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چکیده
در اين تحقيق ،يك رويکرد ترکيبي از اليه هاي خروجي الگوريتم سبال همراه با تحليل چند معياره از عوامل مختلف محيطي،
اجتماعي -اقتصادي ،دادههاي سنجش از دور و سيستم اطالعات مکاني ،مکانيابي مطلوب توأمان انرژيهاي زمينگرمايي و خورشيدي ارائه
گرديده است .شناسايي توأم مناطق مستعـد انرژي خورشيـدي و زمين گرمـايي در کنار هم يا نزديـك هم ،نه تنها مي توانند بعنوان
خروجي مکمل هم باشند ،بلکه با تلفيق اين دو انرژي ،نقايص موجود در بهرهبرداري انفرادي از هر يك از آنها را مورد پوشش قرار ميدهد.
شناسايي چنين مناطقي ،نيازمند شناخت دقيق عوامل و معيارهاي مؤثر آن ميباشد .براي اين منظور ،از پانزده اليه اطالعاتي مختلف ،به
همراه تصاوير ماهوارهاي لندست 8در دو دوره زماني فصل سرد براي انرژي زمينگرمايي و فصل گرم براي انرژي خورشيدي ،مدل رقومي
ارتفاعي و مشتقات آن در شمال غرب ايران استفاده گرديد .ابتدا گروههاي مختلف دادههاي تحقيق کميسازي ،وزندهي و سپس با همديگر
ادغام گرديدند .در ادامه ،جهت بررسي نتايج از منظر اقتصادي ،دو عامل اصلي ،مراکز جمعيتي -صنعتي و فواصل از اين مراکز ،مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت و مناطق مناسب جهت بهرهبرداري و احداث نيروگاهها در پنج کالس نامناسب ،ضعيف ،متوسط ،مناسب و بسيار
مناسب مشخص گرديدند .نتايج مجزاي انرژي خورشيدي و زمينگرمايي نشان داد به ترتيب ،تقريباً  %51و  %30انرژي خورشيدي و زمين -
گرمايي در مناطق مناسب و بسيار مناسب ،واقع شده اند .همچنين نتايج توام اين دو انرژي با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي ،و مراکز
جمعيتي -صنعتي نشان داد که حدود  59%از مناطق بصورت توام بيانگر مناطق مستعد انرژي خورشيدي و زمين گرمايي هستند .اين
مناطق در قسمت جنوب ،جنوب شرقي ،قسمتهايي از مرکز استان و نيز مناطقي از شمال و شمال غرب استان داراي پتانسيل مناسبي از
لحاظ انرژي زمين گرمايي و خورشيدي مي باشند.
واژههای کلیدی :انرژي خورشيدي و زمينگرمايي ،انرژيهاي تجديد پذير ،سنجشاز دور ،سيستم اطالعات جغرافيايي
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یک رویکرد ترکیبی جهت مکانیابی بهینه انرژی خورشیدی و زمین گرمایی

مقاله پژوهشي  -يك رويکرد ترکيبي جهت مکانيابي بهينه سايتهاي پنل خورشيدي و زمين گرمايي ...

 -1مقدمه
امروزه تامين انرژي مورد نياز از اساسيترين نيازهاي
هر کشور محسوب ميگردد .با افزايش جمعيت ،رشد
صنايع و پيشرفت تکنولوژي در جهان ،ميزان مصرف انرژي
به شدت افزايش يافته و کشورها با يك بحران بزرگ در
خصوص تامين انرژي مواجه هستند .انرژي يکي از
مهمترين پيش نيازهاي توسعه و رفاه ملتها است [.]1
انرژي هاي مورد استفاده در جوامع بشري به دو دسته
انرژيهاي تجديدپذير و تجديدناپذير تقسيم ميگردند.
عمـده منابع انرژي متـداول امروزي ،منابع فسيلـي بوده و
اين منابع عالوه بر محدوديـت ،توزيع يکنواخـتي در
سراسـر کره زمين ندارنـد[ .]1سوختهاي فسيلي شامل
نفت ،گاز طبيعي و زغالسنگ ميباشد .مصرف حاملهاي
انرژي ،با توليد گازهاي آالينده و گلخانهاي در فرآيند
تبديل و در تخريب اليه ازن ،محيطزيست را به شدت
مورد تهديد قرارداده و موجب گرم شدن بيشتر دماي
سطح زمين و تغيير اقليم ميگردد .در مقابل ،انرژي
خورشيدي ،انرژي باد ،انرژي آبي ،انرژي زمينگرمايي 1از
عمدهترين منابع انرژيهاي پاک ميباشند .استفاده از
انرژيهاي نو و تجديدپذير بخصوص انرژي خورشيدي و
زمينگرمايي ميتواند از بهترين گزينهها براي جايگزيني با
سوختهاي فسيلي باشند .کشور ايران به علت قرارگيري بر
روي کمربند گرم دنيا ،يکي از باالترين پتانسيلهاي جذب
انرژي خورشيدي را داراست و با ميانگين  300روز آفتابي
در سال ،در زمره کشورهايي قرار دارد که حداکثر دريافت
نور را دارند [ . ]1از انرژي خورشيدي رسيده به زمين43 ،
درصد آن جذب زمين گرديده و 8درصد آن منعکس مي-
گردد ،يعني در مجموع حدود  51درصد از انرژي خورشيد
به سطح زمين ميرسد .مابقي  3درصد در اليه استراتسفر
جذب شده  26 ،درصد توسط ابرها منعکس گرديده و
حدود  20درصد آن نيز توسط گازهاي جوي جذب مي-
گردد[ .]2ميزان تابش انرژي خورشيدي در نقاط مختلف
جهان متغير بوده و در عرضهاي جغرافيايي پايين بيشتر
است .بنابراين شناخت مکانهاي مناسب جهت بکارگيري
انرژي خورشيدي الزامي ميباشد .همچنين انرژي زمين-
گرمايي عمدتاً در نواحي زلزلهخيز ،آتشفشانهاي جوان و
1 Geothermal
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صفحات تکتونيکي زمين و در عمق بيش از  3کيلومتري
از سطح زمين ،متمرکز شده است (سازمان انرژيهاي
تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق(ساتبا) .)2درجه حرارت
زمين زياد بوده و انرژي زميـنگرمايي درجه حرارتي بيش
از  140درجه سانتيگراد را دارا ميباشد .حرارت زمين به
طرق مختلف از جمله فوران آتشفشان ،چشمههاي آب-
گرم ،آبفشانها و گلفشانها در اثر کاهش چگالي زمين و
خاصيت رسانايي ،از بخشهاي داخلي زمين به سطح آن
هدايت ميشود .حوضچههاي انرژي زمينگرمايي معموالً
به دو دسته ،با درجه حرارت کمتر از  150درجه
سانتيگراد و بيشتر از  150درجه سانتيگراد تقسيم مي-
گردند .حوضچه هاي با درجه حرارت باال ،مناسب براي
توليد برق ميباشند و حوضچههاي با درجه حرارت پايين،
مناسب جهت استفادههاي ديگر همچون توليد حمام هاي
آّبگرم ميباشند [ .]3از آن جهت که انرژي زمينگرمايي
بر بستر مکاني نمود حرارتي دارد ،لذا تصاوير ماهوارهاي در
باند حرارتي قادر به شناسايي آن با توجه به نشانهها و
شواهد موجود ميباشند[.]3
در ايران معموالً براي تعيين محل منابع زمينگرمايي
از دادههاي زمينشناسي (سنگهاي آتشفشاني ،دهانههاي
آتشفشاني و گسل) ،دادههاي ژئوشيمي (چشمههاي آب-
گرم و اسيدي و دگرساني گرمايي منطقه) و دادههاي
ژئوفيزيك (زلزلههاي خرد و تودههاي نفوذي کمعمق)
استفاده شده است [ .]4يوسفي و همکارانش [ ،]5در
تحقيقي به منظور مکانيابي نيروگاههاي خورشيدي در
استان تهران ،از روشهاي تصميمگيري چند معياره
استف اده نمودند .آنها از معيارهاي فيزيکي ،معيارهاي
محيط زيستي ،معيارهاي اقتصادي و اجتماعي ،معيارهاي
فني و ايمني استفاده کردند و از روش منطق فازي جهت
ارزشدهي به مناطق و توليد نقشه استفاده گرديد.
محققين مختلفي [ ]10-6 ,1طي مطالعاتي به منظور
تحليل تناسب مکاني جهت احداث نيروگاه خورشيدي ،از
سيستم اطالعات جغرافيايي و فرآيند تحليل سلسله
مراتبي 3استفاده نمودند .همچنين پژوهشگران مختلفي
[ ،]13-11 ,9 ,4در مطالعاتي به شناسايي مناطق مستعد
انرژي زمين گرمايي با استفاده از سيستم اطالعات
2 www.satba.gov.ir
)3 Analytical Hierarchy process(AHP
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جغرافيايي پرداختند .در اين پژوهشها از دادههاي زمين-
شناسي ،ژئوشيمي و ژئوفيزيك و سنجش از دور حرارتي
استفاده نمودهاند .يوسفي و همکارانش [ ،]4در پژوهشي
ديگر به شناسايي مناطق مستعد انرژي زمينگرمايي با
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي در ايران پرداختند.
در اين پژوهش پس از مطالعه جامع و انتخاب سه مجموعه
داده زمين شناسي ،ژئوشيمي و ژئوفيزيك و تهيه اليههاي
اطالعاتي و استفاده از روش ادغام بولين در سيستم
اطالعات جغرافيايي ،نهايتاً  18منطقه داراي انرژي زمين-
گرمايي را شناسايي نمودند که در کل ايران توزيع شده
بود .کينهولز و همکارانش [ ،]14با استفاده از تصاوير
مادون قرمز حرارتي چندطيفي به اکتشاف انرژي زمين-
گرمايي در آکوتا ،آالسکا اقدام نمودند ،آنها از تصوير مادون
قرمز حرارتي مربوط به ماههاي تابستان براي تخمين
دماي سطح زمين و شناسايي ناهنجاريهاي دماي سطح
زمين و توليد نقشه جلوههاي سطحي در ارتباط با انرژي
زمين گرمايي از جمله چشمه هاي آب گرم و آبفشانها
استفاده نمودند .قاستيلي و چرابي [ ،]15معيارهاي تابش،
نقشه محدوديت و داده نزديکي به راه را مهم ترين عوامل
در ايجاد نيروگاه خورشيدي در کشور عمان تشخيص
دادند ،سپس اليه هاي فازي اين معيارها را ايجاد کرده و
با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و نظر کارشناسان اقدام
به وزن دهي اليه ها نموده و با استفاده از سامانه سيستم
اطالعات جغرافيايي اقدام به تهيه نقشه مناطق مطلوب
جهت احداث نيروگاه خورشيدي نمودند .جنك [ ،]10در
تحقيقي به شناسايي مناطق مناسب براي مزارع بادي و
خورشيدي در ايالت کلرادو ،با استفاده از تکنيکهاي
مدلسازي چند معياره سيستم اطالعات جغرافيايي
پرداخت و در مدلسازي مزارع خورشيدي ،تعداد ساعات
آفتابي ،تابش ،دما و جهت شيب براي تعيين پتانسيل
خورشيدي در نظر گرفته شد و مقدار تابش خورشيدي را
از يك مدل اقليمي بدست آوردند .کيون و همکارانش
[ ،]13به شناسـايي منـاطق مستـعد زمين گرمـايي با
استفـاده از سنجـنده لندسـت  7و داده هاي مادون قرمز
1
حرارتي و تجزيه و تحليل مکاني آن در تينگ چونگ
چين پرداختند .استفاده از دادههاي سنجش از دور
حرارتي به عنوان يك تکنيك کارآمد براي اندازهگيري

