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چکیده
 امری مهم تلقی و همواره از دغدغه های جوامهع متتله،کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر وکنترل آلودگیهای زیست محیطی و تامین انرژی پاک
 ازآن جاییک کشور ایران موقعیت جغرافیهایی اایهی به دلیهل. یک ضرورت محسوب میگردد،ب شمار میرود و برنام ریزی برای اجرایی نمودن آن
 با ارائ راهکاری مناسب و با شناات قابلیتها و پتانسیلهای بالقوه در.قرارگرفتن در منطق جغرافیایی با پتانسیل باال و شدت تابش عالی اورشید دارد
ً هدف این مقال ارائ راهکار مناسب جهت استفاده از انرژیهاینو و قابلتجدید اورشیدی اصویا. میتوان در تولید و کاربرد انرژیهای نو بهره برد،آن
 نیاز است با شناات منابع تجدیدپهذیر وقابلیتههای موجهود درهرنقطه از، برای تحقق این مهم.سیستم فتوولتائیک و پهن بندی آن در ایران میباشد
 نتایج مقال نشان میدهد با مطالع و شناات قابلیتهای انرژی اورشید و سیستم فتوولتائیک وکاربرد. از انرژیهای بومی تجدیدپذیر استفادهشود،کشور
 این کشور بستر مناسبی جهت بهره برداری از سیستم ههای فتوولتائیهک دارد که،آن و شناات موقعیت ایران و مطالع میزان تابش نور اورشید در آن
. سبب ارائ نقش پهن بندی اقلیمی سیستم فتوولتائک ایران در این مقال گردید،توج ب این مهم
کلمات کلیدی
""پهن بندی,""انرژیهای نو,""جدیدپذیر,""فتوولتائیک, ""اورشید

Investigating the possibility of using Photovoltaic System Zoning
in Iran
Allah Bakhsh Kavoosi
Assistant Professor, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
Email Address : a.kavoosi@razi.ac.ir

Abstract
Reducing the use of non-renewable resources, enhancing the natural environment, controlling
environmental pollution, and providing clean energy are important issues of concern in different
communities, and planning for its implementation is a necessity. Since Iran has a special geographical
location due to its location in a region with high potential and high solar radiation intensity, it can be
attempted to produce and apply new energy by providing a suitable solution and recognizing its
capabilities and potentials. The purpose of this article is to propose a suitable solution for the use of
new and renewable solar energy, especially the photovoltaic system and its zoning in Iran. To realize
this, it is necessary to use renewable local energies by recognizing the renewable resources and
capabilities available in every part of the country. The results show that by studying and
understanding the solar energy, the photovoltaic system capabilities, and its application,
understanding the position of Iran, and studying the amount of sunlight in it, Iran has a good base for
exploiting photovoltaic systems. Accordingly, the climatic zoning of the photovoltaic system in Iran is
discussed in this article.

Keywords
“Sun”, “Photovoltaic”, “Renewable”, “New Energy”, “Zoning”

3605

مطالعات علوم محیط زیست  ،دوره ششم  ،شماره دوم  ،فصل تابستان  ،سال  ،1400صفحه 3612-3605
 -1-1مقدمه

ظرفیت و طول عمر تکنولوژی سیسهتم ههای P.Vدر شهرایط اقلمهی

جهان امروز ب شدت در حال تحول و توسع میباشد از آن جاییک این

ایران و تحقیقات و مطالعات ب عمل آمده استفاده میشود .بها شهناات

مهم نیاز آن تلقی میشود برنامه ریزی و مهدیریت اجرایهی بها ههدفی

الی های مربوط ب محدودیتها از نرم افزار  GISاستفاده میشهود در

مشتص را میطلبد تا توسع با در نظر گرفتن نیهاز امهروز بهرای فهردا

ادام با در نظر گرفتن محدودیتهای فنی ،محهدودیتهای اقتصهادی،

تحقق یابد .از طرفی ایهن توسهع بهرای حیهات اهود ،نیهاز به حفه

محدودیتهای اجتماعی و محدودیتهای زیست محیطی در شناسهایی

محیطزیست پیرامون و ارائه راهکارههای مناسهب بهرای بههره بهتهر و

پهن های مناسب ب ترتیب اولویتها جهت بهرهبرداری انرژی اورشید

افزایش کیفیت محیط و بستر زیسهت محیطهی طبیعهی دارد .دردنیهای

استفاده میگردد .در این تحقیق از تاثیر الی های مشتص شهده GIS

امروز با رشد جمعیت همزمان با تولید و مصرف بیروی انرژی ،بیشتر از

و با منطق  ANDدر شناسایی و تعیین پهن های فتوولتائیک در ایران

هر زمانی در گذشت بحرانههای زیسهتمحیطی گسهترش یافته که

استفاده میشود.

