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چکيده
در اين تحقيق پتانسي احداث نيروگاه بادی در شهرستان تربتحيدريه و روستاهای اطراف آن و ضرورت ايجاد بادشهكن در
مناطق روستايی اين شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به وجود نيروگاه بادی در شهرسهتان نيشهابور ،بها مقايسهه
سرعت وزش باد در دو شهرستان تربتحيدريه و نيشابور ،پتانسي امكان احهداث نيروگهاه بهادی در شهرسهتان تربهتحيدريهه و
روستاهای اطراف آن مورد بررسی قرار گرفته است .نمودار سرعت باد (به عنوان شاخص كيآيت باد برای توليهد انهرژی بهرد) در
طی  00سال برای دو شهرستان تربتحيدريه و نيشابور ،ترسيم و مقايسه گرديد .همچنهين ،ضهرورت احهداث نيروگهاه بهادی در
روستاهای اطراف شهرستان تربتحيدريه و تأثير مستقيم و غيرمستقيم آن در توسعه پايدار روستايی ،مورد تحلي و بررسهی قهرار
گرفت .سرعت وزش باد در دو شهرستان با استآاده از دادههای سازمان هواشناسی ،بهصورت خطی– نقطهای تهيه شد .برداشهت
دادهها در هشت بازه زمانی سهساعته در طول يك شبانهروز انجام گرفت .با تحلي و بررسی سهرعت وزش بهاد در  30001بهازه
زمانی متوالی ،مشخص گرديد كه ميانگين سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،در طول  00سال اخير ( 0350الی ،)0350
همواره بيشتر از بيشينه سرعت وزش باد در نيشابور میباشد .بنابراين نتايج حاص از اين تحقيق ،نشان میدههد كهه شهرسهتان
تربتحيدريه ،بهخصوص روستاهايی كه در حومه آن قرار دارند ،پتانسي احداث نيروگاه بادی را دارا میباشند.
كلمات كليدی :انرژی باد ،بادشكن ،توربين بادی ،توسعه روستايی ،نيروگاه بادی
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مقدمه
برای استآاده حداكرری از انرژی باد ،پارامترهای مهمی همچون سرعت باد ،تداوم بهاد ،سيسهتم تبهدي و ذخيهره
انرژی ،از اهميت ويژهای برخوردار میباشند .با توجه به هزينه باالی اجرا و نگهداری طرحهای بهرهبرداری از انهرژی-
های تجديدپذير ،بررسی و تحلي شرايط محيطی و اقليمی ،بسيار ضروری میباشد .از طرف ديگر ،با توجه بهه شهدت
وزش باد در روستاهای اطراف شهرستان تربتحيدريه ،ايجاد بادشكن میتواند تأثير بهسزايی در رانهدمان بخهشههای
مختلف كشاورزی و دامی داشته باشد .يكی از دالي و الزامات توسعه برد بادی ،مقابله با تغييهرات جههانی آب و ههوا
است ،كه به شدت جهان را تهديد میكند .درجه حرارت جهان بهطور متوسهط در طهی صهد سهال آينهده 0/5 ،درجهه
سلسيوس افزايش خواهد يافت ،كه اين خود میتواند پديدههايی مانند وقوع سي  ،خشكسالی و نوسانهای شديد آب و
هوايی را به همراه داشته باشد (انجمن ایپیسیسی ،پيشبينی تغييرات آب و هوا( .بهه همهين سهبه كهاهش انتشهار
گازهای گلخانهای به عنوان يك ضرورت جهانی شناخته شده است .از سال  0551به بعد ،استآاده از انرژی باد با رشهد
متوسط ساليانه بيش از  01درصد ،باالترين ميزان رشد را در بين منابع مختلف انرژی داشته است (سهايت وزارت نيهرو،
.)0351
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،آلودگی هوا بيش از ساير آلودگیها در مرگ و مير تأثيرگذار بوده اسهت.
بهطوریكه در سال  ، 0100بيش از دو ميليون نآر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادهانهد .ايهن آمهار
برای ايران بر اساس گزارش سازمانهای رسمی داخلی (سازمان بهشت زهرا و ستاد حآاظت از محيط زيست و توسعه
پايدار شهرداری تهران) ،بيش از  10111نآر در سال فقط در تهران است .به ازای هر مگاوات ساعت توليد انهرژی بها
سوخت فسيلی ،بيش از  3كيلوگرم انواع اكسيدها (غيركربنی) و منواكسيد كربن ،و حدود  107كيلوگرم دیاكسيد كربن،
وارد محيط زيست شده و باعث آلودگی آن میگردد (منصور و همكاران .)0351 ،قسمت اعظمی از آلودگیهای ههوا از
انتشار محصوالت احتراقی (از طريق صنايع ،وساي نقليه و جمعيت) ناشی میگردد .اكسيدهای گهوگرد كهه در بيشهتر
موارد حاص احتراد نآت و زغال سند است ،به مقدار زيادی از طريق نيروگاهها و معادن بزرگی كهه در حهال حاضهر
وجود دارند ،در هوا پراكنده میشوند .همچنين اگر فرآيند احتراد بهطور كام صورت نگيهرد ،قهادر اسهت محصهوالت
زيانآورتری ،توليد كند .از عمده آلوده كنندههای حاص از اتومبي ها نيز میتوان به هيدروكربنهای نسوخته يها نهيم-
سوخته ،همراه با اكسيدهای ازت و منوكسيدكربن اشاره كرد .همچنين افزايش جمعيت ،رشد و توسعه شهرها ،پيشرفت
صنعت و دانش فنی و استآاده روزافزون از وساي نقليه ،مشكالت و معضالت زيستمحيطهی و آسهيهههای وارد بهه
محيط زيست را افزايش میدهند و باعث كاهش رفاه ساكنين سطح شهر و ايجاد هزينههای اجتمهاعی فراوانهی مهی-
گردد .آلودگی هوا به صورت مختلف ،فرد و جامعه را تحت تأثير قرار میدهد .اين آلودگیها مهیتوانهد اثهرات منآهی و
بيماریهای ابتدايی مانند سرفه و ناراحتی سينه تا مرگومير را ناشی شود .خروج نزديك بهه  31نهوع مهاده از احتهراد
سوختهای فسيلی میتواند به بيش از  30نوع بيماری؛ همچون امراض قلبی ،ريوی ،تنگی نآس ،بيماریههای روده-
ای ،كليوی و خسارات وارد بر مغز انسان منجر شود (خوشاخالد .)0350 ،اين آمار و بسياری از آمارهای ديگهر زنهد
خطری است ،برای بسياری از كشورها تا انرژیهای تجديدپذير را در سبد مصرفی خود قرار داده و از آسيههای بيشتر
حاص از سوخت فسيلی جلوگيری نمايند.
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با توجه به بهرهوری باال در توليد و مصرف انرژیهای نو ،بسياری از كشورها به استآاده و بهكارگيری اين انرژی-
ها ،تماي پيدا كردهاند .بههمين دلي  ،در دهه گذشته با رشد بیسابقهای در انرژیهای نو و تجديدپذير روبهرو بودهايم.
همچنين طبق تحقيقات محققان ،توسعه انرژیهای نو میتواند باعث بهبود محيط زيست ،افزايش امنيت انهرژی و در
مقياس بزرگتر سرمايهگذاریهای بدون ريسك شود (كای و همكاران .)0101 ،0اسهتآاده از انهرژیههای تجديدپهذير
برای جايگزينی سوختهای فسيلی ،از ابتدای دهه  0551در جهان آغاز شد .میتوان از جمله دالي بهرهبرداری از اين
منابع انرژی ،ضرورتهای زيستمحيطی و تنوع بخشيدن به منابع انرژی مورد استآاده را نام برد ،كه بهطور روزافهزون
درحال گسترش است .در آيندهای نزديك ،انرژیهای نو و تجديد شونده سهم بيشتری را در تأمين انهرژی جههان ،بهه
خود اختصاص خواهند داد .تجديدپذيری ،عدم آلودگی ،گستردگی اين منابع در جهان و سادگی در بهرهبرداری ،انهرژی
تجديدپذير را به ويژه برای كشورهای در حال توسعه از جاذبه بيشهتری برخهوردار كهرده اسهت .از ايهنرو در برنامهه و
سياستهای ملی و بينالمللی ،نقش ويژهای به منابع تجديدپذير انرژی محول شده است (صالحی.)0353 ،
در سال  ،0100تركولياس و ميرجدس ،0ثابت نمودند كه؛ اقتصاد سبز میتواند تعداد زيادی شغ جديد در بخهش-
های مختلف جامعه ايجاد نموده و يك محرک حياتی برای توسعه پايدار هر كشوری باشهد .آثهار اشهتغال ايجهاد شهده
توسط فعاليتهای اقتصادی به سه دسته مجزای مستقيم ،غيرمستقيم و القايی تقسيم میشود (تركولياس و ميرجدس،
 .)0100بيش از  51درصد انرژی مصرفی جهان از سوختهای فسيلی تأمين میشود .اين آمار در ايهران بسهيار بهاالتر
بوده و به رقم  55درصد ك انرژی مصرفی كشور میرسد (معينی و همكاران .)0355 ،سرمايهگهذاری در انهرژیههای
تجديدپذير بهطور فزايندهای به سمت برد بادی و خورشيدی متمايز شده است .در سال  0100برد خورشهيدی بهرای
چندمين بار و با اختالف بسيار زياد از ديگر انواع انرژیهای تجديدپذير ،در رتبه اول سرمايهگذاری در بخهش انهرژی-
های نو ،قرار گرفت .در اين سال بيش از  010ميليارد دالر ،در بخش توليد برد خورشيدی سرمايهگذاری گرديهد .بهه-
عبارت بهتر سرمايهگذاری در بخش انرژی خورشيدی با  00درصد رشد نسبتبه سال  ،0101بيش از  01درصد از ك
سرمايهگذاری در بخش انرژیهای نو را به خود اختصاص داد .برد بادی با رشد  1درصدی نسبت به سهال  ،0101بها
 015/1ميليارد دالر سرمايهگذاری ،بيش از  35درصد از ك سهم بازار انرژیهای نو را در اختيهار داشهته و در رده دوم
قرار گرفت .سرمايهگذاری در همه فناوریهای ديگر غير از برد خورشيدی و بادی نسبتبه سهال  0101كهاهش پيهدا
كرد .در سال  0100برای نخستين بار ،سرمايهگذاری در بخش انرژیهای تجديدپهذير در كشهورهای در حهال توسهعه
نسبتبه كشورهای توسعهيافته ،بيشتر گرديد .ميزان سرمايهگذاری كشورهای توسعهيافته با  5درصد كهاهش در سهال
 ،0100به  031ميليارد دالر رسيد (سازمان انرژیهای نو ايران.)0350 ،
از شرايط اقليمی كشور ايران ،به نظر میرسد كه انرژی خورشيد و باد اقتصادیترين و مقرونبه صرفهترين نهوع از
انرژیهای تجديدپذير میباشهند .صهادقی و همكهاران در سهال  0350نشهان دادنهد كهه ،ميهزان اشهتغال مسهتقيم و
غيرمستقيم با افزايش استآاده از ظرفيت انرژیهای تجديدپذير افزايش میيابد .همچنين نتهايج نشهان مهیدههد كهه

