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  شوند باعث تضعيف انرژي باد ميچگونه تغييرات آب و هوايي 

  
سـوخت هـاي فسـيلي    سـوزاندن  . سياره ما در حال گرم شدن است و مسئول اصلي اين موضوع خود مـا هسـتيم  
قي عمـل كـرده و گرمـا را بـه دام     موجب افزودن كربن دي اكسيد به اتمسفر مي شود، و اين موضوع مانند عاي

بـر  در حال سرمايه گـذاري   ،براي مقابله با اين موضوعانرژي  فعال در حوزه هاي كمپانيكشورها و  .اندازد مي
همان مشكلي كه اين شـركت هـا مشـغول حـل آن       ولي طبق چند گزارش اخير،. روي منابع انرژي پاك هستند

  .دهستند ممكن است موجب ضعيف تر شدن انرژي باد شو

دن كـره زمـين مطالعـاتي انجـام     گـرم شـ  اثـر   آينـده در  دو تحقيق جديد بر روي تغييرات جريان هاي بـادي در 
هد پايين آمدن سرعت كره زمين شا ، نيم كره شماليي صورت گرفته در تحقيق اولطبق پيش بيني ها .اند داده
ندمان طي يـك دهـه آتـي    شاهد كاهش را و چين ارع بادي در اياالت متحده، اروپامز خواهد بود و احتماالً باد

  .خواهند بود

دومين تحقيق به بررسي ميزان انرژي باد توليد شده در چين طي چند دهـه گذشـته پرداختـه اسـت و نشـان داده      
 رع بـادي در مـزا  بنـا بـر ايـن مطالعـه،    . است كه اين كاهش راندمان هم اكنون نيز در حـال اتفـاق افتـادن اسـت    

  .تاكنون از دست داده اند 1980از توان بادي خود را از سال % 15چين مانگوليا و گانزو  شهرهاي
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به وجود آمدن باد ناشـي از ايـن مسـئله اسـت كـه نـور       . ت انگيز تلقي شودگفش البته اين مسئله نمي تواند بسيار
خورشيد مناطق مختلف اين كره خاكي را به ميزان متفاوتي گرم مي كند، و از اين طريق باعث به وجود آمـدن  

قي با انرژي باال به سـمت منـاطق بـا انـرژي كـم جريـان       هوا از مناط .مناطقي با انرژي باال و انرژي كم مي شوند
با تبديل مناطق گـرم بـه منـاطق سـرد و     تغييرات آب و هوايي اين تعادل را . يابد و موجب توليد باد مي شود مي

  .در نتيجه قابل انتظار است كه از حجم باد كاسته شودبر هم مي زند، بالعكس 

انـرژي بـاد در حـال حاضـر     . انگيز نيست، اما باز هم غيرمنتظره استاما با اينكه اين موضوع خيلي هم تعجب بر
 10سـال آينـده مـي توانـد تـا       30قوي ترين منبع انرژي تجديد پذير است، و اين مسئله كه اين منبع انرژي طـي  

درصد از توان خود را از دست بدهد نشان مي دهد كه آينده از آنچه كه پيش از اين برآورد ميشد ممكن است 
  .ه و تارتر باشدتير

اين مسئله مسلماً به اين معني نيست كه انرژي باد يك انرژي منسوخ به حساب مي آيد، زيـرا ايـن منبـع انـرژي     
به هر حال اين موضوع نشانگر اين است همچنان يك گزينه ارزان براي بيشتر مناطق دنيا به حساب مي آيد، اما 

  .گي به سوخت هاي فسيلي بكوشيمكه ما نياز داريم تا بيشتر در جهت كاهش وابست

  

  مهندس فرزام ابريشمي :مترجم

‐https://www.washingtonpost.com/news/energy :منبع

environment/wp/2017/12/11/wind‐energy‐is‐supposed‐to‐fight‐climate‐

change‐but‐climate‐change‐is‐fighting‐back/  

  


