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 یکائیاق آمریک اشتیداستان 

 نيه مطبوع به کره زمیتهاجم تهو

 بابک دهقان برگردانل یوهبنوا بر

ه مطبوع را یوشود، هوس نکرده است که دستگاه تهير میهوا طاقت ناپذ یکه گرما يوقت يچه کس

د، یشد یگرما يدرپ ي، که با امواج پین وسوسه ايخنک لذت ببرد؟ چن یروشن کند واز باد

را که در آنجا  يکشورهائ يزتدگ وهيه مطبوع، شیباشد : تهويضررنم يروزافزون شده است، چندان ب

 کند.يافته است دگرگون میگسترش 

 

ر صفراست یست ونه روزدرسال، درجه حرارت زیارد : صد وبند یواقعا مساعد یلتون درکانادا، آب وهوایشهر هم

ه یدرصد خانه ها تهو ۸۲، یهزارنفر ۵۰۰ن شهریرود. اما درایدرجه باالتر م یجده روز درسال حرارت ازسیوفقط ه

 یکه مشکالت سالمت یریفق یارخانواده هایگان دراختیرا بطور را ین فناوریشهر قصد دارد که ا یمطبوع دارند وشورا

کرد. در آنجا، یم یاالت متحده بکارگرفته شده بود، بازگشائیرا که در ا یلتون طرحینگونه، همیزقراردهد. بدیارند ند
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دارند، وجود  یه مطبوع مشکل مالیش به تهویمجهز کردن خو یکه برا یبه خانواده هائ یمدتهاست که کمک دولت

 (.۱دارد )

 

ست. یرسد، چندان نامعقول نیبرخالف آنچه که در وحله اول بنظرم ،یکردین رویه مطبوع؟ چنیتهو یبرا یارانه دهی

شود ودرجه حرارت روزها ازچهل یرقابل تنفس میدا، درهرتابستان هوا غیالت ها، از نوادا گرفته تا فلوریازا یاریدر بس

 یفس گرفتگبه مفهوم ن یطین شرایه مطبوع درچنیبدون تهو ید. زندگیآین میپائ یگذرد وشب ها بزحمت کمیدرجه م

االت ین، درجنوب ایره است. بنابرای، سردرد وغیتنفس یرفشارخون، نارسائینظ یگوناگون یهایماریوابتالء به ب یدائم

زونا، مالکان خانه ها موظفند ی، مثل آریالت ها حتیازا یه مطبوع مجهزند. در بعضیدرصد خانه ها به تهو ۹۷متحده، 

 ارمستاجران بگذارند. یت مناسب دراختیبا وضع یبوعه مطیکه اضافه بر آب وبرق، دستگاه تهو

 

کشور، از جمله  یشود و تمامیرخط استوا محدود نمیخشک و ز یخنک تنها به نواح یها به هوا یکائیاما عالقه آمر

ه مطبوع در همه جا یرد. تهویگیدربرم زین گرم است، را یزش برف مکررترازموج هوایورمونت و مونتانا، که در آنجا ر

، حمل ونقل، ورزشگاه ها، آسانسورها، مدارس، ین ها، رستورانها، مغازه ها، ادارات دولتیور دارد، در خانه ها، ماشحض

 کند.یت میدرجه تثب ۲۰باالتراز یسا ها، وصرف نظر از فصل ومکان، درجه حرارت را کمیورزش، کل یسالنها
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د اوون یروزنامه نگار داو کنند.یه مطبوع نصب میان تهوروند درچادرشیجنگ به افغانستان م یهم که برا یانینظام یحت

(David Owenخاطرنشان م )ن خواهد یل به ایتما یکند بزودیه مطبوع کارمیکه دردفترمجهزبه تهو یکس»کند که ی

 (.۲« )رقابل تحمل احساس کندیرا که فاقد آنست غ یداشت که خانه ا

 

ه یتهو یعات سردکننده دردستگاه هایاستعمال مااز یناش یه ال پخش گاز گلخانیک سو بدلی، ازین وابستگیاما ا 

د شده یدرصد برق تول ۶دارد. ساالنه  یفراوان یستیط زینه محی، هزیش مصرف انرژیگربخاطرافزاید یمطبوع وازسو

صورت درصد  ۲۰ه مطبوع شده ویشود، صرف تهویفراهم مسنگ االت متحده، که اکثر اوقات بواسطه ذغال یدر ا

