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Extended Abstract
Introduction
Wind energy offers many advantages, which explains why it's one of the fastest-growing energy
sources in the world. Many researches efforts are aimed at addressing the challenges to greater
use of wind energy. Wind energy doesn't pollute the air like power plants that rely on
combustion of fossil fuels, such as coal or natural gas. On the other hands, the world is fast
becoming a global village due to the increasing daily requirement of energy by all population
across the world while the earth in its form cannot change. The need for energy and its related
services to satisfy human social and economic development, welfare and health is increasing.
Returning to renewables to help mitigate climate change is an excellent approach which needs
to be sustainable in order to meet energy demand of future generations. Recently, Mazandaran
Province has needed more energy. Considering the capabilities of this province in generating
renewable energy, recognizing the potentials of clean energy generation and consumption,
especially wind energy, should be a priority in the plans of managers and researchers.
Materials and methods
Current study has been done with the aim of spatial capability of wind energy in Mazandaran
Province with emphasis on its environmental factors. A descriptive, analytical and field
approach is used in this study. The spatial capability of wind energy in Mazandaran Province
was evaluated using spatial and quantitative data. In order to initially estimate the energy that
can be obtained from wind flow in the province, the necessary calculations were performed on
wind direction and velocity information over a period of 12 years. Statistics of 15 synoptic
meteorological stations in the province at a height of 10 meters were used to collect daily wind
speed and direction data. After calculating the average wind speed, wind speed continuity and
wind power density in the meteorological stations, layers of each were prepared at heights of 10,
30 and 50 m using interpolation in ArcGIS software environment. Using AHP and ANP models,
layers of 4 technical (climatic), environmental-social, topographic and economic criteria
including 21 sub-criteria were prepared then overlapped to determine suitable locations for
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construction of power plants or installation of wind turbines in Mazandaran Province. Finally,
wind potential spatial measurement was performed using spatial, cellular and zoning analyzes in
ArcMap software environment.
Result and discussion
According to the calculations, it is clear that the price of fuel consumed by power plants in the
current situation and based on the use of gas will make gas power plants still more costeffective. In this case, it can be seen that even the cost of pollution cannot make the wind power
plant more economical; Because the wind power plant is highly sensitive to exchange rate
which this sensitivity is due to the high cost of imported equipment. But if the price of fuel used
by power plants is calculated on the basis of the real price, wind farms will be justified.
Therefore, with the resistance economy approach, replacing thermal power plants with wind
power plants will be economical and cost-effective in the medium and long term. In this way, in
addition to using the potential of renewable and clean energy in electricity generation
(according to the environmental potential of Mazandaran Province), much lower environmental
damage compared to fossil fuels and greater durability of non-renewable fuels for transmission
to future generations, the economic costs of power generation and power plant networks
maintenance will also be reduced. The relative weights obtained from the network analysis
process model (AHP) in the process of selection of the suitable location of wind power plants in
the province showed that the effect of climatic criterion with a relative weight of 0.543 is
greater than other three criteria in preparing the zoning map. Topographic criteria with a relative
weight of 0.26, economic with a relative weight of 0.111 and environmental-social criteria with
a relative weight of 0.086 are in the second to fourth categories of influencing the preparation of
optimal zoning maps for wind power plants in Mazandaran Province. According to the zoning
map obtained from ANP model such as AHP map, the western parts of Noor township, the
northern parts of Savadkuh, Sari, Neka and Behshahr townships, the central zone of Babol
township along with the central zone and the northern parts of Amol township are more suitable
than other parts of the province to establish or build wind power plants.
Conclusion
Energy sector strategies should be developed and planned with the approach of optimizing
energy consumption and planning in renewable energy development. This study was done with
the aim of spatial measurement of wind energy in Mazandaran Province. The most favorable
conditions for the installation of wind turbines can be observed in the mountainous and high
parts of Noor Township.
Keywords: Environmental factors, Mazandaran Province, Selection of location, Spatial
assessment, Wind plant.

مکانیابی پهنههای استقرار نیروگاه بادی مبتنی بر ارزیابی فضایی عوامل محیطی
مطالعه موردی :استان مازندران
ریحانه بایراموند  -دانشجوی دکتری اقلیمشناسی ،گروه جغرافیا ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ایران
صدرالدین متولی  -0دانشیار گروه جغرافیا ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ایران
غالمرضا جانباز قبادی  -استادیار گروه جغرافیا ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ایران
خهبات درفشی  -استادیار ژئومورفولوژی ،گروه میراث طبیعی ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،ایران

چکیده
استان مازندران در سالهای اخیر نیاز بیشتری به انرژی پیداکرده است .با توجه به قابلیتهای این استان در تولید
انرژیهای نوین ،شناخت پتانسیلهای تولید انرژی پاك و مصرف آن ،بهخصوص انرژی بادی ،بایستی در اولویـت
برنامههای مسئوالن و محققان قرار گیرد .روش پژوهش این مطالعه توصیفی  -تحلیلی میباشد که با اسـتفاده از
دادههای مکانی و کمی مرتب با مسئله تحقیق در پی بررسی و ارزیابی قابلیت پتانسیل فضـایی انـرژی بـادی در
گستره استان مازندران است .در ابتدا بهمنظور برآورد اولیه انرژی قابل حصول از جریان باد در اسـتان مازنـدران و
قابلیت سنجی فضایی انرژی بادی ،محاسبات الزم بر روی اطالعات سمت و سرعت باد در یـک بـازه زمـانی 05
ساله انجام گردید .در ادامه ،بر اساس گروه کارشناسان خبره ،مطالعات اسنادی و کتابخانهای ،منابع علمی در ایـن
زمینه و اطالعات موجود و در دسترس ،چهار عامل اقلیمی ،اقتصادی ،محیطی  -اجتماعی و توپـوگرافی بـهعنوان
مهمترین شاخصها جهت تعیین پهنههای مناسب برای استقرار نیروگاههـای بـادی در گسـتره اسـتان مازنـدران
انتخابشدهاند .این سه معیار شامل  50زیر معیار است که پس از وزن دهی ،تعیین وزن معیار و همپوشانی ،تهیـه
نقشه پهنهبندی نهایی با استفاده از دو مدل  AHPو  ANPتهیهشده است .با توجه به نقشه ،قسـمتهای غربـی
شهرستان نور ،قسمتهای شمالی شهرستانهای سوادکوه ،ساری ،نکا و بهشهر ،نوار مرکزی شهرسـتان بابـل بـه
همراه نوار مرکزی و قسمتهای شمالی شهرستان آمل ،از پهنههای مناسبتری نسبت به سایر قسمتهای استان
مازندران به جهت استقرار یا ساخت نیروگاههای بادی برخوردار هستند.
واژگان کلیدی :مکانیابی ،ارزیابی فضایی ،نیروگاه بادی ،عوامل محیطی ،استان مازندران.
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مقدمه
بادها درنتیجه توزیع نابرابر حرارت خورشیدی در اطـراف جهـان رخ میدهنـد .سـرعت و جهـت بـاد میتوانـد بـر طبـق
ویژگیهای توپوگرافی متفاوت باشـد (Brower, 1992؛ Allouhi et al., 2017؛  .)Chen et al., 2018هماننـد دیگـر
منابع انرژی تجدید پذیر ،مردم از نیروی باد برای قرنها تا عصر صنعت مدرن بهره گرفتهاند و این موجب شده اسـت تـا
مردم به گسترش منابع انرژی قابلاطمینانتر از سوختهای فسیلی رویآورنـد (Ilkilic et al., 2015؛ گنـدمکار0311 ،؛
انتظاری و همکاران .)0330 ،بههرحال ،بحران نفت که در اواس دهه  0371رخ داد ،کشورها را به سرمایهگذاری بیشتـر
در منابع جدید انرژی برای از بین بردن وابستگی به سوختهای فسیلی تشویق کـرده اسـت ( International Energy

