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 ران انرژی در جهانحب

 واحدی. ازدکتر ن
 

 :خالصهء مقاله 

نفت، گاز، ذغال ( منابع فسيل بيوژن. منابع انرژی درجهان را می توان بطور کّلی به دوقسمت تقسيم نمود 

بخشی از فسيل بيوژن تقريبآ ده برابر انرژی ارزش منابع . ) هيرژناورانيوم، توريوم،(  و منابع فسيل معدنی)سنگ

  .می باشداورانيوم و توريوم يعنی معدنی انرژی منابع 

امروز رابطهء ميان توليد ناخالص مّلی و درآمد متوسط سرانه هر کشوری، که تقريبآ رابطه ای خطی از طرف ديگر 

تا جائيکه با ازدياد جمعيت . گی ولی آهسته آهسته تغيير می کنداين وابست. استاست، تعيين کنندهء مصرف انرژی 

همراه با چين و ،  رود و کشورهای در حال رشد امروزاز بين میبکّلی بليون نفر اين وابستگی  ١٠ به  ۶،۵جهان از

 .  مهمترين و اساسی ترين مصرف کنندهء انرژی در جهان می گردند،هند

به ويژه . وی مصرف را نمی کند و خيلی زود حالتی بحرانی بوجود ميآيدگر تکافت که منابع انرژی زمينی دياينجاس

يعنی (  منابع نفت و گاز و ذغال سنگ و اورانيوم پايان می يابند٢٠۵٠اگر وضع به همين منوال پيش رود از سال 

نابع جديد فسيل ، حتی اگر به همين اندازه کنونی م)استخراج آنها صرف نمی کند چون دارای غلظت کم می باشند

  . بيوژن در اليه های زمين پيدا شود

را باال می برد و در جّو زمين گرمای  درجهء توليد اکسيد کربن ميکند که ،از سوی ديگر مصرف انرژی فسيلی بيوژن

اين افزايش تعادل حرارتی زمين را بهم می . خواهد رفت افزايش  مدام رو بهنتيجه درجهء متوسط حرارت روی زمين

  ديگر، که مسببطوفان نوحنخست وزير انگليس معتقدند که برای جلوگيری از يک تونی بلر برخی ها چون . دزن

 .يمپناه بربه اژدها از ترس مار غاشيه همانند آنست که اين نظر . بايد به انرژی اتمی رو آوردآن انسان است، اصلی 

 ساختن رآکتور و تفاله های آن خطرات عظيمی را زيرا اوأل استخراج فسيل معدنی و توليد چرخهء سوخت اتمی و

در ثانی برای اين کار مواّدی . بهمراه دارد که در صورت بروز آن مليونها سال زمين آلوده و غير قابل سکنی ميشود

در ثانی .  و وووو الزم است که آنها نيز مقدارشان به شّدت در حال تحليل رفتن است، مس، آلومينيوم سمنت،چون آهن

ايان می بعالوه با روی آوردن به اين انرژی نه تنها ذخاير آن در اين قرن پ.  سال دوام ندارد٣٠ رآکتوری بيش از هر

 .  و ترورهای اتمی نيز باال می گيردپذيرد بلکه احتمال جنگها

رشيدی به انرژی خورو آوری چاره ای جز  انسان ،از اين رو برای جلوگيری از خطرات اتمی و نابودی محيط زيست

 . نداردبرای رفع نيازهای خود و انرژی فوزيون، که از تبديل هيدرژن به هليوم بدست ميآيد و خطرناک نيست، 

 درجه قرار دارد و دارای دو کوير لوت و نمک است بسيار ٣۶حدود ايران که در پهنای چغرافيائی اينکار برای 

ی و دور انديش باشد تا نسلهای آيندهء ايران بتوانند نسبت چنين پروژه ای بايد دستور کار يک حکومت مّل. مناسب است

 .به زندگی خويش مطمئن باشند

 

 :و رابطهء آن با بحث در بارهء انرژی مقدمه ای در بارهء آزادی
 :اين مقدمه را با شعری از مولوی آغاز ميکنم 

 کی زدی نان برتو نان کی شدی گر نبودی عشق هستی کی ُبدی

نمی بدون عشق هيچ جامعه ای استوار نيست و هيچ قانونی . عشق است که ما را دور هم جمع کرده استبه راستی اين 

مطلبی که . متظاهر ميشود و شکل می يابداست که  در ميدان اين عشق یوجودهر هستی و هر. باشدنظم آفرين تواند 
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ند هوسرل در اواسط قرن بيستم آشکار و با کار ادمواست؛ آنچه که Onthology بيان رد هستی شناسی يا اونتولوژی 

مطلبی که عرفای ايران قرنها پيش عنوان ساخته و با خشم دستاربندان . می باشدامروز اساس جامعه شناسی نوين 

