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 چکیده

 قابل و مستمر دار،يپا يانرژ دیتول منبع کي وجود امروز، يایدن در ياجتماع و ياقتصاد جانبه همه توسعه به دنیرس يهاراه از يکي

 استفاده، يسادگ حرارت، و برق به میمستق ليتبد تیقابل لیدل به يدیخورش يانرژ ر،يدپذيتجد يهايانرژ انواع انیم در. است اعتماد

 مورد در يفراوان قاتیتحق ریاخ دهه چند در که يطور به است،گرفته قرار توجه مورد ترشیب آن بودن انيپايب و يسازرهیذخ امکان

 زین و يدیخورش يانرژ نهیزم در رانيا لیپتانس به توجه با. استدهیرس انجام به رانيا و ایدن در يدیخورش يانرژ از استفاده يهاستمیس

. ردیگ انجام يدیخورش يانرژ از استفاده يبرا مناسب يهامکان ييشناسا يبرا يبایمکان است الزم ،ري تجديدپذيهايانرژ به کشور ازین

 مستلزم هاپروژه نيا انجام. است نیسرزم شيآما و کياکولوژ توان يابيارز يهاروش و اصول از عيصنا يبايمکان يها پروژه انجام امروزه

 مطالعه نيا در. شوديم گفته توان و ازین توازن اصطالح در که دارد يطیمح يهايازمندین و يصنعت موجود يهايتکنولوژ از قیدق شناخت

 و ياصل يارهایمع ر،يدپذيتجد يهايانرژ و يصنعت يهايابيمکان انواع زمینه در ديجد ينگرش با و شده چاپ متعدد مقاالت يبررس با

 تا است شده هئارا و يسازيبوم رانيا کشور يبرا و يبررس دیخورش يانرژ از استفاده نهیبه مکان نییتع و يجنسامکان يبرا يکاربرد

 سود هم تا ندينما استفاده يدیخورش يهاروگاهین و ساتیتاس زات،یتجه انواع نصب يبرا را هامکان نيبهتر آن اساس بر بتوانند نیمحقق

 نيا يبرا ارهایمع نيترمهم دهديم نشان قیتحق جينتا. باشند میسه يطیمح ستيز يهايآلودگ کاهش در هم و ندينما کسب يشتریب

 خطوط ن،یزم پوشش نوع و يکاربر ،يدیخورش لیپتانس نقشه ارتفاع، ،ينسب رطوبت خاک، و گرد ،يابرناک ،يآفتاب ساعات ران،يا در موضوع

 . است يدسترس يهاجاده و روین انتقال

 يابي، معیارهاي مکاني انرژي خورشیدي، مکان :کلیدیواژگان 
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 مقدمه -1 

گسترش روزافزون جمعیت و روند صنعتي شدن 
شود. منابع انرژي ميتر از کشورهاي جهان باعث استفاده بیش

ي بر پايه انرژي بنیان زياد دودح پیشرفت تمدن صنعتي بشر تا
 است و همچنان با پیشرفت بیشتر جوامع انساني نیازنهاده شده

ف به طر هاي جهان از يکبه افزايش است. کشور به انرژي رو
طرف ديگر ملزم هستند تا  تر بوده و ازدنبال منابع انرژي ارزان

هاي تعیین شده هاي خود را در چهارچوب تولیدات و فعالیت
توجه به انرژي  اهمیت زيست محیطي به انجام رسانند. اين امر

 هاي مختلفانرژيد. دهنشان ميهاي تجديدپذير را بیشتر 
. انرژي هاي هستنداي مختلف مزايا و معايبي از جنبه ه داراي

حال اتمام  فسیلي که بسیار مورد استفاده است از يک طرف در
بوده و از طرف ديگر به دلیل ايجاد آلودگي هاي زيست 

باشد. ن چندان به نفع جوامع انساني نميمحیطي استفاده از آ
به دلیل رشد جمعیت و باال رفتن سرانه مصرف انرژي الکتريکي 

ي صنعتي، کشاورزي و ... پیوسته در حال ، توسعه بخش ها
کنندگان رد نیاز مصرفافزايش بوده و تامین انرژي الکتريکي مو

احداث نیروگاه هاي  همچنین مستلزم توسعه شبکه برق کشور
  تولید برق تجديدپذير مي باشد.

و  ولوژي خورشیدي به دو دسته نیروگاهيتکن
وسیعي از شود و داراي گستره غیرنیروگاهي تقسیم مي

 ياينیروگاهي خورشیدهاي نیروگاه باشد.سیستم ها مي
. پاک و رايگان استآن خورشید  انرژي منبعهستند که 

طبیعي بسیار عظیم است که  ايراکتور هسته يکخورشید 
به انرژي تبديل  ايهمجوشي هسته ماده در آن جا بر اثر

× 3/8ثانیه حدود هر  در .شودمي ژول انرژي به  1026
شود که با استفاده تابش از سطح خورشید خارج مي صورت

𝐸فرمول هم ارزي جرم و انرژي ) از = 𝑚𝑐2 در هر ثانیه ،)
4/4 × به تابش تبديل گرم از جرم خورشید وکیل 109

میلیون درجه  65حدود  خورشیددماي داخلي  .شودمي
نور  . انرژيي که بدين ترتیب به شکل[6] سانتیگراد است

 وات6621 حدود رسدبه ما مي فرابنفش و فرو سرخ ، مرئي
 تابشي خورشیدي شار گیرياندازه با . [2] بر متر مربع است

 از انرژي کل دريافتي قدرت توانمي زمین جو باالي در
1/8 حدود اين مقدار. کرد محاسبه را خورشید ×  مگا 1011

 رسدنمي زمین سطح به انرژي اين تمام البته. [6] است وات
 اتمسفر هاياليه جذبمنعکس و بخشي  آن از مقداري

هاي از نیازتواند بخشي مي ،ديانرژي خورشی .شودمي
 ،هاي صنعتي و شهري تامین نمايدخشب جوامع را در

از انرژي خورشید روي زمین را بتوان  6/1اگر تنها % چنانچه

 9111بديل کرد، تانرژي الکتريکي بازده  61به با حدود %
تر از توان تولید کرد که چهار برابر بیشگیگا وات توان مي

 .[9رفي سالیانه در مقیاس جهاني است ]انرژي مص
دريافتي در مکاني روي سطح زمین در طول میزان تابش 

دوره زماني مشخص با توجه به ويژگي هاي مکاني، فضايي، 
دمايي و فاکتورهاي هواشناسي، مانند پستي و بلندي، عرض 

هوا، تغییر  جغرافیايي، ساعات آفتاب، رطوبت، بارش و دماي
ترين کشورهاي جهان از کشور ايران يکي از مناسبکند. مي

باشد به طوري دريافت انرژي تابشي خورشیدي مي ننظر میزا
 2311که بر اساس برآوردها ايران به طور متوسط بیش از 

در اکثر نقاط  عبارت ديگره بساعت آفتابي در سال دارد. 
بايد با  بنابراين .[4] روز آفتابي داريم 911کشور بیش از 

به کشور، برنامه ريزي هاي الزم  موجود توجه به پتانسیل
توسعه  .صورت گیرد ظور بهره برداري از اين منبع انرژيمن

هاي مختلف انرژي خورشیدي و استفاده بهینه از سیستم
ها در کشور نیازمند در اختیار داشتن اطالعات تابش آن

اطالعات تابش خورشیدي  باشد.خورشیدي قابل اعتماد مي
سازمان کشور توسط اطلس تابش خورشیدي توسط 

تواند پتانسیل تهیه و نتايج اين اطلس مي (ساناهاي نو )انرژي
  واقعي کشور را در استفاده از انرژي خورشیدي مشخص کند.

