
 

 

 

 های بادی بدانید  هر آنچه باید درباره انرژی بادی و توربین 

 

 

تجدید     های  ترین رشدها را نیز در بین منابع انرژی همین دلیل یکی از سریع انرژی بادی مزایایی فراوانی دارد و به 

 .پذیر جهان دارد 

 زمانی شروع شد؟برداری از انرژی بادی از چهبهره •

های  اند. قایقها انرژی باد را مهار کرده های دور، انسان از زمان .ها استدر خدمت انسان است که   باد، مدت طوالنی 

های بادی ساده در چین، آب  کردند، آسیابهزار سال قبل طول رودخانه نیل در مصر را طی می   ۷بادبانی بیش از  

های غله و گندم در ایران و  های بادی عمود محور، برای خُرد کردن دانه کردند، در حالی که آسیاب را پمپاژ می

از ماهرترین و مبدع ایرانیان باستان گرفتند. احتماالخاورمیانه مورد استفاده قرار می  اقوام جهان در مهار  ،  ترین 

های عمود محور، از دلو )دوالب( یا چرخ چاه برای رساندن آب چاه به  اند. ایرانیان عالوه بر آسیابانرژی بادی بوده 

ها قبل با ساختن بادگیرها )از تاریخچه بادگیرها اطالعات دقیقی  ن از مدت کردند. آنها همچنیمزارع استفاده می 

 .اند برده  های خود بهره ها و عمارتدر دست نیست( از انرژی باد برای خنک کردن خانه 

کار گرفته شدند. اولین  سال قبل از میالد به   ۹۰۰تا    ۵۰۰در حدود   ایرانی  های بادیآسیاب  شود کهگفته می 

های عمودی از جنس از چوب  شده از یک آسیاب بادی، همان مدلِ عمود محور ایرانی است که با پره ه طرح شناخت

 .پرداختند های افقی و یک محور مرکزی به آسیاب گندم می شدند و با اتصال به ستون می  ساخته

https://www.zoomit.ir/2018/8/27/285634/wind-energy-wind-turbines/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wind_power
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wind_power
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wind_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Iran


 

 

 

 

می آسیاب قرار  استفاده  مورد  نیز  چین  در  محور  عمود  بادی  ادهای  حتی  اغلب  که  می گرفتند  این  عا  که  شود 

بوده است. اما در حالی که اعتقاد بر این است که آسیاب بادی در چین بیش از   های بادیزادگاه آسیاب  کشور

های بادی چین به  جای جهان رفت، اما اولین اسناد مربوط به آسیابسال پیش اختراع شد و سپس به همه   ۲۰۰۰

 .ی ذرت و پمپاژ آب بوده استگردد. در آنجا نیز کاربردهای اولیه ظاهرا آسیاب دانه قرن سیزدهم برمی 

طور ن شانزدهم، مردم در خاورمیانه به های جدید استفاده از انرژی باد به سراسر جهان رفتند. در قرتدریج روش به 

کردند. بازرگانان و جنگجویان صلیبی این ایده را با خود به اروپا بردند.  های بادی استفاده می ای از آسیابگسترده 

 .های رود راین استفاده کردند های بادی را اصالح کردند و از آن برای تخلیه آب در تاالب ها، معماری آسیاب هلندی

 

       های بادی که با نامهای بادی قدیمی روستای نشتیفان، شهرستان خواف در استان خراسان رضوی. این آسیابای از آسیاب ه نمون

 در فهرست فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد  ۲۰۰۲شوند، در سال  بادهای نشتیفان« شناخته می»آس 

د  به  را  تکنولوژی  این  نوزدهم  قرن  اواخر  در  مهاجران  که  از  هنگامی  استفاده  به  شروع  آنها  بردند،  جدید  نیای 

های بادی برای خرد کردن گندم  ها از آسیابهای بادی برای رساندن آب به مزارع و مراتع کردند. آمریکایی آسیاب

بری استفاده کردند. با توسعه برق، نیروی باد کاربرد  های چوبو ذرت، پمپ کردن آب و برش چوب در کارخانه 

های بادی کوچک مناسب برای مزارع،  ها پیدا کرد. در طول قرن بیستم، نیروگاه نایی ساختمانجدیدی برای روش 

 .های برق شهری متصل شوند، توسعه یافتند توانستند به شبکه تری که می ها و مزارع بادی بزرگ خانه

 



 

 

 

