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 وهواشناسي کاربردی آب: گرايش    جغرافيايي : رشته

 ادبيات و علوم انساني :دانشکده      اردبيلي محقق :دانشگاه

    500ات:صفح تعداد                  82/50/69دفاع: تاريخ

  :چکيده

های فسيلي استفاده  نياز بشر به انرژی روز به روز  در حال افزايش است و بشر برای تامين نياز خود از سوخت     

ی زمين، آلودگي هوا، تغيير اقليم و ...  ای، گرم شدن کره های باعث افزايش گازهای گلخانه تاستفاده از سوخ .کند مي

بشر است. در اين  انرژی نياز  های تأمين يکي از راهمانند باد های پاک و تجديد پذير  اده از انرژیشود. لذا استف مي

های سينوپتيک اهر،  سراب، ميانه، مراغه،  های سه ساعته سمت و سرعت باد در ايستگاه تحقيق با استفاده از داده

انتخاب  8550تا سال  5625و 5629، 5669، 5621، 8555، 5665، 5629 و تبريز به ترتيب از سال ، جلفاسهند

با استفاده از  استفاده شده است.دو  و آزمون نيکويي برازش خيها از تابع رياضي ويبول  شده است. جهت برازش داده

 های منتخب تعيين گرديد. ترسيم و  باد غالب و ميزان درصد باد موجود در ايستگاه گلباد(wrplot)  نرم افزار

 25تا  55در ارتفاع های منتخب  در تمام ايستگاه سرعت نامي باد و قدرت عملي توربين ت تداوم باد،اچگالي باد، ساع

متری از  55های منتخب در ارتفاع  و بر اساس بررسي انجام شده در بين ايستگاه .محاسبه شدمتری از سطح زمين 

متر بر ثانيه  02/0يانگين ساالنه وات در متر مربع و سرعت م 812چگالي سطح زمين ايستگاه سهند با داشتن 

بيشترين انرژی را دارد و دارای پتانسيل ظهر بعداز 50صبح تا  6های  در ساعت فصل تابستان متری و در  55ارتفاع در

بهترين ايستگاه برای توليد انرژی الکتريسيته در استان آذربايجان  خيلي خوبي برای توليد انرژی الکتريسيته است و 

های اهر، جلفا و مراغه برای کارهای کشاورزی و  داده شد. همچنين از انرژی باد موجود در ايستگاهشرقي تشخيص 

  برخوردار نيستند. برای توليد انرژی های مورد مطالعه هم از پتانسيل مناسبي ساير ايستگاهتوان بهره برد.  پمپاژ آب مي

 

 گلباد ،شرقي انرژی باد، چگالي باد، آذربايجان: هاواژه کليد
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 جداولفهرست 

 صفحه                                                         عنوان

 

 !Errorیآمار ی دوره طول ويشرق جانيآذربا استان کينوپتيس یها ستگاهيا ييايجغراف مختصات: 5-1 جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... ارتفاع به نسبت هوا يچگال راتييتغ مقدار( 8-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................. حرارت درجه به نسبت هوا هتيدانس راتييتغ( 3-1) جدول

 يط   اهردر ستگاهيا ساالنه و ماهانه اسيمق در(  آرام باد گرفتن نظر در بدون) باد سرعت يفيتوص آمار: 5-0جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. (8550-5629) یسالها

 ی دوره در اه ر  س تگاه يا يفص ل  اسي  مق در( آرام ب اد  گ رفتن  نظر در بدون) باد سرعت يفيتوص آمار: 8-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. (8550-5629)یآمار

 یآم ار  دوره يط   در جلف ا  کينوپتيس   س تگاه يا االنهس و هانه ماه اسيمق در باد سرعت يفيتوص آمار: 3-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... . آرام باد گرفتن نظر در بدون( 5620-8550)

 آرام ب اد  گ رفتن  نظ ر  در بدون و يفصل اسيمق در جلفا کينوپتيس ستگاهيا در باد سرعت يفيتوص آمار:  1-0جدو
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 یآم ار  دوره يط   در مراغ ه  کينوپتيس ستگاهيا ساالنه و هانه ماه اسيمق در باد سرعت يفيتوص آمار:  0-0 جدول

(5621-8550.)............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

. مراغ ه  س تگاه يا 8550-5621 یآم ار  ی دوره ط ول  در يفص ل  اسي  مق در ب اد  سرعت يفيتوص آمار: 9-0جدول

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 یآم ار  دوره در آرام ب اد  نظرگ رفتن  در بدون ساالنه و هانه ماه اسيمق در انهيم ستگاهيا يفيتوص آمار:  1-0 جدول

(8555-8550)............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

-8555) یآم ار  دوره در يفص ل  اسي  مق در آرام باد گرفتن نظر در بدون انهيم ستگاهيا يفيتوص آمار: 2-0 جدول

8550.) ........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 یآم ار  دوره يط   در س راب  س تگاه يا يفص ل  اسي  مق در( آرام ب اد  ب دون ) ب اد  سرعت يفيتوص آمار:  6-0 جدول

(5665-8550.)............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 در س االنه  و ماهانه اسيمق در رامآ باد گرفتن نظر در بدون  سراب ستگاهيا باد سرعت يفيتوص آمار:  55-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... (.8550-5665) یآمار ی دوره يط

 یآم ار  دوره يط در ساالنه و هانه ما اسيمق در آرام باد گرفتن نظر در بدون باد سرعت يفيتوص آمار: 55-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ دسهن ستگاهيا در( 5660-8550)

-5660) یآم ار  ی دوره در آرام ب اد  نظرگ رفتن  در بدون ،يفصل اسيمق در باد سرعت يفيتوص آمار: 55-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... . سهند ستگاهيا در( 8550
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 در آرام، ب اد  گرفتن نظر در بدون ز،يتبر ستگاهيا ساالنه و هانه ما اسيمق در باد سرعت يفيتوص آمار:  53-0 دولج

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. (.8550-5625) یآمار دوره يط

( 8550-5625) یآم ار  دوره يط   در يفص ل  اسي  مق در زي  تبر ستگاهيا در باد سرعت يفيتوص آمار: 51-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... .آرام باد گرفتن نظر در بدون

 یآم ار  دوره يط   در اه ر  س تگاه يا در گان ه  هش ت  جه ات  و س رعت  مختل ف  طبقات در باد وزش: 50-0 جدول

