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 انداز آینده؛ و چشمصنعت و جامعهبا هزینة منفی 
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 هزینه   -راهکار  -ت دول -پیچیده  –بهینه  –بازده   –اولویت  - انرژی :کلید واژه 

 

باازده و  الکتریکی با روش بسیار کم تولید انرژی که است باور بیشتر مردم و حتی مهندسین برق، بر این چكیده :

و موجود اواخر  عنوان تنها راه شناخته شدهتوجیه اقتصادی و یا به افسیلی؛ ب های سوختوسیلة ژنراتوربهفعلی، رایج 

دهد تعمد . اما سوابق و دالیل روشن تاریخ صنعت نفت، خودروسازی و صنعت برق نشان میته استرواج یاف 19قرن 

: بااوجود رارورو و خادماو    اسات  از راهکارهاای پرهزیناه وجاود داشاته     تداوم استفاده های پررنگی برایو گرایش

توساعه کیفای و کم ای حیااو      هشای باه  های ملی و دانشمندان و نهادهاای پوو های بانکداری، دولتانکارناپذیر نظام

 رغم وجاود و علی در مقوله تامین انرژی، تضاد منافع پررنگی با منافع عمومی و جهانی مشاهده شدهکم دستانسان؛ 

ترویج و انتفاع از راهکارهاای پرهزیناه، پیچیاده و نالیناده؛      تر، گرایشی تاریخی بهتر و سالمتر، سادهراهکارهای ارزان

 است.  ثبت شده

هاا  دولات  نیاد. همچناین  نظر می توسط بانکداران و ثروتمندان، عادی و متعارف به هزینهراهکارهای پر گرایش به

ای در ان از احتارام ویاوه  یشوند، اما دانشگاهکنترل متمرکز، از پیچیدگی منتفع می تداوم احساس نیاز مردم به برای

 .شودمیسادگی پذیرفته نبه ،هزینهیا غیرمستقیم ننها از اقداماو پر اذهان عمومی برخوردارند و حمایت مستقیم

ژنراتاور تساو و موتاور خاودرو،     -طاور خاام موتاور   هاای فسایلی و باه   ازطریق سوخت کم در تامین انرژیدست

دانشاگاهیان متوجاه    شود. شاید جذابیت حرکت در مرز دانش موجاب شاده  ماندگی خام تاریخی مشاهده میعقب

و  جاای جساتیوی راهکارهاای سااده    نشوند و عمو وقات و تاوان خاود را باه     های فزاینده راهکارهای پیچیدهنههزی

 هاا و ابازاری نمایناد کاه    عنوان مقاله علمی( صارف مادل  ثبت به ارزش برایعموم مردم )و احتماال کم گشا برایگره

 مهندسای، علمای و  نگار   باا نگااه جز ای   مورد بحث،  طور خام در حوزهباشد. به ای داشتهپیچیدگی مشخص و تازه

کلیات نن   ، درحاالی کاه  فتاه مادنظر قارار گر   تولید برق یا نیاروی محرکاه خاودرو   های پیچیده اصوح اجزای شیوه

 .  اندبودههای گران، قابل حذف و جایگزینی شیوه

شادن قادرو و داناش    ب پخاش رسانی  چندسال اخیر موجا کننده اینترنت و تحوالو اطوعگسترش و نفوذ خیره

، نویادبخش تساریع تیااری شادن     جهانی و همچنین افزایش سهم افراد سخاوتمند و دارای گارایش اخوقای شاده   

خورشیدی در ایران، بررسی اجمالی در  از انرژی طور خام و باتوجه به مزیت نسبی استفادهبه های ارزان است.انرژی

و ساه سانت، بارنورد     5ترتیب تی برق خورشیدی در جنوب چین و عربستان بهقیمت ن:  است زمینه انیام شده این

 .استبرمبنای نرخ گازطبیعی صادراتی ایران  تر از برق تولیدی با گازطبیعیدو تا سه مرتبه ارزان که شده

ها و الیتبتواند همگان را از جانبداری فع ای هست کهاندازه حیم کار سودنور و علمی در این تحول عمیق به

 نالیندة پرهزینه، جدا سازد و مشغول این نینده پاك نماید. تیارب گذشته برای فروش یا تولید انرژی
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 مقدمه-1

، نالیندگی و امنیت عرره؛ مهمترین به سه دلیل هزینه انرژی

هر سه ها بهرود دولتموروع جهانی شناخته شده و توقع می

های ارزان، ینی انرژیدلیل نهایت توش خود را برای جایگز

 پاك و غیرمتمرکز بنمایند.

طور کلی، یکی از اهداف کلیدی در مسیر رشد اقتصادی، به

های موجود روش تر نسبت بههزینههای کمیافتن روش

و مشخص  تر، شناخته شدههای ارزانباشد. اگر روشمی

های راه باشند ولی اجرا نشوند یا دیر اجرا گردند، هزینه

دهد. از صورو تورم نثار خود را نشان میکم بهتر، دستنگرا

رو شناختن موانع اجرایی یا عوامل کُندکنندة جایگزینی این

از  های پرهزینه،جای شیوهبه هزینههای کمتیهیزاو و روش

 باشد. های راهبردی قبل از اجرا میاولویت

، نگر  درنمدی، حاکمیتیهمچنین ممکن است با نگاه جز ی

اصوح  جایگاه گذشته،و تداوم مهندسی و یا تعصب به حفظ 

 های پیچیده کنونی مدنظر قرار گیرد، درحالی کهجز ی  شیوه

های گران، قابل حذف و جایگزینی باشند. کلیت نن شیوه

نماد اصلی نن صنعت نفت، دارندة  که ویوه در حوزه انرژیبه

سه  بهرتبه اول درنمد صنعتی در دنیاست )نزدیک 

دالر از هفتاد تریلیون دالر تولید ناخالص ساالنه دنیا(، تریلیون

 انتظار بیشتری برای اصوحاو بنیادی وجود دارد. 

