
 

  
  

با توسعه نگرش هاي زیست محیطی و راهبردهاي صـرفه   -  چکیده

 در مقایـسه  جویانه در بهره برداري از منابع انرژي فسیلی ، استفاده از انرژي باد      

با سایر منابع انرژي مطرح در بسیاري از کشورهاي جهان رو به فزونی گذاشـته               

استفاده از تکنولوژي توربین هاي بادي به دالیل مختلف مـی توانـد یـک     . است

در این مقاله ، . انتخاب مناسب در مقایسه با سایر منابع انرژي تجدید پذیر باشد        

ل هاي اخیر و با توجه به تاریخچه استفاده از بر مبناي تحقیقات انجام شده در سا

انرژي باد ، یک نمودار گردشی براي امکان سنجی احداث نیروگاه بادي در یـک           

سـپس ، اسـتان خراسـان       .  ارائه شده اسـت    GISمنطقه با استفاده از نرم افزار       

جنوبی بعنوان یک نمونه آزمایشی در نمودار گردشی پیشنهادي مـورد مطالعـه          

ر گرفته و در مورد نقاطی از این استان که قابلیت نصب نیروگاه بـادي    موردي قرا 

  .در آنها وجود دارد ، بحث شده است
  

  . ، خراسان جنوبیGISنرم افزار  جایابی نیروگاه بادي ، -هاي کلیدي واژه

 قدمهم -1

در مقاله حاضر براي امکان سنجی نیروگاه بادي در مرحله اول            
 قه مورد نظـر از جملـه نمـودار بـاد،       باید نمودار هاي مختلف از منط     

شبکه هاي فشار قوي برق، جـاده هـاي موجـود، توپـوگرافی             سایت  
 ایـن  GIS سـپس بـه کمـک نـرم افـزار      . بدست آورد، را... منطقه و

 بـراي تجزیـه و      GISاز نـرم افـزار      . کردتجزیه و تحلیل    را  اطالعات  

 

 
 
ات علمی گروه قدرت ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند ، نشانی عضو هی -1

  Aghaebrahimi@birjand.ac.ir: ترونیکیالک
 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی قدرت ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند ، -2

  Am.bi@yahoo.com: نشانی الکترونیکی
 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی قدرت ،  دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند ، -3

 Mkamali@birjand.ac.ir: نشانی الکترونیکی
    

  
 

ي تحلیل اطالعات جغرافیایی بـه منظـور مکـان یـابی نیروگـاه بـاد              
  Geographic Information Systemمخفف  GIS .استفاده می شود
سیـستم اطالعـات     .اطالعات جغرافیایی می باشـد     به معنی سیستم  

بستري براي ذخیره، نگهداري، مدیریت و تجزیـه         )GIS(جغرافیایی  
جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان بـا داده           و تحلیل اطالعات  
طراحـی   و توصـیفی دارنـد،  ) افیـایی جغر(مکانی  هایی که وابستگی

  : و داراي مزایاي زیر است]4[ت شده اس
آوري، ذخیــره، بازیــابی و تجزیــه و تحلیــل   قابلیــت جمــع●

  ،اطالعات با حجم زیاد

و ) نقـشه ( قابلیت برقراري ارتباط بین اطالعات جغرافیـایی     ●
و ایجـاد امکانـات     ) جـداول اطالعـاتی   (اطالعات غیرجغرافیایی 

 یل اطالعات جغرافیـایی بـا اسـتفاده از اطالعـات       تجزیه و تحل  
  ،غیرجغرافیایی و بالعکس

 و سـهولت در      داشتن دقـت، کـارآیی، سـرعت عمـل زیـاد           ●
  ،ها سازي داده بهنگام

مـساحت و    توانایی انجام محاسبات آماري ماننـد محاسـبه          ●
  ،هاي مشخص شده محیط پدیده

ایی در  هاي جغرافیـ     قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان      ●
  .طول زمان

با استفاده از قابلیت هاي مذکور در صدد است         مطالعه حاضر نیز    
بـراي امکـان سـنجی احـداث      اسـتفاده از آن را      ي  کاربرد و نحوه   تا

