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ھــای نــو بــھ یــک امــر ز انرژیامروزه استفاده ا :چكیده

مسلم برای تمام کشورھای جھان تبــدیل شــده اســت. یکــی از 

باشــد ھای انرژی بــادی مــیترین انرژیمھمترین و قابل دسترس

کھ بیشتر کشورھای توسعھ یافتھ و در حــال توســعھ از ایــن 

گیرند. در ایــن انرژی برای تامین منابع نیروی خود بھره می

نسیل بادی در شمال غــرب ایــران بــا مطالعھ نیز انرژی پتا

استفاده از الگوریتم فازی مورد بررسی قرار گرفتــھ اســت. 

ھــای ھای باد (سرعت وجھت) برای ایســتگاههالعات دادابتدا اط

از ســازمان  2008الــی  2000شــمال غــرب در دوره آمــاری 

.بنابراین بــا توجــھ بــھ اینکــھ ھواشناسی کشور اخذ گردید

متــر در  4راه اندازی توربین بــادی،  حداقل سرعت الزم برای

ھــای 0ثانیھ است، در این تحقیق فراوانی سرعت بــاد ایســتگا

متر در ثانیھ و بیشتر بدســت  4مورد مطالعھ بر اساس معیار 

)، در FCMبنــدی فــازی(ھا بر اســاس روش خوشــھآمد. این داده

بندیگردیدند. ھمچنین با اســتفاده افزار مطلب طبقھمحیط نرم

ھای مورد باد غالب و جھت باد ایستگاه WINROSEافزار از نرم

مطالعھ تھیھ گردید. براساس اطالعات بدست آمده مشخص شد کھ 

ھای مــورد ایستگاه اردبیل(خوشھ اول)، در بین تمام ایستگاه

متــر  4مطالعھ دارای بیشترین فراوانی وقوع باد با ســرعت 

آبــاد (خوشــھ ھــای ارومیــھ و پــارسدر ثانیھ است. ایســتگاه

باشــند. نتــایج مــی4پنجم)، دارای حداقل وقوع باد با سرعت

این مطالعــھ نشــان داد کــھ خوشــھ اول، دوم و ســوم بــرای 
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 و بیان مسئلھ مقدمھ - 1

 مقدمھ - 1- 1

تمایل جھانی برای بدست آوردن انرژی پاک و افزایش  اخیرا� 

کارایی برداشت انرژی بھ منظور محاسبھ تغییرات اقلیم و بدست 

آوردن انرژی افزایش یافتھ است. علت عمده این تمایل جھانی بھ 

- ھای پاک، کاھش انتشار کربن و کارایی و بازدھی باال میانرژی

  ).761: 2011باشد (زائو و ھمکاران، 

کند در افزایش پیدا می %5 - 4تقاضای انرژی در جھان ھر سالھ 

ھای فسیلی بسیار بیشتر از تقاضا برای آنھا کاھش حالی کھ سوخت

ھای فسیلی یابند. عالوه بر آن با افزایش تاثیرات منفی سوختمی

بر روی محیط، بسیاری از کشورھای توسعھ یافتھ و حتی دیگر 

اند. ابع انرژی پاک را آغاز کردهکشورھای جھان استفاده از من

ھایی است کھ بھ شدت در حال امروزه انرژی باد یکی از انرژی

  ).122: 2008(ایلماز و چلیک توسعھ است و کاربرد عمومی دارد 

تواند بھ انرژی قابل تجدید باد توسط توربین بادی می

ھای پاک و تجدید الکتریستھ تبدیل شود. این انرژی جزو انرژی

باشد، با این حال تمام مناطق برای نصب توربین بادی می پذیر

باشند. تکنولوژی توربین بادی با موفقیت تمام در مناسب نمی

برخی از کشورھای پیشرفتھ مثل دانمارک، آلمان و چین اجرا شده 

است. عمدتا� انرژی حاصل از یک توربین بادی بھ شدت بھ سرعت باد 

باشد وابستھ گرافی و اقلیم میکھ آن ھم وابستھ بھ شرایط توپو

بازارھای انرژی باد در  ).634: 2013است (پرامسن و ھمکاران، 

ھای اتحادیھ اروپا یت آمیز بوده است. از جملھ سیاستقاروپا موف

افزایش ظرفیت تولید انرژی تجدید پذیر بھ ویژه انرژی باد، تا 

است ظرفیت تولید انرژی برق در دھھ اول قرن بیستم بوده  15%

  ).2:  1390ھمکاران، بھ نقل از جنتی و ھمکاران،  (بنیتز و

ادامھ روند رشد جمعیت کره زمین و افزایش روز افزون تقاضای 

انرژی در جوامع بشری، ھشدار کارشناسان مبتنی بر رو بھ زوال 

کھ ذھن بشر  ھستند بودن منابع متداول انرژی، از جملھ مواردی

کنند. بھترین انرژی ترغیب می زینگرا برای یافتن منابع جای
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و  پاک ھای گیری انرژیو راه حل برای مسایل فوق، بھ کار گزینھ

