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 چکیده:
تأثیر آن بر محیط  بحران انرژی در سالهای اخیر و افزایش روز افزون مصرف سوختهای فسیلی به عنوان منابع محدود انرژی و

اساس استفاده بهینه از  این بر .زیست، کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی برخوردی متفاوت نمایند

از اثرات مخرب زیست محیطی  انرژی رایگان، پاک و عاری ،پاک انرژی شود.امری ضروری شمرده می ،های تجدیدپذیرانرژی

هدف این مقاله بررسی دستاوردهای کشور چین  .های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته استاست که از دیر باز به روش

های از جمله انرژی .باشدمی تجدیدپذیرهای فاده از انرژیستا تولید و در زمینه( تجدیدپذیربه عنوان یکی از رهبران انرژی )

 کشور چینرا نام برد که همگی قابلیت استفاده در بیوماس خورشیدی، بادی و  هایانرژی توانمیفسیلی  هایسوختجایگزین 

بنایی فرهنگی از نیازمند فعالیتهای زیر طلبد که این مهمعزمی ملی می ،پذیرانرژی مورد نیاز از منابع تجدید تامین .را دارند

 هایریزیبرنامهکه به منظور پیشرفت در این زمینه، کشور چین در سالهای اخیر  باشدجمله آموزش در تمام سطوح جامعه می

 صدد ف خود، دراهدا در راستای رسیدن بهمتعددی داشته است. کشور چین به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه، 

ای و تحقق این رویا، با بسیاری کشورها ازجمله فرانسه، آمریکا و روسیه همکاری نزدیکی را تقویت توان نیروگاههای برق هسته

 هاییکی از پیشرفتهای چشمگیر کشور چین در زمینه منابع بادی به عنوان یکی از انواع انرژی از مدتها قبل آغاز کرده است.

کشور چین در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بیشترین  باشد.بادی می هایاستفاده از توربین ،به منظور تولید برق تجدیدپذیر

بیشترین پیشرفت در  را دارد که همین امر باعث شده تجدیدپذیر هایگذاری به منظور تولید و استفاده از انرژیمیزان سرمایه

 زایی در این حوزه هر ساله افزایش یابد.اشتغالشد و همچنین بارا داشته  تجدیدپذیر هایانواع انرژی

 

 ، چینپذیرناتجدید، تجدیدپذیر ،انرژی  واژگان کلیدی:
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 :مقدمه

که منبع  گویندیم یاز انرژ یبه انواع شود،یم یدهنام یزن یرپذبرگشت ی(، که انرژRenewable energy) یدپذیرتجد یانرژ

کوتاه  یبازه زمان یکدر  یعتآن را دارد که توسط طب یت(، قابلیلی)فس یدناپذیرتجد هاییبر خالف انرژ ی،آن نوع انرژ یدتول

 کشورهای از بسیاری و است تجدیدپذیر هایانرژی قرن یکم و بیست قرن شود. یدتجد یبه عبارت یامجدداً به وجود آمده 

 اول اولویت را تجدیدپذیر هایبه منظور تولید و مصرف انرژیگذاری سرمایه اندیافته خطر معرض در را خود چون پیشرفته

ها و صدها نوع و ده ییو همگام با آن انتشار گازهای گلخانه ا یلیهای فسسوخت یهرو یهوا و مصرف ب یآلودگ .دانندمی جهان

هوای پاک،  یونمانند کنوانس یونها کنوانسده بدل کرده است. ینموجود زم ینترامروزه بشر را به مخرب ،هایاز آلودگ یگرد

شکل گرفت و بشر هوشمندانه در صدد جبران اشتباهات گذشته خود  یرهو غ یاهاحقوق در یونکنوانس یستی،تنوع ز یونکنوانس

 یاتح هوای پاک و بازگرداندن یقرار دارد، در پ ینس آنها کشور چأاز کشورهای جهان که در ر یاریاست. بس یعتدرباره طب

