
 
 
 

  
 

1 Richard William Heinberg   
محیطی و انرژی موضوعات اقتصادی، زیستکتاب در    13  ونتاکن  ی آمریکایی کهروزنامه نگار و نویسنده

ی محمد حسین قادری از سوی انتشارات دنیای اقتصاد  نوشته است. کتاب »پایان رشد« او به ترجمه 

 منتشر شده است. 
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 تغییر اقلیم 

 پذیر و دشواری گذار به انرژی نوگشت

 

 1ریچارد هاینبرگ

 ی محسن صفاریترجمه 
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همه وجود  سرمایهبا  تگذاری ی  ایجاد  و  نوگشت أها  انرژی  در  پذیر سیسات 

ای در حال افزایش است. رشد اقتصادی  گلخانهواقعی گازهای    دادبرون)تجدیدپذیر(،  

پذیر در سالیان  های نوگشت ی انرژی ی این افزایش است: درحالی که عرضهعامل عمده 

ی اخیر گسترش یافته است، مصرف جهانی انرژی رشدی بادکنکی داشته و نیاز افزوده

فسیلی   سوخت  از  هر  تأمین آن  است.  می شده  رشد  بیشتر  جهانی  اقتصاد  ند،  ک چه 

ای بر آن که تنها افزوده جای آنپذیر، به جایگزینی سوخت فسیلی برای انرژی نوگشت 

 شود.  باشد، دشوارتر می

ی برتری ارادی در رشد اقتصادی برای به حداقل رساندن تغییر اقلیم، نه تنها  ایده

 از  ازحد دارند، بلکه حتی بیش برای کشورهای ثروتمند که مردم آنها نرخ مصرفی بیش 

وعده که  فقیرتر،  کشورهای  برای  نفرینی  آن  شده،  داده  آنها  به  »توسعه«  فرصت  ی 

 سیاسی است. 

با این همه، این کشورهای ثروتمند هستند که در گذشته مسئول ایجاد بخش بسیار  

هایی که اکنون در حال تغییر دادبروناند )ای( بودهها )گازهای گلخانهداد برونبزرگی از  

آاقلیم راست  به ناند(؛  کشورها  این  فعالیت که،  با  عمده  صنعتی طور  ثروتمند  های  ای 

های اند. اینک، فقیرترین ملت های کربنی بوده دادبروناند که محصوالت جانبی آنها  شده 

های هستند که ثروتمندترین ملت  ات تغییر اقلیمیتأثیربدترین    ی جهان در حال تجربه

ایجاد کرده بهره   2اند. جهان  از زمین، منابع و نیروی کار کشورهای دیگر تداوم  کشی 

چنین اجتماعات استثمار شده در خودِ کشورهای ثروتمند، برای تر صنعتی شده، هم کم 

به پابرجا داشتن شیوه  بیشتر  انتظارات رشد  و  زندگی  نه  سود کمینه های  ثروتمند،  ی 

 پاینده و نه عادالنه است.  

در چش بیشتر،  کم متمنای مصرف  مردم کشورهای  تمنایی  انداز  تر صنعتی شده، 

رسد. اما برآورده شدن چنین تمنایی به معنای رشد  طبیعی است که عادالنه به نظر می

پذیر های نوگشت اقتصادی بیشتر و دشوارتر شدن جایگزینی سوخت فسیلی با سوخت

 

 : ( IPCC) دولتی سازمان ملل در تغییر اقلیمی بینکمیته 2022نگاه کنید به گزارش سال  2

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 
 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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در چند ی خوبی در این چیستان است:  در سطح جهان خواهد بود. کشور چین نمونه

پرجمعیتدهه فقر ی گذشته  از  را  مردم خود  از  نفر  میلیون  ملت جهان صدها  ترین 

ی کنندهترین تولیدکننده و مصرف این کشور به بزرگ  فرایندبیرون کشید، اما در این  

 سنگ در جهان تبدیل شد.  زغال

 

 ی ناگزیر مواد )معدنی(دوراهه
فلزات دشواری بزرگی در گذار جامعه از  چنین، نیاز فزاینده به مواد معدنی و  هم

المللی کند. بانک جهانی، آژانس بین پذیر ایجاد میسوخت فسیلی به سوخت نوگشت

بین  صندوق  کمپانی«انرژی،  و  »مکنزی  و  پول  گذشته    3، المللی  سال  دو  در  همه 

