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چکیده:
زمینه و هدف :نیروگاهها داراي انواع آلودگیهاي آب ،هوا ،خاك و صوت میباشند و آسیبهاي قابل مالحظهاي به محیطزیست اطراف
وارد میسازند .ولی از طرفی با افزایش رشد جمعیت ،صنعت و  ، ...تقاضا براي مصرف انرژي بخصوص برق در سالهاي اخیر رشد روز
افزونی داشته است و با توجه به اینکه تأمین انرژي الکتریکی مورد نیاز ،اغلب مستلزم احداث نیروگاههاي جدید میباشد و عملیات احداث
نیروگاهها پیامدهاي اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی و زیست محیطی فراوانی دارد .مطالعه و برنامهریزي براي انتخاب مکان مناسب جهت
احداث نیروگاه از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
روش بررسی :در این مقاله ضمن شناسایی عوامل مهم در تعیین مکان مناسب براي احداث نیروگاه گازي در استان گیالن
و میزان تأثیرگذاري هر یک از این فاکتورها ،با استفاده از مدلهاي فازي و بولین و با بکارگیري نرمافزار  ،GISتلفیق الیههاي
اطالعات مکانی انجام و مکانهاي مستعد براي احداث نیروگاههاي گازي مشخص گردید.
یافته ها :نتایج نشان می دهد با توجه به تلفیق الیههاي اطالعاتی مختلف و اعمال محدودیتها ،حدود  90درصد از کل استان گیالن به
عنوان مناطق محدودیتدار جهت احداث نیروگاه تعیین گردید و از  10درصد باقیمانده 5 ،درصد آن وزن مطلوب و  5درصد باقیمانده
وزن نیمه مطلوب و نامطلوب دارد.
بحث و نتیجه گیري :در نهایت ،با مقایسه پنج عملگر مدل فازي ،عملگر  fuzzy Productبهتر و مناسبتر به نظر میرسید.
کلمات کلیدي :مکانیابی ،نیروگاه گازي ،مدل فازي ،منطق بولین ،سیستم اطالعات مکانی).(GIS
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Abstract
Background and purpose: Power plants have pollution of water, air, soil, and their voice and
considerable damages to the surrounding environment enters. But also with the growth of population
and industry,.... the demand for energy, especially electricity consumption has been growing in recent
years But also with the growth of population and industry, the demand for energy, especially
electricity consumption has been growing in recent years And the fact that the electrical energy supply
required is often require build new stations and treatment plants social consequences, economic,
political, environmental and many.
Research and Method: This paper identifies important factors in determining a suitable location for
the construction of gas power plant in the province of Gilan, and the effectiveness of each of these
factors, by using fuzzy and Boolean and software to GIS, integrating layers spatial data do and
potential locations for the construction of gas power plants were identified.
Findings: The results showed With regard to the integration of different data layers and limitations,
about 90 percent of Gilan province as a constraint areas were determined for power plant And the
other 10 percent, 5 percent favorable weight and 5 percent is weight the semi- favorable and
unfavorable.
Results: Finally, Compared with five operator fuzzy model, fuzzy Product function better than it
looked.
Keywords: Locate, gas power plant, fuzzy model, Boolean logic, Geographic Information System
(GIS).
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مقدمه:

زغالی توسط کالسن و ماجاریسن ( ،)2002مکانیابی توربین

رشد روزافزون تقاضاي مصرف انرژي الکتریکی  ،احداث

بادي توسط دنلی و لشپال ( ،)2003مورد استفاده قرار گرفته

نیروگاههاي جدید را اجتناب ناپذیر میسازد .با توجه به

است ( .)8 ،7اسفندیاري و همکاران(  )1390در تحقیقی تحت

سهم عمده نیروگاههاي حرارتی از جمله نیروگاههاي

عنوان "پتانسیل سنجی احداث نیروگاه هاي خورشیدي با

گازي در تولید برق کشور ،احداث این نیروگاه ها از

بررسی پارامترهاي اقلیمی در استان خوزستان با استفاده از

اهمیت ویژهاي برخوردار می باشد( .)1در مورد تبعات

 GISبه نتایج زیر دست یافتند :در این تحقیق در ابتدا به

زیست محیطی که احداث نیروگاه گازي در پی خواهد داشت

بررسی عوامل مؤثر بر انرژي خورشیدي پرداخته شده و با تلفیق

می توان به آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و فاضالب هاي صنعتی

