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 مقدمه

امروزه به عنوان یک مبحث بسیار مهم و حیاتی در دنیا بر سر  ،زمین و تغییرات اقلیمی ۀافزایش دمای کر

لزوم کاهش  و غیره،نیتروژن  اکسیدکربن، متان،  اکسیدچون دیهم ایخانهگلها است. تولید گازهای زبان

بزرگی است که ذهن بشر را  های گذشته چالشِچنین حذف این گازهای تولیدشده در سالها و همتولید آن

ولی  ،در این زمینه برداریم گامی بزرگشاید هر کدام از ما به تنهایی نتوانیم  است.به خود معطوف کرده

و در این حرکت بزرگ سهیم ریم گامی هرچند کوچک را در این زمینه بردا ممکن هایبا حداقل توانیممی

 باشیم.

حیوانات و گیاهان،  برق، پرورشِ تأمینِدر بخش ساخت و تولید،  ایخانهگلکنید چه میزان گازهای فکر می

 ؟توان تولید این گازها را کاهش دادشود و از چه طریقی میگرمایش و سرمایش تولید می حمل و نقل،

چگونه  به کار گرفت؟ توانمیرا کارهایی چه راه موجود در جو زمین ایخانهگلچنین برای حذف گازهای هم

 آن کرد؟ گزینجایهای دیگری را و انرژی دست کشیدهای فسیلی توان از مصرف سوختمی

 در جهان ایخانهگلمیلیارد تن گازهای  51تولید سالیانه  به صفر رساندنِ

این عدد هر سال در حال افزایش است  متأسفانهمیلیارد تن عدد بزرگی است.  51اقلیمی  تغییراتِ  در مبحثِ 

 ینکاکه هم ،زمین خواهد شد ۀکر درباعث ایجاد تغییرات اقلیمی مخربی  ،و اگر فکری به حال آن نشود

کنیم. رساندن این عدد به صفر سالی مشاهده میهای سهمگین، سیل و خشکهایی از آن را مانند طوفاننشانه

بسیار دشوار، اما قابل اجرا است. شاید بهتر باشد بگوییم کاری است که باید انجام شود و  یو حتی منفی کار

 ت.اسخوردهچون سرنوشت بشریت با این مسئله گره  ،توان عبور کرداز آن نمی

های مختلفی مانند استفاده از باشیم، خواهیم دید که هر یک از ما در بخشمان داشتهاگر نگاهی به اطراف

وسایل برقی، پرورش حیوانات و کاشت گیاهان، ساخت و سازهای صنعتی و ساختمانی، حمل و نقل افراد و 

هستیم. ما در حال حاضر برخی از  ایخانهگلکاالها و خیلی از موارد دیگر روزانه در حال تولید گازهای 

تری روی طراحی و ولی باید تمرکز بیش ،در دست داریم ایخانهکاهش گازهای گلرا برای  ی الزمابزارها

 این مسئله را محقق کنیم. 2050ال ساخت ابزارهای نوین در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم تا س

 توانند کمک بزرگیباد و خورشید می چونهمتفاده از منابع تجدیدپذیری است، اسبا مطالعاتی که انجام شده

 عنوانِ ها به آن ۀبرای گسترش استفاده از این ابزارها و توسع متأسفانهبرای حل این مشکل باشند، اما 

البته درست است که استفاده  کنیم.کافی تالش نمی ۀمحیط زیست به انداز ۀکنندمنابع آلوده برایی گزینجای

نکند، زیرا خورشید  تأمینممکن است انرژی مورد نیاز ما را به طور کامل  به تنهایی هاقبیل انرژی از این
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تواند های پاک میدرست و مناسب از این قبیل انرژی ۀوزد، ولی استفادتابد و باد همیشه نمیهمیشه نمی

 کند.کم ما را به این هدف بزرگ نزدیک کم

شود. حتی اگر موفق به کاهش میآن وارد  آرامیبه آب حمامی است که  تصور کنید که اقلیم همانند وان

ای همان فاجعه . این موضوع دقیقا  خواهد شدر و سرریز پُ بالخره وانمیزان جریان آب ورودی به وان شویم، 

 تالش کنیم.ی جلوگیری از وقوع آن کشیم و باید برااست که انتظار آن را می

توجه به  ولی از طرفی با ،استهدر جهان این روند را کاهش داد شیوع ویروس کرونا و بروز مشکالت اقتصادی

های قبل از در مقایسه با سالتری را کم ایخانهگلگازهای در حدود پنج درصد  ،ایجاد رکود اقتصادی

 باالخره زیرا ،ما نخواهد گذاشت ۀچندانی بر روی دغدغ تأثیر یم. البته این مسئلهاهمنتشر کردگیری کرونا همه

 است.ای تولید شدهخانهلگتن گاز میلیارد  48میلیارد تن چیزی در حدود  51به جای 

، تولید مواد های عاری از کربن برای حمل و نقل، تولید برقبه روش در حقیقت ما کلی این است که ۀنکت

های انرژی گزینجایا سرمایش اماکن نیاز داریم و باید انرژی عاری از کربن رگرمایش و  غذایی، ساخت و ساز،

های بلکه به دلیل پیشرفت کشورها در زمینه ،یابدزیرا نه تنها مصرف انرژی در جهان کاهش نمی ،موجود کنیم

 تری نیاز خواهیم داشت.مراتب بیش به انرژی به ،2050شده و افزایش جمعیت تا سال یاد

 ایخانهگلهای گازکاهش  اهمیت

 بنا بر این شوند.کنند و باعث افزایش میانگین دمای سطحی زمین میگرما را محبوس می ایخانهگلگازهای 

 ایخانهگلزمانی که گازهای  یابد.تر باشد، دما نیز افزایش میبیش ایخانهگلقدر که مقدار گازهای ههر چ

شده ت زمان با توجه به نوع گاز تولیدمانند. این مدجا باقی میدر آنرا شوند، سالیان زیادی زمین می وارد جوِ

قی خواهد ماند. پس حتی اگر میزان تولید هزار سال در جو زمین با 10بن تا اکسید کردی متفاوت است، مثال  

که با نوآوری  مگر این ،گرم خواهد ماند چنانزمین هم ۀدمای کر ،خود را به صفر برسانیم ایخانهگلگازهای 

از جو زمین  ایخانهگلدد حذف گازهای صو ایجاد ابزارهای جدید این میزان را به مرور منفی کنیم و در 

 باشیم.

تر شدن ادامه دهیم و از گرم ایخانهگلچنان به تولید گازهای هیچ روشی که بتوانیم هم ،به راستی باید گفت

جلوگیری  ایخانهگلتر گازهای شپس در ادامه نه تنها باید از تولید بی وجود ندارد. جهان جلوگیری کنیم،

به  نباید فقطبرگردیم،  . اگر به مثال وانشده را نیز حذف کنیمباید مقداری از این گازهای تولیدبلکه  ،کنیم

 چاه وان را برداشته و به جریان آب اجازه درِامید داشته باشیم، بلکه باید  قطع جریان آب ورودی به وان چشم

 دهیم تا از وان خارج شود.
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و متان نیتروژن است، اما گازهای دیگری مانند اکسید  ایخانهگلترین گاز رایج کربن اکسیدباید بدانید که دی

شوند.  زمین ۀافزایش دمای کرکربن باعث  اکسیددیتر از توانند بیشنیز وجود دارند. بسیاری از این گازها می

تر برابر بیش 120 تا تواندمی اما ،کربن در جو دارد اکسیددیتری نسبت به درست است که گاز متان دوام کم

یرا دما را ز ،تری را برای ما در پی داشته باشدبراثرات مخ تواند. در نتیجه گاز متان میشود افزایش دماباعث 

 دهد.به شدت افزایش می

 کنند؟چگونه عمل می ایخانهگلگازهای 

زمین برای رسد. میبه زمین  اعظم آن کند و بخشعبور می ایخانهگلخورشید از میان اکثر گازهای  نورِ

 دهد تا وارد محیط خألبرگشت می دارد و مقداری از انرژی را مجددا  را نگه نمی ورودی همیشه تمامی انرژی

تر و باعث ارتعاش بیشکند می برخورد موجود در جو ایخانهگلهای گازهای با مولکول شود. اما این انرژی

از  یالبته وجود مقادیر مناسب تر جو زمین است.گرم شدن بیش علتد که همین امر شوها میاین مولکول

سرد  رقددر غیر این صورت زمین آن .دشود تا زمین گرم مانده و قابل سکونت باشای باعث میخانهگلگازهای 

 ند.امشد که دیگر اثری از حیات در آن باقی نمیمی

 محیطیهای زیستزمین و فاجعه افزایش گرمای

حداقل یک  ۀزکنون، دمای زمین را به اندا از دوران پیش از صنعتی شدن تاباید به این نکته توجه کرد که ما 

 افزایش دمای بین احتماال  2050سال تا  به همین شکل ادامه دهیم،و اگر ایم گراد افزایش دادهسانتی درجه

 خواهیم داشت.را گراد سانتی ۀدرج 8تا  4نیز افزایش دمای بین  2100سال گراد و تا سانتی ۀدرج 3تا  5/1

زمین  ۀزیرا با افزایش دمای کر ،بار و مخرب خواهند بوداال اشاره شد، این تغییرات فاجعههمان طور که در ب

ها شدت است(، طوفانزیر آب رفتهبه هایی از کشور بنگالدش بخش اکنون سطح دریاها باالتر خواهد آمد )هم

تری آتش ها با شدت بیشد شد، جنگلنتر خواهتر و بیشمخرب دتری خواهند گرفت، سیل و گردبابیش

ها و محصوالت غذایی و در نهایت باعث افزایش تر سازهیشاین موارد باعث تخریب ب ۀخواهند گرفت و هم

 ۀکر گرادِ سانتی ۀدرجافزایش دمای دو  بر اساس یک پژوهش، برای مثال،تلفات انسانی در جهان خواهد شد. 