تغييرات دماي سطح زمين به کار گرفته شد و نتايج نشان
داد که توزيع مکانهاي مستعد زمينگرمايي ارتباط نزديکي
با ساختار گسلها دارد .اوميتامو و همکارانش [ ،]16با
استفاده از معيارهاي جمعيت ،شيب ،گسل ،مناطق در
معرض زمين لغزش ،مناطق تحت حفاظت محيط زيستي،
مناطق ممنوعه مانند مناطق نظامي و فرودگاهها ،گنبد
هاي نمکي ،آبخوان ها و تابش خورشيدي ،اقدام به وزن
دهي معيارها به روش تحليل سلسله مراتبي نموده و در
نهايت ،رتبهبندي مناطق مستعد جهت احداث نيروگاه
خورشيدي ،نيروگاه اتمي ،نيروگاه ذغالي و نيروگاه با
سوخت هاي ديگر را شناسايي کردند.
در حال حاضر انرژيهاي تجديدپذير توسعه خوبي در
دنيا پيدا کرده و در اين شرايط در ايران تاکنون 654
مگاوات برق از طريق نيروگاههاي تجدپذير توليد شده که
اين ميزان کمتر از يك درصد کل ظرفيت برق ايران است.
سليمانخاني[ ]17در پژوهشي با در نظرگرفتن اهداف
سياست گذاري براي انرژي هاي تجديدپذير و همچنين
انواع ابزارهاي به کار رفته براي توسعه در دنيا و نيز ابزارهاي
هاي بومي ،اتخاذ استراتژي مناسب با استفاده از تجربيات
ديگر کشورها در قالب شرايط زيست محيطي و چارچوب
قانوني ايران به ارائه بسته هاي حمايتي براي توسعه کاربرد
انرژي هاي تجديد پذير پرداخته اند.قديري و
همکارانش[ ]18در تحقيقي اثرات اجرايي شدن سياست
ماليات سبز بر ميزان انتشار آاليندهها با تأکيد بر توسعه
انرژي هاي تجديدپذير ،با استفاده از روش گشتاورهاي
تعميم يافته ،و براي دوره زماني شانزده ساله در ايران
بررسي کردند .نتايج پژوهش آنان حاکي از آن بود که اجراي
سياست ماليات سبز بر کاهش انتشار آاليندههاي
زيستمحيطي اثر گذار است و توليد و مصرف انرژيهاي
تجديدپذير اثري معکوس بر انتشار آاليندههاي
زيستمحيطي دارد .به عبارتي توسعه و جايگزيني مصرف
اين انرژيها با انرژيهاي فسيلي ميتواند منجر به کاهش
انتشار آاليندهها شود .منوريان و همکارانش ] [19در
مطالعه اي توصيف سياست گذاري توسعه انرژي هاي
تجديدپذير در ايران پرداختند و با تجزيه و تحليل داده ها
در سه مرحله کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و کدگذاري
انتخابي انجام دادند و در نهايت ،مدل پارادايمي سياست
گذاري در مورد انرژي هاي تجديدپذير ترسيم کردند .اماني
و همکارانش [ ]20در يك مطالعه اي به امکان سنجي و
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طراحي ساختمان انرژي صفر در اقليم سرد و نيمه خشك
پرداختند .در اين مطالعه با استفاده از سيستم ها و تکنيك
هاي معماري غيرفعال خورشيدي براي استفاده حداکثري از
انرژي هاي تجديدپذير ،مقدار انرژي مصرفي کاهش داده
مي شود .نتايج آنها نشان داد که ساخت ساختمان انرژي
صفر دراقليم سرد و خشك امکان پذير است و براي نيل به
ساخت پايدار و سازگار با محيط زيست ،گامي موثر به
حساب مي آيد .کريمي و همکارانش [ ]21رابطه مصرف
انرژي تجديدپذير و رشد اقتصادي در ايران در تحقيقي
بررسي کردند .نتايج مطالعه آنها نشان داد که بين مصرف
انرژي تجديدپذير و رشد اقتصادي در بلند مدت رابطه
عليتي وجود ندارد و بين نيروي کار و رشد اقتصادي تنها
رابطه يك طرفه وجود دارد .اما در کوتاه مدت  ،يك رابطه
يك طرفه بين رشد اقتصادي و استفاده از انرژي هاي
تجديدپذير و همچنين يك رابطه يك طرفه بين نيروي کار
و رشد اقتصادي  ،مصرف انرژي تجديدپذير و سرمايه وجود
دارد .بنابراين  ،در بلند مدت  ،شوک هاي متغيرهاي
مستقل  ،مانند سرانه مصرف انرژي تجديدپذير  ،در برابر
رشد اقتصادي متعادل مي شود .شکوري و همکارانش []5
در تحقيقي به ارزيابي اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي
توليد برق از تکنولوژيهاي تجديدپذير و گازي پرداختند.
آنها با محاسبه هزينه انرژي خروجي و هزينه واحد انرژي
توليدي ،به مقايسه قيمتهاي تمامشده برق توليدي توسط
نيروگاههاي مختلف سيکل ترکيبي ،بادي و فتوولتاييك
پرداختند .يافته هاي آنها نشان داد که هزينه تمام شده
توليد برق از سوختهاي فسيلي ،از هزينه تمام شده توليد
برق از نيروگاههاي تجديدپذير بيشتر است و تکنولوژيهاي
تجديدپذير بيشترين انطباق را با معيارهاي پايداري دارند.
قريشي و همکارانش [ ]22در تحقيقي ،زيرساخت هاي
اساسي و سياست هاي مربوط به توسعه انرژي هاي
تجديدپذير در کشورهاي در حال توسعه غني از نفت در
مورد ايران پرداختند .داده هاي کمي نتايج آنها نشان داد که
دولت از سرمايه گذاران خارجي حمايت مي کند ،قرارداد
خريد نيرو تأثيرات مثبتي به ترتيب به ميزان 0,52 ، 0,74
و  0/68بر بازار توسعه انرژي هاي تجديدپذير در ايران دارد.
قوچاني و همکارانش [ ]23در تحقيقي توسعه چشم انداز
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در ايران پرداختند .آنها
سناريوهاي آينده انرژيهاي تجديدپذير ايران را در سهبعد
"برنامه هاي بلند مدت کسب فناوري" " ،تثبيت سياست"
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و "جذب سرمايه خارجي" ارائه دادند .نتايج آنها نشان داد
که موفقيت برنامه ريزي و اجراي سياست هاي انرژي هاي
تجديدپذير متکي به انتخاب سياست هايي است که با
اهداف ملي  ،توانايي هاي فني و اقتصاد کشور سازگارترين
هستند .بنابراين  ،الزم است که به طور دقيق محدوديت ها
 ،موانع  ،امکانات و فناوري هاي موجود  ،تحريم هاي بين
المللي و سرمايه گذاري خارجي به طور مفصل شناخته شود
تا برنامه جامع انرژي هاي تجديدپذير به طور کارآمد توسعه
داده و با موفقيت اجرا شوند .سليماني [ ]24در مطالعه اي
به مروري بر سياست هاي انرژي و انرژي هاي تجديدپذير
در ايران پرداختند .آنها با استفاده از دو رويکرد  ،تالش
کردند روندهاي مصرف انرژي  ،سياست و توسعه انرژي هاي
تجديدپذير و ارتباط علي بين انرژي هاي تجديدپذير و غير
تجديدپذير و رشد اقتصادي را ارزيابي کند .اين مطالعه در
ابتدا وضعيت کنوني سياست انرژي و انرژي را قبل از اعمال
تجزيه و تحليل عليت براي ارزيابي ارتباط بين متغيرهاي
مورد تحقيق  ،مورد بررسي قرار دادند .يافته ها آنها نشان
داد که فناوري هاي تجديدپذير هنوز نقش مهمي در تامين
انرژي ايران ندارند .بديهي است که ايران ،داراي منابع
فراوان انرژي تجديدپذير و تجديد ناپذير  ،به ويژه منابع
تجديد ناپذير ،با چالش هايي مانند آلودگي هوا  ،تغييرات
آب و هوايي و امنيت انرژي روبرو است .به عنوان
صادرکننده و مصرف کننده برجسته سوخت هاي فسيلي،
همچنين در تالش است تا از انرژي تجديدپذير به عنوان
بخشي از ترکيب انرژي خود در جهت امنيت و پايداري
انرژي استفاده کند .با توجه به ويژگيهاي جغرافيايي
مطلوب ،ايران داراي منابع تجديدپذير متنوع و در دسترس
است که جايگزينهاي مناسبي براي کاهش وابستگي به
سوختهاي فسيلي ارائه مي دهد.
تحقيقات پيشين بصورت مجزا انرژي خورشيدي و
انرژي زمين گرمايي را مورد ارزيابي قرار دادهاند و در هيچ
کدام از تحقيقات قبلي ،از الگوريتم توازن انرژي در سطح
زمين (سبال) در کنار ساير اليههاي اطالعاتي استفاده نشده
است .لذا مقاله حاضر ،از سه منظر داراي تفاوتهاي اساسي
با تحقيقات قبلي ميباشد اول اينکه در اين تحقيق ،پايش و
ارزيابي انرژي خورشيدي و انرژي زمينگرمايي بصورت
توأمان و بعنوان مکمل هم مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
بديهي است شناسايي و مکانيابي مطلوب توأم اين مناطق
در کنار هم يا نزديـك هم نه تنها مي توانند بعنوان خروجي