ها و یاز راهکارهای کاهش آلودگ یکی هستند. ینهای حفاظت از زمدر کنار برنامه یابیها و بازسازی و بازتگاهیسبه ز یعیطب

به  (.1388 ،یاله یاست )ول تجدیدپذیرو  پاکهای انرژیاستفاده از  ،یستز یطهای پاک و سازگار با محبه انرژی یابیدست

و  یدند انرژی باد و آب و خورشاشده یستز یطسازگار با محهای سازه یدپاک خود منجر به تولهای انرژیعالوه اینکه، 

 ساخته شده است و ساخت و یرهو غ یدیخورشهای بادی، سلول ینتوربهای ها پرهپاک که متناسب با آن یمیاییشهای انرژی

 تکامل است. در حالآنها  کارآیی

 یستز یطبر مح در گذشته، یلیفس یهامصرف گسترده سوخت یردارد. تاث یازن یادیز یاست و به منابع انرژ یکشور بزرگ ینچ

 یبلند مدت رو هاییزیربا برنامهتا  گرفت یمتصم ینچ خلق کشور جمهوری به همین دلیلکشور فلج کننده بوده است.  ینا

 تجدیدپذیر هایبطوری که در امروزه جز کشورهای پیشتاز در استفاده از انرژی ،آماده کند یندهآ یپاک، خود را برا هاییانرژ

هستند. چین بر  تجدیدپذیردر پی استفاده از انرژی  ،محیطیزیست هایبسیاری از کشورها به واسطه آلودگیاست. در واقع 

 یینهرقابت در زم ی، در عرصهپیشرو شدن به قدرت یلتبد یبرا ینچ در این حوزه یکه تاز است. ،اساس گزارشی جدید

 Institute for Energy) یمال یزو آنال یاقتصاد انرژ یتوکه توسط انست یدی. گزارش جدکندیپاک تالش م هاییانرژ

Economics and Financial Analysisیبه دست گرفتن رهبر یکشور برا ینا یادز یهااز تالش ی( منتشر شده حاک 

 دهدیگزارش نشان م ینا .(Davies and Westgate,  2018) است یدپذیرتجد هاییانرژِ یدنسل جد گذارییهجهان در پا

رقم در  یندالر بوده است. ا یلیاردم ۴۴از  یشب 2۰1۷پاک، در سال  هاییانرژ یینهکشور در زم ینا هایگذارییهکل سرما

 یزانم 2۰1۷در سال  .دهدیرا نشان م یاست، رشد قابل توجه بودهدالر  یلیاردم 32حدود  یزیکه چ 2۰1۶با سال  یسهمقا

 یاز انرژ یشترب ،ثروتمند نسبت به گذشته یل کشورهاسا ینکرد. در ا یداپ یشدر جهان افزا تجدیدپذیر یاستفاده از انرژ

 بوده است. یشتازپ ینهزم یندر ا یناستفاده کردند که البته چ تجدیدپذیر

انرژی و به حداقل رساندن تلفات آن  یحمصرف صح یزانمطرح بوده و م یشرفترشد و پ یانرژی در جهان بعنوان محور اساس

جامعه دارد و  یکبرای  یاساس یتانرژی، اهم ین. استفاده و تأمباشدیتوسعه هر کشور م یزانبرای سنجش م یبعنوان شاخص

 یعمط و یاله ی)ول دارد یستز یطرا بر مح یرتأث ینمختلف، بزرگتر الیتهاینافذ انرژی در فع یعتبزرگ و طب یاسمق یلبه دل

طبیعی  منابع انرژی تجدیدناپذیر مانند نفت و گازو همچنین کمبود باالی مصرف انرژی  بطور کلی افزایش (.1389 ، یرجندیب

کرده است. کشورهایی که در مقایسه با کشورهای پیشتاز در  تجدیدپذیرکشورها را مجبور به استفاده از انرژیهای  ،جهان در

درصد  25طور متوسط  در جهان بهمانند چین و آلمان و همچنین متوسط جهانی ) تجدیدپذیر هایزمینه استفاده از انرژی

