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 22/05/1398دریافت: 

 21/10/1398پذیرش: 

 چکیده
های پاک و ، نیاز به استفاده از انرژیکنندهآلودهگران و  ریناپذ دیتجد، افزایش مصرف انرژی و کم شدن منابع انرژی با گسترش جعمیت جهان

فتوولتاییک در استان  یابی مناطق مستعد ساخت نیروگاه خورشیدیمکان است. قرارگرفته موردتوجه شیازپشیبپایداری مانند انرژی خورشیدی، 

عبارتند از؛ ها و همپوشانی نه الیه اطالعاتی اصلی براساس نظرسنجی خبرگان صورت گرفت. این الیه تحلیل سلسله مراتبی، کارگیری از روشیزد به

سینوپتیک کل ایستگاه 11ساعت آفتابی، رطوبت، بارندگی، تبخیر، دما، ارتفاع، فاصله از راه دسترسی، گسل و فاصله از پست برق. آمار مربوط به 

( انجام شد. مناطق مستعد ساخت نیروگاه خورشیدی، تعیین گردید. این 1380 -1395ساله ) 15و محاسبات آماری در بازه زمانی  استان یزد تهیه

های یزد، بافق، اردکان، میبد، صدوق و خاتم است. پس از اعمال الیه حریم و در نظر گرفتن مناطق ممنوعه با انجام مناطق بخشی از شهرستان

خورشیدی فتوولتاییک تشخیص داده شد. این مناطق در  آخر پنج درصد از مساحت استان یزد مناسب برای ساخت نیروگاه دربازدید میدانی 

 جنوب و جنوب شرقی شهر یزد و قسمتی از شهر بافق قرار دارند.

 سیستم اطالعات جغرافیایی. ؛تحلیل سلسله مراتبی ؛انرژی خورشیدی ؛مناطق خشک :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 است. انسانی و طبیعی فرآیندهای کلیه منشأ انرژی

-می خورشیدی ویژه انرژیبه پایدار هایانرژی از استفاده

 پایدار انرژی نیتأم برای هاگزینه بهترین از تواند یکی

 آن از و استفاده است رایگان خورشیدی انرژی باشد.

انرژی خورشیدی  دیگر طرف از خواهد.می ایساده فنآوری

 فسیلی هایسوخت نامطلوب محیط زیستی همانند تأثیر

 در خورشیدی انرژی ندارد. را ایهسته هایحتی سوخت و

، پاک ،انیپایب انرژی منبع، انرژی انواع سایر با مقایسه

محلی  در مقیاس و فناوری داخلی و رایگان بوده کمبود

-می خورشیدی صنعت تولید انرژی. است استفادهقابلنیز 

بگذارد.  ریتأثجهانی  و محلی ستیزطیمح تصاداق بر تواند

در زمان  تواندمی نیروگاه خورشیدی یاندازراه و نصب

 کهیدرحالانجام شود،  ماه 6-12 در اغلب، سریعنسبتًا 

 برای سال 4-5 از بیش فسیلی و آبی سوخت هایطرح

 [.5تکمیل شدن زمان الزم دارد ]

تحقیق  در ادامه تحقیقات داخلی و خارجی همسو با

 آورده شده است.

 نیروگاه یابیمنظور مکانبه (1396راسی و عالءالدین )

را به کمک  قزوین استان اقلیمی متغیرهای خورشیدی،

 ایستگاه )قزوین، 5بررسی نمودند. آنان  1روش تاپسیس

و هشت شاخص  زهرا( بوئین تاکستان، معلم کالیه، آوج،

رطوبت نسبی،  )عرض و طول جغرافیایی، ارتفاع، بارندگی،

سپس  را بررسی ساعت آفتابی، روز ابری، روز غبارناکی(

 نمودند. پیشنهادی مناطق یبندتیاولو و مقایسه به اقدام

[. 13] شدانتخاب اول اولویت عنوانبه ایستگاه یک آخر، در

 تهران، خورشیدی تانسیل (1395بدری و همکارن )

 پانصد فتوولتاییک نیروگاه ساخت برایو یزدرا  کرمان

 و هیتجزمخصوص  PVsyst افزارنرم به کمک کیلوواتی

ساخت سامانه، ارزیابی و  مالی و اقتصادی برآورد و لیتحل

 یزد شهر سازی،شبیه نتایج به توجه سازی نمودند. باشبیه

برایساخت  مناسب عرصه عنوانبه دیگر دو شهر بین از

 در خورشیدی تابش شدت تعیین شد. بیشترین نیروگاه

 برآورد دست آمد. یزد به درجه، برای 30شیب،  اویهز

                                                           
1- TOPSIS 
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 در فتوولتاییک نیروگاه ساخت که داد نیز نشان  اقتصادی