اس

1 Savage
2 Coolbaugh

 -2منطقه مورد مطالعه ،داده های تحقیق
 -1-2منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه اين تحقيق ،شمال غرب کشور
ميباشد که از نظر موقعيت جغرافيايي در محدوده 45
درجه و 7دقيقه الي  48درجه و  20دقيقه طول شرقي و
 36درجه و 45دقيقه الي  39درجه و  26دقيقه عرض
شمالي واقع گرديده است .در شکل ( )1موقعيت منطقه
مورد مطالعه نشان داده شده است.
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مکمل هم باشند ،بلکه تلفيق دو اليه حاصل جهت امکان
سنجي توأم اين دو انرژي در منطقه ،پوشش نقايص موجود
در بهرهبرداري انفرادي از هر يك از دو انرژي را فراهم مي-
آورد .ثانياً :در مطالعات مختلف قبلي با استفاده از نقشه
آنامولي دماي سطح ،که مناطق مستعد زمينگرمايي را
شناسايي و تعيين کردهاند ،در اغلب اين روشها با مدلهاي
مختلفي نظير مدلهاي سويج 1و کولبو 2اثر خورشيد در
سطح زمين را مدلسازي کرده و با نقشه دماي مشاهداتي
حاصل از سنجنده هاي حرارتي مقايسه نموده و نقشه
آنامولي دماي سطح را تعيين کرده اند[ .]27-25در اين
تحقيق ،بجاي استفاده از مدلهاي مذکور ،از شارهاي
گرمايي و حرارتي حاصل از الگوريتم توازن انرژي در سطح
زمين (سبال) استفاده شده است .در اين تحقيق ،با ترکيب
نقشه مشاهداتي دماي سطح حاصل از سنجنده با شارهاي
گرمايي و حرارتي حاصل از الگوريتم سبال که شامل مقدار
تشعشعات خالص دريافتي توسط سطح زمين) 𝑛𝑅( ،انرژي
خالص هدايت شده به زمين )𝐺( و مقدار تابش جذب شده
خورشيدي توسط سطح ) 𝑟𝑎𝑙𝑜𝑠𝑅( ،مي باشد .اين شارهاي
گرمايي و حرارتي الگوريتم سبال ،تاثيرات حرارتي ناشي از
خورشيد را در هر پيکسل دماي مشاهداتي مدلسازي کرده
و اثرات آنرا به حداقل مي رسانند .در اين ترکيب ،هر
پيکسلي با دماي مشاهداتي حداکثر و شارهاي گرمايي و
حرارتي حداقل ،بعنوان مناطق مستعد وجود منابع انرژي
زمينگرمايي انتخاب شدند .در اين تحقيق نيز ،با ترکيب
اين اليه هاي اطالعاتي حاصل از الگوريتم سبال با نقشه
هاي حرارتي سطح ،نقشه حرارتي تعديل شده بعنوان يك
مدل حرارتي تعريف گرديد .اين مدل حرارتي عوامل تغيير
حرارت از پيکسلي به پيکسل ديگر را مدل کرده و از يك
طرف ،در محاسبه آن مقدار بازتابندگي تصحيح توپوگرافي و
جوي سطح در نظر گرفته شده که اثرات شيب ،تغيير شيب
و غيره در آن ديده شده است و از طرف ديگر با محاسبه
المانهاي الگوريتم توازن انرژي در سطح زمين (سبال) ،نظير
مقدار انرژي جذب شده در سطح زمين و تشعشعات خالص
دريافتي توسط سطح زمين ،مدل حرارتي حاصل در اثر اين
عوامل تعديل ميگردد .مثالً اگر در پيکسلي دماي
مشاهداتي حاصل از سنجنده دماي حداکثري را نشان مي-

داد و المانهاي موثر الگوريتم سبال هم مقادير حداکثري در
آن پيکسل داشتند يعني آن دماي حداکثري آن پيکسل
ناشي از تششعشات خورشيدي و مقدار حرارت جذب شده
از خورشيد تلقي مي گرديد نه حرارت ناشي از زمين
گرمايي و بر عکس ،يعني اگر پيکسلي دماي مشاهداتي
حداکثري داشت ولي المانهاي موثر الگوريتم سبال هم
مقادير حداقلي در آن پيکسل داشتند ،آن پيکسل بعنوان
پيکسل مستعد انرژي زمين گرمايي شناسايي گرديده است.
سوم اينکه ،بمنظور بررسي جامع در اين تحقيق ،گروههاي
مختلف دادههاي زمينشناسي ،محيطي ،تصاوير ماهوارهاي و
دادههاي زميني ،ابتدا کميسازي و سپس با همديگر ادغام
گرديدهاند .سپس ،جهت بررسي اقتصادي بودن نتايج ،با در
نظر گرفتن دو عامل اصلي ،مراکز جمعيتي -صنعتي و
فاصله مناطق استخراجي از اين مراکز ،مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت و مناطق مناسب جهت بهرهبرداري و احداث
نيروگاهها مشخص گرديد .لذا تحقيق حاضر در پي
آشکارسازي و مکانيابي مطلوب همزمان انرژي خورشيدي و
زمينگرمايي در شمال غرب ايران متمرکز شده است و
عالوه بر شناسايي مناطق مستعد اين انرژيها به صورت
مجزا با استفاده از روشهاي سنجش از دور و سيستم
اطالعات جغرافيايي ،ارزيابي توأم مناطق مستعد انرژي
خورشيدي و زمينگرمايي در منطقه مورد مطالعه را مورد
ارزيابي قرار داده است .لذا شناسايي توأم مناطق مستعـد
انرژي خورشيـدي و زمينگرمـايي در کنار هم يا نزديـك
هم ،نه تنها مي توانند بعنوان خروجي مکمل هم باشند،
بلکه با تلفيق دو اليه حاصل ،جهت امکان سنجي توام اين
دو انرژي در منطقه به منظور پوشش نقايص موجود در
بهرهبرداري انفرادي از هر يك از دو انرژي مورد استفاده قرار
گيرد.
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جدول -1داده هاي تحقيق
داده هاي تحقيق
لندست 8

فصل سرد

لندست 8

فصل گرم

مدل رقومي ارتفاعي
اليه ساعات آفتابي

شکل -1محدوده مورد مطالعه

مسير و گذر

تاريخ اخذ داده

 168و 33

2016/02/25

 168و 34

2016/02/25

 168و 33

2017/07/21

 168و 34

2017/07/21

-

2014/09/23

 13ايستگاه اداره کل هواشناسي استان
متوسط  10سال اخير

ساير اليه هاي اطالعاتي از نيرو شرکت برق منطقه اي ،اليه راهها از
اداره کل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي و . ...

در اين تحقيق از سه دسته داده شامل تصاوير ماهواره-
اي لندست  ،8مدل ارتفاعي رقومي زمين مربوط به سنجنده
رادار شاتل 1مربوط به محدوده مورد مطالعه با قدرت
تفکيك مکاني  30متر و ساير دادهها و اليههاي اطالعاتي
موردنياز که از ارگانها و سازمانهاي مربوط مطابق جدول
( ،)1تهيه گرديدند ،استفاده شده است .از تمامي باندهاي
انعکاسي لندست  8شامل هشت باند انعکاسي بدون باند
پانکروماتيك ،براي محاسبه گسيلمندي سطح ،شاخصهاي
گياهي موردنظر در اليه هاي سبال ،تهيه نقشه کاربري
اراضي منطقه مورد مطالعه و  ...استفاده گرديد و از باند ده
حرارتي لندست  8براي محاسبه دماي سطح و شارهاي
انرژي گرمايي حاصل از سبال در اين تحقيق استفاده شده
است .علت استفاده از تصاوير مربوط به فصل سرد سال براي
شناسايي مناطق مستعد زمينگرمايي اين است که در آن
فصل مقدار تاثير انرژي خورشيدي رسيده به زمين ،بر روي
دماي سطح زمين به حداقل مقدار ممکن رسيده و قسمت
اعظم ناهنجاري دما ،ناشي از انرژي زمينگرمايي درون
زمين باشد تا امکان شناسايي مناطق مستعد زمينگرمايي
مهيا گردد .عالوه بر تصاوير ماهوارهاي ،اطالعات مربوط به
ساير اليههاي مورد استفاده در اين تحقيق ،نظير اليه
ساعات آفتابي ،اليه خطوط نيرو و اليه راهها به ترتيب از
اداره کل هواشناسي  ،شرکت برق منطقه اي و اداره کل راه
و شهرسازي استان آذربايجان شرقي اخذ گرديد.

در انرژي خورشيدي اليه هاي اطالعاتي شامل :ساعات
آفتابي ،پوشش گياهي ،سايه ،شيب ،انرژي خالص دريافتي
زمين ،جهت شيب ،انرژي جذب شده به زمين ،فاصله از
خطوط نيرو ،کل انرژي رسيده به زمين ،فاصله از راهها ،دماي
سطح زمين و ارتفاع مورد استفاده قرار گرفتند و در انرژي
زمينگرمايي اليه هاي اطالعاتي :دماي سطح زمين ،ارتفاع،
چشمه هاي آب گرم ،فاصله از گسل ،انرژي تابش خالص
دريافتي زمين ،کاربري زمين ،انرژي جذب شده به زمين،
پوشش گياهي ،کل انرژي رسيده به زمين ،فاصله از خطوط
نيرو ،شيب و فاصله از راهها مورد استفاده قرار گرفتند.
بديهي است قبل از محاسبه و استخراج پارامترهاي
فيزيکي سطح زمين ،انجام تصحيح راديومتريکي
(اتمسفري و توپوگرافي) تصاوير ماهوارهاي الزامي است.
در اين تحقيق ،براي انجام تصحيح توپوگرافي از مدل
رقومي ارتفاعي استفاده گرديد و مشتقات الزم نظير شيب،
تغييرشيب و سايه استخراج گرديد .در اين تحقيق ،اين
تصحيحات با استفاده از نرمافزار تصحيح اتمسفري و
توپوگرافي ATCOR32که بصورت مستقل بر پايه محيط
برنامهنويسي زبان تعاملي داده 3استوار بوده و از پايگاه داده
مدلهاي انتقال تابش MODTRAN5 4استفاده ميکند،
انجام گرفت[ .]28اين نرم افزار با در نظرگرفتن تمام
شرايط و حالتهاي مختلف اتمسفر ،توسط مرکز هوا -
فضاي آلمان 5در محيط برنامه نويسي نرم افزاري
 ENVI/IDLپيادهسازي شده است .تحقيقات مختلفي
[ ]30 ,29اين نرم افزار را با نرمافزارهاي معروف ديگر

)1 Shuttle Radar Topographic Mission(SRTM

2 Atmospheric/topographic correction
3 Interactive Data Language
4 MODerate resolution atmospheric TRANsmission
5 DLR - German Aerospace Center

 -2-2داده های تحقیق و پیش پردازش آنها
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 -1-3کلیات و مراحل روش تحقیق
در تحقيق حاضر از دو سري تصاوير ماهواره لندست 8
مربوط به داده هاي حرارتي و داده هاي انعکاسي استفاده
گرديد .تصاوير مربوط به تاريخ فصل سرد يا نزديك به
فصل سرد سال  ،جهت پتانسيل يابي انرژي زمين گرمايي
استفاده گرديد .در اين تاريخ به دليل حداقل بودن تأثير
گرماي هوا در دماي سطح زمين  ،بيشتر ناهنجاري دماي
سطح زمين ،ناشي از گرماي داخل زمين بوده و امکان
شناسايي اين مناطق در فصل سرد سال را بهتر ميسر مي
1 Azimuth angle
2 Metafile of image
)3 Dense dark vegetation (DDV

