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 چکیده

 مناسب اقلیمی شرایط. دنیاست در تجدیدپذیر های انرژی انواع پاکترین و ترین مهم از یکی خورشیدی انرژی

 عاملی خورشیدی، انرژی دریافت باالی پتانسیل و جغرافیایی خاص موقعیت در گرفتن قرار دلیل به ایران در

سیاست  هدف باحاضر  پژوهش بنابراین پاک، انرژی تولید عظیم منبع این از چه بیشترهر یریبهره گبرای  است

 .است گرفته انجام اقلیمی های داده بر تکیه باکه  های خورشیدیپلن استقرار مستعد سطوح از میزان بهره برداری

 عنوان به ابری روزهای تعداد آفتابی و ساعات مجموع خورشیدی، تابش های الیه تهیه با ابتدابدین سبب 

 مراکز از فاصله مانند کننده محدود های الیه بعد مرحله در و تهیه ،تابش میزان بر موثر اقلیمی عوامل مهمترین

پهنه استان تهران به عنوان مرجع بررسی ها تلقی میگردد و  .شدند اضافه منطقه توپوگرافی های الیه و جمعتی

ه مورد تحلیل قرار گرفت GIS از نرم افزار بهره مندیمرجع و با تحلیل پراکنشها با استفاده از داده های مکانی 

 درصد 9 مناسب، خیلی مناطق عنوان به (مربع کیلومتر 553) استان سطح از درصد 4 تحقیق این اساس بر. است

 سیستمهای نصب و توسعه برای نامناسب مناطق درصد 71 و مناسب نسبتا منطق درصد 16 مناسب، مناطق

 پنلهای توسعه برای یمناسب بستر تهران شرق مناطق داد نشان تحقیق نتایچ همچنین. هستند خورشیدی

سایر مناطق برآورد از  بیشتر نیز مناطق این فتوولتاییک توان مناسب، پهنه بر عالوه که چرا است خورشیدی

 .میشود

 سیاستگذاری، انرژی تجدید پذیر، تابش خورشیدی، پهنه جغرافیایی.  :کلید واژگان
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 بیان مسئله

ها برای پیشرفت فناوری صورت گرفته است که بر هزینه تولید های بسیاری در طول سالگذاریسرمایه

دهد که تنها تعدادی از کشورها هستند که ها نشان میبینیهای تجدیدپذیر بسیار مؤثر بوده است. پیشانرژی

تابش این  میزان .ت خواهد رسیدمگاوا 100به بیش از  2017تجدیدپذیر آنها تا سال  منابعتولید انرژی از 

یشترین و در کمربند خورشیدی زمین ب (1383بوده )صفایی و همکاران،انرژی در نقاط مختلف جهان متغیر 

ناسی ایران و طبق آمار هواش (1372است )کسمایی، مقدار را داراست. کشور ایران نیز در نواحی پرتابش واقع 

تا  250طور متوسط از شود که شهرهای بزرگ و کوچک ایران بهبا توجه به میزان تابش خورشید مشخص می

کشور است ر روز آفتابی در سال برخوردارند که این امر بیانگر پتانسیل بسیار باالی انرژی خورشید د 291

ه و در حالتی نهاداز این هم فراتر گام را  ،برخی از کارشناسان انرژی خورشیدی (.665، 1390)موسوی بایگی، 

های دریافت انرژی تابشی کنند که ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانهعنوان می آرمانی

شود. و در زمینه صدور انرژی برق فعال  ای از منطقه را نیز تأمینهای گستردهتواند انرژی مورد نیاز بخشمی

 (.1388)حق پرست کاشانی،

تهیه  1Global Solar Atlasو  های نوتوسط سازمان انرژیبا مراجعه به نقشه پتانسیل تابش خورشیدی که  

های از پتانسیل باالیی برای احداث نیروگاه تهرانشده است این موضوع مورد قبول خواهد بود که استان 

ایجاد منابع جذب نیروی خورشیدی و تبدیل آن خورشیدی برخوردار است که با وجود مشکل آلودگی هوا، 

باید این مسأله را  ( البته1384سعیدی و همکاران،در بهبود وضع هوا تأثیر بسزایی بگذارد ) توانمی به انرژی،

المللی اگر میانگین  ها استفاده نمود. با توجه به استانداردهای بینتوسعه داده و در اکثر نقاط استان از این نیروگاه

باشد استفاده از مدلهای انرژی  ربعکیلووات ساعت در مترم 3.5انرژی تابشی خورشید در روز باالتر از 

در  .اقتصادی و مقرون به صرفه است خورشیدی نظیر کلکتورهای خورشیدی یا سیستمهای فتوولتائیک بسیار

و  ی)حاتمقیتحق جینتاهمین راستا پژوهشهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از آنها پرداخته میشود: 

 هیمستقل از شبکه در روستاها با شب کیفتوولتائ ستمیاقتصادی استفاده از س یابیتحت عنوان ارز (1393 یناظم

سراسری  ۀبه جای برق شبک کیفتوولتائ سـتمی، نشان داد اسـتفاده از ستهران( یسازی مونتکارلو )مطالعه مورد

                                                           
1 - Globl Solar Atlas : گروه بانک جهانی شرکت Solargis داده های خورشیدی و خدمات  را به عنوان ارائه دهنده جهانی

مربوط به ارزیابی انرژی خورشیدی انتخاب کرده است این مجموعه  اطلس جهانی تابش و پتانسیل فتوولتاییک جهانی را تهیه 

 نمودند.
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حالت،  نیبرخـوردار است. چنانکه در بدتر یاقتصادی خوب ۀو صرف هیتوج زبه روستاها ا انتقال انرژیبرای 

باز در  3و تعداد روز ابری  50درصد و تعـداد خـانوار18 لینرخ تنز یعنی کیفتوولتائ ستمیس ۀنیهز نیشتریب

 ریبرق سراس ۀشبک ۀاز توسع ـکیفتوولتائ ستمیبرق، استفاده از س عیتوز ۀروستا از شبک لومترییک 76فاصله 

 اقتصادی تر است.