ش به اندازه یخنک کردن ساختمانها یش فقط براین کشور تا دو سال پیدهد. ایل میرا تشک یاکن مسکونحساب ام

، ل ها یه مطبوع اتوموبیتهو یکارکرد دستگاه ها یالزم برا یکرد. به اضافه، انرژیقا برق مصرف میاجات آفریتمام احت

 (.۳د درنظر گرفت )یزبایترنفت، را نیارد لیلیم ۳۸تا  ۲۶

 

 Saturday، روزنامه نگار ۱۹۶۰ه یشد، درماه ژوئیمستقر م یکائیآمر یج درخانه هایبتدر ین فناوریکه ا یهنگام

Evening Postک یجه یک انقالب بلکه نتیده نه حاصل ین پدیاما اشگفت زده شده بود.  «ه مطبوعیانقالب تهو» ، در برابر
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افته یا گسترش یدن یدرهمه کشورهاستم، امروزه یه دراوائل قرن بآغاز شد یروزین پیوروشمندانه بود. ا یجیکند، تدر یروزیپ

. کندیم ی، را بازطراحیعملکرد جنس یوحت یوه مصرف، رفتاراجتماعیحات، شی، تفری، شهرسازیائیآنها، جغراف یساختارها یوتمام

جه، نه ماه یبپردازند ودرنت یق بازازافراد به عش یاریشد که بسید تابستان، مانع از آن میشد یه مطبوع، گرمایش از ظهور تهویپ

کنترل درجه بواسطه  ،تعداد زاد وولد یرات فصلییم. تغیل ومه، شاهد کاهش قابل توجه تعداد نوزادان بودیآور یبعد، در ماهها

 (.۴د شده اند )ی، ناپدیحرارت داخل

  

در  یظت کاالها بود. چاپ خانه احفا یانسانها بلکه برا یستیبهز یستم، نه برایه مطبوع در اوائل قرن بیظهور تهو

 یلید به دردسرافتاده بود، از مهندس ویشد یل گرمایمحصوالتش بدل چاپ وانبار کردن یورک که برایوین

ن ی، ا۱۹۰۲ط بسازد. درسال یمح یکنترل رطوبت وگرما یبرا یش دستگاهی( خواست تا براWillis Carrierر)یکار

بدست  یفور یتین دستگاه موفقیاست. ادهد، آماده یمواد سرما ساز عبور م یحاو یان لوله این، که هوا را ازمیماش

ا شکالت ی، آرد وی، آدامس سازیات، مواد غذائی، دخانیمانند پارچه باف یعیصنا یکمترازده سال، تمام یدرمدتاورد. یم

 آورند.یه مطبوع رو میتهو یبرد، بسویرنج م یرات حرارتییدشان ازتغیکه روند تول

 

 نمايمقابل س در يقطب یخرس ها



	
	 

 ۲۰۱۷  اوت: يفرهنگـ اجتماعـي، سياسي، مـاهـنامه

 

 

 

 یر، که بخشیشرکت کار یک آگهی، در ۱۹۲۱کنند. در سال یخنک استقبال م ین هوایفرخ، کارگران ازا یآمد یپ

به افتن کارگری ید حداکثرشده است ودشواریسطح تول» توان خواند که یک منتقل کرده است، میتش را به مکزیازفعال

رهستند استخدام شوند. هشت یکه مجهزبه دستگاه کار ینند درکارخانه هائکیم یده است چراکه کارگران سعیاتمام رس

رباعث یسالمتر ودلپذ یهوا» ه مطبوع یمجهزبه تهو یشود که : در کارخانه هایح میتصر یگرید یسال بعد، درآگه

توجه مسئله جالب (. اما ۵«)ان داده استیپا یاجتماع یبا به کشمکش هاین کارگران شده وتقریجذب دلخواه تر

 یطاقت فرسا، بازده یکنند که بهنگام گرمایق میآنان. سرکارگران تصد یستیبهزاست تا کارگران  یبازدهشتریب

، زمان استراحت دیبا وقت ها ی؛ بعضابد یش میبت افزایل به غیشود وتمایابد، سرعت کارآهسته میکاهش مارگران ک

 قف کرد.د را متویتول یت را زودترآغازکرد وحتیداد، فعال یشتریب

 

