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ارزيابي توان باد در استان کردستان
بختيار محمدي

*

استاديار ،گروه آب و هواشناسی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،ايران
(دريافت ،93/5/1 :پذيرش نهايی)93/11/28 :

چکيده
در سالهاي اخير نيروي جنبشي باد به عنوان منبعي نوين و تمامنشدني از انرژي مورد توجه بسياري از کشورها قرار گرفته است.
اين پژوهش با هدف بررسي مقدار توان باد در استان کردستان انجام شد .براي انجام آن از دادههاي متغيرهاي سمت و تندي باد
هفت ايستگاه همديدي استان کردستان و همچنين  21ايستگاه مجاور استان از زمان تأسيس ايستگاههاي همديدي تا سال
 2005استفاده شد .ابتدا دادههاي سمت و تندي باد ايستگاههاي مورد مطالعه ( 28ايستگاه همديدي) به مؤلفههاي باد مداري و
نصفالنهاري تبديل شدند .با استفاده از اين دادهها ،مقدار باد مداري و نصفالنهاري براي  2068ياخته (به ابعاد تقريبي 3/7×3/7
کيلومتر مربع) در استان کردستان در هر روز به کمک ميانيابي به روش کريجينگ برآورد شد .نتايج حاصل از برآورد توان باد (با
استفاده از سه نوع توربين با شعاع چرخانه  15 ،10و  25متري) نشان داد که بر اساس توربينهاي با شعاع  10متر حداکثر
ميتوان تا  170هزار وات بر متر مربع در هر ياخته از استان انرژي توليد کرد؛ البته تنها مناطق محدودي از استان کردستان
(بهويژه زرينه اوباتو ،قروه و بيجار) توانايي توليد اين مقدار انرژي را دارند .بر اساس توربينهاي با شعاع چرخانه  15متري ،تقريب ًا
همين ناحيه ميتواند تا  370هزار وات بر متر مربع در هر ياخته از استان انرژي توليد کند .در نهايت با استفاده از توربينهاي با
شعاع چرخانه  25متري ،ميتوان تا بيش از  1ميليون وات بر متر مربع در هر ياخته انرژي توليد کرد.
واژههاي کليدي :اقليمشناسي کاربردي ،انرژيهاي تجديدپذير ،تندي باد ،جهت باد

 .1مقدمه
بادها به دليل نقشي که در انتقال کميتهاي فيزيکي و

فسيلي باشند.

هواشناختي جو دارند ،در بيشتر پژوهشهاي جوي مورد

سوختهاي فسيلي ،منبع اصلي تأمين انرژي در ايران

مطالعه قرار ميگيرند .عالوه براين نيروي حاصل از باد

هستند .به نظر ميرسد در دهههاي گذشته ،شيوة عرضه

به عنوان يکي از منابع جديد و تمامنشدني انرژي ،مورد

و مصرف اين منابع انرژي ،بر تصور نامحدودبودن آنها

توجه بسياري از کشورها قرار دارد ،زيرا توربينهاي

استوار بوده است .بنابراين مشکالت جدي در ارتباط با

بادي هيچگونه مواد آلودهکنندهاي را وارد اتمسفر

مقدار ،چگونگي و هزينة مصرف اين انرژيها در کشور

نميکنند و در نتيجه باعث توليد گازهاي گلخانهاي و

آشکار شده است .جديترين اقدامي که در جهت تنوع

باران اسيدي نميشوند .انرژي بادي به توان

استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير صورت گرفته

تجديدپذيري باد متکي است که البته اين انرژي هيچگاه

است ،به برنامههاي پنج سالة اول و دوم توسعة

تمام نخواهد شد .با توجه به مزاياي فراواني که انرژي

اقتصادي -اجتماعي جمهوري اسالمي ايران برميگردد

باد دارد ،استفاده از آن در بسياري از کشورها ،بهسرعت

که در آن مقرر شده بود که تا پايان دوره ،حدود 100

در حال گسترش است .بنابراين امروزه تالشهاي

مگاوات انرژي با استفاده از توان توربينهاي بادي

تحقيقاتي بر مشخصکردن چالشهاي پيشرو در زمينة

احداثشده در بخشهاي مختلف کشور توليد شود.

استفادة بيشتر از انرژي باد ،متمرکز شده است.

ايجاد دو نيروگاه  500کيلوواتي در منجيل و رودبار و

فناوريهاي انرژيهاي تجديدپذير ،منابع تجديدپذير

اقدام به نصب  27واحد ديگر به ظرفيت  10/1مگاوات،

انرژي را به شکلهاي مختلف انرژي تبديل ميکنند و

توسط مرکز تحقيقات و کاربرد انرژيهاي نو در

اين منابع ميتوانند جايگزين مناسبي براي سوختهاي

سازمان انرژي اتمي ايران از گامهايي است که در
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جهت نيل به آن اهداف بوده است .عالوه براين در مادة

منطقه بود.

 133قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسالمي

الکسم ( )2007در پژوهشي بيان کرد که انرژي

ايران ( ،)1390-1394به شرکت توانير و شرکتهاي

الکتريکي يکسوم مصرف انرژي در جهان را تأمين

وابسته و تابعة وزارت نيرو اجازه داده شده است تا به

ميکند .مصرف ساالنة انرژي الکتريکي جهان تقريباً 16

انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريدتضميني برق توليدي

تريليون کيلووات ساعت است .تقريباً  25درصد از اين

از منابع انرژيهاي پاک با اولويت خريد از بخشهاي

انرژي در اياالت متحده مصرف ميشود .بهطور متوسط

خصوصي و تعاوني اقدام کنند.

هريک از  6/5ميليارد نفر ساکن در کرة زمين در سال

توربينهاي بادي انرژي باد را ميگيرند و به انرژي

 2500کيلوواتساعت انرژي الکتريکي مصرف

الکتريکي تبديل ميکنند .سرمايه گذاري در صنعت

ميکنند .بيشتر انرژي الکتريکي توليدشده در جهان

انرژي باد به داليلي همچون ريسک پايين و در عين حال

توسط سوختهاي فسيلي و برق آبي تأمين ميشود.

بهره وري اجتماعي و اقتصادي ،سير صعودي را طي

تقريباً  17درصد توان الکتريکي جهان توسط اين

ميکند انرژي باد صنعتي است که براي حفظ خود به

انرژيها تأمين ميشود .سهم بسيار کوچکي (0/023

هزينه کرد سوختي زياد وابسته نيست و همچنين هزينه

درصد) از انرژي الکتريکي توسط انرژيهاي نو و

هاي عملکرد و پايداري آن نيز معموالً در ارتباط با

تجديدپذير باد و خورشيد تأمين ميشود.

