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 ملزومات و فواید :ایزوله انرژی های سیستم در باد انرژی از استفاده

 فرید قدمی**  ،کیاحسان باشو * 

  Ehsanbashoki@yahoo.com،تهران غرباسالمی، واحد  دانشگاه آزاد ،ارشد مکانیک ی کارشناسیدانشجو *

  Mania.farid@gmail.com،تهران غرب اسالمی، واحد دانشگاه آزاد مربی گروه مکانیک،** 

 چکیده

اقتصادی و روند افزایش جمعیت با توجه به محدودیت ذخایر  ی مصرف انرژی متناسب با توسعه ی رشد فزاینده

اینگونه منابع انرژی، توجه بیشتر  مصرف ازیست محیطی ناشی زهای فسیلی از یک طرف و معضالت  سوخت

نتها بودن، سازگاری با بی ا های نو و تجدیدپذیر جلب کرده است. ی جهان را به استفاده از انرژی هکشورهای پیشرفت

های  از آنجا که ایران به دلیل مجاورت با دریا و همچنین وجود فالتست.ا ها محیط زیست، از مزایای این نوع انرژی

های تجدیدپذیر، به علت  یژدر مقایسه با دیگر انرانرژی باد ، شود و زاگرس، کشور باد خیز محسوب می البرز

در این مقاله رداری قرار گرفته است. از این رو، ب تری مورد استفاده و بهره  در ابعاد وسیع، گستردگی و اقتصادی بودن

مناطق مناسب در ادامه به بررسی . گرفته استمورد بحث قرار  های تجدیدپذیر انواع انرژی ای کوتاه، پس از مقدمه

چنین همپرداخته شده است.  و جغرافیایی ایران جهت استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد با توجه به شرایط اقلیمی

وتوزیع ، انتخاب توربین بادی قدرت عملیآن از قبیل سرعت باد،  بازده ثر برؤهای م ؤلفهو مهای بادی  انواع توربین

 .رفته استگمورد بررسی قرار  باد

 بادیتوربین های تجدیدپذیر،  یانرژی باد، انرژ کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

بسیاری از ناظران و أمین شده است. طور کامل دوسوم انرژی مورد نیاز جهان از نفت وگاز ت هدر نیم قرن گذشته ب

ه سوخت فسیلی هر قدر قبول دارند که این وابستگی ب اکثریتپذیر است.  ی فسیلی زوالان معتقدند که انرژکارشناس

طور نامحدود ادامه یابد. آنچه مسلم است هیچکس نفت و  هتوان ب های جدید نفتی کشف شود، باز نمی هم که میدان

ی ژانرسنگ که یک سوم باقی مانده کل  کارگیری ذغال هب. گرداند به درون مخازن اولیه خود باز نمیرا دوباره گاز 

نهایت به اتمام خواهد رسید، در  ، هر چند که آن نیز خود در بیاستین نموده و به وفور قابل عرضه مأجهان را ت

اکسید کربن  آلودگی هوا خواهد شد و افزایش دیهای فسیلی دیگر موجب افزایش روزافزون  کارگیری سوخت هکنار ب
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خطری است که جو زمین را خود  ی نوبه  های ب ثر گلخانهن و پدیدار شدن اویه اوزرفتن الموجود در جو و از بین 

کارگیری تکنولوژی  ه. بشدیرانی کره زمین را موجب خواهد وکند و در صورت اقدام مناسب، در نهایت  دید میهت

واسطه لزوم رعایت نکات  های، گذشته از متکی بودن به سوخت اورانیم که آن هم محدود و تمام شدنی است، ب هسته

انرژیهای زوال پذیر  بسیار باال، وسایل مربوط به از بین بردن زباله های اتمی و غیره خود نیز جرئی از ایمنی

 ]1[شود. محسوب می

 های تجدیدپذیر انرژی -2

 انرژی خورشیدی -2-1

فسیلی ذخیره شده در زمین،  های شناخته شده تاکنون شامل )سوختهای های مختلف انرژی سرمنشاء تمام شکل

. استفاده از منابع عظیم انرژی استموجود در کره زمین از خورشید  رها، امواج دریاها و...(اهای باد، آبش انرژی

ها، خشک کردن  ها و ساختمان گرمایش محوطهخورشید برای تولید انرژی الکتریسیته، استفاده دینامیکی، ایجاد 

