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  چکیده
های فسیلی باعث روی آوردن به منابع جایگزین  های محیط زیستی و نوسانات قیمت انرژی ان پذیر بودن، آلودگیپای

برای تامین انرژی باشد. گام   تواند بهترین گزینه های پایدار به خصوص انرژی خورشیدی می شود. استفاده از انرژی می

نجی و بعد از آن مکان یابی نواحی که دیگر شرایط احداث اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی پتانسیل س

نیروگاه را دارا باشند، است. استان مازندران پتانسیل مطلوبی جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. در این 

کاربری  ها، فاصله از خطوط انتقال نیرو، تحقیق معیارهای ساعات آفتابی، شیب، فاصله از مناطق جمعیتی، فاصله از راه

ها معیارهای الزم جهت مکان یابی نیروگاه در نظر گرفته شده است. به طور کلی یافتن مکان یا  اراضی و الیه محدودیت

مکان های مناسب در هر زمینه ای اهمیت فراوانی دارد به طوریکه طیف وسیعی از تحقیقات را به خود معطوف ساخته 

-روش این پژوهش توصیفی نی تا حد زیادی دست یافتنی شده است.است، این مهم در غالب سامانه اطالعات مکا

 ( استفاده شده، فرآیندANP( و فرآیند تحلیل شبکه ای)GISتحلیلی و برای بررسی موضوع از سامانه اطالعات مکانی)

و می گیرد  قرار های جبرانی مدل مجموعه در که است معیاره چند گیری تصمیم تکنیکهای از یکی ای شبکه تحلیل

گیرد. بعد از تهیه الیه های  نظر در تواند می ای شبکه ساختار در را سطوح تصمیم گیری میان روابط و تعامالت تمامی

مورد نیاز، طبقه بندی مجدد و وزن دهی های الزم به واحد های مختلف الیه ها و انجام فرآیند تحلیلی، مکان های 

کیلومتر مربع از   960/4771سرانجام مشخص گردید که در حدود  امکان پذیر در منطقه مورد مطالعه تعیین گردید.

 مساحت اُستان مازندران، امکان احداث نیروگاه خورشیدی وجود دارد.

 

 ، فرآیند تحلیل شبکه ای، سیستم اطالعات جغرافیایینیروگاه خورشیدیاُستان مازندران،  كلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
هزار میلیون سال از 6های دیگر است. در حدود  لکه سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژیخورشید منبع عظیم انرژی، ب    

شود. با توجه به وزن  میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می 2/4گذرد و در هر ثانیه  تولد این گوی آتشین می

سال  میلیارد ۵ وان منبع عظیم انرژی تاعن توان به هزار برابر وزن زمین است این کره نورانی را می333 خورشید که حدود
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بهره است و در واقع آسمانی صاف دارد،  ماه از سال از بارش باران بی  9 تا 8ایران با توجه به اینکه  .آینده به حساب آورد

یعی و انرژی منشا تمامی فرآیندهای طب .تأمین کند تابش نور خورشید تواند بخش عظیمی از انرژی مورد نیاز خود را از می

ی فسیلی ها یانرژی زیست محیطی و نوسانات قیمت ها ی، آلودگ. پایان پذیر بودن[1] (12ص 1382انسانی است)عزیزی

تواند یکی از بهترین  خصوص انرژی خورشیدی می های پایدار به . استفاده از انرژیشود یمباعث روی آوردن به منابع جایگزین 

خواهد، از طرف  د. انرژی خورشیدی رایگان است واستفاده از آن فن آوری ساده ای میها برای تامین انرژی پایدار باش گزینه

گذارند را ندارد  های هسته ای به جا می های فسیلی و حتی سوخت دیگر اثرات زیست محیطی نامطلوبی که سوخت

از آن مکان یابی نواحی . گام اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی پتانسیل سنجی و بعد [2] (3۵ص1388)حیدری

. در این زمینه تحقیقاتی درداخل باشد یماست که در آن انرژی خورشیدی در حد مطلوب و دیگر شرایط الزم احداث نیروگاه 

یی را به منظور مکان یابی نیروگاه ها پروژه( 1382و  1381وخارج از کشور صورت گرفته از جمله گروه محیط زیست سابا )

 ها آنبدون وزندهی  ها نقشهی مزبور در تلفیق ها پروژهاز سامانه اطالعات جغرافیایی اجرا نموده که ضعف  حرارتی با استفاده

ای را برای مکان یابی نیروگاه خورشیدی در استان خوزستان اجرا  پروژه[ 3] 1390در سال همکاران است. اسفندیاری و 

