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 چکیده

را به  ها دولت ،ی هوا در نتیجه مصرف این سوخت هاها و نیز افزایش آلودگ مصرف بی رویه سوخت های فسیلی و کاهش ذخایر آن

زیرا دارای پتانسیل  ترین منبع انرژی تجدید پذیر است انرژی باد مناسب .نرژی های تجدید پذیر انداخته استفكر استفاده از ا

ل مختلف در حال پایین به دالی هزینه های تولید برق بادی نیز جهان بوده و محیط زیست را آلوده نمی کند.باالیی در سراسر 

بوده و بهره برداری از  شدن بادی با اقتصادی شدن ساخت قطعات و بهبود فن آوری در حال ارزان تر آمدن هستند. توربین های

همچنین یک روند به سمت تولید توربین های بزرگ  .توربین ها گردیده استبیشتری از  طرح های جدیدتر نیز منجر به تولید برق

با  ساخت به تعداد توربین کمتری برای تولید همان میزان خروجی نیاز می باشد. وجود دارد که با این کار با کاهش هزینه های زیر

. در این مقاله با نقش کوچكی را برعهده دارد معمولیتولید برق بادی هنوز هم در مقایسه با تولیدات  ،این وجود در حال حاضر

توسعه فن آوری برق بادی آن  و موفقیت های سیاست ها ،ر ایران و تعدادی از دیگر کشورهانگاهی اجمالی به وضعیت انرژی باد د

 .ردو ارزان مورد بررسی قرار می گی، به منظور ارائه راهكارهایی جهت گسترش هر چه بیشتر این انرژی پاک شورهاک
 

 ، توربین بادیانرژی تجدید پذیر، برق بادی انرژی باد، کلیدی: کلمات
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 مقدمه -1
دلیل  .ای تجدید پذیر در سراسر جهان استاحتماال گسترده ترین شكل قابل استفاده انرژی ه ،اده از انرژی باد برای تولید برقاستف

 ، فن آوریی است که قابلیت توسعه خوبی داردتجدید پذیراشكال دیگر انرژی های اصلی این است که باد در مقایسه با 

[Duan Pengbiao,2012,7]. وزش، متناوب بودن وزش و غیرقابل  میزان از سوی دیگر اشكاالتی مانند نامشخص بودن زمان و 

ه در طی سال های [. گر چJintao Cui,2011,7]را به شبكه های برق مشكل می سازدبرنامه ریزی بودن، ادغام پیوسته انرژی باد 

شمال آمریكا )ایاالت متحده( و آسیا  ،(انرژی باد تحت سلطه سه بازار عمده یعنی اروپا )آلمان و اسپانیا گذشته بازارهای جهانی

نصب شده در کشورهای ظرفیت های انرژی بادی جدید  برای اولین بار بیشتر شدن 0202لیكن در سال  .چین و هند( بوده است)

عتی و توسعه یافته کشورهای توسعه یافته به این تفكر که برق بادی فن آوری مورد عالقه کشورهای صن نسبت به در حال توسعه،

 .[Ahmad Zahedi,2012,7]است پایان داد

، سیاست ها و علل موفقیت کشور هایی مثلل چلین، هنلد، دانملارکآشنا شدن با  ،یبا توجه به جهان شمول بودن انرژی برق باد  

ترکیه در توسعه این انرژی پاک و بومی سازی این سیاست ها با تكیه بر منابع داخلی می تواند به رشلد و توسلعه هلر چله فنالند و 

 .استفاده از انرژی باد کمک نماید تر بیشتر و سریع

 

 وضعیت انرژی بادی چین -2

اقع در شمال شرقی از قبیل هبی، منطقه ی وها استان ها یكی از آن منابع انرژی بادی چین عمدتا در دو نقطه واقع شده اند،

[. در این مناطق میزان Ravindra B.Sholapurkar,2015,7]های و سین گیانگ می باشد ، چیانگخودمختار مغولستان، گانسو

 ق ساحلیدیگر، مناط یر باد سراسر کشور می باشد. نقطهذخا درصد تمام 97می باشد که در حدود  گیگا وات 022ذخایر انرژی باد 

ز کل ذخایر کشور را درصد ا 4 خایر قابل بهره برداریگیگا وات ذ 00 ، گوانگ زی و هانیان است که باو جزیره ای شامل شاندونگ

یت بهره برداری از باد ساعت قابل 9222 – 0222در سال  در برخی از جزایر مانند تای شان، چینگ تان و سوآن شامل می شوند.