انرژی خورشید منحصر به فردترین منبع انرژی  است. شدهشروع  ااخیرلیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی، تو

به صورت مستقیم  . انرژی خورشیدیاستهای موجود در زمین  جهان است و منبع اصلی تمام انرژیتجدیدپذیر در 

 8/3ی تبدیل گردد. به طور کلی انرژی متصاعد شده از خورشید در حدود تواند به اشکال دیگر انرژ مستقیم می و غیر

 ]0[. استثانیه ت در کیلووا 1203در 

 نرژی زمین گرمایی ا-2-2

 انرژی موجود در عمق زمین است که از انرژی خورشید که در طول هزاران سال در داخل زمین ذخیره شده و

توریم و پتاسیم در طی سالیان دراز در عمق زمین  های اورانیم رادیو اکتیویته، همچنین فروپاشی یا زوال ایزوتوپ

کی زمین متمرکز شده یشانی جوان و صفحات تکتونفدر نواحی زلزله خیز و آتش اکه عمدتگرفته است، سرچشمه 

هزار برابر کل انرژی به دست آمده  ر فوقانی پوسته زمین معادل پنجاهکیلومت 11است. انرژی حرارتی ذخیره شده در

حدود مهای تجدیدپذیر  خالف سایر انرژیراز منابع نفت و گاز شناخته شده امروز جهان است. انرژی زمین گرمایی ب

باشد. همچنین قیمت تمام شده برق در  ود بدون وقفه قابل بهره بردای میزمان و شرایط خاصی نب ،به فصل

قابل رقابت بوده و حتی از انواع دیگر  های متعارف)فسیلی( های زمین گرمایی با برق تولیدی از سایر نیروگاه نیروگاه

ن گرمایی آبگرم مصرفی ای زمی ور ایسلند از سیستم گرمایش ناحیهدر کش .تر است رزانراتب اهای نو به م رژیان

 ]9 [شود مین میأگراد ت درجه سانتی 82مایی با دمای حدود هزار نفر از چندین میدان زمین گر 182بیش از 
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 ای ی هستهانرژ-2-3

های  ستهشوند یا ه های اتم شکافته می هستههای اتم ذخیره شده است. زمانی که  نوعی از انرژی است که در هسته

تولید الکتریسیته و یا  یی براشود. از این انرژ این انرژی به صورت گرما آزاد می خورند ها به یکدیگر جوش می اتم

 ]0[گیرد. مورد استفاده قرار می کشاورزی و ... حتی در صنعت پزشکی،

 

 

 

 توده  انرژی زیست-2-4

آید . منابع بیوماسی که  ی است که ازمواد زیستی به دست میتوده یا بیوماس یک منبع تجدیدپذیر انرژ  زیست 

 :اند شدهبرای تولید انرژی مناسب هستند، بطور عمده به شش گروه تقسیم بندی 

 ها و ضایعات جنگلی جنگل-1

 غذاییباغداری و صنایع  محصوالت و ضایعات کشاورزی،-0

 فضوالت دامی-3

 های شهری فاضالب-4

 صنعتیپسماندها و زائدات آلی  ها، فاضالب-5

 شود. های زیستی قابل سوزاندن هم می های شهری زیست توده شامل زباله ضایعات جامد زباله-6

زائدات  ها و محصوالت، پسماندهوده عبارت است از اجزا قابل تجزیه زیستی از تزیست طبق تعریف اتحادیه اروپا 

 ،ها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیه جنگل کشاورزی)شامل مواد گیاهی و دامی(،

که از  شود هایی اطالق می زیست توده به سوخت براساس تعریف علمی ارائه شده برای زیست توده در این آیین نامه،

های زیستی به دست آمده از  سوخت .شوند ساخته می جرم توده زئوپالنکتونهاجرم توده فیتوپالنکتونها و 

میلیارد تن نفت خام انرژی در  02تواند ساالنه به اندازه  ها و محصوالت کشاورزی جهان می های جنگل پسماند
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 برابر مصرف ساالنه انرژی جهان است. زیست توده قابلیت تولید برق،12دسترس بشر قرار دهد که این میزان 

 زیست توده سهم بزرگی.  “ستهای مفید شیمیایی را دارا های گازی و انواع کاربرد سوخت مایع، های سوخت حرارت،

رمین منبع بزرگ چها نفت و گاز طبیعی، طوریکه بعد از ذغال سنگ، هبد های نو دار در میان دیگر انواع منابع انرژی