 :هم اوست که ميگويد . تفکری که زمينهء کار آلبرت انشتين است. هميشه روبرو شده اند

 وريهاستشکستن اتم خيلی آسان تر از شکستن سد پيش دا
علم به محيطی زيرا در دورانی که . درست اين پيش داوريها قرنهاست که سّد راه پيشرفت و تعالی ايران بوده است

حقيقت را در وحدت وجود می آنها خردگرا، راسيونال، نياز داشت، تفکر دانشمندان ايران به دور عرفان می چرخيد و 

را ما نمی توانيم از يک سو عشق را پايهء هستی بدانيم و از سوی زي. استاين انديشه ولی در خود متضاد . جستند
  ديگران در رابطه بای چيز شبکه ای را ميسازد که در آن هرعشق. ديگر هستی مطلق را در وحدت وجود بجوئيم

سرمد به اين جهت . بروز کندهيچ هستی تنها و جدا از ديگر هستيها نمی تواند .  و جلوه می يابدتظاهر پيدا ميکند

 :ميگويد 

 خود پهن تر از سپهر پهناور شد  آن را که سّر حقيقتش پيدا شد

 :ميگويددر اين راستا آلبرت انشتين هر دين و مذهبی را رد ميکند و در پاسخ اينکه پس خدا کيست 

ان نظری که ج. نظری که کارل پوپر هم بيان ميدارد. خدائی باشد همين چرخ و فلک است، همهء کهکشانهاستاگر 
 . نيز ابراز ميدارد)دارندهء جايزهء نوبل در پژوهشهای مغز(اکسليس

 . توجه کنيم که فراگرد انديشيدن و تأثير آن را در مفهوم نوآوری نشان ميدهد١حال به شکل 

 

 ١شکل 
ر فلسفه و فيزيک تبلور دارد و بطوريکه مالحظه ميشود، انديشيدن از يک سو به دنبال کشف اسرار جهان است که د

بار آوری همانا نتيچهء اين تأثير گذاری . از سوی ديگر بر جامعه اثر ميگذارد که زائيدهء روح نظم جوئی انسان است

به ويژه دست آوردهای فيزيک از راه تعليم و تربيت وارد جامعه ميشود و آن را به شّدت . فيزيک و فرهنگ است

. عه را با توليد سازمانها و نهاد های ويژه ای که در خور علم روز است متمدن می کنديعنی جام. دگرگون ميکند

فونکسيونال آن چون اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی، سياست و امروز بسياری از مفاهيم متداول در جامعه و سيستمهای 

اين تعالی . الی آنها کمک نموده اندمفاهيمی هستند که از فيزيک وارد اين بخشها شده و به پيشرفت و تعبه واقع غيره 

 انديشه

نوآوری در علوم انسانی
 نوآوری در علوم طبيعی و فن

 مفاهيم جديد علمی با تعليم و 
تريبت وارد جامعه ميشوند

 توليد سازمانهای اجتماعی نو

 توليد فرهنگ کاربردی

 تأثير در سيستم سياسی و تصميم گيری
 مسئوليت
 يا عشق

 مسئوليت
 يا عشق
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را در فرهنگ جوامع متجدد می توان بخوبی مشاهده نمود که در کالمی چون آزادی و دمکراسی و حقوق بشر متجلی 

گرفتن اين کلمات عاريه  . آنها نام دارندسمانتيک و در نهاد خود يک دنيا معنی و مفهوم تاريخی حمل ميکنند که هستند

نی و مفهوم تاريخی آنها گناهی است که از صدر مشروطيت تا کنون روشنفکران ايرانی به گردن  معبدون توجه به

 Constitutionاز جمله همين کلمهء مشروطيت است که از ريشهء . دارند و با آن نيز از بهشت انسانيت رانده شده اند

 .بايد بدون هيچ قيد و شرطی باشد "خودحکومت مردم بر"در حاليکه . است و ما آن را به غلط مشروطه نام داده ايم

آنچه که خالف نظر هانتيگتن . دخالت ندارددر جامعه با اين مختصر معلوم ميشود که فرهنگ هيپچگاه بطور مستقيم 

به ، تعالی فرهنگی جامعهدگرگونی و در کشور بلکه مسئوليت دانشمندان و تحصيل کرده ها و روشنفکران . است
تعّصب و سنتهای ناسازگار با انسان ماشين نيست که با پيچ فرهنگ زيرا  .سيار اساسی است ب به هنگام خطر،ويژه 

به شهادت چنين کاری خيلی زود به طغيان جوانان می انجامد که . بتوان او را برنامه ريزی کردروزگار خودش 
خواهد پاره  با چنگ و دندانقالده کنند،  برگردنش  ای را کهی کور و کهنه و وامانده ارزشهازنجيری ازهر تاريخ 
 : فّرخی گويد .کرد

