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  مقدمه- 1- 1

ترین عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع بشري است. انفجار جمعیت و تردید انرژي یکی از مهمبی       

شدن کره زمین ناشی از پدیده  تقاضاي انرژي، افزایش استانداردهاي زندگی، خطر گرمرشد روزافزون 

ها و در نهایت کمبود محیطی و تهدید سالمت انسانهاي اسیدي، مشکالت زیستاي، ریزش بارشگلخانه

هاي منابع انرژي فسیلی از جمله مسایلی است که توجه کشورهاي جهان را به استفاده از انرژي

هاي ترین موارد مورد تقاضا براي توسعه و پیشرفت فعالیتانرژي یکی از مهم نماید.دپذیر جلب میتجدی

که بحران انرژي در دنیا اتفاق افتاد، تحقیقات در زمینه منابع جدید انرژي  1970باشد. از دهه انسانی می

و خواهد بود. بحران انرژي در آغاز شد، زیرا که انرژي عامل استراتژیک در توسعه صنعتی و اقتصادي بوده 

  ):1386زاده و همکاران، کند (رحیمیجهان امروزه از سه جنبه خودنمایی می

ترین منبع تأمین انرژي در جهان امروز است هاي فسیلی که مهماي نه چندان دور ذخایر سوختدر آینده

هاي کالنی است که براي هزینههاي نو و جایگزین، نیازمند صرف روي آوردن به انرژي رسد.به پایان می

بحران انرژي در کشورهاي در حال توسعه اثرات  .خواهد شدکشورهاي در حال توسعه بسیار گران تمام 

توسعه اقتصادي خود براي انرژي بهاي  راستايدر  يبسیار شدیدتري خواهد گذاشت و این کشورها

 بیشتري باید بپردازند.

باشد و غفلت از آن، نفوذ می ته ماندن، به سرعت در حال گسترش وهاي نو به رغم ناشناخامروزه انرژي

گرمایی از توده، بیوگاز و انرژي زمینقابل جبران خواهد بود. انرژي بادي، خورشیدي، آبی، زیستغیر
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- سه موضوع ذیل، نقطه عطفی براي انرژيمیالدي،  1995باشند. در سال هاي پاك میترین انرژيعمده

  ):1392(صادقی و همکاران،  کردندیجاد اهاي تجدیدپذیر 

 اي در جوخانهتغییرات آب و هوایی بر اثر انباشت گازهاي گل 

 افزایش تقاضاي مصرف انرژي برق سراسر جهان 

 انداز نویدبخشی در مورد فناوري انرژي تجدیدپذیرکه با صراحت از سوي شدن چشم گشوده

 کارشناسان اعالم شد.

 اي به طور قابلانرژي فسیلی و ذخیره از منابع تربیش استفاده دلیل به ايگلخانه گازهاي انتشار     

 که است مشکالتی ترینجدي از و شودمی زمین کره شدن گرم به منجر که استیافته افزایش ايمالحظه

 مقدارترین بیش با کشورهایی بین را در هجدهم تا هفتم جایگاه است. ایران مواجه آن با بشر امروزه

 گرمایش اثر را دارد. ارزش شده ذکر مختلف هايگزارش به توجه با جهان در ايگلخانه گازهاي انتشار

 هايگیريتصمیم براي مشی خط و شودمی بیان ساله 500 و 100 ،20 از بیش زمانی هايافق با جهانی

 ،2CO( مجزا صورت به ايگلخانه گازهاي انتشار اساس، این بر. کندمی ایجاد هوایی و آب تغییرات مناسب

4CH و O2N (2 به تولید مرحله هر ازCO 500 و 100 ،20 زمانی هايافق تبدیل عوامل از استفاده با معادل 

-می 2CO از قدرتمندتر مرتبه 25 یزن 4CH و 2CO از قدرتمندتر مرتبه O2N، 298 .شوندمی تبدیل ساله

 گرما حبس در 2CO به نسبت مرتبه O 2N ،310 و مرتبه 4CH ،21  ساله 100 زمانی افق اساس بر. باشد

  ).1396(زرگرارشادي،  هستند تاثیرگذارتر جو در

هاي تجدیدپذیر است که به علت گستردگی، قدرت بازدهی باال، اقتصادي انرژي باد از جمله انرژي       

هاي نو و استفاده دیگر انرژي هاي بادي در مقایسه بازیست، قیمت پایین توربینبودن، عدم آلودگی محیط

باشد. به تر نسبت به سایر منابع انرژي، در بسیاري از کشورهاي جهان رو به فزونی میدر ابعاد وسیع

متعلق به انرژي  2008هاي نو در اروپا در سال که بیشترین ظرفیت تولید الکتریسیته در انرژيطوري

استفاده از منابع انرژي هاي تجدیدپذیر مخصوصا تجربه ). WWEA,2010( درصد) بوده است 43بادي (



میلیون مگاوات ار انرژي  10تقریبا ). Meishen and Xiamguo, 2005(می شود  1970باد مربوط به سال 