مديريت سرزمین و استفاده بهینه از آن موضوع مهم 
دلیل اهمیت منابع طبیعي و ه ديگري است که امروزه ب

ا مد نظر دولتمردان و متخصصان هاستفاده درست از آن
بر اين است که براي رسیدن به اهداف توسعه  باشد. اعتقادمي

هاي زيست محیطي ترين ريسکپايدار و منابع اقتصادي با کم
انتخاب مکان درست جهت احداث و ايجاد صنايع بسیار 
اهمیت دارد. تعیین مکان مناسب براي احداث نیروگاه، 
نیازمند شناسايي دقیق معیارهاي فني، اکولوژيکي و اقتصادي 

هاي ر آنها ماهیت مکاني دارند. در اغلب پروژهه اکثاست ک
هاي وان اکولوژيکي و براي ترکیب اليهيابي يا بررسي تمکان

افزارهاي مختلف سیستم اطالعات جغرافیايي اطالعاتي از نرم
 GIS 6استفاده مي شود. قابلیت سیستم اطالعات جغرافیايي

ه و در ذخیره سازي، بازيابي، بهنگام سازي، پردازش، تجزي
تحلیل و نمايش اطالعات مکاني، استفاده از آن را به عنوان 

هدف از نگارش اين نمايد. ید و کارآمد مطرح ميحلي مفراه
هاي است که بايد در ساخت نیروگاه مقاله شناسايي شاخص

هاي خورشیدي در ايران، با توجه به شرايط آب و هوايي و 
عوامل مؤثر در شناسايي مکاني آن، بايد در نظر گرفت. 

ها و مکانیابي نیروگاه خورشیدي و تعیین درجه اهمیت آن
با استفاده از مقاالت معتبر استفاده از سامانه اطالعات مکاني 
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هاي داخلي و خارجي صورت خواهد منتشر شده در ژورنال
 پذيرفت و دسته بندي شده ارائه خواهد گرديد. 

 پیشینه تحقیق -2

با عنوان که اي [ در مقاله5] (6935يوسفي و حافظ نیا )
 در برق تولید جهت خورشیدي انرژي سنجي پتانسیل

فرآوري همايش  ايران که در شرق جنوب اقیانوسي هايکرانه
هاي اقیانوسي وپولیتیکي توسعه در کرانهپتانسیل هاي ژئ

از روش فازي  ،ه نمودندمهر ارائ 22جنوب شرق ايران در تاريخ 
مناسب براي استفاده تجهیزات هاي براي انتخاب مکان

 افزارهاي نرم در هاداده خورشیدي استفاده کردند. تمامي
 قرار پردازش مورد و سازي آماده جغرافیايي اطالعات سیستم
 از استحصال قابل الکتريکي انرژي توان کل نهايت، در. گرفتند

 از نشان که گرديد محاسبه منطقه در مناسب هايمکان
 در ايران شرق جنوب اقیانوسي هايکرانه باالي پتانسیل

 موتور تواندمي که است تجديدپذير هايانرژي از منديبهره
 منطقه اجتماعي و اقتصادي صنعتي، توسعه جهت محرکي
،  جهت 6در اين تحقیق، معیارهاي جدول  .باشد مکران

دوده مطالعاتي ارائه مشخص کردن میزان مطلوبیت اراضي مح
نامناسب، مناطقي هستند که در توابع فازي ؛ مناطق شده است

یلي خوب توسط ارزش صفر خواهند داشت. مناطق خوب و خ
گذاري اي، بین مقدار صفر تا يک ارزشتوابع خطي و ذوزنقه

مکان  اي[، در مطالعه1( ]6935احمدي و همکاران ) شوند.مي
مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدي با توجه به معیار و 

اقلیم )دما، تابش، بارش، ساعت آفتابي، تبخیر(،  هايگزينه
توپوگرافي )ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از گسل(، محیط 

ها( و محیط انساني )محدوده زيست )کاربري اراضي، رودخانه

ها( در محیط سیستم اطالعات جغرافیايي و مدل مسکوني، راه
اين تحقیق  در. اندرا تعیین کرده سلسله مراتبي در استان ايالم

بر اساس نقش و اهمیت اين فاکتورها آمار هر کدام از پارامترها 
و نقشه هر ه افزار اکسل مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتدر نرم

و وزن هر کدام از  هتهیه گرديد GIS طیکدام از معیارها در مح
تعیین  AHP معیارها با روش فرآيند سلسله مراتبي

براي مدلسازي و تلفیق  ArcGIS زاراف. از محیط نرماستهگرديد
و نقشه احداث نیروگاه خورشیدي در چهار  هها استفاده شدداده

کالس مختلف )ضعیف، متوسط، خوب و خیلي خوب( به 
هايي که در پهنه است کهه. نتايج نشان داداستهدست آمد

منطقه با توان خیلي خوب شناسايي شدند مساحتي حدود 
که  اندهبه خود اختصاص دادند متر مربع را 6561162511

ها جهت مکان مناطق جنوبي و غربي استان ايالم بهترين
 نشان همچنین نتايح. هستند خورشیدي نیروگاه احداث

 سیستم يک عنوان به جغرافیايي اطالعات سیستم که استداده
 مدل مراتبي سلسله تحلیل فرآيند و گیريتصمیم پشتیباني

 مکان انتخاب در مکاني هايداده مدلسازي در پذيريانعطاف
 .رشیدي استخو نیروگاه مناسب

[، در پايان نامه 2( ]6939آقايي ) شیخ پیام 
 و سنجيکارشناسي ارشد خود با عنوان امکان

 مالحظات با خورشیدي هاينیروگاه احداث سنجيپتانسیل
مرکزي، به  استان در محیطي زيست و اقتصادي فني

بررسي استفاده از انرژي تجديدپذير خورشیدي و بهره 
برداري از آن با توجه به مالحظات فني، اقتصادي و زيست 
محیطي مي پردازد. براي شناسايي مکان هاي مناسب از 

يابي استفاده شده است که روش هاي معمول و رايج مکان
 خالصه شده، استفاده شده است:  6جدولدر 

 [5] معیارهاي مکانیابي نیروگاه خورشیدي براي تهیه نقشه هاي فازي -6جدول

 تابع مناطق خیلی خوب مناطق خوب مناطق نامناسب پارامترهای محدودیت

 خطي -فازي  درصد 9کمتر از  درصد 61تا  9بین  درصد 61بیشتر از  شیب زمین

 متر 511کمتر از  گسل هاي اصلي 
 6متر تا  511بین 

 کیلومتر
 خطي -فازي  کیلومتر 6بیشتر از 

 خطي -فازي  کیلومتر 5بیشتر از  کیلومتر  5تا  2بین  کیلومتر 2کمتر از  ساحل دريا

 مناطق شهري
کیلومتر و  2کمتر از 

 کیلومتر  45بیشتر از 
 ذوزنقه اي –فازي  کیلومتر 21تا  2بین  کیلومتر21بیشتر از 

 مناطق روستايي
متر و  511کمتر از 

 کیلومتر 61بیشتر از 
 کیلومتر 2بیشتر از 

 2متر تا  511بین 

 کیلومتر
 ذوزنقه اي –فازي 

 خطي -فازي  متر 2111بیشتر از  متر 2111تا  511بین  متر 511کمتر از  رودخانه هاي دائمي 

کاربري زمین )جنگل و 

فضاي  سبز، زمین هاي 

 ها(کشاورزي، تاالب 

 خطي -فازي  متر 2111بیشتر از  متر 2111تا  511بین  متر 511کمتر از 
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 پژوهشي [،1] (6932) طاوسي تقي و موقري علیرضا - 

