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 چکیدُ :
تا تٛخٝ تٝ ٔحذٚدیت  دس ٔحیط صیؼت اثشٌزاس تٛدٜ اػت. ِزا ایٔالحظٝ لاتُ طٛس تٝ خٟاٖ دس ا٘شطی ٔلشف افضایؾ ٞای اخیش،دٞٝ دس

 طشیك اص خٛسؿیذی ا٘شطی اص تشداسیتیـتش اص ٕٞیـٝ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. تٟشٜ خٛسؿیذی ا٘شطی اص ٔٙاتع ا٘شطی، اػتفادٜ

PV) ٞای فتِٛٚتائیهٓػیؼت
ضٕٗ تمٛیت ٚ  ٞاػیؼتٓ ایٗ .اػت پزیش تدذیذ ا٘شطی ٔٙاتع ٞا دس اػتفادٜ اصسٚؽ تشیٗٔٙاػة اص یىی (1

 دس خٛسؿیذی ا٘شطی اص اػتفادٜ ؿٟشی ٔٛثش خٛاٞٙذ تٛد. تشٚیح ٔٙاطك ػشاػش دس ایٌّخا٘ٝ ٌاصٞای ا٘تـاس افضایؾ تأیٗ تشق، دس واٞؾ

سا  فتِٛٚتائیه ٞایػیؼتٓ ػاصیپیادٜ تشای ٔىاٖ تشیٗتٟ ٞایٚیظٌی خغشافیایی ٚ تٛصیع دا٘ؼتٗ تٝ ٘یاص ؿٟشی، ٞایٔحیط

 .ٞای فتِٛٚتائیه اػتػیؼتٓ ا٘ذاصیساٜ ٚ ٘لة تٛخٝ ٔٛسد خاف طٛس تٝ ؿٟشی ٔٙاطك ٞا دسػاختٕاٖ ػمف .ٕ٘ایذٔی ٔـخق

الیذاس ٚ تلاٚیش ٔاٞٛاسٜ ٞای ٘یؼتٙذ. دس ایٗ ٔماِٝ اص دادٜ ٔٙاػة ایٗ ٔٙاطك اص ِحاظ اخشایی ٚ التلادی دس ػطٛح ٕٞٝ حاَ، ایٗ تا

ٞا اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ػپغ تشآٚسد پتا٘ؼیُ ا٘شطی خٛسؿیذی ٚ اثشات ػایٝ دس اتٛٔاتیه ػمف ػاختٕاٖ ٔٙظٛس اػتخشاجٝت 1تشدوٛئیه

ٞا خٟت تشیٗ ػمفدػت آٔذٜ، ٔٙاػةٝافضاس ٌشع ٔحاػثٝ ؿذ. دس ٟ٘ایت تا اسصیاتی ٘تایح تتا اػتفادٜ اص ٘شْایٗ ػطٛح 

تا  PVٞای ػٙدی ٔٙاػة تشای اػتمشاس ػیؼتٓا٘تخاب ٌشدیذ. سٚؽ اسائٝ ؿذٜ دس ایٗ ٔماِٝ حاوی اص أىاٖ PVٞای ػیؼتٓ اػتمشاس

 تاؿذ. تاال ٔی ٚضٛح ٞای ػٙدؾ اص دٚس تااػتفادٜ اص دادٜ
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ٝ  لاتُ طٛس تٝ خٟاٖ دس ا٘شطی ٔلشف افضایؾ ٌزؿتٝ، ػاَ چٙذ دس دس ٔحهیط صیؼهت اثشٌهزاس تهٛدٜ اػهت.       ایٔالحظه

ُ  ا٘هذ، تخهؾ  دس ؿٟشٞا تٛخٛد آٔهذٜ  وٝ ٟٔٙذػی ٞایػاصٜ دیٍش ٚ ٞاػاختٕاٖ  خٟها٘ی  ٚ ٔحّهی  اثهشات  اص تهٛخٟی  لاته

تیـههتش اص ٕٞیـههٝ  خٛسؿههیذی ا٘ههشطی اص اػههتفادٜتاؿههٙذ. خٟههت ٔماتّههٝ تهها ایههٗ ٔٛضههٛ ، ٞههٛایی ٔههی ٚ آب تغییههشات

 اص اػهتفادٜ  افضایؾ تشای ٔٙاػثی پتا٘ؼیُ داسای ٔا ٔٛخٛد ؿٟشی صیؼت [. ٔحیط3ٚ  2، 1لشاس ٌشفتٝ اػت] تٛخٝ ٔٛسد

اص طشفهی  . اػهت  تهشق  ٚ خٛسؿیذی تشای ٌشٔها  تاتؾ ا٘شطی اص اػتفادٜ عٕذٜ، طٛس وٝ تٝ تاؿذٔی تدذیذپزیش ٞایا٘شطی

ٝ  ایسٚؽ أیذٚاسوٙٙهذٜ  ٞهای فتِٛٚتائیهه،  ػیؼتٓ طشیك اص خٛسؿیذی ا٘شطی اص تشداسیتٟشٜ  ٌاصٞهای  وهاٞؾ  ٔٙظهٛس  ته

تههضسي  ٔمیههاع تهها ٔؼههىٛ٘ی فتِٛٚتائیههه دس ٔٙههاطك ػیؼههتٓ وههٝ اػههتمشاس ٍٞٙههأی اػههت. خلٛكهها ایٌّخا٘ههٝ