  ). Alijani et al., 2008(باد به صورت مداوم روي زمین در دسترس است 

ها ترین آنبه همراه دارد که از جمله مهمصنعت انرژي باد منافع اقتصادي و اجتماعی مختلفی را       

  ):1390عبارت است از (نوراللهی و همکاران، 

 قیمت تمام شده پایین 

 هاي اجتماعی پایینهزینه 

 محیطی ناچیزهاي زیستهزینه 

 (پدافند غیرعامل) کاهش اتکا به منابع انرژي فسیلی 

 تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادي مناطق روستایی و ...؛ 

ریزي دقیق براي ناپذیر و مزایاي استفاده از آن باید یک برنامهتوجه به اهمیت استفاده از این منبع پایانبا 

  هاي موجود در کشور جهت گسترش استفاده از این منبع انرژي صورت گیرد.شناخت پتانسیل

برق بادي در  دهنده وجود توان تولیدهاي سینوپتیک کشور نشانساله وزش باد در ایستگاه 10بررسی 

). تخمین پتانسل انرژي باد در 1388کار، بسیاري از نواحی کشور به ویزه در فصل تابستان است (گندم

منطقه از کشور میزان ظرفیت اسمی با در نظر گرفتن یک راندمان  26دهد که تنها در ایران نشان می

 10یابی به توان مناسب دست ریزيکه با برنامهباشد ضمن آنمگاوات می 6500، در حدود %33کلی 

درصد میزان  2هاي نصب شده تاکنون کمتر از باشد، اما مجموع ظرفیتپذیر میگیگاوات نیز امکان

). در نهایت باید به این نکته توجه نمود 1389الهدي، باشد (علمتخمین پتانسیل باد در سطح کشور می

شود که این رقم در نفر شغل ایجاد می 19ی ال 15که با نصب یک مگاوات برق بادي در اروپا براي 

). گام اول و اساسی براي 1389نیا و سجادیان، رسد (اسماعیلکشورهاي در حال توسعه تا دوبرابر می

در ). Dutra & Szkllo, 2008( باشدهاي مربوطه میي دقیق پتانسیلهاي نوین، مطالعهي انرژيتوسعه
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اي موجود و هبرداري از پتانسیلستقرار تجهیزات و تأسیسات بهرهمرحله دوم یافتن مکان بهینه براي ا

  ناپذیر است.بالقوه ضرورتی اجتناب

هاي بادي، لزوم به کارگیري سیستمی که عالوه بر یابی محل نیروگاهوجود فاکتورهاي متعدد در مکان     

سازد. ته باشد را ضروري میدقت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات در حد باالیی قرار داش

گیري چندمعیاره به طور هاي تصمیمدر تلفیق با مدل) GIS(هاي اطالعات جغرافیایی امروزه سیستم

 یابی را داردمباحث مربوط به مکانزیستی و هاي محیطریزيگسترده قابلیت به کارگیري در برنامه

  ).1388(مینائی، 

ریزي منابع را را بکار گرفته و ابزار الزم براي ارزیابی و طرح الزمو سنجش از دور اطالعات  GIS تکنولوژي

ریزي منابع تاثیر مستقیم در بهبود مدیریت منابع و ي ارزیابی و طرحهاي بهینهنمایند. روشفراهم می

پذیري توجیه ي نزدیک،ذخایر نفت و گاز در آینده ته کشیدندرنتیجه ارتقاي کیفی زندگی مردم دارند. با 

  .به شدت تقویت خواهد نمودهاي گازي و حرارتی را هاي برق بادي نسبت به نیروگاهنیروگاه

  

  ضرورت و اهداف تحقیق-2- 1

کننده بوده است. این روند در هاي گذشته بسیار سریع و نگرانمصرف انرژي در سال رشد روند      

یک واقعیت جوامع بشري است.  اينندهکعدد چشمگیر و نگرانکشورهاي در حال توسعه و بویژه در ایران 

بخش دیگري از این  نیا، به سرعت رو به افزایش است وکه انرژي مورد نیاز داند را پذیرفتهاي اغوا کننده

د نبه اتمام خواه آتیي دهه رزان قیمت نیز به آرامی، حداکثر در چندمنابع انرژي فسیلی اواقعیت که 

محیطی هاي زیستهاي آتی و جلوگیري از خسارتباارزش براي نسلرسید. براي حفظ این منابع فسیلی 

افزون انرژي، راهی جز و پاسخگویی به افزایش تقاضاي روز تخریب محیط زیستو ها ناشی از سوختن آن

هاي پاك و تجدیدشونده باقی نمانده است. در این میان انرژي حاصل روي آوردن بشر به استفاده از انرژي

  .و حیاتی خواهد بود مفیدبسیار در تامین انرژي مورد نیاز  ي منطقه،بادپتانسیل از 



- یافته و در حال توسعه مشکالت متعدد زیستگیري بیش از حد از انرژي در کشورهاي توسعهبهره       