مجموع سرمايه گذاريهاي صورت گرفته ،به خوبي

انجمن انرژي باد اياالت متحده امريکا()2008

قابل پيش بيني است و هزينه جانبي چنداني

برآورد کرده است که اگر تا سال  2030ميالدي سهم

ندارد(آفرينزاد .)1388 ،هزينة کم توليد اين انرژي

انرژي باد در جهان نسبت به کل انرژيهاي ديگر(بويژه

جوامع مختلف را بر آن داشته است که مطالعات

فسيلي) به  20درصد افزايش يابد ،ميزان هفت ميليون و

گستردهاي را براي شناسايي مکانهاي مستعد(بادخيز) و

ششصد هزار تن گاز دي اکسيد کربن کاهش پيدا مي-

برآورد توان توليد انرژي در مناطق مختلف انجام دهند.

کند و در طي سالهاي  2030تا  2050نيز کاهش اين

جاياکومار و همکاران ( )2001نقشة پتانسيل انرژي باد

گاز به حدود هفت ميليون و چهارصد هزار تن خواهد

منطقة تامي نادو در هندوستان را ترسيم کردند .مانوئل و

رسيد .افزايش  20درصد توليد انرژي بادي ميتواند

نلسون ( )2002روند روزانه ،ماهانه و ساالنة تنديهاي

جايگزين  50درصد از انرژيهاي حاصل شده از

باد در يک ناحيه را براي کسب انرژي مطالعه کردند.

گازهاي طبيعي و  18درصد زغال سنگ شود.

آنها معتقدند که تندي باد بين  4تا  25متر بر ثانيه

دريدن ( )2008تأثيرات بالقوة تغيير اقليم را روي

ميتواند در توليد انرژي بادي استفاده شود .اگرچه بدون

منابع انرژي باد در ايالت اوکالهما بررسي کرد .تأکيد

تداوم و پيوستگي وزش باد در يک مکان ،توليد انرژي

وي در اين مطالعه ،مقدار انرژياي بود که در صورت

بادي مقرونبهصرفه و امکانپذير نخواهد بود.

وجود تغييرات اقليمي ميتواند از باد به دست آيد .نتايج

باسل و بيربوس ( )2004معتقدند که در برخي

اين تحقيق نشان داد که تندي بادها در اين ايالت به

سواحل با توجه به اينکه نسيم دريا و نسيم خشکي اغلب

استثناي فصل پاييز روند افزايشي نشان داده است.

بهطور منظم در جريان است ،امکان احداث مزارع بادي

بنابراين ميتوان افزايش انرژي توليدشده را براي آينده

در آنها فراهم است .جور و همکاران ( )2005با

در اين ايالت انتظار داشت.

بهرهگيري از آمارههاي تابع توزيع ويبول و محاسبة

کيث و همکاران ( )2011نقش و تأثيرات استفادة

متوسط تندي باد ،نقشة پهنهبندي پتانسيل انرژي باد

بزرگمقياس از توان باد را روي تغيير اقليم در سطح

منطقة البرادور کانادا را تهيه کردند .يافتههاي آنها

محلي و جهاني بررسي کردند .نتايج تحقيق آنها نشان

حاکي از پتانسيل باالي انرژي باد در جنوب شرقي

داد که استفادة وسيع از انرژي باد (به دليل کاهش گسيل
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گازهاي گلخانهاي بهويژه دياکسيدکربن) نقش درخور

انرژي باد در مناطق روستايي ايران را با استفاده از آمار

توجهي در کاهش تأثيرات تغيير اقليم سطح زمين دارد.

هواشناسي سهساعته مطالعه کرد .در نهايت بخشهايي از

راسموسن و همکاران ( )2011نيز چالشها و

ايران را شناسايي کرد که پتانسيل بااليي از نظر تندي باد

فرصتهاي تغيير اقليم و تأثيرات آن را روي انرژي باد

در ارتفاع  10متري و  40متري داشتند .کاوياني ()1374

در کاليفرنيا بررسي کردند .آنها معتقدند که تغيير اقليم

ضمن بررسي انواع توربينهاي بادي و مقدار انرژي باد

در آينده ،توزيع فضايي و زماني تندي باد را به همراه

و تندي الزم براي توليد برق بادي ،با استفاده از آمار

تأثيرات آن بر توليد برق دگرگون خواهد ساخت.

پنجسالة باد ( 1981تا  )1985در ايستگاههاي همديدي

پيشبيني جهت و تندي اين تغييرات موضوع مطالعات

کشور ،به ارزيابي پتانسيل انرژي باد در ايران پرداخت.

بسياري است.

نتايج تحقيق وي نشان داد که در کل کشور ،ايستگاه

دلوچي و جاکوبسن ( )2011و جاکوبسن و دلوچي

زابل (منطقة سيستان) بهترين وضعيت را براي احداث

( ،)2011امکانسنجي استفاده از انرژيهاي نوين در

مزارع بادي دارد و پس از آن سواحل و جزاير جنوبي

اياالت متحده آمريکا را در دو تحقيق جداگانه بررسي

ايران براي اين امر مناسب هستند؛ البته وي اشاره کرده

کردند .در بخش اول اين تحقيق آنها انرژيهاي نوين و

است که برخي مناطق کوچک و محدود ،مانند

تجديدپذير (باد ،آب و خورشيد) را معرفي و توصيف

درههاي باريک (درة منجيل) هم براي توليد برق بادي

کردند .در بخش دوم ،روشهاي نظارت بر تغييرپذيري

مناسب هستند که بايد شناسايي شده و مورد

هرکدام از اين منابع انرژي ،در استفادة مطلوبتر و

بهرهبرداري قرار گيرند.

تأمين انرژي مورد نياز مطرح شد .آنها معتقدند که

عزتيان و بهيار ( )1382مقدار انرژي بالقوة باد را در

هزينة توليد انرژي در هرکدام از منابع باد ،آب و

پهنههاي اقليمي مختلف ايران جهت طراحي و

خورشيد در آينده مشابه هزينة امروزي آن خواهد بود.