Agency, 2006؛ Strantzali & Aravosis, 2016؛  .)Salam et al., 2018بهرهبرداری از منابع انرژی تجدید پـذیر
مانند باد ،وابستگی به کشورهای دیگر برای تولید انرژی را کاهش میدهد .انرژی باد در مقایسه با سـوختهای فسـیلی،
موجب خسارات زیستمحیطی کمتری میشود .یکی از اثرات مفید انرژی باد بـر محی زیسـت ،کـاهش تولیـد گازهـای
گلخانهای  Co2است ( .)Caralis et al., 2008توربینهای بادی عالوه بر اینکه نیرو تولیـد کـرده ،هیچگونـه گازهـای
گلخانــهای را در جــو تولیــد نمیکننــد .بــااینوجود ،هنــوز برخــی از اثــرات منفــی روی جامعــه و محــی وجــود دارد
(International Energy Agency, 2003؛ Negash et al., 2020؛ .)Rehman et al., 2020
از طرفی ،اثرات منفی زیستمحیطی انرژی بادی که بهطور مشترك توس دانشمندان پذیرفتهشـده اسـت ،عبارتانـد از:
تأثیر روی زیستگاههای حیوانی مثل برخوردهای پرنده با توربینهای بادی ،تولید سروصدا ،تأثیرات بصری ،مسائل ایمنـی
و تداخلهای الکترومغناطیس ( .)Anthrax: Green Information, 2008تیغههای دوار توربینهـای بـادی باعـ تـار
شدن تصویر در چشمان پرندگان شده و آنها تصور میکنند مسیری را که در حال طی آن هستند ،امن بـوده و ایـن امـر
باع برخورد پرنده با توربین بادی میشـود ( .)Morrison & Sinclair, 2004بـهمنظور جلـوگیری از برخـورد پرنـده،
توربینهای بادی باید در فواصل معینی از مسیر پرندگان نصب شوند .توربینهای بادی بایـد حـداقل  211متـر دورتـر از
نواحی حفاظتشده حیاتوحش نصب شوند ( .)Yue & Wangs, 2006پیشنهاد دیگر آن اسـت کـه توربینهـای بـادی
حداقل  311متر دورتر از زیستگاه پرندگان نصب شوند تا بتواند پرندگان را از برخـورد محافظـت کنـد (.)Clarke, 1991
تأثیر بیشتر انرژی بادی بر روی زیستگاه ،تولید سروصـدا میباشـد .هرچنـد کـه قـوانین و آییننامـههایی ازنظـر سـطح
قابلقبول تولید سروصدا وجود دارد ،اما این امر به سطح توسعهیافتگی جوامع بستگی دارد .اگرچـه بـه توافـق رسـیدن در
میزان سروصدای تولیدشده آسان نیست ( .)Wrixon et al., 1993مقامات مختلف ،در مورد سروصدا ،ضـواب مختلفـی
دارند که یکی از آنها این است که توربینهای بادی باید حداقل  211متـر دورتـر از نزدیـکترین زیسـتگاه قـرار گیـرد
(Tester et al., 2005؛ .)Kruyt et al., 2018
تأثیرات بصری یکی دیگر از عوارض جانبی توربینهای بادی است که بین افراد متفاوت اسـت .ازآنجاییکـه انـرژی بـاد،
انرژی پاك ایجاد میکند ،بعضی از مردم از دیدن توربینها و مزرعههای بادی لذت میبرند؛ از سوی دیگـر ،برخـی افـراد
میتوانند این مسئله را مطرح کنند که نصب توربینهای بادی مغایر چشماندازهای شهری است ( Ramirez-Rosado et

 .)al., 2008با توجه به مطالعات ( ،)Baban & Parry, 2001توربینها بادی باید  5111متر دورتر از شهركهای بزرگ،
به خاطر اهمیت مسئله زیبایی چشماندازها واقع شوند .هرچند تعدادی از حوادث جـدی کـه رخ میدهـد ،ناشـی از ضـعف
مدیریت یا عدم رعایت قوانین ایمنی است؛ زیرا انرژی بادی از دیدگاه ایمنی ،بهطورکلی در سطح خوب محسوب میشـود
( .)Wrixon et al., 1993از دیگر نکاتی که در انتخاب حداقل سرعت باد باید مدنظر قرار گیرد ،حداقل سرعتی است که
در ردهبندیهای توربینهای بادی مطابق با استاندارد بینالمللی  IEC61400-1برای توربینهای بادی در نظر گرفتهشده
است .این سرعت مربوط به رده  IVبوده و برابر  1متر بر ثانیه میباشد (نوراللهی و همکاران.)0331 ،
در راستای مکانیابی فضایی پهنههای مناسب استقرار نیروگاههای بادی با توجه بـه مالحظـات زیسـتمحیطی ،سیسـتم

بایراموند و همکاران  /مکانیابی پهنههای استقرار نیروگاه بادی مبتنی بر ارزیابی فضایی...

205

اطالعــات جغرافیــایی ،ســهم قابــلتوجهی بــهعنوان یــک ابــزار پشــتیبان تصــمیمگیری در شناســایی مکانهــای
سازگاربامحی زیست ،مانند مکانیابی توربینهای بادی که به مدیریت و تجزیـهوتحلیل طیـف گسـتردهای از انـواع داده
مکانی نیازمند است ،دارد .همچنین  GISهر دو ابزار توسعه فنی و چارچوب تحلیل را ارائه میکند (آقاجـانی و همکـاران،
 .)0331سطح پیچیده  GISرا میتوان با توجه به هدف تغییر داد؛ این امر ممکن است بهمنظور ارائه نقشه ،برای محققان
مورداستفاده قرار گیرد یا ممکن است دادههایی برای تجزیهوتحلیل و مدلسازی مشخص ،فـراهم نمایـد (Rodriguez-

 .)Bachiller & Glasson, 2004پتانسیل انرژی باد و نگرانیهای مختلف زیسـتمحیطی ،بایـد توأمـان در شناسـایی
مکانهای مناسب برای ایجاد و استقرار توربینهای بادی موردبررسی قرار گیرد .تجزیهوتحلیل تصمیمگیری چند معیـاری
مکانی ( )MCDAیکپارچهشده با  ،GISامکان ترکیب اطالعات (دادههای) جغرافیایی بـا ترجیحـات تصـمیمگیرندگان را
بهمنظور ارائه ارزیابی کل از چندین معیار متعارض و ناسازگار را فراهم میسازد (Malczewski, 1999؛ رضایی بنفشـه و
همکاران0333 ،؛ مریانجی و همکاران .)0331 ،بنابراین ،تجزیهوتحلیل  GISممکن است به تعیـین منـاطق مناسـب بـر
اساس ضواب خاص و پیشرفتهای آینده ،کمک کند (Malczewski, 2006؛ اسفندیاری و همکاران0331 ،؛ آقاجـانی و
همکاران0331 ،؛ احمدی و داداشی رودبادی0331 ،؛ جانباز قبادی.)0331 ،
رحمان و همکاران ( ،)5151در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی پتانسـیل انـرژی بـادی در امتـداد عارضـههای توپـوگرافی
مختلف در  Tamil Nadaدر هند ،به تعیین و توسعه پتانسیل انرژی بادی در سه شهر واقعشده در ارتفاعهای متفاوت در
ایالت  Tamil Naduهند پرداختهاند .شواهد تاریخی ثبتشده از سرعت و جهت باد ،دمـا و فشـار بـرای ایـن سـه شـهر
جنوبی هند طی دوره آماری  31ساله ( 0311تا  )5107جمعآوریشده است .میانگین ساالنه انرژی خالص بهدسـتآمده و
میانگین ساالنه خالص عامل ظرفیت بهعنوان پارامترهای شـاخص بـرای بیـان پتانسـیل انـرژی بـادی در موقعیتهـای
جغرافیایی مشخص که در توزیع سرعت باد دارای تفاوتهای قابلتوجهی هستند ،انتخاب شـدند .بـر مبنـای تحلیلهـای
انجام شده توس این پژوهشگران Chennai ،بهعنوان مناسبترین سایت یا مکان برای تولید انرژی بادی در نظر گرفته
شد .نقاش و همکاران ( ،)5151در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی پتانسیل انرژی بادی بـرای سـه ناحیـه توپـوگرافیکی در
 Eritreaپتانسیل انرژی بادی و مشخصههای آن را برای  52مکان بادخیز در این منطقه بر مبنای دادههای باد سالهای
 5111تا  5112مورد ارزیابی قرار دادند .اگرچه این سایتها همگی در منطقه  Eritreaواقعشدهاند ،اما میتوان آنها را در
سه ناحیه دستهبندی کرد :ناحیه ساحلی ،اراضی پست غربی و ارتفاعات مرکزی .ناحیه ساحلی بیشتـرین پتانسـیل را بـه
لحاظ نیروی بادی دارد .نتایج این مطالعه میتواند بهعنوان ارزیابیهای اولیه درباره تولید احتمالی نیرو در سایتهای معین
مورداستفاده قرار گیرد .کریویت و همکاران ( ،)5101پژوهشی را با عنوان بهبـود ارزیـابی نیـروی بـادی در اراضـی دارای
توپوگرافیهای مختلف (پیچیده) :مورد مدل  COSMO-1در آلپ سوئیس انجام دادهاند .این پژوهش حاوی مجموعـهای
از برآوردها است که پتانسیل نیروی بادی را در سوئیس با استفاده از مـدل پیشبینـی هواشناسـی عـددی COSMO-1