به مکان یابی ساخت نیروگاه خورشیدی در ایران پرداخته و استان کرمان را  (1388حیدری و همکاران )

در پژوهشی با عنوان پتانسیل سنجی احداث  (1390اسفندیاری و همکاران )مناسبترین مکان تشخیص دادند. 

ان، ، شهرهای بهبهGISهای خورشیدی با بررسی پارامترهای اقلیمی در استان خوزستان با استفاده از نیروگاه

باغ ملک و منطقه کوچکی از شوشتر را به عنوان مناطق مناسب جهت احداث نیروگاه خورشیدی در  ،رامهرمز

 FTOPSISدر پژوهشی با عنوان کاربرد منظق فازی و  (1391یوسفی و همکاران )کند. این استان پیشنهاد می

ترین منطقه عنوان مناسبرا به 9منطقه در استان تهران،  GISجهت مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از 

های ( در پژوهشی با عنوان امکان سنجی و پهنه بندی مکان1392معرفی نموده است. موقری و همکاران )

های خورشیدی با تکیه بر فراسنجهای اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان، بهترین مستعد جهت استقرار پنل

خورشیدی شهرستان سراوان و سیب سوران و پس از آن شهرهای خاش، مکان برای بهره برداری از انرژی 

پهنه بندی  بررسی( در 1392. شرافتی و همکاران )هایی از زهک و نیکشهر را معرفی نمودایرانشهر و بخش

های خورشیدی، حدفاصل شرق استان فارس و غرب های مستعد توسعه گلخانهکشور برای مکانیابی قطب

 تعدترین مکان معرفی نموده است. استان کرمان را مس

 GIS از استفاده با ساختمانها بام پشت در عنوان خورشیدی تحت ایمقاله در ،(1393) همکاران و عشورنژاد

 که است خورشیدی الکتریسیته تولید سیستمهای پربازده ترین از یکی فتوولتائیک، سیستمهای :که میدارند بیان

صادقی و  .آورد فراهم را روزافزون جمعیت فزاینده نیازهای توجهی از قابل بخش میتوان آن گسترش با

های تجدید های انرژیدر پژوهشی با عنوان اولویت بندی عوامل مؤثر بر مکانیابی نیروگاه (1392همکاران )

های تکنیک( و GISپذیر )انرژی خورشیدی و انرژی باد( استان کرمان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )

ترین مکان جهت احداث نیروگاه خورشیدی و عنوان مناسبتصمیم گیری چند معیاره، شهرستان سیرجان را به

خوش اخالق ، ترین مکان جهت احداث نیروگاه بادی معرفی نموده استعنوان مناسبشهرستان رفسنجان را به

دی با توجه به پارامترهای اقلیمی را انجام پژوهشی با عنوان مکانیابی نیروگاه خورشیدر  (1386و همکاران )

ترین مکان جغرافیایی و ایستگاه اصفهان را به جهت شباهت با ایستگاه عنوان مناسبدادند و استان یزد را به

 .یزد در رتبه دوم جهت احداث نیروگاه خورشیدی معرفی نموده است
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اراضی به منظور احداث مزارع فتوولتاییک پژوهشی با عنوان تناسب سنجی  (1392سبکبار و همکاران )فرج 

اند و استان اصفهان را در رتبه های جمع ساده وزنی و استنتاج فازی در ایران انجام دادهبه کمک تلفیق سیستم

 روشهای دقت عنوان ارزیابی تحت مقاله ای در (،1393روکشی) بیات و سبزی پرور .پنجم معرفی نمودند

، تابش خورشیدی را از مهمترین خورشیدی کل تابش شبیه سازی در زیفا عصبی و مصنوعی عصبی شبکه

و  هیدروکلیماتولوژی هیدرولوژیکی، اگروکلیماتولوژی، فرایندهای از بسیاری با که میدانند اقلیمی پارمترهای 

 داده جمله از تابشی پتانسیل مقادیر که معتقدند Sanchez et al 2013, Janke 2010 دارد. ارتباط هواشناسی

  این مکانیابی در را وزن بیشترین عموماً و میباشد خورشیدی نیروگاههای مکانیابی در تأثیرگذار های

 .میدهد اختصاص خود به نیروگاهها

 

 ادبیات تحقیق

 آن است، به آسان دسترسی و فراوانی میکند، متمایز منابع سایر از را خورشیدی انرژی که مزایایی از یکی

 مهار را میشود ساطع زمین به از سمت خورشیدروز یک طول در که انرژی کل میتوانست انسان اگر بطوریکه

 Kenisarin در همین خصوص. (Chapo, 2008)کند تأمین را کره زمین کل سال یک انرژی کند میتوانست

 منابع از استفاده گیری جهت میزان را انتشار سطح در گلخانهای گازهای مستمر  افزایش از دالیل( (2007

انرژی  تولید جهت یکپارچه فتوولتائیک ساخت بر  (Henemann,2012) .میداند پذیر تجدید مختلف انرژیهای

 در خورشیدی در نیروگاههای خورشیدی انرژی برداری بهره روشهای معرفی  به  (Miller 2012)تاکید دارد. 