بهکارگيري منابع انرژي پاک بررسي کردند .نتايج

به عبارت ديگر در آينده نيز شاهد افزايش هزينة توليد

تحقيق آنها نشان داد که در ايران فراواني بادهايي با

انرژيهاي نوين و تجديدپذير نخواهيم بود .در ادامه

تندي بين  5تا  15متر در حد مناسبي است و استفاده از

معتقدند که موانع تبديل صددرصد انرژي باد ،آب و

توربينهاي کوچک با تندي آستانة پايين در برخي نقاط

خورشيد در گسترة جهاني بيشتر سياسي و اجتماعي بوده

ايران امکانپذير است؛ البته در اغلب شهرهاي ايران

و نقش فناوري و اقتصاد در اين زمينه کم است .بنابراين

بهويژه در مرکز و شرق ايران ساعات باد آرام بيشتر از 50

با حل مشکل اجتماعي و سياسي ميتوان از انرژيهاي

درصد بوده و ساعات آفتابي زيادي دارند.

نوين نهايت استفاده را برد.

عبدلي و همکاران ( )1388مکانهاي مناسب براي

ياکوبسن ( )2012باورها و واقعيتهايي را که در

نصب توربينهاي بادي در استان آذربايجان شرقي را از

حال حاضر دربارة انرژيهاي نوين باد ،آب و

طريق تعيين چگالي انرژي باد نسبت به ارتفاع و درجة

خورشيدي وجود دارد ،بررسي کرد .ابتدا هر کدام از

حرارت شناسايي کردند .نتايج تحقيق آنها نشان داد

باورها را مطرح و سپس داليل علمي و منطقي براي رد

که ايستگاههاي سهند و جلفا داراي فراواني قابل

يا تأييد هر کدام از آنها ارائه ميکند .يکي از باورهايي

مالحظهاي در بادهاي با تندي بيشتر از  5متر بر ثانيه بوده

که مطرح شده اين است که انرژيهاي نوين و

و از نواحي پر باد و مناسب براي ايجاد پارکهاي بادي

تجديدپذير به هيچ وجه جوابگوي نياز جوامع انساني

محسوب ميشوند .گندمکار ( )1388انرژي پتانسيل باد

نيست و عالوه براين هزينة توليد اين فناوري بسيار بيشتر

در ايران را مطالعه کرد .براساس يافتههاي اين پژوهش

از هزينة توليد در انرژيهاي فسيلي است.

ايستگاههاي همديدي از نظر تندي باد در چهار گروه

کُرد ( )1370پتانسيلهاي محلي و ظرفيتهاي بالقوة

مختلف قرار ميگيرند؛ گروه اول در بيشتر زمانهاي
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سال توان بادخيزي زيادي دارند ،گروه دوم در برخي از

داراي بيشترين و ايستگاه کامياران داراي کمتترين طتول

زمانهاي سال ،در بخشهايي از شبانهروز توان بادخيزي

دورة آماري دادههاي هواشناسي هستند .در ايتن تحقيتق

زيادي دارند ،گروه سوم در زمانهاي محدودي از سال

هفتتت ايستتتگاه همديتتدي ستتنند  ،ستتقز ،زرينتته اوبتتاتو،

توان بادخيزي دارند و گروه چهارم در طول سال توان

بيجار ،قروه ،مريوان و بانه بتا توجته بته طتول دورة آمتار

بادخيزي درخور توجهي ندارند.

بيشتر و کامل بودن اطالعتات متغيرهتاي متورد نيتاز ،بته

سعيدي و همکاران ( )1390پتانسيل انرژي باد در
استان خراسان شمالي را مطالعه کردند .نتايج اين تحقيق

عنوان ايستگاههاي نمونه متورد مطالعتة استتان کردستتان
براي تجزيه و تحليل انتخاب شدند (شکلهاي  1و .)2

نشان داد که چگالي توان باد در ارتفاع  30و  40متر

در بررسي وضعيت باد استان کردستان از دادههاي

براي شهر بجنورد به ترتيب  200و  250وات بر مترمربع

سه ساعتة متغيرهاي تندي و جهت باد در ايستگاههاي

است .همچنين چگالي توان باد براي شهر اسفراين در

همديدي استان کردستان و برخي ايستگاههاي مجاور

ارتفاعهاي يادشده به ترتيب  200و  300وات بر

استان (جدول  )1استفاده شد .بهکارگيري دادههاي

مترمربع است .آنها معتقدند که ايجاد مزارع بادي در

سهساعته با هدف تحليلهاي دقيقتر و شناخت هرچه

اين دو شهر امکانپذير است.

بيشتر از رفتار زماني و مکاني باد در منطقه بود .اما

بررسي تحقيقات نشان داد که برخي از آنها نواحي

انتخاب ايستگاههاي مجاور استان کردستان و

بادخيز و برخي ديگر پتانسيل و امکانسنجي احداث

دخالتدادن آنها در اين پژوهش نيز به سبب نيازي بود

توربينهاي بادي براي توليد انرژي را در مناطق مختلف

که به پهنهبندي باد در استان کردستان وجود داشت.

بررسي کرده بودند؛ البته در اين ميان محققاني نيز با ديد

عوامل بسياري بر ويژگيهاي باد تأثير ميگذارند .عالوه

آماري ،روند تغييرات باد را به عنوان متغيري اقليمي

بر نقش عوامل همديدي ،تغييرات مکاني باد به دليل

مورد توجه قرار دادهاند .به هرحال تمام اين تحقيقات

تأثيرپذيري آن از عوارض سطح زمين بسيار زياد است.

بهنوعي در جهت شناخت هرچه بيشتر رفتار زماني و

بنابراين قضاوت در چنين تحقيقاتي بر مبناي چند

مکاني اين متغير مهم اقليمي جهت استفاده از اين نوع

ايستگاه شايد نتواند واقعيت اين متغير را در منطقه نشان

انرژي در بخشهاي مختلف کرة زمين انجام شدهاند.

