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ـ  (بادي هاينيروگاه احداث مكانيابي در جغرافيايي اطالعات سيستم كاربرد : مـوردي  ةمطالع
  )خوزستان استان

   3برنا رضا، 2مرشدي جعفر، *1بزرگ دشت پور اصغري اسماء
 

 اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه طبيعي، جغرافياي ارشد كارشناس دانشجوي. 1
 شوشتر واحد اسالمي آزاد دانشگاه ازي،شهرس گروه استاديار. 3
  اهواز واحد اسالمي آزاد دانشگاه جغرافيا، گروه استاديار. 4
  
  

 
  مشخصات مقاله

 
  :پيشينه مقاله

  1390  تير17 :دريافت
  1390 آبان 29: پذيرش

 1390 دي 5: دسترسي اينترنتي

 
 :هاي كليديواژه

  مكانيابي
 بادي هاي نيروگاه

  فياييجغرا اطالعات سيستم
  مراتبي سلسله تحليل فرآيند

 

   چكيده
 

 در زيـادي  تأثير كه باشدمي آن از استفاده محل تعيين بادي انرژي از استفاده در مسائل مهمترين از يكي
 جغرافيـا،  اقليم، عامل نقش تعيين تحقيق، اين از هدف. دارد بادي برق توليد وسايل و تجهيزات كارآيي

 هـاي نيروگـاه  احـداث  براي مناسب مكان تعيين در شناسي زمين و محيطي زيست اجتماعي، -اقتصادي
 نقـشه  و محـدوديت  نقشه فاكتورها اين متفاوت  تأثير و نقش اساس بر. است خوزستان استان در بادي

 در مراتبـي  سلـسله  تحليل فرآيند روش با ها گزينه و ارهايرمعيز معيارها، وزن. گرديد تهيه موثر عوامل
 تلفيق و فضايي تحليل و مدلسازي براي GIS افزار  نرم محيط از و گرديد تعيين EC2000 ارافز نرم محيط

 اسـتان  شـمال  و غـرب  غربـي،  جنـوب  جنـوبي،  منـاطق  كه دهد مي نشان نتايج. شد استفاده اطالعات
  .هستند بادي هاي نيروگاه احداث جهت ها مكان بهترين خوزستان

  

 
 
 
 
 
 
 

 

*مكاتبات مسئولالكترونيكي  پست : a.asgharipoor1362@yahoo.com 
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  مقدمه
هاي تجدیدپذیر از  انرژي باد به عنوان یکی از انواع انرژي

   وده و بشر همواره بهدیرباز ذهن بشر را به خود معطوف نم
هاي بادي با توجه  نیروگاه. از این انرژي بوده استفکر استفاده 

زیست  محیط به هزینه پایین تولید برق و همچنین سازگاري با
دار بوده و در چند سال گذشته از جمله منابع انرژي پرطرف

         مطالعات جمله از. )11( رشد بسیار خوبی داشته است
 به توان  میي باديها روگاهی نیابی نه مکانیزم در شده انجام

 با بکارگیري )13 (همکاران و بنویی: نمود اشاره زیر مطالعات
GISگیري چند معیاره و فرآیند تحلیل  به همراه ترکیب تصمیم
در هاي بادي بزرگ  توربین مکانیابی، (AHP)له مراتبیسلس

اند   به این نتیجه رسیدهقرار داده اند، و یبررسمورد لند را یتا
 پذیر براي نصب توربین مناطق امکاناز که ساحل شرقی تایلند 

 شامل روش تعاملی مطالعه این )12 (باززي. باشد میهاي بادي 
اده از سیستم اطالعات طراحی مزارع باد براي لبنان با استف

  معیارهایی که در این روش مورد توجه. باشد جغرافیایی می
هاي باد، مناطق شهري، نوع توربین  گیرد مانند داده قرار می

 ه بادر نتیج. هاي بادي است مورد استفاده و فاصله بین توربین
توان  مشخص شد که می، توجه به مطالعات صورت گرفته

 ن در یهمچن .ر لبنان احداث نمودتعدادي توربین بادي د
 سیستم يریبا بکارگ )27(سلواوینایاگوم ، گری ديامطالعه

هاي  سنجش از دور به شناسایی مکان اطالعات جغرافیایی و
آندامان و  هاي بادي در جزایر مناسب جهت احداث آسیاب

در نتیجه مشخص شد، که جزایر .  استپرداخته شده نیکوبار
از پتانسیل باالي انرژي باد برخوردارند و و نیکوبار  آندامان

 .هاي بادي از شرایط مناسبی برخوردارند براي احداث آسیاب
بر مبناي تحقیقات انجام شده در  )1( و همکاران آقاابراهیمی

از  انرژي باد، هاي اخیر و با توجه به تاریخچه استفاده از سال
 بادي هاي سنجی احداث نیروگاه براي امکان GISافزار  نرم

 سپس استان خراسان جنوبی به عنوان یک  .استفاده گردید
ي آزمایشی مورد مطالعه قرار گرفته و در مورد نقاطی از  نمونه

دارد  ها وجود نصب نیروگاه بادي در آن این استان که قابلیت
 به بیان روشی )11 (نوراللهی و همکاران .بحث شده است

سیستم  با استفاده از ي،کاربردي براي پتانسیل سنجی منابع باد
اطالعات جغرافیایی و با در نظر گرفتن معیارهاي انتخاب 

معیارهاي مورد نظر شامل معیارهاي . پردازند مزارع بادي می
نتایج . باشند فنی، زیست محیطی، اقتصادي و جغرافیایی می
جهت تولید  حاصل از این پروژه، پتانسیل سنجی مناطق مساعد

هاي بزرگ با توجه به  راي توربینبرق از انرژي بادي ب
در . باشد  اي باختر می استانداردهاي بین المللی، در برق منطقه

 GIS استفاده با تحقیقی در )10 (ی، نصرالهيگریمطالعه د
کشور براي  بندي مناطق مختلفلویتواي جامع براي امطالعه

  نتایج به.پرداخته استهاي بادي  استفاده از تجهیزات و نیروگاه
باالي شهرهاي  دست آمده از این تحقیق نشانگر پتانسیل

 هاي منجیل، خور، بیرجند، زابل و سبزوار براي احداث نیروگاه
   .باشد بادي می

دستیابی به فاکتورهاي الزم جهت ن مطالعه یاز اهدف 
هاي بادي در استان خوزستان  هاي مناسب نیروگاه انتخاب محل

یه سیستم اطالعات جغرافیایی، معیارهایی بر پاۀ منظور ارائ به
 هاي بادي، استفاده از این معیارها درانتخاب مکانی نیروگاه

  . باشد ها میآن محدوده مطالعاتی و ارزیابی تأثیر
  

  ها مواد و روش
  مطالعه  موردۀمنطق

 کیلومتر مربع، 64746بالغ بر استان خوزستان با مساحتی 
در  استان این .غربی ایران استجنوب ترین استان در  وسیع

  و عرض جغرافیاییº50 39′ تاº47 42′ طول جغرافیایی
′58 º2958′  تا º32 1شکل ( است واقع گردیده.( 