 .است پرداخته هند کشور

 Fang 2012)) تبت و فالت چینگهای در روستایی خانواده های برای خورشیدی از انرژی استفاده اهمیت به 

 کره شدن گرم جمله از فسیلی های معایب سوخت از است. کرده هوایی اشاره و آب تغییرات با انطباق برای

 های سوخت ارزان و قیمت فراوانی علت به هنوز ولی استکه آگاهی کاملی نسبت به آن وجود دارد زمین

 خورشید انرژی اینکه به توجه با. نوع سوخت تأمین میشود این از جهاندر  شده تولید انرژی بیشتر فسیلی

 به ای هسته سوختهای حتی و فسیلی های سوخت نامطلوبی که محیطی زیست اثرات همچنین و بوده رایگان

 Dutra)محسوب میشوند فسیلی سوختهای گزینی جای جهت منبع مناسبی تواند می ندارد را گذارند می جا

& Szklo 2012). 
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 از انرژی استفاده در درصدی 25 تا 20 رشد ،2050 سال تا انرژی المللی بین آژانس سازمان تحقیقات بنابر

تراوات ساعت  هزار 90و سامانه های انرژی فتوولتاییک قادر خواهند بود  به وجود خواهد آمد خورشیدی

بدون استثناء همه  دی اکسید کربن از جو خواهد شد. تنبیلون  6و مانع خروج بیش از انرژی تولید نمایند 

بر این باورند که احداث سایتهای تولید انرژی  )چه داخل کشور و چه محققین سایر کشورها( محقیقن

 اجتماعی و و حتی سیاسیکه اثرات اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی، زیست محیطی  الزم استامری خورشیدی 

 المللی بین میانگین این از باالتر بسیار خورشید تابشی انرژی قسمتهای ایران از بسیاری در برجای میگذارد.

 ولی است شده گیری اندازه مترمربع بر ساعت واتکیلو 8 تا 7 باالتر از حتی نقاط از برخی در و باشد می

، سابتا)روز استکیووات ساعت در متر مربع در  4.5ورشید در ایران حدود خ تابشی انرژی متوسط بطور

1398) . 

 مجموعه عوامل مؤثر در جذب انرژی تابش خورشیدی. :1جدول

 
 .1399منبع: نگارندگان
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 خورشید کل تابش انرژی سالیانه متوسط میزان ،ایران خورشیدی نرژیدر بررسی ا GIS جامع اطلس اساس بر

کیلووات ساعت بر متر مربع در  5.2 با برابر بترتیب آفتابی ساعات ساالنه متوسط مقدار و (1GHIافقی) بر سطح

 دیگر به عبارت( 1393 همکاران و کاشانی پرست حق) .کیلووات ساعت در روز برآورد شده است 3.2روز و 

 بیش و است در مترمربع روز در انرژی ساعت کیلووات پنج حدود ایران کشور در خورشید نور تابش میزان

دارد، بر این اساس مجوعه موامل  قرار خورشید نور تابش معرض در روز 300 سال، در ایران درصد خاک 34از

 اثر بخش در جذب تابش خورشیدی شامل سلسه عواملی است که در ذیل بیان میگردد:

 ساعات آفتابی و میزان ابرناکی -

 را خورشید از دریافتی انرژی میزان که است اقلیمی فراسنج ترین مهم ساالنه یا ماهانه آفتابی ساعات مجموع

 غرافیاییج عرض به توان می جمله از که میگذارند تاثیر آفتابی ساعات میزان برزیادی  عوامل .دهد می نشان

 و انآسم ابرناکی میتوان دیگر عوامل از. است اثرگذار فراسنج این روی بر مستقیم بطور که کرد اشاره

 و خورشید شتاب کاهش باعث ابرها میگذارند منفی تأثیر آفتابی ساعات روی بر که برد نام را هوا غبارآلودگی

 را خورشید کوتاه موج طول انرژی درصد 21متوسط طور به ابرها ند.شو می موثر تابش کاهش نهایت در

 به خورشید انرژی اعظم قسمت ندارد وجود آسمان در ابری هیچ و بوده آفتابی هوا که مواقعی در .برمیگردانند

 . (1383 علیجانی،)رسد می زمین

 آب و هوا )دما و بارش(-

 اخورشیدی گرم سلول یک توسط الکتریسیته تولید برای که است این دارد وجود که رایجی نادرست تصور

 درتق همچنین کاهش و سیلیکونی سلولهای در ولتاژ کاهش و مقاومت افزایش باعث دما افزایش .است الزم

 متمقاو سرد و هوای آب در .میشود راندمان کاهش نهایت در و تولید جریان کاهش نتیجه در و سلول جذب

