
 

 

ی اقلیمی مناطق کويري، بیابانی و سواحل مکران به منظور سنجلیپتانس

 کسب انرژي از باد

 4پور، عباس علی3، مهدی رسولی2، نبی محمدی 1سید اسعد حسینی

 

 چکیده

 دیتجدهای نو و ی، استفاده از انرژیطیمح ستیزهای در قرن حاضر افزایش جمعیت و آلودگی

یکی از منابع تجدید پذیر انرژی که از جمله باد را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. ریپذ

موقعیت جغرافیایی  .ی از آن رو به گسترش است، انرژی حاصل از وزش باد استبردار بهرهامروزه 

رون به خاص ایران، امکان استفاده از این انرژی پاک را فراهم آورده است و آن را از نظر اقتصادی مق

ی اقلیمی استفاده از انرژی باد در مناطق سنج لیپتانسحاضر به منظور  پژوهشدر  .نماید.صرفه می

آماری  ی روزانه و ساعتی سمت و سرعت باد در دورهها دادهکویری، بیابانی و سواحل مکران، از 

و ساعتی  های ماهانهها، متوسطاستفاده شد. پس از کنترل کمی و کیفی داده 2112تا  1891

های تغییرات مکانی سرعت باد، نقشه ها محاسبه شد وسمت و سرعت باد و میزان تغییرپذیری آن

مورد  پتانسیل استفاده از انرژی باد در منطقه های تحلیل فضایی نقشهترسیم و با استفاده از روش

های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مطالعه تهیه گردید. نتایج حاصل نشان داد که استان

یی از شرق و جنوب یزد از جمله مناطق مستعد برای نصب ها بخشجنوب خراسان جنوبی و 
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سرعت باد در سطح  . بر اساس نتایج حاصل، بیشینهباد است های بادی و کسب انرژی از توربین

بعد از  12صبح تا  8ی ها ساعتاز ظهر )های ابتدایی روز تا اوایل بعد مورد مطالعه در ساعت منطقه

باشد. در نتیجه بیشترین میزان انرژی در این فاصله زمانی قابل استحصال می، دهدظهر( رخ می

های خاص اقلیمی و جغرافیایی این مناطق موجب شده تا در تمام ساعات روز شاهد وزش ویژگی

 برای کسب انرژی از باد برخوردار باشند. دائمی بادهای نسبتاً قدرتمند بوده و از پتانسیل باالیی

 اقلیمی یسنج لیپتانسانرژی، باد، بیابان، :هاي کلیديواژه

 مقدمه

-انرژی می نیتأمهای بشری، مالحظات مربوط به ریزی فعالیتیکی از مسائل مهم در برنامه

وجهی باشد. امروزه با گسترش روزافزون صنعت، نیاز به استفاده از انرژی به طور قابل ت

ها وارد شده افزایش یافته است. به صورت کلی استفاده از انرژی در تمام شئون زندگی انسان

ای به منابع و با رشد روزافزون جمعیت و پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی، نیاز فزاینده

(. با توجه به رشد روزافزون 29: 1399شود )عبدلی و همکاران، مختلف انرژی احساس می

زمین و در نهایت  ژی، افزایش استانداردهای زندگی، گرمایش بیش از حد کرهتقاضای انر

هایی در ی و اکولوژیکی ناشی از منابع انرژی ذکر شده، نگرانیطیمح ستیزمشکالت 

ها ایجاد شده است. در این راستا استفاده از استفاده از آن ادامه کشورهای مختلف در زمینه

های نو از جمله انرژی پتانسیل آب، انرژی خورشیدی و بادی به دلیل عدم آلودگی انرژی

ی بردار بهرهبه هاهای اخیر توجه دولتای برخوردارند  و در سالاز اهمیت ویژه ستیز طیمح

(. یکی از منابع تجدید پذیر انرژی 34: 1381 ،انتظاری و همکاران)ها جلب شده استاز آن

ی از آن رو به گسترش است، انرژی حاصل از وزش باد است که به اربرد بهرهکه امروزه 

کاویانی و شود)فشار تعریف میهای پرفشار و کمصورت حرکت افقی هوا بین کانون

های تجدید پذیر است که ترین انرژیترین و ارزان(. باد یکی از پاک141: 1391،علیجانی

 های تجدید پذیر باعث توسعهسایر انرژی مزایای استفاده از آن در تولید انرژی نسبت به

کاربردی این  سریع بازار انرژی بادی و به تبع آن، ارتقای فناوری و رشد چشمگیر مطالعه

فراسنج اقلیمی در میان جوامع پیشرفته جهان گردیده است. بادهای جهان جمعاً حدود 

متری سطح زمین  111 درصد آن در 22که حدود  دارند تراوات انرژی در خود نهفته 2111

تراوات، از ظرفیت کل انرژی  4درصد این مقدار انرژی یعنی  11قرار دارد. با این حال حتی 

(. هرچند ایران از پیشگامان استفاده از انرژی باد 13: 1392آبی جهان بیشتر است )ثقفی، 
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ت در حالی اسبوده است، اما اکنون استفاده از این انرژی در ایران بسیار محدود است و این 

: 1381)امیدوار و دهقان، مستعدی برخوردار است و که این سرزمین از مناطق بادخیز

ی مربوط به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در ها یفنّاور(. با پیشرفت علوم و 121

های فراوان در این زمینه و افزایش سقف منابع انرژی تجدید جهان، نیاز به تحقیق و بررسی

ها با توجه به دالیل مختلف لزوم استفاده در سبد انرژی کشور وجود دارد. این بررسی شونده

-های اقتصادی، شامل قیمت برق تولیدی از منابع و سوختاز این منابع و با توجه به بحث

ی و محدودیت منابع انرژی فسیلی طیمح ستیزگیرد. حل مشکالت های مختلف صورت می

درسطح جهان به های گسترده فعالیتاست و ضرورت تنوع در سبد انرژی موجب گردیده 

گیرد. حداقل در های تجدید پذیر صورت ویژه در کشورهای صنعتی در جهت کاربرد انرژی

های تجدید پذیر تدوین و کشور جهان اهداف راهبردی برای توسعه انرژی 13

رو مطالعه از این (.1: 1399ی الزم انجام شده است )عباس پور و غازی، ها یگذار استیس

یی از منابع انرژی و جو صرفهتواند اثرات مثبتی در های بالقوه محیطی و آب و هوایی میتوان