[. اربابی و 2است] بهتر مناطق سایر با مقایسه در یزد

مدل تحلیل  از استفاده در مطالعه خود با (1394اربابی )

 رویکرد با جغرافیایی سیستم اطالعات و سلسله مراتبی 

 نیروگاه برای ساخت مستعد تحلیلی مناطق -یتوصیف

را شناسایی  خورشیدی در استان سیستان و بلوچستان

اقلیمی )ساعت آفتابی،  نمودند. آنان معیارهای مختلف

اقتصادی  جغرافیایی )ارتفاع(، رطوبت و ابرناکی(،

ی )فاصله از شناسنیزم و )دسترسی به شبکه راه و برق(

لیل سلسله مراتبی، برای شش کانون زلزله( را با کمک تح

وزن شهر، زابل، زاهدان، ایرانشهر، سراوان، چابهار و خاش، 

های اقلیمی بیشترین وزن را داده نیبنیدرای نمودند. ده

 مکان بهترین که داد نشان به خود اختصاص داد. نتایج

های شهرستان خورشیدی انرژی از برداریبهره برای

 1یو و اسکارالتوس [. گئورگ1است ] خاش و سراوان

 ساخت برای عرصه مناسب منظور انتخاب( به2016)

 سیستم و معیاره گیری چندتصمیم از خورشیدی، پارک

قبرس استفاده  در لیماسول منطقه جغرافیایی در اطالعات

 اطالعات نمودند. آنان عنوان نمودند ترکیب سیستم

برای  معیاره تصمیم گیری چند و جغرافیایی

 داده پایگاه ایجاد متعدد و معیارهای لیوتحلهیتجز

[. خان 3بسیار کارآمد است ] مکانی و غیرمکانی گسترده
( در مطالعه خود مناطق مناسب برای 2014و راتهی )2

نیروگاه خورشیدی در هند را با استفاده از سیستم 

تر از انرژی و اطالعات جغرافیای برای استفاده مناسب

سایی نمودند. معیارهای ای، شناکاهش گازهای گلخانه

تحلیل شامل، دسترسی به انرژی تابش خورشیدی، 

دسترسی به زمین خالی، فاصله از بزرگراه و خطوط انتقال 

نیروی موجود و غیره به همراه معیارهای محدودیت 

تغییرات هوای محلی، خم و کثیف شدن  شامل، معیارهای

اصلی  عنوان معیارهایماژول، توپوگرافی عرصه و غیره، به

یابی، انتخاب شد. سپس مساحت مناسب بر اساس مکان

ها ها با حداقل میزان سایه پنلحداکثر زمین اشغال پانل

برای نشان  جغرافیایی اطالعات سیستم را انتخاب نمودند.

                                                           
1- Georgiou and Skarlatos  

2- Khan and  Rathi  

های بزرگ های مناسب ساخت نیروگاهدادن موقعیت

عنوان منطقه راجستان به استفاده شد و خورشیدی

باالترین تابش خورشید در هند، معرفی  ای بامنطقه

 [.7گردید ]

