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 چکیده 

شهرستان در استان اصفهان جهت استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق بصورت  9در این پژوهش 

 شهرستانهای بررسی شده در استان اصفهان شامل اردستان ،. اند بندی شده جزیره ای بررسی و اولویت

بندی  منظور اولویت به. اصفهان، گلپایگان، کاشان، خور و بیابانک، میمه، نائین، نطنز و شهرضا می باشد

 ابرناکی هوا، جمعیت، میزان باد، دمای وزش خورشید، سرعت تابش این نقاط از پارامترهای میزان

متوسط،  فشار ی شبکه ، طول(آموزشی-فرهنگی عامل)سواد هوا، سطح نسبی رطوبت آسمان، میزان

بندی مناطق، از  جهت اولویت. است برق استفاده شده مصرف ی شهری و سرانه درون ی شبکه پراکندگی

جهت اعتبارسنجی . انتخاب گردید TOPSISگیری چندمعیاره موجود، روش  های تصمیم میان روش

گیری  های تصمیم که از روش VIKORو FUZZY TOPSIS، SAWمدل ارائه شده از روشهای 

ترین  ارزیابی اوزان شاخص های موثر نشان می دهد که مهم. است باشند، استفاده شده ندمعیاره میچ

پس از . باشند معیارها در انتخاب محل مناسب، جمعیت منطقه و پراکندگی شبکه ی درون شهری می

 FUZZY وTOPSIS، SAW، VIKORاجرای مدل و اعتبارسنجی آن، در هر چهار روش 

TOPSIS  عنوان بهترین گزینه جهت استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید  خوروبیابانک بهشهرستان

های اختصاص داده شده به هریک از واحدها تفاوت  در سایر روش ها نیز اولویت. تعیین شدبرق جزیره ای 

ش ها و اند، اما برای رفع اختالفات جزئی بین رو چندانی نداشته و از الگوی تقریباً یکسانی پیروی کرده

های استراتژیدر نهایت از بین . های اولویت بندی استفاده شده استاستراتژیرسیدن به یک جواب واحد، از 

در . انتخاب شده و اولویت شهرستانهای مورد بررسی محاسبه گردیده است  Bordaاولویت بندی، روش 

را به ورشیدی برای تولید برق اولویت اول برای استفاده از انرژی خشهرستان خوروبیابانک این روش نیز 

 .دست آورد
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 موضوع تحقیق و ضرورت طرح آن
 

 یشدو برابهر افهزا   یهزان سال گذشته بهه م  04در جهان در طول  یآمار مصرف انرژ IEA یانرژ یالملل ینطبق گزارش آژانس ب

مختله  مصهرف بهرق در     یعها و رشد صنا یتشدن فعال یامروزه با صنعت International Energy Agency)و(2011است  یافته

 یروگاهسازد، در حال حاضر اکثر ن یرا آشکار م یانرژ ینتوجه به منابع تام یتموضوع اهم یناست که ا یشهمواره روبه افزا یادن

کهه منهابع سهوخت     یکهه در حال کننهد  یاستفاده م یروگاههان  یانرژ ینبعنوان منابع تام یلیفس یبرق از  سوخت ها یدتول یها

بهه   یهد با ینسهازند بنهابرا   یرا فهراهم مه   یطهی مح یسهت ز یها یخواهند بود و موجبات آلودگ یرپذ یانمحدود و پا یلیفس یها

اگر نگاهی به نمودار مصهرف  . نشوند یزن یستز یطمح یلکه باعث آلودگنباشند ب یرپذ یانکه نه تنها پا یمباش یمنابع یجستجو

درصد از انرژی مصهرفی در   99نشان داده شده است، بیندازیم متوجه می شویم که حدود  1انرژی در ایران که در شکل شماره 

 . ایران از طریق سوخت های فسیلی تامین می شود

 
ایراننمودار تامین انرژی در ( 1)شکل شماره   

معایب و محدودیت ههای فهراوان   در عین حال . است به سوخت های فسیلیکامال متکی بنابراین حوزه ی تامین انرژی در ایران 

ما را ناچار به استفاده از منابع جایگزین و ( در حوزه ی تامین انرژی)در کنار لزوم توجه به پدافند غیرعامل سوخت های فسیلی 

انرژی باد و -2انرژی خورشیدی، -1: دسته شامل 5به طور کلی انرژی های نوین را می توان در . مایدنوین در تامین انرژی می ن

در این میان انهرژی  . انرژی زمین گرمایی تقسیم بندی کرد-5انرژی زیست توده و -0انرژی پیل سوختی و هیدروژن، -3امواج، 

اگر نگاهی به کمربنهد خورشهیدی کهره ی     .نوین مطرح است خورشیدی بعنوان بزرگترین و پاک ترین منبع در بین انرژی های

نشان داده شده است بیندازیم متوجه می شویم که کشور ایهران روی کمربنهد خورشهیدی کهره ی      2زمین که در شکل شماره 

 .زمین قرار دارد و این حاکی از بهره مندی مناسب از انرژی خورشیدی در این کشور می باشد

 
شیدی کره ی زمینکمربند خور( 2)شکل   

در کنار پدافند غیر عامل و مزایای انرژی های نو، صرفه ی اقتصادی بعنوان یکی از مهمتهرین پارامترهها در اسهتفاده از صهورت     

 5/3در روز بهاتتر از   یدخورشه  یتابشه  یانرژ یانگیناگر م یالملل ینب هایمطابق با استاندارد. های انرژی های نوین مطرح است

 .(1390وب سهایت،  )و مقرون بهه صهرفه اسهت    یاقتصاد یاربس  یدی،خورش یها یستموات در مترمربع باشد استفاده از س یلوک

بنابراین برای بررسی دقیقتر کشور ایران از لحاظ صرفه ی اقتصادی استفاده از سیستم های خورشیدی مطابق با اسهتانداردهای  

که پتانسیل تابش انرژی خورشیدی در ایران را به تفکیک شهدت تهابش نشهان     می اندازیم 3بین المللی نگاهی به شکل شماره 

 .می دهد
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 پتانسیل تابش خورشید در ایران( 3)شکل شماره 