  شرف شير ژيان، نبرد بند قالده  شير هم شير بود گرچه به زنجير بود
واضح است که حّق هم با جوانان است که آتيهء مملکت می باشند و جهان را هميشه از دريچهء روزگار خود می بينند؛ 

د و فرصتی برای تبلور چيزی باقی نمی گذارد تا سنت شود، تا روزگاری که با شتاب بيشتری هر روز دگرگون ميشو

 . ارزش شود، تا خط کشی برای اندازه گيری اعمال ما باشد

  اجتماعی –ی تاريخبرای روشن ساختن تاريکی های بصورت چراغی  تفکر خود وقتی هانتيگتن اصل عّليت را در

قت اين وظيفهء دانشمندان ما می باشد که مردم را از اين ، آنوسخت مورد سئوال استی که امروز  اصلبکار می گيرد،

 . کج فکری، دانسته و يا ندانسته، آگاه سازند

وقتی هنوز که هنوز است مردم ايران جبر را در برابر اختيار قرار ميدهند، کاريکه دين قرنهاست برما تحميل نموده 

چنين وضعيتی هرگز . دی به معنی نبودن جبر نيستست که روشن سازند آزااست، آنوقت وظيفهء روشنفکران ايران ا

بلکه با توجه به پژوهشهای . وجود دارددر انسان ندانسته بطور ممکن نيست، بخصوص که بطور روانی جبر هميشه 

. متظاهر ميشود آزادی يک ساختار است، ساختاری که هميشه در معيت دانائی و آگاهیمغز و جامعه شناسی نو، 

 :موالنا می سرايد. توانائی گزينشی از ميان طيفی از بديلهاست ی به معنی آزاد بعبارت ديگر

 هرکه را افزون خبر جانش فزون  جان چه باشد جز خبر در آزمون

اين طيف ولی تابع دانش و سواد اجتماعی ما . بعبارت ديگر درجهء آزادی هميشه با وسعت طيف بديلها هموزن است

 ،مراچعه به دانائيهای خويش با ،بتوانندشمندان آگاه ساختن تودهء مردم است تا آنها لذا وظيفهء علما و دان. می باشد

 .   که خود اراده ای آگاه استداشته باشندرا گزينشی در خور حّل خردمندانهء هر گرفتاری اجتماعی 

  .آنها که مردم را نا آگاه و بی اطالع نگه ميدارند، به هر شکل، آزادی را از آنها می ربايند
 .مردم و اراده به گزينشی درست ضروری استآگاه کردن به اين دليل بحث در بارهء انرژی و انرژی اتمی برای 

 :به نکتهء مهّم ديگری توجه کنيم

، تحّوالت علوم انسانی آنچه دنيای امروز را دگرگون ساخته و باعث نگرانی شرق به ويژه کشورهای اسالمی  شده

الی علم فيزيک است که جامعه را به وسواس و حفاظت از سنتهای ديرين خود کشيده نيست بلکه اين پيشرفت و تع

 :اين حقايق را حافظ چنين توصيف می کند پيدائی . است

   عارف از خندهء  می در طمع خام افتاد عکس روی تو چو در آينهء  جام   افتاد
 اوهام   افتاد اين همه نقش در  آئينهء   حسن روی تو بيک جلوه که در آينه کرد
 يک فروغ رخ ساقی است که درجام افتاد اينهمه عکس می ونقش نگارين که نمود
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يد تشريح گردد تا مردم از ، که برخاسته از بی اطالعی و بی مسئوليتی است، بايد برمال شود؛ باطمع خامبه واقع اين 

 سطح وسيعی آغاز گردد و هر روز بر کاريکه الزم است در. در امان باشند" سپردن شمشير به دست زنگی" عواقب 

 .دامنهء آن افزوده شود

 بر تفکر نيوتونی و ارسطوئی رقم بطالن زده است که سخت با روح اديان سامی پيوند های علم فيزيک امروزپيشرفت

 .دارد

ای اسالمی از زمان و مکان و عّليت مفاهيم بنيادی تفکر ارسطو هستند که بوسيلهء الکندی و ابن الرشد وارد تفکر حکم

نظری که بعد کانت نيز ارائه .  ميدانند صّور مختلف تعبيرو تفسير گوهر جهاناين مفاهيم رااينان . جمله مولوی شده اند

 . ميدهد

 انشين بوجود آمدند که  عمومی بوسيلهء آلبرتاشرودينگر و تئوری جاذبه، بوسيلهءاما در اوايل قرن بيستم فيزيک اتمی

امروز هيچ . گاهی مطلوب و گاهی نامطلوب. ط زندگی و جهان بينی ما را عوض کرده اندهر دو به شّدت شراي

