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 چکيده 
رکت به الزم است که حامروزه باتوجه به بحرانهای زيستت محيطي و همننين محدوديت مناب  سوتتهای فسيلي، 

های تجديد پذير تستري  پيدا کند  در اين ميان الزم استت که مطالعات پتانستين سنجي در سطش کشور برای ستمت انرژی

های یی انرژهمطالعه ظرفيت استتتان کرمان در حوزهای تجديدپذير انجام شتتود  در اين استتتفاده از مناب  مختلا انرژی

دارای  و مناطق زمين گرمايي و زيستتت توده مورد بررستتي قرار گرفته استتت رشتتيدی، باد،تجديدپذير از قبين انرژی تو

   اندبرداری از هرکدام از اين انواع انرژی معرفي شدهبيشترين پتانسين برای بهره

 

 پهنه بندی، انرژی تورشيدی، انرژی باد، انرژی زمين گرمايي، انرژی زيست توده :ها کليد واژه

 

 مقدمه -1

ها و موانع اقتصادی، فنی، مدیریتی و قانونی زیادی مواجه است که تاخیر در توسعه های تجدیدپذیر در دنیا با چالشتوسعه کاربرد انرژی

ا شده ههای فسیلی با تخریب محیط زیست منجر به تهدید امنیت انسانو استفاده از این منابع به دلیل استفاده بیش از حد از منابع سوخت

 .[1] است

هریک از این  ازبرداری ی بهرهپذیر الزمهستفاده از انواع انرژی های تجدیدبا توجه به این موضوع، مطالعات مقدماتی و پتانسیل سنجی ا 

ن اهای تجدید پذیر در  استان کرمان به عنوکان سدنجی اسدتفاده از انواع انرژیباشدد. در این میان الز  اسدت مطالعات امانواع انرژی می

پذیر به  های تجدیدهای پیورو در صنعت انرژیاسدتان کرمان در حا  حاضر جزو استان. بزرگترین اسدتان کودور در اولویت قرار گیرد

ی ماهان احداث شددده است و باشدد به نحوی که بزرگترین سدایت انرژی خورشدیدی کودور در منطقهخصدو  انرژی خورشدیدی می

 است. مگاوات در مسیر کرمان به بم انجا  شده 111همچنین کلنگ زنی بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه با ظرفیت 

ی، باد، خورشددید هایی چهار نوع انرژی تجدید پذیر پرکاربرد از جمله انرژینهپتانسددیل شددهرهای مختلت اسددتان در زمی در این تحقیق

ی برداری از هرکدا  از این انواع انرژی معرفاولویت برای بهرهباالترین های با و شهرستان استزمین گرمایی و زیست توده بررسی شده

ر استان های تجدیدپذیر دکارشدناسدان بیودترین پتانسدیل را در میان انرژی، که طبق نظر ی انرژی خورشدیدی. همچنین در زمینهاندشدده
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ای هبنددی نقا  مختلت اسدددتان برای احداث نیروگاهبر مبندای یدک روت تصدددمیم گیری چنددمعیداره برای اولویدتای دارد، مطدالعده

 فتوولتائیک انجا  شده است.

 

 تجديدپذيرهای انرژی پتانسين سنجي استان کرمان در زمينه -2

 
 انرژی تورشيدی -2-1

تابش خورشدیدی کودور ایران نوان داده شده است. همانطور که موخا است، چگالی انرژی خورشیدی  میزان 1در شدکل 

دریافتی اسددتان کرمان یکی از باالترین مقادیر را در کوددور داراسددت که پتانسددیل باالیی برای بهره برداری از این منبع تجدید پذیر در 

 دهد.اختیار قرار می

 

 1661-1691ساس اطالعات هواشناسی ایران براخطو  هم تابش ساالنه  :1شکن 

التری استان کرمان از میانگین کووری تابش دریافتی باکه گردد مواهده مینقوه تابش دریافتی کوور نوان داده شده است.  2در شکل 