(5629- 8550.) .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 دوره يط   در جلف  ا س  تگاهيا در گان  ه هش  ت جه  ات و س  رعت مختل  ف طبق  ات در ب  اد وزش: 59-0 ج  دول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550 -5620)یآمار

 دوره يط   در  مراغ  ه س  تگاهيا در گان  ه ش  ته جه  ات و س  رعت مختل  ف طبق  ات در ب  اد وزش: 51-0 ج  دول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550 -5620)یآمار

 دوره يط   در ان  هيم س  تگاهيا در گان  ه هش  ت جه  ات و س  رعت مختل  ف طبق  ات در ب  اد وزش: 52-0 ج  دول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550 -8555)یآمار

 دوره يط   در س  راب س  تگاهيا در گان  ه هش  ت جه  ات و س  رعت مختل  ف طبق  ات در ب  اد وزش: 56-0 ج  دول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550 -5665)یآمار

 دوره يط   در س  هند س  تگاهيا در ن  هگا هش  ت جه  ات و س  رعت مختل  ف طبق  ات در ب  اد وزش: 85-0 ج  دول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ (.8550 -5669)یآمار

 دوره يط   در زي  تبر س  تگاهيا در گان  ه هش  ت جه  ات و س  رعت مختل  ف طبق  ات در ب  اد وزش: 85-0 ج  دول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550 -5625)یآمار

 دوره در اه ر  س تگاه يا در س االنه  و يفص ل  اسيمق در( GTM) ساعات در( m/s)باد سرعت نيانگيم:  88-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ (.8550-5629) یآمار

 دوره در جلف ا  س تگاه يا در ساالنه و يفصل اسيمق در( GTM) ساعات در( m/s)باد سرعت نيانگيم:  83-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550-5620) یآمار

 دوره در مراغ ه  ستگاهيا در ساالنه و يفصل اسيمق در( GTM) ساعات در( m/s)باد سرعت نيانگيم:  81-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550-5621) یآمار

 دوره در مراغ ه  ستگاهيا در ساالنه و يفصل اسيمق در( GTM) ساعات در( m/s)باد سرعت نيانگيم:  80-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550-8555) یآمار

 دوره در س راب  ستگاهيا در ساالنه و يفصل اسيمق در( GTM) ساعات در( m/s)باد سرعت نيانگيم:  89-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550-5665) یآمار

 دوره در س هند  گاهستيا در ساالنه و يفصل اسيمق در( GTM) ساعات در( m/s)باد سرعت نيانگيم:  81-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ (.8550-5669) یآمار
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 دوره در زي  تبر س تگاه يا در ساالنه و يفصل اسيمق در( GTM) ساعات در( m/s)باد سرعت نيانگيم:  82-0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... (.8550-5625) یآمار

-5620)یآم ار  دوره در اه ر  س تگاه يا در ب اد  س رعت  انتظ ار  مورد و يتجرب احتمال و يفراوان عيتوز: 86-0جدول

8550.) ........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 مقدمه  -6-6

های انسان به  الب صنعتي به بعد، فعاليتتغيير اقليم از جمله مسائل و مشکالت جهان امروز است. از زمان انق

های فسيلي برای توليد الکتريسيته، يکي از علل احتمالي تغيير اقليم بوده است )کاوياني،  ويژه استفاده از سوخت

شود، استفاده  هايي که در اين زمينه مطرح شده و امروزه به شدت پيگيری مي حل (. يکي از راه513: 5312

هايي هستند که  جديدپذير و سازگار با محيط زيست است. منابع انرژی تجديدپذير آنهای ت ازمنابع انرژی

های سوختي، امواج و ... که در  گرمايي، انرژی هيدروژني و پيل فناناپذير هستند. مانند انرژی خورشيد، باد، زمين

تجديدپذير بودن، با محيط زيست بر  شود، اين منابع عالوه  ها ياد مي های نو از آن منابع مختلف تحت عنوان انرژی

ها بسيار کم و برای  کنند و يا مقدار آلودگي حاصل از آن هم سازگار هستند و آلودگي زيست محيطي ايجاد نمي

ی زمين تحمل پذير است. منبع انرژی خيلي مهم برای بسياری از نقاط کشور وزش بادهای قوی و مداوم  کره

تر است، زيرا بهای توليد هر کيلو وات  انرژی بادی برای توليد برق مناسباست. از نظر اقتصادی هم استفاده از 

(. امروزه با 5360های بادی است )نياستي و همکاران،  های فسيلي خيلي بيشتر از توربين ساعت برق از سوخت

محيطي، توجه به محيط زيست به عنوان يکي از  توجه به عواقب آشکار و ملموس ناشي از مخاطرات زيست

زمين به عنوان يکي از  توان به پديده گرمايش های جوامع افزايش يافته است. در اين خصوص مي ترين دغدغه همم

برمحدوديت منابع يکي از   های فسيلي عالوه بزرگترين اين مخاطرات اشاره کرد. با توجه به اينکه استفاده از انرژی

های تجديدپذير و  روی آوردن به استفاده از انرژیشود،  بزرگترين علل ايجاد پديده گرمايش زمين محسوب مي

های فسيلي بر  بر نامحدود بودن استفاده از آن، آثار مخرب استفاده از انرژی  تواند عالوه کاری است که مي پاک راه

 محيط زيست را به حداقل رسانده و در بسياری موارد عوايد اقتصادی قابل توجهي نيز به بار آورد. لذا با توجه به

تواند  مسائل باال، انرژی باد به دليل دسترسي آسان، کم هزينه بودن و عدم ايجاد آلودگي برای محيط زيست مي

های فسيلي باشد. با پي بردن به اهميت استفاده از انرژی باد و پيشرفت تکنولوژی  جايگزين مناسبي برای سوخت

ريسيته در جهان باسرعت زيادی روبه افزايش است )سروش برداری از آن، استفاده از انرژی باد برای توليد الکت بهره

 (.5360نيا و طاهری، 
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 بیان مسئله پژوهش -6-2

های گوناگوني مانند  ای که فعاليت کند، به گونه ای بازی مي انرژی نقش مهمي در پيشرفت اقتصادی هر جامعه

طرفي ديگر توليد انرژی با استفاده از  اند و از مسکن سازی، حمل و نقل، صنعت و کشاورزی شديداً به آن وابسته

شود. به نظر  ی زمين مي اکسيدکربن و در نتيجه افزايش دمای کره های فسيلي باعث افزايش ميزان دی سوخت

های تجديد پذير  های فسيلي و جايگزيني آن با انرژی حل اين مسئله توقف تدريجي استفاده از انرژی رسد راه مي