فيزيک . تأثير فيزيک مدرن حتی در سياست غير قابل انکار است. صنعتی نيست که از فيزيک اتمی استفاده نکند

 زمان و مکان مطلق وجود ، که هندسهء اقليدسی درست نيست؛ميدانيمحاال به ويژه . جديدهمه چيز را تغيير داده است

 و وقايع غير Evolution ماّده معنی ديگری دارد و اصل علّيت بی اعتبار گرديده و جای خود را به تطور، ندارد؛

 يافته استحتی اونتولوژی نيز امروز معنی خود را از دست داده و منظر ديگری .  سپرده استEmrgenzمنتظره 

 .  پيش يکی باشدیا ديگر نمی تواند با دنيای قرنهالذا اين دني). با کار ادموند هوسرل(

آنچه در اين . ق دارد به همهء جهانيان تعّل،تمام اين تحوّالت و دگرگونيها، نه به غرب، بلکه بنا بر نظر کارل پوپر
هر بيان . م انسان استيک قرن اخير به اسم فرهنگ استعماری لقب يافته، فرهنگ بشر است، فرهنگ موجودی به نا

 برتريت جوئی و برتريت خواهی است، بيانی فاشيستی است که بايد سخت ازآن پرهيز کرد تا ما ايرانيان يگری بياند
 .اقبال ماندگاری تاريخی داشته باشيم

برخورد نمود و با دانائی به همهء بديلها، يا آلترناتيوهای به موضوع انرژی و بحران آن در جهان بايد از اين ديد 

 حق مّلت دانائی و در .گرفت و از گزينشی عاطفی و احساسی، حتی اگر غرور مّلی باشد، پرهيز نمودامروزی تصميم 

چرا که . آنها که در جهل مطلق زندگی ميکنند نه آزادی می شناسند و نه به آمرزش خواهند رسيد. معيت آن آزادی است
 .خود شناسی رستگاری است و خود شناسی با جهل ممکن نيست

 

  ژی در جهانژی در جهانبحران انربحران انر
 . برای تشريح اين موصوع بايد تفاوت گذاشت ميان انرژی اوليهء موجود و انرژی نهائی برای مصرف

آنچه که بطور انرژی فسيلی در روی زمين يافت ميشود و يا انرژی ايکه می توان از تابش خورشيد بدست آورد، 

اما اگر برای بهره گيری از . است ) خورشيد تابش داردماداميکه( اوّلی تمام شدنی و دّومی دائمی . انرژی اوليه گويند

مانند چاه زدن . اين منابع به استخراج و آماده سازی و ذخيرهء آنها اقدام کنيم، آنچه حاصل ميشود انرژی ثانوی گويند

و بردن در محلی که سفرهء های نفتی وجود دارد، لوله کشی و تلمبه گذاشتن برای بيرون کشيدن قابل کنترل نفت خام 

در . آن به پااليشگاهها و تصفيهء آن بصورت گازوئيل، بنزين و ووووو که ميتواند مورد استفادهء مردم قرار بگيرد

اين کاال را انرژی مصرفی . نهايت الزم است اين محصوالت توزيع و در محلهائی در دسترس همگان قرار داده شوند

 .خوانند

 برای محاسبات وضعيت انرژی در جهان خط کش خوبی نيستند، الزم از آنجا که ميزان انرژی ثانوی و مصرفی

  .ميدانيم که در طول اين مقاله با ميزان منابع انرژی اوليه کار کنيم تا بتوان دورنمای صحيحی از آينده ترسيم نمود
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  وضع موجود: الف 
اين رقم . ده ماندن الزم دارد کيلو وات ساعت انرژی برای زن KWh) 0,8.103(هر کسی، بدون کارکردن، ساالنه 

لذا در محاسبات بعدی از آن . در برابر مقدار مصرف انرژی برای کار و يا توليد وسيله ای بسيار ناچيز است

 .اما انسان برای يک زندگی راحت به انرژی نياز دارد .صرفنظر ميشود

جهان زندگی راحت را با ميزان سطح زندگی دانشمندان . زندگی راحت ولی برای هر قوم و يا مّلتی به يک معنی نيست

اين ميزان بوسيلهء دو ضريب قابل محاسبه تعيين می . مردم يک کشور متناسب ميدانند که قابل اندازه گيری است

 . گردد

 

 ٢شکل 
 تابع ساختار صنعتی، قيمت انرژی، ميزان حفاظت از محيط زيست، گرمی بازار، آب و )ساالنه(  مّلیتوليد ناخالص

 با ميزان توليد، وضع اقتصادی، سطح )ساالنه( در حاليکه نياز به انرژی اوليه.  و ميزان مصرف در کشور استهوا
 .وابستگی داردات کشور داندازهء وارفن آوری، وسعت منابع، محل جغرافيائی و 