درصد کاهش  18درصد و حشرات را  16درصد، گیاهان را  8داران را جغرافیایی مهره ۀتواند دامنمی زمین

درصد کاهش پیدا کند که این مسئله امنیت  50تواند تا حدود چنین تولید محصوالت غذایی میهم دهد.

 خواهد کرد. رو هب زمین را با خطری جدی رو ۀغذایی کر
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 گرمازدگی و تغییرات اقلیمی ۀرابط

باشید نظر داشته . این نکته را باید درکار دارد و دیگری خواهد بود، زیرا با رطوبت سر ۀگرمازدگی نیز مشکل عمد

تواند مقدار مشخصی از بخار آب را در خود نگه دارد و زمانی که این میزان به باالترین حد خود که هوا می

بدن انسان  کهبا توجه به این .تری را جذب کندبیش تواند رطوبتدیگر نمی ،برسد و هوا از بخار آب اشباع شود

اگر این میزان رطوبت در هوا اشباع شود، دیگر بدن قادر  کند،میبرای خنک نگه داشتن خود از تعرق استفاده 

 ،نخواهد بود و دمای بدن باال باقی خواهد ماند تا جایی که پس از سپری شدن چند ساعت خودبه خنک کردن 

بر اساس  توان گفت کهمیتر به این موضوع پی ببرید، که بیش برای این رد.انسان از شدت گرمازدگی خواهد مُ

پنج  تا 2100و تا سال  19-یدکوو ۀبه انداز دقیقا  2050سال تا  تواندمی شده، تغییرات اقلیمیقیقات منتشرتح

 باشد. تربارمرگ برای بشر این بیماریبرابر 

 های فسیلیسوخت

به  در زندگی کنونی ما مربوط به آنتمامی موارد  تأثیر درکبه قدری فراگیر هستند که  های فسیلیسوخت

توان به صورت روزانه در مسواک، را می تأثیر این ، کار دشواری است.ایخانهگلگازهای  ۀتولیدکنندعنوان 

اماکن  سیستم سرمایشی و گرمایشیِ ها، مصالح مورد استفاده در بناها، نان، همبرگر، لباس، وسایل نقلیه، جاده

میلیارد گالن نفت  4روزانه بیش از ورت در جهان به ص که این نکته توجه کنید هدیگر یافت. ب و موارد بسیارِ 

توان ، نمیاستفاده به این حد باال است زمانی که حجمد. شوهای مختلف از آن استفاده میاستخراج و در بخش

 لید و استفاده از آن متوقف شود.توقع داشت که در یک زمان تو

 نیاز امروز ما ،تحول در انرژی

تحول در انرژی به دلیل  راهمیت است. این سیرِ بسیار پُ ،آن نیاز داریم ایجاد تحول در انرژی که ما امروز به

 است،های فسیلی بسیار عملیاتی . این مسئله در انرژیاستتر بودهتر و قویهای ارزانرفتن به سمت انرژی

ند اهصفحات خورشیدی هنوز نتوانست دیگر، از سوی قیمت، امارانرژی است و هم ارزانیار پُزیرا هم سوختی بس

ها به کنون تنها بازدهی آن تا ،سیلیکونی های خورشیدیِاز ابتدای ساخت این سلول به بازدهی باالیی برسند.

 کافی نیست. یگزینجایبرای  است که حقیقتا درصد رسیده 25

 المللی برای کاهش تولید کربنهای بینهمکاری

 است که به شدت دشوار است. مخصوصا  های جهانیایجاد همکاریچالش دیگری که در این مسیر وجود دارد، 

انتشار کربن را متحمل شوند. اگر قرار است این کار انجام  کردنِ محدود  ۀکه هزین مها تقاضا کنیاگر از آن
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 کشورِ  190بیش از که در آن  توافق پاریسکار را با هم انجام دهند. شاید ۀ کشورهای جهان باید این هم ،شود

ولی اجرایی کردن مفاد این توافقات و تالش  ،آیدبزرگی به شمار ، دستاورد اندبه این مسئله اذعان کرده جهان

 ها نیست.زدایی به همین سادگیکشورها برای کربن

 قدر است؟چهای در هر بخش خانهمیزان تولید گازهای گل

شود را در نظر باید عاملی که باعث تولید این گازها می ،شودای میخانهتولید گازهای گلزمانی که صحبت از 

عوامل اصلی تولید  مردم جزو تر در بین عمومِها در این زمینه بیشتنها تولید برق و اتومبیل متأسفانهبگیریم. 

درصد این مسئله  16نقل تنها شوند، در صورتی که باید بدانید بخش حمل و ای شناخته میخانهگازهای گل

خواهید دید که هر  ،ولی اگر نگاهی به جدول زیر بیندازید ،شاید کمی تعجب کرده باشیدرا بر عهده دارد. 

 کنند. ای تولید میخانهبه چه میزان گازهای گل ،هاکدام از بخش

 %31 ساخت و تولید )سیمان، فوالد، پالستیک(

 %27 برق تولید

 %19 گیاهان و حیوانات برای مصارف خوراکی پرورش

 %16 های باریها و کشتیاها، کامیونهواپیمها، شامل اتومبیل نقل و حمل

 %7 اماکن گرمایش و سرمایش
 

 یابی به برق پاککارهایی برای دستراه

توان با زیرا می ای مربوط به تولید برق است،خانهدرصد تولید گازهای گل 27خبر خوش این است که مقصر 

این بخش عظیم را برطرف کرد. درست است که تولید برق پاک به تنهایی ما را به انتشار  ،ی برق پاکگزینجای

 شود.این مسئله محسوب می حل ولی این موضوع قدم مهم و کلیدی برای ،رساندصفر نمی

 ،مصرف آن شهر یک نیروگاه درست کرد ۀتوان به اندازبرق یک شهر نمی تأمینالبته باید توجه داشت که برای 

تابد و خورشید همیشه نمی غیردائمی هستند. مثال   دیگر زیرا برخی از این منابع انرژی موجود دائمی و برخی

توانند همیشه و به های سوخت فسیلی میای یا نیروگاهولی یک نیروگاه انرژی هسته ،وزدباد همیشه نمی

توانند حداکثر تا های بادی و خورشیدی میظرفیت نیروگاه ،اساس برآوردهاساعته کار کنند. بر  24صورت 

 ها استفاده کرد.برق مورد نیاز باید از سایر انرژی ۀبقی تأمیندرصد را پوشش دهند. پس برای  30
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 توانیم تولید کنیم؟برق میقدر چه در یک مترمربع

کند. شاید در دید اول فضا برای شغال میتری را اِفضای بیش ،های تولید برقکه برخی از نیروگاه باید بدانید

ولی در واقع این چگالی تولید برق است که برای ما مهم خواهد بود. جدول زیر به  ،ما زیاد اهمیت پیدا نکند

 است.قدر چه هابازدهی هر کدام از نیروگاه ،سطح مشخصیک گوید که در ما می

 وات بر مترمربع منبع انرژی

 10000-500 های فسیلیختسو

 1000-500 ایهسته

 20-5 خورشیدی

 50-5 برق آبی )سدها(

 2-1 باد

 1تر از کم منابع گیاهیچوب و دیگر 
 

است،  انرژی بادتر از مناسب خورشیدی انرژی باشید که این مقایسه به این معنی نیست که مثال توجه داشته

 ها استفاده کرد.توان از آنیط محیطی خاصی مینکته دقت کرد که از هر کدام در شرا بلکه باید به این

 مثبت و منفی سبزِ بهایِ

تر از منابعی مانند کارهای عاری از کربن بسیار گراناهمیت است که در حال حاضر اکثر راهراین نکته پُ

گذاری ساز را با عنوان بهای سبز ناممنابع کربنهای فسیلی است. ما این اختالف قیمت بین منابع پاک و سوخت

تر از سبز ارزان های، یعنی سوختکنیم. موارد بسیار کمی وجود دارد که بهای سبز آن منفی باشدمی

های حرارتی به جای کولر ی پمپگزینجایبا  ،کننده تمام شود. به عنوان مثالهای فسیلی برای مصرفسوخت

ها را کاهش دهید. البته این فناوری شاید در دنیا هم اکنون در حال استفاده زینهتوانید این هو بخاری می

این  های قدیمی خود را کنار بگذارند و به سمتمردم فناوری ۀکشد که همها طول میولی سال ،باشد

  جدید تمایل پیدا کنند.های فناوری

 کنیم؟ تأمین را برق چطور

ق آبی مزایای های برق آبی بود. برمنبع اصلی تولید برق از نوع نیروگاه ،از آندر ابتدای پیدایش برق و استفاده 

زیرا عالوه بر  ،ولی ایجاد سد باعث مشکالت زیاد زیست محیطی خواهد شد ،قیمت استزیادی دارد و ارزان 

باعث  ،ود داشته باشدجها و حیات وحش، در صورتی که کربن زیادی در خاک منطقه وگاهجایی سکونتهجاب
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در مکانی  دهد،ها نشان میپژوهش ،شود. به همین دلیلتبدیل آن به متان و آزادسازی آن به جو زمین می

