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 چکیده

 انرژی و هوایی تامین انرژی پاک بسیار مهم است.با توجه به پدیده گرمایش جهانی و تغییرات آب 

 و هوایی آب شرایط دلیل به ایران از مناطق در بسیاری که تجدیدپذیر است انرژی از منابع یکی خورشیدی

بندی مکانهای . هدف اصلی این تحقیق آنالیز حساسیت معیارهایی است که بر اولویتاست مناسب

پیشنهادی جهت احداث نیروگاه خورشیدی موثرند. در این تحقیق شهرهای استان فارس که دارای اطالعات 

بلند مدت هواشناسی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از شناسایی عوامل و معیارهای موثر بر احداث 

های پیشنهادی بندی گزینهلویتبه او SAWوزن معیارها و با روش  AHPنیروگاه خورشیدی، با روش 

بر پاسخگویی پرداخته شده است. در پایان آنالیز حساسیت در مورد تمام معیارها صورت گرفته است تا عالوه

ها مشاهده بندی نهایی گزینههای مختلف، تاثیر حضور و عدم حضور هر یک از معیارها بر رتبهبه دیدگاه

بندی بدست آمده بندی همه شهرها در اکثر حالتها نسبت به رتبههرتبدهد که شود. نتایج تحقیق نشان می

 در حضور همه معیارها تفاوت زیادی ندارند.

 ، استان فارسSAWبندی، انرژی خورشیدی، روشکلمات کلیدی: آنالیز حساسیت، اولویت

 
 
 

                                                      
 نویسنده مسئول  1

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


بندی استفاده از انرژی خورشیدی اولویت بر آنالیزحساسیت معیارهای موثر

 در شهرهای استان فارس

 کنفرانس بین المللی پنجمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

2 

 
 

 
 

 مقدمه

فسیلی شده است. با توجه به اینکه ارکان های ی سوختتوسعه فناوری و گسترش صنایع موجب مصرف بیش از اندازه      

باشد باید اعتراف کرد که زندگی بدون انرژی برای انسانها سخت و در شرایطی غیر ممکن حیاتی جامعه وابسته به انرژی می

انرژی به شدت افزایش پیدا کرده است و همین امر سبب رشد فزاینده جمعیت در دنیا، نقش  است. از سوی دیگر با توجه به

های فسیلی که در ابتدا تنها منبع انرژی مورد استفاده بشر بودند به های تجدیدپذیر شده است. سوختتمایل بشر به انرژی

 اند.تجدیدپذیر از اهمیت زیادی برخوردار شده هایپذیری و آالیندگی آنها، انرژیسرعت رو به اتمام هستند و با توجه به پایان
باشند روی آورده و دانش خود را برای آن دسته از منابع انرژی که دارای عمر و توان زیادی میلذا نسل فعلی وظیفه دارد به 

که از جمله  برداری از آنها گسترش دهد. منابع جدید انرژی که قابلیت تجدیدپذیری نیز دارند بسیار متنوع و زیاد هستندبهره

 .باشدمهمترین آنها انرژی خورشیدی می

 

 پیشینه تحقیق

و معیارهای مهم در احداث نیروگاه خورشیدی، عوامل خورشیدی از جمله  ی در زمینه انرژیتاکنون تحقیقات زیاد      

های مورد استفاده برای اولویت بندی در مسایل تصمیم گیری چند روشو احداث نیروگاه انرژی خورشیدی بندی و اولویت

در تحقیقی که در کشور اردن انجام دادند، به انتخاب بهترین گزینه برای  و همکاران (Akash)آکاشصورت گرفته است.  معیاره

مربوط به هر نیروگاه با استفاده از معیارهای هزینه سوخت، که در مرحله اول ارزیابی هزینه  تولید برق پرداختند. به این صورت

ها را براساس معیارهای نیروگاه ،ند. در مرحله دومهای زیست محیطی مربوط به هر نیروگاه پرداختسخت افزار و محدودیت

که  تحقیق آنها نشان دادنتایج بندی کردند. اولویت AHP2کارایی سیستم، قابلیت سیستم، اقتصادملی و اشتغال زایی با روش 

