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روند مصرف انرژی در سالهای گذشته بسیار سریع و نگرانکننده بوده است .این روند در کشورهای
درحالتوسعه و بهویژه در ایران باالتر از میانگین جهانی است .یک واقعیت پذیرفتهشده برای جوامع بشری این
است که انرژی موردنیاز دنیا بهسرعت رو به افزایش است و در حال حاضر منابع انرژی فسیلی ارزانقیمت نیز
بهآرامی ،اما بهطور یقین در چندین دههی دیگر به اتمام خواهد رسید .برای حفظ این منابع فسیلی باارزش
برای نسلهای آتی و جلوگیری از خسارتهای زیستمحیطی ناشی از سوختن آنها و پاسخگویی به افزایش
تقاضای روزافزون انرژی ،راهی جز روی آوردن بشر به استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدشونده باقی نمانده
است .یکی از مهمترین مراحل استفاده از هر منبع انرژی تجدیدشونده ،برآورد صحیح آن است .در این تحقیق
ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر انرژی خورشیدی و بادی پرداخته شد .سپس با استفاده از نرمافزار  Arc GISو
ابزار  Solarمیزان انرژی تابشی (تابش مستقیم و غیرمستقیم) و ساعات آفتابی در فصول مختلف و تمام سال
برای روستاهای مختلف شهرستان اسفراین محاسبه شد .برای انرژی بادی نیز از دو پارامتر جهت و سرعت باد
استفاده گردید .سپس با تهیهی نقشههای پتانسیلسنجی باد و تابش خورشیدی از طریق ابزارهای آمار فضایی،
ناحیههایی که پتانسیل باالیی از نظر انرژیهای یادشده داشتند ،شناسایی شدند .با استفاده از نقشههای
تهیهشده به روش آمارههای فضایی ،روستاهای واقع در مناطق شمال شرقی محدودهی موردمطالعه موقعیت
بهتری جهت بهرهبرداری از انرژی تابش خورشیدی را دارند .بهطورکلی  %7/2از روستاهای منطقه شرایط
مطلوبی جهت احداث نیروگاههای خورشیدی دارند .همچنین پتانسیلسنجی انرژی بادی نشان داد که حداکثر
میزان پتانسیل انرژی یادشده در نواحی شمال ،غرب و مرکزی منطقهی مطالعاتی است .نواحی شرقی
شهرستان از کمترین پتانسیل انرژی بادی برخوردارند ،بهطورکلی  % 36از منطقهی موردمطالعه دارای پتانسیل
بسیار زیاد جهت استفاده از انرژی بادی هستند.
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توسعهی شگرف علم و فناوری در جهان امروز آسایش و رفاه زندگی بشر را موجب شده و این توسعهیافتگی مایهی
بروز مشکالت تازهای نیز برای انسانها گردیده که از آن جمله میتوان به آلودگی محیطزیست ،تغییرات گستردهی
آبوهوایی در زمین بهویژه گرما و کاهش نزوالت آسمانی اشاره کرد( .)Dimitrios Mentis, 2015: 120بخش اعظم
انرژی مصرفی در جهان به وسیلهی سوختهای فسیلی تأمین میشود .احتراق سوختهای فسیلی باعث ورود حجم
عظیمی از اکسیدهای سولفور و نیتروژن ،مونواکسید کربن و دیاکسید کربن در جو میگردد(اسفندیاری.)72 :1390 ،
افزایش مستمر در سطح انتشار گازهای گلخانهای و صعود قیمت مواد سوختی ،نیروهای محرکهی اصلی در پشت
تالشهای مؤثرتر جهت استفاده از منابع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر میباشند( .)Kenisarin, 2007: 1923این
مشکالت جهان را به استفاده از انرژیهای جایگزین که اثرات مخرب کمتری داشته و نیز قابلیت تجدید داشته باشند،
سوق داده است .منظور از انرژیهای جایگزین ،انرژیهایی است که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده
میگردد؛ مانند انرژی خورشیدی ،انرژی بادی ،انرژی دریایی ،زمینگرمایی ،نیروگاههای آبی و غیره .در این میان ،انرژی
خورشیدی یکی از مهمترین و پاکترین انواع انرژیهای تجدیدپذیر در دنیاست(حیدری )67 :1387 ،پایش مستمر
تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین به علت تأثیر آن روی توازن گرمایی زمین ،تأثیر بر گرمای هوا و خاک ،تبخیر و
تعرق ،فتوسنتز و ذوب برف ،اهمیت خاصی دارد .بررسی تغییرات تابش در شاخههایی همچون آبشناسی
(هیدرولوژی) ،هواشناسی ،فرایندهای زیستی ،سامانههای گرمایی و کشاورزی کاربرد دارد(.)Addiscott, 1987: 147
تابش خورشیدی یکی از ایمنترین ،مؤثرترین و اقتصادیترین منابع انرژی است که پتانسیل تبدیلشدن به منبع اصلی
انرژی در آیندهی نهچندان دور را دارد( .)Dincer, 2000: 165تخمین تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین
کاربردهای زیادی در علوم معماری ،مهندسی انرژی ،کشاورزی و هیدرولوژی دارد .برآورد درست مقدار تابش
خورشیدی از اصول اولیه و مهم طراحی شبکهها و برنامهریزی آبیاری است( Almorox and Hontoria, 2004:
 .)1530همچنین اطالع دقیق از مقدار و شدت تابش خورشیدی در یک مکان برای گسترش سایتهای خورشیدی و
در بلندمدت ،برآورد تغییر کارایی سیستمهای خورشیدی ضروری است .از چنین اطالعاتی در طراحی ،برآورد هزینه و
محاسبهی بازدهی پروژهها استفاده میشود( .)Hottel and Whillier, 1958: 90کشور ایران به دلیل قرارگیری در
عرضهای پایین قابلیت بیشتری جهت دریافت انرژی تابشی دارد( .)Batles et al, 2008: 340همچنین به دلیل
وجود مناطق بادخیز فراوان ،پتانسیل باالیی در زمینهی استفاده از انرژی بادی دارد .بهرهبرداری از انرژی بادی در ایران
از سال  1373در مناطق منجیل و رودبار عمالً آغاز شده و تاکنون انرژی باد در این منطقه به حدود  34مگاوات رسیده
است .بررسی  10سالهی وزش باد در ایستگاههای سینوپیتیک کشور نشان داد که بسیاری از نواحی ایران از جمله
نواحی ساحلی دریای عمان جزایر خلیج فارس ،نواحی ساحلی استان خوزستان و نواحی شرقی کشور به همراه چند
نقطهی پراکنده مانند منجیل ،رفسنجان ،اردبیل و بیجار بادخیز هستند و در آنها توان تولید برق بادی بهویژه در فصل
تابستان وجود دارد .البته در بسیاری از نقاط دیگر کشور هم در زمانهای محدودی از سال توان تولید برق بادی وجود
دارد(گندمکار.)92 :1358 ،
هوشنگی و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی منطقهای پتانسیل تابش خورشیدی با ارزیابی و بهینهسازی
روشهای درونیابی در سطح کشور ایران» ( ،)1393پارامترهای مدل ارتفاعی و دما را برای پهنهبندی پتانسیل انرژی
خورشیدی در کشور ایران انتخاب کردند .ولیزاده کامرانی ( )1393با استفاده از  DEMSRTMو با کمک تابع Solar
 Analystدر محیط نرمافزار  Arc GISدر استان آذربایجان شرقی به محاسبهی مقدار تابش رسیده به سطح زمین
برای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل پرداختند.
کریم دهکردی و همکاران ( )1398طی پژوهشی به بررسی امکان استفاده از انرژی تجدیدپذیر در مناطق روستایی
نوآباد چهارمحال و بختیاری پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که میزان کل انرژی حاصل از زیستتوده برابر با
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 70857266/1کیلوژول است که با تعریف سناریوهای متعدد و میزان انرژی محاسبهشده از بخش زیستتوده میتوان
 17/17درصد مصرف برق خانگی 2/60 ،درصد مصرف گاز 58/68 ،درصد در تأمین انرژی موردنیاز بخش روشنایی
معابر عمومی روستای موردمطالعه را تأمین نمود.
زمردیان و تحصیلدوست ( )1397ظرفیتها ،موانع و مشوقهای توسعهی انرژی پاک در روستاهای ایران را با
استفاده از تحلیلهای آماری موردبررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد اوالً آب گرم و پانلهای خورشیدی
مناسبترین فناوریهای تجدیدپذیر در مناطق روستایی کشور بر اساس مطالعات ظرفیتسنجی است.
انتظاری و همکاران ( )1391با استفاده از دادههای سمت و ساعت باد به ارزیابی انرژی باد در شهرستان سبزوار
پرداختند .نتایج نشان داد که سرعت متوسط ساالنهی باد در این ایستگاه  2/53متر بر ثانیه بوده و باد غالب در تمامی
ماهها شرقی است.
گاستلی 1و چرابی ( )2010برای اندازهگیری تابش خورشیدی در عمان از روش تحلیل تابش در نرمافزار GIS

