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  :چکیده

هاي تجدیدپذیر از جمله انرژي هاي اخیر به دلیل محدودیت استفاده از انرژي فسیلی، استفاده از انرژيدر سال

از آنجا کـه بـاد یـک کمیـت     کند. ي تجدیدپذیر را تشدید میژها و مزایاي بیشتري دارد، استفاده از انرویژگیباد که 

ي استقرار جریانات فوقانی برداري بوده و داراي جهت و سرعت است و نیز یه شدت تحت تأثیر توپوگرافی و نحوه

ممکن بوده و در صورت تخمین با خطا همراه جو است، لذا تخمین سمت و سرعت باد در ساعات فاقد آمار، غیره 

هاي ارومیه، خوي، مهاباد، ماکو، پیرانشهر، سردشت با استفاده از آمار بادهاي ساعتی و روزانه براي ایستگاهاست. لذا 

جهـت بـرازش    انتخاب شد. 2008الی  1987، 1987، 1987، 1987، 1985، 1982، 1982و تکاب به ترتیب 

در  ArcGISافـزار  و بـا اسـتفاده از نـرم   است.  ماالت از مدل ریاضی احتمال ویبول استفاده شدها با توزیع احتداده

درصد بادها  12/34در ایستگاه سردشت باد غالب از سمت شمال بوده، که بندي شد. هاي مورد مطالعه پهنهایستگاه

بوده، به دلیـل وجـود   فصل بهار باشد. بیشترین سرعت باد در درصد بادها داراي سمت و سرعت می 74/65آرام و 

همچنین مقادیر چگـالی انـرژي    .یافته استبادهاي غربی، ناپایداري شدید سهم هواي آرام از کل دیده بانیها کاهش 

 43/599متري سطح زمین در ایستگاه سردشت  50باد، بر اساس بررسی صورت گرفته بیشترین توان باد در ارتفاع 

ساعت از ساعات سال توربین بـادي مفـروض در    2946 سرعت تداوم باد برابرنین همچباشد. وات در متر مربع می

بنـدي نـواحی   بر اساس درجه این ایستگاه در حال سکون بوده و یا در صورت چرخش و تولید انرژي نخواهد کرد.

در هاي بادي متري از سطح زمین، بهترین ایستگاه براي نصب توربین 10مختلف از نظر قدرت باد موجود در ارتفاع 

هـر چنـد از   هاي بادي بسیار مناسب دانسته شد. ایستگاه سردشت براي نصب نیروگاه ،جهت تولید انرژي الکتریسیته

  توان استفاده نمود. هاي تکاب و ماکو نیز در جهت پمپاژ آب میانرژي بادي ایستگاه

 Arc GIS، توزیع ویبول، آزمون کی دوی، هاي منتخب آذربایجان غربایستگاه، باد استحصال انرژي :هاواژه کلید
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مقدمه - 1 -1  

ها بعد این انرژي. ،ستندین ریپذدیتجد)  سنگ(همچون نفت، گاز طبیعی، زغال ياز منابع انرژ ايپاره

یر، قابل حصول مجدد نیستند. و از صورتی به صورت دیگر که استفادة قبلی را براي مصرف کننده یاز تغ

 گر،ید اياما پارهچند صد هزار سال نیاز دارد. شوند. طول تغییر به فرم اول، گاه به زمانی ندارد تبدیل می

 ،يدریرا نام برد (ح ایامواج در يباد و انرژ يانرژ ،يدیخورش يانرژ توانیدسته م نی. از اراندیپذدیتجد

تبت و  ران،یا در يباد هاينیآثار ماش نیاست. اول یسابقه طوالن يباد دارا ي). استفاده از انرژ77: 1388

 يایاطراف در هايبه کشور رانیاز ا يباد يها نیشده است. ماش افتیسال قبل  1000در حدود  نیچ

، فرانسه 1150در انگلستان در حدود سال  يباد هاينیماش نی. اولافتیراه  يمرکز يو اروپا ترانهیمد