آنها در محیط  ،GISمناطق مستعدتر در استان خوزستان

و بهداشتی اشاره کرد .مکان انتخاب براي نیروگاه چه در مرحله

شناسایی شدند (.)9

ساخت و چه در مرحله بهره برداري در تعیین هزینه هاي

در کشور ایران نیز گروه محیط زیست سابا ( 1381و )1382

مربوطه ،بهره وري نیروگاه و تاثیر بر محیط پیرامون نقشی

پروژههایی را به منظور مکانیابی نیروگاههاي حرارتی با استفاده

کلیدي دارد .از این رو قبل از احداث نیروگاه انجام بررسی هاي

از  GISاجرا کرده است .بهشتیفر ( )1386از روشهاي

مکانی همه جانبه محدوده مطالعاتی براي جلوگیري از خسارات

مختلفی براي مکانیابی نیروگاههاي گازي در محیطGIS

مالی ،فنی ،زیست محیطی ،امنیتی و حداکثر کردن راندمان

استفاده کرده است ( .)12 ،11 ،10که با توجه به ماهیت مکانی

نیروگاه امري ضروري به نظر می رسد( .)2مکانیابی با در نظر

مساله و مشکالت مربوط به تلفیق

اطالعات در روشهاي

گرفتن تاثیرات اجتماعی ،اقتصادي و زیست محیطی ،یکی از

قدیمی ،و همچنین ویژگیهاي مکانی و توصیفی محیط ،GIS

فاکتورهاي کلیدي در برنامهریزيهاي منطقهاي است (.)3

امکان استفاده از توابع تجزیه و تحلیل و تلفیق الیهها مختلف

هدف از مکانیابی ،انتخاب مکان مناسب براي استقرار پروژههاي

اطالعات ی و نهایتاً ارائه نتایج بصورت گرافیکی ،استفاده از آن را

مختلف بوده بطوري که بهترین عملکرد با توجه اهداف مورد

بعنوان راه حلی مفید و کارا در تعیین موقعیت مناسب براي

نظر پروژه حاصل شود ( .)4در همین راستا با توجه به توانایی

احداث نیروگاه ها مطرح می نماید.

هاي وسیع  GISدر مسائل تصمیم گیري و توانایی ادغام و

در مطالعات متعدد به منظور تعیین مکان مناسب براي اهداف

رویهم گذاري الیه هاي اطالعاتی ،پس بهترین گزینهي مناسب

مختلف مورد نظر ،از منطق فازي براي مشخص کردن میزان

و منطقی جهت مکان یابی ،استفاده از سیستم اطالعات

مناسبت مکانهاي مختلف برروي نقشهها استفاده شده و

جغرافیایی و تکنولوژي هاي مرتبط با آن است( .)5با این حال

عملگرهاي فازي براي ترکیب نقشههاي فوق به کار رفته است.

بسیاري از سامانه هاي مبتنی بر  GISداراي قابلیت هاي

در این تحقیق با به کارگیري عملگرهاي فازي ،مکان مناسب

بسیار محدودي در یکپارچه سازي اطالعات جغرافیایی و اولویت

براي احداث نیروگاه گازي تعیین گردید .روش انجام تحقیق در

هاي تصمیم گیران هستند بنابراین تصمیمگیري هاي صرفا

مرحله مقدماتی به این صورت بوده است که ابتدا عوامل مهم در

مبتنی بر  GISنمی تواند در حل مسائل مکانی ،کارساز

مکان یابی نیروگاه هاي گازي مشخص شدند .سپس مدل هاي

باشد( .)6به همین دلیل ترکیـب سـامانه اطالعـات جغرافیـایی

مختلف تلفیق نقشه مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها

بـا روش فازي و بولین ،یک ابزار قوي بـراي برنامـه ریـزي

مدلهاي بولین و فازي جهت تلفیق اطالعات انتخاب گردیدند.

مکـانی پدید میآورد.

