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توسعۀ پایدار و حفاظت از محیط زیست جزیرۀ كیش
با استفاده از انرژی باد
امیر

گندمكار1

چکیده

انرژی باد از جمله انرژی های نو و تجدیدپذیر است كه استفاده از آن به منظور تولید برق بادی
سرعت روبهرشد باالیی را نشان میدهد .طی سال های اخیر استفاده از این انرژی در ایران بهویژه
منطقه منجیل شروع شده است ،ولی در دیگر نقاط كشور فعالیت چندانی در این زمینه صورت
نگرفته است .با توجه به اینكه در بیشتر كشورهای جهان بیشترین استفاده از انرژی باد از مزارع
بادی آبهای ساحلی و سواحل صورت میگیرد و به واقع آبهای كمعمق بهترین شرایط را برای
استفاده از انرژی باد دارند ،لذا توجه به این امر برای حفظ محیط زیست دریایی كشور ایران بسیار
قابلتوجه است .جزیرۀ كیش در تمام طول سال در بخشهایی از روز (ظهر تا شب) دارای توان
تولید انرژی برق بادی است البته بهترین زمانها برای تولید برق بادی در این جزیره ماههای نوامبر
تا ژوئن است كه هم سرعت وزش باد باال است و هم جهت وزش باد دارای ثبات است و در بیشتر
مواقع از جهت غربی میوزد .با توجه به باال بودن دما در این زمان ،استفاده از انرژی بادی باید مورد
توجه قرار گیرد.
واژگان كلیدی :توسعۀ پایدار ،جزیرۀ كیش ،انرژی باد

 -1دكترای اقلیم شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد
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مقدمه
استفاده از انرژی باد دارای سابقه طوالنی است .اولین ماشینهای بادی در قرن هفتم قبل از
میالد در نقاط مرتفع افغانستان برای خردكردن غالت به كار میرفتند .اولین آثار ماشینهای بادی
در ایران ،تبت و چین در حدود  1111سال قبل یافت شده است .ماشینهای بادی از ایران و
خاورمیانه به كشورهای اطراف دریای مدیترانه و اروپای مركزی راه یافت .اولین ماشینهای بادی در
انگلستان در حدود سال  ،1111فرانسه  ،1111فنالند  ،1111آلمان  1111و در دانمارک در 1111
میالدی پدیدار شدند .این توسعه سریع در اثر جنگهای صلیبی بود كه موجب انتقال دانش
ماشینهای بادی از ایران به اروپا شد (.)Ackermann, T & Soeder, 1111
در حال حاضر و بر اساس گزارش انجمن جهانی انرژی باد ،در پایان سال  1111میالدی
ظرفیت توربینهای نصب شده در سراسر جهان به  111111مگاوات رسیده است و پیشبینی این
انجمن برای سال  1111تولید ساالنه  111111مگاوات برق بادی است ( Word Wind Energy
.)Report 1111, 1111
در اروپا ،كارائی ماشینهای بادی در قرنهای دوازده تا نوزده میالدی به سرعت توسعه یافت .در
اواخر قرن نوزدهم ،ماشینهای بادی اروپایی دارای محور چرخنده به قطر  11متر و بدنهای به قطر
 01متر شد .در هلند 11درصد از انرژی مورد نیاز صنایع از باد بود .صنعتیشدن موجب كاهش
ماشینهای بادی شد ،با این حال در سال  1111باد 11درصد از انرژی صنایع هلند را تأمین
مینمود و در آلمان  11111واحد انرژی باد نصب شد .همزمان با كاهش ماشینهای بادی در اروپا،
دانش این ماشینها به امریكای شمالی منتقل شد .ماشینهای بادی كوچک برای پمپاژ آب برای
احشام عمومیت زیادی یافت .این ماشینها بهطور كامل خودتنظیم بودند و نیازی به مراقبت
نداشتند .صفحه چرخان آنها در جهتی كه بیشترین سرعت وزش باد وجود دارد ،قرار میگرفت
(.)Patel, M. R, 1111
آبهای ساحلی از جمله بهترین مناطق برای نصب توربینهای بادی است .در این مناطق
سرعت باد نسبت به خشكیها باالتر است؛ زیرا اصطكاک هوا با آب نسبت به اصطكاک هوا با
خشكی كمتر است .بهطوریكه دولت آلمان قصد دارد تا سال  1111حدود  11111مگاوات برق از
مزارع بادی آبهای ساحلی خود تولید كند ،این میزان برق برابر با برق تولیدی از سوی ده نیروگاه
اتمی است .با توجه به وضعیت باد در آبهای آلمان ،قرار است سهم برق تولیدی از انرژی بادی در
این كشور از 11درصد در حال حاضر به 11درصد افزایش یابد و این انرژی سازگار با طبیعت،
وابستگی این كشور به واردات انرژی را كاهش دهد.
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آبهای كمعمق خلیج فارس و ساحل جزیرههای این منطقه مكان بسیار مناسبی برای نصب
توربینهای بادی هستند.
در مناطقی كه دارای باد مداوم و با سرعت باالی  1گره ( 1متر بر ثانیه) هستند میتوان از
توربینهای بادی برای مصارف گوناگون استفاده كرد .یكی از این مصارف پمپاژ آب كشاورزی است،
پمپاژ آب از چاهها توسط انرژی باد هم به روش مستقیم با استفاده از پمپاژ مكانیكی و هم به روش
غیرمستقیم با تولید انرژی برق بادی ممكن است .پمپاژ مكانیكی آب ارزان است و در سرعتهای
پایین باد انجام میشود و هزینه نگهداری و تعمیرات چندان زیادی ندارد؛ اما تولید انرژی برق بادی
هم هزینههای زیادی دارد و هم به بادهای با سرعت باالتر نیاز دارد ،همچنین نگهداری و تعمیر
توربین و ژنراتور به هزینه زیاد و نیروی متخصص نیاز دارد ،با این حال انرژی الكتریكی تولیدشده با
توربینهای بادی دارای مصارف گوناگون است و قابلیت ذخیرهسازی هم دارد (.)Badran, 1110
در بررسی وضعیت باد در ایستگاههای سینوپتیک كشور طی سالهای  1111تا  1111میالدی
مشخص شد كه در كل كشور ایستگاه زابل (منطقه سیستان) بهترین شرایط را برای احداث مزارع
بادی دارد (كاویانی.)1031 ،
پس از منطقه سیستان ،سواحل خلیج فارس و آبهای ساحلی این منطقه شرایط بسیار
مطلوبی برای نصب توربینهای بادی دارند (گندمكار.)1011 ،
دادهها و روششناسي
برای بررسی وضعیت باد در جزیرۀ كیش از آمار  0ساعته سرعت باد طی سالهای  1131تا
 1111میالدی در ایستگاه سینوپتیک جزیرۀ كیش استفاده شد.
با توجه به اینكه متخصصان سرعت باالی  1گره را برای استفاده از انرژی بادی مناسب میدانند
(كاویانی ،)1031 ،زمانهایی كه در این ایستگاهها سرعت باالی  1گره وجود دارد استخراج شد و
دوره زمانی استفاده از انرژی بادی در این جزیره مشخص گردید.
بحث
ایستگاه جزیرۀ كیش در جنوب كشور و در آبهای ساحلی خلیج فارس در استان هرمزگان در
ارتفاع  01متری از سطح آبهای آزاد واقع شده است .بر اساس میانگینهای بلندمدت ماهانه
سرعت باد در كیش ،ماههای فوریه ،مارس ،آوریل ،میو ژوئن دارای متوسط سرعت باالی  1گره
هستند و در دیگر ماههای سال هم سرعت متوسط حدود  1گره یا باالتر است .بر اساس این
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اطالعات زمستان و بهار در كیش بادخیزترین زمانها هستند و اواخر تابستان و اوایل پاییز سرعت
باد در پایینترین مقدار خود قرار دارد (شكل شمارۀ .)1
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شکل شمارۀ  :1متوسط بلندمدت ماهانه سرعت باد در ایستگاه جزیرۀ كیش