محیط زیست را ب شدت تهدید میکنند تا جائیک کارشناسان ب ایهن

 -3-1پیشینه تحقیق

باور رسیدند ک استفاده از انرژیهای طبیعی و اهدادادی بهیش از ههر

جیسون رانکی از سیستم اطالعات جغرافیایی و سیسهتم تصهمیمگیری

زمانی بتوبی ضرورت یافت است .امروز به کمک تکنولهوزی به راحتی

چند معیاره فازی برای تحقیق و بررسی منابع باد و اورشهید در ایالهت

میتوان بتشهی از نیازههای کشهورها را ب وسهیل انرژیههای پهاک و

کلرادو آمریکا استفاده مینماید او با در نظر گهرفتن معیارههای زیسهت

ادادادی تامین نمود .از این رو میتوان با شناات منابع و ویژگیههای

محیطی ،حمل و نقل ،برنام ریزی ،مدیریت تلفات ،جنگلها ،منابع آب

انحصاری آنها ،ضمن جلوگیری از مصرف بیروی سواتهای فسیلی و

و مناطق کشاورزی و مسکونی و با درنظر گرفتن اطهرات طبیعهی به

آثار مترب آنها و تحوالت آب و هوایی ،زمین و قابلیت توسع استفاده

بررسی عامل تعیین مناطق با پتانسیل باالی انرژی اورشیدی و بهاد و

و به تحقهق رسهاند .زنهدگی

همچنین معرفی مناطق مناسب جهت احداث مزارع بادی و اورشهیدی

از این نوع انرژی بیش از پیش احسها

جوامع امروز با تولید و مصرف انرژی تداوم و توسع مییابهد و اسها

با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره میپردازد [ .]3براسا

توسع  ،ملزم ب داشتن انرژی است .از سوی دیگر جهان امروز در حهال

ب دست آمده از  63ایستگاه مورد مطالع در زمین مکانیابی و پتانسیل

توسع و افزایش جمعیت است ک همزمان با آن ،ثروت آنها نیز افزایش

سنجی بهرهبرداری از انرژی اورشیدی برای مناطق متتله ایهران و

مییابد در اینیورت نیاز ب انرژی افزایش یافت و ب موازات آن نیاز ب

همچنین استفاده از نقش های تابش در محیط نرم افزار  GISپردااته

منابع تولید انرژی و نحوۀ تأمین آن هم ضهرورت یافت اسهت .بنهابراین

شدهاست و با توج ب بررسیهای انجام شده به جهز منهاطق سهاحلی

توسعۀ منابع انرژی نیهاز به توسهع یهنعتی ههم دارد یعنهی سهرمای

جنوبی ،بیشترین تابش مربوط ب نواحی مرکزی و جنوبی کشهور ایهران

گذاریهای عظیم اقتصادی را میطلبد تا جوابگوی تأمین نیهاز جوامهع

میباشد و وجود تابش ب میزان  500 w/m2نشهان دهنهده پتانسهیل

امروز و فردا باشد .این نیاز در بتشهای متتل نظیهر رشهد جمعیهت،

این مناطق جهت بهرهبرداری از سیستم های فتوولتاییک است [.]4

تولید و مصرف انرژی و جلوگیری از آثار مترب و تغییرات شرایط آب و

 -2تولید و مصرف انرژی و پیش بینی تقاضای آن در آینده

هوایی ،حائز اهمیت و برنام ریزی میباشند .بقای انرژی نگرانی ایلی

در جهان

تالش برای پایداری است .سوزاندن سواتهای فسیلی برای مصهارف

درسال  1990تقاضای جهانی انرژی اولی  8769میلیون تن معادل نفت

سااتمانی عامل ایلی تقریبا" نیمی از انرژی مصهرفی سراسهر جههان

بودک تا سال 2011حدود  49درید افزایش یافت و ب  13070میلیون

است .تولید انرژی مورد نیاز برای گرمایش ،نورپردازی و تهوی ب نفت،

تن معادل نفهت رسهید .پیشبینهی میشهود تقاضهای انهرژی اولیه در

گاز ،زغال سنگ برای سواتن در سااتمان یا در یک نیروگاه نیاز دارد.