( 2114)1و همکارانخاهرو ی داشته باشد. در این راستا طیمح ستیزکاهش اثرات مخرب 

 ازتابع استفاده با را پاکستان سند استان در گهارو ایستگاه در باد انرژی پتانسیل

ی قرار دادند. بررس مورد متری 31ارتفاع در باد سرعت ساله 2یها و داده ویبول توزیع

ز ا مربع متر بر وات 211از بیش باد با توان مطالعه مورد منطقه داد که نشاننتایج 

 استفاده با( 1381) دهقان و امیدوار است. انرژی برخوردار تولید برای باالیی توانایی

چگالی توان باد را ارزیابی کردند. نتایج  یزد، استان همدید هایایستگاه در ویبول ازتابع

ست با چگالی توان بادی معادل مورد مطالعه ایستگاه مرو های یستگاهانشان داد که در بین 

ساعت در سال از پتانسیل  1/4421وات بر مترمربع و موجودیت بادی معادل  839/444

انتظاری و همکاران مناسبی در زمینه تولید الکتریسیته از انرژی بادی برخوردار است. 

گاه ی احداث نیروگاه بادی و ارزیابی پتانسیل انرژی باد در ایستسنج امکان ( به1381)

( 2111-1819ی روزانه و ساعتی سمت و سرعت باد طی دوره )ها دادهسبزوار  با استفاده از 

 مترمربعژول بر  31121پتانسیل انرژی باد در طول  سال را حدود  ،پرداختند. نتایج حاصل

توزیع آماری ویبول نشان داد که پتانسیل استفاده از  یریکارگ به( با 2113ندایی )نشان داد. 

ی باد در شهر آبادان در جنوب استان خوزستان و در ارتفاعات بسیار باال قابل توجه انرژ

 از تابع( پتانسیل انرژی باد را در بینالود با استفاده 2113ی پور و همکاران )مصطف. باشد یم
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 مورد ساعته سه یزمان فاصله با ساله 4 آماری دوره بر اساس ویبول احتمال توزیع

. است بینالود منطقه در باد انرژی باالی پتانسیل ازی حاک هایافته. دادند قرار ارزیابی

 سه در بادی و خورشیدی انرژی پتانسیل( به ارزیابی 2114) همکارانو  محمدی

 توان چابهار ایستگاه. نتایج نشان داد که پرداختند ایرانی صنعت و اقتصادی آزاد منطقه

 توسعه برای مرزی شرایطگان ویژگی سلفچ و کیش اما ندارد را بادی انرژی تولید

(  به پتانسیل سنجی انرژی باد در 2114ی پور و همکاران)مصطف را دارند. بادی انرژی

 توزیع تابعز ا استفاده با ساله  2دورهیک  در ساعته 3هایداده از یریگ بهره با زاهدان

 انرژی از برق تولید برای مطالعه مورد ایستگاه بودن نامناسب پرداختند. نتایج ویبول

پایین تولید برق و همچنین های بادی با توجه به هزینهنشان داد. نیروگاه  را بادی

زیست از جمله منابع انرژی پرطرفدار بوده و در چند سال گذشته رشد  یطمحسازگاری با 

های آماری و لذا در پژوهش حاضر تالش شد تا با استفاده از روش بسیار خوبی داشته است.

بهینه از این منبع انرژی پاک و  وزش باد در مناطق خشک کشور، امکان استفاده یبند پهنه

 پایان فراهم آید. یب

 هامواد و روش

منطقه مورد مطالعه این پژوهش بخش وسیعی از سرزمین ایران شامل مناطق کویری و 

های سیستان و  گیرد که استانکشور را  در بر می جنوب شرقبیابانی در شرق، مرکز و 

جنوبی استان خراسان رضوی،  مهینبلوچستان، هرمزگان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، قم، 

به شود. درصد استان سمنان را شامل می 81نیمه شمالی و شرقی استان اصفهان و بیش از 

شناسی هوا  ستگاهیا 31سرعت و جهت باد در یها دادهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش، 

از سازمان هواشناسی کشور  2112تا  1891برای دوره آماری در سطح منطقه مورد مطالعه 

 بررسیمورد هواشناسی  یها ستگاهیادریافت شد. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و 

 ( آورده شده است.1در شکل )

د که باد به اندازه کافی نهای بادی باید در مکان مناسبی نصب شوبا توجه به اینکه توربین 

به جای استفاده از در این پژوهش (، لذا 24:1312در اکثر فصول وجود داشته باشد)ثقفی،

ر در روز( سمت آمار ماهانه و روزانه باد، از آمار  ساعتی با فواصل زمانی سه ساعته )هشت با

و  هیبر ثاناز نات به متر  ها دادهی و تبدیل ساز آمادهو سرعت باد استفاده شد.پس از تهیه و 

ی جهت و ها یژگیو، در ادامه با هدف ایجاد تصویری کلی از  ها دادهانجام کنترل کیفیت 
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برخی مشخصات توصیفی  Minitabافزار نرمتوسط  ، ابتداسرعت باد در سطح منطقه

فراسنج های ذکر شده شامل میانگین انحراف معیار و ضریب   ماهانهی ساعتی و ها داده

نمودارهای بافت نگار سرعت و  Excelبرنامه با استفاده از  سپستغییرات محاسبه شد. 

ی ها دادهیابی و در پایان تالش شد تا با درون جهت باد ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت

 یها دادهی که دارای تراکم پایین بودند به ا نقطه یها داده Surferافزار نرمسرعت باد در 

نوعی پوشش کامل و دارای تراکم باال ایجاد گردد تا امور مربوط به به ی تبدیل شده و ا پهنه

و با دقت باالتر انجام شود. با به  ها دادهبخش اصلی پژوهش )پتانسیل سنجی( بر اساس این 

توسط شاخص  ها داده یبند طبقهی تالش شد با انجام ا هپهن یها دادهدست آمدن این 

های مختلف بخشخودهمبستگی فضایی موران محلی، پتانسیل استفاده از انرژی باد در 

 گردد. منطقه مورد مطالعه مشخص

 

 

 هواشناسی مورد بررسی يها ستگاهيامنطقه مورد مطالعه و موقعیت جغرافیايی  -1شکل 

این شاخص به منظور مشخص شدن توزیع فضایی الگوها به صورت نقشه، از تحلیل 

توسط انسلین پیشنهاد  1882خص مذکور در سال . شاکند یماستفاده  نا خوشهخوشه و 

و  اند شدهی توزیع ا خوشهدر کجاها مقادیر زیاد یا کم پدیده به صورت  دهد یمشد و نشان 

