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  چكيده
 منبع كه است شده موجب ايران كشور جغرافيايي موقعيت. است تجديدناپذير  و تجديدپذير انرژي منابع از سرشار ايران،
 زيست محيط با و رايگان تجديدپذير، انرژي منبع دو اين. باشد موجود آن در بادي و شيديخور هاي انرژي از بزرگي بسيار
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  مقدمه
 امروز جهان مشكالت و مسايل جمله از اقليم تغيير
 انسان، هاي فعاليت بعد، به صنعتي انقالب زمان از. است
 توليد براي فسيلي هاي سوخت از استفاده بويژه

 است بوده اقليم تغيير احتمالي علل از يكي الكتريسته،
  ).273: ص 1378 كاوياني(

 شده، مطرح زمينه اين در كه هايي حل راه از يكي
 انرژي منابع از استفاده شود، مي پيگيري شدت به امروزه

 انرژي منابع. است زيست محيط با سازگار و تجديدپذير
 انرژي: مانند نيستند، فناپذير كه هستند آنهايي تجديدپذير،
 از حاصل انرژي دريا، امواج انرژي باد، انرژي خورشيد،

 بر عالوه منابع اين. گرمايي زمين انرژي و مد و جزر
 و هستند سازگار هم زيست محيط با بودن، تجديدپذير

 مقدار يا و كنند نمي ايجاد محيطي -زيست هاي آلودگي
 زمين كره براي و كم بسيار آنها از حاصل آلودگي
 براي مجالي تجديدپذير، هاي انرژي. است پذير تحمل
 بنابراين،. كنند مي فراهم ايمن و كافي انرژي نمودن فراهم
 خلق بيشتر ايمني و آميز صلح توسعه براي فرصتي

 اند داده نشان دفنالن و آلمان دانمارك، كشورهاي. كنند مي
 اقتصادي و تكنيكي نظر از باد انرژي از استفاده كه

 انرژي تركيب از بخشي بادي انرژي. است پذير انجام
 آب، نيروي خورشيدي، انرژي شامل كه است آينده

 انجمن استراتژي. است غيره و ژئوترمال انرژي بيومس،
 حدود 2020 سال تا كه است مبنا اين بر باد انرژي جهاني

 تأمين باد انرژي از را جهان مصرفي انرژي از درصد10
  ).World wind energy website,2002(  كند

 مورد سال هزار سه براي باد انرژي از حاصل نيروي
 باد انرژي بيستم، قرن اوايل تا. است گرفته قرار استفاده
 آب پمپاژ براي الزم مكانيكي نيروي آوردن فراهم براي

 شروع با. است شده استفاده غالت نمودن آسياب يا

 و يافت كاهش باد انرژي كاربرد مدرن، شدن صنعتي
 جايگزين الكتريكي شبكه يا فسيلي سوخت موتورهاي

  .شد آن
 قيمتي شوك اولين با همزمان ،1970 دهه اواخر در
 در هرچند شد؛ ايجاد باد انرژي به شديدي تمايل نفت،
 الكتريكي يانرژ نمودن فراهم بر اصلي تمركز زمان اين

 اين. بود مكانيكي انرژي جاي به باد انرژي از حاصل
 را اطمينان قابل و ثابت انرژي منبع ايجاد امكان روش،
 شبكه پشتيبان عنوان به انرژي، منابع ديگر با همراه

  .نمود فراهم الكتريكي
 اوايل در الكتريسته توليد براي بادي هاي توربين اولين

 به گام 1970 دهه تا آن ولوژيتكن و شد توليد بيستم قرن
 عنوان به باد انرژي ،1990 دهه اواخر در. يافت بهبود گام
 طول در. شد پديدار دوباره مهم، پايدار منابع از يكي

 باد انرژي از استفاده جهاني توان بيستم، قرن دهه آخرين
 برق هاي هزينه. است شده برابر دو تقريباً سال سه هر در

 حدود به بعد، به 1980 دهه اوايل از باد، نيروي از حاصل
 روند اين كه رسد مي نظر به و است رسيده ششم يك
 به سرعت با باد انرژي تكنولوژي همچنين؛. يابد ادامه
 ،1989 سال پايان در. كند مي حركت جديد ابعاد طرف
 متر 30 هاي پره قطر و كيلووات 300 توان با بادي توربين
 1500 هاي توربين بعد، سال 10 فقط. شد ساخته