 
  روش تحقیق

 کارشناسان، معیارهاي نظر به توجه ابتدا با مقاله این در
 -اقتصادي جغرافیایی، اقلیمی، معیارهاي شامل که اصلی

 مشخص و باشند، یم شناسی زمین و زیست محیطی اجتماعی،
 .گردید معیار مشخص هر براي هاگزینه و زیرمعیارها سپس

مکانیابی  در نیاز مورد فاکتورهاي و معیارها تعیین از پس
 معیارها مراتبی نمودار سلسله ها، محدودیت اعمال نیروگاه و

 به زوجی مقایسه هاي ماتریس در معیارها سپس .شدند ساخته
 معیار هر وزن و شده قایسهیکدیگر م با دو به دو صورت
 معیار آن به اولویت حسب میزان ر بدیگر معیار به نسبت

 کارشناسی نظر اساس دهی بر نمره. است شده داده اختصاص
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 .است شده اعمال پرسشنامه طریق از زیربط کارشناسان توسط
 در معیارها درخت زوجی، مقایسه هاي ماتریس تکمیل از پس
 وارد اعمال شده نمرات سپس ه،شد تشکیل EC2000افزار نرم
 نهایی وزن همچنین نسبی و شده و وزن EC2000 افزار نرم

(Overall Priority) اهمیت حاصلضرب از مجموع که معیار هر 
آید، بدست  ها بدست می زیرمعیارها در وزن گزینهو  معیارها

 در حين مقايسه زوجي برا هر مجموعه، تجزيه .آورده شدند
 EC2000 نرم افزار  به وسيلهرخ ناسازگارميزان نو تحليل 

 AHPها بر اساس مدل  وزن پس از محاسبه .پذيرد صورت مي
به  GISهاي نرم افزار  از قابلیتاطالعاتی، هاي  الیهو تهیه 

ها استفاده شد، و در نهایت  شانی نقشههمپومنظور تلفیق و 
هاي بادي تهیه  هاي مناسب جهت احداث نیروگاه نقشه مکان

 شده آورده تحقیق انجام مراحل نمودار 2 شکل در. یدگرد

عوامل محدود کننده و میزان حداقل و حداکثر فاصله از . است
این . آورده شده است 3 تا 1هر یک از معیارها در جدول 

مقادیر با در نظر گرفتن اصول فنی، اقتصادي و عملیاتی و با 
لمللی و با استفاده از برآوردها و استانداردهاي ملی و بین ا

بیشترین توجهات به معیارهاي بیان شده در این مقاله، تعیین 
  .اندگردیده

 

 
   منطقه مورد مطالعهییای جغرافموقعیت. 1شکل

  

  
  نمودار مراحل تحقیق. 2شکل
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  عوامل محدود کننده، حداقل و حداکثر فاصله از معیارهاي مورد بررسی. 1جدول
  منابع (m)حداکثر فاصله (m)فاصله حداقل   جزئیات عامل  کالس عامل  ردیف

  پناهگاه حیات وحش
  منطقه حفاظت شده

  
1  

  

  
  فاصله از مناطق حفاظت شده

  منطقه شکار ممنوع

  
2000  

  
-  

 
)18(  

  )2(  10000  2000  -  هاي زلزلهفاصله از کانون  2
  )2(  10000  1000  -  هافاصله از گسل  3
  )13(  -  1000  -  فاصله از رودخانه  4
  )29 و 18 ،13(  10000  1000  -  هاي ارتباطیفاصله از راه  5
  )29  و25(  -  2000  -  فاصله از شهرها  6
  )29 و 25(  -  1000  -  فاصله از روستاها  7

 
  ) 11(حداقل و حداکثر سرعت باد از نظر فنی و اقتصادي . 2جدول

  منابع حداکثر حداقل  کالس عامل  ردیف
  )IEC    (m/s)3 - )16د مطابق با استاندارد سرعت باد از نظر فنی توربین با  1
  )IEC -    (m/s)6   )20سرعت باد از نظر فنی مطابق با استاندارد  2

  
  )11 (حداکثر ارتفاع و شیب مجاز. 3جدول    

  منابع حداکثر  کالس عامل  ردیف
1  
2  

  شیب
  ارتفاع از سطح دریا

10% 

  متر2000

)18(  
)6(  

  
  )AHP( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 سیستم ترین جامع از یکی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 که است معیاره چند هاي گیريتصمیم براي شده طراحی هاي

  مطرح1980سال  در ساعتی ال توماس بار توسط اولین براي

 صورت  به را مسئله کردن فرموله امکان تکنیک این ).25( شد
 گرفتن رنظ در امکان همچنین و کند می فراهم مراتبی سلسله

 این. دارد مسائل حل در را کیفی و کمی مختلف معیارهاي
 و داده دخالت گیريتصمیم در را مختلف هايگزینه فرآیند
 دارد را زیرمعیارها  و معیارها روي حساسیت تحلیل امکان

 که شده، نهاده بنا زوجی مقایسه مبناي بر این بر عالوه ).20(

 میزان همچنین. نماید می تسهیل را محاسبات قضاوت و
 مزایاي از که دهدمی نشان را تصمیم و ناسازگاري سازگاري

  ).9 و 7( باشد می معیاره چند گیريتصمیم در این تکنیک ممتاز

  
 روش پردازش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 مراتبیایجاد ساختار سلسله 
هدف  گیريدر ایجاد درخت سلسله مراتب تصمیم

ها،  شامل هدفگیري مشخص کردن چهار سطح تصمیم
تبدیل موضوع یا ). 15 (استها  معیارها، زیرمعیارها و گزینه

ترین ساختاري سلسله مراتبی، مهم مسئله مورد بررسی به
). 16 (شود قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محسوب می

     ییمراتبی، شناسا سلسله تحلیل فرآیندهدف استفاده از 
ها با در نظر  نهین رتبه گزیین تعی و همچنح مرجيها نهیگز

  .)3شکل ( است يریگ میتصم يارهایه معیگرفتن همزمان کل
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 هاي بادي نیروگاه احداث مناسب هاي مکان بندي اولویت براي شده تشکیل گیري تصمیم درخت. 3شکل

  
 تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها

در هر بعد از ایجاد ساختار سلسله مراتبی، اولویت عناصر 
  ضریب اهمیت محاسبهبراي  ).25( گرددسطح تعیین می

روش : شامل معیارها و زیرمعیارها، چند روش وجود دارد که
بردار  روش حداقل مربعات، روش حداقل مربعات لگاریتمی،

 ویژه روشی بردار  روش).26( هاي تفریقی ویژه و روش
 ۀسمقای ماتریس یک از پارامترها وزن به رسیدن در متداول
دو و زیرمعیارها در این روش، معیارها ). 30و 21(است  زوجی

 اهمیت هر معیار، ۀدرج شوند و به دو با یکدیگر مقایسه می

توان از  براي این کار، می. شود نسبت به دیگري مشخص می
. توسط ساعتی استفاده کرد یک روش استاندارد ارائه شده