  آید.شمار میدارد و این در حالی است که ایران خود نیز جزو کوورهای با سرانه دریافت تابش خورشیدی باال در جهان به 
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 (سوخت بهینه سازی مصرف شرکت ماخذ: نقوه تابش دریافتی کوور )  :2شکن 
 

ه غیر از برخی نقا  که ب قابل مواهده است( تهیه شده است، 3های نو )شکل در اطلس تابش خورشیدی کوور که توسط سازمان انرژی

صورت  بر اساس پهنه بندی گردند.استان کرمان، مابقی نقا  در محدوده با تابش زیاد در کوور دسته بندی می جنوبی و شما  شرقی

 1/4-2/1ی تابش که در محدودهشهر استان کرمان  11شهر از  9تنها نمایش داده شده است،  1این تحقیق که در جدو  گرفته در 

 . گیرندابش دریافتی کوور قرار نمیدر ناحیه بیوینه تساعت در روز هستند -کیلووات

های خورشیدی با استفاده از یک روت تصمیم گیری چند معیاره با نا  تحلیل سلسله اولویت بندی بهره برداری از نیروگاه تحقیقدر این 

م گیری . اساس این روت تصمی ک روت تصمیم گیری چند معیاره استفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ی. ( انجا  شده استAHP) 1مراتبی

یم، کند. درخت سلسله مراتب تصمتصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می .بر مقایسات زوجی نهفته است

این  گیرد.دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجا  میهای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نوان میعوامل مورد مقایسه و گزینه

در این تحقیق چهار معیار ]. 2[ دهدهای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نوان میمقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه

                                                           
1 Analytical hierarchy process 
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-های فتوولتائیک از جمله تابش فرودی، دمای هوا، ساعات آفتابی و ارتفاع از سطح دریا برای تصمیمموثر بر میزان توان تولیدی نیروگاه

ی مکانهای مناسب احداث نیروگاه خورشیدی در نظر گرفته شده است. ساختار تصمیم گیری این روت براساس تصمیم درباره گیری

 نوان داده شده است. 4مراتبی در شکل گیری سلسله 

 
 (سازمان انرژی های نو ایرانحیه بندی شده تابش دریافتی کوور )ماخذ: نقوه نا: 3شکن 

 

مستعد برای انرژی خورشیدی بر اساس روت تحلیل سلسله مراتبی و در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده به صورت اولویت بندی مکانهای 

شود شهرستانهای غربی استان مانند سیرجان، شهربابک و بافت در روت تحلیل قابل ارائه است. همانگونه که مواهده می 1ی شکل نقوه

رداری بر نقا  در روت تحلیل سلسله مراتبی به دست آورده و در نتیجه باالترین اولویت برای بهرهسلسله مراتبی امتیاز باالتری نسبت به سای

 از انرژی خورشیدی را دارند. 

 

 انرژی زمين گرمايي -2-2

 اگرچه سازمان انرژی های پتانسیل های مناسب بهره برداری از انرژی زمین گرمایی با نقا  قرمز رنگ نوان داده شده است. 9در شکل 

منطقه ای نسبتا  ]3[مرجع  نو ایران )سانا( تنها منطقه بزمان در مرز جنوب شرقی استان را دارای ظرفیت زمین گرمایی معرفی نموده است،

، با توجه به برخی ویژگی های زمین شناسی و جغرافیایی، دارای ظرفیت بهره برداری از بر اساس مطالعات  در شهرستان بافت را نیز وسیع
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هره مناطق مناسب ب داند. به این ترتیب انجا  کارهای عملی، منو  به کوت نقا  بهره برداری مناسب است.زمین گرمایی میانرژی 

 آید.دست میبه 2مطابق جدو   6ی شکل برداری از انرژی زمین گرمایی با توجه به نقوه

 

 رهای استان کرمانتابش دریافتی شه :1 جدول

  
 