 برداری از باد نامناسب نموده استآن مناطق را برای بهره  ،و نقل و مشكل زمین شرایط سخت حمل. اما وجود دارد

[Yongjun Chen,2008,7]چند نیروگاه بادی کوچک آغاز شده است. در آغاز 0792چین از اواخر  . تحقیقات بر روی برق بادی در ،

تحت  0792در سال  سین گیانگ و غیره ساخته شد. ،لیا ئو نیننگ، در چند استان مانند جی لین کیلو وات 02با ظرفیت کمتر از 

 .درباره تولید برق بادی صورت گرفت، تحقیقاتی نیروی برق در برخی مناطق و جزایرتاثیر بحران جهانی انرژی و بخاطر وضعیت بد 

تا سال  0772سال . از رونگ چنگ واقع در استان شاندونگ ساخته شد اولین نیروگاه برق بادی در شهر  0701سال  تا اینكه در

نرخ  مگا وات با 444 مگا وات به 0 ق بادی به طور تدریجی توسعه یافت. مجموع نیروی باد نصب شده ازتولید نیروی بر 0222

تولید نیروی باد  0222بعد از سال  .فزایش یافتاکیلو وات  0422تا  کیلو وات 99در سال و ظرفیت واحدها نیز از درصد  19 رشد

. تا سال بوده است مگا وات 0977، کل ظرفیت انرژی بادی نصب شده 0221مقیاس بزرگ وارد شد. در سال ای با ه به دوره واحد

ز انرژی درصد ا9/00به تنهایی  0227نیروگاه بادی با ظرفیت های بزرگ در آن کشور ساخته شد. چین در سال  42تعداد  0220

 0202[. در پایان سال Deepak Sangroya,2014,7بادی نصب نموده است]بادی جهان را تولید و بیش از هر کشور دیگری توربین 

که با سبقت گرفتن از ایاالت متحده به بزرگترین تولید  گیگا وات رسیده 49مجموع ظرفیت بادی نصب شده در چین به حدود 

به  0222در سال  مگاوات 422[. اندازه انرژی بادی چین از Ahmad Zahedi,2012,7کننده برق بادی جهان تبدیل شده است]

 .افزایش یافته است 0204در سال  مگاوات 70404
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ی كی از برنامه های توسعه برق بادی درآن کشور کاهش هزینه ها. یی به توسعه انرژی بادی نموده استدولت چین توجه زیاد

چنین مكانیسمی موجب معرفی  .ل یک سیستم رقابتی ایجاد شده استشكبرای حل این م .ی برق می باشدتولید و قیمت انرژ

ه منظور کاهش هزینه های پروژه ها، افزایش سطح سیستم های قدرت مالی جدید و رقابت قوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی ب

 .انرژی باد شده است، بهره برداری و مدیریت و بطور کلی کاهش قیمت ساخت و سازها

 ، هزینه ها را کاهش سمت تولید داخلی توربین های بادیتر و هزینه حمل و نقل کمتر با حرکت به  ق کار ارزاندولت از طری

، ترتیباتی برای حمایت از توسعه انرژی باد در نظر بت با تولید برق معمولی را نداردهمچنین از آنجایی که باد قابلیت رقا .می دهد

جود بازار بالقوه ، کمبود نیروی برق در کشور بویژه در مناطق روستایی و وبع خوب بادیاز سوی دیگر وجود منا .ه شده استگرفت

 .برق بادی خارجی را جذب نموده است، بسیاری از تولیدکنندگان برای انرژی باد

یا ورود  ل ورقابت بین تامین کنندگان خارجی توربین ها و تولیدکنندگان داخلی می تواند شكاف بین هزینه تولید توربین در داخ

، ارتقاء سطح بخشیدن به توسعه تولید برق بادی اهداف دولت چین در برق بادی عبارت است از سرعت .آن از خارج را کمتر کند