ن یرا تضم ین کارآمدیکه بهتر یدرجه حرارت یان به جستجویست. کارفرمایساز یسم وعقالنیلوریاما زمان، زمان ت

درصد  ۲۴ه مطبوع، یت ازتهویابد که بهنگام محرومیزند و درمیش میزدست به آزماین یکزپردازند. دولت مر یکند م

که  یبا پوست قهوئ یر، با نشان دادن فردیشرکت کار یآگه کیدر (. ۶شود)یش کاسته میها سین نویماش یازبازده

 یعلم یشرفت هاین اختراعات وپیچرا بهتر» شود که یپوشانده است، سئوال م یده است وصورتش را با کالهیدراز کش
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 ینهازه انسای، توان وانگیمتوال ی، درطول قرن هایاستوائ یگرما را،یز« » د؟یایمعتدل بدست م یبا آب وهوا یدرمناطق

 کندیح میتصر یعنوان آگه« .زدندیچرت من آنها یبنابرا ه مطبوع وجود نداشت.ین مناطق را ازآنان گرفته است. تهویا

نده یه مطبوع، هرروز شمارفزاینگونه، تهوی(. بد۷« )صفرد یگراد(، تولیدرجه سانت۳۰ت )یدرجه فارنها ۱۲۰حرارت : » 

 کند. یمجذوب خود م را یاز دفاتر، کارخانه ها وادارات دولت یتر

 

وند زدند. در یزپین ینما ها آنرا به فراغت، لذت وسرگرمیس ،بود امامصداق کار ه مطبوع در وحله اول یگرچه تهو

ابد یوداغ حضوربسته  یخواست درمحدوده ا ینم یکسرفتند : ینما میردرزمستان به سشتیاواخرقرن نوزدهم، مردم ب

ن یمقابله با چن یشدند. برایبسته م یا حتیبودند و یکامال خال یخوب وآفتاب یوانما ها درفصول با آب وهین سیوبنابرا

ت یخنک کند. با توجه به موفقکاگو را یش درشینماهایم گرفت که سیتصم Balaban & Katz، گروه ۱۹۱۷، درسالیتیوضع

را به اجرا گذاشتند  یمشابه یه هابرنامز ین گروه نیا یرقبا –ک تابستان استهالک شد یزات در عرض ینه تجهیهز –ن طرح، یا

ن روند یزازایکا نیگر آمریبزرگ د یه مطبوع بودند. شهرهایشهر مجهز به تهو ینما هایس ۲۵۶، سه چهارم از ۱۹۳۶ودرسال 

 یا لس آنجلس، ورودیورک، هوستون ویویدر ن« : یست درجه ایشه بیحرارت هم» ، «در داخل هوا سرد است» استقبال کردند. 

گر فصل ین شده اند. تابستان دیدهند تزئیا بلوربرف را نشان میخ وی ی، توده هایرخرس قطبیکه تصاو یاها با تابلوهائنمیس یها

 ر است. یامکان پذ« ید تابستانیابرتول»راهبرد ست وین یکساد
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ن یازفعاالن ا یکی کند.یر می، تسخهمشاب یز، بر اساس الگوئینما ها، قطارها، رستوران ها، مغازه ها وهتل ها را نیه مطبوع، پس ازسیتهو

ابد، سپس ییاستقرار م یره ایبزرگ زنج یشرکت ها یه مطبوع، درآغاز، در شعبه هایتهو» کند که ینقل م ۱۹۳۷بخش در سال 

مجهز ب یدر برابر رق یستادگی(. ا۸« )شوندیبه آن مجهز م کوچک  یاست وسرانجام مغازه ها یمحل یا رهیزنج ینوبت شرکت ها

گر به سراغ مغازه ید تابستان، یاز گرمازموقت، یبه گر یحت ،لیومتما یص نوآوریان حریاردشوار است. مشترین دستگاه بسیبه ا

غات یخنک شده، بر اساس تبل ی. هواشودیداده مع نسبت ه مطبویبه تهو یخاص ین، خواص بهداشتیاضافه برا روند. ینم داغ یها

سربهداشت یکمشود. ید میناپد« معجزه وار یبه نحو» قطار  یگاردرواگن هایه آن، دود س، ناب وسالم است. به واسطیقامات دولتوم

