
 

 کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز

International Conference on Technology & Green Energy 

(ICTGE-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 تانسیل انرژی باد در روانسرپامکان سنجی احداث نیروگاه بادی و بررسی 

 (ICTGE-17) 

 3 سامان حاتم وند، 2عادل نقشی، 1*حمزه خضری

 برق شرکت پویا غربکارشناس -3کارشناس باد شرکت پویا باد  -2فوق لیسانس مهندسی برق قدرت -1

Email: hamzeh.khezri@gmail.com
*1

, anaghshii@gmail.com
 2

, samanhatami@ymail.com
 3 

 یاز سوختها یناش یکیو اکولوژ یطیمح ستیمشکالت ز تیو در نها نیزم یاز حد کره  شیگرم شدن ب ،یانرژ یرشد روز افزون تقاضا :چکیده

 یانرژ دیتول ریدپذیاز منابع تجد یکیباد به عنوان  یکرده است. استفاده از انرژ جادیمختلف ا یکشورها یرا برا ییها یو مشتقات آن نگران یلیفس

پاک  یانرژ نیامکان استفاده از ا ران،یخاص ا ییایجغراف تیاست. موقع یو مورد عالقه جامعه جهان یانرژ دیسبز تول یاز جمله کاربردها ،یکیالکتر

 یابیاست که هدف آن ارز یباد روگاهیمرحله در احداث ن نیاول ی. مطالعات امکان سنجدینما یمقرون به صرفه م یرا از نظر اقتصادرا فراهم و آن 

 یم نیمع یها نیمشخص و استفاده از تورب تیسا کیدر  ازیمورد ن یرساختهایو ز یاقتصاد ،یبه لحاظ فن یباد روگاهیبودن احداث ن ریپذ مکانا

مناسب، در  یآمار یدر منطقه نمونه)روانسر( و روشها یباد، براساس اطالعات هواشناس یپارامترها ریسرعت و سا یمقاله ضمن بررس نیباشد. در ا

مورد  زیمحاسبات مربوطه ن نیانتخاب محل، مسائل و مشکالت و همچن یچگونگ ،یباد یها نیانتخاب مکان مناسب جهت نصب تورب صوصخ

 قرار گرفته است. یابیارز

 امکان سنجی، انرژی باد، نیروگاه بادی، روانسر :كلید واژه

 

 مقدمه -1

 ،یبهه منهابع انهرژ    یتنوع بخش ،یلیفس یسوختها یریفناپذ

 یطه یمح سهت یمشهکالت ز  ،یانهرژ  تیه امن جادیو ا داریتوسعه پا

 دیه طهرف و پهاک و تجد   کیاز  یلیفس یاز مصرف سوختها یناش

 سههتیو ز دیبههاد، خورشهه ریههنههو نظ یبههودن منههابع انرژههها ریپههذ

 عهبه توسه  انیجهان یباعث توجه جد گری( از طرف دومسیتوده)ب

 Renewable) ریدپههذیتجد یو گسههترا اسههتفاده از انرژههها 

Energyشهده   یجههان  یمنابع در سبد انرژ نیسهم ا شی( و افزا

 ،2232تها سهال    یانهرژ  یالمل نیآژانس ب ینیب شیاست. طبق پ

بهه   یپهس از بهرق آبه    ریپهذ  دیمنبع بزرگ تجد نیدوم یبرق باد

 یانههرژ یجهههان یو طبههق بههرآورد شههورا   دیههآ یحسههاب مهه 

 222از حههدود  ایههنصهب شههده دن  یبههاد تیهه( ظرفGWECبهاد) 