1- Cai et al
2- Tourkolias and Mirasgedis
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ميزان اشتغال غيرمستقيم ،در مجموع ،باالتر از اشتغال مستقيم بوده است .براسهاس سهه سهناريو ،در مرحلهه سهاخت،
اشتغال غيرمستقيم سلولهای خورشيدی بيشتر از اشتغال مستقيم بوده اسهت و در مرحلهه عمليهاتی اشهتغال مسهتقيم
سلولهای خورشيدی بهتر از اشتغال غيرمستقيم آن میباشد كه نشان از اهميت سلولهای خورشيدی بهرای اشهتغال-
زايی و توليد برد دارد (صادقی وهمكاران .)0350 ،هر چند با توجه به تعهداد روزههای آفتهابی و ميهزان تهابش بهاالی
خورشيد در بسياری از مناطق كشور ،استآاده از انرژی خورشيدی بر ساير روشهای توليد انرژیهای نو در ايران برتری
آشكاری دارد ،ولی نبايد از اين نكته غاف شد كه بازده استآاده از سلولهای فتوالكتريك در تبدي انرژی خورشيدی به
برد حدود  01تا  00درصد است (ثقآی .)0370 ،همچنين سلولهای خورشيدی با توجهه بهه نيهاز بهه تكنولهوژیههای
پيشرفته ،دارای هزينههای زيادی بوده و نگهداری از آنها نيز دارای هزينههای زيادی میباشد .اين مسئله سبه شده
است كه امروزه توجه بسياری از كشورهای جهان از جمله ايران به انرژی باد معطوف گردد .با توجه به مهوارد فهود ،در
سالهای اخير نيروگاههای بادی بهطور حيرتانگيزی از هر نظر (حتی از نظر اقتصادی) قاب رقابت با ساير نيروگاههها،
شدهاند .پنج كشور آلمان ،آمريكا ،دانمارک ،هندوستان و اسپانيا بزرگترين بازار انرژی بادی را در اختيار دارند .آلمان از
نظر ميزان ظرفيت نصه شده برای توليد برد بادی ،در رتبه اول جهان قرار دارد .ايهن كشهور در سهال  ،0117حهدود
 03/7درصد از ظرفيت توليد برد بادی ك جهان را به خود اختصاص داده بود .بهرهگيری از انرژیهای نهو ،بههويهژه
انرژی باد در كشور ،دارای مزايای فراوانی از جمله ،عدم آاليندگی و حآظ محيطزيست ،زمان كهم بهرای نصهه و راه-
اندازی ،حآظ ذخاير نآتی برای نس های آينده و ايجاد اشتغال و توسعه صنعتی ،میباشد .تا اوايه سهال  ،0357تعهداد
 37توربين بادی از شركت وستاس دانمارک ،خريداری و در كشور نصهه گرديهده اسهت (وسهتاس .)0115 ،0در سهال
 0375و بهمنظور بومیسازی تكنولوژی توربينهای بادی در ايران ،شركت صبا نيرو (وابسته به گروه صنعتی سديد) بها
همكاری شركت دانماركی وستاس ،با هدف توليد توربينهای بادی  001 ،311و  111كيلوواتی تأسيس گرديد (سايت
وزارت نيرو.)0351 ،
تأثير انرژی باد در توسعه روستايی

