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هصزف تکٌْلْژیکی اًزژی  ،بَ دل یل ّ یژگیُبی هٌحصـز بـَ
فـزد خـْد  ،م یتْاًذ ًظـبم ّچبرچْة ػغل ی یک جبهعَ را دگزگْى
کؼْرُبی آلوبى  ،ا یتبلیا ،اًگل یص،
کٌذ ا یى هظئلَ در هْرد
ژاپي ،فزاًظَ ،آهزیکب ،رّطیَ ّ کبًبدا ىیس صبدق اطت .در ایي
تحمیك بب اطتفبدٍ اس رّع دادٍُبی تببلْیی ،تأثیز تکٌْلْژیکی
هصزف اًزژی بز رػذ التصبدی کؼْرُبی صٌعتی  G8در دّرٍ سهبًی
 1990تب  2011بزرطی ػذٍ اطت ّ رابطَ ُوگزای بلٌذهذت بیي
هتغیرُبی هذل بزاطبص رّع تصحیح خطب آسهْى گزدیذٍ اطت ّ طزعت
تعذیل اًحزاف اس تعبدل بلٌذ هذت بزای ُز کذام اس هتغیزُب
هحبطبَ ػذٍ اطت.
ًتبیج تحمیك حبکی اس آ ى اطت کًَ ،یزّی کبر در هزاحل اّل
یب دّم تْلیذ میببػذ ّ افشایغ آى ببعث افشایغ تْلیذ میػْد،
بَ عببرت دیگز ٌُْس کؼْرُبی جی ُؼت اس ًیزّی کبر اػببع ًؼذٍ
هِنتزیى عْاهل رػذ للوذاد
ّ ًیزّی کبر بَ عٌْاى یکی اس
میػْد .طزهبیَ فیشیکی ًیش یک ًیبس اطبطی بزای رػذ در
گذاریُب ّ
میببػذ ّ لشّم افشایغ طزهبیَ
کؼْرُبی جی ُؼت
میػْد .اثز
افشایغ طزهبیَ فیشیکی جِت رػذ التصبدی احظبص
تکٌْلْژیُبی هصزف اًزژی ًیش در بظیبری اس هْارد هثبت ّ
یعتزیى
هعٌبدار بْدٍ اطت .بزای هثبل اثز هصزف گبس دارای ة
یدُذ
اثز هعٌبدار بز رػذ التصبدی بْدٍ اطت کَ ًؼبى م
تکٌْلْژی هصزف اًزژی تْطط گبس بِزٍ ّری ببالتزی داػتَ ّ رػذ
التصبدی را بیؼتز افشایغ م یدُذ .پض اس گبس ،تکٌْلْژی هصزف
ار
ی هختلف اثز هثبت ّ هعٌبد
اًزژی اس هظیز بزق اس راٍُب
بشرگی بز تْلیذ کؼْر ُبی جی ُؼت داػتَ اطت .هصزف آة بَ عٌْاى
یک تکٌْلْژی اًزژی در بزخی هْارد اثز هٌفی بز تْلیذ داػتَ
اطت .اثز تکٌْلْژی هصزف اًزژی ُظتَ ای ًیش هثبت ّ هعٌبدار
اهب کْچک میببػذ.
کهید ًاژهىا :تکٌْلْژی هصزف اًزژی ،رػذ التصبدی ،کؼْرُبی
صٌعتی . G8
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