درصههد بههرق 12)گههاواتیگ 1222بههه  2212سههال  در گههاواتیگ

در  ی. برق بهاد افتیخواهد  شیافزا 2222جهان( تا سال  یدیتول

 تیه منبهع ظرف  نیدومه  نیو در چ نیمتحده نخست االتیاروپا و ا

 نیه در ا. [1]گزارا شهده اسهت   2212در سال  دیبرق جد دیتول

افهزوده شهد کهه     یبرق بهاد  یجهان تیبه ظرف گاواتیگ 33سال، 

 333را بههه  یجهههان تیههبههود و مجمههوع ظرف یسههابقه ا یرقههم بهه

بهاد بهه    یانهرژ  لیاسهت کهه پتانسه    یدر حال نیرساند. ا گاواتیگ

برابهر مصهرف    12حهدود   ،یانهرژ  ریدپذیاز منابع تجد یکیعنوان 

 جهان است. یانرژ

 
 [1]یموجود و افزوده شده برق باد یجهان تیظرف: 1شکل 

 یبهرق بهاد   یدرصد از انرژ کیهر  ینیگزیبا جا یبه طور کل

 تهوان  یمه  یلیسهوخت فسه   یهها  روگهاه یاز ن یدیبرق تول یبا انرژ

 یابیه کاست. بنابه ارز یا گلخانه یحدود سه درصد از انتشار گازها

 122 یباد روگاهین کیکارکرد  کسالی یسازمان ملل متحد به ازا
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ههزار   2222شود،  ینم صرفم لیگازوئ تریل ونیلیم 02 ،یمگاوات