 5/11نماید و در حال حاضر بیش از  مین میأاز انرژی اولیه جهان را تدرصد 14این منبع حدود  . ستانرژی در دنیا

. و این در حالی است که ایاالت متحده آمریکا شود  مین میأدرصد از انرژی اولیه جهان توسط منابع زیست توده ت

تنها در تولید های زیست توده  شود. قابلیت مین میأفقط از منابع زیست توده تدرصد انرژی اولیه مورد نیاز  4-3

نقل و تولید انرژی الکتریکی نیز استفاده دارد.  و های مورد نیاز برای حمل سوخت بلکه در تولید سرما، حرارت نیست،

مگاوات حرارتی نیروگاه  005222آوریها( و  نیروگاه تولید برق )با انواع فن مگاوات 44222حدود 0225در سال 

مگاوات آن فقط در ایاالت متحده بوده  12222مدرن تولید حرارت با منبع زیست توده احداث شده است که حدود 

میلیارد لیتر سوخت  52از بازار تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در امریکا(. همچنین بیش از  درصد58)حدود  است

 ]4[.شود وده تولید و مصرف میتجدیدپذیراز منابع زیست ت

 

 

  انرژی دریایی-2-5

و تفاوت در درجه حرارت آب جریان اقیانوسی  شوری، جزرومد، دریا،ی دریایی بدست آمده با استفاده از امواج انرژ

 اختالف گرمایی و اختالف چگالی)شوری(. جریانات دریایی، امواج، دریا است. انواع انرژی دریایی شامل : جزرومد،

]0[ 

 ی کشندیانرژ-2-6

برق به دست  نیروی اعمدت یانرژجزومد به اشکال مفید ی آبی است که از تبدیل انرژی نرژی جزرومد شکلی از انرژا

ها زده  ه سدهای متعدد کوچکی در دهانه نهرک ردد،گ می جزومد به قرن یازدهم میالدی برآید. استفاده از انرژی  می

ی جزومد معموال توسط انرژ. گرفت قرار میستفاده امورد شد و از آب پشت آنها جهت آسیاب کردن غالت  می

گام باال آمدن آب مخازنی در ساحل این ترتیب هن به شود. لیکی معمولی مهار میسدهای هیدرو هایی شبیه سامانه

شود و  های سد عبور داده می گام پایین رفتن تراز آب از دریچهاست، در هنکه در آن به دام افتاده  آبیپرشده و 

ها، اختالف تراز آب در حالت  سامانهبرداری اقتصادی از این  چرخاند. برای بهره می های آبی را برای تولید برق توربین
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ا چنین نقطه در دنی 42متر داشته باشد که طبق مطالعات تنها 5جزر و حالت مد باید متوسطی معادل حداقل 

شود تنها در یک کشور و در  این روش تولید می ی که در دنیا بهکنند. نود درصد کل انرژ اختالف ترازی را تجربه می

سال از  6در طول  نیروگاه آید. این وگاه جزومدی جهان نیز به شمار میاست که اولین نیرفرانسه  La Ranceمنطقه 

 ]0[ مگاوات ظرفیت تولید برق دارد. 042ساخته شده و  1666تا  1662

 انرژی ناشی از گرادیان شوری-2-7

کرده و از این اختالف فشار توان اختالف فشار ایجاد  ها می بندی شدن آب دریاها و اقیانوس از اختالف چگالی و الیه

احساس نشده  باد یا موج مستقیا ها مانند گرما، د. این انرژی بر خالف سایر انرژیبرای تولید الکتریسیته استفاده کر

شو و شیرین  که آبدر جایی  شیرین،  و  شور پی از اختالط آبوو به راحتی قابل درک نیست و بر پایه استخراج آنتر

 ]0[ کنند، استوار است.  اختالط پیدا می

   انرژی امواج-2-8

شوند.  باعث به وجود آمدن انرژی موج می شود که مل باد روی سطح اقیانوس تولید میامواج در اقیانوس بر اثر ع

انرژی  انرژی موج منبع تجدید شونده است)انرژی برگشت پذیر( و معموال نسبت به انرژی باد بیشتر قابل تولید است.