، یک زوجی ۀروش کار به این ترتیب است که، به هر مقایس
اعداد مقایسات  4در جدول . شود  نسبت داده می9 تا 1عدد از 
ها را  دهی، باید وزن  از وزنقبل . مشخص شده استزوجی

هاي توان از روشبه منظور نرمالیزه کردن، می. نرمالیزه کرد
جهت وزن دهی ،  مقایسۀ زوجیدر مدل. مختلفی استفاده کرد

   ي همان ستون استفاده ها از تقسیم هر وزن بر مجموع وزن
 .)16 (شودمی

  )14(ی  ساعتیی تا9ف ی بر اساس طAHPدر روش دهی  ستم نمرهیس. 4جدول
 ارزش نظري بر مبناي مقایسه بین دو معیار ارزش عددي معادل ارزش نظري

1  
3  
5  
7  
9  

2 ،4 ،6 ،8 

  داراي ارزش یکسان و برابر
  .ارزش یکی نسبت به دیگري کمی بیشتر است

  .کی نسبت به دیگري بیشتر استارزش ی
  .ارزش یکی نسبت به دیگري مسلماً بیشتر است
  .ارزش یکی نسبت به دیگري مطلقاً بیشتر است

 هاي بینابی ارزش
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پس از تعیین معیارها و فاکتورهاي مورد نیاز در قالب 
معیارها سپس  ،)3شکل (درخت سلسله مراتب تصمیم گیري 

صورت دو به دو با یکدیگر هاي مقایسه زوجی به  در ماتریس
مقایسه شده و وزن هر معیار نسبت به معیار دیگر بر حسب 

 دهی بر نمره. میزان اولویت به آن معیار اختصاص داده شد
 طریق از زیربط کارشناسان توسط کارشناسی نظر اساس

 مقایسه هاي ماتریس تکمیل از پس. تعیین گردید پرسشنامه
  .گردید تشکیل  EC2000زاراف نرم در معیارها درخت زوجی،
  

 تعیین ضریب اهمیت گزینه ها
 اهمیت معیارها و زیرمعیارها، بعد از تعیین ضرایب

ارجحیت هر یک از . تعیین گردیدها  ضریب اهمیت گزینه
ها در ارتباط با هر یک از زیرمعیارها و اگر معیاري،  گزینه

ضاوت زیرمعیار نداشته باشد مستقیماً با خود آن معیار، مورد ق
  زوجیها بر مبناي مقایسه قضاوت ).15 (گرفتو داوري قرار 

 و نتیجه در فته کمیتی ساعتی صورت پذیر9و بر اساس مقیاس 
 و از گردیدها ثبت  ا گزینهی معیارها، زوجیماتریس مقایسه 

ها،  هاي این ماتریس ردیفمیانگین هندسی طریق نرمالیزه کردن 
   ).15 (دتعیین گردیضرایب اهمیت مورد نظر 

 

 ها تعیین امتیاز نهایی گزینه
هر یک از » امتیاز نهایی«از تلفیق ضرایب اهمیت مزبور، 

اصل ترکیب سلسله «براي این کار از . ها تعیین شد گزینه
با در نظر » بردار اولویت« یک ساعتی که منجر به» مراتبی

استفاده  ،ها در تمامی سطوح سلسله مراتبی گرفتن همه قضاوت
 ).24(شد 

 ]1[   
 

 gijww i

m

i
k

n

k




11

  .j  امتیاز نهایی گزینه

wاین رابطه که در  kضریب اهمیت معیار  Wi ,K  ضریب
به  i در ارتباط با زیر معیار j امتیاز گزینه gij, iاهمیت زیر معیار

در ) معیارها(تر از ضرب هر یک از پارامترها   عبارت ساده
 به آن و از ضرب عدد به دست آمده در امتیاز زیرمعیار مربوط

 آید  دست میه ها ب  گزینه مربوطه، امتیاز نهایی هر یک از گزینه
)22.(  

  
 ها بررسی سازگاري در قضاوت

هاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، امکان  یکی از مزیت
هاي انجام شده براي تعیین  بررسی سازگاري در قضاوت

 که ساعتی مکانیزمی .رمعیارهاستزی ضریب اهمیت معیارها و
ها در نظر گرفته است،  براي بررسی سازگاري در قضاوت

که از  .است (Incompability Ratio) ضریب ناسازگاري ۀمحاسب
 به شاخص تصادفی بودن (I.I)تقسیم شاخص ناسازگاري 

(R.I) چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوي . شود حاصل می
ها مورد قبول است وگرنه باید  وتسازگاري در قضا.  باشد1/0

 (I.I)شاخص ناسازگاري  ).25( ها تجدید نظر شود در قضاوت
     ):25 و9 ،7 ( تعیین گردید2از رابطۀ 

بــراي محاســبه نــرخ ناســارگاري نیــز در ابتــدا شــاخص 
 . محاسبه گردید2 از رابطۀ )I.I(ناسازگاري 

]2[                  
1n

n-λI.I max


 

 max و A تعداد معیارها یا ابعاد مـاتریس        nین رابطه   در ا 

 از  )I.R(نرخ ناساگاري   .  است Aبزرگترین مقدار ویژه ماتریس     
 ).25( تعیین گردید 3رابطۀ 

 ]3[                    
I.R
I.I  C.R  

 بعدي مطابق nمقادیر این شاخص براي ماتریس هاي 
 باشد 1/0ر کمتر از  اگCRنرخ ناسازگاري  . است5جدول 

توان نتیجه گرفت که سطح مطلوبی از سازگاري در  می
مقایسات زوجی وجود داشته است و در غیر این صورت این 

 .باشد نرخ نشان دهنده قضاوت ناسازگاري می

  )15( n براي ماتریس مقایسۀ با ابعاد )IR(هاي تصادفی  شاخص ناسازگاري براي ماتریس. 5جدول
n 1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  
RI 0 0 58/0 9/0 12/1 24/1 32/1 41/1 45/1  45/1  
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   نتایج
  ها  تعیین ضریب اهمیت معیارها و گزینه

 و زیرمعیارهاي  معیارها زوجیۀمقایس 11 تا 6جدول 
 .دهد بادي را نشان می هاي یابی احداث نیروگاه  در مکانمؤثر

یت معیار اهم در جدول فوق، اعداد نمایش داده شده، بر اساس

مقدار هر عدد . اند  ردیف افقی نسبت به معیار ردیف عمودي
 و بر اساس معیار ساعتی تعیین 4نیز با توجه به مقادیر جدول 

و نمودار وزن محاسبه شده معیارها  9  تا4شکل در . شده است
 .آورده شده است Expert Choice در نرم افزارزیرمعیارها 

 
  اي الیه هاي اصلی در مکان یابی احداث نیروگاه هاي باديمقایسه زوجی معیاره. 6جدول

  وزن  زمین شناسی  زیست محیطی   اجتماعی-اقتصادي  جغرافیایی  اقلیم  یابی معیارهاي مکان
  581/0  7/0  7/0  7/0  5/0  1  اقلیم