هدف از انتخاب این مدلها این بود که ابتدا با استفاده از منطق

مطالعاتی متعددي در این مورد و موارد مشابه در سراسر جهان

بولین و نقشههاي باینري ،مناطق داراي محدودیت براي ساخت

انجام گرفته است ،به عنوان مثال  GISبراي مکانیابی نیروگاه

نیروگاه هاي گازي مشخص و حذف شود ،سپس با استفاده از
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منطق فازي و عملگرهاي مربوطه میزان مناسبت مناطق باقی-

 14711کیلومتر مربع میباشد .این استان در  36درجه و 34

مانده (مناطق مجاز) براي ساخت این نوع نیروگاه تعیین گردد.

دقیقه تا  38درجه و  27دقیقه عرض شمالی و  48درجه و 53

براي مدلسازي ،مراحل جمعآوري ،آمادهسازي و پردازش الیه-

دقیقه تا  50درجه و  34دقیقه طول شرقی از نصف النهار قرار

هاي اطالعاتی مربوط به عوامل مؤثر در مکانیابی انجام شد

گرفته است .طول آن از شمال غربی به جنوب شرقی235 ،

.سپس تلفیق نقشه ها با مدلهاي بولین و فازي صورت گرفت.

کیلومتر و عرض آن ،از  25تا  105کیلومتر تغییر میکند .رشته

در این مقاله ضمن شناسایی پارامترهاي مهم در تعیین موقعیت

کوههاي البرز با ارتفاع متوسط  3000متر ،همانند دیواري در

مکان مناسب براي احداث نیروگاهها نقش و میزان تأثیرگذاري

غرب و جنوب گیالن کشیده شده و این منطقه جز از راه دره

هر یک از پارامترها در مکانیابی نیروگاههاي گازي مشخص

منجیل ،راه شوسه دیگري به فالت ایران ندارد .کمترین فاصله

گردیده و در نهایت از مدلهاي منطق بولین و همپوشانی

کوه از دریاي خزر (در بخش حویق از شهرستان تالش) نزدیک

شاخص براي تعیین مکان احداث این نیروگاهها در محیط

به  3کیلومتر و بیشترین فاصله آن از دریا (در امام زاده هاشم،

 GISاستفاده شده است.

مسیر جاده رشت-تهران) حدود 50کیلومتر است .این استان ،از

مواد و روش

شمال به دریاي خزر و کشورهاي مستقل آسیاي میانه ،از غرب

منطقه مورد مطالعه

به استان اردبیل ،از جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق

استان گیالن یکی از استان هاي شمالی کشور با مساحت

به استان مازندران محدود میگردد (.)13

تصویر شماره  - 1نقشه محدودهي مورد مطالعه
بررسی عوامل مؤثر و نحوه انتخاب آنها:
تعیین مکان مناسب براي یک نیروگاه ،تا حد زیادي

مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته استفاده شده است (،14

به شناخت کامل و صحیح عوامل مؤثر و نحوه انتخاب

 .)15در نتیجه با استفاده از مطالعات انجام شده  ،بازدیدهاي

آنها وابسته است .در این پژوهش براي تعیین و نحوه

میدانی و با توجه به اثرات نیروگاه بر جنبه هاي مختلف

انتخاب عواملی که در مکانی یابی نیروگاه تاثیر گذاراست از

منطقه مورد مطالعه  ،چهار کالس اقتصادي ،فنی ،اجتماعی و
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زیست محیطی تعیین شدند .سپس از بین آنها عواملی

امکان تهیه الیه مکانی و یا بررسی آنها در محیط GIS

که امکان تهیه داده و مدل کردن آنها وجود داشت

وجود دارد ،پرداخته شده است .عوامل مؤثر مربوط به

انتخاب گردیدند .در واقع ،تهیه الیههاي مکانی براي

مرحله مقدماتی مکانیابی نیروگاههاي گازي ،دلیل تأثیر

برخی از عوامل و آماده سازي آنها براي ورود به مدل

این عوامل در مکانیابی و نوع اثرگذاري یا

اثرپذیري

تصمیمگیري دشوار یا ناممکن است .به همین دلیل در

آنها در رابطه با احداث و بهرهبرداري نیروگاه در جدول

این بخش به عوامل یا اثراتی که ماهیت مکانی دارند و

( )1ارائه شده است.