در این مقاله رمن بررسی ورعیت تاریخی و نسبی حوزه 

در دنیا،  های ارزان تامین انرژیشناسی روشو نسیب انرژی

 شوند. مینمده معرفی های تاریخی پیشنمونه فرصت

 

 سال گذشته 100های تكنولوژیک پیشرفت-2

دالری و پیکر، چندصد میلیونها غولسال قبل رایانه 50

های قابل تاپهمراه با مشکوو محاسباتی بودند. امروزه لَپ

تر انیام بار سریعتر را میلیونحمل ارزان، محاسباتی پیچیده

ترنتی با دیگران صورو ننی ارتباط اینتوانند بهدهند و میمی

 را در دیگر نقاط دنیا برقرار کنند.

سوی  های اولیه بهسال اخیر از تلفن 50در مخابراو طی 

های همراه دارای گو، نمابر، پیام فوری، تلفنهای پاسخماشین

 است.  شده های بزرگیجهش GPSدوربین، 

سمت در مهندسی و علم مواد، از دوران چوب و فلزاو اولیه به

های پیشرفته، فیبر نوری، نانوتکنولوژی و دیگر مواد ستیکپو

های انیام کارهای فراتکنولوژیک ساخته بشر و تکنولوژی

 سال قبل، گذر شده 100های فعالیت نسا نسبت بهمعیزه

های مایکروویو، تهویه مطبوع، است: تلویزیون، فیلم، اجاق

رادار و تیهیزاو ورزشی از این قبیل هستند. در 

شناسی، بیولوژی، داروسازی، کشاورزی، ژنتیک، و ستاره

انداز دانش و تیهیزاو، الکترونیک، هم تولیداو و هم چشم

 سال گذشته نیستند.  50قابل مقایسه با صد و گاهی 

طور خام صنایع نفت و و حمل و نقل و به اما در حوزه انرژی

 ت بهنسب خودروسازی و پس از نن تولید برق، روند تکنولوژی

های دیگر، تحول بسیار کمتری یافته است. بیشتر بخش

ها هنوز از مدل مشابه موتورهای احتراق خودروها و کامیون

کنند: سال قبل استفاده می 100فورد ابداعی   Tداخلی مدل

متوسط مصرف سوخت این نوع مدل نزدیک  1908در سال 

ن ای 2008لیتر در هر صد کیلومتر بود و تا سال  11 به

[ 1لیتر کاهش یافته!] 9حدود  میانگین برای کل خودروها به

ها افزایش یافته اما این سطح هرچند وزن خودرو و کامیون

تحول بسیار اندك است و سهم نسبی خودروهای کوچک و 

مصرف چندسال اخیر هنوز در کاهش میانگین مصرف کم

 ای، تاثیر زیادی نگذاشته است. جاده

مقادیر زیادی  ، دنیا هنوز بهوروع انرژیم در نگاه کون به

نالتی نیاز دارد که بازده نفت و زغال نالینده برای ماشین

سال قبل ندارند. تلفاو و بازده  100 چندان بهتری نسبت به

سال قبل کمتر  100 کم در صنعت برق، هرچند نسبت به

 [: 2نوری دارد ]اما در میموع ورعیت حیرو شده

ای  روشن نمودن یک المپ رشته دهد براینشان می 1شکل

 مصرفورودی نیروگاه به نور مفید در محل  سه هزارم انرژی

شود و باقی نن در زنییره تولید تا مصرف تلف تبدیل می

مصرف با ای، المپ کمجای المپ رشتهشود. حتی اگر بهمی

 15ای بگذاریم، بازده کل معادل برابر المپ رشته 5بازده 

نیروگاه خواهدشد. این میزان رایعاو،  ورودی به انرژیهزارم 

 تقریبا در هیچ کاال و خدماتی مشابه ندارد. 

پووهش در حوزه  موروع عییب دیگر این که درصد هزینه

تر بیان روشنهم متناسب با درنمدها نبوده است و یا به انرژی

متناسب جامع و جهانی برای بهبود این ورع مشاهده  اراده

 .[3شده است ]ن
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 مفید از تولید تا مصرف زنییره تامین برقدر  هدررفت بسیار زیاد انرژی  1شکل

 

 
 

 دیگر صنایع نسبت بهو هواپیمایی،  های پووهشی در صنایع تامین انرژیدرصد بسیار کم هزینه 2شکل 
 

های د هزینهشود درصمشاهده می 2همانطور که در شکل 

برق،  فروش خالص در صنایع تامین انرژی پووهشی نسبت به

ای کمتر از دیگر صنایع میزان قابل موحظه گاز و ... به

عنوان نمونه در خدماو مهندسی و مدیریتی و باشد. بهمی

 %10و در داروسازی بیش از  %13 حوزه رایانه نزدیک به

شود. اما در حوزه فروش خالص، صرف پووهش و نونوری می

تنها حدود دودهم درصد از فروش ناخالص  ثروتمندِ انرژی

 گردد.صرف تحقیق و توسعه می

های شواهد تاریخی متعددی وجود دارد که از نونوری

استفاده  انرژی مخترعین نخبه در بهبود بازده قابل موحظه

میوو بازرگانی در  1890در اواخر دهه مطلوب نشده است. 