دهد .بنابراين در اين پژوهش براي برآورد انرژي باد در

استان کردستان با توجه به شرايط آبوهوايي آن ،از

استان کردستان ،ايستگاههاي واقع در استان و همچنين

مصرفکنندگان عمدة سوختهاي فسيلي به شمار

مجاور آن استفاده شد (جدول .)1

ميآيد .مشکالت ناشي از تهيه و تأمين منابع انرژيهاي
فسيلي و مصرف زياد آن در استان از يک سو و مزاياي
فراوان انرژي حاصل از باد به ديگر انرژيها بهويژه
انرژيهاي فسيلي از سوي ديگر ،توجه به انرژيهاي نو
و تجديدپذير و مطالعة هرچه بيشتر دربارة آن را توجيه
ميکند .در اين پژوهش توان توليد انرژي باد و
امکانسنجي استفاده از اين انرژي در استان کردستان،
ارزيابي شد.
 .2داده و روششناسي
استان کردستان در غرب ايران قرار گرفته است و هشتت
ايستگاه همديدي دارد که در ميان آنها ايستگاه ستنند

شکل  .1موقعيت جغرافيايي استان کردستان.
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شکل  .2پراکندگي ايستگاههاي همديدي استان کردستان.
جدول  .1ايستگاههاي مورد استفاده براي ميانيابي باد در استان کردستان.
عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي

(درجه)

(درجه)

سنندج

35:20

47

1373

سقز

36:15

46:16

1523

1961-2005

بيجار

35:53

47:37

1883

1987-2005

قروه

35:10

47:48

1906

1989-2005

زرينه

36:4

46:55

2143

1989-2005

مريوان

35:31

46:12

1287

1992-2005

بانه

36

45:54

1600

1999-2005

بناب

37:20

46:04

1290

1999-2005

اسالمآباد غرب

34:07

46:28

1349

1987-2005

همدان -فرودگاه

34:52

48:32

1741

1976-2005

همدان -نوژه

35:12

48:43

1680

1951-2005

کنگاور

34:30

47:59

1468

1987-2005

کرمانشاه

34:21

47:09

1319

1951-2005

خدابنده

36:07

48:35

1887

1994-2005

مهاباد

36:46

45:43

1385

1985-2005

ماهنشان

36:46

47:40

1282

2001-2005

مراغه

37:24

46:16

1478

1983-2005

مياندوآب

36:58

46:06

1300

2002-2005

ميانه

37:27

47:42

1110

1987-2005

نقده

36:57

45:25

1338

2001-2005

نهاوند

34:09

48:25

1681

1996-2005

روانسر

34:43

46:39

1380

1988-2005

سرارود

34:20

47:18

1362

1989-2005

سردشت

36:09

45:30

1670

1986-2005

سرپلذهاب

34:27

45:52

545

1986-2005

تکاب

36:23

47:07

1765

1986-2005

تويسرکان

34:33

48:26

1783

2003-2005

زنجان

36:41

48:29

1663

1955-2005

نام ايستگاه

ارتفاع از سطح دريا (متر)

طول دورة مورد مطالعه (سال)
1961-2005

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،2تابستان 1394

328

ميانگين بلندمدت مؤلفههاي باد مداري و نصفالنهاري
محاسبه شد.
k

i

fU
i

n 1

()3

n

U ltm 

k

fV

i i

n 1

()4

n

V ltm 

که در روابط باال  U ltmو  ، V ltmبه ترتيب ميانگين
شکل  .3موقعيت ايستگاههاي همديدي استان کردستان و ايستگاههاي
مورد استفاده در استانهاي مجاور.

بنابراين براي بررسي تندي و جهت باد (يا هر متغير
ديگر) در يک مکان و پهنهبندي آن ،داشتن دادههاي
متغيرهاي نواحي مجاور ،به برآورد و ارزيابي درست
منطقة مورد مطالعه کمک بسيار زيادي ميکند .به همين
دليل از دادههاي سمت و تندي باد ايستگاههاي مجاور
استان نيز کمک گرفته شد (شکل .)3
به کمک دادههاي متغيرهاي تندي و جهت باد
ايستگاههاي مورد مطالعه ( 28ايستگاه) در هشت نوبت
ديدباني در طول روز از بدو تأسيس تا سال ،2005
پايگاه دادهاي در نرمافزار متلب ايجاد شد .ابتدا دادههاي
تندي و جهت باد در هر کدام از ايستگاههاي مورد
مطالعه به مؤلفههاي باد مداري و نصفالنهاري تبديل
شدند (روابط  1و .)2
()1

)U  F  sin (D  3.1416 /180

()2

)V  F cos (D  3.1416 /180

بلندمدت مؤلفههاي باد مداري و نصفالنهاري؛ ، f i
فراواني iاُم مشاهدات ، U i ،مقدار iاُمين مشاهدة مؤلفة
باد مداري ، V i ،مقدار iاُمين مشاهدة مؤلفة باد
نصفالنهاري و  ، nتعداد کل فراوانيها (مشاهدات)
است.
سرانجام دو پايگاه داده از مؤلفههاي باد مداري و
نصفالنهاري به اندازههاي  28×365ايجاد شد .در هر
دو ماتريس ( 28تعداد سطرهاي ماتريس) تعداد
ايستگاههاي مورد مطالعه و  365نيز در يکي از پايگاه
دادهها ،ميانگين بلندمدت مؤلفة باد مداري و در پايگاه
دادة ديگر ،ميانگين بلندمدت مؤلفة باد نصفالنهاري
است .در ادامه براي هر روز تقويمي بايد نقشههاي باد
مداري و نصفالنهاري ترسيم شود .براي ترسيم
نقشههاي يادشده به ميانيابي متغيرها در منطقة مورد
مطالعه نياز بود .بنابراين براي هر روز با استفاده از
ميانگين بلندمدت مؤلفههاي باد مداري و نصفالنهاري
 28ايستگاه ،ميانيابي به روش کريجينگ در محدودة
مورد مطالعه صورت گرفت.

در رابطههاي باال  ، Uمؤلفة باد مداري ، V ،مؤلفة

در جريان ميانيابي ،منطقة مورد مطالعه به 7700

باد نصفالنهاري ، F ،تندي باد و  ، Dجهت باد است.

ياخته با ابعاد تقريبي  3/7×3/7کيلومترمربع تبديل شد.

