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 محیطیزیستهای و فرصتمخاطرات ها، چالش های نوین،فنّاوری

 1مجتبی انصاریان

 17/12/1399تاریخ پذیرش:   21/10/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
با دسترسی بیشتر به علم  ،بشر)تکنولوژی( در دو بعد قابل بررسی است. از یک سو  فّناوریاثر 

 ،و برای رسیدن به پیشرفت یافتبر منابع و مناطق بیشتری تسلط  ،و دانش و ترکیب آن با قدرت

 تواندمی فنّاوری از سویی دیگر،. شد زیستمحیط هموجب خسارت ب ،فنّاوریدراختیارداشتن با 

 ؛کمک کند محیطیزیست هایآسیبمخاطرات و  از و خرد بشری به کاستن با وجود علم

کارگیری هزا بودن یا ایجاد مانع بر بروز خسارت به آگاهی و نیت بشر در بکه خسارتموضوعی 

مخربی که در  تأثیربرخالف  فنّاوری،که  گفتبدین صورت باید  کند.بستگی پیدا می فنّاوریاز 

لزوم  ازها آگاهی روزافزونی که انسانعلت به  ،داشت زیستمحیط درشدن شروع صنعتی

های فراملیتی مردان و شرکتند و آن را به دولتاهخود پیدا کرد زیستمحیطپاسداشت زمین و 

با روش  ،این مقالهدر . یافتخواهد  زیستمحیطتدریج نقش سازنده و حافظ به ،نداهانتقال داد

بررسی زیست حیطدر حفاظت از م فّناوری تأثیر ،ایکتابخانهشیوۀ  به گردآوری اطالعاتکیفی و 

 .خواهد شد

 سالم زیستمحیطهای فراملیتی، حق بر ، شرکتزیستمحیطهای نوین، فنّاوری کلیدی: واژگان
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 مقدمه
موجودات زنده اعم از انسان، حیوان، گیاه و  ۀآن محیطی است که کلی زیست،محیط

کنند. عوامل محیطی شامل خاک، آب، نور، هوا در ارتباط متقابل با یکدیگر زیست می
زیست غلبه ای که باید مدنظر قرار داد آن است که انسان نباید تصور کند که بر محیطنکته

موجود  بایدزیست را یطبه این معنی که هرآنچه بخواهد انجام دهد. مح ،و تسلط دارد
که مانند انسان از حق حیات برخوردار است تا امکان زندگی برای  ای درنظر گرفتزنده
 .(15ص ، 1398ها و حتی حیوانات فراهم باشد )انصاریان، انسان ۀآیند هاینسل

عنوان شرایطی که موجود زنده یا گروهی از زیست یکی بهمحیط» ،در بیانی دیگر
کند و دیگری ترکیبی از شرایط اجتماعی یا فرهنگی که بر را احاطه می موجودات زنده

شود. سکونت انسان در دنیای طبیعی و همچنین گذارد، تعریف میمی تأثیرفرد یا جامعه 
« دهدزیست را تشکیل میاست که اجزای محیط فنّاوریدنیای فرهنگی، اجتماعی همراه با 

زیست محیط» 1968،1آلودگی آب اروپا به تاریخ در سند کنترل  (.6ص ،1397)رضوانی، 
 .«شامل آب، هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده است

با  ،در ابتدا .شگرف و ژرفی داشته است تأثیر زیستمحیطکه بر است لی ئاز مسا فنّاوری
های فسیلی با استفاده از سوختها ها و کارخانهها، کارگاهها و ماشینآن، دستگاه برتکیه 

ای شکل و وسیله به هرو توسعه  اندوزیثروت ازآنجاکهو تجدیدناپذیر ایجاد شد و 
به همین جهت این شد.  زیستمحیطهای فراوان بر موجب خسارت ،هدف شده بود

 .  صورت گرفته است زیستمحیطدر  فنّاوری تأثیربا هدف بررسی و ارزیابی  پژوهش
 زیستمحیطهای نوین در حفاظت از فنّاوریژوهش درخصوص نقش پرسش این پ

و عقل در ساخت جایگاه خرد  ارتقایناشی از  فنّاوریکه با رشد و پیشرفت این ؛است
پیشرفت  و اصوالً کندچه جایگاهی پیدا می زیستمحیطابزارها و تجهیزات نو )مدرن( 

 دری تأثیرهای اخیر سرعت چشمگیری داشته است چه خصوص در دههکه به فنّاوری
  داشته است.  زیستمحیطحفاظت از 

                                                      
1. Declaration of Principle of Air Pollution Control,1968 
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 زیستمحیطحفاظت از و نوین  هایفنّاوری .1
ها اعم از حقوق اقتصادی شامل حق بر غذا و همچنین در تحقق حقوق انسان فنّاوری

تنهاترین یا  فّناوریثری دارد. البته باید اشاره کرد که ؤسهم مهم و م رفاه و حق شادی
ها و زندگی انسان دربسیاری  تأثیراما  نیست،ترین عامل در تحقق حقوق رفاهی مهم

و حمایت از آن، قانون  فّناوریبرای حرکت در مسیر  ،در ایران نیز پیشرفت امور دارد.
تصویب شد که جا داشت در آن  1381در سال  فنّاوریهای علم و مراکز رشد و پارک

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی  ،همچنین شد.کید میأت زیستمحیطاز  بر حفاظت
منظور بهمخابراتی و اطالعاتی و  الکترونیکی ۀهای پیشرفتفنّاوریبر تکیه بر  1389مصوب 

 کید کرده است.  أکاهش مصرف و مدیریت آن ت
های انرژیاز  گیریبهرهاستفاده از آن  ۀهایی که الزمفّناوریکارگیری به ،از طرفی
ولوژی در زندگی گسترش روزافزون تکن» شد.منجر  زیستمحیطبه تخریب  فسیلی است

شده و تعادل و تناسب آن را برهم  زیستمحیطهای گوناگون در بشر موجب آلودگی
 ۀو توسع زیستمحیطلزوم توجه به حفاظت از  رو،. ازاین(36 ، ص1385)ناد، « زده است

 پایدار مطرح شد.
باید ضمن  شده است،مواجه  زیستمحیطبر  فنّاوریگر که بشر با اثر تخریبامروزه 

 1،سازی موتورهای خودروهاهمچون بهینه ،زیستمحیط درمنفی آن  تأثیراتکاستن از 
تخریب  تأثیراتکردن و کم زیستمحیطاز  در کمک به حفاظت فنّاوریبه فکر استفاده از 

هایی در این راستا گذاریسرمایهها و پژوهش گذشته و زمان حال باشد. به همین جهت
عاملی که  در بسیاری از کشورها صورت گرفته است که نتایج مثبتی نیز داشته است.

