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کاربرد توربین هاي بادي در مناطق بادخیز کشور

4، ولی محمد رزداري3ن کیانی، حس2، آیت محمد رزداري1شمس آباديشحسینعلی تا

گرگانهاي کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گروه مکانیک ماشین
hshamsabadi@yahoo.com

:چکیده
هاي نجر به افزایش توجه به سمت انرژيهاي فسیلی و تجدیدناپذیر بودن آنها مامروزه کاهش سوخت

مناطقی کهافتاده مراتع وها در نقاط دوردامتأمین آب شرب.تجدیدپذیر و به خصوص انرژي باد گردیده است
هاي و همچنین امکان استفاده از سوخت،دسترسی به الکتریسیته (برق) براي پمپ کردن آب نیستامکان

هم دارد، با مشکالتی مواجه است و هزینه ي باالیی فسیلی براي استفاده از ترکیب موتورهاي احتراقی و پمپ
هاي در این شرایط توربینند. کز جمله انرژي باد را دو چندان میهاي تجدید پذیر اضرورت استفاده از انرژي

را و با ذخیره سازي مقادیر اضافی آب امکان استفاده از آنها را تأمین نمایندتوانند آب مورد نیاز دامبادي می
یازي به الکتریسیته یا سوخت باشد، بدون اینکه ناي مزرعه مورد نظرو حتی آبیاري قطره،آبیاري مراتعدر 

هاي بادي در مناطق بادخیز انرژي باد براي پمپاژ آب توسط توربیناستفاده از قابلیت در این مطالعهفراهم کند. 
هاي برتري شود که ویژگی. در این رابطه نوعی توربین بادي انتخاب میکشور مورد بررسی قرار گرفته است

امکانات کافی بمنظور که بررسی امکان استفاده از انرژي باد در مناطقی هاي بادي دارد. نسبت به سایر توربین
کههاي سوختیدر نظر گرفتن حذف یارانهباو،وجود نداردآب پمپاژ توزیع انرژي الکتریکی برايو انتقال

باشد.از جمله اهداف این تحقیق می، کندتحمیل میو دامداراننمالی قابل توجهی را بر کشاورزاساالنه بار

.نیروگاه بادي، بادانرژي،توربین،دي:کلیهاي واژه

و منابع طبیعی گرگانهاي کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزياستادیار گروه مکانیک ماشین-1
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد-2
هاي کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک ماشین-3
ی صنعتی مازندرانفاعتنشناسی مهندسی مکانیک موسسه غیر ادانشجوي کار-4
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مقدمه -1
تبدیل آن را باد وازها قابلیت دریافت انرژيباشد که این پرهیک توربین بادي دستگاهی است که داراي تعدادي پره می

شود و این انرژي مکانیکی در بیشتر موارد به یک ماشین الکتریکی منتقل می.باشداز طریق یک محوربه انرژي مکانیکی دارا می
توان به دو دسته نیروگاهی و غیرنیروگاهی تقسیم کرد.هاي بادي را میتوربینکاربرد شود.در نهایت انرژي الکتریکی تولید می

کاربردهاي غیر نیروگاهی1-1
:برايکش ي آب بادهايپمپ

؛تأمین آب آشامیدنی حیوانات در مناطق دورافتاده-
؛آبیاري در مقیاس کم-
؛آبکشی از عمق کم جهت پرورش آبزیان-
.تأمین مصارف خانگی-
کاربرد نیروگاهی1-2
صنعتی و یا کشاورزيتجاري،مسکونی،هاي بادي منفرد جهت تأمین انرژي الکتریکی واحدهاي نیروگاه-
].7مزارع برق بادي جهت تأمین بخشی از تقاضاي برق شبکه [-

دهند و ذخایر نفتی ما در اوایل قرن بیست و یکم خبر میهاي فسیلیی سوختبنظر به اینکه دانشمندان و محققین از نایا
تحقیق در رسیدن بحران انرژي الزم است که پژوهشگران به بررسی ونیز تا چند دهه دیگر بیشتر باقی نخواهد بود قبل از فرا 

