علم و پژوهش

مولکولهایی که آینده را تغییر خواهند داد
احمد شعبانی

*1،

چکیده
تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانهای ،تأمین بیش از  80درصد منابع انرژی جهان از سوختهای
فسیلی که با تولید حجم وسیعی از گازهای گلخانهای همراه است ،محدودیت و تجدید ناپذیری سوختهای فسیلی و نیاز روزافزون
و نمایی به انرژی ،از بزرگترین چالشهای جامعه صنعتی امروز میباشد .آهنگ مصرف باالتر مواد مغذی نیتروژندار نسبت به
شیب رشد جمعیت و اختصاص یک الی دو درصد از انرژی مصرفی و سه الی پنج درصد از گاز طبیعی تولیدی در جهان به فرایند
هابر -بوش در تولید آمونیاک بهعنوان تنها پیشماده صنعتی مواد مغذی نیتروژندار در کشاورزی و کاهش روزافزون منابع آبهای
شیرین از دیگر نگرانیها و چالشها میباشد .محوریت و مرکز ثقل همه این چالشها عمدتاً استوار بر مولکولهای شیمیایی آب،
متان ،دیاکسید کربن ،آمونیاک ،اکسیژن ،نیتروژن و هیدروژن ،اجزای مولکولهای منشأ حیات و مهمترین فرایند فتوسنتز در طبیعت
میباشد .در این مقاله با معرفی جایگاه و نقش هر یک از این هفت مولکول مهم و تأثیرگذار بر چالشهای فوق ،رهیافتها و
راهبردهایی مبتنی بر پژوهش و فناوری به منظور کاهش و رهایی از چالشهای فرارو با فرایندهای مرتبط با این مولکولها در آینده
ارائه شده است.
واژگان کلیدي :آب ،متان ،دياکسید کربن ،آمونیاک ،اکسیژن ،نیتروژن ،هیدروژن ،فرایند هابر-بوش ،انرژي ،سوختهاي
فسیلی ،گازهاي گلخانهاي ،فتوسنتز ،فوتوگرمایی

*عهدهدار مکاتبات ،استاد ،تلفن  ،29902800آدرس الکترونیکیa-shaabani@sbu.ac.ir :
 1دانشکده شیمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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تأمینکن نده انرژی ف عالس ازی این فرای ند فوتو کا تالیس تی،

مقدمه

ترکیبات آلی از قبیل سلولز و ...و اک سی ن را به د ست میدهد.