بررسی کرده است .عملکرد مدل برای استفاده از آن در اراضـی دارای توپوگرافیهـای مختلـف (پیچیـده) بـا اسـتفاده از
مقایسه نتایج آن با سرعت باد ساعتی مدلسازی شده در ایستگاههای هواشناسی کوهستانهای سوئیس در یـک دوره 5
ساله اعتبارسنجی شده است .چین و همکاران ( ،)5101در پژوهشی تحت عنوان برآوردهای حال حاضر و آینـده پتانسـیل
انرژی بادی در عربستان صعودی ،پتانسـیل نیـروی بـاد را در ایـن منطقـه بـر اسـاس ( MENA CORDEXآزمـایش
ریزمقیاس اقلیم منطقهای مختصات خاورمیانه شمال آفریقا) تحلیـل کردهانـد .ایـن پژوهشـگران مشـخص کردهانـد کـه
پتانسیل باالی انرژی باد در منطقه وسیعی از عربستان صعودی وجود دارد.
جانباز قبادی ( )0331در پژوهشی با عنوان پتانسیل سنجی انرژی باد جهت تعیین مکان بهینه برای احـداث توربینهـای
بادی در استان مازندران ،به تحلیل انرژی باد و برآورد پتانسیل آن و تهیه نقشههای پهنهبنـدی شـاخصهای ســرعت و
تولیـد انـرژی ،جهت تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاهها در مناطق مستعد و بادخیز استان مازندران پرداخته است.
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این پژوهشگر برای این منظور از دادههای سرعت و جهت وزش باد  2ایستگاه سینوپتیک هواشناسی استان طی سالهای
آماری  5111تا  5113میالدی در فاصلههای زمانی  3ساعته و در ارتفـاع  01متـری اسـتفاده کـرده اسـت .در پـژوهش
ذکرشده ،مشخصات سرعت و جهت باد و پارامترهای تابع توزیع احتمـال ویبـول آن تعیـین گردیـد و سـپس پتانسـیل و
چگالی تـوان بــاد ایســتگاههای اسـتان محاســبه گردید .بـا اســتفاده از نــرمافــزار وینــدوگرافر به تحلیـل انـرژی
باد و ترسیم گراف و نمودارها پرداخته شـد و در نهایـت بـا اســتفاده از نرمافـزار  ،GISنقشـههای رقـومی و پهنهبنـدی
شاخصهای سرعت و انرژی باد ترسـیم گردیـد .نتـایج ا ین پژوهش نشـان که ایستگاه بلده نور بـا دارا بـودن سـرعت و
چگالی قدرت باد تقریباً باال ،از توانی بـال بر  311وات بــر مترمربـع برخـوردار اسـت؛ لـذا مکـان مناسـبی بـرای نصـب
توربینهای بادی جهت استحصال انرژی ،بهخصوص در فصول گـرم سال در استان به شمار میرود .عزیزی و همکـاران
( ،)0331در پژوهشی با عنوان رفتارشناسی باد در ایستگاههای کوهستانی البرز غربی تحت تأثیر واداشتهای محیطی ،بـا
استفاده از داده های ساعتی سرعت و جهت باد و برازش و تحلیل شرای توپوگرافیک ،نشان دادند که ایستگاه سـینوپتیک
ماسوله یکی از بهترین نمونه ایستگاههای کوهستانی ایران جهت مطالعه در زمینه آب و هواشناسی کوهسـتان محسـوب
می شود .موقعیت قرارگیری مناسب این ایستگاه در میانه دامنه ،منطقه را تحت تأثیر سازوکار باد دامنهای (باد فراشـیب -
فروشیب یا نسیم کوه  -دره) قرار داده است .موقعیت ایستگاه دیلمان در دامنه جنـوبی رشـتهکوه البـرز در یـک موقعیـت
فروافتاده ،تأثیر مهمی بر کاهش تندی باد در این ایستگاه داشته است .مریانجی و همکاران ( ،)0332در پژوهش خـود بـا
عنوان ناحیه و پیش بینی انرژی باد در استان همدان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،میانگین و حـداکثر سـرعت
باد ساالنه و فصلی و انرژی آن را بر اساس دادههای نه ایستگاه سـینوپتیک در سـطح اسـتان همـدان و در دوره اقلیمـی
 5111تا  5101محاسبه و تحلیل کرده و پراکندگی مکانی سرعت و انرژی باد در این منطقه را موردبررسی قـرار دادهانـد.
در این پژوهش ،تأثیر توپوگرافی بر سرعت باد نشان داد که شهرستانهای کوهپایهای استان از جملـه همـدان ،نهاونـد و
اسدآباد بیشتر در معرض وزش بادهای دشت  -کوه میباشند و گرم باد پدیده خاص هواشناسی ناشی از اثـر کوهسـتان،
غالباً در شهرستان همدان رخ می دهد .بر اساس نقشه رقومی سرعت و انرژی باد در منطقه ،شرق و مناطقی از شهرسـتان
مالیر و باألخص مناطق شمالی استان بیش ترین سرعت متوس باد را (باالی سه متر در ثانیه) داشـته و منـاطق غـرب و
جنوب غرب دارای کمترین سرعت باد در طول دوره مطالعاتی بودهاند .بادخیزیترین منطقه ،نواحی شرق و شمالی استان
است و در بیشتر زمانهای سال دارای توان تولید برق بادی است.
شیوه بهرهبرداری از حاملهای انرژی در ایران ،علیرغم توسعه اقتصادی ملی و ارتقای سطح رفاه عمومی ،باع نگرانـی
از وضعیت مصرف انرژی و گازهای گلخانهای گردیده است .لذا کشور ایران در روند توسعه خود نیاز به افزایش انرژی دارد
و ضرورتاً میبایست در برنامهریزی توسعه خود جایگاه ویژهای را برای تأمین انرژیهای تجدید پذیر در نظر داشته باشـد.
در این بین ،باد بهعنوان یکی از مظاهر انرژیهای نو از جایگـاه ویـژهای بـا توجـه بـه منـابع دادههـای بـادی و شـرای
توپوگرافی در کشور ایران برخوردار است .لذا در پژوهش حاضر مکانیابی پهنههای استقرار نیروگاه بادی مبتنی بر ارزیابی
فضایی عوامل محیطی بهصورت موردی برای استان مازندران انجام میشود .درواقع هدف اصلی پژوهش ،تهیه نقشههای
پهنه بندی بر مبنای عوامل محیطی جهت تعیین مکـان مناسـب احـداث نیروگاههـا در منـاطق مسـتعد و بـادخیز اسـتان
مازندران است.
روش پژوهش
روش پژوهش این مطالعه توصیفی  -تحلیلی میباشد که با استفاده از دادههای مکانی و کمی مرتب با مسئله تحقیق در
پی بررسی و ارزیابی قابلیت پتانسیل فضایی انرژی بادی در گستره استان مازنـدران اسـت .در مکانیـابی نیروگـاه بـادی
معیارهای متعددی را میتوان دخالت داد .معموالً هرچقدر عوامل بیشتری در مدل دخالت داده شود ،خروجـی دقیـقتری
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خواهد داشت .اما با توجه به عدم دسترسی بـهتمامی اطالعـات و دادههـای دخیـل در مکانیـابی ایـن مراکـز در ناحیـه
موردمطالعه ،سعی شده است که مؤثرترین و ضروریترین عوامل فنی ،اقتصادی ،اجتماعی  -محیطی و توپوگرافی در نظر
گرفته شود .در این بخش از مطالعه حاضر ،از نظرات کارشناسان متخصص متشـکل از برنامـهریزان شـهری و روسـتایی،
کارشناسان توسعه انرژیهای نو ،متخصصان حوزه محی زیست و نیز تحلیل گیران و متخصصان حوزه  GISاستفادهشده
است (عزیزی و همکاران0335 ،؛ صادقی و همکاران0335 ،؛ آقاجـانی و همکـاران0331 ،؛ تناکیـان و همکـاران0337 ،؛
اسدی و خورشیددوست .)0331 ،بر اساس گروه کارشناسان خبره ،مطالعات اسنادی و کتابخانـهای ،منـابع علمـی در ایـن
زمینه و اطالعات موجود و در دسترس ،چهار عامل اقلیمی ،اقتصادی ،محیطی  -اجتماعی و توپوگرافی بهعنوان مهمترین
شاخصها جهت تعیین پهنههای مناسب برای استقرار نیروگاههای بادی در گستره استان مازنـدران انتخابشـدهاند .ایـن
چهار معیار شامل  50زیر معیار سرعت باد در ارتفاع  21متری از سطح زمین ،چگالی توان باد در ارتفاع  11متری از سطح
زمین ،پیوستگی وزش باد (تعداد ساعت) با سرعت  3متر بر ثانیه و بیشتر ،فاصله از فرودگاه ،فاصله از شهر ،نزدیکـی بـه
خطوط انتقال نیرو (برق) ،فاصله از روستا ،کاربری اراضـی ،منـاطق حفاظتشـده (زیسـتمحیطی) ،فاصـله از سـایتهای
تاریخی ،فاصله از راهآهن ،فاصله از راه ،ارتفاع ،فاصله از گسل ،فاصله از مراکز و نواحی صنعتی ،فاصـله از منـاطق نمونـه
گردشگری ،فاصله از سایتهای گردشگری ،شیب ،فاصله از معدن ،فاصله از تاالب و دریاچه و فاصله از رودخانـه هسـتند
(عزیزی و همکاران0335 ،؛ صادقی و همکاران0335 ،؛ آقاجانی و همکاران0331 ،؛ تناکیان و همکاران0337 ،؛ اسـدی و
خورشیددوست ) 0331 ،که در ادامه به روش تهیه هرکدام ،وزن دهی ،تعیین وزن معیار ،همپوشانی و در نهایت تهیه نقشه
پهنهبندی نهایی با استفاده از دو مدل  AHPو  ANPپرداخته میشود .مدل مفهومی روششناسی پـژوهش در شـکل 5
آورده شده است.
جدول شماره  .1مشخصات زیرمعیارهای مورداستفاده در مکانیابی استقرار نیروگاههای بادی در سطح استان مازندران
ردیف
0
5
3
1
2
1
7
1
3
01
00
05
03
01
02
01
07
01
03
51
50