کیلهووات در متهر مربهع     5/3همانطور که در شکل مشاهده می کنید اکثر نواحی کشور ایران از میانگین انرژی تابشهی بهاتتر از   

بعنهوان مطالعهه ی   . موقعیت کشور ایران در استفاده از انرژی خورشیدی مناسهب ارزیهابی مهی گهردد    برخوردار هستند بنابراین 

موردی در این تحقیق به بررسی و اولویت بندی شهرستانهای استان اصفهان جهت استفاده از انرژی خورشهیدی پرداختهه مهی    

 یابانهک، کاشهان، خهور و ب   یگهان، تان ، اصهفهان، گلپا اردسه  :از استان اصفهان شامل  شهرستان 9به همین منظور در ادامه . شود

 .مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند نطنز و شهرضا ین،نائ یمه،م

 پیشینه پژوهش

در این قسمت تحقیقات زیادی در زمینه ی انرژی های نوین و روش های تصمیم گیری چند معیاره مورد بررسهی قهرار گرفتهه    

 .آورده شده است 1صفحات مقاله، خالصه ای از مقاتت بررسی شده در جدول شماره است که بعلت محدودیت در تعداد 

 

 خالصه ای از تحقیقات گذشته( 1)جدول 
 مشخصه یا معیارها روش  هدف سال اسم و فامیل

اولویت بندی مناطق ایران  2410 وفایی پور

 برای پروژه های خورشیدی

تصمیم گیری چند 

 معیاره

تقاضا -فاصله تا شبکه انتقال-زمین-خورشیدتابش 

 هزینه عملیات و نگهداری-برای مصرف

دسترس -انرژی تولیدی-سرعت باد-فاصله-ظرفیت DEA ارزیابی بهره وری مزارع بادی 2415 نیکالس ادرر

 عمق آب-تعداد توربین-پذیری

بررسی محل های مناسب  2415 ذوقی

 برای سایتهای خورشیدی

-شیب-رطوبت-کل ساعات آفتابی-خورشیدتابش  منطق فازی

-فاصله تا پست-فاصله تا خطوط انتقال-فاصله تا شهر

 درجه ابرناکی

انتخاب جزیره ای برای اتصال  2410 داتا

 به شبکه ی فتوولتائیک

ANP-TOPSIS فاز پرش-نرخ تغییر فرکانس-قابلیت اطمینان-

-منطقه عدم تشخیص-امپدانس-تشخیص هارمونیک

مناسب -منطقه عدم تشخیص-ساندیاتغییر فرکانس 

 کیفیت توان-زمان-هزینه-برای اینورتر

اولویت بندی محل های  2415 فرانکو

مناسب برای گیاهان زیست 

 توده

AHP پتانسیل تولید-فاصله تا راه ها-منطقه ی مناسب-

 فاصله تا تاسیسات گرمایش-تراکم جمعیت

اولویت بندی گیاهان زیست  2410 هلیل

 پایداری توده بر اساس

AHP نرخ تبدیل-ذخیره سازی-عملکرد محصول-کاشت-

توسعه -کیفیت خاک و آب-آتیندگی-دانش-پایداری

 تنوع زیستی-ایمنی-نیروی کار-فن آوری
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 مشخصه یا معیارها روش  هدف سال اسم و فامیل

اولویت بندی فن آوری های  2415 رن

 تولید سوخت هیدروژن

AHP- FUZZY 

TOPSIS 
 سیاسی-دانش فنی-محیط زیست-اقتصادی

پروژه های  اولویت بندی 2410 تیلور

 ساخت وساز

FUZZY AHP-

FUZZY TOPSIS 
 ارزیابی ریسک در شرایط مبهم

اولویت بندی بخش های  2415 جوانوویک

 تولیدی برای مدیریت انرژی

AHP  طرح ریزی برای کاهش هزینه و حفاظت از محیط

 زیست

اولویت بندی انرژی های  2410 تسری

 تجدیدپذیر

FUZZY AHP زمین-آتیندگی-فنی دانش-تداوم کارایی-ریسک-

-نیروی کار-فاصله تا محل استفاده-دوام-پایداری

-هزینه-توان مالی-پذیرش اجتماعی-سیاست دولت

 دفع زباله

اولویت بندی انرژی های  2410 کاباک

 تجدیدپذیر

ANP سرمایه گذاری، عملیات، زمین، آسیب زیست : هزینه

مقاومت اجتماعی، فناوری، ثبات :ریسک-محیطی

ایجاد شغل، کاهش واردات سوخت، : فرصت ها-منابع

منابع بومی، حفاظت از :مزایا-توسعه منابع جدید

 محیط زیست، توسعه صنایع، مقررات بین المللی

اولویت بندی انرژی های  2415 سنگول

 تجدیدپذیر

FUZZY TOPSIS عمر-هزینه-بلوغ-قابلیت اطمینان-امنیت-بهره وری-

 مزایای اجتماعی-اجتماعیپذیرش -زمین-آتیندگی

اولویت بندی انرژی های  2410 لی بو

 تجدیدپذیر

AHP-DEA آتیندگی-پذیرش اجتماعی-زمین-تعداد شغل-

 هزینه-دانش فنی-ظرفیت

بررسی عوارض زیست  2410 عباسی

محیطی استفاده از انرژی 

 بادی

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

تداخل -سایه لرزیدن-تاثیر بر حیات وحش-سروصدا

 بصری-تغییرات آب و هوایی-زمین-الکترومغناطیسی

بررسی وضعیت انرژی  2415 نجفی

 خورشیدی در ایران

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

 پتانسیل باتی ایران در زمینه ی انرژی خورشیدی

اولویت بندی محل استقرار  2415 آتیسی

 سایت های بادی

ELECTRE  فاصله تا پست -فاصله تا خطوط انتقال-جادهفاصله تا

 ظرفیت-شیب زمین-های انتقال

اولویت بندی پروژه های  2413 بلتران

 نیروگاه خورشیدی

AHP-ANP تکنولوژی-قیمت زمین-فاصله تا خطوط انتقال-

 دسترسی به گاز طبیعی-دسترسی-بالیای طبیعی

افزایش بازدهی صفحات  1393 حصاری

 خورشیدی

تصمیم از روشهای 

 گیری استفاده نشده

 طراحی دستگاه ردیاب خورشیدی

وصفی 

 اسفستانی

مقایسه ی انرژی خورشیدی و  1393

 بادی

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

 برتری انرژی خورشیدی نسبت به بادی

رتبه بندی کشورها از نظر  1393 صادقی

 استفاده از انرژی خورشیدی

روش های فازی تصمیم 

 چندمعیارهگیری 

 رتبه ی آخر خاورمیانه در استفاده از انرژی خورشیدی
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 مشخصه یا معیارها روش  هدف سال اسم و فامیل