در طول تاریخ،  ھاانسان .)150 :1391 ،تجدید پذیر است (امیدوار

اند. بیش از پنج ھزار ھای مختلف بھ کار بستھباد را بھ شیوه

ھای خود یسال پیش، مصریان باستان از نیروی باد برای راندن کشت

کردند. اولین آسیاب بادی با نیروی باد استفاده می روی نیل از

سال قبل از میالد مسیح توسط  200محور قائم برای آرد کردن غالت، 

اکنون تعداد زیادی آسیاب بادی در یرانیان بنا گردید. ھم ا

ھای بین خواف و تایباد وجود دارد کھ بھ کار مشغولند روستا

ھای بادی ھا بعد، مردم ھلند طرح آسیاب). قرن125: 1388(ثقفی ،

ھای پروانھ مانند جدیدی را بھ ھا تیغھرا بھبود دادند. آن

آسیاب بادی اضافھ کردند و روشی برای تغییر جھت آن مطابق با 

ھا کمک کرد کھ ھای بادی بھ ھلندیجھت باد ابداع کردند. آسیاب

اشند (سعیدی و میالدی ب 17ترین کشور جھان در قرن صنعتی

  .)50: 1390، ھمکاران

ھای فسیلی با بررسی جایگزینی سوخت 1980از ابتدای دھھ 

ھای پاک و تجدید پذیر در جھان آغازشده است. بھره برداری انرژی

ھای زیست محیطی و تنوع بخشیدن از این منابع انرژی بدلیل ضرورت

و بھ  بھ منابع انرژی مورد استفاده در مقیاس کوچک شروع شده

ھای . در دھھ)87: 1383طور روز افزون در حال گسترش است (صالحی، 

اخیر افزایش روز افزون جمعیت و تقاضای فزاینده انرژی و بھ 

ھای فسیلی اھمیت توجھ موازات آن نگرانی از اتمام ذخایر سوخت

پذیر را بیشتر نمایان کرده است. بھ ھای نو و تجدیدبھ انرژی

ھای ترین روشری آنھا بھ عنوان یکی از مھمگیطوری کھ بھ کار

کاھش و مھار بحران تقاضای جھانی انرژی مد نظر قرار گرفتھ 

میالدی درکشور  2008است. در کارگاه آموزشی کھ در ژانویھ سال 

-ھای تجدیدآلمان برگزارشد، ابداع روش جدید استفاده از انرژی

بھ مقولھ تغییر پذیر نظیر خورشیدی باد و زمین گرمایی با توجھ 

   ).56: 1388زاده و ھمکاران، اقلیم تشریح گردید (رحیم

از انرژی  %12دست کم  2050شود کھ تا سال پیش بینی می

الکتریکی در جھان از باد گرفتھ شود. بر اساس گزارش سازمان 
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جھانی انرژی باد از کل ظرفیت نصب شده در جھان در راستای 

آن در آسیا  %25میالدی حدود  2015 تولید انرژی برق بادی، تا سال

ھای مختلف، تا خواھد بود و این در حالی است کھ در بین قاره

باشد (گنجوی و ) می%48اروپا دارای بیشترین ظرقیت ( 2010سال 

  ).26: 1391حاتمی، 

 بیان مسئلھ. - 2- 1

کشور ایران نیز بدلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمھ 

باشد. بھ ھای کم و نامنظم در طول سال میخشک جھان دارای بارش

ھمین دلیل ضروری است کھ زیربنای انرژی کشور با استفاده از 

ھای نو، ساختھ و تکمیل شود. ھای نو مثل باد و سایر انرژیانرژی

ھای چند سال اخیر نیز باعث شده کھ دولت ایران بھ فکر خشکسالی

از مناطق کشور کھ  استفاده از انرژی بادی برای تامین برق برخی

  ). 1394(نگارنده،  دارای استعداد بادخیزی ھستند بیافتد.