اجتماعی را که نیاز به بررسی عمیق به منظور کاهش اثرات منفی آن دارد،  حتیمحیطی، تجاري، فنی و 

هاي تجدیدپذیر به دلیل برداري از منابع انرژيبهره). Safa and Samarasinghe, 2011(کند میایجاد 

هاي کوچک شروع محیطی و تنوع بخشیدن به منابع انرژي مورد استفاده، در مقیاسهاي زیستضرورت

ده سهم هاي نو و تجدیدشوناي نزدیک، انرژي. در آیندهاستشده و به طور روزافزون در حال گسترش 

بیشتري را در تامین انرژي جهان به خود اختصاص خواهند داد.کاهش اتکا به منابع انرژي وارداتی باعث 

-انرژي باد شده است. فناپذیري سوخت به تبع آن هاي تجدیدپذیر ورویکرد کشورهاي صنعتی به انرژي

هاي بادي به توربینعدم نیاز  محیطی ناشی از مصرف آن از یک طرف وهاي فسیلی و مشکالت زیست

سوخت، رایگان بودن انرژي باد، تجدیدپذیري، تامین بخشی از تقاضاي انرژي برق، رویکرد به سوي 

برداري و نداشتن سیستم پایدار انرژي، عدم نیاز به آب، عدم نیاز به زمین زیاد براي نصب، سادگی بهره

رو در از این منبع الهی شده است.محیطی از طرفی باعث توجه متخصصان به این هاي زیستآلودگی

به منابع تجدیدپذیر انرژي محول شده  ايالمللی کشورها، نقش ویژههاي ملی و بینها و سیاستبرنامه

اند که کشورهاي دانمارك، آلمان و فنالند نشان دادهمطالعات انجام شده در). 1383(صالحی،  است

پذیر است. در این راستا راهبرد انجمن جهانی انرژي ي انجاماستفاده از انرژي باد از نظر تکنیکی و اقتصاد

 گردد از انرژي مصرفی جهان از انرژي باد تامین %10حدود  2020که تا سال  ریزي کرده استبرنامهباد 

  ).1388کار، (گندم

دهد، هاي نو را ضروري نشان میرسد عالوه بر تامین انرژي، بعد مهمی که استفاده از انرژيبه نظر می

ترین مزایاي استفاده از زیست است و یکی از اصلیهاي فسیلی بر محیطتاثیرات منفی استفاده از سوخت

 که به ازاي هر یک کیلوواتبه طوري ن است؛کرباکسیدهاي نو به واسطه کاهش انتشار گاز ديانرژي

اکسید کربن جلوگیري کیلوگرم ديهاي فسیلی از انتشار حدود یک ساعت برق بادي در مقایسه با نیروگاه

اي و جلوگیري از روند گرم شدن تواند به کاهش گازهاي گلخانه) که این میa1389نام، شود (بیمی

  زمین منجر شود.
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برداري از آن در کشور سنجی باد جهت بهرهدهد، در زمینه پتانسیلبررسی تحقیقات گذشته نشان می

هاي یابی نیروگاه بادي، استفاده از روشلیکن در زمینه مکانهاي زیادي صورت گرفته است، پژوهش

گرفته است. کمتري قرار  ندمعیاره، منطق فازي و سیستم اطالعات جغرافیایی مورد توجهچگیري تصمیم

 juan(نشان داده شده است  2011هاي ایجاد شده در سال وضعیت تراکم جهانی ظرفیت 1- 1در شکل 

et al., 2013.(  

  

  

  )2011هاي ایجاد شده (تراکم جهانی ظرفیت  1-1شکل 

  

هاي بادي در استان اردبیل با در هاي مناسب جهت استقرار توربینهدف از این تحقیق بررسی وجود مکان

  سازد:هاي زیر را نیز محقق میباشد. که خود هدفنظر گرفتن معیارهاي موثر در این راستا می

 ریزي منابع در بهبود مدیریت منابعهاي بهینه ارزیابی و طرحراهکارها و روشارائه  -

 برداري از انرژي بادهاي مناسب براي بهرهشناخت مکان -

 ايشبکههاي نامناسب با استفاده از تحلیل تعیین مکان -

%36آلمان

%18ایتالیا

%7ژاپن

%6اسپانیا

%6آمریکا

%4چین

%4فرانسه

%3بلژیک

%3چکوسلواکی

%2استرالیا

%11بقیه کشورها



به دلیل ماهیت انرژي باد که به تولید  :تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادي مناطق روستائی -

 پردازدغیرمتمرکز و اغلب به نقاط دورافتاده و روستائی می

 ایجاد شغل این صنعت در میان دیگر صنایع انرژي از همه بیشتر است.: زائیاشتغال -

 هاي تجدیدپذیرگرایش به استفاده از انرژي -

 محیطی ناشی از سوختن منابع فسیلیهاي زیستجلوگیري از خسارت -

 روزافزون انرژيپاسخگویی به افزایش تقاضاي  -

 فسیلی جویی در مصرف انرژي برقافزایش صرفه -

 انداز نویدبخشی در مورد فناوري انرژي تجدیدپذیرگشوده شدن چشم -

 