سال 2020به (15025میلیهونتن معهادل نفهتو و در سهال  2025به

ارتباط بین سوزاندن سوات های فسیلی و انتشار دیاکسیدکربن بسیار

( 15877میلیونتن معادل نفتو و در سال 2030ب (16623میلیهونتن

مهم است ،اما در مورد انرژی چنین نیسهت  .اگهر جامعه بتوانهد همهۀ

معادل نفتو و در افق پیش بینی یعنی تا سال  2035بها رشهد سهاالن

نیازهای انرژی اود را از منابع تجدید پذیر بدست آورد ،مشکلی وجهود

 1/2درید ،در مجموع  33درید افزایش یابد و در این سال ب 17387

نتواهد داشت [ .]1انرژی عامل ایلی در توسع اقتصادی ،اجتمهاعی و

(میلیونتن معادل نفتو برسد [ .]5برای تکمیل بیان آمار فهو ،،نمهودار

محیطی در راستای توسع انسانی است [.]2

آن ب شکل (1و ترسیم میگردد .در این نمودار سهیر یهعودی گویهای

 -2-1روش تحقیق

افزایش تقاضا جهانی برای انرژی و در نتیج افهزایش نیهاز به انهرژی

در تحقیق پیشرو برای شناسایی مناطق مسهتعد بها پتانسهیل مناسهب

ترسیم شدهاست.

براوردار از منابع انرژی اورشهیدی ،از اطالعهات جغرافیهایی ایهران و
مطالعات اقلیمی آقای کسمایی ب عنوان پای استفاده میشود و با تهاثیر
دادن نظر متتصصهین و کارشناسهان در اصهود حهداقل و حهداک ر
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میشههود .ظرفیههت بههر ،آبههی  12گیگههاوات (٪1و و انههرژی زیسههتی 6
گیگاوات (٪5و افزایش یافت است .انهرژی زمینگرمهایی فقهط افهزایش
یافت است.

شکل  -1افزایش تقاضا جهانی .ترسیم نگارنده با استفاده []6

براسا مطالع اداره اطالعات انرژی در وزارت انرژی آمریکا ،مصهرف
انرژی جهان از  524کادریلیون بیتییو( BTU 13196میلیون تهن
معادل نفتو سال  2010ب  820کادریلیون بیتییهو ( 20678میلیهون
تن معادل نفتو در سال  2040اواهد رسید به ایهن ترتیهب طهی 30
سال ،مصرف جهانی انرژی  56درید افزایش اواهدیافت [ .]7درحهال
حاضر ،ب دلیل تصویب قوانین ستتگیران زیست محیطی و همچنین
ب علت بحران های انرژی ،کشورهای ینعتی توسع یافت  ،انرژیهای
تجدیدپذیر را جدیتر میگیرند [ .]8انهرژی فونداسهیون و پایهۀ حیهات
اقتصاد ینعتی جوامع متتله بهوده و نقهش زیربنهایی بهرای توسهعۀ
اقتصادی را در دنیا دارد .در نمودار شهکل (2و پهیش بینیهها نشهان از
مصرف انرژی تا سال  2015و برنام ریزی برای تامین منابع انرژی تها
سال  2040دارد که بها در نظهر گهرفتن شهرایط ،برنامه ریزی جههت
بهرهبردن از این منابع ،از اهمیت اایی براوردار است.بشر امروز نیک
میداند ک منایع غیر طبیعی انرژی فناپذیر بوده و استفاده از آنهها ههم
مقرون ب یرف اقتصادی نیست .او با نگاه ب فردا در جهت جهایگزین
نمودن دیگر منابع ک اقتصادی و تجدید پذیر باشد و ب محیط زیسهت
و چرا طبیعی آسیب نرسانده و ب اوبی قابل بازگشت باشد روی مهی
آورد .از طرفی انرژی از موارد ضهروری بهرای زنهدگی روزمهره مهردم،
توسع اقتصادی ،اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است .وجهود انهرژی
مستمر ،پایدار و اقتصهادی ،الزمه هرگونه توسهع و رشهد اقتصهادی
میباشد .این رشد اقتصادی ب تبع رشهد تقاضهای انهرژی در جههان را
در پی دارد و این مهم توج ب منابع انهرژی قابهل تجدیهد را ضهروری
مینماید در شکل (3و ،پیش بینیها رشد ظرفیت تجدیدپهذیر انهرژی را
نشان میدهد.

