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چکیده
کشور ایران پرجمعیتترین کشور منطقه خاورمیانه است بناابراین درروناد توساعه خاود نیااز باه
افزایش انرژی دارد و ضرورتاً میبایست در برنامهریزی توسعه خاود جایگااه ویا های را بارای تاممین
انرژیهای تجدید پذیر در نظر داشته باشد .در این میان ،باد بهعنوان یکی از مظااهر انارژیهاای ناو از
جایگاه وی های با توجه به منابع دادههای بادی و شرایط توپوگرافی در کشور ایران برخوردار اسات .در
این پ وهش برای تعیین مکانهای مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در شمال استان ،از فرایند تحلیل
سیستم فازی برای وزن دهی به الیهها انتخاب گردید .از سامانه اطالعات جغرافیاایی ،باهمنظور تحلیال
فضایی و همپوشانی الیهها استفاده شاد و بعاد از تجزیاهوتحلیل اطالعاات ،شامال اساتان سیساتان و
بلوچستان ازنظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار ساط عاا ی باه مسااحت  714245/49هکتاار،
خوب به مساحت  130412/02هکتار ،متوسط به مساحت  163565/31هکتار و ضاعی

باه مسااحت

 638829/25هکتار تقسیم گردیدند .درنهایت با نحوه آرایش چیدمان توربین باادی  100کیلاوواتای در
منطقه پ وهش نزدیک به  307106توربین بادی قابلنصب میباشد .دوره بازگشت سرمایه حدود شش
سال و هفت ماه برآورد گردید.
کلمات کلیدی :مکانسنجی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،نیروگاه بادی ،منطق فازی ،انرژیهای
تجدیدپذیر
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مقدمه
کشور ایران پرجمعیتترین کشور منطقه خاورمیانه ،واقع در حدفاصال خلیجفاارس
و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال است .اتکای بیشازاندازه کشور ایران
به منابع سوختهای فسیلی به یک مشکل تبدیلشده و موجاب شاده اسات کاه ایاران
ساالنه  30میلیارد دالر برای زیرساخت نیروگاههای حرارتی بپردازد .این هزینه هنگفات
به د یل ناکارآمدی زیرساختهای کهنه و مستهلک نیروگاههای سوخت فسیلی از دست
میرود .تقاضا برای برق در حدود  6/5درصد در سال در حال رشد است .این نار در
حال حاضر در ایران  3/5برابر ساریعتر از رشاد تو یاد ناخاا

داخال کشاور اسات

( .)Wheeler ،2016در بیستویکمین اجالس بزرگ تغییرات اقلیمی کشور ایران متعهد
گردید که تا سال  2030مایالدی برناماهاش کااهش  4درصادی میازان تو یاد گازهاای
گلخانهای باشد و درصورتیکه تحریمها برداشته شود مقدار این کااهش باه  12درصاد
افاازایش خواهاد یافاات ( .)COP21 ،2015بااا توجااه بااه تقاضااای  500مگاااوات باارق
استانهای زرنج ،نیمروز و فراه کشور افغانستان و  1000مگاوات بارق کشاور پاکساتان
که دو کشور همجوار در منطقه مطا عه میباشند (سرگلزایی .)1392،به ازای تممین بارق
از طریق منبع الیزال ا های انارژی بااد در قا اب احاداث نیروگااه باادی باه ترتیاب در
خصوص تممین آب دریاچه هامون و امنیت پایدار در مرز کشور اقادا کارد .هاد

در

این پ وهش به دنبال سؤاالت زیر جهت برنامهریزی و تصامیمگیری مادیران اساتانی و
ملی از مباحث موردتوجه میباشد.
 .1چه مقدار از مساحت منطقه پ وهش با توجه باه تاوربین باادی و انارژی بااد،
توانایی نصب برای تو ید برق بادی را دارد؟
 .2با توجه به توربین نصبشاده و انارژی بااد ،ررفیات منطقاه ماوردپ وهش از
انرژی بادی چه مقدار است؟
پ وهشهای زیاادی در خصاوص امکانسانجی و پتانسایل سانجی انارژی بااد در
اقلیمهای مختل

