قابلیت سنجی اقلیمی به منظوراحداث نیروگاههای برق خورشیدی
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تاریخ پذیرش مقاله95/06/31 :

انرژیهای تجدیدپذیر شامل منابع متنوع و مختلفی بوده که از انرژیهای طبیعی و قابل دسترس به وجود میآیند .ضرورت

سالم نگهداشتن محیط زیست ضرورت استفاده از انرژیهای پایدار بخصوص انرژی خورشیدی را برای احداث نیروگاهها

مشخص مینماید .گام اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی مکانیابی نواحی است که در آن انرژی خورشیدی درحد

مطلوب و دیگر شرایط الزم احداث نیروگاه را دارا باشد .هدف تحقیق حاضر ،قابلیت سنجی اقلیمی احداث نیروگاههای برق
خورشیدی در استان فارس با روش  Fuzzy overlayو AHPبا استفاده از  GISمیباشد .به منظور انجام تحقیق ،ﻻﯾﻪهاي ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دروﻧﯿﺎﺑﯽ به روش  IDWدر محیط نرمافزار  ARCGISﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ با استفاده از روش

 AHPﯾﮏ وزن درون ﻻﯾﻪاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ با استفاده از دستور  Reclassifyدر محیط نرم افزار  ARCGISﻫﺮ
ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻼس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن وزندﻫﯽ ﺷﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای قابلیت احداث نیروگاه خورشیدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ وزن ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و اﺛﺮﮔﺬاري ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .درنهایت ﺑﺎ همپوشانی ﻻﯾﻪﻫﺎي وزﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه با استفاده از دستور

 ،Fuzzy overlayدر قسمت  ،Spatial Analystﻧﻘﺸﻪ نهایی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه میزان قابلیت مناطق ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ایجاد شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که باالترین قابلیت احداث نیروگاههای برق خورشیدی در منطقه

مورد مطالعه مربوط به شهرستانهای نیریز ،داراب و شرق شهرستان فسا میباشد .

واژههای کلیدی :قابلیتسنجی اقلیمی ،نیروگاههای برق خورشیدی ،استان فارس ،روش
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 -1مقدمه

بخش اعظم انرژی مصرفی در جهان به وسیله
سوختهای فسیلی تأمین میشود .احتراق سوختهای
فسیلی باعث ورود حجم عظیمی از اکسیدهای سولفور
و نیتروژن ،مونواکسید کربن و دی اکسید کربن در جو
میگردد (اسفندیاری و همکاران.)1390 ،
افزایش مستمر در سطح انتشار گازهای گلخانهای و
صعود قیمت مواد سوختی ،نیروهای محرکه اصلی در پشت
تالشهای مؤثرتر جهت استفاده از منابع مختلف انرژیهای
تجدیدپذیر میباشند (کینسارین.)2007 ،
این مشکالت جهان را به استفاده از انرژیهای جایگزین
که اثرات مخرب زیست محیطی کمتری داشته وهمچنین
قابلیت تجدید داشته باشند سوق داده است .منظور از
انرژیهای جایگزین انرژیهایی است که برای تولیدشان از
منابع بدون کربن استفاده میگردد؛ مانند انرژی خورشیدی،
انرژی بادی ،انرژی دریایی ،زمین گرمایی ،نیروگاههای آبی
و غیره .در این میان انرژی خورشیدی یکی از مهمترین و
پاکترین انواع انرژیهای تجدیدپذیر در دنیاست (حیدری،
.)1388
کشور ایران به دلیل قرارگیری در عرضهای پایین قابلیت
بیشتری جهت دریافت این انرژی دارد .برای بهرهبرداری از
این انرژی خدادادی نیاز به احداث نیروگاههای خورشیدی
میباشد .پنلهای خورشیدی که در نیروگاههای خورشیدی
به کار گرفته میشوند ،مبدل انرژی تابشی خورشید به انرژی
الکتریکی میباشند.
یکی از مهمترین مسائل در استفاده از انرژی خورشیدی
تعیین محل استفاده از آن میباشد که تأثیر زیادی در کارایی
تجهیزات و وسایل تولید برق خورشیدی دارد .لذا بهرهگیری
از پتانسیلهای آب و هوایی میتواند اثرات مثبتی در صرفه
جویی منابع انرژی داشته باشد .در این خصوص شناسایی
نواحی مستعد و مناسب که در آن انرژی خورشیدی در حد
مناسبی بوده و بتواند جایگزین انرژیهای فعلی شود از
اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