( سهم بسیار کمی شودیحاصل م و گاز و زغال سنگ نفت یرازبه غ یهایانرژی یعنی یدپذیرتجدهای انرژیاز  یانرژی مصرف

 (.1388 ، یلطف) یشگیهستند و نه هم  یرام یعی،نفت و گازطب یرنامطلوبتر است، چرا که ذخا یا،نسبت به دن آنها یندهآدارند، 
 

 :و جایگاه کشور چین تجدیدپذیر هایانرژی

https://www.lw.com/people/paul-davies
https://www.lw.com/people/paul-davies
https://www.lw.com/people/andrew-westgate
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 یستز یانرژ گرمایی،ینزم یانرژ یدی،خورش یانرژ ی،باد ی(، انرژیآببرق یروی)ن یآب یانرژشامل:  تجدیدپذیر هاییانواع انرژ

با  یراخ یهادر سال باشند.ی( میاییدر ی)انرژ یانوسیاق یانجر یجزر و مد و انرژ یامواج، انرژ یانرژ (،سوختیستتوده )ز

ور بط اند.مورد توجه قرار گرفته تجدیدپذیر هاییانرژ ستفاده ازا ،رو به اتمام هستند یرناپذ یدتجد یکه منابع انرژ ینتوجه به ا

رشد  ،1ها در تمام کشورهای جهان به نسبت سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است. در شکل کلی استفاده از این نوع انرژی

 نشان داده شده است. 2۰11ا سال ت تجدیدپذیرهای انرژی

 

 تجدیدپذیرهای رشد انرژی -1شکل 

 

. نکته قابل باشدمیدر حال افزایش  تجدیدپذیرهای انرژی، استفاده از انواع مختلف باشدمیمشخص  1همانطوری که در شکل 

که بیشترین  باشدمیکشور چین یکی از کشورهایی  به عنوان مثال باشدمیتوجه اینکه سهم کشورهای مختلف کامال متقاوت 

شدت استفاده از انواع  ،مناسب هایگذاریدقیق و سرمایه هایریزیبرنامهسهم استفاده از این نوع انرژی ها را دارد و هرساله با 

 محدود شده است. بسیار پذیرنایدتجدهای انرژیتا جایی که استفاده از  باشدمیدر حال افزایش  تجدیدپذیر هایانرژی

 هاییروگاهو عالوه بر ن باشدیدر جهان م یاگلخانه یهاکننده گازیدتول ینبزرگتر ،در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا ینچ

ی و برق یهادر بخش خودروگذاری سرمایه انجام داده است. یخانگ یدپذیرتجد هاییدر بخش انرژ ییباالگذاری سرمایه ،بزرگ

کننده  یینکشور غالب و تع ،یندهآدر چند دهه  ینچ ،هایگذاریهسرما ین. با اباشدیم ینچ هاییتموفق یگراز د یزن هایباتر

 یش. افزاباشدیحوزه م ینمربوط در ا یزاتکننده تجکشور صادر ینبزرگتر ینچ فوق خواهد بود. یهادر حوزه یجهان

 یگرکاهش استفاده از منابع زغال سنگ از د یدپذیر وتجد هاییمربوط به انرژ یالمللینب یهادر پروژهگذاری سرمایه

کشور را به  ینخود از کل سد برق ا یدپذیرو تجد یادارد سهم برق هسته یمتصم ینحوزه است. چ یندر ا ینچ هاییاستس

 برساند. 2۰%

از  یمین یدکنندهبوده و تول یشگامهمچنان پ یدیخورش یمانند انرژ تجدیدپذیر هاییو استفاده از انرژگذاری سرمایهدر  ینچ

 یدپذیرتجد هاییاست که در استحصال همه انرژ ییدرصد از دالرها ۴5سال گذشته و  یدیخورش یتظرف یگاواتگ 98

 یدپذیرتجد هاییاست که در انرژ یکشور برتر 1۰ یاههدوم از س ردهدر  یندنبال چبه یکاشده است. آمر گذارییهسرما