ی اند. در چنین گذارهایی برای هشدار در مورد این دشواری فزاینده منتشر کردهگزارش

های خورشیدی و تنها برای ساخت صفحهمقادیر بسیار زیادی مواد معدنی و فلزات نه

بلکه هم توربین  بادی  باطری های  برای ساخت  ها، خودروهای برقی و تجهیزات چنین 

 کنند، مورد نیاز خواهد بود.  های کربنی با برق کار می صنعتی نو که به جای سوخت

شوند: بنابر  ی برخی از این مواد دیده می فزایندههایی از کمیابی  هم اکنون نشانه 

ی تولید مس  های اخیر میانگین هزینهدر سال  4اندیشی اقتصادی جهان«ی »همنوشته 

ی خلوص سنگ معدن مس  که درجهدرصد افزایش یافته است، در حالی  300بیش از  

 درصد کاهش یافته است.   30

مواد    5بینانه های خوشارزیابی برآورد میاز دشواری  های کنند که ذخیره معدنی 

نو و زیربنای مورد نیاز کافی باشند   ی هاجهانی این مواد برای یک بار ساختن دستگاه 

های برقی سرانجام ها، برای نمونه لیتیم مورد نیاز باطری فرض برخی جایگزینیبا پیش )

 

3McKinsey and Company   ی مدیریت. شرکت جهانی مشاوره 
4 World Economic Forum 

 نگاه کنید به:  5
https://untoday.org/mark-jacobson-by-alexis-issaharoff/ 
 

https://untoday.org/mark-jacobson-by-alexis-issaharoff/
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مفید نسل نخست  تری مانند آهن جایگزین شود(. اما پس از پایان عمر  با عناصر فراوان

 ها و زیربناها و نیاز به جایگزینی آنها چه باید کرد؟این دستگاه 

 

 یک سراب  6اقتصاد چرخشی:
پیش  نکات  به  توجه  گسترده با  و  ناگهانی  دلبستگی  اقتصادی گفته،  ایجاد  به  ای 

ناپذیر پایان   یهایوجود آمده است، اقتصادی که در آن همه چیز به شیوهچرخشی به

پیشتاز خود گونه که نیکالس جورجسکو روگن در اثر  بازیافت شود. اما بازیافت، همان 

پایان هم   7، گشتاور کشف کرده استدر مورد   به مصرف در  نیاز  و  ناکامل است  واره 

یابند و برخی از ی استفاده فرسایش میبیشتر مواد معدنی در هر چرخهانرژی دارد.  

 شوند.  بازیافت تبدیل به پسماند می  فرایندآنها در 

بیشینه  با فرض  انرژی،  مورد گذار  فرانسه در  در  مقدماتی  تحلیل  بازیافت  یک  ی 

توان تا سه سده عقب  ی مواد معدنی را می پذیر، دریافته است که بحران عرضهامکان

اقتصاد چرخشی که خود وعده  آیا  اما  به انداخت.  است،  و هدفی دور  هنگام ای کالن 

برای تمدن صنعتی مهلتی  رمی س تا  به   ساله  300رسد  آیا،  وارونه، تالش  فراهم کند؟ 

ترین زمان پذیر در کوتاههای انرژی نوگشت وار ما برای ساخت بیشترین دستگاه دیوانه

 سازی معادن مواد حیاتی مورد نیاز نخواهد شد؟ ممکن موجب تهی

دادن پیامد پسین بیشتر خواهد    اگر برآوردهای بدبینانه درست باشند، امکان رخ 

نقشه سازمان  از  میشو  سایمون  فنالندبود.  »ذخیره  8برداری  که،  است  های دریافته 

پذیر ای نیستند که برای ساخت نظامی صنعتی با سوخت نوگشت اندازهجهانی مواد به 

های معدنی بسیاری از فلزات در حال کاهش بوده کشف ذخیره   …نافسیلی کافی باشند

پایین است. درجه زمان  فلزات صنعتی در طول  از  بسیاری  تر ی خلوص سنگ معدن 

 

 نظامی اقتصادی که هدف آن کمینه کردن پسماندها و بیشینه کردن استفاده از منابع است  6
7 The Entropy Law and Economic Process 
 
8 Finnish Geological Survey 
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فراوری  نتیجه محصول  این کاهش خلوص، آمده و در  پیامد  یافته است.  شده کاهش 

 9ست.« افزایش مصرف انرژی استخراج مواد به ازای تولید هر واحد فلز بوده ا

ی لیتیم، برای اکنون، بهای انواع فوالد در حال باال رفتن است و کمبود عرضههم

ی باطری، تنگنایی ایجاد کرده است. حتی ماسه در حال کمیاب شدت فزاینده تولیدِ به 

ها( یا های معینی از ماسه برای بتن )برای ساختمان توربین بندی شدن است: تنها دانه

در )حیاتی  صفحه  سیلیکان  مناسب ساخت  هم اهای خورشیدی(  ماسه،  آب، ند.  با  راه 

شناس شود و برخی از دانشمندان اقلیمی دیگری در جهان مصرف می بیش از هر ماده 

سده  در  پایندگی  برای  کلیدی  چالشی  را  مساله  دانسته این  جاری  ماسه،    10اند.ی 