 باالی مناطق با پتانسیل از عنوان یکیاستان یزد، به

-و بهترین پتانسیل برای ساخت نیروگاه خورشیدی انرژی

 [. 11[است  های فتوولتائیک

و  دور ازسنجشاستفاده از تلفیق  با در پژوهش حاضر،

برای  مکان نتریمناسب سامانه اطالعات جغرافیایی،

 10ساخت نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک با توان تولیدی 

-سامانه هاییزد، شناسایی شد. تقابلیت استان در مگاوات،

 شده باعث یابیمکان ینهیدرزم جغرافیایی اطالعات های

 مورداستفاده خورشیدی هاینیروگاه یابیدر مکانتا  است

های معیار گیرد قرار کارشناسان و مدیران فنی

 سلسله تحلیل روش با استفاده از در پژوهش، مورداستفاده

  .شد یوزن دهو نظرات کارشناسان،  مراتبی
 

 هامواد و روش

در پژوهش حاضر، اطالعات هواشناسی و محیطی 

یازده ایستگاه سینوپتیک شهرهای استان یزد شامل؛ یزد، 

ی موردبررسبافق، اردکان، صدوق، تفت، ابرکوه و خاتم، 

گرفت. با بررسی تحقیقات و مقاالت همسو با طرح،  قرار

خبرگان و کارشناسان امر، شرایط  نظر از گیریبهره

، نه الیه مدنظرهای منطقه یزد، و در دسترس بودن الیه

های مربوط به هر الیه و اهمیت هر اطالعاتی، زیر الیه

و  یابیهای دیگر، برای مکانالیه نسبت به الیه

نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک  ی ساختسنجامکان

مشخص گردید. نه الیه اطالعاتی شامل؛ ساعت آفتابی، 

رطوبت، بارندگی، تبخیر، دما، ارتفاع، فاصله از راه 

های سینوپتیک دسترسی و گسل، بوده است. آمار ایستگاه

استان یزد، و  اطالعات نه الیه اطالعاتی مذکور، در بازه 

 تهیه گردید. ( 1380 -1395ساله ) 15زمانی 

 در تأثیر میزان به توجه با اصلی اطالعاتی هایالیه

(، 1با تناسب زیاد )کالس  کالس چهار به یابیمکان

( و عدم 3(، تناسب کم )کالس 2)کالس  تناسب متوسط

بندی با توجه به شد. این طبقه تقسیم (4)کالس  تناسب

نظر کارشناسان، مطالعات پیشین، شرایط و وجود 
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، بر گریدعبارتبهاست.  شدهنییتعدر استان یزد  عاتالاط

( با بیشترین 1یابی از کالس )مکان در تأثیر اساس میزان

بندی شده کالس ریتأثترین ( با کم4تا کالس ) ریتأث

 تا 2/14ی رده دمایی از بندکالس مثالعنوانبهاست. 

در  شدهثبتبر اساس میانگین دمایی ساالنه،  6/21

سینوپتیک منطقه مورد مطالعه در بازه زمانی های ایستگاه

، بوده است. در ارتباط با الیه بارش، تبخیر و ساله15

بندی صورت گرفت. در رطوبت نیز بر همین اساس کالس

ارتباط با الیه فاصله از راه دسترسی اصلی برای دسترسی 

 شدهگرفتهفواصل مناسب صفر تا نه کیلومتر در نظر 

محل نیروگاه  بهفرعی که مستقیم  است. برای الیه راه

خورشیدی دسترسی دارد این فاصله کمتر خواهد بود. 

های اصلی از گسل، الیه گسل بافاصلههمچنین در ارتباط 

 فعال در منطقه مورد توجه است.

در ادامه برای انجام تحلیل سلسله مراتبی، با نظر  

الیه  نهاز خبرگان و کارشناسان امر، برای  تنپنج

 9تا  1عاتی و چهار زیر الیه برای هر الیه، امتیازی از اطال

گیری در نظر گرفته شد. با استفاده از روش میانگین

برای هر الیه و زیر الیه  شدهگرفتههندسی امتیاز در نظر 

آن مشخص گردید. این امتیازات با مقایسه زوجی در 

 تحلیل سلسله مراتبی قرار گرفت. 

ای با هایی وزن بین الیهآوردن نقشه ن به دستبرای 

ها اعمال توجه به اهمیت و اثرگذاری هر یک از الیه

-ی نهایی بر روی الیهوزن دهبعد از اعمال حریم و  گردید.

-و مکان پوشانی انجام،های اطالعاتی، با جمع جبری، هم

 هایی که در کالس با تناسب زیاد قرار دارند، تعیین شدند. 

 

 نتایج

به روش تحلیل سلسله  هاهیال ریزی وزن دهنتایج 

 ارائه شده است.  9تا  1مراتبی در جداول 

 

 ساعت در سال( برحسبماتریس مقایسه زوجی زیر الیه ساعت آفتابی ) -1 جدول

 3383-3435 3344-3383 3305-3344 3254-3305 وزن
 یآفتاب ساعت

 کالس

51/0 7 4 2 1   1 

32/0 5 3 1 5/0   2 

11/0 2 1 33/0 25/0   3 

06/0 1 5/0 2/0 14/0   4 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه              08/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =
 