جدول - 1عوامل یا اثرات مکانی
کالس

زیر کالس

پارامتر

کالس

محیط فیزیکی

شکل زمین

شیب

فنی

ارتفاع

اقتصادي

راه آسفالته و جاده خاکی

اجتماعی

راه آهن

زمین شناسی و خاك تیپ سنگ
شناسی

محیط بیولوژیکی

کاربري اراضی

زیر کالس
و دسترسی

پارامتر
آزاد راه و بزرگراه

گسل

مناطق نظامی

پادگان ها و نیروگاه هسته اي

نقاط زلزله خیز

نقاط مصرفی

شهرك هاي صنعتی

خاك

واحد صنعتی

معدن

شهر

شنزار

روستا

جنگل

چاه کشاورزي

باغ

تامین سوخت

زمین زراعی

پاالیشگاه
خطوط لوله نفت
خطوط لوله گاز

محدوده آبی

باتالق و مرداب

تامین آب

رودخانه

مسیل

دریا و دریاچه

رودخانه

آب زیر زمینی

دریا

میزان آبدهی

دریاچه
مناطقحفاظت شده

مناطق حفاظت شده

جمعیت

محدوده شهر
روستا

انتقال برق

خطوط انتقال برق
پست برق

تولید برق

نیروگاه
سد برق آبی
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مدلهاي تلفیقی مورد استفاده:

خروجی ،مکانهایی را مشخص میکند که یک یا چند

توجه همزمان به فاکتورهاي مؤثر در مکانیابی نیروگاه،

معیار در آنها صدق میکند .مطابق این روش ،به

مستلزم تلفیق الیههاي اطالعاتی مربوطه است .دراین

عنوان مثال ،در نقشه خروجی مربوط به مکان یابی

تحقیق مدلهاي بولین و فازي جهت تلفیق اطالعات و

نیروگاه ،به مکانهاي مناسب جهت احداث نیروگاه مقدار

مدلسازي در محیط  GISمورد استفاده قرار گرفتند.

یک و به مکانهاي نامناسب مقدار صفر تعلق میگیرد.

مدل بولین:

مدل فازي:

این مدل روشی بر اي بازیابی داده ها با استفاده از قوانین

اسـتفاده از منطـق فـازي بـه منظـور اسـتانداردسـازي نقشه

منعطف بولی براي عمل کردن بر روي خواص مکانی و توصیف

هاي فـاکتور از روشهـایی اسـت کـه امـروزه مـورد توجه

هاست( .)16در منطق بولین ،عضویت یک عنصر در یک

فراوان قرارگرفته است .شایان ذکر است کـه بـراي کمـی

مجموعه به صورت صفر(عدم عضویت) و یک (عضویت)

