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 هزار توربين بادي موجود بر روي كره زمين چه تفاوتي را رقم زده اند؟ 341

 

 ياازازيووگامگيووادا ووريراكوويگاداااگ فگه وواامگ هوو اتووااتسوو ايووادا گ وو  اا وو ات  ر ااتووبين هايووادانووا د

ا گانگآوي هااهر.ا گتا گا ه ا

ي ايانا وا اا وكااو ااه وانايوااازااهوگ دانوا اا وهفا هايوماا  ور.اايوگوزها اي و اواي  واهاآنانو ي انوب ها

نوو ااازاا2016 ا ياپايووانا ووا اGWEC وايووراويابان يمهووگاه وو ايووما ووب .ان وواانووگا ووبيادا  وواهمااهووگ دانووا 

ايوهاي اگو اد ورا اييو انو ازيوگاوانو اتبين هانوا دا يااوا اخوگوااواتبگ ورااهوگ دانوب هااهور.ا ياا000 341

خگبهو اايوهاتوبين هايواااوايايوماا  ور اتواي گااهوگ دانوا انوگااييو شازي وك اواه وااا–اهگ دانوا انسوگ ازي ا

اآنا ياتگا بااهگ دازي ها ياطما اگ اداآتم.

 بر روي خشكي يا در ساحل

دانوويا  ا ووايماي ووه ر.ااتووبين هايووادانووا دايوورينانوو اووواطگاايتفوواتادانووياتب وو اوات اوو ايووادان يم ووانا ووبياب

تبضوو ااايووهاي وو   ااوو اايووهاتووبين هايووااخگبهوو ااهووگ داتبگ وورايووماا  وورايووماتباهوورانوو ان وواايووادا

اوبخ هگدات  وو  ا وب .انوو اطووبيا وا ه اي گووايمااوو انوا ايووماوز  ات او ايوواداتووبين هانو ا ويايوو ايوتووبيا

نوو ايوو اي  وو اتبضوو اايووما يوور اايووهايوتووبيااDOEيووماخگو وور.اآهكووبيااوو ا پايتيووانااهووگ داآيگي وواا

يه يانب هااو اايوهاي  و اه و انوااخوگوااووب ايو ا هگاتوبياياانو ااگاوكا ياآوي هاوايب وباتبگ ورانوگ ا

ايما ب .
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اهووگ دانووا ايووماتباهوورايوو انووگايوداو وو ماوايوواا يا ووااياتبگ وورا ووب .ا يااوواگمااوو اكوو  كااهووگ دانووا ا

وگوو هاي ي وو انووا دا وواا مااا–آيگي وواا يااووبزها وواايايير ووانا يايگااووياانهوورايماوووب انوو ا ووگايوومانووگ ا

ايووهاكوو  كا ياه ووا ا يگووگا ه وواانوو اوووبنماتا وو  اا–واي ا ووازاترووايداوووب ا ووراا2016آيگي وواا  وواي گا

ا رهاا ك.

تووبين هانووا دا وواا ماياا ياوووب ا ووادا ا هاا589 3 ا ياپايووانا ووا ام  ووه اايوپوواانوو ااازاGWECن وواانووگا

ا ووبياايوپووايماا10ه ووبا وورها يا ه وواا ياازااووياتووبين هايووادا وواا ماا%88نووب .ا ووبوهانووگاايووه ااوورو ا

ظگ  ووكاه ووبا وورهايي ووگا  ووانا يازي  وو ااهووگ دانووا داا%36اهر.اهگ  ووهانانووااه  يوو انوو ادووگايامگ ه 

ااهر. اا ماا كاواآگياناواخ هاناا اك  ااهركا ياي هايادان ردا ادامگ ه 

 اثر محيط زيستي

ي   ووبناا637نوواا  ووبم گداازااهه وواياا2016ط ووگاموو ايرا ووبيادا  وواهمااهووگ دانووا  اايووهاكوو  كا يا ووا ا

اRenewableUKتووهااووگنها دااا وو راايوو ا وواياهمانوو ااووگهازيوو هاهيووب هاا ووك.ايووريگاا گايووما

ي  وو اانوو اهووگ دانووا ا" يوورااوو ااهووگ دانووا ا يازي  وو اييوو شازي ووكاخ ووريهاه هوو اي  ووكا اي  اتبضوو اايم

...اي گووايمااوو ايوو اتووبين ها وواوه ايووما ووب ا يگووگاه ووازدانوو اافووگاي وورنانووگادااه  ووكازي ووره اا ووبوهم

  ووه انمانوو اي ووان ااهووگ دايوواا ووبزاهرنا ووبوكايووادا  وو  م ااوو اازا ويوويااكوو ماتا  ووگا اآ اوايووبايما

ي ووه ر اهووراي .اايووهاكوو  كايوو ا وو ياپايووراياازاتبگ وورااهووگ داا ووك اوگووما ووبوهانووگاآنانوو اووواطگا

اوو انووگادا وواوكايوو اتووبين هاايوو ازيگ وواوكاپايووراياه وو ايوومانا وور.اي وو انااهووگ داخگووبهگما وواوكاآن

ا" ب  اپ اازاي  ا اتبگ رانگ اازايياناي ي  انا دا  گانايما ب .نا داا هفا هايم

نااايوهاو وب  اخ وراا و ا اه و او وب ا اي .انوگاداماوگايو اي وا  ا يااواگمااو ااهريوها و ك هماافاظوكا

ا وورااوو ااهووگ دانووا اه  ووماا وواتما ياي ووايزهااهگ  ووهانانووااتا  ووگا اآ اواتاي وورايوومااRSPBازاپگهوورمانا

يبايما اي  اايااايوهااهريوهايوماا  ايورااو ايورايكاه وانايوما يورااو ايو ايتانوا دايوماتباه ورانو اپگهورها

ا  يايهفاو اآزايانگ اه ر:اي اايك اازا  كا ا نازي كانبماوات ا م.ا3ياان ا
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 آينده

GWECهفووگا ياكوو  كااهووگ دانووا اا000 520اوورو اا2020ه ووراا ووكااوو اتوواا ووا انووااهگووايمانوو اآي وورهاي ا

اي اب ان اااياوباي رانب .

موو ايراخ وو ااهوورازا پايتيووانااهووگ داآيگي وواان ووانايووماا وورااوو اكوو  كااهووگ دانووا دايووماتباهووراتوواا ووا ا

م گوواتهامازيووادام  اهوو اا12.3 وواياايرووا ااووگ هاوانوو ا  ووبم گداازااهه وواياا000 600نوو ااازاا2050

اي اهياير.اداا

ايهگ  :اي  رها گزاماانگي يم

ا -https://www.cnbc.com/2017/09/08/there-are-over-341000-windي   :

turbines-on-the-planet-why-they-matter.htmlا
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