امروزه مضرات و محدودیتهای سوختهای فسیلی و باال
رفتن مصرف انرژی ،تمایل به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
و به ویژه انرژی خورشیدی را افزایش داده است؛ به گونهای
که در سالهای  2000تا  2007سرانهی تولید انرژی جهانی
 10/3درصد افزایش یافته است ) (Zohoori, 2012: 850و پیش
بینی شده این افزایش در سال  2030به بیش از  67درصد
مقدار مصرفی در سال  2000نیز برسد).(Solangi et al, 2011: 2150
در میان انرژیهای تجدیدپذیر و با توجه به پتانسیل کشور
ایران ،انرژیهای خورشیدی به دلیل عدم تولید  co2و سایر
مواد زائد موجب حفظ منابع طبیعی و احیای اراضی ،کاهش
خطوط انتقال نیرو ،افزایش استقالل منطقهای در تأمین انرژی
و افزایش سرعت برق دهی به مناطق روستایی شده و از
هزینه کمتری برخوردار میباشد) .(Bahrami et al, 2013: 202محل
نیروگاههای خورشیدی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در
میزان راندمان کاری آنها میباشد ،که به علت پرهزینه بودن
عملیات نصب ،نگهداری و بهرهبرداری ،بررسی اولویت
مناطق از نظر شرایط محیطی ،صنعتی ،هواشناسی و اجتماعی
مورد توجه قرار میگیرد).(Gastli et al, 2010:792
مقادیر پتانسیل تابشی از جمله دادههای تأثیرگذار در
مکانیابی نیروگاههای خورشیدی میباشد و عموم ًا بیشترین
وزن را در مکانیابی این نیروگاهها به خود اختصاص میدهد
).(Sánchez-Lozano et al, 2013:551;Janke, 2010: 2229
انرژیهای تجدیدپذیر شامل منابع متنوع و مختلفی بوده
که از انرژیهای طبیعی و قابل دسترس به وجود میآیند
با توجه به اینکه این انرژیها صورتی آرمانی ندارند اما
استفاده از آنها موجب کاهش مصرف فرآوردههاي نفتی
و اشتغالزایی شده و میزان آالیندگی محیط زیست را نیز
کاهش میدهد.
چشمانداز استفاده از این انرژی در کشور ایران نیز
همانند سایر کشورهای توسعه یافته از اهمیت قابل توجهی
برخوردار بوده به گونهای که دولت در برنامه پنجم توسعه،
برنامهریزی الزم را صورت داده است .لذا با توجه به
سیاستهای جهانی توسعه این انرژیها در كشور ما به
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منظور حل مشکالت و ايجاد اشتغال اجتنابناپذیر خواهد
بود .بررسیهای صورت گرفته در این رابطه حاکی از این
بوده که توسعه استفاده از انرژیهای نو میتواند نقش
بسزایی در افزایش درجه امنیت سیستم انرژی کشور ایفا
نماید.
تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه مکانگزینی احداث
نیروگاههای خورشیدی در داخل و خارج از کشور صورت
گرفته است .اما در بیشتر این پژوهشها با توجه به
محاسبات فیزیکی تابش خورشیدی به پتانسیلسنجی
مناطق پرداخته شده است و تحقیقاتی که با تکیه بر عوامل
اقلیمی به شناسایی مناطق مستعد بپردازد کمتر انجام پذیرفته
است .همچنین در تحقیقاتی که در زمینه مکانیابی صورت
گرفته مدلهای مختلفی بکار رفته که در ادامه برخی از
پژوهشهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه
آورده شده است :دیپو ( )2012در کتاب خود تحت عنوان
«نیروگاههای انرژی ژئوترمال» به اصول و روشهای بهره
برداری از انرژیهای زمین گرمایی پرداخته است.
کنیزارین ( )2007در پژوهش خود افزایش مستمر
در سطح انتشار گازهای گلخانهای را دلیل جهت گیری
به سمت استفاده از منابع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر
میداند.
هنمن ( )2012در مقاله خود تحت عنوان «ساخت
فتوولتائیک یکپارچه جهت تولید انرژی خورشیدی» به
معرفی روشهای کارآمدتر جهت بهرهبرداری از انرژی
خورشید توسط سلولهای فتوولتائیک پرداخته است .میلر
و المبی ( )2012به معرفی روشهای بهرهبرداری انرژی
خورشیدی در نیروگاههای خورشیدی در کشور هند
پرداختهاند .فنگ ( )2012در مقاله خود به اهمیت استفاده
از انرژی خورشیدی برای خانوادههای روستایی در فالت
چینگهای و تبت برای انطباق با تغییرات آب و هوایی
اشاره کرده است.
ژانك ( )2010زمينهايي را شناسايي كرد كه پتانسيل
بااليي براي مزارع خورشيدي و بـادي در كلـرادو داشـتند