روابط  1و  2براي تندي و جهت باد تمام ايستگاهها در

بنابراين براي هر کدام از مؤلفههاي باد مداري و

هشت نوبت ديدباني به وقت گرينويچ (ساعتهاي صفر،

نصفالنهاري ،ماتريسي به اندازة  7700*365فراهم شد

سه ،شش ،نه ،دوازده ،پانزده ،هجده و بيستويک)

که  7700تعداد ياختههاي بهدستآمده در کل منطقة

اعمال شد .بنابراين از مؤلفههاي باد مداري و

مورد مطالعه و  365نيز ميانگين بلندمدت مؤلفههاي باد

نصفالنهاري بهدستآمده از اين روابط نيز پايگاه

مداري و نصفالنهاري است .از مجموع تمام ياختههاي

دادهاي فراهم شد .باتوجه به نابرابري طول دورة آماري

مشخصشده در محدودة مورد مطالعه (شکل 2068 )3

ايستگاههاي مورد مطالعه ،در جهت رفع اين مشکل،

ياخته در استان کردستان قرار داشتند .بنابراين براي

ارزيابي توان باد در استان کردستان
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پهنهبندي 2068 ،ياختة درون استان کردستان استخرا و

پره از توربين) است .در يک طبقهبندي قطر چرخانة

پايگاه دادهاي براي مؤلفههاي باد مداري و همچنين باد

توربينهاي بادي به سه دسته تقسيم شده است :کوچک

نصفالنهاري به ابعاد  2068*365ياخته فراهم شد .در

با قطر کمتر از  20متر ،متوسط با قطر 20تا  45متر و

اين دو ماتريس  ،365تعداد روزهاي يک سال بوده و

بزرگ با قطر بيشتر از  45متر (انجمن مهندسي باد آلمان،

مقادير آنها ،ميانگين بلندمدت هر متغير است و 2068

 .)1991در اين پژوهش براي توربينهاي بادي با شعاع

نيز تمام ياختههاي واقع در استان کردستان هستند که از

چرخانة  15 ،10و  25متر (قطر چرخانة  30 ،20و 50

اين پس جايگزين ايستگاههاي همديدي استان کردستان

متري) ،توان باد برآورد شد.

خواهند شد .براي هر ياخته توان باد بايد محاسبه شود.
براي تبديل مؤلفههاي باد مداري و نصفالنهاري
محاسبهشده در  2068ياخته واقع در استان کردستان،
سرانجام بايد مؤلفههاي مداري و نصفالنهاري باد به
تندي و جهت باد (زاوية وزش) تبديل شوند:
()5

M  (U 2  V 2 )1 2

()6

  90   (360  C). tan 1 (V U )   0

M

تندي باد برحسب متر بر ثانيه و  U,Vبه ترتيب

مؤلفههاي باد نصفالنهاري و باد مداري هستند .در
رابطة ()6

اگر  U  0آنگاه 0  180

صورت  0  0

و در غير اين

خواهد بود C .عبارت است از زاوية

تمام صفحه ) ( ( C  360  2 radianاستول.)1999 ،
با استفاده از رابطة ( )5تندي باد در هر ياخته
برحسب متر بر ثانيه برآورد شد .براي برآورد توان باد
عالوه بر تندي باد ،چگالي هوا و نوع توربين نيز
تأثيرگذار است .يک توربين بادي انرژي خود را از
تبديل نيروي باد به گشتاور (نيروي چرخش) به دست
ميآورد .اين نيرو روي تيغههاي چرخانه ( )Rotorاثر
گذاشته و در نهايت به انرژي الکتريکي (برق) تبديل
خواهد شد .بنابراين مقدار انرژي که باد ميتواند به
تيغههاي چرخانه منتقل کند ،به چگالي هوا ،سطح يا
مساحت چرخانه و تندي باد بستگي دارد .در اين
پژوهش توان و انرژي باد براساس رابطة زير برآورد شد:
()7

1
 ( r 2 )v 3
2

P

 .3نتايج و بحث
 .1 .3نواحي بادخيز استان کردستان
با تحليل خوشهاي روي دادههاي مؤلفههاي باد مداري و
نصفالنهاري در  2068ياخته واقع در استان کردستان،
شش ناحية بادخيز در منطقة مورد مطالعه مشخص شد.
موقعيت و وسعت هر کدام از نواحي بادخيز در شکل 4
و همچنين برخي ويژگيهاي آماري آنها در جدول 2
آمده است؛ البته در اين پژوهش شناخت نواحي بادخيز
به عنوان هدف نهايي مطرح نبوده است و نواحي
بهدستآمده براي شناخت هر چه بيشتر ويژگيهاي باد
در استان کردستان مطالعه شده است.
 .1 .1 .3ناحية اول
اولين ناحية بادخيز در استان کردستان ،بخش وسيعي از
شهرستانهاي مريوان ،سروآباد ،سنند و کامياران را در
بر ميگيرد .حدود  21/4درصد از استان کردستان در
اين ناحيه واقع شده است و از نظر وسعت دومين ناحيه
محسوب ميشود .تندي باد در اين ناحيه به مقدار
درخور توجهي از ديگر نواحي بادخيز استان کمتر است،
به طوري که ميانگين تندي باد در اين ناحيه حدود 1/1
متر بر ثانيه است .همبستگي تندي باد درونگروهي
ياختههايي که در اين ناحيه قرار دارند ،حدود  55درصد
است (شکل  4و جدول .)2
 .2 .1 .3ناحية دوم

که در آن ، P ،توان باد اندازهگيريشده بر حسب وات

دومين ناحية بادخيز در استان کردستان ،نوار باريکي را

(  ،  ،) Wچگالي هوا (کيلوگرم در هر مترمکعب)،

شامل ميشود که تقريباً از جنوب به سمت شمال و

 ، vتندي باد بر حسب متر بر ثانيه ،  ،عدد پي

سپس شمال شرق کشيده شده است .عالوه بر اين بخش

( )3/1415و  ، rشعاع چرخانه برحسب متر (طول يک

کوچکي از جنوب شرق استان نيز در اين ناحيه قرار
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دارد .حدود  14/6درصد از استان کردستان در اين ناحيه

جدول .)2

واقع شده است .تندي متوسط باد اين ناحيه  4متر بر ثانيه

 .6 .1 .3ناحية ششم

است .کمترين ميزان همبستگي درونگروهي ياختههاي
نواحي بادخيز در اين ناحيه ( 50درصد) ديده ميشود
(شکل  4و جدول .)2
 .3 .1 .3ناحية سوم
سومين ناحية بادخيز در استان کردستان ،به صورت چند
بخش جداگانه در اطراف شهرستانهاي سنند  ،مريوان،
سقز و بيجار قرار دارد .حدود  19درصد از استان
کردستان در اين ناحيه واقع شده است و از نظر وسعت
نيز سومين ناحيه محسوب ميشود .پس از ناحية اول ،اين
ناحيه از کمترين مقدار تندي باد برخوردار است ،به
طوري که ميانگين تندي باد در اين ناحيه حدود  2/3متر
بر ثانيه است .همبستگي ياختههايي که در اين ناحيه قرار
دارند 57 ،درصد است (شکل  4و جدول .)2