فواید استفاده از این گونه . ل ناپذیر یا تجدید شونده مثل باد، خورشید، بیوگاز و غیره بپردازندهاي زواخصوص استفاده از انرژي
:یر خالصه کردها را می توان در چند جمله زانرژي

؛فسیلیهاي ـ صرفه جویی در مصرف سوخت
؛)زیست (هواـ جلوگیري از آلودگی محیط 

.ـ تأثیر استفاده از انرژي بادي در افزایش درجه مکانیزاسیون کشاورزي
مصرف انرژي براي باال آوردن آب (درجه در حال حاضر انرژي قابل دسترس در امور کشاورزي و دامپروري از جمله میزان 

تحت این ].5باشد [) میhp ha1-1است که کمتر از اپتیمم انرژي مورد نیاز(hp ha78/0-1) در ایران حدود مکانیزاسیون
. در وري، شایان توجه و ضروري استشرایط هر کوششی براي بهبود یا افزایش انرژي قابل دسترس در امور کشاورزي و دامپر

نیست و مشکل سوخت رسانی هم وجود ها در مراتع و نقاط دورافتاده که امکان دسترسی به برقاین راستا تأمین آب شرب دام
در این .گیرداست که همواره مورد توجه قرار میباشد از جمله مسائلی در مناطقی که منابع آبی محدود میهمچنین ،دارد

:گرددز از سه طریق باعث بروز خسارت میها در فواصل مناسب به آب مورد نیاخصوص عدم دسترسی دام
راهپیمایی زیاد و کمبود منابع آب؛ـ افت وزن و کاهش تولیدات دامی بر اثر 

؛ـ انتقال بیماري از یک گله گوسفند به گله دیگر در اطراف منابع آبی محدود
.شودباعث فشردگی خاك و چراي مفرط میـ تردد بیش از حد در اطراف منابع آبی محدود که
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احشام در فواصل شود که منابع آب مورد نیاز گوناگون و مناسب هر منطقه سعی میهاي براي رفع این مشکالت با روش
ا توربین بادي براي پمپاژ ، استفاده از آسیاي بادي یهاترین این روشمناسب ایجاد گردد. یکی از مناسبترین و اقتصادي

].6[آب است 
تاریخچه1-3

هاي بادي آسیاسال قبل از میالد مسیح (ع ) از 200ها اولین کسانی بودند که در ، ایرانیهاي بعمل آمدهطبق بررسی
ییان خود مبتکر دهد که اروپاهاي تاریخی نشان می]. بررسی1و 2اند [غالت استفاده کردهمحور عمودي براي خرد کردن دانه

- اري که از سیستان امروزي عبور میمسیح (ع) تجدانان معتقدند در زمان عیسی اند بلکه بعضی از تاریخآسیاي بادي نبوده

سپس صنعتگران و مبتکران هاي بادي ساده آن دوران را مالحظه کرده و ایده آن را با خود به اروپا انتقال دادندآسیاکردند 
].3اند [ار دادهن متمادي مورد استفاده قرهاي گوناگون ساخته و در طی قروها و طرح، این ماشین بادي را در اندازهاروپایی

. تا اینکه دید شونده کم اهمیت جلوه داده شدهاي تج، استفاده از انرژيقیبا اختراع نیروي بخار و موتورهاي احترا
دیگر استفاده بار هاي فسیلی مواجه خواهند شد با کمیابی یا نایابی سوختیالديم21دانشمندان متوجه شدند در اوایل قرن 

.) اهمیت پیدا کرد(تجدید شوندهناپذیرهاي زوال از انرژي
هـ. ش. خریداري و نصب 1348. در سال گرددر ایران به حدود سی سال پیش برمیهاي بادي دآسیاکاربرد مجدد اکثر 

ا در مراتع و حیات وحش ه، در طرح اصالح مراتع به منظور تأمین آب شرب دامهاي بادي محور افقی چند پرهآسیاتعدادي از
هـ .ش به کمک یک تکنسین انگلیسی با 1349. اولین آسیاي بادي در سال هاي کشور پیش بینی گردیدا و جنگلهاگاهدر چر

