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 چکیده

دی جآسیب خود  نوبه جو شده که بهدمای و ای گازهای گلخانه منجر به افزایشهای فسیلی افزایش استفاده از سوخت

-میافزایش  را های آیندهپذیر در دههدیدتجهای تقاضا برای انرژی کند که این شرایطمیزیستی موجودات وارد بر محیط

های ، ویژگیRCPهای وقوع باد با بروندادهای گردش جوی و سناریوی سازی دادهدهد. در این پژوهش پس از شبیه

نظور، بدین مد. شآورد های آینده بربرای سال اردبیل با احتماالت آماری و توزیع ویبول انرژی حاصل از باد در ایستگاه

االنه و فصلی گلبادهای س وسازی میالدی( شبیه 2040و  2030، 2020های سمت و سرعت باد در سه دهه آینده )داده

احتماالت  بینییشی شد. سپس برای پترسیم و بررسهای آینده ایستگاه اردبیل به همراه میانگین سرعت باد برای دهه

از  Cو  Kرهای ارامتوقوع باد از تابع ویبول استفاده شد و صحت این توزیع با آزمون خی دو محاسبه شد و با محاسبه پ

برای  ادیبهای ینانداز و توقف توربترین سرعت باد و سرعت راهتابع ویبول، چگالی انرژی باد، سرعت نامی، محتمل

ل طی ر دشت اردبینتایج این پژوهش نشان داد روند سرعت باد دبرآورد گردید.  متری از سطح زمین 50و  10ارتفاعات 

د ابچگالی توان  های آینده افزایش خواهد یافت و بادها از سمت شرق و شمال شرقی وارد دشت اردبیل خواهد شد.دهه

 مترمربعر هوات در  1000متری حدود  50فاع و در ارت 500تا  450متری حدود  10های آینده در ارتفاع طی دهه

 8و  6یز نترین آن و محتمل 14و  11متری حدود  50متری و  10محاسبه شد. همچنین سرعت نامی باد در ارتفاع 

براین بنا؛ واهد بودخانداز و توقف توربین بادی درصد ساعات موجودیت باد نیز بین سرعت راه 80متر خواهد بود. حدود 

ریزی مهه با برناکدارد  دست آمده در مقایسه با استانداردهای الزم جهت احداث نیروگاه بادی در حد مطلوب قرارارقام به 

 های آینده دشت اردبیل بهره الزم را برد.توان از انرژی تأمین شده در سالمناسب می

 توسعه پایدار، اردبیل.توزیع ویبول، انرژی باد، تغییر اقلیم،  :کلیدی کلمات
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 مسئلهبیان  1-1

یت جهان و تغییر و افزایش جمع سویکهای فسیلی از سوخت ازحدبیش، مصرف آن موجببهرشد صنایع و 

مین به اقلیم کره ز تغییرات مشهودی در تدریجبها پس از انقالب صنعتی کاربری اراضی از سوی دیگر، موجب شده ت

الدول بین هیئتنام  ای باموسسه 1988تر مسئله، در سال بررسی دقیق منظوربه(. 1394وجود آید )حسینی و نظری، 

رزیابی ا باهدفمتحد، سازمان ملل  زیستمحیطسازمان جهانی هواشناسی و برنامه  وسیلهبهمشترک  طوربهتغییر اقلیم 

انسان،  وسیلههبتغییر اقلیم  براثرجتماعی و مخاطرات به وجود آمده ا -های علمی، فنی و اقتصادیشناخت و مطالعه جنبه

ه ل این مسئلحگذشته برای  دههالمللی از های بینشد. نگرانی درباره تغییر اقلیم، ابعاد جهانی گرفته و تالش تأسیس

حرارت سطح زمین تا  اقلیمی، متوسط درجه شدهثبتهای اساس داده (. بر1393ی و همکاران، آغاز شده است )محمد

و از سال  1945تا  1910های گراد افزایش یافته که بیشترین گرمایش از سالدرجه سانتی 6/0پایان قرن بیستم حدود 

شود دمای بینی میای مختلف، پیشناریوهسهای گردش عمومی تحت اتفاق افتاده است. بر اساس مدل 2000تا  1976

تغییر گراد افزایش یابد که این افزایش دما همراه با درجه سانتی 8/5تا  4/1بین  2100تا  1990های جهان طی دوره

 (.IPCC, 2001در الگوهای مکانی و زمانی بارش خواهد بود ) آینده

ن تریجهان، بیش که در سطحیطوربهدارد؛ زمین  کرهداری روی اقلیم ای اثرات معنیانتشار گازهای گلخانه

اق افتاده است اتف 2000و  1990 دههسال گرم در  12و  11سال اخیر به ثبت رسیده است و حدود  25افزایش دما در 

(IPCC, 2007؛ عباسی و 1394د، (. در ایران نیز همین روند افزایش دما شبیه به روند جهانی رو به افزایش است )دارن

می جو ( با استفاده از خروجی دو مدل گردش عمو1389که عباسی و همکاران )یطوربه(؛ 1389همکاران، 

(HadCM2, ECHAM4 و )سناریوی انتشار 18 IPCC درجه  6/3ا ت 3میانگین  طوربه 2100دادند که تا سال  نشان

 100 انی را تادمای جه قلیم، افزایشبینی تغییر اهای پیشمدل گراد بر میزان دمای کشور ایران افزوده خواهد شد.سانتی

 ایگلخانه ن انتشار گازهایاند که البته این افزایش دما به میزابینی کردهگراد پیشدرجه سانتی 5تا  1سال آینده مقدار 

 (.Nolan et al., 2011اند )و حساسیت اقلیم به آن بیان کرده

دهد و مطالعات فراوانی اثرات تغییر اقلیم و قرار می تأثیرت تح ایاندازه تاهای اقتصادی را بخش همهتغییر اقلیم  

)پرهیزکاری و همکاران،  دسترسقابلدر ایران از قبیل میزان آب  زیستمحیطافزایش دما را بر پارامترهای مختلف 
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همکاران، (، بارش )بابائی فینی و 1394؛ قربانی و همکاران، 1394شناسی کشاورزی )حسینی و همکاران،(، اقلیم1396