مقایسه ی تولید متمرکز و  1393 کاظمی اندبیلی

 پراکنده ی برق خورشیدی

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

و در ( جزیره ای)برتری تولید برق خورشیدی پراکنده

درون )پراکندگی مراکز مصرف: نظر گرفتن معیارهای

-(بین شهری)فاصله تا شبکه ی سراسری-(شهری

 (تلفات خطوط)هزینه ی افت توان در مسافت طوتنی

تولید برق خورشیدی در  1393 خداکرمی

 مناطق دور از شبکه

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

استفاده از برق خورشیدی در نقاط دور دست که 

 فاصله ی زیادی تا شبکه ی سراسری دارند

تامین برق مدارس شهر  1393 کیاتشکی

 اصفهان بصورت خورشیدی

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

شرایط مساعد اصفهان برای استفاده از برق 

 خورشیدی

گرمایش سالن های مرغداری  1393 میرزایی

 بوسیله ی انرژی خورشیدی

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

بهره مندی از انرژی موقعیت مناسب ایران در 

 خورشیدی

بهره برداری از انرژی  1393 اسمعیلی راکی

خورشیدی و کاهش مصرف 

 سوخت های فسیلی

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

موقعیت مناسب ایران در بهره برداری از انرژی 

 خورشیدی

استفاده از انرژی خورشیدی  1393 جاوید

 در ساختمان مسکونی

تصمیم از روشهای 

 گیری استفاده نشده

استفاده از سیستم های ترکیبی خورشیدی بعلت عدم 

 ساعت 20پایداری خورشید در 

استفاده از انرژی خورشیدی  1390 موسوی زاده

 در مجتمع مسکونی

FUZZY TOPSIS  محاسبه ی سطح بهینه ی صفحات خورشیدی در

 سیستم های ترکیبی

شمس الدینی 

 نژاد

مکان های اولویت بندی  1393

 مناسب برای احداث سد

TOPSIS  استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بعنوان نرم

 افزار پشتیبان

برنامه ریزی منابع سازمان با روش های تصمیم گیری  FUZZY TOPSIS اولویت بندی منابع سازمان  1393 بسطامی

 چند معیاره

اولویت بندی عوامل موثر در  1390 خداکرمی

برنامه ریزی  پیاده سازی

 تعاملی

استفاده از روش های 

تصمیم گیری چند 

 معیاره

 در نظر گرفتن معیارهای متنوع و متعارض

 در نظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه TOPSIS اولویت بندی انرژی های نو 1393 موسوی

انتخاب محل مناسب سایت  2410 سانچزلوزانو

 های خورشیدی

ELECTRE فاصله -فاصله تا راه ها-مزروعیامالک -شیب-ظرفیت

-فاصله تا پست برق-فاصله تا شهر-تا خطوط انتقال

 متوسط دما-تابش خورشید

تعیین محل مناسب برای  1395 خوش اخالق

 استقرار نیروگاه خورشیدی

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

 ابرناکی، تابش خورشید و باد:در نظر گرفتن معیارهای

بررسی وضعیت انرژی های  2412 خودجائ 

 تجدیدپذیر

از روشهای تصمیم 

 گیری استفاده نشده

ساعات آفتابی،دمای :استفاده از معیارهای

 هوا،ابرناکی،رطوبت نسبی و سرعت باد
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برای تعیین روش اصلی تحقیق، تحقیقات انجام شده در گذشته، مبنای تعیین روش تحقیهق قهرار گرفهت و در نهایهت     

از پرکاربردترین روش های تصهمیم گیهری چنهد     AHPو  TOPSISنشان می دهد که دو روش  گذشته تحقیقاتبررسی نتایج 

 AHPدرصهد از روش   35و حهدود   TOPSISدرصد از تحقیقهات گذشهته از روش    35معیاره می باشند به گونه ای که حدود 

 .نشان داده شده است 0استفاده کرده اند که در شکل شماره ی 

 

 

  

 

 نمودار درصد استفاده از روش های تصمیم گیری  ( 0)شکل 

ی بعهد بهرای تعیهین روش اصهلی     در مرحلهه . روش اصلی این تحقیق خواهند بود AHPیا  TOPSISبنابراین یکی از دو روش 

قسمت مرور بر اساس اطالعات مربوط به )تحقیق نمودار تفکیکی درصد استفاده از دو روش فوق در زمینه ی انرژی خورشیدی 

  :نشان داده شده است  5 رسم گردید، این نمودار در شکل شماره( بر ادبیات گذشته

 

 

 

 

 
 نمودار درصد استفاده از روش های تصمیم گیری در زمینه ی انرژی خورشیدی( 5)شکل 

ورشهیدی مهورد   در زمینهه ی انهرژی خ   AHPتقریبا دو برابهر روش   TOPSISهمانطور که در نمودار فوق دیده می شود روش 

 .بعنوان روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق انتخاب گردید TOPSISاستفاده قرار گرفته است، به همین منظور روش 
 

 روش تحقیق

در ایهن مسهایل،    .اسهت  گیری چند شاخصههای تصمیمگیرد، تکنیکآنچه که در این بخش مورد بررسی و تحلیل قرار می      

 مسهائل  در کهه  زمهانی  .شهود بندی انجام مهی گیرد و در مورد آنها، یک نوع اولویتمی مورد بررسی قرارتعدادی گزینه و شاخص 

 ,Wang and Lee)هستیم روبرو معیاره چند گیری تصمیم ی مسئله یک با گیریم می نظر در را معیار چندین گیری تصمیم