باال کمک  فّناوریها و تجهیزاتی با رشد سرعت پژوهش و ساخت دستگاه تواند درمی
گذار عمومی سیاست در جایگاهکند، استفاده از دو متغیر تشویق و الزام از سوی دولت 

منظور کاهش آالیندگی وسایل نقلیه، قوانین و استانداردهای مختلفی ها بهولتد»است. 
لزامات اند. این اها کردهرا تعیین نموده و سازندگان خودرو را ملزم به رعایت آن

های هایی در جهت کاهش آلودگیجو برای یافتن راهوخودروسازان را به جست

                                                      
د که تولیدکننده کناشاره می 1386کنندگان خودرو مصوب خرداد قانون حمایت از حقوق مصرف 2 ۀ، مادخصوص نیا در. 1

 ایمنی، کیفیت و سالمت خودرو است.موظف به رعایت ضوابط مربوط به 
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های نوین در این صنعت را وریاظهور فنّ ۀوالتشان واداشته و زمینمحیطی محصزیست
 (.1، ص 1397بیدوا، حسن زاده، )« فراهم کرده است

ساخت  یک روش ؛کندمیکمک  زیستمحیطبه حفاظت از  روش چندبه  فنّاوری
کار به آن کمتری  های فسیلی یا با نیازبدون نیاز به انرژی کهاست  ها و ابزارهاییدستگاه

درصد برق  98های فسیلی بسیار زیاد، انرژی داشتن با ،کشور نروژ خصوصدر این . کند
ازجمله قانون  ،و در قوانین خود 1کندمین میأهای تجدیدپذیر تموردنیاز خود را از انرژی
ای به روشی گازهای گلخانهبه لزوم کاهش تولید  2،ایتجارت گازهای گلخانه

 4کند.عمل می کهآن ترمهمکید و أت 3صرفهبهمقرون
سازی یا کاستن از طور خاص برای سالمکه بهاست تولید تجهیزاتی روش دیگر 

های موجود ایجاد ها و انرژیو استفاده از فرصت محیطیزیستهای ها و تخریبآلودگی
آب باران تعبیه کرده که برای آبیاری  ۀهایی برای ذخیرشده است. مانند انگلستان که مخزن

در  ،همچنین 5.شودغیرآشامیدنی است استفاده می برداریبهرهچمن و هرآنچه مربوط به 
متری 150 در عمقای کنند باید لولهافرادی که به ساخت استخر اقدام می ،همان کشور

در بریتانیا، در  6.کردن آب استفاده شودگذارند تا از گرمایش زمین برای گرمب زمین کار
به لزوم کسب بیشترین بازدهی سبز از منابع  2008،7انرژی سال  برایریزی قانون برنامه

  8اشاره شده است.
منظور تولید یا گسترش محصوالت جدید با بهاست که  9فّناوریروش دیگر زیست

کیفی گیاهان یا حیوانات و  یارتقا و به تغییر در سطح مولکولی آنان ایجاد شده است
های راهبرد 2 ۀماد بنابر ا( منجر خواهد شد.همیکروارگانیسم) هابومزیستریز تغییر صفات

برای تسهیل  باید مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، دولت 1386آذر  فنّاوریزیست
حمایت  گذاریهای سرمایهاز شرکت فنّاوریزیست ۀگذاری در حوزو تشویق سرمایه

 . کند
                                                      

1. https://www.regjeringen.no 

2. Greenhouse Gas Emission Trading Act 

3. in a cost-effective manner 
4. https://www.regjeringen.no 

5. https://www.renewableenergyhub.co.uk 

6. https://www.energy.gov 
7. Planning and Energy Act 2008 

8. https://www.legislation.gov.uk 

9. Biotechnology 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.regjeringen.no/
https://www.regjeringen.no/
https://www.energy.gov/
https://www.energy.gov/
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 فّناوریروشی دفاعی در برابر  منزلۀضروری است ایمنی زیستی به ،در این خصوص
قانون ایمنی زیستی  1 ۀقرار گیرد. طبق مادجدی مورد توجه  موجود و رو به پیشرفت

ررات و ها، مق، سیاستهابیرای از تدمجموعهایمنی زیستی  ،1388مصوب مرداد 
زیستی جدید و پیشگیری از آثار  فنّاوریبرداری از فواید هایی برای تضمین بهرهروش

 زیستمحیطانسان، دام، گیاه و بر تنوع زیستی، سالمت  فّناوریاحتمالی کاربرد این  ءسو
 .است

  کربن به سوخت پاک اکسیدتبدیل دی. 1-1
جهانی  ۀیکی از نمادهای اقتصاد سیاه و آلودگی است. جامع (CO2) کربن اکسیددی

 ،مثال برایهستند. کربن  اکسیددیدرپی کاهش تولید به تنهایی و بسیاری ازکشورها 
ای را گلخانه کرین و گازهایاکسیدتولید دی 2050تا سال  کندمیانگلستان تالش  دولت

 1.به صفر رساند

تواند که می زیستمحیطدر راستای حفاظت از  فنّاوریاستفاده از  هایجلوهیکی از 
ثر باشد، ساخت دستگاهی است که ؤچندان گسترده و مامیدبخش و مرهمی البته نه

سازی محیط، استقرار دستگاه را جذب و ضمن پاکیزه ۀموجود در منطق کربن اکسیددی
 کند.را تبدیل به سوخت سالم میآن 

های نوین در مهندسی کربن در بریتیش کلمبیا کشور شرکتی که در زمینه روش»
را ساخته است که بنا بر ادعای کربن  اکسیددیکند دستگاه تصفیه هوا از کانادا فعالیت می

 دهد.را در هوا انجام می کربناکسیددیمیلیون درخت را در کاهش  40سازندگان آن، کار 
که نقش  را ایهوا از گازهای گلخانهکربن  اکسیددیکه بر آنعالوه ،این دستگاه

تولید  محصولی سبز و ارزشمند نیز ،کندشدن زمین دارد کم میای در افزایش گرمعمده
رون ن است به این شکل است که هوا به دینوی ۀعملیات پیچید ه. کار این دستگاه ککندمی

با استفاده از  سپس ؛شودمی کربن از آن جدا اکسیدشود که دیمکیده می یدستگاه
و  شودمیشده جداکربن استخراج اکسیداز دیهای هیدروژن مولکول های پاکانرژی

های پس از بررسی آید.دست میبهکربن نوعی نفت خام پاک  اکسیددرنهایت از دی

                                                      
1  . https://www.theccc.org.uk 
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 برایبدون هیچ تغییری توان این نفت خام را مییید شده است که أت ،گرفتهترصو
 . کار بردبهسوخت در خودروهای سواری، کشاورزی و حتی هواپیما 

میلیون دالر در مهندسی 60سنگ حدود های نفت و زغالشرکتکه ذکر است  شایان
وهوایی و تغییرات آب زیستمحیطالبته بعضی از فعاالن  1اند.کردهگذاری کربن سرمایه

توان را می آید که تولید آناین تصور پیش می زیرا ،ها ندارنده مثبتی به این دستگاهنگا
که با تولیدات این درحالی ،های نفتی دانستهای شرکتدلیل بر گسترش فعالیت

گرم شده است و در  کرۀ زمینوهوای جهان تغییر کرده و ها بوده است که آبشرکت
 های فسیلی را کاهش داد.نفتی و مصرف انرژی هایهای شرکتاساس باید فعالیت

و گرمایش جهانی ناشی از  2وهواییحال که تغییرات آب توان چنین تحلیل کرد:می
مردان به آن حساس و دولت همچون واقعیتی بر جهان تحمیل شده استاقدامات بشر 

از هر فعالیت و باید  کنند،برگزار میهایی و گردهمایی بندندیی میهاو عهدنامهاند شده
. در این کرداستقبال  حتی کاشت یک درخت در جغرافیای مناسب آن درستحرکت 

 13523سال  درخت ۀرویزمینه قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی
از سوی درختان منطقه برای ر حفاظت از درخت با لزوم صدور شناسنامه خورشیدی ب

 4 ۀه در تبصرکچنان است، کرده و مشوق درختکاری بودهکید أت 2 ۀها در مادشهرداری
 نقدی به درختکاران اشاره کرده است.   ۀجایزاعطای به  4 ۀماد

نباید را  آلودگی ۀبرندهای ازبینهای نوین و دستگاهفنّاوریوجود گفت که باید 
سه در مقایباران افزایش طور که دانست. همانزی بر مصرف بیشتر و بدون مالحظه مجو

و  زیستمحیطتوجهی به بی ۀمصرف و ادام ءرا نباید دلیل بر سو مدت مشابه قبل با
 کمبود آب دانست.