ن به مادران یسودمند است، وبنابرا یلیزخین زنان باردار یه مطبوع برایاز تهو یناش یهوادهد که ینان میاطم ۱۹۲۱کاگودرسال یش

 از« یسالمتر یهوا»نما ها ین سیکند که آنها دراید میبروند. اوتاک Balaban & Katz ینما هایکند که به سیه مینده توصیآ

Pike Peakافت.یکلورادو خواهند  یدر کوهستانها 

 

ابد. ییراه م یکائیآمر یج بدرون خانه هایدوم بتدر ی، پس ازجنگ جهانین شهرتیه مطبوع، بهره مند ازچنیتهو

تالشها ن یرا بدست آورند اما ا یع خصوصه مطبویدند تا بازارتهوین شرکت کوشین دو جنگ، چندایم یدرفاصله زمان

ان یمشتر یمت سرانجام تنها مشتیژه گران قیپر سروصدا، پرحجم وبو ین دستگاه هایمنجر به شکست شدند. ا یهمگ
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 یشد براحتیرا، که م یه مطبوع پنجره ایر تهوی، شرکت کار۱۹۵۱خود جلب کردند. سپس، در سال  یمرفه را به سو

ه مطبوع یدرصد خانه ها به تهو ۱۲، ۱۹۶۰هجوم آغازشد : در سال رد، به بازار فرستاد. نصب ک ینه اندکیوبا هز

ه مطبوع دروحله یدرصد. تهو ۹۰وامروزه حدود ۲۰۰۵درصد در سال  ۸۲درصد، سپس  ۵۵ست سال بعد یمجهزند، ب

 آن مجهزند. به  یبا همگیل شد اما حاال تقریبود وسپس به پرچم طبقه متوسط تبد یه فخر بورژوازیاول ما

 

 برشته شدن به الس وگاس خواهد رفت؟ یبرا يچه کس

 

 ینیبسط شهر نشجاد کرد. یش را ای، ضرورت خاص خویمناطق واقشار اجتماع یه مطبوع، با گسترش در تمامیتهو

 یسالهان یابد و بییت آن کاهش میستم جمعیبود. اوائل قرن بکمتر از شمال آن  یر زمانیاالت متحده دیجنوب ادر

 ینیکه براثرماش یا کسانیزند ویگر یم یض نژادین تبعیکه ازقوان یاه پوستانیون نفر، اساسا سیلیده م ۱۹۵۰و ۱۹۱۰

ساکن  (Midwest)کایانه آمریغرب م یالت هایاورند، آنجا را ترک کرده ودر ایکمترکار بدست م یشدن کشاورز

 یکا، با هوایوب آمرشود. جنیم شد، روند برعکس وخرسما منس یک نژادیکه تفک  یبه بعد، زمان۱۹۶۰ازسال  شوند.یم

د یتوان ازمحاسن خورشیدر آنجا ماورد : یبدست م ینیت نویجذاب شرکت ها ومردم یبرا ،اش گذشتهرقابل تنفس یغ

 ین سالهایب ط کاررانده شده اند.یکا ها از محیسندنکه یآنکه ازمضرات آن رنج برد ومخصوصا ا یاستفاده کرد ب
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ابد. ییش میدرصد افزا ۴۰درصد به  ۲۸کا از یت آمریدرجمع (Sun Belt)یکمربند آفتاب یالتهایهم اس ۲۰۰۰و۱۹۵۰

رقابل تصور است که امروزه یه مطبوع، غیبدون تهو»کند که ی( خاطرنشان مGary Morminoنو)یمورم یخدان گاریرتا

اورالندو به تنورشباهت خواهد داشت لند در  یسنید یحیپارک تفر(«. ۹ت داشته باشد )یون جمعیلیم ۱۸٫۵دا یفلور

 گرفته اند، نخواهد گذاشت.  یرنوادا جایان کویکه درم ،الس وگاس ینوهایکاز برشته شدن پا به یچکس برایهو

 

شتر نداشت. درحال حاضر، یت بیپنجاه هزار جمع ۱۹۳۰زونا، درسال یآر یان علفزارهایکس، گم شده در میشهر فون

 یابان هایوخ یبتون یشوند. ساختمان هایهرروز گسترده تر م آن یت دارند وحومه هاون نفر در آن سکونیلیم ۱٫۵