 تدذیذپهزیش  ا٘هشطی  ٔٙهاتع  اػهتفادٜ اص تشیٗ ؿهیٜٛ  ٔٙاػة ،PVؿثىٝ  تٝ ٞای ٔتلُػاختٕاٖ. ٌیشدٔی لشاس تٛخٝ ٔٛسد

ٝ  ٌاصٞای ا٘تـاس ضٕٗ تمٛیت ٚ تٟثٛد تأیٗ تشق، دس واٞؾ ٞاػیؼتٓ ایٗ .دس ٔمیاع ؿٟشی اػت ؿذٜ تٛصیع  ایٌّخا٘ه

ٝ     تٛأٖی ٞا ساػاختٕاٖ صٔیٙٝ، ایٗ ؿٟشی ٔٛثش خٛاٞٙذ تٛد. دس ٔٙاطك ػشاػش دس  ٔحّهی  كهٛست  خٟهت تِٛیهذ تهشق ته

 حشاستهی  ٞهای ػیؼتٓ یا ٚ فتِٛٚتائیه ٔا٘ٙذ تدذیذپزیش ا٘شطی ٔٙاتع ا٘ذاصیساٜ ٚ ٘لة ٘تیدٝ، دس. دادلشاس  اػتفادٜ ٔٛسد

 ؿهٟشی  ٔٙهاطك  دس ػهمف  ػطٛح. لشاس ٌشفتٝ اػت تشسػی ٔٛسد ایٌؼتشدٜ طٛس تٝ ٞا ػاختٕاٖ تاْ پـت دس خٛسؿیذی

  .اػتٞای فتِٛٚتائیه ػیؼتٓ ا٘ذاصیساٜ ٚ خٟت ٘لة تٛخٝ ٔٛسد ٔذاْٚ طٛس تٝ

 ِهزا خٟهت ایدهاد اٍ٘یهضٜ ٚ افهضایؾ     . اػهت  ای داؿتٝاِعادٜفٛق سؿذ فتِٛٚتائیه ا٘شطی تاصاس ٌزؿتٝ ػاَ چٙذ طَٛ دس

ْ   عاللٝ ٖ   ٞهای ػهٛخت  اص تٝ اػهتفادٜ ٔهذاٚ ػهادٜ ٚ دس عهیٗ حهاَ     ٞهای اػهتفادٜ اص سٚؽ  ٞها، تدذیذپهزیش دس ػهاختٕا

ٔضایهای اػهتفادٜ اص   خٛسؿیذی ٔهٛسد ٘یهاص اػهت. تها ٚخهٛد تشسػهی ٚ ٔطاِعهٝ         ا٘شطی پتا٘ؼیُ اسصیاتی تشای اعتٕاد لاتُ

 ػهاصی ٞها، ٞٙهٛص دسن ٔـخلهی اص ٔضایهای پتا٘ؼهیُ اخهشای آٖ دس ٔمیهاع ؿهٟشی ٚخهٛد ٘هذاسد. وٕهی            ػیؼتٓ ایٗ

ٗ  خٛسؿهیذی،  ٘مـٝ اص اػتفادٜ تا خٛسؿیذی ٞای پتا٘ؼیُ ْ  اِٚهی  خٛسؿهیذی  ا٘هشطی  اص فشآیٙهذ اػهتفادٜ تیـهتش    دس ٌها

سا  اػههت وههٝ تههاتؾ ػههاال٘ٝ خٛسؿههیذی   ػیؼههتٕی خٛسؿههیذی ٕ٘ایـههٍش ٘مـههٝ .اػههت ؿههٟشی ٞههایٔحههیط دس

  .اػت فتِٛٚتائیه خٛسؿیذی یا ٚ حشاستی ٞایػیؼتٓ اص حاٚی اطالعاتی دٞذ ٚ عٕذتاػاختٕاٖ ٘ـاٖ ٔی ػطٛح دس

 ٔىاٖ تٟتشیٗ ٞایٚیظٌی خغشافیایی ٚ تٛصیع آٌاٞی اص ٘یاصٔٙذ ؿٟشی، ٞایٔحیط دس خٛسؿیذی ا٘شطی اص اػتفادٜ تشٚیح

 اسصیاتی ،PVٞای ػاختٕاٖ تٕٙظٛس ٘لة ػیؼتٓ ػمف داؿتٗ ٘ظش دس تا. اػت خٛسؿیذی ٞایػیؼتٓ ػاصیپیادٜ تشای

ٞا أىا٘پهزیش خٛاٞهذ تهٛد.    ٞای ٔٛخٛد خٟت ٘لة ایٗ ػیؼتٓػمف ػطح ٔؼاحت تشآٚسد اص طشیكPV ا٘شطی  پتا٘ؼیُ

ػهمف   ػهطٛح  اص تشخهی  ٘یؼتٙذ. ٔتاػهفا٘ٝ،  ٔٙاػة ایٗ ٔٙاطك اص ِحاظ اخشایی ٚ التلادی دس ػطٛح ٕٞٝ حاَ، ایٗ تا

تههاال،  ٚضههٛح دٚس تهها اص ػههٙدؾ اػههتفادٜ اص اطالعههات .ٞؼههتٙذ ٘أٙاػههة فتِٛٚتائیههه ٞههایػیؼههتٓ ٘لههة تههشای