 کند؟بادی چگونه کار می  توربین  •

کند، شکل  کند. همانطور که هوا از هر دو طرف پره عبور می مانند بال هواپیما کار می توربین بادی یتیغه یا پره 

ها به دورِ روتور توربین  شود که فشار هوا در دو طرف پره نامتوازن شود و همین باعث چرخیدن پره پره باعث می 

کامپیوتری متصل است و توربین بر    گیرد که به های بادی، یک بادنما و بادسنج قرار می توربین شود. در باالی  می 

 .کند اساس اطالعات بادنما، جهت خود را به سوی باد عوض می 

ای نیست  اندازهچرخد، اما این میزان دور، به بار می   ۱۸اند که در هر دقیقه در حدود  ها به یک روتور متصل شدهپره

چرخاند که میزان دور در دقیقه  ها را می دنده ی تولید برق کافی باشد. بنابراین، شفت اصلی یک سری چرخ که برا

تواند شروع به تولید برق کند. معموال هر  دهد و در این سرعت است که ژنراتور می افزایش می  ۱۸۰۰را به حدود  

 .باشند، توان باالتری دارند  ر گرفته تر باشند یا در ارتفاعات باالتری قراهای بادی بزرگ چه توربین 

 

 هایی دارند؟ های باد چه مزیت توربین  •

توربین مهم مزیت،  کاهشترین  بادی،  زیست  های  مخرب  توربین محیطیتاثیرات  مستقیما،  است.  بادی  های 

های بادی  آالت توربین ماشینمحیطی ندارند. به همین ترتیب، تجهیزات و  وهوایی یا زیستگونه آلودگی آب هیچ

کنند. این عدم آلودگی  کند، منتشر نمیای مضر را که به تغییرات اقلیمی کمک می هیچ یک از گازهای گلخانه 

هایی که در اطراف مزارع بادی ساکن هستند، از مشکالت جدی پزشکی مانند سرطان  شود که جمعیتباعث می 

 .کنند تر رشد می حیوانات نیز در محیطی سالم بر این،  ریه یا آسم مصون باشند. عالوه 
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با توجه به اینکه انرژی باد یک منبع تجدید پذیر است و به کشتیرانی یا ذخایر زیرزمینی متکی نیست، مانع از  

ها، قادر به تولید برق  شود. انرژی بادی برخالف بسیاری از روش نقل می وهای غیر مستقیم ناشی از حمل آلودگی 

تواند از آلودگی آب و کمبود انرژی ناشی از خشکسالی جلوگیری  تفاده از آب است، به همین جهت، می بدون اس 

 .کند 

خصوص  روز برق تولید کنند. این امر به توانند در تمام ساعات شبانهویژه در مناطق بادخیز، می های بادی به توربین 

های خورشیدی متوسط  های بادی و پانلتوربین توان  برای مناطق ساحلی و کوهستانی مطلوب است. همچنین می

 .هایی با آفتاب و باد متناوب ترکیب کردرا برای به حداکثر رساندن تولید انرژی تجدید پذیر در مکان

های مختلفی با کاربردهای تجاری یا خانگی نصب شوند. تجهیزات بادی را  توانند در مکان های بادی می توربین 

های توانند پایه های دریایی می های بلند نصب کرد. توربین ع، سکوهای دریایی و در باالی تپه توان در منازل، مزار می 

مند شوند. در واقع، این شکل از انرژی  های مداوم بادهای اقیانوسی بهره ثابت یا شناور داشته باشند و از جریان 

های بزرگ طراحی  تامین برق جمعیتهای سنتی برای  پذیر است. در حالی که نیروگاه تجدیدپذیر بسیار مقیاس 

توانند برق یک مزرعه  های بادی می های مختلف توربین اند. مدلها در ابعاد مختلفی توسعه یافته اند، توربین شده

 .کوچک، یک خانه یا صدها خانه را تامین کنند 

م و حتی مزارع خورشیدی،  های مرسوهای بادی بر خالف نیروگاه ها، جاگیر نبودن است. توربین مزیت دیگر توربین 

های بادی  های دیگر خود در مناطق اطراف توربین توانند به فعالیتکنند. و مردم می فضای زیادی را اشغال نمی 

ها نصب شود. این  تواند در یک مزرعه با محصوالت کشاورزی یا دام عنوان مثال، توربین بادی می ادامه دهند. به 

تواند اهمیت زیادی داشته باشد. اند، می کی که با مشکل کمبود جا مواجه خصوص برای کشورهای کوچمورد، به 