 ینمه  دیه تول CO2هزارتن  222شود،  یمترمکعب آب مصرف نم

. [2]درخهت اسهت   هاصل ونیلیم 22شود؛ که معادل کاشته شدن 

 نیتهر  یمی( قدیجهان ی)سازمان هواشناسWMO هیمطابق نشر

 Persian Vertical axisشناخته شهده بهه نهام     یباد نیتورب

Wind mill از سهال   رانیه . ا[3]تشهده اسه   یشناسائ رانیدر ا

آژانهس   تیبهه عضهو   یاسهالم  یمجلهس شهورا   بیبا تصهو  1301

کنون کمتر از درآمده است اما تا ریدپذیتجد یها یانرژ یالملل نیب

 یروهههایکشههور از ن یدرون مرزههها یکههاربرد یدرصههد انههرژ 2

 .شود یم نیتام ریدپذیتجد

 
 [1] (2212)یبرق جهان دیاز تول ریدپذیتجد یها یانرژ یبیسهم تقر: 2شکل 

 شیبه  یبرا یسنج مطالعه امکان هیتاکنون مجوز اول رانیدر ا

صهادر شهده، امها     ریدپهذ یتجد روگاهیمگاوات ن 222هزار و  12از 

 332از  شیاسهت. به   دهیرسه  یبهردار  مگاوات آن به بهره 22فقط 

 روگهاه یاحهداث ن  ریه گیبهرق بهوده و پ   دیقرارداد خر یمگاوات دارا

 یمگاوات دارا 23۴3و  ثپروانه احدا یمگاوات دارا 332هستند، 

مگهاوات در   2133 بها ی. تقرباشهند  یمه  یاحهدا   هیه نامه اول موافقت

 نیه مگهاوات از ا  302۳است و حهدود   یسنج دست مطالعه امکان

در مهلت مقرر ابطال  انیمتقاض یریگیمجوزها هم به علت عدم پ

 .[2]شده است

باد روانسر و براساس  یانرژ لیمقاله با توجه به پتانس نیدر ا

 یروانسهر و تخصصه   کینوپتیسه  یهواشناس یستگاهایاطالعات ا

 یآمار یو روشها یالقرن سیو یمتر 3222سانا واقع در ارتفاعات 

 2/3 یبهاد  روگهاه ین کیه احهداث   یمناسب، مطالعات امکان سنج

 است. هشد یبررس WindProبا نرم افزار  یمگاوات

 تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بادی -2

 روگهاه یو درآمدها در احهداث ن  نهینحوه برآورد هز یدر بررس

 یسهت یبهرق با  دیو تول یمل دگاهیاز د یاقتصاد یابیارز ،یباد یها

 ،یمله  دگاهیه از د یاقتصهاد  لیه . در تحلردیه قهرار گ  یمورد بررسه 

 روگهاه ین یهها  نهه یبها هز  یبهاد  روگهاه ی( طهر  ن یمنافع)درآمدها

سهوخت،   یها نهیهز امل( شیگاز نی)مثالً توربنیگزیجا یحرارت

از  یاقتصهاد  یابیه شهود. در ارز  یمه  سهه یمقا یو نگهدار راتیتعم

برق درآمدها مربوط بهه ارزا حهال درآمهد فهروا      دیتول دگاهید

مطالعهه   نیه در ا نیسال( است. بنهابرا  22عمر پروژه) یبرق در ط

پهروژه   یاقتصهاد  یطر  ضرورت نداشته و تنها بررس یمال یابیارز

 برق پاک مورد توجه قرار گرفته است. دیتول و یمل دگاهیاز د

پهروژه در پهنب بخهش     انهیو سهال  یگذار هیسرما یها نهیهز

حمهل،   د،یه )شامل خریکیالکترومکان زاتیتجه یها نهیشامل هز

 یهها  نهه ی(، هزنهیدرصد کل هز ۴2 باًیتقر ن،ینصب و مونتاژ تورب

و  میرمسهتق یغ یهها  نهیهز رو،یانتقال ن یها نهیساخت دکل، هز

فهروا بهرق اسهت.     لشام زیبوده و درآمدها ن انهیسال یها نهیهز

 روگاههها، ین نیه ا یاقتصاد یدهد که مشخصه اصل ینشان م بینتا

کهم   اریبسه  یجهار  یها نهیو هز ادینسبتاً ز یگذار هیحجم سرما

 .[3]آنهاست

 یباد یها نیجهت نصب تورب مراحل انتخاب مکان -3

حجهم   لیه به دل یباد یها نیمسأله انتخاب مکان نصب تورب

بههره   نهه یاست کهه در زم  یمسائل نیباال از مهمتر یگذار هیسرما

عهالوه   دیه با یباشد. مکان مولد باد یباد مطر  م یاز انرژ یبردار

انتخاب گردد  یبه گونه ا ،بودن زیمناسب از نظر بادخ تیبر موقع

 طیمح یبر رو یبیتخر ریتا  نیو کمتر یبهره اقتصاد نیکه باالتر

 یدارا دیبا یاست مکان نصب مولد باد یهیاطراف را دارا باشد. بد

رو  نیه سرعت متوسط باال و تهدوام مناسهب وزا بهاد باشهد. از ا    

گهام در   نیو مهمتهر  نیباد، اوله  یپارمترها ریسرعت و سا یبررس

 یبهاد  یهها  روگهاه ینصهب ن  یمنطقهه بهرا   کیه د اسهتعدا  یابیارز

مختلهف بهاد کهه در انتخهاب      یشود. انواع پارامترها یمحسوب م

گهذار هسهتند عبارتنهد     ریتها   نیمکان مناسب جهت نصب تهورب 

 : [4]از

 مدت و بلند مدت( انی.سرعت متوسط باد)م1

 منطقه( یگلبادها هی.جهت باد غالب منطقه)ته2

 از جهت آن ی.سرعت باد به صورت تابع3

 (  سرعت)تابع سرعت(Frequency)یتناوب عی.توز3

 )تداوم( سرعت بادیوستگیپ عی.توز2
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احتمال سهرعت و   عیمنطقه)توز Cو  K بولیو ی.پارامترها3

