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چکیده
اس

يکي از راههاي رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي در دنیاي امروز ،وجود يک منبع تولید انرژي پايدار ،مستمر و قابل
اعتماد است .در میان انواع انرژيهاي تجديدپذير ،انرژي خورشیدي به دلیل قابلیت تبديل مستقیم به برق و حرارت ،سادگي استفاده،
امکان ذخیرهسازي و بيپايان بودن آن بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاست ،به طوري که در چند دهه اخیر تحقیقات فراواني در مورد
سیستمهاي استفاده از انرژي خورشیدي در دنیا و ايران به انجام رسیدهاست .با توجه به پتانسیل ايران در زمینه انرژي خورشیدي و نیز
نیاز کشور به انرژيهاي تجديدپذير ،الزم است مکانیابي براي شناسايي مکانهاي مناسب براي استفاده از انرژي خورشیدي انجام گیرد.
امروزه انجام پروژه هاي مکانيابي صنايع از اصول و روشهاي ارزيابي توان اکولوژيک و آمايش سرزمین است .انجام اين پروژهها مستلزم
شناخت دقیق از تکنولوژيهاي موجود صنعتي و نیازمنديهاي محیطي دارد که در اصطالح توازن نیاز و توان گفته ميشود .در اين مطالعه
با بررسي مقاالت متعدد چاپ شده و با نگرشي جديد در زمینه انواع مکانيابيهاي صنعتي و انرژيهاي تجديدپذير ،معیارهاي اصلي و
کاربردي براي امکانسنجي و تعیین مکان بهینه استفاده از انرژي خورشید بررسي و براي کشور ايران بوميسازي و ارائه شده است تا
محققین بتوانند بر اساس آن بهترين مکانها را براي نصب انواع تجهیزات ،تاسیسات و نیروگاههاي خورشیدي استفاده نمايند تا هم سود
بیشتري کسب نمايند و هم در کاهش آلودگيهاي زيست محیطي سهیم باشند .نتايج تحقیق نشان ميدهد مهمترين معیارها براي اين
موضوع در ايران ،ساعات آفتابي ،ابرناکي ،گرد و خاک ،رطوبت نسبي ،ارتفاع ،نقشه پتانسیل خورشیدي ،کاربري و نوع پوشش زمین ،خطوط
انتقال نیرو و جادههاي دسترسي است.
واژگان کلیدی :انرژي خورشیدي ،مکان يابي ،معیارهاي مکاني
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 -1مقدمه
گسترش روزافزون جمعیت و روند صنعتي شدن
کشورهاي جهان باعث استفاده بیشتر از منابع انرژي ميشود.
پیشرفت تمدن صنعتي بشر تا حدود زيادي بر پايه انرژي بنیان
نهاده شدهاست و همچنان با پیشرفت بیشتر جوامع انساني نیاز
به انرژي رو به افزايش است .کشورهاي جهان از يک طرف به
دنبال منابع انرژي ارزانتر بوده و از طرف ديگر ملزم هستند تا
تولیدات و فعالیت هاي خود را در چهارچوبهاي تعیین شده
زيست محیطي به انجام رسانند .اين امر اهمیت توجه به انرژي
هاي تجديدپذير را بیشتر نشان ميدهد .انرژيهاي مختلف
داراي مزايا و معايبي از جنبه هاي مختلف هستند .انرژي هاي
فسیلي که بسیار مورد استفاده است از يک طرف در حال اتمام
بوده و از طرف ديگر به دلیل ايجاد آلودگي هاي زيست
محیطي استفاده از آن چندان به نفع جوامع انساني نميباشد.
مصرف انرژي الکتريکي به دلیل رشد جمعیت و باال رفتن سرانه
 ،توسعه بخش هاي صنعتي ،کشاورزي و  ...پیوسته در حال
افزايش بوده و تامین انرژي الکتريکي مورد نیاز مصرفکنندگان
مستلزم توسعه شبکه برق کشور همچنین احداث نیروگاه هاي
تولید برق تجديدپذير مي باشد.
تکنولوژي خورشیدي به دو دسته نیروگاهي و
غیرنیروگاهي تقسیم ميشود و داراي گستره وسیعي از
سیستم ها ميباشد .نیروگاههاي خورشیدي نیروگاهايي
هستند که منبع انرژي آن خورشید پاک و رايگان است.
خورشید يک راکتور هستهاي طبیعي بسیار عظیم است که
ماده در آن جا بر اثر همجوشي هستهاي به انرژي تبديل
ميشود .در هر ثانیه حدود  3/8 × 1026ژول انرژي به
صورت تابش از سطح خورشید خارج ميشود که با استفاده
از فرمول هم ارزي جرم و انرژي (  ،)𝐸 = 𝑚𝑐 2در هر ثانیه
 4/4 × 109کیلوگرم از جرم خورشید به تابش تبديل
ميشود .دماي داخلي خورشید حدود  65میلیون درجه
سانتیگراد است [ .]6انرژيي که بدين ترتیب به شکل نور
مرئي  ،فرو سرخ و فرابنفش به ما ميرسد حدود 6621وات
بر متر مربع است [ .]2با اندازهگیري شار خورشیدي تابشي
در باالي جو زمین ميتوان قدرت دريافتي کل انرژي از
خورشید را محاسبه کرد .اين مقدار حدود  1/8 × 1011مگا
وات است [ .]6البته تمام اين انرژي به سطح زمین نميرسد
مقداري از آن منعکس و بخشي جذب اليههاي اتمسفر
ميشود .انرژي خورشیدي ،ميتواند بخشي از نیازهاي
جوامع را در بخشهاي صنعتي و شهري تامین نمايد،
چنانچه اگر تنها  1/6%از انرژي خورشید روي زمین را بتوان