می چنان انتظار  هم که  ذخیرهرفت،  شدن  تهی  با  حالراه  در  به    ها،  شدن  تبدیل 

تازگی چین، به منظور فلج بحران جغرافیای سیاسی است. در چنین شرایطی، به نقطه 

های موبایل، صادرات رسانا مانند تلفن های نیمه کردن توانایی تایوان در تولید دستگاه 

 ماسه به این کشور را ممنوع کرده است.  

 

 ی مصرف برای کاهش خطر بحرانکاهش اندازه
به نرخ   در عصر سوخت اقتصاد جهانی  ی استخراج و واره فزایندههای همفسیلی، 

راستی  پذیر )اگر به سنگ، نفت و گاز طبیعی وابسته بود. عصر انرژی نوگشتسوخت زغال 

بربه آید(  گستردهپایهوجود  استخراج  صفحه ی  برای  فلزات  و  معدنی  مواد  های ی 

توربین باطری خورشیدی،  پایان ها، و دیگر زیرساختها،  برپا خواهد شد که در  هایی 

 عمر مفید خود نیاز به جایگرینی دارند. 

 

 نگاه کنید به:  9
https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/16_2021.pdf 
 

ی اخیر بان جهانی ماسه، وابسته به سازمان ملل، برآورد کرده است که مصرف ماسه در دو دهه دیده 10

های رود این روند افزایشی در سال میلیارد تن در سال رسیده است. انتظار می   50تا    40برابر شده و به  سه

 آینده نیز ادامه یابد. نگاه کنید به:
https://unepgrid.ch/en/activity/sand 

https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/16_2021.pdf
https://unepgrid.ch/en/activity/sand
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اقتصادی خطرات متفاوتی را دربر دارند: نظام سوخت فسیلی خطر   این دو عصر 

ویژه آلودگی کربنی در جو که تغییرات سازی منابع و آلودگی را داشته است )به تهی

اناقلیمی را ایجاد کرده است(؛ هم سازی پذیر خطر تهیهای نوگشترژی چنین، نظام 

های منابع )ناشی از استخراج مواد معدنی و فلزات( و آلودگی )ناشی از دور ریختن صفحه

توربین باطری خورشیدی،  ازها،  و  کارهای  را خواهد فرایندافتاده  تولید(  گوناگون  های 

تر کردن راه کم رفته تنها  همپذیری برای تغییر اقلیم. روی داشت، اما با کاهش آسیب 

ی مصرف انرژی و مواد خواهد بود ــ اما شمار ی اجتماعی پاینده خطر، کاهش اندازه

 های طرفدار اقلیم به دنبال چنین امکانی هستند.  سازان و سازمانبسیار کمی از سیاست 

 

 ها برای مبارزه با تغییر اقلیم ی کوششتغییر اقلیم بازدارنده
ی دلسردکنندگی، تنها  مادی برای گذار انرژی، با همههای مالی، سیاسی و  چالش

پیش است وظیفهاسدهای  قرار  که  را،  این گذار  نیز  اقلیم خود  تغییر  نیستند.  ی روی 

 کند.  گیری از این تغییر را به عهده گیرد، مختل می پیش 

ی گذشته را تجربه  ، چین شدیدترین موج گرما در شش دهه2022در تابستان سال  

سو، را دربر ای، از مرکز استان سیچوان تا جیانگی گستردهموج گرما منطقه کرد. این  

رفت، در هیجدهم اوت  ای که بیشتر مواقع تا چهل درجه باال میگرفت؛ دمای منطقه 

درجه رسید. در همان زمان، خشکسالی سبب بحران در نیروی  45کینگ به در چونگ

 11، فناوری کانتمپورری آمپرکس  سازی در جهان، شرکتبرق شد و شرکت برتر باطری 

های تولیدی خود در استان سیچوان را در آن شرایط ببندد. با بسته را ناچارکرد کارخانه 

طور موقت  های تسال و تویوتا بهقطعات حیاتی به کارخانه  ی ها، عرضه شدن این کارخانه

 انجام نشد.  

ها )که خشکسالی  ی آب منتشر شد،در نشریه  2022ی  پژوهشی که در فوریه  هبنا ب

هایی برای  توانند چالش ها با تغییر اقلیم در حال افزایش است( می شدت و تناوب آن

 
11 Contemporary Amperex Technology 
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های مونتانا، نوادا، تگزاس، آریزونا، کالیفرنیا، آرکانزاس و آبی در ایالتهای برقنیروگاه 

 آوکالهاما ایجاد کنند. 

