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  برابر شده است 2اخير  يك دههپاك در دنيا در  برقتوليد 

 .افزايش در ظرفيت توليد انرژي هاي تجديد پذير تجربه كرده است %13,1آسيا سريع ترين رشد را با 

 

در سرتاسر  2016در سال  اين انرژي هابنا بر اطالعات منتشر شده از آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد پذير، توليد 
. اين افزايش توليد ركوردي ديگر در زمينه ظرفيت ساالنه توليد اين انرژي ها ه استگيگاوات افزايش يافت 161جهان حدود 

  گيگاوات رسانده است. 2000را به بيش از  برق پاك به حساب مي آيد كه ظرفيت كل توليد

ي است كه يك دهه پيش در شبكه برق جهاني وجود داشت، نشان دهنده اين رقم، كه تقريبا دو برابر انرژي تجديد پذير
 %62آب و خورشيد توسط بزرگترين اقتصادهاي دنيا است. چين، اروپا و آمريكا انتخاب روش هاي توليد برق پاك مانند باد، 

كانادا و هند كشورهاي پيشگام آلمان،  كل ظرفيت انرژي تجديد پذير نصب شده در دنيا را به خود اختصاص داده اند. برزيل،
  ديگر در اين مسئله هستند. 

گيگاوات  4,1آفريقا  .افزايش در ظرفيت توليد انرژي هاي تجديد پذير تجربه كرده است %13,1آسيا سريع ترين رشد را با 
عالوه بر افزايش  افزايش به حساب مي آيد. %12حدود  2015نصب كرده است كه نسبت به سال  2016ظرفيت جديد در 

متخصصان معتقدند براي كنترل گرمايش جهاني الزامي است، طبق گفته عدنان امين، مدير كل ميزان توليد برق پاك كه 
IRENA اقتصادي به همراه دارد، اشتغال زايي مي كند  - متعدد اجتماعيفوايد به سبب تقويت رشد اقتصادي، "، اين مسئله

  "ط زيست را افزايش مي دهد.و سطح رفاه عمومي و سالمت محي
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است. انرژي خورشيدي  2015رشد در ظرفيت انرژي تجديد پذير نسبت به سال  %8,7نمايانگر  2016ميزان رشد سال 
گيگاوات و انرژي برقابي  51گيگاوات تجربه كرده است و پس از آن به ترتيب انرژي باد با  71بيشترين ميزان تغييرات را با 

  اند. گيگاوات بوده 30با 

بيشترين ميزان توسعه انرژي برقابي در آسيا، آفريقا و جنوب آمريكا اتفاق افتاد، در حالي كه انرژي هاي باد و خورشيدي، كه 
 چين و آمريكا بيشترين ميزان توسعه را در اين دو به خود اختصاص داده اند، به طور وسيعي در سرتاسر دنيا توسعه يافتند.

توسعه چندگيگاواتي را تجربه كرد. هند، آلمان و برزيل نيز هر كدام در هند، ژاپن و انگليش  انرژي خورشيدي همچنين در
  گيگاوات ظرفيت انرژي بادي خود را افزايش دادند.  2بيش از  2016

، به تجربه كرد 2016به طور قابل مالحظه اي، توليد انرژي بادي دور از مناطق ساحلي هم دومين رشد بزرگ خود را در 
مگاوات رساند. چنين توربين هايي همچنين در  1480مگاوات به  559چين ظرفيت توليد خود را در اين حوزه از ي كه طور

  هلند، انگليس و آمريكا نيز نصب شده اند. آلمان،

  

  مترجم : فرزام ابريشمي

‐https://www.scientificamerican.com/article/clean‐power‐worldwide‐has‐doubled‐inمنبع: 

10‐years/  

  