 ،است را به نوعی جبران کندآزاد شده تواند تمام متانی که به این دلیلکه بشود، قبل از اینکه سد ساخته می

. در ضمن سد استسوختی مانند زغال سنگ بدتر از  کشد که این مسئلهمی نیم قرن یا حتی یک قرن طول

 پر آبی وجود داشته باشد. ۀتوان حرکت داد و باید در مکانی ساخته شود که در آن منطقه رودخانرا نمی

برای تولید  ،که مدنظرتان هست ایطهها در هر نقتوان از آنهای فسیلی این محدودیت را ندارند و میسوخت

است که استفاده رق تولید کرد. تحقیقات نشان دادهآن ب ۀو به وسیل کرد استفاده چرخاندن توربینبخار آب و 

تر برابر ارزان 200حداقل  2000در سال قدر ارزان شد که  آن به مرور های فسیلی برای تولید برقاز سوخت

 تولید شد.برق  1900از سال 

 میزان تولید برق در جهان منبع انرژی

 %36 زغال سنگ

 %23 طبیعیگاز 

 %16 برق آبی

 %11 تجدیدپذیر

 %10 ایهسته

 %3 نفت

 %1 سایر
 

های فسیلی به عنوان منابع انرژی برای تولید برق هستند. استفاده از سوخت ،ترین دلیل ارزان بودن برقمهم

ۀ به وسیلاست تا بیش از دو سوم برق جهان ها باعث شدهرسی زیاد و ارزان بودن قیمت این گونه سوختدست

 شوند. تأمینها این سوخت

به همین دلیل  ،ای مانند آمریکا و کشورهای اروپایی پایین است سبز در کشورهای پیشرفتهخوشبختانه بهایِ

زدایی هستیم، کربن 2021شود. در حال حاضر که در سال تر میبه روز بیش زتمایل استفاده از برق پاک رو

این  ۀدرصدی مواجه خواهد شد که این نوید بسیار خوبی برای ادام 20یش بهای برق اروپا تنها با افزا ۀاز شبک

 روند است.

برای  را الزم ۀکشورها منابع تجدیدپذیر عظیمی در اختیارشان نیست یا سرمای ۀالبته باید توجه کرد که هم

به این نکته توجه کرد  ولی باید جدیدپذیر در اختیار نداشته باشند،های تهای جدید برای انرژیساخت نیروگاه

 ،باید همیشه سوخت خریداری کنند ،دنهم که ارزان باشقدر چه هر ،های گازیهایی مانند نیروگاهکه نیروگاه
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ها را کنند. پس هر چه مقیاس این نیروگاهتفاده میساهای رایگان و خورشیدی از انرژی های بادیولی نیروگاه

 د شد.نتر خواهزاندر بلندمدت ار مطمئنا  ،افزایش دهیم

به جایی که  ،استپاک را از جایی که تولید شده از انرژیِ زیادی، مجبوریم حجم شداشاره  که قبال  طور همان

رهزینه پُ بر وی زمان. این کار نیازمند ساختن خطوط انتقال برق جدید خواهد بود که کارانتقال دهیم ،نیاز است

خطوط انتقال  قدر چه هر مسلما  اگر بخواهیم آن را از مرزهای کشورهای دیگر عبور دهیم. مخصوصا  است،

دلیل انتقال و نهایی برق به  ۀ، یک سوم هزینحقیقت. در یابدافزایش میتری بسازیم، قیمت برق هم برق بیش

 .توزیع است

های فسیلی و گران بودن ساخت ارزان بودن سوخت ،برق پاک تأمیناصلی ما در  ۀسئلاما باید بدانیم که م

نیاز است. همان طور که اشاره  اصلی غیرمنقطع بودن برق مورده مسئلۀ بلک ،های انتقال و توزیع نیستشبکه

های منقطع برای از این گزینه پس اگر بخواهیم صرفا   ،وزدتابد و باد همیشه نمیشد، خورشید همیشه نمی

لزوم بتوانیم به نوعی ذخیره کنیم تا در مواقع شده را باید بتوانیم این برق تولید ،فاده کنیمانرژی برق است تأمین

 استفاده کنیم. ،وزدتابد و باد نمیمواقعی که خورشید نمی تأمینبرای  شدهاز این برق ذخیره

توان متوجه شد میکه در یک نگاه استفاده از باتری برای این کار است  ،رسداولین چیزی که به ذهن ما می

برقی خاص. برای  ۀنه یک وسیل ،چون صحبت از برق یک شهر است ،که این کار در حال حاضر شدنی نیست

های استفاده کرد یا باتری ،شودهایی که برق منقطع میهای منابع فسیلی برای زمانتوان از برقحل میراه

ابر برق رۀ این کار بیش از سه بجه داشت که هزینولی باید تو .به کار گرفتبرای استفاده در شب  را عظیم

شده در روز خواهد بود که از نظر اقتصادی به صرفه نیست. عالوه بر وجود روز و شب برای انرژی تولید

خورشیدی، تغییرات فصول نیز مزید بر علت خواهند بود. باد هم همین مسئله را دارد و با توجه به تغییرات 

 فاوت عمل کند.تواند بسیار متفصلی می

استفاده  ،پس .مصرف برق در جهان حداقل دو تا سه برابر خواهد شد ،2050است که تا سال بینی شدهپیش

د. برای کن ایخانهگلتواند کمک زیادی به کاهش قابل توجه گازهای های پاک برای این منظور میاز انرژی

 تری برویم. تر و با بازدهی بیشاین کار باید به سمت ساخت صفحات خورشیدی و بادی ارزان

 کربن از عاری برق تولیدهای راه

 انرژی خورشیدی

های خورشیدی وارد بازار شدند. این سلول 1970 ۀدر ده یستالیکر یِکونیلیس یِدیخورش یهاسلولاولین 

امروزه  ،قرن اخیرم در علو رفتبا پیشتبدیل به برق کنند.  درصد انرژی دریافتی خود را 15ند توانستتنها می
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توانند انرژی درصد بیشتر نمی 33تا  ولی از نظر تئوری این صفحات نهایتا  ،استدرصد رسیده 25این عدد به 

 بسیار مفید باشد.  برای ما تواندهمین میزان هم می رسیدن به خورشیدی را تبدیل به برق کنند که البته

های فسیلی تمام تر از سوختکمی گرانانرژی خورشیدی  برق از تولید ۀهزین درست است که در حال حاضر

. اندتر شدهبرابر ارزان 10 با  یتقر 2020تا  2010از سال  یدیخورش یهاسلولولی باید بدانید که  شود،می

ای که نیاز به که برای تولید برق از انرژی خورشیدی به هیچ مواد اولیه کنیماین نکته نباید فراموش  ینچنهم

مدت را در بلند اقتصادی مهم و حیاتی ۀاحتیاجی نخواهیم داشت و همین امر صرف ،یداری یا تولید آن باشدخر

 خواهد داشت.در پی 

 ایهسته شکافت

 24تواند ای کافی است. این منبع انرژی تنها منبع انرژی عاری از کربن است که مییک جمله برای برق هسته

درصد و  70خاکی و در مقیاس بزرگ برق تولید کند. فرانسه با  ۀاز کرساعته و در هر فصلی و هر قسمتی 

رین سهم را در دنیا دارند. اگر نگاهی به میزان مصالح مورد نیاز تای بیشدرصد تولید برق هسته 20آمریکا با 

یر رقبای گوی سبقت را از سا ،ای با اختالفهای پاک داشته باشیم، انرژی هستهبرق در بین انرژی تأمینبرای 

بادی و خورشیدی نیاز به مصالح  یاهدرصد نسبت به انرژی 20تا  10د چیزی در حدو گیرد، زیراخود می

 دارد. 

خود را دارند و ساخت آن بسیار گران تمام  ۀای مشکالت عمدهای هستهنیروگاه ،دانیدالبته همان طور که می

های اتمی توان برای ساخت سالحشود، از آن میمی شود، خطای انسانی در آن باعث بروز حوادث ناگواریمی

 باید توجه داشت که تاالبته سازی آن دشوار است. کند و ذخیرههای خطرناک تولید میاستفاده کرد، زباله

در این آمار زغال ای تعلق دارد. درصد مرگ و میرهای ناشی از تولید برق به انرژی هسته 07/0کنون تنها 

ترین تلفات انسانی را در این حوزه به خود درصد بیش 8/2درصد و گاز با  4/18درصد، نفت با  6/24سنگ با 

 اند. اختصاص داده

ترین اند. مهمنهاد کردههایی را پیشمندان و مهندسان راهای، دانشمربوط به شکافت هستهمشکالت  برای حلِ

است که یک ابررایانه در واشنگتن ساخته شده ۀبه وسیلاین راکتور  کارها طراحی راکتور تراپاور است.این راه

این حوزه را برطرف کند.  ۀتواند مشکالت عمدراکتور موج متحرک به الگویی دست یافته است که می ۀبه وسیل

، به همین دلیل، تولید کندای کار میهای هستهشده از سایر نیروگاههای تولیدزباله ۀاین راکتور به وسیل

ت تمام اتومات بودن عملیات این راکتور احتمال خطای به عل چنینای آن بسیار پایین است. همهستههای زباله

های پرتوزایی برای جلوگیری از انفجار احتمالی در این راکتورها از سوخت ضمنا رسد. انسانی آن به صفر می

ای را شوند و واکنش هستهمی بیش از اندازه، منبسط شود که در صورت گرم شدنِ هایی نگهداری میدر پین

این  ،نیروگاه کند. البته به دلیل عدم مجوز برای ساخت اینحد جلوگیری می کند و از گرم شدن بیش از
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قابلیت اجرایی پیدا خواهد  ،نه چندان دور ۀولی در آیند ،استسازی شدهها پیادهدر حد ابررایانه موضوع فعال  

 کرد.