ٓ  اػتمشاس تشای ٔٙاػة تاْ پـت تعییٗ أىاٖ ٝ  PV ٞهای ػیؼهت ُ  تهشآٚسد  سا اص طشیهك  خٛدوهاس  كهٛست  ته  PV پتا٘ؼهی

َ  سا ؿٟش تٛاٖ ػطحٔی دٚس، اص ػٙدؾ ٞایدادٜ اػتفادٜ اص ػاصد. تأی ٔیؼش ٚ  ٔهذ ا٘هشطی خٛسؿهیذی ٚسٚدی سا    ٕ٘هٛد 

  .وشد تشآٚسد ٔٛلعیت ٞش دس

اسٞهای ا٘دهاْ ؿهذٜ لثّهی     ػاختاس ایٗ ٔماِهٝ تهٝ ایهٗ ؿهىُ خٛاٞهذ تهٛد وهٝ دس تخهؾ تعهذی، پیـهیٙٝ تحمیهك ٚ و           

ؿهٛد ٚ دس تخهؾ آخهش،    ٔهی ٞا ٚ ٔتذِٚٛطی اػتفادٜ ؿذٜ دس ایٗ ٔماِٝ تٛضیح دادٜ دادٜ ؿذ. دس تخؾ ػْٛ خٛاٞذ تیاٖ

 ٌیشی ٚ پیـٟٙادات اسائٝ خٛاٞذ ؿذ.ٞا، ٘تیدٝآٔذٜ حاكُ اص اعٕاَ اٍِٛسیتٓ، چاِؾ دػت تٝ ٘تایح
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تشد ٚ عٛأُ التلادی ٚ اختٕهاعی  وٛئیهٞا اص تلاٚیش [، تا ٔحاػثٝ سٚؿٙایی ػمف ػاختٕا4ٖٕٞایٖٛ وثیش ٚ ٕٞىاساٖ ]

ذاد ػههاعات آفتههاتی ٚ ،یههشٜ،  عٛأههُ طئههٛفیضیىی ٔا٘ٙههذ ٔٛلعیههت خغشافیههایی، تههاتؾ افمههی خٟهها٘ی، تعهه      ٚ دیٍههش

 پشداختٙذ.  PVٞای ٞای ٔٙاػة تشای اػتمشاس ػیؼتٓتٍٙالدؽ تٝ ؿٙاػایی ػمف یداوا ؿٟش دس

تهشد ٚ  ٔشاتثی پیـٟٙاد ؿهذٜ اػهت وهٝ تشویثهی اص تلهاٚیش وٛئیهه      [، سٚؽ تحمیك ػّؼّٝ 5دس ٔطاِعۀ خٛ ٚ اٚتا٘یىاس ]

ٓ     پهزیش تهٝ ٔٙظهٛس تهشآٚسد ٘هٛاحی ػهمف      ٞای تدذیهذ ػاصی ا٘شطی ؿثیٝ ٚ  PVٞهای  ٞهای ٔٙاػهة تهشای ٘لهة ػیؼهت

 ٗ ٝ     932پتا٘ؼههیُ تِٛیههذ ا٘ههشطی تههشای      تعیههی  ای اص آسیضٚ٘ههای آٔشیىههها، ػههاختٕاٖ تدههاسی ٚ دِٚتههی دس ٔٙطمهه

ٞهای خٛسؿهیذی تها    ٞای ٔٛخٛد سا تشای اػتمشاس ػیؼتٌٓشفتٝ اػت. سٚؽ پیـٟٙادی دس اتتذا، ػمف لشاس اػتفادٜ ٔٛسد

ٖ    تٙذی فاصی ٚ سٚؽ ػّؼّٝ ٔشاتثی تعییٗ ٔیٞای طثمٝاػتفادٜ اص اٍِٛسیتٓ ٞها سا  ٕ٘ایذ. ػهپغ سٚؿهٙایی تهاْ ػهاختٕا

 وٙذ.  ٔی ٞای ٔٙاػة سا ؿٙاػاییٔحاػثٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ پغ اص ا٘داْ آ٘اِیضٞای ػایٝ، ػمف

ٞای تداسی ٚ دِٚتی ٔٛسد٘ظش تٛدٜ وٝ ٔٙدش تهٝ تِٛیهذ تهشق ػهاِیا٘ٝ     دس ػاختٕاٖ PVٞای دس ایٗ ٔطاِعٝ ٘لة ػیؼتٓ

ٞها دس ٔٙطمهٝ ٔهٛسد ٔطاِعهٝ اػهت.      اص تماضای تشق وُ ػاختٕاٖ 10ٍٔاٚات ػاعت خٛاٞذ ؿذ وٝ ٔعادَ تا % 600/18

ٞهای ػهمف اػهت وهٝ دس ایهٗ ٔطاِعهٝ       ایهای دیٍهش تىِٙٛهٛطی   ٞای ػمف ػشد ٚ ػمف ػثض ٘یهض اص ٔض تٛػعٝ تىِٙٛٛطی

 ؿذٜ اػت. پیـٟٙاد

تها تهشآٚسد    PV[، سٚؽ ػّؼّٝ ٔشاتثهی تهشای اسصیهاتی پتا٘ؼهیُ ا٘هشطی خٛسؿهیذی      6دس ٔطاِعٝ آػیٙاسی ٚ تشٌأاػىٛ ]

