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 خالصه

. نمایدها رشد میانرژي انواع گرید از ترعیسر ینرخ با و است شده لیتبد یالمللنیب اقتصادي تیفعال کی به بادي انرژي استحصال امروزه

هاي ین جانمایی براي نصب توربینترباشد، درواقع انتخاب بهینههاي بادي فراساحلی در دریاي خزر میبررسی امکان سنجی نصب توربین، هدف

 نرم افزار توسط  سپس است بررسی گردید. ECMWFکه شامل اطالعات باد مدل هاي مورد نیاز داده ابتدا بادي در این ناحیه است.

PANOPLY و دریاي خزر مختلف مناطق در باد وزش جهت و سرعت با مرتبط هايداده بررسی با. دیردگاقدام  ها،آنالیز داده سبت بهن 

با تابع توزیع ویبول در اطق مناین و مدلسازي باد  دشدن شناسایی مناسب اطقبه عنوان من 7و  4نظر، مناطق  مورد هايبخش در دریا آب عمق

رین ناحیه جهت بهتسرانجام تایید شد.  PANOPLYنرم افزار  توسطها بدین ترتیب صحت تحلیل داده انجام شد. MATLAB افزارنرم

 .انتخاب گردیدکه در نزدیکی بندر آستارا قرار دارند   7هایی از منطقه احداث مزرعه بادي فراساحلی بخش

 

 امکان سنجی ، تابع توزیع ویبول ،دریای خزر  ، بادیتوربینکلمات کلیدی: 

 

   مقدمه .1
 

 ریپذانیپا و نداشته یپ در را ستیز طیمح یآلودگ که است برق دیتولها براي شرو تریناقتصادي از یکی باد انرژي، ریپذدیتجد هاي انرژي نیب در 

 با سهیمقا در سیدکربن دي اکحدود یک کیلوگرم  انتشار از تواندیم باد از یکیالکتر انرژي ساعت لوواتیک هر دیتول موجود آمار طبق .ستین

 .[1]دینما ريیجلوگ یلیفس سوخت هايروگاهین

 یکی عنوان به باد انرژي لیپتانس که ستیحال در نیا. [2]شده بود حاصل یلیفس منابع از جهان یمصرف انرژيدرصد  ۰۰تا  ۲۰حدودا   ۸۰۰۲در سال  

 داشته یتوجه قابل رشد ریاخ هايسال در زین بادي هاينیتورب لوژيتکنو. [3]تاس جهان انرژي مصرف برابر 1۱ حدود ریدپذیانرژي تجد منابع از

رحیم زاده  .بات باالتر و پایداري بیشتري استثباد در دریا عموما داراي  سرعتاست. دهیرسمگاوات  ۲از یش بها به آن از استحصال قابل توان و است

ستگاه هواشناسی کشور بررسی نموده و سی سرعت و چگالی انرژي باد را در چند ایهاي آماري و اطالعات هواشنا، با استفاده از روش[4]و جهانگیري

تغییرات ساالنه و روزانه سرعت باد در منطقه سیستان را جهت تولید ، [5]و همکاران. گندمکار نواحی مستعد و داراي پتانسیل باد مناسب را معرفی کردند

هاي اخیر در توسعه انرژي پیشرفت، [6]نعامري و همکارا. هت نصب توربین بادي را شناسایی کردندي مورد مطالعه قرار داده و مناطق مستعد جبرق باد

و با استفاده از  ECOWINDافزاري توسط یک مطالعه نرم ها بااي به تهیه نقشه صفر اطلس بادي کشور بیان نمودند. آنباد در کشور را با اشاره

ها حاکی از نهاي آرسیتخمین مناسبی براي قیمت تمام شده برق پیدا کردند که بر ،و پارامترهاي اقتصادي يهاي باد، منحنی عملکرد توربین بادداده