کـردن بعـضی از پارامترهـا  ،بــا رجــوع بــه منــابع علمــی

بیان میشود ( .)17در انتخاب یک مکان براي یک فعالیت

متعــدد ( .)19که مشخص کننده کیفیت هـر یـک از ایــن

خاص میتوان به وسیله این مدل مکانیابی کرد که در این مدل

عوامــل بــوده انــد نــسبت بــه عــدد دهــی اولیــه و

انتخاب یک مکان یا مناسب(یک) یا نامناسب(صفر) و حالتی

استانداردسازي آنها اقدام شد ( .)20تابع عضویت هر معیار بسته

غیر از این را نمیتوان متصورشد( .)18به منظور استفاده از

به نوع معیار وکـاربري مـورد نظر مشخص میگردد .تابع

مدل بولین در مکانیابی ،ابتدا به ازاء هر عامل ،یک

عـضویت در برگیرنـده طیفـی از اعداد است که بین حالت قابل

نقشه ورودي به صورت باینري بر اساس ضوابط تهیه

قبـول و غیـر قابـل قبـول درجـات مختلـف مقبولیـت را

میشود .به این صورت که مقدار یک در هر واحد

نمـایش مـیدهنـد ( .)21در منطق فازي ،میزان عضویت

پیکسلی از یک نقشه ورودي نشاندهنده مناسب بودن و

یک عنصر در یک مجموعه ،با مقداري در بازه یک

مقدار صفر نشان دهنده نامناسب بودن موقعیت مکانی

(عضویت کامل) تا صفر(عدم عضویت کامل) تعریف می-

آن پیکسل جهت فعالیت مورد نظر با توجه به مفهوم

شود .درجه عضویت معموالً با یک تابع عضویت بیان

آن نقشه (عامل) میباشد .به عنوان مثال در مکانیابی

میشود که شکل تابع میتواند بصورت خطی ،غیرخطی،

نیروگاه ها ،براي حفاظت از این تأسیسات ،به گسلها و

پیوسته و یا ناپیوسته باشد .در مدل فازي ،به هر یک

محدوده حریم آنها ،مقدار صفر و به سایر مناطق مقدار

از پیکسلها در هر نقشه فاکتور مقداري بین صفر تا

یک اختصاص داده میشود سپس نقشههاي ورودي با

یک اختصاص داده میشود که بیانگر میزان مناسب بودن

استفاده از عملگرهاي بولین  ANDو یا  ORبا یکدیگر

محل پیکسل از دیدگاه معیار مربوط براي هدف مورد

تلفیق میشوند و یک نقشه خروجی باینري بهوجود می-

نظر (احداث نیروگاه) می باشد میتوان نقشه فاکتور را

AND

به گونهاي تهیه نمود که مقدار هر پیکسل شامل

انجام گرفته باشد ،پیکسلهاي حاوي ارزش  1در نقشه

اهمیت نسبی

مقایسه با سایر

خروجی ،مکانهایی را نشان میدهد که کلیه معیارهاي

فاکتورهاي مکانیابی نیز باشد .پس از تشکیل نقشههاي

مربوط به کاربرد مورد نظر را تأمین مینمایند .در

مربوط به هر یک از فاکتورها ،مقادیر عضویت موجود

صورتی که نقشههاي ورودي با استفاده از عملگر OR

در آنها به کمک عملگرهاي فازي با یکدیگر ترکیب می-

ترکیب شوند ،پیکسلهاي حاوي ارزش  1در نقشه

شوند(.)22

آورند .اگر تلفیق نقشهها با استفاده از عملگر

فاکتور

مربوطه

در
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جمعآوري و آماده سازي الیه هاي اطالعاتی:

یافته ها:

پس از بررسی عوامل مؤثر و تعیین اطالعات مکانی و

با توجه به ماهیت عوارض و نحوه تأثیر آنها در مکان-

توصیفی مورد نیاز ،داده هاي مورد نظر با توجه به

یابی دو نوع نقشه تهیه گردید؛

ویژگیهاي استان گیالن جمع آوري گردیدند .با توجه به

نقشههاي محدودیت:

پارامترهاي مؤثر در مکانیابی نیروگاههاي گازي و عوارض

هدف از ایجاد این نقشهها ،مشخص نمودن مناطقی بود

مکانی مورد نیاز در مرحله مقدماتی تعیین و دسته بندي

که امکان ساخت نیروگاه در آنها بدلیل محدودیت ناشی

شدند .سپس نقشه هاي مورد نیاز ،الیه هاي اطالعاتی

از یکی از عوامل وجود ندارد .این نقشهها براي عوارضی

مربوط با توجه به نیاز کاربرد مورد نظر (مکانیابی

نظیر مراکز جمعیتی ،مناطق حفاظت شده ،مزارع کشاورزي و...

نیروگاه) ،آماده سازي شدند .تهیه نقشهها و انجام آنالیزها

ایجاد گردید .نقشههاي محدودیت به اینصورت است که

با استفاده از نرم افزارArc GIS 9.3

صورت

پذیرفت.

مناطق داراي محدودیت جهت احداث نیروگاه ارزش
صفر و به سایر مناطق ارزش یک اختصاص یافته
است(.)24 ،23

جدول - 2عوامل محدودکننده و ضوابط ایجاد محدودیت مربوطه
کالس عامل

معیار براي تهیه نقشه محدودیت

شیب

بیش از  20درصد

ارتفاع

باالي  1000متر

رودخانه

محدوده و بافر  500متري رودخانه

راه دسترسی

خود عارضه و بافر  100متري

باتالق و مرداب

محدوده و بافر  1کیلومتري مرداب

مناطق حفاظت شده

محدوده و بافر  2کیلومتري

جنگل

محدوده و بافر  500متري جنگل

گسل

محدوده و بافر  1کیلومتري

محدوده شهري

محدوده و بافر  5کیلومتري

نقشههاي فاکتور:

تناسب مکانهاي مختلف جهت احداث نیروگاه با توجه به

فاکتورها همان عوارض هستند که باید به صورت فازي بصورت

فاکتور مورد نظر باشد و هر یک از فاکتورها قبل از اعمال منطق

نقشه بیان شوند این نقشهها براي عوارضی نظیر منابع آب،

…  AND, OR,ضریبهایی که از  AHPبدست آمده در

خطوط لوله گاز و، ...که وجود آنها در منطقه و نزدیکی محل

آنها ضرب میگردد .بعنوان مثال در نقشه فاکتور مربوط به

انتخابی به آنها امتیاز مثبتی براي احداث نیروگاه بشمار میآید،

ارتفاع از سطح دریا ،به مناطق مختلف ،با توجه به ارتفاعی که

و نزدیکی نیروگاه به این عوارض به لحاظ فنی و اقتصادي حائز

دارند و براساس نظر کارشناس درجات مختلف تناسب

اهمیت است .نقشه فاکتور هر عارضه میتواند نشاندهنده درجه

اختصاص یافته است.
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با توجه به ماهیت برخی از عوارض و نقش دوگانه آنها در

در عملیات مکانیابی با یکدیگر تفاوت دارد .بنابراین الزم است

مکانیابی ،هم نقشه محدودیت و هم نقشه فاکتور براي آنها

پیش از تلفیق نقشههاي فاکتور ،اهمیت نسبی فاکتورهاي مؤثر

ایجاد گردیده است .بهعنوان نمونه نزدیکی مکان انتخابی

و وزن مناسب به هر یک از آنها تعیین گردد .در حالت کلی

نیروگاه به رودخانه که شرایط مساعدي از نظر آبدهی دارند،

وزندهی فاکتورها میتواند با استفاده از دانش کارشناسی،

میتواند عامل مثبتی در تأمین آب مورد نیاز نیروگاه تلقی

دانش دادهاي و یا ترکیبی از آنها صورت گیرد .در این تحقیق

شود ،از طرفی در ساخت نیروگاه حفظ حریم رودخانه ها

وزن فاکتورها بر اساس نظر کارشناسان مختلف ،تعیین گردیده

ضروري می باشد .لذا احداث نیروگاه در نزدیکی رودخانه و با

است .حریمها و فواصل در نظر گرفته از منابع معتبر برداشت

حفظ فاصله معینی از آن می تواند مطلوب باشد .به همین

شده نیز با توجه به استاندارهاي موجود و نظرکارشناسی

جهت براي این عارضه هم نقشه محدودیت و هم نقشه فاکتور

تغییراتیدرآناعمالگردیدهاست

تشکیل گردیده است .بدیهی است که نقش و اهمیت فاکتورها
جدول- 3مشخصات فاکتورهاي مربوط به مدل فازي
فاکتور

وزن

وزن کالس

فاکتور کالس

(درصد)

ارتفاع

%14

شیب

%14

زمین

%17

(بین )10- 0
(m )500- 0

10

()800- 500

7

()1000 - 800

3

( )x <1000

0

( )10- 0درصد

10

( )15 -10

6

( )20 -15

4

( )x <20

0

Diorite, Gabbro, Andesitic volcanics, Andesitic volcanics,
Basaltic volcanic rocks

8

Marl, calcareous sandstone, sandy limestone and minor
conglomerate,

6

Light-red coarse grained, polygenic conglomerate with
sandstone intercalations

4

Low level piedment fan and vally terrace deposits, Stream

شناسی

channel, braided channel and flood plain deposites

2

Lake

0
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m 500 – 0

0

km 5 – 0/5

10

km 10- 5

5

km 10 > X

0

خط ساحل

7

مراتع

6

باغ و جنگل تنک

5

کابریهاي مختلط

4

کشاورزي

3

شهري

2

جنگل طبیعی

1

مسیل و مرداب

0

فاصله

(m )500-0

0

از

(km )10 - 0/5

10

(km )20 - 10

6

(km )40- 20

4

(km )x < 40

0

( m )1000 - 0

1

( km )10-1

10

(km )20-10

5

()50-20

3

()x <50

1

رودخانه

%14

کاربري

%17

راههاي

%12

ارتباطی

فاصله

%12

از
دریاچه

با توجه به فاکتورهاي ذکر شده در (جدول شماره  ،)3ابتدا

و اعمال ضرایب هر یک از فاکتورهاي مذکور در نقشه فازي آن-

نقشههاي فازي فاکتورهاي مورد نظر ،در محیط نرمافزار Arc

ها ،نقشههاي فازي وزندار شده آنها به صورت زیر تهیه

 GISانجام شد .سپس با توجه به فاکتورهاي درنظر گرفته شده

گردیده است.
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سپس با استفاده از نقشههاي فازي وزندار شده فاکتورها،