یی پتا٘ؼیُ فیضیىی )تاتؾ خٛسؿیذی ٔفیذ(، پتا٘ؼهیُ خغشافیهایی )ػهطح پـهت تهاْ ٔٛخهٛد(، پتا٘ؼهیُ فٙهی )وهاسا         

ٞهای دس  اػهت. اػاػها ایهٗ سٚؽ ٘یهاص تهٝ دادٜ     ٞا دس ٔٙطمٝ پایذٔٛ٘ت ایتاِیا اسائٝ ؿهذٜ  ( ٚ اخشای ٘ؼثی آPVٖػیؼتٓ

ٞای ػیؼتٓ اطالعهات خغشافیهایی   ٞای آٔاسی خٕعیت، ٔلشف ا٘شطی ٚ دادٜدػتشع ٔا٘ٙذ ٘مـٝ تاتؾ خٛسؿیذی، دادٜ

GISٔٛػْٛ تٝ 
 اػهت وهٝ تها اػهتفادٜ اص تشویهة ػهمف ٚ       ٘تیدهٝ ٘ـهاٖ دادٜ ؿهذٜ   عٙٛاٖ  ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطاِعٝ داسد. تٝ 1

وهٝ دس  اػهت تهٝ طهٛسی   تشاٚات ػاعت دس ػاَ سػیذٜ  9/6، پتا٘ؼیُ ا٘شطی خٛسؿیذی دس ٔٙطمٝ تٝ ٔیضاٖ PVػیؼتٓ 

تٛاٖ سٚؽ فهٛق  چٙیٗ ٔیاػت. ٞٓتشاٚات ػاعت تٛدٜ  5/24وُ ٔلشف ا٘شطی اِىتشیىی خاِق دس ٔٙطمٝ،  2009ػاَ 

یه اػهتشاتظی وهأال ػهثض دس     ٚ ػیؼتٓ حشاستی خٛسؿیذی خٟت سػیذٖ تٝ PVی اسصیاتی تشویة ٘لة ػیؼتٓ سا تشا

 ٔٙذی اص ا٘شطی خٛسؿیذی ٘یض تعٕیٓ داد. تٟشٜ تٛصیع

تش اػهاع ٔهٛاسدی    PVٞای ٔٛخٛد تشای ٘لة ػیؼتٓ [، تشآٚسد ػطح ػمف7دس واس دیٍشی اص آػیٙاسی ٚ تشٌأاػىٛ ] 

ٞهها یهها دیٛاسٞهها ٚ تههاْ ٔا٘ٙههذ دٚدوههؾتههاْ، عههٛاسم ٔٛخههٛد دس پـههتسٚؿههٗ ٚ تاسیههه پـههتٕٞچههٖٛ ػههایٝ، ػههطٛح 

ٞای اِٚیٝ دس ایٗ ٔطاِعٝ ؿأُ اطالعات خغشافیایی ٚ واداػهتش ؿهٟش تهٛسیٗ    ٌیشد. دادٜآصیٕٛتی ا٘داْ ٔی صاٚیٝ ٔحاػثٝ

تاؿذ. ایهٗ اٍِهٛسیتٓ تهشای    اٚستٛ ٔیتلٛیش  124دٞذ ٕٞشاٜ تا وٝ وُ ؿٟش سا پٛؿؾ ٔی GISاطالعات ای اص وٝ ٔدٕٛعٝ

اػهت. اعتثهاس ایهٗ سٚؽ،    ػاختٕاٖ، پهشداصؽ ؿهذٜ    60،000ؿذ ٚ تش سٚی تیؾ اص  واس تشدٜوُ ؿٟش تٛسیٗ دس ایتاِیا تٝ

 اػت.تٝ اثثات سػیذٜ  ٪90ٞای تلشی ا٘داْ ؿذٜ تا حذٚد ٔمایؼٝ تا تشسػی دس

دس یه ٔٙطمٝ ؿٟشی اص ِیؼهثٖٛ پشتغهاَ،    PVپتا٘ؼیُ فتِٛٚتائیه  [، سٚؿی تشای تشآٚسد8دس ٔطاِعٝ تشیتٛ ٚ ٕٞىاساٖ ]

LiDARٞای الیذاس )تا اػتفادٜ اص دادٜ
 PVاػت. دس ایٗ واس پتا٘ؼهیُ  ( ٚ اػتفادٜ اص اتضاس تحّیٍّش خٛسؿیذی، اسائٝ ؿذٜ 2

اص تماضهای تهشق    48ٌیٍاٚات ػاعت دس ػاَ وهٝ ٔتٙها ش تها %    5/11ػاختٕاٖ ٔـخق، تٛاٖ تاتـی ٔعادَ  538تشای 

ٓ   سا ٔهی PV اػت وٝ پتا٘ؼیُچٙیٗ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ تیٙی ؿذٜ اػت. ٞٓٔحّی اػت، پیؾ  PVٞهای  تهٛاٖ تهشای ػیؼهت

                                                 
1
 Geospatial Information System 

2
 Light Detection and Ranging 
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خٛتی تخٕیٗ صد. أا تهشای  ٟیٙٝ ٔحّی، تٝاص ٔؼاحت وُ ػمف، تا ِحاظ ٘ثٛد ػایٝ ٚ ؿیة ٚ خٟت ت ٪10وٛچه، حذٚد

ٖ    PVٞهای ٔٛخهٛد، پتا٘ؼهیُ    عٙٛاٖ ٔثاَ پٛؿؾ تٕاْ ٘ٛاحی ػمف تضسي، تٝ PVٞای ػیؼتٓ یهه   سا تها ِحهاظ ٕ٘هٛد