 می ورشیدیخ پنل یعنی انرژی مبدل فتوولتاییک، سیستمهای اجزاء از یکی .مییابد افزایش ولتاژ و یافته کاهش

 طراحی رستید به بایستی نماید، تأمین را موردنظر بار موردنیاز انرژی و توان سیستم این اینکه برای باشد،

 آن دمای به پنل بازده شد،میبا آن بازده است، مؤثر نیاز مورد پنل اندازه تعیین در که مواردی از یکی د.شو

 نتوا شد گفته که همانطور .است خورشید تابش شدت و محیط دمای از ناشی نیز پنل دمای و دارد بستگی

 روجیخ توان کزاک کتاب در)شده گفته روبط به توجه با میکند، تغییر سلول دمای تغییرات با پنل خروجی

 (. دارد عکس رابطه حرارت درجه با پنل

                                                           
1- Global Horizotal Irradation 
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 باشند داشته وجود ای منطقه در هم با دو هر صعود، عامل و مرطوب هوای که میافتد اتفاق زمانی نیز بارش

 طول انرژی بازتاب مهم عوامل از که دارند رطوبت بودن باال از حکایت پرباران مناطق پس (1383 علیجانی،)

 بارش میباشد، تراکم های هسته به نیاز باران تشکیل برای آنجاکه از دیگر طرف از میباشد خورشید کوتاه موج

 .دارد نقش کوتاه موج تابش انعکاس و جذب در که میباشد جو در زیاد معلق ذرات وجود نشاندهنده زیاد

 فتوولتاییک صفحات سطح شدن کثیف تا گرفته فنی اشکاالت از را، نامطلوبی اثرات باران بارش همچنین

 .(1383 حیدری،)شودی م سبب

 

 ، شیب و جهت شیب()ارتفاعتوپوگرافی -

 .میشود کاسته جو ضخامت از ارتفاع افزایش با که معنی این به دارد معکوس رابطه اتمسفر ضخامت با ارتفاع

 از .باشد می انعکاسی و جذبی عناصر باالتر غلظت از حاکی باشد بیشتر جو ضخامت هرچه دیگرسو از

 باشد بیشتر منطقه ارتفاع هرچه پس شوند، می جمع اتمسفر پایین طبقات در غلیظتر و تر درشت مواد نجاکهٱ

 علیجانی،) بود خواهد بیشتر خورشید کوتاه موج طول انرژی و است کمتر جو ضخامت و قتریرق جو ترکیبات

همچنین مقدار  .دارند خورشیدی های نیروگاه احداث جهت بیشتری پتانسیل تر مرتفع مناطق نتیجه در (1383

ارتفاع باید به اندازه ای باشد که انتقال تجهیزات نیروگاهی میسر باشد و هزینه ها قابل توجیه باشد بنابراین 

مناسبترین  ، فرض درستی به نظر میرسد.ر برای احداث نیروگاه مناسب نیستمت 2000فرض اینکه ارتفاع باالی 

بهترین جهت شیب برای  ( وHang 2008است )درصد  3شیب برای نصب پنلهای خورشیدی شیب کمتر از 

 . (باشد درجه 270تا  90) جهت شیب یافت نور خورشید در نیمکره شمالی، جهت های جنوبی هستنددر

 
 : تیپهای تابشی انرژی خورشیدی.1شکل 
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 وش تحقیقر

 است که تحلیل فضایی )مکانی( توصیفی و ،ی، کیفیای از نوع روش تحقیق کمیک تحقیق توسعه پروژهاین 

ها بسته به در حال حاضر از این سیستم. ای انجام گرفته استمبانی تئوریک آن بر اساس مطالعات کتابخانه

ریزی شهری و محیطی، برنامههای مختلف )مانند مطالعات زیستنیازهای هر منطقه یا کشور در بخش

های پایه، مدیریت کاربری شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، تهیه نقشه

اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب،گاز، و..( 

های مرتبط با زمین اس به کلیه بخشآیها، کاربرد جیشود و با گذشت زمان و توسعه سیستماستفاده می

 .گسترش یافته است

 

 
 در تحلیل داده ها. اسآیکاربرد جی: 2شکل

 

و داده  اطالعات مورد در دارد، شهرت نیز آماری تحلیل و تجزیه روش به که شیوه این :کمی تحلیل روش

استفاده از روشهای آماری کمی و استنباطی در این پروژه برای آماده سازی داده های  .میرود کار به کمّی های

 آماری اقلیمی ایستگاه های سینوپتیک و تحلیل اعتبار سنجی داده های خروجی مراحل محتلف استفاده گردید.

مبنای  و ارمعی ندارند، آماری جنبه نبوده، کمّی علمی تحقیقات از بسیاری داده های کیفی: تحلیل روش

 و تحلیلهای تجزیه در معیار و مبنا این رود کار به آنها تحلیل و تجزیه برای باید آماری روشهای از غیر دیگری

اندیشه و  و و غور منطق و عقل از استفاده با محقق یعنی است؛ استدالل و تفکر منطق، عقل، مشخصه کیفی

 را واقعیت و حقیقت و دهد قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد را اطالعات و مدارک اسناد، باید تجربه
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نماید. بخش رتبه بندی و تعیین وزن معیارهای مکانیابی با استفاده از  نظر اظهار فرضیه ها درباره ی و کشف

 روش تحیلی کیفی انجام میگیرد.