به با حدود  61%بازده انرژي الکتريکي تبديل کرد9111 ،
گیگا وات توان ميتوان تولید کرد که چهار برابر بیشتر از
انرژي مصرفي سالیانه در مقیاس جهاني است [.]9
میزان تابش دريافتي در مکاني روي سطح زمین در طول
دوره زماني مشخص با توجه به ويژگي هاي مکاني ،فضايي،
دمايي و فاکتورهاي هواشناسي ،مانند پستي و بلندي ،عرض
جغرافیايي ،ساعات آفتاب ،رطوبت ،بارش و دماي هوا ،تغییر
ميکند .کشور ايران يکي از مناسبترين کشورهاي جهان از
نظر میزان دريافت انرژي تابشي خورشیدي ميباشد به طوري
که بر اساس برآوردها ايران به طور متوسط بیش از 2311
ساعت آفتابي در سال دارد .به عبارت ديگر در اکثر نقاط
کشور بیش از  911روز آفتابي داريم [ .]4بنابراين بايد با
توجه به پتانسیل موجود کشور ،برنامه ريزي هاي الزم به
منظور بهره برداري از اين منبع انرژي صورت گیرد .توسعه
سیستمهاي مختلف انرژي خورشیدي و استفاده بهینه از
آنها در کشور نیازمند در اختیار داشتن اطالعات تابش
خورشیدي قابل اعتماد ميباشد .اطالعات تابش خورشیدي
کشور توسط اطلس تابش خورشیدي توسط سازمان
انرژيهاي نو (سانا) تهیه و نتايج اين اطلس ميتواند پتانسیل
واقعي کشور را در استفاده از انرژي خورشیدي مشخص کند.
مديريت سرزمین و استفاده بهینه از آن موضوع مهم
ديگري است که امروزه به دلیل اهمیت منابع طبیعي و
استفاده درست از آنها مد نظر دولتمردان و متخصصان
ميباشد .اعتقاد بر اين است که براي رسیدن به اهداف توسعه
پايدار و منابع اقتصادي با کمترين ريسکهاي زيست محیطي
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
است که اکثر آنها ماهیت مکاني دارند .در اغلب پروژههاي
مکانيابي يا بررسي توان اکولوژيکي و براي ترکیب اليههاي
اطالعاتي از نرمافزارهاي مختلف سیستم اطالعات جغرافیايي
استفاده مي شود .قابلیت سیستم اطالعات جغرافیايي 6GIS
در ذخیره سازي ،بازيابي ،بهنگام سازي ،پردازش ،تجزيه و
تحلیل و نمايش اطالعات مکاني ،استفاده از آن را به عنوان
راهحلي مفید و کارآمد مطرح مينمايد .هدف از نگارش اين
مقاله شناسايي شاخصهاي است که بايد در ساخت نیروگاه
هاي خورشیدي در ايران ،با توجه به شرايط آب و هوايي و
مکاني آن ،بايد در نظر گرفت .شناسايي عوامل مؤثر در
مکانیابي نیروگاه خورشیدي و تعیین درجه اهمیت آنها و
استفاده از سامانه اطالعات مکاني با استفاده از مقاالت معتبر
1 Geographic Information System
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 -2پیشینه تحقیق

اس

يوسفي و حافظ نیا ( ]5[ )6935در مقالهاي که با عنوان
پتانسیل سنجي انرژي خورشیدي جهت تولید برق در
کرانههاي اقیانوسي جنوب شرق ايران که در همايش فرآوري
پتانسیل هاي ژئوپولیتیکي توسعه در کرانههاي اقیانوسي
جنوب شرق ايران در تاريخ  22مهر ارائه نمودند ،از روش فازي
براي انتخاب مکانهاي مناسب براي استفاده تجهیزات
خورشیدي استفاده کردند .تمامي دادهها در نرم افزارهاي
سیستم اطالعات جغرافیايي آماده سازي و مورد پردازش قرار
گرفتند .در نهايت ،کل توان انرژي الکتريکي قابل استحصال از
مکانهاي مناسب در منطقه محاسبه گرديد که نشان از
پتانسیل باالي کرانههاي اقیانوسي جنوب شرق ايران در
بهرهمندي از انرژيهاي تجديدپذير است که ميتواند موتور
محرکي جهت توسعه صنعتي ،اقتصادي و اجتماعي منطقه
مکران باشد .در اين تحقیق ،معیارهاي جدول  ،6جهت
مشخص کردن میزان مطلوبیت اراضي محدوده مطالعاتي ارائه
شده است؛ مناطق نامناسب ،مناطقي هستند که در توابع فازي
ارزش صفر خواهند داشت .مناطق خوب و خیلي خوب توسط
توابع خطي و ذوزنقهاي ،بین مقدار صفر تا يک ارزشگذاري
ميشوند .احمدي و همکاران ( ،]1[ )6935در مطالعهاي مکان
مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدي با توجه به معیار و
گزينههاي اقلیم (دما ،تابش ،بارش ،ساعت آفتابي ،تبخیر)،
توپوگرافي (ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،فاصله از گسل) ،محیط
زيست (کاربري اراضي ،رودخانهها) و محیط انساني (محدوده

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

مناطق نامناسب

مناطق خوب

مناطق خیلی خوب

تابع

شیب زمین

بیشتر از  61درصد

بین  9تا  61درصد

کمتر از  9درصد

فازي  -خطي

گسل هاي اصلي

کمتر از  511متر

بین  511متر تا 6
کیلومتر

بیشتر از  6کیلومتر

فازي  -خطي

ساحل دريا

کمتر از  2کیلومتر

بین  2تا  5کیلومتر

بیشتر از  5کیلومتر

فازي  -خطي

مناطق شهري

کمتر از  2کیلومتر و
بیشتر از  45کیلومتر

بیشتر از 21کیلومتر

بین  2تا  21کیلومتر

فازي – ذوزنقه اي

مناطق روستايي

کمتر از  511متر و
بیشتر از  61کیلومتر

بیشتر از  2کیلومتر

بین  511متر تا 2
کیلومتر

فازي – ذوزنقه اي

رودخانه هاي دائمي

کمتر از  511متر

بین  511تا  2111متر

بیشتر از  2111متر

فازي  -خطي

کاربري زمین (جنگل و
فضاي سبز ،زمین هاي
کشاورزي ،تاالب ها)

کمتر از  511متر

بین  511تا  2111متر

بیشتر از  2111متر

فازي  -خطي
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منتشر شده در ژورنالهاي داخلي و خارجي صورت خواهد
پذيرفت و دسته بندي شده ارائه خواهد گرديد.