 واحهدهای  که معیارها از تعدادی مقابل در ها گزینه از تعدادی ارزیابی قابلیت معیاره، چند گیری تصمیم های تکنیک.  (2003

 :به طور کلی گام های تزم برای تصمیم گیری بصورت زیر خالصه می شود .باشند می دارا را دارند مختلفی

 تعیین شاخص ها -1

 تعیین گزینه ها-2

 ارزیابی معیارها-3

 بی مقیاس سازی-0

 تعیین وزن شاخص ها-5

 گیریمدل های تصمیم -6

 

TOPSIS
  %

DEA
 %

AHP
  %

ANP
  %

ELECTRE
 %

 

TOPSIS
  %

AHP
  %

ANP
  %
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 تعیین شاخص ها

( بهرای تولیهد بهرق   )با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی شهرستانهای استان اصفهان برای اسهتفاده از انهرژی خورشهیدی   

بصورت جزیره ای پرداخته شده است، اولین قدم در تصمیم گیری چندشاخصه تعیین شاخص های موثر در موضوع تحقیق می 

پیشهینه ی تحقیهق و   قسهمت  در های موثر در مهدل تحقیهق بها اسهتفاده از پشهتوانه ی قهوی       در تحقیق حاضر شاخص . باشد

به طور نمونه به بررسی برخی از تحقیقات مطهرح شهده در جهدول    . های حضوری با اساتید مربوطه تعیین گردیده استمصاحبه

 :می پردازیم( 1)شماره

بهرق   یمتمرکهز و پراکنهده    یدتول یبه منظور بررس (1393عبادیان،کاظمی و ) یانو عباد یلیاندب یکه توسط کاظم یقیدر تحق

 یدی،خورشه  یدر مناطق مستعد استفاده از انرژ یمراکز مصرف انرژ یپراکندگ یلکه به دل یافتنددر  یرفت،انجام پذ یدیخورش

متمرکهز  در   یروگاهیع ناحداث مناب یطوتن یدر مسافت ها انانتقال تو ینسنگ ی ینهو هز یسراسر یتا شبکه  یادز یفاصله 

 یبه منظور بررسه  (1393خداکرمی و شکری، ) یو شکر یکه توسط خداکرم یگرید یقدر تحق. باشد ینم یاقتصاد ینواح ینا

نشان داد که اسهتفاده   یقتحق ینا یجنتا یتدر مناطق دور از شبکه انجام شد، در نها یدیکوچک خورش یها یروگاهاستفاده از ن

 یشآن په  یبهرا  یخهوب  ی ینهده مناسب بهوده و آ  یارمناطق دور دست و صعب العبور بس یبرا یدیخورش یکفتوولتائ سیستماز 

انجام شد به انتخاب محل مناسهب   (Lozano et al, 2014)که توسط سانچزلوزانو و همکارانش یدر پژوهش. شده است ینیب

و  یسهت ز یطمحه  یی،آب و ههوا  یطشهرا  یافته،ن توسعهق مناط یی،مناطق روستا: مانند یارهاییپرداخته شد و از مع یمزارع آفتاب

بهه منظهور    (1395خهوش اخهالق و همکهاران،    )که توسط خوش اخهالق و همکهاران   یقیدر تحق. استفاده شد ینزم یگستردگ

. و بهاد اسهتفاده شهد    یدتابش خورش ی،ابرناک یارهایانجام شد از مع یدیخورش یروگاهاحداث ن یمناسب برا یمحل ها ییشناسا

ههوا،   یدمها  ی،ساعات آفتاب یارهایدر ازبکستان انجام شد از مع(Khodjaev , 2012) ائ که توسط خودج یگرید یقتحق در

انجهام شهد از    (1393برومند جهزی، )یکه توسط برومند جز یگرید یقدر تحق. و سرعت باد استفاده شد یرطوبت نسب ی،ابرناک

و شاخص  یتجمع لی،دما، فاصله تا راه اص یانگینروزانه، م یسرعت باد، بارندگ ی،ابرناک ی،رطوبت نسب ی،ساعات آفتاب یارهایمع

ههوا،   یدما:  یارهایانجام شد از مع یزددر  (1392قاسمی فر، )یقاسم یکه توسط آقا یقیدر تحق. هوا استفاده شده است یفیک

 یهت اولو یهوا، ساعات تابش و سهرعت بهاد بهرا    ی،آلودگیفاصله از شبکه، فاصله از راه اصل ی،آسمان، رطوبت نسب یابرناک یزانم

 .شهرها استفاده شده است یبند

معیارهای موثر -1:در این تحقیق معیارهای موثر در اولویت بندی شهرستانهای استان اصفهان به دو دسته تقسیم بندی شده اند

 .غیر عامل معیارهای موثر بر تعیین محل با در نظر گرفتن پدافند-2بر کارایی تجهیزات خورشیدی 

  معیارهای موثر بر کارایی تجهیزات خورشیدی-1

در واقع دسته ی اول اشاره بهه معیارههایی   . معیارهای دسته ی اول به راحتی با بررسی تحقیقات گذشته قابل شناسایی هستند

سهرعت   ید،تهابش خورشه   سهاعات  :، این معیارها عبارتنهد از دارد که تاثیر مستقیم روی کارایی پنل های خورشیدی می گذارند

 . هوا یرطوبت نسب ی،، ابرناکجمعیتهوا،  یوزش باد، دما

 معیارهای موثر بر تعیین محل با در نظر گرفتن پدافند غیر عامل-2

 یبهه معنها   یرعاملپدافند غ. غیر عامل اشاره دارد معیارهای دسته ی دوم به تعیین مناسب ترین محل باتوجه به اهمیت پدافند

و  یفنه  یرنظهامی، غ ههای  یهت از فعال یهری گ و صرفاً با بهره یدر هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظام پذیری یبکاهش آس

بقها،   یهت اعالم خبر، قابل یابی،مکان  یب،فر یی،تفرقه و جابجا ی،شامل پوشش، پراکندگ یرعاملاقدامات پدافند غ. است یریتیمد

تمهام نهادهها،    یرعامهل پدافنهد غ  در(. 2449وب سهایت،  ).باشهد  یامن مه  یها و سازه ندهیباستتار، اختفاء، ماکت فر امات،استحک