 هاییدالر در انرژ یلیاردم 5/۴۰با  یکاآمر گذارییهعقب افتاده است؛ چراکه سرما یارراه بس یندر ا یول د؛کننیم گذارییهسرما

 ،دالر یلیاردم 1/12۶با  سبرعک ینچ کهیدرحال دهد،یدرصد کاهش را نشان م ۶، 2۰1۶با سال یسهدر مقا یدپذیرتجد
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 یبا کشورها یسهدر حال توسعه در مقا یدر کشورها 2۰1۷ داده است. در سال یشدرصد افزا 3۰خود را تا  هایگذارییهسرما

 .(139۷، درویشد )آغاز ش یدپذیرتجد هاییدر انرژ گذارییهدر سرما 2۰15کرده که از سال  یداادامه پ یروند یافتهتوسعه

به عنوان  یدیخورش یانرژ ییدکنندهتول ینتربه بزرگ ،یتکشور پرجمع یناعالم کرد ا 2۰1۶ل ادر س ینچ یانرژ یسازمان مل

است، بلکه اکنون  یاکشور دن ترینیتتنها پرجمع نه ینچ .شده است یلجهان تبد در تجدیدپذیر هاییکی از انواع انرژی

 یناعالم کرد ا یطور رسمبه  ینچ یانرژ ی. سازمان ملشودیمحسوب م یزدر جهان ن یدیخورش یانرژ ییدکنندهتول ینتربزرگ

 ینچ یت. ظرفتاس یافتهمقام دست  ین، به ا2۰15فعال خود نسبت به سال  یکفتوولتائ یتکشور پس از دو برابر کردن ظرف

 ینا یباال یتبا جمع یسهاما در مقا ،است یزانگشگفت یاررقم بس ین. اگرچه ایدرس یگاواتگ ۴2/۷۷به رقم  2۰1۶سال  یاندر پا

، 2۰15مناسب است. سال  یدیخورش یانرژ هاییتساخت سا یبرا ینچ یاییجغراف یتموقع. شودیمحسوب م یزکشور ناچ

ای از انرژی نمونه 2شکل  خود بهره بردند. یدیخورش یانرژ یترشد ظرف یشترینو هِنان از ب ینجیانگشاندونگ، ش یهااستان

 دهد. خورشیدی را نشان می

 

  
 انرژی خورشیدی -2شکل 

 

آن  یاز عهده ینچ رسدینظر م است که به یهنگفت گذارییهسرما یازمندن یلیفس یهااز سوخت یجیگرفتن تدرفاصله

 یانرژ یددالر در تول یلیاردم 3۶۴دهه در حدود  ینا یانتا پا ین،کشور چ هایریزیبرنامهانداز و . طبق چشمآیدیبرم

 یربه سا تواندیم ینچ یپاک از سو یو استفاده از منابع انرژ یستز یطتوجه به مح ینا خواهد کرد. گذارییهسرما یدپذیرتجد

رسانده است.  یببه تصو یلیفس یهااز مصرف سوخت یخوددار یبرا اییحهال یراًاخ یزن یرلندفشار وارد کند. ا یادن یکشورها

 یزاز کشورها ن یگرد ی. برخردگذایرا کنار م هاسوخت ینطور کامل اکه به شودیم یکشور یناول یرلندا یحه،ال ینموجب ابه

در حال حفر  یسلندنمونه، ا یپاک هستند. برا هاییطرف انرژحرکت به یبرا یاخالقانه یهاراه یافتنبه دنبال  یداًشد

 (.1395 ،رجب پور)باشد  است گرماییینزم یاستفاده از انرژ یچاه جهان برا ینتربزرگ

 

 تجدیدپذیر هاییسردمدار انرژ ینچ

مدت توسعه انرژی تجدیدپذیر، یل مقررات برنامه بلندمدت و میانی از قبهایانرژی در کشور چین براساس مولفه هایسیاست