 ،[7]ئیاقتصادي بودن برق تولیدي در نیروگاه بادي منجیل و بینالود است. همچنین پتانسیل انرژي باد در منطقه منجیل توسط مصطفایی پور و ابرقو

نوان یکی از مناطق بادخیز جهان معرفی شده است. اخیرا یک مطالعه امکان سنجی نصب توربین باد توسط مصطفایی بررسی شد که این منطقه به ع

 را از نظر سرعت و جهتپتانسیل انرژي باد  ،ایستگاه 11ساله از  11ماري هاي آبر اساس دادهستان یزد انجام شده است. وي براي چند شهر ا، [8]پور

زیع سرعت و یک برآورد آماري از توابع تو، [9]ن. کیهانی و همکارامنطقه مناسب از لحاظ پتانسیل باد را شناسایی کردند مورد بررسی قرار داده و
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اس بزرگ مناسب ها نشان داد که سایت مورد بررسی براي تولید توان در مقیساله باد در تهران، انجام دادند که مطالعه آن 11هاي جهت باد بر اساس داده

 .باشدمزرعه توربین یادي فراساحلی میدریاي خزر جهت احدات بخش جنوب غربی یافتن مکانی مناسب در هدف  ،پژوهشر این نیست. د

 هامواد و روش .2
 

 باد 2-1
 

 هايوفانط تا گرفته از نسیم باد .آیدمی بوجود باد و شده هوا دماي و فشار در تغییراتی موجب زمین کره مختلف هايعرض در خورشید نور تابش

 گرمتر فشار کم يناحیه به سرد پرفشار ناحیه از و هوا است دما خاطر به فشار تالفاخ .آیدمی بوجود منطقه دو بین هوا فشار اختالف اثر بر شدید

 :گردد می تقسیم اصلی گروه پنج به خزر دریاي بادهاي. گذاردمی تاثیر باد جهت در نیز خود دور به زمین گردش .کندمی حرکت

 جنوب به غربی شمال از و وزندمی دریا سطح تمام بر و دارند یکنواخت سرعت معموالً که غربی شمال ( باد هاي1

 دهند.ر میقرا تأثیر تحت را آبشوران جزیره شبه حدود تا شرقی

 .وزندمی لشما سمت به و دهندمی جهت تغییر آبشوران جزیره شبه نزدیکی در تدریج به که غربی شمال-شمال ( باد هاي۸

 در متر ۲۰ تا 1۱ بین گروه این باد هاي شدیدترین سرعت .دارند خود به مخصوص هاي ویژگی که شرقی شمال -شرق و شرقی شمال ( باد هاي1

 کنند.می ایجاد هم خفیفی گردبادهاي یا ها سیکلون گاهی که است ثانیه

 .اند مالیم زمانی و شدید زمانی که شرقی جنوبی ( باد هاي4

 (وادشت و) شرقی شمال بادهاي (واگیله بیشتر ایران سواحل در گردباد صورت به گاه و کوتاه گاه وزش زمان با متناوب سرعت داراي باد هاي( ۱

 .کندمی ایجاد طوفان دارند، شدت که زمانی) غربی شمال بادهاي
 

 وربین بادیت 2-2
 

ها کم است، از جعبه دنده رخش پرهتور، محور توربین تشکیل یافته است. از آنجا که سرعت چها، جعبه دنده، ژنراتوربین بادي از برج نگهدارنده، پره

، باید با تغییر سرعت براي اینکه بیشترین انرژي از باد حاصل گردد .کنند تا بدین طریق سرعت چرخش محور )شفت( ژنراتور را افزایش دهنداستفاده می

، کل قسمت باالي برج جهت باد، موتور کوچکی ر با کنترل زاویه پره صورت می گیرد. همچنین پس از سنجشها تغییر کنند که این کاباد زاویه پره

 توربین را می چرخاند تا در راستاي مناسب با جهت وزش باد قرار گیرد.