 ایهسته جوشیهم

دیگر زمان الزم دارد تا به تولید  ۀاما حداقل یک ده ،دار استای که بسیار آیندهاز انرژی هستهنوع دیگری 

کند. می تأمینجوشی همان فرایندی است که انرژی خورشید را همای است. جوشی هستهبرق منجر شود، هم

کنند تا به به شدت گرم میشود. این گاز را روع میشروند آن بدین شکل است که با یک گاز مانند هیدروژن 

کنند که به هم برخورد و جوش چنان سریع حرکت میگراد برسد. در این دما ذرات آنسانتی ۀمیلیون درج 50

شوند و در این فرایند انرژی به هلیوم تبدیل می ،خورندخورند. وقتی که ذرات هیدروژن به هم جوش میمی

  برق استفاده کرد.تولیدِ  توان از آن برایشود که میزیادی آزاد می

زیرا با عناصر قابل دسترسی  ،درخشانی دارد ۀگاهی قرار دارد، اما آیندجوشی هنوز در فاز آزمایشاگرچه هم

نیاز برای آن ارزان و فراوان است. نوع هیدروژن مورد نیاز برای  کند و سوخت موردمانند هیدروژن کار می

، آب دریا است. گیرند و چیزی که ما برای استفاده زیاد داریماز آب دریا میها را استفاده در این نوع نیروگاه

چنین تری هستند و همرتوزایی بسیار کمای دارای پهای تولیدشده در این نوع از انرژی هستهزباله چنینهم

مانند. ای که صدها هزار سال پرتوزا هستند، تنها چند صد سال پرتوزا باقی میبرخالف نوع شکافت هسته

ای وجود ندارد که از کنترل خارج شود و این موضوع جوشی هستهای نیز در همزنجیره واکنشِ  چنینهم

ها این است که نیاز به انرژی بسیار رساند. تنها عیب بزرگ این نوع نیروگاهخطرات این انرژی را به حداقل می

 باید صرف آن کنید. ،آوریدی که به دست میتر از آن انرژبیش اکثر اوقات ،به همین دلیل .زیادی دارد

ۀ اروپا است همکاری بین شش کشور اتحادی ۀپروژ ،ای که در حال ساخت استدر این زمینه بزرگترین پروژه

آغاز به کار  2010اند. این پروژه در سال گاهی مربوطه را در جنوب فرانسه ساختهسیسات آزمایشکه تأ

بتواند برق اضافی در حدود ده برابر برقی که نیاز دارد را برای مصرف تولید  2030در سال  و احتماال است کرده

 ای باشد.خانههش تولید گازهای گلترین دستاوردهای بشر برای کاتواند یکی از بزرگکند. این اتفاق می

 بادهای فراساحلی

 توان از بادهای فراساحلی که معموال  دریا هستند، می هرهای بزرگ نزدیک ساحلِکه بسیاری از شبا توجه به این

ساز خواهد شد. تر مشکلموضوع منقطع بودن آن در این مورد کم . به همین دلیل،استفاده کرد ،دائمی هستند

 درصد رشد داشته است. 25 سالیانه از بادهای فراساحلی استفاده ، به طور میانگینشدهبا توجه به آمارهای ارائه

اند. گذاری بسیار خوبی در این حوزه انجام دادهل حاضر کشورهایی مانند انگلستان و چین سرمایهدر حا

 بادهای فراساحلی باشد. ۀکنندترین مصرفکشور چین بزرگ 2030شود تا سال بینی میپیش
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 زمین گرمایی

های داغی وجود دارند که سنگ ،کیلومتر 6/1متر گرفته تا  30دانید، در اعماق زمین از همان طور که می

توان آب را با فشار این هدف می یابی بهدست ها برای تولید برق عاری از کربن استفاده کرد. برایاز آنتوان می

باریک دیگری  ۀها را جذب کند و از حفرآب گرمای سنگجا ها پمپاژ کرد تا در آنزیاد به سمت این سنگ

 برق تولید کرد. به وسیلۀ آن ند یا از طریق دیگریوربین را چرخاتا بتوان با آن یک تبیرون آید 

هایی که برای این کار ایجاد چاه درصدِ 40نقاط ضعف خود را دارد، زیرا حدود  ،از این طریق اما استخراج گرما

به خصوص ر مناطق خاصی در جهان این نوع انرژی تنها د ،به غیر از اینمانند. بدون استفاده باقی می ،شوندمی

 در دسترس خواهد بود. ،ها فعال استفشان آناطقی که آتشمن

 برق ۀذخیرهای ابداعی برای روش

 هاباتری

های همراه و وسایل الکترونیکی مانند گوشی ۀیونی که امروزه در هم-های لیتیوموری باتریافزایش بهره

 ۀمندان پس از بررسی همچون دانش ،به نظر خیلی سخت خواهد بود ،گیردها مورد استفاده قرار میتاپلپ

ای به غیر از این مواد برای تولید باتری پیدا رسد که مادهفلزات تنها به این ترکیب رسیدند و بعید به نظر می

زایش ابد و انتظار افیها به کندی افزایش میوری این نوع باتریکنند. به همین دلیل است که افزایش بهره

کند تا بتوان مندان روی فلزات مایعی کار میالبته به تازگی یکی از دانش توان داشت.ها را نمیزیادی در آن

رسانی در تر را ذخیره و سپس مصرف کرد. درست همان چیزی که ما برای برقتر و سریعانرژی بسیار بیش

 سطح یک شهر به آن نیاز داریم.

 ایذخیره-اینیروگاه تلمبه

وزد، آب را به تابد یا باد با سرعت زیاد میتاب در اوج خود میفیعنی آ ،در این روش زمانی که برق ارزان است

آب را به سمت پایین تپه هدایت  ،کند، سپس زمانی که برق ذخیره نیاز شدیک مخزن در باالی تپه پمپاژ می

 کنند. و از آن برای چرخاندن توربین به منظور تولید برق استفاده می

کند و آن است. این شرکت آب را به زیر زمین پمپاژ میبرای این کار ارائه کرده جدیدای شرکت دیگری ایده

برای چرخاندن توربین، آن را آزاد  مثال   ،دارد و در زمانی که بخواهند از آن استفاده کنندرا تحت فشار نگه می

ای از زمین در باالدست دیگر مشکل تجهیزات باال دستی و وجود نقطه ،سازی شودکنند. اگر این ایده پیادهمی

 باشد. حوزهتواند تحول شگرفی برای این شود که میحذف می
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 سازی حرارتیذخیره

ای خاص استفاده کرد و توان از آن برای گرم کردن مادهمی ،شوددر این روش زمانی که برق ارزان تولید می

از آن حرارت برای تولید برق از طریق موتورهای حرارتی استفاده  ،تری نیاز استسپس وقتی که به برق بیش

ی قابل قبول نسبتا  بازدهی توان گفتکنند که میدرصدی کار می 60تا  50کرد. این گونه موتورها با بازدهی 

به تازگی این  دد این هستند که این میزان از بازدهی را به باالترین حد برسانند.صمندان در . دانشدارد

 ی برسانند.حد باالترمذاب این بازدهی را به  تفاده از نمکِ سااند با مندان توانستهدانش

 قیمتهیدروژن ارزان

اکسیژن و  گیرند که این دو گاز معموال انرژی خود را از یک واکنش شیمیایی بین دو گاز می هامعموال  باتری

انرژی  به وسیلۀشده  تولیدتوان از برقِ می ،. به همین دلیلخواهد بودها آب هیدروژن است که تنها فراورده آن

های سوختی هیدروژن تولید و آن را تحت فشار ذخیره کنیم و در زمان مورد نیاز از آن در باتری ،آفتاب و باد

 استفاده کنیم.

به میزان  چنینست. همبر اای هزینهمشکل این روش این است که تولید هیدروژن بدون انتشار گازهای گلخانه

زیرا در ابتدا باید برای تولید هیدروژن از برق استفاده کرد  ،بازدهی الزم را ندارد هاآن هابرق در باتری ۀذخیر

ژی در حین انجام این کار. برق به کار گرفت. این مسئله یعنی اتالف انر و سپس هیدروژن را برای تولیدِ

های زیرا مولکول ،آن نیز دشوار خواهد بود ۀذخیر ،گاز سبکی است که هیدروژنبا توجه به این چنینهم

از  محفظه که معموال   ۀتوانند از بدنمی ،رندیگزمانی که تحت فشار قرار می ،کوچک بودنهیدروژن به دلیل 

 عبور کنند. ،فلزات هستند

 ایخانهی دیگر به منظور کاهش گازهای گلهانوآوری

 جذب کربن

ولی قبل از انتشار  ،های فسیلی برق تولید کنیمتفاده از سوختساهای قدیمی با همان روش توانیم ازما می

یم. البته چندین توانیم جذب یا ذخیره کنهای مختلفی میبه روش را هاآن ،زمین ای به جوِ خانهگازهای گل

تفاده ساها تر از آنکم ،دارندهای باالیی را در بر اما چون هزینه ،هایی وجود دارنددستگاه دهه هست که چنین

توانند جذب کنند که رقم مناسبی برای این کار درصد از این گازها را می 90ها تا شوند. البته این دستگاهمی