 ماتریس مقایسه زوجی زیر الیه درصد رطوبت )درصد نسبی( -2جدول 

 درصدرطوبت

 کالس
 وزن 9/33 - 4/37 31 /7 -33 /9 30 /3 – 7/31 8/27 – 3/30

  1 1 4 5 8 59/0 

  2 25/0 1 3 6 24/0 

  3 2/0 33/0 1 4 12/0 

  4 125/0 16/0 25/0 1 05/0 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه          0777/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =
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 در سال( متریلیمماتریس مقایسه زوجی زیر الیه بارش ) -3جدول 

 بارش

 کالس
 وزن 108-80 80-66 66-54 54-29

  1 1 3 6 9 57/0 

  2 33/0 1 4 6 28/0 

  3 16/0 25/0 1 4 11/0 

  4 11/0 16/0 25/0 1 04/0 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه          0679/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =
 

 در سال( متریلیمماتریس مقایسه زوجی زیر الیه تبخیر پتانسیل ) -4جدول 

 تبخیر

 کالس
 وزن 2485-1956 2884-2486 3139-2885 3472-3140

  1 1 2 6 9 53/0 

  2 5/0 1 4 8 33/0 

  3 16/0 25/0 1 5 11/0 

  4 11/0 125/0 2/0 1 03/0 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه          0639/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =

 

 ماتریس مقایسه زوجی زیر الیه دما )درجه سانتی گراد( -5جدول 

 دما

 کالس
 وزن 1/17-2/14 8/18-2/17 8/19-9/18 9/19 -6/21

  1 1 4 5 8 61/0 

  2 25/0 1 3 5 23/0 

  3 2/0 33/0 1 3 11/0 

  4 125/0 2/0 33/0 1 05/0 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه          0551/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =
 

 ماتریس مقایسه زوجی زیر الیه ارتفاع )متر از سطح دریا( -6جدول 

 ارتفاع

 کالس
 وزن 1267-655 1693-1268 2145-1694 4047-2146

  1 1 2 5 8 50/0 

  2 5/0 1 4 6 33/0 

  3 2/0 25/0 1 5 13/0 

  4 125/0 16/0 2/0 1 04/0 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه          0734/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =
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 ماتریس مقایسه زوجی زیر الیه فاصله از راه دسترسی اصلی)متر( -7جدول 

 دسترسیراه 

 کالس
 وزن 64368-34583 34582-20700 20699-9087 9087-0

  1 1 2 3 7 48/0 

  2 5/0 1 3 7 34/0 

  3 33/0 33/0 1 2 12/0 

  4 14/0 14//0 5/0 1 06/0 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه          0236/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =

 

 ه از گسل )متر(ماتریس مقایسه زوجی زیر الیه فاصل -8جدول 

 از گسلفاصله 

 کالس
 وزن 13215-0 29151-13216 52861-29152 99115-52862

  1 1 4 6 8 60/0 

  2 25/0 1 3 7 25/0 

  3 16/0 33/0 1 4 11/0 

  4 125//0 14/0 25/0 1 04/0 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه          0841/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =

  

 س مقایسه زوجی زیر الیه فاصله از پست برق )متر(ماتری -9جدول 

 پست برقازفاصله 

 کالس
 وزن >3000 3000-2000 2000-1000 1000-0

  1 1 4 6 8 60/0 

  2 25/0 1 3 7 25/0 

  3 16/0 33/0 1 4 11/0 

  4 125/0 14/0 25/0 1 04/0 

 1ها = مجموع وزن زیر الیه          0841/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =

 

 ییوزن نهاهای اصلی و مقایسه زوجی الیه ماتریس

 ارائه شده است. 10ها در جدول آن

وزن پوشانی شده با محدوده امتیازات در نقشه هم

 8/0تا  12/0ی حاصل از ماتریس مقایسه زوجی از ده

ها بر اساس های مربوط به آنبندی و محدودهاست. کالس

 شده است.  ارائه 11ی در جدول تناسب بند
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 ماتریس مقایسه زوجی نه الیه اصلی -10جدول 