اس

 -3روش تحقیق

)4 Shuttle Radar Topographic Mission(SRTM
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تصحيح اتمسفري مقايسه کردهاند و آن را بهترين و
باالترين دقت در تصحيحات اتمسفري معرفي کردهاند.
همچنين در مطالعه ديگري [ ]31دقت حاصل از اين نرم
افزار را با دادههاي زميني اعتبارسنجي کردهاند و اعالم
نمودند که خطاي محاسبه بازتابندگي زميني در اين نرم
افزار براي همه پديدههاي سطح زمين تقريباً  0.004مي-
باشد .پايگاه داده  MODTRANمورد استفاده در
 ،ATCORشامل طيف گستردهاي از انتقال تابشي از قبل
محاسبه شده براي شرايط مختلف آب و هوايي ،زاوياي
مختلف خورشيد و سنجنده تهيه شده است .در اين نرم-
افزار تصحيح اتمسفري و توپوگرافي اطالعات مربوط به
سنجنده و تصوير (نظير زاويه زنيت خورشيد و سنجنده در
زمان اخذ داده ،زاويه سمت 1سنجنده و خورشيد ،تاريخ و
زمان اخذ داده ،اندازه پيکسلها و غيره) از متافايل 2هر
تصوير معرفي ميگردد .عالوه بر آن ،از الگوريتم پوشش
گياهي متراکم تيره ( 3)DDVجهت برآورد ضخامت
اپتيکي اتمسفري يا پارامتر قابليت ديد استفاده مي
کند[ ]28و نوع مدل اتمسفري و هواويز نيز از روي طول
جغرافيايي منطقه مورد مطالعه و تاريخ اخذ تصاوير تعيين
گرديد[ ]33 ,32و به نرمافزار معرفي شد و نهايت ًا تصحيح
توپوگرافي و اتمسفري بر روي تصاوير انجام گرفت .بعد از
تصحيح اتمسفري و توپوگرافي تصاوير ،مقادير بازتابندگي
در سطح زمين بدست ميآيد که در اين تحقيق تمامي
محاسبات الزم بر روي اين بازتابندگي انجام گرفت.

سازد .دماي سطح زمين تابعي از انرژي خالص در سطح
زمين است که به مقدار انرژي رسيده به سطح زمين،
گسيلمندي سطح ،رطوبت و جريان هواي اتمسفر بستگي
دارد .تصاوير ماهواره اي مربوط به فصل گرم سال ،جهت
استفاده در خصوص آشکارسازي و مکانيابي انرژي
خورشيدي ،استخراج گرديد .در اين خصوص ،با اخذ
اطالعات روزها وساعات آفتابي از ايستگاههاي هواشناسي
منطقه ،از تصاوير در بازه زماني مناسب استفاده شد .عالوه
بر تصاوير ياد شده ،براي تهيه مدل رقومي زمين در منطقه
مورد مطالعه ،از داده هاي مدل رقومي ارتفاعي حاصل از
رادار شاتل 4استفاده شد  .به اين ترتيب تصاوير فاقد
پوشش ابر واطالعات الزم اوليه تهيه گرديد .پس از تهيه
مدل رقومي منطقه ،نقشه شيب ،تغيير شيب و نقشه سايه
که از آن بيشتر در انرژي خورشيدي استفاده مي گردد و
اليه هاي اطالعاتي ديگر ،تهيه شد .از اليه هاي تهيه شده
هم به عنوان اليه هاي اطالعاتي و هم جهت تصحيح
توپوگرافي استفاده گرديد .در مرحله دوم به منظور
شناسايي مناطق مستعد ،بعد از پيش پردازش ،تصحيحات
راديومتريك (شامل تصحيح اتمسفري و تصحيح
توپوگرافي) بر روي تصاوير لندست 8انجام گرفت .بعد از
اتمام اين مراحل ،ميزان بازتابندگي در سطح زمين بدست
آمده که با استفاده از آن مي توان تمام محاسبات را در
سطح زمين انجام داد .بعد از پيش پردازش تصاوير ،
دماي سطح زمين مح اسبه گرديد .براي اين منظور نياز به
محاسبه يکسري مؤلفه ها بود .اين مؤلفه ها شامل دما در
سطح سنجنده،گسيلمندي و موارد ديگر بود ،نهايتاً دماي
سطح زمين محاسبه گرديد .اليه مربوطه به صورت نسبي
وزن دار گرديده که خروجي اين اليه در مورد تصاوير
مربوط به فصل سرد سال در واقع مناطق مستعد زمين
گرمايي مي باشد .پس از توليد اليه مذکور ،براي تصاوير
سرد وگرم سال  ،نقشه اليه اطالعاتي همچون سايه ،شيب
،ارتفاع  ،جهت شيب از مدل رقومي ارتفاعي و اليه هاي
فواصل و شاهد ديگر نيز از منابع مختلف تهيه شده و از
سيستم اطالعات جغرافيايي ،جهت انجام تحليلهاي زماني
ومکاني و خروجي گرفتن از نتايج استفاده گرديد .مقدار
انرژي رسيده به سطح زمين ،با استفاده از سنجش از دور و
با استفاده از الگوريتم توازن انرژي در سطح زمين،

محاسبه گرديده و مناطق مستعد انرژي خورشيدي
شناسايي گرديد .در اين قسمت اليه هاي اطالعاتي
مختلف حاصل از الگوريتم سبال ،شامل انرژي تابش
خالص دريافتي زمين ،انرژي جذب شده به زمين وکل
انرژي رسيده به زمين ،تهيه شده و مورد ارزيابي قرار
گرفت  .نهايتاً با تلفيق اليه هاي اطالعاتي موثر ،نقشه
نهايي مناطق مستعد تهيه شد .به عبارت ديگر بعد از
شناس ايي مناطق مستعد با استفاده از سنجش از دور ،با
تهيه نقشه هاي فواصل و ايجاد محدوديت وهمچنين تهيه
اليه هاي اطالعاتي ديگر ،ارزيابي وتحليل دقيق تر مناطق
مستعد از لحاظ صحت نتايج با استفاده از نقشه هاي
مرجع مبيّن مناطق مستعد انرژي خورشيدي وزمين

ا

مد رقومی زمین و م تقات آ

داده های لند ست 8
پیش پردازش داده ها
تصحی
باز تا
شاخ

ات سن نده
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گرمايي در کشور و نيز با استفاده از اليه چشمه هاي آب
گرم منطقه به عنوان اصلي ترين جلوه سطحي انرژي زمين
گرمايي در سطح زمين ،انجام گرفته و نيز تحليل مبني بر
مقرون به صرفه بودن مناطق شناسايي شده از لحاظ
اقتصادي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و اليه
فاصله از مرکز جمعيتي انجام گرفت .در ادامه به منظور
شناسايي مناطق مستعد توأم انرژي زمينگرمايي و
خورشيدي ،دو اليه نهايي ،با هم تلفيق و نقشه مناطق توام
انرژي زمين گرمايي و خورشيدي تهيه گرديدند .شکل ()2
فلوچارت روش تحقيق را در شناسايي مناطق مستعد
انرژي زمينگرمايي و خورشيدي نشان مي دهد.

تهیه یه های ا

توپوگرا ی واتمسفری

تهیه یه شی  ،ارتفا  ،جهت شی
و سایه از مد رقومی ارتفا ی

انعکاسی سط
اخت

محاسبه مقدار انرژی خورشیدی
با استفاده ار ال وریت سبا

گیاهی

محصو دمای سن نده ای

آنالی و مقایسه

گسیلمندی سط

استفاده از یه های ا

اتی مو ر

بازیابی دمای سط

آشکارسازی منا ق مستعد انرژی زمین گرمایی

نتای

آشکارسازی منا ق مستعد انرژی خورشیدی

نتای

و بح
اد ا وتهیه یه منا ق مستعد تو
انرژی خورشیدی وزمین گرمایی

نتای نهایی
وتحلیل آ
شکل -2روند انجام تحقيق
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اتی دی ر

و بح

()1

𝐸𝐿 𝑅𝑛 = 𝐻 + 𝐺 +

در اين معادله 𝑛𝑅 تشعشعات خالص دريافتي توسط
سطح زمين  𝐻،شار گرماي محسوس ميان سطح زمين و
اليه پايين جو 𝐿𝐸 ،مقدار شار گرماي نهان مابين سطح و
جو به علت عمل تبخير و 𝐺 توصيفگر شار گرمايي مابين
اليههاي مختلف خاک يا بعبارتي انرژي خالص هدايت
شده به زمين است .همچنين ،الگوريتم سبال قادر است
شارهاي انرژيهاي گرمايي مختلف را در سطح زمين
محاسبه کند .بعبارتي ،معادله عمومي ( )1را مي توان به

اس

بعد از عمليات پردازش و تصحيحات راديومتريك بر
روي تصاوير ،الگوريتم سبال بر روي تصاوير اجرا گرديد.
الگوريتم سبال يکي از الگوريتمهاي کاربردي ميباشد که
از  25زير مدل مختلف تشکيل شده است و قادر است
متغيرها و شارهاي انرژي مختلف را در سطح زمين
محاسبه کند[ .]35 ,34معادله ( )1شکل عمومي اين
الگوريتم را نشان ميدهد.

()2

𝑒𝑐𝑎𝑓𝑟𝑢𝑠𝑅 𝑅𝑛 = 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 + 𝑅𝑎𝑡𝑚 −

که در آن 𝑟𝑎𝑙𝑜𝑠𝑅 تابش جذب خورشيدي است در موج
کوتاه (0/3تا  3ميکرون) 𝑅𝑎𝑡𝑚 ،تابش طول موج بلند ( 3تا
 14ميکرومتر) ساطع شده از جو نسبت به سطح است و
𝑒𝑐𝑎𝑓𝑟𝑢𝑠𝑅 تابش ساطع شده از سطح به جو زمين است .
جزئيات و روابط رياضي مورد استفاده در محاسبه المانهاي
الگوريتم سبال در [ ]36بطور مفصل بيان شده است.
سپس بمنظور برآورد دماي سطح زمين ،ابتدا گسيلمندي
سطح ،با استفاده از روش مبتني بر اختالف شاخص گياهي
نرمال شده( )NDVI Based Emissivity Methodمحاسبه
گرديد .سپس ،با معلوم بودن گسيلمندي سطح ،دماي
سطح زمين با استفاده از الگوريتم هاي تك باندي []37
استفاده گرديد .اليه دماي سطح زمين به عنوان يك
فا کتور مؤثر ،در شناسايي مناطق مستعد انرژي زمين-
گرمايي و خورشيدي به کار گرفته شد.