استفاده کردند .نتایج آنها توان زیاد انرژی خورشیدی را در بیشتر مناطق عمان در طول یک سال نشان داد.
مارتینز 2و همکاران ( )2009بهمنظور برآورد تابش روزانه خورشیدی در مناطقی با توپوگرافی متفاوت از مدل
رقومی زمین و تصاویر ماهوارهای  Meteosatاستفاده کردند .نتایج آنها مقادیر کم آمارههای خطاسنجی  RMSEو
 MBEرا برای مقادیر برآورد شده نشان داد.
هولستین 3در سال  2015در مطالعهی خود تجزیهوتحلیل پتانسیل سیستمهای فتوولتاییک با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی را برای شهری در ویریجینیا انجام داد .در این مطالعه ،نقشههای تابشی با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی به دست آمدند .برای محاسبهی تابش جهانی ورودی خورشید ،پارامترهای اتمسفری در مدلسازی
دخالت داده شدند .نتایج این تحقیق بهخوبی توانایی ابزار  Solar Analystدر مدلسازی تابش خورشیدی برای یک
توپوگرافی پیچیده را نشان داد.
تجهیز زیرساختهای موردنیاز برای تأمین منابع انرژی در مناطق روستایی مناطق خشک ،به دلیل پراکندگی
سکونتگاهها ،بعد زیاد مسافت و کمی تعداد جمعیت آنان باعث گردیده تا انتقال خطوط انرژی بسیار هزینهبر و فاقد
توجیه اقتصادی باشد؛ بهویژه روستاهایی که از ضریب دسترسی پایینی برخوردار و در گروه روستاهای زیر  20خانوار
طبقهبندی میگردند .بالطبع در اینگونه سکونتگاههای روستایی در صورت انجام مطالعات امکانسنجی ،وجود توجیه
مساعد در استفاده از انرژیهای پاک ،ضمن باال رفتن ضریب خوداتکایی تأمین منابع انرژی ،از تحمیل هزینههای گزاف
به بودجههای عمومی پیشگیری و در صورت تخلیهی این آبادیها ،این سرمایهگذاریها با اتالف هزینه مواجه نمی-
گردند .هدف از این پژوهش ،بررسی امکانسنجی استفاده از انرژیهای پاک (باد و تابش خورشیدی) در شهرستان
اسفراین است.