بـراي پیـدا    . و ارزیـابی نمایـد  دادهمورد بررسـی قـرار     نیروگاه بادي   
کردن نقاط مناسب براي احداث نیروگاه بـادي مراحـل مختلفـی را             

  :که عبارتند از نجام داد باید ا

  

   در امکان سنجی احداث  GISکاربرد 
 خراسان جنوبی:  مطالعه موردي-نیروگاه هاي بادي 

 3 ، محمد کمالی مقدم2 ، امیر امینی1محمدرضا آقاابراهیمی
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براي این منظور باید نمـودار      : دستیابی به مطالعات اولیه      . 1
هاي مختلف از منطقه مـورد نظـر از جملـه نمـودار بـاد،              
شبکه هاي فشار قوي برق، جاده هاي موجود، توپوگرافی         

  GISبدست آورد و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      ...  منطقه و   
 براي جـستجو در     نامزدنوان   مناسب بع  "چند نقطه نسبتا  

 .نظر گرفت 

 ، الزم براي احداث نیروگاهيتخمین هزینه ها . 2

 ،نیروگاهفعالیت بر آورد در آمدهاي ناشی از  . 3

مقایسه در آمدها و هزینه احداث نیروگاه و نتیجه گیـري         . 4
 ،در مورد مقرون به صرفه بودن یا نبودن آن

یـسه   و مقانـامزد تکرار  چهار مرحله فوق براي هر نقطـه           . 5
نقاط مقرون به صرفه براي بدسـت آوردن بهتـرین نقطـه         

  .براي احداث نیروگاه

  اولیه مطالعات -2

ایـستگاه  (برداشت اطالعات باد بلند مدت      : این مطالعات شامل    
، بدسـت آوردن توپـوگرافی منطقـه بـه منظـور            )هاي هواشناسـی  

 و بلنـدي   پستیمشخص کردن تغییرات شیب زمین و نشان دادن         
 یک فاصله معـین و بـا تعیـین جهـت جغرافیـایی              هاي موجود در  

مشخص، تعیین خصوصیات زمین شناسی مانند آبرفـت هـا، نـوع            
سنگ ها، سن سنگ ها و سـاختمان هـاي زمـین شناسـی ماننـد                
چین ها، گسل ها و سیستم هاي شکـستگی بـا اسـتفاده از نقـشه         
هاي زمین شناسی ، نوع آب و هواي منطقه، نزدیکـی بـه خطـوط            

دیکی مسیرهاي مشرف بـه منطقـه، فاصـله مناسـب تـا             انتقال، نز 
مناطق مسکونی، محدوده کافی براي نصب توربین هاي بادي مـی          

   .]3[باشند

 مکانهاي در بادي نیروگاه احداث هاي هزینه برآورد -3
  آمده بدست

  : اجزا مختلف هزینه هاي احداث نیروگاه عبارتند از 

یـداري  که می تواند شـامل  هزینـه خر      : هزینه تحقیقات    •
دکل کامل باد سنجی، هزینه خرید وسائلی از قبیـل بـاد            

، هزینــه نــصب دکــل و لــوازم ....ســنج ، رطوبــت ســنج و
ــورد   ــداري شــده، هزینــه پرســنلی کــه در مــدت م خری

مسئول نمونه برداري و اندازه گیـري   ) معموال یکسال (نظر
  .، باشدهستندپارامترهاي مورد نیاز 

 یا اجاره زمـین مـورد      خریداري شامل:  هزینه زیر سازي     •
 .نظر، زیر سازي زمین، آماده سازي مسیر رفت وآمد

شامل هزینه خرید توربین، هزینه : هزینه نصب توربین  •
  .انتقال توربین به مکان مورد نظر، هزینه نصب توربین

 نـصب   شـامل :  توربین به شبکه فشار قـوي        هزینه اتصال  •
قـه  خطوط فشار قوي از نزدیکترین شبکه موجود بـه منط   

مورد نظر، خریداري لوازم فشار قـوي و فـشار ضـعیف از              
اندازه گیـري و     قبیل ترانسفورماتور، تجهیزات حفاظتی و    

، اتصال توربین به شبکه، هزینه میزان تـوانی کـه بـین             ...
  .خطوط کشیده شده بین شبکه و توربین تلف می شود