)علیجانی و همکاران،  باشد یمشرایط کدام عوارض نسبت به عوارض پیرامون خود متفاوت 

 :شودبیان می (1رابطه )(. این شاخص به صورت 22: 1384
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)سرعت باد در  jو  iمقدار متغیر در موقعیت فضایی  :x،  ها اختهتعداد ی :Nدر رابطه باال 

ی ها تیموقعی فضایی هستند که به هر یک از ها وزن:    ( و ها اختههر کدام از ی

که  ندیآ یمریس وزن دهی به دست بر اساس مات ها وزن. این ابندی یممشاهداتی اختصاص 

که برای بررسی روابط  شود یمی این ماتریس قطری بر اساس الگویی استفاده ها هیآرا

(. برای انجام 11: 1384ی شده است )یاراحمدی و همکاران، بردار نمونهفضایی مشاهدات 

به این صورت  ها یخروج یبند طبقهاستفاده شد و  ArcGISافزار نرماین تحلیل از محیط 

به عنوان  دنودبمتر بر ثانیه  1بوده که مناطقی که دارای بادهایی با سرعت متوسط بیش از 

متر بر ثانیه به عنوان مناطق  1تا  4مناطقی دارای پتانسیل باال ، مناطق دارای سرعت 

متر بر ثانیه بود به  4کمتر از  ها آندارای پتانسیل متوسط و مناطقی که سرعت باد در 

ی شدند و براین اساس بند طبقهعنوان مناطق دارای پتانسیل ضعیف استفاده از انرژی باد 

 ی باد در منطقه مورد مطالعه ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت.سنج لیپتانسهای نقشه

 نتايج و بحث

نطقه مورد بررسی، برخی مشخصات می باد در ها یژگیوبا هدف ارائه تصویری کلی از 

بر اساس نتایج حاصل میانگین ساعتی  ( ارائه شده است.1اسنج در جدول )توصیفی این فر

جهت  است.متر بر ثانیه  2/2ی مختلف در حدود ها ماهسرعت باد در سطح منطقه طی 

بر اساس نتایج میانگین درجه محاسبه شد.  89مختلف نیز  یها ساعتمتوسط وزش باد در 

متر بر  4تا  2/2ود رسیده و سرعتی بین به اوج خ 12و  12،  8ی ها ساعتسرعت باد در 

درصد است  33تا  11بین  ها ساعت. میزان تغییرپذیری سرعت باد در این کند یمثانیه پیدا 

. در طول روز با افزایش سرعت وزش باد ، جهت وزش آن باشد یمکه نسبتاً قابل توجه 

تا  112ی بین ا هیزاودر ای که جهت وزش باد به گونه؛  ابدی یمنسبت به ساعات دیگر تغییر 

و  19،  11،  13،  11) روز شبانه. در سایر ساعات ردیگ یمدرجه )جنوب شرقی( قرار  121

. ابدی یمی تغییر ا مالحظه( سرعت و جهت باد نسبت به زمان اوج سرعت ، به نحو قابل 21

نیز  ها آنو درصد تغییرپذیری  متر بر ثانیه است 2تا  2/1باد بین  سرعتها ساعتدر این 
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درجه )شمال شرقی تا  91تا  11  هیزاو. جهت وزش باد نیز در باشد یمدرصد  21تا  14بین 

نشان روز  هنگامشرایط این فراسنج در به شرق( قرار دارد که تفاوت آشکاری نسبت 

ی سرعت و جهت باد روز شبانه، وجود تغییرات ها دادهمشخص در بررسی  کامالً نکته. دهد یم

روز بر   انهیمی که با طلوع خورشید و نزدیک شدن به ا گونه، به باشد یمطقه در سطح من

. با نزدیک کند یمسرعت باد افزوده شده و جهت آن نیز غالباً به سمت جنوب شرقی تغییر 

شدن به ساعات پایانی روز و همچنین شب هنگام از سرعت باد کاسته شده و جهت آن نیز 

راف معیار و ضریب تغییرپذیری سرعت و جهت باد در طول . بررسی انحکند یمتغییر پیدا 

ی این روز شبانهکه با وجود الگوی مشخص تغییرات  کند یماین مورد را بیان  روز شبانه

ها در سطح منطقه، این تغییرات کامالً پیوسته و مشخص نبوده و از الگوی یکنواخت فراسنج

 (.1)جدول  کنند ینم،ثابت و مشخصی تبعیت 

-ی مختلف نشان میها ماهسرعت و جهت باد در سطح منطقه مورد مطالعه طی متوسط 

اما  است؛متر بر ثانیه  2/1ی اکتبر تا ژانویه میانگین سرعت باد در حدود ها ماهدهد که در 

ی سال )فوریه تا سپتامبر( بر میزان سرعت این فراسنج افزوده شده و مقدار ها ماهدر سایر 

ی ژوئن، ها ماه. بیشینه سرعت باد در رسد یممتر بر ثانیه  2یش از به ب ها ماهسرعت طی این 

(. تغییرات جهت 2)شکل  استمتر بر ثانیه  3که تقریباً  شود یمجوالی و آگوست مشاهده 

به  ی مختلف به صورت کلی با تغییرات سرعت این فراسنج هماهنگ استها ماهباد در 

. این باشد یمدرجه  91ی اکتبر تا ژانویه در حدود ها ماهی که جهت وزش باد در ا گونه

  دورهی سال، جهت وزش باد نسبت به ها ماهشرایط در حالی ایجاد شده است که در سایر 

(. بر اساس نتایج 3)شکل  ردیگ یمای قرار درجه 111و در زاویه  است مذکور تغییر یافته

مستان( با تغییر شرایط جوی و حاصل در دوره سرد سال )به ویژه فصل پاییز و ابتدای ز

ی همدید، نقش عوامل محلی و ثابت در ایجاد و تغییرپذیری بادهای ها سامانهاثرگذاری 

. اما در دوره گردد یممنطقه کاهش یافته و این موضوع موجب تغییر در سرعت و جهت باد 

الف فشار ، گرمایش سطح زمین و اختها یناهموارگرم سال )به ویژه در فصل تابستان( نقش 

 .دهد یممحلی موجب تشدید سرعت باد شده و جهت آن را تغییر 
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 1891-2112آمار توصیفی سرعت )متر بر ثانیه( و جهت باد )درجه( در  طول دوره آماری-1جدول 
 س:سرعت باد،  ج: جهت باد