 ها كارخانه برخي در متري 70 حدود پره قطر با كيلوواتي
 توربين كاربرد تجربي نمايش پروژه اولين. شد ساخته
 قرن پايان از قبل متر، 74 پره قطر با مگاواتي 2 بادي
 حاضر حال در مگاواتي، 2 هاي توربين. شد نصب بيستم
 5 تا 4 يباد هاي توربين و هستند اقتصادي صرفه داراي

 مدل اولين. هستند توسعه حال در روز به روز مگاواتي
  .شد نصب 2002 سال در آنها
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 كشور پنج در فقط باد، انرژي توان از درصد 83 از بيش
. است شده نصب اسپانيا و هند دانمارك، آمريكا، آلمان،

 كشورها اين در هم بادي انرژي دانش بيشترين بنابراين،
 بادي، انرژي تكنولوژي ردكارب هرچند دارد، وجود

 اطالعات و دارد دنيا نواحي ديگر به سريعي گسترش
 Patel( يابد گسترش دنيا تمام در بايد هم نياز مورد

and Mukund, 1999.(  
 باد انرژي اندازي راه در جديدي ركورد 2005 سال در
: شامل باد انرژي سريع رشد. شد ثبت جهان سطح در

 در كه طوري به است هشد بيشتري و بيشتر كشورهاي
 شده نصب هاي توربين توان مجموع ،2005 سال پايان
 ،2003 سال در. رسيد مگاوات 58982 به باد انرژي
 8300 حدود ،2004 سال در مگاوات، 8100 حدود

 توان بر مگاوات 11310 حدود ،2005 سال در و مگاوات
 در. است شده اضافه باد انرژي شده نصب هاي توربين
 بوده درصد21 باد انرژي از استفاده رشد نرخ ،2004 سال
 با. است رسيده درصد24 به  2005 سال در رقم اين و

 شده نصب هاي توربين توان مجموع رشد، اين روند ادامه
. رسيد خواهد مگاوات 120000 به ،2010 سال در جهاني
 انرژي توسط جهان الكتريسته از درصد1 حدود امروزه

 به كشورها برخي در ميزان اين و شود مي توليد باد
  .رسد مي بيشتر يا و درصد20 حدود

 در نفر 235000 براي حاضر حال در باد انرژي
 پژوهش مهندسي، مالي، امور تكنولوژي، توليد، هاي بخش

 به را خود است توانسته و نموده ايجاد شغل بازاريابي و
 معرفي فسيلي هاي انرژي براي مناسبي جايگزين عنوان
  .نمايد

 توليد براي بادوام اي گزينه تنها نه باد انرژي روزهام
 بلكه است؛ توانمند و اعتماد قابل روش يك با يسته الكتر
 بدل انرژي توليد سيستم اصلي منبع به كشور چند در

 توانمندتر براي ها تالش بايد هم هنوز هرچند است؛ شده
 فقير نواحي در باد پاك انرژي به بيشتر دسترسي و نمودن
 بسيار بادي مزارع امروزه اينكه وجود با. شود بيشتر نجها

 هاي قسمت برخي در سراسري شبكه به متصل بزرگ
 هاي سيستم بايد ولي است، كرده پيدا پايداري روند جهان

 مجزا هاي توربين با هاي سيستم و تركيبي مقياس، كوچك
 را باد انرژي از استفاده حداكثر بتوان تا شود اندازي راه

  .داد انجام
 باد انرژي جهاني بازار زياد تنوع ،2005 سال در

 نصب هاي توربين توان كشور يازده: يافت ادامه همچنان
 هفت: رساندند مگاوات 1000 باالي به را خود شده

 و هلند بريتانيا، ايتاليا، دانمارك، اسپانيا، آلمان، كشورهاي
 و آسيا در ژاپن و چين هند، كشور سه اروپا، در پرتغال

 فقط پيش سال دو تا كه است حالي در اين. آمريكا شورك
 1000 باالي شده نصب هاي توربين توان كشور پنج

 آلمان، كشور پنج اينكه، توجه قابل نكته. داشتند مگاوات
 بازار ترين بزرگ كه دانمارك و هندوستان آمريكا، اسپانيا،
 از درصد82 حدود 2003 سال در دارند، را باد انرژي
 اختصاص خود به را شده نصب هاي بينتور توان
 حدود به ،2004 سال در رقم اين كه حالي در دادند، مي
 كاهش درصد77 حدود به ،2005 سال در و درصد79

 اين در ،2005 سال در شده اضافه هاي توربين توان. يافت
 رشد درصد64 حدود يعني مگاوات، 5337 كشور 5