شکل  -3رشد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر منابع آن []10

 چشم انداز مصرف انرژی در ایران
ایران با تولید ساالن  850میلیون تن گازههای گلتانه ای یکهی از 10
کشور ایلی دنیا در تولید این گازها است .براسا تعهدات الهزام شهده
در  ،COPایران تهالش اواههد کهرد تها سهال  2030در حهدود 190
میلیون تن از حجم گازهای گلتان ای اود را کاهش دهد .رسهیدن به
ایههن تعهههد و الههزام قههانونی ،بهرهبههرداری از انرژیهههای تجدیدپههذیر را
ب عنوان یک راهکار مناسب پیش روی سیاستگذاران حوزه انرژی قرار
میدهد [ .]11طبق آمار منتشر شده از سوی آژان بین المللی انهرژی،
ایران نهمین کشور تولیدکنندۀ انهرژی ،دهمهین کشهور مصهرف کننهدۀ
انرژی و هشتمین کشور تولیدکننهدۀ گازههای گلتانه ای ( CO2و در
جهان است [ .]12با مطالع عرض انهرژی کهل اولیه  ،مصهرف نههایی
انرژی ،تولید انرژی اولی و واردات انهرژی در ایهران که در شهکل (4و
ترسیم شدهاست .نمودارها نشان میدهند ک تفهاوت چشهمگیر و قابهل
توج بین تولید و واردات با عرض و مصرف نهایی دارد.

شکل  -4عرضه انرژی کل اولیه ،مصرف نهایی انرژی ،تولید انرژی اولیه
و واردات انرژی در ایران []13

 انرژی خورشیدی و پتانسیل آن درجهان
از آنجا ک پیدا کردن منابع جایگزین تامینکننده انرژی مورد نیاز بشر
با توج ب افزایش جمعیت و تقاضا برای انرژی ضروری است توج به
منابع انرژی تجدیدپذیر ک تمام نشدنی بوده و مشکالت ناشی از منابع
فسیلی از قبیل افزایش دمای زمین و آلودگیهای گازهای مضر را ندارد
و مهمتر از هم  ،انواع متتل آن ب یهورت رایگهان در اک هر منهاطق
جهان موجود است افزایش یافت و استفادههای متتلفی از انرژیههای
تجدیدپذیر در سطح جهانی گردیدهاست [ .]14تابش انرژی اورشید ک

شکل  -2مصرف انرژی جهانی با توجه به منابع آن []9

ظرفیت تولید تجدیدپهذیر بها افهزایش  176گیگهاوات (٪7,4و در سهال
 .2019انرژی اورشیدی با افزایش  98گیگهاوات (٪20و و په

از آن

انرژی باد با  59گیگاوات (٪10و همچنان منجر به گسهترش ظرفیهت
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انرژی اورشید ب دلیل آفتابی بودن کشهور مها ،راهحهل مناسهبی بهرای
جلوگیری از بحرانهای درحال توسع کره زمین ب شمار میرود [.]17
انرژی اورشیدی یکی از بهترین و اقتصهادی تهرین انهواع انرژیههای
تجدیدپذیر در ایران میباشدک ن تنها سبب کاهش بسیاری از دغدغ
های بشری ،مانندآلودگیهای زیستمحیطی و ب دنبال آن بیماریهای
نوپدید ،پایانپذیری منابع فسیلی و مانند آنها میشود ،بلک با توج به
شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور ،میتواند ب اوبی گسترش یابد .در
ایران ،در یک منطق ب مساحت  2000کیلومترمربع ،امکان نصهب 60
گیگاوات نیروگاه حرارتهی اورشهیدی وجهود دارد .در سهالهای اایهر،
استفاده از سیستمهای انرژی اورشیدی ب دلیل سهادگی آن ،حمهل و
نقل آسان ،قابلیت اطمینان باال ،عدم وجود قطعات مکانیکی ،سهازگاری
با محیطزیست و عدم نیاز ب سوات ،در حال توسع میباشند [.]19

در طی یک سال بر سطح زمین میتابد چندین برابر انرژی مهورد نیهاز
بشر در طی سال است .شکل (5و بیانگر نقش تابش اورشید در جههان
و نمایش نمودار تابش متوسط سالیان اورشید بر نقهاط متتله کهره
زمین برحسب (KW,HR/M2و میباشد ک ایران از موقعیت بسهیار
اوب جغرافیایی برای جذب انرژی اورشید قرار گرفت است .ایهن مههم
یک قابلیت مناسب برای کشور مها در اسهتفاده از انرژیههای طبیعهی
میباشد.