، ساخت بادیبه منظور ارتقاء بومی سازی تجهیزات برق  .ای بادی و کاهش قیمت برق می باشده طراحی و فن آوری احداث واحد

ها انجام گرفته  متناظر با شرایط محلی و انجام تحقیقات کامل به منظور بهره برداری از انرژی باد در دریانیروگاه های بادی جدید 

، صنعت انرژی باد چین یک های انگیزشی بلند مدت ارائه شده با توجه به تاکید دولت بر انرژی های تجدید پذیر و سیاست .است

 . نقی را آغاز نموده استدوره پر رو

 

 انرژی بادی هند وضعیت  -4

، برنامه ریزان انرژی سراسر جهان 0792از شده است. شوک نفتی اواخر آغ 0792توجه به انرژی های تجدید پذیر در هند از سال 

   .بر استفاده از انرژی های تجدید پذیر گذاشت دولت هند نیز تمرکز خود را .به منابع جایگزین انرژی فكر کنندرا واداشت که 

و  ، آبید، مقادیر زیادی منابع انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی، باد، زیست تودهشرایط جغرافیایی هنبا توجه به 

 هند یک ،برداری از انرژی های تجدید پذیر . در خصوص بهره[Deepak Sangroya,2014,7امواج دریایی در آن کشور وجود دارد]

را طی کرده است.  0204در سال مگاوات  047400( تا 0749مان استقالل )سال رفیت تولید در زمگاوات ظ 0492راه طوالنی از

خود اختصاص داده که از این میزان، برق ز کل ظرفیت نصب شده را به در صد ا 0/00 ، انرژی های  تجدید پذیر0200در ژانویه 

د برق را به خود این ظرفیت تولیدرصد از  92حدود  0200در سال درصد  1ه ب 0779ر سال د در صد 0 از بادی با افزایش

 .اختصاص داده است

، پنج 0701در سال  .ی در مكان های مختلف ایجاد گردیدبرق باد مگاوات 1/17آغاز و  0709پروژه های انرژی بادی هند از سال 

ادو آغاز شد. تا سال در تامیل ن 0772سال  اولین تولید برق بادی تجاری در .تولید آغاز شد مگا وات 4/4با ظرفیت  مزرعه بادی

 0771از سال  بعد .سیاری در مناطق ساحلی تامیل نادو، گجرات، ماهاراشترا و اوریسا نصب گردید، توربین های بادی ب0770

 .آسیا در آن کشور ساخته شد بزرگترین و بلند ترین توربین بادی 0224هند رشد سریعی پیدا نموده و در سال  تولید انرژی باد در

در  .رسیده است 0204در پایان سال مگاوات  00419به  0770در سال مگاوات 4/40گذشته رشد انرژی باد هند از  در دو دهه

 10/40، 0200در سال مگاوات  019/9019 میان ایالت های هند تامیل نادو دارای باالترین سطح رشد انرژی باد بوده که با تولید

 نرژی بادی تولید نموده استمگاوات ا 9094، این ایالت 0204اشته و در سال ا در اختیار در از توسعه انرژی بادکشوردرصد 

[Ravindra B.Sholapurkar,2015,7].  از کل درصد  00 ست کهمگاوات ا 00419ظرفیت تولید برق بادی هند در حال حاضر

 تولید منابع تجدیدپذیر آن کشور می باشد.

، ساس گزارش شورای جهانی انرژی بادبرا .شورهای در حال توسعه داشته استک ها را در بین ترین رشد این کشور یكی از سریع

بعد مگاوات  4/00010 هند با ظرفیت نصب شده وده کهمگاوات ب 400942معادل 0200کل ظرفیت انرژی بادی جهان در سال 

به پنجم جهان در رت مگاوات 00797و اسپانیا با مگاوات  44092آلمان با  مگاوات، 10270، آمریكا با مگاوات 70404از چین با 

 .[Deepak Sangroya,2014,7قرار گرفته است]
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 سیاست تولید انرژی بادی در هند -5

در هند وزارت انرژی های جدید و تجدید پذیر و آژانس توسعه انرژی های تجدید پذیر هماهنگ با وزارت انرژی باد ایالتی جهت  