شود، تعداد اندک شماری به سراغ برق نمی ۀکنندهای تولیدتکولی چون از این کار چیزی عاید شر ،است

 اند.رفتهها آن
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 ترمصرف کم

ها برای تری نیاز دارد و انسانچون جهان روز به روز به برق بیش ،گو نباشداین روش خیلی پاسخشاید 

پاک باید در درصد  100کنند. ولی برای رسیدن به برق تری را مصرف میبرق بیش ،تربیش یابی به رفاهِدست

ما را با این شاخص  ۀد فاصلتری مصرف کنیم. پس مسلما  هر موردی که بتوانتوانیم برق کمهر کجا که می

 مفید خواهد بود. ،کاهش دهد

 کنیم؟چطور محصوالت را تولید 

زدگی، ضدپوسیدگی و غیرقابل در برابر زنگ تتوان به مقاومهای آن میشناسید. از ویژگیشما می ۀبتن را هم

شوند. ها از بتن ساخته میاست که امروزه بخش زیادی از ساختمان لیلاشتعال بودن آن اشاره کرد. به همین د

ان گفت که ما توشود. ولی در کل میتفاده میساخت و ساز آن ای نیز از بتن برای سآب سدهای برق چنینهم

 کنیم.تفاده میسادر جهان بتن زیادی 

سازی، وسایل ساختمانی، خودروسازی، کشتی مختلفِ از فوالد نیز به وفور در صنایعِ ،عال.وه بر سیمان و بتن

کنیم. فوالد به دلیل ارزان بودن و مقاومتش بسیار مورد های موادغذایی و غیره استفاده میانگی، قوطیخ

گردهای از فوالد به عنوان ابزار کمکی بتن به صورت میله زدر ساخت و سا چنینگیرد. هماستفاده قرار می

 را دوچندان کند. شود تا مقاومت بتنفوالدی استفاده می

بازی گرفته انگیزی هستند که در لباس و اسبابها مواد شگفتنیز که دیگر گفتن ندارند. پالستیکها پالستیک

، ها از شهرت خوبی برخوردار نیستندروند. درست است که پالستیکهمراه به کار می هایدروها و گوشیوتا خ

 دگی امروز بشر دارند. نفواید بسیاری در ز انصافا ولی 

 گیرد. رار میستفاده قاساختمانی و صنعتی مورد  ،اییرکاربرد است که در صنایع غذشیشه نیز از مواد پ

ها، قطارها ابه، هواپیماشهای نومانند قوطی یآلومینیوم هم از دیگر فلزاتی است که در بسیاری از ابزارها و وسایل

 دی دارد. ایو غیره کاربرد ز

جدا نشدنی از زندگی مدرن امروزی است  وسازیم که جزمی در کل منظور ما این است که ما کاالها و ابزارهایی

تر ، چون با ثروتمندیابدیها را حذف کنیم. تازه روز به روز مصرف این قبیل مواد نیز افزایش متوانیم آنو نمی

 مصرف این گونه مواد افزایش خواهد یافت.  یبخش تقاضا برا ،جهان در و افزایش جمعیت شدن

ولی به اقلیم آسیبی نرساند. ما در  ،توان این مواد را تولید کردطور میه آید که چیحال این سوال پیش م

 یها را به شکلتوان آنطور میه پردازیم تا بدانیم چاصلی یعنی پالستیک، فوالد و بتن می ۀجا به سه ماداین

 تولید کرد که به اقلیم ما آسیبی وارد نشود.
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توان با ذوب کردن آهن از آهن جدا کرد و سپس کمی کربن به آن افزود. میبرای تولید فوالد باید اکسیژن را 

گراد و در حضور اکسیژن و با نوعی زغال سنگ به نام کُک این کار را درجه سانتی 1700دماهای باالی  در

آهن  دار کمی کربن باشود. البته در این میان مقسازی آن میین فرایند باعث تولید کربن و رهاانجام داد. ا

توان گفت که تولید آید. به طور تقریبی میاز این طریق به دست می ،شده و فوالدی که مدنظرمان استتولید

ارزان بودن  کربن. شایان ذکر است که این روش به دلیل اکسیددی تن 8/1یک تن فوالد برابر است با تولید 

 گیرد.تفاده قرار میساها است که مورد آن سال

گیرند. سنگ آهک حاوی ، برای تولید سیمان به کلسیم نیاز داریم که آن را از سنگ آهک میدر مورد سیمان

شود کربن تولید می اکسیددیکلسیم و  ،کلسیم، کربن و اکسیژن است. پس از سوزاندن سنگ آهک در کوره

نجام این کار بلد کسی راه دیگری برای ا ولی دومی را خیر. فعال  ،خت سیمان نیاز داریماکه اولی را برای س

شایان ذکر است که به طور تقریبی به ازای یک تن بتن یک نیست و این روش در همه جا در حال اجرا است. 

 شود.تولید می از این طریق کربن اکسیددیتن 

 شود. در سدۀآن تولید می لِ بَکربن قابل توجهی از قِ اکسیددیپالستیک نیز ماده دیگری است که در این بین 

 ،پالستیک متولد شد. امروزه حدود بیست نوع پالستیک وجود دارد ،رفت مهندسی شیمیبه لطف پیش 1950

ر مختلف دیگری صکربن است. در واقع کربن با عنا اکسیددیها در یک چیز مشترک هستند و آن ولی همه آن

یک چیز مهم وجود  ،دقت کنیداما اگر شود تا پالستیک را به وجود آورد. مثل اکسیژن و هیدروژن ترکیب می

 اکسیددی ،کنیمتولید می را کند. زمانی که ما فوالد و بتندارد که پالستیک را از فوالد و بتن کمی متمایز می

نیمی از کربن درون پالستیک  تقریبا  ،کنیمولی زمانی که ما پالستیک تولید می ،شودکربن تولید و رها می

چون کربن به پیوند با اکسیژن و هیدروژن عالقه دارد و تمایلی به جداسازی خود  ماند. باید بدانید کهباقی می

 کشد.پالستیک صدها سال طول می ۀاز این دو عنصر ندارد، به همین دلیل تجزی

واد دیم. در واقع م، نام برکربن قابل توجهی بودند اکسیددیمهم را که باعث تولید  ۀجا تنها سه مادتا این

اگر تمامی تولید این مواد را در سطح نیوم، کاغذ و غیره همین روند را دارند. شیشه، کود، آلومیدیگری مانند 

شده مربوط به ساخت این مواد ای تولیدخانهتوان گفت یک سوم گازهای گلمی تقریبا   ،جهان حساب کنیم

، اما به تازگی آن سیمان است ترین ماده برای تغییر فرایند تولید، سختشدهبردههستند. از بین این مواد نام

 دادن هستند.های خوبی را در حال پرورشچند شرکت ایده

گام تولید سیمان جذب و قبل شده را در هنکربن تولید اکسیددین است که شده ایهای مطرحیکی از روش

درصد میزان  دهکنون تنها توانسته است  از استفاده در ساخت و ساز آن را به سیمان تزریق کنیم. این روش تا

شده درصد نیز کربن تولید 33بتوان تا اما امید است که از این طریق  ،ای را کاهش دهدخانهتولید گازهای گل

 را جذب سیمان کرد.
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است. در این روش تئوری دارد و هنوز عملیاتی نشده تر جنبهرویکرد دیگری نیز وجود دارد که البته بیش

 ستفادهاین کار ا برای های مختلفشده از نیروگاهکربن جذب اکسیددیو  از آب دریا شود کهنهاد میپیش

درصد  70توان تا اعتقاد دارند که از طریق این روش می ،کنندمندانی که روی این مسئله کار میشود. دانش

 گرفت. در این بخش ای راخانهجلوی انتشار گازهای گل

ئن است. مپاک و مط برقِ ،نیاز داریم چیزی که برای تولید این موادترین اولین و مهم باید گفت که به طور کل

در کل جهان در بخش تولید مصرف  یون حدود یک چهارم انرژی مصرفی برقنجالب است بدانید که هم اک

توانیم برق پاک یا عاری از کربن را به شکل ارزانی تولید و ذخیره کنیم. اگر جا که میشود. پس باید تا آنمی

زیرا روزی خواهیم  ،توانیم مشکل دیگری را به نام پالستیک حل کنیممی ،بتوانیم به این مهم دست یابیمما 

توان ایم. این روش میآن را تولید کرده هاهکنیم که از سایر کارخان یتوانست پالستیک را تبدیل به چاه کربن

توانیم را به خوبی در کنار هم بچینیم، می های پازلروش مناسبی برای حذف کربن باشد. اگر بتوانیم این تکه

یعنی بتوانیم کربن موجود در هوا را بگیریم  ،به طور سادهانتشار کربن را ابتدا صفر و سپس حتی منفی کنیم. 