 

 مزارع بادی در جهان 3-2
 

ظرفیت نصب شده  1۰۲۱مگاوات بوده که پس از این سال تا سال  7و  1۲به ترتیب  1۰۲1الت متحده امریکا و دانمارک در سال ااولین مزارع بادي در ای

کشور آلمان دومین  1۰۲۱توان این دو کشور را از پیشگامان این صنعت دانست. پس از سال مگاوات رسیده است، از این رو می ۲۸و  1۸۱۱به ترتیب به 

روه انرژي تولیدي از باد به قبل از پیوستن  هند به این گ 1۰۰۰اي که تا سال نهکشور اروپایی بود که پا در عرصه ي تولید انرژي از باد گذاشت به گو

با اضافه شدن کشورهایی نظیر هند، اسپانیا، چین، سوئد و ....  1۰۰۱تا سال  1۰۰1بود. طی سال  %7۲8۱مگاوات رسید که سهم کشور امریکا  1۲۲۰ مقدار

سال از عمر این تکنولوژي میزان تولید انرژي از این منبع  1۱به گونه اي که پس از گذشت روند رشد این تکنولوژي سرعت بیشتري به خود گرفت 

 بود.   %۸784و امریکا  %۱781ت رسید. سهم اروپا از این مقدار، امگاو ۱1۰۰تجدید پذیر در جهان به 

رژي باد رشد بسیار چشمگیري نمود که میزان تولید استفاده از ان ،سال 1۲ظرف مدت  ۸۰14تا  1۰۰7مشخص است طی سالهاي  1شکل  طور که درهمان

  .[10]د( رسی1۰۰۱برابر انرژي تولیدي در ۱۰ت )چیزي قریب به امگاو 1۱۰8۱۱1به  ۸۰14برق در سال 
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 در جهان 2112تا  1991ظرفیت مزارع بادی متصل شده از سال _1شکل 

 

 دریای خزر 4-2

 

و  47°11´تا  1۱°14´1۱"هاي شمالی خشکی در مرز قاره آسیا و اروپا در مختصات عرض صور دري آبی محترین حوضهعنوان بزرگ دریاي خزر به

 .واقع است ۱4°11´1۰"تا  4۱°1۲´1۰"طول شرقی 
 

  تحقیق روش 5-2
 

 و مناسب باد اظ وجودلح از مناسب منطقه یافتن و سنجیپتانسیل و برآورد بادي هايتوربین از استفاده با توان تولید براي بخش ترینمهم و اولین

ها  با نرم و تحلیل داده بادسنجی انجام شده ECMWF [11] ا با استفاده از داده هاي هواشناسیروش تحقیق بدین صورت است که ابتد .است مداوم

گلباد منطقه با نرم افزار آنگاه  .است مداوم و مناسب باد لحاظ وجود از مناسب منطقهد. نتیجه این تحلیل، انتخاب گردانجام می PANOPLYافزار 

MIKE و  هدشو عمق و توربین مناسب شناسایی  باد سپس گیرد.سنجی صورت میاي خزر عمقترسیم شده، سپس با توجه به نقشه هیدروگرافی دری

 شود.ترین منطقه جهت احداث مزرعه توربین بادي تعیین میمناسب

 1 جدول در است گرفته قرار بررسی مورد که نواحی جغرافیایی موقعیت تقسیم بندي گردید. ناحیه ۰براي این کار بخش جنوب غربی دریاي خزر به 

 :اندشده ذکر

 
 شده انتخاب یهایتسا یاییجغراف عرض و طول _1جدول

 سایت طول جغرافیایی )درجه( عرض جغرافیایی )درجه(

 1منطقه  4۰8۱-4۰ 178۱-17

 ۸منطقه  ۱۰8۸-4۰8۱ 178۱-17

 1منطقه  ۱۰8۲-۱۰8۸ 178۱-17

 4منطقه  4۰8۱-4۰ 1۲8۸-178۱

 ۱منطقه  ۱۰8۸-4۰8۱ 1۲8۸-178۱

 ۱منطقه   ۱۰8۲-۱۰8۸  1۲8۸-178۱

 7منطقه  4۰8۱-4۰ 1۲8۲-1۲8۸

 ۲منطقه  ۱۰8۸-4۰8۱ 1۲8۲-1۲8۸

 ۰منطقه  ۱۰8۲-۱۰8۸ 1۲8۲-1۲8۸

 