اگر پاسخ این سؤال که "مولکولهایی که آینده را تغییر خواهند

مهمتر اینکه پیش مادههای برخی از این عناصر یعنی آب ،متان،

داد کدامند؟" این باشد که مولکولهای شیمیایی از میان مایعات

دیاکس ید کربن و اکس ی ن در چرخه حیات به همدیگر تبدیل

آب و در میان گازها متان ،دیاکس ید کربن ،آمونیاک ،اکس ی ن،

میشوند [.]1

نیتروژن و هیدروژن میباش د ،ش اید برای همه از این من ر که

از من ری نیز پیش مادهی این عناص ر ،س ازنده حیات تلقی

آب مایع حیات است بدیهی باشد ،اما ممکن است اهمیت سایر

میش وند .بهطوریکه باور بر این اس ت میلیاردها س ال پیش

مولکولها خیلی روشن و قابلفهم نباشد .گرچه اهمیت آب در

گازهای متان ،آمونیاک ،بخار آب و هیدروژن در اتم سفر وجود

این مقاله ص رفاً جنبه حیاتی آن نیس ت ،چون که این مهم بر

دا شته و با پیدایش زمین من شأ حیات شده ا ست .ایده و باوری

همگان روشن است و در مورد اکسی ن (هوا) و سایر مولکولها

که حیات با ترکیب کربن و دیگر عناصر به وجود میآید ،اولین

و عناصر نیز همین حیاتی بودن مطرح است .بهعنوان مثال آهن

بار در دههی  19۵۰توس ا دانش مندی به نا اس تنلی میلر

نقش مهمی در حیات موجودات زنده دارد و زندگی بدون آهن

1

آزمایش شد .او برای اثبات ایده خود ظرف شی شهای مقتوی

در سلولها ،همانند آن ا ست که سلولها بدون اک سی ن یا آب

هوا را با گازهایی پر کرد که فکر میکرد در زمین اولیه وجود

بقا پیدا کنند .بنابراین ،اهمیت مولکولهای آب ،متان ،دیاک سید

داش تند .در همان ظرف الکترودهایی قرار داد تا با جرقه زدن،

کربن ،آمون یاک ،اکس ی ن ،نیتروژن و ه یدروژن در این م قا له

نوعی رعد و برق مینیاتوری بسازد .بعد از چند روز که سامانهی

بیش تر از این جنبه اس ت که به دلیل تأثیرگذاری و نقشآفرینی

زمین مص نوعی میلر کار کرد ،متوجه به وجود آمدن مادهای

این مولکول ها در آی نده تغییرات اقلیمی ،موض وح تققی و

عجیب درون ظروف شی شهای شد .این ماده را آزمایش کرد و

پ وهش دان شمندان و فناوران بی شتری خواهند شد .بهطوریکه

فهمید که چیزی نیس ت جز آمینواس ید .آمینواس یدها ترکیباتی

نشانهای علمی و فنی به کسانی تعل خواهد گرفت که در این

هس تند که حروف الفبایی پروتئینها را تش کیل میدهند .چون

حوزه و در رابط ه ب ا این مولکوله ا ب ه تققی و پ وهش

ظرف یت و پ تانس

میپردازند .لذا در این مقاله تالش می شود ن شان داده شود چرا

یل نام قدودی در توالی و طول زنجیره

آمینواس ید ها در تول ید پروتئین ها وجود دارد ،ازاینرو انواح

و چگونه این مولکولها در آینده تأثیر گذارند و بی شتر مو ضوح

بیشماری از پروتئینها را به دست میدهند (شکل.]2[ )1

پ وهشها ،تققیقات و فناوریهای در آینده خواهند شد.
اتم های س ازنده این مولکول ها عبارتاند از چ هار عنص ر
هیدروژن ،کربن ،نیتروژن و اکس ی ن که نس بت عنص ری این
مولکول ها به ترت یب  1 ،2 ،9و  3با مجموح ترک یب کلی
عن صری  H9C2NO3میبا شد .جالب اینکه پیش ماده این اتمها
از درص د فراوانی بس یار باالیی در طبیعت برخوردارند .برای
هیدروژن پیشماده آب و متان ،برای کربن پیشماده مواد آلی و
دیاکس ید کربن اس ت و برای نیتروژن و اکس ی ن نیز عمده
پیشمادهها به ترتیب گازهای نیتروژن و اکسی ن در جو و یا در
مولکول آب میباشد.

شکل :1آزمایش استنلی میلر در تهیه آمینواسیدها از متان ،آمونیاک ،بخار
آب و هیدروژن در حضور هوا (اکسی ن و نیتروژن)

پیش ماده های ع ناص ر ه یدروژن ،کربن و اکس ی ن یعنی
مولکولهای آب ،دیاک سید کربن و اک سی ن در فرایند فتو سنتز
در حض ور کاتالیزور کلروفیل و با تابش نور خورش ید بهعنوان

1
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نتایج ن شان میدهد که سهم ایران در اغلب موارد حتی کمتر از

جایگاه هر یک از هفت مولکول

شاخا جمعیتی میباشد.

برر سی ا سناد علمی منت شر شده در رابطه با مولکولهای آب،

ایران در ذخایر گاز طبیعی از جمله متان رتبه اول جهان را دارد

متان ،دیاکس ید کربن ،آمونیاک ،اکس ی ن ،نیتروژن و هیدروژن

و این ذخایر یک مزیت مطل برای کش ور مقس وب میش ود.

در مرکز دادههای ا سکاپوس1ن شان میدهد که ر شد مقاالت در

متان خوراک بس یاری از فرایندهای پتروش یمیایی اس ت و

راب طه با هر یک از این مولکول ها ن مایی اس ت و جم عاً

واحدهای صنعتی پتروشیمیایی متعددی در این رابطه در کشور

 7674۵92سند در مورد آنها منتشر شده است .آب با  4۵درصد

احداث شده ا ست .لذا انت ار میرود متان یکی از اولویتهای

بیش ترین س ند و کمترین س ند با  2درص د مربوب به متان

ا صلی پ وهش در ک شور با شد و جایگاه ایران در تولید علم در

میباش د .مولکولهای اکس ی ن ،هیدروژن ،نیتروژن ،دیاکس ید

رابطه با متان تکرقمی شود.

کربن و آمونیاک به ترتیب با  ۵ ،11 ،16 ،18و  3درص د در
رتبههای بعدی قرار میگیرند .رتبههای اول و دو از ن ر تعداد

CO2
6% H2
4%

سند در مورد همه مولکولها به ترتیب به ک شورهای آمریکا و

CH4
3%

چین اخت صاص دارد .سه ک شور بعدی با بهترین رتبه در بی شتر

O2
NH3 12%
N2 2%
12%

موارد به ترت یب مربوب به ژاپن ،آل مان و انگلیس می باش د
(شکل.)2
ایران با انت شار  74۵2۰سند حدود یک در صد از ا سناد منت شر
H2O
61%

شده در جهان را در مورد این مولکولها به خود اختصاص داده
ا ست .توزیع ا سناد منت شر شده در مورد این مولکولها ن شان
میدهد ،آب با  61درص د بیش ترین س ند و کمترین س ند با 2
درص د مربوب به آمونیاک میباش د .مولکولهای اکس ی ن،

H2
16%

نیتروژن ،دیاکسید کربن ،هیدروژن و متان به ترتیب با ،12 ،12

CH4 CO2
2% 5%

 4 ،6و  3درصد در رتبههای بعدی قرار میگیرند (شکل.)2

O2
18%

NH3
3%

N2
11%

رتبه جهانی ایران در انتش ار مقاالت در رابطه با مولکول های
آب ،م تان ،دیاکس ید کربن ،آمون یاک ،اکس ی ن ،نیتروژن و
هیدروژن به ترتیب  21 ،2۵ ،23 ،22 ،19 ،17و  2۰میباش د.

H2O
45%

گرچه بخش عمدهای از این ا سناد در حوزه ا سترات یک و مورد

شکل :2توزیع اسناد منتشر شده در رابطه با هر یک از مولکولهای آب،
متان ،دیاکسید کربن ،آمونیاک ،اکسی ن ،نیتروژن و هیدروژن در مرکز
دادههای اسکاپوس (در عنوان ،چکیده و کلیدواژه) -ایران (باال) و جهان
(پایین).

ن ر در این مقاله نمی باش د ،اما بر اس اس همین اطالعات
نهچندان ارتباب با موض وح ،رتبه جهانی ایران در همه موارد از
رتبه جهانی تولید علم که  16است پائینتر میباشد.
در ضمن سهم ایران در تولید جهانی علم در مورد مولکولهای

 -1آمونیاک

آب ،م تان ،دیاکس ید کربن ،آمون یاک ،اکس ی ن ،نیتروژن و

پیشماده صنعتی تأمین مواد مغذی نیتروژندار (از قبیل کودهای

هیدروژن به ترتیب  1 ،۰/6 ،۰/7 ،1 ،1/2 ،1/3و  ۰/2میباش د.