                                                      
1  . https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

( COP 15) اشاره کنیم که در پانزدهمین گردهمایی اعضا( Copenhagen Accord) مثال باید به توافق کپنهاگ برای .2

کنند ای را تولید میدرصد گازهای گلخانه 85هایی که بیش از با توافق دولت 2009دسامبر  18وهوایی در تغییرات آب ۀعهدنام

 منعقد شد.

 ه است. آگاهی، تصویب قانون مدنظر در آن سال، ارزشمند بودموضوعی که با توجه به عنصر زمان .3
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 تولید برق از فاضالب شهری .2-1

پوشیده نیست. برق را  کسهیچ وابستگی حیات و زندگی امروزی بشر به برق بر
. از طرفی مشخص دانستها بسیاری از امکانات، ابزارها و تولید سایر انرژی ۀتوان پایمی

. است همراه ایل و مشکالت جهانی و منطقهئهای فسیلی با مسامصرف انرژیاست که 
پیوند آن موجب ونقل این منابع های تهیه، خرید و حملها و چالشآالیندگی، پیچیدگی

های اخیر که میزان در دهه علت،به همین ل سیاسی و تجدیدناپذیری شده است. ئبا مسا
و کسانی  زیستمحیطداران دوستاست، سنگ فزونی یافته زغال و نفت، بنزینمصرف 

های پاک و تجدیدپذیر از باید به فکر تولید انرژی اندجویی اقتصادیکه درپی صرفه
  باشند. 1«هاتودهزیست»

 هایی نوین مانند تولید برق از فاضالب شهری مورد توجه قراردر این راستا طرح
هایی مله تولید آب شیرین سالم از فضوالت انسانی در هند که در قسمتازج ،گرفته است

 شود. خصوص روستاها انجام میاز آن کشور به
حمام شیخ »های گذشته وجود داشته است. این اقدامات سبز و مترقی در زمان ۀنمون

ی که هنوز در اصفهان بر جای مانده است، با استفاده از شمع« گلخن» ۀبهایی یا گرماب
بهایی از  شده است که در زیر پاتیل آن تعبیه شده بود. این شمع با ابتکار شیخگرم می

هایی شده که توسط لولهبیوگاز حاصل از فاضالب مسجد جامع اصفهان روشن می
 ۀشده است. شیخ بهایی با محاسبات معمارانحمام هدایت می ۀآوری شده و به خزینجمع

خود حجم لجن ورودی به خزینه را نیز برای تولید بیوگاز مشخص کرده بود تا گرمای 
شده توسط وی چندین سال سیستم طراحی )متان( ثابت بماند. تولید شده از این بیوگاز

های بیشتر از سوی یک گروه غربی تخریب شد و پس از آن دیگر کسی پیش برای کاوش
 2.«ا نداشتتوان بازسازی و طراحی مجدد آن ر

                                                      
1. Biomass 

2. http://omranenergy.com 
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 و شهری فاضالب هایخانهتصفیه در 2انرژی تولید ۀشیو ترینرایج 1بیوگاز تولید»
اکنون در بسیاری از هم( 44ص ،1394، و همکاران نژاد)داوودی« .دنیاست در صنعتی

ازجمله در شهرهایی از ایران همچون مناطقی از تهران این اقدام صورت  ،کشورها
های وزارتخانه 1389قانون اصالح الگوی مصرف انرژی  62 ۀماد ،در این راستا پذیرد.می

های انرژی در سامانه ۀمنظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشوندبهنیرو و نفت را 
بادی، توربین  ۀمجزای از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمب

جویی در توده و صرفهنابع زیستاستحصال گاز از م 3های فتوولتاییک،بادی، سامانه
 است. کرده به حمایت الزم موظف های فسیلی، مین و توزیع سوختأهای تهزینه

 امواج درونی زمین از برق تولید. 3-1
 یدهجهت ردیمدنظر قرار گچه باید دارد و آن ینقش مهم یفّناور زیصنعت ن نیا در

وری ارتقای بهره برای ،رانیا دراست.  ستیزطیمحبا  شتریب یمنظور سازگاربه یفنّاوربه 
 کردنهرچه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک از طریق فراهم ۀانرژی و استفاد

های سازمان انرژی ،انرژی ۀوری عرضهای الزم در کشور و افزایش بهرهزیرساخت
 6 ۀماد 11که بر طبق بند  شده استتشکیل « ساتبا»وری انرژی برق تجدیدپذیر و بهره

 ۀسازی، آموزش، ترویج و توسعظرفیت، 1395مصوب دی  سازمان مذکور ۀقانون اساسنام
 زمان است.وظایف و اهداف سا از فنّاوری

جای ه حال که ب گفت،باید نمونه  برایوری از آن و بهره فّناوری ۀدرخصوص توسع
انتقال امکان  ،زا استو حق سالمت شهروندان آسیب زیستمحیطراه هوایی که برای 

بر عهده گرفته های آن هزینهباید ، است میسر شده فّناوریبه کمک زمین  زیر برق در
برای جلوگیری از خطرات و ». کاهش یابدآن نیز  محیطیزیست ۀتیر و هزینأتا ت شود

                                                      
 ص، 1395 زاده،ی)صادق شودیم اطالق ژنیاکس ابیغ در موارد یآل یامحتو یکیولوژیب شکست از یدیتول گاز به وگازیب .1

116.) 

 بیشترین دارای ایران شرقی آذربایجان و فارس خوزستان، البرز، رضوی، خراسان اصفهان، تهران، مانند پرجمعیت یهااستان .2

 .(41، ص 1394نژاد، د )داوودیانشهری فاضالب بیوگاز از برق )زمینه( تولید پتانسیل

 ای یسراسر ۀمستقل از شبک یهاروگاهیصورت نبه ،یو کشاورز یمصارف عموم برای کیی( فتوولتایهاستمی)س یهاسامانه .3

مین انرژی أتمنظور بهین یتوان پا نصب ثابت یا متحرک در واحدهای کوچک با با ساختار یسراسر ۀمتصل به شبک یهاسامانه

 .رودکار میهای بزرگ نیروگاهی، بهامانههای کوچک تا سحسابالکتریکی موردنیاز ماشین
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های پیشنهادی استفاده از خطوط انتقال برق حلرق یکی از راهمشکالت خطوط انتقال ب
 (.56، ص1399)امینی، « استانتقال برق هوایی  زیرزمینی به جای خطوط

تر تر و پاکیزهالکتریسیته را به روشی امنامواج درونی زمین  از برق تولیدروش 
های سفید به شده از المپاند که گازهای سمی ساطعمطالعات نشان داده کند.میتولید 
بسیار پرخطر  هاالمپ این از استفاده. کنندمی تولید سمسیگار در هر سال  170 ۀانداز
 .است

های باالی مصرف انرژی را در کشورهای درحال توسعه کاهش این دستگاه هزینه
در ازای پرداخت مبلغ  فقطبدون نیاز به اپراتور و  1،ایهای جاذبهالمپ . اینخواهد داد

 کنند.میها کار و سال گیرندمیها، مورد استفاده قرار اولیه برای خرید آن
را در پنجاه  کنیا کشور روستای پنجاههای نور خانه ایشرکت تولیدکننده تقرار اس

 مین کند.أت ایالمپ جاذبهبا سفید مضر،  یهانیاز از المپبی ،شب

 از پالستیک سوخت ساخت جاده و تولید .4-1
بندی کاالها و موارد بسته برای گوناگونهای فراوان از پالستیک در حوزه ۀاستفاد

بسیاری از مواقع راحتی و بهداشت را به همراه داشته  پیدا کرده است که در مصرفی رواج
جای آن وجود جایگزین و پایدار به ۀها نیز امکان استفادالبته در خیلی از موقعیت 2؛است
کشورهایی به وضع قوانین در محدودیت استفاده از پالستیک یا ممنوعیت  رو،ازایندارد. 