اکسيدکربن و ساير گازهای ديگر  های فسيلي، به دليل آزادسازی گاز دی حتراق سوخت(. ا52: 8556، 5است)راجي

ای،  و ذرات معلق، اثرات نامطلوبي همچون آلودگي هوا و مشکالت زيست محيطي )باران اسيدی، اثر گلخانه

ز افزون تقاضای (. انفجار جمعيت و رشد رو8555گذارد )سعيدی و همکاران ، وهوايي و ...( بر جای مي تغييرات آب

ای و  ی زمين ناشي از پديده گلخانه انرژی، افزايش استاندارد های زندگي، خطر گرم شدن بيش از حد کره

ها، همچنين کمبود منابع انرژی  محيطي و تهديد سالمت انسان های محيطي و در نهايت مشکالت زيست آالينده

های تجديدپذيرجلب  را به استفاده از انرژی فسيلي از جمله عواملي مي باشند که توجه کشور های جهان

(. اخيراً تمايل جهاني برای بدست آوردن انرژی پاک و افزايش کارايي برداشت 5361نمايند )ذولفقارنسب،  مي

آوردن انرژی افزايش يافته است. علت عمده اين تمايل جهاني به  انرژی به منظور محاسبه تغييرات اقليم و بدست

(. گستردگي نياز انسان 8555و همکاران، 8باشد)زائو اهش انتشار کربن و کارايي و بازدهي باال ميهای پاک، ک انرژی

شود. تالش برای دست يابي به يک مأخذ انرژی پايان  به منابع انرژی همواره از مسائل مهم و اساسي محسوب مي

نابع انرژی فسيلي، روزی به اتمام (. کلية م5326ناپذير از آرزوهای ديرينه انسان بوده است)اماني و شمعچي، 

ترين عوامل در پيشرفت و توسعه جوامع  (. بي ترديد انرژی يکي از مهم5322خواهند رسيد )عبدلي و همکاران،

بشری است. رشد روز افزون تقاضای انرژِی و افزايش استاندارد های زندگي، ريزش باران های اسيدی، مشکالت 

ها و در نهايت کمبود منابع انرژی فسيلي از جمله مسائلي است که توجه  محيطي و تهديد سالمت انسان زيست

های خود  نمايد، به طوری که در برنامه ريزی های تجديدپذير جلب مي کشورهای جهان را به استفاده از انرژی

ی، انرژی های خورشيد های بادی، انرژی های مورد نياز کشورشان را از اين طريق )توربين تأمين درصدی از انرژی

اتحاديه اروپا بر اساس طرح به  8552نمايند. برای مثال در دسامبر  گرمايي و ...( منظور مي زمين

 85های نو و کاهش  از طريق انرژی 8585% از کل انرژی مصرفي اين قاره تا سال 85با توليد  85:85:85اصطالح

بررسي جايگزيني  5625ی  (. از ابتدای ده8556و همکاران، 3ای موافقت کرد )مويال درصدی انتشار گازهای گلخانه

است. بهره برداری از اين منابع انرژی به  های پاک و تجديدپذير در جهان آغاز شده های فسيلي با انرژی سوخت

                                                
1. Rojey 

2. Zho 

3. Miao 
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های کوچک شروع  های زيست محيطي و تنوع بخشيدن به منابع انرژی مورد استفاده، در مقياس دليل ضرورت

ای نزديک، انرژی های نو و تجديد شونده سهم بيشتری  در حال گسترش است. در آينده شده و به طور روز افزون

را در تأمين انرژی جهان به خود اختصاص خواهند داد. تجديدپذيری، عدم آلودگي، گسترش اين منابع در تمام 

از جاذبه بيشتری های تجديدپذير را به ويژه برای کشورهای در حال توسعه  برداری، انرژی جهان و سادگي بهره

ای به منابع  المللي کشورها، نقش ويژه های ملي و بين ها و سياست برخوردار کرده است. از اين رو در برنامه

ميالدی، سبب ايجاد نقطه عطفي  5660(. سه موضوع در سال 5323تجديدپذير انرژی محول شده است)صالحي، 

 های تجديدپذير شده است: برای انرژی

 ای در جو. ايي بر اثر انباشت گازهای گلخانهوهو تغييرات آب -

 افزايش تقاضای مصرف انرژی برق در سراسر جهان. -

گشوده شدن چشم انداز نويدبخشي در مورد فناوری انرژی تجديدپذير که با صراحت از سوی کارشناسان  -

 اعالم شد. 

های تجديدپذير به جای زغال  ژیبايد در نظر گرفت که در واقع، در ازاء هر کيلووات ساعت برق توليدی از انر

اکسيدکربن جلوگيری خواهد شد. بنابراين به عنوان نمونه، برای هر يک  سنگ از انتشار حدود يک کيلوگرم دی

يابد.  اکسيدکربن کاهش مي درصد انتشار دی 53درصد انرژی متداول که توسط انرژی باد جانشين شود، حدود 

)عوامل باران اسيدی( يکي ديگر از منافع محيط زيستي انرژی باد است. همچنين، کاهش سولفور و اکسيد نيترات 

در ايران وجود زمينه مناسب اقليمي و تابش آفتاب در بيشتر مناطق و در بيشتر فصول سال، همچنين وجود 

ن های توليد انرژی زمي ها در مسير نهرهای آب، داشتن مناطق واجد پتانسيل باالی باد و قابليت پستي و بلندی

های نو و پاک فراهم آورده است. در زمينه  گرمايي، زمينه الزم و مناسبي را برای استفاده و گسترش انرژی

های تجديدپذير در ايران مطالعات مختلفي صورت گرفته است)صادقي و همکاران،  سنجي انرژی يابي پتانسيل مکان

5368 .) 