های حیات وحش به  های کشاورزی یا زیستگاهتوانند بدون از بین بردن زمینهای بادی می این ترتیب، توربین به 

 .تولید برق بپردازند 

توربین  تکنولوژی با  اکثر  با  مقایسه  در  بادی  حوادث  های  وقوع  برای  کمتری  بسیار  احتمال  انرژی،  تولید  های 

هایی نیستند که باید حفر و استخراج یا در کشتی بارگیری  های بادی متکی به سوختآمیز وجود دارد. توربینفاجعه

این مورد می  به شوند.  از خطرات مرتبط  زیادی  تا حد  نادر    تواند،  اگر چه چنین حوادثی  بکاهد.  این تکنولوژی 

توانند نشت کنند و فجایعی مانند چرنوبیل یا فوکوشیما را رقم بزنند و نواحی  ای می های هسته هستند، اما نیروگاه 

 های وسیعی را آلوده کنند.  های بزرگی را غیر قابل زندگی کنند یا دریاها و اقیانوس مسکونی و زمین 

 



 

 

تواند اجازه  های زیرزمینی و حتی زمین لرزه مرتبط است. اما نیروی باد، می ز طبیعی هم به آلودگی آب استخراج گا

 .دهد که برق زیادی بدون ریسک چندانی تولید شود 

های بادی  وکارها، کشاورزان و دیگر صاحبان زمینی که توربینمزیت دیگر انرژی باد، اقتصادی است. صاحبان کسب 

کند  های بادی به آنها کمک می کنند. توربین توجهی می های قابل جوییکنند، صرفه خود نصب میهای  را روی زمین 

ای  لحاظ اقتصادی زنده نگه دارند. صاحبان خانه های خود را به توجهی زمین، زمین که بدون استفاده از مقادیر قابل

جویی زیادی در  ماهانه برق پرهیز کنند و صرفه   هایتوانند از پرداخت هزینه برند، می های بهره می نیز که از توربین 

 .های برق خود کنند هزینه 

 

 

 ظرفیت انرژی بادی در جهان  •

های وجود  جای زمین در دسترس است؛ اما پیرامون میزان سازگاری و نیروی باد، تفاوت انرژی باد تقریبا در همه 

درصد از    ۱در کل زمین وجود دارد و اگر فقط  میلیون گیگاوات انرژی بادی    ۱دهد که دارد. یک برآورد نشان می 

توان تمامی تقاضای جهانی برق را تامین کرد. اگرچه اکثر انرژی باد  برداری کنند، می ها از نیروی باد بهره این زمین 

عنوان یک منبع بزرگ با اثرات  آید، اما به محبوبیت مزارع بادی دریایی به ها به دست می در حال حاضر در خشکی 

افزوده می زیست و بصری(  آلودگی صوتی  به  با توجه  )به ویژه  بادی   .شودمحیطی کمتری  انرژی  تولید  ظرفیت 

 .درصد کل ظرفیت تولید برق جهان ۷گیگاوات رسید، حدود  ۴۳۵به   ۲۰۱۵در اواخر سال  جهان

  ترین تولیدکنندگان برق از انرژی بادی، کشورهای چین ایاالت متحده آمریکا و آلمان هستند.سه کشور از بزرگ 
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، بیشترین تولید برق از انرژی بادی در  ۲۰۱۶گیگاوات برق در سال    ۱۵۶٫۷  از  بیش  یشدهنصب   ظرفیت  با  چین

خصوص انرژی بادی  های عظیمی در بخش انرژی تجدیدپذیر و به گذاری جهان را داشته است. این کشور سرمایه 

 انجام داده است.  

از سهم بازار    ۵۲بر اساس گزارش انجمن انرژی بادی جهان، بازار انرژی بادی چین بزرگترین بازار جهانی است که  

های دریایی  گیگاوات برق از توربین  ۱۰ظرفیت  ۲۰۲۰گیرد. چین قصد دارد، قبل از پایان سال می را در بر  جهانی

به شبکه برق خود اضافه کند. چین بر اساس گزارش شورای جهانی انرژی باد، از این لحاظ در رتبه سوم قرار  

 .داشت

 

 ای جهان؛ باالترین ظرفیت تولید انرژی بادی را در اختیار دارند کشورهای چین، ایاالت متحده آمریکا و آلمان، در بین کشوره

 

گیگاوات در پایان سال    ۸۲٫۱ایاالت متحده آمریکا، دومین تولیدکننده انرژی باد است که ظرفیت نصب شده آن به  