 ههای  یسهتم در پدافنهد عامهل ماننهد س    یکهکنند در حال یفاا ینقش موثر توانند یم یمردم عاد یو حت یعها، صنا سازمان یروها،ن

  .(1390سایت،  وب)برعهده دارند یتمسلح مسئول یروهایتنها ن یر،رهگ یماهایو هواپ ییضدهوا

 .در ادامهه بهه تشهریح آنهها مهی پهردازیم      در موضوع این تحقیق به پدافند غیر عامل از جنبه های مختلفی توجه شده است کهه  

استفاده از انرژی خورشیدی به علت دسترس پذیری بات در اکثر نقاط ایران و بهره مندی از آن بهدون دخالهت نیهروی انسهانی،     

انرژی خورشیدی یک منبع کامال مستقل است که از جنبه ههای فنهی بهه    . نوعی پدافند غیرعامل بسیار موثر محسوب می شود
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در عین حال بها رعایهت اصهول پدافنهد غیهر      . ن حالت های پدافند غیر عامل استهیچ عنوان آسیب پذیر نیست و یکی از بهتری

متوجه می شویم کهه تولیهد پراکنهده ی بهرق در مقابهل تولیهد       .... و  یابیمکان ، یبفر یی،تفرقه و جابجا ی،پراکندگعامل مانند 

به تولید متمرکز برتری دارد به همین علت  متمرکز برق قرار دارد و از جنبه های مختل  پدافند غیرعامل، تولید پراکنده نسبت

در این تحقیق با رعایت اصول پدافند غیر عامل به اولویت بندی شهرستانهای استان اصفهان برای استفاده از انرژی خورشهیدی  

د، طهول  سطح سهوا  :معیارهای موثر این دسته عبارتند از. به جهت تولید برق و بصورت جزیره ای یا پراکنده پرداخته شده است

 مصرف برق یو سرانه  یدرون شهر یشبکه  یانتقال برق فشار متوسط، پراکندگ یشبکه 

ههوا،   یسرعت وزش بهاد، دمها   ید،تابش خورش ساعات :شاخص ها عبارتند از بنابراین با تجمیع شاخص ها در دو دسته ی فوق،

و  یدرون شههر  یشهبکه   یانتقال برق فشار متوسط، پراکنهدگ  یهوا، سطح سواد، طول شبکه  یرطوبت نسب ی،، ابرناکجمعیت

 .مصرف برق یسرانه 

 معیارها 2جدول شماره 

 شماره معیار معیار نوع معیار

 1 میزان تابش خورشید مثبت

 2 سرعت وزش باد مثبت

 3 دمای هوا منفی

 0 (میزان آلودگی هوا)جمعیت  منفی

 5 میزان ابرناکی آسمان منفی

 6 رطوبت نسبی هوامیزان  منفی

 7 (آموزشی-عامل فرهنگی)سطح سواد مثبت

 9 طول شبکه ی فشار متوسط مثبت

 9 پراکندگی شبکه ی درون شهری مثبت

 14 سرانه ی مصرف برق مثبت

 

 تعیین گزینه ها

 در تحقیهق  بها  اینکهه  ویها  شود گیری تصمیم آنها مورد در تا است تزم فقط و هستند مشخص قبل از یا ها در این روش گزینه

 داشهته  وجود آنها مورد در اطالعات آوری جمع قابلیت که هایی گزینه آنها بین از و گیرند می قرار شناسائی مورد مساله، دامنه

 نطنهز،  :عبارتنهد از به همین صورت گزینه ههای تحقیهق در محهدوده ی اسهتان اصهفهان       .شوند می انتخاب گیری تصمیم برای باشد

 .نایین و شهرضا،گلپایگان میمه، خوروبیابانک، اردستان، اصفهان، کاشان،

 ارزیابی معیارها

 :(1396ساعتی و همکاران،)بیان گردد( 1)تواند در ماتریسی به صورت معیار می nگزینه و  mگیری با یک مساله تصمیم

(1) 
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 Wjبوده، و  Cjتحت معیار  Aiنرخ ارزیابی گزینه  xijمعیارهای ارزیابی،  C1 ،C2 ، ... ،Cnها و گزینه A1 ،A2 ، ... ،Amکه       

 .باشدمی Cjوزن معیار 

 بی مقیاس سازی
 

همانگونه که قبال نیز اشاره کردیم هر یک از شاخص های کمی دارای مقیاس اندازه گیری خاص خود می باشهند کهه ایهن کهار     

مقایسه مقادیر آنها با یکدیگر غیرممکن می سازد لذا می بایست به طریقی آنها را مستقل از واحد اندازه گیهری کهرد تها بتهوان     
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بی مقیاس سازی بها اسهتفاده از نهرم    -1:انواع روش های بی مقیاس سازی عبارتند از. (1394اصغرپور،)عمل مقایسه را انجام داد

تحقیهق بها توجهه بهه      در ایهن . بی مقیاس سازی نرمالیزه صفر و یهک -0بی مقیاس سازی ساعتی -3بی مقیاس سازی خطی -2

 .استفاده از سه روش اول بی مقیاس سازی، این روش ها در ادامه تشریح شده اند

 با استفاده از نرم یساز یاسقم یب-1

 

(3) 

 

 یخط یساز یاسمق بی-2

 :شاخص ها جنبه مثبت داشته باشند یاگر تمام

(0) 

 

 :باشند یجنبه منف یشاخص ها دارا یتمام اگر

(5) 

 

را معکوس کرده و از  یمنف یشاخص ها یرباشند مقاد یشاخص منف یدارا یجنبه مثبت و برخ یاز شاخص ها دارا یبرخ اگر

 :یمکن یرابطه اول استفاده م

 

(6) 

 

 

 یساعت یساز یاسمق بی-3

 :در این روش باید مقادیر هر عنصر از ماتریس تصمیم گیری را بر مجموع عناصر همان ستون تقسیم کنیم

 

(7) 

 
 

 

 تعیین وزن شاخص ها

برای . پس از بی مقیاس سازی مقادیر مربوط به هر شاخص، بایستی اهمیت نسبی شاخص ها نسبت به یکدیگر را مشخص نمود

