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بررسي عوامل موثر در پتانسيل نيروگاه بادي در شهرستان زابل و محاسبه مقدار 
  سوددهي آن

  
  2ابوالفضل باغباني، 1اميد علوي 

  كارشناس برق دانشگاه فردوسي مشهد
ALAVI.OMID@STU.UM.AC.IR 

   
  
  
  

  چكيده
، تالشنددر كشورها قان و سران محق نتيجهدر در دنياي امروز يكي از مهم ترين چالش هاي كشورها، چالش انرژي است.

در اين بين انرژي باد از جمله انرژي هاي پاك و تجديد پذيري  .انرژي بيشتري را با آسيب كمتر به طبيعت بدست آورند
است كه با شناسايي مناطق مستعد با پتانسيل باالي توليد، مي توان به انرژي قابل توجهي دست يافت. با توجه به اين 

 برخوردار است.بادي از اهميت ويژه اي هاي مناسب براي نصب توربين  نطقهانتخاب يك مدريافت كه  مطالب مي توان
كه در صورت انتخاب مناسب عالوه بر بازدهي باال، مي تواند سوددهي بااليي براي سرمايه گذاران داشته باشد. در كشور 

، انرژي بسياري كسب نمود. از جمله اين مناطق، ايران مناطق مساعد بسياري وجود دارد كه مي توان با نصب توربين
شهرستان زابل واقع در استان سيستان و بلوچستان مي باشد. در اين مقاله به بررسي عوامل موثر در تعيين پتانسيل 
 شهرستان زابل مي پردازيم و مقدار توان توربين را در اين منطقه تخمين مي زنيم. عوامل موثر در تعيين پتانسيل شامل

و غيره مي معرفي منطقه از لحاظ شرايط جوي ، تخمين ميانگين سرعت ساالنه باد در منطقه ، تخمين متوسط جهت باد 
با استفاده همچنين  مي باشد.متر بر ثانيه  9متوسط سرعت باد در شهر زابل حدود باشد. كه پس از بررسي ها، دريافتيم، 

نموديم. در ادامه مقدار توان باد را تعيين غالب محدوده مربوط به جهت ، و با وارد كردن داده ها ORIANAاز نرم افزار 
توربين را محاسبه كرديم و سپس تاثير گرد و خاك بر روي توان توربين را در اين منطقه بررسي نموديم. در پايان به 

 4حدود  را مگاوات 2وربين مبلغ سرمايه گذاري اوليه براي تتخمين هزينه و ميزان سوددهي پرداختيم و دريافتيم كه اگر 
ميليون  857سوددهي آن ساالنه  و گردد ماه به سرمايه گذار باز مي 28بعد از اين مبلغ  ،گيريمبميليارد تومان در نظر 

كه مي توان گفت هيچ صنعتي  ،ساالنه استسود ميليون تومان  800با كسر هزينه سرويس ساالنه، تقربيا  كهتومان 
  .چنين سودآوري ندارد

  
  نيروگاه بادي، زابل، سرمايه گذاري، هزينه توربينهاي كليدي:  واژه

 
  

  
 
 

  
                                                           

  كارشناس برق دانشگاه فردوسي مشهد -1
  دانشگاه فردوسي مشهد عمرانكارشناس  -2
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  همقدم - 1
تامين انرژي الكتريسيته همواره يكي از مهمترين دغدغه هاي بشر بوده است ، از اين رو انسانها همواره به دنبال انرژي        

به راهي براي استفاده از دو انرژي تجديدپذير خورشيد پاك و نامحدود هستند كه در چند سده اخير كامال موفق بوده اند و 
و انرژي باد (اختراع نخستين توربين بادي با كاربرد توليد برق در سال  [5])1883(ساخت اولين سلول خورشيد در سال 

  .دست يافتند [6])1887
رو سرمايه گذاري در بخش انرژي  كاهش ذخاير نفت و گاز در جهان به يكي از معزل هاي جدي تبديل شده است از اين       

هاي نو بسيار گسترده تر از گذشته شده است . ساخت و توسعه انرژي نو در كشورهايي مثل اسپانيا و آمريكا از حمايت جدي 
دولت و سرمايه گذاران برخوردار است و اين در حالي است كه متاسفانه در كشورمان تنها بخش اندكي از بودجه به اين مبحث 

هيچ سرمايه گذاري  1385در سال  [1]ص داده شده است و سرمايه گذاري بيسار ضعيف است . به گزارش وزارت نيرو اختصا
ي نشده است و تنها سرمايه گذاران براي ساخت و توسعه نيروگاه بادي منجيل تمايل مگاوات 60 يباد مزرعه احداثدر زمينه 