می  آماری داده های طبقه بندی و کردن خالصه به اقدام اطالعات استخراج از پس محقق توصیفی: روش

 محقق فراوانی توزیع جداول تشکیل از پس .میده. انجام فراوانی توزیع جداول تشکیل با را کار این و نماید

و   Excelکند.استفاده از نرم افزارهایی مانند  محاسبه را تراکمی درصدهای و فراوانی توزیع میتواند درصدهای

SPSS  استفاده قرار میگیرند همانطور که در این تحقیق مورد در تحلیل توصیفی اغلب تحقیقات به وفور مورد

 استفاده قرار گرفتند.

الگوهای  نظیر جغرافیایی فضای در پدیده ها تحلیل و تجزیه برای شیوه این از فضایی )مکانی( : تحلیل روش

 نه و میشود  استفاد آن نظایر و آمایش و ساماندهی مکانیابی، فضایی، سیستمهای و ساختارها شبکه ها، پخش،

 سطح نیز و بین پدیده ها همبستگی روابط بلکه میکند اقدام پدیده ها تصویری و توصیفی تبیین به تنها

پدیده  فضایی تحلیل و برای تجزیه امروزه .میدهد قرار بررسی مورد را فضایی اطالعات الیه های بین همپوشی

 نظامی، سیاسی، فنی، اقتصادی، انسانی، اجتماعی، فیزیکی، طبیعی، پدیده های از اعم( جغرافیایی فضای در ها

نرم  اینها ترین مهم از یکی .میشود استفاده تحلیل مکانی نرم افزارهای از ... ( و سکونتگاهی فرهنگی، امنیتی،

  .درآمده است جغرافیایی فناوریهای قلمرو در شاخه تخصصی یک صورت به که است GIS افزارهای

 بازیابی، مدیریت، ذخیره سازی، جمع آوری، را و جغرافیایی فضایی داده های جغرافیایی، اطالعات سیستم

 از .میگذارد نمایش به گوناگون صورتهای به را آنها و مدلسازی نموده و تحلیل پردازش، سازی، بهنگام

 اشاره کرد. Quantom GISو  ArcGISتوان به برنامه های  می GIS نرم افزارهای معروفترین و پرکاربردترین

با توجه بوده و  مکانیابیمتکی بر تحلیل مکانی است چرا که  شاملدر این پژوهش بخش عمده روش تحقیق 

رستری  هایمدلماتریسهای و با استفاده از  معیاری استبه اینکه فرایند مکانیابی یک مسأله تصمیم گیری چند 

عالوه بر مدل وکتوری، مدل رستری را اده میگردد که استف 10.5نسخه  ArcGISنرم افزار  ازقابل انجام است، 

معیاره در آن وجود  و عالوه بر این، قابلیت استفاده از قواعد تصمیم گیری چند میدهدنیز مورد پشتیبانی قرار 

 . دارد

 مورد مطالعه محدوده جغرافیایی 

 عرض درجه 36٫5تا  34 نیمربّع ب لومتریک 12٬981حدود  یشهر تهران، با وسعت تیاستان تهران به مرکز    

استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان  نیاست. اواقع شده یدرجه طول شرق 53تا  50و  شمالی
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 تیاز غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود است. جمع ،یبه استان مرکز یقم، از جنوب غرب

و  شهری نقاط در 12٬452٬230 که استبوده نفر 13٬267٬637بالغ بر  1395سال  یاستان طبق سرشمار نیا

در  یکشور ماتیقانون تقس نیاول استان شهر تهران است.  نیساکن هستند. مرکز ا روستایی نقاط در 814٬698

 التیبه چهار ا رانیا نیو طبق آن سرزم دیرس بی( به تصویشمس یهجر 1285) یقمر یهجر 1325سال 

 یکشور ماتیتقس طبق . دیکه در همان سال اعالم شد، تهران دارالخالفه اعالم گرد یا هیشد و در اصالح میتقس

 13که تهران در استان شمال که شامل  دیگرد میبه شش استان تقس رانیکشور ا ،یشمس یهجر 1316آبان 

 میاستان تقس 10ماه همان سال صورت گرفت، کشور به  یکه در د یا هیاصالح درشهرستان بود قرار گرفت. 

 لیمستقل تبد ی، تهران خود به استان1321سال  ماتیاز استان دوم شد. در تقس ییشد و شهرستان تهران جز

 هرانو شهرستان ت دیرس 13تهداد استان ها به  ،یشمس یهجر 1335گسترده در سال  یراتییتغ جادی. با ادیگرد

دادند که شهر تهران مرکز آن بود. سرانجام در آبان سال  لیرا تشک یاستان مرکز گر،ین دشهرستا 6به همراه 

، 1388بهمن سال  12 خیدولت در تار ئتهیجلسه  در. دیگرد جادیشهر تهران ا تیاستان تهران به مرکز 1357

 ندگانینما بیدر ادامه با تصو و فرستاده شد یاسالم یو به مجلس شورا بیاستان البرز تصو سیتأس حهیال

هشتگرد و نظرآباد از  تیکرج، ساوجبالغ به مرکز یهاشهرستان 1389/4/7 خیدر تار یاسالم یمجلس شورا

 رانات،یشم روزکوه،یدماوند، ف ن،یورام ار،یقدس، شهر ،یشهرستان ر 16استان تهران جدا شد. 

