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 مقدمه

                                                 
 در مطالعات آب و خاک GISو  Remote Sensingماستر  -ریزی شهری لیسانس جغرافیا و برنامه    1



ها تالش محققان کشور در والیت کابل، افغانستان حاصل ماه 3سایت خورشیدی 2یابیبرای مکان 1سازی فضاییمدلتحقیق 

شکل  4افغانستانزیست باشد که در فضای آکادمیک کلوپ تحقیقات که با تالش ریاست مرکز ملی تحقیقات آب و محیط می

میالدی  2020. در این تحقیق، هرچند تمامی معیارها برای سال به ثمر رسیده است 5گرفته است در دوره اول کلوپ تحقیقات

سال دچار شناسی، پوشش اراضی و غیره در مدل یکدر نظر گرفته شده است اما به دلیل اینکه تغییرات آب و هوایی، زمین

نی را برای یک دوره گردد این سال انتخاب شده است. و اما این امکان وجود دارد که تحقیقی این چنیتغییرات فراوان نمی

 ها و شهرهای استراتژیک افغانستان به مرحله انجام برسانیم.ساله برای تمامی والیت 5تر، به طور مثال یک دوره طوالنی

 

 خالصه

گیری ی تصمیمپیچیدههای عنوان تصمیمات استراتژیک و یکی از چالش یابی نیروگاه آفتابی هر دو بهو مکان ریزی انرژیبرنامه

پتانسیل تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر در افغانستان آید. به عبارت دیگر، مطالعه های دولتی به حساب میریزیدر برنامه

چون هم های بهینه برای احداث نیروگاه آفتابی در تمامی مناطق کشور، به صورت خاص شهرهای پرجمعیتو انتخاب مکان

دیتاهای به دست (، GIS) 6جغرافیاییاطالعاتبا استفاده از سیستم توانسته است تا حاضر رسد. تحقیق، ضروری به نظر میکابل

در والیت  ،جهت احداث نیروگاه آفتابی را های دارای پتانسیلمکان 8گیری چند معیارههای تصمیمو مدل 7ازدورسنجشآمده از 

 استفاده شده است. 10ANPو  9AHPهای تفاوت به نامبدین منظور از دو مدل م کابل، پایتخت افغانستان شناسایی نماید.
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، 1اقلیم کالس  4در معیار  12انتخاب مکان مناسب برای نیروگاه آفتابی در والیت کابل از  یابی  جهت به انجام رساندن مکان

  .ایماستفاده نموده 4و اقتصادی 3، محیط زیستی2ژئومورفولوژی

 نتایج

های احداث نیروگاه آفتابی کاهش پیدا نماید های تکنالوجی به خصوص در بخش انرژی آفتابی باعث شده است تا هزینهپیشرفت

% انرژی را از منبع 50تامین  یعودی برنامهسکه کشور عربستان های فسیلی بگردد. به طوریو جایگزین مناسبی برای سوخت

% مساحت والیت کابل در سال 65دهد که بیشتر از های ما نشان میفته است. ارزیابیرا روی دست گر 2030ا آخر سال آفتاب ت

میزان غبارناکی  2020از طرفی در سال روز( تابش مستقیم نور آفتاب بوده است.  180ساعت ) 4300میالدی دارای  2020

نور آفتاب را بدون تا اکثر تابش مستقیم دهد والیت کابل توانسته است آسمان والیت کابل در حد اندک بوده است که نشان می

به صورت مسقیم و بدون دخالت ذرات معلق در هوا دریافت نماید و کیفیت دریافت نور آفتاب در سطح  گونه مانع جدیهیچ

 نیز نمایانگر این واقعیت است که مساحتی بالغ ANPو  AHPسازی با استفاده از دو مدل نتایج حاصل از مدل عالی بوده است.

باشد. این رقم به خوبی %( از کل مساحت والیت کابل دارای پتانسیل احداث نیروگاه آفتابی می25کیلومترمربع )باالی  765بر 

و وابستگی  ودهکمک نم 5ی پایداربه توسعه رسیدندر  کشور را تواندآفتابی می گذاری در بخش انرژیدهد که سرمایهنشان می

 کاهش بدهد.نیز رها را به واردات انرژی از سایر کشو

       

 پیشنهادات

گردد تا یک طرح جامع مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه با توجه به شرایط جغرافیایی و سیاسی افغانستان پیشنهاد می

یدار های افغانستان انجام گردد و به صورت یک سند ملی در راستای رسیدن به توسعه پاآفتابی به صورت ملی در تمامی والیت

توانیم جهت جذب سرمایه ریزان کشوری قرار بگیرد. با دراختیار داشتن چنین سندی میدراختیار برنامهخورشیدی بخش انرژی 

های پاک که از حداقل یک دهه به این انرژی کشور و حرکت به سمت استفاده از انرژی بخش  داخلی و خارجی در راستای بهبود  

 گیرد برنامه و راهکارهای مناسب در اختیار داشته باشیم. نیز مورد تاکید قرار می المللیسو از طرف نهادهای بین
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