در  همکاران و( Sengul)سنگل .[1]گیرنداولویت اول تا پنجم قرار می ای درخورشیدی، بادی، آبی، فسیلی و هسته هایانرژی

های تجدیدپذیر در ترکیه پرداختند. در این تحقیق مقدار انرژی تولیدشده، ظرفیت نصب شده، بندی انرژیتحقیقی به اولویت

بندی در نظرگرفتند. را به عنوان معیارهای اولویت CO2انتشار گاز گذاری، ایجاد شغل وبازده، دوره بازپرداخت، هزینه سرمایه

و در نهایت به این نتیجه رسیدندکه انرژی تولیدی توسط آب، انرژی  استفاده کردند TOPSIS3بندی از روشاولویت و یزبرای آنال

  .[2]دارندهای اول تا سوم قرارانرژی باد به ترتیب در اولویت زمین گرمایی و

بادی در استان کرمان پرداختند. در این های خورشیدی و بندی احداث نیروگاهصادقی و همکاران در تحقیقی به اولویت      

و روش  4GISی خورشیدی و بادی پرداخته شده است و سپس با استفاده از نرم افزاربتدا به بررسی عوامل موثر بر انرژتحقیق ا

ت احداث برای شناسایی بهترین مکان مناسب جه  MADM6های تلفیقیو در نهایت روش  AHP   ،TOPSIS   ،SAW5های 

در زمینه  .[3] استفاده شده است که شهر سیرجان بهترین مکان جهت احداث نیروگاه بادی و خورشیدی انتخاب شد نیروگاه

های خورشیدی، تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت شناسایی عوامل موثر بر میزان دریافت انرژی خورشیدی توسط سلول

هوا، درجه حرارت، سرعت باد، میزان بارش و روزهای مرطوب در ای پارامترهای صافیشمس و مهدوی در مقاله گرفته است.

در بررسی خود جهت احداث نیروگاه فتوولتائیک در منطقه هلجرد پارامترهای دما، رطوبت  . رشیدزاد و همکاران[4]نظر گرفتند

 . [5]نسبی، تابش روزانه و سرعت باد را مهم دانستند
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بندی در مسایل تصمیم گیری چند معیاره استفاده ها برای اولویتگوناگون از انواع روشهای در تحقیقات مختلف و در زمینه

های ای از روشبندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات کتابخانهو همکاران برای اولویتشده است. میر فخرالدینی 

ELECTRE7  ،TOPSIS  وSAW ها بندی نهایی گزینهبرای رتبه 9لندکپ برای تعیین وزن و از روش 8شانون ، از روش آنتروپی

و برای تعیین وزن  SAWبندی کیفیت زندگی شهری از روش . پوراحمد و همکاران برای تحلیل طبقه[6]استفاده کردند

بر شناسایی عوامل موثر بر میزان دریافت انرژی در این پژوهش عالوه .[7]ها از روش آنتروپی شانون استفاده کردندشاخص

پرداخته شده  SAWهای پیشنهادی به روش بندی گزینههای خورشیدی به آنالیز حساسیت این عوامل و رتبهسلولتوسط 

 است.

 

 محدوده تحقیق

ریز، اقلید، مربوط به استان فارس و شهرهای شیراز، زرقان، تخت جمشید، فسا، داراب، نی تحقیقحوزه مورد بررسی در این 

در اکثر شهرها دو  بوانات، الر و درودزن می باشد که دارای اطالعات بلندمدت هواشناسی هستند.آباده، جهرم، ایزدخواست، 

اند. تفاوت این دو مکان در هر شهر مربوط به پارامترهای فاصله تا راههای اصلی، بندی انتخاب شدهمکان برای بررسی و اولویت

 باشد.عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا می

 

 هاداده آوریجمع

 1378ساله از سال  16اطالعات مربوط به هر واحد انتخابی با استناد به آمار، اطالعات و سالنامه هواشناسی استان در یک بازه  

ساله و اطالعات مربوط  11های برخی پارامترها مانند پدیده مه و گردوغبار در یک بازه متوسط . البته داده[8]باشدمی 1393تا 

-باشد. الزم به ذکر است که مقدار میانگین پارامترهای هواشناسی به عنوان وضعیت آبمی ساله 11در یک بازه  به شهر بوانات

 وهوایی هر شهر در نظر گرفته شده است.
 