 2003 سال رد ميزان اين كه حالي در است، بوده جهاني
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 تنوع افزايش بيانگر امر، اين و بوده درصد79 حدود
  .است جهان در باد انرژي از استفاده
 در و است بوده درصد48 سريع بسيار رشد داراي آسيا
 اختصاص خود به را دنيا رشد بيشترين نزديك، آينده

 رشد ميزان باالترين داراي همچنان اروپا. داد خواهد
 درصد8/72 از رشد ميزان اين وصف، اين با ولي است،

 از نيمي ،2005 سال در: است يافته كاهش درصد6/69 به
 و است بوده اروپا از خارج در شده نصب هاي توربين

 از درصد25 فقط 2004 سال در كه است حالي در اين
 اساس بر. است شده نصب اروپا از خارج در ها توربين

 توان ،2006 سال پايان تا باد انرژي جهاني انجمن نظر
 پايان در و مگاوات 70000 به شده نصب هاي توربين
  .رسيد خواهد مگاوات 120000 به ،2010 سال
 مجموع با ايران، كشور ميالدي 2005 سال پايان در
 كشور 65 بين در بادي برق توليد مگاوات 6/31 توان
  .است گرفته قرار ويكم سي رتبه در بادي، برق كننده توليد
 كم سطحي آب منابع ايران، كشور اطقمن از بسياري در
 به يا ندارد، وجود آبي برق توليد امكان واقع در و است

 كشور، شهري و صنعتي بزرگ مراكز از بودن دور علت
 احداث و است همراه مشكل با آنها به رساني سوخت
 - كنند مي مصرف فسيلي سوخت كه-  بخاري هاي نيروگاه
 به الكتريكي انرژي نرساند راه تنها. است پرهزينه بسيار
 با هم آن كه است سراسري شبكه به اتصال مناطق، اين

 باالي هزينه و انرژي اتالف قبيل از زيادي، مشكالت
 در انرژي منبع دو حال، اين با. است همراه نگهداري

 دوم و خورشيد انرژي اول: شود مي يافت وفور به ايران
 هاي زمان بيشتر در ايران نقاط بيشتر آسمان. باد انرژي
 در خورشيد  تابشي انرژي لذا و است آفتابي و صاف سال
 بادهاي وزش. است فراهم مناطق اين در سال طول تمام
 براي ديگري مهم بسيار انرژي منبع مداوم، و قوي

 استفاده هم اقتصادي نظر از. است كشور نقاط از بسياري
 بهاي زيرا است، مناسبتر برق توليد براي بادي انرژي از

 فسيلي هاي سوخت از برق ساعت كيلووات هر توليد
 و برآورد لذا و است بادي هاي توربين از بيشتر خيلي
 ضروري ايران در بادي برق توليد براي باد انرژي بيني پيش
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ظرفيت نصب شده انرژی باد به مگاوات

 2005هاي نصب شده انرژي باد جهاني تا پايان سال  نمودار توان توربين 1 شكل شماره
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ظرفيت نصب شده تا پايان سال 2005 (درصد)

آسيا. %11.9

استراليا، اقيانوس 

آرام. %1.3

آفريقا. %0.4

اروپا. %69.4

17%

آفريقا آسيا امريکا استراليا، اقيانوس آرام اروپا

  

  2005هاي مختلف تا پايان سال  هاي نصب شده انرژي باد در قاره دار توان توربيننمو  2 شكل شماره
  

  ميالدي 2005و  2004هاي  هاي نصب شده انرژي باد در جهان در سال توان توربين 1 جدول شماره

  قاره
هاي نصب شده تا  توان توربين

 به مگاوات 2005پايان 

درصد تا پايان 
2005 

ه هاي نصب شد توان توربين
 به مگاوات 2004تا پايان 

درصد تا پايان 
2004 

 9/72 34758 4/69 40932 اروپا

  5/0  240  4/0  252  افريقا

  5/15  7367  17  10036  آمريكا

  10  4759  9/11  7022  آسيا

  1/1  547  3/1  740  استراليا، آرام

  100  47671  100  58982  جهان

  انجمن جهاني انرژي باد: مأخذ

 بادي هاي توربين عنوان با اي مقاله در ،)1374( كاوياني
 انواع بررسي ضمن ايران، در باد انرژي پتانسيل ارزيابي و

 براي الزم سرعت و باد انرژي ميزان و بادي هاي توربين
 تا 1981( باد ساله پنج آمار از استفاده با بادي، برق توليد
 ارزيابي به كشور، سينوپتيك هاي ايستگاه در) 1985