 ( و دیگر پارامترها انجام شده است.1393

مربوط به  با مطالعات 1970دارد که از دهه  طوالنیای زیست تاریخچهرابطه بین توسعه اقتصادی و محیط

و با  عطوف بودمزیست به رشد اقتصادی شود. طی این دهه، توجه اقتصاد محیطهای رشد و پایداری شروع میمحدودیت

ی ولید نیرور کنار عوامل تدهای تولید هستند، بسیاری از نهاده کنندهتأمینزیست و منابع طبیعی، محیط توجه به آنکه

یر تعیین مس دوره زیست در اینکار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفتند. هدف عمده اقتصاد محیط

ا ب ازآنجاکه اما ؛دبو تجدید پذیرو منابع  تجدید ناپذیرع بهینه رشد اقتصادی با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره مناب

واملی که عکننده و سایر آلوده ها، گازهایبشر به تولید ضایعات، پسماندها، پساب هایساختهدستگسترش دانش بشری، 

یز توجه نزیست یطانان محداثرات مخرب بر زندگی انسان دارند منجر شده است، اقتصاد غیرمستقیممستقیم و  طوربه

 (.1395)پاکدامن،  دانمحیطی نمودههای زیستروزافزونی به مباحث آلودگی

ین امیزان  کهدرصورتیهای نامطلوبی نیز به همراه دارد. های مطلوب، خروجیبر خروجی عالوهفرایند تولید 

شود می ب بیشتردات مطلوهای نامطلوب از منافع تولیباشد، آسیب حاصل از خروجی نامتناسبها کنترل نشود و خروجی

-تعبیر می محیطیتزیس هایآالیندههای نامطلوب به کند. از این خروجیو توسعه پایدار را با مخاطره جدی مواجه می

طی دو سده  هاآند ، گاز و ماننسنگزغالهای فسیلی همچون بنزین، نفت، توجه به مصرف زیاد و فزاینده سوختد. شو

 را امری تجدید پذیر هایانرژی کارگیریبهها، لزوم حرکت به سمت ع این نوع سوختگذشته و محدود بودن مناب

مصرف  افزایش های اقتصادی وناپذیر نموده است. از دیگر سو، با رشد مصرف انرژی در اثر گسترش فعالیتاجتناب

ی و اازهای گلخانهن به گتواشوند که از آن جمله میمی زیستمحیطبیشتری وارد  آالیندههای فسیلی، مواد سوخت

های وختپذیری سا پایانهای اسیدی و آلودگی هوا اشاره کرد. لذهمچون گرمایش جهانی، باران هاآن بارزیاناثرات 

د. لذا نمایرا ضروری می ذیرتجدید پمنابع انرژی  کارگیریبه، هاآنمحیطی ناشی از مصرف های زیستفسیلی و آلودگی

 منابع در است اما این توجهیقابلگذاری و تحقیق و توسعه نیازمند سرمایه تجدید پذیرز منابع گرچه هنوز استفاده ا

مک به کژی و قادر به پاسخگویی به دو مشکل اساسی جهان معاصر هستند که شامل رفع محدودیت منابع انر بلندمدت

 (.1395)پاکدامن،  استزیست حفظ محیط
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که  وشود می ایهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهنجر به کاهش سوختم تجدید پذیرهای استفاده از انرژی

ئی، وهواآبدگاه از دی محققین بوده است. موردتوجه( و این Pryor et al., 2012شود )باعث کاهش تغییرات اقلیمی می

همکاران،  وروی ؛ خس1394؛ صالحی و همکاران، 1393؛ رضایی بنفشه و همکاران، 1392کشور ایران )مجرد و همتی، 

 نطقهم (1391؛ محمدی و همکاران، 1384؛ زاهدی و همکاران، 1383ایران )صالحی،  شمال غربخصوص ( به1395

وات  2/491ردبیل یستگاه ااکه چگالی توان باد ساالنه در طوریبرداری و استفاده از انرژی باد است؛ بهمساعدی برای بهره

 353اه اردبیل متری است و چگالی انرژی باد در ایستگ 40در ارتفاع  ترمربعموات بر  107، در زنجان مترمربعبر 

ساالنه در  (. همچنین میانگین سرعت جریان باد1393است )رضایی بنفشه و همکاران،  مترمربعکیلووات ساعت بر 

عت باد ساالنه در میانگین سر طوربه( و 1384متر در ثانیه است )زاهدی و همکاران،  37/6و سرعت باد  85/3اردبیل 

های ای شرکتمتری از سطح زمین است که ارزش کافی بر 10متر بر ثانیه در ارتفاع  4تا  3ایران بین  شمال غرب

 (.1395)دلبری و همکاران،  های بادی داردتوربین زمینهتجاری در 

رد )صالحی، دا ، پتانسیل انرژی باد به میزان کافی وجودشمال غرب خصوصبهدر مناطق مختلف از ایران 

، ش سرعت بادیر کرده و با کاهئی در آینده، الگوهای باد تغیوهواآبممکن است به دلیل تغییرات  حالباایناما  ؛(1383

ایجاد  ل از بادبرای تداوم عرضة انرژی حاص آینده مشکلهای توربین بادی را کاهش دهد و بازده تجاری برای شرکت

ذارد. بگ تأثیر ة انرژی بادمشابه بر تداوم عرض طوربهاز قبیل توفان افزایش یافته و  های بادهای شدیدنماید و فرکانس

خود  نوبهبههد که زایش دانرژی حاصل از باد را اف ذخیرهبرعکس آن، امکان دارد در آینده سرعت باد افزایش یابد و میزان 

روند  نکند شد گذاشته که درنهایت منجر بههای فسیلی اثر استفاده از این انرژی پاک بر کاهش استفاده از سوخت

 (.Bloom et al., 2008شود )افزایش دما می

سازی ( قابل شبیهSGCMهای اقلیم جهانی )ئی با استفاده از مدلوهواآبای بر تغییرات اثرات گازهای گلخانه

اتمسفری است که  -اقیانوسی در حال حاضر یکی از معتبرترین ابزار جهت تولید سناریوهای اقلیمی، مدل گردشیاست. 