مسکوني ،راهها) در محیط سیستم اطالعات جغرافیايي و مدل
سلسله مراتبي در استان ايالم را تعیین کردهاند .در اين تحقیق
بر اساس نقش و اهمیت اين فاکتورها آمار هر کدام از پارامترها
در نرمافزار اکسل مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و نقشه هر
کدام از معیارها در محیط  GISتهیه گرديده و وزن هر کدام از
معیارها با روش فرآيند سلسله مراتبي  AHPتعیین
گرديدهاست .از محیط نرمافزار  ArcGISبراي مدلسازي و تلفیق
دادهها استفاده شده و نقشه احداث نیروگاه خورشیدي در چهار
کالس مختلف (ضعیف ،متوسط ،خوب و خیلي خوب) به
دست آمدهاست .نتايج نشان دادهاست که پهنههايي که در
منطقه با توان خیلي خوب شناسايي شدند مساحتي حدود
 6561162511متر مربع را به خود اختصاص دادندهاند که
مناطق جنوبي و غربي استان ايالم بهترين مکانها جهت
احداث نیروگاه خورشیدي هستند .نتايح همچنین نشان
دادهاست که سیستم اطالعات جغرافیايي به عنوان يک سیستم
پشتیباني تصمیمگیري و فرآيند تحلیل سلسله مراتبي مدل
انعطافپذيري در مدلسازي دادههاي مکاني در انتخاب مکان
مناسب نیروگاه خورشیدي است.
پیام شیخ آقايي ( ،]2[ )6939در پايان نامه
کارشناسي ارشد خود با عنوان امکانسنجي و
پتانسیلسنجي احداث نیروگاههاي خورشیدي با مالحظات
فني اقتصادي و زيست محیطي در استان مرکزي ،به
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
روش هاي معمول و رايج مکانيابي استفاده شده است که
در جدول 6خالصه شده ،استفاده شده است:
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علیرضا موقري و تقي طاوسي ( ،]1[ )6932پژوهشي
با هدف پهنه بندي و مکانیابي نقاط مستعد براي
استقرار صفحات خورشیدي با تکیه بر فراسنجهاي
اقلیمي در استان سیستان و بلوچستان انجام دادهاند.
در اين تحقیق ابتدا اليههاي مجموع ساعات آفتابي
ساالنه ،تعداد روزهاي ابري در سال ،تعداد روزهاي
باراني ،تعداد روزهاي گرد و غباري ،میانگین ساالنه
رطوبت نسبي ،ارتفاع و مجموع بارندگي ساالنه به
عنوان مهمترين عوامل اقلیمي موثر بر میزان تابش
خورشیدي در محیط  GISتولید شدهاند .در ادامه
اين اليهها از طريق مدل همپوشاني وزني با هم
تلفیق شده و پهنه هاي مناسب جهت استقرار
صفحات خورشیدي در استان سیستان و بلوچستان
تهیه گرديدهاست.
حسنعلي فرجي سبکبار و همکاران ( ،]3[ )6932در
پژوهشي مطالعه جـامعي را در رابطـه با شناسايي
مناطق مستعد و با پتانسیل باال براي احداث
نیروگاههاي فتوولتائیک در ايـران ارائـه کردهاند.
براي انجام اين پژوهش ،در گام نخست پس از تعیین
محدوده مورد بررسي ،معیارهاي مؤثر در
پتانسیلسنجي به کمک مطالعات پیشین و روش
دلفي استخراج شـدهاست .در گـام بعـد ،از روش
ديمتل براي پیاده سازي ساختار شبکه و از مدل
فرايند تحلیل شبکهاي نیز ،براي وزن دهي معیارها
استفاده شدهاست .در ادامه ،روش فراابتکاري
 SAW-FISبراي تلفیق نتايج بهکار گرفتهشـده و با
دقت حدود  84درصد ،پتانسیل کلیة خشکيهاي
ايران براي احداث مزارع فتوولتائیک مورد شناسايي
قرار گرفتهاست.
يوسفي و همکاران ( ،]61[ )6936در تحقیقي که در
نشريه انرژي ايران چاپ شدهاست با استفاده از
روشهاي تصمیم گیري چند معیاره جهت انتخاب و
اولويتبندي مکانهاي پیشنهادي و  GISبه عنوان
ابزاري قوي جهت پردازش دادهها ،اطالعات مفید و
مورد نیاز را براي مديريت بهینه منابع و امکانات
جمع آوري کردهاند .در اين راستا ،پس از انتخاب
پارامتر هاي مورد نیاز جهت مکانیابي ،از منطق فازي
به عنوان روشي جهت ارزشدهي به مناطق و تولید
نقشه ها استفاده گرديدهاست .در انتها نیز توسط با

استفاده از روش  Fuzzy TOPSISگزينههاي
پیشنهادي اولويتبندي شده و بهترين مکان جهت
احداث نیروگاه شناسايي گرديدهاست.

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

اسفندياري و همکاران ( ،]66[ )6931در پژوهشي که
در همايش ژئوماتیک ارائه کردهاند ،به پتانسیل سنجي
استان خوزستان به لحاظ اقلیمي جهت يافتن منطقه يا
مناطق مستعد و داراي پتانسیل باال براي احداث نیروگاه
خورشیدي پرداختهاند .در اين تحقیق در ابتدا به بررسي
عوامل مؤثر بر انرژي خورشیدي پرداخته شده و با تلفیق
آنها در محیط  GISمناطق مستعدتر در استان خوزستان
شناسايي شدهاند .اين هدف با تحلیل ساعات آفتابي به
عنوان مهمترين پارامتر در بهره برداري از انرژي
خورشیدي و پارامترهاي مؤثر بر ساعات آفتابي شامل
ابرناکي ،روزهاي گرد و خاک ،رطوبت نسبي ،ارتفاع و
بارش ساالنه ،در محیط  GISتحقق يافت نهايتاَ نقشه هاي
مربوطه در محیط  GISتهیه و وزن دهي شده و با تلفیق
نقشههاي مذبور به روش وزني ،نقشه نهايي که نشاندهنده
مناطق با پتانسیل مناسب جهت بهرهبرداري از انرژي
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خورشید است به دست آمدهاست .بر اين اساس شهرهاي
بهبهان ،رامهرمز و باغ ملک و منطقه کوچکي از شوشتر به
عنوان مناطق مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدي
پیشنهاد شدهاست.
جهرمي و شعبانينیا ( ،]62[ )6931در پژوهشي به
مدلسازي و شناسايي نیروگاه خورشیدي شیراز پرداختهاند.
در اين مقاله نیروگاه خورشیدي معرفي و عملکرد سیکل
روغن و مزرعه کلکتور آن تحلیل شدهاست .در سیکل روغن
انرژي خورشیدي به انرژي گرمايي و سیکل بخار نیروگاه که
بر مبناي بخار فوق اشباع ميباشد ،تولید برق ميکند.
مقصودي ( ،)6915در پاياننامه کارشناسي ارشد خود
با عنوان مکانيابي نیروگاههاي خورشیدي با استفاده از
روش هاي تحلیل چندگانه از روش تحلیل پوشش دادهها
استفاده کرد .نتايج اين پژوهش نشاندهنده پتانسیل باالي
شهرهاي يزد ،شیراز و بیرجند بودهاست.
ابراهیمي قوام آبادي و فوالدي دهقي (،]69[ )6912
به بررسي کاربرد انرژي خورشیدي به عنوان يک انرژي
تجديدپذير و سازگار با محیطزيست و نقش آن در
پیشبرد اهداف توسعه پايدار پرداختهاند .در اين پژوهش
محققان اعتقاد دارند که مصرف روز افزون منابع محدود
سوختهاي فسیلي و تأثیر مخرب آنها بر محیطزيست،
توجه جهانیان را به استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
معطوف ساختهاست.
جمیل و انیس ،]64[ )2161( 6يک رويکرد براي
شناسايي اندازه بهینه و محل ( SPVفتوولتائیک
خورشیدي) بر اساس ( MLDGمکان هاي متعدد تولید
پراکنده) در سیستم توزيع اولیه ،با هدف کاهش تلفات
توان و بهبود پروفیل ولتاژ ارائه نمودهاند.
تاهري 2و همکاران ( ،]65[ )2165نتیجه ترکیب ابزار
سیستم اطالعات جغرافیايي ( )GISو روش تصمیم گیري
چند معیاره ( )MCDMدر ارزيابي و شناسايي مکان مناسب
جهت پروژه هاي انرژِي تجديدپذير را ارائه کردهاند.
فوتراتاناساک و میاتاکه ،]61[ )2169( 9مقالهاي با
هدف به حداقل رساندن سوخت و هزينههاي انتشار کلي
سیستم با در نظر گرفتن انرژي تابشي خورشید در هر
منطقه ارائه کردهاند .در اين مقاله محل مطلوب و اندازه
مزرعه خورشیدي با استفاده از الگوريتم بهینهسازي چند