  185/0  3/0  3/0  3/0  1  -  جغرافیایی
  114/0  3/0  3/0  1  -  -   اجتماعی-اقتصادي

  073/0  3/0  1  -  -  -  زیست محیطی
  047/0  1  -  -  -  -  زمین شناسی

 
  

  
  Expert Choice نمودار وزن محاسبه شده معیارها در نرم افزار . 4شکل

 
  

  مقایسه زوجی زیرمعیارهاي، معیار اقلیمی. 7جدول
 وزن دما فشار     سرعت باد غالب   سرعت باد زیرمعیارهاي اقلیمی

 549/0 5/0 5/0 3/0 1 سرعت باد
 248/0 3/0 3/0 1 - سرعت باد غالب

 129/0 3/0 1 - - فشار
 074/0 1 - - - دما

 
 
  

  
 Expert Choice  در نرم افزار ي اقلیمیمعیارهازیرنمودار وزن محاسبه شده . 5شکل
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  مقایسه زوجی زیرمعیارهاي جغرافیایی. 8جدول
 وزن  شیب ارتفاع از سطح دریا زیرمعیارهاي جغرافیایی

 750/0  3/0 1 ارتفاع از سطح دریا
 250/0  1 - شیب

 
  

  
 Expert Choice  در نرم افزار زیرمعیارهاي جغرافیایینمودار وزن محاسبه شده . 6شکل

 
  

   اجتماعی-مقایسه زوجی زیرمعیارهاي اقتصادي. 9جدول
 وزن فاصله از روستاها شهرها فاصله از هاي ارتباطیفاصله از راه  اجتماعی-زیرمعیارهاي اقتصادي

 594/0 3/0 3/0 1 راه هاي ارتباطیفاصله از 
 249/0 2/0 1 - فاصله از شهرها
  157/0 1 - - فاصله از روستاها

 
  

  
 Expert Choice  در نرم افزار  اجتماعی-زیرمعیارهاي اقتصادينمودار وزن محاسبه شده . 7شکل

 
  

  مقایسه زوجی زیرمعیارهاي زیست محیطی .10جدول
 وزن هافاصله از رودخانه کاربري اراضی  از مناطق حفاظت شدهفاصله  زیرمعیارهاي زیست محیطی

 594/0 3/0 3/0 1 فاصله از مناطق حفاظت شده

 247/0  2/0 1 - کاربري اراضی

 157/0 1 - - هافاصله از رودخانه

  

  
 Expert Choice  در نرم افزار زیرمعیارهاي زیست محیطینمودار وزن محاسبه شده . 8شکل
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  زمین شناسیمقایسه زوجی زیرمعیارهاي  .11جدول
  وزن  ها فاصله از گسل  هاي زلزله فاصله از کانون  زیرمعیارهاي زمین شناسی

  750/0  3/0  1  هاي زلزله فاصله از کانون
  250/0  1  -  ها فاصله از گسل

 
  
 

 

  
 Expert Choice  در نرم افزار زیرمعیارهاي زمین شناسینمودار وزن محاسبه شده . 9شکل

 
  
  

نسبت  را زیرمعیارها طبقات و حساسیت تحلیل ،10شکل
 بر معیارها نمودار این در. دهد می نشان اصلی معیارهاي به

 محور عمودي روي بر طبقات و زیرمعیارها و افقی محور روي

 عمودي خط با زیرمعیارها خطوط تقاطع. اندشده داده نشان

 نشان معیارآن  مورد در را معیار زیر هر وزن معیارها، به مربوط

 نمودار به توجه اقلیم با معیار ،10 شکل به  توجهبا). 8( دهد می

 .باشد نسبت به دیگر معیارها داراي اهمیت بیشتري می ايمیله

  
  

  
  کارآیی اساس بر شده انجام حساسیت تحلیل. 10شکل

  
      را نشان و وزن نهایی ها  مقایسه زوجی گزینه،12جدول

آن با هاي  حله، براي هر زیرمعیار، گزینهدر این مر. دهد می
  .شوند می یکدیگر مقایسه
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 (AHP)بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی   و وزن نهاییها گزینه محاسبه وزن. 12جدول

وزن   ها گزینه  زیرمعیارها
  نسبی

 وزن
  نهایی

  وزن  ها گزینه  زیرمعیارها
  نسبی

وزن 
  نهایی

3-1  052/0  017/0  2-0  099/0  003/0  
4-3  109/0  035/0  5-2  521/0  015/0  
5-4  220/0  070/0  8-5  259/0  007/0  

  
  سرعت باد

7-5  619/0  197/0  

  
  شهرها اصله ازف

8 >  121/0  003/0  
8-6  052/0  007/0  1-0  101/0  002/0  
9-8  109/0  016/0  4-1  483/0  009/0  
10 -9  220/0  032/0  7-4  276/0  005/0  

  
  سرعت باد غالب

12 -10  619/0  089/0  

  
  فاصله از روستاها

7 >  141/0  003/0  
957-918  076/0  006/0  2-0  081/0  004/0  
982-957  107/0  008/0  4-2  115/0  005/0  
996-982  208/0  016/0  6-4  249/0  011/0  

  
  فشار

1009-996  609/0  046/0  

  
فاصله از مناطق 

  حفاظت شده
6 >  556/0  024/0  

  010/0  553/0  اراضی کشاورزي  004/0  082/0  23- 24
  005/0  265/0  مراتع و اراضی جنگلی  005/0  142/0  24- 25
  002/0  088/0  دریاچه، تاالب، اراضی باتالقی  011/0  256/0  25- 26

  
  
  دما

27 -26  583/0  023/0  

  
  کاربري اراضی

  002/0  093/0  اراضی صخره اي، بایر، شن هاي روان
500-0  176/0  024/0  1-0  081/0  001/0  
1000-500  247/0  034/0  3-1  115/0  001/0  
2000-1000  483/0  067/0  5-3  249/0  003/0  

  
 از سطح ارتفاع

  دریا
2000 >  094/0  013/0  

  
  ها فاصله از رودخانه

5 >  556/0  006/0  
5-0  544/0  025/0  2-0  082/0  003/0  
10 -5  271/0  013/0  7-2  124/0  004/0  
15 -10  122/0  006/0  10 -7  256/0  009/0  

  
  شیب

15 >  064/0  003/0  

  
هاي  فاصله از کانون

  زلزله
10 >  538/0  019/0  

1-0  544/0  037/0  1-0  068/0  001/0  
3-1  271/0  018/0  6-1  125/0  001/0  
5-3  122/0  008/0  10 -6  260/0  003/0  

  
هاي  فاصله از راه
  ارتباطی

5 >  064/0  004/0  

  
  ها فاصله از گسل

10 >  547/0  006/0  
  

زیرمعیارها و  از معیارها، هر کدام وزن محاسبه از بعد
هاي  مکانیابی احداث نیروگاه براي نیاز مورد هاي  نقشه،ها گزینه