دسترسی مناسه و آسان به انرژی ،موتور رشد ،توسعه و پيشرفت كشهورها اسهت .تصهميمگيهری و برنامههريهزی
دولتها در اين زمينه اثرات مستقيم بر زندگی مردم و جامعه دارد (ورد بانك .)0110 ،0حدود  55درصد ظرفيهت توليهد
نيروگاههای برد كشور (معادل  11111مگاوات در سال  )0351متكی بهه سهوختههای فسهيلی اسهت )آرسهیآرای،3
 .)0355بانك جهانی در سال  0111ميالدی ،تحقيقاتی را با عنوان تجارت ،مبادالت خارجی و سياستهای انهرژی در
جمهوری اسالمی ايران انجام داد .در اين تحقيقات ،براساس مدلسازی ،به تحلي وضهعيت  01خهانوار شههری و 01
خانوار روستايی پرداخته شد .مهمترين مسئلهای كه در اين تحقيق مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت ،تهأثيرات و تبعهات
نامقبول سيستم فعلی يارانه انرژی در كشور است .اين ميزان يارانه معادل  05درصد درآمد ناخالص ملی است و قيمهت
برخی از اين سوختها بسيار پايينتر از قيمت حام های انرژی در جهان است .از شهبيهسهازی و تحليه حالهتههای
1- Vestas
2- World Bank
3- RCRA
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مختلف مشخص شده است كه در صورت تغيير الگوی فعلی فروش و مصرف انرژی ،افزايش  01درصدی درآمد سرانه
برای هر ايرانی حاص میشود (جنسن و تار .)0110 ،0چرخ توسعه و پيشرفت جوامع بشری با دسترسی به انهرژی بهه
چرخش در میآيد .تصميمات و برنامهريزیهای دولتها بهطور مستقيم بر اين امر تأثير دارد (ورد بانك .)0110 ،ارتقاء
كيآيت زندگی روستايی و همچنين رونق كار و اشتغال روستاييان از جمله عواملی هستند كهه بهه شهدت تحهت تهأثير
تأمين انرژی ارزان و پايه ،برای موارد مورد نياز مانند زراعت و صنايع روستايی و تبديلی اسهت .بههطهوریكهه معمهوال
مناطق روستايی بيشتر تحت تأثير بحرانهای انرژی و قيمت آن ،قرار میگيرنهد .انهرژی موردنيهاز جمعيهت روسهتايی
عمدتا شام موارد ذي میباشد (عيسیزاده و مهرانآر:)0350 ،
الف) انرژی حرارتی برای مصرف در تهيه غذا ،تأمين آب گرم و گرمايش و روشنايی عمومی در مناطق روستايی.
ب) انرژی برای فعاليتهای توليدی و معيشتی مانند :پمپاژ آب از سآرههای زيرزمينی ،توليد صنايع دستی ،استآاده
از ماشينآالت كشاورزی و صنايع تبديلی.
با توجه به اينكه توسعه روستايی نيازمند سرمايهگذاری در بخشهای صنعت ،كشاورزی و خدمات روستايی است،
تأمين انرژی ارزان و پايدار در بخشهای ذكر شده ضروری است .با افزايش روند استآاده از انرژی ،ضرورتهايی مانند:
حآظ محيطزيست و توسعه مناطق روستايی و همچنين استآاده از انرژیهای تجديدپذير در طرحههای معمهاری ،بهه-
سازی و نوسازی مسكن و بافتهای روستايی بايد در اولويت قرار گيرد .بر اين اساس الزم است ،تا متخصصين توسعه
كه به فعاليت در مناطق روستايی مشغول هستند ،عالوه بر مورد مطالعه قرار دادن عوام اجتماعی و اقتصادی ،با علهم
روز و دانش معماری بومی آشنا باشند تا بتوانند با تخصيص امكانات نوين ،در مناطق روستايی بومیسهازی كننهد (آر-
سیآرای .)0355 ،بر اساس تحقيقات سازمان انرژیهای نو و بررسیهای بهعم آمده ،فرآيند نصه ،اجرا ،بهرهبرداری
و نگهداری از انرژیهای تجديدپذير ،عمدتا در مناطق روستايی و محروم بيشتر امكان میيابد .انرژی باد ،زمينگرمايی
و خورشيدی در كشور ايران از پتانسي بالقوهای برخوردار است .همچنين برای انرژی باد ،انرژیهای ناشی از جزر و مد
دريا بستر بسيار مناسه را فراهم آورده است.
انرژی باد از هوای متحرک حاص میشود .هنگامی كه تابش خورشيد بهطور نامساوی به سهطوح نهاهموار زمهين
میرسد ،سبه ايجاد تغييرات دما و فشار میگردد .در اثر اين تغييرات محيطی ،باد بهوجود میآيد .با توجه بهه ايهنكهه
شهرستان تربتحيدريه از نظر جغرافيايی در ناحيهای قرار دارد كه دارای پستی و بلندیهای زيادی اسهت ،تغييهرات در
دما و فشار و به تبع آن وزش باد شديد بر اين شهرستان حهاكم اسهت .از طهرف ديگهر شهرسهتان تربهتحيدريهه بهه
شهرستان خواف بهعنوان يكی از نقاب استراتژيك باد در جهان ،نزديك است كه اين عام میتواند بهعنهوان يكهی از
عوام مؤثر در پتانسي احداث نيروگاه بادی در شهرستان تربتحيدريه باشد.
عالوه بر مزايای بخش انرژی در احداث نيروگاه برد بادی در مناطق روستايی ،احداث اين نيروگاهها میتواند بهه-
1- Jensen and Tarr
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عنوان بادشكن نيز مورد توجه قرار گيرد .احداث بادشكنها را میتوان بهعنوان يك شيوه كاربردی برای كنترل اراضی
تحت فرسايش باد دانست .بادشكنها سرعت باد را كاهش و در نتيجه فرسايش را محدود میسازند و كهاهش دهنهده
خسارتهای ناشی از اثرات مكانيكی باد هستند .بادشكنها عملكرد گياهان زراعی و بازدهی دامهها را افهزايش داده و
خوراک ،هيزم و زيستگاهی برای حيات وحش ايجاد میكند .از جمله معايه بادشكنها مداخلهه در اسهتآاده از ماشهين
آالت كشاورزی است و باعث اشتغال قسمتی از سطح زيركشت میشود و میتواند پناهگاه حيوانات يها گياههان مضهر
برای كشت باشد .درختان بادشكن ،باروری گياهان زراعی اطراف خود را كاهش میدهند.
بادشكنها به دو نوع مصنوعی (يا مكانيكی) و بادشكنهای زنده يا درختی تقسهيم مهیشهوند .عوامه زيهادی در
انتخاب نوع بادشكن مؤثر است .مانند :مناطقی كه رشد زودرس دارند و ارزش خهاک بهاال اسهت ،محهدودبودن سهطح
حآاظتی ،شرايط محيطی برای رشد پوشش گياهی جهت ايجاد بادشكن درختی و همچنين تأثير كاهشی كم بر سرعت
باد ،ازجمله عوام انتخاب بادشكنهای مصنوعی هستند .طراحی بادشكنهای زنده در اطراف مزارع به قرون باسهتان
باز میگردد .هماكنون نيز بهعنوان يك روش برای مصون نگه داشهتن محصهوالت از خطهر حركهت ذرات و كهاهش
اثرات مضر گرما ،تبخير و حتی يخزدگی مورداستآاده قرار میگيرد .بهعنوان نمونه در بازه زمهانی سهالههای  0351تها
سال  0571ميالدی ،در اياالت متحده آمريكا بيش از  301هزار كيلومتر بادشكن كشت شده است (رفاهی .)0350 ،بها
توجه به آسيههايی كه سوختهای فسيلی در چند سال اخير به محيط زيست وارد آوردهانهد ،مهیتهوان بها اسهتآاده از
انرژیهای تجديدپذير همچون باد ،گام بزرگی در جهت حآاظت و پاكسازی محيطزيست برداشت.
بنابراين با توجه به مروری بر تحقيقات پيشين و اهميت انرژی باد در توسعه روستايی ،در اين تحقيق امكانسنجی
احداث يك نيروگاه بادی در شهرستان تربت حيدريه و مقايسه آن با شهرستان نيشابور كه در حال حاضهر دارای يهك
نيروگاه بادی است ،انجام میشود.
مواد و روشها