تر است و کیلومتر یا بیش 50 هاآنو قدرت تفکیک  استشود استوار ه میئقوانین فیزیکی توسط قوانین ریاضی ارا پایهبر 

 کهازآنجایی .(Rockel et al., 2005سازی نمایند )شبیه ترتر و کاملرا دارند تا سیستم اقلیمی را خیلی دقیق این توانایی

جهت بررسی  موردنیازها و مقیاس مدل اند، بنابراین بین مقیاس اینبندی شدهمقیاس بزرگ شبکه ها دراد این مدلبروند
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نمایی شده  ریزمقیاستوسعه چندین روش  ، عدم تطابق وجود دارد که این امر منجر بههاآنارزیابی  اثرات تغییر اقلیم و

سازی و تبدیل در مقیاس ریز از ی و دینامیکی و تناسبی برای شبیههای آماربه این منظور مدل(. IPCC, 2007است )

 Davy et) های مدل عددی را تا حد مقیاس ایستگاه مبدل کنندابداع شدند که قادر هستند خروجی GCM هایمدل

al., 2017 های دل، ماستایران دارای ناهمگونی و نامتجانس فضایی  شمال غربمنابع انرژی باد در  آنجائی که(. از

ن بر منابع و انرژی باد در نقاط آسازی الگوهای تغییرات اقلیمی و اثرات ( برای شبیهGCMگردش عمومی جو جهانی )

های تبدیل دادههای ریزمقیاس نمایی استفاده کرد. ایران مفید نخواهد بود و باید از مدل شمال غربهای مختلف ایستگاه

 (.1386نقاب، )صمدیگویند یا تبدیل مقیاس می یگردان یزرعات محلی را های مورداستفاده در مطالمدل به داده

مشخص  بینی شونده(مستقل )پیشگوها( و متغیرهای وابسته )پیش های آماری، روابط تجربی بین متغیرهایدر روش

مزیت  رغمعلی گردد.اقلیمی تحت شرایط تغییر اقلیم استفاده می بینی متغیرهایگردند و از این روابط جهت پیشمی

ها به دلیل نیاز لهای کوهستانی، کاربرد این مدهای جوی ریزمقیاس مانند بارشهای دینامیکی در بررسی ویژگیمدل

دینامیکی توانمند اما  هایهای آماری همانند روشاست. در مقابل، روش بری زیاد محدود شدهبه محاسبات و هزینه هاآن

مدل ریزمقیاس  یک SDSM مدل (.Hessami et al., 2008) روندای به کار میگسترده رطوبهباشند لذا می هزینهکم

 مدلبنای این م. نمایدنمودن استفاده می منظور ریزمقیاسرگرسیونی به های آماریکه از روش نمایی آماری است

 مدت با توجه به متغیرهایاقلیمی چون بارش و دما در دراز بینی پارامترهایو برای پیش است رگرسیون چند متغیره

های بسیاری در استفاده از تاکنون پژوهش .(Wilby and Dawson, 2008) شوداقلیمی استفاده می یاسمقبزرگ

توانمندی  دهندهنشاندر ارزیابی تغییرات اقلیمی استفاده شده و نتایج  SDSMریزمقیاس نمائی آماری و کاربرد مدل 

بایست منظور بررسی و شناخت اقلیم آینده می. همچنین بهاستدر بررسی اقلیم آینده این مدل و در پی آن، کاربرد آن 

را پیشنهاد داد که  SRCPسناریوهای جدید  CMIP5، 2010 دههاز سناریوهای انتشار آینده استفاده کرد که با شروع 

این  انتشار(. با Marengo et al., 2014هستند ) 8.5و  6.0 ,4.5 ,2.6این سناریوهای پیشنهادی در چهار حالت 

و برخی  IPCCشده است. در گزارش ارزیابی پنجم  هاآنهای اخیر، تمرکز زیادی بر استفاده از سناریوها در سال

های دما افزایش، دما نسبت به بیشینه کمینه، RCPسناریوهای  بر اساسبینی شده است که تحقیقات دیگر، پیش

های آینده خواهند داشت داری در دههای افزایش معنیهای حارهوانی شبفراوانی روزهای یخبندان کاهش و فرا
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(Collins et al., 2013 به دنبال .)سناریوهای  توسعهRCP بینی روند دما در برخی از محققین با استفاده از پیش

 ,.Deryng et alد )و کشاورزی بررسی نمودن آبرا بر موضوعات مختلف از قبیل منابع  هاآنسناریوهای مختلف، اثرات 

اقلیم آینده و تغییرات انرژی باد از مدل دینامیکی  ریزمقیاس نمائیسازی و اما در بعضی مناطق برای مدل؛ (2014

RCM سال آینده ارزیابی می 100کنند و انرژی باد را برای استفاده می( کنندHarrison et al., 2008 این مدل .)

 گیرد.قرار می مورداستفادهالی تر در بریتانیا و آمریکای شمبیش

 اهداف پژوهش -1-2

ه ر جو افزوددای انهروز بر میزان گازهای گلخهای فسیلی برای دریافت انرژی، روزبهبا افزایش استفاده از سوخت

سطح  آب الآمدهباهای قطب و منجر به ذوب یخ یتدرنهاتواند باعث افزایش دمای اتمسفر شود که شود که این میمی

-می شود. شرایط فوقمی برای موجودات زنده دسترسقابلو کاهش منابع طبیعی و آب  یسالخشکها، افزایش یانوساق

های ههدر د ید پذیرتجدهای ی موجودات وارد سازد؛ به همین دلیل تقاضا برای انرژیزیستمحیطتواند آسیب جدی بر 

 داشته دسترسابلقت تغییرات اقلیمی آینده بر منابع باد افزایش خواهد یافت و نیاز است درک روشنی از اثرا آینده

ی بر رات اقلیمت تغیینتایج محققین پتانسیل تولید انرژی باد را دارد، اما اثرا بر اساسباشیم. شهرستان اردبیل نیز 

ز ااستفاده  که با است ینبر اهای آینده بررسی نشده است. بدین منظور در این پژوهش سعی پتانسیل انرژی باد در دهه

 یندهآر تغییرات اقلیمی د SDSMو ریزمقیاس نمائی آماری  RCPهای گردش عمومی جو و سناریوهای انتشار مدل

ین نتیجه به ا یتدرنهاشود و  و اثرات آن بر منابع انرژی باد در این مناطق بررسی شدهسازییهشب شهرستان اردبیل

ابل صرفه قبادی  هایحصول خواهد بود و با صرف هزینه و نصب توربین قابل اردبیلبرسیم که در آینده انرژی باد در 

 خواهد بود یا خیر.