در بسیاری از مناطق ایران مقدار آب سطحی کم است و در واقع 

ندارد و یا بھ علت دور بودن از  امکان تولید برق آبی وجود

ھا با مشکل رسانی بھ آنمراکز بزرگ صنعتی و شھری کشور، سوخت

اث نیروگاه بخاری نیز بسیار پرھزینھ است. مواجھ است و احد

تنھا راه رساندن انرژی الکتریکی بھ این مناطق اتصال بھ شبکھ 

سراسری است کھ آن ھم با مشکالت زیادی، از قبیل اتالف انرژی، 

ھای باالی نگھداری ھمراه است. با این حال دو منبع انرژی ھزینھ

خورشید و دوم انرژی بھ وفور در ایران یافت می شود. اول انرژی 

ھای سال آسمان بیشتر نقاط ایران در بیشتر زمان باشد.بادی می

در تمام طول سال  صاف و آفتابی است و لذا انرژی تابشی خورشید

، منبع با سرعت زیاددر این مناطق فراھم است. وزش بادھای 

انرژی بسیار مھم دیگری برای بسیاری از نقاط کشور است. از نظر 

ھم استفاده از انرژی باد مقرون بھ صرفھ است. زیرا  اقتصادی

بھای تولید ھر کیلو وات ساعت برق از سوختھای فسیلی خیلی 

ھای بادی است. لذا برآورد و پیش بینی انرژی بیشتر از توربین

: 1388(گندمکار،ت تولید برق بادی در ایران ضروری اس برای باد

88(.  
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زمینھ استفاده از انرژی عالو بر مسائل فوق کشور ایران در 

 ،ساختاین مسائل بادی با مشکالت دیگری نیز روبرو است. از جملھ 

. شرکت سانا بھ باشدمی ھای بادی کشورنصب و تجھیز نیروگاه

ھای نو را بھ اجرا عنوان عامل دولتی، قانون خرید تضمینی انرژی

صی اران در بخش خصوست. عالوه بر این شرکت، سرمایھ گزدر آورده ا

ھایی را بر اساس قانون خرید تضمینی برق از منابع قرارداد

سرمایھ  نتجدید پذیر بھ امضاء رسانده است. بنابراین آنھا بدو

گذاری دولتی، مزارع بادی را ساختھ و برق تولیدی را بھ سانا 

ھای بادی فروشند. اما این سرمایھ گذاران در دریافت توربینمی

رند. در حال حاضر تنھا تولید کننده مورد نیاز خود مشکالتی دا

باشد کھ توانایی تولید می توربین بادی در ایران شرکت صبا نیرو

کیلو وات را دارد. درحالی کھ  660بادی با ظرفیت  توربین

سرمایھ گذاران برای کسب سود بیشتر و تولید برق بیشتر بھ 

ھای نباشند. از مسائل دیگر توربیھای بزرگتر نیازمند میتوربین

- باشد کھ نیاز بھ جرثقیلھا مینقل توربین بادی در ایران حمل و

باشد کھ فعال� ھا میطراحی توربینھای بزرگتر دارد، عالوه بر آن 

: 1389امکان طراحی توربین بادی در کشور وجود ندارد (رسولی، 

47 .(  

  ھای) پژوھش: سؤال (سؤال - 3- 1

توان  ازان اردبیل ھای سیتوپتیک استآیا تمام ایستگاه - 1

  باشند؟میدر شمال غرب ایران باالی انرژی بادی 

آیا فصل پاییز نسبت بھ فصول دیگر از انرژی پتانسیل  - 2

  غرب برخوردار است.؟باالیی در شمال

ھای واقع در کنار عوارض عمده توپوگرافی آیا ایستگاه - 3

  ھستند.؟در شمال غرب دارای پتانسیل باالیی از انرژی بادی 

  :ھای) پژوھشفرضیھ(فرضیھ - 4- 1

ھای سینوپتیک استان اردبیل دارای توان بسیار ایستگاه- 1

باالی انرژی بادی می باشند و نصب توربین بادی بھ لحاظ اقتصادی 

  .مقرون بھ صرفھ خواھد بود



6 
 

فصل پاییز نسبت بھ فصول دیگر از پتانسیل انرژی بادی  - 2

  .استباالتری در شمال غرب ایران برخوردار 

ھای واقع در اطراف عوارض عمده توپوگرافی دارای ایستگاه- 3

  پتانسیل باالیی از نظر انرژی بادی در شمال غرب ایران می باشد.