 21 19 12 12 18 11 13 11 ساعت

 ج س ج س ج س ج س ج س ج س ج س ج س ماه

 ژانویه
1/

1 

1

4 

2/

1 

1

1 

1/

1 
12 

2/

2 
112 3 

13

2 

9/

1 
83 

4/

1 
19 

2/

1 

1

1 

 فوریه
3/

1 

1

3 

4/

1 

1

9 
2 91 

1/

3 
131 

9/

3 

12

8 

2/

2 

12

1 

9/

1 
82 

2/

1 

9

1 

 مارس
3/

1 

1

2 

2/

1 

9

1 

2/

2 

11

1 

2/

3 
121 

2/

4 

11

2 
3 

13

1 
2 

11

1 

1/

1 

9

1 

 آوریل
3/

1 

1

3 

4/

1 

1

1 

2/

2 

11

1 

1/

3 
111 

3/

4 

19

1 

2/

3 

12

1 

1/

2 

11

2 

1/

1 

8

1 

 می
3/

1 

1

1 

4/

1 

1

2 

4/

2 

11

9 

1/

3 
121 

2/

4 

11

4 

2/

3 

14

8 

2/

2 

11

3 

1/

1 

9

9 

 ژوئن
4/

1 

1

9 

1/

1 

1

1 

1/

2 

11

3 

1/

3 
141 

2/

4 

12

3 

1/

3 

13

1 

4/

2 
83 2 

9

4 

 جوالی
1/

1 

1

1 

9/

1 

1

3 
3 

11

1 
4 131 

4/

4 

13

1 

1/

4 

12

1 

1/

2 
91 

1/

2 

1

9 

 آگوست
4/

1 

1

2 

1/

1 

1

1 

1/

2 
81 

9/

3 
128 

1/

4 

13

8 

1/

3 

11

4 

4/

2 
94 

8/

1 

1

4 

 سپتامبر
2/

1 

1

1 

3/

1 

1

3 

8/

1 
18 

1/

3 
129 

1/

3 

14

3 

2/

2 

11

3 

8/

1 
93 

2/

1 

1

1 

 1 اکتبر
1

1 

1/

1 

1

2 

4/

1 
11 

1/

2 
121 

2/

3 

14

1 

9/

1 
82 

2/

1 
19 

1/

1 

1

9 

 1 نوامبر
1

3 

1/

1 

1

9 

3/

1 
14 

3/

2 
114 

9/

2 

13

4 

2/

1 
94 

3/

1 
12 1 

1

1 
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 1891-2112آمار توصیفی سرعت )متر بر ثانیه( و جهت باد )درجه( در  طول دوره آماری-1جدول ادامه 

 س:سرعت باد،  ج: جهت باد

 1 دسامبر
1

2 

1/

1 

1

1 

4/

1 
13 

2/

2 
114 

22

1 

12

2 

2/

1 
91 

3/

1 
12 

1/

1 

1

1 

 میانگین
2/

1 

1

1 

4/

1 

1

2 
2 91 

2/

3 
132 

1/

3 

12

1 

1/

2 

11

4 

8/

1 
91 

2/

1 

1

1 

انحراف 

 معیار

2/

1 

3/

2 

2/

1 

1/

2 

2/

1 

1/

11 

1/

1 

4/

11 

1/

1 

8/

11 

8/

1 

3/

24 

4/

1 

1/

11 

4/

1 

1/

9 

ضریب 

 تغییرات

1/

11 
9 

3/

14 

8/

1 

2

2 

1/

18 

9/

19 

2/

13 

2/

11 

8/

11 

3/

33 

3/

21 

1/

21 

9/

12 

1/

21 

3/

1

1 

 

 
 ماهانه سرعت باد )متر بر ثانیه( در سطح منطقه مورد مطالعهمیانگین  -2شکل 

 
 میانگین ماهانه جهت وزش باد )درجه( در سطح منطقه مورد مطالعه -3شکل 
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دهد که به صورت کلی در طول شب سرعت تحلیل مکانی تغییرات سرعت باد نشان می

. متوسط باشد یترم مآراو هوا نسبت به روز  است جریانات هوا )باد( در سطح منطقه کمتر

توزیع سرعت این فراسنج به دلیل تفاوت است. متر بر ثانیه  2/1سرعت باد در ساعات شب 

و دامنه  باشد یمدر شرایط جغرافیایی، توپوگرافی و آب و هوایی در مناطق مختلف، متفاوت 

)به  21متر بر ثانیه در نوسان است. بر اساس نتایج در ساعت  2/4سرعت از حدود صفر تا 

ی مختلف منطقه ها قسمتی شبانگاهی( چند مرکز بیشینه سرعت در بان دهیدعنوان اولین 

یی از ها بخش. این مراکز بیشینه در شرق کرمان، جنوب شرق هرمزگان، شود یممشاهده 

شرق یزد، شمال خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، غرب سمنان و شرق اصفهان و 

ان و بلوچستان وجود دارند. سرعت باد در این مناطق بین همچنین اکثر نقاط استان سیست

متر بر ثانیه  2/1تا  1کمینه سرعت باد در این ساعت بین است.ممتر بر ثانیه  2/3تا  2/1

یی از ها بخشاست که به صورت پراکنده در شمال خراسان رضوی، شمال غرب اصفهان و 

بودن مساحت نواحی کم سرعت . با توجه به کوچک شود یمشمال شرق هرمزگان مشاهده 

نقش عوامل محلی را در کاهش سرعت باد این نواحی در نظر  توان یمنسبت به سایر نواحی 

در ساعت صفر محدوده وزش بادهایی که دارای سرعت قابل توجه هستند، نسبت به  گرفت.