 -3ضرورت روی آوردن به انرژی خورشید در ایران
ایران بها داشهتن  300روز آفتهابی در بهیش از دو سهوم مسهاحت آن و
متوسط تابش  5/5-4/5کیلهو وات سهاعت برمترمربهع در روز و 2800
ساعت آفتابی در سال یکی از مهمترین مراکز تولید بر ،اورشهیدی در
آسیای غربی و در جهان اسهت .از انهرژی اورشهیدی جههت مصهارف
اههانگی ،یههنعتی ،نیروگههاهی ،روشههنایی معههابر و جههاده ههها ،چرا ههها،
سیستمهای متابراتی ،پمپ آب اورشیدی بهرای مصهارف کشهاورزی،
تجهیز منهاطق مهرزی ،روشهنایی تونلهها و بهر ،رسهانی روسهتایی و
همچنین تولید بر ،توسط تجهیزاتی نظیر کلکتورهای بشقابی مسطح و
سلولهای فتولتائیک استفاده میگردد .براسها گزارشههای موجهود
حدود  700ساعت از نور آفتاب در فصل بهار 1050 ،ساعت در تابستان،
حدود  830ساعت در پاییز و حدود  500سهاعت در زمسهتان در ایهران
وجود دارد [.]20

شکل -5نقشه تابش خورشید []15

انرژی اورشیدی میتواند بتشی از نیازهای جوامع را در بتهش ههای
ینعتی و شهری تامین نماید چنانچ اگر تنهها یهک دریهد از انهرژی
اورشید روی زمین را بتوان ب حدود ده درید بازده الکتریکهی تبهدیل
کرد  3000گیگا وات انرژی تولید نمود ک چهار برابر بیشهتر از انهرژی
مصرفی سالیان در مقیا جهانی است [ .]16طبهق برآوردههای بانهک
جهانی ارزش انرژی مصرفی در کشور در حدود  12میلیهارد دالر اسهت
ک 30درید این مقدار یعنی حدود  4میلیارد دالر ساالن ب دلیل عمهر
باالی تکنولوژی در ینایع و عدم بهره وری یحیح از انرژی هدر مهی
رود و مصرف انرژی در بتش های زیادی از یهنایع داالهی حهدود دو
برابر کشورهای ینعتی اسهت [ .]6رشهد تقاضها بهرای انرژی،آلهودگی
زیست محیطی را ب دنبال دارد این رشد در ایران و در بتش مسکن و
سااتمان بنا ب دالیل زیر از منابع اساسی در تولید آلهودگی میباشهد-.
بتش مسکن بیش از  %40مصرف انرژی را ب اود ااتصاد میدههد
ک نسبت ب سایر بتشهها بزرگتهرین مصهرفکننده انهرژی در ایهران
میباشههد-.بههیش از  %98مصههرف انههرژی بتههش مسههکن از منههابع
تجدیدناپذیر است [- .]17بتش مسکن با تولید 26,4درید از تولید گاز
دی اکسیدکربن یکی از منابع ایلی تولید آلودگی میباشد [ .]18جهان
بهه طههرز ناباورانهه ای بعههد از انقالبیههنعتی بهها پدیههدۀ افههزایش
گازهایگلتان ای مواج شد .این گازها ناشی از اسهتفاده کنتهرل نشهده
سههواتهای فسههیلی بودنههد .داالههت بتشهههای متتلهه در تولیههد
گازهایگلتانههه ای متفهههاوت اسهههت .بتشحملونقهههل  21دریهههد،
بتشینعت  36درید ،سااتمان  33درید و دیگهر مهوارد به مقهدار
10درید در افزایش این گازها نقش داشهت اند [ .]19پیشرفهت تولیهد
گازهایگلتان ای طی دو قرن اایر ک بعهد از انقهالب یهنعتی را داد
پیام تهدیدآمیزی برای هم کشهورهای جههان اصویها" کشهورهای
توسع یافت میباشد .مهمترین پیامهد آن ،تغییهرات آب و ههوایی ،آب
شدن یخهای قطبی ،آسیب ب الی های اتمسفر و محیط زیسهت اسهت
ک محصول آن ،باال آمهدن آب اقیانو هها و آبههای آزاد حایهل از
تغییههر دمههای محههیط میباشههد .بنههابراین در حههال حاضههر و در آینههده
محیطزیست ب شدت تهدید میشود و تعادل اکوسیستم زنهده به ههم
میاورد ،جمعیت حیوانات تغییر مییابد ،حیات گیاهی متحول میگردد،
در الی ازن شکاف بوجود میآیهد و حیهات همهۀ جانهداران بتصهود
انسان تهدید میشودک لزوم اسهتفاده از انرژیههای تجدیدپهذیر نظیهر