را برای نینده نزدیک  "برق رایگان"تیهیزاو برقی،  زمینه

 
 ایرشته المپ
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بینی کرده بودند. اکتشافاو باورنکردنی دربارة ماهیت پیش

سال خودرو، هواپیما، فیلم،  20الکتریسیته رخ داده بود. طی 

های عکاسی واقعی ساخته ربط صوو، تلفن، رادیو و دوربین

وانستند از تشدند. برای نخستین بار در تاریخ، عموم مردم می

تیهیزاو مدرن حمل و نقل و ارتباطاو استفاده کنند و امید 

داشتن شغل، خانه و غذا برای همه، شکوفا شد. اما در عمل  به

 بینی برق رایگان و یا حتی ارزان محقق نشد.پیش

، المپ فلورسنت و  ACای بود که جریان نیکو تسو نابغه

 نام او ثبت شده تنت بهپ 700پرتو لیزر را ابداع کرد. بیش از 

عنوان توان بهنشان داد از زمین می 1900است. او در سال 

استفاده کرد. او با موفقیت  یک هادی بسیار ارزان الکتریسیته

کیلومتری روشن کرد.  40المپ را بدون سیم از فاصله  200

اما این روش توسعه نیافت. زیرا مورگان، بانکدار و بازرگان 

اگر ان مالی اصلی طرح، کنار کشید و گفت : بزرگ و پشتیب
باشند، ما کنتورهایمان را  برق دسترسی داشته همه بتوانند به

روش  نصب کنتور در این راهی برایازنظر فنی، ؟ کیا بگذاریم

های ارزان، سود نظام بانکداری نیز وجود دارد اما ترویج روش

زش معادل با احتساب ار: دهدداران را کاهش میو سرمایه

پس از لحاظ نمودن نرخ تورم صدسالة امریکا؛ در نن زمان، 

دالر }صد برابر ارزش نسبی  15ساعت برق حدود هر کیلوواو

گذار تا زمانی سرمایه که . طبیعی استفعلی{ خریدار داشت

تر را ترویج نکند. کاالی گران، خریدار دارد، انواع ارزان که

ی دو دلیل وجود دارد، یک برای هر کارگفت : مورگان می
دلیل خوب و یک دلیل واقعی. دلیل خوب را برای مردم بیان 

 .  خودمان است کنیم. دلیل واقعی انیام کار هم برایمی

 

 ارزان یا رایگان انرژی هایتكنولوژی وضعیت -3

 ای برای تولید مقادیر زیاد انرژی های گوناگون و پیشرفتهروش

صورو ، اما بههای جدید، شناخته شدهکنولوژیواقعا ارزان، با ت

ت کوتاهی در اند. فهرسگسترده در بازار مصرف رواج نیافته

ی مکشترك همه ننها، استفادة مقدار وجه م ،اینیا نورده شده

برای کنترل یا نزادسازی مقدار زیاد از نوع  از نوعی انرژی

 است. دیگری انرژی

 تشعشعی انرژی -3-1

نری تابشی هِ شدة نیکو تسو، دستگاه انرژیقویتفرستنده ت

پل  Tastaticaادوین گری، ماشین  EMAموری، موتور 

 کنند. این انرژیتشعشعی کار می بامن؛ همگی با انرژی

 ، مشابه الکتریسیتههزینه %1تواند با کمتر از طبیعی می

ند، کرفتار نمی متعارف کار کند. البته دقیقا شبیه الکتریسیته

شود. هرحال در میامع علمی، تعابیر نادرستی از نن میاما به

مدل قابل کار از  6یا  5در سوییس  Methernithaانیمن 

سوخت  با استفاده از این نوع انرژی بدون نیاز به وسایلی که

 [.4کنند، معرفی کرده است]خودکار، فعالیت می صوروبه

 آهنربای دائمی-3-2

مدل درحال کار از یک نهنربای دا می   دکتر تام بیردن دو

از ترانسفورماتور الکتریکی را ساخته است. در این  تغذیه شده

واتی برقی برای کنترل مسیر میدان  6وسیله از یک ورودی 

شود. این دستگاه با هدایت مکرر و مغناطیسی استفاده می

پیچ خروجی یک سیم سریع مسیرمیدان مغناطیسی، ابتدا به

واو خروجی الکتریکی را بدون هیچ  96دومی،  بهو سپس 

کند. همچنین مبتکرین متعددی بر قطعه متحرکی اییاد می

روی مکانیزم اییاد گشتاور از نهنربای دا می؛ بدون هیچ 

 [.5اند]دیگر؛ کار کرده انرژی

 الكترولیز بسیار پربازده -3-3

ن و اکسیون هیدروژ نب را به توان با استفاده از الکتریسیتهمی

توان می تیزیه کرد. با استفاده از مقدار کمی الکتریسیته

یکدیگر  های نب را با ررباو تشدیدشونده و مکرر بهمولکول

دست نورد. سوخت کوبید و گازهای هیدروژن و اکسیون را به

 نب به تواند موتورها )مانند خودروها( را با هزینههیدروژن می

 [.6حرکت درنورد]