اوره و )...در ص نعت کش اورزی بهطور انقص اری آمونیاک

علیرغم اینکه در مورد کش ورهای برخوردار از س رمایههای

میباش د .مقدار تولید جهانی آمونیاک بالغبر  1۵۰میلیون تن در

نیروی انس انی متخص ا و منابع طبیعی از قبیل گاز ،نفت و

سال میباشد که بیش از  6۰درصد از آن در کشاورزی بهعنوان

معادن ،شاخا جمعیت چندان معیار مناسبی نمیباشد ،اما این

1
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پیش ماده برای تولید مواد مغذی نیتروژنی اس تفاده میش ود

فعلی و آتی مدیون فرایند انقصاری هابر-بوش میباشند .امروز

(شکل.)3

از فرایند هابر -بوش که در س ال  1914میالدی معرفی ش ده

تناسب رشد جمعیت و مقدار مصرف مواد مغذی در کشاورزی

اس ت [ ،]3برای تولید آمونیاک که پیش ماده تهیه مواد مغذی

در شکل 4ارائه شده ا ست .این نمودار ن شان میدهد با افزایش

نیتروژندار است در کشاورزی استفاده میشود .آمونیاک در طی

جمعیت میزان م صرف مواد مغذی نیتروژنی رو به فزونی ا ست

این فرایند از ترکیب گازهای نیتروژن طبیعی و هیدروژن تهیه

و ش یب افزایش آن نس بت به ش یب افزایش جمعیت تندتر

میش ود .ش رایا انجا این واکنش بس یار س خت و در فش ار

میباش د .نکته مهمی که باید به آن اش اره کرد ناپایداری مواد

 2۵۰-1۵۰اتمس فر و در دمای  4۰۰-6۰۰درجه س انتیگراد از

مغذی نیتروژندار در خاک ا ست که برخالف ف سفر و پتا سیم،

گازهای نیتروژن و هیدروژن در ح ضور کاتالیزوری با پایه آهن

در خاک تجزیه و به نیتروژن تبدیل میش ود و لذا مس تلز

به دست میآید (شکل.)۵

تجدید در مصرف است.

گاز هیدروژن مورد نیاز این فرایند تقت شرایا نسبتاً سخت و

با تو جه به م قدود یت و کمبود مواد م غذی نیتروژندار در

طی یک واکنش گرماگیر از متان تولید میش ود .در طی فرایند

طبیعت ،تأمین نیاز غذایی جمعیت حدود هفت میلیاردی جهان،

تبدیل متان به هیدروژن مقدار زیادی دیاکس ید کربن تولید

امروز بدون تو سل به روشهای صنعتی امکانپذیر نمیبا شد.

میش ود که مقدار آن در س ال  2۰1۵میالدی حدود  7۰میلیون

اختراح فرایند هابر -بوش1در تولید ص نعتی آمونیاک از نیتروژن

تن گزارش شده ا ست .در ضمن حدود یک الی دو در صد از

و هیدروژن انقالبی در ص نعت کش اورزی و تغییر بنیادین در

کل انرژی مصرفی در جهان به این فرایند اختصاص مییابد.

تأمین مواد غذایی بشر به وجود آورده است .به عبارتی جمعیت

علیرغم این که بیش از یک قرن از اختراح فرای ند هابر-بوش
میگ ذرد ،کم اک ان ش یمی کربن مرکز ثق ل پ وهشه ا و
فناوری هاس ت ،اما در ش یمی نیتروژن و فرایند هابر-بوش
تغییرات ب سیار جزئی به وجود آمده که این عد تغییر نا شی از
عوامل زیر ا ست :الف-انق صاری و بیبدیل بودن فرایند هابر-
بوش ،ب -استقکا بسیار باالی پیوند در نیتروژن مولکولی که
فعالیت شیمیایی آن را به شدت کاهش داده ا ست ،ج -نیتروژن
بهعنوان ارزانترین و فراوانترین منبع نیتروژنی در طبیعت (78
درص د هوای جو را نیتروژن تش کیل میدهد) بهعنوان خوراک

شکل :3روند رشد و میزان تولید آمونیاک در جهان

شکل :5فرایند هابر -بوش در تولید آمونیاک از گازهای نیتروژن و
هیدروژن در حضور کاتالیست پایه آهن

شکل :4نمودار رشد جمعیت و مصرف مواد شیمیایی مغذی (کودهای
شیمیایی سنتزی) تا سال  2۰6۰میالدی

1
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در فرای ند هابر-بوش .این فرای ند با ت ما امت یازاتی که از قب یل

نیاز در فرایند هابر-بوش جایگزین متان ش ود تا از تولید حجم

انقص اری بودن در تولید آمونیاک در یک قرن گذش ته تا به

ع یم دیاکس ید کربن ممان عت به ع مل آید؟ و یا اینکه آیا

امروز ،عامل انقالب صنعتی در ک شاورزی ،بزرگترین اکت شاف

نمیش ود قا لب فکری فعلی تول ید آمون یاک از ه یدروژن و

در قرن بی ستم و یک فرایند ا سا سی و حیاتی برای زندگی ب شر

نیتروژن تغییر داده ش ود و با روش و یا پیش ماده های دیگر

ا ست ،اما عاری از م شکالت و چالشهایی جدی نمیبا شد که

تأمین منابع نیتروژنی کرد و به قول معروف طرح نو انداخت؟

برخی از آنها عبارتاند از:

رش د نمایی اس ناد علمی منتش ر ش ده در جهان در رابطه با

الف -مصرف بسیار باالی انرژی در فرایند ،بهطوریکه یک الی

آمونیاک و رتبه پانزده کشور که بیشترین اسناد را منتشر کردهاند

دو درصد کل انرژی تولید ساالنه انرژی در جهان صرف فرایند

در ش کل  7ارائه ش ده اس ت .س هم ایران در این تولید جهانی

هابر-بوش می شود (در سال  2۰16مقدار انرژی مصرفی جهان

 ۰/74درصد میباشد.

