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 چکیده

 21های سرعت باد مربوط به ها و پتانسیل باد در منطقه خواف، دادهشناسایی ویژگی منظوربهدر این مطالعه، 

های سرعت . دادهاندشدهآوریجمعای دقیقه 20های در بازه 1002گیرند که در سال ارزیابی قرار میمورد ماه 
یر تأثاند. ازآنجاکه این منطقه تحت شدهمتری ثبت 01و  01، 01های های بادسنجی با ارتفاعباد توسط دکل

روزه سیستان و  021مستقل از بادهای وزند و روزه قرار دارد که از سمت افغانستان می 061تا  021 بادهای

های باالیی برای احداث مزارع بادی باشد. در این مقاله، شود دارای ظرفیتبینی میباشند، لذا پیشبلوچستان می
، 705/9ی ذکرشده دارای متوسط سرعت هاارتفاعدهد که این منطقه به ترتیب در ها نشان مینتایج بررسی داده

 یسرعت باد مناسب متوسط دارایباشد. خواهیم دید این منطقه یمبرثانیه در طول سال متر 490/01 و 509/01

در  شدهنصبگرهای ی حسهادادهبا پردازش  های آوریل تا اوت است.ویژه در ماههای سال بهدر اکثر ماه

 مال شرقیشمال و ش متری و رسم گلباد، جهت باد غالب در منطقه خواف به ترتیب 7/05و  01های ارتفاع

و  W/m 0659)2(برابر با  اعدادی به ترتیب ی متوسط چگالی توان و انرژیبا محاسبه .شودیمتعیین 

/year)2(kWh/m 00517  ی خواف در باالترین منطقهدر باال باعث قرار گرفتن  ذکرشده مواردآیند. یمبه دست
وان های بادی با تشک این منطقه را به مکان مناسبی برای نصب توربینشود که بییم( 5کالس توان بادی )رتبه 

 .کندیممگاواتی تبدیل 

 

 ی سرعت باد، گلباد، تابع توزیع ویبال، انرژی باد، خواف.هاداده کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

 ،اقتصادی جوامع دارد-توانایی یک سیستم فیزیکی برای انجام کار است. انرژی نقش مهمی در توسعه اجتماعیانرژی      
افزایش جمعیت . ]0[ ارزیابی کردآن کشور مصرفی  یانرژسطح موفقیت و کامیابی یک کشور را توسط میزان  توانیم کهیطوربه

 ، موجبهاستسوختناقص این  احتراق ییجهنتکه محیطی  هاییآلودگ وفسیلی  یهاسوختجهان و تهی شدن سریع ذخایر 

 یتوسعه. از طرفی صنعتی سازی و ]0و  2 [استپاک و بدون آلودگی شده انرژی تشویق پژوهشگران برای تحقیق در مورد منابع 
حاضر  . چون آلودگیرسانندینم یبآسپاک که به محیط های یانرژ صورتبه خصوصبهاقتصادی منابع انرژی بیشتری نیاز دارد 

نگی در تولیدات انرژی صنعتی و خا زیستیطمحفسیلی است، منابع توان پاک و مساعد با  یهاسوختاتمسفر به علت استفاده از 

 مؤسساتو  هادولتبزرگی برای  یهاچالش وهواآب مواردی مانند گرمایش جهانی و تغییرات .]0[ اهمیت بیشتری پیدا کردند

ن انسانی در دنیای مدر هاییتفعالدر اتمسفر را توسط  یاگلخانههمگان افزایش گازهای  یباًتقرتحقیقاتی ایجاد کرده است. 
ار کاهش انتش یدهایکلپاک برای تولید توان یکی از  هاییاورنف. عامل اصلی گرمایش جهانی قبول دارند عنوانبهصنعتی، 

 .]7[ است دی اکسیدکربن انتشار کاهش منظوربه یاگلخانهگازهای 

کشورهای صنعتی مجبور به  یهادولتمیالدی،  0951 یدههدر طول بحران انرژی در امریکا و دیگر کشورهای غربی در      

دیدی شدند. با این بحران، فاز ج تودهیستزو  گرماییینزممانند خورشید، باد،  یرپذ یدتجد هاییانرژدرباره استفاده از  فکر کردن

ند. در تهس یریپذ یدتجدقابلکه  شوندیمتولید ای تجدید پذیر از منابع طبیعی هاییانرژآشکار شد.  هایانرژدر استفاده از 