شامل، هزینه پرسنلی، هزینه    : هزینه تعمیرات و نگهداري    •
ت تجهیـزات، هزینـه نگهـداري تجهیـزات، هزینـه       تعمیرا

 .استهالك تجهیزات

 توسط توان فروش و تولید از ناشی درآمدهاي برآورد -4
  بادي نیروگاه

در آمد نیروگاه بادي از طریق فروش انرژي تولیدي حاصـل مـی             
گردد و براي تخمین درآمد سالیانه نیروگاه بـادي از محـل فـروش               

 تولیـدي در طـول سـال بـر حـسب          توان به شـبکه، میـزان انـرژي       
کیلووات ساعت محاسبه و براساس نرخ خرید توسط شبکه به مبلغ            

براي محاسبه میزان انرژي تولیدي در طـول        . ریالی تبدیل می شود   
سال، کل ظرفیت احداث شده نیروگاه در ضریب بازدهی، که کمتـر   

علـت آنکـه انـرژي تولیـدي واقعـی          . از یک است، ضرب مـی شـود       
 این واقعیـت اسـت کـه در    ،متر از ظرفیت اسمی آن است    نیروگاه ک 

تمامی طول سال، وزش باد داراي سرعت یکسانی نبـوده و در پـاره            
اي از اوقات سرعت باد در حدي کمتر از سـرعت مـورد نیـاز بـراي                
تولید توان نامی بوده و در پاره اي از اوقات نیز سرعت باد به حـدي     

رسیدن به توربین و ژنراتـور،  زیاد است که براي جلوگیري از آسیب     
با استفاده از روش هاي کنترلی مناسب، تولیـد تـوان الکتریکـی در          

  . ] 1[واحد بادي موقتا متوقف می شود

 احداث نقطه بهترین یافتن براي گردشی نمودار -5
  بادي نیروگاه

در این مرحله نمودار گردشـی توسـط نـرم افـزار مطلـب برنامـه             
نامه، اطالعـات بدسـت آمـده از مرحلـه     در این بر. نویسی شده است 
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اول و اطالعات دیگر که در این برنامه الزم می باشد بعنـوان ورودي       
   . آمده است1 این نمودار در شکل .استفاده می شوند

اطالعاتی که در مرحله اول تحقیقات بدست آمده است شـاخص           
هاي خاصی است که براي استفاده از این شاخص ها نیاز است آنهـا            

به عدد تبدیل نموده تا بتوان در روابط ریاضی جایگـذاري کـرد و       را  
براي این منظور تمامی شـاخص هـا را      . بهترین مکان را بدست آورد    

به لحاظ مالی سنجیده و براي نتیجه گیري بهتر براي هـر شـاخص              
یک وزن تعریف شده است تا عـواملی کـه بـراي مـسولین مربوطـه              

  .شود و در روابط اعمال شودمهمتر است در برنامه نویسی مشخص 

اطالعاتی که بعنوان ورودي نیاز است تا به این برنامه داده شود 
هزینه تحقیقات و پژوهش انجام شده در مطالعات اولیه : عبارتند از

براي هر مکان، هزینه احداث نیروگاه بادي به ازاي هر مکان بدست 
دن آمده، هزینه اتصال توربین به شبکه و هزینه برطرف کر

مشکالت بوجود آمده احتمالی، هزینه نگهداري از توربین در هر 
سال، ضریب تورم قیمت ها، قیمت فروش برق به ازاي هر کیلووات 
ساعت، میزان برق تولیدي در هر ساعت، ضریب بازدهی توربین، 

  .عمر مفید مزارع توربین بادي

پس از گرفتن اطالعات، پردازش هـایی صـورت مـی گیـرد و در               
 نموداري رسم می شود که از ایـن نمـودار بدسـت آمـده چنـد          انتها

بهترین مکان  : نکته مهم قابل برداشت می باشد، که عبارت است از           
براي احداث نیروگاه بادي، میزان هزینـه هـاي انجـام شـده، میـزان       
درآمدهاي نیروگاه بادي، از چه زمانی نیروگاه وارد دوره سود دهـی            

وگاه بادي پس از سپري کردن عمـر  می شود، میزان سود خالص نیر   
  .مفید آن

 خراسان استان در بادي نیروگاه احداث سنجی امکان -6
  جنوبی

در این بخش مراحل مختلف مکان یابی نیروگاه بادي را براي 
  .استان خراسان جنوبی پیاده سازي می کنیم