و نواحي مناسب براي ايجاد مزارع خورشيدي و بادي را
با استفاده از روشهاي مدلسازي چندمعياره در سيسـتم
اطالعـات جغرافيايي به دست آورد .دجوردجويك ()2011
با هدف تجزيه وتحليل و ارزيابي پتانسيل ،وضعيت و
چشمانداز انرژي خورشيدي فتوولتائيـك در جمهوري
صربستان ،مطالعهاي را انجام داد.
در اين مطالعه نقشه هاي تابش خورشيدي به كمك نرم
افزار  PVGISتهيه شد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد
كه جمهوري صربستان پتانسيل بسيار زيادي براي اسـتفاده
از سيستمهاي فتوولتائيك متصل و مستقل از شبكه دارد.
در زمینه مکانیابی پتانسیل سنجی انرژیهای تجدیدپذیر
در ایران مطالعات مختلقی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر
صورت گرفته است.
اسفندیاری و همکاران ( )1390در تحقیقی تحت عنوان
“پتانسیل سنجی احداث نیروگاههای خورشیدی با بررسی
پارامترهای اقلیمی در استان خوزستان با استفاده از  ،GISبه
بررسی عوامل اقلیمی مؤثر در احداث انرژی خورشیدی
پرداخته و با تلفیق آنها در محیط  GISمناطق مستعدتر در استان
خوزستان را بررسی نموده است (اسفندیاری و همکاران.)1390 ،
مقصودي ( )1385در پاياننامة كارشناسي ارشد خود
با عنوان «مكانيابي نيروگاههاي خورشيدي با استفاده از
روشهاي تحليل چندگانه» ،از روش تحليل پوششي دادهها
استفاده كرد .نتايج بـه دست آمده از اين پژوهش ،نشانگر
پتانسيل باالي شهرهاي يزد ،شيراز و بيرجند ،براي احداث
نيروگاههاي خورشيدي بوده است (مقصودي.)1385،
حیدری و همکاران ( )1388به مکانیابی ساخت نیروگاه
خورشیدی در ایران پرداخته و استان کرمان را مناسبترین
مکان تشخیص دادند(حیدری.)1388،
خوش اخالق و همکاران ( )1386در تحقیق خود تحت
عنوان «مکانیابی نیروگاه خورشیدی با توجه به پارامترهای
اقلیمی» استان اصفهان را جهت تأسیس نیروگاه خورشیدی
مناسب دانستهاند.
در این پژوهش سعی شد تا با تأکید بر عوامل محلی
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ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻻﯾﻪي ﻣﺮﺑﻮط
(ارتفاع) و اقلیمی (فراسنجهای اقلیمی) که بیشترین تأثیر را بر
میزان تابش دریافتی یک مکان داراست ،ابتدا به مکانگزینی ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دروﻧﯿﺎﺑﯽ به روش IDW
و در نهایت پهنهبندی مناطق مستعد جهت استقرار تأسیسات در قسمت  Geostatistical Analystدر محیط نرم افزار
 ARCGISﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ با استفاده از روش  AHPﯾﮏ وزن
تولید برق از انرژی خورشیدی اقدام گردد.
درون ﻻﯾﻪاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ.