 -2منطقهی موردمطالعه

1- Gastli
2- Martinez
3- Holstein
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شهرستان اسفراین یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است که در موقعیت جغرافیایی  56درجه و 53
دقیقه تا  58درجه و  0/8دقیقهی طول شرقی و  36درجه و  34دقیقه تا  37درجه و  18دقیقهی عرض شمالی واقع
گردیده است.
مطابق سرشماری سال  1357این شهرستان  118581نفر جمعیت داشته که از این تعداد  34/36درصد در نقاط
شهری و  56/16درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و بقیه غیرساکن بودهاند .این شهرستان دارای  7دهستان است
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(مرکز آمار ایران .)1357 ،تعداد روستاهای دارای سکنه در منطقهی موردمطالعه  152روستا بوده که بهعنوان
روستاهای هدف موردبررسی قرار گرفتهاند (شکل .)1

شکل  :1محدودهی منطقهی موردمطالعه

 -3مواد و روشها
 -1-3برآورد تابش کلي به روش تحليلي )(GIS
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توپوگرافی ،عامل اصلی در تعیین پراکنش مکانی تابش است .تغییر در ارتفاع ،شیب ،جهت شیب و سایهها که ناشی
از تفاوت توپوگرافی در نقاط گوناگون است ،منجر به تغییر در شدت تابشی میشود که به زمین میرسد .مقدار تابش
در طول سال از روزی به روز دیگر نیز تغییر میکند .روش تحلیل تابش ،قادر به تحلیل و به تصویر کشیدن اثر خورشید
روی یک منطقهی جغرافیایی در طول یک دورهی زمانی مشخص است .این ابزار با درنظر گرفتن اثرات جوی ،عرض
جغرافیایی ،ارتفاع محل ،مقدار شیب ،جهت شیب و زاویهی ورودی خورشید در طول روز به برآورد تابش میپردازد.
پرتوهای خورشید در گذر از جو دچار تغییر میشوند که بیشترین تغییر در تابش توسط توپوگرافی و ذرات موجود در
وردسپهر صورت میگیرد و باعث ایجاد مؤلفههای تابش مستقیم ،تابش پخشیده و بازتابیده میشود .موارد پیشگفته،
به ترتیب اجزای اصلی ،تابش کلی را تشکیل میدهند .روش تحلیل تابش ،مؤلفههای بازتابیدهی تابش را درنظر نمی-
گیرد؛ بنابراین تابش کل از جمع تابش مستقیم و تابش پخشیده برآورد میشود .این ابزار همچنین قادر است تابش را
برای یک نقطه یا یک منطقهی جغرافیایی برآورد کند .شکل ( )1مراحل ششگانهی برآورد تابش در این ابزار را نشان
میدهد.
فرآیند برآورد تابش مستقیم و تابش پخشیده با روش تحلیلی ،نیازمند برآورد سایهنما ) ،(Viewshedنقشهی
خورشید ) (Sunmapو نقشهی مسیر حرکت خورشید ) (Sun-Trackاست .در ادامه ،جزئیات برآورد تابش کل روزانه
با این ابزار شرح داده خواهد شد .منظور از سایهنما در یک نقطهی توزیع زاویهای ،قابلیت دید آسمان در مقابل موانع
موجود بر سر راه تابش برای رسیدن به نقطهی موردنظر است .سایهنما با در نظر گرفتن امتداد تابش در یک نقطه و
تعیین موانع موجود بر سر راه تابش در امتداد مورد تولید میشود (شکل .)2

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره دهم ،شماره سي و هشتم ،زمستان 1398

58

شکل  :2سایهنما (مارتینز و همکاران)2009 ،
مدل رقومی زمین )(DEM

محاسبهی سایهنما )(Viewshed
محاسبهی توزیع زاویهای قابلیت دید آسمان در مقابل موانع موجود بر سر را تابش

محاسبهی نقشهی خورشید )(SUNMAP
همپوشانی سایهنما و نقشهی تابش مستقیم برای تخمین تابش مستقیم

محاسبهی نقشهی آسمان )(Skymap
همپوشانی سایهنما و نقشهی بازپخش برای تخمین تابش باز

همپوشانی سایهنما ،نقشهی خورشید و نقشهی آسمان

تکرار فرآیندهای باال برای هر مکان برای محاسبه

شکل  :3مراحل ششگانهی برآورد تابش توسط روش تحلیل تابش

 -2-3برآورد مؤلفه مستقيم تابش خورشيدی
تابش خورشیدی برای هر قطعه از نقشهی خورشید که موانع بهطور کامل مانع از رسیدن تابش از آن نمیشوند،
برآورد میشود .روش تحلیل تابش خورشید از یک مدل ساده برای برآورد استفاده میکند .این مدل با یک ثابت
خورشیدی شروع به کار میکند و اثرات جو را بر اساس تراگسیالیی و ژرفای نوری ) (Optical depthبرآورد میکند.
روابط  1تا  3نحوهی محاسبهی تابش مستقیم روزانه ) (Hbرا نشان میدهند:

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

نقشهی مسیر حرکت خورشید ،نقشهی رقومی است که مکان خورشید را در زمانهای متفاوت نشان میدهد.
نقشهی آسمان ،نقشهی رقومی است که با تقسیم آسمان به قطعات کوچکتر و با در نظر گرفتن زوایای سمتالرأس
خورشیدی ساخته میشود .زوایای سمتالرأس خورشیدی در مرکز هر پیکسل بهصورت نقطهای با روابط نجومی برآورد
میشوند.
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҆ ѱHb=∑ BӨz,

رابطهی :1
BӨZ,ѱ= ISC ԎmӨ SӨZ,ѱ ξӨZ,ѱ COSӨ
رابطهی :2
)Ө= acos[cos(ӨZ)+sin(Өz)sin(Өs)cos(ѱ-ѱs
رابطهی :3
-2
-1
که  : BӨZ,ѱتابش مستقیم لحظهای خورشیدی از یک بخش از نقشهی خورشیدی برحسب ) :ISC ،(MJ.m .Day
ثابت خورشیدی ( 1367وات بر مترمربع) :Ԏ ،تراگسیالیی روزانهی جو :mӨ ،جرم نوری جو ) (Optical Air Massدر
مسیر پرتوهای خورشیدی و تابع زاویهی سمتالرأس خورشیدی است :SӨZ,ѱ ،نسبت تابش پخشیده نسبت به کل تابش،
 :ξӨZ,ѱکسر شکاف موجود برای بخشی از نقشهی خورشیدی :Ө ،زوایهی بین مرکز جرم بخشی از آسمان و محور عمود
بر سطح cos(ӨZ) ،و ) :sin(Өzکسینوس و سینوس زاویهی سمتالرأس خورشیدی و  :ѱsزاویهی سمتالقدم
(آزیموت) است.