گذاري مناسب در كشورمان ، نبود آگاهي كافي از پتانسيل بادي مناطق نشان داده اند كه شايد يكي از داليل عدم سرمايه 
مختلف ايران باشد . هدف از نگارش اين مقاله بررسي پتانسيل بادي استان سيستان و بلوچستان براي نصب توربين بادي و 

  محاسبه هزينه الزم و سود حاصل از سرمايه گذاري است.
  موقعيت جغرافيايي استان-1,1

كيلومتر وسيع ترين  187000با مساحت تقريبي ستان و بلوچستان در جنوب شرقي ايران واقع شده است و استان سي
كيلومتر مربع مربوط به سيستان  15197حدود  درصد مساحت كل كشور را شامل مي شود  11,4و بيش از استان كشور است 

بلوچستان از لحاظ طبقه بندي اقليمي درناحيه اقليمي است . استان سيستان و  كيلومتر مربع مربوط به بلوچستان 172305و 
درصد مساحت استان را  2ديم) در استان سيستان و بلوچستان حدود  اراضي قابل كشت ( آبي ، . باشد بياباني و خشك مي

شد كه هزار هكتار مي با 330هزار هكتار مي باشد ، اين مقدار و كل زمينهاي زيركشت حدود  400تشكيل مي دهد كه حدود 
كند و  ميلي متر را در سال دريافت مي 65دشت سيستان بارشي كمتر از .  زراعي و باغي اختصاص دارند به كشت محصوالت

رسد. اين شرايط در مجموع باعث خشكي فيزيكي شديد محيط مي شود  ميلي متر مي 5000ميزان تبخير در آن به بيش از 
كيلومتر بر ساعت مشهور است .  120و حتي  100روزه با سرعت  120اي استان سيستان و بلوچستان به دليل وزش باده.

جنوبي استان با توجه به مجاورت با درياي عمان از بادهاي موسمي بهره گيري مي كند كه اين بادها عمدتا بادهاي كم مناطق 
  .[2]سرعت تري هستند

  
  نقشه جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان – 1شكل 
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  منطقهبررسي  - 2
  بررسي سرعت باد در منطقه-1,2

چون تغييرات سرعت در   [3]دقيقه ثبت شده اند . 10چند شهر مختلف استان استفاده مي كنيم كه ارقام مربوطه در هر       
  هم به منظور تحليل بهتر محاسبه مي شود. "ميانه"و  "مد"روند فعاليت و توليد توربين هاي بادي تاثير مي گذارد 

داده است كه  63000وط به شهر لوتك را مورد بررسي قرار مي دهيم . تعداد داده ها براي شهر لوتك حدود داده هاي مرب
 :در زير نشان داده شده است ها بر حسب متر بر ثانيه به همراه تاريخ و ساعتتايي از داده  5نمونه ي 

 
  نمونه داده هاي سرعت باد در شهر لوتك – 1جدول 

07/06/2006

10:30  
31/08/2006 

12:00  
28/09/2006

19:00  
20/10/2006

5:00  
21/11/2006

9:30  

15.3  4.2  10.7  3.7  14.9  
 

براي ميانگين گيري و تحليل داده ها از نرم افزار اكسل استفاده شده است . بعد از وارد كردن و تحليل داده هاي مربوطه       
  :مشخصه هاي زير بدست آمده است

  متر بر ثانيه است كه از سرعت قابل قبولي برخوردار است. 8,12در شهر لوتك براي  ميانگين سرعت باد      
شده است . از روي اين سه مقدار محاسبه شده مي توان تغييرات باد را در بازه زماني  7,7و ميانه  6,2مد داده ها برابر       

متر بر ثانيه است ، اين منطقه از لحاظ سرعت باد  65-ر مناسب دانست و با توجه به اينكه سرعت راه اندازي توربين بادي براب
  .ايده آل است

  
 [3]متري از سطح زمين 40نقشه سرعت باد استان سيستان و بلوچستان در ارتفاع  – 2شكل 

  
 با توجه به موقعيت بهتر منطقه زابل از نظر سرعت باد نسبت به شهر لوتك و با رجوع به داده هاي سازمان هواشناسي     

متر بر ثانيه در نظر گرفته مي شود . اما براي نصب توربين بادي در يك منطقه  9كشور متوسط سرعت باد در شهر زابل حدود 
بايد پارامترهاي ديگر را نيز در نظر گرفت كه ميتوان به جهت باد و تغييرات آن اشاره كرد . پس الزم است متوسط جهت باد را 