ین در ا هایی کهآن. شوندیممستقیم از خورشید، یا از حرارت تولیدی در اعماق زمین تولید  صورتبه هاآنگوناگون،  یهاشکل
 و گرماییینزم منابع، تودهیستز، یآببرق، اقیانوس، باد، خورشیدتوسط  یدشدهتول حرارت و برق ،شوندشامل می تعریف

، توان بادی به خاطر یرپذ یدتجدمنابع در میان  .]6[هستند  یرپذ یدتجد منابع از آمدهدستبه هیدروژن و زیستی یهاسوخت

به مواردی ارتباط  یاًقو توسعه توان بادی. ]0[ شد ترشناختهفسیلی  یهاسوختو نیز افزایش قیمت  هاینتوربدر قیمت  کاهش
، حیطیمیستزو موضوعات  وهواآبعمومی در رابطه با انتشار کربن، تغییر  یآگاهافزایش  -از: الف اندعبارت هاآن ینترمهمدارد که 

د بادی تولی هایینههزتسهیل  -آگاهی در مورد مصرف ذخایر نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید انرژی با استفاده از نفت، ج -ب

 .]5[ مرتبط هاییفناورتوسعه  بر اساس

ی در مدت بین طورکلبههای هوایی قوی یانجر ایجاد ی است که فشار پایین هوا موجببه صورتشرایط جغرافیایی ایران      

شود. اختالف زیادی در فشار هوای موجود در اتمسفر یمتابستان و زمستان در مقایسه با فشار باال در نواحی شمال و شمال غربی 

بادهای سرد از سمت وزش ی زمستان وجود دارد که باعث هاماهیانوس اطلس در طی بر روی ایران، مرکز آسیا و همچنین اق
شود. ایران همچنین تحت یمایران های هوای مرطوب از سمت اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه از سمت غرب یانجرشمال و 

سمت جنوب شرقی در طول تابستان  ردیر بادهایی از سمت اقیانوس اطلس در شمال غربی و بادهایی از سمت اقیانوس هند تأث

فارس و یجخلی شمالی در بادهااز:  اندعبارتی سیستان معروف است. دیگر بادهای موجود روزه 021قرار دارد که به بادهای 
 .]4[دیزباد بین مشهد و نیشابور و نیز بادهای شام در خوزستان  باد در جلگه گرگان،بادهای کوچ

 ازنظر. کندیمبادی بازی  هایینتورب یبردارو بهره ، طراحییزیربرنامهدر  اییژهواحتمالی توان بادی نقش  یهامشخصه     

و  سرعت باد یهادادهبنابراین الزم است روابط تحلیلی بین آمار ؛ توابعی از رفتار سرعت باد هستند هامشخصهتئوری، این 
ی مهمی قبل از انتخاب مکانی بی پتانسیل انرژی بادی گام اولیهز طرفی، ارزیاا .]0[توان بادی توسعه داده شوند  یهامشخصه

 های بادی است.ینتورببرای نصب 
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یک مکان مشخص ارجاع داده شود. ارزیابی به یا پتانسیل یک کشور، یک قاره و  صورتبهپتانسیل انرژی بادی ممکن است      

 یمحاسبهبه  نیبییشپدارد ولی  سروکاربا انرژی تولیدی سالیانه  معموالًاولی  چراکهفرق دارد،  بینییشپپتانسیل انرژی بادی با 
 .]9[ پردازدیمساعت آینده  52الی  20در  هاداده

عدم  یرتأث( اشاره کرد که Jungبه پژوهش آقای جانگ ) توانیمپتانسیل باد  یابیارز یینهدرزماز کارهای صورت گرفته      

ذاتی سرعت باد، چگالی هوا،  هاییتقطع، عدم موردنظرهواشناسی در مکان اصلی  یهادادهکمبود  به علتموجود  هاییتقطع
انرژی تولیدی سالیانه بررسی کرده است. او با در نظر  یمحاسبهشاخص ناهمواری سطح و منحنی عملکرد توان توربین را در 

 عموالًمولی  باشندینمبرای مزرعه بادی موجود  درنظرگرفته شده سرعت باد در مکان اصلی یهادادهگرفتن اینکه در اکثر موارد 

ستفاده . وی با ادانستیک ایستگاه هواشناسی در نزدیکی محل قرار دارد، این موضوع را دلیلی بر ایجاد عدم قطعیت در محاسبات 
حتمالی، در انتها تابع توزیع احتمالی را برای انرژی تولیدی قطعی ا یهاروشبا  هاآنو مقایسه  (Bayesianبیزی ) یهاروشاز 