 ای( سردگداز )جوش هسته -3-4

اند، موفقیت منیر نشده اگرچه ادعاهای اولیه در این زمینه به

مستند مکرر،  اما گداز سرد کامو میسر است. نه تنها نتایج

کند بلکه تبدیل تولید حرارو زیاد از این روش را تایید می

ها تاثیر کم، با ده کمک انرژییکدیگر به های مختلف بهاتم

 [.7است] های فراوانی نورده شدهدر کتاب مختلف

مبتنی بر دانش فیزیک متعارف هستند.  موارد اشاره شده

موروع دیگری نیز وجود دارد که بیان نن در همین جا 

 مناسبت دارد:

 ویژگی خال -3-5

 در فیزیک متعارف، برمبنای قانون اول ترمودینامیک؛ انرژی

صورو  بلکه از صورتی به رودشود و نه از بین مینه اییاد می

شود. اما در دنیای پیچیده فیزیک کوانتم، دیگر تبدیل می

عنوان نمونه قانون بسیاری از این قوانین موروعیت ندارد. به

کند: اول ترمودینامیک در شرایط خو خالص، صدق نمی

عنوان خو خالص شناخته دانشمندان در داخل ننچه به
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 در جایی که اند کهاز اتم یافته شود، ذراتی زوج و کوچکترمی

از نن شده و تنها در زمان بسیار کوتاه پساند ظاهر نبوده

رو در خو تقریبا کامل فضای بیرونی؛ شوند. ازاینناپدید می

خودی خود صورو دا می و در طول زمان، بهتواند بهمی انرژی

 رود.شود و از بین اییاد 

نید و یا وجود میاز هیچ به ت کهنقطه صفر، انرژیی اس انرژی

در هیچ وجود دارد. چند دانشمند تراز اول این تئوری را 

ارزان و قابل  پتانسیلی نامتناهی برای انرژی مطرح کردند که

وجود دارد. برخی از این  zero-pointدر حوزه  استفاده

 انرژی توان وسایلی ساخت کهکنند میدانشمندان ادعا می

ورودیشان بیشتر باشد. این فرایند فراتر  ها از انرژیخروجی نن

است.  نامیده شده over-unityاز واحد و در اصطوح علمی 

البته بسیاری از دانشمندان دیگر، این موروع را غیرممکن 

ها هرحال داعیه ساخت نمونة این دستگاهدانند، اما بهمی

از برای موردنی بیش از انرژی وجود دارد. تیهیزاتی که

 کنند.تولید می حرکت درنوردنشان، انرژیبه

 

توان بسیاری کم در حوزه فیزیک متعارف، میهرحال دستبه

فراوان بدون  توان انرژیرا توسعه داد. می سیستم ایناز 

توقف  نلودگی را برای همه و در هر مکان فراهم کرد. امکان

های گاهای و خاموش کردن نیروتولید گازهای گلخانه

های حمل و نقل و تولید انواع ای فراهم است. هزینههسته

تواند کاهش یابد. اما تمام این می میزان زیادیبهمحصوالو 

تر و ها را سادهتواند زندگی همه انسانمی العاده کهمنافع فوق

تعویق افتاده است. چرا؟ علل این  ها سال بهبرای ده بهتر کند،

 است؟ تاخیرها چه بوده

 