 -2منطقه موردمطالعه

استان فارس در جنوب منطقه مرکزى ايران بين مدارهاى
 ۲۷درجه و  02دقيقه و  ۳۱درجه و  ۴۲دقيقه عرض شمالى
و  ۵۰درجه و  ۴۲دقيقه و  ۵۵درجه و  ۳۸دقيقه طول شرقى
از نصفالنهار گرينويچ قرار گرفته است .استان فارس با
وسعت 123946كيلومتر مربع حدود  7/5درصد وسعت
كشور را با جمعيتي بالغ بر چهارميليون نفــر(حدود)%6
تحت پوشش دارد .آب و هواي استان فارس در نواحي
گوناگون متفاوت است .در شمال و شمال غرب ،بعلت
كوهستاني بودن ،زمستاني سرد و تابستاني معتدل دارد .در
بخش مركزي استان آب و هوا مديترانه اي است .جنوب و
جنوب خاوري زمستاني معتدل و تابستاني بسيار گرم دارد.

 -3مواد و روش کار

ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪاي زﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ :
 -1ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ رﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس  1:250000از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه
 -2آﻣﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ و و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮐﻠﯿﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ از 12اﯾﺴﺘﮕﺎه
در دوره آﻣﺎري  30ﺳﺎﻟﻪ
 -3اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ARC GIS
دادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از سایت ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت  30ﺳﺎل اﺧﺬ و وارد ﻣﺤﯿﻂ Excel
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم
اﻓﺰار  Arc GISﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ رﻗﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

نگاره  :1محدوده مورد مطالعه

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ با استفاده از دستور  Reclassifyدر محیط
نرمافزار  ARCGISﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻼس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه
وﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن وزندﻫﯽ ﺷﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ وزن ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪاي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و اﺛﺮﮔﺬاري ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪﻫﺎ اﻋﻤﺎل
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ همپوشانی ﻻﯾﻪﻫﺎي وزﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه با استفاده
از دستور  Fuzzy overlayدر قسمت  Spatial Analystﻧﻘﺸﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .اﻃﻼﻋﺎت
آﻣﺎري ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺟﺪول  1آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ -ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ :ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
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ﺟﺪول  :1اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺎن فارس
تعداد روزهای