 های پژوهش      سؤال -6-9

 های مورد مطالعه چگونه است؟ هپتانسيل انرژی بادی ايستگا -5

 هايي دارند؟ های مورد مطالعه از نظر فصلي چه تفاوت چگالي انرژی باد در ايستگاه -8

 های پژوهش فرضیه -6-4

 شرقي از پتانسيل باالی انرژی باد برخوردارند. های استان آذربايجان بيشتر ايستگاه -5

 گالي بيشتر باد هستند.های بهار وتابستان نسبت به زمستان و پائيز دارای چ فصل -8
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 اهداف پژوهش -6-5

 برآورد ميزان انرژی باد موجود در استان، جهت توليد نيروی برق. -5

 های بادی. های دارای پتانسيل بادی مناسب در سطح استان جهت احداث نيروگاه شناسايي ايستگاه -8

 است.های مناسب از سال که باد دارای توان کافي جهت توليد نيرو  مشخص نمودن زمان -3

  پژوهش تیضرورت و اهم -6-1

در حال توسعه و  یروند در کشورها نيو نگران کننده است. ا عيسر اريبس رياخ یها در سال یمصرف انرژ روند

است که  نيا یجوامع بشر یشده برا رفتهيپذ تيواقع کياست.  يجهان نيانگيباالتر از م اريبس رانيبخصوص ا

 ،يبه آرام زين متيارزان ق يليفس یانرژ ابعاست و در حال حاضر من شيبه افزا به سرعت رو ا،يدن ازيمورد ن یانرژ

 ینسلها یبا ارزش برا يليمنابع فس نيحفظ ا ی. براديبه اتمام خواهد رس گريدهه د نيدر چند ن،يقياما بطور 

روزافزون  یتقاضا شيبه افزا ييها و پاسخگو از سوختن آن يناش يطيمح ستيز یها از خسارت یريو جلوگ يآت

نو  یها ینمانده است. امروزه انرژ يباق ريدپذيپاک و تجد یها یبشر به استفاده از انرژ ردنآو یجز رو يراه ،یانرژ

 یقابل جبران خواهد بود. انرژ ريبه رغم ناشناخته ماندن، به سرعت در حال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن، غ

شونده و  ديتجد یها یمنابع انرژ نيتر از عمده ييگرما نيزم یانرژ و وگازيب توده، ستيز ،يآب ،یباد ،یديخورش

 یها یدر کنار انرژ يارزان و پاک و دائم یانرژ کيباد به عنوان  ی(. انرژ5368و همکاران،  ي)صادق باشند يپاک م

 یها زهيگمسأله خود ان ني. اشود يم يتلق يمناسب اريبس نيگزيجا يليفس یها و رو به اتمام، سوخت متيق گران

 یبه عنوان منابع انرژ ها نيتورب نيشده از ا ديتول  یشده است. انرژ ايدر سراسر دن یباداحداث مزارع  یبرا يکاف

 فايها ا شبکه نيا یو اقتصاد يفن یدر ارتقا ييبسزا ريتأث تواند يکه م شود يپراکنده در شبکه برق شناخته م

 ی. از جمله مواردستين دارياسازگار نباشد پ ستيز طيکه با مح یا (. توسعه5361و همکاران،  زاده مانيکند)سل

باد،  یمانند: انرژ ستيز طيو سازگار با مح ريدپذيتجد یها یاستفاده از انرژ شود، يم داريکه موجب توسعه پا

 يطيمح یها (. لذا با توجه به موارد باال ضرورت دارد، که توان5322است)گندمکار،  ييگرما نيو زم ديخورش

تا  شود، يم يپژوهش سع نيباد است. لذا در ا یانرژ ها، ليپتانس نياز ا يکيشود.  ييناطق مختلف کشور شناسام

 ييهستند شناسا يشرق جانيباد در استان آذربا يو توان مناسب چگال ليپتانس یکه دارا ييها ستگاهيمناطق و ا

 شوند.
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 شود باد چیست و چگونه تشکیل می  -2-6

که از خارج  دياز تابش خورش يمتحرک است و جزء کوچک یو همان هوا یديخورش یاز مظاهر انرژ يکيباد 

 ديسبب تول یو جو اطراف آن بطور نامساو نيشود. گرم شدن زم يم ليباد تبد یبه انرژ رسد، يبه اتمسفر م

 یاست. دو درصد از انرژ باد ديسبب تول نيجو به زم يحرکت نسب زيو ن شود ي( مييهمرفت )جابجا یها انيجر

 نياز سطح زم یلومتريک کيباد در ضخامت  ی% انرژ30. گردد يم ليبه باد تبد رسد يم نيکه به زم ديخورش

 ايدن يفعل يمصرف یبرابر انرژ 85موجود  یانرژ ن،يزم ارهيتمام س یکه برا دهد يموجود است. محاسبات نشان م

های پرفشار و کم فشار انجام مي  حرکت افقي هوا که بين کانون (.8556 هيباد، فور یانرژ ي)انجمن جهان باشد يم

(. اتمسفر قسمتي از سياره زمين است و همراه با 500: 5363شود )کاوياني و عليجاني،  گيريد، باد ناميده مي

ای دروني دارد که در دو جهت افقي و عمودی صورت ه چرخد. اتمسفر حرکت ی زمين به دور محور زمين مي کره

ها اختالف فشار است. اختالف فشار، توزيع ناهمسان فشار را در داخل اتمسفر سبب  گيرند. عامل اين حرکت مي

: 5363کند )کاوياني و عليجاني،  شود و هوا برای ايجاد تعادل از مراکز پرفشار به مراکز کم فشار جريان پيدا مي مي

های جغرافيايي مختلف کره  علت اصلي بوجود آمدن اختالف فشار، تابش نامساوی نور خورشيد در عرض(. 501

آيد. در مناطق استوايي تابش  شود. و در نتيجه باد به وجود مي زمين است. که موجب تغييراتي در فشار و دما مي

دار خورشيد باعث کاهش دما مستقيم نور خورشيد سبب افزايش دمای محيط و در نواحي قطبي تابش زاويه 

شود. بر روی خط استوا )عرض صفر درجه( هوای گرم صعود کرده و در سطوح  تر مي های پايين نسبت به عرض

های باال نزول کرده و در  شود. در همان زمان هوای سرد عرض باالی اتمسفر به سمت شمال و جنوب منحرف مي

. اين جريان همرفتي هوا بين استوا و قطبين تحت تأثير کند سطوح پايين اتمسفر به سمت استوا حرکت مي

آورد. سلول جنب  گردش وضعي کره زمين واقع شده، و سه سلول )سيستم( چرخشي جداگانه را بوجود مي

نامند. در نيمکره شمالي در اثر نيروی  مي 3، و سلول سومي را قطبي8، سلول مياني را فرل5ای را هدلي حاره

درجه شمالي بادهای  35های کمتر از  شود، در نتيجه در عرض سمت راست منحرف مي کوريوليس جهت باد به

باشند. در همان زمان هوای باالی قطب شمال به سمت  سطوح پايين دارای جهت شرقي و باالتر از آن، غربي مي
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ن شوند. جهت باد بي درجه شمالي جهت بادها شرقي مي 95های باالتر از  راست منحرف شده و در عرض