  مطالعات اولیه : 6-1

برداشت اطالعات بلند مدت از ایستگاه هاي : 6-1-1
   ود در استان خراسان جنوبیموج

بیرجنـد، نهبنـدان، فـردوس و       ( تنها چهار ایـستگاه هواشناسـی       
در این استان وجود دارنـد و در ایـن بخـش اطالعـاتی کـه از          ) قائن

  چهار ایستگاه هواشناسی این استان بدست آمده است مورد بررسی 
  

  گاه بادي نمودار گردشی براي یافتن بهترین نقطه براي احداث نیرو-1شکل 
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 درصد ساالنه بر اساس این اطالعات فراوانی و. می گیرد قرار
   . می بینید2بادهاي این چهار ناحیه را در شکل 

  
  
  
  
  
  
  
       گلباد سالیانه ایستگاه هواشناسی نهبندان - ب                گلباد سالیانه ایستگاه هواشناسی بیرجند-الف

  

  

  

  

  

                                                                      گلباد سالیانه ایستگاه هواشناسی قائن-د                        واشناسی فردوسگلباد سالیانه ایستگاه ه-ج

  اد نواحی مختلف استان خراسان جنوبیب گل - 2شکل               
  توپوگرافی استان خراسان جنوبی: 6-1-2
 100اهایی که داراي جمعیـت بـیش از      نقشه روست : 6-1-2-1

  نفر هستند
 بدست GIS، نقشه اي است که توسط نرم افزار 3شکل نقشه 

 نفر 100آمده و نشان دهنده ي روستاهایی است که بیش از 
کاربرد این نقشه براي بدست آوردن فاصله محل . جمعیت دارند

تی که توربین به دلیل آلودگی صو. احداث نیروگاه بادي می باشد
هاي بادي ایجاد می کنند الزم است که محل احداث توربین هاي 

این . بادي از مناطق مسکونی به میزان الزم فاصله داشته باشد
  .فاصله بستگی به تعداد توربین ها و میزان آلودگی صوتی دارد

  

  
  

  
  

   نفر جمعیت دارند100 نقشه روستاهایی که بیش از -3شکل           

  
  نقشه راه هاي استان: 6-1-2-2

 راه هایی که در این استان وجود دارد و قابل رفت ،4نقشه شکل
این نقشه براي پیدا . و آمد با وسایل نقلیه هستند را نشان می دهد
با این .  مناسب است،کردن مکان هایی که نزدیک جاده باشند

 نقشه می توان مکان هایی را انتخاب کرد که نیازي به احداث جاده
 با این عمل میزان قابل توجه اي از هزینه هاي. اي جدید ندارند

این  .مورد نیاز براي احداث نیروگاه بادي را می توان کاهش داد
 به میزان کافی بزرگ می شود تا نقاط الزم GISنقشه در نرم افزار 

را بتوان بصورت دقیق بررسی کرد و اطالعات الزم را در این نقشه 
  .ده از نرم افزار بدست آوردمی توان با استفا

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  نقشه راه هاي استان خراسان جنوبی -4  شکل

  نقشه خطوط برق فشار قوي: 6-1-3
، خطوط انتقال برق فشار قوي که در استان وجود 5شکلنقشه 

 کیلو ولت و 132در این نقشه پستهاي . دارند را نشان می دهد
ا به دلیل پاره اي از  کیلو ولت نیز نمایش داده شده اند، ام400

 . استان فراهم نشدKV 20مشکالت امکان بررسی وضعیت شبکه 
در عین حال، به گفته مسولین شرکت توزیع نیروي برق استان 

 کیلو ولت تقریبا در تمام مناطق استان 20خراسان جنوبی، خطوط 
 که مشکل خاصی از لحاظ اتصال به نظر می رسد ،موجود هستند

 کیلو ولت وجود نخواهد 20 احداثی به شبکه نیروگاه هاي بادي
  .داشت

 کیلـو ولـت، مربـع    132خط  :  خطوط نقطه چین      این نقشه  در
 کیلو ولت را نشان می 400پست :  کیلو ولت و  دایره     132پست  : ها