 .]9[ آورد به دستمحل نیروگاه  ییانهسال

در امریکا محاسبه  یوواآ( مقدار انرژی سالیانه را برای ایالت GIS) یاییجغرافاز سیستم اطالعات  استفاده( با Grassiگراسی )     

از آنالیز حساسیت مقادیر  با استفادهاو و انسانی درنظرگرفته شده است.  یطیمحمالحظات و قیود  GIS ابزار کارگیریبه. در کرد
، ضریب ظرفیتی GISبر  با تطبیقآیووا  های ایالتینزم یاماهواره یهانقشهدر  یتدرنهاو نمود  توان را محاسبه توافق خرید

به دنبال ( با استفاده از تئوری آشوب Altunkaynakآلتانکایناک ). ]7[ دادنمایش  هانقشهطیف رنگی در  صورتبه و کردتعریف 

که موجب دستیابی به فرمول عمومی برای مقدار است استفاده از روابط آماری  صورتبهبرای توان خروجی توربین بادی فرمولی 
سه مکان مختلف در کشور ترکیه و  لعهبامطا. او شدضریب واریانس ر پارامترها مانند انحراف معیار و گیو د انتظاری خروجی توان

با تابع ویبال، دقت باالی محاسباتش را نشان  هاآنرسم نمودارهای چگالی برحسب سرعت و رسم تابع توزیع تجمعی و برازش 

 .]0[ه بادی مقایسه نمود گرفتن دو سطح ریسک، برتری مناطق را برای احداث نیروگا در نظرداد. همچنین با 

ه از ک خوردیماخیر بیشتر بچشم  یهاسالباد در ایران نیز در  یژهوبه یرپذ یدتجد هاییانرژزیابی پتانسیل مطالعات ار     
با نگاهی به روند رو به رشد مصرف انرژی در جهان  هاآنکرد.  زاده اشارهبه مطالعه آقایان بهرامی و عباس توان میآن  یهانمونه

استعدادهای ایران را در این زمینه با  گرماییینزمع انرژی پاک، مانند خورشید، باد و و ایران و نیز گرایش به استفاده از مناب

ارزیابی  بهاللهی و میرحسینی  نعمتعلمداری،  .]01[ ندکردمستعد مشخص  یهامکانجغرافیایی و نمایش  یهانقشهآوردن 
 ش بازو با استفاده از روش آماری و برا اندپرداختهایستگاه هواشناسی در سراسر ایران  64انرژی بادی در  یهامشخصه ینترمهم

 یجه کارت. ننمایش دادند هامکانن گالی انرژی باد و گلباد را برای آسرعت متوسط باد، تابع توزیع باد و متوسط چ توزیع ویبال،

نواحی  در. ارزیابی پتانسیل انرژی در ایران ]6[ بادی است هایینتورببرای نصب  موردمطالعه یهامکانمناسب بودن تمامی 
 یبر رواختصاصی  مطالعهاست. به این دلیل که  شدهانجام] 0[ و تهران ]02[ ، منجیل در استان گیالن]00[ دیگری مانند یزد

ین اسرعت باد و معرفی استعدادهای منطقه صورت نگرفته است لذا انگیزشی برای  یهامشخصهکشف  منظوربهمنطقه خواف 

 پژوهش ایجاد شد.

 

 معرفی منطقه

آینده به قطب صنعتی شرق  یهاسالمعدنی در  هایینزممنطقه خواف با قرار گرفتن در استان خراسان رضوی و دارا بودن      
 این شهرستان از شمال به شهرستان رشتخوار، .خواهد شدکشور تبدیل خواهد شد که این باعث ازدیاد مصرف انرژی در این ناحیه 
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کیلومتری با افغانستان  020از غرب به شهرستان گناباد، از جنوب به شهرستان قاینات و از شرق به تایباد متصل بوده و مرز 
 .شودیمدیده  0در شکل  این شهرستان یهابخشموقعیت . ]00[ دارد

 

 

 منطقه خواف دهندهیلتشک یهابخش -1شکل شماره 

 باد یهادادهآنالیز 

 اییقهدق 01زمانی  یهافاصلهدر  2114زمانی یک سال از ابتدا تا انتهای سال  یبازهدر طول  هادادهدر این مطالعه،      