 .و تجدید پذیر فعالیت می نمایند نو تدوین و اجرای سیاست های توسعه انرژی های

، تخصیص محل و دادن بخش انرژی تجدیدپذیر عبارتند از: حمایت های دولتی، دادن مشوق های مالی سیاست های هند در

دی برای ترسیم نقشه منابع انرژی باد و تعیین سرعت متوسط باد برای ارزیابی مناطق بالقوه با 1GIS از. در این کشور سرمایه

 ها به تقسیم بندی  این موضوع با توجه به مناطق مطلوب برای استخراج پروژه های بادی و انتخاب سایت .اده می شوداستف

 صددر 92و کمتر از  تولید نموده برابر برق بیشتر 00استفاده از توربین های بادی مدرن که در حدود  .سایت ها کمک می کند

. هند مصمم است در مقایسه ند جهت توسعه انرژی بادی می باشدگر سیاست های هاز دی سال پیش هزینه دارند 02توربین های 

. سیاست های وزارت انرژی های تجدید پذیر هند باالترین سطح اهمیت استفاده کند با دیگر اشكال انرژی پایدار از انرژی باد در

یه گذاران داخلی و خارجی بازار خوبی جهت سرمامبنی بر دادن مشوق هایی که منجر به کاهش هزینه تولید می شوند باعث ایجاد 

 .شده است

سرمایه گذاری ن جهتگذاراسرمایه، دولت به منظور جذباولیه در انرژی باد زیاد می باشداز آنجایی که هزینه های سرمایه گذاری  

کمک های غیر الیات بر در آمد،مودن اخذ مسبد مشوق های ارائه شده شامل تعطیل ن .در انرژی باد، مشوق هایی ارائه داده است

وش ، اجازه فرساله 02قرارداد خرید  همچنین با امضاء .سهیالت با نرخ بهره پایین و غیره، ارائه تحقوق گمرکی مستقیم حمایتی،

خفیف های دادن یارانه برای سرمایه گذاری اولیه در انرژی باد و ت انرژی به اشخاص ثالث داده شده است. برخی از دولت های ایالتی

، راجستان و ل تامیل نادو، گجرات، ماهاراشترا، آندراپرادش، مادهاپرادش. ایالت هایی از قبیالیات فروش انرژی اعمال کرده اندم

انگیزشی ذکر  عالوه برموارد .، به شرکت های توزیع برق می دهندهاریانا تعرفه های خرید حداقل قیمت بابت فروش برق بادی

 .خود از انرژی های تجدیدپذیر نموده اند ، دولت های ایالتی، شرکت های توزیع را موظف به خرید حداقل یک درصد انرژیشده
 

 وضعیت انرژی باد در ترکیه -6

، ای در حال توسعه جهت رشد اقتصادی، همچون دیگر کشورهعنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان استفاده از انرژی برای ترکیه به

تقاضای انرژی ترکیه به سرعت در حال افزایش بوده و نیاز انرژی این کشور با  .بهبود کیفیت زندگی ضروری می باشدو  اجتماعی

از منابع  فسیلی مانند  بخش عمده نیاز انرژی ترکیه .ن نرخ های رشد انرژی در جهان استیكی از باالتری درصد 0 نرخ رشد ساالنه

این  وابستگی به واردات ترکیه این منابع انرژی را وارد می کند و انتظار می رود که .می شودزغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تامین 

ع داخلی و بقیه تقاضای انرژی ترکیه از طریق مناب ازدرصد  09 ، درحدودرژی در آینده حتی بیشتر نیز بشود. در حال حاضرمنابع ان

 . [Elif Kirtay,2010,7از طریق واردات تامین می شود]

باد به عنوان یک  .در طی سال های اخیر بوده است ، باد مشهورترین و در دسترس ترین انرژیمیان انواع انرژی های تجدیدپذیر در

انرژی می تواند سهم قابل توجهی در رفع مگاوات  00222منبع تجدید پذیر، پتانسیل باالیی در کشور داشته و به طور نظری با 

 .رآورد شده استمگاوات ب 02222کل پتانسیل قابل بهره برداری باد ترکیه در حدود  .داشته باشدحال و آینده این کشور نیازهای 