. بیشترین باشد یمکه نشانه آرامش بیشتر جو در این ساعت است شده  تر کوچک 21ساعت 

سرعت باد در این ساعت در شرق کرمان، غرب سیستان و بلوچستان و بخش کوچکی از 

بر متر  3. در این مناطق سرعت وزش باد بیش از شود یمجنوب شرقی هرمزگان مشاهده 

کمترین سرعت در استان  است کهمتر  3تا  1این سرعت بین ، ها بخشدر سایر  است. هیثان

. شود یمی مرکزی هرمزگان مشاهده ها بخشسان جنوبی و خراسان رضوی، شرق خرا

 .باشد یمهوا در این نواحی نشانه سکون آن در این ساعت   هیبر ثانمتر  2/1تا  1سرعت 

. میزان دهد یمافزایش نسبی سرعت باد را در کل ناحیه نشان  3شرایط موجود در ساعت 

 یها بخشی این ساعت در اکثر در واقع ط است.متر بر ثانیه  2/1این افزایش در حدود 

، وزش باد مالیم وجود دارد. بیشینه سرعت باد در شرق کرمان، غرب سیستان و منطقه

که از لحاظ سرعت تغییر چندانی نسبت به  شود یمبلوچستان و جنوب شرق هرمزگان دیده 

برخی متر بر ثانیه )در  3یی باالتر از ها سرعتو همچنان شاهد است ی قبل نیافته ها ساعت

متر بر ثانیه( در سطح منطقه هستیم. علت وجودی این هسته شبانه سرعت  4نقاط بیش از 

ی منطقه و وجود اختالف فشار محلی نسبت داد که در ها یناهمواربه موقعیت  توان یمرا 
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قابل توجه باد در  یها سرعتبر تغییرات روزانه باد، موجب ایجاد  مؤثرغیاب عوامل روزانه 

با نزدیک شدن به روز، به صورت عمومی و در تمام منطقه  1است.در ساعت طول شب شده 

های منطقه ای که حداقل سرعت باد در اکثر بخشسرعت باد افزایش یافته است؛ به گونه

های قبل، به سواحل باشد. هسته بیشینه سرعت، بر خالف ساعتمتر بر ثانیه می 1بیش از 

متر بر  3تا  2های ساحلی متوسط سرعت باد به بخشجنوبی منطقه منتقل شده است و در 

 (.4رسد )شکل ثانیه می

 

 
 توزيع مکانی میانگین سرعت باد در ساعات شب در سطح منطقه مورد مطالعه-4شکل 

 

متوسط  که دهد یمی مختلف روز نیز نشان ها ساعتتوزیع سرعت بادهای منطقه در 

که به طور کامالً مشخصی نسبت به  باشد یممتر بر ثانیه  9/2سرعت باد در طول روز 

گفت که با  توان یم 8ساعت افته است. بر اساس نقشه مربوط به ساعات شب افزایش ی

دامنه سرعت باد  .ابدی یمشروع روز، سرعت باد به طور محسوسی در سطح منطقه افزایش 

د در نیمه با یها سرعتاست و باالترین  هیبر ثانمتر  2تا بیش از  1در این ساعت بین 

ی کرمان، خراسان جنوبی، ها استان. بیشترین سرعت باد در شود یمجنوبی منطقه مشاهده 

متر بر ثانیه است.  2تا  3که بین  شود یمسیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاهده 

ی سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز سرعت باد قابل ها استانهمچنین در نواحی ساحلی 
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. علت این افزایش سرعت، برقراری رسد یممتر بر ثانیه نیز  2ش از و به بی استتوجه 

جریانات دریا به خشکی در طول روز است که تا ساعات ابتدایی بعد از ظهر ادامه دارد. در 

این شرایط به واسطه اختالف فشار ایجاد شده بین دریا و خشکی، بادهایی با سرعت قابل 

که در  استمتر بر ثانیه  1 ،در این ساعت از روز . کمینه سرعت بادشوند یمتوجه ایجاد 

نشان دهنده اوج  12.نقشه مربوط به ساعت شود یمی شمال غربی اصفهان مشاهده ها بخش

. در این ساعت با گرم شدن باشد یمگسترش بادهای با سرعت قابل توجه در سطح منطقه 

ی تحتانی جو ها هیالی تالطمی در ها گردشسطح زمین بر اثر تابش خورشید، ایجاد 

به مساحت  یا پهنهی( و به اوج رسیدن اختالف فشار محلی بین نواحی مختلف، در مرز هیال)

. بیشترین سرعت وزش باد وزد یممتر بر ثانیه و بیشتر  4بادهایی با سرعت دوسوم منطقه، 

ی مرکزی و غربی کرمان، غرب و جنوب هرمزگان و جنوب شرق سیستان و ها بخشدر 

ی باد نیز در یک سوم شمالی منطقه و به ها سرعت. کمترین شود یممشاهده بلوچستان 

، 12نکته مشخص در نقشه مربوط به ساعت  ویژه در شمال غرب اصفهان ایجاد شده است.

کاهش محسوس سرعت باد در سطح منطقه است. هسته بیشینه سرعت در شمال کرمان و 

متر بر ثانیه  4این مناطق در حدود  شرق سیستان و بلوچستان قرار دارد. سرعت باد در

ی شمال شرقی هرمزگان و جنوب کرمان، ها قسمتی شمالی منطقه و ها بخش. در باشد یم

در نهایت  متر بر ثانیه رسیده است. 3تا  1کاهش یافته و به  12سرعت باد نسبت به ساعت 

الگوی موجود  حالت خود رسیده و نیتر فیضعجریانات هوا به   روزانهتالطم  19در ساعت 

 ساعت. الگوی وزش باد در این شود ینمی قبل، در این زمان مشاهده ها ساعت یها نقشهدر 

به صورتی پراکنده در آمده است. بیشینه سرعت باد در جنوب اصفهان، جنوب خراسان 

. در شود یمیی از کرمان دیده ها بخشدر  تر فیضعرضوی و شمال خراسان جنوبی و به طور 

که افت قابل توجهی  رسد یممتر بر ثانیه  3تا  2/1این نواحی سرعت متوسط باد به حدود 

ی کمینه سرعت نیز مانند بیشینه، در سطح ها مکان. دهد یمنسبت به زمان ظهر نشان 

ی شمالی منطقه )شمال خراسان رضوی(، شمال غرب ها بخشمنطقه پراکنده هستند و در 

یی از هرمزگان و ها بخشبی، شمال سیستان و بلوچستان و اصفهان، شرق خراسان جنو

متر بر ثانیه است )شکل  2تا  1. در این نواحی سرعت باد بین اند گرفتهجنوب کرمان قرار 

2.) 
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ی کسب انرژی از باد در مناطق کویری ، بیابانی و سنج لیپتانسبه منظور بررسی جزئیات 

و بخش شب و روز تقسیم و به صورت مجزا به د ها یبررسسواحل مکران نیز دوره زمانی 

درصد از مساحت منطقه  28،  21مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل در ساعت 