 شود.انرژی موج نامنظم، برهمکنش با دو سطح اقیانوس پر میکه از امواج استخراج می شود، دوباره به سرعت توسط 

اساس هرتز تبدیل شود. بر  62ل از اضافه شدن به شبکه باید به فرکانس بنوسانی و دارای فرکانس پایین است که ق

ی الکتریکی باشد. به طور تقریبی میلیون مگاوات( انرژ0راوات )ت 0 کل انرژی موج در جهان های انجام شده، برآورد

 ]5[درصد از این انرژی قابل استحصال است. 02حداکثر 

 

 انرژی باد-2-9

ابش های اصلی انرژی خورشیدی و هوای متحرک است و جزء کوچکی از خورشید که از ت باد یکی از شاخصه

به ایران  ترین روش استفاده از انرژی باد، شود. قدیمی تبدیل می رسد به انرژی باد خورشید که از خارج اتمسفر می

، ایرانیان موفق شدند با استفاده از نیروی باد، دلو)دوالب( یا چرخ چاه را به برای نخستین بار گردد. باستان برمی

توسط ایرانیان  های آب خود، آّب را به سطح مزارع برسانند. احتماال نخستین ماشین بادی هگردش درآورده و از چا

آّبیاری از ها برای قایقرانی و  ها و چینی رومی ها، ها و مصری و یونانیان برای خرد کردن دانهاست  باستان ساخته شده
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( انرژی باد روی زمین وجود دارد TWتراوات ) 00گوید که  ند. یک برآورد کلی اینگونه میردک  انرژی باد استفاده می

هزاران توربین بادی در حال  الکتریکی را دارد و این مقدار قابل ترقی هست. در جهان که پتانسیل تبدیل به انرژی

درصد از  65رسد و در این میان اتحادیه اروپا  مگاوات می624/03تولیدی آنها به  که ظرفیتبرداری وجود دارد  بهره

ی الکتریکی دارای ولید انرژهای ت تولید برق بادی در میان دیگر روش کند. مین میأتکل توان بادی جهان را 

تا  0222های  تولید توان بادی جهان در بین سالبه طوری که ( 1شکل) .بوده است 01بیشترین شتاب رشد در قرن 

نرژی درصد یا بیشتر از از کل ا 12در دانمارک و اسپانیا برق بادی حدود ( 0شکل) چهار برابر شده است. 0226

از توان بادی تولید شده  در جهان به ایاالت متحده و اتحادیه اروپا درصد  81دهد. گرچه  الکتریکی را تشکیل می

 0225درصد در سال  55به  0224درصد در سال  01کشور اول تولید کننده برق بادی از  5تعلق دارد اما سهم 

 آلمان،چین،توان به  اند می زیادی در این زمینه انجام دادهاری ذگ های که سرمایه ز جمله کشوراکاهش یافته است. 

 ]6 [(3.شکل)هند و دانمارک اشاره کرد ایاالت متحده، اسپانیا،

 

 ]6[.  0214تا  1660های بادی نصب شده دنیا از ظرفیت تجمعی نیروگاه-1شکل
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 ]6[. 0213تا  0222جهان بین سالهای زان رشد استفاده از انرژی بادی در می -0شکل

 

 

 ]6[. 0213کشور نخست دنیا در 12بادی در یانرژ میزان استفاده از -3شکل
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انرژی باد در  و مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل( 4شکل ) در با مشاهده اطلس باد ایران

سایت مناسب( میزان ظرفیت اسمی سایتها،  45منطقه از کشور )شامل بیش از 06که تنها در  ایران نشان داده است

باشد. و این در شرایطی است که ظرفیت  مگاوات می 6522درصد، در حدود 33با در نظر گرفتن یک راندمان کلی 

میالدی نیروگاه  0228(. در سال 1364)تا سال  باشد مگاوات می 04222نیروگاه های برق کشور حدود  اسمی کل

 ]0[ مگاوات برق را داشته اند.80بادی منجیل )دراستان گیالن( و بینالود )در استان خراسان رضوی(، ظرفیت 

 

 ]0[. اطلس باد ایران -4شکل

مگاوات ساعت بوده است. ارزش حال خاص و نرخ بازه داخلی  132میالدی  0226ظرفیت برق بادی درایران درسال 

د کننده این ییأکه توچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، لب و در سه استان گیالن، سیستانی باد پروژه ها

دهد  ون به صرفه هستند. نتایج نشان میهای برق بادی در این سه استان ازنظراقتصادی مقر واقعیت است که پروژه