 های ارزاننیروهای مانع ترویج انرژی -4

اند تا این ورع چهار نیروی نامر ی با یکدیگر همکاری کرده

 است. اییاد شده

 آنهاهای ها و بانکثروتمندترین خاندان -4-1

کنترل تقریبا همه چیز  طلبی و میل بهانگیزه ایشان زیاده

نها کنترل منابع جز خودشان است. هدف نرمانی و برنامه نبه

 دنیا و ازننیا کنترل زندگی سراسری جهانیان در دسترسی به

کاالها و خدماو است. اگر یک منبع مستقل دارایی و ثروو 

ارزان در دسترس تمام  جدید یا انرژی انرژی یعنی دستگاه

بیند. مردم قرار گیرد، موروع کنترل دنیا نسیب جدی می

خبرگان، خرید و  هایی شامل ارعاب، تمسخرحربه

کردن تکنولوژی و حتی قتل دانشمندان در این تقابل محبوس

است. تئوری علمی قوانین ترمودینامیک مبنی بر  مطرح شده

بسیار ارزان و رایگان هم در  انرژی دسترسی به عدم امکان

طور کلی با رواج راهکارهای ارزان، شود. بهاین مسیر ترویج می

شود. بخش و هم ارزش پول کم می مندانهم درنمد ثروو

فروش نینده خود با نظام بانکی و پیش مهمی از نیاز مردم به

راهکارهای گران است.  پرداخت بهره، برای تامین هزینه

 وام های ارزان ساخته شوند، نیازبهاگر خانه عنوان نمونهبه

شود و این امر با منافع بانکداران بزرگ در میبلندمدو کم

 د است.تضا

 های ملیدولت -4-2

شود، ولی این معضل مرتبط با حفظ امنیت ملی بیان می

فریبی تاریخی و همیشگی برای حفظ موقعیت و نفوذ در امور 

شود. در اقتصاد، قانونی ترین گروه برنده میباشد. قویدنیا می

طو دارد قوانین را تعیین  طویی وجود دارد: کسی که

ناپذیر دود در کره زمین، ترمیم اجتنابنامح کند. انرژیمی

سازد. همه نن را خواهند خواست و توازن قدرو را محقق می

نن شوند.  خواهند مانع دسترسی دیگران بههمزمان می

های ملی هم حفظ خودشان است. ولتهمین دلیل انگیزه دبه

ها با استدالل های ایشان جلوگیری از انتشار پتنتحربه

های محافظت از امنیت ملی، کنترل دانشمندان، بازرسی

براین باشد. عووهمالیاتی، تهدیدها و دیگر اقداماو مشابه می

ها و نیاز بخش مهمی از ماهیت وجودی قدروِ متمرکز دولت

مرتبط با راهکارهای پرهزینه است. دولتِ  ننها مردم به

های کوچک مردم شود که گروهمتمرکز، باید متولی کارهایی 

توان انیام نن را ندارند. مثو اگر برق ارزان خورشیدی از 

دادن مالیاو برای  ها دردسترس باشد، دلیلی بهبام خانهپشت

انتقال و توزیع برق و  هایتوسعه و نگهداری شبکه

پرهزینه متعارف نخواهدبود. یعنی قدرو دولت و  هایوگاهنیر

تواند کمتر شود. دنیای امروز تمرکز قدرو را از نن می نیاز به

کند و پخش شدن و شفافیت عوامل فساد اداری معرفی می

نماید. در افکار عمومی نن را برای بهبود سومت توصیه می

شود. اما دیده می ترعدالت نزدیک جهانیان نیز این موروع به

 ها جالب نیست. این امر برای بیشتر دولت

 ساالراندانشمندان و فن -4-3

برای  ای است کهبارترین نیرو، بخش فرهیختهشاید تاسف

های پیچیده و های روشحفظ اعتبار کاذب مدارك و پتنت

ترویج  پرهزینه و نیز فاصله اعتباری متعارف با دیگران، به
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پردازند. گاهی و رایگان و ساده نمی ینههزهای کمروش

زند. ها دامن میاین شیوه خودبرتربینی و خودفریبی نیز به

های و ساده، نیازمندی هزینهاگر تیهیزاو و راهکارهای کم

ها، مراکز مردم را برطرف نمایند، ارزش برخی دانشگاه

های پیچیده و مرز دانش بشری ها و پتنتپووهشی، تکنولوژی

بزرگترین و رسانی، های برقصنعت برق و شبکهنید. یین میپا

 %70دود مهندسی دنیا بوده و ح ترین شبکهپیچیده

صرف نن در جهان  انواع انرژی گذاری زیرساختسرمایه

نمونة خوبی در این زمینه هستند: ها شبکه این؛ شودمی

از پشت بام منازل قابل  DCدرصورتی که برق ساده و ارزان 

های فنی و علمی سنگین پشتوانه برداری باشد، نیاز بههرهب

برداری، حفظ پایداری، کنترل فرکانس، رلیاژ و ... برای بهره

شدو کم رسانی، بههای برقتامین برق متناوب از شبکه

با بزرگترشدن  نمایی صوروبه شبکهبرداری شود، زیرا بهرهمی

بتوان توسعه این شود و متقابو هرچه تر مینن پیچیده

تر برداری از ننها سادهها را محدودتر نمود، بهرهشبکه

 خواهدبود.

 بقیه جامعه -4-4

نظری دیگر نیروها ساده است، اما دیدن خودخواهی و تنگ

ها عمو در وجود هر فردی ازجمله ما زنده و قوی این انگیزه

های دنیا، عموم مردم نیز ترین خانداناست: مانند متمول

برتری فریبنده و قدرو کنترل دیگران هستند و تا  ایل بهم

تر بفروشند. مانند خواهند کاالیی را گرانبتوانند می جایی که

طلب تمایل بقا و مانند دانشمندان جاه های ملی، میل بهدولت

کسب موقعیت برتر و عالی علمی و حفظ نن دارند. البته  به

ها هراس ردم از ناشناختهعامل دیگری هم وجود دارد، اکثر م

 همراه داشتهدارند، حتی اگر تغییراو، مزایای چشمگیری به

 کنند.احساس امنیت می ،بیان دیگر از تداوم عاداوباشند. به

با کنند و در میموع این چهار نیرو در یک جهت عمل می

از دسترسی تَر در عمل فقط یک نیروی واقعی دقیقنگاه 

 کند: رفتار غیراخوقی جلوگیری می رزانا تکنولوژی انرژیبه

رایگان یا ارزان، نوعی تیلی ظاهری از  تکنولوژی انرژی

های خدایی است: موتور اقتصاد یک جامعه فراوانی نعمت

رفتاری با میل و رغبت،  فرهیخته، مردمی هستند که

اخوقی  دارند. افرادی با پشتوانه رعیف محترمانه و مدنی

چندان پاك گذشته ننها کاهش یابد و نهخواهند سود نمی

 اعتماد کنند. ایشان همان پاك هایدرنمد انرژیتوانند بهنمی

مندی غیرمنصفانه بهره :اندتاکنون کرده د کهکننمیا کاری ر

رحمانه از همنوعان خود. ازنظر اجرایی، دسترسی و حتی بی

و  رژیاین اختراعاو، توان کنترل قدرتمندان بر انعمومی به

ای میزان قابل موحظه اقتصاد مبتنی بر نفت فعلی را به

ارزان یا  منابع انرژی دهد. دسترسی عمومی بهکاهش می

 [ .8تواند موازنه قدرو تمامی دنیا را تغییر دهد ]رایگان می

 