ی ها دادهبر پایه  2009سال[ 4] 1.برایر و کینسدراند گرفتهرا مد نظر در تحقیق خود، فقط پارامترهای اقلیمی  ها آن اند نموده

کیلومتر با استفاده از تصاویر سنجش از دور 110کیلومتر در 110ی زهایساتابش خورشیدی جهانی که ناسا آن را در پیکسل 

نیاز در محیط سامانه کند، و همچنین معیارهای جمعیت، نزدیکی به خطوط انتقال نیرو و حداقل زمین مورد  تهیه می

ی گوناگون ها دگاهیداز  2010در سال [ ۵] 2. جیسن جرکاند پرداختهاطالعات جغرافیایی به مکان یابی نیروگاه خورشیدی 

ی پایدار را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از معیارهای جاده، عوارض آبی، پتانسیل باد،کاربری اراضی، فاصله از ها یانرژ

جمعیت، فاصله از خطوط انتقال نیرو، فاصله از جاده ونقشه محدودیت معیارهای خود را بین صفر و یک طبقه  شهر، تراکم

بندی مجدد کرده و با استفاده از روش همپوشانی شاخص مدلسازی در سامانه اطالعات جغرافیایی برای مکان یابی 

معیارهای تابش، نقشه محدودیت و داده  2011در سال[ 6] 3ی انرژی پایدار را انجام داده است. چارابی و گستلیها روگاهین

ی فازی این ها هیالسپس  اند دادهعوامل در ایجاد نیروگاه خورشیدی در کشور عمان تشخیص  نیتر مهمنزدیکی به راه را 

اطالعات جغرافیایی را استخراج نموده و در سامانه  ها هیالمعیارها را ایجاد کرده و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی وزن 

با معیارهای [ 7] 4اولفومی و همکاران 2012. در سال اند نمودهنقشه مناطق مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدی را ایجاد 

جمعیت، شیب، گسل، مناطق در معرض زمین لغزش، مناطق سیالبی، رود، مناطق تحت حفاظت محیط زیستی، مناطق 

ی دریایی، نزدیکی به ها راه، نزدیکی به خطوط راه آهن و ها آبخوانی نمکی، گنبدهاه، ممنونه مانند منطقه نظامی و فرودگا

ی ها مکانخطوط انتقال نیرو و تابش خورشیدی و وزن دهی به روش تحلیل سلسله مراتبی و در نهایت رتبه بندی مناطق 

. داوسن و اند کردهسوخت دیگر را شناسایی  مستعد جهت احداث نیروگاه خورشیدی، نیروگاه اتمی، نیروگاه ذغالی و نیروگاه با

اند  ترین عامل در مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی را تابش مستقیم خورشید دانسته مهم 2012 در سال[ 8] ۵تر شل

کیلو وات ساعت در متر مربع در سال، شیب زمین کمتر از دو درصد،  2000 ها معیارهای تابش خورشیدی و حداقل بودن آن

های زیر بنایی راه و خطوط انتقال نیرو، نزدیکی به منبع  هزار متر مربع، نزدیکی به شبکه 20000 ل زمین در دسترسحداق

وزن  اند و معیارهای خود را با استفاده از روش رتبه بندی جایگزین برای ادامه کار نیروگاه، مقدار مصرف انرژی انتخاب کرده

سلسله مراتبی مناطق غرب استرالیا را جهت احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی رتبه  دهی کرده و با استفاده از قاعده تحلیل

و بخش اعظم انرژی برق در  باشد یماند.  اُستان مازندران  پتانسیل مطلوبی برای استفاده از انرژی خورشیدی دارا  بندی نموده

 شداین اُستان را می تواند تامین نماید که هدف اصلی در این مطالعه می با
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 محدوده مورد بررسی -2
 ۵0 و شمالی عرضدقیقه  3۵درجه و  36دقیقه تا  47درجه و  3۵  مختصات اُستان مازندران در شمال کشور و در  

ستان مازندران در شمال کشور جمهوری اسالمی اُ است شده واقع شرقی طولدقیقه  10درجه و  ۵4دقیقه تا  34درجه و 

ستان از درصد از مساحت کشور را در بر داشته و هجدهمین اُ 46/1کیلومتر مربع حدود  237۵6/ 4ایران و با وسعتی معادل

های گیالن و  ستانهای تهران و سمنان در جنوب و اُ ستاندرشمال، اُ مازندراندریای  .این حیث در کشور محسوب می گردد

شهرستان به  22ین تقسیمات کشوری دارای مازندران بر اساس آخرد. ستان قرار دارنگلستان به ترتیب در غرب و شرق اُ