 است گرفته نتيجه و پرداخته ايران در باد يانرژ پتانسيل
 بهترين) سيستان منطقه( زابل ايستگاه كشور، كل در كه

 آن از پس و دارد بادي مزارع احداث براي را شرايط
 مناسب امر اين براي ايران جنوبي جزاير و سواحل
 مناطق برخي كه است كرده اشاره وي البته،. هستند

 امريكا
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 هم) منجيل دره( باريك هاي دره مانند محدود، و كوچك
 شده شناسايي بايد كه هستند مناسب بادي برق توليد براي

  .گيرند قرار برداري بهره مورد و
  شناسي روش و ها داده
 سه آمار از كشور در باد وضعيت بررسي منظور به

 سينوپتيك هاي ايستگاه در باد سرعت و سمت ساعته
 سمت مارآ ابتدا. شد استفاده كشور) هواشناسي سازمان(
 ،03 ،00 هاي ساعت( ساعته سه فركانس با باد سرعت و

 در ،)گرينويچ زمان اساس بر 21 و 18 ،15 ،12 ،09 ،06

 با و گرديد بررسي كشور سطح در ايستگاه 163 تعداد
 ژانويه اول از ساله ده( نياز مورد زماني دوره به توجه
 شكل( ايستگاه 120 تعداد) 2003 دسامبر 31 تا 1994
 آمار يا و دوره تمام براي كامل آمار داراي كه) 3 هشمار

 انتخاب بودند، روز از خاصي هاي زمان در كامل ساله ده
 مربوط داده 29217 داراي ايستگاه هر مجموع، در. شدند

 سمت به مربوط داده 29217 همچنين، و باد سرعت به
  .است ساعته سه هاي فاصله در باد
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  ساله كامل 10هاي سينوپتيك داراي آمار باد   يستگاهپراكندگي ا 3شكل شماره 
  

 از يك هر براي سال ده طي در باد سرعت ميانگين ابتدا

 سرعت ميانگين سپس، و شد محاسبه ساعته سه هاي دوره

 وقوع درصد و باد وزش سرعت حداكثر و باد وزش

 باالتر و) ثانيه بر متر 4( گره 8 از كمتر سرعت با بادهاي

 مناسب سرعت( گرديد محاسبه) ثانيه بر متر 4( گره 8 از
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 8 حدود بادي برق توليد براي باد انرژي از استفاده براي