شهرردیف
تابش

)Kwh/day(

5.4-5.2اختيارآباد1

5.4-5.2ارزوئيه2

5.4-5.2امين شهر3

5.4-5.2انار4

5.4-5.2اندوهجرد5

5.4-5.2باغين6

5.4-5.2بافت7

5.4-5.2بردسير8

5.4-5.2بروات9

5.4-5.2بزنجان10

5.4-5.2بلورد11

5.4-5.2بلوک12

5.4-5.2بم13

5.4-5.2بهرمان14

5.4-5.2پاريز15

5.4-5.2جبالبارز16

5.4-5.2جوپار17

5.4-5.2جوزم18

5.4-5.2جيرفت19

5.4-5.2چترود20

5.4-5.2خاتون آباد21

5.4-5.2خانوک22

5.4-5.2خواجو شهر23

5.4-5.2خورسند24

شهرردیف
تابش

)Kwh/day(

5.4-5.2درب بهشت25

5.4-5.2دشتکار26

5.4-5.2دهج27

5.4-5.2دوساري28

5.4-5.2رابر29

5.4-5.2راور30

5.4-5.2راين31

5.4-5.2رفسنجان32

5.4-5.2ريحانشهر33

5.4-5.2زرند34

5.4-5.2زنگي آباد35

5.4-5.2زيد آباد36

5.4-5.2سرچشمه37

5.4-5.2سيرجان38

5.4-5.2شهداد39

5.4-5.2شهربابک40

5.4-5.2صفائيه41

5.4-5.2عنبرآباد42

5.4-5.2فارياب43

5.4-5.2فهرج44

5.4-5.2کاظم آباد45

5.4-5.2کرمان46

5.4-5.2کشکوئيه47

5.4-5.2کوهبنان48

شهرردیف
تابش

)Kwh/day(

5.4-5.2کيانشهر49

5.4-5.2گلبافت50

5.4-5.2گلزار51

5.4-5.2گنبکي52

ه زار53 5.4-5.2الل

5.4-5.2ماهان54

5.4-5.2محمدآباد55

5.4-5.2محي آباد56

5.4-5.2مردهک57

5.4-5.2نجف شهر58

5.4-5.2نرماشير59

5.4-5.2نظام شهر60

5.4-5.2نگار61

5.4-5.2هجدک62

5.4-5.2هما شهر63

5.4-5.2هنزا64

5.4-5.2يزدان شهر65

5.2-4.5رودبار جنوب66

5.2-4.5زهکلوت67

5.2-4.5قلعه گنج68

5.2-4.5کهنوج69

5.2-4.5منوجان70

4.5.5.2نودژ71
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 برداری از نیروگاههای فتوولتائیکساختار تصمیم گیری سلسله مراتبی برای مکانیابی بهترین نقا  بهره : 4 شکن

 
برداری از انرژی خورشیدی در استان کرمان با استفاده از روت تحلیل سلسله مراتبی )ماخذ: جهاد اولویت بندی پتانسیل بهره  :5شکن 

 دانوگاهی استان کرمان(
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 انرژی های نو ایران، سانا(ماخذ: سازمان ) اطلس نقا  مستعد برای بهره برداری انرژی زمین گرمایی  :4شکن 

 

بر اساس توزیع چومه ها، مناطق دارای آب گر ،  ]3[برطبق مرجع کوور  ییگرما نیزمبهره برداری از انرژی منطقه مستعد  11 :8شکن 
 ناههمسانی های مغناطیسی، مدارک ژئولوژیکی و بررسی های ژئوشیمیایی
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 (جهاددانوگاهی استان کرمان، )ماخذ: نقا  مستعد بهره برداری از انرژی زمین گرمایی  :9شکن 

 لیست شهرهای دارای ظرفیت زمین گرمایی :2جدول 

 