در  عیتوسعه سر نیشدند. ا داریپد يالدیم 1259و در دانمارك در  1222، آلمان1190، فنالند 1180

: 1388به اروپا شد (گندمکار  رانیاز ا يباد هاينیبود که موجب انتقال دانش ماش یبیصل هايجنگاثر 

جهان به کمک استفاده  ازیمورد ن يدرصد از انرژ 10حدود  2010که در سال  شودیم ینیبشی). پ73

 يدری(ح دارند يزیناچ اریدر حال توسعه سهم بس هايکشور زیمورد ن نیشود. در ا دیباد تول ياز انرژ

 انوسیهند و اق انوسیاق قا،یاروپا، افر ا،یآس نیب ییمهم هوا هايانیجر ریدر مس رانی). کشور ا54 :1388

منابع در مطالعات  تیریباد، مد ياستحصال انرژ يزریباد در برنامه تیاطلس قرار گرفته است. اهم

 يهاکوه یواقع است ول زهیآل يدر معرض وزش بادها رانیسطح ا اممحققان مختلف آمده است. تم

 نکهی). با توجه به ا7 :1378 ی(رفاه احساس شوند رانیبادها در ا نیمرتفع کشور مانع از آن هستند که ا

 نیمتنوع و گسترده، ا یتوپوگراف يمرتفع ودارا يهاکوه نیقرار گرفتن ب لیبه دل یغرب جانیآذربا استان

باد  یاوضاع کل یپژوهش، بررس نیشده است. هدف از ا لیکشور تبد یاز مناطق کوهستان یکی بهاستان 

 هايستگاهیدر ا يباد يانرژ لیپتانس نییتع ،یغرب جانیسمت و سرعت باد در استان آذربا هايیژگیو و

 يباد ينه انرژیدر زم هیو ارائه اطالعات پا ،ياستحصال انرژ يمناسب برا هايمکان نییمورد مطالعه، تع

. باشدیم قی. فصل اول شامل طرح تحقباشدیباد م يو آمار یکیزیف هاياز فراسنج یو نحوه محاسبه برخ
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و فرضیات سوالت  زیآن، و ن تیاهم و اهداف نیآن و ضرورت همچن نییو تب ألهفصل طرح مس نیدر ا

   مطرح شده است. قیتحق

  

  پژوهش ي مسأله انیب  - 2 -1

ان به منابع انرژي همواره از مسائل اساسی و با افزایش رشد جمعیت کره زمین و گستردگی نیاز انس

مهم در زندگی بشر بوده است. محدودیت منابع فسیلی از یک سو و افزایش آلودگی محیط زیست و 

اي و غیره از سوي دیگر توجه مضاعف به استفاده از ي گلخانهبحث گرم شدن هوا و اثرات و پدیده

هایی که در این زمینه مطرح شده استفاده از انرژي حلز راهنماید. یکی اپذیر را الزامی میانرژي تجدید

پذیر مانند: انرژي خورشید، انرژي باد، زیست است. منابع تجدیدپذیر و سازگار با محیطمنابع تجدید

مد این منابع عالوه بر سازگار با محیط زیست و وانرژي امواج دریا، انرژي زمین گرمایی و انرژي جزر

استراتژي انجمن جهانی انرژي باد بر این مبنا است که تا  کنند.ست محیطی ایجاد نمیهاي زیآلودگی

کشورهاي دانمارك،  .درصد از انرژي مصرفی جهان را از انرژي باد تأمین کند10حدود  2020سال

ندمکار، پذیر است (گاند که استفاده از انرژي باد از نظر تکنیکی و اقتصادي انجامآلمان و فنالند نشان داده

هاي تجدیدپذیر است که مزایاي استفاده از آن در ترین انرژيترین و ارزان). باد یکی از پاك86 :1388

ي سریع بازار انرژي بادي و به تبع آن، پذیر باعث توسعههاي تجدیدتولید انرژي نسبت به سایر انرژي