 
که بطور  ( می توان مالحظه نمود)١٩٧٠ سال درمورد( ٣در شکل ، Correlation ،همبستگی اين دو ضريب را

 محور عمودی توليد ناخالص سرانه در سال .وضريب رابطه ای خطی مالحظه ميشودلگاريتمی ترسيم شده و بين اين د
 )را نشان ميدهدبه کيلووات ساعت و محور افقی نيازسرانه به انرژی اوليه در سال به دوالر 

 
 

GSP PEN 

 . معنی و وابستگی اين دو ضريب را به نمايش ميگذارد٢شکل .  مّلی و ديگری نياز به انرژی اوليه استيکی در آمد

  GSP  توليد ناخالص مّلی   -١
 PEN   نياز به انرژی اوليه  -٢
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 ٣شکل 
 

 نيز زيادتر است؟ نهابيشتر باشد، توليد ناخالص سر هرچه نياز سرآنه به انرژی اوليه: لدر سامالحظه ميشود که 
زيرا منابع اوليه در جهان محدود و در عين حال جمعيت دنيا هر سال رو به . اين همبستگی ولی مرز و حّدی دارد

 . تهء اين همبستگی پاره ميشودآنوقت رش. رشد کندافزايش است، تا جائيکه نياز به انرژی اوليه ديگر نمی تواند 

ء قابل مطالعه دنيا را به دو محدودهبايد  ،تعيين مصرف انرژی در جهانو بطور مستند برای مطالعهء اين وضعيت 

 :قسمت نمود

داده شده  نمايش ٢٠٠٠به سال   سرانه آنها نياز و توليد ناخالص »  I«جدول که در  Dپيشرفتهکشورهای يکی بخش 
 .است

 

 Iجدول 
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 .نمايش ميدهد ٢٠٠٠ه سال آنها را بوضعيت  II  جدولمی باشد که UDديگری بخش کشورهای در حال رشد و 

 Population 
(106) 

PEB pro Kopf  
(103 kWh a-1) 

 
GSP per P 

 (103 US$ a-1) 

Southamerica 341 13.3 4.4 

Asia 
(witout Japan & westasia) 3260 7.1 1.0 

Afrika  
(without Southafrika) 

710 3.7 0.5 

 
 IIجدول 

 
  : )IIIجدول ( وضعيت جهان عبارت بود از ٢٠٠٠پس در سال 

Population PEN per P KWh a-1 بخش GSP per P US$ a-1

D 1,5.109 50.103 15.103 

UD 4,5.109 7.103 1.103 

 
 IIIجدول 

 

 :ابر بود با برساالنه بيستم بسيار خوب گفت که نياز انرژی اوليهء جهان در انتهای قرن از اينجا می توان با تقريب 

1.4 · 1014 kWh a-1   )کيلووات ساعت در سال(
می  پيشرفتهتوليد در کشورهای بار کمتر از  ١۵در حال رشد توليد در کشورهای از سوی ديگر مالحظه ميشود که 

مطلبی که درمورد کشوری چون ايران ( رف انرژی اوليهء زياد بدست آمده استبا صاندک نيز تازه اين توليد . باشد

رو رابطهء ميان دوضريب توليد از اين . )زيرا توان توليدی کشور را رژيم ضايع کرده است. بسيار نگران کننده است

بعالوه بدون . دمالحظه ميشو ۴شکل که در  آنچه. يگر خطی نيستددر سال سرانه اوليه سرانه و نياز به انرژی 

 از ميان خواهد )PEN~GSP(ارائهء محاسبات رياضی معلوم ميشود که در آينده ای قابل پيش بينی اين همبستگی

واضح است که برای اين .  کيلو وات ساعت در سال برسد۶١٠۵رفت و آن موقعی است که نياز متوسط سرانه به 

توليد ناخالص مّلی به دوالر داده شده است که به شّدت متغّير است اّول اينکه . تعيين کننده هستنددوعّلت اساسی جدائی 

)  بليون نفر برسد١٠ جمعيت روی زمين به ٢٠۵٠حدس زده ميشود تا سال (و دّوم اينکه هرچه رشد جمعيت باال برود

ع زمينی ديگر به شّدت باال خواهد رفت تا جائيکه مناب) به ويژه چين و هند( نياز به انرژی در کشورهای در حال رشد

 ).کشف شوندنيز حتی اگر به  اندازه همين منابع شناخته شده منابع جديدی ( ا نمی کنندرتکافوی اين نياز 
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 ۴شکل 
 

 اين .توجه کردبرای بدست آوردن ميزان منابع اوليه موجود در جهان الزم است به بررسی تابش خورشيد بر زمين 

 . به نمايش گذاشته شده است۵ر شکل تابش د

 

 

 دخل و خرج انرژی زمين
.می باشدکيلو وات ساعت در سال   Ps   = 1.5 · 1018 KWh a-1      مقدار اين تابش در سال برابر با:  

