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 در افغانستان یو آفتاب بادیتولید انرژی                          

 

 انرژی ولیدای ال مزروع ته تپه و نمکی آب بی های دشت سنگالخ، کوهای از استفاده وسیله بهترین

. است باد و آفتاب، آب، از انرژی تولید افغانستان پیشرفت های امیدواری از یکی. است بادی و آفتابی

 ساینس دانشمندان است الزم. است داده تشکیل عوالمزر ها تپه و کوها خاکرا این حصه ۳ بر۲ زیرا

 ظرفیت افغانی دانشمندان قبالا . نمایند استفاده مقصد چندین برای ظرفیت این از افغانستان وتکنالوجی

 از آن ۲۳۳۳۳ جمله از. بودند نموده سنجش( وات میگا ۳۳۳۳۳)وات بیلون ۳۳ را افغانستان انرژی

 مگاوات( ۳۳۳-۱۲۴) گازطبیعی از مگاوات ۴۳۳-۳۴۳ سنگ، ذغال از مگاوات(۴۲۳-۴۱۳) آب،

 وات بیلون هفتاد الی ۰۳ به را ظرفیت بادی و آفتابی انرزی تولید با. بود شده سنجش خام نفت نوع از

 ظرفیت با روز ۳۳۳ یعنی ماه ۱۳ سال بوده خشک آفتابی کشورهای جمله از افغانستان. رساند می

 .است دارا را آفتاب درجه ۳۴ -۱۴ گرمی با ساعت ۳۱۳۳

در مناطق   مینجریب ز ۱۲۴۳۳۳  معادلهکتار ۲۴۳۳ ساجه به گرم مناطق در پارک سولر یک

 کجکی ویا بندنغلو برابر ده که کند؛ تولید برق وات میگا ۱۳۳۳ تواند میدرجه  54گرم با حرارت 

 دشتهای در افغانستان اگر. کند نمی تجاوز وات میگا ۳۴۳ از افغانستان فعلی برق مجموعاا . باشد می

 در. آورد می بدست برق وات میگا ۰۴۳-۴۳۳ ظرفیت به ساخت می را پارک یک مزارشریف شور

 که شدید متوجه حاال. شود ساخته تواند می پارک ۱۳۳ از بیشتر کندز تا شریف مزار از حالیکه

 انرژی، دو این بر عالوه. است دهسپر بیگانه بدست مارا برق سوچ. است کرده اشتباه چه برق وزارت

                                     . ننمودند ولینمایم  تولید را کافی برق خام نفت و ذغال از توانیم می ما

. که امروز در جهان معمول شده است. نصب پکه در محالت بادی نوع دیگر انرژی بی ضرر است

یک  .نماید می را برق تولید وات میگا ۳ الی وات کیلو ۲۴ از گه دارد فرق ها پکه در برق تولید قدرت

در افغانستان باد در زمستان بیشتر از تابستان . برق تولید کندوات میگا ۰۳-۲۳مزرعه پکه میتواند 
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