 براي مستعد نقاط مکانیابي و بندي پهنه هدف با

 هايفراسنج بر تکیه با خورشیدي صفحات استقرار

. اندداده انجام بلوچستان و سیستان استان در اقلیمي

 آفتابي ساعات مجموع هاياليه ابتدا تحقیق اين در

 روزهاي تعداد سال، در ابري روزهاي تعداد ساالنه،

 ساالنه میانگین غباري، و گرد روزهاي تعداد باراني،

 به ساالنه بارندگي مجموع و ارتفاع نسبي، رطوبت

 تابش میزان بر موثر اقلیمي عوامل ترينمهم عنوان

 ادامه در. اندشده تولید GIS محیط در خورشیدي

 هم با وزني همپوشاني مدل طريق از هااليه اين

 استقرار جهت مناسب هاي پهنه و شده تلفیق

سیستان و بلوچستان  استان در خورشیدي صفحات

 .استگرديده تهیه

 [، در3( ]6932و همکاران ) حسنعلي فرجي سبکبار -

ي شناساي ابرا در رابطـه  يجـامع همطالع يپژوهش

تعد و با پتانسیل باال براي احداث سمناطق م

. اندکرده هاي فتوولتائیک در ايـران ارائـهنیروگاه

پس از تعیین  نخستپژوهش، در گام  اين براي انجام

مؤثر در  مورد بررسي، معیارهايه محدود

کمک مطالعات پیشین و روش  سنجي بهپتانسیل

روش  . در گـام بعـد، ازاستهدلفي استخراج شـد

سازي ساختار شبکه و از مدل  ديمتل براي پیاده

معیارها  دهي اي نیز، براي وزنفرايند تحلیل شبکه

ابتکاري فرا . در ادامه، روش استهاستفاده شد

SAW-FIS و با ه شـدکار گرفتهبراي تلفیق نتايج به

هاي درصد، پتانسیل کلیة خشکي 84دقت حدود 

شناسايي  براي احداث مزارع فتوولتائیک موردايران 

 . استهقرار گرفت

ي که در تحقیقدر  [،61( ]6936يوسفي و همکاران ) -

از با استفاده  استنشريه انرژي ايران چاپ شده

هاي تصمیم گیري چند معیاره جهت انتخاب و روش

به عنوان  GISهاي پیشنهادي و بندي مکاناولويت

اطالعات مفید و ، هاابزاري قوي جهت پردازش داده

مورد نیاز را براي مديريت بهینه منابع و امکانات 

. در اين راستا، پس از انتخاب اندکرده جمع آوري

نطق فازي پارامتر هاي مورد نیاز جهت مکانیابي، از م

دهي به مناطق و تولید به عنوان روشي جهت ارزش

با  توسط نیز در انتها .استهه گرديدنقشه ها استفاد

هاي گزينه Fuzzy TOPSISروش  استفاده از

بندي شده و بهترين مکان جهت پیشنهادي اولويت

 .استهاحداث نیروگاه شناسايي گرديد

 
 [2خالصه روش گردآوري، آماده سازي، و اجراي روش مطالعه ] -6شکل

که در پژوهشي  ،[66] (6931)دياري و همکاران نفاس

اند، به پتانسیل سنجي در همايش ژئوماتیک ارائه کرده

استان خوزستان به لحاظ اقلیمي جهت يافتن منطقه يا 

باال براي احداث نیروگاه  مناطق مستعد و داراي پتانسیل

اند. در اين تحقیق در ابتدا به بررسي خورشیدي پرداخته

پرداخته شده و با تلفیق  عوامل مؤثر بر انرژي خورشیدي

مناطق مستعدتر در استان خوزستان  GIS آنها در محیط

اند. اين هدف با تحلیل ساعات آفتابي به شناسايي شده

عنوان مهمترين پارامتر در بهره برداري از انرژي 

آفتابي شامل  خورشیدي و پارامترهاي مؤثر بر ساعات

ابرناکي، روزهاي گرد و خاک، رطوبت نسبي، ارتفاع و 

نهايتاَ نقشه هاي  تحقق يافت GIS  حیطبارش ساالنه، در م

زن دهي شده و با تلفیق تهیه و و GISمربوطه در محیط 

دهنده شاننهايي که ن به روش وزني، نقشهمذبور هاي نقشه

برداري از انرژي مناطق با پتانسیل مناسب جهت بهره
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اساس شهرهاي  است.  بر اينخورشید است به دست آمده

ملک و منطقه کوچکي از شوشتر به بهبهان، رامهرمز و باغ 

عنوان مناطق مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدي 

  است.پیشنهاد شده

در پژوهشي به  ،[62] (6931)نیا شعباني وجهرمي 

 اند.پرداختهايي نیروگاه خورشیدي شیراز مدلسازي و شناس

مقاله نیروگاه خورشیدي معرفي و عملکرد سیکل  اين در

. در سیکل روغن استهشد مزرعه کلکتور آن تحلیل روغن و

به انرژي گرمايي و سیکل بخار نیروگاه که  خورشیديانرژي 

 کند.، تولید برق ميباشدمي بر مبناي بخار فوق اشباع

کارشناسي ارشد خود نامه (، در پايان6915)مقصودي 

هاي خورشیدي با استفاده از يابي نیروگاهبا عنوان مکان

ها روش هاي تحلیل چندگانه از روش تحلیل پوشش داده

پتانسیل باالي  دهندهتفاده کرد. نتايج اين پژوهش نشاناس

 .استهشهرهاي يزد، شیراز و بیرجند بود

 ،[69] (6912) الدي دهقيفو و ابراهیمي قوام آبادي

کاربرد انرژي خورشیدي به عنوان يک انرژي به بررسي 

زيست و نقش آن در تجديدپذير و سازگار با محیط

اين پژوهش  اند. درپرداختهبرد اهداف توسعه پايدار پیش

مصرف روز افزون منابع محدود محققان اعتقاد دارند که 

زيست، هاي فسیلي و تأثیر مخرب آنها بر محیطسوخت

پذير هاي تجديدتوجه جهانیان را به استفاده از انرژي

 است.معطوف ساخته

 براي رويکرد يک [،64( ]2161) 6انیس و جمیل

 توولتائیکف) SPV محل و بهینه اندازه شناسايي

 تولید متعدد هاي مکان) MLDG اساس بر( خورشیدي

 تلفات کاهش هدف با اولیه، توزيع سیستم در( پراکنده

 .اندنموده ارائه ولتاژ پروفیل بهبود و توان

 ابزار ترکیب نتیجه [،65] (2165) همکاران و 2تاهري

 گیري تصمیم روش و( GIS) جغرافیايي اطالعات سیستم

 مناسب مکان شناسايي و ارزيابي در( MCDM) معیاره چند

 .اندکرده ارائه را تجديدپذير انرژِي هاي پروژه جهت

 با ايمقاله [،61] (2169) 9میاتاکه و فوتراتاناساک

 کلي انتشار هايهزينه و سوخت رساندن حداقل به هدف

 هر در خورشید تابشي انرژي گرفتن نظر در با سیستم

 اندازه و مطلوب محل مقاله اين در. اندکرده ارائه منطقه

 چند سازيبهینه الگوريتم از استفاده با خورشیدي مزرعه

                                                           
1 Majid Jamil and Ahmed Sharique Anees 
2 Meryem Tahri 
3 Prakornchai Phonrattanasak  and Masafumi Miyatake 

 مطالعه نتايج. استشده ارائه را( MBO) عسل زنبور هدفه

 مزرعه مطلوب موقعیت شده ارائه روش که دهد مي نشان

 آلودگي و سوخت هزينه حداقل با را خورشیدي

 .کندمي مشخص زيستمحیط

، در پژوهشي [62] (2166) 4همکارانرادمي و 

هاي حرارتي خورشیدي را در غرب آفريقا يابي نیروگاهمکان

اند. نتیجه مقاله حاضر از ارزيابي پتانسیل انجام داده

جهت تولید الکتريسیته در  هاي حرارتي خورشیدينیروگاه

 6هاي انجام شده فقط %رسييقا اين است که در برغرب آفر

از لحاظ همه معیارها مناسب هستند و از مساحت منطقه 

گیگاوات توان  21.61براي منطقه غرب آفريقا داراي حدود 

هاي شلجمي بشقابي ظاهري جهت برق توسط تکنولوژي

ها هستند. در ضمن بايد وضعیت زيست پذيري اين نیروگاه

 از جهت اقتصادي در منطقه بررسي شود.

 ، در[61] (2161) 5عبدالهادي و رستم مملوک

اند پژوهشي به بررسي منابع انرژي پرداخته و بیان داشته

که منابع امروزه منابع فسیلي غیر قابل اعتماد است و به 

علت گراني آن و افزايش میزان تقاضا بايد به سمت 

هاي خورشیدي در کوتاه مدت رو بیاوريم. آنها با انرژي

استفاده از منطق فازي انبوهي از داده ها را به مجموعه 

ري در آن راحت تر است کوچکي که قابلیت تصمیم گی

اند. بر اساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش تبديل کرده

هاي فتوولتائیک هزينه بر اساس منطق فازي فناوري

هاي خورشیدي دارند اما اين تري نسبت به استخربیش

ها امتیاز باالتري جهت تولید انرژي دارند. نیروگاه

فتوولتائیک در جهان رو به رشد هستند و به هاي فناوري

رغم هزينه باالي آن در حال گسترش هستند. استخرهاي 

تر بودن اين خورشیدي به رغم داشتن هزينه کمتر و ارزان

هاي فتوولتائیک انرژي از مزاياي کمتري نسبت به نیروگاه

 برخوردار هستند.