  .در منطقه تعيين كنيم
  ي جهت بادبررس-2,2
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به طور  [7]آب و هوا براي زابل مراجعه مي كنيم . CWOPبراي بررسي جهت باد به داده ها واطالعات مربوط به پايگاه       
 :نمودار جهت باد زير را داريم 2012ماه اول سال  5مثال براي 

  

 
  ماه سال جاري 5ميانگين جهت باد شهر زابل براي  – 3شكل 

 
و با وارد كردن داده ها ميتوانيم محدوده مربوط به جهت باد شهر زابل را تعيين  ORIANA [8]ه از نرم افزار با استفاد      

  .كنيم كه به صورت زير مي شود

  
  محدوده جهت باد شهر زابل – 4شكل 

 
  .يمبر طبق اين نمودار حدودي جهت باد ، مي توانيم توربين هاي بادي را در سمت و سوي مناسب نصب كن     

  
  محاسبه توان توربين بادي - 3

براي محاسبه توان توربين بادي در حالت كلي و شرايط استاندارد (بدون در نظر گرفتن دما ، ارتفاع و شرايط جوي) ، از     
  [9]روابط ساده فيزيكي استفاده مي كنيم .  كار انجام شده روي هر جسمي برابر است با نيروي وارده در مسافت طي شده

  .براين داريمبنا
  

W = F . X                                                                                                                                  (1) 
 

 طبق قانون نيوتن داريم : 

F = ma                                                                                                                                       (2) 
 

 :پس از دو رابطه باال خواهيم داشت

W = maX                                                                                                                                  (3) 
 

 :م حركت بيان مي كندقانون سو
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                                                                                                                         (4) 

  همان سرعت اوليه است . Uكه در آن 
 

  اگر سرعت اوليه را برابر صفر در نظر بگيريم خواهيم داشت:
a =                                                                                                                                          (5) 

 
 ) براي يك جرم داراي انژري جنبشي خواهيم داشت :5) و (3از روابط (

W = m                                                                                                                                  (6) 

 
  توان برابر است با مشتق كاري كه توربين انجام مي دهد:

P =  =                                                                                                                        (7)  

 
 همچنين داريم :

= ρA                                                                                                                                  (8)    

 
) رابطه نسبي زير بدست 8) و (7براي رابطه باال مي توانيم به جاي مشتق مسافت ، سرعت را قرار دهيم . از مجموع رابطه (     

 مي آيد :

P =                                                                                                                              (9) 

ضريبي است كه توسط دانشمند آلماني به نام آلبرت بتز محاسبه شده است ، اين ضريب نشان مي  Kدر رابطه باال مقدار      
 بنابراين مقدار ماكزيمم اين ضريب را برابر   [10]نيست . 0,593دهد كه بازده هيچ توربيني بيشتر از مقدار 

تا  0,30مقدار اين ضريب براي توربين ها بسته به نوع و ساختارشان متفاوت است و دامنه معمول آن بين  قرار مي دهيم .
  است . 0,45

 
  پره و مساحت ايجاد شده 3شماي توربين  – 5شكل 

 

  اثر گرد و خاك روي كاركرد و توان توربين -4
عملكرد توربين هاي بادي تاثير مي گذارد كه البته  طبق آزمايشات تجربي كه انجام شده است ،وجود گرد و غبار روي     

. با توجه به هزينه و سرمايه گذاري هايي كه براي توسعه توربين بادي صورت [11]بستگي به نوع و حالت زبري پره ها نيز دارد 
  مي شود . غبار در اين منطقه چه مقدار موجب كاهش كارايي توربين ها مي گيرد اين مسئله مهم است كه وجود گرد و

تغيير كارايي توربين در حالت گرد و خاك وابسته به توان خروجي لحظه اي توربين است و با تغيير توان توربين تغيير مي كند 
 و ثابت نيست . عامل ديگر هم كه در ميزان تغيير توان تاثير دارد ، طراحي شكل پره هاي توربين است . هر چه پره هاي
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شند ميزان كاهش كارايي كمتر است . يكي از ديگر عوامل تاثير گذار تعداد پره هاي توربين است . هموارتر و آيروديناميك با
پره بهترين حالت مورد استفاده است . در شكل زير نمودار توان خروجي توربين در شرايط مختلف گرد و خاك  3توربين داراي 

 بررسي شده است :

 

 
 [11]وات در شرايط مختلف عادي و گرد و خاكيكيلو 300توان خروجي توربين  – 1نمودار 

 
شرايط مختلف آب و هوايي رسم شده است . با توجه به اينكه گرد  4در  kW 300توان خروجي يك توربين  (1)در نمودار      