همراه با بارش

بارندگی

رطوبت

غبارآلود

2/5

334/7

41

64/7

35/6

3358/8

7/8

137

34

20/7

25/2

3377/1

2030

0

257/4

36

66/1

27/7

3493/7

1098/2

28 47

0/6

289/9

39

21/7

26/1

3381/3

1288/3

28 58

53 41

0

237/1

40

81/8

22/2

3441/2

411

27 18

53 07

المرد

0

205/2

39

81/8

22/5

3440/9

792

27 41

54 17

الر

0/8

204/9

35

41/7

28

3528/3

1632

29 12

54 20

نیریز

3/6

475/3

41

16/5

29/5

3229/3

1652

30 11

52 27

سددرودزن

2/1

325/3

38

15/5

28/6

3316/9

1596

29 47

52 43

زرقان

11/9

315/5

33

3/9

24/4

3349

2300

30 54

52 38

اقلید

8/6

168/1

34

27/8

21/4

3284/4

2251

30 35

53 05

صفاشهر

0/4

291

37

71

29/5

3208

840

29 36

51 39

کازرون

برف و برفابه

آفتابی

ارتفاع

ایستگاهها

ابری

mm

نسبی

روزهای

روزهای

ساعات

عرض

طول

جغرافیایی

جغرافیایی

1484

29 32

52 36

شیراز

31 11

52 40

آباده

54 17

داراب
فسا

منبع :سازمان هواشناسی کشور1394،

اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ  2و نقشه پهنهبندی ساعات آفتابی در نگاره  2نشان داده
از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آفتابی شده است.
جدول  : 2ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ و وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ آن
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وزن اعمال شده
مجموع ماهیانه ساعات آفتابی
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻋﺮض
(ساعت در سال)
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ میباشد و در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
1
زیر 3220
2
3255-3220
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .دﯾﮕﺮي ﻣﯿﺰان اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و ﻏﺒﺎر آﻟﻮدﮔﯽ
3
3290-3255
ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا است ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت
4
3325-3290
آﻓﺘﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ دارﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ
5
3360-3325
از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
6
3395-3360
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻗﻌﯽ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود
7
3430-3395
 3367/408ساعت در سال میباشد که عدد قابل مالحظهای
8
3465-3430
برای ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪی است.
9
باالتر از 3465
وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ پهنه بندی ساعات آفتابی در جدول شماره
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نگاره ()2
(الف) :پهنهبندی ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ
(ب) :وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ پهنه بندی ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ

نگاره ()3
(الف) :پهنه بندی روزهای ابرناکی
(ب) :وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ پهنه بندی روزهای ابرناکی

ب -اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ :از دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي اﺑﺮي در ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ از
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .
اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 21درﺻﺪ اﻧﺮژي ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ اﺑﺮي در
آﺳﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽرﺳﺪ (ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ .)84 ،3831 ،ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻗﻌﯽ روزهای ابری
در منطقه مورد مطالعه ﺣﺪود  26/7روز در سال میباشد.
وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي روزﻫﺎي اﺑﺮي در ﺟﺪول  3و ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در نگاره  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ج -ﮔﺮد و ﺧﺎك :از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﻮي ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮاﻟﯽ
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮﮔﺎزي و ﺟﺎﻣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاوﯾﺰ
ﻧﺎﻣﯿﺪه میﺷﻮد .ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ذرات ﻏﺒﺎر ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﭘﺲ ﮔﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ،زاﯾﺪهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دود و ﻧﯿﺰ
ذراﺗﯽ ﭼﻮن ذرات ﻧﻤﮏاﻧﺪ .ﻣﻘﺪار ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮ
اﺳﺖ و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎرش رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
میﮔﺬارد (ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ.)1383 ،
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺟﻮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮد ﺷﺪن زﻣﯿﻦ میﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺬب
اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ
درﺻﺪ اﻧﺮژي ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺟﺬب میﮐﻨﻨﺪ (ﻋﻠﯿﺰاده

جدول  : 3ﻣﯿﺰان روزهای ابری در سال و وزن
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ آن
روزهای ابری در سال
-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-30
30-33
33-36

وزن اعمال شده
9
8
7
6
5
4
3
2
1

و ﻫﻤﮑﺎران.)1379 ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ برای ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ روزﻫﺎي ﻏﺒﺎر آﻟﻮدﮔﯽ را در ﺳﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي
ﮔﺮد و ﺧﺎك در ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻗﻌﯽ روزهای
همراه با گردوغبار در منطقه مورد مطالعه ﺣﺪود  42/7روز
در سال میباشد .وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﻻﯾﻪ روزﻫﺎي ﮔﺮد
و ﺧﺎك در ﺟﺪول  4و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در نگاره شماره 4
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
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جدول  : 4تعداد روزهای همراه با گردوغبار در سال و وزن
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ آن
تعداد روزهای همراه با گردو غبار در سال
3/9-15
16-25
26-33
34-40
41-46
47-53
54-61
62-71
72-82