هدفه زنبور عسل ( )MBOرا ارائه شدهاست .نتايج مطالعه
نشان مي دهد که روش ارائه شده موقعیت مطلوب مزرعه
خورشیدي را با حداقل هزينه سوخت و آلودگي
محیطزيست مشخص ميکند.
رادمي و همکاران ،]62[ )2166( 4در پژوهشي
مکانيابي نیروگاههاي حرارتي خورشیدي را در غرب آفريقا
انجام دادهاند .نتیجه مقاله حاضر از ارزيابي پتانسیل
نیروگاههاي حرارتي خورشیدي جهت تولید الکتريسیته در
غرب آفريقا اين است که در بررسيهاي انجام شده فقط 6%
از مساحت منطقه از لحاظ همه معیارها مناسب هستند و
براي منطقه غرب آفريقا داراي حدود  21.61گیگاوات توان
ظاهري جهت برق توسط تکنولوژيهاي شلجمي بشقابي
هستند .در ضمن بايد وضعیت زيست پذيري اين نیروگاهها
از جهت اقتصادي در منطقه بررسي شود.
عبدالهادي و رستم مملوک ،]61[ )2161( 5در
پژوهشي به بررسي منابع انرژي پرداخته و بیان داشتهاند
که منابع امروزه منابع فسیلي غیر قابل اعتماد است و به
علت گراني آن و افزايش میزان تقاضا بايد به سمت
انرژيهاي خورشیدي در کوتاه مدت رو بیاوريم .آنها با
استفاده از منطق فازي انبوهي از داده ها را به مجموعه
کوچکي که قابلیت تصمیم گیري در آن راحت تر است
تبديل کردهاند .بر اساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش
بر اساس منطق فازي فناوريهاي فتوولتائیک هزينه
بیشتري نسبت به استخرهاي خورشیدي دارند اما اين
نیروگاهها امتیاز باالتري جهت تولید انرژي دارند.
فناوريهاي فتوولتائیک در جهان رو به رشد هستند و به
رغم هزينه باالي آن در حال گسترش هستند .استخرهاي
خورشیدي به رغم داشتن هزينه کمتر و ارزانتر بودن اين
انرژي از مزاياي کمتري نسبت به نیروگاههاي فتوولتائیک
برخوردار هستند.
جیسون رانکي ،]63[ )2161( 1در مقالهاي که در
مجله انرژي تجديدپذير 2به چاپ رسیده ،با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیايي و سیستم تصمیمگیري چند
معیاره فازي به بررسي منابع باد و خورشید در ايالت
کلرادو آمريکا پرداختهاست .در اين پژوهش با در نظر
گرفتن معیارهاي زيست محیطي ،حمل و نقل،

مروري بر معیارهاي مکاني احداث نیروگاههاي خورشیدي در ايران

برنامهريزي ،مديريت تلفات ،جنگلها ،منابع آب و مناطق
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
احداث مزارع بادي و خورشیدي با استفاده از تصمیمگیري
چند معیاره ميپردازد.

 -3نیروگاههای خورشیدی
به طور کلي نیروگاه هاي خورشیدي به  1دسته
تقسیمبندي ميگردند [:]21

 -1-3سیستم های فتوولتائیک

1

به پديدهاي که در اثر تابش نور و بدون استفاده از
مکانیزمهاي محرک الکتريسیته تولید کند ،پديده
فتوولتائیک و به هر سیستمي که از اين پديده استفاده کند،
سیستم فتوولتائیک ميگويند .سیستمهاي فتوولتائیک يکي
از رايجترين کاربردهاي انرژيهاي نو ميباشد و تاکنون
سیستمهاي گوناگوني با ظرفیتهاي مختلف ( 1/5وات تا
چند مگا وات) در سراسر جهان نصب و راهاندازي شدهاست.
با توجه به قابلیت اطمینان و عملکرد اين سیستمها هر روزه
بر تعداد متقاضیان آنها افزوده ميشود .از سري و موازي
کردن سلولهاي خورشیدي ميتوان به جريان و ولتاژ قابل
قبولي دست يافت .در نتیجه به يک مجموعه از سلولهاي
سري و موازي شده صفحه 2فتوولتائیک گفته ميشود.
امروزه اين گونه سلولها عموما از سیلیسیوم تهیه ميشود.
سیلیسیوم مورد نیاز از شن و ماسه تهیه ميشود که در
مناطق کويري ايران به فراواني يافت ميشود.

 -2-3نیروگاههای سهموی خطی

3

نیروگاههاي حرارتي خورشیدي از نوع سیستم کلکتور
سهموي خطي شامل رديفهاي موازي و طوالني از متمرکز
کنندهها ميباشند .بخش متمرکز کننده شامل سطوح انعکاسي
سهموي است که از جنس آينههاي شیشه اي تشکیل شده و
روي يک مادۀ سازه نگهدارنده قرار ميگیرند .دريافت کننده از
لولههاي جاذب با پوشش مخصوص تشکیل شده که بوسیله
شیشه پیرکس پوشانده ميشوند و در طول خط کانوني قرار
ميگیرند .بخش دريافتکننده در قسمتهاي انتهايي روي دو
تکیهگاه ،قرار گرفتهاند که اين مجموعه روي تیرکهاي اصلي
سازه سوار است .سیستم رديابي خورشید در اين دستگاهها تک
محوره بوده و رديابي خورشید از شرق به غرب انجام ميگیرد.
بهگونه اي که پرتورهاي خورشید در تمام مدت رديابي بر روي
لوله هاي جاذب منعکس شوند .يک سیال انتقال حرارت روغن
با دماي حدود  411درجه سانتیگراد از میان لوله هاي جاذب
در جريان ميباشد و روغن داغ در مبدلهاي حرارتي آب را به
بخار تبديل و بخار سوپرهیت طي عبور از توربین ژنراتور ،انرژي
الکتريکي تولید ميکند .اين نوع نیروگاهها با ذخیره حرارت
قابلیت تولید برق را حتي در مواقعي که خورشید غروب نموده
است را دارا هستند.