 استفاده کرد. بدون انتشار ها بتوان از آنو در یک بطری پالستیکی آن را جای دهیم که برای قرن

 دهیم؟پرورش گیاهان و حیوانات را چگونه 

ترین عوامل انتشار گازهای از مهم بشر غذای تأمینپرورش حیوانات، کشاورزی و قطع درختان به منظور 

البته د. گیرای را در بر میخانهدرصد از کل گازهای گل 19شود که حدود زمین محسوب می ای به جوِخانهگل

بلکه  ،سید کربن نیستاکغذا جزو عوامل مهم تولید دی تأمینباید بدانید که پرورش گیاهان و حیوانات برای 

بزرگترین نقش را در تولید گاز متان بر عهده دارد. جالب است بدانید یک مولکول گاز متان در یک قرن 

تواند زمین شود. این رقم برای اکسید نیتروز می کربن باعث گرمایش کرۀ اکسیددیول برابر مولک 28تواند می

 کربن باشد! اکسیددیبرابر  265

کربن  اکسیددی نسبت به میلیارد تن 7میزان انتشار گاز اکسید نیتروز و متان بیش از  ،شدهطبق آمارهای ارائه

. شودمی را شامل کشاورزی و پرورش حیوانات بخش ای مربوط بهخانهدرصد گازهای گل 80است و بیش از 

این  ،تربهتر و متنوع ایش جمعیت و افزایش نیاز به تغذیۀافز اگر از هم اکنون فکری برای این موضوع نکنیم، با

ز همین ا ، بایدای را به صفر برسانیمخانهرقم سال به سال افزایش خواهد یافت. اگر بخواهیم تولید گازهای گل

توانیم ونه میغذا، چگ تأمینتولید محصوالت کشاورزی و پرورش حیوانات برای  االن فکر کنیم که در زمینۀ

 ای را به حدی کاهش دهیم که در نهایت صفر شوند.خانهگل یاگازه



  1400 | ناجی فرهاد |غییرات اقلیمی جهانی ای و جلوگیری از تخانهگازهای گل لزوم کاهش

The need to reduce greenhouse gases and to prevent global climate change | Farhad Naji | 2021 

16 | P a g e  
 

های عظیمی به بزرگی پیشرفت نورمن رو به پیشرفتهای پیشدر سال ،که به مشکل بر نخوریمبرای این

تر تولید کند و های درشتدانه و گندمی با که توانست یک انقالب را در عرصۀ کشاورزی ایجاد کند بورالگ

 ایش دهد، نیاز خواهیم داشت.زفها را تا سه برابر ابازدهی آن

لبنیات پرورش داده  گوشت و تهیۀ تأمینبیش از یک میلیارد گاو در جهان برای  ،شدهطبق آمارهای ارائه

درصد کل  4معادل  ،کربن اکسیددیمیلیارد تن  2ها حدود شوند که اثر گرمایشی آروغ و باد شکم آنمی

شده در سال است. احشام دیگری مانند گوسفند، بز، شتر و غیره نیز در این دسته تولیدای خانهگازهای گل

گیرند. حال باید بدانید مشکل دیگری نیز در این بخش وجود دارد و آن مدفوع این حیوانات است. جای می

تر بسیار بیش، متان، سولفور و آمونیاک است که در گاو و خوک اکسید نیتروزمدفوع این حیوانات  بخش اعظم

ای در این خانهشده جزو دومین عامل تولید گازهای گلدادهپرورش مدفوع حیوانات ،است. به همین دلیل

 رود. بخش به شمار می

 توان انجام داد؟حیوانات چه اقداماتی می این برای این حجم از آروغ، باد شکم و مدفوع

گاو از طریق واکسن یا غذا و داروهای  موجود در رودۀزای های متانمندان برای کاهش میکروببرخی دانش

تنها توانسته  ،گرفته این اقداماتِ انجامترینِها کاهش پیدا کند. موفقان این آالیندهویژه کاری کردند تا میز

که هر روز آن دارو یا غذای ویژه به دام مربوطه تازه به شرط آن ،درصد این آالیندگی را کاهش دهد 30است تا 

  ورانده شود.خ

چون  ،ولی این طور نیست ،شاید به نظر برسد که حذف کامل گوشت از سبد غذایی یک راه حل مناسبی باشد

ها از ها و جشن، به طوری که در اکثر مهمانیها بسیار جا افتاده استمصرف گوشت در فرهنگ فعلی انسان

حیح باشد که کاری کنیم تا مصرف گوشت کاهش تواند صکنند. البته این فکر میسرو انواع گوشت استفاده می

  گزینۀی مانند گوشت گیاهی برای این کار استفاده کنیم که مسلما گزینجاییابد و سپس از مواد خوراکی 

تری استفاده ها، آب و منابع زمینی کم، زیرا عالوه بر کاهش آالیندگیبهتری برای محیط زیست خواهد بود

 .کشیدزجر خواهند  تریخواهد شد و حیوانات کم

درصد باالتر از گوشت طبیعی برای  86مصنوعی بسیار باال است و حدود  تولید گوشتِ ۀدر حال حاضر هزین

های نوین و تولید روشهای آینده با استفاده از بین بود تا در سالتوان خوشتولیدکنندگان خرج دارد. البته می

گیری پیدا کند. عالوه بر این مواد کاهش چشم شدۀتمام قیمتِ ،گزینجایتر این قبیل مواد خوراکی بیش

و  «گوشت پاک»چون هایی همگاهی با نامها در صدد تولید گوشت آزمایشتعدادی از شرکت ،گوشت گیاهی

ها وزهای الزم برای عرضه به فروشگاهو دریافت مج ستند که هنوز موفق به تولید انبوهه «شدهشتکِ گوشت»

 نشدند.
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ر پیچ و خم ندارد و آن جلوگیری از هدر دادن غذا است. باید بدانید های پُقدر راهدیگری وجود دارد که این راه

ند. پس باید عزم خود را برای تغییر نکمتان فراوانی از خود ساطح می گازِ ،شده و فاسدر ریختهکه غذاهای دو

ها و سبزیجات تولید های نامرئی برای میوهروکشها توانستند از شرکت یرفتار جزم کنیم. بدین منظور تعداد

 اشد.ها را افزایش دهند و برای بدن انسان نیز هیچ گونه ضرری نداشته بکنند تا عمر آن

به مقدار زیادی نیتروژن نیاز داریم که چون این  ،تر محصوالت کشاورزیبرای تولید انبوهشایان ذکر است که 

از طریق آمونیاک آن را به خاک افزود تا رشد و بازدهی باید  ،شودمقدار به طور طبیعی در طبیعت یافت نمی

 تأمینها زیرا گیاهان تا زمانی که نیتروژن آن ،گیری پیدا کندکشاورزی افزایش چشم تگیاهان و محصوال

 شود.رشدشان متوقف می شان به پایان برسد،که نیتروژناینولی به محض  ،دهندادامه میبه رشد خود  ،باشد

نیتروژن هنگامی که حس کنند نیتروژن کافی  ۀهای تولیدکنندارگانیسم اصلی در این است که میکرو ۀمسئل

به صورت کود به گیاه روژن تولی زمانی که نی ،کننددر خاک اطرافشان وجود ندارد، شروع به تولید نیتروژن می

کند. کند و انرژی خود را صرف کارهای دیگری میدیگر خاک احساس نیاز برای تولید نیتروژن نمی ،داده شود

ایراد دیگر کودهای مصنوعی مانند آمونیاک این است که برای تولیدشان باید حرارت به کار رود و ما این 

ای خواهد خانهاهیم آورد که ماحصل آن تولید گازهای گلطریق سوزاندن گاز طبیعی به دست خو حرارت را از

کنند و مابقی آن در بود. از طرفی محصوالت کشاورزی تنها حدود نیمی از این نیتروژن را صرف رشد خود می

وارد هوا  اکسید شود و از طرفی به شکل نیتروزهای زیر زمینی میخاک جذب و باعث آالیندگی خاک و آب

این مسئله با البته کربن است.  اکسیددیتر از ، این مورد خیلی خطرناکور که گفته شدد. همان طنشومی

 گیری است که البته روند خاص خود را دارد.ن خاک توسط کشاورزان قابل اندازهپایش دقیق سطوح نیتروژ

هایی در کتری، از جمله ایجاد باهایی را پیش گرفتندمندان روشبرخی دانش ،برای جلوگیری از این مسئله

 رای رشد گیاهان به میزان کافی، که اگر این امر در سطحخاک به منظور تولید و تثبیت نیتروژن مورد نیاز ب

 نیاز به وجود کودها از بین خواهد رفت.  ،عملی شود یوسیع

است غذای بشر بوده تأمینای از طریق خانهمبحث ایجاد گازهای گل ،جا بررسی شدتمام این موارد که تا این

مشکل مرتبط با  ماندهباقی درصد 30درصد انتشار این گازها را در این بخش بر عهده دارد. اما  70که حدود 

شود، باید از همان درختانی  گزینجایزدایی است. باید توجه کرد که اگر قرار است درختی کاشته و جنگل

چون  ،ها استجلوگیری از قطع آن ،اما بهتر از درخت کاشتنکردند. د که در همان منطقه و اقلیم رشد میشبا

 است. برای حل این موضوع کار عملی بسیار بهتریاین راه راه

 کنیم؟چگونه سفر 



  1400 | ناجی فرهاد |غییرات اقلیمی جهانی ای و جلوگیری از تخانهگازهای گل لزوم کاهش

The need to reduce greenhouse gases and to prevent global climate change | Farhad Naji | 2021 

18 | P a g e  
 

ای را در جهان خانهدرصد از انتشار گازهای گل 16مسافربری و باربری در مجموع   استفاده از وسایل نقلیۀکال 

ا تصور شما چیزی بیش از این زیر ،آور بود تعجباحتماال   شما و این درصد برای عهده دارد. البته این رده بر

 است. بوده

دینامیتی.  لولۀ 130گالن بنزین برابر است با شده از یک جالب باشد که بدانید انرژی ساطح د برای شماشای

است  سوزد و به همین دلیلیتری مولی بنزین با سرعت کم ،کندجا آزاد میالبته دینامیت انرژی خود را یک