شکل -3ساعات آفتابي  10ساله سيزده ايستگاه هواشناسي منطقه مورد مطالعه

همچنين در اين تحقيق ،متوسط دماي هوا از روي
دادهاي هواشناسي به تاريخ تصاوير لندست ،در نظر گرفته
شد و اليه ساعات آفتابي به عنوان مهمترين پارامتر اقليمي
در بهرهبرداري از انرژي خورشيدي و مکانيابي نيروگاههاي
خورشيدي مورد استفاده قرار گرفت .به منظور تهيه اليه
ساعات آفتابي از آمار دراز مدت ساالنه ساعات آفتابي

ايستگاههاي هواشناسي استفاده گرديد .براي اين منظور
مجموع ساعات آفتابي ماهانه درازمدت  13ايستگاه
هواشناسي استان آذربايجان شرقي و غربي شامل ايستگاه
هواشناسي اهر ،بستان آباد ،بناب ،تبريز ،جلفا ،سراب،
سهند ،کليبر ،مراغه ،مرند ،ملکان ،ميانه و هريس اخذ و
پس از بررسي ،آمار مجموع ساعات آفتابي از متوسط 10
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 -2-3تئوری ال وریت های تحقیق

عنوان مجموع سه جزء تابش ديگر بصورت معادله ()2
بيان کرد[.]36
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ساله تهيه گرديد .زيرا همانطوري که در نمودار (آبي
رنگ) شکل ( )3مشاهده ميگردد متوسط ساعتهاي آفتابي
ساليانه تقريباً يکسان و مشابه هم مي باشد .جهت تهيه
اليه فاصله از خطوط انتقال برق و نيز اليه فاصله از راهها،
ابتدا اليه برداري خطوط انتقال برق از شرکت برق منطقه-
اي آذربايجان و اليه برداري راهها از اداره کل راه و
شهرسازي استان آذربايجان شرقي اخذ و پس از تبديل به
مختصات جهاني مرکاتور معکوس ،قسمت مربوط به
منطقه مورد مطالعه از اليه مربوطه استخراج گرديده،
سپس اليه رستري فاصله ار خطوط انتقال برق و اليه
فاصله از راهها تهيه گرديد.

 -4یا ته های تحقیق و بح
 -1-4آمادهسازی و ارزشگذاری یهها
بديهي است روشهاي وزندهي مختلفي جهت ارزيابي
اهميت معيارها وجود دارد که تفاوت اين روشها در اصول
تئوري ،دقت ،سهولت کاربرد و قابل فهم بودن آنها براي
تصميم گيران ميباشد .سادهترين روش براي ارزيابي وزن
معيارها رتبه بندي آنها براساس اهميت و اولويتهاي
تصميم گيرنده است[ .]38دراين تحقيق از روش تحليل
سلسله مراتبي ساختار يافته براي وزندهي استفاده شده
است که خود روش تحليل سلسله مراتبي به شيوههاي
مختلفي ،از جمله تحليل سلسله مراتبي نه-درجهاي،
روش تحليل سلسله مراتبي مثلثي يا فازي و روش تحليل
سلسله مراتبي ساختار يافته اجرا ميشوند .از آنجاييکه
در روش نه-درجهاي تمامي پارامترها دو به دو مقايسه
ميگردد ،در نتيجه با افزايش پارامترها تعداد مقايسات به
سرعت افزايش مييابد .بنابراين براي کاهش تعداد
مقايسات روش ساختار يافته ارائه شده است .پس از آماده
سازي الي ه ها ،وزن هر اليه براساس ميزان اهميت و تأثير
اليه در شناسايي مناطق مستعد انرژي خورشيدي و زمين
گرمايي ،با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و اخذ
نظريه کارشناسان در اين خصوص ،تعيين گرديد .جامعه
آماري اين تحقيق ،شامل مديران و کارشناسان خبره برق
منطقهاي آذربايجان دربخش توليد انرژيهاي تجديدپذير
و همچنين کارشناسان خبره سازمان جهاددانشگاهي
آذربايجان شرقي مي باشد که داراي تجربه کافي در توليد
انرژيهاي تجديدپذير بودند ،استفاده گرديد .پس از
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مصاحبه با حدود  20نفر از خبرگان به اشباع نظري رسيد.
ابزار گردآوري اطالعات پژوهش پرسشنامه باز و مصاحبه
ميباشد .تحليل دادههاي کيفي حاصل از مصاحبهها با
استفاده از کدگذاري با رويکرد باز و محوري و با نرم افزار
 MAXQDAانجام گرديد .نمونه اي از شکلهاي حاصل از
آماده سازي اليه ها در بخش بعدي نشان داده شده است
که از ذکر همه آنها بدليل محدوديت در تعداد صفحات
مجله صرفنظر مي گردد.
 -1-1-4یههای حاصل از ال وریت سبا
در شناسايي مناطق مستعد زمينگرمايي و انرژي
خورشيدي در منطقه مورد مطالعه ،سه اليه انرژي تابش
2
خالص دريافتي زمين ،1انرژي تابشي جذب شده به زمين
وکل انرژي رسيده به سطح زمين 3برحسب وات
برمترمربع ،از اليه هاي حاصل از الگوريتم سبال به عنوان
اليههاي موثر دراين تحقيق ،مورد استفاده قرار گرفت.
خروجي نهايي در هر مورد براي تصاوير مربوط به فصل
گرم و سرد سال تهيه شده و جهت تلفيق با ساير اليههاي
اطالعاتي طبقه بندي گرديدند .در اليه انرژي تابشي
جذب شده به زمين ،شکلهاي( 4الف و ب) ،کمترين
مقدار اين انرژي به عنوان مطلوبترين حالت براي انرژي
زمينگرمايي و بيشترين آن به عنوان مطلوبترين حالت
براي انرژي خورشيدي مورد استفاده قرار گرفت.
در اين اليه ،کمترين انرژي تابشي جذب شده به زمين
به عنوان مطلوب ترين حالت براي انرژي زمين گرمايي و
بيشترين انرژي تابشي رسيده به زمين به عنوان مطلوب
ترين حالت براي انرژي خورشيدي مورد استفاده
قرارگرفت .درصد و مساحت تشکيل دهنده انرژي تابشي
جذب شده در هر کالس در شکل ( )5براي انرژي
خورشيدي و انرژي زمينگرمايي نمايش داده شده است.
همچنين در بررسي اليه کل انرژي رسيده به سطح
زمين حاصل از الگوريتم سبال ،در فصل گرم سال( انرژي
خورشيدي) ،بيشترين مساحت در کالس چهارم و
باالترين رنج در کالس ششم با باالترين ارزش قرار دارد
که اين مناطق در قسمتهاي مختلف استان پراکنده شده
اند .در مقابل ،در اليه مربوط به تصاوير فصل سرد سال در
1 Net radiation
2 Absorb .Rsolar
3 Global radiation

اس

شکل -4نقشه طبقهبندي انرژي تابشي جذب شده به سطح زمين الف) براي انرژي خورشيدي ب) براي انرژي زمينگرمايي

با رنج 150-400وات برمترمربع مي باشد .در مقابل ،در
اليه تصاوير مربوط به فصل سرد سال براي انرژي زمين
گرمايي ،کالس ششم با رنج  550 -930وات برمترمربع به
عنوان مطلوب ترين کالس ،کمترين مساحت را در منطقه
مورد مطالعه به خود اختصاص داده و باالترين مساحت
مربوط به کالس سوم با رنج  50-150مي باشد .کالس
اول با کمترين رنج به عنوان نامطلوب ترين کالس و ساير
شکل -5درصد و مساحت انرژي تابشي جذب شده به سطح زمين

شکل -6درصد و مساحت کل انرژي رسيده به سطح زمين

عالوه بر آن در اليه سوم حاصل از الگوريتم سبال ،اليه
انرژي خالص دريافتي زمين ،مطابق شکل ( ،)7براي
تصاوير گرم مربوط به انرژي خورشيدي ،کالس ششم با
باالترين رنج انرژي خالص دريافتي ،به عنوان مطلوب ترين
کالس ،کمترين مساحت را در منطقه مورد مطالعه به خود
اختصاص داده و باالترين مساحت مربوط به کالس چهارم

کالس ها نيزاز لحاظ ارزش حد فاصل کالس ششم و اول
قرار دارند.

شکل -7درصد و مساحت اليه انرژي خالص دريافتي در سطح زمين

 -2-1-4یه سا ات آ تابی
اليه ساعات آفتابي ،بر اساس آمار  10ساله ساعات
آفتابي ايستگاههاي هواشناسي منطقه ،مطابق شکل()8
تهيه و در شش کالس با توجه به رنج ميزان ساعات آفتابي
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انرژي زمين گرمايي ،باالترين رنج در کالس ششم با
باالترين ارزش و کمترين رنج در کالس اول با کمترين
ارزش قرار دارد .در اين اليه منـاطق مطلوب تر کمترين

درصد را از لحاظ مساحت دارا ميباشند .شکل ( )6درصد
و مساحت تشکيل دهنده در هر دو انرژي را نشان ميدهد.
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منطقه ،از کمترين تا بيشترين مقدار طبقه بندي گرديد.
در تهيه اين اليه از روش درونيابي معکوس فاصله وزندار
استفاده شد و تعريف همسايگي بر اساس روش شعاع
جستجو انتخاب گرديد.

گرم به عنوان مناطق مستعدتر براي وجود انرژي زمين-
گرمايي در نظر گرفته شدند.

شکل -10نقشه طبقهبندي فاصله از چشمههاي آب گرم
شکل -8نقشه طبقه بندي ساعات آفتابي

شکل ( )9درصد و مساحت متوسط ساعتهاي آفتابي
 10سال در هر کالس نشان مي دهد.

شکل -9درصد و مساحت متوسط ساعتهاي آفتابي  10سال

 -3-1-4یه اصله از چ مههای آ گر
توزيع مکاني مناطق مستعد انرژي زمينگرمايي که
داراي ناهنجاريهاي حرارتي مثبت نسبت به اطراف خود
ميباشند ،در ارتباط بسيار نزديك با ساير شواهد حضور
منابع زمينگرمايي بويژه چشمههاي آب گرم ميباشد.
چشمههاي آب گرم به عنوان مهم ترين جلوههاي سطحي
وجود اين انرژي ميباشند که به عنوان اليه اصلي ،صرفاً در
اعتبارسنجي مناطق مستعد اين انرژي مورد استفاده قرار
گرفت .اليه فاصله از چشمههاي آب گرم براي تصاوير
فصل سرد سال در انرژي زمينگرمايي ،مطابق شکل (،)10
تهيه گرديد .در اين اليه مناطق نزديکتر به چشمههاي آب
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از اين اليه به عنوان اليه اعتبارسنجي ،صرفاً در اعتبار-
سنجي مناطق مستعد انرژي زمين گرمايي مورد استفاده
قرار گرفت.
 -4-1-4یه دمای سط زمین
اليه دماي سطح زمين به عنوان يك فاکتور مؤثر در
شناسايي مناطق مستعد انرژي زمينگرمايي و خورشيدي به
کار گرفته شد .اين اليه بويژه در شناسايي مناطق مستعد
انرژي زمينگرمايي به عنوان تاثير گذارترين اليه مورد
استفاده قرار گرفت .اليه دماي تهيه شده براي فصل گرم سال
نيز به عنوان اليه تاثيرگذار در شناسايي مناطق مستعد انرژي
خورشيدي مورد استفاده قرار گرفت .با داشتن گسيلمندي
سطح ،دماي سطح با استفاده از الگوريتم هاي تك باندي 1و
دوباندي 2قابل محاسبه و بازيابي است .با اينکه در الگوريتم دو
باندي ،استفاده از دو باند حرارتي مجاورهم ،باعث به حداقل
رسيدن خطا در بازيابي دماي سطح مي گردد[ ،]19ولي
بدليل اينکه باند  11حرارتي لندست  8داراي باياس و خطاي
بزرگ در محاسبه دماست [ .]39از اين رو ناچار به استفاده از
الگوريتم هاي تك باندي يعني فقط باند  10حرارتي لندست
 8هستيم .در اين تحقيق براي محاسبه گسيلمندي سطح از
روش مبتني بر شاخص گياهي و براي دماي سطح زمين ،از
1 Single channel algorithm
2 Split windows algorithm