آمار سرعت باد ،در بازههای زمانی سه ساعته در طول شبانهروز ،از ايستگاهههای سهيپتونيك دو شهرسهتان تربهت
حيدريه و نيشابور ،از سازمان هواشناسی كشور تهيه گرديد .در اين پژوهش ،تعداد  30001بازه زمهانی بهرای برداشهت
دادهها ،مورد استآاده و بررسی قرار گرفته است .آمار سمت و سرعت سه ساعته در ايستگاههای بررسی شهده ،از سهال
 0350لغايت سال  ،0350تهيه گرديده است .نكته قاب توجه در اين آمار ،تعداد زياد دادههای گمشده میباشهد .از آن-
جاكه باد يك كميت برداری بوده و دارای جهت و سرعت است و نيز تحت تأثير توپوگرافی و نحوه اسقرار جريانههای
فوقانی جو است (امانی و شعمچی ،)0355 ،تعيين سمت و سرعت باد در ساعات فاقد آمار ،غيرممكن بوده و در صورت
تخمين نيز با خطا همراه است .اغله محققان داخلی و خارجی كه امكانسنجی استآاده از انرژی باد در نواحی مختلف
جغرافيايی را مورد مطالعه قرار دادهاند ،از دوره آماری كمتر از  01سال استآاده نمهودهانهد (امهانی و شهمعچی.)0355 ،
ايستگاههای مورد بررسی در اين پژوهش دارای آمار باد  01ساله و بيشتر هستند .دراين مطالعه تغييهرات سهرعت بهاد
نسبت به ارتآاع ،در ايستگاههای مورد مطالعه ،بررسی شدند و ترسيم نمودارها با استآاده از نرمافزار اكس انجهام شهده
است.
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موقعيت جغرافيايی

