اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﮐﻞ زﻣﯿﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه  Aarhusداﻧﻤﺎرک ،داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺠﺎرت داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻨﺪن و
ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ،ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را دارد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﺜﻞ اﻧﺮژی ﺑﺎد در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻧﻮع از اﻧﺮژی

را ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد آنﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺪاول ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آورد.
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻦﻫﺎی در
دﺳﺘﺮس ﻗﺎره اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی را در
اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
 4.9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﯿﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﯾﻌﻨﯽ  46درﺻﺪ از زﻣﯿﻦﻫﺎی اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﺑﺎدی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آنﻫﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب از اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  11.6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪ  52.5ﺗﺮاوات

اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز اﻧﺮژی ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ را از اﻻن ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﺑﺎد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎﻦ آوردن

ﻣﺼﺮف ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد.

اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