اس

شکل - 11نقشه طبقه بندی دما

شکل -13نقشه طبقهبندي فاصله از خطوط انتقال نيرو

شکل -12درصد و مساحت اليه دماي سطح زمين

کالس با باالترين رنج دما به عنوان مطلوبترين کالس
با ارزش باالتر و کالس با رنج دماي کمتر به عنوان
نامناسب ترين کالس درنظر گرفته شده است .در مقابل،
نتايج مربوط به فصل سرد سال نشان ميدهد مناطق با
دماي سطحي باال ،کالس با بيشترين رنج دمايي به عنوان
بهترين و مطلوب ترين کالس از لحاظ ارزش و کالس با
کمترين دما به عنوان کم ارزشترين کالس در نظر گرفته
شده است و ساير کالسها نيز از لحاظ ارزش در حد فاصل
اين دو کالس قرار دارند.
 -5-1-4یه اصله از خطوط نیرو
برق توليدي در هر نيروگاه براي توزيع در شبکه ،نياز
به خطوط انتقال نيرو دارد .نزديکي به خطوط انتقال نيرو

عالوه بر آن رعايت حداقل فاصله الزم از اين خطوط
الزامي ميباشد .محدوديت فاصله از خطوط نيرو  100متر
مي باشد ،به نحوي که کالس مربوط به فاصله کمتر از
 100متر از خطوط نيرو به دليل قرارگيري در حريم اين
خطوط به عنوان کالس نامناسب و ساير کالسها بر اساس
نزديکي به اين خطوط وزن دهي ميگردند[.]41
 -6-1-4یه اصله از راه های ارتبا ی
نزديکي به راههاي ارتباطي به دليل سهولت در
دسترسي به محل ،موجب کاهش هزينههاي حمل
تجهيزات در زمان احداث و بهرهبرداري از انرژي گرديده و
در عين حال سبب کاهش هزينه رفت آمد کارکنان و
پرسنل پشتيباني ميگردد .بنابراين ،رعايت حداقل فاصله
از راههاي ارتباطي به عنوان حريم راه ضروري ميباشد.
محدوديت فاصله از راههاي ارتباطي  500متر ميباشد و
مناطق با فاصله کمتر از  500متر به عنوان مناطق
نامناسب ميباشد[ .]41در اين تحقيق ،اليه فاصله از
راههاي ارتباطي براي تصاوير فصل گرم و فصل سرد سال
پس از تهيه ،مطابق شکل( ،)14بر اساس ميزان فاصله به
 6کالس طبقه بندي گرديد.
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روش تك باندي[ ]37استفاده گرديد .در شکل ( )11و (،)12
اليه دماي سطح زمين در  6کالس مختلف نشان داده شده
است.

به عنوان يك مزيت تلقي ميگردد که موجب کاهش
هزينههاي انتقال انرژي ميگردد .دوري مکان مورد نظر
براي استقرار صنعت از خطوط انتقال نيرو ،سبب افت ولتاژ
در طول مسير گرديده و کاهش راندمان کلي را موجب
ميگردد[.]40
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 -8-1-4یه اصله از منا ق مسکونی
به منظور تحليل مناطق مناسب احداث نيروگاه از
لحاظ اقتصادي بودن ،توجه به فاصله از مراکز جمعيتي و

شکل -14نقشه طبقهبندي فاصله از خطوط انتقال نيرو

 -7-1-4یه اصله از گسلها
گسل اصلي در منطقه مورد مطالعه ،مطابق شکل(،)15
گسل تبريز ميباشد که به عنوان گسل ترکيبي بوده و از به
هم پيوستن چند گسل ديگر تشکيل شده است [ .]42رعايت
فاصله و حريم مناسب از گسلهاي فعال به منظور حصول
اطمينان از امنيت تاسيسات احداثي امري ضروري ميباشد.
در اين خصوص رعايت حريم  2000متري از گسلهاي فعال
امري الزم ميباشد [ .]43اين اليه براي تصاوير فصل گرم ،بر
اساس فاصله از گسلها در  6کالس طبقه بندي گرديد و وزن
کالسها بر اساس افزايش فاصله از گسل تعيين گرديد.
همچنين ،براي تصاوير فصل سرد سال مربوط به انرژي
زمينگرمايي نيز ،کالسي به دليل قرارگيري در حريم گسل
داراي کمترين وزن و کالسهاي بعدي با توجه به نزديکي به
حريم گسلها ،به ترتيب داراي بيشترين ارزش از لحاظ
پتانسيل انرژي زمين گرمايي در نظر گرفته شدند.

صنعتي امري ضروري ميباشد .عالوه بر آن رعايت فاصله
مناسب از شهرها و مراکز جمعيتي نيز الزم بوده و فاصله
 5000متري از شهرها و مراکز جمعيتي به عنوان
محدوديت در نظر گرفته شد [ .]43طبق استاندارد انرژي
پاک ايران ،فاصله تا  25کيلومتر تا شهرها و مراکز صنعتي
براي احداث نيروگاه مقرون به صرفه ميباشد و فاصله
بيشتر از  45کيلومتر از مناطق شهري نامناسب ميباشد
[ .]41در اين تحقيق ،پس ازتهيه اليه فاصله از مراکز
جمعيتي ،مطابق شکل ( ،)16در  6کالس طبقه بندي
گرديد .کالس اول به دليل قرارگيري در حريم شهر به
عنوان کالس نامناسب با وزن کمتر و کالس بعدي به دليل
نزديکي به شهرها ،بهترين کالس و به تناسب ،کالسهاي
بعدي با افزايش فاصله از شهر ها داراي وزن کمتر مي-
باشند.

شکل -16نقشه طبقهبندي فاصله از مناطق مسکوني

 -9-1-4یه کاربری اراضی
اليه کاربري اراضي مطابق شکل( ،)17طبقه بندي و
آماده گرديد.

شکل -15نقشه طبقهبندي فاصله از گسلها
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اس

هر چند افزايش يا کاهش ارتفاع برابر با افزايش يا
کاهش جذب تابش خورشيدي ميباشد[ ،]1ولي با توجه

شکل -17نقشه طبقهبندي کاربري اراضي

زمينهاي نمکي و آبي داراي کمترين ارزش وزني و به
عنوان نامناسبترين کالسها و کالس ششم با کاربري زمين
باير ،با ارزشترين و ساير کالسها با کاربريهاي خاک ،زمين-
هاي زراعي وکشاورزي ،جنگل و مناطق مسکوني به ترتيب
در اولويتهاي بعدي از لحاظ ارزش قرار گرفتند.

به محدوديت انتقال تجهيزات و ميزان هزينه الزم جهت
انتقال تجهيزات احداث نيروگاههاي بهرهبرداري از انرژي
خورشيدي و زمينگرمايي و نيز جهت سهولت رفت و آمد
کارکنان چه در مرحله ساخت و چه بهرهبرداري ،رعايت
ارتفاع مجاز از سطح دريا امري الزم و ضروري ميباشد.
معموالً مناطق با ارتفاع باالتر از  2000متر از سطح دريا
به عنوان مناطق نامناسب تلقي ميگردد[ .]41در اين
تحقيق پس از تهيه اليه ارتفاع از تصاوير مدل رقومي
ارتفاعي محدوده مورد مطالعه ،اليه ارتفاعي براي تصاوير
فصل گرم و سرد سال مطابق شکل ( ،)19در هر مورد به 6
کالس طبــقهبندي گرديـد و کالس با ارتفاع کمتر از
 500متر از سطح دريا به عنوان مناطق بسيار مناسب و
کالسهاي با ارتفاع بيشتر در درجـههاي بعدي در نظر
گرفته شدند.

 -10-1-4یه پوشش گیاهی
پس از تهيه ،اليه پوشش گياهي بر اساس شاخص
اختالف گياهي نرمال شده به  6کالس ،طبقهبندي و
ارزش گذاري گرديد ،به نحوي که در هر مورد ( انرژي
خورشيدي و زمينگرمايي) براي تصاوير فصل سرد و گرم
سال ،مناطق با رنج شاخص بين  0تا  -1که مربوط به
مناطق آبي ميباشد به دليل عدم امکان براي احداث و
بهرهبرداري از انرژي داراي کمترين ارزش و کالسهاي با
رنج کمتر که بيانگر پوشش کم گياهي ميباشد ،داراي
ارزش باالتر و به ترتيب با افزايش رنج شاخص پوشش
گياهي ارزش کالسها کاهش مييابد .شکل ( )18درصد و
مساحت هاي تشکيل دهنده هر کالس را نشان مي دهد.

شکل - 19نقشه طبقه بندی ارتفاع

 -12-1-4یه شی
شيب يکي از اليههاي تاثيرگذار در احداث نيروگاه
بوده و با افزايش شيب ،توان اراضي براي کاربري صنعتي
کاهش مييابد[ .]40عالوه بر آن ميزان شيب در ميزان
جذب انرژي خورشيدي نقش بسزايي دارد[ .]1مناطق با
شيب باالي  10درصد عمالً مناطق ضعيف و نامناسب براي
احداث نيروگاه ميباشند [ .]43پس از تهيه اليه شيب،

شکل -18درصد و مساحت هاي تشکيل دهنده هر کالس

اليه مربوطه مطابق شکل ( ،)20بر اساس رنج شيب به 6
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 -11-1-4یه ارتفا
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کالس طبقهبندي گرديد و مناطق با شيب کمتر از 5
درصد به عنوان مناطق بسيار مناسب  5-10،درصد به
عنوان مناطق مناسب ،و مناطق با شيب باالتر داراي ارزش
کمتر در نظر گرفته شدند.

 -14-1-4یه سایه
مهم ترين عامل از نظر کنترل انرژي خورشيد ،ابرناکي
آسمان ميباشد .ابرها به طور متوسط  21درصد انرژي
موج کوتاه خورشيد را بر ميگردانند[.]40پس از تهيه اليه
سايه براي تصاوير مربوط به فصل گرم سال ،اين اليه در 6
کالس طبقهبندي گرديد که وضعيت يکنواختي در بيشتر
نقاط استان از اين نظر حاکم ميبود ،شکل (.)21

شکل - 20نقشه طبقه بندی شیب

 -13-1-4یه جهت شی
جهت شيب در ميزان جذب تابش خورشيدي موثر
ميباشد [ .]1جهت گيرندههاي خورشيدي بايد به گونهاي
باشد که در طول روز از بيشترين مقدار دريافت انرژي
خورشيدي بهرهمند شوند .لذا جهاتي که رو به جنوب و
جنوب شرقي ميباشند از اهميت بيشتري نسبت به ساير
جهات برخوردار خواهند بود [ .]40اليه جهت شيب تهيه
شده از تصاوير فصل گرم ،بر اساس جهت به ده کالس با
توجه به ترکيب جهتهاي مختلف جغرافيايي ،طبقهبندي
گرديد و کالسهاي مربوط به جهات جنوبي و جنوب
شرقي نسب به ساير کالسها ،داراي ارزش باالتري در نظر
گرفته شدهاند .کالس با رنج  157/5- 202/5درجه با
جهت جنوبي به عنوان با ارزشترين اليه با وزن  6و کالس
براي زمينهاي هموار و جهتهاي شمالي داراي ارزش
کمتري ميباشند .در اليه جهت شيب تهيه شده از
تصاوير سرد سال براي انرژي زمينگرمايي ،جهتهاي
شمالي که انرژي خورشيدي کمتري دريافت ميکند ،به
دليل تاثير کم خورشيد ،داراي ارزش باالتري نسبت به
جهتهاي جنوبي ميباشند و برعکس.