  کلیات و تعاریف-3- 1

  سیستم اطالعات جغرافیایی-1- 3-  1    

یک سیستم کامپیوتري براي مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات  GIS سیستم اطالعات جغرافیایی یا    

آوري، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات جغرافیایی (مکانی) را دارد. مکانی بوده که قابلیت جمع

هاي معمولی، به وسیله تصویرسازي و استفاده از آوري و تلفیق اطالعات پایگاه دادهبا جمع GIS تکنولوژي

تر جلوه سازد. این اطالعات به منظور واضحها فراهم میي جغرافیایی، اطالعاتی را براي تهیه نقشهآنالیزها

  ).1392شوند (امینی، ها به کار گرفته میبینی نتایج و تهیه نقشهدادن رویدادها، پیش

  در یک سیستم اطالعات جغرافیایی واژه جغرافیایی یاGeographic یمکان عبارت است از موقعیت 

  ها، برحسب مختصات جغرافیایی (طول و عرض). هاي دادهموضوع

  واژهInformation ها در دهد که دادهیا اطالعات نشان میGIS هاي مفید، نه تنها براي ارائه دانسته

هاي نمایشی متنوعی به هاي آماري، جداول و پاسخبه صورت نقشه و تصاویر رنگی بلکه به صورت گرافیک

  شوند.جستجوهاي عملی سازماندهی میمنظور 
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  واژهSystem  دهنده این است که نیز نشان سامانهیاGIS  از چندین قسمت متصل و وابسته به

 ).1392یکدیگر براي کارکردهاي گوناگون، ساخته شده است (امینی، 

 

  انرژي-4- 1

جایی مثل شده به صورت جابهباشد. کار ذخیره انرژي در حقیقت ظرفیت انجام کار یا کار ذخیره شده می

شود (کوچکی و حسینی، حرکت اتومبیل و یا چرخش زمین حول محور خود، انرژي مکانیکی نامیده می

هاي انسانی است. انرژي پیشرفت فعالیتترین موارد مورد تقاضا براي توسعه و ). انرژي یکی ار مهم1373

ن انسانی جاري است. استانداردهاي زندگی ها، تمدهاي زندگی موجودات و اکوسیستمدر تمام جنبه

بدست آمده در کشورها اغلب تابعی از عوامل انرژي است. از سوي دیگر انرژي در اشکال مختلف نمود 

هاي انرژي، تولید شده از منابع انرژي، در شود. ما از حاملیافته و از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می

  م.کنیهاي زندگی استفاده میتمام جنبه

برند. کار و انرژي به کار می هاي مختلف واحدهاي متفاوتی را براي محاسبهمحققان در رشته      

است. کالري واحدي است که در علوم تغذیه به  BTU1گیري انرژي کالري، ژول وواحدهاي اصلی اندازه

، به اندازه یک درجه سلسیوس را 15رود و عبارت است از مقدار گرمایی که دماي یک گرم آب کار می

مقدار گرمایی است که براي باال بردن دماي  BTU درجه سلسیوس افزایش دهد. واحد گرمایی انگلیسی

باشد. تقریباً معادل یک کیلوژول می BTUیک پوند آب به اندازه یک درجه فارنهایت الزم است. یک 

شود و در این سامانه ژول واحد انرژي اي است که در حال حاضر استفاده میترین سامانهمتداول SIسامانه 

  ).1373است (کوچکی و حسینی، 

  

  

  

  

                                                      

1. British Thermal Unit 



  انرژي تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر-4-1- 1

اند. هاي تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر طبقه بندي شدهبه طور کلی، منابع انرژي تحت عنوان انرژي

محیطی اجتماعی و زیستانرژي تجدیدپذیر به عنوان یک منبع پایدار در زمینه هاي اقتصادي، 

مدت وجود دارد. پذیرفته شده است. در انرژي تجدیدپذیر امکان تولید و تبدیل شکل آن در کوتاه

ترین مثال، انرژي ها محدود است. مهمنشدنی نباشند، ولی مقدار انرژي آنمنابع تجدیدپذیر شاید تمام

امل اشکال دیگر انرژي که در آن شود، بلکه شخورشیدي است که نه فقط شامل تشعشع خورشید می

 )1394مصري گندشمین، ( گرددشود نیز مینور خورشید به وسیله فرایندهاي طبیعی تبدیل می

سنگ، نفت خام و گاز طبیعی) و هاي فسیلی (زغالمنابع تجدیدناپذیر در کشاورزي سوخت

هاي شیمیایی هستند. سوخت اي (اورانیوم، توریوم، دوتریم و لیتیوم)، کودها و موادهاي هستهسوخت