نامهای آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه، سیمرغ، قائمشهر، گلوگاه، محمود آباد، 

دهستان و  129بخش،  ۵۵شهر، ۵8، د، عباس آباد، سوادکوه شمالی، کالردشت و میاندروفریدونکنار نوشهر، ،نکا، نور

جنوب، نزدیکی به دریا و پوشش  امتداد کوههای البرز دراست  آب و هوای مازندران، معتدل و مرطوبباشد.  می آبادی 3697

از لحاظ طبیعی مازندران به سه قسمت اصلی کوهستانی در  ت. گیاهی از دالیل اصلی تعدیل آب و هوای این منطقه اس

می شود. شیب ناهمواریهای آن از غرب به شرق به موازات دریای خزر جنوب، میان بند در وسط و جلگه ای در شمال تقسیم 

مرکزی  ،دارند به سه منطقه غربی جریان آن جنوبی –است. رشته کوه البرز با رودهای کوچک و بزرگی که درامتداد شمالی 

. در فر می باشدن 3073943ستان مازندران بالغ بر ، جمعیت ا1390ُبر اساس سرشماری سال  ت.و شرقی تقسیم شده اس

 موقعیت این اُستان در کشور مشاهده می گردد. 1شکل
 

 
 ( : موقعیت اُستان مازندران در كشور1شکل )

 

 های خورشیدی در ایران لزوم ساخت نیروگاه -3

کشد تا نور خورشید به زمین  ثانیه طول می18 دقیقه و 8 میلیون کیلومتری خورشید واقع است و1۵0 زمین در فاصله

های فسیلی  بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن است. حتی سوخت برسد.

های باد، آبشار، امواج دریاها و بسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین انرژی دریافتی زمین از  انرژی ذخیره شده در زمین،

رسد بتوان در  نظر می شید نیز از شرایط بسیار مطلوبی برخوردار است و بهایران از نظر مدت تابش نور خور خورشید است.

هایی که دارای قدمت هستند را از رده خارج کرد؛  احداث و به تدریج سایر نیروگاه های خورشیدی نیروگاه کشوراغلب مناطق 

خورشیدی آغاز کرده است. این اقدامات های  های اخیر وزارت نیرو اقدامات مثبتی را در زمینه احداث نیروگاه البته در سال

رسد با توجه به  نظر می اند که به های اخیر در حالی به انجام رسیده های خورشیدی در سال مثبت در زمینه احداث نیروگاه

توان و باید به فکر احداث  روز از سال در ایران همچنان می 26۵وسعت خاک ایران و تابش نور خورشید در بیش از 
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های خورشیدی که انرژی خورشید را  یروگاهن .بود های فسیلی رویه انرژی مصرف بی جویی در های بیشتری جهت صرفه نیروگاه

دارند، به خصوص اینکه سازگار با محیط زیست هستند و  های فسیلی نیروگاه کنند مزایای زیادی در برابر می به برق تبدیل

های خورشیدی  کارگیری نیروگاه خصوص در دوران اتمام ذخایر نفت و گاز هستند. تأسیس و به قادر به حل مشکل برق به

 .فراهم خواهد کرد قطع وابستگی کشور به صادرات نفت ایی وای گسترده را برای کمک به خودکف ای پرثمر و زمینه آینده

 مواد و روش ها -4

ها وابسته  تعیین مکان مناسب برای یک نیروگاه، تا حد زیادی به شناخت کامل و صحیح عوامل مؤثر و نحوه انتخاب آن

مرتبط با و نظر کارشناسان  اند بر اساس مطالعات پژوهشگران مختلف پژوهش در نظر گرفته شده ینکه در ا یاست. عوامل

اجتماعی و زیست محیطی مربوطه عواملی که امکان تهیه داده و مدل  ی،اقتصادی،فن یعوامل اصل یاناز مباشد.  یم تحقیق

ساعات ( الیه اطالعاتی 1 اند از: شودعبارت یپژوهش استفاده م ینکه در ا یها وجود داشت انتخاب گردیدند. عوامل کردن آن

 یهال (7و  یاراض ریکارب( 6 یبش( ۵ یروفاصله از خطوط انتقال ن( 4( نزدیکی به راه 3  یتیصله از مناطق جمعفا( 2 یآفتاب

 معیارهای زوجی مقایسه (تشکیل ماتریس1که این مطالعه به ترتیبی که گفته می شود انجام شده است:  .یت هامحدود