به واقع در ماههای فوریه ،مارس ،آوریل ،میو ژوئن میانگین سرعت باد باالتر از  1گره است و برای
تولید برق بادی مناسب است و در دیگر ماههای سال هم در بخشهایی از شبانه روز سرعت باد به
باالتر از  1گره میرسد.
بررسی جهت وزش باد غالب ماهانه در جزیرۀ كیش نشان میدهد كه در تمام طول سال باد
غالب دارای جهت غربی است .همچنین متوسط جهت وزش باد ماهانه هم در ده ماه سال بین 111
تا  011درجه (غربی) متغیر است و فقط در ماههای جوالی و آگوست دارای جهت  111تا 111
درجه (جنوبی) است.
بر اساس بررسی آمار  0ساعته باد در ایستگاه جزیرۀ كیش ،متوسط ساالنه سرعت باد در این
ایستگاه  1/1گره ( 1/0متر بر ثانیه) است كه از این نظر ایستگاه جزیرۀ كیش در رتبه پنجم كشور
پس از ایستگاههای منجیل ،زابل ،رفسنجان و خوربیرجند قرار دارد .حداكثر سرعت باد ثبت شده
در این ایستگاه  13گره ( 10/1متر بر ثانیه) است .در11/3درصد زمانهای ثبت ،سرعت باد صفر یا
كمتر از  1گره بوده است كه برای استفاده از انرژی بادی مناسب نیست؛ اما در 11/0درصد زمانها
سرعت باد باالتر از  1گره بوده و برای استفاده از انرژی بادی برای حركت توربین مناسب بوده است
از نظر زمانهای با سرعت باالتر از  1گره ایستگاه جزیرۀ كیش در رتبه هفتم كشور قرار دارد .در
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11/1درصد زمانها سرعت باد بین  1تا  11گره ،در 10درصد زمانها بین  11تا  11گره و در
1درصد زمانها باالتر از  11گره بوده است (شكل شمارۀ .)1
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شکل شمارۀ  :2هیستوگرام سرعت باد در ایستگاه جزیرۀ كیش