 (:1399مومنی، )اینکار بسته روش انتخابی برای امتیازدهی به شاخص ها چهار روش عمده وجود دارد

 آنتروپی شانون 

 ینمپروش ل 

 روش کمترین مجذورات موزون 

 روش بردار ویژه 

اوزان شاخص ها  یمحاسبه  یشانون برا یاز روش آنتروپ یتو خبرگان، در نها یدحاضر، پس از مشورت با اسات یقدر تحق

 .استفاده شده است

 آنتروپی شانون
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ایده اصلی این روش براین پایه استوار است که هرچه پراکندگی . شود یدر این بخش به بررسی روش آنتروپی شانون پرداخته م

بنابراین برای محاسبه اوزان شهاخص هها بهه    .  در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است

 :(1399مومنی، )( باشد میها  ینهتعداد گز m)ترتیب زیر عمل می شود 

 Pij یمحاسبه  -1گام 

 

 (9) 

 

 Ej یمقدار آنتروپ یمحاسبه -2 گام

 

(9)    

   

 
 dj ینانمقدار عدم اطم یمحاسبه -3 گام

 

(14) 

 Wj اوزان یمحاسبه -0 گام

(11)      

 

 

 

 مدل های تصمیم گیری

 

بعنهوان روش   TOPSISروش  منهاطق  بنهدی  یهت جههت اولو  با توجه به توضیحاتی که در قسمت پیشینه ی پژوهش ارائه شد

و FUZZY TOPSIS ،SAW یمدل ارائه شده از روشها یجهت اعتبارسنج در این تحقیق .یدانتخاب گرد اصلی این تحقیق

VIKOR در ادامه به تشریح هر یک از روش های فهوق   .است استفاده شده باشند، یم یارهچندمع گیری یمتصم یها که از روش

 :می پردازیم
 TOPSISروش  

 :(1399مومنی، )به شرح ذیل می باشد TOPSISپس از محاسبه ی اوزان شاخص ها و ماتریس نرمال شده، مراحل روش 

 محاسبه ی ماتریس بی مقیاس موزون-1

N  :ماتریس بی مقیاس به روش نرم 

W  :ماتریس قطری اوزان شاخص ها 

V  :ماتریس بی مقیاس موزون 

 محاسبه ی راه حل ایده آل مثبت و منفی-2
 

 بردار بهترین مقادیر ماتریس بی مقیاس موزون= راه حل ایده آل مثبت:        

 

 بردار بدترین مقادیر ماتریس بی مقیاس موزون= راه حل ایده آل منفی:        

 

 محاسبه ی فاصله ی هر گزینه تا ایده آل مثبت و منفی -3

 

nnWNV **



jV



jV
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 فاصله تا ایده آل مثبت:       

 

 فاصله تا ایده آل منفی:       

 

 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه ی نزدیکی نسبی-4

 

 ام iنزدیکی نسبی گزینه ی :          
 

(13) 

 

 SAWروش 

 :(1399مومنی، )به شرح ذیل می باشد SAWپس از محاسبه ی اوزان شاخص ها و ماتریس نرمال شده، مراحل روش 

 ی ماتریس بی مقیاس موزونمحاسبه -1

N  : خطیماتریس بی مقیاس به روش 

W  : اوزان شاخص ها ستونیماتریس 

V  :ماتریس بی مقیاس موزون 

 :زیرانتخاب بهترین گزینه با استفاده از معیار  -2

(14) 

 

 

 VIKORروش 

 :(1394اصغرپور،)به شرح ذیل می باشد VIKORپس از محاسبه ی اوزان شاخص ها و ماتریس نرمال شده، مراحل روش 

 محاسبه ی ماتریس بی مقیاس موزون-1

N  :ماتریس بی مقیاس به روش ساعتی 

W  :ماتریس قطری اوزان شاخص ها 

V  :ماتریس بی مقیاس موزون 

 تعیین نقطه ی ایده آل مثبت و منفی -2

 

 بردار بهترین مقادیر ماتریس بی مقیاس موزون= نقطه ی ایده آل مثبت :    
 

 ین مقادیر ماتریس بی مقیاس موزونبردار بدتر= نقطه ی ایده آل منفی :    

  تعیین سودمندی و تاس  -3
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(                                                                                                                            11و11)

  

 

 اسبه ی شاخص ویکور برای هر گزینهمح-0

(11                                                                                 )                                           

 رتبه بندی گزینه ها-5
 

 FUZZY TOPSISروش 

ijkXام با  k گیرنده یمام توسط تصمj یارام نسبت به معi ینهگز یابیارز یمقدار فاز یدفرض کن
~
ام از j یهار مع یفهاز  یهت و اهم 

jkWام k گیرنده یمتصم یدد
~

  :(1396ساعتی و همکاران،)باشد زیربه صورت  یببه ترت  

  

),,(
~ c

ijk

b

ijk

a

ijkijk xxxX     

),,(
~ c

jk

b

jk

a

jkjk WWWW   

  :گردد یبه صورت زیر  محاسبه م  ینههر گز معیارهای فازی های از این رو تلفیق نرخ      

   

),,(
~ c

ij

b

ij

a

ijij xxxX   

 :که یبه طور      

   

}min{ a

ijk

a

ij xx  (19                                                                                                                   )  





K

k

b

ijk

b

ij x
k

x
1

1
 (19                                                                                                                    )  

}max{ c

ijk

c

ij xx  (24                                                                                                             )       

 :گردد یم یقتلف یارهامع یوزن یتدر مورد ضرائب اهم گیرندگان یمتصم یبه طور مشابه، نظرات فاز      

   

),,(
~ c

j

b

j

a

jj WWWW  (21                                                                                                           )  

 :که یبه طور      

   

}min{ a

jk

a

j WW  (22                                                                                                                 )    





K

k

b

jk

b

j W
k

W
1

1
(23                                                                                                                  )    

}max{ c

jk

c

j WW  (20                                                                                                             )    
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بهه   یارهها وزن مع یو ضهرائب فهاز   ها ینهگز یفاز گیری یمتصم  یسماتر گیرندگان،م یتصم ینظرات فاز یقبا توجه به تلف      

 :شود یداده م یشنما زیربه صورت  یبترت
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(25                                                                                                        )

   

]
~

,...,
~

,
~

[
~

21 nWWWW  (26                                                                                                                  )  

. باشهند  مهی  یکهدیگر  بها  تعهارض  در و نبهوده  جهنس  یهک  از شده گرفته نظر در معیارهای گیری مسایل تصمیم یشتردر ب      

nmijrRبه صورت  یفاز گیری یمتصم یسکردن، ماتر مقیاس یب یبرا ین،بنابرا  ]~[
~

 .باشد یم یتزم به هنجار ساز  

nmijqQشههده را بههه صههورت  یههننرمههال وز یفههاز گیههری یمتصههم یسمههاتر        ]~[
~

کههه یبههه دسههت آورده، بههه طههور  

jijij Wrq
~

)0(~~    . 