تربت حيدريه يكی از شهرهای استان خراسان رضوی میباشد .وسعت شهرستان تربت حيدريه ،حدود  1070هزار
كيلومتر مربع و در  010كيلومتری از مركز استان (مشهد مقدس) ،در مدارهای  05درجه و  00دقيقه طول شرقی و 31
درجه و  07دقيقه عرض شمالی ،قرار دارد .موقعيت جغرافيايی اين شهرستان در شك  ،0نشان داده شده است .ارتآهاع
تربت حيدريه در حدود  0333متر از سطح دريا میباشد .تربت حيدريه از شرد به شهرستانهای تايباد و تربهت جهام و
رشتخوار ،از غرب به كاشمر ،از شمال به مشهد و نيشابور و فريمان ،و از جنوب به شهرستان مهوالت ،منتهی می شود.
اين شهرستان دارای چهار بخش كدكن ،بايد ،جلگه رخ و مركزی است .ههمچنهين شهرسهتان تربهت حيدريهه دارای
0
هشت دهستان و  001روستای قاب سكنه میباشد (هاگت .)0110 ،

شکل  .موقعيت جغرافيايی شهرستانهای استان خراسان رضوی .سازمان نقشه برداری كشور )(Google Map

شهرستان نيشابور در حد فاص مدار  30درجه و  11دقيقه تا  31درجه و 01دقيقه و طول جغرافيهايی  05درجهه و
 00دقيقه تا  05درجه و  00دقيقه قرارگرفته و از شهرستان های شمالی اسهتان خراسهان رضهوی مهی باشهد .موقعيهت

1- Haggett
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جغرافيايی شهرستان نيشابور ،در شك  ،0نشان داده شده است .شهرستان نيشابور از شهمال بها شهرسهتان قوچهان ،از
شرد با چناران و مشهد ،از جنوب با تربتحيدريه و كاشمر ،از غرب با سهبزوار و از شهمال غهرب بها فهاروج از اسهتان
خراسان شمالی مرتبط میباشد .اين شهرستان در مسير جاده ابريشم و مسير ترانزيتی تهران– مشهد -افغانستان واقهع
است .نيشابور از طريق دو جاده فرعی به قوچان و نيز بهطور مستقيم به تربت حيدريهه متصه اسهت .در نتيجهه ايهن
شهرستان ،از موقعيت ژئوپليتيك بسيار خوبی برخوردار میباشد (هاگت.)0110 ،
نتايج

شك های دو الی  00مربوب به ميانگين ماهانه سرعت وزش باد در دوره  00ساله در بازه زمانی  0350الهی 0350
و شك  03مربوب به ميانگين ساالنه سرعت وزش باد از سال  0350الی  0350برای دو شهرسهتان تربهتحيدريهه و
نيشابور میباشد .شك  0مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربهتحيدريهه را در سهال ،0350
نشان میدهد .همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد در هر دو شهرستان مربوب به ماه بهمن میباشد.
بيشينه سرعت وزش باد نيز در هر دو شهرستان تربتحيدريه و نيشابور در ماه شهريور است .بر طبق نمهودار ،سهرعت
وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0350بيشهتر از سهرعت وزش بهاد در شهرسهتان نيشهابور
است.
كمترين سرعت وزش باد برای هر دو شهرستان در ماه بهمن و بيشترين سرعت وزش باد در ماه شهريور میباشد.
نمودار شهرستان تربتحيدريه در باالی نمودار شهرستان نيشابور قرار دارد و نمودار هر دو شهرستان تها مهاه شههريور
سير صعودی و بعد از اين ماه سير نزولی را میپيمايد .بر اين اساس بيشترين راندمان نيروگاه بادی مربوب به ماهههای
ميانی سال خواهد بود.
نيشابور

تربت حيدريه

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

5
7
1
0
1
3
0
0
1

ماههای سال
شکل  .مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0350

شك  3مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0351نشان میدههد.
همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد در شهرستان تربهتحيدريهه مربهوب بهه مهاه دی و شهرسهتان
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نيشابور در ماه آبان میباشد .بيشينه سرعت وزش باد نيز در هر دو شهرستان تربتحيدريه و نيشابور در ماه مرداد است.
بر طبق نمودار ،سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0351بيشتر از سرعت وزش باد در
شهرستان نيشابور است.
نيشابور