 146۰۰۰تراوات س اعت1معادل  1/46×1۰14کیلو وات س اعت

 -2متان

بوده است)(شکل.)6

مواد س ازنده و تش ک یلدهنده طبیعت در جهان آفرینش دو
بخشی است .بخشی متشکل از مواد معدنی و بخشی دیگر مواد
آلی .گرچه بخش معدنی جهان هس تی از ن ر تعدد عنص ری
ب سیار متنوح ا ست ،اما بخش آلی از وحدت و یگانگی عن صری
برخوردار ا ست؛ بهطوریکه عن صر کربن که شاخا آلی بودن
ترکیبات تلقی میش ود ،تنها عنص ر اص لی بخش آلی حیات

شکل  :6سهم هریک از منابع انرژی در انرژی مصرفی جهان

ب -مقدودیت فرایند هابر-بوش به س وختهای فس یلی از
قبیل متان برای تأمین هیدروژن مورد نیاز در تولید آمونیاک که
به دل یل تولید دیاکس ید کربن در این فرای ند ،عواقب مقیا
زیس تی بس یار زیانباری را به دنبال دارد .در این فرایند به ازای
تول ید هر تن آمون یاک ،تقری باً دو تن دیاکس ید کربن تول ید
میش ود (به نس بت هش ت مول آمونیاک س ه مول دیاکس ید
کربن).
ج -س ه الی پنج درص د گاز طبیعی تولیدی در جهان به این
فرایند اختصاص مییابد.
با توجه به این چالشها ،پر سش این ا ست :آیا نمیتوان روش
یا روشهای برای تولید آمونیاک ارائه داد که طی آن مص رف
انرژی تولید این پیشماده اس ترات یک درص دی کاهش یابد؟ و

شکل :7رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با آمونیاک در جهان
و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

یا اینکه منابع جدیدی مثل آب در تأمین گاز هیدروژن مورد

1
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است .در مواد معدنی نیز به ظاهر ترکیبات کربنی یافت می شود

عمدتاً بهطور صنعتی سنتز میشود بهصورت طبیعی وجود دارد

از جمله اورهها ،کربناتها و...؛ اگر آنها نیز خوب وارسی شوند

و به ع بارتی طی فرای ند های تخریبی و تخمیری از مواد آلی

علیرغم اطالق معدنی به آنها ،من شأ آلی دارند .چرا که منوک سید

گ یاهی و جانوری تول ید میش ود .گر چه آمون یاک نیز طی

و دیاکس ید کربن از س وختن ترکیبات آلی یا در پی پدیده

فرایندهای تخمیری و تخریبی از منابع طبیعی به دس ت میآید،

فتوس نتز به دس ت میآید و طی فرآیندهای ش یمیایی تبدیل به

اما مقدار آن نس بت به متان بس یار مقدودتر و از همه مهمتر

اوره و کرب نات ها میش و ند .ب نابراین میتوان نتی جه گر فت

برخالف متان که دارای ذخایر غنی زیرزمینی بهص ورت طبیعی

علیرغم تنوح در عناصر بخش معدنی جهان هستی ،عنصر اصلی

وجود دارد در مورد آمونیاک این مهم دیده نمیشود.

بخش آلی حیات از عنصر کربن تشکیل میشود.

با توجه به چالشهای فعلی در اس تفاده غیرمس تقیم از متان و

س ادهترین ترکیب آلی کربنی متان اس ت و یکی از پایدارترین

برخورداری از منابع غنی از آن ،آیا نمیتوان متان را م ستقیماً به

مولکولهای آلی از نقطهن ر ا ستقکا پیوند مق سوب می شود،

فراوردههای ارز شمند تبدیل کرد؟[ ]6،۵یا اینکه تأمین انرژی از

بهطوری که انرژی تفکیک پیوند  C-Hدر متان  1۰۵کیلوکالری

طری متان با س ایر منابع انرژی که س بزند جایگزین ش ود تا

بر مول اس ت و یکی از قویترین پیو ند ها در ترکی بات آلی

جامعه با چالش تولید حجم انبوهی از دیاکس ید کربن مواجه

مقسوب میشود .بر اساس یک مقاسبات سرانگشتی ،نیمهعمر

نشود؟

ش کس ت جور پیوند  C-Hدر متان بیش از  1×1۰44س ال در

رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در جهان در رابطه با متان و

دمای اتاق تخمین زده میش ود (بر اس اس معادله آرنیوس و با

رتبه پانزده کشور که بیشترین اسناد را منتشر کردهاند در شکل8

فرض این که ض ر یب پیش ن مایی در م عاد له آرنیوس برای

ارائه ش ده اس ت .س هم ایران در این تولید جهانی  1/2درص د

فرآیندهای تکمولکولی  1×1۰13در ن ر گرفته ش ود) .با توجه

میباشد.