زیر معیار
سرعت باد
چگالی انرژی باد
پیوستگی باد
فاصله از فرودگاه
فاصله از شهر
نزدیکی به خطوط انتقال نیرو
فاصله از روستا
مناطق حفاظتشده
فاصله از سایتهای تاریخی
فاصله از راهآهن
فاصله از راه
کاربری اراضی
فاصله از مراکز صنعتی
فاصله از مناطق نمونه گردشگری
فاصله از سایتهای گردشگری
فاصله از گسل
فاصله از معدن
فاصله از تاالب
فاصله از رودخانه
ارتفاع
شیب

منبع تهیه و مشخصات
دادههای باد ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک
استان مازندران طی دوره آماری  5111تا 5107

دادههای برنامه آمایش استان مازندران (استانداری
مازندران و مهندسین مشاور مازند طرح) و پایگاه
ملی دادههای علوم زمین (سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور)

مدل رقومی ارتفاع  31متری ASTER
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شکل شماره  .1مدل مفهومی روششناسی مکانیابی پهنههای استقرار نیروگاههای بادی در سطح استان مازندران

محدوده مورد مطالعه
استان مازندران با وسعتی معادل  53721کیلومترمربع حدود  0/11درصد از مساحت کشور را در برداشته و ازلحاظ مساحت
خاکی هجدهمین استان کشور است .این استان بین  32درجه و  17دقیقه تا  31درجه و  21دقیقه عرض شـمالی و بـین
 21درجه و  31دقیقه تا  21درجه و  01دقیقه طول شـرقی از نصـفالنهار گرینـویچ قرارگرفتـه اسـت (شـکل  .)5اسـتان
مازندران برخالف انتظار ،پتانسیل باالیی جهت استفاده از پتانسیل انرژی بادی و احداث نیروگاههای باد دارد .این استان با
شرای خاص توپوگرافی (از ارتفاع  -51متر تا ارتفاع بیش از  2111متر) ،جهت دامنههای شمالی و وزش باد دهی غالـب
غربی و شمال غربی و نیز شمالی و همچنین سایر بادهای محلی در مناطق مختلف آن ،شرای مساعد را برای ارزیـابی و
قابلیت سنجی فضایی انرژی بادی دارد .افزایش جمعیت استان مازندران و مطرح بودن آن بهعنوان قطب اول گردشـگری
کشور ،ظرفیت برد استان را در استفاده از منابع محیطی بهشدت کاهش داده است کـه لـزوم توجـه بـه انرژیهـای نـو و
ارزانقیمت را بهجای انرژیهای رایج مبتنی بر سوختهای فسـیلی و گرانقیمـت مطـرح میسـازد .بنـابراین ،مطالعـه و
پهنهبندی قابلیت های مناطق مختلف استان در استفاده از انرژی بادی با تأکید بر شـرای توپـوگرافی اسـتان و شناسـایی
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مناطق مستعد ایجاد نیروگاههای بادی ضروری مینماید .با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشـور و صـرف هزینـههای
بسیار گزاف در جهت تأمین نیروی برق و نظر به پیادهسازی عملی و اجرایی شدن دستورالعملهای اقتصاد مقاومتی ،لزوم
استفاده از انرژیهای نو ،بهویژه انرژی بادی ،در سطح استان مازندران بیشازپیش مطرح میشود.

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی گستره استان مازندران و شهرستانهای آن

بحث و یافتهها
ازآنجاییکه انجام پهنهبندی یا مکانیابی استقرار و ساخت نیروگاههـای بـادی و تحلیـل آن ،نیـاز بـه الیـههای رسـتری
(سطح) دارد ،الیههای رقومی زیرشاخصها باید از نوع داده رقومی به رستر تبدیل شوند .جهت تبـدیل الیـههای رقـومی
 50زیر شاخص مورداستفاده به الیههای رستری ،از تابع فاصله اقلیدسی با حداکثر فاصله در محی نرمافزاری ArcMap

استفادهشده است .با بهکارگیری این تابع ،الیههایی بهدستآمده است که فاصله از هرکدام از متغیرها را در گستره اسـتان
مازندران نشان میدهد .در جدول  0زیرمعیارهای مکانیابی استقرار نیروگاههای بادی و مشخصات هرکدام از آنها ،ارائـه
گردیده است .شکل  3نیز زیرشاخصهای  50گانه مورداستفاده در مکانیابی پهنههای مناسب استقرار نیروگاههای بـادی
استان مازندران را نشان میدهد .پس از رستری کردن این الیهها ،چون هر نقشه معیار دارای دامنه و مقیاس اندازهگیری
متفاوتی اسـت ،بـرای تحلیل و ارزیـابـی چند معیاری بایـد مقیـاس انـدازهگیری آنهــا را متناسـب و همخـوان کــرد.
بهمنظور همسانسازی مقیاسهای اندازهگیری و تبدیل آنها به واحدهای قابلمقایسه ،از فرآیند استانداردسـازی معیارهـا
استفاده میشود .در سامانه اطالعات جغرافیـایی ( )GISبـرای اسـتاندارد کـردن معیارهـا ،چنـد رویکـرد مختلـف شـامل
روشهای قطعی ،احتماالتی و فازی وجود دارد که در این پژوهش بـرای استانداردسـازی دادههـا از روش فـازی در ایـن
محی نرمافزاری  ArcGISاستفادهشده است.
در خصوص زیرمعیارهای اقلیمی (سرعت ،پیوستگی و چگالی توان باد) ،از دادههای روزانـه بـاد ایسـتگاههای هواشناسـی
سینوپتیک استان طی دوره آماری مشترك ( 5111تا  5107میالدی) بـرای تهیـه الیـههای مـذکور استفادهشـده اسـت.
دادههای سرعت و جهت باد  02ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ،بهمنظور ظرفیت سنجی فضـایی پتانسـیل انـرژی بـاد در
سطح استان مورداستفاده قرارگرفته که موقعیت آنها در جـدول  5ارائهشـده اسـت .مشخصـات سـرعت و جهـت بـاد و
پارامترهای تابع توزیع احتمـال ویبـول آن تعیـین گردیـده و سـپس پتانسـیل و چگـالی تـوان بـاد ایسـتگاههای اسـتان
محاسبهشده است .نرم افزار مورداستفاده برای انجام این بخش از پژوهش و تحلیل انرژی بـادی و نیـز ترسـیم گرافهـا،
 Windographerاست .پس از محاسبه متوس سرعت بـاد ،تـداوم سـرعت بـاد و چگـالی قـدرت بـاد در ایسـتگاههای
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هواشناسی موردبررسی ،با استفاده از درونیابی در محی نرمافزاری  ،ArcGISالیههای سرعت باد در ارتفاع  21متری از
سطح زمین ،چگالی توان باد در ارتفاع  11متری از سطح زمین و پیوستگی وزش باد (تعداد ساعت) با سـرعت  3متـر بـر
ثانیه و بیشتر تهیهشده است.
پس از کنترل کمی و کیفی دادههای جمعآوریشده ،مشخصات سرعت و جهـت بـاد و پارامترهـای تـابع توزیـع احتمـال
ویبول آن تعیین گردیده و سپس پتانسیل و چگالی توان باد ایستگاههای استان محاسبهشده است .نرمافـزار مورداسـتفاده
برای انجام این بخش از پژوهش و تحلیل انرژی بادی و نیز ترسیم گرافها Windographer ،اسـت .پـس از محاسـبه
متوس سرعت باد ،تداوم سرعت باد و چگالی قدرت باد در ایستگاههای هواشناسی موردبررسی ،با استفاده از درونیابی در
محی نرمافزاری  ،ArcGISالیههای سرعت باد ،چگالی توان باد و پیوستگی وزش باد (تعداد ساعت) با سرعت  3متر بر
ثانیه و بیشتر در ارتفاعهای  31 ،01و  21متری از سطح زمین تهیهشده است .بـرای تخمـین سـرعت بـاد در ارتفاعـات
باالتر (برای مثال ارتفاع  11متر مناسب برای احداث توربین بادی) از رابطههای  0و  5استفاده میشود.
رابطه )0
رابطه )5
که  vسرعت باد در ارتفاع  zباالی سطح زمین (سرعت باد در ارتفاع موردنظر) و  vrefسرعت مرجع یا سـرعتی بـادی در
که در ارتفاع  zrefاندازهگیری شده (سرعت باد در ارتفاع  01متری) و  αتابع میزان زبری یا ناهمواری سطح زمین است و
مقدار آن را میتوان از رابطه  3بهدستآمده آورد.
رابطه )3
میزان چگالی انرژی باد نیز در یک مکان میتواند از رابطه  3بهدستآمده آید.
رابطه )1