(طبقه 4اطالعاتی،  الیه های (همپوشانی3اولویت معیارها،  براساس اطالعاتی الیه های وزندهی و (امتیازANP ،2تحلیل 

 .GISو استفاده در  ANPاطالعاتی نهایی حاصل از روش  الیه ی بندی

 

 (ANPَ  تحلیل شبکه ای ) -5
تحلیلی و برای بررسی -مقصود از وزن دادن بیان اولویت هر معیار نسبت به معیار دیگر است. روش این پژوهش توصیفی

( استفاده شد. برای اولویت بندی معیارها ومکان ANP( و فرآیند تحلیل شبکه ای)GISنه اطالعات مکانی)موضوع از ساما

بهره گرفته شد. بعد از  Arc GISدر کنار  Super Decisionsو Matlabیابی بر اساس دو فرایند تحلیلی نامبرده از نرم افزار 

های الزم به واحد های مختلف الیه ها و انجام فرآیند تحلیلی، مکان تهیه الیه های مورد نیاز، طبقه بندی مجدد و وزن دهی 

های مناسب و نا مناسب در منطقه مورد مطالعه تعیین گردید.در تصمیم گیری چند معیاره مکانی، بعد از شناسایی مسئله 

 فضا کل فضایی پیوسته های روش تصمیم گیری مجموعه ای از معیارها با توجه به شرایط منطقه در نظر گرفته می شود. در

 آلترناتیوها تعداد معموال و ندارد وجود مشخصی آلترناتیو یا گزینه هیچ از قبل و د شو می گرفته نظر در یکپارچه صورت به

در نظر گرفتن معیارها و عوامل موثر در این مطالعه بر اساس مطالعات پژوهشگران مختلف صورت  .میباشد و نامعین نامحدود

 سنج های سنجش که است این مذکور روش اصلی این تحقیق از روش تحلیل شبکه ای استفاده شد که مزیتپذیرفت.  در 

مختلف محیطی در مازندران  مسائل پیچیدگی به توجه با شود، که می انجام مراتب سلسله نه و آنها روابط مختلف براساس

و عناصر  خوشه ها بین متقابل روابط خوشه ها، کنترل، مراتب سلسله می تواند نتایج بهینه ای را ارائه دهد. این مدل از

وزن نهایی هر معیار در تعیین مکان یا مکان های مناسب جهت احداث نیروگاه  1تشکیل می شود. در جدول شماره 

 خورشیدی در اٌستان مازندران به نمایش درآمده است. 
 

 ی در مکان یابی نیروگاهوزن هر معیار با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه ا -1جدول

 شیب جمعیت کاربری اراضی معیار

نزدیکی به 

خطوط انتقال 

 نیرو

 ساعت آفتابی نزدیکی به جاده

 018/0 014/0 009/0 003/0 032/0 012/0 وزن عمومی

 235/0 270/0 311/0 270/0 546/0 235/0 وزن خوشه

 00423/0 00378/0 00279/0 00081/0 00519/0 00282/0 وزن نهایی
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 محدودیت -6
 .ای را شامل می شود های حرفه باشد و قضاوت تعیین عوامل محدودکننده اصوالً بر اساس منابع و تمهیدات موجود می      

سازی یک استراتژی حفاظت محیطی نباید از یک حد مشخصی  های پیاده ی احداث امکانات و یا هزینه برای نمونه هزینه

ها، موانعی را روی مجموعه  شود. محدودیت ای نامیده می های بودجه ها معموالً محدودیت ودیتبیشتر باشد. این نوع از محد

هایی  ها را نداشته باشد. گزینه شود، اگر هیچ یک از محدودیت کنند. یک گزینه اجرایی می گیری تحمیل می های تصمیم گزینه

اند: محدودیت  شوند که بر دو نوع یرقابل اجرا محسوب میهای غ ها را ارضا کنند ناچار جزء گزینه توانند محدودیت که نمی

ی مناسب باید  کنیم که گزینه ی مکانیابی تصفیه خانه ما فرض می بولین یا منطقی و محدودیت هدف برای مثال در زمینه

ها را  شوند این گونه محدودیت ها اعمال می ی نقاط جمعیتی باشد. دو محدودیت روی مجموعه گزینه خارج از محدوده

گویند. مثال دیگر برای محدودیت هدف این است که در نظر گرفته شود زمین مناسب  های بولین یا منطقی می محدودیت

باشد. از جنبه ی دیگر نیز  هکتار باشد، این نوع محدودیت از نوع هدف می 2برای احداث نیروگاه خورشیدی، میباید 

های منطقه مورد مطالعه، مطابق با  شوند. تهیه ی الیه محدودیت یم میها به دو بخش جبرانی و غیرجبرانی تقس محدودیت