 -3-3برآورد مؤلفهی تابش پخشيدهی خورشيدی
برای برآورد تابش پخشیده از دو مدل تابش پخشیدهی یکنواخت و تابش پخشیدهی تمامابری استاندارد
) (Standard Overcast Diffuseاستفاده میشود .در مدل تابش پخشیدهی یکنواخت که در شرایط آسمان صاف
استفاده میشود ،فرض بر این اساس استوار است که تابش پخشیدهی ورودی در همهی امتدادهای آسمان یکسان
است .در مدل تابش پخشیدهی تمامابری استاندارد ،تابش پخشیده با توجه به زاویهی سمتالرأس متغیر است و با آن
رابطهای تجربی دارد .هر دو مدل در روش تحلیل تابش خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند .ابتدا تابش پخشیده در
مرکز هر قسمت ) (DӨZ,ѱبرآورد شده (رابطهی  )4و سپس تابش پخشیده شدهی کل روزانه ) (Hdدر هر منطقه از
حاصل جمع مقادیر برآورد شده به دست میآید (رابطهی :)Martinez-Durban et al., 2009( )5
)DӨZ,ѱ= RnKΔVӨZ,ѱ COS(Ө
رابطهی :4
Hd= ∑ DӨZ,ѱ

رابطهی :5
که  :DӨZ,ѱتابش پخشیده از آسمان  :Rn ،MJ.m .Dayتابش خورشیدی مستقیم در سطح :k ،کسر پخشیدهی
تابش روزانه :Δ ،دورهی زمانی : VӨZ,ѱ ،نسبت سایهنمای آسمان برای پخش آسمان :SӨZ,ѱ ،مدتزمان تابش در آسمان
است.
-1

-2

 -4-3تابش کل خورشيدی

در روش تحلیل تابش  GISمقدار تابش بر حسب  Wh.m-2برآورد میشود .برای تبدیل واحد  MJ.m-2به Wh.m-2

باید عدد حاصل از رابطهی  6را در  277/77ضرب نمود.

 -5-3برآورد پارامترهای ورودی موردنياز هر ايستگاه
مدل تحلیل خورشیدی برای برآورد تابش کل نیاز به دو پارامتر کسر پخشیده ) (kو تراگسیالیی جو ) (Ԏدارد که
این دو پارامتر در ایستگاههای همدیدی و تابشسنجی اندازهگیری نمیشود .بهمنظور واردکردن این دو پارامتر در
بستهی نرمافزاری  GISابتدا باید این دو پارامتر برآورد شود .با استفاده از مقادیر اندازهگیریشدهی تابش کل و تابش
فراجوی (تابش در بام جو) در ایستگاههای موردبررسی ،ابتدا ضریب شفافیت جو ) (Ktکه نسبت به تابش اندازهگیری-
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تابش کل ) (Hg) (MJ.m-2.Day-1از حاصل جمع تابش مستقیم و تابش پخشیده به دست میآید (رابطهی .)6
این مراحل برای هر نقطه از منطقه بهطور جداگانه تکرار و درنهایت ،نقشهی تابش برای کل منطقه برآورد میشود.
Hg=HB+Hd,
رابطهی :6
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شده در سطح افق در ایستگاهها به تابش فراجوی محاسبه و سپس با استفاده از این ضریب مقدار کسر پخشیده )(k

محاسبه شود .ضریب تراگسیالیی نیز از رابطهی ( )8به دست آمد که در آن Ԏ ،ضریب گسیالیی و  n/Nدرصد ساعت-
های آفتابی است(:)Gastli and Charabi, 2010: 793
2
3
K= 0/99-0/356kt+ 2/783kt -10/67k t+7/63k4t
رابطهی :7
Ԏ=02505+101468(n/N) – 0.3974(n/N)2
رابطهی :8

 -6-3انرژی بادی
برای محاسبهی توان انرژی بادی از دادههای ماهوارهی سنتینل و دادههای ایستگاههای زمینی استفاده شد .جهت
ترسیم نقشههای باد ،از دادههای ساعتی برای یک دورهی سیساله پارامترهای سرعت و جهت باد ،از  12ایستگاه
موجود در استانهای خراسان شمالی (بجنورد و اسفراین) ،خراسان رضوی (مشهد ،نیشابور ،قوچان ،سبزوار و سرخس)،
گلستان (گرگان و گنبد) و سمنان (سمنان ،شاهرود و بیارجمند) استفاده گردید .در بخش دوم پژوهش ،پس از برآورد
میزان دریافت انرژی خورشیدی و شناسایی پتانسیلهای انرژی باد در مناطق روستایی شهرستان از بین مناطق مستعد
شناسایی گردید.
روش پلیگون های تیسن :پولیگونهای تیسن تعریفکنندهی مناطق منحصربهفرد و یا تأثیر در اطراف مجموعهای از
نقاط است .این روش درواقع روشی برای ایجاد چندضلعیها از روی نقاط است ،با فرض اینکه بهترین اطالعات برای
مکانهایی که در آنها مشاهداتی وجود ندارد ،مقدار نزدیکترین نقطهی مشاهدهشده به آن داده میشود.