اند. این شکل از انرژي برخالف نوع قبل فسیلی در طی صدها میلیون سال فعل و انفعال حاصل شده

  ).1373مدت ندارد (کوچکی و حسینی، امکان بازتولید یا قابلیت برگشت به طبیعت را در کوتاه

 

  انرژي باد- 4-2- 1

باشد. انرژي باد بدلیل فراوانی، اقتصادي بودن و قابلیت یر میانرژي باد یکی ار منابع انرژي تجدیدپذ      

هاي نو از اقبال زیادي برخوردار است. باد به ودگی محیط زیست در میان انرژيآلبرداري آسان، عدم بهره

ترین منبع انرژي از دیرباز مورد توجه و کاربرد انسان بوده است. استفاده مستقیم از عنوان یکی از قدیمی

د به صورت خشک کردن و تهویه و استفاده غیرمستقیم از آن به صورت تبدیل انرژي جریان باد به انواع با

باشد. مختلف انرژي جهت آرد کردن غلّات، پمپاژ آب به مزارع و استفاده از آن در شبکه سراسري برق می

یکی و یا الکتریکی مورد توان انرژي باد را به صورت انرژي مکانسالیان دراز ثابت شده است که می طی

یر ایران، عراق، مصر، دهند که در بسیاري از کشورها نظاستفاده قرار داد. شواهد و منابع تاریخی نشان می

شده است (زاهدي و همکاران، چین، ایتالیا، اسپانیا و ... از انرژي باد جهت آسیاب و آبیاري استفاده می

هاي تجدیدپذیر از نظر جغرافیایی گسترده و در عین حال به صورت ). انرژي باد نظیر سایر انرژي1384
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پراکنده و غیرمتمرکز و تقریبا همیشه در دسترس است. انرژي باد طبیعتی نوسانی و متناوب داشته و 

هاي نو (سانا) استفاده فنی از انرژي باد وقتی ممکن است که وزش دائمی ندارد. از نظر سازمان انرژي

  ).1386نام، متر بر ثانیه باشد (بی 25تا  5در محدوده  متوسط سرعت باد

انرژي باد خطرات و اثرات نامطلوب زیست محیطی از خود باقی نگذاشته و براي کشورهایی که فاقد      

پور ترین راه براي دسترسی به نیرو و رشد و توسعه اقتصادي است (عباسمنابع زیرزمینی هستند مناسب

متعلق به  2008هاي نو در اروپا در سال شترین ظرفیت تولید الکتریسیته در انرژي). بی1388و همکاران،

اند که کشورهاي دانمارك، آلمان و فنالند نشان داده). WWEA, 2010( درصد) بوده است43انرژي بادي (

نی انرژي پذیر است در این راستا راهبرد انجمن جهااستفاده از انرژي باد از نظر تکنیکی و اقتصادي انجام

از انرژي مصرفی جهان را از انرژي باد تامین کند  %10حدود  2020باد بر این مبنا است که تا سال 

هجري با خرید یک دستگاه  1348). اولین اقدام در زمینه استفاده از انرژي باد در سال 1388کار، (گندم

ید؛ اما خرید دو دستگاه توربین بادي ها و مراتع آغاز گردپمپ بادي از کشور استرالیا توسط سازمان جنگل

توانیم سرآغاز استفاده از هجري توسط سازمان انرژي اتمی و نصب آن در منجیل را می 1372در سال 

  ).1389الهدي، انرژي باد در کشور بدانیم (علم

  

   ANPروش-5- 1

ها، فرایند بین این روشاند. از هاي ارزیابی چندمعیاره کاربرد وسیعی در همه علوم پیدا کردهروش    

هایی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از یکی از روش) 1AHP( مراتبی تحلیل سلسله

هاي متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی معیارها، این است که وابستگی AHP هاي جديمحدودیت

طرفه فرض مراتبی و یکم را سلسلهگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیها را در نظر نمیزیرمعیارها و گزینه

ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر را از طریق جایگزینی ) 2ANP( ايکند. روش فرایند تحلیل شبکهمی

                                                      

1 . Analytic Hierarchy Process 

2 . Analytic Network Process 



هاي اخیر استفاده از گیرد. به همین دلیل در سالاي در نظر میساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه

ANP  به جايAHP 1389افزایش پیدا کرده است (زبردست، ها در اغلب زمینه.(  

اي از معیارها، زیرمعیارها و اي را به مثابه شبکههر موضوع و مسئله) ANP(اي فرایند تحلیل شبکه    

توانند گیرد. تمامی عناصر در یک شبکه میاند، در نظر میهایی جمع شدهها که با یکدیگر در خوشهگزینه

 زخورد و ارتباط متقابل بینیکدیگر باشند. به عبارت دیگر در یک شبکه، بابه هر شکل داراي ارتباط با 

توان متشکل از دو قسمت سلسله را می ANPبنابراین ). Garcia-melo, 2008( پذیر استها امکانخوشه