 هاي گزینه زیرمعیارها و به توجه با مطالعه مورد منطقه بادي در

 معیارهاي هنقش 29 تا 11 شکل  در.گردید تهیه گیري، تصمیم

 معیار آورده هر تفکیک به هاي بادي یابی نیروگاه مکان مؤثر در

   .است شده
بندي  کالس طبقه4نقشه سرعت باد به  :سرعت باد

چهارم با سرعت باد   کالس.گردید و به هر طبقه وزنی داده شد
 1-3 و کالس اول با سرعت باد 197/0 نات بیشترین وزن 7-5

  .است  را به خود اختصاص داده017/0نات کمترین وزن 
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 بندي سرعت بادنقشه طبقه. 11شکل

  
 بندي سرعت باد غالبنقشه طبقه. 12شکل

  
کالس اول با ، 12 شکلبا توجه به  :رعت باد غالبس

 و کالس چهارم با 007/0 نات کمترین وزن 6-8سرعت 
 را به خود اختصاص 089/0 نات بیشترین وزن 10-12سرعت 

  .داده است
با توجه به . بندي شد  طبقه کالس4نقشه فشار در  :فشار

 را دارد و کالس 046/0، کالس چهارم بیشترین وزن 12 جدول

شکل  ( را به خود اختصاص داده است006/0 اول کمترین وزن
13.(  

کالس چهارم بیشترین وزن ، 14 با توجه به شکل :دما
  را به خود004/0 را دارد و کالس اول کمترین وزن 023/0

  .اختصاص داده است

  

    
  نقشه طبقه بندي دما. 14شکل  بندي فشارنقشه طبقه. 13شکل

  
 طبقه تقسیم چهارنقشه ارتفاع به  :ارتفاع از سطح دریا

 متر 1000-2000 وزن در طبقه سوم با ارتفاع بیشترینشده، 
قرار دارد، و کمترین وزن در طبقه چهارم با ارتفاع باالتر از 

  .)12جدول  ( متر قرار گرفته است2000

، طبقه اول با 12 و جدول 16 شکلتوجه به با  :شیب
 را به خود اختصاص 025/0 بیشترین وزن  درصد0-5شیب 

 درصد 15داده و کمترین وزن در طبقه چهارم با شیب باالي 
  . قرار گرفته است003/0
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  شیب بندي طبقه نقشه. 16شکل  نقشه طبقه بندي ارتفاع. 15شکل

  
 

ــله از راه ــاي ار فاص ــاطیه ــا در  راه :تب ــل ه  0-1فواص
  کیلـومتر طبقـه  5 کیلومتر و بـاالي  3-5 کیلومتر،   1-3کیلومتر،  

 و  037/0بیـشترین وزن بـه کـالس اول بـا وزن            . شـدند  بندي
 اختـصاص داده  004/0 کمترین وزن به کالس چهـارم بـا وزن        

  .)17شکل  (شد
  کـالس   4 بـه    شـهرها فاصـله از     نقشه   :فاصله از شهرها   

 2-5،   کیلومـتر 0-2: ن فواـصل عبارتـند از   ای.  شد ديـبن هـطبق
شـکل  با توجه بـه  .  کیلومتر 8 کیلومتر و باالتر از      5-8کیلومتر،  

، وزن بیـشتري را بـه خـود    شـهرها  کیلومتر به   2-5فواصل   18
  ).18شکل  (اندداده اختصاص

  کـالس طبقـه  4 به روستاهافاصله از  نقشه  :فاصله از روستاها   

 1-4 فواصـل    19 شـکل  و   12جـدول    بـه    با توجـه  . بندي شد 
کمتـرین وزن در  ، وزن بیشتري را گرفتـه و       روستاهاکیلومتر به   

  .باشد  می0-1فواصل 
 ،20با توجه به شکل  :مناطق حفاظت شدهفاصله از 

دار  هاي محدودیت مکانمناطق حفاظت شده فواصل نزدیک به 
. یابد باشند، و وزن کمتري به این مناطق اختصاص میمی
وزن بیشتري را مناطق حفاظت شده  کیلومتر از 6اصل باالي فو

 ).12جدول  (اند به خود اختصاص داده

 کالس چهار نقشه کاربري اراضی به :کاربري اراضی
دریاچه،  -3، مراتع و اراضی جنگلی - 2 اراضی کشاورزي، -1(

هاي  اي، بایر، شن اراضی صخره -4، تاالب، اراضی باتالقی
 با داشتن کمترین وزن طبقه چهارم. ردیدبندي گ طبقه) روان
 010/0 و اراضی کشاورزي با داشتن بیشترین وزن 002/0

   ).21شکل ( شناخته شدند
 فواصل ،22 با توجه به شکل :ها رودخانهفاصله از

باشند، و وزن  دار می هاي محدودیت مکانها  رودخانهنزدیک به 
 5ي فواصل باال. یابد کمتري به این مناطق اختصاص می

 داده وزن بیشتري را به خود اختصاصها  رودخانهکیلومتر از 

  .اند
 فواصل ،23 با توجه به شکل :هاي زلزله فاصله از کانون 

باشند، و  دار می هاي محدودیت مکانهاي زلزله  کانوننزدیک به 
فواصل دورتر از . یابد وزن کمتري به این مناطق اختصاص می

  .اند را به خود اختصاص دادهوزن بیشتري هاي زلزله  کانون
بندي  طبقه کالس 4این نقشه در  :هافاصله از گسل

 کمترین وزن را ،ها کیلومتر از گسل 1بافر با  طبقه اول .گردید
کیلومتر  10به خود اختصاص داده است و فواصل باالي 

  .)24شکل  (باالترین وزن را دارد
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  شهرها از فاصله بنديطبقه نقشه. 18شکل  ي ارتباطیهابندي فاصله از راهنقشه طبقه. 17شکل

    
 شده حفاظت مناطق از فاصله بنديطبقه نقشه. 20شکل  بندي فاصله از روستاهانقشه طبقه. 19شکل

  

    
  هارودخانه از فاصله بنديطبقه نقشه. 22شکل  اراضی کاربري بنديطبقه نقشه. 21شکل
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 فواصل ،23وجه به شکل  با ت:هاي زلزله فاصله از کانون
باشند، و  دار می هاي محدودیت مکانهاي زلزله  کانوننزدیک به 

فواصل دورتر از . یابد وزن کمتري به این مناطق اختصاص می
  .اند وزن بیشتري را به خود اختصاص دادههاي زلزله  کانون

بندي  طبقه کالس 4این نقشه در  :ها فاصله از گسل
 کمترین وزن را ،ها کیلومتر از گسل 1 بافر با طبقه اول .گردید

کیلومتر  10به خود اختصاص داده است و فواصل باالي 
  .)24شکل  (باالترین وزن را دارد

 
 
 

    
  ها بندي فاصله از گسلنقشه طبقه. 24شکل  هاي زلزله بندي فاصله از کانوننقشه طبقه. 23شکل

  
  
  
نقشه  ر نهایت، دGISمحیط  در اطالعاتی هاي الیه تلفیق با

 در نهایینقشه . هاي بادي تهیه گردبد یابی احداث نیروگاه مکان
 طبقه) ضعیف، متوسط، خوب و عالی( کالس اهمیت چهار