 -3-3نیروگاههای دریافتکننده مرکزی

4

اين سیستم شامل مجموعهاي از آينههايي است
(هلیوستات) که هر يک به طور جداگانه انرژي خورشید را
متمرکز و به برج دريافت کننده مرکزي منتقل ميکنند .انرژي
توسط يک مبدل حرارتي که در روي يک برج نصب شدهاست
و گیرنده نامیده ميشود جذب ميشود .در آنجا آب به بخار
سوپرهیت تبديل شده و اين بخار توربین ژنراتور را که در پائین
برج نصب شده به حرکت در آورده و تولید برق مينمايد.

شکل -2سیستم فتوولتائیک
شکل -9نیروگاه دريافت کننده مرکزي
1 Photovoltaic
2 Panel
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3 Parabolic Trough
4 Central Receiver Systems

پرتوهاي خورشید تابیده شده بر روي سطح متمرکز
کننده سهموي در کانون آن جمع ميشود .براي اينکه
چنین سیستمي پر بازده باشد الزم است که اين
گردآورنده همواره بهطرف خورشید رديابي شود و در
نتیجه به يک مکانیسم رديابي دو محوره نیاز دارد .در اين
سیستم ،نور خورشید در يک نقطه کانوني متمرکز ميشود
و يک موتور استرلینگ انرژي حرارتي اين تشعشع تمرکز
يافته را به انرژي مکانیکي تبديل ميکند و به کمک يک
آلترناتور از اين انرژي مکانیکي ،الکتريسیته تولید ميگردد.

 -5-3نیروگاههای دودکش خورشیدی

2

نیروگاه دودکش خورشیدي ،يک نیروگاه خورشیدي
است که از ترکیب کلکتورهاي هواي خورشیدي و برج هدايت
کننده هوا براي تولید جريان هادي القائي هوا استفاده ميکند
و اين جريان هوا موجب چرخش توربینهاي پلهاي فشار و در
نهايت تولید برق توسط ژنراتور ميشود.

 -4فرایند مکان یابی یا ارزیابی توان سرزمین

اس

مکانيابي فعالیتي است که استعدادهاي فضايي و
غیرفضايي محدوده مطالعه شده را شناسايي ميکند و امکان
انتخاب مکان مناسب براي کاربري خاص را فراهم ميآورد.
هر مکان با توجه به شاخصهاي زيستمحیطي ،اجتماعي-
اقتصادي و فني داراي پتانسیلها و توانهايي است .از طرف
ديگر ،هر کارکرد و کاربري نیاز به شرايط خاصي دارد.
بنابراين ،بسته به نوع کارکرد مورد نظر بايد شاخصها
يا معیارهايي تعیین شوند تا توان مکان با توجه به آن
بررسي شود .اين شاخصها و معیارها بسته به نوع کاربرد
متفاوت هستند ،اما همه آنها در جهت انتخاب مکان
مناسب همسو ميشوند؛ استفاده از اين شاخصها نیاز به
داشتن اطالعات صحیح و کامل از مکان دارد و دستیابي به
اطالعات نیازمند تحقیقات گسترده و جامع است.
تئوري مکانيابي ،عبارت است از مطالعه تأثیرات فضا بر
روي سازمان فعالیتهاي اقتصادي ،و بخشي از بدنه دانش
مکانگزيني فعالیتهاي مختلف يا تخصیص منابع مختلف
براي رسیدن به تعامل فضايي مطلوب است .در همین راستا،
تئوري مکانگزيني صنعتي ،کوشش ميکند که براساس
واقعیات موجود و عوامل اصلي مکانگزيني صنعتي ،قوانین
عمومي را ارائه دهد که ساختار موجود مکانگزيني
فعالیتهاي صنعتي را تبیین کرده و يا مکان بهینهي
فعالیت يا واحد صنعتي را مشخص نمايد .همچنین ،تئوري

شکل -4نیروگاههاي دودکش خورشیدي

 -6-3نیروگاههای کلکتورهای فرنل

3

در اين گونه نیروگاهها از کلکتور فرنل براي متمرکز
کردن نور خورشید روي لوله گیرنده استفاده ميشود .در
اين نیروگاه همانند نیروگاههاي سهموي خطي ،کلکتورها
به صورت خطي و در جهت شمال جنوب نصب ميشوند.
کلکتورهاي آن تعداد زيادي آينه تخت با پهناي کم و
طول زياد هستند که کنار هم ديگر قرار ميگیرند .زاويه
قرارگیري هر کدام از آينه ها بهصورتي است که بازتاب نور
1 Parabolic Dish
2 Solar Chimney
3 Fresnel Collector

4 Direct steam
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 -4-3نیروگاههای بشقابک سهموی

1

خورشید را روي بخش دريافت کننده متمرکز کنند .در
بخش دريافت کننده يک بازتاب دهنده ثانويه از نوع جفت
سهموي قرار دارد که بازتاب آينهها را جمع آوري کرده و
روي لوله گیرنده ميتاباند .با گرم شدن لوله گیرنده سیال
داخل آن گرم ميشود .عملکرد نیروگاههاي خورشیدي از
اين دست ممکن است به دو صورت باشد در سیستم هاي
متدوال سیال عامل داخل لوله گیرنده روغن است که پس
از داغ شدن به مبدلهاي حرارتي منتقل شده و سپس
موجب تولید بخار ميشود .اما در نوع ديگر که نوع بخار
مستقیم 4نامیده ميشود طول کلکتورها بیش از يکصد
متر ميباشد .از يک طرف لوله دريافت کننده آب وارد
شده و از طرف ديگر بخار خارج ميشود و نیازي به
سیستمهاي جانبي اضافي نیست.

مروري بر معیارهاي مکاني احداث نیروگاههاي خورشیدي در ايران

مکانگزيني صنعتي بر آن است که چگونگي ارتباط عوامل و
متغیرهاي مؤثر بر مکانگزيني صنايع را روشن کرده و به
سؤال مربوط به بهترين محل استقرار فعالیت صنعتي در
شرايط معین پاسخ دهد .بنابراين ،در حالت کلي ميتوان
گفت تئوريهاي مکاني برآن است که چگونگي ارتباط
عوامل و متغیرهاي مؤثر بر مکانيابي را روشن نموده و به
سؤال مربوط به بهترين محل استقرار فعالیتها در شرايط
معین پاسخ دهد که اين امر از مکاني به مکان ديگر و
کشوري به کشور ديگر ميتواند متفاوت باشد [.]26