 تٛاٖ تشآٚسد ٕ٘ٛد. ٞا ٔیافمی ٕٞشاٜ تا تـخیق ٔٛلعیت ػاختٕاٖ ػطح

)ػاخت ٔذَ سلٛٔی صٔیٗ  -1دس ٔٙاطك ؿٟشی ؿأُ ػٝ ٔشحّٝ اكّی اػت:  PVسٚؽ تشآٚسد پتا٘ؼیُ 
1
DTM) َٔذ ،

)سلٛٔی ػطح 
2
DSM) ( ٔذَ سلٛٔی استفاعی ٚDEM

ٞای الیذاس تا سصِٚٛؿٗ تاال ٚ عىؼثشداسی سلٛٔی ٞهٛایی،  ( اص داد3ٜ

ٛ       ٔذَ -3تشآٚسد تٛصیع خٕعیت،  -2 سؿهیذی. اتهضاس تحّیٍّهش    ػهاصی تهاتؾ خٛسؿهیذی تها اػهتفادٜ اص اتهضاس تحّیٍّهش خ

وٙهذ. ِهزا تهاتؾ خٛسؿهیذی تهش سٚی ػهمف، تها ؿٙاػهایی         خٛسؿیذی، تاتؾ خٛسؿیذی سا دس تشاص ػهطح تعیهیٗ ٔهی   

دسخٝ ِحاظ ٌشدیذٜ اػت.  45ٞایی اص ػمف تا ؿیة وٕتش اص ٌشدد. دس ایٗ واس تٟٙا پیىؼُٞای ػمف، تعییٗ ٔی پیىؼُ

ٝ ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص تشآٚسد ایٗ آػتا٘ٝ تٝ ٝ   تیؾ اص حذ تاتؾ دس ِثه تهٝ اػهت. ٘تهایح ایهٗ ٔطاِعهٝ      وهاس سف ٞهای ػهمف ته

تعذی اص ػایٝ تش سٚی ٔذَ سلٛٔی اص سا دس یه ٔٙطمٝ ؿٟشی، تذٖٚ ٘یاص تٝ آ٘اِیض ػٝ PVاِٚیٝ تمشیثی اص پتا٘ؼیُ  تشآٚسد

 دٞذ.ػطح ٘ـاٖ ٔی

ٖ   تٙذی ػطٛح ػمف دس ٔٙاطك ؿٟشی [، تٝ دسخ9ٝٔطاِعٝ ِٛواع ٚ ٕٞىاساٖ ] ٞها ٚ  تا تٛخٝ تهٝ پتا٘ؼهیُ خٛسؿهیذی آ

پشداصد. پتا٘ؼیُ خٛسؿهیذی ػهطح ػهمف، تٛػهط سٚؿهی خذیهذ       ٞای فتِٛٚتائیه ٔیٔٙاػة تٛدٖ تشای ٘لة ػیؼتٓ

ػهٙح اص تهاتؾ   ٞهای آفتهاب  ٌیهشی ٞای الیهذاس سا تها ا٘هذاصٜ   اػت وٝ دس آٖ تٛپٌٛشافی تذػت آٔذٜ اص دادٜ ٔـخق ؿذٜ

یٝ چٙهذ تحّیّهی ٘یهض،    وٙذ. ػهایٝ پٛؿهؾ ٌیهاٞی ٚ ٔهذَ ػها     ىاع ػاعتی تشویة ٔیخٛسؿیذی خٟا٘ی ٚ تاصتاتؾ ا٘ع

ٞهای  ٌیهشی آٔذٜ تا اػتفادٜ اص سٚؽ پیـهٟٙادی ٚ ا٘هذاصٜ  وٙٙذ. ٔمایؼٝ تیٗ ٘تایح تٝ دػتپیـٟٙادی سا تىٕیُ ٔی سٚؽ

دٞذ وهٝ ٔٙاػهة تهٛدٖ    سا ٘ـاٖ ٔی ٪4/97تؼتٍی ػاصؿی دس اػّٛٚ٘ی، ٞٓ PVتشیٗ ٘یشٌٚاٜ تشق ا٘داْ ؿذٜ دس لذیٕی

 وٙذ.سٚؽ پیـٟٙادی سا تاییذ ٔی

ُ   [، سٚؿی تشای پیؾ10دس ٔطاِعٝ خاوٛتیه ٚ سیٟٙاست ] ٞهای فتِٛٚتائیهه تهش    تیٙی تمٛیت تشق دس ػهطح ؿهٟش اص پا٘ه

ٝ    ٞای ػٝٔثٙای ٔذَ ْ      تعذی دلیك ؿهٟشی ٚ تشویهة آٖ تها ؿهثی Daysimافهضاس  ػهاصی تهاتؾ ػهاعتی تهش اػهاع ٘هش
4 ،

پـهت تهاْ ػهاختٕاٖ دس وٕثهشیح      ٞای ٞٛاؿٙاػی ٚ دٔای ػاعتی ٔحاػهثٝ ؿهذٜ دس  وٝ تا ٕ٘ٛ٘ٝ دادٜاػت ؿذٜ تشسػی