مناطق دیگری نیز در دریای سیاه  .یای اژه و مناطق ساحلی قراردارند، درترکیه به طور معمول در شمال غرب، شمال مناطق بادخیز

متری  92که دارای بیشترین پتانسیل برای باد در ارتفاع  ی ازترکیهمناطق .[Elif Kirtay,2010,7و مدیترانه شرقی وجود دارند]

متر  92وزش باد درارتفاع طق کوهستانی مانند آناتولی مرکزی، مدیترانه شرقی و همچنین برخی از منااژه، مرمره هستند عبارتند از

 [.Rasita Ata,2013,7]ی نصب توربین بادی مناسب می باشداز سطح زمین برا

ز توابع دریای کیلوواتی در ازمیر ا 99با احداث یک نیروگاه  0701در مقیاس کوچک در سال  امه برای تولید انرژی بادیین برناول

. بزرگترین نیروگاه نصب گردید 0770در سال  مگا وات94/0اولین نیروگاه در مقیاس بزرگ نیز با ظرفیت  .اژه انجام شده است

                                           
1. Geographic information system 
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، ی بادی ترکیه در مناطق دریای اژهدر مانیسا ساخته شد. بیشتر نیروگاه ها 0200سال  در مگا وات 0/042بادی ترکیه با ظرفیت 

 .سیاه و آناتولی مرکزی قراردارند ، دریایریای مرمره، دریای مدیترانهد

ظرفیت جدید انرژی باد در ترکیه ایجاد شده و در نتیجه کل ظرفیت برق بادی کشور در آن  مگا وات 900مقدار  0202در سال 

مگا 0/409مقدار 0200ی باشد و پیش بینی می شود تا سالدر صد م 11شده که نشان از نرخ رشد سالیانه مگا وات 0407سال

، ظرفیت بادی نصب شده در سال مگا وات022 - 922. انتظار می رود با رشد دی جدید به ظرفیت کشور اضافه شودپروژه با وات

 .[Rasita Ata,2013,7شود] گیگا وات 9برابر با  0209در سال 

 

 سیاست تولید انرژی بادی در ترکیه -7

که این  .هیه انرژی از منابع قابل اطمینان، کافی، اقتصادی، پاک و در دسترس می باشد، عمدتا مبتنی بر تسیاست انرژی ترکیه

های فسیلی در ت . این کشور به منظور کاهش سهم سوخاری رشد و توسعه اجتماعی می باشدراهی برای حمایت از هدف گذ

به همین خاطر توسعه فن آوری های مربوطه و  .کرده است ، اقدام به اتخاذ استراتژی جدید بلند مدت انرژیمصرف انرژی اولیه

 02ترکیه امیدوار است با نصب  شدن توسعه اقتصادی آن کشور ضروری شده است. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای پایدار

برای رسیدن به این  .کند از برق مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین در صد 42، مقدار0204تا سال  گیگا وات

رگ برای اتصال به شبكه ایجاد ساخت های انتقال از جمله تحوالتی در مقیاس بز ، ضرورت دارد ارتقاء قابل توجهی در زیرهدف

دولت ترکیه طبق  0229در سال  .یروگاه های باد در نظر گرفته شده استذابی برای احداث ندر آن کشور مجوزهای نسبتا ج .شود

این  .ساعت تضمین نمود مگا وات 99و  92سال با تعرفه  02قانون انرژی های تجدید پذیر، تولید ژنراتورهای بادی را به مدت 

ساعت در برزیل و  مگا وات 94ه عنوان مثال مقدار اگرچه تا حدودی پایین تر از تعرفه در دیگر بازارهای در حال توسعه می باشد )ب

این قانون همچنین دسترسی به زمین،  .را برای این کشور متصور می باشد در پرتغال( چشم انداز بازار خوبی مگا وات ساعت 11

رید تجهیزات خ همچنین هیچ گونه مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات سفارش .و کاهش هزینه ها را تضمین می کندمجوزها  تولید

انرژی باد در ترکیه . این قانون سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر بخصوص باد اعمال نمی شود

 .تشویق می کند

 

 وضعیت انرژی باد در ایران -8

. در بسیاری از مناطق ایران ستی از غنی ترین کشور های دنیا ااز نظر منابع فسیلی یك م از نظر منابع تجدید پذیر و همایران ه