هدف، معیارها و زیرمعیارها را  . سلسله مراتب کنترلی ارتباط بیندانست ايمراتب کنترلی و ارتباط شبکه

ها را اي وابستگی بین عناصر و خوشهامل شده و بر ارتباط درونی سیستم تاثیرگذار است و ارتباط شبکهش

هاي متقابل بین عناصر را امکان در نظر گرفتن وابستگی ANPاین قابلیت ). Saaty, 1991( گیرددربرمی

  کند.می را فراهم به مسایل پیچیده راهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقف

  ANPکاربردهاي تکنیک  - 5-1- 1

هاي دو کاربرد عمده دارد. مهمترین کاربرد این تکنیک مقایسه و تعیین اولویت شاخص ANPتکنیک      

سبب شده است تا از این تکنیک براي  ،گیري است. این کاربرد تکنیک فرایند تحلیل شبکهاصلی تصمیم

هاي دیگر مانند تکنیک تاپسیس استفاده شود. بندي معیارها و زیرمعیارهاي تصمیم در تکنیکاولویت

بندي نه تنها براي اولویت ANP یعنی. بندي و انتخاب گزینه بهینه استکاربرد دیگر این تکنیک اولویت

هاي گزینهتوان اولویت میبلکه با استفاده از این تکنیک  ،شوندگیري استفاده میهاي تصمیمشاخص

  .نهائی را نیز تعیین کرد

-پذیري، بهاز جمله سادگی، انعطاف AHP هاياي، ضمن حفظ کلیه قابلیتفرایند تحلیل شبکه     

-ها و امکان رتبهکارگیري معیارهاي کمی و کیفی به طور همزمان، قابلیت بررسی سازگاري در قضاوت

متقابل  هايهاي جدي آن از جمله در نظر نگرفتن وابستگیتواند بر محدودیتها، میبندي نهایی گزینه

طرفه است، فایق آمده و مراتبی و یکبین عناصر تصمیم و فرض اینکه ارتباط بین عناصر تصمیم، سلسله

  ).1389چارچوب مناسبی را براي تحلیل مسایل شهري فراهم آورد ( زبردست، 
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فصل دوم:                                                                         

 

          مبانی و پیشینه تحقیق

  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

  معیارهاي انتخابی براي تحلیل تناسب اراضی  -2-1

  

شناختی، کاربري محیطی، جغرافیایی، بومیابی معموال با عناوین مختلف مانند زیستمعیارهاي مکان     

یابی نیروگاه بادي معیارهاي متعددي را گیرند. در مکانزمین، امنیتی، اقتصادي و ... مورد مطالعه قرار می

توان دخالت داد. بطور عموم هر اندازه عوامل و جزئیات بیشتري در مدل دخالت داده شوند، خروجی می

تري از سیستم را بروز خواهد داد؛ اما با توجه به عدم دسترسی به کلیه اطالعات دخیل مدل رفتار دقیق

ترین عوامل در نظر گرفته شوند. در این تحقیق ی شده است که موثرترین و ضروريیابی سعدر بحث مکان

ترین معیارهاي تعیین اي مهمخانهو مطالعات کتاب GISبراساس نظرات کارشناسان خبره، متخصصین 

- ها، فرودگاهها، جادهتوان رودخانههاي بادي انتخاب شدند که میهاي مناسب جهت استقرار نیروگاهپهنه

  شده، مناطق مسکونی، سرعت باد، ارتفاع و شیب را نام برد.ها، مناطق حفاظت

 

  هاسواحل رودخانه- 2-1-1

ها و روند که به عنوان اقامتگاهشمار می ها از عوامل طبیعی بر روي زمین بهسواحل و رودخانه         

ع در سواحل و نزدیک به آنها و در هاي بادي واقگیرند. توربینهاي خاص مورد استفاده قرار میتفرجگاه

چنین از نظر ي این مناطق خواهند گذاشت. این مناطق همها، تاثیرات نامطلوبی بر جلوهمجاورت رودخانه

ها داراي اهمیت بوده زیست محیطی، زیستگاه بسیاري از پرندگان خاص هستند، که حفظ و مراقبت از آن

باشد که ممکن است تاثیر ها میر تصادم براي پرندگان با دکلهاي بادي به وجود آورنده خطاست. توربین

لذا به منظور ).  moiloa, 2009( منفی بر روي جمعیت پرندگان به خصوص پرندگان مهاجر داشته باشد
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شود. برداري نیروگاه این معیار در نظر گرفته میمحیطی ناشی از احداث و بهرههاي زیستکاهش خسارت

  ).Dedp, 2006(شود متر در نظر گرفته می 500توربین بادي از این مناطق میزان فاصله 

  

  هاي حمل و نقل سیستم- 2-1-2

باشد. محیط اطراف هاي دسترسی محلی و غیره میآهن و راهها، راهجایی شامل جادهمسیرهاي جابه    