بادخيزترين ناحيه در استان کردستان ،ناحية ششم است.
اين ناحيه بهطور مشخص منطقة زرينه اوباتو را شامل
ميشود .کموسعتترين ناحية بادخيز استان است (2/6
درصد از وسعت استان را در بر دارد) اما متوسط تندي
باد در اين ناحيه ( 7/7متر بر ثانيه) به مقدار چشمگيري
بيش از ساير نواحي بادخيز استان کردستان است.
بيشترين ضريب همبستگي درونگروهي نواحي بادخيز
استان کردستان مربوط به اين ناحيه است .در واقع
همبستگي  90درصد ياختههاي واقع در اين ناحيه ،منطقة
همگني را ايجاد کرده است که با اطمينان باال ميتوان
گفت که بهطور مشخص ناحية ششم ،بادخيزترين ناحيه
در استان است (شکل  4و جدول .)2
هر شش ناحية بادخيز استان کردستان از نظر جهت
باد تفاوت چنداني با يکديگر ندارند و به طور کلي باد

 .4 .1 .3ناحية چهارم

غالب در بيشتر موارد داراي جهت جنوب غربي است.

چهارمين ناحية بادخيز در استان کردستان ،بخش وسيعي

اما از نظر تندي باد تفاوت قابلتوجهي در ميان نواحي

از شهرستانهاي بيجار و قروه و نواحي اطراف زرينه

بادخيز وجود دارد .در استان کردستان زرينه اوباتو و

اوباتو را در بر ميگيرد .وسعت اين ناحيه حدود 28/5

بخشهاي مجاور آن (ناحية ششم) از بيشترين تندي باد

درصد است و از اين جهت وسيعترين ناحية باد در استان

( 7/7متر بر ثانيه) برخوردارند و در جهات مختلف

کردستان است .نکتة شايان توجه اين است که تندي باد

جغرافيايي تندي باد کاهش داشته است .روند کاهش

نيز در اين ناحيه وسيع چشمگير بوده و حدود  5/3متر بر

تندي باد به سمت سنند و مريوان (ناحية اول) بسيار

ثانيه است .همبستگي درونگروهي ياختههايي که در

شديد بوده تاجايي که در اين بخش تندي باد به حدود

اين ناحيه قرار دارند ،حدود  55درصد است (شکل  4و

 1/1متر بر ثانيه رسيده است .با اين حال از زرينه اوباتو به

جدول .)2

سمت بيجار و قروه (ناحية چهارم) ،تندي باد اندکي

 .5 .1 .3ناحية پنجم
از نظر جغرافيايي ،پنجمين ناحية بادخيز استان کردستان،
تقريباً شامل تمام شهرستان بانه و بخشهاي بسيار

( 5/3متر بر ثانيه) کاهش يافته است .در نهايت از زرينه
اوباتو به سمت بيجار و قروه ،تندي باد بيشتر از ديگر
نواحي استان کردستان است (شکل .)4

کوچکي از شهرستانهاي مريوان و سقز است .وسعت

 .7 .1 .3برآورد توان باد در استان کردستان

اين ناحيه حدود  14درصد از استان کردستان است و

نتايج برآورد توان باد براساس توربينهايي با شعاع

پس از ناحية ششم ،کموسعتترين ناحيه به شمار

چرخانة  10متري نشان داد که استان کردستان از نظر

ميآيد .ميانگين تندي باد در اين ناحيه حدود  3متر بر

توان باد ،به چهار ناحيه تقسيمپذير است (شکل  .)5ناحية

ثانيه است .پس از ناحية دوم ،همبستگي درونگروهي

اول بخشهاي زيادي از استان ( 71/3درصد) را در بر

اين ناحيه با  51درصد ،کمترين مقدار است (شکل  4و

ميگيرد .در اين ناحيه توان باد کمتر از  20هزار وات بر
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مترمربع در هر ياخته است .اين ناحيه شامل سنند ،

استان کردستان) به عنوان ناحية سوم مشخص شده است.

مريوان ،بانه ،سقز و بخشهايي از شمالشرق استان

توان توليد انرژي در اين ناحيه از  200هزار تا تقريباً 370

کردستان است .در ناحية دوم ،توان باد بين  20هزار تا

هزار وات بر مترمربع در هر ياخته است (شکل  6و

 50هزار وات بر مترمربع در هر ياخته افزايش پيدا کرده

جدول .)4

است .با اين حال مساحت اين ناحيه حدود  25درصد از
سطح استان کردستان است .اين ناحيه شامل بيجار و
نواحي اطراف ايستگاههاي همديدي قروه و زرينه اوباتو
است .ناحية سوم ،حدود  3درصد از استان را در بر دارد
و توان انرژي باد در اين ناحيه بين  50هزار تا  100هزار
وات بر مترمربع در هر ياخته است .ايستگاه همديدي
قروه و مناطق مجاور آن و همچنين مناطق اطراف
ايستگاه همديدي زرينه اوباتو در اين ناحيه قرار دارند.
اما در ناحية چهارم ،توان باد بيش از  100هزار وات
است و حداکثر مقدار انرژي که باد ميتواند در اين
ناحيه توليد کند ،کمتر از  170هزار وات بر مترمربع در

شکل  .4نواحي اصلي بادخيز استان کردستان.

هر ياخته است .ناحية چهارم با اينکه بادخيزترين منطقة
استان است اما مساحت کمتر از  1درصد را شامل
ميشود (جدول  .)3در يک نگاه کلي ميتوان گفت که
توان باد بر اساس توربينهاي با شعاع چرخانة  10متري
تنها در بخش محدودي از استان کردستان صرفة
اقتصادي دارد.
اگر شعاع چرخانة توربين بادي  15متر باشد ،توان
باد به مقدار شايان توجهي در تمام استان افزايش پيدا
ميکند .در واقع با همان تندي و همان چگالي باد ،تغيير
شعاع چرخانه به  15متر باعث توليد انرژي بهمراتب
بيشتري در سطح استان خواهد شد .نتايج برآورد توان

شکل  .5برآورد توان باد (وات بر مترمربع) با استفاده از توربينهاي با
شعاع چرخانة  10متري در استان کردستان.