تشداسی آ٘الیٗ ٚ ٔٛتٛسٞای خؼتدٛ تشویة ؿذٜ ٚ ٞای ٘مـٝآٚسیتٛا٘ذ تا فٗاسصیاتی لشاس ٌشفتٝ اػت. ٘تایح واس ٔی ٔٛسد

ؿاٖ ٞؼتٙذ تا ػیؼتٓ فتِٛٚتائیه تش سٚی تاْ ػاختٕاٖعٙٛاٖ یه ٔاطَٚ ٔاِی دس اختیاس ٔاِىا٘ی وٝ عاللٕٙذ تٝ ٘لة  تٝ

ٞای ٘لة ٚ خثشاٖ ٞضیٙٝ ٔاِی، لشاس دادٜ ؿٛد. سٚؽ خذیهذ اسائهٝ ؿهذٜ،    تٛخٝ تٝ ٔٛلعیت ٔىا٘ی، ا٘ذاصٜ ػیؼتٓ، ٞضیٙٝ

ایهذ  ٕ٘، تشلهشاس ٔهی  Daysimػاص عّٕىشد ػاختٕاٖ ٚ الیذاس سا تا ٔٛتٛس ؿثیٝ GISٞای ؿٟشی استثاطی تیٗ ٔدٕٛعٝ دادٜ

ٔمایؼهٝ  داد. ٞهای وٛچهه ؿهٟشی ٔهٛسد اػهتفادٜ لهشاس      سا دس ٔمیاع ته ػاختٕاٖ یها ٕٞؼهایٍی  تٛاٖ ٘تایح آٖوٝ ٔی

ٞای تاتؾ ٘مطٝ ػاعتی، دلهت ٞٙذػهی تٟتهش،    چٖٛ تِٛیذ دادٜٞای لثّی، ٔضایای لاتُ تٛخٟی سا ٞٓخذیذ تا سٚؽ سٚؽ

دٞذ ػاعتی سا ٘ـاٖ ٔی  PVٚسیتاْ تشای ٔحاػثٝ تٟشٜپـت تیٙی دٔایتاصتاب ٘ضدیه اص تافت ؿٟشی ٚ اػتفادٜ اص پیؾ

 تغییش وشدٜ اػت.  ٪3/5تا  ٪6/3وٝ خطاٞای ػاال٘ٝ دس آٖ اص طٛسی تٝ

ٝ [ ا٘دههاْ ؿههذ11ٜوههٝ تٛػههط وهها٘تشص ٚ ٕٞىههاساٖ ]  دس تشسػههی دس  ٞههای خٛسؿههیذی فعّههی اػههت، آ٘ههاِیضی اص ٘مـهه

 تاؿذ.  ٞای خٛسؿیذی دلیك ٔیتٝ ٘مـٝیاتی ٔٙظٛس دػتػٛئیغ ا٘داْ ؿذٜ وٝ تٝ تاصَ ؿٟش

                                                 
1 Digital Terrain Model 
2 Digital Surface Model 
3 Digital Elevation Model 
4 Daysim is a analysis software that models the annual amount of daylight in and around buildings. 
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 .. کیفتًيلتائ های¬ستمیاستقرار س یمىاسب برا یابیمکاو

 یعارف هیمحمد پهلًان، حس

ٖ  PV[، پتا٘ؼیُ فتِٛٚتائیهه  12دس ٔطاِعٝ تٛػط ػا٘تٛع ٚ ٕٞىاساٖ ] ٞهای ٔؼهىٛ٘ی دس ِیؼهثٖٛ پشتغهاَ،     ػهاختٕا

ٞهههای الیهههذاس ٞهههای خٛسؿهههیذی ٚ دادٜٞهههای اطالعهههات خغشافیهههایی تهههش اػهههاع ٔهههذَاػهههتفادٜ اص ػیؼهههتٓ تههها

دس  PVتهاصدٜ ا٘هشطی خٛسؿهیذی تِٛیهذ      -1ا٘هذ:  ٔطاِعٝ، دٚ ٔتغیش ٔذِؼاصی ؿذٜاػت. دس ایٗ  لشاسٌشفتٝ آصٔایؾ ٔٛسد

تها   PVخٕعیهت ػهاوٗ دس ٞهش ػهاختٕاٖ. پتا٘ؼهیُ وّهی        -2تش اػاع ا٘تـاس خٛسؿهیذی دس ٞهش ػهمف،     تاالی ػمف

ْ  دس  PVتهشداسی اص  ٞها، دٚ ٔهذَ تٟهشٜ   اػت. تش اػاع تشویهة ایهٗ خشٚخهی   تشق ٔحّی ٔمایؼٝ ؿذٜ تماضای ، پـهت تها

َ  ٘تهایح سیضی ا٘شطی ٔذ٘ظشلشاسٌشفتٝ اػهت.  اٞذاف تش٘أٝ تشای ٖ  ٔهذ ٝ  دٞهذ وهٝ تهشای   ٔهی  ٘ـها  ٔطاِعهٝ،  ٔهٛسد  ٔٙطمه

تشطشف ٌهشدد   ٞاتاْ پـت دس PV ٞایػیؼتٓ ٘لة تا تٛا٘ذٔی ٔؼىٛ٘ی ٞایػاختٕاٖ دس ٔحّی تشق ٘یاص اص %25 حذٚد

ٓ ػههشٔایٝتٛا٘ههذ تههشای حٕایههت اص تلههٕیٕات ٔههذیشیتی دس ٔههٛسد     ٔههیوههٝ  ٞههای خٛسؿههیذی  ٌههزاسی دس ػیؼههت