 6تا  6/3 توان ظرفیت انرژی بادی را به می به همراه یک روش بازار محور، های انرژی فسیلی که با حذف یارانه

میلیون بشکه نفت معادل  84تا  40جویی حدود   تواند سبب صرفه فزایش داد. این ظرفیت نصب شده میگیگاوات ا

بشکه در روز در بخش نیروگاهی ایران شود. اما از جمله دالیل تمایل کشورها برای افزایش 032222تا  100222

ی مزایا بسیار زیاد این روش تولید انرژی الکتریکی است چرا که انرژی بادی فراوان، بادظرفیت تولید برق 
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ای فسیلی ه سوخت تجدیدپذیر و پاک است، در همه جای دنیا وجود دارد و همچنین در مقایسه با استفاده از انرژی

 ]0[ کند. ای منتشر می میزان کمتری گاز گلخانه

 نابادی در ایرها در حوزه انرژی  فعالیت-2-9-1

 مگاوات. 0/08ود استان خراسان رضوی با ظرفیت مزرعه بادی بینال 

  مگاوات.122نیروگاه بادی منجیل استان گیالن با ظرفیت 

  کیلوات.662علی استان تبریز با ظرفیت   بن نیروگاه بادی عون 

  0[. ایران(مگاوات )اولین مزرعه بادی خصوصی در 02مزرعه بادی کهک استان قزوین با ظرفیت[ 

  توربین بادی-3

د که توان بادی رو انرژی مکانیکی به کار میشود که برای تبدیل انرژی جنبشی به  توربین بادی به توربینی گفته می

های بادی  باتریها و یا توان کمکی در قایق هایی مانند شارژ کردن  های بادی کوچک برای کاربرد نام دارد. توربین

گیرند، در حالی که توربین های بادی بزرگ تر با چرخاندن ژنراتور، به عنوان یک منبع تولید  مورد استفاده قرار می

 ]0[ روند. الکتریکی به شمار می انرژی

 اساس جهت محور چرخشبر های بادی انواع توربین-3-1

  افقی توربین بادی با محور 

شوند،  هم نامیده می HAMTکه به اختصار  Horizontal Axis Wind Turbine)) های بادی با محور افقی در توربین

های بادی امروزه  ر راستای باد قرار گیرند. توربینباید د روتور و ژنراتور الکتریکی در باالی یک برج بلند قرار گرفته و

پره بوده و با استفاده از گیرند، معموال سه  تجاری برق مورد استفاده قرار می های بادی برای تولید در نیروگاه

ه و حتی با یک پره هم های بادی با دو پر گیرند. البته توربین ای در جهت وزش باد قرار می انههای کنترل رای سامانه

تا  12بیشتر و سرعت دورانی حدود متر و حتی  42تا  02ها، معموال طول بین  های این توربین پره .شوند استفاده می

  ]0[ دور بر دقیقه دارند. 00

 توربین بادی با محور عمودی 
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وتور ر شود، نامیده می VAWT( که به اختصار (Vertical Axis Wind Turbineدر توربین بادی با محور عمودی 

شوند. دو نوع عمده آنها،  میهای مختلفی ساخته  مودی به شکلهای ع گیرد. توربین اصلی به صورت عمودی قرار می

 ]0[توربین داریوس و ساوونیوس هستند.

 

 ]0[. انواع توربین بادی بر اساس جهت محور چرخش -5شکل

 های بادی توربین ی بازده های موثر بر مولفه -4

 سرعت باد در ارتفاعات-4-1

مطابق آن رابطه، سرعت باد افزایش پیدا خواهد  شوددهد که هر چه ارتفاع از سطح زمین زیاد  ( نشان می1رابطه )

 کرد.

 (1) 
  

    
 (

 

  
)
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 12متری است )باد سنجها اغلب در ارتفاع  12سرعت در ارتفاع      از زمین  h سرعت باد در ارتفاع   که در آن 

ترتیب توسط هلمن و ( که به 3و0باشد. روابط ) می 140/2حدودا  nشوند(. مقدار  متری از سطح زمین قرار داده می

 .کند ( را تصدیق می1ین شده صحت رابط )کاروترز تدو

 (0)       [                 (      )]  
        

 (3)      
     

K 02یابد. بعنوان مثال وقتی  کانهای ساحلی اثر ارتفاع کاهش مییک عدد ثابت است. باید توجه داشت در م% 

ترتیب جهت و سرعت باد بنابر  بدین اعمال شود. دررابطه 0/2محیط اطراف رو به دریا وسواحل است، باید ضریب 

 ]8[مشخصات سطح زمین و زبری آن مرتبا در حال تغییر است.