وزن اعمال شده
9
8
7
6
5
4
3
2
1

نگاره ()4
(الف) :پهنه بندی روزهای همراه با گردو غبار
(ب) :وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ پهنهبندی روزهای همراه با گردو غبار

د -رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ :ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺑﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮا وﺟﻮد دارد
رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد .در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﯾﮏ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ اﺗﻤﺴﻔﺮ را ﺑﺨﺎر آب ﺗﺸﮑﯿﻞ میدﻫﺪ .اﻣﺎ
ً
ﻋﻤﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻫﻮا ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺨﺎر آب ﺑﻮده و
ﯾﺎ در ﻧﻘﻄﻪاي دﯾﮕﺮ ﺗﺎ  4درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺨﺎر آب وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﻋﻠﯿﺰاده،6831 ،ص .)671ﺑﺨﺎر آب و دي اﮐﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺸﯽ در ﺟﻮ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﯽ از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر
آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر آﺑﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻮا در ﻫﻤﺎن
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺒﺎع ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن میﺷﻮد .رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻢ و زﯾﺎد میﺷﻮد
(ﻋﻠﯿﺰاده و ﻫﻤﮑﺎران،1379 ،ص.)124

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎر آب اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﻧﺮژي
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻗﻌﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ منطقه مورد
مطالعه ﺣﺪود  37/25میباشد.ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻻﯾﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺟﺪول  5و
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در نگاره  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه است.

نگاره ()5
(الف) :پهنه بندی میزان رطوبت نسبی
(ب) :وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ پهنه بندی میزان رطوبت نسبی
جدول  : 5میزان رطوبت نسبی و وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ آن
میزان رطوبت نسبی

وزن اعمال شده

34/22-33

9

35/04-34/23

8

35/92-35/05

7

36/79-35/93

6

37/61-36/80

5

38/24-37/62

4

38/8-38/25

3

39/49-38/81

2

41-39/5

1
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ح -ارﺗﻔﺎع :ﻫﺮ ﻗﺪر ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪاي از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺟﻮ ﺿﺨﯿﻢ از ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬﺑﯽ ﯾﺎ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد درشتتر و ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻤﻊ
میشوند ،ﺟﻮ ﺑﺎﻻي ﮐﻮهﻫﺎ رﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮده و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮ ﻫﻢ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﻮ رﻗﯿﻖﺗﺮ و
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﻮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .
ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ورود اﻧﺮژي ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،اﻧﺮژي ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ زﻣﯿﻦ را ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
(ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ .)20 :1383 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺪﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
اﻧﺮژي زﯾﺎد داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ارﺗﻔﺎع اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و الیه توپوپرافی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.برای این
منظور الیه  DEMمنطقه ایجاد شده است .وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﻻﯾﻪ ارﺗﻔﺎع در ﺟﺪول  6و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در
نگاره  6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

نگاره ()6
(الف) :پهنه بندی ارتفاعی
(ب) :وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ پهنه بندی ارتفاعی

جدول  : 6میزان ارتفاع و وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ آن
میزان ارتفاع

وزن اعمال شده

-600

1

1000-600

2

1400-1000

3

1800-1400

4

2200-1800

5

2600-2200

6

3000-2600

7

3400-3000

8

3800-3400

9

و -ﺑﺎرش :ریزش باران و برف را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﭼﺮﺧﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژي دﺧﺎﻟﺖ
دارد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎرش ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
زﻣﯿﻦ وارد میﺷﻮد (ﻋﻠﯿﺰاده،6831 ،ص.)281
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎﻻ در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻ در اﺗﻤﺴﻔﺮ آن ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻫﻢ در ﺟﺬب و ﻫﻢ در اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻘﺶ دارد
و ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر روزﻫﺎي اﺑﺮي در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎرش اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ،از اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺜﯿﻒ
ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد  .به منظور
بررسی بارش در منطقه مورد مطالعه از مجموع بارش باران
و برف ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ بطور جداگانه استفاده
شده است.
وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﻻﯾﻪ ﺑﺎرش باران و برف در ﺟﺪاول
 7و ﻧﻘﺸﻪهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در نگارههای  7و  8ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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جدول  : 7میزان بارش باران وروزهای برفی و وزن اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه ﺑﻪ آنها
تعداد روزهای