جهان صورت گرفته است .از آن جمله ،میتوان به پ وهشهای ذیال
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اشاره کرد :ونتاس و همکاران ( )1998در یونان به بررسی مطا عاه انارژیهاای تجدیاد
پذیر با قوه با استفاده از اطالعات همچون باد ،توپوگرافی ،مناطق شهری و ...در سیساتم
اطالعااات جغرافیااایی ( )GISباارای ارزیااابی پتانس ایل اناارژی بااادی ازنظاار اقتصااادی
موردمطا عه قرار دادهاند .رودمن و منتمایر ( )2006به مطا عه انتخاب مکانهای مزرعاه
بادی در منطقاه شامال کا یفرنیاا باا اساتفاده از  GISبار اسااس معیارهاای فیزیکای و
زیستمحیطی پرداختهاند .هد

از این پ وهش شناسایی منااطق مناساب بارای نصاب

تااوربینهااای کوچااک بااادی بااا اسااتفاده از عناصاار اقلیماای همچااون ساارعت باااد و
محدودیتهای محیطی بارای برناماهریزان انارژی هسات .بناویی و همکااران ()2007
انتخاااب مناسااب تااوربینهااای باازرگ را بااا اسااتفاده از سیسااتم اطالعااات جغرافیااایی
موردمطا عه قرار دادهاند ،در این پ وهش بر اساس پارامترهای مختلا

مانناد (سارعت

باد ،ارتفاع ،شیب ،بزرگراهها ،راهآهن ،مناطق جنگلی ،منااطق خاوش آبوهاوا) منااطق
مناسب را برای نصب و راهاندازی توربینهای بادی در تایلند مکانیابی کردهاناد .کنتاال
و همکاران ( )2010با ارایاه ا گاوی سیساتم فاازی و باا اساتفاده از  GISو معیارهاای
زیستمحیطی مکانسنجی توربینهای باادی منطقاه رارب ترکیاه را موردمطا عاه قارار
دادهاند .ا تناکوس و هارن ( )2011به مطا عه انتخاب مکانهای مزرعه باادی در ایا ات
نیویورک با استفاده از تجزیهوتحلیل اطالعات جغرافیای و فنهای تصامیمگیاری چناد
معیاره پرداختهاند .همچنین التینوپو وس و کجوجیا ( )2015انتخاب سایت مزارع باادی
را بر اساس  GISو روشهای تصمیمگیری چند معیاره در یونان موردمطا عه و ارزیاابی
قرار دادهاند .در این پ وهش برای او ین بار از معیارهاای مختلا

فانآوری اقتصاادی،

اجتماعی و زیستمحیطی که شامل (معیارهای شاناختهشاده) محادودیتهاا و عوامال
ارزیابی بهمنظور شناسایی پتانسیل انارژی بااد بارای نصاب و راهانادازی مزرعاه باادی
استفادهشده است که نتایج حاصل از این مقا ه نقش حمایتکننده باا قوه بارای برناماه-
ریزان انرژی در کشور یونان به دنبال داشته است .در مطا عهای دیگار در هماان منطقاه
تسوتسو و همکاران ( )2015به تحقیق در مورد فرایند مکانهاای پایادار بااد در مازارع
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بزرگ در جزایر کرت یونان پرداختهشده است .در این مطا عاه از یاک روش نظامناد و
قابلانعطا

از تجزیهوتحلیل چند معیاره جهت تقویت تصمیمگیرندگان سیاسی و ملای

در منطقه بر اساس استرات ی پایدار که هد

پیادهساازی یاک روش جاامع بار اسااس

ارزیابی و او ویتبندی مناطق برای انتخاب سایت نیروگاههای بادی پایدار استفادهشاده
است .کریستی و جِسیا ( )2016کارایی سیساتم اطالعاات جغرافیاایی ( )GISباهمنظور
مکانی مناسب برای تو ید انرژی تجدید پذیر به کار گرفتند.
شرق ایران درست در منطقه دشت سیستان ،باد بهوی ه در فصل تابستان شدید است
بهطوریکه هانتینگتون در سفر خود از این منطقه تحت سرزمین بادهاا یااد میکناد (باه
نقل از حمیدیان پاور .)1392 ،ایان بااد موساو باه بادهاای  120روزه (بااد سیساتان)
میباشند (حسین زاده .)1376 ،در فصل بادی سارعت بااد در تماا سااعات روز زیااد
است (مسعودیان .)1387 ،در سالهای اخیر در خصوص ماهیت باد  120روزه سیساتان
بهوی ه در مقیاس محلی و میانمقیاس مطا عات متعددی انجا شده ازجملاه میتاوان باه
مفیدی و همکاران ( )1392حمیدیان پور و همکاران ( ،1395ا ا ) و حمیادیان پاور و
همکاران ( ،1395ب) اشاره داشت .این مطا عات نشاان داده اسات کاه بااد سیساتان از
مدت و تداو متفاوتی در طول سالهای مختل