 یاینترنت و فرصت تاریخی ترویج ارزان -5

بهتر از هر ها را برقراری ارتباط میان انسان اینترنت امکان

گذشته فراهم ساخته است، این نحوه ارتباط،  زمانی نسبت به

فرصتی برای غلبه بر نیروهای متعارف است. گام نخست 

انتشار عناوین  ها و نتایج است. ننچه ابتدا نغاز شدانتشار یافته

داشتن ها توسط دانشمندان و درعین حال سری نگهپتنت

یج مردم اطوعاو این تدرمحتوا و نکاو کلیدی است. به

 ها بهسایتها و وبها، فیلمها را با درج در کتابتکنولوژی

هنوز بخش بزرگی از  [ . ازننیاکه9نمایند ]دیگران اهدا می

 های جدید در اینترنت بو استفادهاطوعاو مرتبط با انرژی

اطوعاو خوب با سرعت  مانده است، دسترسی به

باور و نگاهی عمومی فزایش است. ای در حال اموحظهقابل
روند گذشته رروری است، نن نیروهای  برای ادامه ندادن به

مستقل در  نیازی مردم ازطریق تامین انرژیبی متعارف به
ها کمک نخواهندکرد. البته همانند دیگر تیارب و خانه

مندی و بخشش باید سخاوومقوالو رفتار اخوقی، ابتدا می
 بلور یابد.در زندگی فردی ت

کاری حقایق مهم را دریده است. مردم در اینترنت پرده پنهان

 ساختن تیهیزاو جدید انرژی مناطق مختلف دنیا درحال

ها این اتفاق را دوست ندارند، اما هستند. بانکداران و دولت

های بزرگ ثباتیتوانند نن را متوقف سازند. البته بینمی

تواند تا حدی توجه مردم را های عامدانه میاقتصادی و جنگ

های از این تحول عظیم منحرف سازد. اخبار و پوشش

نمایند و با القای لطفی میاین موروع کم ای هم بهرسانه

سوزی و مدام ناامنی و ترس ازطریق وقایع ناخوشایند نتش

خواه را تضعیف قتل و حوادث، روحیاو مثبت و تحول

 کنند. می

و از  هشت برابر شده 2010تا  2000ال کاربران اینترنت از س

اند. در اینترنت یک دو میلیارد نفر رسیده میلیون نفر به 250

دار و ها سرمایهکاری میلیونتواند پنهانانسان سخاوتمند می

دانشمندِ کمتربخشنده را خنثی و اطوعاو کاربردی برای 

انقوب  تر را منتشر نماید. همزمانی باتر و مستقلزندگی ارزان
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برنورد  2015تا  2010نانو تکنولوژی که دوره اصلی نن از 

این امر نماید : در  تواند کمکی دوچندان بهشود، میمی

نانوتکنولوژی هم مواد اولیه ارزان  هایبسیاری از زمینه

رو پخش . از اینهستند و هم تیهیزاو تولیدی و تکنولوژی

با سرعت بیشتری  و تیهیزاو شدن و ارزان شدن تکنولوژی

بیان خوصه سرعت گذشته در حال وقوع است. به نسبت به

و دانایی پس از  و پخش شدن قدرو دن تکنولوژیارزان ش

فروشی در دنیا را تواند روال تعمدی گرانانقوب ارتباطاو می

تری را فراهم تر و ارزانتحت تاثیر قرار دهد و زندگی راحت

شود سرعت دو مشاهده می 3سازد. همانطور که در شکل 

سال در یک به 1998سال در  3برابر شدن دانش بشری از 

درحال افزایش  2020هفته در  3و   2015ماه در  3، 2010

ن شدن تکنولوژی و شتاب اشدن و ارزاست. شتاب کهنه

  پخش شدن قدرو جهانی؛ با همین نسبت قابل مقایسه است.

  

3سال

یک سال

3ماه3هفته

0

1

2

3

1998 2010 2015 2020
 

 افزایش شتاب کهنگیمدو دوبرابر شدن دانش و  3شکل

 

 پخش شدن ثروت و کاهش اقتدار فرصتِ – 6

حامی مالی ساخت مورگان، تاریخی نقش  به پیش از این

برق را  ژنراتور و تیهیزاو برقی، در هدایت مسیر مهندسی

تر برای فروش گران و تر و موجهسمت اقداماو پرهزینهبه

شد. تر برای حفظ انحصاراو اشاره همزمان پیچیده

خوشبختانه در شرایط اقتصاد کنونی جهانی، قدرو و ثروو و 

و نه تنها احتمال تکرار چنین  نگاهی بسیار پخش شده

سمت  ، بلکه زمینه بازگشت بنیادی بهوقایعی کمتر شده

  فراهم گشته است: هزینهاقداماو کم

ماه اقتصاد امریکا  4اندازه  به 1900دارایی مورگان در سال 

ندازه یک روز اقتصاد ا ما ثروو بیل گیتس تقریبا بها بود.

