
سنگواره ای سوخت

فسیلی سوخت های از یکی عنوان به سنگ ذغال

می شود اطالق سوخت هایی به (Fossil fuel انگلیسی: (به فسیلی سوخت
تقسیم اصلی نوع سه به فسیلی سوخت های می آید. بدست سنگواره ها از که

می شوند:

سنگ ذغال •

نفت •

طبیعی گاز •

باالی بسیار قدمت آن و هستند مشترک ویژگی یک دارای سوخت ها این
در دایناسورها حضور از پیش و قبل سال میلیون صدها آنها می باشد. آنها

آمده اند. بوجود جهان

شکل گیری ١

دسته اند: ۳ کلی طور به فسیلی سوخت های

سنگ زغال •

نفت •

طبیعی گاز •

شروع دایناسورها ظهور از بیش حتی قبل سال هزار صد چند دسته سه هر
فسیلی سوخت های آنها به که است آن خاطر به و کرده اند شکل گیری به
و عظیم درختان با که بوده باتالق هایی از پر زمین زمان آن در که می گویند
و درخت ها که طور وهمان بوده پوشیده دار برگ گیاهان دیگر و سرخس ها

الیه و می شدند دفن تدریج به و غرق اقیانوس ها اعماق در می مردند گیاهان
شن با پیت سال صدها گذشت از بعد می شد تشکیل پیت نام به اسفنجی
مرور به معدنی مواد این و شده پوشیده دیگر معدنی مواد و رس و خاک و
بیشتری الیه های که همینطور می شد تبدیل رسوبی صخره نوعی به زمان
قرار فشار تحت را پیت و می شود بیشتر هم وزنشان می شود انباشته هم روی
بعد و می شود تخلیه آن آب تا می شود فشرده و له آنقدر پیت الیه می دهد

می شوند طبیعی گاز و نفت سنگ ذغال به تبدیل سال میلیون ها از

سنگ زغال ١ . ١

سنگ زغال اصلی: نوشتار

هیدروژن کربن از که مانند سنگ و سیاه سخت است ماده ای سنگ زغال
اصلی مادٔه امروزه است شده تشکیل گوگرد مقداری و هیدروژن اکسیژن
و می شود یافت دنیا کشورهای از بسیاری در پیت یعنی سنگ زغال سازندٔه

می گیرد. قرار استفاده مورد انرژی منبع عنوان به حتی

نفت ١ . ٢

نفت اصلی: نوشتار

میلیون سیصد از بیش هم آن که است فسیلی سوخت های از دیگر یکی نفت
موجودات نفت منشا که معتقدند دانشمندان بعضی گرفته شکل پیش سال
می توانند آن ها و هستند سوزن یک نوک اندازٔه به کدام هر که هستند آبزی
شده ذخیره انرژی به را خورشید نور یعنی کنند عمل گیاهان شبیه درست
سقوط دریا کف به مرگ از بعد ریز موجودات این نمایند تبدیل خودشان در
و می شوند مدفون صخره ها و رسوبی الیه های زیر در کم کم و می کنند
در موجود انرژی و می آورند فشار ریز موجودات این به صخره ها و سنگ ها
فشار و گرما تحت زمان مرور به کربن و شود تخلیه نمی تواند آن ها بدن

می شود. نفت به تیدیل شدید

طبیعی گاز ١ . ٣

طبیعی گاز اصلی: نوشتار

ساخته متان نام به گازی از عمده طور به و است تر سبک هوا از طبیعی گاز
هیدروژن و کربن اتم های از که است ساده ای شیمیایی ترکیب متان شده
۴ همراه به کربن اتم یک است ch_۴ آن شیمیایی فرمول و شده ساخته
در اغلب طبیعی گاز است اشتعال قابل شدیدًا گاز این است هیدروژن اتم
شده پمپ باال به زمین زیر از و می شود پیدا نفت زمینی زیر منابع نزدیکی
بویی معموًال طبیعی گاز می شود منتقل گاز مخازن به لوله هایی طریق از
با را آن گاز لوله های در آن انتقال از قبل ولی نیست دیدن قابل و ندارد
مخلوط شده فاسد مرغ تخم شبیه بویی دارد تندی بوی که شیمیایی مواد

شود. ساده تر آن نشتی تشخیص تا می کنند

١
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منابع ٣ ٢

خورشیدی انرژی نوعی فسیلی سوخت ١ . ٤

انرژی هرم وطبق اند نیازمند خورشیدی انرژی به رشد برای ودرختان گیاهان
ذخیره خورشیدی انرژی این غذایی زنجیره در موجودات بین غذایی ورابطه
مدفون دریایی های رسوب زیر در انها مرگ از پس جانوران بدن در شده
های سوخت که گرفت نتیجه میتوان میشود.پس فسیل به تبدیل و شده

هستند. شده ذخیره خورشیدی انرژی نوعی فسیلی

فسیلی انرژی های آینده ٢

کشورهای چه است شده امروز جهان دغدغه های از یکی انرژی تامین نحوه
آن خود فناوری با که آنهای چه و هستند انرژی خام مواد کننده تامین که
۲۰۴۰ تا که بدانند دارند تمایل مردم از بسیاری می کنند استفاده قابل را
و باد انرژی مثل بازیابی قابل و سبز انرژی های از استفاده مسیر در جهان
به انرژی بین المللی انداز چشم سازمان خیر، یا کرد خواهیم حرکت خورشید
فسیلی سوخت از بیشتر جهان ۲۰۴۰ سال تا این که می کند فکر گونه این
شدت به جهانی انرژی مصرف و می کند استفاده نفت و سنگ زغال مثل
در کشورهای در جهانی انرژی های تقاضای درخواست و یافت خواهد افزایش
جایگاه تازگی به که چین و می کند پیدا افزایش اسیا بخصوص توسعه حال
کشور دراختیار این از قبل عنوان این که دارد را جهان انرژی مصرف باالترین
آینده سال سی در جهانی مصرف رشد در سهم بیشترین دارای بود آمریکا
خواهد را یافته توسعه کشورهای گریبان اینده در که مشکالتی از بود خواهد
باعث عمل این و بود خواهد ۲۰۴۰ سال در کربن انتشار بی رویه رشد گرفت
این همچنین آید وجود به ژئوپلتیک در جدید فشارهای و تغییرات می شود
در که می شود منجر هم انرژی به مربوط فناوری های پیشرفت به تغییر
پیدا دسترسی فناوری ها این به انرژی کننده تولید کشورهای که صورتی
این جمله از خورد خواهند ۲۰۴۰ سال در انرژی بازار در بزرگی ضرر نکنند
و نفت از حاصل درآمدهای به بشدت که زد مثال را روسیه می توان کشورها

[1] است. وابسته خود گاز

منابع ٣
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فسیلی-چگونه-خواهد-بود

Wikipedia contributors, “Fossil fuel,” Wikipedia, The
Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.
php?title=Fossil_fuel&oldid=192964526 (accessed

March ۳، ۲۰۰۸).
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