برخوردار است و ضمن این اینکه این

باد از ساختاری چند مقیاسه برخوردار است و تحت تمثیر عوامال محلای و منطقاهای و
کالن به وجود آمده و از وی گیهای خاصی برخوردار است .بههرروی این وی گیهاای
منحصربهفرد موهبتی ا هی است و میتوان از آن برای توسعه و آبادانی منطقه از آن بهره
برد .همانطور که در سطور باالتر به چندین مطا عه اشاره شد که میتوان باا اساتفاده از
 GISمکانهای مناسب برای تجهیز مزارع بادی استفاده کرد .بنابراین این مبحاث نیاز از
نگاه اقلیمشناسان جغرافیدان دور نبوده و تالش داشتهاند با استفاده از روشهای متعادد
به این امر بپردازند .عا م رجبی و همکاران ( )1392در مطا عه خود به پتانسایل سانجی
انرژی بادی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل اقتصادی برای احداث نیروگاه بادی در
سه ایستگاه چابهار ،دهک سراوان و د گان پرداختهاند .در این تحقیق بر اسااس کیفیات
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باد و انتخاب نوع توربین ،بهینهتارین تاوربین از ناوع  10کیلاوواتی در ارتفااع  40متار
پیشنهاد دادهشده است .صداقت و همکاران ( )1393در پا وهش خاود میازان پتانسایل
انرژی باد را برای نصب توربین بادی در استان سیساتان و بلوچساتان؛ در ساه ایساتگاه
خاش ،وتک و نصرتآباد با اساتفاده از روش آمااری – احتماا ی تاابع توزیاع ویباول
موردبررسی قرار دادهاند و نتایج نشان داد که میانگین سرعت باد و چگا ی توان متوسط
ماهیانه ایستگاه خاش و نصرتآباد برای نصب گستردهی توربین بادی مناساب نیساتند؛
اما ایستگاه وتک از پتانسیل بسیار باالیی برخوردار است .خسروی و همکااران ()1394
به بررسی وضعیت انرژی باد در استان خوزستان بهمنظور اساتفاده از تاوربین باادی باا
مدل توزیع ویبول پرداختهاند .که در این پ وهش با در نظر گرفتن ضاریب قادرت بااد
بیشترین توان تو یاد باه ترتیاب ایساتگاههای دزفاول ،اهاواز و آباادان بارای نصاب و
راهاندازی توربینهای بادی تجاری مناسب هستند .انتظاری و همکاران ( )1394با روش
فازی به توان سنجی نیروگاههای بادی در استان سیستان و بلوچستان پرداختهاند کاه در
این روش پس از تلفیق اطالعات ،استان سیستان و بلوچستان را ازنظر احاداث نیروگااه
بادی به چهار منطقه عا ی ،خوب ،متوسط و ضعی

تقسیم کردهاند.

پ وهشهایی که قبالً بر اساس تلفیق اطالعاات انجا شاده بیشاتر متمرکاز بار روی
پتانسیلسنجی باد و تعیاین کلای منااطق باه عاا ی ،خاوب و ضاعی

تعیاین گردیاده،

درحا یکه در این پ وهش پس از جمیع جهات الیههای مکانیابی ،مناسابترین مکاان
نصب توربین بادی مشخ

شده است.

دادهها و روششناسی
استان سیستان و بلوچستان در جنوب شارق کشاورمان قرارگرفتاه و باا کشاورهای
افغانستان و پاکستان این استان را از اهمیت بسیاری برخاوردار سااخته اسات (ساازمان
مدیریت و برنامهریزی استان سیستان و بلوچستان.)1395 ،
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شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه در استان و کشور