  ).است متربرثانيه 4 يا گره

  بحث

 به مربوط ايران، در باد سرعت ساالنه ميانگين باالترين

 و) ثانيه بر متر 25/6( گره 5/12 سرعت با منجيل ايستگاه

 بر متر 6(  گره 12 عتسر با زابل ايستگاه آن از پس

 هاي ايستگاه ديگر با را زيادي اختالف كه است) ثانيه

 هاي ايستگاه بعد مرحله در. دهند مي نشان كشور

 ميانگين هم بيجار و اردبيل كيش، رفسنجان، خوربيرجند،

. دارند) ثانيه بر متر 4( گره 8 باالي باد سرعت ساالنه

 ري،سي اليگودرز، جاسك، هاي ايستگاه همچنين؛

 اردستان، چابهار، ماهشهر، بندر جام، تربت اوباتو، زرينه

 همدان، نوژه زاهدان، تبريز، ابوموسي، بستان، بروجرد،

 ساالنه متوسط داراي هم كهنوج و نايين سردشت،

  .هستند) ثانيه بر متر 4 تا 3( گره 8 تا 6 بين باد سرعت

 هايستگا به مربوط باد، سرعت ساالنه ميانگين ترين پايين

 و است) ثانيه بر متر 4/0( گره 8/0 حدود با كاشان

 خوي، تهران، شمال بشرويه، رشت، نيشابور، هاي ايستگاه

 شاهرود، زرقان، فسا، ياسوج، ميناب، كاشمر، آستارا،

 بهبهان، بيابانك، و خور آباد، پارس گرگان، شهركرد،

 داراي دزفول و قزوين قوچان، طبس، ذهاب، سرپل

) ثانيه بر متر 5/1( گره 3 زير باد سرعت ساالنه ميانگين

  .هستند

 ساحلي نواحي باد، سرعت ساالنه ميانگين اساس بر

 استان ساحلي نواحي فارس، خليج جزاير و عمان درياي

 نقطه چند همراه به كشور شرقي نواحي و خوزستان

 بيجار و اردبيل رفسنجان، منجيل،: مانند پراكنده

 مازندران، درياي لسواح و كشور مناطق بادخيزترين

 جنوبي و شرقي هاي دامنه و البرز جنوبي هاي دامنه

 چند ميان، اين در. هستند كشور مناطق آرامترين زاگرس

 است ميناب ايستگاه اول مورد: كند مي توجه جلب منطقه

 به نسبت اما شده، واقع عمان درياي ساحل در كه

 سيارب باد سرعت ميانگين داراي منطقه ديگر هاي ايستگاه

 ايستگاه دو. است مركزي ايران در دوم مورد. است پاييني

 6 باالي باد سرعت ساالنه ميانگين داراي نايين و اردستان

 از مورد چند كه حالي در هستند،) ثانيه بر متر 3( گره

 اين نزديكي در باد سرعت ميانگين كمترين داراي نواحي،

 كه كاشان ايستگاه مثال، براي اند شده واقع ايستگاه دو

 سمت در دارد، را كشور در باد سرعت ميانگين كمترين

 بسيار منطقه همچنين، و دارد قرار اردستان غرب شمال

 بيابانك، و خور هاي ايستگاه: شامل كوير دشت آرام

 از را ايستگاه دو اين بشرويه و فردوس طبس، شاهرود،

 دزفول ايستگاه سوم مورد. گيرند مي بر در شرق و شمال

 متر 45/1( گره 9/2 حدود باد سرعت ميانگين با كه است

 سواحل و لرستان بادخيز نسبتاً منطقه دو ميان در ،)ثانيه بر

 گرفته قرار) ثانيه بر متر 3 يا گره 6 باالي( خوزستان

 ميانگين با كه است اردبيل ايستگاه چهارم، مورد. است
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 جمله از) ثانيه بر متر 2/4( گره 4/8 حدود سرعت

 هاي ايستگاه كه حالي در است، كشور مناطق رينبادخيزت

 يا گره 6/2 سرعت با آباد پارس( آن شرق و شمال سمت

 متر 05/1 يا گره 1/2 سرعت با آستارا و ثانيه بر متر 3/2

 پنجم مورد. هستند كشور مناطق آرامترين از) ثانيه بر

 43/4 يا گره 86/8 سرعت با( خوربيرجند هاي ايستگاه

 33/4 يا گره 67/8 سرعت با( رفسنجان و )ثانيه بر متر

 كشور هاي ايستگاه بادخيزتزين جزو كه است) ثانيه بر متر

 در بويژه و ايستگاه دو اين اطراف در كه حالي در هستند،

 قرار كشور نواحي آرامترين بيرجند، خور ايستگاه غرب

 در باد پراكندگي در كه بخشي مهمترين البته،. است گرفته

 داراي كه است منجيل ايستگاه كند، مي وجهت جلب ايران

 و است كشور در باد سرعت ساالنه ميانگين باالترين

 گرفته قرار كشور مناطق آرامترين از مورد دو آن اطراف

  .است

 مربوط كشور، هاي ايستگاه در شده ثبت باد سريعترين

 بر متر 39( گره 78 سرعت با خوربيرجند ايستگاه به

 ذهاب، سرپل سردشت، گلمكان، هاي ايستگاه. است) ثانيه

 30( گره 60 باالي سرعت با بادهايي هم منجيل و آستارا

  .اند نموده ثبت) ثانيه بر متر

 باالتر سرعت با بادهاي وزش درصد پنج، شماره شكل

 نشان را كشور هاي ايستگاه در) ثانيه بر متر 4( گره 8 از

 حدود در رفسنجان ايستگاه نقشه، اين اساس بر. دهد مي

 گره 8 باالي سرعت با باد داراي سال هاي زمان درصد 66

 پس. دارد را اول رتبه نظر، اين از و است) ثانيه بر متر 4(

 جاي دوم رتبه در درصد 64 حدود با زابل ايستگاه آن، از

 بيرجند، خور جام، تربت اليگودرز، هاي ايستگاه دارد،

 هم هارچاب و منجيل اوباتو، زرينه جاسك، كيش، سيري،

 گره 8 باالي سرعت با باد ها زمان درصد 50 از بيش در

  .دارند) ثانيه بر متر 4(

 هاي زمان از درصد 4 حدود در فقط كاشان، ايستگاه

) ثانيه بر متر 4( گره 8 باالي سرعت با باد داراي سال

 هاي ايستگاه. دارد قرار آخر رده در نظر، اين از و است

 10 از كمتر هم رگانگ و كاشمر تهران، شمال رشت،

 4( گره 8 باالي سرعت با باد داراي سال هاي زمان درصد

  .هستند) ثانيه بر متر
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 خور رفسنجان، منجيل، زابل، هاي ايستگاه اول گروه
 جاسك، سيري، جام، تربت درز،اليگو كيش، بيرجند،
 اردستان، ماهشهر، بندر چابهار، اوباتو، زرينه اردبيل،