 از جهت( یتابع

 معرفی منطقه مورد مطالعه -4

در شهمال   ،منطقهه اورامانهات   یشهرستان روانسر از شههرها 

جهز  منهاطق    هیه ناح نیه استان کرمانشاه واقع شده است. ا یغرب

 یدر سهال مه   متهر یلیم 212 نیانگیه و م ادیبا بارا ز یکوهستان

از بارا برف در ارتفاعهات   یسرد که عمدتاً ناش یباشد. آب و هوا

 اتیصوصه باشهد از خ  یبهاال مه   یمانهدگار  ست و دارایو دامنه ها

هوا و  یسرما لیبه دل نییاست. رطوبت پا هیناح نیهوا در ا یاصل

منطقهه   نیه بارز فصل زمستان در ا یاز مشخصه ها ادیز خبندانی

 باشد. یم

 

 رانیمنطقه اورامانات در غرب ا: 3شکل 

 شر  وزا باد در روانسر -5

مطابق با اطلس بهاد   یبر اساس مشاهدات اطالعات ماهواره ا

پسهت و   یهها  هیه از ناح یدر بعضه  یمتر 122ارتفاع  یکشور برا

با شهدت   یباد میتوان یاز ارتفاعات منطقه م یو در برخ یجلگه ا

 یباد در واقهع بهاد اصهل    نی. امیداشته باش هیمتر بر  ان 2/۴تا  2/3

به نام زالن)نهام   یگریباد د اماغالب منطقه است،  میمنطبق بر رژ

روزه،  32 یاله  32با دوره حدود  زییپا یاز روزها ی( در بعضیمحل

به شمال  یروز با جهت جنوب شرق ۴تا  3با مداومت در هر نوبت 

بهاال و در   اریشهدت بسه   یایه وزد که عالئم وزا آن گو یم یغرب

 خیه تواند  یوزا است. سرمنشأ باد زالن م نیواقع تند باد بودن ا

 لیه باشد. البته به دل هیناح نیشرق ا یکوهستان یدامنه ها یزدگ

در روند مطالعهات بهاد بهه     یریتواند تا  ینم تداوم کوتاه مدت آن

 ( داشته باشد.long term)یصورت دوره طوالن

 
 (یمتر 122اورامانات همراه با اطلس باد) ارتفاع  یمنطقه شرق ریتصو :3شکل 

 هنی ا متر بر 2/3 - 2/2        ه انی بر متر 2/3 - 2/۴        

درختان که بر ا ر شهدت وزا بهاد    یدگیخم زانیتوجه به م

دههد   ی(، نشان م 2افتد و رابطه آن با سرعت باد)شکل  یاتفاق م

شهر روانسهر شهدت    یاز مناطق پست در جنوب غرب یکه در برخ

کهم فشهار    یحاکم است که منشأ آن هوا هیناح نیدر ا یباد غالب

کهوه بهه دشهت از     ادب دهیدر ارتفاعات قبل از جوانرود و سپس پد

 یدرجهه ( مه   32 ریاندک) ز هیبا زاو یبه جنوب شرق یل غربشما

 یروانسهر و بررسه   یباشد. البته نظر کارشناسان سازمان هواشناس

 کند. یم دییرا تا دهیپد نیا زیاطالعات  بت شده ن

 
 درختان در روانسر و رابطه آن با سرعت باد یدگیاز خم یریتصو: 2شکل 

 تجزیه و تحلیل داده های بادی -6

باد منطقه الزم است مطابق با اسهتاندارد،   میرژ نییجهت تع

متهر و مجههز بهه     32 بت آمار باد به ارتفهاع حهداقل    یستگاهایا

مهورد   یسرعت و جهت باد در محل هها  نییتع قیدق یسنسورها

قهرار   یمهورد بههره بهردار    کسهال ینظر احداث و به مدت حهداقل  
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تفاعهات  ار قهه، منط نیه مرتفهع مشههور در ا   یاز نواح یکی. رندیگ