بررسی جهت وزش باد در زمانهایی كه سرعت باد از  1گره بیشتر بود نشان داد كه وزش بادهای
سریع در این جزیره دارای یک جهت اصلی و یک جهت فرعی مخالف همدیگر است در حدود
13درصد موارد جهت وزش باد بین زاویه  131تا  011درجه بوده است و در 11درصد موارد جهت
وزش باد بین  11تا  111درجه بوده است .در واقع میتوان بیان نمود كه سریعترین بادها در جزیرۀ
كیش دارای یک جهت اصلی (غربی) و یک جهت فرعی (شرقی) است (شكل شمارۀ  0و  )1از نظر
جهت وزش بادهای سریع ،از آنجاكه در 13درصد موارد جهت ثابت است ،برای استفاده جهت تولید
برق بادی مناسب است.
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شکل شمارۀ  :3هیستوگرام جهت وزش باد در ایستگاه جزیرۀ كیش
Wind direction in Khish
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شکل شمارۀ  :4جهتهای اصلي وزش باد در جزیرۀ كیش

مهمترین رژیمی كه در بررسی سری زمانی سرعت وزش باد در ایستگاه جزیرۀ كیش مشاهده
میشود ،رژیم روزانه است به این ترتیب كه در ساعت  0گرینویچ ( 1صبح به وقت رسمی ایران) باد
كمترین سرعت خود را دارد و در ساعت  11گرینویچ ( 1عصر به وقت رسمی ایران) سرعت باد به
حداكثر خود میرسد .اختالف سرعت باد هنگام صبح و عصر حدود  1گره است .بهطوریكه سرعت
باد هنگام صبح حدود  1تا  1گره و هنگام عصر حدود  3تا  11گره است و به این ترتیب مشاهده
میشود كه در چند ساعت از شبانه روز یعنی از حدود ساعت  0عصر تا  1عصر سرعت وزش باد
توان الزم برای حركت توربینهای بادی را دارد.
رژیم قابل مشاهده دیگر در ایستگاه جزیرۀ كیش رژیم ساالنه است ،به این ترتیب كه سرعت باد در
ماههای سپتامبر و اكتبر در پایینترین حد خود است و در نوامبر سرعت باد بهطور قابلتوجهی زیاد
میشود و در فوریه و مارس به حداكثر خود میرسد و سرعتهای باال تا ماه ژوئن ادامه مییابد و
پس از آن سرعت باد رژیم نزولی طی میكند (شكل شمارۀ  )1در ماههای نوامبر تا ژوئن در بیشتر
مواقع روز سرعت باد باالتر از  1گره است و در دیگر ماههای سال هم هنگام عصر سرعت باد به
باالتر از  1گره میرسد.
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Mean wind speed in Kish
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شکل شمارۀ  :5میانگین  11ساله سرعت باد در فاصله زماني  3ساعته در كیش

نتیجهگیری
انرژی باد از جمله انرژیهای نو و تجدیدپذیر است كه استفاده از آن به منظور تولید برق بادی
سرعت روبهرشد باالیی را نشان میدهد .طی سالهای اخیر استفاده از این انرژی در ایران بهویژه
منطقه منجیل شروع شده است ،ولی در دیگر نقاط كشور فعالیت چندانی در این زمینه صورت
نگرفته است.
با توجه به اینكه در بیشتر كشورهای جهان بیشترین استفاده از انرژی باد از مزارع بادی آبهای
ساحلی و سواحل صورت میگیرد و به واقع آبهای كمعمق بهترین شرایط را برای استفاده از انرژی باد
دارند ،لذا توجه به این امر برای حفظ محیط زیست دریایی كشور ایران بسیار قابلتوجه است.
جزیرۀ كیش در تمام طول سال در بخشهایی از روز (ظهر تا شب) دارای توان تولید انرژی برق
بادی است البته بهترین زمانها برای تولید برق بادی در این جزیره ماههای نوامبر تا ژوئن است كه هم
سرعت وزش باد باال است و هم جهت وزش باد دارای ثبات است و در بیشتر مواقع از جهت غربی
میوزد .با توجه به باالبودن دما در این زمان ،استفاده از انرژی بادی باید مورد توجه قرار گیرد.
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منابع
 بنی هاشم ،تاج الدین ( ،)1011تخمین توان مفید توربینهای بادی و تعیین چند محل نمونه در حاشیه كویر ومنطقه منجیل ،مقاالت سمینار انرژی دربارۀ بررسی امكان استفاده از انرژیهای نو در ایران ،وزارت نیرو.
 حسینزاده ،سیدرضا ( ،)1031بادهای  111روزه سیستان ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شمارۀ .11 سلیقه ،محمد ( ،)1011توجه به باد در ساخت كالبد فیزیكی شهر زابل ،فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شمارۀ .1 كاویانی ،محمدرضا ( ،)1031توربینهای بادی و ارزیابی پتانسیل انرژی باد در ایران ،فصلنامه تحقیقاتجغرافیایی ،شمارۀ .01
 كاویانی ،محمدرضا ( ،)1031نیاز انرژی و چشمانداز تغییرات اقلیمی در قرن  ،11مجموعه مقاالت دومینكنفرانس تغییر اقلیم.
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