  .دهند
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    نقشه خطوط انتقال و پستهاي موجود در استان - 5شکل               

  

  طقهنوع آب و هواي من: 6-1-4
در این استان به دلیل آب و هواي کویري میزان بارنـدگی نـسبتا       

ایستگاه هاي هواشناسی در شـمال اسـتان بـاد هـاي            . کم می باشد  
نسبتا آرامی را گزارش می دهند و هر چه به سـمت جنـوب اسـتان         
حرکت می کنیم سرعت باد بیشتر می شود تا حدي که به باد هاي              

لیـل، جنـوب اسـتان از لحـاظ     به همـین د . وحشی تبدیل می شوند  
  .سرعت باد براي احداث نیروگاه بادي مناسب نمی باشد

مشکل دیگري که در استان خراسـان جنـوبی وجـود دارد، طوفـان               
هاي شنی است که عمدتا در بخش هـاي جنـوبی ایـن اسـتان مـی        

البته این مشکل بیشتر در جنوب غربـی اسـتان وجـود دارد و             . وزند
ی پیش رویـم ایـن مـشکل کمتـر مـی            هر چه به سمت شمال شرق     

شود، تا حدي که در شمال شرقی اسـتان طوفـان شـن بـسیار کـم            
  .مشاهده می شود

بررسی منطقه اي استان خراسان جنـوبی از لحـاظ          : 6-1-5
  امنیتی

به دلیل مرزي بودن این منطقه و از لحاظ امنیتی، نصب نیروگـاه     
ناطق شرقی  به همین دلیل م    ،در نوار مرزي کار صحیحی نمی باشد      

  .این استان نیز مکان مناسبی براي احداث نیروگاه بادي نیستند

نتیجه گیري از اطالعات جغرافیایی منطقه و تعیـین   : 6-1-6
  نقاط مناسب

با توجه به توضیحات داده شده در قـسمت هـاي قبـل و پـس از       
 ایـن نقـشه    GISبررسی هر نقشه بصورت جداگانه، توسط نرم افزار 

 و توسط ایـن نـرم افـزار یـک نقـشه            داده می شوند  ر  ها را با یکدیگ   
  . آیدنهایی براي امکان سنجی نیروگاه بادي بدست می

 چهار منطقه مشخص شده است و این چهار نقطه ،6شکلدر نقشه 
از جنبه هاي مختلف از جمله نزدیکی به جاده هاي موجود، وجود 

ام تم... سرعت باد مناسب، نزدیکی به شبکه هاي توزیع برق و 
 عالوه بر این، مناطق مورد نظر در ،شرایط مورد نظر را دارا هستند

 قرار دارند که ،مسیر تونل مانندي که کوه ها آن را ایجاد کرده اند
  .این موضوع باعث هدایت باد به این نقاط می شود

  
  GIS  نتیجه همپوشانی نقشه هاي مختلف بدست آمده با استفاده از نرم افزار  -6شکل

  

  برآورد هزینه هاي نقاط بدست آمده: 6-2

همان گونه که در توضیحات مربوط به نمودار گردشی گفته شد،           
بعد از بدست آوردن نقاط مختلف باید هزینه هاي احـداث نیروگـاه             

  .دبادي را براي این مناطق بدست آور

 قیمت بر حسب ظرفیت ژنراتور، بـسیار        می دانید،  که   طورهمان  
ثر بر این مسئله، به عنوان مثال می توان به از دالیل مو. است متغیر

برج ها و تنوع موجود در قطر روتورهاي ساخته شـده   تفاوت ارتفاع
  همچنـان کـه از تـوربین   . کـرد  بـراي تـوربین هـاي بـادي، اشـاره     

 حرکت مـی کنـیم،    کیلو وات600 به سمت توربین کیلو وات150

  .قیمت ها سه برابر و چه بسا چهار برابر می شوند

امل مختلفی سـبب کـاهش هزینـه هـاي احـداث نیروگـاه در          عو
 منطقه داراي زمینـی     این: استان خراسان جنوبی می شوند از جمله      

سخت است، که این امر سبب کاهش هزینه زیرسازي مـی گـردد و           
به دلیل نزدیکی به مسیر هاي جاده اي، نیازي به سـاخت راه هـاي            

