباید  نقل  و  حمل 
سفری کوتاه در خیابان ها و کوچه های شهر 
تهران داشته باشید تا با تعداد بی شماری از 
خودروهای تک سرنشین روبه رو شوید، این 
معضل های  بزرگ ترین  از  یکی  به  مسئله 
سیستم ترافیک شهری و آلودگی هوا تبدیل 
شده است که هنوز چاره ای برای حل آن 

اندیشیده نشده است.
طبق گزارش ها و اظهارنظرهای گوناگون 
در این حوزه، تعداد خودروهای تهران، بین 6 تا 8 برابر ظرفیت معابر این 
شهر است که این امر در ایجاد ترافیک و در نتیجه افزایش مصرف سوخت 
و انتشار آالیندگی نقش مهمی ایفا می کند. گزارشات و مقاالت علمی 
زیادی در رابطه با نقش ترافیک در افزایش آلودگی منتشر شده است 
که همگی اذعان به نقش پررنگ این عامل دارند. اگر چه در زمینه های 
مدیریت و فرهنگ سازی ترافیکی در سال های اخیر گام های مثبتی برداشته 
شده است و حرکت رو به جلو است اما همچنان با ضعف های بسیاری 
در این بخش ها مواجه هستیم. در کنار این عوامل که عمدتاً انسان مسبب 
آن هاست، موقعیت جغرافیایی تهران نیز به کمک آن ها رفته است، چرا که 
این شهر در ارتفاع زیاد از سطح دریا )محدوده 1000 تا 1500 متر( توسط 
رشته  کوه های البرز احاطه شده است که باعث می شود تجمع آلودگی هوا 
بیشتر شود. هر کدام از عوامل ذکر شده، در آلودگی هوای شهر تهران 
سهم دارند اما همان طور که ذکر شد مهم ترین عامل آلودگی هوای تهران 
سیستم حمل و نقل است که باید سیاست های مناسبی در راستای کنترل و 
کاهش آلودگی های ناشی از آن اتخاذ گردد. دو مسئله افرایش کیفیت 
خودروها و فرهنگ سازی در حوزه ترافیک از اصلی ترین راه های نیل به 

این هدف به شمار می روند.
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تـوان پرتوهـای خورشـیدی در هنـگام برخـورد به سـطح زمین حـدوداً 
یـک کیلـووات بـر مترمربـع می باشـد. خـط اسـتوا در معرض بیشـترین 
تابـش عمـودی خورشـید اسـت در حالـی کـه قطب هـا کمتریـن میزان 
آن را دریافـت می کننـد؛ بنابرایـن چنانچه هدف تولید تـوان الکتریکی 
از انـرژی خورشـیدی باشـد، محل نصـب پنل ها در میزان تـوان تولیدی 
آنهـا موثـر خواهـد بـود. اگرچـه طـول و عـرض جغرافیایـی در میـزان 

در  و  دریافتـی  انـرژی 
نتیجه مقـدار توان تولیدی 
ایـن فناوری هـا تاثیرگذار 
اسـت، اما بهبـود عمده در 
سـطح تـوان تولیـدی آنها 
همچنـان دور از دسـترس 
بـه نظـر می رسـد. چراکـه 
اتمــسفر زمـــین بخــش  
بزرگـــی از ایــن انــرژی 
را جـــذب و یـا منعکـس 

می کنـد.
امـروزه ایـدة تولیـد تـوان 
خورشـیدی فضـا پایـه1 به 
عنـوان راهـکاری خالقانه 
بـا  جایگزینـی  جهـت 
فتوولتائیـک  سیسـتم های 
سنتی توسـط دانشمندان و 
مهندسـین زیادی بررسـی 

می شـود. 
طـــرح مفهــومی و اولــیة 
یک  شـــامـل  ایــده  این 
دریافـت کننـــده  بــزرگ 

خورشیدی در مدار زمین است که انرژی را توسط امواج ماکروویو به 
سمت یک دریافت کننده زمینی که رکتنا2 نامیده می شود ارسال می کند. 
با قرار دادن دریافت کننده خارج از اتمسفر زمین عالوه بر جلوگیری از 
اتالف بخش بزرگی از انرژی خورشیدی در اثر عبور از جو، این امکان 
وجود دارد تا دریافت کننده به صورت بیست و چهار ساعته در معرض 
باشد، زیرا مدت زمانی که دریافت کننده در  انرژی خورشیدی  تابش 
معرض تابش خورشید قرار می گیرد به ارتفاع مدار قرارگیری آن وابسته 
است و چنانچه ارتفاع مدار به اندازه کافی زیاد باشد، این سیستم قادر به 

1. Spa ce based solar power
2. rectenna

فعالیت شبانه روزی خواهد بود. مزیتی که یکی از کاستی های بسیار جدی 
سیستم های خورشیدی سنتی را پوشش می دهد. علی رغم ویژگی های 
وسوسه کننده این ایده، سیستم پیشنهادی با چالش های اساسی در زمینة 
پیکربندی، هزینه و سایر مسائل مواجه است که در ادامه به آن می پردازیم.

همانند هر ماهواره دیگری، دریافت کنندة خورشیدی فضا پایه می تواند 
در مدارهای مختلفی قرار گیرد. اگرچه دسترسی به مدارهای پایین تر در 
مقایسه با مدارهای باالیی ساده تر خواهد بود اما قرار دادن دریافت کننده 
در این مدارها مشکالتی را نیز به دنبال خواهد شد. برای نمونه در ارتفاع 
پانصد کلیومتری سطح زمین، یک دریافت کننده با سرعت نسبی هفت 
کلیومتر بر ثانیه تنها به مدت شش ماه در مقابل دریافت کننده زمینی قرار 
می گیرد. از سوی دیگر چنانچه دریافت کننده در مدارهای پایینی قرار 
داده شود این احتمال وجود دارد که در سایة زمین واقع گردد، به طوری 
که در مثال قبل در 38 درصد 
مواقع، زمین مانع رسیدن نور 

خورشید به آن می شود. 
یکـی دیگـر از موانـع اصلی 
اجرای این طـرح هزینه های 
بـاالی آنهـا اسـت. اگرچـه 
معمـوالً هزینه هـای ارســال 
راکـــت ها بــــه فضـــا در 
امــا  نمـــی باشد،  دسـترس 
می تــوان در نظــر گــرفت 
سـاخت یک دریافت کننده 
بـه  ابعـاد  ایـن  در  فضایـی 
پرتـاب تعداد زیـادی راکت 
سـایز متوسـط نیـاز دارد که 
هزینه پرتـاب آنها بـه عنوان 
نمونه از شـصت میلیون دالر 
بـرای موشـک فالکـون9 تـا 
دویسـت میلیـون دالر بـرای 
موشـک دلتـا4 تقریـب زده 
می شـود. در ایـن صـورت با 
توجـه بـه هزینه هـای بـاالی 
ارسـال سیسـتم به فضا، بخش بزرگی از طول عمر عملیاتی سیسـتم برای 
بازگشـت سـرمایه گذاری اولیـه صرف می شـود کـه چنـدان مطلوب به 

نظـر نمی رسـد. 
بنابراین در حال حاضر با توجه به عدم بلوغ فناوری انتقال انرژی توسط امواج 
ماکروویو و هزینه های بسیار باالی آن،  فناوری تولید توان خورشیدی فضا 
پایه، یک راه حل قابل اجرا برای رویارویی با چالش های موجود انرژی به 
نظر نمی رسد و افزایش میزان تولید نمی تواند تنها توجیه کننده استفاده از 

آن باشد. 