به اینکه عمر جهان هس تی  1×1۰33س ال تخمین زده میش ود،
لذا نیمهعمر گ س ست جور پیوند  C-Hدر متان و در دمای اتاق
 1×1۰14مرتبه طوالنیتر از عمر جهان ه ستی ا ست .لذا میتوان
گفت متان یکی از پایدارترین ترکیبات کربنی اس ت و بیدلیل
نیست که بیش از  7۰درصد گاز طبیعی را متان تشکیل میدهد
و یکی از مولکولهای من شأ حیات میبا شد .به عبارتی فراوانی
متان در طبیعت که نا شی از پایداری آن ا ست ،خود ن شانی از
تبدیل مواد آلی در طبیعت به متان اس ت (ذخایر گاز طبیعی
جهان حدود  187/1×1۰11مترمکعب تخمین زده میش ود که
حدود  7۰در صد آن را متان ت شکیل میدهد .در ضمن ذخایر
ج هانی ز غالس ن

 786/1×1۰7تن اس ت .ذ خایر ج هانی

"ه یدرات متان" بیش از دو برابر مجموح ذخایر ج هانی ن فت،
گاز و زغالسن

برآورد میشود) .لذا شاید به ن ریهای مبنی بر

وحدت ماده همانند وحدت انرژی در حیات دامن زد .با این
مفهو  ":منش أ پیدایش حیات گاز متان اس ت و بخش س ازنده
مواد آلی حیات نیز در پی تخریب و یا تجزیه به متان تبدیل

شکل :8رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با متان در جهان
و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

میش ود" .بهعبارتدیگر نقطه نهایی و پایانی در تخریب مواد
آلی ،گاز متان است و تشکیل و سازنده بخش مواد آلی طبیعت
نیز گاز متان می باش د .در ض من متان برخالف آمونیاک که
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 -3دیاکسید کربن

بقران مقیا زی ستی نا شی از دیاک سید کربن ،کو ششهای در

تولید انرژی و ذخیرهس ازی آن از مس ائل بس یار مهم جامعه

جایگزینی س و خت های فس یلی با م نابع انرژی س بز و

صنعتی امروز مق سوب می شود .میزان م صرف انرژی در سال

تجدید پذیر از قبیل تولید انرژیهای بادی ،خورش یدی و  ...به

 2۰1۰میالدی  14۰۰۰۰تراوات س ا عت بوده و تخمین زده

عمل آمده ،اما با توجه به تقاض ای فزونی جامعه ص نعتی به

می شود در سال  2۰۵۰میالدی به دو برابر افزایش یابد .در یک

انرژی ،انرژی تول یدی از کل یه این م نابع کمتر از  ۵درص د

قرن گذ شته سوختهای ف سیلی یکی از مهمترین منابع تولید

میباشد .در ضمن منابع تجدید پذیر مقدودیتهای جغرافیایی،

انرژی بوده اس ت و تقری باً  8۰درص د منابع تولید انرژی را

فصلی و  ...را نیز به همراه دارند.

سوختهای فسیلی تشکیل میدهند.

در کنار جایگزینی روشهای س بز و زیس ت دوس ت ،تالش

من شأ ا صلی تولید دیاک سید کربن سوختهای ف سیلی ا ست و

گس تردهای برای احیا و تبدیل دیاکس ید کربن به ترکیبات

به ازای هر  24کیلوگر هیدروکربن اشباح هشت کربنی ،حدود

ارزش مند از قبیل اس ید فرمیک ،متانول ،متان ،منواکس ید کربن

 81کیلوگر دیاکس ید کربن تولید میش ود .تولید س الیانه

و ...با اس تفاده از روشهای الکتروش یمیایی ،فوتوش یمیایی،

دیاک سید کربن بالغبر  3/۵×1۰1۰تن تخمین زده می شود .یکی

بیوشیمیایی و ترموشیمیایی یا گرما شیمیایی بوده است [.]6

از نگرانیها و چالشهای فراروی جوامع صنعتی ،مواجه با این

رش د نمایی اس ناد علمی منتش ر ش ده در جهان در رابطه با

حجم بزرگ از تولید دیاکس ید کربن میباش د که آلودگی و

دیاکسید کربن و رتبه پانزده کشور که بیشترین اسناد را منتشر

خطرات جبران ناپذیری را از گرمایش زمین و آبوهوا و ...به

کردهاند در ش کل 9ارائه ش ده اس ت .س هم ایران در این تولید

مقیازیس ت تقمیل میکند .در س الهای اخیر برای کاهش

جهانی یک درصد میباشد.

 -4هیدروژن
ه یدروژن یکی از پاکترین م نابع انرژی در ج هان ش ناخ ته
میش ود و در طی فرایند س وخت آن ،آب بهعنوان فراورده
واکنش تولید می شود .در صد هیدروژن در طبیعت ب سیار اندک
است و عمالً فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای استفاده از آن در
فرایندهای صنعتی است .اما دو منبع و پیشماده مهم برای تولید
هیدروژن آب و متان اس ت که بهطور فراوان وجود دارد .برای
تأمین هیدروژن مورد مص رف در فرایند تولید آمونیاک و یا در
س ایر واحدهای پتروش یمی از متان بهعنوان پیش ماده اس تفاده
میش ود که تولید دیاکس ید کربن یکی از معایب جدی آن
مقسوب می شود .پیشبینی می شود گاز هیدروژن و روشهای
تولید آن در آینده اهمیت بی شتری پیدا کند و معرفی فرایندهای
شیمیایی کاتالی ستی و بیو شیمیایی در تولید هیدروژن از آب و
متان که انرژی تولید را کاهش دهد یکی از زمینههای تققیقاتی
مهم در آینده شود [.]7
رش د نمایی اس ناد علمی منتش ر ش ده در جهان در رابطه با
هیدروژن و رتبه پانزده کش ور که بیش ترین اس ناد را منتش ر

شکل :9رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با دی اکسید
کربن در جهان و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