اگر ثروو بیل گیتس را بر حسب معادل هر چند امریکا است. 

طو بسنییم، سه برابر دارایی مورگان است؛ اما میزان 

های توان گفت قلهمی ،شدهاثرگذاری فردی او بسیار کمتر 

چشم تر بهاند اما ارتفاع ننها کمشده ثروو بلندتر از گذشته

 کرده است. مراتب رشد بیشتر ی روو عمومی بهنید زیرا ثمی

مراتب کاهش بهمندان قدرو تاثیرگذاری ثرووطور خوصه به

  .یافته است

 

نسبت به انقالب موبایل و  ویژگی انقالب انرژی-7

 انقالب اینترنت 

برای صنعت تلفن ثابت، انقوب موبایل یک تهدید بود و 

، 1974ساله نن )تست عملی موروع در تاخیر ده ناحتماال ای

( تاثیر 1984ها و نصب اولین دکل 1980کاخ سفید  ورود به

 است.  داشته

برای تبادل مالی ازطریق برای اینترنت نیز میوز کنگره امریکا 

در رشد نن بوده است: هر دو ، نقطه عطفی 1994اینترنت در 

 اند.اشتهبرای رشد د مقاماو، اجازه نیاز به

کم در اوایل انقوب، داران، دستها و سرمایهدر میموع دولت

اند اما را داشته سرعت دو انقوب گذشته ابزار واسط کنترل

های )یا دیگر انواع انرژی خورشیدی افزار برقسخت زمانی که

نیاز از اندازه کافی ارزان شود، از فراز هر بام و بی به پاك(

 مراتب بیشتر از دو انقوب قبل گی با سرعتی بهمیوز و هماهن

واسطه و شبکة  ، زیرا در ذاو خود نیاز بهیابدرواج تواند می

 پیچیده و قابل کنترل ندارد.

 

  انقالب انرژی و نیاز تاریخی به ضرورت -8

تعویض شبکه مخابراتی  سیمی  بودجهیوگسووی )سابق( در 

 ایل مشکل ننها را رفع کرد.. انقوب موبوجود نداشتفرسوده 

 50سانی در امریکا بیش از رهای برقعمر بسیاری از شبکه

. در امریکا نیز بسیار سنگین استجایگزینی ننها  و هزینه سال

دغدغه  نیاز شدن از اینو بی امید انقوبی در حوزه انرژی

 رود. می پرهزینه

د اشتغال  تورم، اییا ، کاهشیجویگرمایش هوا، صلح کاهش

رو در ازاین انقوب هستند. های اینشتر نیز از جمله رروروبی

فسیلی، منافع  جدی  های انرژیمقابل منافع سنتی گروه

 اند.حاکمیتی هم رشد کرده

 

  خورشیدی های خاص انرژیفرصت -9

 انرژی پاك، به در این قسمت از میان همه امیدهای انرژی

ویوه اینکه ایران خواهیم داشت. بهخورشیدی نگاهی پررنگ 
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در اطلس خورشیدی دنیا موقعیت ممتازی دارد اما در اطلس 

باد دنیا از حد متوسط کمتر است. ولی در ابتدای این بند با 

های پاك، استداللی از یک استناد به همان نگاه عمومی انرژی

، تشود: وارن بافباد بیان می گذار در حوزه انرژیسرمایه

 دار اصلیسهامو  2008سال نوان ثروتمندترین انسان عبه

از  مارو؛ و همچنین یکیای والهای زنییرهفروشگاه

ونیم سود خالص یک قناعت بهترین ثروتمندان دنیا؛ )منصف

 5.4گذاری پس از اعوم سرمایه (فروشیدرصدی خرده

دالری خود برای تولید برق بادی امریکا، در مارس میلیارد

کشی خود را میددا نماده ما تفنگ فیل گفت : 2011
ممکن است بخشی از ایم و انگشتمان روی ماشه است. کرده

فرهنگ مناطقی خام از امریکا مربوط باشد  این ادبیاو به

ولی اهمیت تاریخی این دوران و پتانسیل همزمان دانش 

های برای غلبه بر فیل های پاكمحبوس و دانش جدید انرژی

ر و رفتار تارزان دورانی با انرژی ذر بهاقتصاد و گقدیمی 

 دهد.تر، را نشان میاخوقی و نب و هوایی پاك

اروپا  برنورد روند کاهش قیمت برق خورشیدی 4 شکل

قیمت شدن با شود. در این نمودار، افق زمانی هممشاهده می

خورشیدی برای شمال و  برق شبکه و رقابت طبیعی انرژی

ساعت تابش مفید در  1800و  900ترتیب با ، بهجنوب اروپا

 ساعاو اوج مصرف و عادی مقایسه شده سال، برمبنای هزینه

توجیه  2010قبل از جنوب اروپا در عنوان نمونه و به

ساعاو اوج مصرف  استفاده از برق خورشیدی دراقتصادی 

  .[10] وجود نمدهبه

$1.35

$1.07

$0.81

$0.54

$0.27

$0.13 ---

$/kWh

 
 

 (2008شیدی )برنورد های خورروند کاهش قیمت سریع سلول 4 شکل

نیز روند تاریخی کاهش قیمت لگاریتمی برق  5شکل 

شود مشاهده می دهد. همانطور کهخورشیدی را نشان می

از  %20حدود با دو برابر شدن ظرفیت کل، ازنظر تاریخی 

. خوشبختانه تحوالو مختلفی است ها کاسته شدهقیمت پنل

بیشتر از سابقه  ،های اخیرارزانی در سالشیب  باعث شده

ازنظر مقایسه ابتدا و انتهای خط لگاریتمی، تاریخی شود. 