میآمد .بعد از آن نقشهي (  )fuzzy productتهیه شده براي

با

فاکتورها ،با نقشهي محدودیت تولید شده بوسیله مدل بولین

بکارگیري عملگرهاي فازي Product, Gamma, Or, Sum

براي عوامل و پدیدههاي محدود کننده ،تلفیق و روي همگذاري

و  ، Andانجام و نقشههاي فازي هریک از عملگرها تولید شد.

شد .و سرانجام نقشه نهایی مکانیابی محل احداث نیروگاه

که با توجه به موقعیت و شرایط منطقهي مورد مطالعه و نظرات

گازي در استان گیالن به صورت زیر تهیه گردید.

تلفیق و روي همگذاري آنها در محیط Arc GIS

کارشناسی ،نقشهي فازي عملگر  ،productمناسبتر به نظر

تصویر شماره  - 3نقشه نهایی مکانیابی احداث نیروگاه گازي در استان گیالن

نتیجهگیري:
پس از تعیین فاکتورهاي مؤثر و نقش آنها در مکانیابی نیروگاه

الزم صورت گرفت .براي نیل به این منظور از نرم افزار Arc

 ،الیههاي اطالعاتی مورد نیاز تهیه شد و تجزیه و تحلیلهاي

 GIS 9.3استفاده گردید .که با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی،
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بیولوژیکی ،اقتصادي و اجتماعی منطقه ،معیارهاي مورد

باشد که سیستم اطالعات جغرافیایی ،امکان تلفیق الیههاي

ا ستفاده؛ شیب ،ارتفاع ،کاربري اراضی ،پوشش گیاهی ،نوع و

اطالعاتی مربوط به عوامل مذکور را بصورت منسجم فراهم می-

جنس خاك و محدودههاي آبی ،مناطق حفاظت شده و

آورد و مکانهاي انتخابی ،کامالً تحت تاثیر پارامترهاي دخالت

جمعیت بودند .که براي تولید نقشهي فاکتورها از منطق فازي

داده شده در تجزیه و تحلیلها و وزنهاي مربوطه قرار می-

استفاده شد .سپس نقشههاي نهایی به منظور ارزیابی توان ،با

گیرند .و به نظر می رسد استفاده از مدل فازيـ بولین ،مدل

استفاده از هر پنج عملگر فازي یعنی ،Sum ،Or ،And

مناسبی جهت تلفیق نقشههاي مربوط به عواملی است که باعث

 Productو  Gammaتولید شد .پس از مقایسه پنج عملگر

ایجاد محدودیت براي احداث نیروگاه می گردند .در پایان

مدل فازي ،بهترین و مناسبترین عملگرfuzzy Product ،

پیشنهاد می شود براي احداث نیروگاه گازي در استان گیالن

به نظر رسید .که در نهایت با تلفیق و رویهمگذاري نقشه

باید تمام عواملی که در این تحقیق دخالت داده نشده اند و

محدودیت تولید شده به کمک منطق بولین ،با نقشه فازي

تاثیر گذار هستند حتما اعمال گردند و همچنین جهت احداث

 Productتولید شده ،حدود  90درصد از کل استان گیالن

نیروگاه ،مکان هایی که شناسایی شده اند در مقیاس بزرگ

بهعنوان مناطق محدودیتدار جهت احداث نیروگاه تعیین

نمونه برداري شوند تا بهترین نتیجه حاصل گردد.

گردید .و از  10درصد باقیمانده  5درصد آن وزن نامطلوب و 5
درصد باقیمانده وزن مطلوب و نیمهمطلوب دارد (تصویر شماره

منابع:
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احداث نیروگاه هاي خورشیدي برخوردارند( )25هم چنین در

.595-583

تحقیق فالح و همکاران( )1394با عنوان مکان یابی نیروگاه

 -4بهشتی

فر،سارا؛

سعدي

مسگري،محمد،ولدان
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