ی در  مگاوات پروژه انرژی باد   ۱۴۰۰۴رسید. بر اساس گزارش امسال انجمن انرژی بادی آمریکا، بیش از  می   ۲۰۱۶

ها در آستانه شروع به کار هستند. ایاالت متحده در سال  مگاوات هم از این پروژه   ۱۱۸۱۵دست احداث است و  

ایالت و همچنین در کشورهای گوام و پورتوریکو    ۴۲هزار توربین بادی تجاری در بیش از    ۵۲، دارای بیش از  ۲۰۱۷

ایالت    ۱۱مزرعه بادی در    ۱۱رد که قصد احداث  اعالم ک Xcel Energy  بود. اواسط سال گذشته بود که شرکت

 .گیگاواتی دارد ۳٫۳۸این کشور را با ظرفیتی  

 ، سومین کشور جهان در زمینه انرژی بادی لقب گرفت.  ۲۰۱۶گیگاوات برق بادی در سال  ۵۰آلمان با نصب 

 



 

 

گیگاوات اعالم    ۱های انرژی بادی با ظرفیت  ای را برای پروژه ی فدرال انرژی آلمان، بوندسنتزاگنتور، مناقصه اداره 

گیگاوات    ۲٫۸، ساالنه به  ۲۰۱۹ها تا سال  کرد. این کشور قصد دارد که ظرفیت انرژی بادی خود را از طریق مناقصه 

موجب قانون  های تجدیدپذیر است و به یه اروپا از لحاظ انرژی افزایش دهد. آلمان، یکی از کشورهای پیشگام اتحاد

 .شوند مند می های دولتی بهرهانرژی تجدید پذیر، مزارع بادی از سوبسید 

 ظرفیت انرژی بادی در ایران  •

 

توربین  نصب  زمان  استاز  داشته  چشمگیری  رشد  بادی  انرژی  تولید  ایران،  در  بادی  بادی  توربین  .های  های 

های خارجی از جمله شرکت هندی  های شرکت گذاریعمدتا با کمک گروه صنعتی سدید و همکاری و سرمایه  ایران

 .اند اندازی شدهسازلن انرژی و شرکت زیمنس آلمان ساخته و راه 

مگاوات    ۳۲مگاوات بود. اما یک سال بعد، این میزان به    ۲۵  تنها   انرژی بادی در ایران، تولید برق از  ۲۰۰۴در سال  

گذاری  مگاوات رسید. خوشبختانه با افزایش تولید پایدار برق، ایران به سرمایه   ۴۵به    ۲۰۰۶افزایش یافت و در سال  

مگاوات افزایش    ۱۳۰ی بادی به  ، ظرفیت تولید برق حاصل از انرژ ۲۰۰۹در مزارع بادی ادامه داده است. در سال  

 .یافت

 

             های بادی ایران در منطقه بادخیز منجیل در استان گیالن ساخته شده که به سبب بادهای تند موسوم به  یکی از بهترین نیروگاه 

 »هفت باد منجیل« مشهور است 
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در   بینالود استان گیالن ودر   منجیل  تر در مناطق ساحلی و بادخیز مانند این نتیجه ساخت مزارع بادی بزرگ 

خراسان رضوی بود. به گزارش شورای جهانی انرژی باد، با رشد سریعی در بخش انرژی باد، ایران در حال حاضر  

در   توجه صنعت انرژی بادیپیشرفت قابل  لحاظ تولید انرژی بادی قرار دارد. اما با وجودبه  جهان ۳۰رتبه  در

یدی از انرژی بادی، هنوز بخش کوچکی از برق مصرفی ساالنه ایران را  مگاوات برق تول  ۱۵۰کشور، مجموع کل  

 .هزار مگاوات است ۳۳دهد که حدود  تشکیل می 

ها تقریبا تمام برق  است و این سوخت های فسیلیسوخت  شدت وابسته بهواقعیت این است که ایران هنوز به 

شود، احتماال شاهد رکود ایران در  حوزه دیده می کنند. و با وجود دورنمای مثبتی که در این  کشور را تامین می 

های گذاری سرمایه  ی صنایع پاک و ارزان و منابع انرژی تجدیدپذیر خواهیم بود. در واقع، با وجودی که زمینه 

المللی اخیر که در  های بین دهد، اما با وجود تحریم گذاری در این صنعت خبر می از تمایل باال برای سرمایه  اخیر

