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حرکت به سمت انرژی  های پاک؛ راهی نوین برای نجات زمین 

در زمانی به سر می بریم که دمای کره زمین به 
شدت در حال گرم شدن و تجربه افزایش دمای 1/5 
درجه اســت. از طرفی آلودگی هوا ساالنه موجب 
مــرگ و میــر 7 میلیون نفر شــده و کاهش منابع 
سوخت  های فسیلی نیز موجب ناپایداری اجتماعی 
می شود .در مذاکرات اخیری که در نشست سازمان 
ملل و در شهر مادرید برگزار گردید متاسفانه سران 
جهان به رویه یکســانی برای حل مشکل گرمایش 
جهانی نرسیدند. علت اصلی این عدم توافق ،اعتقاد 
رهبران کشــورها به این موضوع است که حل این 
مشکل، پرهزینه بوده و موجب نزول رشد اقتصادی 
آن ها خواهد شد .با این حال، تحقیقات جدید نشان 
از غلط بودن این تفکر است. حل مسائل از آنچه که 
به نظر می رسد بسیار ارزان تر بوده و باعث ایجاد 

شغل  های بسیاری خواهد شد. 
در مطالعه جامعی که توســط آقای جکوبسون 
پروفسور دانشگاه استنفورد انجام شد به مطالعه 143 
کشور و مدیریت انتشــار 99/7 درصد دی اکسید 
کربن از این کشــورها پرداخته شده است. در این 
مطالعه، نحوه گذار از انرژی  های فســیلی منجمله 
انرژی الکتریکی، حمل و نقل، گرمایش و سرمایش 
ساختمان ها و ... به سمت انرژی  های تجدید پذیر 
)انرژی باد، انرژی آب و انرژی خورشید( به خوبی 

شرح داده شده است. 
در الگــوی ارائــه شــده ،جایگزیــن نمودن 
خودرو های با ســوخت فسیلی یا سوخت زیستی 
با خودرو های الکتریکی و پیل سوختی هیدروژنی 
و همچنین جایگزینی  پمپ  های با ســوخت گاز، 

چوب و ... با انرژی الکتریکی بررســی شده است. 
همچنین اســتفاده از اجاق  هــای الکتریکی بجای 
ســوخت  های فسیلی و موارد متعدد دیگری مورد 
تحقیق واقع شده است. الکتریسیته مورد نیاز برای 
این جایگزینی نیز ؛ از توربین  های بادی، پنل  های 
خورشیدی ،متمرکز کننده  های خورشیدی، ایستگاه 
 های هیدروالکتریکی، انرژی زمین گرمایی و استفاده 
از نیروی جزر و مد قابل استحصال است . همچنین 
در این تحقیق گرمایش ســاختمان ها با استفاده از 
انرژی زمین گرمایی و خورشیدی و استفاده از پمپ 
 های حرارتی الکتریکی بررسی شده است .به عالوه  
مجبور به ذخیره کردن الکتریسیته، حرارت، سرما و 
هیدروژن نیز خواهیم بود. برای اجتناب از افزایش 
1/5 درجه سانتی گراد زمین، می بایست حداقل 08 
درصد جایگزینی تا ســال 2030 و 100 درصد آن 

قبل از 2050 انجام شود. 
95 درصــد از تکنولــوژی مورد نیــاز برای 
جایگزینی انرژی  های پاک با سوخت  های فسیلی 
در حال حاضر موجود است. از مستثنائات می توان 
هواپیماها و کشتی  های دور برد را نام برد که بتوانند 
به باتری ها و پیل  های سوختی هیدروژنی تا سال 

2030 تا 2040 خوراک رسانی کنند.  
در این تحقیق عالوه بر این که برای هر کشور 
برنامه جامعی ارائه شده است، همچنین 143 کشور 
به 24 منطقه تقســیم شده و پایداری شبکه برق را 
در هنگامــی که بطور 100 درصــد، از انرژی آب، 
خورشــیدی و باد تامین شــود آزمایش آزمایش 
شده اســت. این موضوع اهمیت زیادی دارد چرا 
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که بزرگترین نگرانی در این جایگزینی، تامین کامل 
روشنایی است .در این مقاله محرز شده است که این 
جایگزینی ،100 درصد روشــنایی را تامین خواهد 
کرد .آنچه در این پژوهش به اجمال ذکر شــده است 
تاکید بر پایداری شــبک های تامیــن انرژی از منابع 
کامال تجدیدپذیر اســت که از دهها مقاله منتج شده 
اســت و این حقیقت را باید در نظر داشــت که هم 
اکنون الاقل 10 کشــور نزدیک به 100 درصد انرژی 
 )WWS( الکتریکی خود را از آب، باد و خورشــید
تامین می کنند. این کشورها ایسلند، نروژ، کاستاریکا، 
پاراگوئه، اوروگوئه، بوتان، تاجیکستان، آلبانی، کنیا و 
اسکاتلند میباشند. اکثر این کشورها منبع اصلی تامین 
الکتریســیته آن ها نیروگاه  های برق آبی است اما کنیا 
عمدتا از انرژی ژئوترمال و اســکاتلند بیشتر از برق 