تجاری از پالستیک را  ۀهمچون شیلی که مصرف گسترد ،کامل آن مبادرت ورزیدند
ور پالستیکی مجب ۀازای هر کیسافراد به 2015از سال  که انگلیسدر  یا 3ممنوع اعالم کرد
درصدی 59باعث کاهش یک سال مدت در شدند و این موضوع اضافی  ۀبه پرداخت هزین

ماده  6 ۀتبصر« و»بند  ییاجرا ۀنامنییآطبق  ،ایران نیزدر  4.پالستیک در آن کشور شد
 کل کشور، بازیافت پسماندهای الکترونیکی و پالستیکی 1399سال  ۀقانون بودج ۀواحد
ایالت دولت امریکا نوعی قانونگذاری  25در » .صورت قانونی دنبال و اجرایی شودبه باید

                                                      
1. Gravity Light 

  کاال است. تزیین و فروش بیشتر محصول و برایبلکه ناشی از وسواس یا  نیست،الزم  در بیشتر مواقع استفاده از پالستیک. 2

3. https://www.weforum.org 

4. https://www.theguardian.com 

http://www.hamshahrionline.ir/details/36341
http://www.hamshahrionline.ir/details/36341
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ها در زمین آن که هدف آن ترویج بازیافت پسماندهای الکترونیکی و منع دفنوجود دارد 
 (Schumacher & Agbemabiese, 2020« )و سوزاندنشان است

 ۀحوز فعال در شرکتیک کاهش مصرف پالستیک و بازیافت سبز آن،  منظوربه
ای از جنس پالستیک های جادهبا استفاده از مواد بازیافتی به ساخت پوشش دانش نوین
 ت.اس 1پالستیکی ۀطرح جادتوجه است. نام این  شایانپرداخته که 

برای  الزمجای مواد روغنی در آسفالت های بازیافتی بهپالستیکامکان استفاده از 
. این روش مشکل وجود داردسراسر جهان  های قدیمیمیلیون کیلومتر جاده40ترمیم 

از طرفی مشکالتی از قبیل کیفیت ضعیف  .خواهد کردتولید پالستیک ضایعاتی را حل 
ها، استفاده از سوخت فسیلی برای تولید آسفالت و همچنین آلودگی روکش جاده

 .خواهد دادرا کاهش  زیستمحیط
صد زیادی از میزان قیر و درجایگزین مواد پالستیکی بازیافتی  ،در این ترکیب

. این مواد پالستیکی ابتدا به شودمیهای کنونی مشتقات روغنی موجود در آسفالت
هایی که ها و شنسنگ به همراهسپس  شود،میمانند تبدیل های پالستیکی ساچمهگلوله

و  شودمیمقدار بسیار کمی قیر مخلوط  با وجود داردها در ترکیب آسفالت جاده معموالً
. در واقع روند ترکیب این مواد با هم درست مانند روند رودکار میبهبرای روکش جاده 

گونه تجهیزات اضافی یا نیاز به هیچو کاررفته برای آسفالت جاده است هترکیب مواد ب
 روش جدید برای ترکیب این مواد وجود ندارد.

جاده در قطعات این صورت است که سطح به پالستیکی  ۀساخت جاد ۀطرح اولی
برای  ،شوند. بدین ترتیبای تهیه و در محل موردنظر درون هم چفت میساختهپیش

سیسات زیر زمین نیازی به تخریب فیزیکی پوشش سطح جاده نیست. این أدسترسی به ت
 راحتی قابلیت جایگزینی دارند.قطعات پالستیکی به

. است بازیافتی هایپالستیک از استفاده برای کاربردی بسیار حلیراه پالستیکی ۀجاد
. شودمی برابر سهآن نیز  عمر طول رود،نمی هدر پالستیکی مواد تنهانه ،روند این با

 مرور و عبور برابر در شان،ظریف ظاهر برخالف پالستیکی، ۀجاد ۀساختپیش قطعات

                                                      
1. Plastic Road 

https://www.tandfonline.com/author/Agbemabiese%2C+Lawrence
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 گرادسانتی ۀدرج 80 تا 40 دمایی ۀباز در طورهمین و سنگین و سبک ۀنقلی وسایل
  1اند.مقاوم
های بازیافتی چهار نوع سوخت شامل بنزین، توان از پالستیکدر این طرح می»
های در زمینه طرحاین  دست آورد،یل، سوخت جامد و سوخت مازوت را بهئگازو

 «به سوزی»تواند بسیار مفید باشد، چراکه بنزین تولیدشده در این فرایند می محیطیزیست
ها را با سرعت بیشتری تواند پالستیکعلی دارد، این طرح میبیشتری نسبت به بنزین ف

 2«.اصلی خود در طبیعت بازگرداند ۀبه چرخ

 از مصنوعی پای ساخت بحث استفاده از پالستیک و بازیافت آن، باید به در
 که است هاییمدل از ترسبک و ترارزان بسیار که کرد اشاره هند در پالستیکی هایبطری

 .شودمی استفاده حاضر درحال

 3کاغذ از سنگ تولید .5-1

 علت به نیز و آن شدید تخریب و جهان در هاجنگل سطح محدودبودن علت به
 پیشرفت و جمعیت ازدیاد با همگام کاغذی محصوالت و کاغذ مصرف روزافزون افزایش
 این کشورها در سرانه مصرف و کاغذ تولید ارقام و اعداد کارگیریبه و بررسی ،فنّاوری
 هایروش ابداع فکر به جدی طوربه باید کاغذ تولید برای که آیدمی نظربه بیشتر واقعیت

ای خطاب به معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری در نامه ،در ایران .بود دیگر
های سراسر کشور بر حذف تدریجی های دولتی و استانداریها، سازمانوزارتخانه ۀهم

 .ه استکید کردأها در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک تن دستگاهکاغذ و چاپ در ای
 قانون مدیریت خدمات کشوری 37 ۀدر اجرای تکالیف قانونی مقرر در ماد ،همچنین

 ۀقانون برنام 114 ۀو ماد 68 ۀبند الف ماد ،67 ۀ، بندهای ب، ث، ج ماد1386مصوب مهر 
، هفده فعالیت باید از جمهوری اسالمی ایراناعی، فرهنگی ششم اقتصادی، اجتم ۀسالپنج

 2287 ۀقانون شمار بنابردر امریکا،  4.بدون کاغذ صورت گیرد 01/01/1399تاریخ 

                                                      
1. http://goodpack.ir 

 http://www.polymervabastebandi.ir ؛مخترع ایرانی تولید سوخت از پالستیک ،پورسمیه شایسته وگویگفت .2

 شود.سنگ با اسامی دیگری مثل کاغذ سنگی، کاغذ آهک یا کاغذ معدنی نیز نامیده می کاغذ .3
4 .https://raahesh.ir/registration-circular 
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 برایکل نهادهای دولتی ملزم شدند صد در صد کاغذهای باطله را  ،2009مصوب 
  1.کنندبازیافت خریداری 