 -7-3تحليل خودهمبستگي فضايي

 -4بحث و نتايج
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در آمار فضایی شناخت الگوها و کشف روندهای موجود در دادههای فضایی از اهمیت زیادی برخوردار
است()Waagepetersenand and Schweder, 2006: 270؛ زیرا قبل از هرگونه تحلیل و تهیهی نقشه در آمار
فضایی باید این پیشداوری صورت گیرد که دادهها چگونه در فضا توزیع شدهاند و توزیع آنها در فضا از چه الگو و
قاعدههایی پیروی میکند( .)Illian et al., 2008: 90یکی از شاخههای جالب و در حال رشد آمار فضایی مربوط به
خودهمبستگی فضایی است .خودهمبستگی فضایی به رابطهی بین مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط
میشود .خودهمبستگی قوی زمانی رخ میدهد که مقادیر یک متغیر که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند ،با هم
مرتبط باشند .اگر عوارض و یا مقادیر متغیرهای مربوط به آنها بهطور تصادفی در فضا توزیعشده باشند ،ظاهراً نباید بین
آنها ارتباطی وجود داشته باشد .تحلیل خودهمبستگی فضایی به آمارهی موران جهانی یا موران  Iمعروف است .تحلیل
خودهمبستگی فضایی دو نوع خروجی بهصورت گرافیکی و عددی ارائه مینماید .خروجی گرافیکی نشان میدهد که آیا
دادهها پراکنده و یا خوشهبندیشده هستند یا خیر؟ خروجی عددی این آماره شامل دو عدد است؛ نمرهی استاندارد Z
و عدد موران جهانی(عسکری .)75 :1390 ،با استفاده از این اعداد میتوان درجهی پراکنده بودن یا متمرکز بودن
عوارض یا دادههای فضایی را در فضا اندازهگیری نمود .اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت یک باشد ،دادهها
دارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیکی به عدد منفی یک باشد،
آنگاه دادهها ازهمگسسته و پراکنده میباشند .در مورد این ابزار فرضیهی صفر آن است که هیچ نوع خوشهبندی فضایی
بین مقادیر خصیصه مرتبط با عوارض جغرافیایی موردنظر وجود ندارد ،حال زمانی که مقدار  R-Valueبسیار کوچک و
مقدار  zمحاسبه شده (قدر مطلق) بسیار بزرگ باشد ،آنگاه میتوان فرض صفر را رد کرد(عسکری.)75 :1390 ،
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در این تحقیق ،پهنهی تابش خورشیدی کل (ساالنه و فصلی) در شهرستان اسفراین با استفاده از زیربرنامهی تحلیل
تابشی  GISتهیه شد .با استفاده از تابش اندازهگیریشدهی هر ایستگاه بهطور مجزا برآورد و به منزلهی ورودی وارد
مدل شد تا تابش به روش تحلیل تابش تعیین شود .برای انجام این پژوهش در ابتدا میزان و نقشههای ارتفاع ،ساعات
آفتابی ،تابش مستقیم و غیرمستقیم و تابش کل تهیه و محاسبه گردید.

 -1-4ارتفاع
مهمترین عامل فیزیکی در مکانیابی پتانسیل سایت نیروگاه ،ارتفاع آن از سطح دریا است .مناطق مرتفع به دلیل
دریافت انرژی زیاد دارای پتانسیل باالتری نسبت به مناطق پست میباشند .میزان جذب و یا بازتابش انرژی حرارتی
پرتوهای خورشیدی در الیههای باالیی جو کاهش و انرژی دریافتی خورشید افزایش مییابد(علیجانی .)126 :1383 ،با
استفاده از نرمافزار  GISمیتوان به کمک دستور  ،SOLAR HEIGHTانرژی تابشی را در زمانهای مشخص تعیین
نمود .هرقدر ارتفاع منطقهای از سطح دریا کمتر باشد ،ضخامت جو بیشتر میگردد .جو ضخیم بیانگر غلظت بیشتر
ترکیبات و عوامل جذبی یا انعکاسی است .ازآنجاییکه مواد درشتتر و غلیظتر در طبقات پایین جمع میشوند ،جو
باالی کوهها رقیقتر بوده و ضخامت جو هم کمتر است .پس هرقدر ارتفاع منطقه بیشتر باشد ،ترکیبات جو رقیقتر و
ضخامت جو کمتر است .ضخامت و ترکیبات جو عالوه بر ورود انرژی موجکوتاه خورشید ،انرژی موجبلند زمین را هم
کنترل میکنند(علیجانی)126 :1383 ،؛ بنابراین مناطق مرتفع به دلیل دریافت انرژی زیاد دارای پتانسیل باالتری
نسبت به مناطق پست میباشند .جهت تهیهی این الیه ،اطالعاتی از ارتفاع ایستگاههای هواشناسی و الیهی توپوگرافی
منطقه استفاده شد .برای این منظور الیه  DEMمنطقه ایجاد شد (شکل  .)4در منطقهی موردمطالعه ،بیشترین میزان
ارتفاع در مناطق شمالی است .در این بخش نقاط روستایی گنجدان ،آققلعه و گیوهجان با ارتفاع به ترتیب ،1993
 1977و  1897مرتفعترین نقاط روستایی هستند.