می در میان جوامع پیشرفته جهان ي کاربردي این فراسنج اقلییر مطالعهگارتقاع فناوري و رشد چشم

هاي مهم هوایی به ). ایران با آب و هواي متنوع در مسیر جریان150 :1391گردیده است (امیدوار، 

هاي غربی و شمال غرب قرار دارد. این مسئله به همراه وجود تنوع توپوگرافی و به تبع خصوص جریان

در برخی نقاط کشور در طول سال بادهایی با آن ایجاد مراکز فشار حرارتی محلی سبب شده است که 

 :1383توان از انرژي حاصل از نیروي الیزال آن استفاده نمود (صالحی، هاي مختلف بوزد میشدت

هاي منجیل (استان گیالن)، بینالود و ي انرژي بادي در کشور به نام). در حال حاضر چهار مزرعه42

). این 138 :1391مجرد، وجود دارد ( تان آذربایجان شرقی)دیزآباد (استان خراسان رضوي) و سهند (اس

هاي بادي وجود هاي مناسبی جهت استفاده از انرژيها و پتانسیلدر حالی است که در کشور ما قابلیت

در استان آذربایجان غربی شود. پذیر پیش از پیش احساس میبرداري از این انرژي تجدیددارد و بهره

هاي درست، در جهت ریزيریزي شده از منبع انرژي باد وجود نداشته با برنامهرنامهبرداري جدي و ببهره
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استان توان براي کاهش استفاده از انرژي فسیلی تأثیر بسزایی داشته باشد. استفاده از انرژي باد می

آذربایجان غربی به لحاظ برخورداري از شرایط خاص جغرافیایی همچنین وجود توپوگرافی ویژه و 

باشد. تا تصویر روشنی از سنجی انرژي باد میهاي محلی نیاز به ارزیابی و بررسی پتانسیلاکمیت بادح

   میزان انرژي باد در منطقه مذکور در جهت استحصال انرژي حاصل آید.

  

  پژوهش یسؤال اصل  - 3 -1

  است؟چگونه  یغرب جانیمنتخب آذربا يهاستگاهیباد در ا يامکان استحصال انرژ تیابلق -1

  

  پژوهش فرضیات  - 4 -1

  باشد.فصل بهار داراي بیشترین پتانسیل انرژي باد می -1

  ي مورد مطالعه داراي چگالی توان باد بیشتري است.هاي جنوبی محدودهبخش -2

  

  وهشهدف پژ  - 5 -1

 باد يانرژ یو مکان یزمان لیتحل و هدف از مطالعه ردگییانجام م یبه اهداف لین يبرا یهر پژوهش

استان  هايستگاهیدر ا یثبت شده توسط سازمان هواشناس هايدادهتحلیل  لهیکه به وساین است 

و نواحی که  بهره برد. يباد موجود در جهت استحصال انرژ يانرژ زانیبتوان از م ،یغرب جانیآذربا

ه موقعیت جغرافیایی سنجی استفاده از انرژي بادي را دارند تعیین نمود. استان آذربایجان غربی بنا بامکان

گیرد. در این مناطق که و توپوگرافی خود در فصول مختلف سال تحت تاثیر توده هواي گوناگون قرار می

  .کننداند، الگوهاي باد را مشخص میهاي محیطی و محلی ترکیب شدهشرایط جوي با ویژگی

  
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش  - 6 -1

 (آلودگی زیست محیطی، مشکالت استفاده از انرژي فسیلیهاي اخیر به دلیل محدودیت و در سال

 باالتريها و مزایاي هاي تجدیدپذیر از جمله انرژي باد که از ویژگیاستفاده از انرژيغیر اقتصادي)، 

کند. برخوردار است استفاده از انرژي تجدیدپذیر را تشدید می اقتصادي) (سازگار با  زیست محیطی،

 وپنجم تولید برق بادي درصد رشد، در رده سی 3/23ی انرژي باد ایران با طبق گزارش سازمان جهان
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