درجه شمالي، غربي است. در نيمکره جنوبي جهت وزش بادها عکس نيمکره شمالي است  95تا  35های  عرض

 به نقل از جهانگيری و همکاران(. ،53، 8553، 5)سرابجان

  عوامل موثر در سرعت و جهت باد -2-2

 فشار راتییتغ بیش -2-2-6

. فشار هوا در سطح شود يم دهيباد نام رد،يگ يم پرفشار و کم فشار انجام یها کانون نيهوا که ب يحرکت افق

به منطقه با فشار کم  اديهوا از منطقه با فشار ز جهياست، در نت اديدر منطقه گرم کم و در منطقه سرد ز نيزم

. مقدار فشار از نامند يفروبار و فرابار م ب،يرا به ترت ني. مناطق گرم شده و سرد شده سطح زمکند يم دايپ انيجر

فشار بر حسب فاصله را که جهت آن از مرکز  رييتغ ني. اابدي يکاهش م جيفرابار به مرکز فروبار، به تدرمرکز 

حرکت هوا به  جاديا يفشار عامل اصل راتييتغ بي. شنامند يفشار م راتييتغ بيپرفشار به کم فشار است، ش

مراکز فروبار و فرابار  نياختالف فشار ب تيفشار و در نها راتييتغ بيش شيافزا زانيصورت باد است. شدت باد با م

 (.509: 5363 ،يجانيو عل يانيدارد )کاو ميرابطه مستق

 اصطحکاک یروین -2-2-2

 هند يهم سرعت باد را کاهش م ها، یناهموار نياصوالً عامل بازدارنده باد است. ا ن،يسطح زم یها یناهموار

 اهايو در در شتريب هاياصطحکاک، در خشک یروين ريأثت جهيو در نت ی. ناهموارهند يم رييوهم جهت آن را تغ

 50به  اهايدرجه و در در 35ها به حدود  يجهت باد با خطوط هم فشار، در خشک هيکه زاو یکمتر است،  به طور

وجود دارد و در  یمتر 5055 يال 655بر بادها، تا ارتفاع حدود  نيسطح زم یها ی.اثر ناهمواررسد يدرجه م

وبه سرعت رودباد  شود يم ادياتمسفر ز ييباال یها هيسرعت باد در ال ني. همچنرود يم نير از بارتفاعات باالت

 (.506: 5363،يجانيو عل ياني)کاو رسد يه( ميمتر در ثان 35از  شي)ب

 8سیولیکور یروین -2-2-9

. در دکن يمتحرک اثر م یبر توده هوا ن،يزم يحرکت وضع جهياست که در نت ييروين س،يوليکور یروين

باالتر حرکت  ييايجغراف یها فشار به طرف عرض راتييتغ بيش یرويتوده هوا بر اثر ن يوقت ،يشمال ی مکرهين

 شتريباالتر ب یها عرض در نيزم يآن از سرعت خط يسرعت خط شود، يهر قدر که از استوا دورتر م کند، يم

اگر توده هوا  طور ني. همشود يست منحرف مضمن حرکت به سمت را يعني. زند يو سر انجام از آن جلو م شود يم

از سرعت آن  ر،يدر طول مس جيباالتر به طرف استوا حرکت کند، به تدر یها ثابت از عرض هياول يبا سرعت خط
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به طرف  رسد يکه به نظر م یطور ماند، يعقب م تر نييپا ييايافجغر یها کمتر شده، در عرض نينسبت به زم

حاصل از آن را به افتخار او  یرويکشف کرد و ن 5211در سال   سيوليرا کور نديراف نيراست منحرف شده است. ا

و  يانيندارد )کاو یدر سرعت آن اثر يول دهد يم رييجهت باد را تغ سيوليکور یروي.)ندندينام سيوليکور یروين

 (.502: 5363،يجانيعل

 باد یطبقه بند -2-9

مانند وسعت منطقه وزش، سرعت باد، جهت وزش و  کنند يم یدسته بند يمختلف یها باد را بر اساس روش

بر اساس وسعت منطقه وزش است.  یبند ميتر، تقس تر و مناسب . که از همه سادهوزد يها م که باد در آن يمناطق

 .شود يم ميتقس یا ارهيو س یا منطقه ،يباد به سه دسته محل ،یبند ميتقس نيدر ا

 یبادمحل -2-9-6

. حوزه وزند يم يبا تناوب منظم نياز مناطق سطح کره زم يکه در بعض شوند يگفته م ييبه بادها يباد محل

 يمحل يحرارت یها بادها اختالف نيا جاديا يدارند. علت اصل يمحل يبادها محدود بوده، غالباً اسام نيگسترش ا

 است.

 یو خشک ایدر مینس -2-9-6-6

 يخشک یباال یهوا جه،يدر نت شود؛ يمنبسط مدر روز، گرم و  يبر اثر گرم شدن خشک ،يخشک یرو یهوا

)نسبت به  ايآب در ينسب ی. در مقابل، به علت سردديآ يمرکز کم فشار به وجود م نيو در سطح زم کند يصعود م

 يخشک یبه سمت فروبار رو ايدر یهوا از فرابار رو اني. جرديآ يم ديمرکز پرفشار پد ايدر یرو ی(، در هوايخشک

 جه،يو در نت ا،ياز در شتريب يخشک ی. در ارتفاع باالتر، هوا بر رونامند يم ايدر ميآن را نس که شود يم ليمتما

. هنگام شب عکس وزد يم ايبه طرف در يهوا از خشک انيو جر استيبه در يفشار از خشک راتييتغ بيجهت ش

 (.851: 5363،يجانيو عل يانيکند )کاو يم دنيشروع به وز يخشک مينس يعني شود؛ يبرقرار م نديفرا نيا

 کوه و دره مینس  -2-9-6-2

خود را از  يحرارت یکوه زودتر از دره دامنه آن انرژ یصاف و آرام، منطقه باال یدر شبها ژهيهنگام شب، به و

به  نيسنگ یهوا ني. اشود يم تر نيسردتر و سنگ زيمجاور آن ن یهوا جه،يدر نت شود؛ يو سرد م هد يدست م

در  نيسرد وسنگ یروند، هوا نيبا ادامه ا کند، يم جاديکوه ا مياز هوا به نام نس يانيو جر بداي يم انيطرف دره جر