که در  ايمقاله، در [63] (2161) 1جیسون رانکي

با استفاده از  به چاپ رسیده، 2انرژي تجديدپذيره مجل

ند گیري چاطالعات جغرافیايي و سیستم تصمیمسیستم 

در ايالت معیاره فازي به بررسي منابع باد و خورشید 

است. در اين پژوهش با در نظر پرداختهکلرادو آمريکا 

ل، معیارهاي زيست محیطي، حمل و نق گرفتن

                                                           
4 E.W. Ramde, Y. Azoumah, A. Rungundu و    G. Tapsoba 
5 Abdulhadi and Rustum Mamlook 
6 Jason R. Janke 
7 Renewable Energy 
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ها، منابع آب و مناطق ، جنگلريزي، مديريت تلفاتبرنامه 

کشاورزي و مسکوني و با در نظر گرفتن خطرات طبیعي 

به بررسي عامل تعیین مناطق با پتانسیل باالي انرژي 

خورشیدي و باد و همچنین معرفي مناطق مناسب جهت 

گیري ي و خورشیدي با استفاده از تصمیماحداث مزارع باد

 .پردازدميچند معیاره 

 های خورشیدینیروگاه -3

دسته  1به  هاي خورشیدي نیروگاهبه طور کلي 

 :[21]گردند بندي ميتقسیم

 1فتوولتائیک های سیستم -3-1

بش نور و بدون استفاده از اي که در اثر تابه پديده

هاي محرک الکتريسیته تولید کند، پديده مکانیزم

ستفاده کند، فتوولتائیک و به هر سیستمي که از اين پديده ا

هاي فتوولتائیک يکي گويند. سیستمسیستم فتوولتائیک مي

کنون باشد و تاهاي نو ميترين کاربردهاي انرژياز رايج

وات تا  5/1هاي مختلف )هاي گوناگوني با ظرفیتسیستم

است. اندازي شدههان نصب و راهچند مگا وات( در سراسر ج

هر روزه ها ان و عملکرد اين سیستمبا توجه به قابلیت اطمین

شود. از سري و موازي ها افزوده ميبر تعداد متقاضیان آن

به جريان و ولتاژ قابل توان هاي خورشیدي ميکردن سلول

هاي يافت. در نتیجه به يک مجموعه از سلول قبولي دست

شود. فتوولتائیک گفته مي 2سري و موازي شده صفحه

ود. شه ميها عموما از سیلیسیوم تهیلامروزه اين گونه سلو

شود که در مورد نیاز از شن و ماسه تهیه مي سیلیسیوم

 شود.کويري ايران به فراواني يافت مي مناطق

 
 فتوولتائیک سیستم -2شکل

                                                           
1 Photovoltaic 

2 Panel 

 3های سهموی خطینیروگاه -3-2

هاي حرارتي خورشیدي از نوع سیستم کلکتور یروگاهن
هاي موازي و طوالني از متمرکز سهموي خطي شامل رديف

نعکاسي باشند. بخش متمرکز کننده شامل سطوح اها ميکننده
هاي شیشه اي تشکیل شده و سهموي است که از جنس آينه

گیرند. دريافت کننده از يروي يک مادۀ سازه نگهدارنده قرار م
که بوسیله هاي جاذب با پوشش مخصوص تشکیل شده لوله

رار طول خط کانوني ق شوند و درشیشه پیرکس پوشانده مي
هاي انتهايي روي دو کننده در قسمتبخش دريافت. گیرندمي

هاي اصلي اند که اين مجموعه روي تیرکگاه، قرار گرفتهتکیه
ها تک سیستم رديابي خورشید در اين دستگاه .سازه سوار است

گیرد. ي خورشید از شرق به غرب انجام ميمحوره بوده و ردياب
در تمام مدت رديابي بر روي گونه اي که پرتورهاي خورشید هب

لوله هاي جاذب منعکس شوند. يک سیال انتقال حرارت روغن 
میان لوله هاي جاذب  درجه سانتیگراد از 411با دماي حدود 
هاي حرارتي آب را به باشد و روغن داغ در مبدلدر جريان مي

بخار تبديل و بخار سوپرهیت طي عبور از توربین ژنراتور، انرژي 
ها با ذخیره حرارت کند. اين نوع نیروگاهتولید ميالکتريکي 

قابلیت تولید برق را حتي در مواقعي که خورشید غروب نموده 
 .است را دارا هستند

  4کننده مرکزیهای دریافتنیروگاه -3-3

 هايي استاي از آينهاين سیستم شامل مجموعه
طور جداگانه انرژي خورشید را ه )هلیوستات( که هر يک ب

کنند. انرژي برج دريافت کننده مرکزي منتقل ميمتمرکز و به 
است حرارتي که در روي يک برج نصب شدهتوسط يک مبدل 

جا آب به بخار شود. در آنشود جذب ميو گیرنده نامیده مي
هیت تبديل شده و اين بخار توربین ژنراتور را که در پائین سوپر

 .نمايدآورده و تولید برق مي ده به حرکت دربرج نصب ش

 
 مرکزي کننده دريافت نیروگاه -9شکل

                                                           
3 Parabolic Trough 
4 Central Receiver Systems 
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  1های بشقابک سهموینیروگاه -3-4

پرتوهاي خورشید تابیده شده بر روي سطح متمرکز 

که شود. براي اينون آن جمع ميندر کا کننده سهموي

چنین سیستمي پر بازده باشد الزم است که اين 

طرف خورشید رديابي شود و در ههمواره بگردآورنده 

در اين . نتیجه به يک مکانیسم رديابي دو محوره نیاز دارد

شود سیستم، نور خورشید در يک نقطه کانوني متمرکز مي

و يک موتور استرلینگ انرژي حرارتي اين تشعشع تمرکز 

کند و به کمک يک يافته را به انرژي مکانیکي تبديل مي

 .گرددن انرژي مکانیکي، الکتريسیته تولید ميآلترناتور از اي

 2های دودکش خورشیدینیروگاه -3-5

نیروگاه دودکش خورشیدي، يک نیروگاه خورشیدي 

است که از ترکیب کلکتورهاي هواي خورشیدي و برج هدايت 

کند کننده هوا براي تولید جريان هادي القائي هوا استفاده مي

اي فشار و در هاي پلهینو اين جريان هوا موجب چرخش تورب

 .شودنهايت تولید برق توسط ژنراتور مي

 
 نیروگاههاي دودکش خورشیدي -4شکل

  3کلکتورهای فرنل هاینیروگاه -3-6

ها از کلکتور فرنل براي متمرکز در اين گونه نیروگاه

در  شود.کردن نور خورشید روي لوله گیرنده استفاده مي

هاي سهموي خطي، کلکتورها اين نیروگاه همانند نیروگاه

شوند. و در جهت شمال جنوب نصب مي به صورت خطي

کلکتورهاي آن تعداد زيادي آينه تخت با پهناي کم و 

گیرند. زاويه هستند که کنار هم ديگر قرار مي طول زياد 

صورتي است که بازتاب نور هگیري هر کدام از آينه ها بقرار

                                                           
1 Parabolic Dish 
2 Solar Chimney 
3 Fresnel Collector 

در  کنند. تمرکز خورشید را روي بخش دريافت کننده م

بخش دريافت کننده يک بازتاب دهنده ثانويه از نوع جفت 

ها را جمع آوري کرده و سهموي قرار دارد که بازتاب آينه

لوله گیرنده سیال با گرم شدن  .تاباندروي لوله گیرنده مي

هاي خورشیدي از نیروگاهعملکرد  شود.داخل آن گرم مي

باشد در سیستم هاي اين دست ممکن است به دو صورت 

متدوال سیال عامل داخل لوله گیرنده روغن است که پس 

هاي حرارتي منتقل شده و سپس از داغ شدن به مبدل

در نوع ديگر که نوع بخار اما  .شودموجب تولید بخار مي

صد شود طول کلکتورها بیش از يکنامیده مي 4مستقیم

وارد  باشد. از يک طرف لوله دريافت کننده آبمتر مي

شود و نیازي به شده و از طرف ديگر بخار خارج مي

  هاي جانبي اضافي نیست.سیستم

  رزمینسارزیابی توان یا  مکان یابیفرایند  -4

 و فضايي استعدادهاي که است فعالیتي يابيمکان

 و امکان کندمي شناسايي را شده مطالعه محدوده غیرفضايي

 .آوردمي فراهم را خاص کاربري براي مناسب مکان انتخاب

 -محیطي، اجتماعيهاي زيستهر مکان با توجه به شاخص

از طرف  هايي است.ها و تواناراي پتانسیلاقتصادي و فني د

ديگر، هر کارکرد و کاربري نیاز به شرايط خاصي دارد. 