ادي بر این محیط دارند. شبکه ها نقش بسزایی در تاثیر مزارع بآن ها و توپوگرافیها و اهمیت آنجاده

هاي بادي نزدیکی توربین –باشد: الفهاي بادي از دو جنبه حائز اهمیت میحمل و نقل در احداث توربین

اي را تحت تأثیر هاي بادي، حمل و نقل جادهشود تا آلودگی صوتی ناشی از توربینها موجب میبه راه

ها موجب قرار گرفتن هاي توربیناي، حرکت پرهانداز جادهقرار دهد و از طرفی عالوه بر تأثیر بر چشم

- ها و پایههاي بادي و پرهبه دلیل وزن بسیار زیاد تجهیزات احداث توربین –شود. بها در سایه میجاده

ها از اهمیت زیادي در کاهش هزینه هاي بادي قرار گرفتن مزارع بادي در نزدیکی جادههاي توربین

دهد که ). مطالعاتی که در کشورهاي مختلف صورت گرفته است نشان می1389لو، برخوردار است (تقی

هاي متر از جاده 500ها و متر از بزرگراه 3000آهن، متر از خطوط راه 250هاي بادي باید حداقل توربین

 ).Serwan et al., 2001(محلی فاصله داشته باشند 

  

  هافرودگاه- 2-1-3

عملیاتی، نیازمند گستره طبیعی و توسعه نیافته مجاور خود، به منظور ایجاد  مناطق امنیتی ملّی یا    

تواند هاي بادي میشود. توربیناي حفاظت شده هستند، این مناطق محدوده دفاعی نیز نامیده میمنطقه

ی رادارهاي هوانوردي تداخل داشته باشد و لذا نیازمند یک حریم قابل توجه در اطراف مناطق با سیگنال

هاي بادي براي امواج الکترومغناطیسی در محیط توربین). Moiloa, 2009( ها هستندچون فرودگاههم

شکند و همچنین در ارتباطات مخابراتی راه دور ها را منعکس، پخش و یا مینماید و آنایجاد مزاحمت می

- هاي بادي از فرودگاهتوربین). حداقل فاصله محل استقرار 1392کند (جعفري و همکاران، نیز تداخل می



 ,.Voivontas et al(متر در نظر گرفته شده است  2500هاي محلی متر و از فرودگاه 15000هاي نظامی 

1998.( 

 

  شدهمناطق حفاظت- 2-1-4

شده ها، مراتع، حیات وحش و ... جزئی از مناطق حفاظتاراضی طبیعی و منابع طبیعی نظیر جنگل

اي هستند. این تکثیر یا تولید مثل (گیاهی و جانوري) داراي اهمیت ویژه هستند که از لحاظ ظرفیت

گیرند. مزارع بادي به دلیل اهمیت گیاهان و جانوران و زیبایی طبیعی مورد حفاظت قرار میهمناطق ب

متر از این مناطق فاصله داشته باشند تا  2000دلیل تاثیري که در منظره این مناطق دارند باید حداقل 

 ).Depd, 2006(برداري نیروگاه کاهش یابد محیطی ناشی از احداث و بهرههاي زیستارتخس

 

 کاربري اراضی- 2-1-5

دهی منطقی و معتدل فضاي موجود حیاتی براي مطالعه آمایش سرزمین به نظم نوینی از سازمان

چگونگی استفاده از یک ). نقشه کاربري اراضی 1383پردازد (زیاري، هر گونه تجمع فعالیت انسانی می

هاي بادي با توجه به کاربري اراضی یابی توربیناالمکان مکانکند. بایستی حتیقطعه زمین را تبین می

هاي بادي صورت گیرد تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود و از طرف دیگر براي احداث توربین

). در این راستا حداکثر 1389لو، (تقی هایی که کمترین هزینه را دربردارند انتخاب شوندبایستی مکان

مورد در اراضی حاصلخیز بایستی صورت گیرد. از منظر تالش به منظور جلوگیري از ساخت و ساز بی

کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه شامل اراضی مسکونی، کشاورزي آبی، کشاورزي دیم، جنگل و 

  .باشدمرتع می
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  هاگسل-2-1-6

هاي قابل توجهی ایجاد ها تغییر شکلهایی در پوسته زمین هستند که در طول آنها شکستگیگسل  

شود. ها موجب تغییرات عمده در پوسته زمین و پایداري مناطق میشده است. فعالیت خفیف گسل

 بنابراین مکان انتخابی براي نیروگاه باید در فاصله مناسبی از مرکز گسل قرار گرفته باشد.