 -5ارزیابی توان اکولوژیک در ایران
بهرهبرداري بهینه و اصولي از منابع طبیعي سرزمین و
ساماندهي کاربري اراضي بر اساس توان طبیعي (اکولوژيکي)
آن ،نقش مهمي در مديريت محیط ،جلوگیري از تخريب
محیطزيست در راستاي توسعه پايدار دارد .ارزيابي توان
اکولوژيکي يکي از روشهاي تعیین کاربري هاي بهینه اراضي
است که در آن ابتدا با تهیه نقشه يگانهاي زيستمحیطي که
از تلفیق نقشههاي طبقات ارتفاعي ،شیب ،جهت شیب ،خاک
و پوشش گیاهي بدست مي آيد و سپس با تجزيه و تحلیل
سیستمي عوامل پايدار و ناپايدار اکولوژيکي سرزمین ،توان
انواع کاربريها ،ارزيابي ميگردد .با استفاده از سامانههاي
اطالعات جغرافیايي  ،نقشه يگانهاي زيست محیطي حوزه
هاي آبخیز واحد ها تهیه و پس از تلفیق نقشه هاي الزم و
بهنگام شدن آنها با استفاده از مقايسه مدل هاي رياضي،
کاربريهاي کشاورزي ،مرتعداري ،جنگلداري ،توسعه شهري
و روستايي ،تفرج متمرکز ،تفرج گسترده ،آبزيپروري و
حفاظت با يگانهاي زيستمحیطي ،توان اکولوژيکي
واحدهاي مذبور ارزيابي و طبقه بندي ميشوند .پس از
ارزيابي توان اکولوژيکي کاربريها ،براي انتخاب بهترين
گزينهها در واحد سرزمین و ساماندهي کاربريها ،تعیین
اولويت کاربري ها انجام ميپذيرد و نقشههاي طبقه توان
کاربري مختلف تهیه ميگردد .چنانچه هدف تعیین مکان
مناسب براي احداث نیروگاههاي خورشیدي باشد با مقايسه
معیارها در کاربريها ،بهترين مکانها انتخاب ميشوند.

 -6ابزارهای مکانیابی
براي مکانيابي نیروگاههاي خورشیدي نیاز به ابزارها و
دادههاي گوناگوني ميباشد .براي مثال از انواع نقشهها مانند
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نقشه توپوگرافي ،آمارهاي ماهانه و سالیانه اقلیمي و
همچنین نرم افزار  GISبراي انجام تحقیق استفاده ميشود.
دادهها و آمارهاي مورد نیاز از سالنامههاي آماري
سازمان هواشناسي براي مدت  91سال اخذ ميگردد .در
محیط نرم افزار  GISموقعیت ايستگاهها با توجه به
مختصات جغرافیايي آنها به نقشه توپوگرافي اضافه ميشود
و پايگاه داده مربوطه تشکیل ميگردد .براي تهیه نقشه
پارامترهاي اقلیمي ابتدا اليههاي مربوط به هر پارامتر با
استفاده از روش درونيابي و سپس يک وزن درون اليهاي
تعريف ميشود .بدين ترتیب که هر اليه به چندين کالس
طبقهبندي شده و هر طبقه با توجه به اهمیت آن وزندهي
شده و نقشه فاکتور مربوط به آن نیز تهیه ميشود .سپس
براي به دست آوردن نقشه نهايي که نشاندهنده مناطق با
پتانسیل ميباشد ،يک وزن بین اليهاي با توجه به اهمیت و
اثرگذاري هر يک از اليهها اعمال ميگردد .سپس با تلفیق
اليههاي وزندهي شده ،نقشه مناطق هم پتانسیل که
نشاندهنده مناطق داراي پتانسیل باال جهت احداث نیروگاه
ميباشد به دست ميآيد.

 -7انواع مکانیابی و تلفیق الیهها
هدف از اين بخش ارائه مدلهاي متداول در  GISاست
که نشان ميدهد که چگونه ميتوان نقشههاي فاکتور
مختلف را در محیط  GISبا هم تلفیق نمود .در حالت کلي
يک مدل  GISرا ميتوان به صورت فرآيند ترکیب يک
سري نقشههاي ورودي به کمک يک تابع به منظور تهیه
يک نقشه خروجي فرض نمود .اصول محیط فیزيکي،
زيستمحیطي ،فني و اجتماعي اقتصادي حاکم بر موقعیت
محل هاي دفن بهداشتي زائدات خانگي و صنعتي در بیشتر
موارد پیچیدهتر از آن است که بتوان از يک نظريه بیان شده
به طور رياضي براي مکانيابي آنها استفاده نمود.
در اين قسمت تعدادي از مدلهاي تلفیق نقشهها که
براي اجراء در  GISمناسب هستند و در مکان يابيها به-
کار گرفته شدهاند ،بررسي و مدلهاي مناسب جهت محل
دفن زائدات صنعتي تعیین ميگردد .به طور کلي اين
مدلها متکي بر دادهها 6و يا متکي بر دانش کارشناسي2
ميباشند .مدلهاي تلفیق نقشه عبارتند از:

1 data driven
2 knowledge driven

سادهترين و شناخته شده ترين مدل  GISبر اساس
عملیات منطقي بولین ميباشد .در اين روش نقشههاي
ورودي با استفاده از عملگرهاي(  OR , ANDاشتراک و
اجتماع منطقي) ترکیب ميشوند .نقشه خروجي به صورت
نقشه باينري ميباشد .به عبارت ديگر هر موقعیت از نقشه
خروجي به صورت صفر و يک بیان ميگردد .مزيت و
امتیاز بولین سهولت و سادگي آن است و کلیه فاکتورها
داراي يک ارزش هستند و در يک مرحله با هم ترکیب مي
شوند و مناطق انتخاب شده در نقشه خروجي را نميتوان
بر اساس درجه قابلیت سازگاري مرتب نمود.

 -2-7مدل وزنهای نشانگر

2

 -3-7مدل همپوشانی شاخص

3

در اين روش به هر کالس از هر نقشه يک وزن
متفاوت منتسب ميشود .اين کار باعث ميشود که سیستم
وزندار کردن قابل انعطافتر باشد .دراين روش به منظور
تلفیق نقشههاي فاکتور (نقشه هاي چند کالسه) از
رابطه( )6استفاده ميشود.
()6

∑wi sij
∑wi

= Sj

در اين رابطه  Wiوزن  iامین نقشه Sij ،وزن  jامین
کالس از  iامین نقشه و  Sjوزن  jامین کالس در نقشه
خروجي ميباشد .روش همپوشاني شاخص امکان ترکیب
قابل انعطاف پذيرتر نقشههاي فاکتور را در مقايسه با
عملیات منطقي بولین فراهم ميسازند [.]22
1 Boolean Logical Model
2 Weight of Evidence Method
3 Index Overlay Models

اس

روش وزنهاي نشانگر به ترکیب مجموعه دادهها از
ديدگاه احتماالت ميپردازد .در اين روش مانند ساير
روشهاي تلفیق نقشه ،نقشههاي فاکتور توسط مدل
مفهومي و دانشکارشناسي تعیین ميگردند .بعد از تعیین
فاکتورها ،با استفاده از محلهاي موفق موجود و روشهاي
آماري که مبتني بر قانون بیز ميباشند ،اليههاي اطالعاتي
موردنیاز (فاکتورها) وزندهي و نقشههاي فاکتور موردنیاز
تهیه ميگردند.