ل تاکنون دستگاه و از آن سا31هـ .ش تعداد 1354. تا سال رتع در نطقه زرند ساوه نصب گردیدهمکاري کادر دفتر فنی م
، نصب و مختلف کشورهاي ) در استاندستگاه بعد از انقالب اسالمی150دستگاه قبل از انقالب و20دستگاه (200مجموعاً 

].4[مورد بهره برداري قرار گرفته است 
با انتخاب توربین بادي مناسب امکان استفاده از انرژي باد در نقاط مختلف ایران، و همچنین هدف از این تحقیق بررسی

-براي تأمین آب شرب دامهمهاي باالیی رابراي پمپاژ آب در مناطقی که امکان دسترسی به برق نیست و هزینهسادهسیستم

باشد. ها در مراتع و نقاط دور  افتاده استان سیستان می

هامواد و روش- 2
هاي بادي از نظر استقرارتقسیم بندي توربین2-1
هاي بادي با محور چرخش عموديتوربین2-1-1

هاي عمودي دیگر که گیرد و میلهیک میله اصلی که رو به باد قرار میاست. ها از دو بخش اصلی تشکیل شده این توربین
ها شامل قطعاتی با اشکال گوناگون بوده که باد را در خود جمع کرده و شوند. این توربیند بر جهت باد کار گذاشته میوعم

ها در یک دارند. در این توربینیپایینبازدهولی ،ها بسیار ساده بودهین توربینگردد. ساخت اباعث چرخش محور اصلی می
گردد سیستم لنگر پیدا کرده و بچرخد. یکی دیگر از مزایاي این شود و باعث میمیطرف توربین، باد بیشتراز طرف دیگر جذب 
باشد.سیستم وابسته نبودن به جهت وزش باد می
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محور عموديتوربین بادي 1-2شکل 

هاي بادي با محور چرخش افقی  توربین2-1-2
ها نسبت به مدل عمودي رایج تر بوده همچنین از لحاظ تکنولوژي، پیچیده تر و گرانتر نیز می باشد.  این توربین
یی تولیـد  هـاي پـایین نیـز توانـا    ها مشکلتر از نوع محور عمودي بوده ولی راندمان بسیار باالیی دارند. در سرعتساخت آن

باشند که روي پره می2یا در مواردي 3ها انرژي الکتریکی را داشته و توانایی تنظیم جهت در مسیر وزش باد دارند. این توربین
گیرند.ها همواره در جهت وزش باد قرار میشوند. این پرهیک برج بلند نصب می

.شوندتقسیم میپرسرعتو کم سرعت افقی معموالً از نظر سرعت به دو دسته محورهايتوربین
ها بیشتر باشد، باشد. هر چه تعداد پرهها میهاي بادي محور افقی، تعداد پرهمهمترین عامل در تعیین سرعت توربین

باشد چرا که در نوع با پره بیشترها، سه پره میکند. پرطرفدارترین این توربینرعت کمتر است و گشتاور بیشتري تولید میس
.]8[صرفه اقتصادي ندارند ،توپی توربیندلیل پیچیدگی شکل به 

توربین بادي محور افقی2-2شکل 
هاي زیرزمینی مناسب در کشورمعرفی مناطق بادخیز با سطح آب2-2

هاي بادي جدول باد آب شامل سرعت و انرژي پتانسیل باد به برتر جهت استفاده از پمپ توربینبه منظور معرفی نقاط
هاي زیرزمینی آورده شده است. معیار انتخاب نقاط برتر، مناسبت کاربري جهت تأمین آب اطالعات مربوط به سطح آبههمرا