این کاغذ،  ۀاولی ۀگرفت. مادنظر قرار دمتولید کاغذ نه از درخت بلکه از سنگ آهک 
پودر کربنات کلسیم است. از خواص آن ضدآب بودن، مقاومت در برابر پارگی و 

 .شودمدت عنوان میبازیافت کوتاه ۀپذیری آن به خاک طی دوربرگشت
چراکه نیازی  ،شودمحیطی میحفظ ذخایر آبی و زیست تولید کاغذ از سنگ موجب

 .زیاد نیستبا ضایعات  هو مواجهبه قطع درخت، مصرف آب و اسید 
سفیدبودن  علتشود، که به تنها از آب استفاده نمینه ،یند تولید کاغذ سنگادر فر

ها به درنتیجه دیگر آالینده ،ها در تولید آن نیستمواد اولیه نیازی به استفاده از سفیدکننده
یست اصله درخت با تولید هر تن کاغذ سنگ از قطع ب 2زیست اضافه نخواهد شد.محیط

شود. مصرف بسیار زیاد آب در تولید کاغذ هزار لیتر آب جلوگیری میو هدررفت شصت
ها است. کاغذ سنگی در چهار کنندهبودن چوب و نیاز به سفیدهایقهوه علتاز درخت به 

 . شودکشور ایران، کانادا، تایوان و چین تولید و مصرف می
کند و کمک می زیستمحیطهایی که به حفاظت از بر ساخت ابزارها و روشعالوه

  کرد:نیز اشاره زیر تجهیزات  باید به شد،اشاره 
های مثبتی کنند و ویژگیهای دومنظوره که هم آب و هم برق تولید میتوربینـ 

، تولید آب شیرین بسیار باکیفیت هااین توربیناز فواید  دارند.های دیگر نسبت به توربین
 بخار کنخنک سیستم جایبه کنشیرینآب از استفاده طریق از ولینگک سیستم حذف

طور استفاده از مزایای طرح تولید پراکنده و تولید آب شیرین بهبخار،  توربین از خروجی
 3.است زمانهم

 بدون آلوده هوای که اندشده طراحی ایگونه بادی که به ۀهای دومنظورتوربینـ 
 پاک هوای صورتبه ویژه، فیلترهای از عبور از پس و وارد توربین باالی از انرژی صرف

شهرها و های بادی در کالناستفاده از نسل جدید توربین .شودمیبازگردانده  محیط به
کند، مین میأای ارزان تاز نیاز انرژی را با هزینه بخش چشمگیریتنها مناطق شهری، نه

                                                      
1. https://www.washingtonvotes.org 

2. https://behinsanat.com 

3. https://www.mapnagroup.com 
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برای کند. این توربین هوای آلوده را نیز تصفیه میبرق، زمان با تولید هم ،میئطور دابه
کارکرد  1نیاز دارد. چهارم سرعت بادبه یک ،های بادی سنتینسبت به توربین ،تولید برق

درصد و  10متر از در سرعت پایین باد )سه کیلومتر در ساعت(، احداث در مساحتی ک
گذاری اولیه داری و سرمایهنگههای تعمیر، بودن هزینهکمترتر و همچنین پایینارتفاعات 

 2کند.تولید برق می ۀها را قابل رقابت با مولدهای سوخت فسیلی در چرخاین توربین

هایی انجام شده تا پس از موفقیت هایی مورد مطالعه قرار گرفته و آزمایشهمچنین طرح
ها با نشدن ساختماصورت گسترده اجرا شود. گرمگیرشدن آن بهکامل آن یا امکان همه

 دراندازی نخستین متروی جهان در هند تولید سوخت از جلبک، راه 3ها،فتوسنتز جلبک
تواند الگوی خوبی برای می ،کندبا انرژی خورشیدی کار می فقطکه  2021سال 
 . خواهد بودونقل در سراسر جهان های حملسامانه

  محیطیزیستهای ها و چالشو بحرانهای نوین فنّاوری .2
 شدهسنگ غالزهای فسیلی، نفت و ویژه سوختموجب افزایش مصرف انرژی به فنّاوری
باعث  فنّاوری ه است،امکان حضور بشر بودمناطقی که  یتمامدر  از طرفی تقریباً است.
 . ه استشدهای گیاهی و جانوری گونهتنوع منابع و زوال  و آلودگی بیشترایجاد 

 زیستمحیطبر  فنّاوریاثر مخرب شود که موجب می زیستمحیطمرزناپذیری 
د ذرات ورو همچون ؛پذیرد تأثیرو کل جهان از آن نشود  خاص ۀمنطقیک  همحدود ب

یچ اثری از بشر در آن ها در مناطقی که هها و وجود آلودگیپالستیک در ژرفای اقیانوس
 تن سیمان تولیدشدهازای هر هکه ببا توجه به آنسازی، ساختماندر  4از بتناستفاده  .نیست

ای دیگر از تأثیر مخرب فنّاوری در نمونه ،شودمی زمین جوّ وارد کربن اکسیددی تن 9/0
از  1389 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 2 ۀماد« د»بند  رو،ازاین. زیست استمحیط

های یابی، طراحی سامانهکه ضوابط خاص مکاناستفاده کرده است « سبز ۀخان»عبارت 

                                                      
 .درصد نقاط ایران استفاده کرد 80توان در بیش از ها میبادهای ایران، از این توربین ۀنقش با توجه به .1

2. https://www.shana.ir 

 شود. ها گرم میساختمانی در شهر هامبورگ آلمان با فتوسنتز جلبک .3

به استخراج از معادن  نیازیبیبتن سبز تولید شود که ضمن  های ساختمانیوجود آورده که از نخالههاین امکان را باوری،فنّ .4

 ۀتن( نخال 2186410تن )ساالنه  5973طور متوسط روزانه به»است  گفتنیکند. های ساختمانی را نیز حل میمشکل دفع نخاله

 (.21ص  ،1398همکاران،  )بیگدلو و« شودکرج تولید میشهر ساختمانی در 
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رسانی هرچه کمتر منظور آسیببرداری و بازیافت در آن بهداری، بهرهت، اجرا، نگهساخ
 شود.به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می

که در ایجاد شود اشاره می فنّاوریمستقیم و غیرمستقیم در این قسمت به چند اثر 
 شده است.  زیستمحیطداشته یا موجب تشدید آسیب بر نقش  محیطیزیستهای خسارت

 زمین ۀشدن کرگرم .1-2

 ۀدرج 8/0 حدوداًزمین در حال حاضر میانگین افزایش دمای جهانی  ۀکر»
 ۀشدن کرگرم 1.«کندشدن تجربه میگرادی را در مقایسه با دوران قبل از صنعتیسانتی

وهوایی و آب تغییراتموجب های فسیلی و تجدیدناپذیر زمین ناشی از مصرف انرژی
با تغییر  مکن استممدت گرمایش جهانی در کوتاه. شودمی زیستمحیطتخریب 

های آزاد، کاهش دسترسی به منابع آب شیرین در الگوهای بارندگی، افزایش سطح آب
سالی و قحطی، های گردوخاک و شن، خشکوفانطهای سال، افزایش ترین ماهگرم

های ای از جمعیت انسان، بخش عمدهنوعاین  کاهش بازدهی مزارع و مشکالت دیگری از
  .روی زمین را به کام مرگ بکشاند

 وهواییتغییرات آب .2-2

است.  زیستمحیط ۀله و مشکل در حوزئترین مسوهوایی بحرانیتغییرات آب
 و زیستمحیط المللبین حقوق هایترین چالشوهوایی یکی از مهمتغییرات آب ۀلئمس»