 جهت احداث نیروگاه خورشیدیمعیارهای موثر 

و عوامل مهم جهت  توسط سلولهای خورشیدی دریافت انرژیبر میزان  سعی شده است پارامترهایی موثردر این تحقیق 

را با توجه به نظرات کارشناسان و مطالعات گذشته در نظر گرفته شود که شامل پارامترهای ارتفاع از سطح  مکانیابی نیروگاه

اصله تا و فگردوغبار ، آلوددریا، عرض جغرافیایی، رطوبت نسبی، ابرناکی آسمان، ساعات آفتابی، دما، سرعت باد، روزهای مه

 که در مورد هر معیار توضیحاتی ارائه شده است. باشند.میراههای اصلی 

 

 ارتفاع از سطح دریا

 عوامل و ترکیبات بیشتر غلظت از ضخیم. جو گرددمی بیشتر جو ضخامت باشد، کمتر دریا سطح از ایمنطقه چه ارتفاع هر

 پست مناطق به نسبت باالتری پتانسیل دارای زیاد انرژی دریافت دلیلبه  مرتفع مناطق بنابراین. دارد حکایت انعکاسی یا جذبی

 . [9]باشندمی
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 عرض جغرافیایی

جغرافیایی بر میزان انرژی اسان حوزه هواشناسی و انرژی، عرض چنین با مشورت کارشنطبق تحقیقات گذشته و هم      

 .[11]و میزان انرژی تابشی خورشید با عرض جغرافیایی رابطه عکس دارد های خورشیدی موثراستتوسط پنلدریافتی 

 

 رطوبت نسبی

 اتمسمفر را   حجمم  درصد یک متوسط طور به جهانی، مقیاس . درشودمی گفته رطوبت دارد وجود  هوا در که آبی مقدار به      

 وقتی عموالً. مباشندمی جو در تابشی انرژی هایکننده اکسیدکربن مهمترین جذب.  بخارآب و دی[9] دهدمی تشکیل آب بخار

 آبی بخار مقدار به هوا در موجود آب بخار مقدار نسبت از است عبارت کهاست  نسبی رطوبت منظور شود،می برده نام رطوبت از

تمابش  در واقمع افمزایش رطوبمت نسمبی باعمش کماهش       . [11]بمود  اشباع صورت به داشتمی حرارت درجه همان در هوا اگر که

 .[12]آوردشود و بازدهی را پایین میدریافتی می

 

 ابرناکی

 بمه  باشمد.   مهمم  بسمیار  توانمد ممی  گمذارد، ممی  پنلهما  انمرژی توسمط   تولیمد  روی کمه  اثمری  به توجه با ابری روزهای تعداد      

 مقمدار  دریمافتی،  تمابش  رسمیدن  حمداقل  بمه  دلیمل  بمه  باشمد،  بیشمتر  ایمنطقمه  در ابمری  روزهمای  تعداد چقدر هر طورمسلم،

 .[12]برسد صفر به است ممکن گاهی و کرده افت شدت به تولید
 

 ساعات آفتابی

 باشد.می های خورشیدی موثرتوسط سلول دریافتی انرژی بر میزان که است اقلیمی پارامتر مهمترین آفتابی ساعات

 

 دما

یابد و ایمن اممر موجمب کماهش     نیز افزایش می دهد که با افزایش دمای هوا، دمای سطح صفحات خورشیدیمطالعات نشان می

 .[14و13]شودبرق تولیدی توسط صفحات می

 

 سرعت باد

شود تا صفحات خورشیدی خنک شموند و در نتیجمه میمزان بمرق تولیمدی صمفحات خورشمیدی        افزایش سرعت باد موجب می

 .[13]افزایش یابد

 

 آلود و گردوغبارروزهای مه

پخش شدن اشعه خورشید و در نتیجه منجر به کاهش انرژی رسمیده بمه صمفحات خورشمیدی     گردوغبار موجود در هوا موجب 