حسگر در  2متری برای ثبت سرعت باد و از  01و  01، 01 یهاارتفاعحسگر در  0داده از  کنندهثبتشده است.  یآورجمع

 .]00[فاده کرده است جهت باد است متری برای ذخیره 7/05و  01 یهاارتفاع
 

 یشناسروش

ع . با شناخته شدن توزیکندیمبازی  ای تخمین پتانسیل باد در هر مکانبر مهمیآگاهی از توزیع فراوانی سرعت باد نقش      

 عموالًماست. تابع توزیع دو پارامتری ویبال  محاسبهقابلاقتصادی محل  یریپذامکانتوان باد و هم  یلپتانس همسرعت باد، 
 صورتهبدارد. تابع چگالی توزیع ویبال  هادادهسادگی و دقت زیادی در آنالیز  چراکه شود،یمبهترین تابع برازش شناخته  عنوانبه

 :]09-07[است  0 یابطهر

(0) 1( ) ( ) exp( ( ) ) k k
w

k v v
f v

c c c
     

از میان  (.1c<) پارامتر اندازه است cو ( 0k<) بعد شکلپارامتر بی v ،k احتمال سرعت باد برای سرعت wf(v) در آن که     

ین از ا با استفاده. میکنیمه مطالعه استفاد های موجود برای محاسبه پارامترهای تابع ویبال، از روش انحراف معیار در اینروش
 :]04-06[ شوندیممحاسبه  0 و 2از روابط  cو  kروش 

(2)  1.086( )
 k
v
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(0) 
1(1 )


 

v
c
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 استفاده کرد: توانیمدر زیر  شدهیمعرفاز روابط  (σ) نحراف معیارا و (�̅�) برای محاسبه متوسط سرعت باد     

(0)   
1

1
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n

i
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n
  

(7)  
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1
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1




  
  
  

 
 i

n

i
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 :]09و  04[ شودیمزیر تعریف  صورتبهتابع گاما بوده و  Γ(x)همچنین مشاهدات است.  تعداد n هاکه در آن     

(6)  
1

0

( ) exp( )


  
xx u u dx   

چه مقدار انرژی برای  دهدیمبرای ارزیابی منبع باد موجود در یک محل، الزم است تا چگالی توان باد محاسبه شود و نشان      

 است: محاسبهقابلزیر  صورتبه( Aبرحسب مساحت ) یونیتپر  صورتبهتبدیل به الکتریسیته در محل وجود دارد. توان بادی 

(5)  31

2
P v   

 : ]09-06[محاسبه کرد  4 یرابطه صورتبه توانیمتابع چگالی احتمال ویبال، توان بادی را  بر اساس     

(4)  3

0

1 1 3
( ) (1 )

2 2
 


   
P

v f v dv
A k

  

 227/0 (3kg/m)اتمسفر با مقدار  0و فشار  گرادیسانتدرجه  07دریا در متوسط دمای  در سطح چگالی هوا ρ در آنکه      

ارتفاع از سطح دریای منطقه سروکار  به علتبرای چگالی هوا در منطقه خواف  156/0مطالعه با مقدار متوسط ا در این م .است
 :]21[ آیدمی به دستزیر  صورتبه Tی زمانی مشخص ، چگالی انرژی بادی برای یک بازه4و  5یری روابط در نظرگبا  داریم.

(9)  E PT   

 تحلیل شده اند. Windographer v. 3.3.5 افزارنرممرتب شده و توسط  2100اکسل  افزارنرمدر  شدهیآورجمعهای داده     

 

 نتایج و تحلیل

بر است.  شدهدادهارتفاع ذکرشده نمایش  0میالدی و برای  2114از سال  هرماهسرعت متوسط به ازای  0شماره  در جدول     
دهد متر نشان می 67ارتفاع و نیز ارتفاع نمونه  0متوسط سرعت را برای  رسم شده است که 0های این جدول، شکل داده اساس

بیشترین مقدار توان دریافت می 0در جدول و شکل  با دقتمگاوات رایج است.  0بیش از  با توانبرای یک توربین ارتفاع رایج که 

 بوده و کمترین سرعتمتربرثانیه  520/07با مقدار مربوط به ماه جوالی  هاارتفاعشده در همه  یریگاندازه متوسط سرعت
 متوسط
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. از ماه آوریل تا اوت که مصادف با اواسط (0)جدول  افتندماه اتفاق میمصادف با دی یباًتقر ر ماه ژانویهد متربرثانیه 05/7با مقدار 