شهررديا

بافت1

بروات2

بزنجان3

بم4

جبالبارز5

جیرفت6

درب بهوت7

هنزا8
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 انرژی باد    -2-3

آورده شده است. 11 اطلس باد ایران در شکل  

 
 های نو ایران، سانا()ماخذ: سازمان انرژی متری 11نقوه سرعت باد کوور در ارتفاع : 11شکن 

 

مناطق کوهستانی در امتداد رشته کوه های کوور از پتانسیل باالیی برای بهره برداری از انرژی باد برخوردار هستند.  ،بر طبق مطالعات

 ،بر اساس پهنه بندی صورت گرفتهتولید گردید. برای استان کرمان  12براساس پهنه بندی انجا  یافته برای سرعت باد نقوه شکل شماره 

 مرتب شده اند. 13و شکل  3به ترتیب در جدو   بر اساس سرعت متوسط بادشهرهای استان به صورت نزولی 

 

 توده ستيز یانرژ -2-4

اجزا قابل تجزیه زیستی از محصوالت، پسماندها و زائدات کواورزی )شامل مواد زیست توده عبارت است از   تعریت اتحادیه اروپاطبق 

مین انرژی مورد ااستفاده از زیست توده برای ت. صنعتی و شهری قابل تجزیهگیاهی و دامی(، جنگلها و صنایع وابسته و همچنین زائدات 

اگرچه آماری به تفکیک شهرهای استان    .های دور وجود داشته استاولیه همچون گرمایش یا پخت و پز از گذشتهنیازهای نیاز برای 

 به دست آمده است. 4طبق جدو   ایرانها در دسترس نیست، سهم ظرفیت انرژی تولیدی از زیست توده به طور کلی برای 
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 )ماخذ:جهاد دانوگاهی استان کرمان( متری 11نقوه سرعت باد استان در ارتفاع  :12شکن 
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 سرعت باد شهرهای استان کرمان: 3جدول 

   
 

باد m/sشهررديا

7.5نظا  شهر65

7بروات9

7بم13

7زهکلوت37

7کرمان49

6.5بافت7

6.5بزنجان10

6.5جوز 18

6.5زید آباد38

6.5سرچومه39

6.5فهرج46

6.5کاظم آباد48

6.5گنبکی56

6.5نرماشیر64

6اختیارآباد1

6ارزوئیه2

6انار4

6اندوهجرد5

6بردسیر8

6بلورد11

6بلوک12

6پاریز15

6جیرفت19

باد m/sشهررديا

6چترود20

6خانوک22

6خورسند24

6راین31

33
رودبار 

جنوب
6

6ریحانوهر34

6زرند35

6زنگی آباد36

6قلعه گنج47

6محمدآباد59

6نگار66

6نودژ67

6هجدک68

5.5امین شهر3

5.5باغین6

5.5بهرمان14

5.5جبالبارز16

5.5دشتکار26

5.5دهج27

5.5دوساری28

5.5رابر29

5.5شهداد41

5.5عنبرآباد44

5.5کهنوج51

باد m/sشهررديا

5.5کوهبنان52

5.5کیانوهر53

5.5گلزار55

5.5منوجان62

5.5یزدان شهر71

5جوپار17

5خاتون آباد21

5راور30

5رفسنجان32

5سیرجان40

5کوکوئیه50

5مردهک61

5نجت شهر63

4.5شهربابک42

4.5صفائیه43

4.5فاریاب45

4.5گلبافت54

4.5هما شهر69

4خواجو شهر23

4درب بهوت25

4الله زار57

4ماهان58

4محی آباد60

4هنزا70
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 متوسط باد در شهرهای استان کرمان سرعت: 13شکن 
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 حسب تن در روزمیزان ضایعات برخی از شهرهای ایران بر  :4جدول 