هفتاد دالر  1976قیمت هر واو ماژول فتوولتاییک در سال 

. دالر رسیده است 0.6به  2012بوده و در نیمه دوم سال 

نیز حدود ده مرتبه قیمت  2000سال  نسبت به همچنین

و {}نیمی از کل هزینه. البته قیمت ماژول کاهش یافته است

عنوان چالشی مهم هنوز بهسال{  5}ها عمر مفید باتری

 ستند. همطرح 

 

 
 روند تاریخی کاهش قیمت ماژول خورشیدی در ابعاد لگاریتمی 5شکل

 

کاهش قیمت، بازگشت قیمت  یکی از دالیل مهم  این

در  . همانطور کهاست 2000های سال قیمت سیلیکن، بهپلی

دالر در  470شود قیمت از هر کیلوگرم اهده میمش 6شکل 

 کاهش یافته. 2012دالر در اوایل  20حدود  به 2008سال 
 

 
 2012تا  2000سیلیکن از پلیکاهش افزایش و  6 شکل
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قیمت نتی برق شود مشاهده می 7در شکل  همانطور که

و سه  5ترتیب خورشیدی در جنوب چین و عربستان به

تر از برق تولیدی دو تا سه مرتبه ارزان که سنت، برنورد شده

؛ حدود برمبنای نرخ صادراو گازطبیعی ایرانبا گازطبیعی 

در بهترین مولدهای  .است هر مترمکعب؛ سنت برای 35

ساعت برق گازسوز از هر مترمکعب گازطبیعی، چهار کیلوواو

ساعت سوخت هر کیلوواو بیان دیگر هزینهشود. بهتولید می

های جاری و و با دیگر هزینه سنت است 9 ک بهنزدی

 15 بیش از ده سنت و در مواردی نزدیک به نگهداری به

 رسد.سنت می

 
قیمت برق خورشیدی در مناطق مختلف باتوجه به میزان تابش   7شکل 

 گذاری سرمایه مفید و هزینه

 

 گیری نتیجه -10

طور بوده و بهروال تیاری عمدتا برمبنای سودِ هرچه بیشتر 

های ارزان و پاك ویوه در حوزه انرژی، عوامل تاریخی از شیوه

اند. مقایسه تاریخچه صدساله رشد تامین انرژی حمایت نکرده

های پووهشی، عمق های مختلف، ازنظر درصد هزینهتکنولوژی

تحوالو بنیادی، بازده و تلفاو و حیم دانش محبوس و موجه 

های معناداری در حوزه ماندگیعقبتیاری نشده؛ نشان از 

 انرژی است.

ازسوی دیگر فرصت طویی پخش شدن دانش و قدرو توسط 

اینترنت فراهم گردیده و خاتمه دوران کنترل جوامع بشری 

افزایش  ویوه باهای جهانی پذیرفته شده است. بهتوسط قدرو

شدن کل دانش و تکنولوژی از سه سرعت دوبرابر و کهنه 

ترتیب سه و برنورد به 2010به یک سال در  1998سال در 

 دیگر گذشته چراغ 2020و  2015ماه و سه هفته برای 

های سخاوتمند دانا مطلق راه نینده نخواهدبود و افراد و گروه

تر از سریعهای پاك و ارزان را توانند انرژیاز سراسر دنیا می

 توسعه دهند.گونه و حتی جهش گذشته

مراتب قیمت برق خورشیدی شتاب بهطور خام کاهش به

سیلیکن از ، قیمت هر کیلوگرم پلیبیشتری از برنوردها یافته

کاهش  2012دالر در سال 20به  2008دالر در سال 470

ای نیازی به حمایت یارانهبی 2012تا  2010و از سال  یافته

های های امریکا و کشوربرق خورشیدی، در برخی ایالت برای

قیمت نتی برق خورشیدی  همچنین اعوم شده است.اروپایی، 

و سه سنت، برنورد  5ترتیب در جنوب چین و عربستان به

تر از برق تولیدی با گازطبیعی دو تا سه مرتبه ارزان که شده

سال  20در چندسال گذشته و حتی برخی برنوردهای . است

در حوزه فتوولتاییک دیده  %40نینده، رشد ساالنه حدود 

های ارزان شود. حتی اگر تیاری شدن دیگر تکنولوژیمی

برق خورشیدی در ایران  2011انرژی را لحاظ نکنیم، از سال 

تر از برق فسیلی، برمبنای ارزش صادراتی تابان ارزان

 ای توسعه یابد.تواند بدون حمایت یارانهگازطبیعی شده و می
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