90

شکل - 21نقشه طبقه بندی الیه سایه

 -2-4وز دهی به معیارها و یههای ا

اتی

پس از تهيه اليههاي اطالعاتي و وزندهي به کالس-
هاي هر اليه ،وزن هر اليه براساس ميزان اهميت و تاثير
اليه در شناسايي مناطق مستعد انرژي خورشيدي و
زمين گرمايي ،با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و
اخذ نظريه کارشناسان در تحقيقات مختلف تعيين گرديد.
پارامتر سازگاري وزنها کمتر از  2درصد بود .نتايج حاصل
از تحليل سلسلهمراتبي و تعيين وزن معيارها مطابق شکل
( )22بر حسب درصد مشخص گرديد.
پس از تعيين وزن اليهها و معيارهاي اطالعاتي تأثير-
گذار ،بر اساس ميزان اهميت آنها ،تلفيق وزن دار اليههاي
اطالعاتي انجام گرفت و هر کدام از اليهها بر اساس ميزان
تاثير خود در مکانيابي نهايي مناطق مستعد ،با ساير اليهها
تلفيق گشتند.

اس

شکل -22وزن معيارها مطابق بر حسب درصد

 -3-4تلفیق یههای ا

اتی وز دار

با تلفيق اليههاي اطالعاتي وزندار ،مطابق شکل (،)23
اليه مناطق مستعد انرژي خورشيدي تهيه گرديد .نقشه
مناطق مستعد به  5کالس بسيار مناسب ،مناسب،
متوسط ،ضعيف و نامناسب تقسيمبندي گرديدند.

شکل -24نقشه مناطق مستعد انرژي زمين گرمايي

همانظور که در شکل ( )24ديده مي شو.د .محدوده
اين انرژي در بيشتر مناطق استان ،بويژه در جنوب و
جنوب شرقي استان ،قسمت هاي مرکزي و نيز مناطقي از
شمال غربي و شمال شرقي استان پراکنده گشته اند .شکل
( )25درصد و مساحت هاي تشکيل دهنده مناطق مستعد
انرژي خورشيدي و زمين گرمايي را نشان مي دهد.

شکل -25درصد و مساحت هاي تشکيل دهنده مناطق مستعد انرژي
خورشيدي و زمين گرمايي

 -4-4ا تبار سن ی نتای
شکل -23نقشه مناطق مستعد انرژي خورشيدي

مطابق شکل ( )23بيشتر مناطق مستعدتر براي انرژي
خورشيدي ،در جنوب و جنوب شرقي استان واقع گرديده
و قسمتي نيز در بخش مرکزي استان واقع گرديده است.
مساحت و درصد مربوط به هريك از محدوده ها در شکل

 -1-4-4ا تبارسن ی نتای حاصل برای انرژی خورشیدی
در مورد اعتبار سنجي نتايج ،الزم به توضيح است که
داده ها و اطالعات ميداني حداقلي ،در منطقه مورد مطالعه
وجود ندارد ،زيرا تعيين نيروگاههاي زمين گرمايي و
خورشيدي در مرحله تحقيق بوده و تا امروز ،فقط يك
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( )23ارائه گرديده است .همچنين مناطق مستعدتر انرژي
زمينگرمايي مطابق شکل ( )24تهيه گرديد.
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نيروگاه زمين گرمايي در منطقه آذربايجان (سرعين اردبيل)
ايجاد گرديده است .لذا براي اعتبارسنجي نتايج حاصل از
انرژي خورشيدي ،که بيشتر مناطق مستعدتر در جنوب و
جنوب شرقي و قسمتي نيز در بخش مرکزي استان واقع
گرديده است ،از دو منظر مورد ارزيابي قرار گرفته است .در
مرحله اول ،انطباق مناطق استخراجي با آمار مجموع ساعات
آفتابي  10ساله ايستگاههاي هواشناسي استان مورد مقايسه
قرار گرفت و نتايج نشان داد در مناطق مستعد شناسايي
شده (جنوب و جنوب شرقي) ،آمار ساعات داراي مقدار
عددي باالتر مي باشد .همچنين در مرحله دوم ،نتايج
حاصل از انرژي خورشيدي از منظر سنجش از دور ،با نقشه
کلي پيشنهادي سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري
انرژي برق ساتبا که از منظر عوامل زمين شناسي ارائه
گرديده بود ،مورد ارزيابي بصري قرار گرفت که سازگاري و
مطابقت ناحيه اي بااليي را داراست.
همانطور که مشاهده ميگردد ،پتانسيل تابش انرژي
خورشيدي در ايران که توسط سازمان انرژيهاي تجديد-
پذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) ارائه گرديده است،
منطقه شمال غرب ايران در رده متوسط از لحاظ ميزان
دريافت انرژي خورشيدي ميباشد همچنين ،مطابق شکل
( ،) 26بيشتر مناطق مستعد براي انرژي خورشيدي ،در
جنوب وجنوب شرقي منطقه مورد مطالعه واقع گرديده
است و قسمتي نيز در بخش مرکزي آن واقع شده است
که انطباق خوبي با نقشه خروجي اين تحقيق دارد.

 -2-4-4ا تبارسن ی نتای انرژی زمینگرمایی
براي اعتبارسنجي نتايج مناطق مستعد انرژي زمين-
گرمايي ،هم از نقشه تهيه شده توسط ساتبا و هم از اليه
چشمههاي آب گرم منطقه مورد مطالعه استفاده شده است.
در مرحله اول ،از اليه چشمه هاي آب گرم منطقه مورد
مطالعه به عنوان مهم ترين جلوه هاي سطحي انرژي زمين
گرمايي در سطح زمين ،استفاده شد .براساس شکل ()27
مربوط به موقعيت چشمههاي آّب گرم ،مالحظه گرديد که
مناطق مستعد انرژي زمين گرمايي (کالسهاي مناسب و
بسيار مناسب) مطابقت خوبي با موقعيت چشمه هاي آب
گرم منطقه دارند که از گوگل ارث حاصل شده است.
همچنين در مرحله دوم ،براي اعتبارسنجي نتايج
مناطق م ستعد انرژي زمينگرمايي ،از نقشه کلي تهيه شده
بروش زمين شناسي توسط ساتبا مورد مطالعه و ارزيابي
بصري قرار گرفت .در اين تحقيق نتايج مناطق مستعد
انرژي زمينگرمايي بيشتر در جنوب و جنوب شرقي
منطقه ،همچنين قسمتهاي مرکزي و نيز مناطقي از
شمال غربي و شمال شرقي پراکنده گشتهاند.

شکل -27انطباق نتايج مناطق زمين گرمايي با چشمه هاي آب گرم

نقشه مناطق مستعد انرژي زمينگرمايي به خوبي با
شکل( ،)28که مربوط به پتانسيل انرژي زمينگرمايي
زمين شناسي در ايران بوده و توسط سازمان ساتبا ارائه
گرديده مطابقت بااليي دارد.
شکل -26پتانسيل انرژي خورشيدي از منظر زمين شناسي (ساتبا)
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اس

بر اين اساس نتايج حاصل اين تحقيق از منظر سنجش
از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي ،با مطالعات انجام
شده بروش زمين شناسي توسط سازمان انرژي هاي
تجديد پذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) داراي سازگاري
و مطابقت ناحيه اي و منطقه اي خوبي است.

 -5-4تحلیل اقتصادی بود

منا ق مستعد

انرژی خورشیدی و زمینگرمایی
با توجه به اهميت نزديکي فاصله نيروگاهها به مراکز
مصرف که موجب کاهش اتالف انرژي و همچنين کاهش
هزينه انتقال انرژي ميگردد ،مناطق مستعد انرژي
خورشيدي با اليه فاصله از مناطق مسکوني مورد تحليل
قرار گرفت و در نهايت ،مطابق شکل( ،)29نقشه نهايي
مناطق مستعد تهيه گرديد .با توجه به اينکه فاصله باالتر از
 25کيلومتر از مراکز جمعيتي از لحاظ اقتصادي مقرون به
صرفه نميباشد ،لذا در اين تحقيق ،مناطقي که در فاصله
کمتر از  5کيلومتر (حريم شهرها و مراکز جمعيتي) از
مراکز جمعيتي و همچنين در فاصله بيش از  25کيلومتر
قرار دارند ،به عنوان مناطق نامناسبتر ،که جهت بهره-
برداري و ايجاد تجهيزات اصالً مناسب نميباشند از مناطق
مستعد حذف گرديدند .بقيه مناطق در  5کالس مناطق
نامناسب ،ضعيف ،متوسط ،مناسب و بسيار مناسب طبقه-
بندي گرديدند.

شکل -29نتايج مناطق مستعد انرژي خورشيدي از منظر اقتصادي

در عين حال مطابق شکل( ،) 29مناطق مستعد انرژي
خورشيدي بيشتر در مناطق جنوب وجنوب شرقي و نيز
قسمتي از مناطق مرکزي منطقه پراکنده شده و اطراف
شهرهاي مراغه ،عجبشير ،بناب در جنوب ،اطراف سراب،
ترکمنچاي ،ميانه و قرهآغاج در جنوب شرقي و اطراف
تبريز در مرکز و مرند در شمال جزو مناطق مستعد اين
انرژي حاصل گرديد .همين روند مطابق شکل ( )30براي
مناطق مستعد انرژي زمينگرمايي نيز انجام گرفت ،مناطق
اطراف شهرهاي سراب ،ميانه و ترکمنچاي و هشترود و
قرهآغاج در جنوب شرقي منطقه ،مناطق مرکزي چون
بستانآباد و خواجه و قسمت هاي از شمال تبريز  ،مناطق
شمالي شامل قسمتهايي از اطراف اهر ،ورزقان و هادي-
شهر داراي پتانسيل مناسب انرژي زمينگرمايي ميباشند.

شکل -30نتايج مناطق مستعد زمينگرمايي از منظر اقتصادي
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شکل -28نقشه کلي مناطق مستعد زمينگرمايي زمينشناسي (ساتبا)
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مقادير کمي نتايج مناطق مستعد انرژي خورشيدي و
زمينگرمايي از منظر اقتصادي در شکل ( )31بصورت
درصدي و مساحت تشکيل دهنده هر کالس نمايش داده
شده است.