شکل شماره  .3الف) .زیرمعیارهای محیطی  -اجتماعی (فاصله از تاالب و دریاچه و فاصله از رودخانه) مورداستفاده در مکانیابی
پهنههای استقرار نیروگاههای بادی استان مازندران
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شکل شماره  .3ب) زیرمعیارهای اقلیمی (سرعت باد ،چگالی توان باد و پیوستگی باد)؛ زیرمعیارهای اقتصادی (فاصله از فرودگاه ،نزدیکی به
خطوط انتقال برق ،فاصله از راهآهن ،فاصله از راه و فاصله از معدن)

شکل  3ج) زیرمعیارهای محیطی  -اجتماعی (فاصله از شهر ،فاصله از روستا ،فاصله از منطقه حفاظتی و فاصله از سایتهای تاریخی) و
زیرمعیارهای محیطی  -اجتماعی (فاصله از گسل ،فاصله از ناحیه صنعتی ،فاصله از منطقه نمونه گردشگری و فاصله از سایت گردشگری)
مورداستفاده در مکانیابی استقرار نیروگاه بادی مازندران
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در ارتباط با بهکارگیری روش فازی باید اشاره کرد که در تحلیل تصمیمگیری چند معیاره ،تئوری فازی معمولترین روش
برای بح و بررسی عدم قطعیتها شناختهشده اسـت .درواقع روشـی اسـت بـرای برگرداندن طیف متنوع و گسـتردهای
از اطالعات  -دادههای عینی ،اطالعات کمی ،نظرها و قضاوتهای ذهنی و عینی به یکزبان طبیعی که توصـیف اثـرات
محی را فراهم میآورد ( .)Kuswandari, 2004استانداردسازی دادهها ،همه مقادیر و ارزشهای الیههای نقشهای را به
دامنه یکسانی ،مثالً بین صفر تا یک یا صفر تا  ،522تبدیل میکند .در دامنه بین  1و  ،0ا گر  µ_А (x)=1باشـد ،در آن
صورت یک عنصر  xمشخصاً به  Aتعلق دارد .به همین ترتیب ا گر  µ_А (x)=0باشد ،در آن صـورت عنصر  xمشخصاً
بـه  Aتعلق نــدارد .درجـه بـاالی ارزش عضویت یک عنصر به معنای نسبت باالی تعلق آن به مجموعه است .درواقـع،
هر عدد فازی در عطف به یک واژه زبانی و یک مجموعه فازی مطرح میشود .با تبدیل ارزشهای زبانی به اعداد فـازی،
انجام عملیات حسابی و منطقی بر روی آنها ،روال مشخصی به خود میگیرد.
جدول  .2توابع عضویت معیارها و زیرمعیارهای مورداستفاده در پهنهبندی سیلخیزی حوضه آبخیز
شاخص
اقلیمی

اقتصادی

محیطی -
اجتماعی

توپوگرافی

زیر شاخص
سرعت باد
چگالی توان باد
پیوستگی باد
فاصله از فرودگاه
نزدیکی به خطوط انتقال برق
فاصله از راهآهن
فاصله از راه
فاصله از معدن
فاصله از شهر
فاصله از روستا
مناطق حفاظتشده
فاصله از سایتهای تاریخی
کاربری اراضی
فاصله از مراکز صنعتی
فاصله از مناطق نمونه گردشگری
فاصله از سایتهای گردشگری
فاصله از گسل
فاصله از رودخانه
فاصله از تاالب
شیب
ارتفاع

نقطه کنترل
a=3, b=5
a=120, b=150
a=3000, b=4000
a=3000, b=5000
a=2500, b=10000
a=500, b=1500
a=500, b=2000
a=2000, b=10000
a=2000, b=10000
a=1500, b=3000
a=1000, b=3000
a=1000, b=3000
Coding
a=1000, b=3000
a=1000, b=3000
a=1000, b=3000
a=2500, b=4000
a=1000, b=5000
a=1000, b=3000
a=15, b=35
a=1000, b=2000

تابع عضویت فازی
Sigmoidal - Increasing
Sigmoidal - Increasing
Sigmoidal - Increasing
Large
Linear - Decreasing
Sigmoidal - Symmetric
Sigmoidal - Symmetric
Large
Large
Large
Large
Large
Linear - Increasing
Large
Large
Large
Sigmoidal - Symmetric
Sigmoidal - Symmetric
Large
Linear - Decreasing
Linear - Increasing

جدول  5توابع عضویت فازی مورداستفاده برای استانداردسازی زیرشاخصهای به کار گرفتهشده را نشان میدهد؛ با توجه
به این جدول ،از تابعهـای  Large ،Linearو  Sigmoidalبـرای استانداردسـازی زیرشـاخصهای مـؤثر در مکانیـابی
پهنههای استقرار نیروگاههای بادی استفادهشده است .با بهکارگیری تابع عضویت فازی  ،Linear-Decreasingبافاصـله
گرفتن از هرکدام از متغیرها ،ارزش عضویت فازی الیهها به سمت صفر میل کرده که نتیجه آن ،کـاهش تـوان پهنـه در
استقرار نیروگاه بادی میباشد؛ از این تابع برای تعیین عضویت فازی الیههای نزدیکی بـه خطـوط انتقـال بـرق و شـیب
استفادهشده است .بنابراین ،به هر میزان که شیب پایینتر و یا پهنهها به خطوط انتقال برق نزدیکتر باشد ،برای اسـتقرار
نیروگاه بادی مناسبتر هسـتند .از تابعهـای  Linear-Increasingو  Largeجهـت فـازی سـازی معیارهـای فاصـله از
فرودگاه ،فاصله از معدن ،فاصله از شهر ،فاصله از روستا ،فاصـله از منـاطق حفاظتشـده ،فاصـله از سـایتهای تـاریخی،
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فاصله از مراکز صنعتی ،فاصله از مناطق نمونه گردشگری ،فاصـله از سـایتهای گردشـگری ،فاصـله از تـاالب و ارتفـاع
استفادهشده است .با بهره گیری از این دو تابع ،هر میزان از موقعیت هرکدام از متغیرهای مذکور فاصله گرفتـه شـود و یـا
ارتفاع افزایش یابد ،پهنههای مناسبتری برای استقرار نیروگاههای بـادی هسـتند .بـدین ترتیـب ،مقـادیر بزرگتـر ایـن
زیرمعیارها ،عضویت فازی بزرگتری گرفته و به سمت یک میل میکند .تفاوت دو تابع  Linearو  Largeدر ایـن اسـت
که  Linearبهصورت خطی مستقیم ارزش متغیرها را به عضویت فازی تبدیل میکنـد؛ امـا در تـابع  Largeاز مقـادیری
همچون انحراف معیار برای تعیین عضویتهای فازی استفاده میگردد .زیرشاخصهای مربوط به شاخص اقلیمی (سرعت
باد ،چگالی توان باد و پیوستگی باد) با استفاده از تابع  Sigmoidal-increasingفازی سازی شدهاند .این تابع که به تابع
 Sشکل معروف است ،یک تابع خطی است که مقادیر متغیرها را بین  1تا  0فازی میکند .متغیرهـای فاصـله از راهآهـن،
فاصله از راه ،فاصله از گسل و فاصله از رودخانه با توجه به ماهیت متقارن آنها ،با استفاده از تابع عضویت Sigmoidal

 - Symmetricفازی شدهاند .شکل  1نقشههای عضویت فازی یا استانداردشده هرکدام از زیرشاخصها را بر اساس توابع
فازی استفادهشده ،نشان میدهد.