 

 
۵شکل   
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دوباره مستقيم ) سطح زمين  در)۴%(و در جّو  ) ٣٠(% يعنی(  تابش خورشيد، ٣۴% نشان ميدهد، ۵ بطوريکه شکل

 از راه برف و أبعدخار آب در روی زمين ذخيره می شود که  اين انرژی بصورت ب٢٣  %.به آسمان منعکس ميشود

همينطور  .می تواند از آن استفاده بکندانسان تبديل ميگردد، شکلی که باران به انرژی جنبشی رودخانه ها و سيلها 

  0,023%باالخره حدود . هستند قابل بهره گيری هاباد و امواج درياصورت به شيد انرژی تابشی خور ١%حدود 

در گياهان و حيوانات به مصرف ) تبديل انرژی نور به انرژی شيميائی (فوتوسنتزتابش آفتاب بر روی زمين بصورت 

 . می رسد

س بصورت گرما به آسمان بر و سپزمين تابش خورشيد بر زمين ابتدا جذب از  درصد ۶۶%جالب توجه اين است که 

درست اين فراگرد بسيار حائز . ) در صد بقيه در روی زمين صورت۵٠در صد اين فراگرد در جّو و ١۶(. ميگردد

 .باشد درجهء سانتی گراد ١۵زيرا سبب ميشود تا درجهء حرارت روی زمين بطور متوسط . اهميت است

موجود بوده ) اورانيوم، توريوم و هيدرژن( سطحی آن فسيل معدنیاز آغاز ايجاد زمين در اليه های اما بطور تاريخی 

و تحوّالت آب و هوا به بوسيلهء حيوانات و نباتات  فوتوسنتزیفراگرد از راه در حاليکه . است که انرژی زا هستند

رژی اوليهء  انه امروزاند اين دو منبعه توليد شد) چون نفت و گاز و ذغال سنگ (بيوژنتدريج در زير زمين فسيلهای 

که جمعأ )  در اوايل قرن بيست و يکمkWh a-1 1014 · 1.4به مقدار  (  زمين فراهم می سازندانسان را بروی 

 .لذا در دخل و خرج انرژی زمين چندان مؤثر نيست.  در صد انرژی تابشی آفتاب است0,007

 .مين نشان ميدهددر روی ز) باضافهء گرمای زمين و انرژی جذر و مّد(  اين ذخاير را ۶شکل 

 

 ۶شکل 
 

رژی در روی زمينذخاير ان

 فسيل
معدنی

 کيهانیانرژی 

انرژی خورشيدی

گرمای زمين

حرکت سيارات

                    اوران    
 هسته دراثرشکستن              

                       توريوم

)فوزيون (هيدرژن

 ازدوران گذشتهفسيل بيوژن
ذغال سنگ

 نفت
 گاز

 تشعشعات حرارتی
 باد

 ارانبرف و ب
 جريانهای آبی

 امروز

 گرما

 جذر و مد
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يعنی ). با در نظر گرفتن ازدياد جمعيت روی زمين(   ميالدی اين وضع به کّلی عوض ميشود٢١اما در اواخر قرن 

 درصد تابش خورشيد می رسد که بنابر قول همهء کارشناسان جهانی مرز 0,1 به 0,007نياز به انرژی اوليه از 

 به ويژه اگر توجه شود .يعنی نياز فزون تر از اين مقدار تعادل حرارتی زمين را برای هميشه بهم ميزند. تخطر اس

 بدل ميشوند ده متروپل هابلکه در شهرها که رفته رفته به . که توزيع انرژی در جهان بطور يکسان صورت نمی گيرد

. سهيم هستندی منطقه ای  از نقاط ديگر در توليد گرمامرتبه بيشتر10,000 تا ١٠٠٠ها مليون نفر سکنی می گزينند و 

 که خود تعادل حرارتی روی زمين را خواهد بودلذا در اين مراکز توليد گرما خيلی بيش از تابش خورشيد در آن محل 

ت منابع فسيل معدنی و بيوژن به شّد) بطوريکه در زير نشان داده ميشود( به بعد ٢٠۵٠بعالوه از سال  .بهم می زند
نقصان می يابند و انسان مجبور است برای رفع نياز خود به منابع ديگری رو آورد که عبارت از انرژی تابش 

  .می باشد) فوزيون(خورشيد و انرژی حاصل از ترکيب هيدرژن به هليوم

 سدمير ) kWh a-1 1017 · 7,5 يعنی برابر با (  تابش خورشيد به سطح زمين۵٠%دود با توجه به اينکه فقط ح

گر نياز به انرژی اوليه را احال  . استkWh a-1 m-2 103· 1,4معلوم ميشود که شّدت اين تابش مساوی ) ۵شکل (