 پژوهش تسؤاال -1-3

 بدهد؟ قرار یرتأثتواند چگالی و انرژی باد در اردبیل را تحت آیا تغییرات اقلیمی احتمالی در آینده می -1

 ت؟واهد داشخهای فسیلی نسبت به سوختهای بادی در اردبیل بازده اقتصادی آیا در آینده، احداث توربین -2
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 فرضیات پژوهش -1-4

 تواند انرژی باد در آینده را در اردبیل افزایش دهد.تغییرات اقلیمی در آینده می -1

بادی  هایوربینی نصب تانرژی افزایش یافته و بازده اقتصادی برا ذخیرهبا افزایش پتانسیل انرژی باد در آینده،  -2

 د داشت.در شهرستان اردبیل خواه

 پیشینه پژوهش 1-5

ات مورد اثر یقات دراما تحق؛ المللی انجام شده استارزیابی انرژی باد در جوامع بین زمینهمطالعات فراوانی در 

 انجام شده است. ندرتبهتغییر اقلیم بر میزان انرژی باد 

های بادی و ن بررسی انواع توربینضم را ارزیابی نموده و پتانسیل انرژی باد در ایران( )گندمکار( 1374)کاویانی 

های در ایستگاه( 1985تا  1981)باد  سالهپنجبادی، با استفاده از آمار  میزان انرژی باد و سرعت الزم برای تولید برق

، به ارزیابی پتانسیل انرژی باد در ایران پرداخته و نتیجه گرفت که در کل کشور، ایستگاه زابل )منطقه ایرانسینوپتیک 

سواحل و جزایر جنوبی ایران برای این امر مناسب  ازآنپسستان( بهترین شرایط را برای احداث مزارع بادی دارد و سی

بادی مناسب  های باریک )دره منجیل( هم برای تولید برقهستند. البته برخی مناطق کوچک و محدود، مانند دره

های فسیلی در با نیروگاه سههای بادی در مقاینیروگاهارزیابی اقتصادی نصب و احداث ( 1380مظلومی ) فخر .هستند

های فسیلی با نیروگاه رقابت قابلهای بادی مولد انرژی کامالً اقتصادی توربین ازنظرایران را بررسی کرده و متوجه شد 

بت به های بادی از وضعیت بهتری نسهای فسیلی توربینمحیطی و مصرف سوخت، زیستوریآفن از نظرباشند و می

مناطق مختلف استان  خصوصیات به( با توجه 1382و همکاران ) شیرانی .باشندهای فسیلی برخوردار مینیروگاه

را برای تولید برق  کیلووات 10برای طراحی یک توربین باد به قدرت  طراحی باد سرعت، بادوضعیت  نظر ازکردستان 

شده، روش طراحی توربین بادی بررسی و بر ای گالورت اصالحردابهگ تئوری مومنتوم همچنین با استفاده ازتعیین کردند. 

ضرایب نیروی محوری، گشتاور و توان یک روتور در شرایط نقطه  سپسو  نمودند تدوینیک برنامه کامپیوتری  اساس آن

روه، سقز و مریوان طرح و خارج از آن را محاسبه کردند. مطالعات آماری باد نشان داد که شهرهای بیجار، زرینه اوباتو، ق

به ترتیب بیشترین پتانسیل انرژی باد را دارند و ازنظر استفاده از انرژی باد مناطق بیجار و قروه برای نصب توربین باد 
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های سینوپتیک استفاده از توزیع ویبول به بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه ( با1383)صالحی  .باشندمناسب می

 اردبیل برابـر بـا نشان داد که چگالی توان باد درو  پرداخت (شهر و اردبیلآباد، مشکینپارس خلخال،) اردبیل استان

 تواند مکان مناسبیمی شده، ایستگاه سینوپتیک اردبیل های مطالعهاز میان ایستگاه درنتیجهوات در مترمربع است.  342

منظور ارزیابی وضعیت انرژی باد در استان پژوهشی به در( 1385)گندمکار  .برداری از انرژی باد محسوب شودبرای بهره

سیستان و بلوچستان به این نتیجه رسید که پس از ایستگاه زابل، ایستگاه ساحلی چابهار بهترین شرایط را برای استفاده 

های یستگاهاهای باد در ( پتانسیل انرژی حاصل از باد در ایران را بر اساس داده1388) کارگندم د.از انرژی باد دار

فارس به همراه سواحل استان سینوپتیک را بررسی نموده و نتایج آن نشان داد نواحی ساحلی دریای عمان و خلیج

خوزستان و نواحی شرقی ایران به همراه چند نقطه پراکنده همچون منجیل، رفسنجان، اردبیل و بیجار توان باالیی در 

( انرژی باد را با استفاده از میانگین 1388رحیم زاده و همکاران ) ن دارند.خصوص در فصل تابستااستحصال انرژی باد به

های خور و بیابانک، داران و نطنز با های استان اصفهان بررسی نموده و نشان دادند ایستگاهماهانه سرعت باد در ایستگاه

اد در استان خراسان شمالی را با ( چگالی توان ب1390سرعت و چگالی توان کم باد مواجه هستند. سعیدی و همکاران )