نیروگاه  بهدر همین حال  برای خنک شدن  که  فرانسه،  اتمی  راین    های  رود  آب 

ریزد خیلی گرم ها به رودخانه میاند. اگر آبی که از نیروگاهاند، ناچار بارها بسته وابسته

ی آن از بین رفتن زندگی آبزیان است. بنابراین، در جریان تابستان سوزان باشد نتیجه

 ی رود راین، بلکه دری فرانسه نه تنها در منطقه ، شرکت چند ملیتی الکتریسیته 2022

ی بزرگ فرانسه در جنوب آن کشور یعنی رود گرون، کار این  ی دومین رودخانهمنطقه 

روی نیروگاه  داد.  کاهش  را  بازده همها  نیروگاهرفته،  تابستان ی  در  فرانسه  اتمی  های 

ها در رابطه با  های مشابه و تعطیلی درصد پایین آمد. خشکسالی  50نزدیک به    2022

 نیز روی دادند.   2019و  2018های گرما در سال 

ای خطرآفرین آبی و هستههای برقتوانند برای نیروگاه باران شدید یا سیل هم می 

کنند در سطح جهانی رفته تولید می همها روی اکنون، برقی که این نیروگاهباشند. هم 

های بادی و خورشیدی آلودگی ی نیروگاهچهارم برق تولیدی به وسیله برابر با حدود یک

می کربن ایجاد  مارس  ی  در  به 2019کند.  ایدای ،  توفند  در    12،دنبال  شدیدی  سیل 

آبی در رسانی به دو نیروگاه بزرگ برق آفریقای جنوبی و غربی جاری شد و با آسیب 

 هایی از کشور برای روزهای متوالی شد.  ماالوی سبب خاموشی در بخش 

وهوا هستند و ه آبهای خورشیدی وابسته بهای بادی و صفحهچنین، توربینهم

پذیرند. روزهای سرد، ابری و کمابیش  وهوایی آسیب رو در برابر تغییرات شدید آبازاین

به  که  مناطقی  برای  باد،  نوگشتبدون  انرژی  به  وابسته  عمده  روزهایی طور  پذیرند، 

زنند و دماهای های خورشیدی آسیب می های ناگهانی به صفحهآفرینند. توفاندشواری 

توانند  های توفان میدهند. توفندها و فراتاختها را کاهش می زدهی این صفحه باال با

 را از کار اندازند.   14ایکرانهبرون13مزارع بادِی

 
12 Cyclone Idai 
13 Wind farms 
14 Offshore 



  

 
 

 پذیر شواری گذار به انرژی نوگشتقلیم و دتغییر ا 7

دارد. با این   روای دشواری پیشپذیر مبارزهگذار از سوخت فسیلی به انرژی نوگشت 

کم  برق، دست   تأمینی  ای برای ادامههمه این تغییر، استراتژِی جایگزین موقت اساسی 

ی نفت و  شونده طور ناگزیر از انبار تهی ای کم، در شرایطی است که تمدن به در سنجه

گردان شود. جهان برای ارتباطات، مالیه، و برای نگهداری از دانش فنی، علمی گاز روی 

ی و برای همیشه زودو فرهنگی چنان به نیروی برق وابسته شده که اگر قرار باشد برق به 

قطع شود امکان دارد میلیاردها نفر از مردم جان سپارند و بازماندگان نیز از نظر فرهنگی  

نیازمند   نفتی  پرواز  از  ایمن  و  مهارشده  فرودی  برای  ما  اساس،  در  شوند.  درمانده 

نوگشتانرژی  آیندههای  در  و  کنونی،  شرایط  در  ناگوار  واقعیت  اما  ی پذیریم. 

نمیپذیربینی پیش  پیش  خوب  انرژی  گذار  که  است  این  چشم،  و  کلی رود  اندازهای 

 اند.  تیره

جای رؤیاهای نابخردانه برای فراوانی ابدی مصرف با  برای فرود از پرواز فسیلی، به 

انرژی  بر  واقعتکیه  به طرحی  فسیلی،  از سوخت  متفاوت  در هایی  داریم.  نیاز  گرایانه 

راه بیان    د اقتصادی، که ریشه در سیاست دارد، سدِشرایط جاری، تداوم پافشاری بر رش

 ریزی جدی برای چگونگی زیست خوب با مصرف کمتر است.  حقیقت و برنامه 
 

 پیوند با منبع اصلی: 
https://socialistproject.ca/2022/11/renewable-energy-transition-is-
failing/ 
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