 و صلح و روستروبه آن با فعلی نسل که است وخیم محیطیزیست تهدیدهای از یکی
 داده قرار تأثیر تحت را محیطیزیست عدالت و ساخته مواجه خطر با را المللیبین امنیت
 .(166ص ،1397)طیبی،  «است

 در طبیعی طوربه که ایگلخانه گازهای وجود را زمین وهوایآب اعظم بخش
 ،(CH4) متان کربن، اکسیددی آب، بخار شامل خاص طوربه و اندشده واقع هواسپهر
 است پایین جوّ (O3) ازن و (N2O) نیتروژن مونواکسید، (CFCs) هاورکربنئکلروفلو

 گازهای انتشار افزایش آن دنبالبه و صنعتی انقالب آغاز .(Sands, 2003) دکنمی تعیین
 کنار در بنزین، و گاز نفت، سنگ،زغال فسیلی، هایسوخت احتراق از ناشی ایگلخانه
 ایگلخانه گازهای اثر زمین، کاربری تغییر و زداییجنگل کشاورزی، هایفعالیت تشدید

                                                      
1. https://earthobservatory.nasa.gov 
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کرده  مختل شودمی قلمداد حیاتی و ضروری زمین ۀکر روی بر بشر حیات برای کهرا 
 طبیعت در بشر ۀمداخل از ناشی هواسپهر در ایگلخانه گازهای تراکم افزایش. است
 متان تراکم .شودمی زمین سطح دمای افزایش و گرما بیشتر شدنحبس موجب رفتهرفته
یافته  افزایش دو برابر شدنصنعتی از پیش ۀدور به نسبت دارد، بیشتری کنندگیگرم اثر که

. است پتروشیمی محصوالت و حیوانات وسازسوخت فرعی ۀفراورد متان. است
درصد  15 دوره این در است کشاورزی صنعت آن Gعمد منبع که نیز نیتروژن مونواکسید

 درصد 50 طور تقریبیبه کربن اکسیددی(. Verheyn, 2005, p.45) است داشته افزایش
 تغییرات در بسیاری تأثیر آن حجم افزایش که تشکیل داده است را ایگلخانه گازهای

مبارزه با گرمایش زمین و تغییرات  منظوربه .(49ص  ،1395)نوری،  دارد وهواآب
 در 1992 سال در اقلیمی تغییرات ۀدربار ملل سازمان ۀعهدنام ،وهوایینامطلوب آب

 ایگلخانه گازهای کاهش برای سهمی کهشد  منعقد مذکور تغییرات کنترل برای «پاریس»
 گردهمایی زیست،محیط از حفاظت برای تالش استمرار در درنظر گرفته شد. کشور هر

 اجرای برای را راه که ،لهستان 2018 ازجمله ،شد برگزارهرساله  اقلیمی تغییرات
 .کرد هموار پاریس هایتوافق

 هاآلودگی .3-2
هوا،  2تغییرات نامطلوب در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 1«آلودگی»

زیست هرگونه تغییر در ویژگی اجزای متشکل محیط» ،تعریفی دیگر آب و خاک است. در
طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع و ها ناممکن گردد و بهپیشین از آن ۀکه استفادطوریبه

 ،1375)دبیری، « است حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد آلودگی دانسته شده
این عوامل در نهایت باعث ایجاد مزاحمت  .رسدمینظر بهکه این تعریف کامل ( 11ص
سازی قانون حفاظت و به 9 ۀبه ماد بارهدر این . ندشومی زیستمحیطمنفی در  تأثیراتو 

 موجبات که عملی هر به شود که اقداماشاره می 1353مصوب خرداد  زیستمحیط
ه به نقش آلودگی انواعی دارد که با توج .است ممنوع کند فراهم را زیستمحیط آلودگی
 :شودبه چند نوع اشاره می فقطدر ایجاد آن،  فنّاوری

                                                      
1. Pollution 

 طیمح هر با هاتعامل آن یچگونگ و زنده موجودات ۀمطالع به که است یعیطب علوم از یاشاخه( شناسیی )زیستولوژیب .2

  .پردازدمی گرید
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  آبآلودگی .1-3-2
 موضوع دیگر، سوی از صنایع گسترش و سو یک از شهرها جمعیت افزایش با

 ۀقانون آب و نحو 55 ۀمادرو، ازاین. یابداهمیتی روزافزون می زیستمحیط آلودگی
هایی سسهؤم وکرده است  اعالم ممنوع را آب ساختنآلوده 1347شدن آن مصوب ملی
 ۀتصفی طرح کرده کهموظف  رسانندمی معدنی صنعتی یا یا شهری مصارف به را آب که

 .کنند اجرا و تهیه بهداری وزارت برق و و آب وزارت تصویب با را بفاضال دفع و آب
و موضوع مرتبط با  زیستمحیط سالمت ۀزمین در اتموضوع ترینمهم از یکی

 و ورود از جلوگیری و روستایی و شهری هایفاضالب ۀتصفی چگونگی آلودگی آب،
 توجهیبی و سو یک از ماشینی زندگی گسترش. است خاک و آب به هاآلودگی این نفوذ
 را حیات و کندمی ترناسالم را زیستمحیط روز هر دیگر سوی از همگانی منافع به افراد

 مقادیر حاوی که است هاییآالینده از نشدهتصفیه فاضالب. دهدمی قرار خطر معرض در
 ترکیباتو  متعدد زایبیماری هایمیکروارگانیسم آالینده، و فسادپذیر آلی مواد زیادی
 .است سمی

 خاک  آلودگی .2-3-2
 هایبرای کاربریگیری از آن اندازی بیشتر بشر به خاک و بهرهموجب دست فنّاوری

و درنتیجه آلودگی خاک  هاکشاورزی، مراتع، ساخت اماکن مسکونی، رفاهی و کارخانه
 .شده است

هر  . تقریباًشودمیسیل  مانع وقوعها بآتوجهی از روانخاک با جذب میزان قابل
خاکی زیستگاهی برای گیاهان و جانوران فراهم کرده و در تنوع زیستی سهیم است. 

ها و مدارک تاریخی، خواستگاه گیاهان، وساز، حامی سازهساخت ۀخاک منبع اولی»
 (.206 ص ،1394)شیلتون، کیس،  [1Z]«ها، جانوران و زمین استانسان

ناپذیر و های سخت و تجزیهوجود زباله ازجملهگوناگونی دارد، آلودگی خاک علل 
رد، آلودگی توان انکار کرد. در برخی از مواپذیر که خطرناک بودنشان را نمیکم تجزیه

باشد که در کشاورزی موارد  1«د.د.ت»ویژه کاربردن سموم بههخاک ممکن است ناشی از ب
 مصرف زیادی داشته است.