مهم استان  یتیو قرچک از مراکز جمع شوایاکدشت،پم،پیرباط کر ،تهران، سیشهر،مالرد،بهارستان، پرداسالم

 .(1399)استانداری تهرانهستند
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 سیاسی استان تهران. -تقسیمات جغرافیایی :2جدول

 مرکز شهرستان

 جمعیت نام ردیف
تعداد 

 بخش

تعداد 

 شهر
 جمعیت مرکز مرکز

جمعیت نسبت به کل 

 شهرستان

 نفر ۵۴۸٬۶2۰ شهرستان اسالمشهر 1
3 

 بخش
 ٪۸1٫۶۸ نفر ۴۴۸٬129 اسالمشهر شهر 3

 نفر ۵23٬۶3۶ شهرستان بهارستان 2
2 

 بخش
 ٪۴9٫۵۵ نفر 2۵9٬۴۸۰ گلستان شهر 3

 نفر ۷۵۰٬9۶۶ شهرستان پاکدشت 3
2 

 بخش
 ٪9۰٫۰۷ نفر ۷۰۶٬۴9۰ پاکدشت شهر 2

 نفر 2۶9٬۰۶۰ شهرستان پردیس ۴
2 

 بخش
 ٪2۷٫2۷ نفر ۷3٬3۶3 پردیس شهر 2

 نفر ۷۵٬۷۵۰ شهرستان پیشوا ۵
2 

 بخش
 ٪۷۸٫13 نفر ۵9٬1۸۴ پیشوا شهر 1

 نفر ۸٬۷3۷٬۵1۰ شهرستان تهران ۶
3 

 بخش
 ٪99٫۵۰ نفر ۸٬۶93٬۷۰۶ تهران شهر 1

 نفر 12۵٬۴۸۰ شهرستان دماوند ۷
2 

 بخش
 ٪3۸٫۵۶ نفر ۴۸٬3۸۰ دماوند شهر ۵

 نفر 19۵٬91۷ کریمشهرستان رباط ۸
1 

 بخش
 ٪39٫۸۶ نفر ۷۸٬۰9۷ رباط کریم شهر 3

 نفر 3۴9٬۷۰۰ ریشهرستان  9
۵ 

 بخش
 ٪۷9٫99 نفر 29۷٬۷11 شهر ری شهر ۴

 نفر ۴۷٬2۷9 شهرستان شمیرانات 1۰
2 

 بخش
 ٪۷9٫9۰ نفر 3۷٬۷۷۸ شمیران شهر ۴

 نفر ۷۴۴٬21۰ شهرستان شهریار 11
1 

 بخش
 ٪33٫۵2 نفر 2۴9٬۴۷3 شهریار شهر ۷

 نفر ۶۶3٫29۰ شهرستان قدس 12
1 

 بخش
 ٪۵9٫۸۸ نفر 39۷٬1۵3 شهر قدس شهر 1

 نفر 3۰۰٬۰۰۰ شهرستان قرچک 13
1 

 بخش
 ٪۸9٫۷1 نفر 2۶9٬13۸ قرچک شهر 1

 نفر 33٬۵۵۸ شهرستان فیروزکوه 1۴
2 

 بخش
 ٪۵2٫۰1 نفر 1۷٬۴۵3 فیروزکوه شهر 2

 نفر 3۷۷٬292 شهرستان مالرد 1۵
1 

 بخش
 ٪۷۴٫۴9 نفر 2۸1٬۰2۷ مالرد شهر 2

 نفر ۴۶۸٬3۴9 شهرستان ورامین 1۶
2 

 بخش
 ٪۴۶٫۷۶ نفر 21۸٬991 ورامین شهر 2

 .1399منبع: استانداری تهران 

 

 نیاست. از اداده یکل کشور را در خود جا تیدرصد جمع 19 ت،ینفر جمع ونیلیم 13از  شیاستان تهران با ب

درصد 63/6آن ساکن هستند.  ییهزار نفر در مناطق روستا 161، 1و  یهزار نفر در مناطق شهر 252، 12 زانیم

https://islamshahr.ostan-th.ir/?pageid=0
https://baharestan.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pakdasht.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pardis.ostan-th.ir/?pageid=0
https://pishva.ostan-th.ir/?pageid=0
https://tehran.ostan-th.ir/?pageid=0
https://damavand.ostan-th.ir/?pageid=0
https://robatkarim.ostan-th.ir/?pageid=0
https://robatkarim.ostan-th.ir/?pageid=0
https://robatkarim.ostan-th.ir/?pageid=0
https://rey.ostan-th.ir/?pageid=0
https://shemiran.ostan-th.ir/?pageid=0
https://shahriyar.ostan-th.ir/?pageid=0
https://qods.ostan-th.ir/?pageid=0
https://qarchak.ostan-th.ir/?pageid=0
https://firoozkooh.ostan-th.ir/?pageid=0
https://malard.ostan-th.ir/?pageid=0
https://varamin.ostan-th.ir/?pageid=0
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شهر  50در حدود  یکرج و مابق ندرصد آن در شهرستا 11/3استان تهران در شهر تهران و  یشهر تیاز جمع