در این پ وهش بهمنظور دستیابی به اطالعات او یه در خصوص باد از آمار ایساتگاه
سینوپتیک زابل استفادهشده است .سعی شده است در این مقا ه از ساالهای جدیاد کاه
هیچگونه خالء آماری مشاهده نشده است استفاده گردد .قبال از هرگوناه بهرهگیاری از
ایاان دادههااای صحتوسااقم دادههااای موردبررساای قرارگرفتااه شااده اساات .باارای
تجزیهوتحلیل فضایی و تهیه نقشههای معیارهای فنی (سرعت بااد و فاصاله از خطاو
برق) ،توپوگرافی (ارتفاع،شیب) ،زیستمحیطی (آثار تاریخی ،معادن ،شهرها ،روساتاها،
تاالبها ،کانالهای آبرسانی ،زمینهای کشاورزی ،فرودگاه ،گسالهای زمینشناسای)،
اقتصادی (فاصله از پستهای بارق ،فاصاله از جادههاای اصالی و فرعای) از نر افازار
 ARC GIS10.3و بهمنظور بررسی کاربری اراضی از نقشه پوشش و حدنگاری 1دشت

Cadaster

1
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سیستان استفاده گردید .همچنین بارای وزن دهای باه الیاههاا از منطاق فاازی اساتفاده
گردید(جدول .)1
تئوری مجموعههای فازی یا منطق فازی بهعنوان نظریهای ریاضی برای مدلسازی و
صورتبندی ریاضای ابهاا و عاد قطعیات موجاود در فراینادهای شاناختی انساانی،
ابزارهای بسیار کارآمد و مفید به شمار میرود ( .)Lootsma ،2005میتوان پنج عملگار
فازی  OR ،ANDحاصلضرب جبری فازی ،حاصل جمع جباری فاازی و عملگرهاای
فازی گاما را بهعنوان عملگر روی توابع فازی نا بارد (مهادوی و همکااران .)1390،از
بین پنج عملگر فازی ،بهترین نتیجه را حا ت ضرب جبری فازی خواهاد داشات .د یال
این امر آن است که کلیه الیههای اطالعاتی با هار درجاه عضاویتی کاه باشاند ،در هام
ضرب خواهند شد و ضرب چند عدد کوچکتر از یک ،سبب تو ید یک عدد کوچکتر
از بقیه خواهد شد (عطایی زاده و چیتسازان.)1387 ،
جدول  -1منبع تهیه نقشههای امکانسنجی در منطقه موردمطالعه
الیه داده GIS

شرح

منبع دادهها

رستر

ارتفاع

استخراج از سایت

USGS

رستر

شیب

استخراج از سایت

USGS

وکتور (پلی گون)

معادن

سازمان صنعت و معدن استان

وکتور (خطی)

راهها

اداره کل راه ،مسکن و شهرسازی

وکتور (پلی گون)

فرودگاه

فرودگاه زابل

وکتور (پلی گون)

زمینهای کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان

وکتور (پلی گون)

دریاچه

اداره کل محیطزیست

وکتور (نقطه)

پستهای برق

اداره کل برق منطقهای استان

وکتور (پلی گون)

شهرها

اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان

وکتور (پلی گون)

روستاها

شرکت آب و فاضالب روستایی و اداره کل بنیاد مسکن روستایی

وکتور (خطی)

کانالهای آبرسانی

آب منطقهای استان سیستان و بلوچستان

وکتور (خطی)

گسلها

سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدن
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یکی از منابع موردنیاز در این مطا عه استفاده از تابع حریم (بافر) است .با در نظر گرفتن
معیارهای چندگانه ،الیههای حریم یا بافر متغیرهای مورد استفاده در امکانسنجی مناطق
مناسب برای مزارع بادی تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت .در این پ وهش مقاادیر و
فواصاال حریمهااای هاار یااک از الیااههای بااا در نظاار گاارفتن اصااول فناای ،اقتصااادی،
زیستمحیطی ،توپوگرافی و با استفاده از برآوردها و استانداردهای علمی جهانی مطاابق
با جدول  2تعیین گردیده است.
جدول -2منابع و استانداردهای موجود در جهان برای تعیین حریم متغیرهای مورداستفاده
در تهیه نقشههای امکانسنجی
معیارها
توپوگرافی