مقررات مدیریتی مربوط برای تولید انرژی از طریق  ،قانون محافظت از انرژی، راهنمای توسعه برای صنایع انرژی تجدیدپذیر

انرژی  هایتی الزم برای واگذاری پروژهیجهیزات مرتبط با انرژی باد، اقدامات مدیرمقررات مربوط به تولید ت ،منابع تجدیدپذیر

 (.1393 ،قالوند ) باشدمی باد

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87&queryWr=%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 یاست. کشورها یادر دن یتموفق یندار اپرچم ینآورده است. چ یرو پذیریدتجد هاییبه انرژ یشاز پ یشب یادن 2۰1۷در سال 

سازمان ملل  یستز یطمح یزیراز بخش برنامه یدیگزارش جد یاند. به تازگعقب افتاده یناز چ یکا،مانند آمر یگرثروتمند د

 یدی،خورش یانرژ یاسر دندر سرتا 2۰1۷در سال  ،گزارش ینمنتشر شده است. بر اساس ا لومبرگب یانرژ یمال متحد و اداره

را شامل  یانرژ یدتول یدجد یهاروش یت( دو سوم ظرفیبزرگ آب ی)مثل ژنراتورها یدپذیرتجد هاییانرژ یگرو د یباد

پاک را به  یکیالکتر یانرژ یدتول یتظرف هک یشده بود، رقم یدپاک تول یانرژ یگاواتگ 15۷. در سال گذشته حدود شوندیم

 .رساندیدرصد م 2۰حدود 

کامل بر  یهتا تک یادیز آن است که انسان فاصله یقتحق گفته است: اییانیهفرانکفورت در ب یریتاقتصاد و مد دانشکده یسرئ

نشان  ینگزارش همچن ینا .یستن یدهپوش یبر کس هاینوع انرژ یناستفاده از ا یتدارد. البته اهم یدپذیرتجد هاییانرژ یرو

است.  یدپذیرتجد هاییبه سمت انرژ یادن یشرفتسردمدار پ یناند. چنرفته یشراه پ یندر ا یزانم یکهمه کشورها به  دهدیم

 ینا یجهکرد. در نتگذاری سرمایه یدیخورش یانرژ یدتول یدالر بر رو یلیاردم 5/8۶حدود  2۰1۷کشور در سال  ینا

 هایگذارییهسرما یزن یدپذیرتجد یانرژ یدتول یگرد هایینهدر زم ینشد. چ یدتول یانرژ یگاواتگ 53حدود  گذارییهسرما

 یباعدد تقر ینکرده است. ا گذارییهپاک سرما هاییانرژ یدالر بر رو یلیاردم ۶/12۶حدود  ینکرده است. در کل چ یکالن

 ارد دالر(.یلیم 8/2۷9کرده است  یندر ا یااست که کل دن ایینهنصف هز

 هاییاستحصال انرژ ینهدر زم یجهان هایگذارییهسرماتان و آلمان به ترتیب بیشترین پنج کشور چین، آمریکا، ژاپن، هندوس

گونه ن(. هما3باشند که کشور چین با بیشترین اختالف نسبت به دیگر کشورها در رده اول دنیا قرار دارد )شکل می یدپذیرتجد

که همین مسئله باعث شده تا  استرا دار تجدیدپذیر هاییدر انرژگذاری سرمایهپیداست، کشور چین بیشترین  3که از شکل 

این  در دنیا را داشته باشد. پذیریدتجد هاییاز انرژ یسیتهالکتر یدتول یتظرف یشترینب 21رن  یبنابر گزارش ساالنهاین کشور 

 ینچ کنند یشبینیپ یانرژ الملیینکارشناسان آژانس بباعث شده است که  تجدیدپذیر هایتازی کشور چین در انرژییکه

 ینها معتقدند که چآن ینرا به مرور زمان کاهش دهد. همچن یلیفس یهاسوخت یگربه ذغال سنگ و د یوابستگ

 خواهد داد. یشافزا یا،را در نقاط مختلف دن یدپذیرتجد هاییانرژ یینهدر زم گذارییهسرما