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

تربت حيدريه

5
7
1
0
1
3
0
0
1

ماههای سال
شکل  .3مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0351

شك  1مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0357نشان میدههد.
همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد شهرستان تربتحيدريه مربوب به ماه آذر و شهرسهتان نيشهابور
مربوب به ماه بهمن میباشد .بيشينه سرعت وزش باد نيز در هر دو شهرستان تربتحيدريه و نيشابور در ماه تير اسهت.
بر طبق نمودار ،سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0357بيشتر از سرعت وزش باد در
شهرستان نيشابور است.
-

ماههای سال
شکل  .4مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0357

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

نيشابور

تربت حيدريه

5
7
1
0
1
3
0
0
1
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شك  0مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0355نشان میدههد.
همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد در هر دو شهرستان مربوب به ماه دی میباشد .بيشينه سهرعت
وزش باد نيز در هر دو شهرستان تربتحيدريه و نيشابور در ماه شهريور است .بر طبهق نمهودار ،سهرعت وزش بهاد در
شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0355بيشتر از سرعت وزش باد در شهرسهتان نيشهابور اسهت .نمهودار
شهرستان تربتحيدريه از ماه فروردين تا شهريور روند صعودی و از ماه شههريور تها مهاه دی رونهد نزولهی دارد ،ايهن
درحالی است كه نمودار شهرستان نيشابور در ماه دی صعودی و از ماه فروردين تا ماه شهريور تقريبها سهيری خطهی و
ازماه مهر تا ماه دی نزولی میپيمايد.
نيشابور

تربت حيدريه

۸
۶
۵
۴
۳
۲
۱

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

۷

۰

ماههای سال
شکل  .5مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0355

شك  1مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0355نشان میدههد.
همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه مربهوب بهه مهاه بهمهن و شهرسهتان
نيشابور مربوب به ماه دی میباشد .بيشينه سرعت وزش باد نيز در شهرستان تربتحيدريه و نيشابور در ماه تير است .بر
طبق نمودار ،سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0355بيشهتر از سهرعت وزش بهاد در
شهرستان نيشابور است .روند تغييرات سرعت وزش باد در هر دو شهرستان تقريبا صعودی و سپس نزولی میباشد.
شك  7مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0351نشان میدههد.
همانطور كه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد شهرستان تربهتحيدريهه مربهوب بهه مهاه بهمهن و شهرسهتان
نيشابور مربوب به ماه دی میباشد .بيشينه سرعت وزش باد نيز در هر دو شهرسهتان تربهتحيدريهه و نيشهابور در مهاه
مرداد است .بر طبق نمودار ،سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0351بيشتر از سرعت
وزش باد در شهرستان نيشابور است .روند تغييرات سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه تقريبا صعودی و سپس
نزولی است درحالیكه نمودار شهرستان نيشابور از از ماه فروردين تا شهريور تقريبا مقداری يكسان و سپس سير نزولی
دارد.
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نيشابور

تربت حيدريه

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

5
7
1
0
1
3
0
0
1
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ماههای سال
شکل  .6مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0355

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

نيشابور

تربت حيدريه

5
7
1
0
1
3
0
0
1

ماههای سال
شکل  .7مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0351

شك  5مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0350نشان میدههد.
همانطور كه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه مربوب بهه مهاه بهمهن و شهرسهتان
نيشابور مربوب به ماه دی میباشد .بيشينه سرعت وزش باد نيز در هر دو شهرسهتان تربهتحيدريهه و نيشهابور در مهاه
مرداد است .بر طبق نمودار ،سرعت وزش باد در شهرستان تربت حيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0350بيشتر از سرعت
وزش باد در شهرستان نيشابور است.
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سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

نيشابور

تربت حيدريه

5
7
1
0
1
3
0
0
1

ماههای سال
شکل  .8مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0350

شك  5مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0350نشان میدههد.
همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد در هر دو شهرستان مربوب به ماه بهمن میباشد .بيشينه سرعت
وزش باد نيز در هر دو شهرستان تربتحيدريه و نيشهابور در مهاه تيهر اسهت .بهر طبهق نمهودار ،سهرعت وزش بهاد در
شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0350بيشتر از سهرعت وزش بهاد در شهرسهتان نيشهابور اسهت .رونهد
تغييرات سرعت وزش باد در هر دو شهرستان تقريبا صعودی و سپس نزولی میباشد.
نيشابور

تربت حيدريه

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

5
7
1
0
1
3
0
0
1

ماههای سال
شکل  .9مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0350

شك )01مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0353نشان میدهد.
همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه مربوب به ماه فهروردين و شهرسهتان
نيشابور مربوب به ماه بهمن میباشد .بيشينه سرعت وزش باد در شهرستان تربهتحيدريهه مربهوب بهه مهاه مههر و در
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شهرستان نيشابور مربوب به ماه خرداد است .بر طبق نمودار ،سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماه-
های سال  ،0353بيشتر از سرعت وزش باد در شهرستان نيشابور اسهت .رونهد تغييهرات سهرعت وزش بهاد در ههر دو
شهرستان تقريبا صعودی و سپس نزولی میباشد.
نيشابور