  :ھدف (اھداف) پژوھش - 5- 1

- شناسایی مناطق دارای پتانسیل باالی انرژی بادی در شمال- 1

  غرب ایران.

اد در سرعت ب ررسی اوضاع کلی باد و ویژگیھای سمت وب - 2

  غرب ایران .ایستگاھھای منتخب شمال

   :ضرورت و اھم�یت پژوھش - 6- 1

ھای اصلی برای گیری از انرژی بادی یکی از گزینھامروزه بھره

تولید انرژی در جھان بوده و سھم آن در تولید جھانی برق بھ 

طور پیوستھ در حال افزایش است. ایران نیز ھمانند بسیاری از 

با وجود اینکھ رژی بادی فعال شده است. کشورھا، بر روی ان

تحقیقات متعددی در زمینھ انرژی بادی در ایران صورت گرفتھ است 

-کز مساعد جھت بھو ھر کدام مناطق مختلفی را بھ عنوان مرا

تحقیقات  ، با این حالاندکارگیری از انرژی بادی پیش بینی کرده

ترده و تھیھ بندی مناطق ایران بھ صورت گس پارچھ برای پھنھیک

در مراحل مقدماتی خود قرار دارد. در اطلس بادی سراسری ایران 

ھای اخیر سانا پروژه اطلس مورد انرژی بادی در ایران در سال

ھای آغاز کرد. این پروژه توسط شرکت 2005بادی ایران را در سال 

مشانیر (ایران) و المایر (آلمان) در حال پیگیری است. نرم 

در این پروژه مورد استفاده قرار  Windproو  Klimmافزارھای 

ایستگاه ھواشناسی در سراسر کشور در  60اند و بیش از گرفتھ

ھای این اندازی شده است. گردآوری دادهپروژه راه ینجریان ا

ایستگاه ھم بھ صورت استقرار در محل و ھم از راه دور بھ انجام 

منتشر شده کھ  رسیده است. تا کنون ویرایش صفر این اطلس باد

مگاوات  30000پتانسیل خوب انرژی باد در ایران را رقمی بیش از 

  ).46: 1389زند (رسولی، تخمین می



7 
 

نگاھی گذرا بھ آمارھای تولید و مصرف انرژی الکتریکی در 

وات  مگا 5000ایران، بیانگر نیازمندی بھ افزایش ساالنھ ظرفیت 

- اشد. بر اساس برنامھبدر بخش تولید، جھت تأمین تقاضای بار می

ھای رود ظرفیت نصب شده نیروگاهھای انجام شده، انتظار میریزی

وات بالغ گردد.  مگا 72550بھ رقمی معادل  1392کشور تا پایان 

، باید 1385بر این اساس و با توجھ بھ ظرفیت نصب شده تا پایان 

وات بھ ظرفیت نیروگاھی  مگا 27440سالھ، در حدود  7طی یک دوره 

  ).2: 1390کشور افزوده شود ( عبدی و ھمکاران، 

ریزان را در تواند برنامھھای آن میشناخت انرژی باد و ویژگی

استفاده از این انرژی پاک، تجدید پذیر و رایگان یاری نماید 

ھای فسیلی، بحث گرمایش کاھش سریع سوخت ).67:  1389(گندمکار، 

ھای اسیدی، لزوم بارانای و ریزش ی گلخانھجھانی و اثر پدیده

ھای تجدید شونده، از جملھ انرژی باد را بھره برداری از انرژی

ھای عمرانی، شایستھ افزایش داده است. ھمچنین در گسترش برنامھ

ھای موثری برای توسعھ ھای محیطی مناطق شناسایی و تالشاست توان

ام برداری از پتانسیل انرژی باد در کاربردھای مختلف انجبھره

  ).20: 1391گیرد (محمدی و ھمکاران، 

در زمینھ استفاده از انرژی باد، تالش برای شناسایی مناطق 

مستعد و پتانسیل سنجی انرژی باد در سطح کشور بھ عنوان ضرورتی 

اجتناب ناپذیر در دستور کار سیاست گزاران و برنامھ ریزان 

ن مھم، قرار گرفتھ است. مطالعات و تحقیقات مختلفی درباره ای

از جملھ توسعھ این صنعت، مقرون بھ صرفھ بودن آن، تاثیرات 

بھ طور پراکنده و گاه موازی انجام شده زیست محیطی و اجتماعی 

  ).156: 1388زاده و ھمکاران، است (رحیم
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  مبانی نظری - 1- 2