                                                      
 .آفاتترین عامل شیمیایی دفع معروف، (DDT) کلرواتان یا ددتفنیل تریرو دیلکدی .1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 افزایش بعد از مشکل»کند، فرسایش است. خطر دیگری که خاک را تهدید می
)مجرد  «باشدکره میزیست محیطیزیستترین معضل بزرگ 1جمعیت، فرسایش خاک

 (.49ص، 1389آشناآباد، 
 یدارانسان( با حفاظت و نگه یهاتیفعال ریسا زی)و نی کشاورز ۀتوسع نیتضاد ب»

بر عالوه ندیافر نیبه چشم خورده است و در ا خیهمواره در طول تار یعیطب یهاستگاهیز
و  یسموم دفع آفات نبات انواع کودها، کاربرد رها،یو آبگ یتاالب هایزمین لیتبد

ها یو زهکش یروبیال سدها، جادیا و نهرها، هابه همراه پمپاژ آب رودخانه ها،کشعلف
 ۀخصوص در ایران در مورد دریاچها بهایدر انیو خسارت را بر منابع آبز هلطم نیشتریب

و سموم دفع  یاییمیش یاز ورود انواع کودها یمهم ناش یوارد نموده است. آلودگ کاسپین
)ولی محمدی،  .«ابدییم شیها طبق مدارک موجود هر سال افزاکشو علف یآفات نبات

حضور بشر در جهان ناممکن  ۀدر حقیقت با آلودگی خاک نیز امکان ادام( 56ص  ،1390
به  ،اکنون نیزطور که همهمان نخواهد شد؛تولید مواد غذایی دیگر میسر  زیرا ،شودمی

ر مناطقی وجود ندارد. امری که حق بر غذا آلودگی خاک، دیگر امکان کشاورزی دعلت 
قانون حفاظت خصوص، در این ها را تحت شعاع قرار داده است. و امنیت اقتصادی انسان

ضمن اعالم ممنوعیت هرگونه اقدام منجر به آلودگی خاک  ،1398مصوب خرداد از خاک 
 زیستمحیطسازمان  ،11 ۀآن، بر طبق مادکردن خاک به برطرف  ۀکنندآلوده ساختنو متعهد

 ؛استکرده خاک  ۀشناسایی مواد آالیند و های آلودهخاک 3و بازسازی 2را مکلف به پایش
  دهد.را در محو آلودگی نشان می فّناوریموضوعی که نقش مثبت 

 هوا آلودگی .3-3-2
ونقل در انواع تولید انواع خودرو، وسایل و تجهیزات حمل افزایشموجب  فنّاوری

که بشر را از  فّناوری ه ازجنباین  .بیشتری تولید کردکه آلودگی  شدشمار بیو تعداد 

                                                      
1. Soil Erosionشود. جایی سطح باالیی خاک گفته میهفرسایش خاک به جاب ؛ 

 ی و کیفی خاک است. های کمّگیری پیوسته یا متناوب ویژگیپایش خاک اندازه .2

های آلوده و هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکبازسازی خاک مجموعه فعالیت .3

 (.1398خاک  قانون 1 ۀماد« ش«شود )بند شده به وضعیت قبل آن میتخریب
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ها رساند موجب جلب توجه کشورها و استفاده از چهارپایان به پرواز با هواپیما و سفینه
 . شدو تعریف آن  هوا به آلودگی محیطیزیستهای غیردولتی سازمان

 انتشاررا آلودگی هوا  1،ایران 1396 مصوب تیر پاک هوای قانون یک ۀماد یک بند
 ساز،یون غیر و 3سازیون 2پرتوهای گاز، مایع، جامد، هایآالینده از اعم آالینده چند یا یک
 هوا کیفیت که مدتی و مقداربه ساخت،انسان یا طبیعی صورتبه آزاد، هوای در صدا و بو
 شناختیبوم یندهایافر زنده، موجودات و انسان سالمت برای که دهد تغییر ایگونهبه را
 عمومی رفاه سطح کاهش یا رفتنازبین سبب یا و بوده آورزیان ابنیه و آثار یا( اکولوژیکی)

 دانسته است. شود
ها از منابع فسیلی مین انرژی کارخانهأت .ناشی از علل گوناگونی استآلودگی هوا 

مین انرژی گرمایی باعث أت فراوان درکاربرد  علتسنگ که این ماده به غالزهمچون 
مین غذا، سایر أقالب خودرو، قطار و هواپیما در ت نقل که دروحمل .شودآلودگی می

ونقل از طریق حمل»شود. گیرد موجب آلودگی هوا میمایحتاج و گردشگری صورت می
ات های حیات وحش در تغییرها و تخریب زیستگاهکردن آبراهکردن هوا، آلودهکثیف

 ،1394کیس،  و )شیلتون« دهدوهوایی سهم داشته و مصرف انرژی را افزایش میآب
262.) 

 آسم بیماری به را کودک میلیون4 ساالنه ترافیک و خودروها دود از ناشی هوای آلودگی
کربن سیاه در ژرفای »که با توجه به این. است روز در مورد هزار11 معادل که کندمی مبتال

 آلودگی که است مناطقی در ابتال بیشترین 4،«گذارداثر تخریبی خود را برجا میریه نفوذ و 
 نشان لهئمس این. است جهانی بهداشت سازمان از سوی شدهاعالم مقدار از کمتر هاآن در هوا
  5.است خطرناک شودمی تصور آنچه از بیش هوا در سمی گازهای وجود که دهدمی

                                                      
 هیاصالح آن بر نوبت پنج و شد بیتصو 1955 سال در( Clean Air Act of 1955) کایامر پاک یهوا قانون .1

(Amendments) شد وارد . 

 (.1398 خاک قانون ماده) شودیم منتشر یماد طیمح ای خأل در ذرات ای امواج صورت به کهاست  یانرژ آن تشعشع ای پرتو .2

 زا هستند.کند مثل ذرات آلفا، بتا، گاما، نوترون و آسببساز آن تشعشع یا انرژی است که از محیط عبور مییونیزان یا یون .3

4. http://www9.who.int/airpollution/en 

5. http://www.shara.ir 

https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/evolution-clean-air-act#caa70
https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/evolution-clean-air-act#caa70
https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/evolution-clean-air-act#caa77
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 گراییرشد مصرف. 4-2
ویژه دربخش پزشکی، درمانی به فنّاوری بر اثرافزایش جمعیت و افزایش تراکم آن 

درصد افزایش در تراکم  10»شود. طور طبیعی موجب رشد مصرف میو بهداشت به
شناختی به ترتیب در کوتاه و درصدی ردپای بوم 6/9و  2/11جمعیت منجر به افزایش 

پذیر، تنوع بینیدر کنار این رشد پیش .(51ص ،1396)طرازکار، « شودبلندمدت می
خصوص خوراکی، مصرف را به گوناگون،های محصوالت و تولید انواع کاالها در زمینه

 افزایش داده است.
شود. تولید مواد سمی می زیستمحیطسو موجب تخریب  گرایی از دورشد مصرف

متنوع و مختلف و مواد و خطرناک در جریان تولید محصوالت گوناگون و تولید کاالهای 
 هستیم،نوشیدنی شاهد تولید انواع آن  ۀدر زمین فقطامروزه  کهچنان ،مصرفی بیشتر

گرایی له مصرفئدیگر این مس سویهای قبل تنوع آن بسیار کم بود. که در دههدرحالی
قسمتی از آن  ،در بهترین حالت که های انباشت استدر تولید پسماند )زباله( و هزینه

بازیافت  مقدار زیستمحیطدار البته در کشورهای پیشرفته و دوست ؛شودافت میبازی
 1976 1امریکا ۀبر اساس قانون حفظ و بازیابی منابع ایاالت متحد کهچنانبیشتر است. 