افول شبانه حرارت نگونه مانع ازیدهند وبدیروز را جذب کرده وپس ازغروب آفتاب آنرا بازپس م یاسفالت شده گرما

 ۱۹۵۰ ین مدت درسالهایادهد)یگراد نشان میدرجه سانت ۴۵ش ازیب یروز درسال، دما سنج حرارت یبا سیشوند. تقریم

درجه بود. از صبح تا شب، صدها  ۵۰ک ی، حرارت نزدی، به مدت سه روز متوال۲۰۱۷هفت روز بود( ودر ماه ژوئن 

ش یرا دو درجه افزا یطیمح یب گرماین ترتیفرستند وبدیاهوکرده وحرارت به خارج میه مطبوع هیهزاردستگاه تهو

 (. ۱۰کند )یه مین دستگاه ها را توجیشترازایزهم ببا ش، استفادهیدهند که آنهم بنوبه خویم
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ش، یک قرن پیکرد.  یحده زندگاالت متیه مطبوع در جنوب ایست که بتوان بدون تهویرقابل تصور نید، غیترد یب

شده بود. مغازه ها  یسازمانده یمیط اقلیبراساس شرا یکرد. اما در آن زمان، زندگیرا مطرح نم ین سئوالیچکس چنیه

رد رفتند وچرت زدن بعد ازناهارمویربه مدرسه نمینفس گ یشدند، بچه ها بهنگام گرمایات گرمتربسته مدر ساع

بهترهوا، سقف  یجابجائ یع برایوس یشد : درها وپنجره هایبا گرما وفق داده مزیخانه ها ن وسمت یاستقبال بود. معمار

باالترازسطح  یکف خانه هاحفاظت ازاشعه آفتاب،  یبزرگ برا یان اطاق ها، سرپناه هاینازک م یوارهایبلند، د یها

ه یست برابر کمترازتهویکردند که ده تا بیرا روشن م ینبود، پنکه سقف ینها کافیه دار. واگر همه ایسا یوان هاین، ایزم

 یسیز حوله خین یذاشتند وگاهگیک سطل آب سرد میشان را در ینکه پاهایا ایکند ویرومصرف میک اطاق نیمطبوع 

 دند.یچیپ یرگردنشان مبدو

 

 نترنتیکارکرد ا یبرا يضرورت

 

خورند یانا به چشم میندیا ایا ویلوانیه آنچه که درپنسیساخته شدند شب یبه بعد در کمربند آفتاب ۱۹۶۰که از یمساکن

بقه چند ط یخاک نهاده شده اند ؛ ساختمانها یما بررویک که مستقیبار یش ساخته با پنجره هایپ ییخانه هاهستند : 

ل ارزان بودن یبدلتوان گشود. یپنجره ها را درآن نم یکه حت ی؛ آسمان خراش هائ یه مطبوع مرکزید با تهویجد
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االت متحده یشمال ا یل را به نسبت شهرهاینرو استفاده از اتوموبیافته واز ای یریچشمگ ین، شهرها گسترش افقیزم

 »ه مطبوع یتهو ب،ین ترتیبد (،Raymond Arseneaultو)موند آرسنیخدان ریترکرده اند. براساس گفته تار یضرور

ن پس، در ی(. از ا۱۱ع کرد)یاالت متحده را تسریا یوهمگون ساز یمنطقه ا یحذف تفاوتها، «کردن جنوب یکائیآمر

گو گفت یگان برایکه همساه داریسا یوان هایت هستند وایوقفه در فعال یا آالباما، مدارس، مغازه ها ودفاتربیان ویزیلوئ

خرد  ینم یگرازفروشنده دوره گرد بستنید یورک کسیوید. امروزه در ننگر وجود نداریبردند، دیگرازآن بهره میکدیبا 

جاد یط این پس، همه افراد، ازشمال تا جنوب، از محیکند. از ا یپهن نم یخارج یا پله هایبالکن و یا تشکش را بر رویو

 کنند. یه مطبوع استفاده میشده بواسطه تهو

 

 یاتل، درشبیدرس یارداشته باشند. فردیه مطبوع در اختیها انتظار دارند که درهمه جا ودر تمام فصول تهو یکائیآمر

ن یح خواهد داد ودرعیه مطبوع را توضید به شما نحوه کار تهویترد یرود، ب یهوا ازهشت درجه فراتر نم یکه گرما