 توزیع انرژی باد -4-2

خورشید که از  باد یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوای متحرک است و پیوسته جزء کوچکی از تابش

ولید طور نامساوی سبب ت هشود. گرم شدن زمین و جو آن ب رسد، به انرژی باد تبدیل می خارج به اتمسفر می

از . دو درصد شود میباد  شود و نیز حرکت نسبی جو نسبت به زمین، سبب تولید های همرفت )جابجایی( می جریان

% انرژی باد در ضخامت یک کیلومتری از سطح زمین 35. شود رسد به باد تبدیل می انرژی خورشید که به زمین می

این  زتوان بیش از دو درصد ا دی نصیب انسان شده، متاسفانه نمیهای با هایی در ساختن توربین پیشرفت ]5[است.

و آن بیست برابر انرژی           سیاره زمیندهد که برای تمام  ا به خدمت گرفت. محاسبات نشان میانرژی ر

 ]8[  دنیاست. مصرفی

 انتخاب توربین بادی -4-3

اشد. همچنین با اطالعاتی سال باد در دسترس ب 5برای انتخاب توربین بادی در یک منطقه باید حداقل مشخصات 

   ]0[ و راه اندازی نیز مورد نیاز است. آورد انرژی مورد نیاز، هزینه نصبورد مقدماتی قدرت توربین بادی، برآمانند بر

 های بادی عملی توربین قدرت -4-4

 شود. محاسبه می (4از رابطه )ی جنبشی باد باد هوا متحرک است. میزان انرژ

(4)                                                                      
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 (J)انرژی جنبشی    

 (kg)جرم هوای در حال حرکت   

به انرژی کل باد که از مقابل گیرند  انرژی جنبشی که پره ها از باد میبازده پره های توربین بادی عبارت از نسبت 

به انرژِی مکانیکی شود تقریبا کند. بطور کلی حداکثر قدرت باد در یک توربین باد ممکن است تبدیل  ها عبور می پره

بین یک توردرصد انرژی جنبشی باد است که این را ضریب توان ماکزیمم گویند در حقیقت قدرت عملی  3/56

 ]8[گردد.  ( محاسبه می5بادی از رابطه )

(5)     
 

 
          

 های توربین بادی بازده پره = 

 (  /kgجرم حجمی هوا ) =

 (  های توربین ) پرهسطح جاروب شده به وسیله  =

 (m/sسرعت باد یا سرعت جرم هوا) =

P  (قدرت واقعی باد =w) 

 جهانی باد در آینده انرژ-8

های  های مربوط به استفاده از سوخت انرژی در دنیا خواهد بود. هزینه ترین منبع آینده نزدیک انرژی باد، با صرفهدر 

سی که در راستای استفاده از اثرات زیست محیطی و واکنشهای سیا حمل ونقل، استخراج، فسیلی، اعم از اکتشاف،

ولی آنچه  یستگیری نبوده ویا در دسترس ن ازهاندهای فسیلی به وجود خواهند آمد، به طور دقیق قابل  سوخت

 بسیار های بزرگ های فسیلی درمقیاس های اقتصادی مربوط به استفاده از سوخت مسلم است، این است که شاخص

های فسیلی و افزایش طبیعی قیمت  باشند. از طرف دیگر باتوجه به کاهش سوخت های فعلی دنیا می باالتر از شاخص

های فعلی بوده و از نظر  بسیار باالتر از استاندارد استفاده از آنها )میانگین هزینه درمدت زمان کوتاه(هزینه  آنها،

زیست محیطی و سیاسی نیز به های  البته باید در نظر داشت که هزینهاقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. 