متری به ترتیب  40و  30استفاده از توزیع ویبول بررسی نموده و نشان دادند چگالی توان باد در بجنورد در ارتفاعات 

محمدی و  وات بر مترمربع به دست آمد. 300و  200وات بر مترمربع و در ایستگاه اسفراین حدود  250و  200

و سرعت باد پنج ایستگاه سینوپتیک  سمت ،ساعتهسههای انرژی باد را با استفاده از داده ( پتانسیل1391همکاران )

ها برای این کار از توزیع احتماالتی ویبول ارزیابی کردند. آنرا  (اد غرب و روانسرآبسرپل ذهاب، کرمانشاه، کنگاور، اسالم)

 ، سه ایستگاه روانسر، سرپل ذهاب و کنگاور، پتانسیلعهموردمطالهای ایستگاه و نشان دادند که در بین هکرد استفاده

های ( پتانسیل انرژی باد در سبزوار را با استفاده از داده1391. انتظاری و همکاران )مناسبی برای تولید انرژی باد دارند

یه محاسبه کرده و متر بر ثان 4ساله بررسی کرده و امکان نصب توربین بادی را با سرعت باد  30روزانه باد برای دوره 

 12:30بعدازظهر بیشترین و  6الی  3ژول بر مترمربع برآورد نمودند که ساعات  31150انرژی باد در طی سال را حدود 

در  اتکیلوو 660شب کمترین پتانسیل تولید برق را دارند. انرژی قابل استحصال با نصب یک توربین بادی  3:30تا 

یابی انرژی باد و کاربرد آن ( پتانسیل1391ت برآورد نمودند. بافکار و همکاران )کیلووات ساع 494000را  سال طول یک

سال، پنج ایستگاه  11های باد برای دوره آماری یابی نیروگاه بادی را در استان کرمانشاه با استفاده از دادهدر مکان
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ی قرار دادند و نشان دادند موردبررسل ها با استفاده از توزیع ویبوسینوپتیک استان با محاسبه احتمال تجربی داده

های نیروی باد برای مشخصه( 1391امیدوار و همکاران ) ایستگاه روانسر مکان مناسبی جهت احداث نیروگاه بادی است.

های همدیدی استان یزد را برآورد نمودند و نشان دادند که استفاده از انرژی باد در ایستگاه تولید انرژی در ایستگاه

 متر 50بر ثانیه و با ارتفاع محور  متر 32/2هایی با سرعت شروع به کار شرط استفاده از توربینشهرستان یزد بههمدید 

( اراضی مناسب برای احداث مزارع بادی در 1392جعفری و همکاران ) است.صرفه بهباال، برای تولید انرژی مقرون به

قشه کاربری اراضی، ارتفاع، شیب، فاصله از شهر، فاصله از روستا، فاصله از باد، ن پتانسیلهای اردبیل را با استفاده از داده

بررسی  GISدر محیط  SAWو  AHPو مدل  های ارتباطی اصلیهای آبی و فاصله از شبکه راهفاصله از پهنه فرودگاه،

خواهد بود. بیگلری و کرده و نشان دادند که دشت اردبیل و دامنه کوه سبالن مکان مناسبی برای احداث مزارع بادی 

 دقیقه 10ماه متوالی با فاصله زمانی  20پتانسیل انرژی باد در ایستگاه شوشتر در استان خوزستان در  (1393همکاران )

پتانسیل خوبی برای  موردمطالعهمنطقه  و نشان دادند دادهقرار  موردبررسیبا استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول  را

های بادی کوچک ازلحاظ اقتصادی حتی برای نصب توربین موردمطالعهمحل و حتی  بادی ندارد ایهتوربیناستفاده از 

از انرژی باد برای  استفادهامکان  سنجی پتانسیلبه بررسی  (1393جاللوند و همکاران ) ت.انتخاب شده نیـز مناسب نیس

 از برداریبهره برای بروجرد، منطقه در که ادد نشان هاآن نتایج. پرداختند قه بروجردهای کشاورزی برقی در منطپپم

رضایی بنفشه و همکاران  .نیاز است متر 99با ارتفاع  اتکیلوو 2300توربین  39 حداقل به سال، تمام در باد انرژی

وات بر  285( انرژی باد در اردبیل و زنجان را بررسی رده و به این نتیجه رسیدند که اردبیل با چگالی توان باد 1393)

( پتانسیل 1394برداری از انرژی باد دارد. صالحی و همکاران )متری پتانسیل باالیی برای بهره 10مترمربع در ارتفاع 

سنجی انرژی باد در استان فارس را با استفاده از تابع توزیع ویبول بررسی کرده و نشان دادند ایستگاه شیراز با چگالی 

متری از پتانسیل مناسبی جهت استفاده از  50و  10ربع در ارتفاعات وات بر مترم 27/1164و  33/584توان بادی 

ی انرژی هافرا سنجهای آباده و الرستان به علت محدودیت در موجودیت ساعات باد و دیگر انرژی باد دارد، اما در ایستگاه

نرژی باد برای توسعه پایدار ( پتانسیل ا1395نیست. آذری و همکاران ) صرفهبهمقرونگذاری در این زمینه یهسرماباد، 

های ( و با روش توزیع2013تا  2009) سالهپنجهای سمت و سرعت باد در دوره آماری انرژی در استان همدان را با داده

های همدان، نوژه، نهاوند و تویسرکان پتانسیل تولید انرژی یستگاهاآماری بررسی نموده و نتایج آماری آن نشان داد 
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و  خسروی نخواهد بود. صرفهبهمقرونی از انرژی باد در این استان برداربهرهگذاری و یهسرماندارند و  حاصل از باد را

ها بیانگر بررسی نموده و نتایج آن 2009تا  2001( انرژی باد را در استان خوزستان طی دوره آماری 1395همکاران )

 ل و آبادان است.های اهواز، دزفوصرفه در ایستگاهبهاستحصال انرژی مقرون

Dorvlo (2003)  پارامترهای . ردسرعت باد در چهار ایستگاه عمان، از توزیع ویبول استفاده کسازی مدل برای