 هاشاخص بايد نظر مورد کارکرد نوع به بسته بنابراين،

 آن به توجه با مکان توان تا شوند تعیین معیارهايي يا

 کاربرد نوع به بسته معیارها و هاشاخص شود. اين بررسي

 مکان انتخاب جهت در هاآن همه اما هستند، متفاوت

 به نیاز هاشاخص اين از شوند؛ استفادهمي همسو مناسب

 به دستیابي و دارد مکان از کامل و صحیح اطالعات داشتن

 .است جامع و گسترده تحقیقات نیازمند اطالعات
تأثیرات فضا بر  عهيابي، عبارت است از مطالتئوري مکان

دانش  هاي اقتصادي، و بخشي از بدنهیتروي سازمان فعال

هاي مختلف يا تخصیص منابع مختلف گزيني فعالیتمکان

. در همین راستا، رسیدن به تعامل فضايي مطلوب است يبرا

که براساس کند گزيني صنعتي، کوشش ميتئوري مکان

گزيني صنعتي، قوانین واقعیات موجود و عوامل اصلي مکان

گزيني عمومي را ارائه دهد که ساختار موجود مکان

ي مکان بهینه هاي صنعتي را تبیین کرده و ياتفعالی

فعالیت يا واحد صنعتي را مشخص نمايد. همچنین، تئوري 

                                                           
4 Direct steam 
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و  آن است که چگونگي ارتباط عوامل گزيني صنعتي برمکان 

گزيني صنايع را روشن کرده و به متغیرهاي مؤثر بر مکان

سؤال مربوط به بهترين محل استقرار فعالیت صنعتي در 

توان شرايط معین پاسخ دهد. بنابراين، در حالت کلي مي

هاي مکاني برآن است که چگونگي ارتباط گفت تئوري

يابي را روشن نموده و به عوامل و متغیرهاي مؤثر بر مکان

ها در شرايط ؤال مربوط به بهترين محل استقرار فعالیتس

ان ديگر و که اين امر از مکاني به مک معین پاسخ دهد

 .[26] تواند متفاوت باشدکشوري به کشور ديگر مي

  در ایران ارزیابی توان اکولوژیک -5

 و نیسرزم يعیطب منابع از ياصول و نهیبه يبرداربهره

( يکياکولوژ) يعیطب توان اساس بر ياراض يکاربر يدهسامان

 بيتخر از يریجلوگ ط،یمح تيريمد در يمهم نقش آن،

 توان يابيارز. دارد داريپا توسعه يراستا در ستيزطیمح

 ياراض نهیبه يها يکاربر نییتع يهاروش از يکي يکياکولوژ

 که يطیمحستيز يهاگاني نقشه هیته با ابتدا آن در که است

 خاک ب،یش جهت ب،یش ،يارتفاع طبقات يهانقشه قیتلف از

 لیتحل و هيتجز با سپس و ديآ يم بدست ياهیگ پوشش و

 توان ن،یسرزم يکياکولوژ داريناپا و داريپا عوامل يستمیس

 يهاسامانه از استفاده با. گردديم يابيارز ها،يکاربر انواع

 حوزه يطیمح ستيز يهاگاني نقشه ، ييایجغراف اطالعات

 و الزم يها نقشه قیتلف از پس و هیته ها واحد زیآبخ يها

 ،ياضير يها مدل سهيمقا از استفاده با هاآن شدن بهنگام

 يشهر توسعه ،يجنگلدار ،يمرتعدار ،يکشاورز يهايکاربر

 و يپروريآبز گسترده، تفرج متمرکز، تفرج ،ييروستا و

 يکياکولوژ توان ،يطیمحستيز يهاگاني با حفاظت

 از پس. شونديم يبند طبقه و يابيارز بورذم يواحدها

 نيبهتر انتخاب يبرا ها،يکاربر يکياکولوژ توان يابيارز

 نییتع ها،يکاربر يدهسامان و نیسرزم واحد در هانهيگز

 توان طبقه يهانقشه و رديپذيم انجام ها يکاربر تياولو

چنانچه هدف تعیین مکان  .گردديم هیته مختلف يکاربر

هاي خورشیدي باشد با مقايسه مناسب براي احداث نیروگاه

 شوند. ها انتخاب ميها، بهترين مکانمعیارها در کاربري

 یابیابزارهای مکان -6

ها و هاي خورشیدي نیاز به ابزاريابي نیروگاهبراي مکان

ها مانند براي مثال از انواع نقشه باشد.هاي گوناگوني ميداده

توپوگرافي، آمارهاي ماهانه و سالیانه اقلیمي و نقشه 

 شود. م تحقیق استفاده ميبراي انجا GISهمچنین نرم افزار 

هاي آماري نامههاي مورد نیاز از سالها و آمارداده

گردد. در مي سال اخذ 91مان هواشناسي براي مدت ساز

به  با توجه هاموقعیت ايستگاه GISمحیط نرم افزار 

شود ها به نقشه توپوگرافي اضافه ميمختصات جغرافیايي آن

گردد. براي تهیه نقشه و پايگاه داده مربوطه تشکیل مي

پارامتر با  هاي مربوط به هرهاي اقلیمي ابتدا اليهپارامتر

اي يابي و سپس يک وزن درون اليهاستفاده از روش درون

ندين کالس ب که هر اليه به چشود. بدين ترتیتعريف مي

دهي هر طبقه با توجه به اهمیت آن وزنبندي شده و طبقه

شود. سپس ه آن نیز تهیه ميمربوط ب فاکتور شده و نقشه

با مناطق  دهندهنهايي که نشانبراي به دست آوردن نقشه 

اي با توجه به اهمیت و ، يک وزن بین اليهباشدمي پتانسیل

سپس با تلفیق  ردد.گها اعمال مياثرگذاري هر يک از اليه

مناطق هم پتانسیل که نقشه دهي شده، هاي وزناليه

مناطق داراي پتانسیل باال جهت احداث نیروگاه  دهندهنشان

 آيد. باشد به دست ميمي

 هایابی و تلفیق الیهانواع مکان -7

است  GISدر  متداولهاي هدف از اين بخش ارائه مدل

 فاکتورهاي نقشه تواندهد که چگونه ميکه نشان مي

با هم تلفیق نمود. در حالت کلي  GISمختلف را در محیط 

توان به صورت فرآيند ترکیب يک را مي GISيک مدل 

 تهیههاي ورودي به کمک يک تابع به منظور سري نقشه

محیط فیزيکي، يک نقشه خروجي فرض نمود. اصول 

موقعیت حاکم بر محیطي، فني و اجتماعي اقتصادي زيست

در بیشتر  هاي دفن بهداشتي زائدات خانگي و صنعتي محل

شده  تر از آن است که بتوان از يک نظريه بیانموارد پیچیده

 استفاده نمود. ها يابي آنمکانبه طور رياضي براي 

ها که هاي تلفیق نقشهدر اين قسمت تعدادي از مدل

-هبها مکان يابيو در  هستند مناسب GISبراي اجراء در 

هاي مناسب جهت محل بررسي و مدلاند، رفته شدهکار گ

طور کلي اين ه گردد. بميدفن زائدات صنعتي تعیین 

 2کارشناسي و يا متکي بر دانش 6هاها متکي بر دادهمدل

 :هاي تلفیق نقشه عبارتند ازباشند. مدلمي

                                                           
1 data driven 
2 knowledge driven 
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  1بولین منطقمدل  -7-1