ر دنیا هیچ های دیگری مانند گازوئیل و سوخت جت، دکنیم. سوای سوختر میکه خودروها را با بنزین پُ

بنزین نیست که به ما به این اندازه انرژی بدهد. اگر دقت کنید خواهید دید که بنزین  سوخت ارزانی به اندازۀ

 رسد. به دست ما میتر حتی از شیر و آب پرتقال نیز ارزان

ها و هواپیماها ها، کشتیبرای ماشین گزینجایباید سوختی  ،ای به صفرخانهبرای رساندن تولید گازهای گل

های فسیلی تا سال وابستگی به سوخت 200ا پس از زیر ،ر انرژی و ارزان باشندپیدا کنیم که به همان اندازه پُ

 ها دست نخواهیم کشید. هرگز از آن ،برای آن پیدا کنیم ی مناسبگزینجای وانیم مادۀزمانی که نت

های کربن و افزایش آالیندگی اکسیددیاما باید بدانید که تنها خودروهای سواری نیستند که موجب تولید 

های ، کشتیدیگر نیز سهم زیادی در این بخش دارند. به عنوان مثال ۀبلکه سایر وسایل نقلی ،شوندهوا می

 ای را بر عهده دارند که رقم زیادی است. خانهدرصد انتشار گازهای گل 3نهایی باربری به ت

 درصد آالیندگی در بخش حمل و نقل نوع وسیله آالینده

 درصد 47 هاانواع خودروها و موتورسیکلت

 درصد 30 هاها و تریلیاتوبوس ،هاکامیون

 درصد 10 های باربری و تفریحیکشتی

 درصد 10 هواپیماها

 درصد 3 سایر
 

 هاانواع خودروها و موتورسیکلت

سازی جهان به راحتی خریداری های مطرح اتومبیلتوان ماشین تمام الکترونیکی را از اکثر شرکتامروزه می

های ولی در سال ،تر از خودروهایی با سوخت بنزین استکرد. اگر چه اختالف قیمت خودروهای الکتریکی بیش

تری خواهد یافت. البته باید های آتی کاهش بیشچنان در سالقیمت کاهش یافته و هماخیر این اختالف 

کنند. تری نیاز دارند و از برق به عنوان سوخت استفاده میکم ۀبدانید که خودروهای الکتریکی به هزین
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امید آن  به صفر برسد و 2030شود که اختالف قیمت خودروهای الکتریکی با بنزینی در سال بینی میپیش

 ر سطح شهرها ببینیم.تری از این نوع خودروها را دهست که تعداد بسیار بیش

ولی  ،تر برای شارژ آن زمان بگذاریدخودروهای الکتریکی این است که باید یک ساعت یا بیشنقطۀ ضعف 

خواهیم گرفت که اگر میدقیقه زمان ببرد. البته این را نیز باید در نظر  5تر از زدن یک اتومبیل شاید کمبنزین

که برای شارژ این خودروها  را باید برقی ،ای از خودروهای الکتریکی استفاده کنیمخانهبرای کاهش گازهای گل

 اشد تا این مسئله تحقق پیدا کند.برق پاک و عاری از کربن ب ،گیریمبه کار می

است که کربن  گزینجایهای مایع خت، استفاده از سوتوان در نظر گرفتروش دیگری که برای این امر می

مورد نیاز را از جو بگیرد و پس از سوزاندن آن دوباره به همان مقدار به جو بازگردد. در این حالت مقدار گازهای 

 ابد و ثابت باقی خواهد ماند.یای افزایش نمیخانهگل

اتانول بیفتد. اتانول زیست  تان بهشاید نگاه ،شودصحبت می گزینجایبرخی از شما زمانی که از سوخت 

هایی د. جالب است بدانید که اکثر سوختشواز نیشکر، ذرت و چغندرقند درست می سوختی است که معموال  

است. در برزیل درصد اتانول است که از ذرت به دست آمده 10شامل  ،شودتفاده میساکه در کشور آمریکا 

ین اتانول را از نیشکر کنند که در این کشور ات اتانول کار میدرصد سوخ 100هایی وجود دارند که با اتومبیل

توان گفت تعداد اندکی از کشورها هستند می در سایر کشورها نیز همین روند وجود دارد.آورند. به دست می

 کنند. های خود استفاده نمی از اتانول در سوختکه اصال 

رورش زیرا برای پ ،خواهیم دید که تولید اتانول هم عاری از کربن نیست ،تری بنگریماگر با دقت بیش البته

چنین میزان سطح شود. همها میذرت نیاز به کود است و تصفیۀ پس از برداشت آن نیز باعث انتشار آالینده

فی این غذای بشر استفاده شود. از طر تأمینتوان برای می ،شودمیشتی که برای این کار در نظر گرفته زیر کِ

 ها برای افزایش زمین کشاورزی شود.تر جنگلاست باعث نابودی بیشکار ممکن 

ماندهای های زیستی از پسسوخت تهیۀاگر برای  مثال  .این مشکالت را ندارند گزینجایهای سوخت ۀالبته هم 

نخواهیم چنینی اینکود و مسائل  ،به زمین اضافی یدیگر نیاز ،ها استفاده کنیممحصوالت کشاورزی یا زباله

 داشت.

های فسیلی امروزی شوند تا بتوان از کامل سوخت گزینجاید نتوانهای زیستی پیشرفته میبرخی از سوخت

 هازیاد برای دولتهای اضافی استفاده کرد تا منجر به هزینه ۀ موجوددشکشینقلیه و خطوط لوله همین وسایل

 نشود که البته این موضوع هنوز جای کار زیادی دارد.

توان از برق زیرا می ،استعمال فوری نیستو اصطالحا   گزینجایهای باید بدانید که این تنها راه تولید سوخت

کربن استفاده کرد و  اکسیددیعاری از کربن برای ترکیب هیدروژن موجود در آب با کربن موجود در 
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، به آن شوندبرق تولید می ها به وسیلۀ. با توجه به اینکه این نوع سوختهیدروکربنی تولید کردهای سوخت

آن از  ۀشود که مزایای زیادی دارند. از مزایای مهم آن این است که در تهیهای برقی نیز گفته میسوخت

های موجود اضافه الیندهشود و در مجموع مصرف آن چیزی به آشده در هوا استفاده میکربن جذب اکسیددی

سوخت گرانی محسوب  که، زیرا اول اینها معایب خاص خود را دارداین نوع سوخت ۀالبته تهیکند. نمی

آن بدون انتشار کربن گران تمام خواهد شد. ۀ آن به هیدروژن نیاز داریم که تهی ۀبرای تهی کهشود، دوم اینمی

 بهره بگیریمخت از برق پاک واین نوع سۀ باید برای تهی ،ر بگذاریمشایان ذکر است اگر این دو مورد را هم کنا

آن و قبول این همه دردسر  ۀنیازی به تهی اصال   ،در غیر این صورت .خواهیم نزدیک شویمتا به چیزی که می

 نیست.

 هاها و تریلیاتوبوس ،هاکامیون

ها گزینۀ ، باتریشودمسیرهای دور دست می ها برای پیمودنها و اتوبوسزمانی که صحبت از کامیون متأسفانه

تر باشد و هر چه میزان مسافت مورد نظر بزرگ ۀنقلی ۀکه وسیلقدر چه هر ما لآیند. مسمناسبی به شمار نمی

ها که باتریی شارژ موتور دشوارتر خواهد بود. با توجه به اینارتر باشد، استفاده از برق بمورد نیاز بیش ۀشدطی

کت در آوردن یک کامیون توانند در خود ذخیره کنند، برای به حرهستند و انرژی محدودی را میسنگین 

های کوچکی که داخل شهری یا کامیون یهاد. البته این مسئله برای اتوبوستری نیاز دارر بیشقدرت بسیا

 تواند گزینۀ مناسبی به شمار آید.می ،کنندشهر تردد می

تواند یک های لیتیوم و یونی میشد که در حال حاضر بهترین باتری توان متوجهبا یک حساب سر انگشتی می

نقلیه بنزین برای این وسایل  ۀید کند و اگر ما نیاز داشته باشیم تا به همان اندازلزین انرژی تونبسی و پنجم 

 ۀشداز میزان فضای اشغال حال اگردر نظر بگیریم.  هابرابر وزن بنزین برای آن 35د از باتری استفاده کنیم، بای

درصد فضای موجود در  25حدود کیلومتر  1000د که برای طی کردن حدود خواهیم دی ،آن صحبت کنیم

شود که دیگر کیلومتر  1500 از ها اختصاص داد. حال اگر این مسافت بیش ها را فقط باید به باتریکامیون

 ها منتفی خواهد شد. تفاده از باتریساامکان 

 تفریحی و هواپیماها ،های باربریکشتی

و حداکثر سرعت  دنالزم به ذکر است که بهترین هواپیماهای تمام الکترونیکی تنها قابلیت حمل دو نفر را دار

حال شما آن را با بوئینگ د. نند پرواز کننتواساعت را می 3بر ساعت است و زمان تقریبی  کیلومتر 350 آن

ساعت  20بر ساعت و زمان تقریبی کیلومتر  1000 مسافر و سرعتی در حدود  296رفیت حدود با ظ 787

توان نتیجه گرفت که در حال حاضر هواپیماهای مبتنی بر سوخت فسیلی مقایسه کنید. از این مطلب می