 

 

 تجدیدپذیرکشورها بر روی انرژی گذاری سرمایهمیزان  -3شکل 

 

 یلیونم 13از  یشب یدپذیرتجد یدر بخش انرژ یالدیم 2۰2۰قصد دارد تا سال  یناعالم کرده است چ ینچ یانرژ یآژانس مل

حال تا سال  ینبا ا .خواهد داشت ینهدالر هز یلیاردم ۷2هر سال  ینچ یبرنامه برا ینا شودیکند. گفته م یجادا یفرصت شغل
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طرح از  یندر ا ینحاصل شود. چ یدپذیرتجد یاز انرژ ین،برق چ یدتول یدت جدیاز ظرف یمیاحتماال حدود ن یالدیم 2۰2۰

را در  ینچ یشهرها یگرکه پکن و د یاجهان، از دوده یآن در کاهش گرما یرو با تأث کندیم یریجلوگ یاگلخانه یرشد گازها

 ینحال اول ینسنگ و در عکننده زغالصرفم ینتربزرگ ینچزیرا  کاهدیفرو برده است، م یاز مه و غبار سم یاتوده

 اکسیدیانتشار گاز د یزانتعهد کرده است م ین. چشودیدر جهان محسوب م یدپذیرتجد هاییانرژ ینهدر زم گذاریهسرما

  درصد کاهش دهد. ۶5تا  ۶۰ ینب یالدی،م 2۰۰5نسبت به سال  2۰3۰کربن خود را در سال 

 یناز ا یعوس یکه در هر ساعت، بخش یکرده است، به طور یانبوه گذارییهسرما یدیخورش یهاو کاربرد صفحه یددر تول ینچ

سال پایان تا  یدینصب خورش ینهممکن است در زم ین. چشودیم یدهپوش اهصفحه گونهینفوتبال، با ا ینزم یککشور، معادل 

، انرژی باد تجدیدپذیر هاییکی از انواع دیگر انرژی باشد. یده، رس2۰2۰سال  یبه اهداف مدنظر خود برا یالدی،م 2۰18

نصب کرده  یباد ینتورب یکاز  یشبه طور متوسط، در هر ساعت از هر روز، ب یالدیم 2۰15در سال  ینچکه کشور  باشدمی

 یکیالکتر یانرژ یدروش تول ینا یادز یاربس یامزا یبرق باد یدتول یتظرف یشافزا یبرا ینکشور چ یلتما یلاز جمله دال است.

 یزانم یلیفس یهاسوخت یبا استفاده از انرژ یسهدر مقا ینو پاک است و همچن یدپذیرفراوان، تجد یباد یاست چراکه انرژ

کمتر  یدیخورش یانرژ یورفصل بهره ینباد در زمستان )که در ا یکه انرژ ییاز آنجا .کندیمنتشر م یاگاز گلخانه یکمتر

 ینگردد، بنابرا یدتول یشتریب یسیتهکه الکتر شودیباعث م یدوزش شد ینو هم باشدیم یشتراد باست( با توجه به وزش ب

بادی نصب شده به منظور تولید  هاینمونه ای از توربین ۴در شکل  به صرفه است. یارباد در زمستان بس یاستفاده از انرژ

 الکتریسیته دیده می شود.

 

 

 بادی برای تولید الکتریسیته هایتوربین -4شکل 

 

 یجادها اآب یانخود را در م یمزارع باد یانوس،و اق یابودن بادها در در یشترب یلبه دلاز جمله چین از کشورها  یاریبس

 ینهبه مراتب کمتر از هز یانرژ ینا ینهو هز باشدیم تجدیدپذیر هاییو جزء انرژ کندینم یجادا یباد آلودگ یانرژ اند.کرده

. کشور چین در مقایسه با دیگر کشورها بیشترین میزان باشدیم یاشده توسط زغال سنگ و شکافت هسته یدتول یسیتهالکتر

 .باشدمیبادی را دارا  هایتولید برق از نصب توربین
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 :تجدیدپذیر هایدر راستای بهره مندی از انرژی ینساخت بوم شهر در چ