افته است که ین کشورآنچنان کاهش یحمل حرارت دراتک چهارم هتلها به آن مجهزند. یحال درآالسکا حدود 

سرد بنظر  یلیخ یاز گردشگران خارج یاریبس یکه برا هستند ینیچنان پائ یها دوستدارحرارت داخل یکائیآمر

سرما کماکان نشانه  درجه اول وجود داشت، یوقطارها یاشراف یه مطبوع فقط درهتلهایکه تهو یهمچون زمان رسد.یم

ورک یوینروزنامه « یوه زندگیمد وش» شود. براساس مکمل یووجاهت محسوب م یازخوش پسند یا
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، درجه رودیم ترباالت اجناس یفیورک به همان نسبت که کیوین یلباس فروش ی(، در مغازه ها۲۰۰۵ژوئن۲۶)مزیتا

درجه  ۲۶٫۸ یداخل یفروشد گرما یمت میارزان ق یکه لباسها Old Navyچون  یشود : فروشگاهیکمترم یحرارت داخل

 .Bergdorf Goodmanشتر ازفروشگاه لوکس یوحدود هفت درجه ب Macy’sثروتمند شترازفروشگاه ی، چهار درجه بدادینشان م

 

ش ازحد یب یفرستاده واز سرما ینیخشم آگ یان نامه هایروبروشد. ازهمان ابتدا مشتر یه مطبوع اما با مشکالت متعددیگسترش تهو

از شمال،  یواردات یکه آن را محصولچرا ، کردندینم یاعتنائ ین فناوریبه ا مردم کردند. درجنوب کشوریمت یه ها شکانماها وفروشگایس

س ین دستگاه، که رئین روزولت از ایفرانکلانگاشتند.  ی، ممقاوم نبودند تا بتوانند گرما را تحمل کنند یکه مردمانش به اندازه کافیجائ

خنک شده  یازهوا او» کرد که یراذعان میشرکت کارره یئت مدیه۱۹۳۱درسال نفر بود وخواهان نصب آن شده بود، مت یجمهور قبل

 یبرا یغات واقعا بدیسات در برابر رسانه ها، تبلین تاسید او از ایشد یکند. انتقادات دائمید نمیچوقت در رد آن تردیزار است وهیب

 یازجدائ یسنده، که آنرا نمادینو (Henry Millerلر)یم ینروستند : از هاین پیزبه صف مقاومین یاری(. روشنفکران بس۱۲«)ماست

 Lewisس مامفورد)یخ نگار لوئی(، تا تارLe Cauchemar climatisé, 1945د )یدیعت میها وطب یکائیان آمریم

Mumfordیش انتقاد میط خویکنترل مطلق مح یت برای( که از اراده بشر( کردThe Pentagon of Power, 1970.)  

ازعوامل  یکیزنند. دانشمندان آنرا یعت میبرطب مطبوع هیاز تهو یناشخسارات  یزمداوما دست به افشاگرین یطیست محیز چالشگران

ابد، ییش میل به غذا خوردن افزایهوا خنک است، تما ینست که وقتیکنند. استدالل آنان ایف میش از حد توصیب یگسترش چاق
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ا سرد کردن خود یگرم کردن و یبرا یبه مصرف انرژ یازیوبدن انسان ن شودیم بیداشتن ترغوتحرک کمتربسته ماندن  یطیدرمح

 ، دائمان دستگاه هایکنند، چرا که در ادارات، ایه مطبوع را سرزنش میانه ازتهویت گرایض جنسیست ها هم استفاده تبعینیفمندارد. 

شوند وزنان با دامن وکفش بازازسرما یم میاست، تنظمناسب  خنک کردن مردان با کت وشلوار وکراوات یکه برا یدرجه حرارت یبررو

 یه از آن دارند که برایگالکه  هستندوقت ها مردان،  یام زنان، و بعضیدرهرتابستان مملو ازپ یاجتماع ی(. شبکه ها۱۳برند) یرنج م

در برابر  یمقاومت ها هرگز اشکال نیاما ا ک پتو با خود داشته باشند.یا یک مانتو ویک بلوز، یمقابله با سرما ناچارند که همواره 

 به خواهندیکه م ین طرف، دولت به خانوادهائیبه ا ۱۹۶۰ ی. از سالهاجاد نکردندیا  یت مقامات دولتیمورد حما یفناورن یگسترش ا