-1برداري از انرژي بادبه ترتیب اولویت عبارتند از:نقطه برتر کشور جهت بهره5است.و دامپروري مورد نیاز در کشاورزي
اردبیل.-5ارس اقلید ف-4بینالود - 3زابل -2منجیل 
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مناطق مذکور از لحاظ پتانسیل انرژي باد و سطح آبهاي زیرزمینی داراي شرایط بسیار مطلوب می باشند. شهرهاي اقلید 
باشند. براي مقایسه بهتر،  اطالعات چند منطقه دیگر نظیر چابهار، اهواز، فارس، زابل و بینالود داراي گستردگی کشاورزي می

هاي بادي در توان از پمپ توربینجدول ارائه شده است. انتخاب نقاط مذکور به معنی این نیست که نمیسنندج و یزد نیز در 
ین آب شرب و هاي بادي براي تأمکشور جهت استفاده از پمپ توربیننقاط دیگر کشور استفاده نمود. چرا که اکثر نقاط

.]9[کشاورزي مناسب هستند 
-ارد و با توان سوم آن متناسب است. طبـق بررسـی  بستگی مستقیم به سرعت باد دقدرت تولید شده توسط توربین بادي

دي به منظور پمپـاژ  هاي بعمل آمده استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق بادخیز و مستعد براي بهره برداري از توربین با
منطقـه زابـل از اواخـر اردیبهشـت تـا اواخـر       بخصـوص در  » لوار « روزه این استان به نام 120باد معروف رود.آب به شمار می

.کیلومتر بر ساعت جریان دارد100و گاهی اوقات تا80تا 70و حداکثر 30شهریور هر سال با سرعت حداقل 

]9[مناطق کشوردر بعضی ازآب -باداطالعات مربوط به 1-2جدول

30زا در منطقه جریان دارد؛ به عبارت دیگر هاي غالب و انرژيدهد که دو نوع بادنشان میبررسی خواص کیفی باد نیز 
وزد که در این پروژه پنج روز در هفته) بادهاي غالب میدرصد اوقات (70زا و ) بادهاي انرژيدرصد اوقات (دو روز در هفته

smhrkmVا (سرعت باد انرژي ز /7/25 بدست آوردن توان مورد نیاز توربین بادي و حداکثر سرعت باد ) براي
smhrkmVزا (انرژي /27/100 زیرا که سازه باید ؛) براي طراحی اجزاء تشکیل دهنده سازه در نظر گرفته شده است

.اي منطقه مقاومت کافی داشته باشددر برابر شدیدترین باده
و با احتساب افتها در مسیر بادييآسیادر طراحی ایستگاه پمپاژ با توجه به عمق آب زیرزمینی در محل بهره برداري از 

].10متر حاصل شده است [25هاي آبرسانی مقدار ارتفاع کل دینامیکی لوله

نام ایستگاه
میانگین سرعت باد
 1sm

بادانرژي پتانسیل میانگین
 2mw

حداکثر عمق آب
 m

3/61/47613منجیل
7/63/3524زابل

3/49/2097/40اقلید فارس
6/47/16113/5اردبیل
5/450/944بیجار
9/38/555چابهار
5/25/255اهواز

2/22/294سنندج
1/33/304یزد
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به ، با توجهرأس دامشود. مصرف آب هر رأس دام در نظر گرفته می1500رب نیاز آبی طرح بر اساس تأمین آب ش
daylit، به طور متوسط شرایط آب و هوایی منطقه زابل . بنابراین نیاز آبی روزانه معادل خواهد بود با :برآورد شده است7/

 )1                                       (daylit /1050071500 

slitانتخاب شده (با توجه به میزان دبی تقریبی پمپ آب  ه) در مدت یک ساعت میزان آب پمپ شده ک5/0/
)2  (hrlit /180036005/0 

مین شود از رابطه . حال براي اینکه بدانیم چند ساعت پمپ و توربین باید کار کنند تا آب مورد نیاز روزانه تأآیدبدست می
کنیم :زیر استفاده می