 اساس بر GIS مدل ترين شده شناخته و ترينساده

 هاينقشه روش اين در. باشدمي بولین منطقي عملیات

 و اشتراک) OR , AND عملگرهاي از استفاده با ورودي

 صورت به خروجي نقشه. شوندمي ترکیب( منطقي اجتماع

 نقشه از موقعیت هر ديگر عبارت به. باشدمي باينري نقشه

 و مزيت. گرددمي بیان يک و صفر صورت به خروجي

 فاکتورها کلیه است و آن سادگي و سهولت بولین  امتیاز

 مي ترکیب هم با مرحله يک و در هستند ارزش يک داراي

 تواننمي را خروجي نقشه در شده انتخاب و مناطق شوند

 .نمود مرتب  سازگاري قابلیت درجه اساس بر

  2های نشانگرمدل وزن -7-2

 از هاداده مجموعه ترکیب به گرنشان هايوزن روش

 ساير مانند روش اين در. پردازدمي احتماالت ديدگاه

 مدل توسط فاکتور هاينقشه نقشه، تلفیق هايروش

 تعیین از بعد. گردندمي تعیین کارشناسيدانش و مفهومي

 هايروش و موجود موفق هايمحل از استفاده با فاکتورها،

 اطالعاتي هاياليه باشند،بیز مي قانون بر مبتني که آماري

 موردنیاز فاکتور هاينقشه و وزندهي( فاکتورها) موردنیاز

 .گردندمي تهیه

  3مدل همپوشانی شاخص -7-3

به هر کالس از هر نقشه يک وزن در اين روش 

شود که سیستم شود. اين کار باعث ميمتفاوت منتسب مي

تر باشد. دراين روش به منظور دار کردن قابل انعطافوزن

ر )نقشه هاي چند کالسه( از وهاي فاکتتلفیق نقشه

 شود.( استفاده مي6)رابطه

(6) Sj =
∑wisij

∑wi

 

امین  jوزن  Sij ،امین نقشه iوزن  Wiدر اين رابطه 

امین کالس در نقشه  jوزن   Sjو  امین نقشه iکالس از 

باشد. روش همپوشاني شاخص امکان ترکیب ميخروجي 

مقايسه با هاي فاکتور را در قابل انعطاف پذيرتر نقشه

  .[22] سازندعملیات منطقي بولین فراهم مي

                                                           
1 Boolean Logical Model  
2 Weight of Evidence Method   
3 Index Overlay Models 

  4مدل منطق فازی -7-4

اي است که درجات يک مجموعه فازي مجموعه
[ اختیار 1و6] طور پیوسته ازتواند بهعضويت اعضاء آن مي
طور کامل توسط يک تابع عضويت که شود اين مجموعه به

شود. تابعي که شود مشخص مينشان داده مي  A (X)µبا 
[ به عنوان درجه 1و6] ، يک عدد از بازهXبه هر عنصر از 

دهد. نسبت مي Aعضويت آن عنصر در مجموعه فازي 

به عدد يک نشانگر تعلق بیشتر   A (X)µ نزديکي مقدار 
X  به مجموعه فازيA  و بالعکس نزديکي آن به صفر

بیان عضويت در  است. Aبه  Xدهنده تعلق کمتر نشان
حساسیت ، 5صورت درجات توابع عضويتعه فازي بهمجمو

ها و اشتباهات کارشناسي در تعیین حدها را به خطاي اليه
گیرد و کم کرده و اثرات تغییر پارامترها را نیز در نظر مي

از افت و از بین رفتن اطالعات که در روش بولین وجود 
هاي فازي، هر در مجموعه. ]29[کند دارد، جلوگیري مي

هاي عالم است و تنها درجه ي عضو تمام مجموعهعنصر
کند. لذا هاي مختلف فرق ميعضويت آن به مجموعه

هاي کالسیک که درجه عضويت يک برخالف مجموعه
عنصر به يک مجموعه صفر يا يک است، در اين حالت 

 .تواند هر عددي بین صفر و يک باشددرجه عضويت مي
 کردن فازي فرآيند در مورد نیاز رياضي توابع

 با. استآمده 2جدول در معیارها، به مربوط هاينقشه
 هايپیکسل از يک هر عضويت درجه روابط، اين از استفاده
 درجه. گرددمي محاسبه مطالعه هاي موردمحدوده
هاي هاي نقشهپیکسل از يک هر نسبي اهمیت عضويت،
  .کندمي مشخص پارامتر آن مبناي بر را رستري

 6ترکیب خطی وزندارمدل  -7-5

ترين تکنیک در تحلیل ارزيابي و اين روش رايج

ها است. اين تکنیک معیاره و مکانیابيگیري چند تصمیم

پذير و روش امتیازدهي نیز دهي جمعروش ساده وزن

شود و بر مبناي مفهوم میانگین وزني استوار نامیده مي

ا هاي معیاره. در اين روش پس از تعیین وزن]24[است 

استاندارد شده، از طريق ضرب کردن وزني نسبي در مقدار 

آيد. مقدار هر آن خصیصه يک مقدار نهايي بدست مي

 .کنندرا به وسیله رابطه زير محاسبه مي (Ai)آلترناتیو 

                                                           
4 Fuzzy Logic Models 
5 Membership Function 
6 Weighted Linear Combination  
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 (2) Ai= ∑Wj. Xij 

 jامین آلترناتیو در رابطه با  iمقدار  Xijدر رابطه باال 

نماد خصیصه است(،  jنماد آلترناتیو و  iامین ج مي باشد )

نشان داده شده است، که يک وزن  Wj با نماد  jو وزن 

هاي تمام طوري که مجموع وزنبهاستاندارد شده است. 

ها اهمیت نسبي شود. اين وزنها با هم برابر يک خصیصه

 دهند.هر معیار )خصیصه( را نشان مي

(9) wi = 1∑ 
 

 [5هاي خورشیدي ]روابط رياضي توابع فازي در مکانیابي نیروگاه -2جدول

 رابطه ریاضی تابع

,linear (𝑎 صعودی -خطی  𝑏) {

0               x ≤ a
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
   𝑎 < 𝑥 < 𝑏

1              x ≥ b

 

,linear (𝑎 نزولی -خطی  𝑏) {

1               x ≤ a
𝑥 − b

𝑎 − 𝑏
   𝑎 < 𝑥 < 𝑏

0              x ≥ b

 

,Trapezoidal (a ایذوزنقه b, c, d)

{
  
 

  
 

0               x ≤ a
x − a

b − a
   a < 𝑥 < 𝑏

1          b ≤ x ≤ c
d − x

d − c
    c < 𝑥 < 𝑑

0              x ≥ c

 

 

 های خورشیدی یابی نیروگاهمعیارهای مکان -8

گرديد هاي قبلي عنوان گونه که در قسمتهمان

هاي علمي زيادي در موضوع انتخاب ها و فعالیتپروژه

هاي خورشیدي در ايران مکان مناسب احداث انواع نیروگاه

است. و جهان انجام شده و مقاالت متعددي به چاپ رسیده

تالش نگارندگان بر اين بود تا با بررسي اغلب اين آثار و 

يک وحدت مقايسه با شرايط اقلیمي و اکولوژيکي ايران به 

رويه در مورد اجراي اين پروژه ها که اخیرا بعد از رفع 

اند در پیش شتاب بیشتري گرفته 6934تحريم ها در سال 

بگیرند و مدل مفهومي کاملي را ارايه نمايد. حاصل اين 

عبارت هاست. بتالش در جدول شماره يک خالصه شده

هاي يابي نیروگاهمعیارهاي اصلي مکان 9جدولديگر 

 دهد. رشیدي در ايران را نشان ميخو

در اين جدول هیچ اولويت بندي در مورد معیارهاي 

وضوع چه در عمل اين ماست. اگرصورت نپذيرفتهمکاني 

ر هر پروژه بسته به ها دبنديبايد صورت پذيرد ولي اولويت

که به نظر تواند متفاوت باشد. مثال با اينمحل پروژه مي

ترين نرژي دريافتي از آن مهمرسد تابش خورشید و امي

دلیل مقدار ثابت آن نقشه کامال ساده و همعیار باشد اغلب ب

بندي نحوه کالس 4گردد. جدولبا يک وزن وارد مدل مي

 دهد.ها را نشان ميآن هايمحدوديتها و اليه
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 هاي خورشیدي در ايران نیروگاهيابي در مکانها و داليل اهمیت آن معیارها -9جدول