نیز محدودیت ها در  2نشان داده شده است، همچنین شکل  2نظرات کارشناسان مربوطه انجام گردید که در جدول شماره 

نطقه مورد مطالعه، ابتدا های م ی الیه محدودیت اٌستان مازندران را جهت احداث نیروگاه خورشیدی نشان می دهد. برای تهیه

ها،  بین تمام الیه ORهایی که امکان ایجاد محدودیت را داشتند به صورت بولین درآمدند، سپس با اعمال عملگر  تمام الیه

باشند که در نهایت  های در نظر گرفته شده این تحقیق از نوع غیرقابل جبران می ها حاصل شد. محدودیت الیه محدودیت

کیلومتر مربع از مساحت این اٌستان غیر قابل  14176بر اساس برآوردهای انجام شده . ی خروجی کم شوند بایستی از نقشه

 استفاده جهت احداث نیروگاه خورشیدی می باشد.
 

 محدودیت ها جهت احداث نیروگاه -2جدول 

 معیار برای تهیه نقشه محدودیت عامل

 متر از هر دو طرف 200 حریم جاده

 متری 200 حریم رودخانه

  متری 3000 حریم گسل

 متری 5000 حریم محدوده نقاط جمعیتی

 متر 1000باالی  ارتفاع
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 محدودیت های مشخص شده در منطقه مورد مطالعه -2شکل 
 

 واكاوی -7
ری مکان های مشخص شده به عنوان گزینه برتر به اوزان در معیارها و قوانین تصمیم مورد استفاده در روند تصمیم گی

در انتخاب  ستیبا یمی تلفیق و شکل گیری این فرآیند ها روشی مسئله تصمیم گیری و ها یژگیوبستگی دارد. بنابراین 

ی  مسئله تصمیم گیری با اندازه و ابهام در مسئله و اندازه خطاهای موجود در ها یژگیوبهترین گزینه مد نظر قرار گیرد. 

ی اصلی تصمیم گیری چند معیاره مکانی ها یژگیورتباط است. بر اساس بررسی ها اطالعات داده شده و محتمل بودن آن در ا

ی خورشیدی حرارتی ها روگاهینکه در این مطالعه فرآیند تحلیل شبکه ای بوده است در شناسایی مناطقی که امکان احداث 

درآن تعدادی گزینه مطرح است  وجود داشت، این گونه بیان می شود: به تصمیم گیر این امکان داده شد تا مسئله ای که

را تا یک اندازه معنی دار کاهش دهد، زیرا تا زمانی که تنها با یک گزینه مواجه باشیم اصوالً  ها نهیگزحل کرده و مجموع 

 تصمیم گیری مفهومی نخواهد داشت. 
 

 جمع بندی و نتیجه گیری -15
ترین مکان جهت اجرای پروژه با توجه  و انتخاب مناسب ها ی تصمیم گیری مکانی، ارزیابی صحیح روش با توجه به مساله

به شرایط حال حاضر یکی از مسائل مهمی است که پیش روی تصمیم گیران قرار دارد.در این پژوهش معیارهای مناسب 

 ی خورشیدی دراُستان مازندران با مطالعه تحقیقاتی که توسط پژوهشگران داخلی وخارجی وهمچنینها روگاهینجهت احدات 

ها استفاده شد و پس  ی موجود تعیین گردید. پس از وزن دهی از تحلیل شبکه ای جهت تلفیق الیهها دادهنظر کارشناسان و 

کیلومتر مربع در  960/4771از ارزیابی نتایج در مناطقی که امکان احداث نیروگاه خورشیدی وجود داشت معرفی گردید و 

مشاهده می گردد. باید توجه داشت که مناطق  3و جدول شماره  3ه در شکل طبقه کامالً مناسب جهت احداث قرار دارد ک

کامال جامع باشند بنابراین فقط برای مطالعات تفصیلی و جامع تر معرفی  توانند ینمی بهینه ها مکانمعرفی شده به عنوان 

 وگاه خورشیدی حرارتی وجود دارد.. در نهایت می توان گفت که در اُستان مازندران مناطق مناسبی برای احداث نیرشوند یم
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 مناطق مستعد و امکان پذیر جهت احداث نیروگاه خورشیدی -3شکل 

 

 مساحت مناطق طبقه بندی شده جهت احداث نیروگاه به كیلومتر مربع -4جدول

 نامناسب نسبتاً مناسب مناسب کامالً مناسب

960/4771 117/2248 271/2۵60 0۵2/14176 
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