 نه الیه اصلی
ساعت 

 آفتابی
 ارتفاع دما تبخیر بارندگی رطوبت

راه 

 دسترسی

فاصله از 

 پست برق
 وزن الیه گسل

 283/0 8 7 7 5 4 4 3 2 1 ساعت آفتابی

 0//253 8 7 7 6 5 4 3 1 5/0 رطوبت

 144/0 7 6 6 4 4 2 1 33/0 33/0 بارندگی

 115/0 6 5 5 4 2 1 5/0 25/0 25/0 تبخیر

 085/0 7 5 5 3 1 5/0 25/0 2/0 25/0 دما

 045/0 3 4 2 1 33/0 25/0 25/0 16/0 2/0 ارتفاع

 032/0 3 3 1 5/0 2/0 2/0 16/0 14/0 14/0 راه دسترسی

 021/0 2 1 33/0 25/0 2/0 2/0 16/0 14/0 14/0 فاصله از پست برق

 02/0 1 5/0 33/0 33/0 14/0 16/0 14/0 12/0 12/0 گسل

 1=  الیه اصلی 9مجموع وزن                 07/0 نرخ ناسازگاری زیر الیه =

 

 بندی نهایی امتیازات حاصل از ماتریس مقایسه زوجیرده -11جدول 

 12/0-28/0 28/0-5/0 5/0-62/0 62/0-8/0 امتیاز )درصد(

 عدم تناسب سطتناسب متو تناسب خوب تناسب زیاد تناسب

 4 3 2 1 کالس

 

تصویر نهایی مناطق  مناسب برای ساخت نیروگاه 

خورشیدی، حاصل از روش ماتریس مقایسه زوجی در 

بندی و بعد از تهیه نقشه پهنه ارائه شده است. 1شکل 

 ساختاولویت مکانی  اعمال حریم مناطق ممنوعه،

ه . زمانی که یک منطقگرددیمنیروگاه خورشیدی تعیین 

حتی در  کهیدرصورتگیرد در لیست مناطق ممنوعه قرار 

آخر  دربندی در رده با تناسب زیاد قرار گیرد، طبقه

 ازجمله .]8[ گرددمنطقه نامناسب تلقی می عنوانبه

ی مناطق مناسب ساخت سنج های امکانمحدودیت

 نیروگاه خورشیدی شامل موارد زیر است:

مناطق ، ملی هایپارک مانند مالکیت انواع با هاییزمین

 ،وحشاتیح هایپناهگاه، بیابانی مناطق شده،حفاظت

شهری حساس  مناطق و منابع آب زیرزمینی و سطحی

ی سنجهای امکانمحدودیت ازجملهاجتماعی و اقتصادی 

. ]9[مناطق مناسب ساخت نیروگاه خورشیدی هستند 

 مناطق به ساختباید به مسئله نزدیکی محل  نیبنیدرا

توجه نمود. زیرا با این اقدام  شیازپشیب شدهظتحفا

 یابد. پیامدهایمی شیافزا زیستگاه شدن تکهاحتمال تکه

شامل،  است ممکن راتیتأث این غیرمستقیم و مستقیم

 یهاگونه تاثیر بر میزان تحرک، بومیریغ هایگونه تهاجم

 و آب مانند تغییرات، یطیمحستیز ختالالتا و ستگاهیز

 دیگر مناطق ممنوعه، شیب بیش از ازجمله .]4[د باش هوا

 یا دائمی هایآب مانند زمینی درصد، پوشش 1/2

مناطق ، کشاورزی مناطق، هاباتالق، هاجنگل، یردائمیغ

 هایتابه، کیلومتر 10 امنیتی حاشیه ها باماسه انتقال

 و نفت یهادانی، مهافرودگاه، هاشهرک، هایخچال، نمکی

 اشاره نمود مناطق وشده حفاظت مناطق  ،معادن، گاز

. همچنین مناطق با تعداد روز ابرناکی یا روز با ]14[

مناطق دارای محدودیت در  عنوانبهباال نیز  گردوغبار

  استان یزد، شناخته شد.
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 تصویر مناطق مستعد ساخت نیروگاه خورشیدی با روش تحلیل سلسله مراتبی -1شکل  

ترین ، مهم سال یا ابرناکیتعداد روزهای ابری در 

کنترل انرژی تابشی خورشیدی است. ابرها  ازنظرعامل 

خورشید را  کوتاهموجدرصد انرژی  21متوسط  طوربه

. در مواقعی که هوا آفتابی بوده و هیچ ابری گردانندیبرم

در آسمان وجود ندارد، قسمت اعظم انرژی خورشید به 

همیت هستند که رسد. همچنین مناطقی دارای ازمین می

 اند. ترین روزهای غبارناکی را در طول سال داشتهکم

های پیشنهادی که در رده با تناسب زیاد و از بین عرصه

، با انجام بازدید میدانی و بررسی اندشدهواقعخوب 

، نوع سازند،  اطالعات مربوط به رشد جمعیت منطقه

جنس خاک، توسعه مناطق شهری، منطقه یزد و سپس 

بهترین منطقه برای ساخت نیروگاه  عنوانبهق باف

شود. این مناطق پنج درصد از فتوولتائیک پیشنهاد می

 شود.کل مساحت استان یزد را شامل می

 