 دهد.نقشه ماهواره اي مناظق مورد بررسی را نشان می ۸شکل 
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 ای مناطق مورد بررسینقشه ماهواره _2شکل

 

 نتایج و بحث .3
 

تحلیل شد. این  PANOPLYها در نرم افزار آوري شد. این دادهجمع 6112آگوست  1تا تاریخ  1891ژانویه  1از تاریخ  ECMWFهاي باد داده

هاي باشد و نقشههاي اقلیمی و هواشناسی میهاي دادهفرمت ها در نوع خود براي ترسیم و استفاده از انواعترینها و سادهکی از بهترینافزار ینرم

نتایج تحلیل سرعت باد در نرم  3شود. شکل یا محدوده مکانی آن ترسیم می هاي اقلیمی با توجه به مقطع زمانیبراي نمایش دقیق و آسان داده ینوپتیکیس

محورهاي افقی و عمودي به ترتیب طول و عرض جغرافیایی  دهد.نشان میمورد مطالعه را است که میانگین سرعت باد در نواحی  PANOPLYافزار 

 باشند.برحسب درجه می

 

 
 PANOPLY نرم افزار نتایج تحلیل سرعت باد در _3شکل 
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 توان باد، سرعت افزایش اب ند.کننمی تولید توانی آن از کمتر بادهاي و به ازاي باشندمتر بر ثانیه  می 4اندازي راه سرعت داراي بادي هايتوربین اکثر

هاي بادي را منحنی توان به ازاي سرعت براي توربین 4شکل  برسد.  قطع میزان به اینکه تا شودمی ثابت تولیدي توان یابد سپسمی افزایش تولیدي

 اشد.بمحور افقی سرعت باد برحسب متر بر ثانیه و محور قائم توان توربین بادي برحسب کیلو وات می دهد.نشان می

 

 
 های بادیتوربین یبرا سرعت یازا به توان منحنی  _2شکل

 

با توجه به نقشه  حالمتر بر ثانیه است.  4از نظر بادسنجی مناسب هستند زیرا سرعت باد در این مناطق باالتر از مناطق چهار تا نه،  3و 6با توجه به شکل

مناطق باشند، می برحسب درجهمودي آن به ترتیب بیانگر طول و عرض جغرافیایی که محورهاي افقی و ع 5در شکل  [12] هیدروگرافی دریاي خزر

 .گرددمشخص می سنجیلحاظ عمق مناسب از

 

 
 نقشه هیدروگرافی دریای خزر  _5شکل
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نظر اقتصادي احداث مزارع متر قرار دارند که از  1۰۰باشند. سایر مناطق در اعماق باالتر از می هفتو  طق چهارمنا سنجیمناطق مناسب از لحاظ عمق

بیشتر است، بنابراین سرانجام  هفت مقدار سرعت باد در منطقه 1با توجه به شکل  د.باشصرفه نمیات بیشتر است و بهنیازمند تجهیزبادي در این اعماق 

 است. غربیجنوب غربی و باد باد غالب،  گر آن استبیان که دهدد منطقه مورد نظر را نشان میگلبا 2شکل  د.گردمیانتخاب هفت منطقه 

 

 
 هفتمنطقه  ECMWFگلباد دیتای  _6شکل

 

هاي کند و با توجه به بررسیا مدل میطقه رنتا حدود زیادي مشخصات باد یک م که گردداستفاده می تابع توزیع ویبولاز  براي مدلسازي باد منطقه 