 .باشند یممورد مطالعه دارای پتانسیل باالیی جهت استفاده از انرژی باد 

 

 
 توزيع مکانی میانگین سرعت باد طی ساعات روز در سطح منطقه مورد مطالعه -5شکل 

 

این مناطق شامل نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان، شرق 

. باشند یمدر شمال خراسان جنوبی و جنوب اصفهان  تر کوچکهرمزگان و چند محدوده 

درصد از مساحت پهنه دارای شرایط متوسطی از لحاظ توان استفاده از  41طی این ساعت، 

یی از غرب هرمزگان، شمال و غرب ها بخش. این مساحت گسترده شامل باشد یمانرژی باد 

. باشد یمی استان یزد، نیمه غربی سمنان، شرق اصفهان و شمال قم ها بخشکرمان، اغلب 

ی در ا انهیرا یها مدلدرصد از مناطق نیز سرعت باد به حدی کم بوده که از دیدگاه  31در 

بندی شده است. این ی انرژی باد طبقهبردار هرهبگروه مناطقی با پتانسیل ضعیف از نظر 

مناطق شامل استان خراسان رضوی، شرق سمنان، جنوب شرق استان خراسان جنوبی و 

یی از ها بخش، در تر پراکنده. همچنین به صورت باشند یمشمال سیستان و بلوچستان 

صفر  .در ساعت دوشود یماستان یزد، اصفهان و هرمزگان نیز این شرایط مشاهده 
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 هوا و سکون نسبی جو، مساحت مناطق( با فروکش کردن میزان حرکت جریانات شب مهین)

درصد رسیده است. با توجه به نقشه مربوط به  21قدری کاهش یافته و به  ،با پتانسیل باال

که محدوده این طبقه به نیمه شرقی کرمان و نیمه جنوبی  شود یماین ساعت مشخص 

ق هرمزگان محدود شده است. در این ساعت بر وسعت مناطقی سیستان و بلوچستان و شر

درصد  3با پتانسیل متوسط افزوده شده است. وسعت این مناطق نسبت به ساعت قبل با 

درصد رسیده است. مناطق تحت پوشش این طبقه، تقریباً همان مناطقی  43افزایش به 

ته شدن از وسعت مناطق با بیان شد؛ با این تفاوت که با کاس 21که برای ساعت  باشد یم

پتانسیل باال، بر وسعت مناطق با پتانسیل متوسط افزوده شده است. درصد پوشش مناطقی 

درصد حفظ شده است. از  31با پتانسیل پایین، بدون تغییر نسبت به ساعت قبل، در حد 

لحاظ مناطق تحت پوشش این طبقه در شرق سمنان ،خراسان رضوی، شرق خراسان 

 تر کوچک؛ همچنین به صورت پراکنده و شود یمال سیستان و بلوچستان دیده جنوبی و شم

هرمزگان نیز قابل استان یی از ها بخشیزد و کرمان و های استاندر غرب اصفهان، مرز 

درصدی را در مساحت  2فزایش بامداد ا 3مشاهده است.بررسی اطالعات مربوط به ساعت 

 29با این پتانسیل به  ر این زمان مساحت مناطق. ددهد یمبا پتانسیل باال نشان  مناطق

درصد رسیده است. عمده مناطق تحت پوشش این طبقه در منتهی الیه جنوب شرقی 

ی شرقی کرمان، شرق هرمزگان و اکثر نقاط استان سیستان و ها بخشمنطقه شامل 

. در این ساعت به طور چشمگیری از پوشش مناطقی با پتانسیل شود یمبلوچستان مشاهده 

درصد کاهش یافته است؛  31درصد در ساعت صفر، به  43متوسط باد کاسته شده و از 

ی مختلف منطقه برهم خورده و حالتی ها بخشهمچنین الگوی یکنواخت و پیوسته آن در 

یف نسبت به ساعت قبل به خود گرفته است. وسعت مناطق با پتانسیل ضع تر پراکنده

درصد رسیده که حاکی از کاهش اثرگذاری باد در این مناطق  32افزایش یافته و به حدود 

ی وسیعی از خراسان رضوی ، شرق سمنان ، شمال شرق یزد ها بخش. این محدوده باشد یم

صبح  1ی مرکزی کرمان را در بر گرفته است.در ساعت ها بخش، شمال خراسان جنوبی و 

ی ها بخشتا حدودی تغییر یافته و مناطقی با حداکثر پتانسیل به سمت  ها نقشهالگوی 

شمالی سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی و شرق کرمان و همچنین سواحل 

درصد محدوده  21. در این زمان اند شدهدریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس منتقل 

درصد مساحت محدوده نیز  41. باشد یمرژی باد دارای پتانسیل باالیی برای استفاده از ان
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دارای پتانسیل متوسط در زمینه استفاده از این انرژی هستند که شامل نیمه شرقی استان 

ی مرکزی کرمان و غرب ها بخشخراسان رضوی، نیمه شمال شرقی استان خراسان جنوبی، 

ت محدوده دارای درصد مساح 34. همچنین در این ساعت، باشند یمیزد و جنوب اصفهان 

ی مرکزی ها بخشپتانسیل ضعیفی برای استفاده از انرژی باد است که در نیمه شمالی و 

(. همچنین بر اساس محاسبات انجام شده 1و شکل  2ناحیه قرار گرفته است )جدول 

 درجه است. 199متوسط جهت باد در مناطق با پتانسیل باال، 

 رژي باد در طول شبدرصد پوشش پتانسیل استفاده از ان-2جدول 

 پتانسیل پایین پتانسیل متوسط پتانسیل باال ساعت

19 11 04 39 

44 12 03 39 

43 18 33 35 

42 12 04 30 

 

 
 استفاده از انرژي باد در مناطق کويري و بیابانی کشور طی ساعات شب پتانسیل -6شکل 

دریافت که بیشترین میزان پتانسیل  توان یم (1( و شکل )3با توجه به اطالعات جدول )

. شود یمی مختلف، در نیمه جنوبی منطقه مشاهده ها ساعتی از انرژی باد طی بردار بهره
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هرچند باالترین میزان این پتانسیل در ساعات صبح تا اوایل بعد از ظهر وجود دارد و بعد از 

.بر این ابدی یماهش آن با فروکش کردن سرعت باد، میزان انرژی استحصالی از آن نیز ک

درصد از مساحت محدوده مورد بررسی از پتانسیل  41صبح،  8اساس در حدود ساعت 

ی جنوبی منطقه قرار ها بخشی از انرژی بادی برخوردار است. این مناطق در بردار بهرهباالی 