، امكان انتقال شبكه برق با مشكالتی از قبیل اتالف انرژی و هزینه باالی نقل و انتقال و صنعتیبخاطر دور بودن از مناطق شهری و 

کشوری  . اولینبالقوه خوبی در آن مناطق می باشد بادهای قوی و مداوم، منبع انرژی نگهداری مواجه می باشد در حالی که وجود

. اولین ساله دارد 0922-4222نه سابقه ای که در دنیا از انرژی باد برای مصارف کشاورزی استفاده کرده ایران است که در این زمی

 .یح توسط ایرانیان بنا گردیده استسال قبل از میالد مس 022آسیاب بادی در 

متر بر  1 و بعد از آن زابل با سرعت متر بر ثانیه 09/1سرعت باالترین میانگین ساالنه سرعت باد در ایران مربوط به منجیل با  

و ایستگاه های متر بر ثانیه  4 ، اردبیل و بیجار با سرعترفسنجان، کیش ،همچنین ایستگاه های خوربیرجند .می باشدثانیه 

، نائین و بریز، زاهدان، نوژه همدانبستان، ابوموسی، ت ، بروجرد،جاسک، الیگودرز، سیری، تربت جام، بندرماهشهر، چاه بهار، اردستان

 .ر رده های بعدی قرار دارندمتر بر ثانیه د 4-4ه کهنوج با متوسط سرعت ساالن

، بادخیزترین مناطق کشور هستند که در بیشتر اوقات سال دارای توان تولید برق قی کشور از جنوب شرق تا شمال شرقنواحی شر

، یستگاه در مناطق مختلف کشورا 12س بادی تهیه شده و براساس اطالعات دریافتی از طبق اطل [.980400،گندمكارامیر می باشند]

 00222باشد و میزان بادی که قابلیت بهره برداری دارد در حدود  مگا وات می 12222میزان ظرفیت اسمی سایت ها در حدود 

رق بادی مگاوات ب 1/40ایران با تولید  ،یالدیم 0229در پایان سال  [.980474رشید محمدی دینایی،مگا وات تخمین زده می شود]

 ، ظرفیت0470در انتهای سال  [.980400،امیر گندمكار]قرارداشته است 40ی جهان در رتبه کشور تولید کننده برق باد 19در بین 
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کیلو 9702شور. در این سال ظرفیت نیروگاه های بادی کبوده استمگاوات  0/021نیروگا های بادی در حال بهره برداری ایران 

. فاز اول این نیروگاه شامل ، آغاز شده است0494ه نیروگاه باد منجیل در سال پروژ .[980474،مجید فرمد]افزایش یافته است وات

شده  مگا وات انجام 4/00با ظرفیت0401تا 0400های  نیز در سال است. پروژه نیروگاه بینالود خراسان کیلو وات 422واحد  02

کهک قزوین افتتاح مگا واتی احداث گردیده در منطقه 0/9نیروگاه بادی که با استفاده از توربین های بادی است همچنین اولین

مهدی ]ی باشدمگا وات م 022بوده و ظرفیت نهایی آن مگا وات  02 ظرفیت این نیرو گاه در فاز اول .گردیده است

 [.980474،بریمانی

 

 سیاست انرژی بادی در ایران -9

آن برای  مگا وات 4922است تجدید پذیر که در قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده  مگا وات نیروگاه 9222از حدود 

 .وسعه انرژی باد اختصاص یافته استت

، سازمان انرژی های نو ایران های بادی به منظور تعیین مناطق با پتانسیل باال و شناسایی نواحی مستعد جهت احداث نیروگاه

 .گردیده است وژه ای با عنوان پتانسیل سنجی و تهیه اطلس باد کشور تهیه نموده که در حال حاضر نسخه اول آن تهیه)سانا( پر

 دیبا هگاونیر اثحدا و دبا ژینرا یها وژهپر منجاا جهت مناسب مناطق یابیارز و شناسایی ان،یرا دبا منابع هنقشهدف اصلی از تهیه 

تنظیم  10براساس ماده  .باد هر منطقه بهتر آشنا می شوند مراجعه به این نقشه با پتانسیل در عین حال سرمایه گذاران با ستا