 

  کونیمناطق مس-2-1-7

محیط مصنوع ممکن است تغییر قابل توجهی در اقلیم ایجاد کند. به طور کلی در نواحی داراي        

هاي بادي در ترین علل محدودکننده نصب توربینکمتر است. شاید مهم %25ساخت و ساز سرعت باد 

آیرودینامیکی، به صداي –صداي مکانیکی ب –ها باشد، شامل: الف مجاورت نواحی مسکونی صداي آن

هاي توربین و جریان هواي بین آن بر روي مردم تاثیر طوري که صداي حاصل از حرکت مکانیکی پره

هاي بادي بر المللی، سیاست کاهش تاثیرات دیداري توربیناز نظر بین). Moiloa, 2009( منفی دارد

ستائی ارجحیت دارد (سروان و مناطق، به دلیل تاثیر بر جمعیت بیشتر، در شهرها نسبت به مناطق رو

هاي دیگري نیز مانند منظره، ایمنی و ... روي شهرها ). مزارع بادي می توانند از جنبه2001همکاران، 

- تاثیراتی داشته باشند. بدین جهت باید حریم مشخصی براي آن قائل شد. لذا مطالعات مختلف نشان داده

 متر از مراکز جمعیتی فاصله داشته باشد 500رها و متر از شه 2000اند که مزارع بادي حداقل باید 

)Serwan et al., 2001.(  

  سرعت باد -2-1-8

جایی در اثر عوامل مختلف طبیعی نامند. این جابهجایی مکانی یک توده (بسته) هوایی را باد میجابه      

همان هواي متحرك است و پذیر گردد. باد یکی از مظاهر انرژي خورشیدي و تواند امکانو مصنوعی می

شود رسد، به انرژي باد تبدیل میپیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می

رود. هر هاي بادي به شمار میترین فاکتور در نصب نیروگاه). سرعت باد مهم2011(علمداري و همکاران، 

یابد. معموال حداقل سرعت بادي افزایش میهاي چه سرعت باد بیشتر باشد، توان تولیدي توسط توربین



 ,Bowen(متر بر ثانیه بسته به نوع و طراحی توربین است  4تا  3هاي بادي بین اندازي توربینباد جهت راه

هاي غربی و هاي مهم هوایی به خصوص جریان). ایران با آب و هوایی متنوع، در مسیر جریان1990

به همراه وجود تنوع توپوگرافی و به تبع آن ایجاد مراکز فشار حرارتی  غربی قرار دارد. این مسئلهشمال

هاي مختلف بوزد. بدیهی محلّی سبب شده است که در برخی نقاط کشور در طول سال، بادهایی با شدت

توان از انرژي حاصله از نیروي الیزال آن استفاده هاي سرعت و دوام باد، میاست در صورت وجود آستانه

- این در حالی است که حدود یک تا دو درصد از انرژي رسیده از خورشید به انرژي باد تبدیل می نمود.

  ). Wilsink, 1978(شود 

-شواهد و قرائن آماري و تجربی حاکی از آن است که منطقه اردبیل از مناطق بادخیز کشور به

ن امر نشانگر آن است که اگر رود. شدت و تداوم بادها در این منطقه قابل مالحظه است و ایشمار می

هاي سرعت و تداوم باد به حد مطلوب برسد، امکان استفاده از انرژي باد در این منطقه وجود آستانه

  دارد.

  

  ارتفاع- 2-1-9

شکل زمین و ارتفاع آن در استقرار و ایجاد . باشداین معیارشامل میزان ارتفاع ازسطح دریا می

اي باشدکه انتقال تجهیزات را با مشکل همراه نسازد و باید به اندازه تأسیسات موثر است. میزان ارتفاع

همچنین، افزایش ارتفاع در میزان سرعت باد . هاي نیروگاهی افزایش یابدراندمان سهولت ساخت سازه

اما افزایش ارتفاع، منجر به . یابدنیز تاثیرگذار است و با افزایش ارتفاع، سرعت باد نیز افزایش می

شود که این کاهش فشار و دماي هوا در میزان توان قابل استحصال از شار و دماي هوا نیز میکاهش ف

تاثیرگذار خواهد بود و بنابراین نباید میزان ارتفاع به قدري باشد که در میزان این توان  توربین

  ).Gipe, 1995(تغییرات محسوسی ایجاد نماید 
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Abstract:  

Given the relatively low cost of electrical power generation by wind farms and their 

environmentally benign nature, wind energy is becoming an increasingly attractive energy 

resource in the world, enjoying extensive growth in the past few years. Determination of 

the proper location for constructing the wind farms needs the attention to the criteria and 

various factors. In this study, considering the importance of the information combination 

topic, network analytical process model was selected and was implemented using Super 

Decisions software and software (GIS) was used for the modeling and spatial analysis and 

integration of information and the final map of Ardebil province was zoned in terms of the 

construction potential of wind farms in seven classes from very low to very high potential. 

Finally the results showed that (GIS) as a decision support system can be efficient both in 

preparing the data and in modelling the priorities and opinions of experts in relation to 

various factors and assist the designers in selecting suitable location for wind farms. The 

results also show that Network Analysis Process (ANP) have high flexibility with respect 

to modelling the logical relations, interaction effect of parameters on each other and on 

locating phenomenon. 

Keywords: locating, geographic information systems (GIS), Network Analytical Process 

(ANP). 
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