مهـم تـر، بـه دلیـل        جدید طوالنی نمی باشد و از همه این مـسائل           
نزدیکی به پست هـاي فـشار قـوي، مـشکل کمتـري بـراي اتـصال                
نیروگاه هاي بادي به شبکه خواهیم داشت و همچنین از آنجایی که         
امکان کشاورزي در نقاط تعیین شـده بـسیار کـم بـوده و جمعیـت          
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بسیار ناچیزي در آن نقاط زندگی می کنند، هزینه خرید یـا اجـاره              
  .یر استناچزمین نیز بسیار 

  نامزدبرآورد درآمد هاي نقاط : 6-3

همانطور که قبال گفته شد در آمد نیروگاه بادي ناشی فروش تـوان             
  .باشدمی تولیدي 

استفاده از برنامه پیشنهادي براي بررسی نهایی نقاط : 6-4
  نامزد

پس از تعیین نقاط مناسب و کسب اطالعات الزم براي هر نقطه،           
طالعات بدست آمده  لذا ا . نیز بدست آید  الزم است که بهترین نقطه      

 تا  تهیه شده، داده می شود     بعنوان ورودي به برنامه      در مراحل قبل    
   .بهترین نقطه بدست آید

از سمت راسـت بـه چـپ شـماره      (اطالعات چهار نقطه بدست آمده   
 که بعنـوان ورودي بـه برنامـه داده شـده انـد در      )گذاري شده است 

   . آمده است1جدول 
  

  مقادیر اولیه اي که بعنوان ورودي به برنامه نوشته شده داده شده است  -1 دولج    

 
 

 نقطه اول به به برنامه و اجراي برنامه،پس از ورود این اطالعات 
 که نمودار ،عنوان بهترین مکان براي احداث پست بدست می آید

  .نشان داده شده است 7شکل هاي در آمد و هزینه آن در  
  
  

  
  
  

                     

  

  

  نمودار هزینه ها و درآمدهاي بهترین مکان بدست آمده  -7شکل           
  

  :از نمودار بدست آمده به نتیجه هاي زیر می توان رسید

   اول بهترین نقطه شناخته شده است،نقطه -
میزان سرمایه اولیه براي احداث نیروگاه بـادي برابـر          -

 ، ریال9،500،000،000: است با

ره ه بادي در اواخر سال هـشتم پـس از بهـ          این مزرع  -
 برداري به سود دهی خواهد رسید،

 سال میزان سود دهی این مزرعه تـوربین      20پس از    -
   ریال12،685،620،000: هاي بادي برابر است با

 نقطه دیگر را نیز جهت 3 اطالعات اقتصادي مربوط به 2جدول 
  مقایسه در اختیار قرار می دهد

  
  عات داده شده توسط برنامه، جهت مقایسه نقاط مختلفاطال  -2دول     ج

  

 گیري نتیجه -7

در مقاله حاضر، با توجه به قابلیت ها و ویژگی هاي منحصر بفرد            
نیروگاه بادي از ایـن نـرم   احداث  براي امکان سنجی  GISنرم افزار 

 بـه عنـوان یـک    افزار استفاده گردید، سپس استان خراسان جنـوبی     
 از نتایج حاصل از تجزیه و. طاله قرار داده شد  نمونه آزمایشی مورد م   

 بـادي    بـراي احـداث نیروگـاه      لیل جغرافیایی منطقه، نفاط نامزد    تح
سپس این نقاط در نمودار گردشی قرار گرفته و پـس از     . بدست آمد 

یعنی  بهترین گزینه احـداث      ،  خروجی آن   اجراي الگوریتم مربوطه،    
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خروجـی  . بـه دسـت آمـد     ادي در استان خراسان جنوبی ،       نیروگاه ب 
 ، اطالعـات  بهترین مکان براي احداث نیروگاه بادي، عالوه بر     برنامه

، میـزان درآمـدهاي       میزان هزینه هاي انجام شده     :دیگري از قبیل    
وارد دوره سود دهی می پس از آن نیروگاه که  زمانی   ،   نیروگاه بادي 

 ، میزان سود خالص نیروگاه بادي پـس از سـپري کـردن عمـر          شود
  . را به دست می دهدمفید آن
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