)3                       (dayhrhrlitdaylit /6)/(1800)/(10500 

زا ساعت در یک شبانه روز باد انرژي6ساعت در یک شبانه روز کار کنند به عبارت دیگر 6یعنی اگر پمپ و توربین بادي 
اواخر چهار ماه (که در منطقه زابی مدت ؛ در حالی نیاز آبی روزانه تأمین خواهد شددر منطقه مورد نظر وجود داشته باشد

].6[.ساعت در هر شبانه روز جریان باد انرژي زا وجود دارد12) قریب اردیبهشت تا اواخر شهریور

برآورد قدرت مورد نیاز پمپ 2-3
شود :میت مورد نیاز پمپ به شرح زیر حاصلبا توجه به میزان دبی پمپ و ارتفاع دینامیکی کل آبرسانی ، قدر
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خواهیم داشت :62np%با احتساب راندمان پمپ 
 )5                                      (

27/0
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PBhp

)6(watt200توان پمپ

برآورد قدرت مورد نیاز توربین بادي :2-4
. راندمان آیدست می، قدرت مورد نیاز توربین بدبر راندمان آئرودینامیکی توربیناز تقسیم توان مورد نیاز پمپ

-در نظر می20tn%باشد معادل%) می3/59باد(آئرودینامیکی توربین بادي را که ضریبی از حداکثر انرژي موجود در 

بنابراین خواهیم داشت :.گیریم
 )7                                               (kwwatt 1100022000  توربین بادي= قدرت مورد نیاز

] :6ساعت کار توربین و پمپ ) به قرار زیر خواهد بود [6پس انرژي مورد نیاز در یک شبانه روز ( 
 )8        (hrkw.661 
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حجم مینیمم منبع ذخیره آب :برآورد 2-5
. ممکن است زمانی به آب احتیاج باشد که اصالً بادي نوزد به عبارت دیگر سرعت باد به نیستسرعت باد همواره ثابت

قدري کم باشد که آبی پمپاژ نشود و نیز زمانی باد با حداکثر سرعت بوزد و دبی پمپ زیاد شود در حالی که نیازي به آب 
با فرض .منبع ذخیره آب در نظر گرفته شود، یکاز دسترسی مستمر به آب مورد نیازبه منظور اطمینان الزم است.نباشد

، بایستی براي این مدت آب در منبع ذخیره باشد تا مصرف کننده یا دامدار در طول روز در ماه باد نوزد10طور کلی اینکه  به
]:6گردد [میمنبع ذخیره آب به ترتیب زیر تعیین ینهکم. بنابراین حجم ماه با مشکل کمبود آب مواجه نشود

حجم منبع ذخیره آب در یک ماه=تعداد دام × نیاز آبی روزانه هر رأس دام × ماه / روز 
 )9(3

min/ 105105001071500 mlitV month 

نتیجه گیري- 3
-هایی است که کشاورزان میاز باصرفه ترین راهها یکی هاي کشنده آب چاههاي بادي جهت تغذیه پمپاستفاده از توربین

آبیاري محصوالت خود از آن بهره گیرند. اهمیت این موضوع به هادر مراتع ونقاط دور افتادهدامتأمین آب شرب توانند جهت
نیز در هاي سوختی وهاي کشاورزي با توجه به حذف یارانه دولتی  فراوردهدلیل هزینه زیاد سوخت دیزل ژنراتورهاي چاه

توربین بادي  مناسب در یک منطقه الزم براي داشتنیابد.دسترس بودن انرژي باد در اکثر مناطق کشور نمود بیشتري می
ساله متوالی در دست داشت. داشتن 25مشخصات باد (از نظر کمی و کیفی) آن منطقه را براي یک دوره ي حداقل است

با توجه به این که امکان ذخیره سازي نصب یک توربین بادي است، اما کافی نیست. اینگونه اطالعات شرط الزم براي انتخاب و
اي نیز بهره برد. از آن جهت آبیاري مراتع و یا آبیاري مزارع به روش قطرهتوان مقادیر اضافی آب وجود دارد، می

فهرست منابع 
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تا.، بی، سازمان جنگلها و مراتع کشور. دستور العمل نصب تلمبه هاي باديـ صادقیان، مجید4
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