 شهر
میزان ضایعات بر حسب تن در 

 روز
 شهر

بر حسب تن در میزان ضایعات 

 روز

 111 بروجرد 9941 تهران

 311 خر  آباد 1911 موهد

 111 دزفو  1213 اصفهان

 231 یزد 1194 کرج

 1111 اهواز 1111 تبریز

1/141 آبادان 211 گرگان  

3/226 ساری  311 کرمان 

3/336 قزوین  611 شیراز 

4/312 رشت  261 بندرعباس 

3/211 زنجان  169 زاهدان 

 111 همدان 331 اردبیل

3/116 قم 411 ارومیه  

 111 کاشان 213 سنندج

 341 اراک 111 شهر قدس

 111 کرمانواه  261 اسالموهر

 

اه رای احداث نیروگب که پتانسیل مناسبکند تن زباله تولید می 311موخا شده است، شهر کرمان در هر روز  4همانطور که در جدو  

ان کرمان استو باغات تواند در مناطق زراعی می و بقایای گیاهان کواورزیو پسماندهای ضایعات  استفاده از .دهدزباله سوز را نوان می

در ادامه آمده  استان کرمانمناطق زراعی و باغی ی پهنه بندی نقوه در نظر گرفته شود. برای تولید زیست گاز به عنوان گزینه مناسبی

 است.
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 (]1[، )ماخذ: طرح آمایش استان کرمان : پهنه بندی مناطق زراعی استان کرمان14 شکل
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 (]1[، )ماخذ: طرح آمایش استان کرمان : پهنه بندی باغات استان کرمان11 شکل

-یکواورزی بیوتری دارد مطابق جدو  پایین به دست مهای باال، اولویت مکانهایی را که ضایعات ها در شکلبا ترکیب اطالعات نقوه

 محرو  از گاز طبیعی در هریک از این مناطق از اولویت باالتری نسبت به سایر نقا  برخوردار هستند.الز  به ذکر است مناطق  آید.

 

 اولویت شهرستانهای استان کرمان برای استفاده از انرژی زیست گاز :5جدول 

 اولویت شهرستان

 1 تجیرف

 2 سیرجان

 3 کرمان، بافت، بم، عنبرآباد

 4 زرند، رفسنجان، شهربابک، بردسیر، رودبار، 

 1 رابر، ریگان، کهنوج

 9 انار، منوجان، قلعه گنج، نرماشیر، فهرج، ارزوئیه

 1 راور، کوهبنان
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کرمان  خورشیدی، باد، زمین گرمایی و زیست توده در استانهای پتانسیل منابع انرژی تجدید پذیر از جمله انرژیدر تحقیق صورت گرفته 

نرژی خورشیدی برداری از ابا توجه به پتانسیل باالی تابش خورشید در استان کرمان مناطق زیادی مستعد بهره .مورد بررسی قرار گرفت

ما، ساعات فتوولتائیک از جمله تابش فرودی، دهای هستند که طبق تحقیق صورت گرفته بر اساس عوامل موثر بر میزان تولید نیروگاه

برداری از ل بهرهدارای بیوترین پتانسی از جمله شهرستانهای سیرجان، شهربابک و بافت آفتابی وارتفاع از سطح دریا، مناطق غربی استان

شهر، جمله نظا  باد در مناطق شرقی استان ازی انرژی باد با توجه به بادخیز بودن و سرعت باالی در زمینه باشند.های فتوولتائیک مینیروگاه

ی زمین ی انرژشوند. در زمینههای بادی محسوب میها برای احداث نیروگاهبم، بروات و زهکلوت این مناطق به عنوان مستعدترین مکان

رداری از این انرژی بپتانسیل بهرهگرمایی نیز هوت منطقه از جمله بافت، بروات، بزنجان، بم، جبالبارز، جیرفت، درب بهوت و هنزا دارای 

 رسانی و مناطق محرو  از گاز ی انرژی زیست توده نیز با توجه به میزان ضایعات کواورزی شهرستان جیرفتاند. در زمینهشناخته شده

 دارای باالترین پتانسیل شناخته شده اند.
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