وزن اعمال

میزان بارش

وزن اعمال
شده

برفی و یا برفابه

شده

mm

-0/29

9

-178

9

0/48-0/3

8

209/5-178

8

0/77-0/49

7

232/5 -209/6

7

1/2-0/78

6

249/8-232/6

6

1/9-1/3

5

272/9 -249/9

5

3/1-2

4

303/8-273

4

4/8-3/2

3

345/2-303/9

3

7/6-4/9

2

400/7-345/3

2

12-7/7

1

475/1-400/8

1

نگاره ()7
(الف) :پهنهبندی میزان بارندگی
(ب) :وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ پهنهبندی میزان بارندگی

-4یافتههای تحقیق

به منظور قابلیت سنجی اقلیمی احداث نیروگاههای برق
خورشیدی در منطقه مورد مطالعه ،الیههای بدست آمده در
مرحله قبل ،وزندهی شدهاند .بدین منظور با استفاده از مدل
 ،AHPوزن شاخصهای مؤثر بدست آمده است .سپس با
استفاده از دستور Raster calculatorدر نرمافزار ،ARCGIS
نقشههای وزنی تفکیکی بدست آمده و نهایت ًا با استفاده از
دستور  Fuzzy overlayدر همین نرم افزار نقشه نهایی که ترکیبی
از همپوشانی الیههای موزون میباشد بدست آمده است .

نگاره ()8
(الف) :پهنهبندی روزهای برفی
(ب) :وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ پهنه بندی روزهای برفی

ﻧﺤﻮه وزندﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ در ﺟﺪول شماره  8ارائه ﺷﺪه
اﺳﺖ .نگارههای شماره  ،9الیههای وزنی تفکیکی و نگارههای
شماره ،10نقشه نهایی که ترکیبی از همپوشانی الیههای موزون
و همچنین انتخاب مناطقی که دارای باالترین قابلیت به
منظور احداث نیروگاههای برق خورشیدی میباشد را نشان
میدهند .همانطور که در نقشههای مذکور مشخص است،
باالترین قابلیت احداث نیروگاههای برق خورشیدی در
منطقه مورد مطالعه مربوط به شهرستان نیریز ،قسمتهای
عمدهای از داراب و شرق شهرستان فسا؛ و در مرحله بعد
شهرستانهای الر ،قسمتهای عمده ای از شهرستان المرد
و محدوده ای در مرز سه شهرستان صفاشهر ،بوانات و تا
حدود کمی شهرستان آباده میباشد.
ﺟﺪول  :8وزن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ شاخصها