آنوقت برای بدست آوردن اين انرژی ) که واقعی به نظر ميرسد( برابر امروز به گيريم ٢٠ به مقدار ٢٠۵٠سال از

 . داريم در روی زمين الزم ،مربع متر  m-2  2 · 1012 سطحی برابر با،تابش خورشيدبوسيلهء 

که رودخانه ها، ( خشکی است، آنوقت اندازهء اين خشکی  آن٢١%اقيانوسها و تنها اين سطح  ٧١%با توجه به اينکه 

 . استm2 145.1012 حدود) مراتع، مناطق کشاورزی را شامل ميشوددرياچه ها، شهرها، چنگلها، کويرها، کوهها، 

مورد استفاده قرار اورزی را، بعّلت نياز به تغذيه، نمی توان برای بدست آوردن انرژی مراتع و مناطق کشچون اما 

 ٢10.1012يعنی  ٧%حدود حاضر سطحی را در حال ( به زمين نياز دارند ونيز مدام گسترش می يابند  هاشهر و داد
m ٢36.1012يعنی ( ٢۴%حدود ه است ک و کوهها یکويرتنها راه حّل همانا استفاده ازمناطق لذا ) اشغال کرده اند 
m (از اينجا معلوم ميشود که چرا کوير های ايران برای زندگی نسلهای آينده حياتی .از خشکی ها را تشکيل ميدهند 

 .هستند

 

 وضع آينده: ب 
 به )در سال   kWh 1014 · 1.4با توجه به نياز امروزی انرژی اوليه به ميزان  (برای بررسی وضع انرژی در آينده

 معادن موجود، مقدار، محل و ارزش آن IVجدول . خاير کنونی فسيل بيوژن و فسيل معدنی درروی زمين می پردازيمذ

 .ها را نمايش ميدهد

1.43 · 10151.63 · 10156.51 · ذخاير 1015
(kWh)

ارزش توليد انرژی7.610.27.1
(kWh kg-1) oder (kWh m-3)

ذغال سنگنفت گاز

فسيل بيوژن

5.2%37.3%9.3%3.9%5.5%6.4
گاز%32.5%

2.7%9.8%3.8%7.9%7.4%6.3
نفت %62.1%

11.2%6.1%35.4%3.1%37.3%6.9
%

ذغال 
سنگ

شوروی اروپا 
گذشته

 /آسيا 
اقيانوسيه 

امريکای 
خاورميانه آفريقا امريکای شمالیجنوبی 

2121  ذخاير دغال سنگ،  نفت و گاز در اوايل قرنذخاير دغال سنگ،  نفت و گاز در اوايل قرن
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 معادن فسيل بيوژن : IVجدول 
 

 . می باشدکيلو وات ساعت  10.1015KWhمالحظه ميشود که جمع ذخاير انرژی بيوژن حدود 

در حاليکه منابع بزرگ نفتی در . اقيانوسيه است/ بزرکترين منبع انرژی ذغال سنگ در امريکای شمالی و آسيا اما 

اين . قرار دارد در روسيه 37,3 در خاور ميانه و %32,5به ميزان ازی گ منابع   و %62,1 به ميزانخاورميانه

ا و امريکا به منابع نفت و گاز خاور ميانه و روسيه و يکی وابستگی اقتصاد اروپ. ارقام دو مطلب را آشکار ميکند

وضع شوريدهء سياسی اين مناطق که در واقع بخاطر چپاول منابع انرژی بوسيلهء کشورهای صنعتی بزرگ ديگری 

 .جهان صورت می گيرد

 در کشورهای هند سرمايه که بخاطر رشد و سود کالن خود به شّدتيا دنيامندی  گلباليزاسيوناز اين گذشته با پيشرفت 

 و مصرف انرژی در جهانبه توليد در ابعاد غير قابل تصّوری دست زده است، و امريکای جنوبی و چين و شرق آسيا 

 به بعد جهان ٢٠۵٠بطوريکه می توان پيش بينی نمود که از سال .  فزونی می يايدمدام ،با توجه به افزايش جمعيت

خالل اين مّدت شکاف بزرگی ميان ثروتمندان و بينوايان، به ويژه در در . دچار مضيقهء انرژی اوليه خواهد شد

 . چپاولگران بين المللی آشوبی غير قابل مهارشدن خواهد آفريدکشورهای خاورميانه، خواهد افتاد که همراه با ظلم 

  :چنين پيش گوئی نمودبه داليل فوق الذکر می توان در بارهء انرژی فسيل بيوژن 

 اندازه نيز فسيل بيوژن در درون زمين کشف شود، باز به دليل گران شدن استخراج و افزايش روزحتی اگر بهمين 