که هنگام صبح، کف دره  یبه طور آورد، يدما به وجود م يو حالت وارونگ شود يطول شب در کف دره جمع م

 شودو يتر م بر آن گرم ديخورش سردتر از دامنه کوه است. دامنه، در طول روز بر اثر تابش نسبتاً عمود امواج يليخ

فشار  راتييتغ بيدامنه در جهت ش یآن صعود هوا جهيکه نت کند يم داريمجاور دامنه را ناپا یامر، هوا نيهم



01 

دره  ميکه به نس شود يهوا از دره به طرف دامنه برقرار م انياز کف دره به طرف دامنه کوه است و جر يمحل

، 3(، بورا8نوکيچ اي5باد)فون مانند گرم گريد يمحل ی(. و بادها852: 5363 ،يجانيو عل يانيموسوم است )کاو

برخورد توده هوا با موانع  ايکه در اثر اختالف فشار  ستانيس روزه ستيو باد صدوب 9، هارماتان0راکوي، س1ستراليم

 (.858: 5363 ،يجانيو عل ياني)کاو شود يم جاديو صعود آن ا يعيطب

 یا باد منطقه -2-9-2

ها  آن جاديو عامل ا نديآ يماه و فصل( به وجود م اسيدراز مدت فشار )در مق راتييبر اثر تغ یا منطقه یاباده

 است. يکيناميموارد، د شتريدر ب

 یا ارهیس یبادها -2-9-9

را کنترل  يو محل یا منطقه راتييتغ قيطر نيدهند و از ا يم ليهوا را تشک يعموم ،گردشیا ارهيس یبادها

است، باعث حرکت هوا در سه  نيسطح زم ييآب و هوا راتييتمام تغ يهوا که عامل اصل يدش عموم. گرکنند يم

 يتابش یانرژ عيدر توز ینابرابربادها،  نيا جاديا يشود. عامل اصل يم یو عمود یالنهار نصف ،یجهت مدار

 است. نيدر سطح کره زم ديخورش

 باد یها یژگیو -2-4

جهت  صياست، تشخ انيدر جر یاندازه و جهت است. باد توده هوا یدارا يعنياست،  یمؤلفه بردار کيباد 

 یها . جهت باد به کمک جهتوزد ياست که باد از آن طرف م يضرورت دارد. منظور از جهت باد، سمت انيجر

از  نيفشار سطح زم یها ستميسحرکت هوا در  ها، یو ناهموار يمحل ي. عوامل توپوگرافشود يم نيتع ييايجغراف

 انيشده توسط جر ي(. مسافت ط9: 5329 ان،يمنطقه هستند )رازجو کي یبر جهت بادها رگذاريامل مهم و تأثعو

 ی. با واحد هارنديگ يبه نام باد سنج اندازه م ي. سرعت باد را با دستگاهنامند يهوا در واحد زمان را سرعت باد م

 برساعت و ... . ليساعت، مابر لومترينات، ک ه،يبر ثان مترمانند:  کنند يم انيب يمختلف

 شيفشار سرعت باد افزا انيگراد شيفشار است. با افزا انياز عوامل کنترل کننده سرعت باد، گراد يکي

دارند، که معموالً عامل بازدارنده و کاهنده  یديشد ريسرعت باد تأث یبر رو نيدر سطح زم ها ی. ناهموارابدي يم

گاه به  ها یناهموار  يمحل ی. البته در بادهاشود يم اديز زيسرعت باد ن ارتفاع شيسرعت باد هستند. که با افزا

 (.563:  5321 زاده،يکوه و دره )عل ميمانند: نس شود يمحسوب م نيکننده در سطح زم ديعنوان عامل تشد
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 باد یعوامل کاهنده سرعت و انرژ -2-5

 موانع -2-5-6

و در پشت خود  دهند يکاهش م یا اد را بطور قابل مالحظهها و... سرعت ب ها، صخره ها، درختان، کوه ساختمان

سرعت و جهت باد را  یزهايکه افت و خ رديگ يشکل م ييها . معموالً در پشت موانع ناوهکنند يم جاديتالطم ا

. معموالً وسعت منطقه تالطم ابدي يکاهش م یا هباد به طور قابل مالحظ یانرژ یمحتوا نيبنابرا دهند، يم شيافزا

 (.5نترنتي)ا باشد يسه برابر ارتفاع موانع متا 

 اثر وک -2-5-2

 رسد يم نياست، که به تورب يانينسبت به جر یکمتر یانرژ یمحتوا یدارا کند يرا ترک م نيکه تورب ييهوا

 یا ه دنبال يعني کند، يدر مقابل باد عمل م بانيسا کيخود مانند  نيتورب گري(. به عبارت دیانرژ یستاري)اصل پا

معموالً با فاصله سه برابر  یدر مزارع باد ها نيرب. توشود يم ليتشک نيز باد متالطم و با سرعت کم در پشت توربا

 .(8نترنتي.)اشوند ينصب م گريکديها در کنار  آن یها قطر پره

 یباد یها نیتورب -2-1

 نیمهم در انتخاب تورب یپارامتر ها -2-1-6

در نظر گرفت عبارتند از: قدرت  تهيسيالکتر ديجهت تول نيتخاب توربدر ان يستيرا که با یموارد نيتر مهم

 شتريباال و توان ب ييکارا بيو ضر شتريب ديبه سبب تول ياز نوع محور افق یباد یها نيارتباط تورب نيدر ا  ينسب

 دارد.  تيارجح یبا محور عمود نينسبت به تورب

: ايکه اوال:  قابل اتصال به شبکه . ثان شتريب یديتوان تولباال به سبب  تيبا ظرف یها ني: توربیاقتصاد تيظرف

 تيبا ظرف نيتر هستند. هرچه تورب مناسب هيو برگشت سرما هياول یگذار هيشامل سرما یاقتصاد هيتوج یدارا

خواهد بود.  نييپا یواحد انرژ نهيهز یاقتصاد رخواهند نمود و از نظ ديتول یشتريب یانتخاب شود انرز یباالتر

و  نيسنگ اريو بس اديخاص بوده، به علت وزن ز يدگيچيپ یدر حد چند مگاوات دارا یباد یها نيته توربالب

. لذا شوند ينم هيمعموالً توص یمالحظات مربوط به حمل ونقل، نصب و نگهدار نيهمچن ژه،يو یها مراقبت

 . باشند يگاوات مم ميون کيتا  لوواتيک 155در حال حاضر با قدرت  یدبا یها نيتورب نيتر مناسب