تربت حيدريه

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

5
7
1
0
1
3
0
0
1

ماههای سال
شکل  . 1مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0353

شك  00مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0351نشان میدهد.
همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه مربوب به ماه بهمهن و در شهرسهتان
نيشابور مربوب به ماه دی میباشد .بيشينه سرعت وزش باد نيز در هر دو شهرستان تربتحيدريه و نيشابور در ماه مهر
است .بر طبق نمودار ،سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،در تمام ماههای سال  ،0351بيشتر از سرعت وزش
باد در شهرستان نيشابور است .روند تغييرات سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه ،بيشتر از شهرسهتان نيشهابور
میباشد.
شك  00مقايسه سرعت باد در دو شهرستان مورد مطالعه نيشابور و تربتحيدريه را در سال  ،0350نشان میدهد.
همانطوركه مشاهده میشود ،كمينه سهرعت وزش بهاد در شهرسهتان تربهتحيدريهه مربهوب بهه مهاه فهروردين و در
شهرستان نيشابور مربوب به ماه اسآند میباشد .بيشينه سرعت وزش باد نيز در شهرستان تربتحيدريه مربوب بهه مهاه
آبان و در شهرستان نيشابور در ماه مهر است .بر طبق نمودار ،سرعت وزش باد در شهرسهتان تربهتحيدريهه ،در تمهام
ماههای سال  ،0350بيشتر از سرعت وزش باد در شهرستان نيشابور است .روند تغييرات سرعت وزش باد در شهرستان
تربتحيدريه ابتدا صعودی و سپس نزولی میباشد در حالیكه نمودار شهرستان نيشابور تقريبا رونهدی يكسهان را طهی
میكند.
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تربت حيدريه

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

نيشابور

5
7
1
0
1
3
0
0
1

ماههای سال
شکل

 .مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0351

۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

سرعت باد بر حسه (متر بر ثانيه)

نيشابور

تربت حيدريه

۸

۰

ماههای سال
شکل

 .مقايسه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در سال 0350

شك  03ميانگين ساالنه سرعت وزش باد در بازه زمانی سالههای  0350تها  0350بهرای دو شهرسهتان تربهت-
حيدريه و نيشابور را نشان میدهد .همانطوركه مشاهده میشود ،نمودار هر دو شهرستان مورد مطالعه ،سهير خطهی را
میپيمايد و نمودار شهرستان تربتحيدريه با اختالف فاحشی در سطح باالتری نسبت به شهرستان نيشابور قرار دارد.
شك  03نمودار ميانگين ساالنه سرعت وزش باد در دو شهرستان تربتحيدريه و نيشابور در بازه زمانی سالههای
 0350تا  0350را نشان میدهد .بر طبق اين نمودار ،ميانگين سرعت وزش باد شهرستان تربتحيدريهه در همهه بهازه
زمانی مورد مطالعه از شهرستان نيشابور بيشتر است .در اكرر سالهای مورد مطالعه مقدار بيشينه سهرعت وزش بهاد در
شهرستان تربتحيدريه تقريبا  0/0متر بر ثانيه از شهرستان نيشابور بيشتر است .نمودار شهرستان تربتحيدريه از سهال
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 0351تا  0350روندی صعودی دارد ،درحالیكه نمودار شهرستان نيشابور از سال  0350تا  0350روندی نزولی را می-
پيمايد .اين امر موجه افزايش پتانسي ايجاد نيروگاه بادی در شهرستان تربتحيدريه و صرفه اقتصادی برای سرمايه-
گذاری در احداث نيروگاه بادی در شهرستان تربتحيدريه میشود.
نيشابور

0

تربت حيدريه

1

0
0
1
0350

0351

0353

0350

0350

0351
سالها

0355

0355

0357

0351

0350

شکل  . 3مقايسه ميانگين ساالنه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در بازه سالهای  0350تا 0350

بحث و نتيجهگيری
تحلي و بررسی نمودارها در بازه آماری سالهای  0350تا  0350نشهان داد كهه ،بيشهترين سهرعت وزش بهاد در
شهرستان تربتحيدريه  1/30متر بر ثانيه و در شهرستان نيشابور  3/15متر بر ثانيه میباشد .به عبهارت ديگهر بيشهنه
سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه تقريبا  0برابر بيشينه سرعت وزش بهاد در شهرسهتان نيشهابور مهیباشهد.
شهرستان تربتحيدريه در ماههای شهريور و مرداد بيشترين سرعت وزش باد را دارد .شهرستان نيشهابور نيهز اكرهرا در
ماههای شهريور و تير (بهجز سال  0353كه در ماه فروردين بيشترين سرعت وزش باد را داشته است) .كمترين سرعت
وزش باد در شهرستان تربتحيدريه در ماههای دی و بهمن رخ میدههد .در شهرسهتان نيشهابور نيهز كمتهرين مقهدار
سرعت باد در ماههای دی ،بهمن و آذر میباشد .اين نكته حائز اهميت است كه ،كمينه سرعت باد در شهرستان تربت-
حيدريه در اكرر موارد مقدار بيشتری نسبت به كمينه سرعت باد در شهرستان نيشابور دارد.
سرعت وزش باد در شهرستان تربتحيدريه در تمام طول سال از شهرستان نيشابور به مراته بيشتر است .الزمبه-
ذكر است كه بيشينه سرعت باد در شهرستان تربتحيدريه در اغله موارد بين  3تا  1متر بر ثانيه از بيشينه سرعت بهاد
شهرستان نيشابور بيشتر میباشد .بررسی نمودار ساالنه وزش باد نشان داد كه ميانگين سرعت وزش باد ساالنه تربت-
حيدريه ،در بازه آماری سالهای  0350تا  0350از ميانگين سرعت وزش باد نيشابور بيشتر اسهت .ههمچنهين سهرعت
وزش باد از سال  0351تا  0350يك سير صعودی با شيه ماليم را میپيمايد .اين درحهالی اسهت كهه در شهرسهتان
نيشابور از سال  0357تا  0350و  0350تا  0350شاهد يك سير نزولی بوديم .اين موضوع نشاندهنده سهير صهعودی،
اختالف سرعت باد شهرستان تربتحيدريه و نيشابور میباشد.