اساس شواهد باشد که بر یم یالقرن سیموسوم به و یمتر 3222

معروف است.  یموسم دیشد یبه بادها یساکنان محل اتیو تجرب

بهه   مونهد یبر یقبل از روستا هیناح نیدر ا یبادسنج ستگاهیا کی

)سهانا( نصهب   رانینهو ا  یهها  یمتر توسط سازمان انرژ ۳2ارتفاع 

مجههز بهه    سهتگاه یا نیه شهده در ا  دهاسهتفا  تهاالگر یاست. د هشد

و  32، ۳2سهرعت در سهه ارتفهاع     یریاندازه گ قیدق یسنسورها

 ۴۳و  32جهت بهاد در دو ارتفهاع    نییتع یو سنسورها یمتر 32

متوسههط و  مم،یاطالعات)مههاکز سههتگاهیا نیههباشههد. ا یمهه یمتههر

 1۳کند. در حهال حاضهر    ی بت م کباری قهی( را هر ده دقممینیم

 نیه شهده اسهت. ا   یسهپر  زیه اطالعهات آن ن  برداشهت ماه از دوره 

 در مختصههات یقرنهه سیههدر کنههار مکههان مقههدس و   سههتگاهیا

X:34,527415 و Y:46,850782   نصب شده است. توجه بهه

)مربوط بهه سهال   سهتگاه یا نیه شده توسهط ا  یاطالعات جمع آور

را  یمتهر  ۳2در ارتفهاع   هیه متر بر  ان 3/2( متوسط سرعت 2212

 نیه تهوان سهاالنه بهاد در ا    یچگهال  زانیدهد. به عالوه م ینشان م

 باشد. یوات بر مترمربع م 2۴3ارتفاع 

مهورد نظهر و    تیسها  کیه باد در  یانرژ لیپتانس نییتع یبرا

شود.  یاستفاده م یآمار یاز روشها تیسا یخروج یانرژ نیتخم

در نقاط مختلهف   یریروشها، که صحت آن با اندازه گ نیاز ا یکی

احتمهال   یچگهال  عیه جهان  ابت شده است، اسهتفاده از تهابع توز  

باد، به خصهوص   عتسر یبا داده ها یاست که انطباق خوب بولیو

. تهابع  [5]دههد  ینشهان مه   یباد یها نیدر محدوده سرعت تورب

 cشکل( و  بی)ضر kبا دو پارامتر  ر،یمطابق رابطه ز بولیو عیتوز

 (:c>1و  k>2شود، ) ی( مشخص ماسیمق بی)ضر

(1)                 
1

(U) exp

k k
k U U

P
c c c

      
      
      

 

 :[6]دیآ یبه دست م ریباد از رابطه ز یانرژ لیتوان قابل تبد

(2)                                              2 31

2
P r  

P  بهه وات،   یلیتوان تبهدα  ی)بهه طراحه  یبههره ور  بیضهر 

برمترمکعب،  لوگرمیتراکم باد بر حسب ک ρوابسته است(،  نیتورب

r بر حسهب متهر و    نیتورب یشعاع پره هاv     سهرعت بهاد)متر بهر

( Betzآلبهرت بتهز)   یهها  افتهه یبراسهاس   α( است. حداکثر هی ان

در نظر گهرفتن   اب روگاهین یباشد. محاسبات انرژ یم 20/2 یآلمان

 12 یدمها  نیانگیه و م ایه متهر از سهطد در   1222ارتفاع متوسط 

بهر مترمکعهب    لهوگرم یک ρ=1/226 یگراد، با چگال یدرجه سانت

در  یبهاد  نیباد جهت نصب تورب یانرژ لیانجام شده است. پتانس

 ،یمهرز  m/s 3/2-2/3 ف،یضع m/s 2/3سرعت متوسط کمتر از

m/s ۴/3-3/2 یباالتر عهال  یسرعتها یخوب و برا یلیخوب تا خ 

 .[5]شود یم یابیارز

 (یمتر ۳2)ارتفاع بولیو یاصل یپارامترها :1جدول 

 