 كه هستند كهنوج و زاهدان همدان، نوژه بستان، ابوموسي،
 الكتريكي انرژي توليد جهت بادي، انرژي از استفاده براي
  .هستند مناسب بسيار

 اميديه، سراوان، تبريز، بروجرد، هاي ايستگاه دوم گروه
 بيجار، روانسر، آبادان، بم، خاش، ايرانشهر، ردشت،س

 سبزوار، بندرعباس، كرمان، زنجان، بوشهر، اهر، گلمكان،
 بجنورد، جلفا، ايالم، بابك، شهر سقز، سيرجان، بافت،
 بعضي يا سال هاي ماه بعضي در كه هستند مالير و مشهد

 مناسب بادي برق انرژي توليد براي روز شبانه هاي زمان از
  .تندهس

 بندرلنگه، اهواز، آباده، هاي ايستگاه سوم گروه
 فرودگاه گناباد، گلپايگان، بيرجند، قائن، فيروزكوه،
 ميانه، مراغه، الر، كرمانشاه، تهران، ژئوفيزيك همدان،
 اصفهان، شرق شهرضا، سراب، سنندج، نهبندان، نايين،
 هاي زمان در كه هستند حيدريه تربت و تهران شيراز،

 كوچك مقادير در بادي برق توليد براي سال زا محدودي
  .هستند مناسب آب پمپاژ براي باد از استفاده و

 كه است كشور هاي ايستگاه ديگر شامل چهارم گروه
 و هستند پايين بسيار باد سرعت ساالنه متوسط داراي

 8 باالي باد سرعت با هاي زمان درصد نظر از همچنين
 بسيار مناطق اقع،و در و دارند زيادي محدوديت گره

نيستند مناسب باد انرژي از استفاده براي و هستند آرامي

  هاي بادخيز كشور هاي باد در ايستگاه ويژگي 2جدول شماره .

  ماه هاي بادخيز  ايستگاه
  زمان هاي بادخيزي

  )به زمان ايران( 
  جهت وزش بادهاي سريع

  شمال غرب  12تا  6ساعت   فوريه تا نوامبر  زابل
  شمال  18ساعت   ريه تا اكتبرفو  منجيل
  جنوب غرب  18ساعت   فوريه تا مي  رفسنجان
  شمال غرب و شمال شرق  18ساعت   آوريل تا سپتامبر  خوربيرجند

  شمال غرب  18ساعت   فوريه تا مي  كيش
  جنوب شرق  نامشخص  تمام سال  اليگودرز
  شمال غرب  18تا  15ساعت   مي تا آگوست  تربت جام
  غرب  18ساعت   مينوامبر تا   جزيره سيري
  شمال غرب و جنوب شرق  12ساعت   فوريه، مارس، جوالي تا سپتامبر  جاسك
  غرب و شرق  15ساعت   تمام سال  اردبيل

  جنوب غرب و غرب  18ساعت   تمام سال  زرينه اوباتو
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  جنوب شرق  15ساعت   فوريه تا آوريل و ژوئن تا سپتامبر  چابهار
  ل غربشما  15ساعت   آوريل تا آگوست  بندرماهشهر
  شمال شرق  21ساعت   مي تا آگوست  اردستان
  غرب  18ساعت   نوامبر،  فوريه، مارس و آوريل  ابوموسي
  غرب  15ساعت   مي تا آگوست  بستان

  جنوب شرق و جنوب غرب  15ساعت   مارس، آوريل، ژوئن، جوالي و آگوست  نوژه همدان
  شمال شرق  15ساعت   فوريه تا سپتامبر  زاهدان
  جنوب غرب  18تا  15ساعت   پتامبرژوئن تا س  كهنوج
  جنوب  18ساعت   فوريه تا آوريل  بروجرد
  شرق و غرب  15ساعت   مارس تا سپتامبر  تبريز
  شمال شرق  15ساعت   مارس تا آگوست  سراوان
  شمال غرب  15ساعت   آوريل تا سپتامبر  اميديه
  جنوب و شمال  18تا  15ساعت   ژوئن تا آگوست  سردشت