بادی استفاده میکند. 
یکی از مهم ترین نتایج مطالعات ما خاطرنشــان 
میســازد که WWS میزان انرژی مصرفی جهان را تا 
57 درصــد کاهش میدهد. این امــر به دلیل راندمان 
باالتر خودرو های برقی و سلول سوختی هیدروژنی 
نسبت به خودرو های سوخت فسیلی، راندمان باالتر 
پمپ  هــای الکتریکی گرمایی نســبت به روش  های 
گرمایی فســیلی و همچنیــن بازده بیشــتر صنایع 
الکتریکی شده نسبت به صنایع مبتنی بر سوخت های 
فسیلی می باشد. عالوه بر این؛ حذف انرژی مصرفی 
برای اســتخراج، حمل و نقل و پاالیش سوخت های 
فسیلی، سوخت های زیستی و اورانیوم را باید مدنظر 
داشت که مزایای WWS از بهبود های ناچیز در زمینه 

راندمان سوخت های فسیلی به مراتب زیادتر است. 
این حجم کاهش در مصرف انرژی بســیار مهم 
اســت، زیرا با یک کاهش اندک در قیمت هر واحد 
انرژی WWS در مقایسه با انرژی  های فسیلی هزینه 
کلی مصرف انرژی جهانی به اندازه بهتآور 61 درصد 
کاهش می یاید )هزینه کل انرژی از 17،7 تریلیون دالر 

به 6،8 تریلیون دالر در ســال 2050 کاهش مییابد(. 
زیرا WWS سالیانه از 7 میلیون مرگ و آلودگی های 
مرتبط با گرمایش جهانی جلوگیری می کند، همچنین 
هزینه  های اجتماعی در مقیاس جهانی )هزینه انرژی 
به عالوه هزینه بهداشت و هزینه  های تغییرات اقلیمی( 
را بیشتر از 91 درصد کاهش می دهد)از 76،1 تریلیون 

دالر به 6،8 تریلیون دالر در سال.( 
 سرمایه گذاری جهانی مورد نیاز برای این گذار 
)که البته در طی 30 ســال باید پرداخت گردد( بالغ 
بر 73 تریلیون دالر اســت. با ایــن وجود این هزینه 
در عرض 7 ســال با صرفه جویی سالیانه 11 تریلیون 
دالر انرژی  های WWS نسبت به سوخت های فسیلی 
بازگردانده می شــود. تنها در ایــاالت متحده هزینه 
ســرمایه گذاری در این گذار به انرژی  های سبز 7،8 
تریلیون دالر است. در اتحادیه اروپا 6،2 تریلیون دالر 

و در چین 16 تریلیون دالر. 
انرژی  های WWS عالوه بر جبران حذف مشاغل 
بلندمدتی که از دست می روند بیشتر از 28،6 میلیون 
شــغل بلندمدت در سراســر جهان ایجاد میکند که 
ســهم آمریکا 3،1 میلیون، اروپا 2،9 میلیون و چین 
8،5 میلیون شــغل است. که این مشاغل تنها نیازمند 
0،65 درصد زمین های در دســترس است البته باید 
درنظر داشــت که امکان اســتفاده از دو سوم فضای 
بین توربین های بادی برای بســیاری از فعالیت های 

همچنان موجود می باشد. 
در خاتمه عالوه بر مواردی که ذکر شــد باید به 
این نکته اشاره نمود که حرکت به سمت انرژی  های 
WWS مزایای بسیاری دارد که در ذیل به چند مورد 

آن اشاره می شود: 
1- حذف مــرگ و میر 7 میلیون نفر در ســال 

بخاطر آلودگی هوا 
2- کاهش تزلزل در تامین انرژی 

3- حذف انتشار انرژی  های فسیلی که موجب 
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گرمایش زمین می شود 
4- آهســته نمودن گرمایش جهانی و ســپس 

معکوس نمودن روند افزایش دما 
 WWS بطور خالصــه باید گفت انــرژی  های
عالوه بر راندمان باالتر نسبت به سوخت  های فسیلی 
،هزینــه کمتری را نیز در بر داشــته و موجب ایجاد 

شغل های بیشتری نسبت به روند تأمین انرژی کنونی 
می شــود. همچنین حرکت به سمت WWS کیفیت 
زندگی را بهبود بخشــیده و سه مشکل عمده جهانی 
را حل می کند. تنها می بایســت هر چه سریعتر این 

جایگزینی را آغاز نمود. 