شکل -32مناطق مستعد توأم انرژي خورشيدي و زمينگرمايي
شکل -31مقادير کمي نتايج مناطق مستعد انرژي خورشيدي و زمين-
گرمايي از منظر اقتصادي

همانطور که در شکل ( )31مشاهده مي گردد در
مجموع حدود  51درصد از نتايج انرژي خورشيدي در
مناطق مناسب و بسيار مناسب  ،و حدود  30از نتايج
انرژي زمين گرمايي در مناطق مناسب و بسيار مناسب
واقع شده اند.

 -6-4نتای منا ق مستعد تو انرژی خورشیدی
و زمینگرمایی
شناسايي مناطق مستعد توأم انرژي زمينگرمايي و
خورشيدي در منطقه ميتواند به عنوان يك نوآوري ،در
کاهش هزينه احداث نيروگاهها و همچنين افزايش کارآيي
در بهرهبرداري هر چه بيشتر انرژي بسيار مؤثر باشد .لذا در
اين تحقيق ،پس از شناسايي مناطق مستعد انرژي
خورشيدي و زمينگرمايي به صورت مجزا ،با تلفيق دو
اليه نهايي مناطق مستعد ،اقدام به شناسايي توأم مناطق
مستعد انرژي خورشيدي و زمينگرمايي گرديد .با انجام
اين امر در نقشه نهايي تهيه شده ،در واقع همزمان
پتانسيل هر نقطه از نظر انرژي زمينگرمايي و خورشيدي
مطابق شکل( ،)32مشخص گرديد.
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نتايج نشان ميدهد ،همچنان نقاط جنوب  ،جنوب
شرقي  ،قسمتهايي از مرکز منطقه مورد مطالعه و نيز
مناطقي از شمال و شمال غرب آن داراي پتانسيل مناسبي
هم از لحاظ انرژي زمينگرمايي و هم انرژي خورشيدي مي-
باشند .پس از کسر حريم  5کيلومتري مراکز جمعيتي و نيز
حذف مناطق با فاصله باالي  25کيلومتر از مراکز جمعيتي
به دليل مقرون به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادي ،باقيمانده
مناطق مستعد ،در  5کالس از لحاظ پتانسيل الزم ،طبقه-
بندي گرديد و مناطق نامناسب ،ضعيف ،متوسط ،مناسب و
بسيار مناسب ،مشخص گرديدند.

شکل -32مقادير کمي توأم انرژي خورشيدي و زمينگرمايي

مقادير کمي نتايج ،نشان مي دهد که حدود  59درصد
از مناطق بصورت توام بيانگر مناطق مستعد انرژي
خورشيدي و زمين گرمايي هستند که در نقاط جنوب،
جنوب شرقي ،قسمتهايي از مرکز استان و نيز مناطقي از
شمال و شمال غرب استان داراي پتانسيل مناسبي از
لحاظ انرژي زمين گرمايي وخورشيدي مي باشند.

اين تحقيق ،از سه منظر داراي تفاوتهاي اساسي با
تحقيقات قبلي ميباشد .اول اينکه  ،پايش و ارزيابي انرژي
خورشيدي و انرژي زمين گرمايي بصورت توأمان و بعنوان
مکمل هم مورد مطالعه قرار گرفته اند .دوم ،در اغلب
مطالعات مختلف قبلي با استفاده از نقشه آنامولي دماي
سطح ،مناطق مستعد زمين گرمايي را شناسايي و تعيين
کرده اند ،در اغلب اين روشها با مدلهاي مختلفي نظير
مدل هاي سويج و کولبو اثر خورشيد در سطح زمين را
مدلسازي کرده و با نقشه دماي مشاهداتي حاصل از
سنجنده هاي حرارتي مقايسه نموده و نقشه آنامولي دماي
سطح را تعيين کرده اند .در اين تحقيق ،بجاي استفاده از
مدلهاي مذکور ،از شارهاي گرمايي و حرارتي حاصل از
الگوريتم توازن انرژي در سطح زمين (سبال) استفاده
شده است .سوم ،بمنظور بررسي جامع در اين تحقيق،
گروههاي مختلف دادههاي زمينشناسي ،محيطي ،تصاوير
ماهوارهاي و دادههاي زميني ،ابتدا کميسازي گرديدهاند و

اس

هدف از اين تحقيق ،ارائه يك رويکرد ترکيبي از اليه
هاي خروجي الگوريتم سبال همراه با تحليل چند معياره از
عوامل مختلف محيطي ،اجتماعي -اقتصادي ،دادههاي
سنجش از دور و سيستم اطالعات مکاني ،در مکانيابي
مناطق مستعد توأمان انرژيهاي زمينگرمايي و خورشيدي
مي باشد .شناسايي و مکانيابي مطلوب توأم اين مناطق در
کنار هم يا نزديـك هم نه تنها مي توانند بعنوان خروجي
مکمل هم باشند ،بلکه با تلفيق دو اليه حاصل جهت امکان
سنجي توام اين دو انرژي در منطقه به منظور پوشش
نقايص موجود در بهرهبرداري انفرادي از هر يك از دو انرژي
را فراهم ميآورد .بديهي است شناسايي چنين مناطقي،
نيازمند شناخت دقيق عوامل و معيارهاي مؤثر آن ميباشد.
براي اين منظور ،از تصاوير ماهوارهاي لندست ،8مدل رقومي
ارتف اعي سنجنده رادار شاتل و در مجموع از پانزده اليه
اطالعاتي از زمينشناسي ،محيطي و تصاوير ماهوارهاي و از
يك اليه (فاصله از مناطق مسکوني) نيز جهت تحليل
اقتصادي بودن نتايج استفاده گرديد .سپس با توجه به
اهميت آنها ،اين اليهها با استفاده از تحليل سلسله مراتبي،
ارزشگذاري و وزندهي گرديدند .سپس با تلفيق اليههاي
وزندار ،آشکارسازي و مکانيابي مناطق مستعد انرژيهاي
زمينگرمايي و خورشيدي تهيه گرديد.
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سپس به کمك تکنيك هاي سنجش از دور و سيستم
اطالعات جغرافيايي با همديگر ادغام گرديدهاند .همچنين،
جهت بررسي اقتصادي بودن نتايج حاصل ،با در نظر
گرفتن دو عامل اصلي ،مراکز جمعيتي -صنعتي و فاصله
مناطق استخراجي از اين مراکز ،مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت و مناطق مناسب جهت بهرهبرداري و احداث
نيروگاهها مشخص گرديد.
جهت اعتبارسنجي نتايج حاصل ،با توجه به اينکه
داده ها و اطالعات ميداني حداقلي در منطقه مورد مطالعه
وجود ندارد ،زيرا تعيين نيروگاههاي زمين گرمايي و
خورشيدي در مرحله تحقيق مي باشد ،لذا براي اعتبار
سنجي نتايج انرژي زمين گرمايي ،در مرحله اول ،از اليه
چشمه هاي آب گرم منطقه مورد مطالعه به عنوان مهم
ترين جلوه هاي سطحي انرژي زمين گرمايي در سطح
زمين ،استفاده شد .براساس موقعيت چشمه هاي آّب گرم
در منطقه مورد مطالعه ،مالحظه گرديد که مناطق مستعد
انرژي زمين گرمايي مطابقت خوبي با موقعيت چشمه هاي
آب گرم منطقه دارند .در مرحله دوم ،نتايج حاصل نشان
مي دهد که مناطق مستعدتر انرژي زمين گرمايي در
بيشتر مناطق استان ،بويژه در جنوب و جنوب شرقي
استان ،قسمت هاي مرکزي و نيز مناطقي از شمال غربي
وشمال شرقي استان پراکنده گشته اند .که بر اين اساس
نتايج حاصل اين تحقيق از منظر سنجش از دور و سيستم
اطالعات جغرافيايي ،با مطالعات انجام شده بروش زمين
شناسي توسط سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري
انرژي برق (ساتبا) داراي سازگاري و مطابقت ناحيه اي و
منطقهاي خوبي است .همچنين براي اعتبارسنجي نتايج
حاصل از انرژي خورشيدي در اين تحقيق ،که بيشتر
مناطق مستعدتر در جنوب وجنوب شرقي و قسمتي نيز در
بخش مرکزي استان واقع گرديده است ،از دو منظر مورد
ارزيابي قرار گرفته است .در مرحله اول ،انطباق مناطق
استخراجي با آمار مجموع ساعات آفتابي ده ساله
ايستگاههاي هواشناسي مورد مقايسه قرار گرفت .همچنين
در مرحله دوم دوم ،نتايج حاصل از انرژي خورشيدي از
منظر سنجش از دور در اين پژوهش ،با نقشه پيشنهادي
سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي برق
ساتبا که از منظر عوامل زمين شناسي و محيطي ارائه
گرديده است ،مورد ارزيابي قرار گرفت که سازگاري و
مطابقت ناحيه اي بااليي را دارا بودند .همچنين ،جهت

 نتايج حاصل با در نظر گرفتن،بررسي اقتصادي بودن
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مناطق،مراکز جمعيتي
مناسب جهت بهرهبرداري و احداث نيروگاهها مشخص
59  نشان مي دهد که حدود، مقادير کمي نتايج.گرديد
درصد از مناطق بصورت توام بيانگر مناطق مستعد انرژي
، خورشيدي و زمين گرمايي هستند که در نقاط جنوب
 قسمتهايي از مرکز استان و نيز مناطقي از،جنوب شرقي
شمال و شمال غرب استان داراي پتانسيل مناسبي از
.لحاظ انرژي زمين گرمايي و خورشيدي مي باشند
 بزرگترين مشکل براي توسعۀ انرژيهاي،در ايران
تجديدپذير عدم فعال شدن قانونهاي باالدستي مربوطه به
 بايستي مدلهاي تأمين.دولت و مديران تصميم گير است
 همچنين در.مالي توسعۀ انرژيهاي تجديدپذير تغيير کند
 پيشنهاد مي شود از، کنار اين سياست هاي تاثيرگذار
تصاوير بزرگ مقياس پهپاد ها يا تصاوير ماهواره با قدرت
تفکيك مکاني باال براي مطالعه دقيق تومان انرژي هاي
 همچنين پيشنهاد مي گردد از.تجديدپذير استفاده گردد
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هاي اوليه حل شده و مسائل مربوط به مسدود کردن چاه
 مسئله اصلي اين است که اکثر چاه.هاي نفت از بين ميرود
هاي نفت در مناطقي که زمين گراديان دماي زياد دارد بنا
 در اين موارد نيز مي توان از آن ها براي گرم.نشده اند
.کردن آب براي مصارف خانگي و صنعتي استفاده نمود
 توسعه و سرمايه گذاري بر روي اين موارد و موارد،تحقيق
مشابه مي تواند به روش هاي اقتصادي تر در حوزه رقابتي
انرژي هاي تجديدپذير منجر شود که به صرفه بودن برخي
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با توجه به عزم جهاني براي استفاده از انرژي هاي
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