نشان  نمود و نتایج آنرآورد ب دوخییونی و روش تفاده از روش گشتاورها، روش رگرسشکل و مقیاس توزیع ویبول را با اس

 ,Li and Li .ها داردبهتری با داده رازشاسمیرنوف ب وگروف ـکلم ونو آزم دو کی داد که برآوردها با استفاده از روش

متری در یک  10های ارتفاع داده ها و برآورد پتانسیل انرژی باد در منطقه واترلو کانادا بر پایهبه بررسی ویژگی (2005)

گاکسیا را در شمال دریای اژه در ترکیه را با پتانسیل انرژی باد جزیره   Eskina et al (2008) .ساله پرداختند 5دوره 

یابی متر برون 50متری، گردآوری و برای ارتفاع  30و  10شده چهار مکان در ارتفاع های گردآوریاستفاده از داده

سازی و شبیه RCMاثر تغییر اقلیم را بر انرژی باد قابل حصول در بریتانیا را با مدل   Sailor et al (2008) کردند.

 Bloom ها نشان داد که انرژی باد در فصل زمستان افزایش و در تابستان کاهش خواهد یافتبررسی کردند و نتایج آن

et al (2008)  ( با استفاده از مدل 2071-2100های آینده )تغییرات سرعت و انرژی باد در شرق مدیترانه را برای سال

های ه و به این نتیجه رسیدند که سرعت و انرژی باد در سالبررسی کرد A2و سناریوی انتشار  PRECISدینامیکی 

به بررسی  Bekele and Palm, (2009) ها کاهش خواهد یافت.افزایش و روی سطح اقیانوس آینده بر روی خشکی

های ویژگی Belu and Koracin, (2009)متری پرداختند.  10وپی در ارتفاع آیندهپتانسیل انرژی باد در چهار منطقه 

ساله، برای چهار مکان در  4های باد، دما و فشار در دوره باد و پتانسیل انرژی باد در نوادای غربی را با استفاده از داده

های پتانسیل انرژی استفاده از توزیع ویبول، مکان( با Mirhosseini et al., 2011) متر مطالعه کردند. 50ارتفاع باالی 

در  و 2003 -2007 هایسالبرای  (بیارجمند، دامغان، گرمسار، سمنان و شاهرود)سمنان  باد را در پنج شهر استان

های مطالعاتی، دامغان پتانسیل برآورد کردند. نتایج پژوهش نشان داد در بین ایستگاهمتری  40و  30، 10ارتفاعـات 

وات بر مترمربع  172 -177حدود  یمتر 10دارد. همچنین چگالی انرژی باد در ارتفاع  باالیی برای استفاده از انرژی باد

را با مدل  2060تا  2021های اثر تغییر اقلیم بر انرژی باد در ایرلند در سال Nolan et al (2012) .برآورد شد

سازی و بررسی کرد و نشان داد که انرژی باد قابل حصول در فصل زمستان افزایش و در تابستان شبیه RCMدینامیکی 
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و  2007با استفاده از توزیع ویبول، پتانسیل انرژی باد ایران را در سال ( Alamdari et al., 2012کاهش خواهد یافت. )

 نشان داد مناطق شـرق هاآنارزیابی کردند. نتایج پژوهش  ایستگاه 68با آمار  متری 40و  30، 10برای سه سطح ارتفاع 

 مناطق مرکزی و جنوبی ایران از ایـن کهدرحالیرند، های بادی داتوربین و شمال غربی ایران پتانسیل خوبی برای نصب

-یک برآورد آماری از توابع توزیع سرعت و جهت باد بر اساس داده Keyhani et al (2012) .پتانسیل برخوردار نیستند

ه از پتانسیل خوبی برای استفاد موردبررسیها نشان داد که محل ه آنعساله باد در تهران انجام دادند و مطال 11های 

کارگیری مدل آماری ویبول نشان داد که پتانسیل باد در شهر هدر یک تحقیق با ب Nedaei (2013) د.انرژی باد ندار

سنجی چند توربین مختلف نیز است. امکان توجهقابلآبادان در جنوب استان خوزستان در ارتفاعات باال بسیار 

 3با ظرفیت ( E101 Enercon )مدل نوع توربین بادیقرار گرفت و مشخص شد که انرژی خروجی یک  موردبررسی

مگاوات ساعت در سال خواهد رسید. ضریب ظرفیت این توربین بادی  9500مگاوات در ارتفاعات باال به مقدار بیش از 

دهد هم ازلحاظ اقتصادی و هم ازلحاظ انرژی خروجی، این توربین است که این نرخ نشان می شدهمحاسبه %37تقریباً 

تا ژوئن  2012ژوئن ساله )های یکاستفاده از داده ( باBilier et al., 2015) است.نه مناسبی برای نصب در آبادان گزی

چگالی توان سرعت باد فصلی و  وتحلیلتجزیهلیم استانبول به آیندهگیری هواشناسی دانشگاه ایستگاه اندازه( 2013

باالترین مقدار  ندنشان داد ه واساس تابع توزیع ویبول پرداختسطح زمین بر متری  50و  30، 20ساالنه سه ارتفاع 

اثرات تغییر اقلیم را بر انرژی  Davy et al (2017). قدرت و چگالی باد در فصل زمستان و کمترین در فصل پاییز است

د در فصل بررسی کرده و نشان دادند که انرژی با CORDEXباد در حوزه دریای سیاه با استفاده از مدل دینامیکی 

 تواند در اختیار کشورهای همسایه قرار بگیرد.زمستان در حوزه دریای سیاه افزایش خواهد یافت که می

 هامواد و روش  1-6

غربی فالت ایران قرار دارد و یک درصد مساحت  کیلومترمربع در شمال 17953استان اردبیل با وسعت 

که حدود  شدهواقع(. این استان در شرق فالت آذربایجان 1389آرا، دهد )طاووسی و دلکل کشور را تشکیل می

درصد آن دارای بافت کوهستانی با اختالف ارتفاع زیاد بوده و بقیه را مناطق هموار و پست تشکیل داده است.  75