يک مجموعه فازي مجموعهاي است که درجات
عضويت اعضاء آن ميتواند بهطور پیوسته از [6و ]1اختیار
شود اين مجموعه بهطور کامل توسط يک تابع عضويت که
با ) µA (Xنشان داده ميشود مشخص ميشود .تابعي که
به هر عنصر از  ،Xيک عدد از بازه [6و ]1به عنوان درجه
عضويت آن عنصر در مجموعه فازي  Aنسبت ميدهد.
نزديکي مقدار ) µ A (Xبه عدد يک نشانگر تعلق بیشتر
 Xبه مجموعه فازي  Aو بالعکس نزديکي آن به صفر
نشاندهنده تعلق کمتر  Xبه  Aاست .بیان عضويت در
مجموعه فازي بهصورت درجات توابع عضويت ،5حساسیت
به خطاي اليهها و اشتباهات کارشناسي در تعیین حدها را
کم کرده و اثرات تغییر پارامترها را نیز در نظر ميگیرد و
از افت و از بین رفتن اطالعات که در روش بولین وجود
دارد ،جلوگیري ميکند ] .[29در مجموعههاي فازي ،هر
عنصري عضو تمام مجموعههاي عالم است و تنها درجه
عضويت آن به مجموعههاي مختلف فرق ميکند .لذا
برخالف مجموعههاي کالسیک که درجه عضويت يک
عنصر به يک مجموعه صفر يا يک است ،در اين حالت
درجه عضويت ميتواند هر عددي بین صفر و يک باشد.
توابع رياضي مورد نیاز در فرآيند فازي کردن
نقشههاي مربوط به معیارها ،در جدول 2آمدهاست .با
استفاده از اين روابط ،درجه عضويت هر يک از پیکسلهاي
محدودههاي مورد مطالعه محاسبه ميگردد .درجه
عضويت ،اهمیت نسبي هر يک از پیکسلهاي نقشههاي
رستري را بر مبناي آن پارامتر مشخص ميکند.

 -5-7مدل ترکیب خطی وزندار

6

اين روش رايجترين تکنیک در تحلیل ارزيابي و
تصمیمگیري چند معیاره و مکانیابيها است .اين تکنیک
روش ساده وزندهي جمعپذير و روش امتیازدهي نیز
نامیده ميشود و بر مبناي مفهوم میانگین وزني استوار
است ] .[24در اين روش پس از تعیین وزنهاي معیارها
استاندارد شده ،از طريق ضرب کردن وزني نسبي در مقدار
آن خصیصه يک مقدار نهايي بدست ميآيد .مقدار هر

آلترناتیو ( )Aiرا به وسیله رابطه زير محاسبه ميکنند.
4 Fuzzy Logic Models
5 Membership Function
6 Weighted Linear Combination
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 -1-7مدل منطق بولین

1

 -4-7مدل منطق فازی

4

مروري بر معیارهاي مکاني احداث نیروگاههاي خورشیدي در ايران

Ai = ∑Wj . Xij

()2

در رابطه باال  Xijمقدار  iامین آلترناتیو در رابطه با
امین ج مي باشد ( iنماد آلترناتیو و  jنماد خصیصه است)،
و وزن  jبا نماد  Wjنشان داده شده است ،که يک وزن
j

استاندارد شده است .بهطوري که مجموع وزنهاي تمام
خصیصهها با هم برابر يک شود .اين وزنها اهمیت نسبي
هر معیار (خصیصه) را نشان ميدهند.

∑wi = 1

()9

جدول -2روابط رياضي توابع فازي در مکانیابي نیروگاههاي خورشیدي []5
تابع

خطی  -صعودی

0
x≤a
𝑎𝑥−
𝑏<𝑥<𝑎
{ )𝑏 linear (𝑎,
𝑎𝑏−
1
x≥b

خطی  -نزولی

1
x≤a
𝑥−b
{ )𝑏 linear (𝑎,
𝑏<𝑥<𝑎
𝑏𝑎−
0
x≥b

ذوزنقهای

 -8معیارهای مکانیابی نیروگاههای خورشیدی
همانگونه که در قسمتهاي قبلي عنوان گرديد
پروژهها و فعالیتهاي علمي زيادي در موضوع انتخاب
مکان مناسب احداث انواع نیروگاههاي خورشیدي در ايران
و جهان انجام شده و مقاالت متعددي به چاپ رسیدهاست.
تالش نگارندگان بر اين بود تا با بررسي اغلب اين آثار و
مقايسه با شرايط اقلیمي و اکولوژيکي ايران به يک وحدت
رويه در مورد اجراي اين پروژه ها که اخیرا بعد از رفع
تحريم ها در سال  6934شتاب بیشتري گرفتهاند در پیش
بگیرند و مدل مفهومي کاملي را ارايه نمايد .حاصل اين
تالش در جدول شماره يک خالصه شدهاست .بهعبارت
ديگر جدول 9معیارهاي اصلي مکانيابي نیروگاههاي
خورشیدي در ايران را نشان ميدهد.
در اين جدول هیچ اولويت بندي در مورد معیارهاي
مکاني صورت نپذيرفتهاست .اگرچه در عمل اين موضوع
بايد صورت پذيرد ولي اولويتبنديها در هر پروژه بسته به
محل پروژه ميتواند متفاوت باشد .مثال با اينکه به نظر
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رابطه ریاضی

0
x≤a
x−a
𝑏<𝑥<a
b−a
b≤x≤c
Trapezoidal (a, b, c, d) 1
d−x
𝑑<𝑥<c
d−c
{ 0
x≥c

ميرسد تابش خورشید و انرژي دريافتي از آن مهمترين
معیار باشد اغلب بهدلیل مقدار ثابت آن نقشه کامال ساده و
با يک وزن وارد مدل ميگردد .جدول 4نحوه کالسبندي
اليهها و محدوديتهاي آنها را نشان ميدهد.
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جدول -9معیارها و داليل اهمیت آنها در مکانيابي نیروگاههاي خورشیدي در ايران
کالس