کردهاند در شکل 1۰ارائه شده ا ست .سهم ایران در این تولید
جهانی  ۰/2درصد میباشد.
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دورنوردی1نامیده می شود فراهم شده ا ست[ .]1۰،11نقش آب
در این فناوری بیش تر برجس ته ش ده و انتقال و دورنوردی
اطالعات ژنتیکی دی .ان .ای2در بس تر آب با اس تفاده از امواج
الکترومغناطیسی با فرکانس  7هرتز امکانپذیر شده است[.]11
با افزایش گازهای گلخانهای و تغییرات آب و هوایی و گرمایش
زمین پیشبینی می شود ،یکی از بزرگترین چالشهای فراروی
ب شر در آینده کمبود و بقران آب شیرین با شد .لذا ،امروز باید
در طراحی و اختراح روش های کا تالیس تی بهمن ور کاهش
انرژی در تبدیل آبهای شور به شیرین به طری تبخیر و تراکم
پیش گا بود و پیشبینی میش ود در آینده این حوزه تبدیل به
یکی از مهمترین موضوعات پ وهشی شود[.]12
رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در جهان در رابطه با آب و
رتبه پانزده کش ور که بیش ترین اس ناد را منتش ر کردهاند در
شکل 11ارائه شده ا ست .سهم ایران در این تولید جهانی 1/3
درصد میباشد.

 -6اکسیژن و نیتروژن
شکل :10رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با هیدروژن در
جهان و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

هر دو گاز اکس ی ن و نیتروژن از جم له فراوانترین مواد در
طبیعت می باش ند که تجدید پذیرند .جو کره زمین عمدتاً از
گازهای اکس ی ن و نیتروژن تش کیل ش ده و درص د نیتروژن
حدود چهار برابر اک سی ن میبا شد .چنانچه ا شاره شد هر دو

 -5آب

گاز نقش ب سیار مهمی در زندگی و حیات ب شری دارد ،اک سی ن

آب یکی از مهمترین مایعات و شاید هم یکی از مهمترین ماده

گاز حیات (تنفس) و فراورده فتوسنتز و نیتروژن تنها منبع تولید

در کره خاکی ا ست .کلیه فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی در

صنعتی مواد مغذی نیتروژن دار در کشاورزی برای تهیه غذا در

بدن موجودات زنده در آب انجا میش ود .گرچه آب از جمله

فرایند هابر-بوش میباشد.

موادی اس ت که دارای بیوگرافی اس ت[ ،]8اما هنوز مولکول

رتبه پانزده ک شور که بی شترین ا سناد را در رابطه با اک سی ن و

نا شناخته ای ست و شاید به دلیل ب سیا و آ سان در د سترس

نیتروژن در جهان منت شر کردهاند در شکل  12ارائه شده ا ست.

همگان بودن آن با شد .حیات و زندگی ان سانها در کره خاکی

سهم ایران در تولید این اسناد علمی در مورد اکسی ن و نیتروژن

منوب به دو فرایند ش یمیایی الف-اکس ایش آب و تبدیل آن به

به ترتیب  ۰/6و  1درصد میباشد.

اکسی ن طی فرایند فتوسنتز و ب-کاهش اکسی ن و تبدیل آن به
آب و دیاک سید کربن در فرایند تنفس سلولی میبا شد[]9؛ به
عبارتی تبدیل متقابل آب و اکس ی ن الز و ملزو یکدیگر در
طبیعت میباشد.
با پیش رفتهای که در علم و فناوری به وجود آمده اس ت،
ام کان جاب جایی ذرات بدون طی مس ا فت که اص طال حاً

1
2
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مشترکات این هفت مولکول
الف -از م یان ه فت مولکول مهم و تأثیر گذار در آی نده یعنی
آب ،متان ،اکس ی ن ،هیدروژن ،نیتروژن ،دیاکس ید کربن و
آمونیاک ،بهجز آمونیاک ،دیاکس ید کربن و هیدروژن که بخش
عمدهای از آنها صنعتی تولید میشوند ،بهطور طبیعی در طبیعت
وجود دارند و درص د فراوانی آن ها بس یار باال می باش د.
بهعبارتدیگر تولید دیاکس ید کربن بهعنوان گاز گلخانهای
قابلمهار میباشد.
ب -برخی از این مولکوله ا از پ ای داری بس ی ار ب االیی
برخوردار ند ،بهطوری که برخی از آن ها ق بل از پ یدایش زمین
وجود داش تند و حتی منش أ حیات می باش ند .به عبارتی
مولکولهای پایدار و ماندگارند.
ج -برخی از این مولکول ها از جمله دیاکس ید کربن اجزای
سازنده اصلی یکی از مهمترین فرایندهای طبیعت یعنی فتوسنتز
میباش ند .به عبارتی تا حدودی مقداری دیاکس ید کربن طی
این فرای ند در طبی عت کنترل میش ود و با تمه یداتی میتوان
شکل :11رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با آب در جهان
و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

مقدار آن را کاهش داد.
د -از ه مه مهمتر این مولکول ها در زنجیره حیات به یکدیگر
تبدیل میشوند و به شکلی الز و ملزو یکدیگر میباشند.
لذا به ن ر میر سد برای غلبه بر م سائل و م شکالت و چالشها
که ناش ی از کاهش و یا افزایش این مولکولهاس ت ،ض روری
باش د به آنها بهص ورت یک بس ته توجه و موردبررس ی قرار
گیرند.