فنی

زیستمحیطی

الیه نقشه

حدود محدودیت برای مکانیابی

منبع

ارتفاع

ارتفاع کمتر از 2000متر

Farajzadeh,2013

شیب

شیب کمتر از  5درصد

Baban,2001

سرعت باد

 5متر بر ثانیه

Fthenakis,2011

فاصله از خطو انتقال
برق

برق1000متر

تاالبها

فاصله سایت مزارع بادی از تاالبها 1000متر

Kentel,2010

شهر

فاصله سایت مزارع بادی از شهر 2000متر

Naguyen,2007

روستا

فاصله سایت از روستاها 1000متر

Latinopoulos,2015

فرودگاه

فاصله سایت از فرودگاهها 2500متر

Voivontas,1998

گسلهای زمینشناسی
کانالهای آبرسانی

فاصله سایت از گسلهای زمینشناسی
1000متر
فاصله سایت از کانالهای آبرسانی
کشاورزی  400متر

Kentel,2010

Baban,2001

تاریخی

فاصله سایت از مراکز تاریخی 1000متر

Latinopoulos,2015

معادن

فاصله سایت از معادن  1000متر

Kentel,2010

فاصله سایت از پستهای برق 250متر

Effat,2014

فاصله از پستهای
اقتصادی

فاصله احداث نیروگاه بادی به خطو

Effat,2014

برق
فاصله از جادههای

فاصله سایت از بزرگراهها و جادههای اصلی

اصلی و فرعی

240مترو جادههای فرعی 60متر

GRASSI,2012
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نتایج و بحث
در این پ وهش بهمنظور شناسایی مناطق مناسب مازارع باادی و درنهایات احاداث
نیروگاه بادی از چهار معیار کلی مختل

شامل معیارهای فنی ،زیستمحیطی ،اقتصاادی

و توپوگرافی استفادهشده است .در ادامه توضی آنها پرداخته میشود.
معیارهای مکانیاابی :معیارهاای مکاانیاابی معماوالً در قاا اب چهاار گاروه مختلا
زیستمحیطی ،توپوگرافی ،اقتصادی و فنی موردمطا عه قرارگرفته است.
معیارهای فنی :معیارهای فنی که شامل زیار معیارهاای سارعت بااد و فاصاله خطاو
انتقال برق هست ،از معیارهای مهام میباشاد .زیارا سارعت بااد از شااخ

ترین زیار

معیارهای امکانسنجی احداث نیروگاه بادی هست و بهطور متوسط میانگین سرعت باد
سا یانه در منطقه پ وهش بیشتر از 5متر بر ثانیه میباشد (شکل .)2
معیارهای زیستمحیطی شامل زیار معیارهاای ،فاصاله از شاهرها (شاکل ،)6روساتاها
(شکل ،)7فرودگاه (شکل  ،)8مناطق تاریخی (شکل ،)11تاالبها (شاکل ،)5گسالهای
زمینشناسی (شکل ،)9کانالهای آبرسانی (شکل )12و معادن (شکل )4میباشد .معیار
کاربری اراضی منطقه مورد مطا عه با منطاق فاازی باه  5کاالس طبقهبندیشاده اسات
(جدول .)3

شکل  -2نمودار جعبهای تغییرات میانگین ماهیانه سرعت باد  120روزه طی دوره -1379
1393
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جدول -3وزن دهی زیر معیارهای کاربری اراضی با استفاده از روش فازی
نام معیار