 شیافزا یبا دهه قبل اندک سهیدرصد است که در مقا 4/1شهر تهران  تیاستان ساکن هستند. رشد جمع گرید

در مقام اول رشد قرار دارد و مالرد  انه،یدرصد رشد سال 16/8با  اریاستان تهران، شهر یشهرها انی. ماستافتهی

در  قرار دارند. یبعد یهادرصد رشد ساالنه در مقام 8/8درصد و صفادشت با  9/9درصد و پاکدشت با  10با 

 شه،یاند یآنها شهرها نیتراند که بزرگاستان تهران اضافه شده یده شهر به شهرها 1375-1385طول دهه 

 مندآنها شهر ارج نیترهزار نفر و کوچک 23هزار،  52هزار،  54هزار،  75با  رآبادیآباد و باغستان و نصصالح

 دهستان است. 78شهر و  42، شهرستان 16 یاست. استان تهران امروزه دارانفر بوده 1700با 

 
 : نقشه جغرافیای استان تهران.3شکل

 

 یافته های تحقیق

 باد، باران، وزش مقابل در بتوانند تا بگیرند قرار بادوام و پایدار ساختار یک روی بر باید فتوولتائیک آرایه های

 به که بتوانند باشد گونهای به باید آنها موقعیت ه عالوهب .کنند مقاومت محیط ناسازگاریهای دیگر و طوفان

 تابش در هنگام را انرژی جذب باالترین و گرفته قرار خورشید نور مستقیم تابش معرض در شکل بهترین
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 ساختار ثابت معموالً پایه های .میشوند ساخته متحرک و ثابت شکل دو به پایه ها این .باشند داشته خورشید

 این که هستند زاویه خاصی دارای ساختارها این .است کمتر آنها نصب و ساخت هزینه و داشته ساده تری

 با نیز و است بیشتر نورخورشید که زمانهایی و محل شیب نظر، مورد محل جغرافیایی عرض به توجه با زاویه

 هنگام در جسمی هر برای ماکزیمم جذب کلی به طور .می آید به دست کننده مصرف نیاز مورد توتان به توجه

 قرار خورشید مقابل در دارد، قرار آن که در محلی جغرافیایی عرض زاویه با جسم اگر. است خورشیدی ظهر

 این در سال طول در را جذب ماکزیمم و خواهد بود عمودی به صورت جسم به خورشید تابش زاویه گیرد،

 برابر نظر مورد محل جغرافیایی عرض با باید فتوولتائیک نیز آرایه های زاویه بنابراین .داشت خواهیم حالت

 حالت این درگیرند.  قرار جنوب به رو باید نیمکره شمالی در مثالً باشد، خورشید به رو آنها جهت و بوده

 .بود خواهد خورشیدی ظهر هنگام بیشترین جذب و داشت خواهیم را خورشید جذب ماکزیمم
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 شیب محل اگر مثالً .شود گرفته نظر در شیب به توجه با باید زاویه باشد شیب دارای نصب مورد محل اگر

درجه   25زاویه ای  با باید پایه باشد، درجه 50 نظر مورد محل جغرافیایی عرض زاویه و درجه 25 نظر مورد

 ساعت در است ممکن گاهی .میباشد مصرفی توان عامل دیگر مؤثر عامل .ساخته شود )تفاضل این دو عدد(

 مصرفی توان تابستان یا زمستان مثالً فصل خاصی در یا و ظهر از قبل یا و ظهر از بعد مثالً روز از خاصی
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 به توجه با باید پایه جهت و زاویه حالت این باشد در هنگام آن در سیستم پیک بخواهیم و باشد باالتر بسیار

 در را جذب ماکزیمم تا بتابد آن بر عمودی طوربه  ساعت آن در نور که شود طراحی طوری خاص حالت آن

 مقداری حالت راندمان این ر( تأکید دارند د1386. همانطوری که )نجفی و دهقان باشیم داشته روز ساعت آن

 . رخ میدهد خورشیدی ظهر هنگام در ماکزیمم پیک شد گفته که همانگونه چون می آید پایین تر

 
 استان تهران. ساعات آفتابی : نقشه جغرافیای۵شکل

 

واحد =  100) م؛یریگیواحد م 100جو را  یدر باال یافتیتابش در ن،یزم ی« تراز گرما» تیکم نییتع یبرا

واحد آن  35حدود  ن،یزم ییدای(. با توجه به سپدیرو به خورش نیوات در هر متر مربع سطح زم 1360حدود 

از جو.  گریواحد د 6و  خیاز  دهیو پوش یواحد از مناطق برف 2ابرها،  یواحد از باال 27شده؛  ازتاببه فضا ب

واحد  51 نی. انیواحد در سطح زم 51واحد آن درون اتمسفر و  14 شوند؛یم نیجذب زم ماندهیواحد باق 65

د در واح 34و  شودیم دهیبه فضا تاب ماًیواحد مستق 17: شوندیبه فضا بازتابانده م ینیخود به صورت تابش زم

واحد  6واحد از راه همرفت و تالطم، و  9نهان چگالش،  یگرما قیواحداز طر 19) شودیاتمسفر جذب م

و ( شیمورد با تا 14و  ینیزم یواحد از پرتوها 34واحد جذب شده توسط جو ) 48(. شوندیجذب م میمستق
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 نیواحد از زم 17واحد ) 65 نیا. شوندیسرانجام به فضا تابانده م( معتقد است (Sharma. 2008همانطوری که 