چالشها ،راهکارها و پیشنهادات
شاخاهای توسعه پایدار یک جامعه اگر دیروز دسترسی آسان
به آب ،غذا ،بهداش ت و امنیت بود ،امروز انرژی و هوای پاک
نیز به آنها افزوده ش ده اس ت .وابس تگی این ش اخاها به
مولکولهای آب ،متان ،دیاکس ید کربن ،آمونیاک ،اکس ی ن،
نیتروژن و هیدروژن روزبهروز بهطور مس تقیم و یا غیرمس تقیم
رو به افزایش میباشد بهطوریکه:
 تغییرات آب و هوایی ،افزایش آالی نده ها ازجم له افزایشگازهای گلخانهای -دیاکس ید کربن -و وض ع مقرراتی که
مصرف سوختهای فسیلی-متان -را مقدودتر میسازد (گرچه

شکل :12رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی در رابطه با نیتروژن
(باال) و اکسی ن (پایین)

اتما و تجدید ناپذیر بودن سوختهای فسیلی هم خود مسئله
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ایست) ،یکی از نگرانیها و چالشهایی است که جامعه صنعتی

تاکنون هیچ یک از این روش ها قابلرقابت با روش ص نعتی

امروزی برای توسعه پایدار با آن مواجه است.

فعلی هابر-بوش نمیباش د و نیازمند پ وهش بیش تر در ارتقای

 -نیاز روزافزون به انرژی و رش د نمایی مص رف آن در جامعه

کارایی روش ،بهبود کاتالی ست و کاهش انرژی فرایند میبا شد.

صنعتی امروزی و اینکه بیش از  8۰در صد تأمین منابع انرژی

بدیهی اس ت موفق یت در جایگزینی آب با توج یه فنی و

از سوختهای ف سیلی -از جمله متان -و همراه با تولید حجم

اقت صادی منا سب بهعنوان منبع تولید هیدروژن مورد نیاز فرایند

و سیعی از گازهای گلخانهای-دیاک سید کربن -ا ست و خود

هابر-بوش با توجه به فراوانی ،ارزان و س بز بودن و بالطبع به

چالش مهمتر دیگری است که جامعه صنعتی امروز با آن مواجه

دل یل عد تولید گازهای گلخانهای ،انقالب علمی دیگری در

است.

ک شاورزی را به دنبال خواهد دا شت .الز به یادآوری در تولید

 -مقدار بس یار مقدود آب ش رب (هفت هزار درص د از کل

آمون یاک و ه یدرازین از آب و گاز نیتروژن با اس ت فاده از

آبهای کره زمین) و ک شاورزی و کاهش آن به دالیل تغییرات

س لولهای خورش یدی در دمای  3۰درجه س انتیگراد و یا

آب هوایی ناشی از گازهای گلخانهای ،افزایش جمعیت ،الگوی

اس تف اده از میکروبه ا در تولی د مواد مغ ذی نیتروژندار

مصرف نامناسب و ،...جوامع را به سمتی سوق میدهد که یکی

موفقیتهای به دست آمده است [.]13،14

از عوامل کشمکشها و مشکالت آتی در جهان است.

یکی از چالشهای فراروی کش ورمان و ش اید اغلب کش ورها

 -افزایش جمعیت و بالطبع افزایش نیاز به غذا و مواد مغذی

کمآبی اس ت .یکی از حوزههای تققیقاتی اس تفاده از انرژی

نیتروژندار -آمونیاک -در ک شاورزی و شیب تند م صرف مواد

خورشیدی در فرایندهای فوتوکاتالیستی و فوتوترمالی در تبدیل

مغذی نیتروژن دار در کش اورزی نس بت به ش یب تند رش د

آب شور دریاها به آب شیرین با کاهش م صرف انرژی فرایند

جمعیت از بقرانهای آتی دیگر میباشد.

تبخیر آب و تراکم بخارات و ا ستفاده از آن بهعنوان آب شرب

 -شیب تند افزایش مصرف انرژی در جهان و وابستگی شدید

و یا در کش اورزی -گلخانهها -اس ت [ .]1۵انرژی خورش ید

امنیت غذایی به فرایندهای کهنه و س نتی از قبیل فرایند هابر-

یکی از مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین انرژی مورد

بوش در تولید آمونیاک از گازهای هیدروژن و نیتروژن که یک

نیاز در توسعه پایدار جهان میباشد.

الی دو درصد انرژی مصرفی در جهان و سه الی پنج درصد گاز

 -برنامهریزی و ش ناخت فرص تها و چالشها در تأمین منابع

طبیعی تولیدی در جهان را به خود اختص اص میدهد از دیگر

انرژی تجدید پذیر پاک و پایدار از قبیل انرژیهای خورشیدی،

مسائل و مشکالت جمعیت هفت میلیاردی است.

آبی ،بادی و مهند سی میکروبی در جای گزینی با سوختهای

چه باید کرد؟

فس یلی از دیگر اقداماتی اس ت که باید در مراکز علمی و فنی

پاس خ این س ؤال بهظاهر دش وار را قطعاً باید از مقققان و

نهادینه شود [.]16،17

دان شمندان ،مراکز علمی و دان شگاهها و با حمایت دولتها و با

 -ایران در ذخایر گاز طبیعی از جمله متان رتبه اول جهان را

برنامهریزی و سیاستگذاری و با نگاه به آینده جستوجو کرد.