ه یل بدون تهوید وسایخر ی، که برایبا واسطه موسسات اعتبار ،ن کمکیکند. این اعطاء میبهره پائ وام با نرخ ه مطبوع مجهزشوندیتهو

را الزاما در بر  ین دستگاهیاستقرارچنساختمانشان  ی، که نقشه هایساختمان یکنند، شرکت هایطلب م یشتریمطبوع نرخ بهره ب

 د.یاید هستند، به اجرا درمیجد ین تقاضاهایک، که مشتاق ایمثل جنرال الکتر یبزرگ انرژ یا شرکت هایرد، ویگیم

 

 یط بهداشتیازآن، دربهبود شرا یناش یستیه مطبوع، اضافه بربهزیتهواورده است. یبه بار ن یاخشنودچ نیه مطبوع هیبه هرصورت، تهو

تماس انسانها با پشه ها(  بود )با محدود کردن ا تب زردیا ویمثل ماالر یاستوائ یهایماریاالت متحده، که قبال محل توسعه بیجنوب ا

 یدسترس ین فناوریکه فقرا به ا ی، زمان۱۹۹۲و ۱۹۷۹ ین سالهایداشته است. ب زنقشیردر تابستان، نیزان مرگ ومین کاهش میوهمچن

، مسئول ۱۹۹۵د سال یشد یان موج گرمایقربان یستین رقم بایش ازپنج هزار نفر شد که به اید باعث مرگ بیشد ینداشتند، گرما
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ه مطبوع نه تنها یتهو ست.یگرمعادل قتل عام نیطاقت فرسا د ین پس، گرمایازا زافزود.یکاگو، را نیش ازپانصد نفرتنها درشیمرگ ب

ن یاست. سرانجام، ا یتحت کنترل باشد، ضرور یستیز، که درجه حرارت باید دارو نیتول یبلکه برا یجراح یمارستانها واطاقهایدرب

 .شودیکار کردن محتاج آنهاست، بکار گرفته م ینترنت برایمرکز داده ها، که ا سرد کردن ین برایهمچن یفناور

 

، سازمان ملل ۲۰۰۸شد. در سال یاند یه مطبوع نمیاالت متحده به محدود کردن استفاده از تهویچکس در این، هیبنابرا

ت ین ابتکارعمل موفقیشقدم باشد. اما این کارپیدراورک یویش درنیدفترمرکز یگرما یش سه درجه اید با افزایکوش

ب، در ین ترتیانجام دادند. بد یافراط ها، اقدامات محدود یاز بعض یریجلوگ ینداشت. تنها چند شهر، برا یچندان

 یبرا یمیقد یه مطبوع درحال کاراست، روشیتهو که یمغازه ها را وقت یورک، بازگذاشتن درهایوی، شهر ن۲۰۱۵سال 

 خنک، را ممنوع کرد. یبا هوا یجلب مشتر

 

 ها ناچار یما، ژاپنیروگاه فوکوشیانفجار درنشد : پس از حادثه  یاجبار یزکاریمجبور به پره ی، کشور۲۰۱۱در سال 

و، یشهر توک یدر دانشگاه واسدا یه مطبوع را کاهش دهند. استادین استفاده از تهویش وبنابرایشدند مصرف برق خو

ن ی(. چن۱۵)یهرروز کار یم ساعت وقت از دست رفته برایکرد : ن یکارمندان در اداره ها را بررس یکارآئزان افت یم

 ق نخواهد کرد.یاز سازمان ملل تشو یرا به دنباله رو یکائیان آمریگمان کارفرما یب یزیچ
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 درجه چهل یدر هوا ياسک

ل ین دستگاه ها بدلیکارکرد ا یگرچه مصرف برق الزم براندارد.  یاالت متحده بستگیگربه ایه مطبوع دینده تهویآ

وخانواده ها فقط به زات راکد شده ین تجهیابد اما فروش اییش مین هرروز افزایبزرگترشدن خانه ها وگرم شدن زم

ن یدر حال رشد، که طبقه متوسط شهرنش یدرکشورها یدیجد انیکنند. مشتریاکتفا م یمیقد یدستگاه ها ینیگزیجا