باد براساس توربينهايي با شعاع  15متر نشان داد که
 95/2درصد از استان (شامل سنند  ،مريوان ،بانه ،سقز،
بيجار و اطراف قروه) کمتر از  100هزار وات انرژي
ميتوانند توليد کنند .اين مقدار در مقايسه با چرخانه به
شعاع  10متر بسيار درخور توجه است .ايستگاه قروه و
مناطق محدودي از اطراف آن و همچنين نواحي مجاور
ايستگاه همديدي زرينه اوباتو (در مجموع حدود 3/7
درصد از استان کردستان) ميتوانند بين  100هزار تا
 200هزار وات انرژي توليد کنند .در نهايت ايستگاه
زرينه اوباتو و مناطق اطراف آن (حدود  1/1درصد از

شکل  .6برآورد توان باد (وات بر مترمربع) با استفاده از توربينهاي با
شعاع چرخانة  15متري در استان کردستان.
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جدول  .2ويژگيهاي آماري نواحي بادخيز در استان کردستان.
نواحي اصلي بادخيز استان کردستان

ناحية1

ناحية2

ناحية3

ناحية4

ناحية5

ناحية6

مساحت ناحيه (درصد)

21/4

14/6

19

28/5

14

2/6

ميانگين تندي باد (متر بر ثانيه)

1/1

4

2/3

5/3

3

7/7

ميانگين جهت وزش باد (درجه)

221

217

216

214

215

225

همبستگي درونگروهي

%55

%50

%57

%55

%51

%90

ضريب تغييرپذيري باد (درصد)

61/7

62/6

58/4

63/6

70/8

61/8

جدول  .3توان باد در استان کردستان با استفاده از توربينهاي بادي با شعاع چرخانة  10متري.
نواحي اصلي توان باد استان کردستان

ناحية1

ناحية2

ناحية3

ناحية4

مساحت ناحية همتوان باد (درصد)

71/3

25

3

0/7

کمتر از 20000

20001-50000

50001-100000

100001-161700

ميانگين بلندمدت توان باد در هر
ياخته (وات بر مترمربع)

جدول  .4توان باد در استان کردستان با استفاده از توربينهاي بادي با شعاع چرخانة  15متري.
نواحي اصلي توان باد استان کردستان

ناحية1

ناحية2

ناحية3

مساحت هر ناحية بادخيز استان کردستان (درصد)

95/2

3/7

1/1

کمتر از 100000

100001-200000

200001-363700

ميانگين بلندمدت توان باد در هر ياخته (وات بر متر مربع)

جدول  .5توان باد در استان کردستان با استفاده از توربينهاي بادي با شعاع چرخانة  25متري.
نواحي اصلي توان باد استان کردستان

ناحية1

ناحية2

ناحية3

مساحت هر ناحية بادخيز استان کردستان (درصد)

89/2

9/5

1/3

کمتر از 200000

200001-500000

500001-1011000

ميانگين بلندمدت توان باد در هر ياخته (وات بر متر مربع)

شکل  .7توان باد(وات بر مترمربع) با استفاده از توربينهاي با شعاع چرخانة  25متري در استان کردستان.

ارزيابي توان باد در استان کردستان

333

توربينهايي با شعاع چرخانة  25متر جزو توربينهاي

دارند و برخي ديگر تا چند دهة آينده به پايان خواهند

بزرگ طبقهبندي ميشوند .در وضعيتي که نياز شديد به

رسيد .در ميان اين منابع ،انرژي ناشي از تابش خورشيد

انرژي وجود دارد ،اغلب اين نوع توربينها متناسب با

(انرژي خورشيدي) و انرژي باد از ثبات بيشتري

تندي باد در هر منطقه نصب ميشوند .براساس چنين

برخوردارند .بنابراين امروزه جوامع با توجه به

توربينهايي نيز توان باد در استان کردستان برآورد

تواناييهاي محيطي و فناورياي که در اختيار دارند ،به

گرديد .نتايج برآورد توان باد با استفاده از توربينهاي

دنبال جايگزينکردن منابع نوين انرژي هستند .از اين رو

باد با شعاع چرخانة  25متري نشان داد که بيشتر

تحقيقات بسياري در راستاي هموارسازي استفاده از اين

بخشهاي استان کردستان ( 89/2درصد) با چنين

نوع انرژيها در حال اجراست .در واقع اين تحقيقات با

توربينهايي کمتر از  200هزار وات بر مترمربع انرژي

هدف شناسايي مناطق مساعد و برآورد توان توليد

توليد ميکنند .در نگاه اول شايد بتوان گفت که اين

انرژيهاي مختلف (به عنوان مثال باد ،خورشيد و اموا

مقدار انرژي هم زياد است ،اما با توجه به هزينة زياد

دريا) ،اولين گام اساسي را در جايگزيني منابع نوين

نصب ،نگهداري و تهيه و تجهيز چنين توربينهاي

انرژي به جاي سوختهاي فسيلي برميدارند .پژوهش

بزرگي ،توان  200هزار وات نميتواند قابل قبول باشد.

حاضر نيز با هدف شناسايي توان باد در سطح استان

در ناحية دوم که حدود  9/5درصد از استان

انجام شد.

کردستان را شامل ميشود (قروه و بخشهاي مجاور

در اين پژوهش از دادههاي سهساعته متغيرهاي باد

ايستگاه همديدي زرينه اوباتو) ،توان باد بين  200هزار تا

(تندي و جهت باد) ايستگاههاي همديدي استان

 500هزار وات بر مترمربع در هر ياخته برآورد شده

کردستان(هفت ايستگاه) و برخي ايستگاههاي مجاور

است .اين ناحيه در موارد قبل (شعاع چرخانة  10و 15

استان ( 21ايستگاه) از زمان تأسيس تا سال  2005استفاده

متري) نيز تقريباً بهعنوان مناطق با توان باالي توليد انرژي

شد .پس از اجراي ميانيابي باد در استان کردستان (به

مشخص شده بودند؛ اما مهمترين ناحية توان باد (ناحية

کمک  28ايستگاه داخل و خار از مرز سياسي استان

سوم) در استان کردستان ،زرينه اوباتو و مناطق محدودي

کردستان) توان باد در  2068ياخته از استان کردستان

از اطراف آن است ( 1/3درصد از استان کردستان) .اين

برآورد شد؛ البته براي برآورد توان باد ،آگاهي از مقدار

ناحيه توان توليد انرژي بين  500هزار تا بيش از  1ميليون

چگالي هوا و تندي باد در هر ياخته ضروري است.