 :زيادبسياربا احتمال بازار و آلودگی هوا و محيط زيست افزون 

بخصوص بايد توجه داشت که ذخاير . ظهء نفت و گاز مواجه خواهد شدح جهان با کمبود قابل مال٢٠٣٠از سال 
 .خواهد ساخت به حّدی کاهش می يابد که استخراج آن را، به دليل خرج زياد، ناممکن ٢٠۶٠ فسيل بيوژن تا سال

  

 :حال به منابع انرژی فسيل معدنی توجه کنيم

زيرا انرژی خورشيدی که به زمين تابش . در روی زمين استزندگی انرژی هسته ای مّهم ترين نوع انرژی برای 

 . رشيد به انرژی حرارتی استميکند نتيجهء تبديل اين انرژی در خو

مرکب از اورانيوم، توريوم و هيدرژن فسيل معدنی که منابع در روی زمين از دوران انفجار بزرگ و ايجاد جهان، 

 .را در روی زمين نشان ميدهنداين منابع و توزيع مقدار و ارزش  VI، VII و  Vجداول. است توليد گرديده است

 

 اورانيوم
 شکستن اتمتوليد انرژی از راه 

 در سطح زمين

 به غلظتهای مختلف وجود دارد
 %0,1فعآل با غلظت 

 قابل استخراج است

 

 توريوم
 توليد انرژی از راه شکستن اتم

 همراه با النتانوئيدها

 )La....Luعناصر (

Ordinalnumber 57...71 

 بصورت ماّده جانبی

 بدست می آيد

 هيدروژن
 )چسبيدن هستکها(

نرژی فوزيونی آب بزرگترين منبع ا

 .است

با کمک ايزوتوپهای هيدرژن، 

 دويتريوم و تريسيوم

 
 فسيل معدنی : Vجدول 
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 يومتوزيع اوران : VIجدول 
 

 U235 Pu239 U332 Th223 

 بهارزش توليد انرژی 
kWh kg-1 

710 · 2.2 710 · 2.2 710 · 2.2 710 · 2.2 

 4.2 · 1014 6.0 · 1016 2.2 · 1017 2.2 · 1017 (kWh)  ذخاير

 طول نيمه عمر
 1010 · 2.0 105 · 2.3 104 · 3.5 109 · 1.0 به سال

 
 ارزش انررژی ناشی از مو،اد راديوآکتيو: VIIجدول 

 

لذا با توجه به .  ارزش انرژی فسيل بيوژن استيکدهم تنها ٢٣۵ نشان ميدهد ارزش اورانيوم VIIه جدول بطوريک

روزافزون مصرف انرژی و رشد جمعيت اين منبع نقش بزرگی را نمی جهان و افزايش  صنعتی –توسعهء اجتماعی 

 نيز استفاده ٢٣٣ اورانيوم و ٢٣٩ تونيومپلومگر اينکه ما از ماّدهء . تواند در آيندهء بشر در روی زمين بازی کند

 .کنيم

 با Th٢٣٢ و U٢٣٨ در طبيعت موجود نيستند بلکه بايد از )U233 ( ٢٣٣اورانيومو )  PU239 ( ٢٣٩اما پلوتونيوم
 . دنزايش، بوجود آيفراگرد  یعنیگرفتن يک نوترون ،

 
238U + n  ➛ 239Pu 

232Th+n ➛ 233U 

 :عمر  که هر دو راديوآکتيوند با نيمه 
 

 238U= 6.5 · 109سال  
 232Th = 2.0 · 1010سال 

 
 : نوترون  بشکل زير دو تکه ميشوندو با گرفتن يکمی باشند 

MeV ٢٠٠ + n دوهستهء جديد     + ٢..٣➛  n + هستهء شکننده 

 در پس انرژی شکستن اتم فقط درصورت استفاده از زايش هسته ای ميتواند سهمی اساسی در تأمين انرژی اوليه
 موضوعی که چه از نظر حفظ محيط زيست و خطرات ناشی از مواّد راديو آکتيو و تروريسم .جهان داشته باشد

خاور ميانه  امريکای شمالی آفريقا امريکای 
 جنوبی

  /آسيا
اقيانوسيه

کشورهای 
سابق شوروی  اروپا

Uran  15.9% 14.1% 6.1% 27.5% 33.9% 2.6% 
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) مانند زمين لرزه و برخورد سنگهای آسمانی با زمين(  وجنگ و اتفاقات و باليای غير مترقبهء زمينی و کيهانی
 .بشر را از اينکار برحذر ميدارد

 

 ادامه دارد
مطلبی که . يعنی چه امکاناتی بشر خاکی دارد تا وضعيت خود را در روی زمين خاکی تثبيت کند. دپس چه بايد کر

 .بخش دّوم اين نوشتار است
 
 

 ٢٠٠۶واحدی مونيخ به سال .     دکتر ن                                                                     
 

 