شکل  :4ارتفاع منطقهی موردمطالعه

ساعت آفتابی ،مهمترین پارامتر اقلیمی است که نشاندهندهی میزان انرژی دریافتی مناطق از خورشید است.
ساعات آفتابی مجموع ساعات ماهانه یا ساالنهی یک منطقه است .این پارامتر ،خود تحت تأثیر عرض جغرافیایی در
پارامتر ساعات آفتابی بهطور مستقیم اثرگذار است و میزان ابرناکی و غبار آلودگی شدید هوا با پارامتر ساعات آفتابی
رابطهی عکس دارند .از طرف دیگر ،باال بودن دمای محیط ،میزان انرژی دریافتی را افزایش و اتالف انرژی را کاهش
میدهد .در محدودهی موردمطالعه ،میزان ساعات آفتابی در اکثر مناطق بهاستثنای ارتفاعات ،زیاد است .ارتفاعات در
قسمت شمالی منطقهی موردمطالعه است .همانطور که در (شکل  )5مشاهده میشود ،در مناطق نامبرده میزان
دریافت انرژی کمتر از سایر نقاط است .بیشترین میزان ساعات آفتابی محاسبهشده در فصل بهار با میانگین 1149
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 -2-4ساعات آفتابي
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وات بر مربع و کمترین میزان دریافت ساعات آفتابی در فصل پاییز با میانگین  872/29وات بر مترمربع است .از لحاظ
مکانی روستاهای علیآباد و مهدیآباد بیشترین میزان ساعت آفتابی را دارا میباشند.

شکل  :5ساعات آفتابی فصل بهار در منطقهی موردمطالعه

شکل  :6ساعات آفتابی منطقهی موردمطالعه در فصل پاییز

شکل  :7ساعات آفتابی فصل تابستان در منطقهی موردمطالعه شکل  :8ساعات آفتابی منطقهی موردمطالعه در فصل زمستان

شکل  :9ساعات آفتابی ساالنه در منطقهی موردمطالعه

 -3-4تابش خورشيدی )(Rs
 )Mayer, 2002: 135و اساس بیشتر مطالعات اقلیمی را شکل میدهد؛ چراکه فرآیند تبخیر و تعرق بهوسیلهی
میزان انرژی در دسترس برای تبخیر آب تعیین میشود) .(Allen et al, 1998: 1360از مقدار تابش خورشیدی که
وارد جو میشود ،در اثر جذب بخشی از این توسط مواد موجود در ـن!! و انعکاس توسط ابرها کاسته شده و درنتیجه،
تابش خورشیدی که به سطح زمین برخورد میکند ،کمتر از مقدار آن در خارج از جو است .مقدار کاهش تابش
خورشیدی به طول مسیر پیموده شده شعاع تابشی خورشید و نیز ترکیبات آن (ابرها ،گردوغبار ،رطوبت و مه) بستگی
دارد .ابرها و ذرات موجود در جو ،نور خورشید را به جهات مختلف پراکنده میکنند(مرادی .)85 :1384 ،دانستن مقدار
تابش خورشیدی در هر محل برای بسیاری از مسائل کاربردی ازجمله تخمین تبخیر-تعرق ،طراحی معماری ،مدلهای
رشد محصوالت کشاورزی و غیره اهمیت فراوان دارد(موسوی بایگی و همکاران.)670 :1389 ،
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 -4-4توپوگرافي
توپوگرافی عامل اصلی در تعیین پراکنش مکانی تابش است .تغییر در ارتفاع ،شیب ،جهت شیب و سایهها که ناشی
از تفاوت توپوگرافی در نقاط گوناگون است ،منجر به تغییر در شدت تابشی میشود که به زمین میرسد .مقدار تابش
در طول سال از روزی به روز دیگر نیز تغییر میکند .روش تحلیل تابش قادر به تحلیل و به تصویر کشیدن اثر خورشید
روی یک منطقهی جغرافیایی در طول یک دورهی زمانی مشخص است .پرتوهای خورشید در گذر از جو دچار تغییر
میشود که بیشترین تغییر در تابش توسط توپوگرافی و ذرات موجود در وردسپهر صورت میگیرد و باعث ایجاد
مؤلفههای تابش مستقیم ،تابش پخشیده و بازتابیده میشود .موارد پیشگفته ،به ترتیب اجزای اصلی تابش کلی را
تشکیل میدهند .روش تحلیل تابش ،مؤلفههای بازتابیدهی تابش را درنظر نمیگیرد؛ بنابراین ،تابش کل از جمع تابش
مستقیم و تابش پخشیده برآورد میشود.
بیشترین میزان انرژی تابشی مستقیم خورشید در ارتفاعات ثبت میشود .همانطور که در منطقهی موردمطالعه،
بیشترین میزان این انرژی در ارتفاعات شمالی شهرستان اسفراین مشاهده میشود.

شکل  :10تابش مستقیم فصل بهار در منطقهی موردمطالعه

شکل  :11تابش مستقیم منطقهی موردمطالعه در فصل پاییز

شکل  :12تابش مستقیم فصل تابستان در منطقهی موردمطالعه شکل  :13تابش مستقیم منطقهی موردمطالعه در فصل زمستان
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بر اساس نتایج بهدستآمده ،بیشترین میزان انرژی مستقیم خورشیدی محاسبهشده در فصول مختلف مربوط به
فصل بهار (با مقادیر  498774/93تا  63125/30وات بر مترمربع) و کمترین میزان دریافت این پارامتر مربوط به فصل
پاییز (با مقادیر  300329/1تا  0وات بر مترمربع) است .از نظر مکانی ،بیشترین دریافت انرژی مستقیم خورشیدی
مربوط به نقاط روستایی گنججان ،جهان و گیوهجان به ترتیب با میزان  443099 ،444283و  442479وات بر
مترمربع است.
بیشترین میزان دریافت انرژی غیرمستقیم خورشیدی در منطقهی موردمطالعه در روستاهای گیوهجان ،بیشآباد و
فتحآباد به ترتیب با میزان  70248/8 ،70395.5و  70147/4وات بر مترمربع بوده است .همچنین در تفکیک فصول
نیز بیشترین میزان دریافت انرژی غیرمستقیم در فصل زمستان (با مقادیر  28526/06تا  67068/37وات بر مترمربع)
و کمترین میزان دریافت آن در فصل تابستان (با مقادیر  48334/71تا  119289/55وات بر مترمربع) است .بیشترین
میزان دریافت این پارامتر در ارتفاعات شمالی قابلمشاهده است.