 تحلیل پتانسیل بهره برداری از انرژی خورشیدی
برای شناات مکانهای مستعد انرژی اورشیدی در ایهران ،توجه به
معیارها و زیر معیارهای موثر بر قابلیت بهرهبرداری از انرژی اورشیدی
از اهمیت مهمی براوردار است .مسئل ی مههم دیگهر در فرآینهد بههره
برداری از انرژی اورشیدی عالوه بر ضهرورت وجهود پتانسهیل انهرژی
اورشیدی در منطق  ،اولویتبنهدی مکانههای متتله بها توجه به
معیارهای متعهدد فنهی ،اقتصهادی ،اجتمهاعی و زیسهتمحیطی اسهت.
سیستم اطالعاتی جغرافیایی (GIS1و ب عنوان یک ابزار بسیار مفیهد و
کاربردی قادر ب ایجاد یهک پایگهاه دادهاسهت که میتوانهد به عنوان
نقط ی آغاز برای هدایت هر سیستم پشتیبان تصمیمگیری )(DSS2
عمل کند [.]21


قابلیتتت و آینتتده پتتیشرو کتتاربرد انرژیهتتای

تجدیدپذیر در ایران
ایران ب دلیل قرار گرفتن در کمربند تابشی اورشید از پتانسیل بهاالیی
در زمین بهرهبرداری از انرژی اورشیدی ،براوردار است .روزان ب طور
متوسط  5/5کیلووات ساعت انرژی اورشید بر سطح زمین میتابد و در
حدود  90%ااک کشورمان بیش از  300روز آفتاب ایلی مهثثر وجهود
دارد ک با استفاده ازپتانسیل موجود و ب کمک یک سیستم اورشیدی
مناسب ،میتوان انرژی مورد نیهاز را در قسهمتهای ایهران از منهاطق
پرباران شمالی ،تا مناطق سردسیر غربی و مناطق گهرم جنهوب تهامین
نمود .در شکل (6و اطل کلهی نقشه میهزان تابشاورشهید در نقهاط
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متتل ایران آمدهاست.

 -4استفاده از معیارهای شناخت پتانسیل های بالقوه
برای ایجاد سایتهای انرژی خورشید در پهنه بنتدی
اقلیمی  P.Vدر ایران
در تحقیقهای انجام شده توسط متتصصین معیارهای متعهددی
جهت شناات پتانسیل های بالقوه و مهوثر را بیهان نمودهانهد که
مهمترین آنها عبارتند از:
• تابش مستقیم ،تابش پراکنده ،دما ،رطوبهت ،روزههای ابهری،
ضریب شفافیت ،ارتفاع ،زمین شناسی ،شیب ،دسترسهی به
زمین ،هزینۀ زمین ،کاربری زمهین ،اطهوط انتقهال بهر ،و
نیروی متتصص
• روشهای دیگر جهت یافتن مناطق مستعد و با پتانسیل بهاال
بهههرای نیروگهههاه اورشهههیدی اسهههتفاده از تکنیکههههای
تصمیمگیری چند معیاره و  GLSمیباشد.
• معیارهای تعداد روزههای آفتهابی ،ابرنهاکی ،روزههای گهرد و
ااک ،رطوبت نسبی ،ارتفاع و بارش ساالن  ،معیارهای مورد
استفاده در این پژوهش بودند.
مسئل ی مهم دیگر در فرآیند بهرهبهرداری از انهرژی اورشهیدی
عالوه بر ضرورت وجود پتانسهیل انهرژی اورشهیدی در منطقه ،

شکل  -6اطلس کلی نقشه میزان تابشخورشید []22

در کشور ما نیز از حدود سال  1370تالشها و برنام ریزیها در جهت
شناات پتانسیل انرژیهای نو ب ویژه انرژی اورشید و کاربرد ههر چه
بیشتر آنها آغاز شدهاست .میزان تابش اورشید در نقاط متتله ایهران
بین  1800تا  2200کیلووات سهاعت برمترمربهع در سهال تتمهین زده
میشود ک البت باالتر از میزان متوسهط جههانی اسهت .ایهن پتانسهیل
مطلوب انرژی اورشید در بسیاری از نقاط کشور ،زمین مناسهبی بهرای
استفاده از تجهیزات اورشیدی فراهم نمودهاست [ .]23انرژی اورشهید
در ایران با درنظر گرفتن عرض جغرافیایی از پتانسیل و قابلت ویهژهای
براوردار است .این میزان برای مناطق متتل کشور بها نقشه میهزان
تابش اورشید در شکل (7و توسط وزارت نیرو و سازمان انرژی های نو
ایران بیان شدهاست.