   باد بھ عنوان یک منبع انرژی - 1- 1- 2

قسمتی از سیاره زمین است و ھمراه با آن بھ دور  سفراتم

ھای درونی نیز دارد کھ در ھر چرخد. اتمسفر حرکتمحور زمین می

ھا گیرد. عامل ایجاد این حرکتدو جھت افقی و عمودی صورت می

یکنواخت فشار را در داخل اختالف فشار است. اختالف فشار توزیع نا

فشار بھ یجاد تعادل از مراکز پرشود. ھوا برای ااتمسفر سبب می

- کند. حرکت افقی ھوا در اثر عملشار جریان پیدا میف مراکز کم

ھا عبارتند از: ترین آنگیرد کھ مھمکرد نیروھایی انجام می

نیروی شیب تغییرات فشار، نیروی کوریولیس، و نیروی اصطکاک. 

رت ونیروی شیب تغییرات فشار عامل اصلی ایجاد حرکت ھوا بھ ص

  . )141 :1371، باد است (علیجانی و کاویانی

باد، ھوای در حال حرکت است. باد بھ وسیلھ گرمای غیر 

- یکنواخت سطح کره زمین کھ حاصل عملکرد خورشید است بوجود می

آید. از آنجا کھ سطح زمین از خشکی و آب تشکیل شده است، اشعھ 

شید در طول کند. وقتی خورخورشید را بھ طور غیریکنواخت جذب می

تر از ھوای روی ھای خشکی سریعتابد، ھوای روی سرزمینروز می

رود و شود. ھوای گرم روی خشکی باال میھای آ�بی گرم میسرزمین

گیرد کھ این فرایند تر روی آب جای آنرا میتر و سنگینھوای خنک

- سازد. در شب از آنجا کھ ھوا روی خشکی سریعبادھای محلی را می

شود. از آنجا شود، جھت باد برعکس میوای روی آب خنک میتر از ھ

تابد، بھ طور پیوستھ کھ با تا زمانی کھ خورشید بھ زمین می

نامند (سعیدی تولید خواھد شد آن را منبع انرژی تجدید شونده می

  ).50: 1390و ھمکاران، 

  انواع بادھا  –2- 1- 2

شوند. میبادھا از نظر وسعت منطقھ وزش بھ سھ دستھ تقسیم 

ای، بادھای محلی. بادھای محلی ای ، بادھای منطقھبادھای سیاره

ای بر آیند، بادھای منطقھبر اثر تغییرات روزانھ فشار پدید می

اثر تغییرات دراز مدت فشار (درمقیاس ماه و فصل) و بادھای 
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سطح کره زمین  ای در اثر توزیع نابرابر انرژی خورشیدی درسیاره

  ). 147: 1371 (علیجانی و کاویانی،. آیندپدید می

  

  

  