. باشد یمدارند و شامل نیمه غربی خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 

که  شود یمدرصد منطقه مشاهده  21ی از این انرژی نیز در بردار بهرهتانسیل متوسط پ

یی از شرق خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، اغلب مناطق استان یزد، ها بخششامل 

یی از سیستان و بلوچستان، هرمزگان و ها قسمتدر  تر پراکندهجنوب کرمان و به صورت 

. مناطق دارای پتانسیل پایین استفاده از انرژی باد نیز عمدتاً در شود یمکرمان نیز مشاهده 

 برگرفته درصد مساحت محدوده را در 34ی شمالی منطقه قرار دارند. این مناطق ها قسمت

ی ها بخشو از لحاظ موقعیت جغرافیایی شامل استان خراسان رضوی، سمنان، قم،  است

با افزایش سرعت باد در کل منطقه،  12ت .در ساعشود یمشمال غربی یزد و شمال اصفهان 

 43. طی این ساعت، شود یمشرایط جهت استفاده حداکثری از انرژی باد فراهم  نیتر نهیبه

ی وسیعی از ها بخشکه شامل  باشند یمدرصد از مساحت محدوده دارای پتانسیل باال 

ن و بلوچستان های شرقی یزد، کرمان، هرمزگان و سیستاهای خراسان جنوبی، قسمتاستان

درصد از محدوده را پوشش  24. مناطقی با توان متوسط استفاده از انرژی باد، شود یم

کاهش یافته است. محدوده پوشش این طبقه نسبت  8درصد نسبت به ساعت  2که  اند داده

و شامل همان مناطق ذکر شده در ساعت قبل  است به ساعت قبل تغییر چندانی نیافته

ی بردار بهرهدرصد محدوده دارای پتانسیل پایینی برای  33همچنین  12 . در ساعتباشد یم

. در این ساعت دهد یم، یک درصد کاهش نشان  8که نسبت به ساعت  استاز انرژی باد 

.نقشه شود یمی شمالی محدوده مشاهده ها قسمتنیز کمترین توان باد برای تولید انرژی در 

. در این دهد یمناطق با پتانسیل باال نشان کاهش قابل توجهی را در وسعت م 12ساعت 

 31به  12درصد کاهش نسبت به ساعت  1ساعت وسعت مناطق دارای پتانسیل باال با 

درصد رسیده است. تغییر الگوی مناطق دارای پتانسیل باال برای استفاده از انرژی باد، تغییر 

. در این ساعت کند یم شرایط این فراسنج با نزدیک شدن با ساعات پایانی روز را بیان

مناطقی از جنوب اصفهان، جنوب و شرق یزد، شمال کرمان، سیستان و بلوچستان و جنوب 

ی منطقه دارای ها قسمتدرصد از  31شرق هرمزگان از پتانسیل باال برخوردارند. همچنین 
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درصدی  1(، افزایشی 12زمانی قبلی )ساعت  ی دورهپتانسیل متوسط هستند که نسبت به 

یی از ها بخشو  ردیگ یم. این محدوده در ورای مناطق با پتانسیل باال قرار دهد یمشان را ن

شمال خراسان جنوبی، شمال یزد، شرق اصفهان، جنوب کرمان و غرب هرمزگان را شامل 

درصد از مساحت محدوده دارای پتانسیل پایین ارزیابی شده  34. طی این ساعت شود یم

ی شمالی منطقه که در ساعات قبل نیز دارای پتانسیل پایین ارزیابی ها بخشاست. عالوه بر 

یی از جنوب کرمان و شمال هرمزگان نیز به این طبقه ها قسمتشده بودند، در این ساعت، 

 ،دهد که در این ساعتنیز نشان می 19اضافه شده است.بررسی اطالعات مربوط به ساعت 

. باشد یمنسیل باال برای استفاده از انرژی باد درصد از مساحت محدوده دارای پتا 29تنها 

ای در جنوب اصفهان، مناطق مرکزی کرمان، های پراکندهاین مناطق به صورت بخش

های خراسان رضوی، جنوبی و یزد، شرق هرمزگان و جنوب محدوده مرزی بین استان

فزایش اند. مناطق دارای پتانسیل متوسط نیز با اسیستان و بلوچستان قرار گرفته

 . اند دادهدرصد از مساحت محدوده را به خود اختصاص  41درصد،  11چشمگیری در حدود 

درصد از مساحت محدوده را  31درصدی،  3مناطق دارای پتانسیل ضعیف نیز با کاهش 

یی از ها بخشدر برگرفته اند. مناطق تحت پوشش این طبقه نیز به صورت پراکنده ، 

مان، یزد، خراسان جنوبی، شمال ی سمنان، خراسان رضوی، اصفهان، قم، کرها استان

و شکل  3اند )جدول سیستان و بلوچستان و شمال و شمال غرب هرمزگان را در برگرفته

(. بر اساس محاسبات انجام شده جهت متوسط باد نیز در مناطق با پتانسیل باال در ساعات 1

 .باشد یمدرجه  181روز 

 

 درصد پوشش پتانسیل استفاده از انرژي باد در طول روز-3جدول 

 پتانسیل پایین پتانسیل متوسط پتانسیل باال ساعت

41 04 12 30 

91 03 10 33 

95 32 34 30 

98 18 09 39 
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 استفاده ازانرژي باد در مناطق کويري و بیابانی کشور طی ساعات روز پتانسیل -7شکل 

منطقه جی استفاده از انرژی باد در ی پتانسیل سنها نقشه( دو نمونه از 8و 9ی )ها شکل

 به عنوان 11و ساعت  12برای دو مقطع زمانی ساعت  ها نقشه. این باشند یممورد مطالعه 

نظر قطعی در مورد  توان یها م آنو با استفاده از  اندتهیه شدهنماینده ساعات روز و شب 

پتانسیل مناطق مختلف به منظور استفاده از انرژی باد را بیان نمود. با توجه به الگوی کلی 