شکل  :15تابش غیرمستقیم فصل بهار

شکل  :16تابش غیرمستقیم در فصل پاییز

شکل  :17تابش غیرمستقیم فصل تابستان

شکل  :18تابش غیرمستقیم در فصل زمستان
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روش تحلیل تابش قادر است مقدار تابش را هم بهطور نقطهای و هم منطقهای برآورد کند .این ابزار میتواند تابش
را با استفاده از مدل رقمی زمین و دو پارامتر کسر پخشیده و تراگسیالیی جو در هر منطقه تعیین کند و ازآنجاکه
نصب تجهیزات اندازهگیری تابش در هر نقطه امکانپذیر نیست ،میتوان از برنامه تحلیل تابش  GISبرای تهیه پهنه
مؤلفههای تابش منطقهای استفاده کرد .ازاینرو ،پس از مقایسه دقت این ابزار در برآورد تابش نقطهای و برآورد دو
پارامتر کسر پخشیده و تراگسیالیی جو ،تابش ساالنه بهصورت منطقهای در کل منطقهی موردبررسی برای ارزیابی
پراکنش مکانی تابش با این ابزار برآورد شد.

شکل  :20تابش کل فصل بهار در منطقهی موردمطالعه

شکل  :22تابش کل فصل تابستان در منطقهی موردمطالعه

شکل  :21تابش کل منطقهی موردمطالعه در فصل زمستان

شکل  :23تابش کل منطقهی موردمطالعه در فصل پاییز

اشکال  20تا  24میزان کل انرژی تابشی را به تفکیک سال و فصل نشان داده است .بیشترین میزان تابش کل در
فصل بهار با میزان  530767وات بر مترمربع و در روستاهای قنبرباغی و شور باال و کمترین میزان تابش کل در فصل
پاییز با میانگین  198846/5وات بر مترمربع است .با توجه به تغییرات تابش در سطح منطقهی موردبررسی و تغییرات
ارتفاع مشاهده میشود که صرفاً نقاط مرتفع تابش بیشتری را دریافت نمیکنند ،بلکه تابش دریافتی بیشتر تحت
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تأثیر شرایط توپوگرافی مانند جهت شیب ،مقدار شیب و موانع موجود بر سر راه تابش نیز قرار دارد .بهطورکلی در
دامنهی جنوبی ارتفاعات منطقهی موردمطالعه تابش کل بیشتری مشاهده میشود .روستاهای رهری بیدخور ،کالته
فاضل و بیدخور بیشترین میزان تابش کل را در سراسر شهرستان دریافت میکنند.

 -6-4سرعت و جهت باد
جهت بررسی میزان سرعت و نیز جهت باد در منطقهی موردمطالعه ،نقشههای پهنهبندی سرعت و جهت باد تهیه
گردید .با توجه به شکل  ،25در نیمهی غربی شهرستان اسفراین( ،شامل نواحی شمالی تا جنوبی) سرعت باد بیشترین
میزان را در منطقهی مذکور دارد .جهت غالب باد در منطقهی موردمطالعه شمال شرق -جنوب شرق است .مناسبترین
مکان جهت احداث نیروگاههای بادی و استفاده از انرژی باد درواقع نقاطی هستند که باد در آنجا با سرعت بیشتری
جریان دارد .همانگونه در منطقهی موردمطالعه مناطق مرکزی و غربی پتانسیل بیشتری جهت استفاده از انرژی
یادشده را دارند .عالوهبراین ،مکانهایی که جهت غالب باد در آنجا حاکم میباشند ،نقاطی مناسب جهت احداث نحوهی
قرارگیری توربینهای بادی نیروگاه هستند که بر این اساس ،بررسی سرعت و جهت باد در زمینهی امکانسنجی
استفاده از این انرژی ،امری مهم و ضروری تلقی میشود.

 -7-4پتانسيلسنجي انرژی خورشيدی و بادی
درنهایت بر اساس نتایج بهدستآمده از مراحل قبل و با استفاده از روشهای آمار فضایی ،پتانسیل مناطق مستعد
جهت بهرهبرداری از انرژیهای خورشیدی و بادی در منطقهی موردمطالعه سنجیده شد تا عرصههایی که بیشترین
پتانسیل را جهت دریافت انرژیهای مذکور دارند ،مشخص شوند.
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بر اساس نقشههای نهایی پتانسیلسنجی (شکلهای  26و  ،)27مناطق شمال شرقی محدودهی موردمطالعه انرژی
خورشیدی را بیشتر دریافت میکنند؛ لذا این مناطق از موقعیت مناسبی برای احداث نیروگاههای خورشیدی و
استفاده از انرژی تابش خورشیدی برخوردارند .مناطق شمالی شهرستان اسفراین ،پتانسیل باالیی انرژی تابشی دارند و
این پتانسیل در مناطق شمال شرقی بیشتر است؛ هرچه از نواحی شمالی به سمت نواحی جنوب و جنوب غربی پیش
میرویم از میزان پتانسیل انرژی تابشی خورشیدی کاسته میشود.