 دلیل اهمیت  متغیر در الیه معیار زیر کالس کالس

 شکل زمین 

 ها و کاهش هزينه ارتفاع از سطح دريا ارتفاع

 درصد شیب زمین شیب عوامل امکان احداث 

 فیزيکي
 زمین شناسي

 و

 خاک شناسي

 تیپ سنگ شناسي و خاک شناسي  پايداري زمین 
 تامین امنیت و کاهش

 هاي بازسازي و تعمیرهزينه

 و کاهش گرد و غبار
 

 محل گسلها و معادن منطقه گسل و معدن

 
 مناطق و تپه هاي شني شنزار 

 پوشش گیاهي 

 و

 کاربري زمین

 جنگل
 محل و اطالعات توصیفي

 مناطق جنگلي،

 هاي زراعيباغات و زمین

 افزايش میزان

 دريافت انرژي

 خورشیدي
 

 باغ

 
 زمین زراعي

 عوامل
 

 درياچه و تاالبدريا، 

 اطالعات توصیفي منابع آبي و

 شناسايي نقاط سیل خیز،

 هاي اصلي و دائمي،رودخانه

 امحل باتالق ها و مرداب ه

 

 هايمحدوده بیولوژيکي

 آبي

 تامین امنیت مسیل

 
 سازه هاي نیروگاهي رودخانه

  
 باتالق و مرداب

 

 حفاظت از محیط زيست طبیعي گانه 4اطالعات توصیفي مناطق  مناطق حفاظت شده محیطيمحدوده زيست 

 هايمحدوده 

 جمعیتي

 محل و اطالعات توصیفي شهرها مراکز پر جمعیت

 و روستاها و مناطق مسکوني

 افزايش امنیت و جلوگیري

 از مشکالت زيبا شناختي

 
 مراکز کم جمعیت

 عوامل
 

 بزرگراه آزادراه و
 اطالعات توصیفي

 هاي اصلي، فرعيجاده

 آهنو خطوط راه

 سهولت در دسترسي به

 هايکاهش هزينه محل و

 حمل تجهیزات

 هاي محليراه هاي ارتباطيراه اقتصادي،

 اجتماعي
 

 راه آهن

 عوامل

 فني

 انتقال

 نیرو

 هايکاهش هزينه اطالعات توصیفي محل خطوط انتقال نیرو

 خطوط انتقال نیرو پست برق نیروانتقال 

 افزايش راندمان دريافت انرژي  میزان انرژي دريافتي از خورشید میزان تابش دريافتي انرژي دريافت

  
  هافرودگاه

 محل و اطالعات توصیفي فرودگاه

 آب بند، سد، پااليشگاه

 شهرکهاي صنعتي و کارخانجات

 منطقه مورد مطالعه

 

 هازيرساخت
 تاسیسات

 خاص

 بندها و سدهاآب
 تامین امنیت سازه و افزايش

 راندمان دريافت انرژي

 

و خطوط  هاپااليشگاه

  انتقال نفت و گاز

  
 هانیروگاه
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 [4]محدوديت  نقشه تهیه جهت خورشیدي هاينیروگاه مکانیابي مطلوبیت ها و محدوديت ها در -4جدول 

 نقشه محدودیت پارامتر
 مناطق نامناسب 

 (0کالس )

 مناطق مناسب 

 (1کالس )
 منبع

 x>2111  x<2111  25 (mنقشه محدوديت ارتفاع از سطح دريا )متر ارتفاع

 x>61  x<61  21 نقشه محدوديت درصد شیب منطقه )%( شیب

 x<6111  x>6111  22 (m) نقشه محدوديت فاصله از گسل اصلي گسل اصلي

 x<511  x>511  22 (m) نقشه محدوديت فاصله از گسل فرعي گسل فرعي

 x<6111  x>6111  22 (m) نقشه محدوديت فاصله از معادن فعال معادن فعال

 x<511  x>511  22 (m) نقشه محدوديت فاصله از معادن متروکه معادن متروکه

>x (day2kwh/m/نقشه محدوديت انرژي دريافتي ) میزان دريافت انرژي خورشیدي 5/4  x> 5/4  21 

 22 خارج از منطقه داخل منطقه نقشه محدوديت مناطق جنگلي و کشاورزي مناطق جنگلي و کشاورزي

 x<6111  x>6111  21 ،22 (mنقشه محدوديت فاصله از منابع آبي )متر دريا، درياچه و تاالب

 x<6111  x>6111  22 ،21 (mنقشه محدوديت فاصله از نقاط سیل خیز )متر مسیل

 x<511  x>511  22 ،21 (mنقشه محدوديت فاصله از رودخانه ها )متر هاي دائمي و فصليرودخانه

 x<6111  x>6111  22 ،21 (mنقشه محدوديت فاصله از باتالق و مرداب )متر باتالق و مرداب

 x<2111 x>2111 22 (m)مترحفاظت شده  مناطقنقشه محدوديت فاصله از  مناطق حفاظت شده

 x<611  x>611  22 (m) نقشه محدوديت مسیر خطوط انتقال نیرو خطوط انتقال نیرو

حداقل فاصله از خطوط انتقال نفت و 

 گاز
 x>511 x<511 22 (m) انتقال نفت و گاز نقشه محدوديت مسیر خطوط انتقال

 22 خارج محدوده محدودهداخل  اي و خشکيزار رودخانهنقشه محدوديت شن زار )ساحلي و غیر(شن

 x<2111  x>2111  21 ،22 (mنقشه محدوديت فاصله از حريم شهرها )متر محدوده شهر

 x<511  x>511  21 ،22 (mنقشه محدوديت فاصله از حريم روستاها )متر محدوده روستا

 x<2111  x>2111  21 ،22 (mنقشه محدوديت فاصله از راههاي اصلي )متر آزادراه ها و بزرگراه ها

 x<511  x>511  21 ،22 (mنقشه محدوديت فاصله از راههاي فرعي )متر 2راه آسفالته درجه 

 x<611  x>611  21 ،22 هانقشه محدوديت فاصله از کوره راه 9راه درجه 

 x<251  x>251  21 ،22 (mآهن )مترمحدوديت فاصله از خطوط راهنقشه  راه آهن

 x<2511 x>2511 21 ،22 (m)متر هاي محليفرودگاهنقشه محدوديت فاصله از  هاي محليفرودگاه

 x<6511 x>6511 21 ،22 (m)متر هاي نظاميفرودگاهنقشه محدوديت فاصله از  هاي نظاميفرودگاه

 25، 23 خارج از منطقه داخل منطقه هانقشه محدوديت بافر زير ساخت تاسیسات خاص

 

 گیری نتیجه -9

هاي تجديدپذير امري امروزه گسترش منابع انرژي

ترين، انرژي خورشیدي از پاکناپذير است. ضروري و اجتناب

هاي جهان است که ترين انرژيترين و ارزانقابل دسترس

خود بر  تري ازکماستفاده از آن اثرات سوء زيست محیطي 

مندي از اين منبع پاک بايستي براي بهره رد.گذاجاي مي

را در نظر گرفت.  يمتعددي در زمینه مکان و تکنولوژمسائل 

 هاتکنولوژياين و استفاده از براي نصب  انتخاب مکان مناسب

ترين مسائلي است که بايستي در مراحل اولیه يکي از مهم

ين منظور شناسايي معیارها و بررسي شود. براي اپروژه 

چنین شناسايي يابي و همهاي موثر در مکانخصشا

 هاي مکاني از اهمیت بسیاري برخوردار است.محدوديت
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تعدادي از مقاالت ارائه شده در  مطالعهدر اين مقاله با 

يابي ارائه شده و بررسي معیارهاي مکان يابيزمینه مکان

در انتخاب  کاربردي اصلي وهاي ، شاخصدر اين مقاالت

مکان مناسب جهت نصب سیستم هاي خورشیدي و 

و براي کشور  ها شناساييهاي آنهمچنین محدوديت

نتايج تحقیق نشان  است.شده ايران بومي سازي و ارائه

ترين معیارها براي اين موضوع در ايران، مهم که دهدمي

 ع،ارتفا نسبي، رطوبت خاک، و گرد ابرناکي، آفتابي، ساعات

نقشه پتانسیل خورشیدي، کاربري و نوع پوشش زمین، 

در  هاي دسترسي است.خطوط انتقال نیرو و جادهفاصله از 

ها در ها و داليل اهمیت آنکالس بندي معیارنهايت 

 معرفيهاي مربوط به هر معیار و ( و محدوديت6جدول )