 گیریبحث و نتیجه

در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل سلسله 

مراتبی، نه الیه اطالعاتی اصلی شامل؛ ساعت آفتابی، 

خیر، دما، ارتفاع، فاصله از راه رطوبت، بارندگی، تب

یابی دسترسی، فاصله از پست برق و گسل، برای مکان

مناطق مناسب ساخت نیروگاه خورشیدی در استان یزد 

 توجه با اصلی اطالعاتی هایقرار گرفتند. الیه مورداستفاده

مناسب  خیلی کالس چهار به یابیمکان در تأثیر میزان به

 ( و3مناسب )کالس نسبتاً (، 2)کالس (، مناسب1)کالس

شدند. بعد از تهیه نقشه نهایی  تقسیم (4)کالس نامناسب

مناطق مناسب مشخص گردید که مناطقی از شهرستان 

یزد، بافق، اردکان، میبد، صدوق و خاتم در رده با تناسب 

است. الزم به ذکر  قرارگرفتهزیاد و خوب در این تحلیل 

ده کوچکی از است که رده تناسب زیاد تنها در محدو

باشد. در آخر، الیه محدودیت اعمال و شهرستان بافق می

مشخص گردید که پنج درصد از کل مساحت استان یزد 

در رده مناسب برای ساخت نیروگاه فتوولتائیک قرار دارد. 

این مناطق در جنوب و جنوب شرقی شهر یزد  و قسمتی 

است. نتایج حاصل از پژوهش،  شدهواقعاز شهر بافق 

بندی وانایی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را در اولویتت

نیروگاه خورشیدی تائید  ساختمناطق مناسب برای 
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یابی مناطق مناسب نماید. از این روش برای مکانمی

و بلوچستان نیروگاه خورشیدی در سیستان  ساخت

استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی 

رک خورشیدی و مقایسه با در تعیین محل مناسب پا

بازدیدهای زمینی و کارشناسی عملکرد این روش، مناسب 

ارزیابی شده است. ت مقایسه شهر یزد نسبت به تهران و 

نیروگاه  ساختتری را برایکرمان، استعداد مناسب

دلیل این امر زاویه دهد. خورشیدی فتوولتائیک نشان می

های الیهباشد. پژوهش حاضر مناسب تابش خورشید می

 ساختاطالعاتی بیشتری را برای استعدادیابی منطقه در 

و این استعدادیابی  نیروگاه خورشیدی درنظر گرفته ا

با شود . پیشنهاد میصورت استانی بررسی شده استبه

های اطالعاتی در دسترس، توجه به محدود بودن الیه

 ریتأث جملهی بیشتر، ازهاهیالتحقیقات تکمیلی با 

ر در هر منطقه استان، روزهای غبارناکی، میزان گردوغبا

انرژی خورشیدی دارای قابلیت تبدیل به انرژی الکتریکی 

 در هر منطقه، صورت گیرد.

References 

[1]. Arbabi, R., & Arbabi, H. (2015). The 

Potential of Solar Power Plants Using the 

Model (AHP) and the Geographic 

Information System in the Sistan and 

Baluchestan Province. The First National 

Congress on Designing Modern 

Engineering with a Sustainable 

Development and Environmental 

Conservation Approach, Semnan, 

National Arman Foundation,1-16. (in 

Farsi) 

[2]. Badri, A., Emadifar, R., Vafaiy, S., & 

Aldermi., M. (2016). Simulation and 

evaluation of solar potential of Tehran, 

Kerman and Yazd for the construction of 

500 kV photovoltaic power plant using 

PVsyst software, Energy, 19(1), 153-166. 

(in Farsi) 

[3]. Georgiou, A., & Skarlatos, D. (2016). 

Optimal site selection for sitting a solar 

park using multi-criteria decision analysis 

and geographical information systems, 

Geoscientific. Instrumentation Methods 

and Data Systems, 5, 321–332.  

[4]. Hernandeza, R.R. Madison, K.B. 

Hoffackerc  Michelle, L. Mariscal, M. 