. وجود مه نیمز از رسمیدن   [15]شود. از این رو نیروگاه باید در مکانی احداث شود که کمترین میزان گردوغبار را داشته باشدمی

 کند.انرژی خورشیدی به سطح سلولهای خورشیدی ممانعت می

 

 اصلی فاصله تا راههای

البتمه در تعیمین زممین انتخمابی جهمت احمداث        یابمد. تر باشد هزینه احداث نیز کاهش میهر چقدر دسترسی به نیروگاه آسان

 خیز نبودن، عدم نزدیکی به کوه و نبودن زمین در مسیر رودخانه و سیل توجه شده است. در مورد نیروگاه به عواملی مانند زلزله
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همای انتخمابی   تمام مکمان ها نسبت به هزینه کل احداث نیروگاه تقریبا یکسان است. استان، قیمتقیمت زمین در نقاط مختلف 

انمد. یعنمی ایمن پمارامتر در تممام مکانهمای       جهت احداث نیروگاه خورشیدی در نزدیکی خطوط انتقال نیرو در نظر گرفته شمده 

 .  باشدانتخابی یکسان می

 

 های مربوط به واحدهای انتخابیداده

 1در جمدول  آورده شمده اسمت.   1های مربوط به هر مکان در جدول با استناد به اطالعات و سالنامه هواشناسی استان، داده      

  متوسط تعداد روزهای همراه با پدیده مه  و گردوغبار در هر سال بیان شده است.

 
 مکانهای انتخابیاطالعات   -1جدول

 ارتفاع شهر

(m) 

عرض 

 جغرافیایی

 دما

 (℃) 

سرعت  آلودمه گردوغبار ابرناکی رطوبت

 (m/s)باد

ساعات 

 آفتابی

فاصله تا 

راه 

 (m)اصلی

 13 13/9 52/0 1 13 13/5 52/12 0/10 5115/11 5402 1آباده

 1244 13/9 52/0 1 13 13/5 52/12 0/10 1191/11 5112 5آباده

 13 12/9 51/1 2 15 11/5 15/19 5/55 3151/55 1430 1داراب

 5444 12/9 51/1 2 15 11/5 15/19 5/55 2033/55 1142 5داراب

 13 01/9 11/1 2/1 23 51/5 22/04 5/55 1155/59 1312 1فسا

 1444 01/9 11/1 2/1 23 51/5 22/04 5/55 9291/55 1021 5فسا

 13 55/9 15/5 1 55 41/5 55/00 51 3125/55 1410 1جهرم

 1144 55/9 15/5 1 55 41/5 55/00 51 2191/55 1405 5جهرم

 13 11/9 20/1 1 55 12/5 15/04 50 1554/51 510 1الر

 524 11/9 20/1 1 55 12/5 15/04 50 3015/51 912 5الر

 13 12/9 99/0 /33 1 0/5 43/10 11 9155/14 5111 1اقلید

 944 12/9 99/0 /33 1 0/5 43/10 11 9491/14 5559 5اقلید

 13 15/9 93/5 1 33 01/5 35/04 3/15 5191/59 1039 شیراز

 13 15/9 91/0 /3 51 0/5 41/10 1/19 5101/59 1215 1ریزنی

 144 15/9 91/0 /3 51 0/5 41/10 1/19 5101/59 1339 5ریزنی

 13 55/9 5/2 1 9 1/5 10 1/11 2525/11 5155 1ایزدخواست

 544 55/9 5/2 1 9 1/5 10 1/11 2414/11 5153 5ایزدخواست

 0444 15/9 15/0 0/1 55 5/5 2/05 1/11 1514/14 1310 سددرودزن

 13 15/9 2 /21 55 22/5 15/15 3/11 2101/14 5190 1بوانات

 514 15/9 2 /21 55 22/5 15/15 3/11 2591/14 5191 5بوانات

 13 12/9 31/1 2/1 15 55/5 51/01 9/13 1311/59 1343 زرقان

 13 25/9 51/1 3/1 11 55/5 15/24 1/11 5314/59 1290 تخت جمشید
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 AHPها به روش تعیین وزن شاخص

و از نظر کارشناسان طراحی شد  ایکار پرسشنامه برای ایناستفاده شده است.   AHPها از روشبرای تعیین وزن شاخص      

مشکی  در جدول مقایسات زوجی چنانچه معیارهای سطر بر معیارهای ستون ارجحیت داشته باشد با رنگاستفاده شده است. 