اولویتبندی مکانهای متتل با توج ب معیارهای متعدد فنهی،
اقتصادی ،اجتماعی و زیسهتمحیطی اسهت .سیسهتم اطالعهاتی
جغرافیایی ) (GISب عنوان یک ابزار بسیار مفید و کاربردی قهادر
ب ایجاد یک پایگاه داده است ک میتواند ب عنوان نقط ی آغهاز
برای هدایت هر سیستم پشتیبان تصمیمگیری ) (DSSعمل کند
[ .]25برای رسیدن ب نقش پهن بندی اقلیمهی سیسهتمهایp.v
درایران ،ب ترتیب اولویت ها از نقش و تاثیر الیه های مشهتص
شده  GISبرای شناسایی مناطق مسهتعد بها پتانسهیل مناسهب و
براههوردار از منههابع انههرژی اورشههیدی و بهها درنظههر گههرفتن
محدودیتهای فنی ،محهدودیتهای اقتصهادی ،محهدودیتهای
اجتماعی و محدودیتهای زیستمحیطی ،از اطالعات جغرافیایی
و دمای مناسهب و تهاثیر تقسهیمات کلهی اقلیمهی ایهران جههت
بهرهبرداری انرژی اورشید استفاده میشود.
تقسیمات کلی چهار گان اقلیمی ایران در کتاب آقای کسمایی ب
کمک روش اولگی:
• اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل دریای ازرو :تابسهتان روزهها
بین  25تا 30و شبها 20تا  23درج سانتیگراد
• اقلیم سرد (کوهستانهای غربیو :متوسط در گرمترین بهیش
از 10و متوسط در سردترین کمتر از  -3درج سانتیگراد
• اقلیم گرم واشک (فالت مرکهزیو :دمهای ههوا در روزههای
گرم تابستان ب  40تا  50درج و شهبها 25تها  15درجه
سانتیگراد

شکل  -7نقشه میزان تابشخورشید در نقاط مختلف ایران []24
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• اقلیم گرم و اشک (فالت مرکزیو :دمهای ههوا در روزههای

است ک در این مقال از آن استفاده می گهردد .نقشه تقسهیمات

گرم تابستان ب  35تا  40درج سانتیگراد [.]26
الزم ب ه یههادآوری اسههت ک ه تقسههیمات اقلیمههی در تابسههتان و
تقسیمات اقلیمی در زمستان حاوی اطالعات کهاربردی بیشهتری

اقلیمی تابستان اقلیم ومعماری در شکل (8و ال و ب و همچنین
نقش تقسیمات اقلیمی زمستان در شکل (9و ترسیم شده است.

(ب) نقشه تقسیمات اقلیمی زمستان []26

شکل ( -8الف) نقشه تقسیمات اقلیمی تابستان

زمستان و نتایج حایل از ترکیب مناطق اقلیمی تابستانی و زمستانی 9
نوع اقلیم در ایران را مشتص نمود .ک االی آنها در جدول (1و آمده
است [.]26

 -5تقسیمات نه گانه اقلیمی در ایران
تقسیمات اقلیمی در تابسهتان و تقسهیمات اقلیمهی در زمسهتان حهاوی
اطالعات کاربردی بیشتری اسهت .آقهای کسهمایی در کتهاب اقلهیم و
معماری ایران ،تقسیمات اقلیمی در تابستان و تقسیمات اقلیمی در