ت را را در نظر مي گيريم . در صورتي كه ميانگين سرع Dust(0.3)و غبار در شهر زابل غلظت زيادي دارد ما همان نمودار 
كه   است kW 145 و در هواي غبارآلود حدود  kW 185 در نظر بگيريم ، توان خروجي در هواي صاف حدود  m/s 9حدود 

در حالت عادي مي باشد . جدول زير روزهاي همراه با گرد و خاك را براي شهر زابل  نشان مي  m/s 8,5معادل سرعت 
 اه است :كه تقريبا نيمي از سال با گرد و خاك همر [4]دهد

  
  متوسط روزهاي همراه با گرد و خاك براي شهر زابل – 2جدول 

 ساالنه اسفند بهمن  دي  آذر  آبان  مهر شهريور مرداد  تير خرداد ارديبهشت فروردين
10  17,8  23,9  28,5 27,5  21,5  14,6  6  4  4,8  6  8,6  173,2 

  روز
  

اد در شهر زابل با وجود اين كاهش توان توربين ، باز هم توان اما با توجه به ميانگين سرعت بسيار باال و قابل قبول ب     
خروجي توربين هاي نصب شده از درصد بااليي برخوردار هستند و براي سرمايه گذاري مناسب است . البته الزم به ذكر است 

  كه با نصب اين توربين ها در مزارع كشاورزي مي توان ميزان غبار را تا حدي كاهش داد.
  زينهتخمين ه-5

كه البته با توجه به خريد توربين   [12]ميليارد ريال مي باشد 20مگاوات ظرفيت توربين ها حدود  1معموال هزينه ي هر      
هر توربين شامل هزينه نصب و راه اندازي و همچنين هزينه سرويس ساالنه است . خت داخل اين مبلغ كاهش مي يابد. هاي سا

درصد هزينه كل توربين است كه شامل چك كردن كامل توربين و  3-1دازه توربين بين هزينه سرويس بسته به نوع و ان
  همچنين تعميرات الزم مي باشد 

منطقه سيستان و بلوچستان از پست هاي برق با ظرفيت مناسب برخوردار هستند و مي توان برق توليدي توسط توربين ها      
كرد . قيمت برق صادراتي وابسته به ظرفيت توان توليدي توربين است ،قيمت  را به كشور هاي همسايه از جمله پاكستان صادر
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جدول زير  [13]سنت تغيير مي كند كه از قيمت واقعي جهاني آن كمتر است . 11 – 8برق صادراتي ايران به پاكستان در بازه 
  قيمت هر كيلووات ساعت توليد شده در انگلستان را با واحد پني بيان مي كند:

 
  [13]نرخ توان توليدشده توربين ها در انگلستان بر حسب پني بر كيلووات ساعت – 3 جدول

UK Generation Feed-in Tariffs for Wind Power (Pence per kW-hr) 

Power range 
From 1/4/2010
to 31/3/2011 

From 1/4/2011
to 31/3/2012 

From 1/4/2012 
to 31/3/2013 

Tariff lifetime
(years) 

> 100 to 500 kW 18.8 18.8 18.8 20 

> 500 to 1500 kW 9.4 9.4 9.4 20 

> 1500 to 5000 kW 4.5 4.5 4.5 20 

  
سال است و با در نظر گرفتن هزينه ثابت نصب و هزينه سرويس ساالنه مي توانيم قيمت  20متوسط عمر يك توربين حدود     

  :  [13]كيلووات ساعت را تخمين بزنيم
  

Cost per kilowatt-hour =      (10) 

  
است . معموال توان توليد شده با  توان متوسط توليد شده توربين در سرعت ميانگين   در رابطه باال مقدار     

ت ساعت را در ايران براي توان مفيد و سودمند تلقي نمي شود . نمودار زير تخمين قيمت هر كيلووا m/s 6سرعت كمتر از 
نشان مي دهد . اين نمودار توسط  Mean Speed = 0.52با در نظر گرفتن ضريب سرعت متوسط  Vestas 2MWتوربين 

  رسم شده است : wind power نرم افزار 
  

  
 تخمين نرخ توان توربين هاي ايران بر حسب سرعت – 2نمودار 

 
ري توان خروجي توليد مي كند كه قيمت فروش اين توان ، وابسته به سرعت پره هر توربين به طور متوسط ساالنه مقدا     

هاي آن است . با در نظر گرفتن اينكه هزينه نصب و راه اندازي تنها در ابتداي پروژه پرداخت مي شود و مابقي هزينه ناچيز 
راه اندازي خود را تامين و به منبع  سرويس است ، هر توربين بعد از گذشت يك مدت زمان تقريبي مي تواند هزينه نصب و

  مستقيم سود تبديل شود .
براي تخمين مدت زماني كه توربين ، سرمايه را به طور كامل به سرمايه گذار بازميگرداند از فرمول زير استفاده مي كنيم .     