های خراسان ی جنوبی محدوده شامل استانها بخشگفت که  توان یها م نقشهموجود در 

و ی کرمان و سیستان و بلوچستان ها استاناز  ییها بخش، اغلب ، جنوب و شرق یزدجنوبی

ی بادی و استفاده از انرژی باد ها نیتوربهرمزگان دارای پتانسیل باالیی برای نصب 

. این مناطق در طی روز شاهد وزش بادهای قدرتمندی هستند. در ساعات شب با باشند یم

. با در نظر گرفتن این موضوع نیز شود یترم کوچکپتانسیل باال اندکی   محدودهاینکه 

ی سیستان و بلوچستان، شرق و جنوب شرق کرمان و شرق اه استانمحدوده  توان یم

هرمزگان را از مناطق بسیار مستعد برای استفاده از انرژی باد به حساب آورد. پتانسیل باالی 

با اطمینان باالیی تداوم  توان یمحفظ شده و  روز شبانهاین مناطق در تمام ساعات 

سال را تضمین کرد. این مناطق دارای  استحصال انرژی بادی در این مناطق برای تمام طول

ی جنوبی ها بخشی و در روز شبانهشرایط کویری و بیابانی مطلق، اختالف فشار دائمی و 
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. گردد یم ها آنجریانات دریا به خشکی و بالعکس هستند که موجب تداوم وزش باد در 

درجه  199±12درجه و طی شب  11±181زاویه متوسط وزش باد در این مناطق طی روز 

ی بادی در مناطق ذکر شده و قرار دادن جهت ها نیتورببا نصب  توان یم. در نتیجه باشد یم

 شرایط را جهت استحصال برق از انرژی باد ایجاد نمود.  نیتر نهیبهدر زوایای ذکر شده  ها آن

 

 
 12ي از انرژي باد در ساعت بردار بهرهپتانسیل  -8شکل 

 

 
 00ي از انرژي باد در ساعت بردار بهرهپتانسیل  -9شکل 
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هر چند باید به این نکته توجه داشت که اعداد ذکر شده تنها زوایای متوسط در کل 

متر بر ثانیه است که  1تا  4. در این مناطق سرعت متوسط باد بین کنند یممنطقه را بیان 

به این نواحی نیز به  توان یم. بنابراین ی بادی مناسب استها نیتورب یانداز راهکامالً برای 

 منظور استفاده از انرژی باد توجه نمود. 

 گیرينتیجه

طق مستعد ی باد و مشخص کردن مناها داده یبند پهنهدر این پژوهش به منظور 

ن ی تحلیل فضایی، تحت عنوان شاخص موراها روشی از انرژی بادی، یکی از بردار بهره

ی فضایی ها یخودهمبستگ توان یمبا استفاده از این روش محلی مورد استفاده قرار گرفت. 

ی ها سرعتبین سرعت باد در نقاط مجاور را ارزیابی کرد و از طریق آن نقاطی که دارای 

را به عنوان مناطقی با پتانسیل باال شناسایی کرد.  اند بودهمتر بر ثانیه (  1یش از باالی باد )ب

 استسرعت باد پایین  ها آناز سوی دیگر این روش توانایی آن را دارد که نقاطی که در 

متر بر ثانیه( را به عنوان نقاط دارای پتانسیل پایین برای استفاده از انرژی باد  3)کمتر از 

در نهایت شرایط باد در منطقه و چگونگی تغییرات  ها روشتشخیص دهد. با استفاده از این 

مشخص شد و پتانسیل استفاده از نیروی این  )سینوپ( یبان دهیدگانه  9ی ها ساعتآن در 

نتایج نشان داد که در منطقه  مورد تحلیل قرار گرفت. روز شبانهدر ساعات مختلف فراسنج 

گرمایش خورشیدی بر سطح زمین در طول روز و  ریتأثمورد مطالعه به طور کلی با توجه به 

و مناطق کم ارتفاع در طول  ها یناهموارافزایش دما و در نتیجه افزایش اختالف فشار بین 

؛ ضمن اینکه جهت آن نیز تغییر ابدی یمصورت مشخص افزایش  سرعت وزش باد به ،روز

ی عوامل جغرافیایی، اقلیمی و توپوگرافیکی اثرگذار. در واقع در ساعات روز با تشدید ابدی یم

ی آن جریانات تالطمی هوا )افقی و عمودی( به صورتی  جهیدرنتاختالف فشار بیشتر شده و 

اختالف  جادکنندهیاشب با از بین رفتن عوامل  . در ساعاتشوند یگرم جلوهمشخص  کامالً

خواهند بود که موجب کاهش چشمگیر  مؤثرفشار، تنها عوامل محلی بر حرکت جریانات هوا 

های صورت خواهد شد. بر اساس بررسی ها آنسرعت بادها در طول شب و تغییر جهت 

از ظهر مشاهده  بعد 12صبح تا  8ی ها ساعتگرفته بیشترین سرعت باد در سطح منطقه در 

 .کند یمو بعد از آن روندی نزولی پیدا  ابدی یمکه با نزدیک شدن به ظهر افزایش  شود یم

ی ها تابشکه منطبق بر زمان دریافت بیشینه گردد یماوج این شرایط در حوالی ظهر ایجاد 

 ی باد در ساعات شب )به ویژه نیمهها سرعت نیتر نییپا. مطابق انتظار باشد یمخورشیدی 
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اصلی خود )تابش خورشیدی و  محرکههوا موتور  ها زمان. چون در این دهند یمشب( رخ 

گرمایش سطح زمین( را از دست داده است. مورد دیگری که بر اساس نتایج حاصل مشاهده 

ی مختلف ها ساعتشد تغییرات هماهنگ تغییر جهت باد با تغییر سرعت باد طی 

نشان را یا درجه 91چرخشی  ،ی روزانه نسبت به شببادها. در واقع جهت باشد یروزم شبانه

جنوب تی شرقی داشتند طی روز دارای جهت و بادهایی که در طول شب جه دهند یم

ی سیستان و ها استانشرقی تا جنوبی خواهند شد.با توجه به نتایج تحقیق محدوده 

ی استفاده از بلوچستان، شرق و جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان از مناطق مستعد برا

حفظ شده  روز شبانهانرژی باد در منطقه هستند. پتانسیل باالی این مناطق در تمام ساعات 

با اطمینان باالیی تداوم استحصال انرژی بادی در این مناطق برای تمام طول  توان یمو 

(، انتظاری و 1381امیدوار و همکاران ) مطالعات نتایجسال را تضمین کرد. پژوهش حاضر 

( در زمینه 1384گرگانی فیروزجاه و همکاران )،(1384زرین و همکاران )، (1381کاران )هم

 دهد.قرار می دییتأمورد پتانسیل استفاده از انرژی بادی در مناطق خشک و بیابانی را 
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