هاي بادي در  مناطق مجاز جهت احداث نیروگاه. بندي شد
هاي جنوب، جنوب  ، در محدوده)طبقه عالی(کالس چهار 

تی بالغ بر شمال استان خوزستان، با مساح غربی، غرب و
استان با پتانسیل دار   هکتار و مناطق محدودیت1020747

هاي شمال، شمال شرقی و جنوب شرقی  ضعیف در محدوده
در . گیرند  هکتار را در بر می1987985با مساحتی بالغ بر 

هاي بادي  یابی احداث نیروگاه  مشخصات نقشه مکان13جدول 
هاي  ث نیروگاهمکانیابی احدانقشه  25شکل . ارائه شده است

  .دهد  منطقه مورد مطالعه را نشان میبادي در
  
  
  

  

  
  هاي بادي یابی احداث نیروگاه نقشه مکان. 25شکل
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  هاي بادي یابی نیروگاه مشخصات نقشه مکان. 13جدول

  درصد به سطح استان  )هکتار(مساحت   کالس  ردیف
  14/31  1987985  ضعیف  1
  67/26  1702319  متوسط  2
  20/26  1672822  خوب  3
  99/15  1020747  عالی  4

 
  

  گیري بحث و نتیجه
  معیارهاي مکانیابی

هاي مختلفی  معیارهاي مکانیابی معموالً در قالب گروه
مانند زیست محیطی، جغرافیایی، بوم شناختی، کاربري زمین، 

اما به دلیل . گیرند مورد مطالعه قرار می... اقتصادي، فنی و
ها و جامعیت برخی نسبت به  همپوشانی بعضی از این گروه

ها را  سایرین، جهت ترسیم و بررسی معیارها در این مطالعه آن
 -اقلیم، جغرافیایی، اقتصادي: بندي گردید  گروه زیر دسته5در 

 .اجتماعی، زیست محیطی و زمین شناسی

دهی   در مدل وزناقلیمیمعیارهاي : معیارهاي اقلیمی
AHP ،اراي اهمیت باالتري بوده در مقایسه با معیارهاي دیگر د

. اند خود اختصاص داده و در نتیجه وزن بیشتري را به
پارامترهاي اقلیمی سرعت باد، سرعت باد غالب، فشار و دما از 

  .باشند زیرمعیارهاي اقلیمی می
 ترین فاکتور در نصب نیروگاه سرعت باد مهم: سرعت باد

اشد، توان هر چه سرعت باد بیشتر ب. رود هاي بادي به شمار می
. هاي بادي نیز افزایش خواهد یافت تولیدي توسط توربین

هاي بادي   حداقل سرعت باد جهت راه اندازي توربینمعموالً
 متر بر ثانیه بسته به نوع و طراحی توربین است 4 تا 3بین 

)16.(  
هر چه سرعت باد غالب بیشتر باشد،  :سرعت باد غالب

         .یابد افزایش میهاي بادي  توان تولیدي توسط توربین
 باد در زمان استفاده از انرژي باد بسیار مهم هاي غالب جهت

هایی نصب شوند  هاي بادي بایستی در مکان هستند و توربین
  ).4 (ترین موانع باشند هاي باد غالب داراي کم که در جهت
. شود  افزایش ارتفاع، منجر به کاهش فشار هوا می:فشار

 یزان توان قابل استحصال از توربین تأثیراین کاهش فشار در م

  ). 11(گذار خواهد بود 
هاي  یابی نیروگاه از پارامترهاي اقلیمی که در مکان :دما

 افزایش ارتفاع، باعث کاهش .باشد بادي نقش دارد، دما می
کاهش دما در میزان توان قابل استحصال از . گردد دماي هوا می

 ).11(توربین تأثیر گذار خواهد بود 

یکی از عوامل اصلی که باید در  :معیارهاي جغرافیایی
هاي بادي مورد توجه قرار گیرد،  مکانیابی احداث نیروگاه
زیرمعیارهاي جغرافیایی مورد . باشد معیارهاي جغرافیایی می

  .باشند بررسی، ارتفاع از سطح دریا و شیب زمین می
اشـد   میزان ارتفاع باید به مقـداري ب :ارتفاع از سطح دریا  

 همچنین، افزایش . که انتقال تجهیزات را با مشکل همراه نسازد       
گذار است و با افزایش ارتفاع،      ارتفاع در میزان سرعت باد تأثیر     

 کاهش   افزایش ارتفاع، منجر به   . یابد سرعت باد نیز افزایش می    
شود که این کاهش فشار و دماي هـوا        فشار و دماي هوا نیز می     
 خواهد بـود     گذارصال از توربین تأثیر   در میزان توان قابل استح    

و بنابراین نباید میزان ارتفاع به قدري باشد کـه در میـزان ایـن              
  ). 18(توان تغییرات محسوسی ایجاد نماید 

 شیب منطقه نیز از عوامل مهم در عملکرد مناسـب           :شیب
   افـزایش  سـبب  زمـین  شـیب . باشد ها می ها و نصب آن توربین
تولیـدي   افـت انـرژي   و عمـر  وتاهیک توربین، نگهداري قیمت

  میزان شیب نباید به حدي باشد که مـانع از نـصب  . شد خواهد
 ).28(توربین گردد 

شـامل زیرمعیارهـاي     : اجتمـاعی  -معیارهاي اقتـصادي  
هاي ارتباطی، حـداقل فاصـله از شـهرها و       حداقل فاصله از راه   

  .باشند می) مراکز جمعیتی(روستاها 
انتخاب  در مهم موارد از یکی :یهاي ارتباط فاصله از راه

          بودن بادي مناسب هاي نیروگاه احداث براي مناسب هاي مکان
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هاي دسترسی و  جاده  وجود.است مکان به دسترسی شرایط
 شبکه به دستیابی امکان که مناطقی به بودن نزدیک همچنین

 داشته ها وجود آن در کنندگان برق مصرف و سراسري برق

  ). 3(باشد 
 شهرها و مراکز جمعیتی با جمعیت :فاصله از شهرها

زیاد، ممکن است به جهات ایمنی، سروصدا و منظره، تحت 
 از طرفی این مراکز جمعیتی جزء .مزارع بادي قرار گیرند تأثیر

 گردند و نزدیکی هاي عمده برق محسوب می مصرف کننده
رق ها باعث نزدیکی مراکز تولید و مصرف ب مکان انتخابی به آن

  ).28(گردد  به یکدیگر می
به دلیل ماهیت انرژي باد که به تولید  :فاصله از روستاها

پردازد، متمرکز و اغلب در نقاط دور افتاده و روستایی می
 این صنعت چه در کشورهاي پیشرفته و چه در جهان ۀتوسع

هاي آشکاري را در مناطق روستایی  سوم تحوالت و پیشرفت
یکی از  :معیارهاي زیست محیطی .به دنبال خواهد داشت

دي، توجه به هاي با یابی احداث نیروگاه عوامل مهم در مکان
 معیارهاي زیست محیطی. باشدمسائل زیست محیطی می

زیرمعیارهاي فاصله از مناطق حفاظت شده، کاربري : شامل
  .باشد ها می اراضی و فاصله از رودخانه

