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 چکیده

نفر شده است  635،93351عفونت منجر به مرگ  03،343353،شده است که از  یفاجعه بار جهان تیوضع کی جادیباعث ا COVID-19 وعیش

اکتبر  1دوازده ماهه )از  ی(. داده هایافت شافزای ٪9079 به ٪6476شده است )فقر از  یقابل توجه یو اجتماع یباعث خسارات اقتصاد نیو همچن

قرنطینه و قفل حال3  نای با. است ٪9793مرگ هنوز کمتر از  زانیاست3 اما م ادیز اریبس COVID-19 انتشار زانیکه اگرچه م داد( نشان 9595

ل کردن3 مطالعه نشان داد که قف نیا جیت. نتاحاضر اس قیکرده است که موضوع تحق جادیا یو مصرف انرژ ستیز طیرا بر مح یاثرات مثبت کردن

کاهش داده  سی3 هند و انگلایدرصد در فرانسه3 آلمان3 اسپان 95تا  69و همچنین درصد  5،متحده  الاتی3 هند3 آلمان و اایتالیبرق را در ا یتقاضا

است.  افتهیدرصد کاهش  3( 9569تا  9569گذشته ) ینسبت به سالها 9595سوخت در سال  نیتأم نهی3 مشخص شد که هزنیاست. علاوه بر ا

است. از نظر انتشار مضر3  افتهی کاهش ٪8 9569نسبت به زمان مشابه در سال  9595 لیسوخت زغال سنگ در مارس و آور یبرا یجهان یتقاضا

 ،447و  ای3 فرانسه3 اسپانایتالی3 انیدرصد در چ 5،-95با  تروژنین یدهایدهد که قفل شدن باعث کاهش انتشار اکس یمطالعه نشان م نیا جینتا

است که  افتهینو3 هند کاهش  یدر دهل ٪955به  یغرب یدر اروپا ٪60-0. به طور مشابه3 سطح ذرات معلق شده است لیدر سائوپائولو3 برز صددر

3 کایرمتحده آم الاتی3 اورکیویاز مناطق مانند ن یدر بعض داده است. شیافزا ریدر چند وقت اخ قابل توجهیهوا را به طرز  تیفیبه نوبه خود ک

 یحتوااست3 به عنوان مثال3 م افتهی شیافزا یریبه طرز چشمگ زین همنطقه آلود نیآب در چند تیفیاست. ک افتهی کاهش ٪65-0 زین 2CO انتشار

 قطمنا یاست و در برخ افتهیدر سرتاسر جهان کاهش  زین کیاست. ازدحام تراف افتهی شافزای ٪85محلول در رودخانه گانگا3 هند حدود  ژنیاکس

-COVID ریهمه گ یماریمطالعه نشان داد که اگرچه ب نیا جی. به طور خلاصه3 نتاکایو لس آنجلس آمر ورکیویمانند ن است داشته کاهش 05٪

 یجهان ستمیساکو یدائم یایاح یبه عنوان کانون توجه برا دیکه با داشتهمثبت  ریبخشها تأث ریرساند3 اما بر سا بآسی ٪9،تا  ،6 نیبه جهان ب 19

 .در نظر گرفته شود

 کی3 ازدحام ترافیسطح یهوا3 آب ها ی3 آلودگریپذ دیتجد یها ی؛ انرژ ستیز طیمح ی؛ بازسازCOVID-19 یای: مزاهاواژه دیکل