هاي بادي دارد. این تابع در واقع مقدار خصوص در محدوده سرعت توربینباد به هاي سرعتمختلف جهان انطباق خوبی با داده انجام گرفته در نقاط

به  [13] ، چگالی فرکانس توزیع ویبول براي سرعت باد1نماید. مطابق رابطهخص توسط نمودار پیوسته اي رسم میفراوانی باد را در هر بازه سرعتی مش

 صورت زیر است:
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 MATLABبرنامه نویسی در محیط درنتیجه با  شد. زي باد بر اساس تابع توزیع ویبول نوشتهمدلسا اي برايبرنامه ،MATLABبا استفاده از نرم افزار 

از مناطق مناسب از  د کهندهرا نشان میچهار و هفت ودار فراوانی سرعت باد در مناطق مه ترتیب نب ۲و  7هاي شکلنمودارهاي فراوانی حاصل گردید. 

مقدار سرعت و نیز  باشدمیمتربرثانیه  4-۲یشترین مقدار فراوانی سرعت باد متعلق به بازه چهار و هفت  در مناطق باشند.سنجی میلحاظ بادسنجی و عمق

این نمودارها صحت تحلیل سرعت باد با استفاده  تر است.و این منطقه نسبت به منطقه چهار مناسب منطقه هفت بیشتر است اندازي توربین درباد براي راه

 . محور افقی بیانگر سرعت باد برحسب متر بر ثانیه و محور قائم بیانگر تعداد فراوانی سرعت باد استکنند. را تایید می PANOPLYاز نرم افزار 
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 چهارمنطقه در فراوانی سرعت باد نمودار  _1شکل

 

  
 هفتمنطقه در نمودار فراوانی سرعت باد  _8شکل

 

 نتیجه گیری. 4
 

 طی دهد.می نشان را باالیی رشد به رو سرعت بادي برق تولید منظور به آن از استفاده که است تجدیدپذیر و نو هايانرژي جمله از باد انرژي

 صورت زمینه این در چندانی فعالیت کشور نقاط دیگر در ولی است، شده شروع منجیل منطقه ویژه به ایران در انرژي این از استفاده اخیر هايسال

 واقع به و گیرد می صورت ساحلی آب هاي بادي مزارع از باد انرژي از استفاده بیشترین جهان کشورهاي بیشتر در اینکه به توجه با .است نگرفته

درصد مواقع داراي سرعت  ۲۰در بیش از  7 منطقه که شد دیده پژوهش این در دارند، باد انرژي از استفاده براي ار شرایط بهترین عمق کم هايآب
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 ۲

با  7 منطقه در باد جهت همچنین .باشدیم منطقه این بودن مناسب گر نشان امر این ود دار را مناسب توان تولید قابلیتمتر بر ثانیه است و  4باد بیش از 

 1با توجه به شکل  منطقه این سی ساله متوسط سرعت و بوده داراي ثبات و مداومت خوبیغالبا از سمت غرب و جنوب غربی و  ۱شکل  توجه به گلباد

متري  ۸۰که در نزدیکی بندر آستارا قرار دارند داراي عمق مناسب   7هایی از منطقه با توجه به بررسی صورت گرفته بخش .است بهتر مناطق دیگر از نیز

همچنین با توجه به مرزي بودن بندر آستارا پیشنهاد باشد. میداث مزرعه بادي فراساحلی ، بهترین ناحیه جهت احثانیهبرمتر ۱میانگین رعت باد و س

 توانیم گیرد صورت امري چنین اگر که و مجهز نموده طور مشترک با کشور آذربایجان اقدام به احداث مزرعه بادي بزرگ، پیشرفتهه ردد که  بگمی

 . البتهگیرد قرار استفاده مورد نیز برق واردات و صادرات براي بادي، مزرعه توان افزایش بر عالوه و کرد استفاده نیز انرژي انتقال براي فرصت این از

 گیرد. قرار بیشتر بررسی مورد امر باید این
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