 از آب توانند یکه ساکنان آن م گوید یسخن م "یستز شهری قابل"از  ین،محل ساخت و ساز در شمال چ یکدر  یلبوردیب

به گزارش خبرگزاری فرانسه در حال حاضر  لذت ببرند. یعوس ییپاک سفر کنند و از پارکها یعموم یهبنوشند، با وسائل نقل شیر

 پوشاند،یرا م یگیریماه یشینهای پو دهکده کشت یرقابلمربع از نمکزارهای غ یلومترک 3۰که  "شهر -بوم"طرح بلندپروازانه 

شهر  ین. سازندگان ایدانجام یدبه طول خواه یگردهه د یکآن دست کم تا  یلپوشانده شده است، و تکم یلهابا انبوه جرثق

 یکالنشهرهای به شدت آلوده و با طراحابرکارآمد برای  ینهایبه عنوان گز یانجینشهر بندری ت یکآبادی نزد ینا میدوارندا

شهر  -و توسعه بوم یهگذاریشرکت سرما" ییاجرا یرگو چای بون، مد مطرح شود. یابلکه در سراسر دن یننامناسب نه تنها در چ

با به نظر من با استفاده از اجزای مناسب، و " ".یمبگذار یرتاث یهمانبر همسا یدواریمما ام"گفت:  "یانجینسنگاپور ت-ینوس

 ".یمده ییررا تغ یستز یطبه همراه هم مح یتوانیمم ی،شناختدرست بوم یداشتن چارچوب ذهن

درنظرگرفته  یترا بسازند. جمع یندهشهر آ یناند تا ارا همراه کرده یشانو منابع مال یکارشناس ییو سنگاپور توانا یندولتهای چ

مانند  ی. شرکتهای خارجشودیو مراکز تجاری م یپزشک یالتنفر است و شهر شامل مدارس، تسه 35۰۰۰۰شهر  ینبرای ا

. ساختمانهای آورندیشهر را فراهم م ینتکنولوژی سبز برای توسعه ا یپسلیو شرکت بزرگ هلندی ف یتاچیه یشرکت ژاپن

دو  یباشود. تقر یریتا از هدر رفتن انرژی جلوگ یروددر ساختمانهای آن به کار م یهو پنجرههای دوال شوندیم سازییقشهر عا

آن از  یهو بق یدخورش یامانند باد  یرذیدپدرصد انرژی شهر از منابع انرژی تجد 2۰خواهند شد و  یافتباز یهای خانگسوم زباله

خواهد شد تا به عنوان منبع مکمل آب برای جوامع  یتهدا یاچهدر یکشده به  خواهد شد. فاضالب فراوری ینتام یگرمنابع د

طرح  ینکه به انجام ا یمتخصص ارشد در دپارتمان پول، اقتصاد و شهر در بانک جهان ی،سوزوک یروآکی. هبه کار رود یمحل

اما مشکالت جدی  " "رو است.روبه یآلودگ یمبا چالش عظ ینچ یراهستند ز یازشهرها مورد ن -بوم"گفت:  کند،یکمک م

طرح به  ینا یدوارندرهبران ارشد در پکن ام "شهر بسازد.-مبو یک تواندیکشور نم ینکه ا یستبه معنای آن ن یندر چ یآلودگ

بر منابع آب  ییدکشور عمل کند که از قبل فشار شد ینشهری در ا یتجمع یشمدت مشکل افزا برای حل دراز ییعنوان الگو

گرفته است،  یشرا در پ یعرشدی سر یرکشور مس ینکه اقتصاد ا یسال گذشته از هنگام 3۰در  ینکرده است. چوارد و انرژی 

نفر به مناطق کالنشهری به سرعت در حال رشد هجوم  یلیونهارو بوده است و م شدن روبه شهری سابقهیب یندفرآ یکبا 

 اند.آورده

 