 :  [13]كه در اين رابطه نيز مدت زمان وابسته به سرعت توربين است
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                                        (11) 
سنت در نظر مي  10 قيمت مرجع فروش به ازاي هر كيلووات ساعت است كه با توجه به محدوده سرعت در رابطه باال     

 مگاوات رسم مي كنيم : 2گيريم. نمودار زير را با توجه به فرمول باال و براي توربين وستاس 

  

 
 ت زمان كاركرد توربين به منظور بازگرداندن سرمايه به سرمايه گذار و شروع سود دهي خالصتخمين مد – 3نمودار    

  
سال طول مي كشد تا بدون  2,34براي شهر زابل مي توان از روي نمودار فهميد كه  9با در نظر گرفتن سرعت ميانگين      

ميليارد تومان در نظر مي  4مگاوات ، حدود  2ي توربين صرف هزينه اضافي ، سرمايه باز گردد . مبلغ سرمايه گذاري اوليه برا
ميليون تومان و با كسر هزينه سرويس ساالنه  857ماه به سرمايه گذار باز ميگردد كه سود دهي آن ساالنه  28گيريم كه بعد از 

  ميليون تومان ساالنه است كه مي توان گفت هيچ صنعتي چنين سودآوري ندارد . 800، تقربيا 
 

  جه گيرينتي -6
با توجه به ميانگين باالي سرعت باد در شهر زابل و همچنين وجود عرصه باالي زمين مناسب براي نصب توربين هاي بادي      

مي توان به جرات گفت كه اين منطقه از لحاظ توليد توان بادي بسيار ايده ال است و حتي با وجود ذرات گرد و غبار و تاثيرات 
صنعت باشد . با  ينهاي بادي ، اين منطقه مي تواند يكي از گزينه هاي اصلي براي سرمايه گذاري در اينسوء آن بر عملكرد تورب

توسعه نيروگاه هاي بادي در استان سيستان و بلوچستان ميتوان كاهش توان برق كه در اثر صادرات به كشورهاي همسايه 
  خت ديزل هم گام بلندي برداشت .ايجاد مي شود را به حداقل رساند و همچنين در ذخيره سازي سو

اميد است ايران بتواند با همكاري بخش خصوصي و دولتي  ، صنعت نيروگاه هاي بادي را توسعه دهد و اين صنعت را به     
  .صورت خودكفا در دست بگيرد

 

  منابع -7
  20جدول  ،ربخش ششم انرژي هاي تجديدپذي ،  دفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي ، ووزارت نير [1] 
    URL: www.sbportal.ir، پورتال استان سيستان و بلوچستان "جغرافياي استان سيستان و بلوچستان" [2]

  متر 40نقشه اطلس ،  شهر لوتك آمار باد ايستگاه،  دفتر انرژي باد و امواجسازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) ،  [3]
  1376،  46تحقيقات جغرافيايي ، شماره  روزه سيستان ، فصلنامه 120حسين زاده،سيدرضا ، بادهاي  [4]

[5] Peter Gevorkian . Sustainable energy systems engineering: the complete green building design resource . McGraw-Hill Professional. 
pp 498. 
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[6] Wikipedia. Wind Turbines. History of wind power. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine . Accessed: 15 January , 2012. 
[7] The Citizen Weather Observer Program (CWOP) . METAR/Synop Information for OIZB (40829) in Zabol, Iran . 2012 
[8] Oriana Rose program . URL:www.kovcomp.co.uk/oriana . 2012   
[9] John Bird . Engineering Mathematics . Fifth Edition . 2007 . Published by Elsevier Ltd 
[10] Betz, A. (1966) Introduction to the Theory of Flow Machines. (D. G. Randall, Trans.) Oxford: Pergamon Press. 
[11] Mohammed G. Khalfallah . Effect of dust on the performance of wind turbines. Cairo University . Elsiver Desalination 209 (2007) 
[12] P.Alamdari , O.Nematollahi , Study of wind potential in Ardabil , Proceedings of the 1st International Conference on Emerging Trends 
in Energy Conservation - ETEC Tehran,Tehran, Iran, 20-21 November 2011.www.nirogah.com 
[13] The Wind Power Program , Wind Turbine Economics Page , -                                                  
- URL: http://www.wind-power-program.com/turbine_economics.htm . Accessed : 26 January , 2012 
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