زیر کالس

معیار

متغیر در الیه

دلیل اهمیت

ارتفاع

ارتفاع از سطح دريا

شیب

درصد شیب زمین

کاهش هزينهها و
امکان احداث

پايداري زمین

تیپ سنگ شناسي و خاک شناسي

گسل و معدن

محل گسلها و معادن منطقه

شنزار

مناطق و تپه هاي شني

شکل زمین
عوامل
فیزيکي

زمین شناسي
و
خاک شناسي

پوشش گیاهي
و
کاربري زمین
عوامل
بیولوژيکي

جنگل
باغ
زمین زراعي

محل و اطالعات توصیفي
مناطق جنگلي،
باغات و زمینهاي زراعي

تامین امنیت و کاهش
هزينههاي بازسازي و تعمیر
و کاهش گرد و غبار

افزايش میزان
دريافت انرژي
خورشیدي

دريا ،درياچه و تاالب
محدودههاي
آبي

مسیل
رودخانه

اطالعات توصیفي منابع آبي و
شناسايي نقاط سیل خیز،
رودخانههاي اصلي و دائمي،
محل باتالق ها و مرداب ها

تامین امنیت
سازه هاي نیروگاهي

باتالق و مرداب
محدوده زيستمحیطي مناطق حفاظت شده

محل و اطالعات توصیفي شهرها
و روستاها و مناطق مسکوني

افزايش امنیت و جلوگیري
از مشکالت زيبا شناختي

اطالعات توصیفي
جادههاي اصلي ،فرعي
و خطوط راهآهن

سهولت در دسترسي به
محل و کاهش هزينههاي
حمل تجهیزات

انتقال
نیرو

خطوط انتقال نیرو

اطالعات توصیفي محل

پست برق

خطوط انتقال نیرو

کاهش هزينههاي
انتقال نیرو

دريافت انرژي

میزان تابش دريافتي

میزان انرژي دريافتي از خورشید

افزايش راندمان دريافت انرژي

عوامل
اقتصادي،

مراکز کم جمعیت
آزادراه و بزرگراه

راههاي ارتباطي

اجتماعي

عوامل
فني

اس

محدودههاي
جمعیتي

مراکز پر جمعیت

اطالعات توصیفي مناطق  4گانه

حفاظت از محیط زيست طبیعي

راههاي محلي
راه آهن

فرودگاهها
زيرساختها

تاسیسات
خاص

آببندها و سدها
پااليشگاهها و خطوط
انتقال نفت و گاز

محل و اطالعات توصیفي فرودگاه
آب بند ،سد ،پااليشگاه
شهرکهاي صنعتي و کارخانجات
منطقه مورد مطالعه

تامین امنیت سازه و افزايش
راندمان دريافت انرژي

نیروگاهها
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جدول -4مطلوبیت ها و محدوديت ها در مکانیابي نیروگاههاي خورشیدي جهت تهیه نقشه محدوديت []4
پارامتر

مناطق نامناسب مناطق مناسب

نقشه محدودیت

منبع

(کالس )0

(کالس )1

x>2111

x<2111

25

x>61

x<61

21

x>6111

22
22

ارتفاع

نقشه محدوديت ارتفاع از سطح دريا (متر)m

شیب

نقشه محدوديت درصد شیب منطقه ()%

گسل اصلي

نقشه محدوديت فاصله از گسل اصلي ()m

x<6111

گسل فرعي

نقشه محدوديت فاصله از گسل فرعي ()m

x<511

x>511

معادن فعال

نقشه محدوديت فاصله از معادن فعال ()m

x<6111

x>6111

22

معادن متروکه

نقشه محدوديت فاصله از معادن متروکه ()m

x<511

x>511

22

میزان دريافت انرژي خورشیدي

نقشه محدوديت انرژي دريافتي ()kwh/m2/day

x<4/5

x>4/5

21

مناطق جنگلي و کشاورزي

نقشه محدوديت مناطق جنگلي و کشاورزي

داخل منطقه

خارج از منطقه

22

دريا ،درياچه و تاالب

نقشه محدوديت فاصله از منابع آبي (متر)m

x<6111

x>6111

22 ،21

مسیل

نقشه محدوديت فاصله از نقاط سیل خیز (متر)m

x<6111

x>6111

21 ،22

رودخانههاي دائمي و فصلي

نقشه محدوديت فاصله از رودخانه ها (متر)m

x<511

x>511

21 ،22

باتالق و مرداب

نقشه محدوديت فاصله از باتالق و مرداب (متر)m

x<6111

x>6111

21 ،22

مناطق حفاظت شده

نقشه محدوديت فاصله از مناطق حفاظت شده (متر)m

x<2111

x>2111

22

خطوط انتقال نیرو

نقشه محدوديت مسیر خطوط انتقال نیرو ()m

x<611

x>611

22

x>511

x<511

22

داخل محدوده

خارج محدوده

22

محدوده شهر

نقشه محدوديت فاصله از حريم شهرها (متر)m

x<2111

x>2111

22 ،21

محدوده روستا

نقشه محدوديت فاصله از حريم روستاها (متر)m

x<511

x>511

22 ،21

آزادراه ها و بزرگراه ها

نقشه محدوديت فاصله از راههاي اصلي (متر)m

x<2111

x>2111

22 ،21

راه آسفالته درجه 2

نقشه محدوديت فاصله از راههاي فرعي (متر)m

x<511

x>511

22 ،21

راه درجه 9

نقشه محدوديت فاصله از کوره راهها

x<611

x>611

22 ،21

راه آهن

نقشه محدوديت فاصله از خطوط راهآهن (متر)m

x<251

x>251

22 ،21

فرودگاههاي محلي

نقشه محدوديت فاصله از فرودگاههاي محلي (متر)m

x<2511

x>2511

22 ،21

فرودگاههاي نظامي

نقشه محدوديت فاصله از فرودگاههاي نظامي (متر)m

x<6511

x>6511

22 ،21

تاسیسات خاص

نقشه محدوديت بافر زير ساختها

داخل منطقه

خارج از منطقه

25 ،23

حداقل فاصله از خطوط انتقال نفت و نقشه محدوديت مسیر خطوط انتقال انتقال نفت و گاز ()m
گاز
نقشه محدوديت شنزار رودخانهاي و خشکي
شنزار (ساحلي و غیر)

 -9نتیجهگیری
امروزه گسترش منابع انرژيهاي تجديدپذير امري
ضروري و اجتنابناپذير است .انرژي خورشیدي از پاکترين،
قابل دسترسترين و ارزانترين انرژيهاي جهان است که
استفاده از آن اثرات سوء زيست محیطي کمتري از خود بر
جاي ميگذارد .براي بهرهمندي از اين منبع پاک بايستي
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مسائل متعددي در زمینه مکان و تکنولوژي را در نظر گرفت.
انتخاب مکان مناسب براي نصب و استفاده از اين تکنولوژيها
يکي از مهمترين مسائلي است که بايستي در مراحل اولیه
پروژه بررسي شود .براي اين منظور شناسايي معیارها و
شاخصهاي موثر در مکانيابي و همچنین شناسايي
محدوديتهاي مکاني از اهمیت بسیاري برخوردار است.
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