بزرگ تحت سلطه  یشهرها یرتمامیکار یلین، که اختراع ویج درحال گسترش است، ظاهر شده اند. درچیبتدر

ه مطبوع بفروش رفته است. ستان یون تهویلیست میش ازدویب ۲۰۱۶و ۲۰۱۰ ین سالهایقرارداده است، ب

خنک شده مصرف خواهد  یاالت متحده هوایش از ایب ۲۰۲۰ن ازحاال تا ید که چزنین می( تخمStan Cox)کوکس

 (.۱کرد)
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دارند( اما امکان توسعه بالقوه  یساتین تاسیدارد ) دو تا سه درصد خانه ها چن یزات نسبتا کمتریسه تجهیهند در مقا

، دما ۲۰۱۶ماه مه  یاستثنائ یرماع هستند وهوا سوزان ومرطوب. بهنگام گین است. کالن شهرها در آنجا وساش فراوا

 یرقابل دسترسیگرغیطبقه متوسط د یبرا یمصنوع یداد. خنکیدرجه نشان م ۵۱الت راجستان یا یسنج در شهر فالود

 یست درصدیپانزده تا ب یجهشه مطبوع، ساالنه یتهو ین طرف، فروش دستگاه هایش به ایست : از حدود ده سال پین

افته است که یت یآنچنان جذاب ین کاالئیون دستگاه فروخته شده است. چنیلیم۳٫۳، ۲۰۱۳–۲۰۱۴ یدارد. در سال مال

نهند بلکه برسرعت خنک کردن  یر سرعت انگشت نمییتغ یگر برتوان آنها برایل ها دیاتوموب یغات برایز تبلا یبرخ

برق مکررا قطع شده کشاند. یمخشن  یشیکشور را به آزما یروبنابرق،  یش تقاضایکنند. هر تابستان، افزایه میآنان تک

 شود.یم میعظ یک آشفتگیون نفر فاقد برق بودند، منشاء یلیکه ششصد م ۲۰۱۲ه یژوئ ۳۱و ۳۰ ی، مثل روزهایوگاه

 

توان درمراکز یکه م ج فارس،یه خلیحاش یا کشورهایو یمثل ژاپن، کره جنوب یه مطبوع که در کشورهائیبازار تهو

 یدارد، در کشورها یاریرونق بس چهل درجه است، یرونیدرجه حرارت ب یوقتپرداخت آنهم  یآن به اسک یتجار

مرکز  یها ینیش بیدا در حال توسعه است. براساس پیز شدیک نین ومکزیپیلیه، فیجری، نیل، اندونزیچون برز یگرید

 ،۲۰۵۰ون وتا سال یلیهفتصد م ۲۰۳۰(، تا سال Lawrence Berkeley Laboratory) یق الرنس برکلیتحق
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همانند  ین فناوریزبه ای، درصد تجهین، درسطح جهانی(. بنابرا۳ه مطبوع فروخته خواهد شد )یدستگاه تهوارد یلیم ۱٫۶

 گرفتار  یدیزدرهمان چنبره پلیا نیاالت متحده خواهد شد ودنیا

د هرچه ینرو بایدهد و ازایش میرا افزا یطیمح یخنک گرما یها در دام آنند : هوا یکائیکه هم اکنون آمرشود یم

 ه مطبوع توسل جست.یشتربه تهویب

 

۱- Stan Coxکردن  یسپر ید برایجد یوه هایافتن شیه مطبوع ما ) ویق تلخ در باره جهان مملو از تهویازدست رفته ما : حقا ی، خون سرد

 The New Press, New York, 2010(، تابستان

 .۲۰۱۶، مه US Energy Information Adminis- tration, Washington, DC، «یانرژ ین المللیچشم انداز ب»  -۲

۳- Chris Mooney  و  Brady Dennis ،« ط یشرا ین است مفهوم آن برایه مطبوع است. ایون دستگاه تهویلیم ۷۰۰جهان درحال نصب

 ۲۰۱۶ مه The Washington Post ،۳۱، «یمیاقل

 

 

ران است یک در ایپلماتیمجله لوموند د  یو فرهنگ ناشر نسخه فارس یشناسانسان  

 

  ۲۰۱۷ک اوت یپلماتیلوموند د

 



	
	 

 ۲۰۱۷  اوت: يفرهنگـ اجتماعـي، سياسي، مـاهـنامه

 

 

 