شکل شماره  .4الف) عضویت فازی زیرمعیارهای محیطی  -اجتماعی (فاصله از تاالب و دریاچه و فاصله از رودخانه) مورداستفاده
در مکانیابی پهنههای استقرار نیروگاههای بادی استان مازندران
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شکل شماره  . 4ب) عضویت فازی زیرمعیارهای اقلیمی (سرعت باد ،چگالی توان باد و پیوستگی باد)؛ عضویت فازی زیرمعیارهای اقتصادی

(فاصله از فرودگاه ،نزدیکی به خطوط انتقال برق ،فاصله از راهآهن ،فاصله از راه و فاصله از معدن)

شکل شماره  .4ج) عضویت فازی زیرمعیارهای محیطی  -اجتماعی (فاصله از شهر ،فاصله از روستا ،فاصله از منطقه حفاظتی و فاصله از
سایتهای تاریخی) و عضویت فازی زیرمعیارهای محیطی  -اجتماعی (فاصله از گسل ،فاصله از ناحیه صنعتی ،فاصله از منطقه نمونه گردشگری
و فاصله از سایت گردشگری) مورداستفاده در مکانیابی استقرار نیروگاه بادی مازندران
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پهنهبندی تداوم ،سرعت و چگالی قدرت باد ()WPD

با استفاده از دادههای مجموع ساعات تداوم وزش باد با سرعت برابر یا بیشتر از  3متر بر ثانیه ،بهعنوان سـرعت آسـتانه
حداقل برای احداث توربینهای بادی ،نقشه هم تداوم ساالنه تعداد ساعات وزش باد با سرعت  3متر بـر ثانیـه و بیشتـر
ترسیمشده است (شکل  .)2ایستگاه بلده با تداوم وزش  2211ساعت ( 13/3درصد) برابر یـا بیشتـر از آسـتانه مـذکور در
ارتفاع  01متری از سطح زمین ،بهترین وضعیت را ازلحاظ احداث توربینهـای بـادی دارا میباشـد .ایسـتگاههای کجـور،
پلسفید ،ساری و امیرآباد نیز به ترتیب با تداوم وزش  3111 ،3335 ،1111و  3111ساعت (به ترتیب 11/5 ،11/3 ،11/5
و  10/1درصد) نیز شرای بهنوبت مساعدی برای احداث برخی از توربینهای بادی را دارند .امـا در مقابـل ،ایسـتگاههای
آالشت ،قراخیل قائمشهر ،آمل ،بابلسر ،فیروزکوه ،گلوگاه ،کیاسر ،نوشـهر و رامسـر ،دارای مقـادیر پـایینی از تـداوم وزش
بادهای با سرعت بیشتر از  3متر بر ثانیه بوده و نمیتوانند محلهای مناسبی برای نصـب توربینهـای بـادی و احـداث
نیروگاه باشند .درمجموع ،بخشهای غربـی اسـتان مازنـدران شـامل شهرسـتانهای رامسـر ،تنکـابن و چـالوس ،شـرق
شهرستانهای بهشهر ،نکا و ساری و همچنین نـوار سـاحلی اسـتان شـامل شهرسـتانهای محمودآبـاد ،بابلسـر و غـرب
شهرستان جویبار و نیـز قسـمتهای سـاحلی شهرسـتانهای نوشـهر و نـور ،بـه همـراه بخشهـای دشـتی و جلگـهای
شهرستانهای قائمشهر ،بابل و آمل از وضعیت ضعیفی به لحاظ تداوم وزش باد با حداقل آستانه برای نصب توربینهـای
بادی برخوردار هستند .این در حالی است که در بخشهای کوهپایهای و مرتفع شهرستانهای نوشـهر ،نـور ،آمـل و نیـز
محدوده همجواری شهرستانهای قائمشهر و سوادکوه به همراه بخشهای غربی سـاری ،نکـا و بهشـهر دارای وضـعیت
بهنوبت مساعدتری به لحاظ تداوم وزش بادهای با سـرعتهای  3متـر بـر ثانیـه و بزرگتـر از آن میباشـند .در نهایـت
میتوان مساعدترین شرای نصب توربینهای بادی را در بخشهای کوهستانی و مرتفع شهرستان نور مشاهده نمود.

شکل شماره  .5نقشه هم تداوم ساالنه تعداد ساعات وزش باد با سرعت برابر یا بیش از  3متر بر ثانیه در ارتفاع  10متری از
زمین

نقشه پهنهبندی سرعت باد ارتفاع  21متری در سطح استان مازندران (شکل  ،)1بیانگر آن است که در بین ایسـتگاههای
مطالعاتی ،ایستگاه بلده با میانگین ماهانه سرعت باد  2/31متر بر ثانیه در ارتفاع  21متری ،از حـداکثر سـرعت بـاد 7/71
متر بر ثانیه در ماه جوالی برخوردار است .این ایستگاه حدود  7ماه از سال (ماههای آوریل تا اکتبر) ،بهویژه ماههای گـرم
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سال ،سرعت باد در محدوده بیش از  1متر بر ثانیه را تجربه میکند .به عبارتی در تمام طول سال ،ایستگاه بلده در ارتفاع
 21متری از سطح زمین ،مقادیر باد با سرعت باالتر از  3متر بر ثانیه را ثبت کرده و این میتواند نشاندهنده وجود شرای
مناسب جهت راهاندازی توربینها و استحصال انرژی از آنها باشد .پس از بلده ،ایسـتگاههای کجـور ،پلسـفید ،امیرآبـاد،
سیاهبیشه و فیروزکوه با میانگین ماهانه سرعت باد باالتر از  1متر بر ثانیه ،شرای مساعدتری را نسبت به سایر ایستگاهها
در جهت بهرهگیری از پتانسیل انرژی بادی دارند؛ بهخصوص ایستگاههای کجور ،پلسفید و امیرآباد کـه حـدود  3مـاه از
سال (ماههای فوریه تا اکتبر) دارای سرعت باد باالتر از  1متر بر ثانیه هستند؛ این سرعت باد در ایستگاههای سیاهبیشه و
فیروزکوه به ترتیب در  1و  2ماه اتفاق میافتد .فراوانی سرعت بادهای باالتر از  1متر بر ثانیه در ماههـای سـرد سـال ،از
ویژگی ایستگاههای نامبرده بوده که از مشخصههای خوب یک سایت جهت احداث نیروگاههای برق بادی است .در سایر
ایستگاههای استان مازندران ،بهویژه ایستگاههای ساری ،آالشت ،رامسر ،گلوگاه ،قراخیل ،بابلسر و آمل ،بادهای با سرعت
باالتر از  3متر بر ثانیه ،سهم کمی را از میزان باد وزشی منطقه شامل میشوند کـه بیـانگر عـدم شـرای مسـاعد بـرای
بادخیزی و بهرهگیری از پتانسیل انرژی بادی در این مناطق میباشد.

شکل شماره  .6نقشه هم سرعت متوسط ساالنه باد استان مازندران در ارتفاع  50متری از سطح زمین

بر طبق نقشه پهنهبندی چگالی قدرت باد در ارتفاع  21متری از سطح زمین (شکل  ،)7ایستگاه بلده با سرعت بادی بیش
از  2متر بر ثانیه و دارا بودن بیشترین فراوانی مقادیر سرعت باد در محدوده  3تا  2متر بر ثانیه ،از میزان چگـالی قـدرت
باد حدود  551وات بر مترمربع برخوردار بوده که با توجه به ارتفاع توربین قابلاستفاده در منطقه و بهرهگیری از اطلس باد
اتحادیه انرژی آمریکا ،ازنظر کالسبندی در رده ( 5متوس ) قرار میگیرد؛ همچنین بیشترین چگالی قدرت باد مربوط به
ماههای گرم سال بوده که توانی بال بر  511وات بر مترمربع را دارد و شرای مساعدی را بـرای نصـب توربینهـا جهـت
استحصال انرژی فراهم میآورد .ایستگاههای کجور ،امیرآباد ،سیاهبیشه و پل سفید با سرعت بادی در حدود  5تا  2متر بر
ثانیه ،به ترتیب دارای چگالی قدرت باد  015 ،003 ،051و  015وات بر مترمربع هستند .کمترین چگالی انرژی باد را هـم
ایستگاههای ساری ،آالشت ،قراخیل ،رامسر و بابلسر با مقادیر به ترتیب  32 ،33 ،35 ،03و  31وات بر مترمربـع بـه خـود
اختصاص دادهاند.
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شکل شماره  .7همچگالی قدرت باد ساالنه ایستگاههای استان مازندران در ارتفاع  50متری از سطح زمین