و علمی برای پسماندهای جامد درست (، چارچوب و سازوکاری 1996)اصالحی 
 زا طراحی شده است.خطرناک و غیرآسیب

 گیرینتیجه
چگونگی و  مصرف ۀها با نحوبدین معنی که انسان ،از ماهیتی خنثی برخوردار است فنّاوری

 زیستمحیطداشتن آب، خاک و هوا و حفاظت از توانند در پاکیزه نگاهکارگیری آن میهب
به تولید هرچه بیشتر و افزایش  فنّاوریگیری از با بهره ،باشند یا برعکس مفیدکوشا و 

 دارد.  زیستمحیطبپردازند که اثر تخریبی بر  محیطیزیستن ارزیابی مصرف بدو
 چه نقشی در نینو یهایفّناور در پی پاسخ به این پرسش بود کهپژوهش  نیا

خرد و  گاهیجا ارتقایاز  که یفنّاور شرفتیبا رشد و پ دارد و ستیزطیمححفاظت از 
 یگاهیچه جا ستیزطیمح گیرد،نسئت می نو )مدرن( زاتیعقل در ساخت ابزارها و تجه

 یریسرعت چشمگ ریاخ یهادهه در خصوصکه به یفّناور شرفتیپ و اصوالً  کندیم دایپ
                                                      

1 Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
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 بنابر نتایج پژوهش، .داشته است ستیزطیمححفاظت از  در یریتأثداشته است چه 
روندی مثبت و  ابداشته های قبل هدهکه در گر آسیب و سویهیک کامالً یاز نقش فنّاوری

ها و ابزارها و ها، روشاست. افزایش مدل پیشرفتدرحال  زیستمحیطسبز و همگام با 
پیشین اما هایی با کارایی دستگاهو ساخت های تجدیدپذیر، انرژی ۀتجهیزات تولیدکنند

 های آن است. از نمونه گوناگونهای کمتر در حوزه گریبا تخریب

 پیشنهاد
که باید حق آنان است شهروندان  محیطیزیستگری زایش مطالبهفاترین پیشنهاد، اساسی

این موضوع باعث فشار بر  .محقق شودسالم در همه جای جهان  زیستمحیطبر 
بنیان و مراکز پژوهشی های دانشمردان، شرکتدولتهای فراملیتی و بزرگ، شرکت

به سوی  فنّاوریدادن خود برای سوق ۀو بودج انپژوهشگرشود که از امکانات، می
به سوی تولیدات  فنّاورییعنی حرکت  ،این فرایندکنند.  استفاده زیستمحیطحفاظت از 
 شد؛های آن اشاره نمونهبه آغاز شده است که  گوناگونهای در بخش ،کربنسبز و کم

 حرکتی که حتی در صنایع غذایی با تولید گوشت مرغ آزمایشگاهی و پخت آن در
 هایی آغاز شده است.  فروشگاه

اشاره ساخت  فّناوریهای نوین در استفاده از روشتوان به از پیشنهادهای فنی می
یکی از بهترین این  .دکنایجاد می زیستمحیط ۀدر عرص چشمگیریکه پیشرفت  کرد

پارچه با های یکساختمان»صورت به های فتوولتائیکامانهراهکارها استفاده از س
های ، انرژیهانانوپوشش یا نانوحسگر ساخت همچنین استفاده از ،است« فتوولتائیک

 .زیستمحیطهای پژوهشی و مجری برای حفاظت از ربات تجدیدپذیر،
 

 منابع
 .اولچاپ  ،نور امیپ دانشگاه نشر: تهران .ستیزطیمح حقوق(. 1398) یمجتب ان،یانصار

 ۀنامفصل. «انسان و یشهر ستیزطیمح بر برق انتقال خطوط اثر( »1399 بهار) حهیمل ،ینیام
 .56-49 ص ،52 ه پیاپیشمار ،18دورۀ  ،ستیزطیمح و انسان
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 صنعت یطیمحستیز یبررس» .(1397 تابستان و بهار) هیمرض زاده،حسن و سجاد دوا،یب

 سوم، سال ،ستیزطیمح یفنّاور و پژوهش .«آن یهایآلودگ کاهش یهاراه و یخودروساز
 .7-1 ص ،4 ۀشمار

 ی،نیرزاحسیم ی وقاسمعل ی،عمران, مظاهر ی،نیالدنیمع ،دحسنیس ی،موسو ،دهیسع گدلو،یب

 کالنشهر یساختمان یهانخاله بیترک و مقدار یبررس» .(1398 زمستان و زییپا) رضایعل
 .30-21 ص ،6 ۀشمار ،4دورۀ  ،ستیزطیمح یفنّاور و پژوهش .«کرج

 اول.چاپ ، نور امیپ دانشگاه :تهران .زیستمحیط میمفاه با ییآشنا .(1397) محمد ،یرضوان

 تولید پتانسیل برآورد» .(1394بهار) احمد طلوتی، اکبرپور و پوریا پروا،بی ،مصطفی نژاد،یداوود
 ص ،1 ۀشمارسال اول،  ،آب بازیافت ۀنشری .«کشور در شهری فاضالب از برق و بیوگاز

44-61. 

 اول.چاپ ، اتحاد نشر: تهران .زیست محیط آلودگی .(1375) مینو ،دبیری

 . ترجمۀ محسنزیستمحیطکتابچه قضایی حقوق (. 1394کیس، الکساندر ) و ، دینالتونیش
 دوم.چاپ ، تهران: نشر خرسندی .عبداللهی

 و اقتصادی ارزیابی»( 1395 تابستان) حمیدرضا حری، و سمیه زاده،مهدی ،العابدینزین صادقی،
 تحقیقات پژوهشی و علمی ۀمجل .«کرمان شهر فاضالب از انرژی تولید محیطیزیست
 .116-136 ص ،30 ۀشمارسال چهارم،  ،کشاورزی اقتصاد

 بر اقتصادی رشد اثر» .(1396 بهار) محمد بخشوده، و عفت قربانیان، ،محمدحسن ،طرازکار
 اقتصاد ۀنامفصل .«شناختی بوم ردپای شاخص کاربرد: ایران در زیستمحیط پایداری

 .76-48 ص ،3ۀ شمار سال چهارم، ،طبیعی منابع و زیستمحیط

 اقلیمی؛ تغییرات و زیستمحیط دیپلماسی» .(1397 زمستان) مهناز ضرابی، و سبحان ی،بیط
، 4ۀ شمارسال سوم،  ،زیستمحیط و انسان ۀنامفصل .«کاهنده رهیافتی و سازنده راهبردی

 .196-166ص 

 و هاهزینه ها،چالش خاک، فرسایش» .(1389 پاییز) علیرضا روحانی، و مهران آشناآباد، مجرد
 .60-49 ص ،3 ۀشمار سال دوم، ،زیستمحیط و انسان ۀنامفصل «.آن از حفاظت سودهای

 ۀتوسع ۀنامفصل .«زیستمحیطتکنولوژی و اثرات آن بر  ۀتوسع» .(1385، رضا )تابستان ناد
 .44-36 ص ،10 ۀ، سال چهارم، شمارتکنولوژی صنعتی

 تغییرات برابر در المللیبین ۀجامع عملکرد بر ملیأت» .(1395 تابستان و بهار) علی ی،نور
 .63-49ص ، 9 ۀشمارسال دوم،  ،زیستمحیط هایپژوهش «.وهواییآب
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 .المللبین حقوق و نفت ،زیستمحیط شناخت: خزر تا کاسپین از .(1390)محمد  محمدی، یول
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New Technologies, Challenges, Risks and Environmental 

Opportunities 
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Abstract 

The effect of technology can be examined in two dimensions. On the one 

hand, with more access to science and knowledge and its combination with 

power, human beings dominated more resources and regions and achieved 

progress by having on technology, environmental damages caused. On the 

other hand, technology can help reduce environmental hazards and harms 

despite human knowledge and wisdom. Damaging or preventing damage 

depends on human awareness and intention to use technology. Technology, in 

contrast to its destructive role in the environment at the beginning of 

industrialization due to the growing awareness of humans about the need to 

protect their land and environment and pass it on to statesmen and 

transnational corporations, will gradually have a constructive and 

environmental role. This article explained the role of technology in 

environmental protection by a qualitative method and library data collection. 
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