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  حمل و نقل بزرگترين منبع انتشار كربن در آمريكا

  
براي نخستين بار از دهه هفتاد ميالدي، ميزان انتشار كربن دي اكسيد ناشي از حمل و نقـل در آمريكـا از ميـزان    

  .استانتشار ناشي از توليد برق فزوني گرفته 

اين تغيير از آنجايي نشئت مي گيرد كه توليد برق در آمريكا كمتر به زغال سنگ وابسته بوده و بيشتر به انرژي 
رشد پيش . متكي است) به عنوان يك سوخت فسيلي با آاليندگي كربني كمتر(هاي تجديد پذير و گاز طبيعي 

ين موضوع باشد كه كاهش انتشـار كـربن دي   بيني شده در حوزه خودروهاي الكتريكي مي تواند نشان دهنده ا
حتي بـا در نظـر گـرفتن روش توليـد بـرق هـم، يـك ماشـين         . اكسيد ناشي از حمل و نقل نيز در دسترس است

  .الكتريكي كربن دي اكسيد كمتري در قياس با يك ماشين گازوليني يا بنزيني توليد مي كند

پوند كربن دي اكسيد، يا يك پوند به ازاي هر  20ادل يك ماشين گازوييل سوز نوعي به ازاي هر گالن گاز مع
مايل حركت توليد مي كند در حالي كه هم ماشين هاي الكتريكي و هم ماشين هاي هيبريـدي مـي تواننـد ايـن     

 Climateگزارش اخير مركز آب و هوايي . ميزان انتشار را كاهش دهند Central     نشان مي دهـد كـه كـدام
اين رده بندي بر مبناي مدل موتور ماشين ها . ها از لحاظ آب و هوايي مساعد هستند ماشين ها براي كدام ايالت

  . و روش توليد برق در آن ايالت انجام شده است
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پيش بيني ها در زمينـه  . ، ميزان فروش خودروهاي الكتريكي در آمريكا هشت برابر شده است2016تا  2011از 
بين موسسات مختلف متفاوت است، اما همگي بر زياد شـدن ايـن    تعداد فروش ماشين هاي الكتريكي در آينده

  .رقم تاكيد دارند

  
 2012سفر به مسيرهاي دورتر با ماشين هاي الكتريكي تسهيل شده است و تعداد ايستگاه هاي شارژ فعال نيـز از  

ايـن مـدت    جالـب اسـت بدانيـد كـه در    . رسيده اسـت  2016ايستگاه در سال  35000تاكنون سه برابر شده و به 
دقيقه شارژ كامل كنند  30ايستگاه هايي كه مي توانند يك ماشين را در تقريبا (شارژ -تعداد ايستگاه هاي سريع

با اين وجود، آمريكا در اين مورد بايد با چـين رقابـت كنـد    . ايستگاه رسيده است 5300نيز سه برابر شده و به ) 
  .شارژ بوده است -ايستگاه هاي سريعبرابر آمريكا داراي  17بيش از  2016كه در سال 

  مهندس فرزام ابريشمي: مترجم

‐http://www.climatecentral.org/gallery/graphics/transportation‐is‐the: منبـــــــع
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