شاخصهای استفاده شده به منظور قابلیت

وزن اعمال

مجموعه ساعات آفتابی ساالنه

25

احداث نیروگاههای برق خورشیدی

شده

تعداد روزهای ابری در سال

20

تعداد روزهای همراه با گردوغبار در سال

18

درصد رطوبت نسبی

15

ارتفاع

12

مجموع بارندگی ساالنه

10

تعداد روزهای برفی

10
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 -5نتیجهگیری

نگاره ( : )9نقشههای موزون الیههای مورد استفاده

متأسفانه هنوز تفکر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
بطور کامل و جامع در میان مسئوالن و مردم نهادینه نشده
است .از طرف دیگر منابع نفتی نیز با سرعت هر چه بیشتر
مصرف و هدر داده میشود که عالوه بر آثار نامناسب در
اقتصاد و توسعه کشور ،محیط زیست را نیز با استخراج و
اکتشاف و همچنین با مصرف نامناسب از سوخت تخریب
نموده که توجه ویژه به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
را در کشور میطلبد .از اینرو به منظور بهرهبرداری هر
چه بهتر از این پتانسیلهای طبیعی ،مناطق مختلف کشور
باید قابلیتسنجی شوند تا توان بهرهبرداری از انرژهای
تجدیدپذیر باالتر رود .از اینرو تحقیق حاضر در راستای
این هدف در استان فارس انجام گرفته است.
استان فارس به دلیل شرایط ویژه توپوگرافیکی ،دمایی
و همچنین بهرهگیری از ساعات آفتابی مناسب از جمله
قطبهای کشور در جهت بهرهگیری از انرژی خورشیدی

میباشد .روش استفاده شده در تحقیق حاضر از این جهت
قابل اهمیت است که شاخصهای مؤثر در مکانیابی
ایستگاههای خورشیدی را بصورت همپوشانی الیههای
موزون محاسبه مینماید .این روش با در نظر گرفتن اهمیت
نسبی همه شاخصهای مؤثر در الیه نهایی بدست میآید
که میتواند نسبت به روشهای دیگر از اعتبار باالتری
برخوردار باشد .بدین دلیل که این الگوريتم با استفاده
از وزنهاي درجهاي اين قدرت را به تصميمگير ميدهد
كه عوامل مهمتري را كه از نظر او مسأله را بيشتر تحت
تأثير قرار ميدهند با همان اهميت در مسأله قرار دهد و
در اثر اين برتري ،نتيجه حاصل از این روش داراي قدرت
تفكيك بهتري ميباشد .بر همین اساس ،نتایج حاصل نشان
میدهد که استان فارس دارای قابلیت باالیی از نظر انژی برق
خورشیدی میباشد که در منطقه مورد مطالعه شهرستانهای
نیریز ،استهبان و فسا از این نظر شاخص تر و دارای قابلیت
باالتری میباشد .همچنین میتوان نتیجه گیری کرد که
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مجموع وزن نسبی همه شاخصها تأثیر باالتری در مکان .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ.
یابی داشته و تنها با اکتفا کردن به یک یا چند شاخص نمی  -8ﺣﯿﺪري ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،1388 ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ نیروگاههای ﺧﻮرﺷﯿﺪي
در اﯾﺮان .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺒﺪل ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
توان مکان بهینه را تعیین نمود.
 -9ﻣﻘﺼﻮدي ،ا ،1385،ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ ،ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻓﺮﻳـﺪ ﻗﺎدري ،رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

نگاره ()10
(الف) :انتخاب با قابلیتترین مناطق جهت احداث
نیروگاههای برق خورشیدی در استان فارس
(ب) :نقشه پهنهبندی قابلیت احداث نیروگاههای برق
خورشیدی در استان فارس

-6منابع و مأخذ

 -1اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ،علی ،1390 ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﺳﻨﺠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،GISﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ژﺋﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺗﻬﺮان
 -2ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر.1394 ،
 -3ﺧﻮشاﺧﻼق ،روﺷﻦ ،ﺑﺮﻧﺎ؛ فرامرز ،غالمرضا ،رﺿﺎ؛
 ،1386ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﭙﻬﺮ ،ﺷﻤﺎره .۶٧
 -4ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ؛ بهلول ،ﻣﺤﻤﺪ رضا؛  ،1383ﻣﺒﺎﻧﯽ آب
و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ،تهران
 -5ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﻠﻮل ،1383 ،آب و ﻫﻮاي اﯾﺮان .اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر.
 -6ﻋﻠﯿﺰاده ،ﮐﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻮﺳﻮي ،ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎﯾﮕﯽ؛ امین ،غالمعلی،
فرهاد ،ﻣﺤﻤﺪ؛  ،1379ﻫﻮا و اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.
 -7ﻋﻠﯿﺰاده ،اﻣﯿﻦ ،1386 ،اﺻﻮل ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﮐﺎرﺑﺮدي
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