اين است. آورده شده (2مناطق مطلوب در جدول )

اطالعات ديگر در نقشه هاي رقومي وارد  اطالعات به همراه

هاي روي هم گذاري شده و سپس با استفاده از مدل

گردد. مکان مناسب آن انتخاب مي  GISها در محیط نقشه
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استفاده از تصمیم گیري هاي چند معیاره جهت مکانیابي مناطق مستعد استقرار نیروگاه "(. 6936مجید سلطان محمدي، )  ]4[

 ، دانشگاه آزاد اسالمي.پايان نامه کارشناسي ارشد، "GISخورشیدي توسط سیستم اطالعات جغرافیايي 

 کرانه در برق تولید جهت خورشیدي انرژي سنجي پتانسیل"(. 6935حسین يوسفي، حامد حافظ نیا و فاطمه راضي آستارايي، )  ]5[

، همايش فرآوري پتانسیل هاي ژئوپولیتیکي توسعه در کرانه هاي اقیانوسي جنوب شرق ايران، "ايران شرق جنوب اقیانوسي هاي

 ، تهران.6935مهر  22

مکانیابي نیروگاه هاي خورشیدي با استفاده از داده هاي اقلیمي و سامانه "(.6935، )فريده عظیمي و جعفر مرشدي ،هدي احمدي  ]1[

 .6935، نشريه سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیايي در منابع طبیعي، بهار "اطالعات مکاني

 زيست و اقتصادي فني مالحظات با خورشیدي نیروگاههاي احداث جيسن پتانسیل و امکانسنجي"(.6939آقايي، ) شیخ پیام  ]2[

 انرژي، دانشگاه تهران. مهندسي رشته در ارشد کارشناسي نامه، پايان"مرکزي استان در محیطي

خورشیدي با تکیه  هاي هاي مستعد جهت استقرار پنل بندي مکان سنجي وپهنه امکان"( 6932طاوسي، ) تقي و موقري علیرضا  ]1[

، 6ه سال يکم، شمار، مجله پژوهشهاي برنامه ريزي و سیاستگذاري انرژي، "نهاي اقلیمي در استان سیستان و بلوچستا بر فراسنج

 .664-33صفحات ، 6932بهار 

سنجي اراضي  تناسب "(. 6932، )غدير عشورنژادو  کیان اشکان رحیمي، هادي پاک طینت مهدي آبادي، حسنعلي فرجي سبکبار  ]3[

هاي  پژوهش، "فازي در ايران وزني و استنتاج هساد کمک تلفیق سیستمهاي جمع منظور احداث مزارع فتوولتائیک به به

 .11-45، صفحات 6932زمستان ، 4ه شمار، 45 جغرافیاي طبیعي، سال

جهت  FTOPSIS کاربرد منطق فازي و"(. 6936) ،رضا ارجمندي وحسین يوسفي، يونس نورالهي، مجید سلطان محمدي   ]61[

 .4شماره  6936انرژي ايران دوره پانزدهم زمستان ، نشريه " GISمکانیابي نیروگاه خورشیدي با استفاده از

پتانسیل سنجي احداث نیروگاه هاي " (.6931) نوقابي، مقدم فتاحي صابري و مهدي رنگزن، عظیم اسفندياري، کاظم علي  ]66[

 31 ژئوماتیک ملي نمايشگاه و همايش هجدهمین، "GIS خورشیدي با بررسي پارامترهاي اقلیمي در استان خوزستان با استفاده از

 .ISPRS المللي بین انجمن II کمیته گردهمايي و

، "معرفي پارامترهاي مؤثر در ارزيابي سیستمهاي عملیات از راه دور"(. 6915، )حسین مهربان جهرمي و فريدون شعباني نیا  ]62[

 .692-666سال نهم، ص، 91فصلنامه آموزش مهندسي ايران، شماره 

کاربرد انرژي خورشیدي به عنوان يک انرژي تجديد پذير و سازگار با "(. 6912، )بهزاد فوالدي دهقي و لیال ابرهیمي قوام آبادي  ]69[

 .انسومین همايش بین المللي بهینه سازي مصرف سوخت در ساختم، "پیشبرد اهداف توسعه پايدار در محیط زيست و نقش آن

37

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/sunfact.html
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Goddard_Space_Flight_Center
http://www.newport.com/Introduction-to-Solar-Radiation/411919/1033/content.aspx
https://web.archive.org/web/20131029234117/http:/www.newport.com/Introduction-to-Solar-Radiation/411919/1033/content.aspx
http://girs.iaubushehr.ac.ir/?_action=article&au=537048&_au=%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://girs.iaubushehr.ac.ir/?_action=article&au=537048&_au=%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://girs.iaubushehr.ac.ir/?_action=article&au=537052&_au=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C
http://girs.iaubushehr.ac.ir/?_action=article&au=537052&_au=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C
http://girs.iaubushehr.ac.ir/?_action=article&au=537053&_au=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://www.ensani.ir/fa/35087/magazine.aspx
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7&queryWr=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7&queryWr=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D9%82%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D9%82%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/Papers-CECB03-0-10-Title-ASC-AI=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html


 

گاه
رو

 نی
ث

دا
اح

ي 
کان

ي م
ها

یار
مع

ر 
ي ب

ور
مر

ان
ير

ر ا
 د

ي
ید

رش
خو

ي 
ها

 

 [14] M. Jamil and A. S. Anees, “Optimal sizing and location of SPV (solar photovoltaic) based MLDG (multiple 
location distributed generator) in distribution system for loss reduction, voltage profile improvement with 
economical benefits,” Energy, vol. 103, pp. 231–239, 2016. 

[15] M. Tahri, M. Hakdaoui, and M. Maanan, “The evaluation of solar farm locations applying Geographic 
Information System and Multi-Criteria Decision-Making methods: Case study in southern Morocco,” 
Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 51, pp. 1354–1362, 2015. 

[16] P. Phonrattanasak, M. Miyatake, and O. Sakamoto, “Optimal location and sizing of solar farm on Japan 
east power system using multiobjective Bees algorithm,” 2013 IEEE Energytech, Energytech 2013, no. 1, 
2013. 

[17] E.W. Ramde, Y. Azoumah, A. Rungundu,  G. Tapsoba, (2011). “Solar Thermal Power Plants in West 
Africa: Site Selection and potential assessment”, April 2011. 

[18] Abdulhadi and Rustum Mamlook,(2010). “Evaluation of Solar Electric Power Technologies in Jordan” 
Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, Jan. 2010, pp. 121 – 128. 

[19] Jason R. Janke, (2010). “Multicriteria GIS modeling of wind and solar farms in Colorado”, Renewable 
Energy. 

 .http://www.suna.org.irسازمان انرژي هاي نو )سانا(،   ]21[

، دانشگاه تربیت "پژوهش موردي بوشهر .مکان گزيني فعالیت هاي صنعتي و تجاري در ايران" (.6921) ،هوشنگ رستم پور  ]26[

 مدرس.

[22] Bonham Carter, G. F., (1997), “Geographic Information System for Geoscientists: Modelling With GIS. 
Delta Printing Ltd" 

 .6921 ،هاي رقوميجزوه درس پايگاه داده ،محمديعلي عباس  ]29[

[24] Malczewski J., (1999). “GIS and Multicriteria Decision Analysis”. Willy and Sons. 

، بررسي اقتصادي نیروگاه هاي حرارتي خورشیدي در 6924معاونت امور انرژي، دفتر برنامه ريزي، گروه مطالعات اقتصادي،   ]25[

 مقايسه با ساير نیروگاه ها در کشور.

 تهران دانشگاه انتشارات سرزمین، آمايش شالوده ،6915 هفتم چاپ ،. مجید مخدوم  ]21[

[27] Janke. Jason R,( 2010), “Multicriteria GIS modeling of wind and solar farms in Colorado”, Renewable 
Energy 35, 2228-2234. 

[28] Coase, R., (1994), “The Problem of Social Cost”,  Reading in icroecomics3, ch. 33, p.p. 484-518. 

دفتر برنامه ريزي کالن برق و انرژي، وزارت نیرو جمهوري اسالمي ايران،  ،6912معاونت امور برق و انرژي، ترازنامه انرژي سال  ]23[

 .6913چاپ بهمن 

 

38