مکانیابی پهنههای استقرار نیروگاه بادی با روش AHP

بهمنظور بهرهگیری از الیههای سرعت ،پیوستگی و چگالی باد در تهیه نقشه مکانیـابی پهنـههای اسـتقرار نیروگاههـای
بادی در استان مازندران ،این الیهها نیز در مقایسههای زوجـی دخیـل داده شـدند .شـکل  1وزن نسـبی بهدسـتآمده از
مقایسه زوجی زیرشاخصهای مربوط به معیار اقلیمی را بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد .با توجـه بـه
این شکل ،زیر معیار سرعت باد با وزن نسبی  1/215مهمترین عامل اقلیمی مؤثر در مکانیابی پهنههای مناسب اسـتقرار
نیروگاههای بادی ازنظر کارشناسی میباشد .همسو با یافتههای ایـن پـژوهش ،عزیـزی و همکـاران ( ،)0333آقاجـانی و
همکاران ( )0331و تناکیـان و همکـاران ( )0337نیـز سـرعت بـاد را بـهعنوان مهمتـرین معیـار آبوهـوایی در احـداث
نیروگاههای بادی معرفی نمودهاند .زیرمعیارهای پیوستگی باد و چگالی انرژی باد به ترتیب با  1/313و  1/013در ردههای
بعدی اثرگذاری بر تعیین مکانهای بهینه استقرار نیروگاه بادی در سطح استان مازندران قرار دارند.
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شکل شماره  .8وزن نسبی حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی زیرشاخصهای مربوط به شاخص اقلیمی بر
مبنای نظرات کارشناسی در تهیه نقشه مکانهای بهینه استقرار نیروگاه بادی استان مازندران

انجام مقایسه زوجی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین وزن نسبی زیرشاخصهای  00گانه استفادهشده در معیـار
محیطی  -اجتماعی بیانگر آن است که فاصله از شهر با وزن نسبی  1/572مؤثرترین زیر شاخص در تعیـین مکانهـای
بهینه میباشد .زیرشاخصهای فاصله از روستا و کاربری اراضی نیز با وزنهای نسبی به ترتیب  1/511و  1/020دومین و
سومین زیر شاخص اثرگذار هستند .این در حالی است که ازنظر کارشناسی و انجام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،فاصله از
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رودخانه با وزن نسبی  ،1/103فاصله از تاالب و دریاچه با وزن نسبی  1/101و فاصـله از سـایتهای گردشـگری بـا وزن
نسبی  ،1/150از اثرگذاری کمتری نسبت به سایر زیرشاخصهای مربوط به معیار مذکور در مکانیـابی پهنـههای بهینـه
ساخت و استقرار نیروگاههای بادی در سطح استان مازندران برخوردار هستند .شکل  3وزن نسبی زیرمعیارهای ذکرشده را
نشان میدهد.

شکل شماره  .9وزن نسبی حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی زیرشاخصهای مربوط به شاخص محیطی -
اجتماعی بر مبنای نظرات کارشناسی در نقشه مکانهای بهینه استقرار نیروگاه بادی مازندران

در خصوص زیرمعیارهای مربوط به شاخص اقتصادی ،انجام مقایسههای زوجـی بیـانگر آن اسـت کـه متغیـر فاصـله از
فرودگاه با وزن نسبی  ،1/103مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر تعیین مکانهای بهینه استقرار نیروگاههای بادی استان
مازندران میباشد .متغیرهای نزدیکی به خطوط انتقال نیرو ( ،)1/513فاصـله از راهآهـن ( ،)1/01فاصـله از راه ( )1/137و
فاصله از معدن ( )1/115به ترتیب ردههای دوم تا پنجم تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر تعیین مکانهای بهینه هـدف
را دارند (شکل .)01

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

شکل  .10وزن نسبی حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی زیرشاخصهای مربوط به شاخص اقتصادی بر مبنای
نظرات کارشناسی در تهیه نقشه مکانهای بهینه استقرار نیروگاه بادی استان مازندران

چهارمین شاخص موردبررسی در این پژوهش به جهت تعیین مکانها یا پهنههای بهینـه اسـتقرار نیروگاههـای بـادی در
سطح استان مازندران ،توپوگرافی بوده که شامل دو زیر معیار ارتفاع و شیب است .انجام مقایسههای زوجی در تعیین وزن
نسبی این دو زیر معیار نشان میدهد که ارتفاع با وزن نسبی  1/117از اهمیت بیشتری نسبت به زیر معیار شیب بـا وزن
نسبی  1/333در تعیین مکانهای بهینه هدف برخوردار است (شکل .)00
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شکل شماره  .11وزن نسبی حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی زیرشاخصهای مربوط به شاخص توپوگرافی
بر مبنای نظرات کارشناسی در نقشه مکانهای بهینه استقرار نیروگاه بادی استان مازندران

پس از محاسبه نسبی وزن معیار یا همان وزن نسبی که بیانگر میزان تأثیر هرکدام از زیرشاخصها در تهیه الیه شاخص
و به عبارتی تأثیرگذاری در تهیه نقشه مکانهای بهینه استقرار نیروگاههای بادی است ،جهت تلفیق یا همپوشـانی آنهـا
برای تهیه الیه شاخصهای چهارگانه ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبـی در قالـب مـاتریس حاصـل از نظـرات کارشناسـی و
مقایسه زوجی انجام شد که نتیجه این مقایسه در شکل  05ارائهشده است .با توجه به این شکل ،شاخص اقلیمی بـا وزن
نسبی  ،1/117مهمترین شاخص اثرگذار در تعیین مکانهای بهینه استقرار نیروگاههای بادی در سطح استان مازنـدران ،از
دیدگاه نظرات کارشناسی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شناختهشده است؛ این شاخص شامل سه زیر شاخص سرعت باد
در ارتفاع  21متری از سطح زمین ،چگالی توان باد در ارتفاع  11متری از سطح زمین و پیوستگی باد (تعداد سـاعات وزش
باد با سرعت  3متر بر ثانیه و بیشتر) میشود .شاخص توپوگرافی (شامل دو زیر شاخص ارتفـاع و شـیب) بـا وزن نسـبی
 1/577در رده بعدی اثرگذاری قرار دادهشده و شاخصهای اقتصادی (شامل چنج زیر شاخص فاصله از فرودگاه ،نزدیکـی
به خطوط انتقال نیرو ،فاصله از راهآهن ،فاصله از راه و فاصله از معدن) با وزن نسبی  1/01و محیطی  -اجتماعی (شـامل
 00زیر شاخص) با وزن نسبی  1/132به ترتیب سومین و چهارمین شاخص اثرگذار موردبررسی بر روی پهنههای مناسب
استقرار نیروگاههای بادی هستند.
محاسبه وزن معیار شاخصهای چهارگانه موردبررسی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،امکان همپوشانی آنها و تهیه نقشه
مکانیابی استقرار نیروگاههای بادی را در سطح استان مازندران فراهم آورد .این همپوشانی بر طبق رابطه  2انجـام شـده
که شکل عمومی معادله تلفیق چهار شاخص را بیان میکند .با انجام این کار ،نقشه نهایی تعیین مکانهای بهینه استقرار
نیروگاه بادی در استان مازندران با استفاده از مدل  AHPبهدستآمده آمد که در شکل  03نشان دادهشده است.
رابطه )2

مکان بهینه استقرار نیروگاه بادی = (اقلیم×(+)1/117توپوگرافی×(+)1/577اقتصاد×(+)1/01محیطی-اجتماعی×)1/132

شکل شماره  .12وزن نسبی حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی شاخصهای چهارگانه اقلیمی ،توپوگرافی،
محیطی  -اجتماعی و اقتصادی بر مبنای نظرات کارشناسی در تهیه نقشه مکانهای بهینه استقرار نیروگاه بادی در استان
مازندران
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شکل شماره  .13نقشه پهنهبندی مکانهای استقرار نیروگاه بادی در سطح استان مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی

با توجه به نقشه پهنهبندی حاصل از مدل  ،AHPقسمتهای غربی شهرستان نـور ،قسـمتهای شـمالی شهرسـتانهای
سوادکوه ،ساری ،نکا و بهشهر ،نوار مرکزی شهرستان بابل به همراه نوار مرکزی و قسمتهای شمالی شهرستان آمـل ،از
پهنههای مناسبتری نسبت به سایر قسمتهای استان مازندران به جهت استقرار یا ساخت نیروگاههـای بـادی برخـوردار
هستند .این در حالی است که در گستره سرزمینی تمامی شهرستانهای منتهی به ارتفاعـات البـرز (بخشهـای جنـوبی)،
اگرچه وضعیت معیار اقلیمی و زیرشاخصهای آن (سرعت باد ،چگـالی تـوان بـاد و پیوسـتگی بـاد) شـرای مطلـوبتر و
بهینهتری را برای ساخت نیروگاههای بادی در مقایسه با سایر معیارها و زیرمعیارها دارد ،اما با توجه به پوشش اراضی این
بخشها که جنگلهای با تراکم باال میباشد ،احداث نیروگاه بادی در آنها توصیه نمیشود .بخشهای شمالی و منطبـق
بر پهنههای ساحلی و جلگهای استان (به استثنای محدوده ساحلی امیرآباد) نیز با توجه بـه فـراهم نبـودن شـرای آسـتانه
حداقلی معیارهای فنی باد برای به حرکت درآوردن توربینهای بادی ،مکانهای مناسبی جهت استقرار نیروگاه نیستند.
مکانیابی پهنههای استقرار نیروگاه بادی با روش ANP