~),,(   یننرمال وز یفاز گیری یمتصم یسعناصر ماتر     c

ij

b

ij

a

ijij qqqq باشهند  مثلثهی مهی   ی، همچنان به صورت عدد فاز .

)(  یفاز یدهآلاکنون حل ا F یفاز یدهآلو حل ضد ا )( F  شود یم ی تعر زیربه صورت  یببه ترت. 

)
~

,...,
~

,
~

( 21

  nVVVF (27                                                                                                         )    

)
~

,...,
~

,
~

( 21

  nVVVF (29                                                                                                         )  

 :که به طوری      

),,(
~   jjjj vvvV (29                                                                                                                 )    

),,(
~   jjjj vvvV (34                                                                                                              )    

}max{ c

ijj qv 
  (31                                                                                                                   )  

}min{ a

ijj qv  (32                                                                                  )                                    

 یرا حهداقل مه   ینهه هز یارههای سهود را حهداکثر و مع   یارهایاست که مع آل یدها یروش حل مجاز یک یفاز آل یدهحل ا      

از طهرف  . باشهند  یخهود مه   یرمقاد ینبهتر یدارا شود یروش محاسبه   م ینکه با ا ای ینهگز یارهایمع یگرد یبه عبارت. نماید

را  ینهه هز یارههای سهود را حهداقل و مع   یارهایکه مع باشد یم آل یدهضد ا یحل مجاز یک یفاز آل یدهحل ضد ا روش یگر،د

  .باشند یمقدار خود م ینآن در بدتر یارهایکه مع پردازد یم ای ینهگز یافتنروش به  ینا یگرد یبه عبارت. نماید یحداکثر م

 :آید یبه دست م یرهای گوناگون از رابطه ز   یبه ازا  Fو   Fاز  ینهفاصله هر گز      
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 (33                                                                              )    
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 (30                                                                              )  

 .باشد یم   ]1,0[که در رابطه فوق یدتوجه کن      

و از  یکنزد یفاز آل یدها گزینه به ممکن حد تا و زمان است که به طور هم ای ینهانتخاب گز گیری، یمروش تصم ینهدف ا

فاصله از حل  یبر مبنا ها ینهتمام گز بندی جهت رتبه یکینزد یبمنظور شاخص ضر ینبد. دور باشد یفاز آل یدهضد ا ینهگز

)(یفاز آل یدها F  یفاز یده آلحل ضد ا و  )( F و با توجه به پارامتر یکینزد یبشاخص ضر. شودی م ی مربوط تعر  

)( iCC به ازای  ینههر گز یبرا یزن   ی گرددمحاسبه مزیر خاص به صورت. 
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dd
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CC (35                                                                                                    )  

رابطه، اگر  یندر ا       FFi  1آنگاه)( iCC   است، و اگر FFi   0آنگاه)( iCC  گردد می. 
 

 محاسبات عددی

مطابق با جدول زیر پس از تعیین شاخص ها و گزینه ها نوبت به ارزیابی معیارها می رسد که حاصل آن ماتریس تصمیم گیری 

 :می باشد
 ماتریس تصمیم گیری 3جدول شماره 

 1معیار 2معیار 3معیار 4معیار 5معیار 6معیار 7معیار 8معیار 9معیار 11معیار شهرها

 6/3239 19 95/91 34 01045 5/7 7/79 39/3 6/56 73/0 اردستان

 9/3279 3/16 15/77 39 2170172 0 9/99 34/4 07/11 20/2 اصفهان

 5/3373 5/24 9/60 32 17793 3 9/90 26/9 2/04 93/1 خوروبیابانک

 9/3359 7/10 67 36 109555 3/5 1/96 96/4 79/5 94/2 شهرضا

 9/2930 1/19 2/79 04 323371 3/1 5/96 41/1 01/23 42/3 کاشان

 6/3237 2/10 1/94 39 97079 0/0 1/90 92/1 63/22 27/3 گلپایگان

 7/3264 9/16 65/79 29 39477 7 5/95 94/5 72/35 57/2 نایین

 7/3134 5/15 95/99 35 02239 0/3 9/92 03/2 37/17 10/0 نطنز

 3/3269 3/12 3/96 37 196596 9 1/91 99/4 42/35 31/5 میمه

 

 

 
 

 نتایج روش تاپسیس 1نمودار شمار 
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 sawنتایج روش  2نمودار شماره 

 

 نتایج روش ویکور 3نمودار شماره 

 

 نتایج روش تاپسیس فازی 0نمودار شماره 

 مقایسه نتایج
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 مقایسه ی نتایج 5نمودار شماره 

 

 مقایسه نتایج 3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبرخه  یجممکن است نتا. استفاده کنند یریگ یمناچار هستند که همزمان از چند روش تصم یرندگانگ یمدر مسائل مهم، تصم

 یبنهد  یهت اولو ههای  یوجهود دارد کهه بهه اسهتراتژ     یمختلفه  یاختالف روش ها ینرفع ا یاز روش ها با هم متفاوت باشد، برا

 .معروفند

 یبند یتاولو یها یاستراتژ

 یکهر  ینبنابرا پردازند؛ یو حل مساله م یو مفروضات خاص خود به مدل ساز یکردروش ها با رو ینهر کدام از ا ینکها یلدل به