قرار هوای مهاجر چهار عامل ارتفاع، عرض جغرافیایی، منابع آبی و توده تأثیرطور عمده تحت اقلیم استان اردبیل به

های کشاورزی، صنعتی و معدنی در مقیاس کوچک بر اقلیم دارد و عوامل دیگری نظیر پوشش گیاهی، فعالیت
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پذیرد که شامل می تأثیر، ازآنجاکه اقلیم ایران از عوامل مختلفی هاآنپذیرند. عالوه بر می تأثیرداشته و یا  تأثیر

 نیست. مستثناان اردبیل نیز از این قاعده ای، عامل همسایگی و عامل محلی است، استعامل سیاره

آباد مغان( بیشتر از ای است که متوسط دمای ساالنه در شمال استان )پارسگونهاقلیم استان اردبیل به

وب دیگر درجه حرارت در استان از جنعبارتسایر مناطق و در جنوب استان )خلخال( کمتر از سایر نواحی است؛ به

بد یایش میی افزایابد. میانگین بارش ساالنه در شمال استان کم است و در نواحی جنوبیبه سمت شمال افزایش م

 رسد.و به حداکثر می

یقه طول دق 29و  درجه 48دقیقه عرض شمالی و  22درجه و  38با موقعیت جغرافیایی  شهرستان اردبیل

رجه حرارت ساالنه این . میانگین د(1-1 متر از سطح دریا در استان اردبیل قرار دارد )شکل 1332شرقی با ارتفاع 

 1/15و حداکثر  3متر، میانگین حداقل دمای ساالنه میلی 4/303گراد، بارش ساالنه درجه سانتی 9شهرستان 

ر سال روز د 127درصد و متوسط مجموع روزهای یخبندان  70گراد، میانگین رطوبت نسبی ساالنه درجه سانتی

ه دارای بندی آمبرژو در طبقه خشکنیمهمی کوپن و دمارتن، اردبیل دارای اقلیم بندی اقلیاست. بر اساس طبقه

 .(1389، آراوسی و دلطبقه استپی قرار دارد )طاوبندی ایوانف در سرد است و نهایتًا در طبقه خشکنیمهاقلیم 
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 اردبیل در کشور ایران، ب: نقشه توپوگرافی استان استان اردبیل ریاضیموقعیت  الف(( 1-1شکل 

های مدل ز خروجیاهای آینده ایستگاه اردبیل، با استفاده منظور ارزیابی انرژی باد در سالدر این پژوهش به

زی شده و با های آینده در ایستگاه اردبیل آشکارسارژیم باد سال RCPو سناریوهای انتشار  GCMگردش عمومی جو 

-هین رهیافت، دادیابی به ابرای دست ریزمقیاس شد. موردنظرطقه های باد برای منداده SDSMاستفاده از مدل آماری 

با د و ش( از سازمان هواشناسی کشور تهیه 2012تا  1992سال ) 21های سمت و سرعت باد ایستگاه اردبیل طی 

 طقهر منددیده تغییر اقلیم آشکارسازی پ منظوربهکندال روند تغییرات سرعت باد -من ناپارامتریاستفاده از آزمون 

ها )عدم برای بررسی تصادفی بودن داده 1Hو  0H کندال با در نظر گرفتن دو فرض-بررسی شد. آزمون ناپارامتری من

ه و بود zمون ین آزشود. آماره اوجود روند( در مقابل وجود روند در سری زمانی هیدرولوژیکی و هواشناسی استفاده می

ض صفر ر، فباشد در سطح اطمینان  نابراین چنانچهتوزیع نرمالی دارد. این آزمون دوطرفه است، ب

 تربزرگ zنانچه شود و در غیر این صورت، فرض صفر رد خواهد شد. در حالت رد فرض صفر )وجود روند(، چپذیرفته می

 .(1395از صفر باشد، سری زمانی دارای روند منفی )نزولی( خواهد بود )انصاری و همکاران، 
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 آیندههای تولید سناریوهای اقلیمي برای دوره 1-6-1

وهای جایگزین سناری RCPسناریوهای  ،2IPCC (AR5(های اجراشده برای پنجمین گزارش ارزیابی در مدل

SRES ( شدندVuuren et al., 2011.)  سناریوهایRCP هاآن یانمهای تابشی هستند و در محرکه دهندهنشان 

دارند( و  مطابقت B2و  B1با سناریوهای  تقریباًهای تابشی کم )ریوهای انتشار و محرکهسنا RCP 2.5سناریوی 

دهند. ا نشان میر( A2و  A1با سناریوهای  تقریباً تابشی و سناریوهای انتشار زیاد ) هایمحرکه RCP 8.5سناریوی 

ه در تهیه یکی از معیارهایی ک (.Marengo et al., 2014حالت متوسط دارند ) 6.0و  RCP 4.5همچنین سناریوهای 

ی و ی زراعی، مرتعهاسازی کاربری اراضی از قبیل زمیندر شبیه هاآنبوده است توانایی  موردتوجه RCPسناریوهای 

مدیریت بهینه  های زراعی افزایش )همراه بازمین 2100تا سال  RCP 2.6، در هاآنکه بر اساس  استپوشش گیاهی 

حقیق برای (. در این تVuuren et al., 2011کاهش خواهند یافت ) RCP 4.5ای( و در انهکاهش انتشار گازهای گلخ

بینی یشپاستفاده شد که هدف از انتخاب آن،  آیندههای زمانی برای دوره RCP 4.5تحلیل آینده از سناریوی 

 پارامترهای سمت و سرعت باد در آینده است.