وات بر متر مربع را دارد .اين مقدار انرژي ميتواند در

عالوه براين ،توان باد در هر مکان تابعي از شعاع چرخانه

تأمين انرژي منطقه نقش مهمي داشته باشد (شکل  7و

(پرة توربين) نيز هست .بنابراين ابتدا چگالي هوا براي هر

جدول .)5

ياخته محاسبه شد .سپس با توجه به تندي باد برآوردشده
در هر ياخته (با استفاده از ميانيابي کريجينگ) براي

 .4نتيجهگيري

توربينهاي مختلف با شعاع چرخانة  15 ،10و  25متري،

افزايش جمعيت ،مصرفگرايي ،نياز روزافزون جوامع

توان باد در سطح استان کردستان محاسبه شد .سپس

به انرژي ،محدوديت و مشکالت ناشي از سوختهاي

نتيجة برآورد توان باد با استفاده از توربينهاي مورد

فسيلي و عوامل بسيار ديگر ،باعث شده است تا انسان به

بررسي بهصورت نقشههايي ارائه شد.

دنبال يافتن منابع جديد انرژي باشد .از مهمترين راههاي

نتايج کلي اين پژوهش نشان داد که براساس

رسيدن به توسعة پايدار در هر جامعه دستيابي به منابع

توربينهاي با شعاع  10متر حداکثر ميتوان تا  170هزار

انرژي تقريباً دائمي و عالوه بر آن نداشتن آثار

وات بر مترمربع در هر ياخته از استان انرژي توليد کرد؛

زيستمحيطي و مسائلي از اين قبيل است .بر کسي

البته تنها مناطق محدودي از استان کردستان (بهويژه

پوشيده نيست که برخي منابع انرژي ،پايداري بيشتري

زرينه اوباتو ،قروه و بيجار) توانايي توليد اين مقدار
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انرژي را دارند .براساس توربينهاي با شعاع  15متر

مراجع

همين ناحيه ميتواند تا  370هزار وات بر مترمربع در هر

آفرينزاد ،ن ،1388 ،.گزارش جهاني باد در سال ،2008

ياخته از استان انرژي توليد کند .در نهايت با استفاده از

مهندسي زيرساختها ،شمارة يازده ،مهر .1388

توربينهاي با شعاع چرخانة  25متري ،ميتوان حداکثر

استول ،ر ،1999 ،.هواشناسي ،ترجمه :سيد ابوالفضل

تا  1ميليون وات بر مترمربع در هر ياخته انرژي توليد

مسعوديان و همکاران ،انتشارات دانشگاه اصفهان،

کرد .بنابراين با توجه به برآورد توان باد در سطح استان

 ،1392جلد نخست ،ص .229

کردستان مشخص شد که زرينه اوباتو و مناطق مجاور

سعيدي ،د ،.نعمت اللهي ،ا .و عالم رجبي ،ع .ا،1390 ،.

آن مناسبترين مکان براي احداث توربينهاي بادي

بررسي پتانسيل انرژي باد در استان خراسان شمالي

است .در واقع براساس برآورد توان باد با استفاده از سه

در ايران ،نشرية علمي پژوهشي مديريت انرژي،

نوع توربين بادي مورد بررسي ،باالترين مقدار انرژي را

.56-49 ،)1(1

ميتوان از اين منطقه به دست آورد .پس از زرينه اوباتو،

عبدلي ،ح ،.ساري صراف ،ب .و حسيني شمعچي ،ع،.

بخشهايي از قروه و بيجار نيز در بيشتر موارد توان

 ،1388امکانسنجي پتانسيل انرژي باد و کاربرد آن

بااليي در توليد انرژي بادي نشان دادهاند.

در طرحهاي توسعة صنعتي ،مطالعه موردي :استان

در اين پژوهش توان باد براي سه نوع توربين برآورد
شد اما اينکه از چه نوع توربيني براي توليد انرژي باد

آذربايجان شرقي ،م .علمي پژوهشي فضاي
جغرافيايي.74-57 ،)28(9 ،

استفاده شود ،به عوامل بسياري بستگي دارد .برخي از

عزتيان ،و .و بهيار ،م .ب ،1382 ،.برآورد انرژي بالقوة

اين عوامل با نياز منطقه به انرژي يا هزينة تمامشده توليد

باد در پهنههاي اقليمي مختلف ايران جهت طراحي

انرژي در ارتباط هستند .با اين حال در همهجا از

و بکارگيري منابع پاک انرژي ،چهارمين همايش

توربينهاي بادي بزرگ براي توليد انرژي استفاده

ملي انرژي ،تهران.

نميشود .در يک مزرعة بادي اگر توربينهاي بادي

کاوياني ،م .ر ،1374 ،.توربينهاي بادي و ارزيابي انرژي

بزرگ استفاده شوند ،به دليل نوسان تندي باد امکان

پتانسيل باد در ايران ،فصلنامة تحقيقات جغرافيايي،

دارد وقفهاي در توليد انرژي ايجاد شود؛ بنابراين

.144-127 ،36

توربينهاي بادي کوچک ميتوانند نقش مهمي در

کرد ،ب ،1370 ،.نقش انرژيهاي نو در تأمين انرژي

کاهش نوسان توليد انرژي بر عهده داشته باشند .از سوي

روستايي در ايران ،پاياننامة کارشناسي ارشد،

ديگر از چشمانداز محيطي ،توربينهاي کوچک ممکن

دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکدة ادبيات و علوم

است جلب توجه نکنند اما توربينهاي بادي بزرگ

انساني ،گروه جغرافيا.

گاهي از نظر زيباييشناختي بر چشمانداز منطقه اثر منفي

گندمکار ،ا ،1388 ،.ارزيابي انرژي پتانسيل باد در کشور

دارند .با اين حال تعداد زياد توربينهاي بادي کوچک

ايران ،م .جغرافيا و برنامهريزي محيطي،)4(36 ،20 ،

در يک منطقه نيز ميتواند به همان اندازه بر چشمانداز

.100-85

محيطي و جنبة زيباييشناختي آن اثر منفي داشته باشد.
سرانجام پيشنهاد ميشود تا متخصصان مرتبط با انرژي،
مقدار نياز به انرژي در بخشهاي مختلف استان را
محاسبه کنند تا متناسب با آن بهترين مکان براي نصب
توربين و همچنين نوع توربين بادي مورد استفاده
مشخص شود.
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