الیه
اراضی بدون پوشش
اراضی شور

کالس

وزن معیار

عا ی

1

مراتع کم تراکم
زراعت آبی و بارات
تپههای ماسهای
کاربری اراضی

مساحت (هکتار)
829955/87
34957/39
281609/84

خوب

0/75

209229/72
20593/23

جنگل تنک

6865/29

جنگل نیمه انبوه

47649/66

مراتع نیمه تراکم

متوسط

787/65

0/5

جنگل دست کاشت
سطوح آبی
بستر رودخانه
مناطق مسکونی

1051/73
ضعی

0/25

نامناسب

0/01

197127/141
15196/45
2432/16

معیارهای اقتصادی :از دیگر معیارهای مهمی که در مکانیاابی احاداث نیروگااه باادی
باید به آن توجه داشت ،معیارهای اقتصادی است .معیارهای اقتصادی شاامل جادههاای
فرعی (شکل  )15و جادههای اصلی (شکل  )14میباشد.
معیارهای توپوگرافی :معیارهای توپوگرافی شامل شیب و ارتفاع میباشد .شیب منطقاه
از عوامل مهم در عملکرد مناسب توربینها و نصب آنها میباشد .نقشه شیب با در نظر
گاارفتن قابلیتهااای متفاااوت شاایب در ارتبااا بااا شاارایط امکانساانجی طبقهبناادی و
ارزشگذاری شده و در جدول شماره ( )4نمایش داده شده است.
شایان به ذکر است که کاربری اراضی زمین بیانگر چگونگی استفاده از یک قطعه زماین
است .بنابراین در مکانیابی احداث مزارع بادی او ویت با ناوع کااربری اسات کاه اوالً
کمترین اثر را بر روی محیطزیست داشته باشاد و ثانیااً باه حاا ارزشای (قیمات) از
کمترین قیمت برخوردار باشد .بنابراین زمینهای فاقد پوششگیاهی و شور که کمتارین
مورداستفاده در کاربری اراضی برای دو ت و مستثنایت میباشد بارای مکانیاابی طباق
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سیستم فازی بیشترین امتیاز و مابقی الیهها به ترتیب در رتباههای بعادی قرارگرفتهاناد.
در معیار توپوگرافی ازآنجاییکه هر چه ارتفاع زمین بیشتر شود هزینههای جانبی بیشاتر
شده و همچنین امکان نصب توربینهای بادی در ارتفاعات باه کمتار میگاردد؛ ضامن
اینکه وضعیت حملونقل تجهیزات را نیز با دشواری روبرو میکند و حتی ماانع آن نیاز
میگردد .بنابراین شیب  0تا  5درصد در او ویت اول در سیستم فازی قرارگرفته است.
جدول  -4وزن دهی زیر معیارهای شیب منطقه موردمطالعه
نام معیار

الیه شیب

درجه شیب

کالس

وزن معیار

مساحت (هکتار)

5-0

عا ی

1

1521614/69

10-5

خوب

0/75

75597/01

15-10

متوسط

0./25

34109/80

بیشتر از 15

نامناسب

0/5

19447/96

میزان ارتفاع باید مقداری در نظر گرفته شود که انتقال تجهیزات یا به بیاانی حملونقال
را با مشکل روبرو نسازد؛ بنابراین نباید میزان ارتفاع بهاندازهای باشد کاه در میازان ایان
توانایی (حملونقل) تغییرات محسوسی ایجاد نماید .ارتفااع منطقاه پا وهش باه چهاار
کالس طبقهبندی و ارزشگذاری شده است (جدول .)5
جدول -5وزن دهی نقشه ارتفاع منطقه موردمطالعه
نام معیار

الیه ارتفاع

سطح ارتفاع

کالس

وزن معیار

مساحت (هکتار)

500-0

عا ی

1

776593/71

1000-500

خوب

0/75

609208/39

1500-1000

متوسط

0/25

264007/65

بیشتر از 1500

نامناسب

0/5

1/48
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شکل -3نقشه کاربری

شکل -4نقشه حریم

شکل -5نقشه حریم

اراضی

معادن

تاالبها

شکل  -6نقشه حریم

شکل  -7نقشه حریم

شکل  -8نقشه حریم

شهرها

روستاها

فرودگاه

شکل -9نقشه حریم

شکل -10نقشه حریم

شکل  -11نقشه حریم

گسلها

خطوط انتقال برق

مراکز تاریخی

شکل -12نقشه حریم

شکل  -13نقشه حریم

شکل  -14نقشه حریم

رودخانهها و کانالها

جادههای اصلی

جادههای فرعی
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شکل  -15نقشه شیب

شکل -16الیه ارتفاعی

13

شکل  -17فراوانی گلباد
جهت باد  120روزه سیستان

شکل  -18تهیه نقشه نهایی امکانسنجی احداث نیروگاه بادی در منطقه پژوهش
جدول  -06مساحت مناطق الیه نقشه نهایی امکانسنجی با منطق فازی در منطقه مورد
مطالعه
نام معیار

الیه تلفیق فازی

کالس

مساحت (هکتار)

عا ی

714245/49

خوب

130412/02

متوسط

163565/31

نامناسب

638829/25
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در این مرحله ابتدا نقشههای پایه که شامل شیب ،ارتفاع و کاربری اراضای میباشاد
برمبنای منطق فازی کالسبندی شده است و برای الیاههای ماذکور کالسهاای عاا ی،
خوب ،متوسط و ضعی