مشهخص   یمتر ۳2همانطور که از سرعت متوسط در ارتفاع 

خهوب از نظهر    یلیخوب تا خ یاست، منطقه روانسر در طبقه بند

 قرار دارد. یباد

 بهول یو عیه و توز زهیفرکانس نرمال یا لهینمودار م 3در شکل 

 هیه داده شده است، با توجه بهه ناح  شینما یمتر ۳2ارتفاع  یبرا

 2/2در سرعت  یشاهد فرکانس خوب باًیتقر ،یشکل منحن یگنبد

باشهد، مناسهب    زیه نهوک ت  بهول ی. اگر نمهودار و میهست هیمتربر ان

باشهد مناسهبتر    تهر شکل، پههن   یگنبد ی هیو هر چه ناح ستین

 یرفتهار فرکانسه   یبررس ینمودار برا نیبهتر بولیو یاست. منحن

آورده  1در جهدول   بولیو عیتوز اسیشکل و مق بیباد است. ضرا

بهه   یمنحنه  یاگهر گسهتردگ   بهول یو یهها  یشده است. در منحن

 یامر نشانگر آن اسهت کهه انهرژ    نیباال باشد، ا یسمت سرعت ها

 تیسها  کیه  یژگه یبود و منطقه و دمطلوب خواه روگاهین یدیتول

 مطلوب را داراست.
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 (یمتر ۳2)ارتفاع بولیو عتوزی نمودار: 3شکل 

جههت بهاد را    عیه است کهه توز  ینمودار( windroseگلباد)

 یوزا بهاد در جههت هها    یفراوانه  ۴دههد. در شهکل    ینشان مه 

بهه صهورت درصهد نشهان داده شهده       یمتر ۳2مختلف در ارتفاع 

سرعت در  انگریب ،نمودار یگوشه سمت راست باال نیاست. همچن

 شیمجزا در گلبهاد نمها   یمختلف است که با رنگها یمحدوده ها

و  یغرب یالقرن سیو ستگاهیغالب در ا یهت هاشده است. ج داده

 باشد. یم یجنوب شرق

 
 (یمتر ۳2فاع ارت)ایستگاه ویس  گلباد نمودار: ۴شکل 

 نیانگیه سهانا، م  سهتگاه یبدست آمده از ا یبا توجه به داده ها

( یالدیمه  2212سهاله) سهال    کیدوره  یسرعت باد ط یساالنه 

 نیشهتر یشهبانه روز ب  یدر طه  نیاسهت. همچنه   هیمتربر ان 20/2

 نیشهب و کمتهر   0( مربهوط بهه سهاعت    هیه متربر ان ۴سرعت باد)

)شکل  .اشدب یصبد م 11( مربوط به ساعت هیمتربر ان 3سرعتها)

۳) 

 
 ساعت 23 در باد جهت و سرعت نمودار: ۳شکل 

 انتخاب توربین بادی مناسب -7

 یبهاد را بهه انهرژ    ی( انهرژ WECSمبهدل بهاد)   یستمهایس

براسهاس   سهتمها یس نیه کننهد. الزم اسهت ا   یم لیتبد یکیالکتر

عهالوه   دیه با یباد یها نیباد عمل کنند. در انتخاب تورب راتییتغ

در نظهر گرفتهه شهوند. براسهاس      زیتندبادها ن ،یمعمول یبر بادها

 بهاد، اسهتاندارد   ابردر بر یباد یها نیتورب ییتحمل و توانا زانیم

IEC61400-1 از آنههههها ارائههههه داده  یمختلفهههه یکالسههههها

 (2.)جدول [6]است

 IECبراساس  یباد نیتورب یکالسها: 2جدول 

ν׀ ׀׀ ׀׀׀ ׀ Wind turbine classes 

6 7/5 8/5 10 Vave(m/s) 

 