دارد و یک مزیت مطل برای ک شور مق سوب می شود .بر پایه

در س ال های اخیر بهبود روش هابر -بوش و جایگزین کردن

م تان بهعنوان خوراک فرای ند های پتروش یم یایی ،وا حد های

متان مورد م صرف در آن با آب و کاهش انرژی م صرفی فرایند

صنعتی متعددی در پترو شیمی ک شور احداث شده ا ست .لذا

یکی از اولو یت های پ وهش ی بوده و تاکنون روش های

انت ار میرود یکی از اولویتهای پ وهش ی کش ور در رابطه با

آزمایش گاهی متعددی مبتنی بر روشهای کاتالیس تی از قبیل

گاز متان باش د .چنانچه در آمریکا پ وهش کدهای تقت عنوان

ا ستفاده از کاتالی ستهای هموژن ،هتروژن ،فرایندهای فوتو -و

انس تیتو تققیقاتی هیدروکربن1در س ال  1974میالدی تأس یس

الکتروکاتالی ستی ،فرایند آنزیمی و ا ستفاده از روش پال سما در

شده و دارای پی شرفتهترین تجهیزات تققیقاتی ا ست و بخش

جایگزین متان با آب و کاهش انرژی فرایند ارائه شده است ،اما

ع مدهای از ف عال یت های این مرکز تققی قاتی به پ وهش های

1
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بنیادی در رابطه با هیدروکربنها از جمله متان اختص اص دارد.

برنامهریزی و س یاس تگذاری بهمن ور تش وی برای تققی و

ال  2۰17میالدی ب ه عه ده

پ وهش در رابطه با این م سائل مهم و معتنابه جامعه را به عمل

آقای جورج ا .االه1برنده جایزه نوبل شیمی سال  1994میالدی

آورد .امید ا ست این نو شته تلنگری به بخ شی از وظایف ذاتی

بود که در سال  2۰17میالدی چشم از جهان فروبست.

جامعه علمی و فنی ،دان شگاهها و سیا ستگذاران علمی و فنی

 -با توجه به اینکه گاز هیدروژن یکی از پاکترین منابع انرژی

و م دیری ت علمی و فنی کش ور در جه ت اولوی ت دادن

در ج هان مقس وب میش ود ،تول ید آن طی فرای ند های

پ وهشها به این مولکولها باشد.

ری اس

ت این مرکز ت ا س

الکترو کا تالیس تی و بهوی ه فوتو کا تالیس تی از آب بهعنوان

تقدیر و تشکر

فراوانترین مولکول با اس تفاده از انرژی خورش ید بهعنوان

از دانشگاه شهید بهشتی که فرصتی را برای اینجانب فراهم کرد

غنیترین منبع انرژی2باید یکی از اولویتهای پ وهش ی مراکز

تا به مسائلی فراتر از بقث کالسیک درس و مش پرداخته شود

تققیقاتی و دانشگاهی کشور قرار گیرد]18-2۰[ .

و همچنین از استاد مقتر جناب آقای دکتر موسوی موحدی که

نتیجهگیری

حوصله به خرج دادند و پیشنویس مقاله را بهدقت مطالعه کردند

بدیهی است کاهش گاز گلخانهای یا دیاکسید کربن ،تأمین آب

و پیشنهادات ارزندهای در جهت ارتقای کیفی آن ارائه فرمودند

شیرین از آب شور ،کاهش انرژی مصرفی در فرایند هابر-بوش

کمال تشکر را دار .

در تولید آمونیاک و ...همه و همه در چنبره این هفت مولکول

پایگاه دادههای دیده شده در این مقاله

که گذش ته را بنیان نهادند ،امروز ی که تاز م یداناند و آینده را

1. https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibri

تأثیر گذارند نهفته ا ست .به عبارتی مرکز ثقل رفع این چالشها

a/haber.html
2. http://large.stanford.edu/courses/2014/ph240/yu

و تالش در دس تیابی به روشهای مؤثر برای حل آنها ،در س ه

an2
3. https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibri
a/haber.html
4. https://seekingalpha.com/article/4083393world-energy-2017minus-2050-annual-report
5. https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corpora
te/pdf/energy-economics/statistical-review2017/bp-statistical-review-of-world-energy2017-full-report.pdf
6. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Total
_World_Energy_Consumption_by_Source_201
3.png
7. http://greencleanguide.com/earths-waterdistribution-and-indian-scenario/
8. http://loker.usc.edu/
9. https://www.mediatheque.lindaunobel.org/videos/31544/dna-between-physicsand-biology-2010/laureate-montagnier
10. https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.
5166v1.pdf
11. https://21sci-tech.com/Articles_2011/Winter2010/Montagnier.pdf
12. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/17426596/306/1/012007/meta

چرخه و فرایند خالصه میشود.
 چرخه آب ،اس اس پ یل های س وختی در تجزیه فوتو -والکترو کا تالیس تی آب [ ]7و تأمین انرژی پاک و منبع تول ید
ه یدروژن در فرای ند تول ید آمون یاک در جایگزینی با م تان
میباشد.
 چرخه کربن ،اس اس کاهش و احیای دیاکس ید کربن درتبدیل به متان ،متانول و ...را تشکیل میدهد [.]21
 چرخه تبدیل آب شور دریاها و اقیانوسها به آب شیرین ،بابهرهگیری از انرژی خورش ید طی فرایندهای فوتوکاتالیس تی و
فوتوترمالی (نور گرمایی) []1۵
با توجه به اینکه اص الح روش های فعلی و ابداح روش های
جد ید ع مد تاً مبتنی بر فرای ند های کا تالیس تی اس ت ،لذا
سیا ستهای ت شویقی و حمایت از پروژههای پایهای و فناورانه
در رابطه با این مولکول ها در جهت کاهش چالش ها باید در
اولویت قرار گیرد .لذا پیش نهاد میش ود در کش ور خودمان
مجمو عهای ه مان ند س تاد نانو و یا ه مان مجمو عه فعلی،

1

2

خورشید سالیانه تقریباً  3×1۰24ژول انرژی قابل استفاده فراهم میکند که حدود  1۰۰۰۰مرتبه بیش از انرژی مورد نیاز فعلی جهان میباشد.
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