در نظر گرفتهشده و در مرحله بعدی با نقشاههای معیاارهاای

زیستمحیطی و معیارهای فنی برای احداث نیروگاههای باادی تهیهشاده همپوشاانی و
درنهایت به چهار کالس مناطق عا ی ،مناطق خوب ،مناطق متوساط و منااطق نامناساب
برابر(شکل  )18او ویتبندی و طبقهبندی گردیده است .بارای محاسابهی انارژی بارق
بادی قابلدسترس به عواملی از قبیل مساحت زمین قابلدسترس ،نحوه چیدمان تاوربین
بادی و مشخصات فنی توربین جهت مشخ

شدن حاداکثر تعاداد توربینهاا نیازمناد

است .بر اساس یک قاعده تجربی فاصله میان توربینهاای باادی در نیروگاههاای باادی
درصورتیکه در جهت باد را ب باشند بین  5تا  7یا  10برابر قطر روتور توربین باادی
خواهد بود .ذا تعداد توربینها در طراحی ا گویی چیدمان توربین بادی  100کیلاوواتی
با قطر روتور  24/5در یک کیلومترمربع  43توربین میباشد .در منطقه عا ی پا وهش باا
مساحت  714245/49هکتار میتوان تعداد  307106توربین  100کیلوواتی نصاب کارد.
تو ید برق سا یانه توربین  100کیلوواتی در سرعتهای مختل

باد طبق اعال شارکت

آوو وس انگلستان در جدول  7آورده شده است.
جدول -7عملکرد توربین  100کیلوواتی شرکت آوولوس( )AEOLOSبا سرعت باد متغیر
انرژی تو یدی سا یانه(کیلووات ساعت)

توان خروجی توربین(کیلووات)

سرعت باد (متر بر ثانیه)

32141
57857
93006
135641
182888
231728
280529
325080
371007
411484

1/01
1/86
3/14
5/00
8/30
12/49
18/09
25/38
34/66
45/07

3/0
3/5
4/0
4/5
5/0
5/5
6/0
6/5
7/0
7/5
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448407
481698
511348
537384
559854
578836
594439
606807
616116

57/66
70/93
84/20
96/55
101/06
100/28
101/08
100/13
100/79

8/0
8/5
9/0
9/5
10/0
10/5
11/0
11/5
12/0

نتیجهگیری
در این پ وهش برای تعیین مکانهای مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در شامال
استان ،از فرایند تحلیل سیستم فازی برای وزندهی به الیهها انتخاب گردیاد .از ساامانه
اطالعات جغرافیایی ،بهمنظور تحلیل فضایی و همپوشانی الیهها اساتفاده شاد و بعاد از
تجزیهوتحلیل اطالعات ،شامال اساتان سیساتان و بلوچساتان ازنظار قابلیات احاداث
نیروگاه بادی به چهار سط عا ی به مساحت  714245/49هکتار ،خاوب باه مسااحت
 130412/02هکتار ،متوسط باه مسااحت  163565/31هکتاار و ضاعی

باه مسااحت

 638829/25هکتار تقسیم گردیدند .درنهایت با نحوه آرایش چیدمان توربین بادی 100
کیلوواتی در منطقه پ وهش نزدیک به  307106توربین بادی قابلنصب میباشاد .دوره
بازگشت سرمایه حدود شش سال و هفت ماه برآورد گردیده است.
با توجه به نتایج پ وهش منطقه موردنظر ،تعداد  307106توربین بادی میتوان
نصب و راهاندازی کرد .شرکت آوو وس انگلستان ،که یکی از معتبرترین شرکتهای
تو ید و عرضه توربین بادی در سط جهان است ،قیمت پایه هر توربین  100کیلوواتی
 1104200دالر اعال کرده است که هزینه خرید این مقدار توربین
4000=128001780800000

307106 104200

 1تبدیل دالر بر اساس قیمت هر دالر  4000تومان محاسبهشده است
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تومان خواهد شد .بر اساس اعال وزارت نیرو در سال  1395که هر کیلووات ساعت
انرژی تو یدی از مزرعه بادی را  420تومان تضمینی خریداری میکند میتوان برگشت
سرمایه را بهصورت زیر محاسبه کرد:
مقدار برق متوسط سا یانه خریداریشده توسط وزارت نیرو از نیروگاه بادی برحسب
تومان بهصورت زیر محاسبه میشود .شرکت آوو وس طبق جدول  7برق تو یدی
ساالنه برای هر توربین  100کیلوواتی با سرعت متوسط  5متر بر ثانیه باد را 149115
کیلووات ساعت اعال کرده است
420 149115=19233526699800