 به شدهمناطق حفاظت  :مناطق حفاظت شدهفاصله از 
ارزش و مناظر زیبا و   ها و یا مراتع پر دلیل دارا بودن جنگل

براي جلوگیري از تخریب پوشش گیاهی و جانوري موجود در 
مزارع بادي به دلیل اضافه . اند ها مورد حفاظت قرار گرفته آن

کردن یک عامل تکنولوژیکی به منظره طبیعی، بر خاصیت ذاتی 
  ).31(گذارند  یطبیعت این مناطق تأثیر منفی م

هدف از بررسی کاربري اراضی، تعیین  :کاربري اراضی
این . هاي بادي است یابی نیروگاه ارزش اراضی براي مکان

زراعت آبی، (بندي بر اساس انواع اصلی استفاده از زمین طبقه
  .باشد می...) دیم، جنگل، مراتع و

هاي بادي واقع در سـواحل       توربین :ها فاصله از رودخانه  
ها، تأثیرات نامطلوبی    ها و در مجاورت رودخانه     نزدیک به آن  و  

این مناطق همچنـین از     . ي این مناطق خواهند گذاشت     بر جلوه 
نظر زیست محیطی، زیستگاه بسیاري از پرندگان خاص هستند، 

 ).31(ها داراي اهمیت بوده است  که همواره مراقبت از آن

 شناسـی   بررسی معیارهاي زمین   :معیارهاي زمین شناسی  

هاي بادي از اهمیت ویـژه اي برخـوردار      جهت احداث نیروگاه  
ــت ــاي . اس ــینزیرمعیاره ــی زم ــد ازشناس ــله از :  عبارتن      فاص
  .ها و فاصله از گسلهاي زلزله  کانون

 شدید لطمات تواند زلزله می :هاي زلزله فاصله از کانون

این بنابر .نماید وارد نیروگاه تأسیسات بر را ناپذیري و جبران
 زلزله که نقاطی زلزله خیز، یعنی نقاط از فاصله معینی رعایت

 مکان انتخاب در پیوسته است، به وقوع ها آن در شدید هاي
  ). 2(باشد  می ضروري نیروگاه

 ها موجبگسل خفیف  فعالیت:هافاصله از گسل

. شودمناطق می پایداري و زمین پوسته در عمده تغییرات
 از مناسبی فاصله در باید نیروگاه براي انتخابی مکان بنابراین

  ). 5(باشد  گرفته گسل قرار مرکز
با  منطقه در که هایی آمده، پهنه بدست نتایج به توجه با

 کل منطقه را با  از درصد 99/15اند،  شده شناسایی عالی توان
 مناطق. اند هکتار را به خود اختصاص داده 1020747مساحت 

  با معیارهاي که اند شده تعیین مناطقی در باال توان داراي
  درهاي بادي بی نیروگاهنیان مکا براي تحقیق این در شده انتخاب

 جنوب، هاي  این مناطق در محدوده.کند می منطقه تبعیت
 نتایج .باشد جنوب غربی، غرب و شمال استان خوزستان می

  مشابه مطالعات از آمده بدست نتایج با تحقیق این از حاصل
     یابی  مکانبه ) 13(بنویی و همکاران . اشتد مطابقت
 .در تایلند پرداختندGIS  هاي بادي بزرگ با استفاده از توربین

سرعت باد، ارتفاع، پارامترهاي : معیارهاي مورد بررسی شامل
 آهن، مناطق پر از ساختمان، مناطق جنگلی شیب، بزرگراه و راه

گیري  یب تصمیم به همراه ترکGISبا بکارگیري  باشند، که می
به این نتیجه  (AHP) چند معیاره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پذیر براي  اند که ساحل شرقی تایلند از مناطق امکان رسیده
 شده مشخص  تحقیق این  در.باشد می بادي هاي نصب توربین

 در کارآمد روش  یک(AHP) مراتبی سلسله روش که است

 وارمن و همکاران .باشد یم ناسازگار هاي قضاوت با ارتباط
مزارع باد  تجزیه و تحلیل مناسب مکان برايبه مطالعه ) 29(

 عوامل .پرداختندبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 
توسعه مزارع  هاي مناسب براي تعیین کننده براي انتخاب مکان

 اطالعات سرعت باد، ارتفاع، شیب، فاصله از خطوط شاملباد 
نتیجه مشخص شد  در. باشند میآهن   جاده یا راهبرق، فاصله تا
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تواند به عنوان یک ابزار  سیستم اطالعات جغرافیایی می
مزارع باد و براي  هاي مناسب ارزشمند براي انتخاب مکان

نوراللهی و   همچنین.انجام تجزیه و تحلیل استفاده شود
  با درو سیستم اطالعات جغرافیاییبا استفاده از ) 11(همکاران 

نظر گرفتن معیارهاي فنی، زیست محیطی، اقتصادي و 
نتایج حاصل از . پردازند  مزارع بادي مییابی جغرافیایی به مکان
سنجی مناطق مساعد جهت تولید برق از  این پروژه، پتانسیل

هاي بزرگ با توجه به استانداردهاي  انرژي بادي براي توربین
مورد بررسی براي بین المللی، بیان استانداردها و معیارهاي 

سازي موارد ذکر شده  پتانسیل سنجی منابع باد و در نهایت پیاده
اي باختر با هدف پتانسیل سنجی منابع باد منطقه  در برق منطقه

  .باشد می
یابی  در این تحقیق پس از تعیین فاکتورهاي مؤثر در مکان

هاي اطالعاتی  ها در مکانیابی، الیه هاي بادي و نقش آن نیروگاه
هاي مورد نیاز صورت گرفت،  ربوطه تهیه و تجزیه و تحلیلم

اعمال  و هاي اطالعاتی مختلف در نهایت با تلفیق الیه
هاي  هاي مناسب جهت احداث نیروگاه ها، محدوده محدودیت

مکان مناسب براي  گیري در مورد تصمیم .بادي تعیین گردید
     احداث نیروگاه مستلزم توجه همزمان به عوامل متعددي 

 هاي، امکان تلفیق الیه که سیستم اطالعات جغرافیایی باشد می
اطالعاتی مربوط به عوامل مذکور را به صورت منسجم فراهم 

هاي انتخابی، کامالً تحت تأثیر پارامترهاي  مکان. آورد می
هاي مربوطه قرار  دخالت داده شده در تجزیه و تحلیل و وزن

 سلسله مراتبی، امکان  با تشکیل ساختارAHPمدل . گیرند می
هاي  دهی مناسب به معیارهاي فاکتور را جهت یافتن مکان وزن

  .آورد هاي بادي فراهم می مناسب براي احداث نیروگاه
  

   مورد استفادهمنابع
 .1388 .کمالی مقدم. امینی و م. ، ا.ر. ابراهیمی، م آقا .1

هاي بادي  در امکان سنجی احداث نیروگاهGIS کاربرد
اولین کنفرانس انرژي  .خراسان جنوبی: ديمطالعه مور

 120. دانشگاه بیرجند. تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
  .صفحه