 : انرژی بادی در جھان- 3- 1- 2

ھشتاد درصد انرژی جھان را تامین  سوختھای فسیلی کھ بیش از

می کند، طی سیصد سال اخیر بھ طور روز افزون مورد بھره برداری 

مشکل کاھش ذخایر، مالحظات زیست  قرار گرفتھ اند. عالوه بر

ھا، نازک شدن الیھ ازون، ن و ذوب یخچالمحیطی، گرم شده کره زمی

انسان را  غیره... و باال آمدن سطح آب دریاھا و آلودگی ھوا

دیگر انرژی باشد (  داشتھ کھ در صدد دستیابی بھ منابعبرآن

  ).58 :1388بھ نقل از عبدلی و ھمکاران ، ،1974ویلیامز،

ر خود نھفتھ انرژی دتراوات  2700حدود  جمعا� بادھای جھان 

متری زمین قرار دارد. با این  100آن در  %25دارند کھ حدود 

فیت کل انرژی از ظر تراوات 4این مقدار انرژی،  %10ل حتی حا

. در )150 :1391(ثقفی، بھ نقل از امیدوار،آبی جھان بیشتر است 

برداری برای انرژی ، توان بادی قابل بھرهتحقیق دیگری آمده است

شود کھ تراوات تخمین زده می 870الی  300بادی در کره زمین بین 

از این مقدار برای تامین نیاز فعلی جھان کافی است.  %5فقط 

ھای ولی بھ علت آن کھ بیشترین مقدار این انرژی بھ صورت طوفان

- ھا و یا مناطق مرتفع کوھستانی تولید میسنگین در قلب اقیانوس

ھا وجود ھا بھ توربینشود امکان دسترسی و جذب و انتقال آن

کل  %1ندارد. بر اساس آمار سازمان جھانی انرژی، در حال حاضر 

شود. انرژی الکتریکی در سطح جھان از منابع بادی تامین می

البتھ این عدد متوسط در سطح جھانی است، در حالی کھ بھ صورت 

و در آلمان  %9در اسپانیا  %19ای در دانمارک این میزان منطقھ

ھای بادی الکتریکی آنھا از طریق توربینکل تولید انرژی  6%

  ).79: 1389گیرد (سیف،صورت می
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ھای بادی مولد برق متصل بھ شبکھ ، ظرفیت توربین1990در سال 

وات در  گیگا 3200مگاوات با تولید ساالنھ  2000در جھان در حدود 

در این  ساعت رسید کھ مربوط بھ آمریکا و دانمارک بوده است.

لند، آلمان، انگلستان، ایتالیا و ھندوستان کشورھای ھ ،زمان

برنامھ ملی خود را برای استفاده از انرژی بادی آغاز کردند. 

ھای ی تولید انرژی با توربینبھ تدریج با پیشرفت فناوری، ھزینھ

  .)58: 1388بادی کاھش یافتھ است (عبدلی و ھمکاران، 

در جھان  ھای بادی نصب شده، ظرفیت تولید توربین2005در سال 

ظرفیت تولید  %1وات بوده است، کھ تقریبا  مگا 58982بیش از 

الکتریستھ جھانی را شامل شده است. ظرفیت الکتریسیتھ توسط 

، چھار برابر 2005تا سال  1999ھای برق بادی از سال نیروگاه

میالدی کمیسیون انرژی اتحادیھ  1997افزایش یافتھ است. در سال 

میالدی از منابع  2010برق اروپا تا سال  %12اروپا اعالم کرد 

  ). 79: 1385پذیر تامین خواھد شد (رحیمی، تجدید

عالوه بر کشورھای آمریکایی و اروپایی، در کشورھای آسیایی 

نیز تمایل زیادی بھ استفاده از انرژی باد وجود دارد. بھ 

عنوان نمونھ کشورھای ھند، ایران، چین، ژاپن و ترکیھ در زمینھ 

  اند.ھای زیادی در داشتھاده از نیروی باد پیشرفتاستف

از کشورھایی کھ در زمینھ مزرعھ بادی و استفاده از انرژی 

باشد. ساخت مزرعھ بادی در باد در حال پیشرفت است کشور چین می

آغاز شده است. طوری کھ امروزه بیش از  1980چین از اواسط دھھ 

مصارف دامی و محلی  کیلو وات توربین بادی، برای 750از  90%

- گیرد. بسیاری از نظریھ پردازان تصور میمورد استفاده قرار می

کنند چین در آینده نزدیک بھ یکی از مراکز فروش انرژی بادی در 

جھان تبدیل خواھد شد. بر اساس محاسبھ میان مدت و طوالنی مدت 

ھای نو در چین، مجموع ظرفیت توان بادی تولید شده مرکز انرژی

متجاوز خواھد شد (یانگ و  2020گیگا وات تا سال  30چین از در 

میالدی چین اعالم کرد کھ  2005). ھمچنین در سال 25: 2011ھمکاران 

واتی خواھد ساخت. در  مگا 1000میالدی یک نیروگاه  2020تا سال 

 وات برق را از منابع انرژی  مگا 20000مجموع چین ھدف تولید 
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Abstract: Today use of clean energy is a correct problem for all of counties. One of 

important and successable new energy is solar energy in to face of wind energy that many 

developed and developing counries use wind energy. This reasearch evaluating wind 

potantial energy in north west of iran with fuzzy allgorithme. At first information wind 

data of north west stations for 2000- 2008 recived in contry climatology station. So that, at 

least speed need to work of wind turbin is 8 knot,in these reasearch frequancy of wind 

speed to 8 khnot collected. This data to base of fuzzy clustering come to matlab software. 

So to use of windroos software prime wind directon come to hand. Thise reasearch find 

that first cluster and two cluster for use of wind energy were very suitable.cluster of three 

suitable and cluster of four and five were unsuitable and very unsuitable to use of wind 

energy. 
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