 نتایج
فسیلی و همچنین اثار مخرب آنها بر روی محیط زیست،  هایبا توجه به افزایش جمعیت و محدود بودن انرژی .1

 .باشدمیامری غیرقابل انکار  تجدیدپذیر هایتولید و استفاده از انرژیبه منظور گذاری سرمایه

 هاییانرژِ یدنسل جد گذارییهجهان در پا یبه دست گرفتن رهبر یبرا یادز یهابه واسطه تالش ینکشور چ .2

 قابل دسترس در جهان شده است. یربه قدرت غ یلتبد یدپذیرتجد

را داشته اشت که مهمترین آنها انرژی خورشیدی  تجدیدپذیر هایانرژیکشور چین بیشترین پیشرفت در انواع  .3

بادی در  هایخورشیدی در جاهای مختلف و انرژی باد به منظور تولید برق با نصب توربین هایبواسطه نصب پنل

 .باشدمیمناطق خشک و دریایی 

که  باشدمیرا دارا  تجدیدپذیر هایانرژیدر زمینه تولید گذاری سرمایهدر بین کشورهای دنیا، چین بیشترین میزان  .۴

در این حوزه قرار داده است. کشور گذاری سرمایههمین امر، دیگر کشورهای دنیا را تحت تاثیر به منظور تشویق به 

 آمریکا در رده دوم با اختالف خیلی زیادی نسبت به چین قرار دارد.

 یکو معادل  یباد ینتورب یکاز  یشت از هر روز، ببه طور متوسط، در هر ساع ینکشور چ یالدیم 2۰15در سال  .5

تا جایی  باشدمیاین میزان از نصب هر ساله در حال افزایش  نصب کرده است.  یدیخورش یهاصفحه فوتبال ینزم

 که احتمال رسیدن به اهداف مورد نظر در این کشور چندین سال زودتر به وقوع بپیوندد وجود دارد.
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، عالوه بر کاهش آلودگی و تجدیدپذیر هایدر تولید انرژیگذاری سرمایهبواسطه توجه و اهمیت دادن کشور چین به  .۶

اثرات مخرب بر روی محیط زیست هر ساله هزاران شغل ایجاد کرده است که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان 

 . باشدمیدارای بیشترین میزان اشتغال زایی در این حوزه 

 

 منابع:

 یسوخت یلپ یشهما ینسوم یدار،در توسعه پا یسوخت یلو نقش پ یطیمح یستصفر استانداردهای ز ید، تول1388جالل ، ،یاله یول .1

 ایران. – تهران – یزانلو ییرجا ید، دانشگاه شه

شهرها  یدر طراح یستز یطسازگار با محهای پاک و سازههای انرژیبه  ی، نگاه1389 ،راکب یعل، یرجندیب یعمط و جالل ،یاله یول .2

 ایران. – تهران –ییرجا تربیت دبیر شهید، دانشگاه ایران یسوخت یلپ سمینار ینمچهار ،و ساختمانها

 .1388مرداد  1۷ یران شنبها ینتاز مصرف انرژی در جهان، همشهری آنال یکه یران، ا1388 ،ینحس ،یلطف .3

دومین همایش سراسری محیط زیست، تجدیدپذیر در کشورهای چین و هند،  هایانرژی های، مقایسه سیاست1393 ،راضیه ،قالوند .۴

 ایران. – تهران –انرژی و پدافند زیستی

 ینشهری آنال، همتجدیدپذیر هاییدر انرژ گذارییهسرما ی، گام بلند جهان برا ، کارشناس محیط زیست139۷ ،محمد ،درویش .5

 .139۷ فروردین 22 یران چهار شنبها

مجله در جهان بدل شد،  یدیخورش یانرژ یدکنندهتول ینتر به بزرگ ین، چ ، کارشناس محیط زیست1395 ،رضا یعل ،رجب پور .۶

 .1395علمی انرژی و محیط زیست،
7. Davies , Paul A. and R. Andrew Westgate (2018), “China reinforces renewable energy commitment with 

significant European wind investments”, IEEFA  
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