 ٌیشد.  لشاس اػتفادٜ ٔٛسد

اػههت، [، دس ؿههٟش ٔههاسیثٛس دس اػههّٛٚ٘ی ا٘دههاْ ؿههذ13ٜدس ٔطاِعههٝ دیٍههشی وههٝ ٔدههذدا تٛػههط ِٛوههاع ٚ ٕٞىههاساٖ ]

NPVخذیذی تشای تشآٚسد  سٚؽ
ْ  وهٝ تهش  PV ٞای فتِٛٚتائیه )اسصؽ خاِق فعّی( پتا٘ؼیُ ػیؼتٓ 1 ٞها  سٚی پـهت تها

ٓ  ٞهای تٟهشٜ  ٞای الیذاس ٚ ٚیظٌیا٘ذ، تا اػتفادٜ اص دادٜ٘لة ؿذٜ  اػهت. پیـهٟٙاد ؿهذٜ   PVٞهای  ٚسی ،یشخطهی ػیؼهت

تهش،  ٕٞٝ ٟٔٓ اػت. اصتٙذی ؿذٜٞای خاْ اتش٘ماط الیذاس دس ػٝ والع ػطح صٔیٗ، ػاختٕاٖ ٚ پٛؿؾ ٌیاٞی طثمٝ دادٜ

ٝ    تاْ تا اػتفادٜ اص صٔاٖ تشٌـتٔحیطی تشای ٞش پـتاثشات صیؼت ای، تهش اػهاع   ا٘شطی ٚ ٔیضاٖ ا٘تـهاس ٌاصٞهای ٌّخا٘ه

ٔٙظٛس پیذا وشدٖ  تٝ  NPVٔحیطی ٚاػت. دسٟ٘ایت، تشآٚسد اثشات صیؼتتشآٚسد ؿذٜ  PVچشخٝ ص٘ذٌی یه ػیؼتٓ ٚیظٜ

ٓ   ٞایی وٝ اص ٞش دٚ ِحاظ التلادی ٚ صیؼتتاْپـت ا٘تخهاتی تهادٚاْ ٚ ٔٙاػهة      PVٞهای  ٔحیطی تهشای اػهتمشاس ػیؼهت

وهشتٗ تهش سٚی یهه ٔٙطمهٝ تهضسي      اوؼهیذ اػت. ٘تیدٝ وّی، واٞؾ تدٕهع ٌهاص دی  تا یىذیٍش تشویة ٌشدیذٜ ٞؼتٙذ،

 دٞذ.ٔؼىٛ٘ی سا ٘ـاٖ ٔی

ٝ    [، دس ؿٟش پىهٗ چهیٗ ا٘دهاْ ؿهذٜ    14ای وٝ تٛػط سٚٞاً٘ ]ٔطاِعٝ اتٛٔاتیهه خٟهت تهشآٚسد    اػهت، تهٝ سٚؿهی ٘یٕه

AIABIٞای ٔؼاِٝ ٔحذٚدیت
ٞهای پهشداصؽ ػهیٍٙاَ    ػهٙدؾ اص دٚس تها ویفیهت تهاال ٚ سٚؽ    واسٌیشی تلهاٚیش  ، تا ت2ٝ

OBIAٞای اػت. ایٗ ٔطاِعٝ ؿایذ دلت وٕتشی خٟت خٌّٛیشی اص ٔحاػثات پیچیذٜ سٚؽپشداختٝ
3   ٝ وهاسٌیشی  ٚ یها ته

eCognitionافضاس٘شْ
4
 اػت. ٞا، تٛػعٝ دادٜتشی سا خٟت تـخیق ػمفتش ٚ ػشیعداؿتٝ تاؿذ، أا سٚؽ ػادٜ  

 تعییٗ اطالعات عشضی تافهت ػهمف تهش اػهاع فشوها٘غ اكهّی.        -1ٔشحّٝ اكّی تٝ ؿشح صیش اػت:  4ؿأُ ایٗ سٚؽ 

واسٌیشی پتا٘ؼهیُ خطهٛط ٔتمهاطع ٚ اطالعهات     تٝ -3ٞا ٚ ػمف. تذػت آٚسدٖ پتا٘ؼیُ خطٛط ٔتماطع ٔیاٖ ػایٝ -2

دٞذ وٝ تطیُ. آ٘اِیض خطا ٘ـاٖ ٔیٞا، دسٖٚ ٔؼلشاس دادٖ پـت تاْ -4تاْ ٚ عشضی تافت ػمف خٟت تعییٗ ٚخٛد پـت

وهٝ   لاتُ لثَٛ اػت. ٔحذٚدیت ایٗ ٔطاِعٝ آٖ اػت وٝ سٚؽ تـخیق ػمف، تهشای ٔٙهاطمی   AIABIدلت تشای آ٘اِیض 

دٚس ٞایی وهٝ ػهایٝ لاتهُ تهٛخٟی سا دس یهه تلهٛیش ػهٙدؾ اص        ا٘ذ ٚ ػاختٕاٖٞا ٘أٙظٓ تٛصیع ؿذٜآٟ٘ا ػاختٕاٖ دس