گرایش هرچه های فسیلی خواهد بود. سوخت های فوق افزوده شده و برهان دیگری بر پایان عصر استفاده از هزینه

های اقتصادی  است. گرچه در بررسی شدهآنها  های تجدیدپذیر باعث کاهش قیمت تمام شده بیشتر به سوی انرژی
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سازی محیط زیست در نظر گرفته نشده است. در اورپا حدود یک سوم   های عدم آلوده پذیر پارامتر های تجدید انرژی

شود. باید در نظر گرفت که در  های فسیلی تولید می یافته در محیط زیست از طریق نیروگاه انتشار    از گاز 

های فسیلی  دیدپذیر به جای استفاده از انرژیحقیقت در ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از انرژی های تج

به ازای هریک درصد انرژی  و بنابراین جلوگیری خواهد شد    مانند زغال سنگ، از انتشار حدود یک گیلوگرم 

در برنامه  یابد. بنابراین کاهش می    درصد انتشار گاز  3/2متداول )فسیلی( که توسط باد جایگزین شود حدود 

جویی در اشکال دیگر انرژی باشد.  و صرفه    آینده مصرف انرژی در دنیا، باد می تواند راه حلی در جهت کاهش 

یگیری پ تری از سوی مجامع مربوطه های آتی به طور جدی استفاده از انرژی بادی در سالهمانطور که گفته شد 

داشته است.  1662ها برای تولید الکترسیته را در سال  ترین رشد در بین سایر انرژی خواهد شد، انرژی بادی سریع

شتری را نسبت به امریکا بخش اعظم این رشد سریع مربوط به کشورهای اروپایی بوده که سیاست آنها تمایل بی

 Windداده است. ولیکن اخیرا وزارت انرژی امریکا، پروژه ای را با نام  برای استفاده از انرژی باد از خود نشان 

Powering America های آمریکا تا سال  درصد انرژی مورد نیاز ایالت5 که هدف آن تولید حداقل   تعریف کرده

مگاوات 02ز اهای که ظرفیت انرژی بادی آنها بیش  این است که تعداد ایالت. در این راستا سعی بر است 0202

های که ظرفیت انرژی بادی آنها بیش از  نیز تعداد ایالت 0212افزایش یافته و تا سال  0225است تا سال 

باد در درصدی استفاده از انرژی 5ه باشد. از دیگر اهداف این پروژه افزایش مگاوات است با سیر صعودی همرا04

حداکثر سهم منابع  کمیته شورای جهانی انرژی حداقل و بینی بر اساس پیش. است 0212شبکه سراسری تا سال 

میلیون تن معادل نفت خام خواهد  015و 85به ترتیب  0202مین انرژی مورد نیاز جهان در سال أانرژی بادی در ت

 ]6[.بود

 

 

 یگیر   نتیجه -9

گاز در ایران و از طرفی افزایش مصرف انواع انرژی در ایران و همچنین وابستگی  به علت وجود منابع عظیم نفت و

جهت حذف  های اخیر کشورهای پیشرفته که در سالی های  است. سیاست شدید اقتصادی ایران به فروش نفت و گاز

نده میزان های آی اند، سبب خواهد شد که در سال های نو در پیش گرفته های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی سوخت

ان درآمدهای حاصل ک به این کشورها به شدت پایین، و در نتیجه باعث کاهش میزصادرات نفت کشورهای اپ

. با است تجدیدپذیر همچون بادهای  ک شود. از سوی دیگر ایران دارای پتانسیل فراوان انرژیکشورهای عضو اپ
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د داری از منابع تجدیدپذیر، استفاده از انرژی با هردر به جویانه ی و راهبردهای صرفههای زیست محیط توسعه نگرش

مطرح در بسیاری از کشورهای جهان، رو به فزونی گذاشته است. استفاده از انرژی در مقایسه با سایر منابع انرژی 

ست .عدم آلودگی زی1تواند یک انتخاب مناسب در مقایسه با سایر منابع تجدیدپذیر باشد.  بادی به دالیل زیر می

. بدست 4.کمک در جهت اشتغال، 3های بادی در مقایسه با دیگر صور انرژی نو،  . قیمت پایین توربین0، محیطی

. این های انرژی باد است ترین کاربرد ز مهمها ا آوردن انرژی پاک و رایگان از باد. امروزه استفاده از باد توسط توربین

های  ی توربین های مؤثر در بازده مؤلفه کارگیری به با کنند. تبدیل میها انرژی باد را به انرژی الکتریسیته  توربین

، انتخاب توربین بادی و قدرت عملی ،(با توجه به محیط ساحلی و خشکی)در ارتفاعات بادی از جمله، سرعت باد

 تبدیل کرد.الکتریسیته و به انرژی  را به خدمت گرفتحداکثر توان الزم از انرژی باد توان  می توزیع انرژی باد
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