است که به منظور حفظ صفر خالص تبادل  دیشده از خورش افتیواحد در 65واحد از اتمسفر( که همان  48و 

 . است یضرور نیزم یبرا یانرژ

 

 
 استان تهران. فاصله از خطوط انرژی در : نقشه جغرافیای۶شکل

 

 نتایج تحقیق

، فاکتور جغرافیایی موثر بر تابش خورشیدی میدهد که مهمترین عاملنتایج تحقیق و بررسی های زیاد نشان 

ستقیم بر جذب جهت شیب است. به همان شکلی که شیبهای جنوبی که در جهت تابش قرار دارند و تاثیر م

، شیبهای شمالی و شرقی و غربی تاثیر منفی دارند لذا نقشه جهت شیب به نظر میرسد تابش خورشیدی دارند

بطور قطع نمیتوان گفت کدام مدل  ل توپوپرافیک برای پهنه بندی پتانسیل خورشیدی است.مهمترین عام

، به اینکه نتایج مدلهابا توجه  های مشابه در همه جا تجویز نمود. مناسبرتین مدل است و آنرا برای همه پروژ

کاربردی کردن برای واقع امر این است که  .ای حدودی و ذهنی همخوانی داردتا اندازه ای با پیش بینی ه

برای  مناسبیهزینه های آن پژوهش بدرستی پرداخت شود و از داده ها و امکانات  که الزم است پژوهشها
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به عنوان مثال اگر الزم باشد در سطح محلی و با مقیاسهای بزرگ برای مکان یابی  مدلسازی استفاده نمود.

غیر نیروگاهی که قطعا جنبه های اجرایی آن به لحاظ اقدام نمود و در سطوح  (Rooftop PVپنلهای پشت بامی )

( با دقت زیر دو متر، عکسهای Lidar، عمل نماییم نیاز به داده های الیدار )ستاقتصادی مقرون به صرفه تر ا

که عمال یا وجود ندارند و یا هزینه  هستبا دقت سانتی متر و ...  WolrdView، تصایر هوایی بزرگ مقیاس

تحقیق حاضر در سطح استان تهران و بیشتر  رح های پژوهشی)الاقل در ایران( بسیار زیاد است.تهیه آنها در ط

 سیاستگذاری در برنامه های آتی جهت استفاده بیشتر از انرژی تابشی صورت گرفته است.با جنبه 

 منابع تحقیق

ایران، دانشکده جغرافیا، دانشگاه (، بررسی و تحلیل پتانسیل انرژی خورشیدی برای شمال غرب 1391حبیبی نیا، زهرا )

 تبریز

های خورشیدی با بررسی پارامترهای اقلیمی در استان (، پتانسیل سنجی احداث نیروگاه1383اسفندیاری، علی، )

 GISخوزستان با استفاده از 

 انرژی GIS(، تدوین اطلس جامع 1388پرست، کاشانی و آرش و پژمان صالح ایزدخواست و حمیدرضا الری )حق

 ، مجموعه مقاالت بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق.NRIخورشیدی ایران بر اساس مدل تابش سنجی 

 های خورشیدی در ایران، نفت و انرژی.(، مکان یابی ساخت نیروگاه1383حیدری، مهدی، )

 نشریه سپهر.(، مکان یابی نیروگاه خورشیدی با توجه به پارامترهای اقلیمی، 1386خوش اخالق، فرهاد، )

 های نو ایران، تهران.انرژی

ها، وزارت (، مدیریت زیست محیطی نیروگاه1384سعیدی، محسن، کرباسی، عبدالرضا، سهراب، تیکا، صمدی، رضا، )

 سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(. -نیرو

ابش خورشیدی در ایران و (، برآورد پتانسیل و شدت ت1383صفایی، بتول، خلجی اسدی، مرتضی، طالقانی، گیتی، )

 .33های سازمان انرژی اتمی ایران، شماره تهیه اطلس تابشی آن، علوم و فنون هست

(، تناسب سنجی 1392هادی، رحیمیکیان، اشکان، عشورنژاد، غدیر، )فرجی سبکبار، حسنعلی، پاک طینت مهدی آبادی،

های جمع سادة وزنی و استنتاج فازی در ایران، اراضی به منظور احداث مزارع فتوولتائیک به کمک تلفیق سیستم

 .60-45، 4، شمارة 45های جغرافیای طبیعی، سال پژوهش

 انرژی خورشیدی.، مجموعه گزارشات استفاده از 1398)سازمان انرژیهای پاک(،  سابتا

 بندی اقلیمی ایران مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن(، پهنه1372کسمایی، مرتضی، )

(، ارزیابی انرژی پتانسیل خورشیدی در مناطق بیابانی ایران، اولین همایش ملی بیابان، تهران، 1391مریم، )نصیری، 

 المللی بیابان دانشگاه تهران.مرکز تحقیقات بین
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 FTOPSIS(، کاربرد منطق فازی و 1391یوسفی، حسین؛ نورالهی، یونس؛ سلطان محمدی، مجید؛ ارجمندی، رضا، )

، 4، شماره 15)مطالعه موردی استان تهران(، نشریه انرژی، دوره  GISجهت مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از 
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