شکل  :26پتانسیلسنجی انرژی خورشیدی در منطقهی موردمطالعه

بنا بر نتایج بهدستآمده از پتانسیلسنجی انرژی بادی (شکل  ،)27حداکثر میزان پتانسیل انرژی یادشده همانطور
که در نتایج نقشههای سرعت و جهت باد نیز به آن اشاره شد ،در نواحی شمال ،شرق ،مرکزی و نواحی غربی شهرستان
از کمترین پتانسیل انرژی بادی برخوردارند .مناطقی که با رنگ قرمز مشخص شدهاند ،دارای بیشترین پتانسیل جهت
استفاده از انرژی بادی میباشند که جمعاً  36درصد از منطقهی موردمطالعه را دربر میگیرند ،بیش از  70روستا در این
پهنه قرارگرفتهاند .از بررسیهای انجامشده میتوان نتیجه گرفت که روستاهای شهرستان اسفراین پتانسیلهای خوبی
جهت استفاده از انرژیهای پاک (خورشیدی و بادی) دارند ،لذا در راستای کمک به اقتصاد کشور و خصوصاً اقتصاد
روستاهای منطقه میتوان از این پتانسیل بهره برد و این توان بالقوه را بالفعل تبدیل کرد.
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نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات پژوهشگرانی همچون مارتینز و همکاران ( ،)2009گاستلی 4و چرابی (،)2010
هولستین )2015( 5و زمردیان و تحصیلدوست ( )1397همخوانی وجود دارد ،ولی با نتایج دهکردی و همکاران ()1398
همخوانی ندارد .با توجه به نتایج بهدستآمده و پراکندگی روستاهای مناطق خشک که غالباً دارای جمعیت کم
میباشند ،استفاده از انرژیهای نوین و پاک همچون انرژی بادی و خورشیدی در این مناطق دارای صرفه و توجیه
اقتصادی است.

 -5نتيجهگيری
انرژیهای خورشیدی و بادی از منابع تأمین انرژی رایگان ،پاک و عاری از اثرات مخرب زیستمحیطی است که از
دیرباز به روشهای گوناگون مورد استفاده بشر بوده قرار گرفته است .بحران انرژی در سالهای اخیر ،کشورهای جهان
را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی ،برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژیهای فسیلی با
انرژیهای تجدیدپذیر بهمنظور کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی ،کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار
گازهای آالینده با استقبال فراوانی روبهرو شده است .در این میان ،کشور ایران به دلیل واقعشدن بین مدارهای  25تا
 40درجه عرض شمالی در منطقهای واقعشده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین
ردهها قرار دارد .متوسط ساعات آفتابی کشور حدود  3112ساعت در سال است که حاکی از پتانسیل باالی ایران برای
بهرهبرداری از انرژی خورشید است .انرژی باد به دلیل فراوانی ،اقتصادی بودن و قابلیت بهرهبرداری آسان در میان
انرژیهای نو از مزایای زیادی برخوردار است .در این مطالعه امکان استفاده از انرژیهای پاک (تابش و باد) در
روستاهای شهرستان اسفراین موردبررسی قرار گرفت .جهت محاسبهی پهنهی تابش خورشیدی کل (ساالنه و فصلی)
در روستاهای شهرستان اسفراین از زیربرنامهی تحلیل تابشی  GISاستفاده شد .ابتدا دو پارامتر تراگسیالیی جو کسر
پخشیده که روش تحلیل تابش از آنها در حکم ورودی برای برآورد تابش استفاده میکند ،با استفاده از تابش اندازه-
گیریشدهی هر ایستگاه بهطور مجزا برآورد و به منزلهی ورودی وارد مدل شد تا تابش به روش تحلیل تابش تعیین
شود .ابتدا میزان و نقشههای ارتفاع ،ساعات آفتابی ،تابش مستقیم و غیرمستقیم و تابش کل تهیه و محاسبه گردید.
سپس مناطق حداقل و حداکثر این عوامل مشخص و طی مقاله به آن اشاره گردید .جهت بررسی میزان سرعت و
همچنین جهت باد در منطقهی موردمطالعه ،نقشههای پهنهبندی سرعت و جهت باد تهیه گردید .بنا بر نتایج به دست
آمده ،حداکثر سرعت باد در نیمهی غربی شهرستان اسفراین (شامل نواحی شمالی تا جنوبی) و جهت غالب باد در
منطقهی موردمطالعه ،شمال شرق-جنوب شرق است.
درنهایت با استفاده از روشهای آمار فضایی ،پتانسیل انرژیهای خورشیدی و بادی در منطقهی موردمطالعه
سنجیده شد تا مناطقی که بیشترین پتانسیل را جهت دریافت انرژیهای مذکور دارند ،مشخص شود .بنا بر نقشههای
مستخرج ،مناطق شمال شرقی محدودهی موردمطالعه ،پتانسیل باالتری جهت دریافت انرژی تابش خورشیدی و
همچنین مناطق در نواحی شمال ،شرق و مرکزی پتانسیل باالیی را از نظر انرژی باد دارند.

 -1اسفندیاری ،علی ( .)1390پتانسیلسنجی نیروگاههای خورشیدی با بررسی پارامترهای اقلیمی در استان خوزستان با استفاده
از  ،GISهمایش ملی ژئوماتیک ،تهران ،صص .61-82
 -2انتظاری ،علیرضا ،امیراحمدی ،ابوالقاسم ،عرفانی ،عاطفه ،برزویی ،اکرم ( .)1391ارزیابی انرژی باد و امکانسنجی احداث
نیروگاه بادی در سبزوار ،مجلهی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،شمارهی  ،9صص .17-22

4- Gastli
5- Holstein
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پژوهشی- فصلنامهی علمی، نشریهی مبدل گرمایی. مکانیابی نیروگاههای خورشیدی در ایران.)1388(  مصطفی، حیدری-3
.63-73  صص،105  شمارهی،)مطالعات جغرافیایی (سپهر
 موانع و مشوقهای توسعهی انرژیهای پاک در روستاهای، ظرفیتها.)1397(  محمد، تحصیل دوست، زهراسادات، زمردیان-4
.13-17  صص،165  شمارهی، نشریهی مسکن و روستا،ایران
، انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران،ArcGIS  تحلیلهای آمار فضایی با.)1390(  علی، عسگری-5
.128  تعداد صفحات،تهران
.230  تعداد صفحات، انتشارات دانشگاه پیام نور، آبوهوای ایران.)1383(  بهلول، علیجانی-6
کاربردی استفاده از- تبیین چارچوب مفهومی.)1398(  مصطفی، کرباسیون، زهره، رحمانی فرد، مهدی، کرمی دهکردی-7
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