مراحل پیادهسازی این مدل را میتوان در  1گام خالصه نمود :پایهریزی مـدل و سـاختار مسـئله ،مـاتریس مقایسـههای
زوجی و برآورد وزن نسبی ،تشکیل سوپر ماتریس اولیه ،تشکیل سوپر مـاتریس وزنـی ،محاسـبه بـردار وزنـی عمـومی و
محاسبه وزن نهایی معیارها (شکل .)01
جدول  3وزن نسبی حاصل از مدل  ANPدر مقایسه معیارها و زیرمعیارهـای بـه کـار گرفتهشـده در مکانیـابی اسـتقرار
نیروگاههای بادی در سطح استان مازندران را نشان میدهد .با توجه به ایـن جـدول ،سـرعت بـاد بـا وزن نسـبی 1/133
مهمترین زیر معیار اقلیمی ،فاصله از فرودگاه با وزن نسبی  1/255مهمترین زیر معیار اقتصادی ،فاصـله از شـهر بـا وزن
نسبی  1/511مهمترین زیر معیار محیطی  -اجتماعی و ارتفاع با وزن نسبی  1/117مهمتـرین زیـر معیـار توپـوگرافی در
تهیه نقشه مکانیابی هدف میباشند .وزنهای نسبی حاصل از مدل فرآیند تحلیل شبکه همچنین نشان میدهد که تأثیر
معیار اقلیمی با وزن نسبی  1/213نسبت به سه معیار دیگر در تهیه نقشه پهنهبندی بیشتر میباشد .معیارهای توپوگرافی
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با وزن نسبی  ،1/51اقتصادی با وزن نسبی  1/000و محیطی  -اجتماعی با وزن نسبی  1/111در ردههای دوم تا چهـارم
اثرگذاری بر تهیه نقشه پهنههای بهینه استقرار نیروگاههای بادی در سطح استان مازندران قرارگرفتهاند.

شکل شماره  .14ساختار اجرای مدل فرآیند تحلیل شبکه برای پهنهبندی مکانهای بهینه استقرار نیروگاه بادی در استان
مازندران
جدول شماره  .3وزن نسبی حاصل از مدل  ANPدر مقایسه معیارها و زیرمعیارهای به کار گرفتهشده در مکانیابی استقرار
نیروگاههای بادی در سطح استان مازندران
ردیف
0
5
3
1
2
1
7
1
3
01
00
05
03
01
02
01
07
01
03
51
50

معیار

وزن ANP

اقلیمی

1/213

اقتصادی

1/000

محیطی  -اجتماعی

1/111

توپوگرافی

1/51

زیر معیار
سرعت باد
چگالی انرژی باد
پیوستگی باد
فاصله از فرودگاه
نزدیکی به خطوط انتقال نیرو
فاصله از راهآهن
فاصله از راه
فاصله از معدن
فاصله از سایتهای تاریخی
فاصله از شهر
فاصله از روستا
کاربری اراضی
فاصله از مراکز صنعتی
فاصله از مناطق نمونه گردشگری
فاصله از سایتهای گردشگری
فاصله از گسل
مناطق حفاظتشده
فاصله از تاالب
فاصله از رودخانه
ارتفاع
شیب

وزن ANP
1/133
1/031
1/300
1/255
1/527
1/011
1/175
1/11
1/113
1/511
1/011
1/523
1/113
1/133
1/1517
1/120
1/010
1/101
1/100
1/117
1/333

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،2تابستان 1401

222

محاسبه وزن معیار شاخصهای چهارگانه موردبررسی با فرآیند تحلیل شبکه ،امکان همپوشانی آنها و تهیه نقشه
مکانیابی استقرار نیروگاههای بادی را در سطح استان مازندران فراهم آورد .این همپوشانی بر طبق رابطه  5انجام شده
که شکل عمومی معادله تلفیق چهار شاخص را بیان میکند .با انجام این کار ،نقشه نهایی تعیین مکانهای بهینه استقرار
نیروگاه بادی در استان مازندران با استفاده از مدل  ANPبهدستآمده آمد که در شکل  02نشان دادهشده است.
رابطه )5

مکان بهینه استقرار نیروگاه بادی = (اقلیم×(+)1/213توپوگرافی×(+)1/51اقتصاد×(+)1/000محیطی-اجتماعی×)1/111

با توجه به نقشه پهنهبندی حاصل از مدل  ANPهمانند نقشه  ،AHPقسمتهای غربی شهرستان نور ،قسمتهای
شمالی شهرستان های سوادکوه ،ساری ،نکا و بهشهر ،نوار مرکزی شهرستان بابل به همراه نوار مرکزی و قسمتهای
شمالی شهرستان آمل ،از پهنههای مناسبتری نسبت به سایر قسمتهای استان مازندران به جهت استقرار یا ساخت
نیروگاههای بادی برخوردار هستند .این در حالی است که در گستره سرزمینی تمامی شهرستانهای منتهی به ارتفاعات
البرز (بخشهای جنوبی) ،اگرچه وضعیت معیار اقلیمی و زیرشاخصهای آن (سرعت باد ،چگالی توان باد و پیوستگی باد)
شرای مطلوبتر و بهینهتری را برای ساخت نیروگاههای بادی در مقایسه با سایر معیارها و زیرمعیارها دارد ،اما با توجه به
پوشش اراضی این بخشها که جنگلهای با تراکم باال میباشد ،احداث نیروگاه بادی در آنها توصیه نمیشود.
بخشهای شمالی و منطبق بر پهنههای ساحلی و جلگهای استان (بهاستثنای محدوده ساحلی امیرآباد) نیز با توجه به
فراهم نبودن شرای آستانه حداقلی معیارهای فنی باد برای به حرکت درآوردن توربینهای بادی ،مکانهای مناسبی
جهت استقرار نیروگاه نیستند.

شکل شماره  .15نقشه پهنهبندی مکانهای استقرار نیروگاه بادی در سطح استان مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه

نتیجهگیری
با توجه به نقشه پهنهبندی حاصل از مدل  ANPهمانند نقشه  ،AHPقسـمتهای غربـی شهرسـتان نـور ،قسـمتهای
شمالی شهرستان های سوادکوه ،ساری ،نکا و بهشهر ،نوار مرکزی شهرستان بابل به همـراه نـوار مرکـزی و قسـمتهای
شمالی شهرستان آمل ،از پهنههای مناسبتری نسبت به سایر قسمتهای استان مازندران به جهـت اسـتقرار یـا سـاخت
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البرز (بخشهای جنوبی) ،اگرچه وضعیت معیار اقلیمی و زیرشاخصهای آن (سرعت باد ،چگالی توان باد و پیوستگی بـاد)
شرای مطلوبتر و بهینهتری را برای ساخت نیروگاههای بادی در مقایسه با سایر معیارها و زیرمعیارها دارد ،اما با توجه به
پوشش اراضی این بخشها که جنگلهای با تـراکم بـاال میباشـد ،احـداث نیروگـاه بـادی در آنهـا توصـیه نمیشـود.
بخشهای شمالی و منطبق بر پهنههای ساحلی و جلگهای استان (بهاستثنای محدوده ساحلی امیرآباد) نیـز بـا توجـه بـه
فراهم نبودن شرای آستانه حداقلی معیارهای فنی باد برای به حرکـت درآوردن توربینهـای بـادی ،مکانهـای مناسـبی
جهت استقرار نیروگاه نیستند .در مکانیابی استقرار نیروگاههای بادی در سطح استان سـرعت بـاد بـا وزن نسـبی 1/133
مهمترین زیر معیار اقلیمی ،فاصله از فرودگاه با وزن نسبی  1/255مهمترین زیر معیار اقتصادی ،فاصـله از شـهر بـا وزن
نسبی  1/511مهمترین زیر معیار محیطی  -اجتماعی و ارتفاع با وزن نسبی  1/117مهمتـرین زیـر معیـار توپـوگرافی در
تهیه نقشه مکانیابی هدف میباشند .وزنهای نسبی حاصل از مدل فرآیند تحلیل شبکه همچنین نشان میدهد که تأثیر
معیار اقلیمی با وزن نسبی  1/213نسبت به سه معیار دیگر در تهیه نقشه پهنهبندی بیشتر میباشد .معیارهای توپوگرافی
با وزن نسبی  ،1/51اقتصادی با وزن نسبی  1/000و محیطی  -اجتماعی با وزن نسبی  1/111در ردههای دوم تا چهـارم
اثرگذاری بر تهیه نقشه پهنههای بهینه استقرار نیروگاههای بادی در سطح استان مازندران قرارگرفتهاند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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