روند. دقت می کار به مقیاسبزرگای منطقه هایمدلآورد های گردش عمومی جو برای برهای مدلخروجی

است  400تا  300برابر  هاآنکیلومتر و قدرت تفکیک عمودی  250تا  125ها در سطح خشکی مکانی افقی مدل

ی های مختلفهایی با قدرت تفکیک مکانی باالتر وجود دارد. روشای نیاز به داده(؛ اما در مطالعه منطقه1386)عساکره، 

 ,Giorgi and Mearnsشود )ای ارائه شده که به این روش ریزمقیاس نمایی گفته میبرای ایجاد سناریوهای منطقه

 نمای ریزمقیاسهای که یکی از روش SDSMهای باد از مدل (. در این پژوهش برای ریزمقیاس کردن مکانی داده1999

 رود، استفاده شده است.آماری به شمار می

 SDSMمدل  1-6-2

یک روش  SDSMکند. را کالیبره و آنالیز می GCMو  NCEPشونده  بینیپیش، متغیرهای SDSMمدل 

را با  بینی کنندهاین روش ابتدا متغیر پیش (.Wilby et al., 2007است ) ایدومرحلهبرداری مجدد شرطی و نمونه

فرا کرده و در مرحله بعد  مقیاسکوچکهای رگرسیونی ترکیبی و یک روش مولد هواشناسی تصادفی استفاده از روش

ترکیبی از روش مولد هواشناسی آماری و توابع  SDSM درواقعگردد. تولید می مجدداًدر محل ایستگاه  اقلیمی سنج
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آماری متغیرهای اقلیمی روزانه را تحت مراحل زیر انجام  کردن مقیاسکوچک SDSMافزار تغییر شکل یافته است. نرم

 :دهدمی

 -4ن مدل؛ کالیبره کرد -3بینی کننده؛ نتخاب بهترین متغیر پیشا -2ها؛ ها و تغییر شکل دادهکیفیت داده کنترل-1

تولید  -7کی مدل؛ خروجی گرافی -6ی؛ آنالیز آمار -5ای(؛ بینی کننده مشاهدهتولید مدل هواشناسی )با استفاده از پیش

در محیط  شدهبیهتعهای اقلیمی مدل(؛ تمام مراحل باال توسط گزینه هایبینی کنندهسناریوی اقلیمی )با استفاده از پیش

 (.1393)طائی سمیرمی و همکاران،  گیردانجام می SDSM افزارنرم

 مقیاسبزرگروزانه منطقه و متغیرهای  اتیبین سری مشاهد واقع در SDSM افزارنرمها بینی کنندهانتخاب پیش

( و 1389حداکثر ضریب همبستگی برقرار نموده )گل محمدی و همکاران،  ای با( رابطهNCEPمنطقه ) مشاهداتی

 ,HadCM3حاصل از  مقیاسبزرگکارگیری متغیرهای آمده از این رابطه، با بهدستسپس با استفاده از پارامترهای به

CGCM1  این روش  کند. درسری زمانی سمت و سرعت باد منطقه را تولید می آیندهو سناریوهای مختلف در دوره

استخراج شدند. سپس با  1971-2000برای دوره  CGCM1توسط مدل  سازیشبیههای از داده مقیاسبزرگهای داده

، مقیاس برای منطقه مورد مطالعه کوچک RCP 4.5های باد تحت سناریو ، دادهSDSMها به مدل معرفی این داده

سازی شدند. سپس این های مورد بررسی برای دوره پایه شبیههای منتخب متغیربینی کنندهگردید. ابتدا به کمک پیش

 بینی شد.های آینده پیشبرای دوره RCP 4.5متغیرها تحت سناریوی 

ر این از باد د ژی حاصلهای باد آینده در ایستگاه اردبیل، شرایط برای ارزیابی انرسازی دادهپس از تولید و شبیه

تا  2021(، دهه دوم )2020تا  2010ی باد آینده به سه دهه شامل: دهه اول )هاکه داده صورتبدینمنطقه میسر شد. 

وتحلیل منظور تجزیه( تقسیم شد و پتانسیل انرژی باد در هر دهه بررسی شد. به2040تا  2031( و دهه سوم )2030

شده، استفاده طراحی گلباد های آماری باد و رسممحاسبه که برای انجام Wind rose Plotافزار های بادسنجی از نرمداده

استفاده های موجود گردآوری و به شکل قابلافزار شامل جهت و سرعت باد از بین دادههای مورداستفاده این نرمشد. داده

ه و نُه طبقه درج 5/22جهت با فواصل  16ستگاه اردبیل در فصلی ای افزار تبدیل شد؛ سپس گلباد ساالنه وبرای این نرم

 هر دهه  جداگانه برای صورتبهو  آیندهرسم شد. در ادامه، میانگین سرعت باد در دوره  آیندهر سه دهه سرعت برای ه
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Abstract 

Increased use of fossil fuels has led to an increase in greenhouse gas emissions and 

atmospheric temperatures which it causes serious harm to the environment, this will 

increase demand for renewable energy in the coming decades. In this research, the 

properties of wind energy at Ardebil station were estimated with probabilistic and 

distribution for the future after the simulating wind data with GCM and RCP scenarios. 

For this purpose, direction and speed of wind were simulated in the next three decades 

(2020, 2030, and 2040). The annual and seasonal wind rose and the mean of speed wind 

for the next decades were plotted and analyzed. Next, Weibul function was used to 

predict the probability of occurrence of the wind and the accuracy of this distribution was 

calculated by the Chi-square test. By calculating the K and C parameters from the 

Weibull function, the wind energy density, the nominal speed and the most probable 

wind speed for 10 and 50 meters elevations from the ground surface were estimated. The 

results of this study showed that the wind speed in the plain of Ardabil will increase in 

the coming decades, and the winds will flow from the East and Northeast to the Ardebil 

plain. The wind power densities in the decades of future were at the height of 10 meters 

about 450 to 500 and at the height of 50 meters, about 1000 W/M2. Also, the wind speed 

is 10 and 50 meters high about 11 and 14, and the most speed wind is 6 and 8 meters. 

About 80 percent of the wind time will be between wind speeds and wind turbines. 

Therefore, the obtained figures are in the optimal level compared with the standards for 

wind power plant construction that with proper planning, it is possible to use the energy 

provided in future in the plain of Ardabil. 

Keywords: Wind Energy, Climate Change, Weibul, Sustainable Development, Ardebil.  
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