 یانرژ ديتول جهيمشابه خود از قطر کمتر و توان باالتر، در نت یها نيکه نسبت به ماش یباد یها ني: ماشاندازه

 مقرون به صرفه است.  یبرخوردار باشند از نظر اقتصاد شتريب انهيسال

                                                
1. http://www.windpower.org/tour/wres/obst.htm  

2. http://www.windpower.org/tour/wres/wake.htm 
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رعت متوسط باد در به س کيآنها نزد يداشته باشند و سرعت نام نييکه سرعت شروع پا يي: مولدهاسرعت

شده  يطراح یسرعت انفصال باالتر یباشند و برا یمقدار انرژ نيشتريبه سمت سرعت حامل ب شيمنطقه با گرا

 ترند. باشند مناسب

  ها نیانواع تورب -2-1-2

 محور قائم -

 ني  ا ک ه يدر حال باش د،  يم   يابي جهت ستميها به هر نوع س آن ازيبا محور قائم عدم ن ها نيجاذبه تورب نيمهمتر

اس ت ک ه روت ور را     یا لهي. وس  گ ردد  يمحسوب م   يمحور افق یها مبدل یبرا ليوسا نيتر یاز ضرور يکي ستميس

ک ه   یا ن ه يبا محور قائم از هز ها نيتورب نينابراکند(. ب رييجهت باد تغ کهي)درصورت دهد يدائماً در جهت باد قرار م

جه ت ب اد    ريي  آن در پاس خ ب ه تغ   ريتأخ ايو  ستميس نيا یاکه از خط ييها اُفت ايشود و  ستميس نيصرف ا ديبا

از  يک  يدور  شيانتق ال ق درت و اف زا    س تم يب زر  س  یب اد  ی. در توربوژنراتوره ا باشند يبرحذر م شود، يم يناش

اج ازه را   ني  ( اوسي  )دار ري  محور ق ائم نظ  یها ني. طرح توربباشد يو وزن کل مبدل م متيق رموثر د یفاکتورها

 يمح ور افق    یه ا  نيدر تورب کهينصب نمود. در حال نيسطح زم اي کيانتقال قدرت را نزد ستميبتوان ستا  دهد يم

 يمح ور افق    یه ا  نيت ورب  یدي  همه ت وان تول  نيبا ا ي. ولگردد يبرج نصب م یدر باال اديبا مشکل ز ستميس نيا

 تر است. و به صرفه باشد يبا محور قائم م یها نياز تورب شتريب يليخ

  يفقمحور ا -

در اط راف   يک ه بط ور ش عاع    باشد يپره م یبطور خالصه متشکل از تعداد يمحور افق یباد نيتورب کي روتور

که عمود ب ر جه ت    دهند يم ليرا تشک یروتور بيترت نياند و بد نصب شده رديگ يباد قرار م یشفت که مواز کي

و البت ه   ردي  گ يق رار م    نيبت ب ه زم   نس   يب رج در ارتف اع مناس ب    کي  . معموالروت ور توس ط   کند يباد دوران م

کنت رل س رعت آن     یب را  نيهم جهت شدن امتداد شفت با جهات مختلف ب اد و همچن    یالزم برا یها ينيب شيپ

ک ه   ينيب ه ماش    يکيمک ان  ستميس کيتوسط  ايو  ماًيروتور مستق نيو قدرت جذب شده توسط ا رديگ يصورت م

پره )کورد( ممکن است در تمام ط ول   یبوده، پهنا ريمعموالً متغ اه پره. تعداد گردد يقرار است رانده شود منتقل م

 يشود. ضمناً پره ممکن است در امتداد محور ط ول  کيباشد و پره از هاب به سمت نوک بار ريآنکه متغ ايپره ثابت 

 باشد. ريمتغ ايباشد و باالخره گام پره ممکن است ثابت  دهيچياصطالحاً پ ايتاب داشته باشد 

باال دست برج )رو به باد( نسبت به  ايدست برج )پشت به باد( و  نيپائ توان يروتور را م ريشکل ز بقمطا

قابل  یها ها بخصوص پره از برخورد پره یرينصب روتور پشت به بادجلوگ یاياز مزا يکيهوا نصب کرد.  انيجر

 کوتاه انتخاب نمود. لمقدورا يطول شفت روتور را حت توان يم نيو همچن باشد يبرج م هيارتجاع به پا



10 

 
 .(652: 6932، )ثقفی: نحوه نصب روتور روبه باد و پشت به باد 6-2شکل 

 پیشینه خارجی -2-7

سرعت باد،  يساعت یريگ باد گواتماال بر اساس اندازه ليپتانس ليتحل هيبه تجز يقي( در تحق5662)5ورايووريمار

آم ده   مک ان متف اوت بدس ت    1از  یمتر 55ارتفاع  کيسنج در با استفاده از باد يهواشناس يکه توسط موسسه مل

و 8ل  و. من اطق دارای پتانس  يل مناس ب ب  رای تولي د الکتريس  يته را در گواتم اال تعي  ين نمودن د.      ب ود، پرداختن  د 

 يمحل   یه ا  داده زيآن ال  قي  کن گ از طر  هن گ  رهي  برق در جز ديتول یباد برا ليپتانس يبه بررس (8558همکاران)

 ديتول یبرا ليکه پتانس دانديرس جهينت نيبه ا یساز هيشب کيپرداخته و با  یباد یها نيتورب یها يژگيوهوا و  و آب

ب اد و توس عه    ليپتانس   يابي  ب ه ارز  يق  ي( در تحق8553و همکاران )3نکايل وجود دارد. رهيدر اطراف جز یبرق باد

 .پرداختند رياطلس باد در استان کبک کانادا، با استفاده از موارد ز

 منابع باد. یاستاندارد دسته بند یبند استفاده از شاخص طبقه -5

 هوا. یسطح باال یها گسترده داده يمنابع باد و بررس فيتعر -8

 استان. يباد در دسترس با توپوگراف یها داده یساز کپارچهي -3

سرعت باد بودن د   نيترکم یکه دارا يدرجه بود استفاده کرده، مناطق 1 یکه دارا ینوع رتبه بند کياز  شانيا

 ني  در ا تيس ا  30 یه ا  ک ار از داده  ني  ا یسرعت در گروه هفت قرار دادند. برا نيو باالتر کيرا در گروه )درجه( 

به ج ز   گرفتند، يقرار م 8و  5استان در گروه  نيا یها ستگاهيا شتريکه ب ديرس جهينت نياستان استفاده کرد. و به ا