  جنوب غرب و شمال  15ساعت   برمي تا سپتام  ايرانشهر
  شمال غرب و شمال  18تا  12ساعت   فوريه تا آگوست  خاش
  غرب  15و ساعت  6ساعت   ژوئن تا اكتبر  بم

  شمال غرب  18ساعت   مي تا سپتامبر  آبادان
  غرب  21تا  18ساعت   آوريل تا سپتامبر  روانسر
  جنوب  18ساعت   مارس تا سپتامبر  بيجار
  غرب  18اعت س  فوريه و مارس  گلمكان
  غرب و شرق  18تا  15ساعت   دسامبر تا آگوست  اهر

  شمال غرب  12ساعت   فوريه تا سپتامبر  بوشهر
  شرق  15ساعت   آوريل تا آگوست  زنجان
  شمال و غرب  18ساعت   فوريه تا آگوست  كرمان

  غرب  18ساعت   آوريل تا اكتبر  بندرعباس
  شرق  18تا  15ساعت   ژوئن تا آگوست  سبزوار
  غرب  18تا  15ساعت   وريه تا آگوستف  بافت

  جنوب غرب و شمال  18ساعت   مارس، آوريل، جوالي و آگوست  سيرجان
  جنوب غرب  18تا  15ساعت   مارس تا اكتبر  سقز
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  جنوب غرب و شمال  18ساعت   مارس، آوريل، جوالي و آگوست  شهربابك
  غرب  18تا  15ساعت   آوريل تا سپتامبر  ايالم
  شرق  18تا  15اعت س  ژوئن تا آگوست  جلفا
  غرب  18ساعت   مي تا آگوست  بجنورد
  جنوب شرق  18تا  15ساعت   مي تا آگوست  مشهد
  جنوب شرق  18تا  15ساعت   مارس تا مي  مالير
  جنوب غرب  --   مارس و آوريل  آباده
  شمال غرب  --   ژوئن و جوالي  اهواز

  جنوب غرب  --   آوريل  بندرلنگه
  شمال شرق  --   ژوئن و آگوست  بيرجند
  شمال شرق  --   آوريل تا سپتامبر  فيروزكوه
  شمال شرق  --   ژوئن تا آگوست  قائن
  جنوب شرق  --   ژوئن و جوالي  گناباد

  غرب  --   آوريل، مي و سپتامبر  گلپايگان
  غرب  --   مارس تا آگوست  كرمانشاه

  غرب  --   مارس تا مي  فرودگاه همدان
  جنوب غرب  --   آوريل و مي  ژئوفيزيك تهران

  غرب  --   مي، جوالي و آگوستآوريل،   الر
  شرق  --   جوالي و آگوست  مراغه
  شرق  --   ژوئن تا آگوست  ميانه
  غرب و شمال شرق  --   مارس، آوريل، ژوئن و جوالي  نايين
  شمال  --   ژوئن تا آگوست  نهبندان
  جنوب غرب  --   آوريل، مي و ژوئن  سنندج
  شرق و جنوب غرب  --   مارس، آوريل، جوالي و آگوست  سراب
  جنوب غرب  --   فوريه تا جوالي  شهرضا

  غرب  --   مارس تا مي  شرق اصفهان
  شمال غرب  --   آوريل، مي، ژوئن و جوالي  شيراز
  غرب  --   آوريل و مي  تهران

  شرق و شمال  --   ژوئن تا آگوست  تربت حيدريه
  يسب
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هاي آوريل تا آگوست  به طور كلي، در كشور ايران ماه
بادخيز هستند و در دو بسيار ) هاي بهار و تابستان فصل(

هاي سال هستند،  ماه ژوئن و جوالي كه گرمترين ماه
بادي هستند  بيشتر نقاط ايران داراي توان توليد انرژي برق

آبي كاهش  ها توليد انرژي برق و از آنجاكه در اين ماه
يابد، لذا  يابد مصرف انرژي الكتريكي افزايش مي مي

براي توليد برق بادي استفاده از انرژي پاك و رايگان باد 
  .رسد بسيار ضروري به نظر مي

از نظر زمان روز، بجز ايستگاه زابل كه در هنگام صبح 
  هاي كشور در ساعات  بادخيزتر است، ديگر ايستگاه