 .دهد که این به معنای قابلیت تولید توان بیشتر استمقادیر باالیی را نشان مید، رژیم باد نباشفروردین تا دهه اول شهریورماه می

 

 ارتفاع و ثوابت توزیع ویبال سالیانه 3سالیانه در  سرعت متوسط – 1جدول 

 متر 01 متر 31 متر 11 متر 01 متر 31 متر 11 

 k c(m/s) k c(m/s) k c(m/s) (m/s) سرعت متوسط ماه

111/2 255/0 ژانویه  371/2 542/1 968/4 171/1 418/2 177/1 685/2 

011/6 703/2 فوریه  751/6 168/1 588/6 107/1 045/7 591/1 510/7 

 131/9 627/1 141/8 291/1 528/9 651/1 113/1 395/1 115/7 مارس

117/12 776/13 آوریل  612/12 988/1 632/10 193/0 651/16 330/0 112/17 

 013/12 161/3 931/10 975/5 109/13 811/5 101/13 311/10 761/11 می

 101/17 311/0 523/15 393/1 536/11 988/1 639/12 617/12 776/13 ژوئن

 515/17 651/0 516/15 233/1 533/11 026/4 753/12 635/12 776/13 جوالی

 313/12 126/3 169/10 971/5 131/13 811/5 152/13 150/13 751/15 اوت

 705/11 975/1 311/11 951/1 991/9 891/1 073/11 171/11 190/1 سپتامبر

 797/11 762/1 011/11 739/1 350/9 904/1 620/9 313/9 111/1 اکتبر

 170/7 391/1 933/5 391/1 233/5 485/1 200/6 592/7 655/2 نوامبر

 011/7 303/1 221/7 375/1 144/5 460/1 151/6 613/6 172/2 دسامبر

 116/15 717/1 576/11 547/1 334/13 715/1 190/11 719/11 237/9 کل سال

 

 
 خواف متر در منطقه 13و  33، 13ارتفاع  3مختلف به ازای  یهاماهسرعت متوسط باد در  -1شکل 
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روع ش توجهجالبنکته . یمانمودهرسم  روزشبانهنسبت به ساعات  یریگاندازهارتفاع  0سرعت متوسط را در برای  2در شکل      
است. این مورد  تا اوج خود در انتهای شب 0ساعت  مربوط به عصر از یهاساعتدر  حدوداًافزایش میزان متوسط سرعت باد 

ین است که در ا هاییینتورباز  یبرداربهرهمعادل با افزایش توان تزریقی در این ساعات بوده و لذا مورد بسیار مهمی در مسائل 

 د شد.منطقه نصب خواهن

 
 خواف متر در منطقه 13و  33، 13ارتفاع  3به ازای تغییرات ساعتی متوسط سرعت باد  -2شکل 

 تابع توزیع ویبال

. در معرفی اندشدهمحاسبهارتفاع ذکر شده  0سال و برای هر  یهاماهبرای تمامی  0پارامترهای تابع توزیع ویبال در جدول      

و  دهدیمنشان  هادادهمقدار تیزی توزیع فراوانی را برای  (kگفت که پارامتر شکل ) توانیم شدهمحاسبهمفهومی پارامترهای 

سرعت باد  یهادادهتوزیع فراوانی  0. در شکل ]21[ دهدیمنشان  موردنظر یمنطقه( مقدار توانمندی باد را در cپارامتر اندازه )

 (k=1.72, c=12.12 m/s)با  برابر ییپارامترها. بهترین برازش حاصله دارای شدمتر با تابع توزیع ویبال برازش  01ارتفاع  در
 .مده استآ به دستبه ازای تمام سال  0در جدول  قبالًاست که 

 
 خواف متر در منطقه 13توزیع فراوانی متوسط سرعت باد در ارتفاع  – 3شکل 
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 گلباد

ر یک مزرعه بادی د یابیمکاندر  اییژهوجهت باد بیشترین اهمیت را در ارزیابی امکان استفاده از انرژی باد داراست و نقش      
. گلباد دیاگرامی است که توزیع زمانی جهت باد و توزیع مکانی سرعت باد را در یک مکان کندیمیک ناحیه مشخص بازی 

 تاس یابیمکانبادسنج )سرعت و جهت باد( برای تحلیل  یهاداده. گلباد ابزار مناسبی برای نمایش دهدیممشخص نمایش 

 صورتبهخواف  یمنطقهدید جهت باد غالب در  توانیم یراحتبه 0 متر در شکل 7/05و  01ارتفاع  2گلباد برای  با رسم. ]20[

درجه  7/22تا  27/00 اییهزاوی متر، باد در محدوده 7/05تفاع درصد مواقع در ار 71نزدیک به  شمال به شمال شرقی است.
 57/00تا  7/22 اییهزاوی متری باد در محدوده 01درصد مواقع در ارتفاع  01و نزدیک به  وزدیمنسبت به شمال جغرافیایی 

باد گرایش به وزش از شمال تا شمال شرق دارد و این خود  یطورکلبهبود،  شدهاشاره تریشپکه  طورهماندرجه حضور دارد. 