سرعت بر حسه (متر بر ثانيه)

3
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جدول  0فراوانی ماههای بيشينه و كمينه را در طول بازه زمهانی  00سهال ،بهرای دو شهرسهتان تربهتحيدريهه و
نيشابور نشان میدهد .بيشينه سرعت در شهرستان تربتحيدريه از سال  0350تا  0350دو بار در تيرماه ،چههار بهار در
مردادماه و پنج بار در شهريورماه (فص تابستان) میباشد و متوسط سرعت بيشينه در اين  00سال  0/15متر بر ثانيهه
میباشد .كمينه سرعت در اين شهرستان دو بار در آذرماه ،دو بار دیماه و هآت بار در بهمنمهاه مهیباشهد و متوسهط
كمينه سرعت در اين  00سال  0/10متر بر ثانيه میباشد.
جدول  .مقايسه ميانگين بيشينه و كمينه سرعت باد در دو شهرستان نيشابور و تربتحيدريه در بازه سالهای  0350تا 0350
سالهای مورد مطالعه

تربت حيدريه

شهريور
0/00
بهمن
0/07
مرداد
0/71
دی
0/31

مرداد
1/30
آذر
0/30
مرداد
0/55
آذر
0/00

شهريور
0/17
بهمن
0/51
فروردين
0/51
آذر
0/00

تير
0/10
بهمن
0/01
تير
3/00
بهمن
1/50

مرداد
0/01
بهمن
0/11
مرداد
0/13
دی
0/10

مرداد
0/15
بهمن
0/51
مرداد
0/11
دی
1/51

شهريور
1/55
بهمن
0/07
مرداد
0/55
دی
1/51

شهريور
1/11
دی
0/01
شهريور
3/01
دی
0/31

تير
0/35
آذر
0/11
تير
3/51
بهمن
0/11

مرداد
1/30
دی
0/51
مرداد
0/11
آبان
0/30

شهريور
0/75
بهمن
1/05
شهريور
0/75
بهمن
1/00

ماه بيشينه
سرعت بيشينه ()m/s
ماه كمينه
سرعت كمينه ()m/s
ماه بيشينه
سرعت بيشينه ()m/s
ماه كمينه
سرعت كمينه ()m/s

شهرستان

نيشابور

395

394

393

39

39

391

389

388

387

386

385

كرانه سرعت

نام

بيشينه سرعت در شهرستان نيشابور از سال  0350تها  0350دو بهار تيرمهاه ،شهش بهار در مردادمهاه و دو بهار در
شهريورماه (فص تابستان) و يك بار هم در فروردينماه میباشد و متوسط سرعت بيشينه  0/57متر برثانيه مهیباشهد.
كمينه سرعت در اين  00سال يك بار در آبانماه ،دو بار در آذرماه ،پنج بار در دیماه و سه بار در بهمنماه میباشهد و
متوسط سرعت كمينه در اين شهرستان  0/17متر بر ثانيه میباشد .با توجه به نكات ذكر شده در باال ،ميانگين سرعت
بيشينه در شهرستان تربت حيدريه با اختالف  0/00از ميانگين سرعت بيشينه شهرستان نيشابور بيشتر است .و همهين
امر در مورد كمينه سرعت هر دو شهرستان با اختالف  1/05صادد است.
با توجه به نتايج كار حاضر می توان نتيجه گرفت ،كه ايجاد بادشكن در اين مناطق برای جلوگيری از آسهيهههای
باد ضرورت دارد و از طرف ديگر احداث نيروگاه بادی جهت توليد برد در شهرستان تربتحيدريه نسبتبهه شهرسهتان
نيشابور مقرونبهصرفهتر است .به عبارت ديگر شهرستان تربتحيدريه پتانسي احداث نيروگاه بادی را دارا است.
منابع
امانی ،ا .و حسينیشمعچی ،ع .0355 .بررسی پتانسي انرژی باد در ايستگاههای حوضه آبريهز رودخانهه ارس جنهوبی.
مجله علمی– پژوهشی فضای جغرافيايی.0-01:(05) ،
ثقآی ،م .0370 .انرژی بادی و كاربرد آن در كشاورزی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 000 .ص.
خوشاخالد ،ر .و حسنشاهی ،م.0350 .تخمين خسارت وارده به ساكنان شيراز به دلي آلودگی هوا .مجلهه تحقيقهات
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اقتصادی.03-70 :)10( .
رفاهی ،ح .0350 .فرسايش بادی و كنترل آن .چاپ ششم دانشگاه تهران ،تهران 301 .ص.
وازرت نيرو .0351 .قاب

دستيابی در :سايت وزارت نيرو ،http:// www.moe.ir :آخرين دسترسی.51/1/0 :
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Abstract
In this study, the potential of using wind power in Torbat Heydarieh and the
surrounding villages was evaluated, and the necessity of creating a windbreak in
the rural areas of this city has been investigated. Due to the existence of wind
power site in Neyshabour, the potential of wind power in Torbat Heydarieh and its
surrounding villages has been investigated by comparing wind speed between
Torbat Heydarieh and Neyshabour. Therefore, the wind velocity graphs between
Torbat Heydarieh and Neyshabour during 11 years were drawn to analyze the wind
speed (as the wind power), which have shown the comparison. Moreover, the
necessity of building a wind power unit in the villages around Torbat Heydarieh
and its direct and indirect effects on sustainable development of the village were
analyzed. The wind speeds were compared in the two cities by using the point –
line data of the Meteorological Organization. Each point represents the average of
monthly data, and each line represents the daily change in wind speed. Data was
taken in eight hours during a day. By analyzing the wind velocity at 32120
consecutive times, it was found that: The means wind speed in the Torbat
Heydarieh during the last 11 years (2006 to 2016) are always greater than the
maximum wind speed in Neyshabour. Therefore, the results of this study indicate
that the Torbat Heydarieh, especially the villages on its outskirts, has the potential
to build a power plant for using wind power.
Keywords: Rural development, Windbreak, Wind energy, Wind power plant,
Wind turbine
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