هاي  بعدازظهر و بويژه هنگام عصر، بادخيزتر از زمان
ترين  ديگر روز هستند و با توجه به اينكه اين زمان، گرم

ز است و مصرف انرژي الكتريكي براي هاي رو زمان
توان از  يابد، لذا مي هاي خنك كننده افزايش مي دستگاه

انرژي بادي براي توليد انرژي الكتريكي مكمل در اين 
  .مواقع استفاده نمود
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  بادي برق توليد توان اساس بر كشور سينوپتيك هاي ايستگاه بندي گروه 6 شماره شكل

  نتيجه
 پتانسيل داراي كه است مناطقي جمله از ايران، كشور
 اين از استفاده با توان مي و است زيادي بادي انرژي

 زيست محيط با سازگار و رايگان تجديدپذير،  كه انرژي
  .نمود توليد الكتريكي انرژي توجهي قابل ميزان است،
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 شمال تا شرق جنوب از ايران، كشور شرقي نواحي
 بيشتر در و تاس كشور منطقه بادخيزترين شرق،
 از پس. است بادي برق توليد توان داراي سال هاي زمان
 و فارس خليج سواحل و ها جزيره خوزستان، جلگه آن،

 كردستان، هاي استان در كشور غربي نواحي عمان، درياي
 پراكنده و كوچك نواحي و همدان و لرستان كرمانشاه،

 هم اردستان و رفسنجان فيروزكوه، اردبيل، منجيل،: شامل
 بادي برق توليد توان داراي سال هاي زمان از بسياري در

 خشك، مناطق از ايران كشور بادخيز نواحي بيشتر. هستند
 انرژي توليد ميزان كه است يافته توسعه كمتر و محروم

 انرژي رساندن همچنين و است كم آنها در الكتريكي
 لذا،. دارد زيادي هاي هزينه هم نواحي اين به الكتريكي

 ضروريات از نواحي اين در بادي برق توليد مزارع يجادا
 فصل در ايران، در الكتريكي انرژي مصرف بيشتر. است

 و است هوا گرماي با مقابله منظور به و تابستان
  .است تابستان فصل هم ايران در زمان بادخيزترين

 هاي ايستگاه باد، وزش سرعت اساس بر كلي، طور به
  :شوند مي تقسيم گروه چهار به كشور سينوپتيك

 خور رفسنجان، منجيل، زابل، هاي ايستگاه اول گروه
 جاسك، سيري، جام، تربت اليگودرز، كيش، بيرجند،
 اردستان، ماهشهر، بندر چابهار، اوباتو، زرينه اردبيل،

 كه هستند كهنوج و زاهدان همدان، نوژه بستان، ابوموسي،
 الكتريكي ژيانر توليد جهت بادي انرژي از استفاده براي
  .مناسبند بسيار

 اميديه، سراوان، تبريز، بروجرد، هاي ايستگاه دوم گروه
 بيجار، روانسر، آبادان، بم، خاش، ايرانشهر، سردشت،
 سبزوار، بندرعباس، كرمان، زنجان، بوشهر، اهر، گلمكان،
 بجنورد، جلفا، ايالم، بابك، شهر سقز، سيرجان، بافت،
 بعضي يا سال هاي ماه بعضي در كه هستند، مالير و مشهد

 بادي برق انرژي توليد براي روز شبانه هاي زمان از
  .مناسبند
 بندرلنگه، اهواز، آباده، هاي ايستگاه سوم گروه

 فرودگاه گناباد، گلپايگان، بيرجند، قائن، فيروزكوه،
 ميانه، مراغه، الر، كرمانشاه، تهران، ژئوفيزيك همدان،
 اصفهان، شرق شهرضا، ،سراب سنندج، نهبندان، نايين،
 هاي زمان در كه هستند حيدريه تربت و تهران شيراز،

 كوچك مقادير در بادي برق توليد براي سال، از محدودي
  .مناسبند آب پمپاژ براي باد از استفاده و

 كه است كشور هاي ايستگاه ديگر شامل چهارم گروه
 و هستند پايين بسيار باد سرعت ساالنه متوسط داراي
 8 باالي باد سرعت با هاي زمان درصد نظر از ينهمچن
 بسيار مناطق واقع، در و دارند زيادي محدوديت گره

. نيستند مناسب باد انرژي از استفاده براي و هستند آرامي
 در بادي برق انرژي توليد شده، ذكر مطالب به توجه با

 زماني نظر از هم و مكاني پراكندگي نظر از هم ايران
  .است هميتا حايز بسيار
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