در این صورت باد گرایش به حضور  چراکهسیستان است  یروزه 021از بادهای  افوخ یمنطقهدلیلی بر متفاوت بودن بادهای 
 .داشتیماز سمت جنوب شرق این شهرستان 

 

 خواف متر در منطقه 6/37و  33 یهاارتفاعدیاگرام گلباد در  – 1شکل 

 چگالی توان و انرژی باد

ط متوس گیرییانگینمبا  آمدهدستبهاعداد است.  شدهمحاسبهارتفاع ذکرشده  0مقادیر چگالی توان و انرژی برای  2 در جدول     
با توجه به  اندقرارگرفتهمتر  67اعدادی که در ستون  .اندآمدهدستبه 2114مختلف سال  یهاماهتوان و انرژی باد در  یچگال

نزدیک  یفاز طرو  شوندیمبیش از مقادیری است که توسط حسگرها ثبت  معموالًاینکه ارتفاع برج یک توربین با توان مگاواتی 

خواف  یمنطقه قرار گرفتن، با ]22[ 0در جدول  شدهارائه یبندکالس با مالک قرار دادنبه ارتفاع برج یک توربین واقعی است. 
بادی و احداث مزرعه  هایینتورببرای نصب  شکیبی خواف دریافت که منطقه توانیم( 5در باالترین کالس توان بادی )کالس 

 است. مناسب کامالً بادی
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 ارتفاع برای منطقه خواف 1متوسط چگال توان و انرژی باد در  – 2جدول 

 متر 62 متر 01 متر 31 متر 11 متغیر

 W/m 139 1551 1031 1679)2( متوسط چگالی توان

 7321 11699 15251 10712 (year2kWh/m/) انرژیمتوسط محتوای 

 ]22[ توان بادی یک منطقه یبندکالس – 3جدول 

 W/m)2( متر 21 درتوان بادی چگالی  توضیح کالس توان بادی

 1 – 511 ضعیف 1

 511 – 311 نصب یا عدم نصب توربین() مرزی 5

 311 – 011 خوب نسبتاً 3

 011 – 211 خوب 0

 211 – 611 خوب بسیار 2

 611 – 111 برجسته 6

 111 – 5111 عالی 7

 

 گیرییجهنت

تابع  باد توسطی خواف ارائه شد. سرعت متر در منطقه 01و  01، 01در این مطالعه تحلیل آماری با جزئیات برای ارتفاع      

 یهاماهاین منطقه دارای متوسط سرعت باد در اکثر محاسبه شد.  0و پارامترهای این توزیع در جدول  یسازمدلتوزیع ویبال 
باال در  یهاسرعتآوریل تا اوت بوده و با بررسی نمودار روزانه متوسط سرعت باد متوجه بروز  یهاماهخالل  در یژهوبهسال 

و  متربرثانیه 520/07با مقدار  متوسط سرعت باد مربوط به ماه جوالیبیشترین مقدار . شویمعصر تا انتهای شب می یهاساعت

ف ی خوابررسی جهت وزش باد و ترسیم گلباد برای منطقهشود. دیده می متربرثانیه 051/7با مقدار  کمترین مقدار آن در ژانویه

رار گرفتن این منطقه در تونل این جهت وزش را ق توانیم. دهدیمخبر از حضور اکثریت وزش از سمت شمال و شمال شرق 
 با مقادیر یببه ترتمقادیر چگالی توان و انرژی باد  نظر گرفتنبا در . توصیف کردخاص  هاییناهمواربا  یجوارهمبادی و 

)2(W/m 0659  و/year)2(kWh/m 00517 ی خواف را برای احداث مزارع ، منطقه5گرفتن در کالس توان بادی رتبه  و قرار

 نماید.مناسب و مستعد معرفی می کامالًتوان باال  هایینتورببادی با 
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