( 8551و همک اران ) 1سيس ت يواج و باالتر قرار داش تند.  3که معموالً در گروه  ها يتوپوگراف يو بعض يمناطق ساحل

 یب اد ب را   یه ا  و ب ا اس تفاده از داده   ون ان يو کشور  يشمال اژه یايباد در در ليپتانس ليتحل هيبه تجز يقيدر تحق

                                                
1. Rivera 

2. Lu 

3. Llica 

4. Vogiatzis 
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ماهان ه و   نيانگي  پرداختند و سپس نمودار متق ارن از )س رعت ب اد، فرک انس، جه ت( م      8555و  8555 یها سال

ک ار   کي  ( در 8550و همکاران )5الناصر مذکور ارائه دادند. یها سال یرا برا بوليو یساالنه سرعت باد و پارامترها

 55ب اد در ارتف اع    یه ا  ب ا اس تفاده از داده   تي  باد در شش نقطه از کشور کو يسرعت و چگال يبه بررس يپژوهش

بدس ت   یمت ر  35و  80، 85، 50 یه ا  ب اد را در ارتف اع   يچگال يابيو برون  بوليو عيتابع توز یو پارامترها یمتر

وات ب ر مت ر مرب ع اس ت و      810ت ا   535 نيب   یمت ر  35که ت وان ب اد در ارتف اع     دانديرس جهينت نيآورند. و به ا

( 8556و همک اران ) 8ويل کشور است. يشمال یها باد در طول فصل تابستان و در بخش ليپتانس نيباالتر نيهمچن

دق ت و ص حت    يانجام دادند، به بررس کايامر ستيز طيمح ينيب شيپ يمرکز مل یها که بر اساس داده يوهشدر پژ

پرداخته  یديو خورش یباد یانرژ یساز رهيو ذخ یزير برنامه ،یکاربرد یها درباره برنامه افتهيانجام  یها ينيب شيپ

ب ه   یديو خورش   یباد یقدار قابل استفاده انرژکه م دهيرس جهينت نيبه ا یزو مدل سا ليو تحل هيو بر اساس تجز

ب ه   ي( در پژوهش  8558)3س ن فاره ا  ح وي محم د التمل    يعل   در جهان است. یانرژ یاز کل تقاضا شتريمراتب ب

 یه ا  يابي  با توجه به ارز یباد یها نيباد جهت استفاده در مزارع تورب نيتر مناسب یبرا یا انهيبرنامه را کي يمعرف

ق درت مج از در    ،یب اد  یه ا  نيمانند : ارتفاع هاب تورب ييها کار از داده نيداخته؛ جهت انجام اپر یو اقتصاد يفن

چن د مک ان    یب را  بوليو يکيو گراف یعدد یو پارامترها یتجار یباد نيتورب 55چرخاندن  یسرعت باد برا برش

( 8558و همک اران ) 1اي  ادل ست.و دوبلم استفاده شده ا سومهيکه عبارتند از : ظهران، قا یدر کشور عربستان سعود

مرب وط ب ه    يو اجتم اع  يفن   یها تيبا توجه به محدود ييايدر یبادها لياز پتانس يمقدمات يابيبه ارز یا در مقاله

ب زر    یه ا  اچ ه يک ه در  دانديرس   ج ه ينت نيمبادالت ممکن به ا نيدرباره فاصله از ساحل و همچن يعموم ليتما

در کشور مصر  يکار پژوهش کي( در 8558)0شات احمد ورده و بزر  است.منبع باد دست نخ کي گانيشيمانند م

س ه   یماهان ه و س االنه ب را    یه ا  نيانگي  پ رش ب اد، م   بي)سرعت باد، فرکانس، جهت( ضر یها با استفاده از داده

 س ه يقارا بدست آورد. ب ا م  اريانحراف مع بول،يماهانه و یدو ساله پارامترها ی دوره کي يدر ط يهواشناس ستگاهيا

 15در ارتفاع  يعيساالنه باد طب یکه انرژ ديرس جهينت نيبه ا یمتر 55باد ماهانه در ارتفاع  يچگال يرسگلباد و بر

 گ ر يب اد کش ور دانم ارک و د    ليپتانس   هيش ب  ب اً يوات ب ر مترمرب ع دارد ک ه تقر    311تا  33 نيما ب يوضع یمتر

ب اد و   یمنابع انرژ تيوضع ليو تحل هيبه تجز يقيتحق ( در8553)9سيکارامان سيتريميد است. يياروپا یکشورها

و  ينگ رو، بوس ن   مونت ه  ،يآلب ان  ون ان، ي یه ا  جن وب ش رق اروپ ا در کش ور     کوياتيآدر یايتوسعه آن در سواحل در

 باد را مورد   دانيممتوسط  زانيدر م یباد نيژنراتور، تورب یبرنامه خاص برا يو امکان سنج يو کرواس نيهرزوگو

                                                
1. Alnassar 

2. Leu 

3. Eltamaly and Farh 

4. Adelaja 

5. Shata Ahmaed 

6. Karamanis Dimitris 
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Abstract:  

   Human need for energy is increasing day by day and humans use fossil fuels to meet 

their needs. Using fuels can increase greenhouse gases, global warming, air pollution, 

climate change, and so on. Therefore, the use of clean and renewable energy such as wind 

is one way to meet human energy needs. In this research, using three-hour wind speed and 

wind data in synoptic stations Ahar, Sarab, Meyaneh, Maragheh, Sahand, Jolfa and Tabriz, 

respectively, were selected from 1986, 1990, 2000, 1984, 1996, 1986, and 1980 to 2015. 

Is. For data fitting, we use the Weibull Math Function and the Good-quality Fit Test. Using 

the software, the rainbow was designed and the wind percentage was determined at the 

selected stations. Wind density, wind hours, wind speed, and wind turbine power were 

calculated at all selected stations at altitudes of 10 to 80 meters above ground level. Based 

on a survey conducted at selected stations at 10 meters above the ground, the Sahand 

station has a density of 248 watts per square meter and an average annual speed of 58.5 m / 

s at 10 meters and in the summer of 9 am to 15 am The afternoon has the most energy and 

has a great potential for electricity generation, and the best station for generating electricity 

in East Azarbaijan province was detected. Also, wind energy at Ahar, Jolfa and Maragheh 

stations can be used for agriculture and water pumping. The other stations studied do not 

have the potential to generate energy  
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