محمدی )نباشد یکسانمختل  با هم  یموارد جواب روش ها یخاص خواهند بود و ممکن است در برخ هایمجموعه جواب یدارا

اسهتفاده   یهری گ یممسائل مهم از چند روش تصهم  ددر مور یریگ یمتصم یبرا یرندگانگ یمتصم.  (1393زنجیرانی و همکاران،

 یتوضهع  ینرفع ا یاست برا ینیب یشقابل پ یتیوضع یندهد چن یارائه م یمختلف یجکنند که بعضا هر کدام از روش ها نتا یم

مهومنی،  )روش هها عبارتنهد از    یهن ا. ینهد گو یمه  یبنهد  یتاولو یها یمطرح شده است که به آنها استراتژ یمختلف یروش ها

1399): 
 

 روش Borda   

 رتبه ها یانگینروش م 

   روشCopeland 

 Borda روش

شهود بهه    یم یلها تشک ینهگز ینب یزوج یسهمقا یسماتر یکروش  یندر ا. استوار است یتاکثر یروش، بر اساس قاعده  ینا 

بها سهه روش مختله      یاگر مساله ا یعنیشود  یم یسهمقا یگرد یها ینهنسبت به گز ی،از لحاظ برتر ینهصورت که هر گز ینا

بها   یزوجه  یساتمقا یسصورت عنصر ماتر ینداده شده باشد در ا یحترج دوم ی ینهاول بر گز ی ینهحل شود و در دو روش گز

مه
می

 

نز
نط

ن 
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نا
ان 

یگ
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گل
 

ان
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ک
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هر
ش

ک 
بان
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روب

خو
 

ن
ها
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ن 
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س
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6 0 2 5 9 7 1 9 3 TOPSIS 

6 0 2 5 9 7 1 9 3 SAW 

6 0 2 5 9 7 1 9 3 VIKOR 

6 0 3 5 9 9 1 7 2 FUZZY TOPSIS 
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M بها   یزوجه  یسهات مقا یسبود عنصهر مهاتر   یآرا مساو یاوجود نداشت  یتاکثر یکه را یشود و در صورت یداده م یشنماX 

 .(1399مومنی، )باشد یدر سطر م( M) ینههر گز یروش تعداد برد ها یندر ا یتاولو یارمع. شود یداده م یشنما

 نتایج روش مقایسات بردا 0جدول شماره 

ها
رد

ع ب
مو

ج
م

 

مه
می

 

نز
نط

ن 
یی

نا
ان 

یگ
پا

گل
 

ان
اش

ک
ضا 

هر
ش

ک 
بان

یا
روب

خو
 

ن
ها

صف
ا

ن 
تا

س
رد

ا
 

 

6 M M X M M M X M - اردستان 

4 X X X X X X X - X اصفهان 

9 M M M M M M - M M خوروبیابانک 

2 X X X X M - X M X شهرضا 

1 X X X X - X X M X کاشان 

0 M X X - M M X M X گلپایگان 

7 M M - M M M X M M نایین 

5 M - X M M M X M X نطنز 

3 - X X X M M X M X میمه 

 

 

در  Bordaروش  یینها یجنتا ینشود بنابرا یم ییندر هر سطر تع ینهآن گز یبا توجه به تعداد بردها ینههر گز یتاولو یندر ا

 :نشان داده شده است زیرجدول 
 

 نتایج روش بردا 5جدول شماره 

 تعداد بردها اولویت شهر شهر

 6 3 1شهر  اردستان

 4 9 2شهر  اصفهان

 9 1 3شهر  خوروبیابانک

 2 7 0شهر  شهرضا

 1 9 5شهر  کاشان

 0 5 6شهر  گلپایگان

 7 2 7شهر  نایین

 5 0 9شهر  نطنز

 3 6 9شهر  میمه

 

 

 

 نتیجه گیری  

 :نتایج حاصله بصورت خالصه عبارتند از

  معیار جدید که در تعیین مکان مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی موثر هستند 3معرفی  

 طول شبکه ی فشار متوسط  

 سرانه ی مصرف برق  

 پراکندگی شبکه ی درون شهری  

 شناسایی معیارهای موثر روی کارایی صفحات خورشیدی  
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  تعیین اولویت شهرستانهای استان اصفهان جهت استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق 

 استفاده از استراتژی های اولویت بندی برای رفع اختالف نتایج روش های مختل  تصمیم گیری چند معیاره 

 مطرح نمودن تولید برق خورشیدی بصورت جزیره ای  با توجه به پدافند غیر عامل 

 

 :اتپیشنهاد

  های تجدیدپذیر بجای سوخت های فسیلی به جهت جلوگیری از آلودگی محیط  با توجه به لزوم جایگزینی انرژی

زیست، جلوگیری از گرم شدن کره ی زمین و جلوگیری از اتمام سوخت های فسیلی و با توجه به شرایط مناسب 

های کشور نیز انجام  ات مشابه برای سایر استانگردد تحقیق کشور ایران در بهره مندی از تابش خورشید، پیشنهاد می

 . شود

 چون متوسط درآمد مردم در هر  توان معیارهای دیگری هم عالوه بر معیارهای در نظر گرفته شده در این پژوهش می

منطقه، هزینه ی متوسط مصرف برق در هر منطقه، نیروی متخصص موجود در منطقه و معیارهای دیگری که 

 . افزایش دقت مدل شوند را درنظر گرفتتوانند موجب  می

  تحقیقاتی که نیاز به تخصص های بین )جهت کاربردی تر کردن و توسعه ی آموزشی برای تحقیقات بین رشته ای

بعنوان نمونه برای . پیشنهاد می شود این تحقیقات بصورت مشترک بین دانشکده ها انجام شوند( رشته ای دارند

ز مشارکت دانشکده های مهندسی صنایع و مهندسی برق استفاده نمود تا ضمن انتقال تحقیق بررسی شده می توان ا

مهارت روش های تصمیم گیری از دانشکده ی مهندسی صنایع به دانشکده ی مهندسی برق، دقت فنی در شناسایی 

 .معیارهای موثر در مدل از طریق مشارکت دانشکده ی مهندسی برق افزایش یابد
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