. و ممسگري  سعدي. م. زوج ولدان. ج. م، .س بهشتی فر، .2
با استفاده هاي گازي یابی نیروگاه مکان. 1385 .کریمی

خواجه نصیر الدین صنعتی دانشگاه انتشارات .  GISاز
 1652.  و یکمین کنفرانس بین المللی برقبیست. طوسی
 .صفحه

گزارش تحلیلی انرژي باد . 1387 .دفتر انرژي باد و امواج .3
 ).سانا (هاي نو ایرانسازمان انرژي. در شهرستان خلخال

 . صفحه4.وزارت نیرو

مکان یابی مناسب  .1382. جهانگیري. و ز. رحیم زاده، ف .4
ه مقاالت سومین مجموع. براي استفاده از انرژي باد کشور

. تهران. همایش بهینه سازي مصرف سوخت در ساختمان
  . صفحه1008

 زیستی محیط مدل تهیه .1386. تیکا. و س ،.صمدي، ر .5

مجله . در کشور هاي حرارتی استقرار نیروگاه جهت
  . صفحه78. 44شماره . سال سی و سوم.محیط شناسی

هاي ها و چالشفرصت. 1388. غازي. و س. عباسپور، م .6
هاي نو، همایش ي بکارگیري انرژيپیشروي توسعه

ي پایدار، منابع انرژي و الگوي تولید و مصرف، توسعه
  .محیط زیست

انتشارات . معیاره چند گیريتصمیم .1389. م عطایی، .7
 . صفحه333 ،شاهرود دانشگاه

،  AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی. 1384. قدسی پور، ح .8
  . صفحه32، ) تکنیک ایرانپلی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 AHP.مراتبی  سلسله تحلیل فرآیند .1388. ح پور، قدسی .9
  . صفحه236کبیر،  امیر دانشگاه انتشارات

مکانیابی نیروگاه هاي بادي با . 1386. ، ر.نصرالهی، م .10
هاي تحلیل چندگانه، پایان نامه کارشناسی استفاده از روش

، ) اجتماعیهاي اقتصادي ومهندسی صنایع، سیستم(ارشد 
  . صفحه87 .دانشگاه تهران

پتانسیل . 1389. زمانی. اشرف، و م. ، ع.، م.نوراللهی، ي .11
اي باختر با استفاده از سیستم سنجی انرژي باد برق منطقه

شرکت مشاوران انرژي و . (GIS)اطالعات جغرافیایی 
  . صفحه110. اقتصاد شایگان

12. Bazzi, A., M. 2008. GIS-based wind farm site 
selection in Lebanon. Electro/Information 
Technology. EIT 2008. IEEE International 
Conference on ICEE xplore. 18-20 May 2008. 
201-204. e-ISBN :  978-1-4244-2030-8. 

13. Bennui1, A., P.  Rattanamanee, U. Puetpaiboon, 
P. Phukpattaranont, and K. Chetpattananondh. 
2007. Site selection for large wind turbine using 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1390پاییز ) 3شماره / سال اول( در علوم منابع طبیعی GISکاربرد سنجش از دور و 

 94

14. GIS. PSU-UNS International Conference on 
Engineering and Environment - ICEE-2007, 
Phuket May 10-11, Thailand. 1-6. 

15. Bertolini, M., M. Braglia and G. Carmignani. 
2006. Application of the AHP methodology in 
making a proposal for a public work contract. 24 
(5): 422-430. 

16. Bowen, W., M. 1990. Subjective judgments and 
data environment analysis in site selection, 
Computer, Environment and Urban Systems. 
14:133-144. 

17. Cimren, E., B. Çatay and E. Budak. 2007. 
Development of a machine tool selection system 
using AHP, International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology. 35: 363–376. 

18. DEADP. 2006. Strategic Initiative to Introduce 
Commercial Land Based Wind Energy 
Development to the Western Cape: Towards a 
Regional Methodology for Wind Energy Site 
Selection, Report Series 1-7.Department of 
Environmental Affairs and Development 
Planning, Cape Town. 

19. Gipe, P. 2004. Wind power: renewable energy for 
home, farm and business, NewYork: Chelsea 
Green. 

20. IEC61400-1: cited in Wind Energy Handbook, 
(Tony Burton,et al,John Wiley & sons UK). 2001. 
ISBN:0471-48997-2.p 210. 

21. Janardhana Raju, N., T. V. K. reddy and P. 
Munirathnam. 2006. Subsurface dams to harvest 
rainwater (Case study of the Swarnamukhi River 
basin). Southern India. Hydrology Journal. 14: 
526-531. 

22. Malczewski. J. 2006. GIS-based multicriteria 
decision analysis: a survey of the literature. 
International Journal of Geographical Information 
Science. 20(7): 703-726. 

23. Malczewski, J. 2000. On the Use of Weighted 
Linear Combination Method in GIS: Common 
and Best Practice Approaches. Transactions in 
GIS. 4(1): 5-22. 

24. Moreno, J. 2005. A spreadsheet module for 
consistent consensus building in AHP- group 
decision making, Group Decision and 
Negotiation. 14: 89-108. 

25. Nguyen, K., Q. 2007. Wind energy in Vietnam: 
Resource assessment, development status and 
future implications. II Energy Policy. 35: 1405-
1413. 

26. Saaty, T. L., 1990. How to make a decision: The 
analytic hierarchy process. European Journal of 
Operational Research. 48 (1): 9-26. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

 95 

 

  

 
Journal of Applied RS & GIS Techniques in Natural 

Resource Science (Vol.2/ Issue3) autumn 2011 
http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95744&jid=186 ; Indexed by SID, magiran and noormags 

 
 

  
 
 
 
 

Application of geographic information systems in site selection for wind power plant 
construction (Case study: Khuzestan Province) 

 

A. Asgharipour Dasht Bozorg 1*, J. Morshedi 2, R. Borna 3  
 

1. MSc. Student of Physical Geography, Islamic Azad University, Ahvaz Branch  
2. Assis. Prof. of Urban Planning Group, Islamic Azad University, Shoshtar Branch 
3. Assis. Prof. of Geography Group, Islamic Azad University, Ahvaz Branch  
 

 

 
 
ARTICLE   INFO 

 
Article history: 
Received 8 July 2011 
Accepted 14 September 2011 
Available online 26 December 2011 
 

 
Keywords: 
Site Selection 
Wind power plants  
Geographic information system   
Analytical hierarchy process 

 
 
 

ABSTRACT  
 
One of the most important issues in the use of wind energy determined the location of 
which has a great effect on the efficiency of wind power generation equipment. The 
purpose of this study was to determine the role of climate, geography, socio-economic, 
environmental and geological sites suitable for construction of wind power stations in 
the Khuzestan province. The role and impact of different restriction maps and map these 
factors were contributing factors. Weight criteria, alternative and sub-criteria options 
with standards processes in hierarchical analysis software EC2000, was determined and 
the environment for modeling and spatial analysis and GIS software was used for data 
integration. The results show that the south, southwest, the North and West Khuzestan 
province the best places for wind power plants are constructed. 
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