 تاؿذ.ٔٙطثك ٕ٘یدٞٙذ، وأال ٕ٘ی ٘ـاٖ

 ّاهتدٍلَشی ٍ دادُ -3

 2007٘هٛأثش ػهاَ    7ٔتهشی وهٝ دس تهاسی      4/2تهشد تها سصِٚٛؿهٗ ٔىها٘ی     ای وٛئیهه دس ایٗ ٔماِٝ اص تلهاٚیش ٔهاٞٛاسٜ  

5آٔذٜ، اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ٔٛلعیهت ٔحهذٚدٜ ٔطاِعهاتی دس ػیؼهتٓ تلهٛیش       دػتٝ ت
UTM  ٖٚؿهٕاِی، اص طهَٛ    10ص

                                                 
1
 Net Present Value 

2 Available Investment Area for BIGCP Installation 
3
 Object Based Image Analysis 

4
 The software application for analyzing satellite images 

5
 Universal Transverse Mercator 
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د ؿهذٜ اص  ایدها  DEM( تلهٛیشی اص  3دػهت آٔهذٜ، ٘ـهاٖ دادٜ ؿهذٜ اػهت. ؿهىُ )      ٝ ٔطاِعاتی وٝ دس تهاسی  ٔهزوٛس ته   

 دٞذ.ٔی ایذاس سا ٕ٘ایؾ تلاٚیش 

 

 تدست آهدُ است 2007ًَاهثر  7ترد در تاریخ کَئیک: تصَیری از هٌطقِ هطالعاتی کِ از تصاٍیر هاَّارُ 1شکل 

 

 تدست آهدُ از دادُ الیدار در هٌطقِ هطالعاتی DEM: 2شکل 

( ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. تش ایٗ اػاع تلٛیش ٔٛسد ٘ظش خٟت اػتخشاج 3ٔتذِٚٛطی اػتفادٜ ؿذٜ دس ایٗ ٔماِٝ، دس ؿىُ )

 تٙذی ٌشدیذ.  ٞا، طثمٝپـت تاْ ػاختٕاٖ
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 هتدٍلَشی استفادُ شدُ در ایي هقالِ: 3شکل 

ٖ 4ٞهای ٘ظهاست ؿهذٜ دس ؿهىُ )    تٙذی ا٘داْ ؿذٜ تهش اػهاع سٚؽ  ٘تایح طثمٝ دادٜ ؿهذٜ اػهت. دس ایهٗ ؿهىُ      ( ٘ـها

 تٙذی ٌشدیذٜ اػت.والع آب، صٔیٗ ٚ پـت تاْ، طثمٝ 3ٔٙطمٝ ٔطاِعاتی تٝ  تلٛیش

 

 تاشٌد. هس ٍ آتی تِ ترتیة هعرف کالس زهیي، آب ٍ پشت تام هیّای سثس، قرتٌدی تصَیر هٌطقِ هطالعاتی. رًگ: طثق4ِشکل 

 ًتایج ٍ پیشٌْادّا -4

ْ    ػاصی ٔتذِٚٛطی اسائٝ ؿذٜ دس لؼٕت ٔذَپیادٜ ٚ تها اػهتفادٜ اص    GRASS GISافهضاس  ػهاصی تهاتؾ خٛسؿهیذی دس ٘هش

ا٘دهاْ ؿهذٜ اص روهش خضئیهات آٖ دس     ٞای الیذاس تذػت آٔذٜ اص ٔٙطمٝ ٔطاِعاتی ا٘داْ ؿذ. تعّت ٌؼتشدٌی عّٕیات  دادٜ

حهاوی اص  ٌهشدد. ٘تهایح تذػهت آٔهذٜ اص ایهٗ ٔماِهٝ       ایٗ تخؾ كشفٙظش ؿذٜ ٚ تٟٙا تٝ روش ٘تایح تذػت آٔذٜ اوتفا ٔهی 

تاؿهذ.  تهاال ٔهی   ٚضهٛح  ٞهای ػهٙدؾ اص دٚس تها   تا اػهتفادٜ اص دادٜ  PVٞای ػٙدی ٔٙاػة تشای اػتمشاس ػیؼتٓ أىاٖ

ٞا ٚ اؿهیا  دیٍهش دس تهاالی ػهمف     ٞای اطشاف، پٛؿؾ ٌیاٞی، دٚدوؾا احاطٝ ػاختٕاٖتٛا٘ذ تیه ػاختٕاٖ ٔی ػمف

تههٛاٖ ٍٞٙههأی وههٝ تدضیههٝ ٚ تحّیههُ ػههایٝ     تههش اص تههاتؾ خٛسؿههیذی سا ٔههی  ا٘ههذاصی وٙههذ. تههشآٚسد ٚالعههی  ػههایٝ



 

7 

 مهىدسی فىايری اطالعات مکاوی کىفراوس ملی ديمیه 

 1395دی ماٌ  29

الیذاس ٕٞهشاٜ تها   ٞای اػت، تذػت آٚسد. تشویة اػتفادٜ اص تلاٚیش ػٙدؾ اص دٚس تا ٚضٛح تاال ٚ دادٜ ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس

، تعییٗ ٚ اػتخشاج ػمف ػاختٕاٖ، ا٘داْ تدضیٝ ٚ تحّیُ ٔشتٛط تٝ ػایٝ ٚ ٔحاػثٝ ؿیة ػهطٛح  DEM  ٚDSMتِٛیذ 

 ٞای ٔٙاػة سا تٟثٛد خٛاٞذ تخـیذ.تاْ خٟت ا٘تخاب ػمف
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