307106

با توجه به هزینه محاسبهشده خریداری توربینهای بادی  ،برگشت سرمایه
128001780800000 19233526699800=6/6
تقریباً حدود شش سال و هفت مااه خواهاد شاد .برگشات کوتاهمادت سارمایه ازنظار
اقتصادی یکی از وی گیهای مهم این پ وهش است و به سود منطقاه و باعاث رشاد و
شکوفایی کشور میگردد.
آفرینش کار این صنعت در میان دیگر منابع انرژی از همه بیشتر اسات در اروپاا نصاب
یک مگاوات برق بادی برای  15تا  19نفر کار ایجاد میکند که این شمار در کشاورهای
درحالتوسعه بهوی ه کشور ایران بهراحتی میتواند دو تا سه برابار بیشاتر از اروپاا کاار
ایجاد شود و با نگرش به اینکه اشتغالزایی و دگرگونی اجتمااعی در منااطق محارو از
مباحث موردتوجه برای توسعه انرژیهای نو در کشور است.نتایج ایان مقا اه یافتاههای
صداقت و رضویه( )1393در رابطه با مناساب باودن ایساتگاه وتاک باهعنوان یکای از
مکانهای مناسب نصب توربین را تایید میکند و ی محاسبات فنای و توجیاه اقتصاادی
آن با توجه به نتایج این نوشتار کامل میگردد.همچنین با توجه باه پا وهش انتظااری و
اسدی ( )1394و مقایسه نتاایج آن باا یافتاههای کناونی نشاان میدهاد پهنهبنادی ایان
پ وهشگران بر پایه سنجههای استفادهشده نتوانسته باقدرت جداسازی بایساته پهناههای
شمال استان را آشکار کند.برای اجرایی شدن برنامههای باهکارگیری توربینهاای باادی
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نیاز به در نظر گرفتن تنگناها و سنجههای بیشتری بوده که توجیه اقتصادی یکی از آنهاا
است.ازاینروی دست آوردهای این مطا عه می تواند باه عناوان ا گاویی بارای اجرایای
شدن استفاده از توربینهای بادی در مناطق خشک و نیمه خشک ایاران ماورد اساتفاده
قرار گیرد.
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ساختار باد سیستان ،مجله ژیوفیزیک ایران ،جلد ،10شماره  ،10ص

.83-109

حمیدیانپور ،محسن ،عباس مفیدی ،محمد سلیقه ،و بهلول علیجانی- ،)1395( ،ب،
نقش توپوگرافی بر شبیهسازی ساختار باد سیستان در شر

فالت ایران ،نشریه

تحقیقات کاربردی علو جغرافیایی ،سال شانزدهم ،شماره  ،43ص

.25-53

خسروی ،محمود ،محمد ابراهیمی و محمود بهروزی ،)1395( ،بررسی وضعیت
انرژی باد در استان خوزستان به منظور استفاده از توربینهای بادی ،فصلنامه
برنامهریزی منطقهای ،سال  ،6شماره پیاپی  ،22ص

.29-42
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صداقت ،احمد و سیدامین رضویه ،)1393( ،پتانسیل سنجی انرژی باد برای نصب
توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان ،فصلنامه مهندسی مکانیک شری ،
دورهی  ،30-3شمارهی  ،2/2ص

.21-29

عزیزی ،علی ،حمیدرضا جعفری ،بهرا ملک محمدی و فرامرز خوشاخالق،
( ،)1393مکانیابی نیروگاههای بادی با استفاده از مدلهای تحلیل سلسله مراتب
فازی و تحلیل شبکه در استان اردبیل ،نشریه تحقیقات کاربردی علو جغرافیایی،
سال چهاردهم ،شماره .34
عطاییزاده ،سمیه و منوچهر چیتسازان ،)1387( ،امکانسنجی تغذیه مصنوعی با
استفاده از تکنیکهای  ،GISهمایش ژیوماتیک  23-22 ،اردیبهشتماه ،سازمان
نقشهبرداری کشور ،تهران.
مفیدی ،عباس ،محسن حمیدیان پور  ،محمد سلیقه و بهلول علیجانی ،)1392( ،تعیین
زمان آراز ،خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهرهگیری از روشهای
تخمین نقطه تغییر ،جغرافیا و مخاطرات محیطی ،شماره هشتم ،ص
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