Wud, G. C. & Allenc, M. F. (2016). Solar 

energy development impacts on land 

cover change and protected areas, 

Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 112(44), 13579-13584 

[5]. International Finance Corporation. (2015). 

Utility-Scale Solar Photovoltaic Power 

Plants A Project Developer’s Guide. 

ifc.org, Washington D.C., 20433. 

[6]. International Renewable Energy Agency. 

(2014(. Estimating the Renewable Energy 

Potential in AfricaA GIS-based approach, 

P 70, IRENA Innovation and Technology 

CentreGermany.www.irena.org 

[7]. Khan, G., & Rathi, S. (2014). Optimal 

Site Selection for Solar PV Power Plant in 

an Indian State Using Geographical 

Information System (GIS), Emerging 

Engineering Research and Technology, 

2(7), 260-266. 

[8]. Krpan, L., Steko, V., & Koren, Z. (2012). 

Model for selecting locations for 

construction of solar power plants. 

Gradevinar, 64(9), 741-748. 

[9]. Mehos, M., & Owens, B. (2004). An 

Analysis of Sitting Opportunities for 

Concentrating Solar Power Plants in the 

Southwestern United States. In World 

Renewable Energy Congress VIII. 

[10].  Organization energies of renewable 

and productivity Energy Electricity 

(SATBA). (2018) Report on identifying 

high potential sites and assessing 

renewable energy sources in the country, 



 111 پور طزنجیمرتضی فالح                                                            ...های خورشیدی فتوولتاییک درساخت نیروگاه یسنج امکان

 

Potentiometric office and resource 

assessment Ministry of Power, P (9). (in 

Farsi) 

[11]. Pak Tinat M., (2012). Land 

Potentiometry for the establishment of 

photovoltaic power plants based on 

multicriteria decision-making and remote 

sensing data in Iran, Master thesis, 

Faculty of Geography, University of 

Tehran. (in Farsi) 

[12]. Pires, A., Chang, N. B., & Martinho, 

G. (2011). An AHP-based fuzzy interval 

TOPSIS assessment for sustainable 

expansion of the solid waste management 

system in Setubal Peninsula, Portugal. 

Resources, Conservation and Recycling, 

56(1), 7-21.  

[13]. Rasi, A., & Alaedin, F. (2017). 

Location of Solar Power Plant by 

Investigating Climate Parameters in 

Qazvin Province Using TOPSIS, 4th 

International Conference on 

Environmental Planning and 

Management, (2,3), 1-9. (in Farsi) 

[14]. Trieb, F., Schillings, C., O’sullivan, 

M., Pregger, T., & Hoyer-Klick, C. 

(2009). Global potential of concentrating 

solar power. German Aerospace Centre 

(DLR).  

 



Arid Biome Scientific Journal                                                                                              Vol. 9   No. 2   2020 

 

 

Site-Selecting of the Photovoltaic Solar Power Plants Using Climatic Elements in 

Yazd Province 

 
1- M. Fallahpour Tezanji, Assisstant Professor, Geology Departement, Payam Noor University, 

Yazd, Iran. 
m.fallahpour@pnu.ac.ir 

 
Received: 13 Aug 2019 
Accepted: 11 Jan 2020 

 

Abstract 

With the global expansion of population, rising energy consumption and the lack of renewable 

energy sources that are costly and polluting, the need for clean and sustainable energy such as solar 

energy has been increasingly taken into consideration. To evaluate land suitability for the optimal 

placement of photovoltaic solar power plants in Yazd province of Iran, the analytic hierarchy 

process (AHP) was used. A set of climatic and environmental constrains based experts' advices 

prepared in nine layers, estimates the potential sites for solar park installation. These constrains 

based on their relative importance in site evaluation extracted from AHP method, including 

sunshine, humidity, rainfall, evaporation, temperature, elevation, distance to access, fault and the 

power post. Climatic data obtained from eleven synoptic stations including fifteen-year period 

(2001-2016). After final mapping, the susceptible areas of photovoltaic solar power plants were 

determined in Yazd province. These areas located in Yazd, Bafgh, Ardakan, Meybod, Saduq and 

Khatam cities. After applying the privacy layer and considering the forbidden areas by conducting 

the field surveys, 5% of the Yazd province was considered suitable area for the construction of 

photovoltaic solar power plants. These areas are located in the south and south-east of Yazd, and 

part of the Bafg city. 

Keyword: Arid area; Geographic Information System; Hierarchical Analysis Method; Solar 

Energy. 