بخشی از مقررات مالی کشور به منظور تشویق سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، وزارت 

همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شده نسبت به  .ردیدهتجدیدپذیر توسط بخش خصوصی گنیرو موظف به خرید تولیدی از منابع 

های خصوصی و تعاونی اقدام  انعقاد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی برق حاصل از منابع تجدیدپذیر با اولویت خرید از بخش

 .نماید

 

 نتیجه گیری -11
 مگا وات در 122شویم که ظرفیت انرژی باد از سال گذشته نگاه می کنیم متوجه می  09وقتی که به توسعه انرژی جهانی باد در 

بیش از افزایش یافته است که این بدان معناست که یک افزایش ناگهانی  0202دسامبر سال  مگا وات در 079222به  0771سال 

توربین های فن آوری درتوجهبهبود قابل انرژی باد بخاطر عواملی از قبیل قابل توجه استفاده ازرشداین .برابری بوجود آمده است 42

،کاهش هزینه ها و عالقمندی به کاهش وابستگی به منابع ست محیطی بخصوص تغییرات آب و هوا، افزایش نگرانی های زیبادی

. انرژی باد با توجه به سرعت و انرژی های اولیه هستند بوده است غیر قابل تجدید انرژی بویژه برای کشورهایی که متكی به واردات

به  و نیازهای تعمیر و نگهداری پایین به یک انرژی محبوب و متداول در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و سادگی نصب

 در نظر گرفته شده است و بهبود  00عنوان امیدوارکننده ترین منبع انرژی تجدیدپذیر برای توسعه پایدار جامعه بشری در قرن 

نداشته و قابلیت هایی از قبیل  ه اثرات منفی توربین های فعلی ران های بدون پره کفن آوری تولید توربین ها از جمله تولید توربی

دارند. همچنین تدوین قوانین  حذف سر و صدای توربین ها ،کاهش هزینه های اولیه ،ر از زمین برای نصب توربین هااستفاده کمت

 .بیشتر تولید برق بادی موثر باشد حمایتی می تواند در توسعه هرچه
 

 

 فهرست منابع   -11
 

فصلنامه انجمن علمی مهندسی ؛ "انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران"(؛ 4047) عبدالرزاق، کعبی نژادیان؛ مهدی، بریمانی-0

 حرارتی و برودتی ایران

 

معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو؛ "0470ترازنامه انرژی سال "(؛ 7404)مجید، فرمد-0  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

7 
 

 

مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی؛ "ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران"(؛ 0004)امیر ،گندمكار-4  

 

؛ چهارمین کنفرانس الگوی "انرژی باد در ایران؛ گذشته، حال، آینده"(؛ 0474محمدی دینایی، رشید؛ سعدی، سجاد؛ نوروزی، سجاد)-4

 اسالمی ایرانی پیشرفت ها

 
5-Ata, Rasita; Santamouris, Mattheos(2013); “The Current Situation of Wind Energy in Turkey”; Journal of Energy 

 
6-Chen, Yongjun; He, Yong; Bao, Yidan; Shen, Jiehui(2008); “Present situation and future development of wind 

power in china”; IEEE 

 
7-Cui, Jintao; Li, Kejun; Sun, Ying; Zou, Zhenyu; Ma, Yue(2011); “Distributed Energy storage system in wind 

power generation”; IEEE 
 
8-Duan,  Pengbiao; Li, Xin; Kockar, Ivana, Lo, K.L(2012); “Effects on transmission capacity with wind power 

participation”; IEEE  

 
9-Kirtay, Elif (2010); “Current status and future prospects of renewable energy use in Turky”; Energy Exploration 

& Exploitation 

 
10-Sangroya, Deepak; Nayak, Jogendra Kumar(2014); “Development of wind energy in India”; Iinternational 

Journal of Renewable Energy Research 

 
11-Sholapurkar, Ravindra B; Mahajan, Yogesh S(2015); “Review of wind energy development and policy in India”; 

Energy technology & policy 

 
12-Zahedi, Ahmad(2012); “Current Status and Future Prospects of the Wind Energy”; IEEE  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