لذا با توجه به سهرعت متوسهط بهاد در منطقهه روانسهر، کهه       

 یهها  نیاست، و با توجه به ارتفاع هاب، تورب هیمتربر ان 3 کینزد

 ینصههب در منطقههه مههورد مطالعههه مناسههب مهه یبههرا׀׀׀ کههالس 

 (2باشند.)طبق جدول 

مگهاوات اسهت    2/3پهروژه   نیا یشده برا ینیب شیپ تیظرف

که با توجهه اطالعهات بدسهت آمده)سهرعت، جههت و ارتفهاع( از       

  یهها  نیتهورب  ،یو آمار ینرم افزار یها لیباد سانا و تحل ستگاهیا

منطقه  نینصب در ا یشرکت وستاس دانمارک برا یمگاوات 32/3

 باشد. یمناسب م
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 نیتورب یمشخصات فن: 3جدول 

V136-3/45MWTM Turbine name 

3450kw Rated power 

3 m/s Cut-in wind speed 

22/5 m/s Cut-out wind speed 

-           c Operating temp 

136 m Rotor diameter 

82 m Hub heights 

 

 .[7]داده شده است شینما 0در شکل  زین نیتوان تورب یمنحن

 
 V136-3/45 نیساالنه تورب یدیتول ینمودار انرژ-0شکل 

  

 گیری نتیجه -8

در این مقاله پتانسیل انرژی باد در منطقه روانسر بررسی شد 

امکان سنجی قبهل  و مشخص شد که در صورتیکه روند مطالعات 

و آمهاری بهه    از احداث نیروگاه بادی از طریق تحلیل نهرم افهزاری  

د، در آینده مشکالت کمتری در رابطهه بها   طور صحید انجام پذیر

احداث نیروگاه خواهیم داشت. همچنهین نحهوه انتخهاب تهوربین     

 مناسب با توجه به رژیم بهاد و شهرایط محلهی توضهید داده شهد.     

در حهد قابهل    بهاد  ر اندازه سهرعت و جههت  رژیم باد منطقه از نظ

وات بر مترمربهع   2۴3 ،بود. چگالی توان متوسط باد منطقه یقبول

بدست آمد، این مقدار تعیین کننده وضعیت سایت از نظر مناسب 

 بودن برای احداث نیروگاه بادی خواهد بود. 

در پایان نیز باید به این نکته اشاره کرد که کهار حاضهر تنهها    

اولیه به منظور تخمین پتانسیل انرژی باد در منطقهه   یک مطالعه

برای بررسی های جهدی تهر بایهد داده ههای      لذا مذکور می باشد.

تها بتهوان از آن   اندازه گیری شده برای چند سال را بررسی نمهود  

برای پیش بینی وضعیت آب و هوایی چند سهال آینهده اسهتفاده    

 نمود.

 عمراج

، سازمان 2213تجدید پذیر در سال گزارا وضعیت جهانی انرژی های  [1]

انرژی های نو ایران)سانا(، ترجمه محمد حسین سیدان و جواد 

 عبداللهی.

[2] http://www.mapnagroup.com 

تجزیه و تحلیل اقتصادی "،محمدحسن حسینی، فرشید فروزبخش [3]

(، PSCنوزدهمین کنفرانس بین الملی برق)، "احداث نیروگاه بادی

2223 

بررسی روشهای انتخاب مکان جهت "،ابوالفضل شیرزادارسطو صادقیان،  [3]

 ، معاونت انرژی سانا"نصب توربین های بادی

برررسی و تحلیل آماری "صادق مطهر، احمد صداقت، علی اکبر رجبی، [2]

، اولین کنفرانس "پتانسل انرژی باد در بوشهر جهت نصب توربین باد

 .2212انرژهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، بیرجند 

حمدی عبدی، تقی حسین زاده خنکداری، رزم آرا ذاکری فر، حسن  [3]

مگاواتی  12امکان سنجی احداث نیروگاه بادی "کهن، ابراهیم هاشمی،

 .1302بهار  1شماره  13، نشریه انرژی ایران، دوره "مراوه تپه

[7] https://www.vestas.com 

 