 ند.بانی کنرا پشتی تربرابر مسافر بیش 150تر و تر، شش برابر مسافت بیشتوانند تا سه برابر سریعمی
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بینی کرد که در آینده بتوانند توان پیشولی به سختی می ،رفت هستندها در حال پیشدرست است که باتری

های هواپیما استفاده ینی سوختزگبرای جای گزینجایبهترین  بنا بر این .شکاف به این بزرگی را پوشش دهند

 های زیستی پیشرفته هستند.های برقی و سوختاز سوخت

، طوری که بهترین ها نیز مصداق دارد، در مورد کشتیهمین مسائلی که در مورد هواپیماها صحبت شد

برابر را  400ود تر و مسافتی در حدبرابر بار بیش 200توانند تا های فسیلی میهای باربری با سوختکشتی

درصد انتشار  3امل تنهایی عها به چون کشتی که ل کنند. باید توجه داشتهای الکتریکی حمنسبت به کشتی

کمک شایانی به حل تواند ها میهای پاک در آنسطح جهان هستند، استفاده از سوختای در خانهگازهای گل

های باربری از های کشتیکه سوختای داشته باشد. البته با توجه به اینخانهگازهای گلمشکالت انتشار 

ی گزینجایبسیار ارزان است و پیدا کردن  ،آیدر( به دست می)سوخت بانک پسماند فرایندهای پاالیش نفت

 سبز اندک بسیار سخت خواهد بود.  مناسب با میزان بهایِ

 با جدول زیر رو ،تفاده در بخش حمل و نقل محاسبه کنیمساهای مورد سبز را در سوخت اگر بخواهیم بهایِ 

 رو خواهیم شد.ه ب

 های عاری از کربنگزینبنزین با جایگزین کردن اضافه بهای سبز برای جای

 اضافه بهای سبز عاری از کربن گزینه نوع سوخت

 %106 های پیشرفته(سوخت)زیست بنزین

 %237 های برقی()سوخت بنزین

 %103 های پیشرفته(سوخت)زیست گازوئیل

 %234 های برقی()سوخت گازوئیل

 %141 های پیشرفته(سوخت)زیست سوخت جت

 %296 های برقی()سوخت جتسوخت 

 %326 های پیشرفته(سوخت)زیست سوخت بانکر

 %601 های برقی()سوخت سوخت بانکر
 

، مناسبی باشد تواند گزینۀهای بزرگ باری میت درآوردن کشتیحرکای برای به البته استفاده از انرژی هسته

ها و ، زیردریاییهاکرد. البته هم اکنون کشتیآن فکر ت باید به تمامی جوانب و خطرات احتمالی ولی آن وق

ولی خطرات آن در حال حاضر امکان استفاده  ،آیندظامی با همین شیوه به حرکت در میحتی هواپیماهای ن

، این های آتی و رفع این مشکالتهای برتر در سال، ولی شاید با تکنولوژیاز این روش را از ما گرفته است

های فسیلی برای استفاده در این نوع وسایل حمل و نقل ی سوختگزینجایبرای  مناسبی مورد نیز گزینۀ

 باشد.
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بسیار  به برق پاکِ ،این مواردی که توضیح داده شد ۀموضوع مهم دیگر این است که ما برای استفاده از هم

های بزرگ در رفتپیشمنابع تجدیدپذیر و پیگیری به همین دلیل استفاده از  ،خواهیم داشتتری نیاز بیش

 همیت بسیار باالیی برخوردار است.این منابع از ا ۀتولید و ذخیر زمینۀ

 کنیم؟ تأمین باید نیاز را چگونه گرمایش و سرمایش مورد

به آمارهای موجود نگاهی های زیست محیطی را بر عهده دارد. اگر درصد انتشار آالینده 7این بخش حدود 

هوای  ۀآمریکایی از سیستم تهویهای درصد خانواده 90شاید به جرات بتوان گفت که اکنون حدود  ،کنیم

رفته امروزی مانند های پیشاز طرفی تکنولوژیکنند. ی کار خود استفاده میهاو محلمطبوع در منازل 

نیازمند استفاده از این گونه  ،توانند گرمای زیادی را تولید کنندسیار زیاد که میبسرورهای بزرگ در تعداد 

 تفاده کرد. ساها طور دائم از آنبه شت و ها را خنک نگه داتوان آنتا ب هستندهوای مطبوع  ۀهای تهویسیستم

مصرف تر از تهویۀ هوای مطبوع انرژی کن نیز بیشگرمستفاده از آبهوای مطبوع به کنار، ا ۀهای تهویدستگاه

میزان تقاضای جهانی برق برای سرمایش سه برابر خواهد  2050دهد که تا سال یها نشان مبینیکند. پیشمی

برق مصرفی فعلی کشورهای چین و هند خواهد بود ه اندازۀ میزان مصرف آن ب که توان گفتمی شد و تقریبا  

شود. تولید میکربن زیادی  ،برق تأمینت اقلیمی اتفاق ناگواری است، زیرا امروزه برای برای تغییرا که مسلما 

درصد تمامی گازهای  14 ها عامل ایجاد تقریبا ساختمان ستفاده درامورد  است که برق به همین دلیل

 ای در سطح جهان است.خانهگل

بلکه استفاده از فلوئور  ،هوای مطبوع معضل ما نیست یۀهای تهوتنها استفاده از برق زیاد برای دستگاه متأسفانه

شوند به زمین رها می شوند و سپس در جوِ نده که به مرور زمان فرسوده یا خراب میکنهای سرددر دستگاه

د نتوانجا است که این نوع گازها می توجه اینجالبِ نکتۀتواند به تغییرات منفی اقلیمی کمک کند. شدت می

 د. نکربن برای گرمایش زمین خطرناک باش اکسیددیتر از هزاران برابر بیش

ا ین گاز رتفاده از اسامیزان  2045صوب کردند که تا سال وگیری از این خطر مکشورهای جهان برای جلالبته 

 مناسب و کم ضرری برای این گزینجایاتخاذ کنند تا بتوانند از مواد  درصد کاهش دهند و رویکردی 80تا 

  کار ساتفاده کنند.

به های جهان ای در ساختمانخانهار گازهای گلانتش ها در کل عامل یک سومکنگرمهای گرمازا و آباهدستگ

، نفت و غیره های فسیلی مانند گازکنند و از سوختو بر خالف سایر وسایل دیگر با برق کار نمی روندشمار می

توانیم است که ما نمی ی. این به این معنکننداستفاده می (دنکنای که در آن زندگی میبا توجه به منطقه)
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هایی گزینجایزیرا ما باید به دنبال  ،زدایی کنیمسازی شبکۀ برق کربنگرم را تنها با پاک وا و آبِ ه تهویۀ

 باشیم. نیز هابرای نفت و گاز به منظور استفاده در بخش گرمایشی ساختمان

های سواری ماشین زیادی به مسیر بخش های گرمایشی شباهتِسیستم صفر در بخش مسیر رسیدن به کربنِ

 های پاک برای سایرِ ها را الکتریکی کنیم و از سوختاین سیستم ۀتوانیم همجا که میدارد. یعنی ما باید تا آن

جا است که ما در بخش اول یعنی الکتریکی کردن این . خبر خوب ایناستفاده کنیمها مورد نیاز در آن موادِ

تمامی  ۀیعنی هزین ،که حتی اضافه بهای سبز منفی داشته باشیمتوانیم تا جایی پیش برویم می هاسیستم

استفاده از های جدید های فعلی باشند. در ساختمانتر از دستگاهوسایل گرمایشی و سرمایشی مقرون به صرفه

 باشد.ینی مطمئن و باصرفه زگجای تواندبه جای وسایل گرمازای گازی یا نفتی میپمپ حرارتی برقی 

ها از طریق کند. این نوع پمپدمای گازها و مایعات بر اثر انبساط و انقباض تغییر پیدا می حرارتیهای در پمپ

 به طوری که مایعِ  ،کنندکار می (بسته ۀدر یک چرخ)ها در لوله ایکنندهخنک به جریان انداختن مایعِ 

زمستان، کند. یعنی برای این کار در  رهاای جذب و آن را در جای دیگری تواند گرما را از نقطهکننده میخنک

و گرما را دهد و در تابستان نیز عکس این کار را انجام می کندون خانه به درون آن منتقل میحرارت را از بیر

 کند.به بیرون پمپ می هااز درون خانه

 سخن آخر

ونگی گدیم. از چمعرفی کر ای را به شماخانهمنبع اصلی انتشار گازهای گلتمامی پنج  در این مطلب تقریبا 

 یعنیغذا  تأمینم و بعد از آن در مورد سپس به ساخت و تولید محصوالت رسیدی ،تولید برق شروع کردیم

آخر از وسایل نقلیه در جهان گفتیم و در  پرورش گیاهان و حیوانات صحبت کردیم. سپس از انتشار وسایل

 روشن شده باشد. جا چند مبحث برای شمانگرمایشی و سرمایشی مثال زدیم. حال امیدوارم تا ای

شود. دوم های بشر حاصل میاین مشکالت از فعالیت ۀو همکه معضل موجود بسیار پیچیده است اول این

ای استفاده کنیم. سوم خانهتوانیم برای کاهش انتشار گازهای گلکه در حال حاضر ابزارهایی داریم که میاین

ها را کاهش سبز آن باید اضافه بهایِ بنا بر این ،کافی نیستند ،در دست داریمموجودی که  که ابزارهایاین

های موجود به کار ی روشگزینجایتری را برای های بهتر و سریعچنین با نوآوری و خالقیت روشدهیم و هم

 ببریم.