ای برخواهد  کشورمان به مشکالتی عدیده صنعت نوظهور انرژی بادی ج آمریکا از توافق برجام اتفاق افتاد،پی خرو

 .خورد

مورد دیگر اینکه، حتی ممکن است که ایران، ظرفیت فعلی برق تولیدی از انرژی بادی را هم از دست بدهد. در  

ای دارند و اگر به درستی نگهداری نشوند،  سال نیاز به تعمیرات عمده  ۱۵تا    ۱۰های بادی هر  واقع، بیشتر توربین 

انداز ی در آینده، دشوارتر خواهد شد، متاسفانه چشم دیگر کار نخواهند کرد. با توجه به اینکه، تهیه قطعات یدک

 .خواهد بود  این صنعت، تیره 

 

 های بادی خواهیم دید؟ جای دنیا توربین آینده انرژی بادی: آیا در همه  •

ترین منابع انرژی تجدیدپذیر است. در طول دهه گذشته، صنعت انرژی  انرژی باد همچنان یکی از امیدوارکننده 

ی داشت و مزارع باد در سراسر جهان نصب شدند. در حال حاضر منبع انرژی تجدید پذیر،  بادی رشد چشمگیر

تر از  های سوخت فسیلی هستند، حتی در برخ نقاط جهان، این انرژی پاک و ایمن، ارزان بهترین رقیب نیروگاه 

 .ذغال سنگ است

های بیشتری در نقاط مختلف جهان خواهیم دید. به باور  توربین  احتماال در آینده، دهد کهی شواهد نشان می همه

برنامه تحلیل  که  روندی  بادی  انرژی  رشد  با  اگر  توربین گران، حتی  بازهم  نرود،  پیش  شده  در  ریزی  بادی  های 

 .های آینده گسترش خواهند یافتسال

 

http://www.telosnet.com/wind/future.html


 

 

 

چشم خواهند خورد. مخالفان انرژی بادی، ادعا  جا به های بادی در همهمعنا نخواهد بود که توربین اما این بدین  

کنند. هرچند در مقابل، موافقان انرژی بادی هم  دار می ی طبیعت را خدشه های بادی، جلوه کنند که توربین می 

نابراین تاحدی منطقی است که تصور  های طبیعت خواهند افزود. بهای بادی به جذابیتمدعی هستند که توربین 

توربین  دیدن  تقریبا در همه کنیم،  بادی  زمین های چرخان  و  کوهستانی  مناظر  اینکه  و  است  ترسناک  های جا، 

 .گاه مانند گذشته نخواهند بودکشاورزی دیگر هیچ 

انرژی بادی دریایی به    های بادی دریایی باشیم، بسیار باالست. تکنولوژیاما، احتمال اینکه شاهد افزایش توربین

مراتب بیشتر از خشکی است.  سرعت در حال افزایش است و پتانسیل تولید برق از انرژی بادی در دریاهای آزاد به 

ای نزدیک هرگاه که از پنجره هواپیما به بیرون نگاه کنیم،  به این ترتیب، احتمال بیشتری وجود دارد که در آینده 

 .ی وسیع ببینیم های بادی را در دریاهاتوربین 

توربین  به البته، در این شکی نیست که  بادخیز،  نواحی  بادی در  از  های  اما به دور  افزایش خواهند یافت.  شدت 

پیشرفتمخالفت  با چنین  توربین ها  میل  با کمال  مردم محلی  اکثر  پذیرفته هایی،  را  بادی  بادی  های  مزارع  اند. 

زوال و متکی به نفت که بدون انرژی بادی، قطعا با رکورد اقتصادی  خصوص برای شهرهای صنعتی روبه توانند به می 

 .شوند، رفاه افتصادی را به همراه داشته باشد مواجه می 

زیست هم مفیدند. عالوه بر این، در آینده  همان میزانی که به نفع اقتصاد محلی هستند، برای محیط مزارع بادی به 

وکارهای  جز کسب توانند به حمل خواهیم بود که می تر و قابلکوچک   های بادی نزدیک شاهد تولید انبوه توربین

بادی در حیاط    کوچک برای مصارف شخصی هم مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در آینده احتماال دیدن توربین 

همسایه می به   خلوت  بدل  عادی  توربین امری  مجتمع شود.  با  که  است  ممکن  بادی  و  های  مسکونی  های 

 !بادی خواهیم دید  جا توربینبادی است و همه ها نیز ادغام شوند. بنابراین، آینده مملو از توربین خراش انآسم
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