جدول شماره  -1تقسیمات نهگانه اقلیمی در ایران []26

نوع

متوسط حداکثر دما

متوسط حداقل دما

در تابستانc

در زمستان C

1

تابستان گرم و ایلی مرطوب ،بدون فصل زمستان

 35تا 40

 10تا 15

جاسک-چاه بهار-بندرلنگ -
بندرعبا -بوشهر

2

تابستان ایلی گرم و مرطوب ،بدون فصل زمستان

 45تا 50

 5تا 10

آبادان-اهواز

3

تابستان گرم و مرطوب ،زمستان معتدل

 35تا 40

 0تا 5

کازرون

4

تابستان ایلی گرم ،بدون فصل زمستان

 40تا 45

 5تا 10

ایرانشهر

5

تابستان ایلی گرم و اشک ،زمستان معتدل

 40تا 45

 0تا 5

طب -کاشان

6

تابستان معتدل و مرطوب ،زمستان معتدل

 25تا 30

 0تا 5

بابلسر-بندرانزلی-رشت-گرگان

7

تابستان گرم و اشک ،زمستان معتدل

 35تا 40

 0تا 5

زابل-زاهدان-فسا-بم

8

تابستان گرم و اشک ،زمستان سرد

 35تا 40

 0تا -5

تهران-شیراز-مشهد

9

تابستان گرم و اشک ،زمستان ایلی سرد

 35تا 40

 -5تا -10

اراک-همدان-زنجان -تبریز

اقلیم

ویژگی

در این جدول حداقل و حداکثر دما در تابستان و زمستان به کمک اطالعات سازمان هواشناسی بیان گردیدهاست.
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شکل  -9نقشه پهنهبندی سیستمهای  P.Vدر ایران

سواتهای فسیلی براوردار میباشد اما ب دلیل محدودیت های پیش
رو برای استفاده از این نوع انهرژی و ههم چنهین موقعیهت جغرافیهایی
مناسب و براوردار از شدت تابش عالی و پتانسیل بهاال بهرای دریافهت
انرژی اورشیدی ،مناسبترین راهحل با توج ب موقعیت آن ،استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر ،ازجمل اورشید ب یهورت سیسهتم فتوولتائیهک
میباشههد زیههرا بهها نگههاه ب ه آینههده و بههرای بهبههود کیفیههت زنههدگی و
محیطزیست ،با توج ب موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی استفاده از
انرژیهای نو یک ضرورت میباشد .در این مقال با شناات ویژگیهای
این سیستم و مطالع اصوییات اقلیم هفتگان ایهران و ویژگیههای
فنی وعملکردی در مقایس بها پهن بنهدی اقلیمهی ،نقشه پهن بنهدی
اقلیمی کاربرد سیستمهای  P.Vدر ایران تهی گردیهد .در ایهن راسهتا
نکت قابل تامل ،برنام ریزی جهت کاربرد وسیع سیستم میباشد تها از
اورشید ب عنوان منبع بیانتهای نور و گرما و منبع عظیم و گرانبههای
حاملهای انرژی استفاده شود.

 -6دمای مناسب برای سیستمهای P.V
پژوهشگهران دانشهکده علهوم و فنهون نهوین دانشهگاه تههران دمههای
استاندارد برای عملکرد مناسب سیستمهای فتوولتائیک در ایران را 25
درج سیلسیو عنوان نمودند ک در یورت بهاال رفهتن دمها  2تها 3
درید راندمان این سیستمها کاهش مییابد .همچنین دردمای بیش از
 40درج در تابستان ،افزایش دمها موجهب تجمهع حهرارت در سیسهتم
فتوولتائیک میشود ک این امر سبب کاهش عمر مفید آن اواههد شهد
[ .]27با عنایت ب تقسیمات اقلیمی ایران و ویژگیهای آنها در مراجع و
دمای مناسب برای سیستمهای  P.Vمیتوان نقشه بها پهنه بنهدی
اقلیمی ،کهاربرد سیسهتمهای  P.Vدر ایهران را ب یهورت شهکل (9و
میتوان ارائ نمود .در این نقش شرایط سهتت ایلهی گهرم و اشهک
ب دلیل دما باال 40درج و آسیب رسانی زیاد ب سیستمها شرایط قابهل
قبولی ندارد همچنین منطق معتهدل و مرطهوب شهمال کشهور ضهمن
براوردار بودن از دمای مناسب ب دلیل شرایط ابری زیاد در طول سال
در اولویت اول نمیباشد.
 -7نتیجه گیری
انسان با شناات و ب کارگیری نفت و مشهتقات آن بهرای گهرم کهردن
محیط زندگی اود بهره برد و با ازدیاد جمعیت و ینعتی شدن جهان و
ایجاد شیوههای نوین زندگی ،مصرف انرژی ب شهدت افهزایش یافهت.
این مهم ضمن محدود نمودن منابع انرژیهای فسهیلی ،سهبب تهدیهد
محیطزیست شد و ب عنوان نگرانی نسل معایر ،بهترین گزینه بهرای
پاسخ ب نیاز ،استفاده و جایگزینی انرژیههاینو و قابهل تجدیهد واقهع
گردید .در این میان کشور ما هم هرچند در حال حاضر از منهابع غنهی
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