توسط نرم  AHPشده است. کلیه محاسبات روش اشد اعداد با رنگ قرمز نشان دادهو چنانچه ستون بر سطر ارجحیت داشته ب

های زوجی مربوط به معیارها به همراه ی مقایسهماتریس ادغام شده 2در جدولانجام شده است.  EXPERT CHOICEافزار 

با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری و بدست آمده است  13/1نرخ ناسازگاری مقایسات ادغام شده  نرخ ناسازگاری آورده شده است.

معیارها آورده شده  وزن 1در شکل است می توان از مقایسات برای رتبه بندی معیارها استفاده کرد. 1/1مقایسات کمتر از 

 است.
 

 (expert Choiceنسبت به هدف)خروجی نرم افزار  مقایسه زوجی معیارها -5جدول

 

 

 (expert Choiceوزن معیارها )خروجی نرم افزار  -1شکل 
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 SAWبه روش  هاگزینهبندی اولویت

 اوزان محاسمبه  باشمد. بما   شاخصمه ممی   چنمد  گیمری  تصممیم  روشمهای  تمرین  سماده  از یکمی مدل مجموع سماده وزیمن،         

بایمد طمی     ضمرورت  زیمر  روش، مراحمل  ایمن  از اسمتفاده  کمرد. بمرای   اسمتفاده  روش ایمن  از راحتمی  بمه  تموان شاخصمها، ممی  

 .[16]شود

 گیری تصمیم ماتریس کردن کمی-1

 گیریبی مقیاس سازی خطی مقادیر تصمیم -2

 هاضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص -3

 انتخاب بهترین گزینه با استفاده از معیار زیر-4
 

  A
*
=(Ai / max ∑    

 
        

 

. نتایج ها بیشتر باشدی وزنی آن، از بقیه گزینهمقیاس شدهشود که حاصل جمع مقادیر بیای انتخاب میدر این روش گزینه

 آورده شده است. 3در جدول  SAWبندی به روش رتبه
 

 SAWبندی واحدهای انتخابی به روشرتبه -1جدول

 رتبه ساده وزنیمجموع واحد رتبه مجموع وزنی ساده واحد

 15 153/4 5جهرم 1 5915/4 1اقلید

 11 1193/4 1فسا 5 5141/4 5اقلید

 10 1152/4 1الر 1 5325/4 1بوانات

 12 139/4 زرقان 0 5059/4 1ریزنی

 13 1311/4 1داراب 2 5159/4 1آباده

 11 132/4 درودزن 3 510/4 5بوانات

 15 1301/4 تخت جمشید 1 515/4 1ایزدخواست

 19 12/4 5فسا 5 5521/4 5ریزنی

 54 1053/4 5الر 9 5151/4 5آباده

 51 1005/4 5داراب 14 5151/4 1جهرم

 55 1135/4 شیراز 11 5435/4 5ایزدخواست

 

 آنالیز حساسیت

-حضور یک معیار بر رتبهبردن به تاثیر حضور و یا عدمبه منظور بررسی بیشتر، پاسخگویی به دیدگاههای مختلف و پی      

ها، در عدم حضور یکی از معیارها بندی گزینههر بار رتبهبرای این منظور  تحلیل حساسیت معیارها استفاده شده است.بندی از 

بندی ارائه مان رتبهه   SAW، رتبه در 4در جدول  ارائه شده است. 4بدست آمده است. که نتایج آن در جدول  SAWبا روش 

و  2، اقلید1در غالب حالتها اقلید 4با توجه به جدول  بدست آمده است.است که با حضور همه معیارها  3شده در جدول

 بندی بدست آمده در بندی همه شهرها در اکثر حالتها نسبت به رتبهو رتبهاند اول تا سوم خود را حفظ کردهاولویتهای  1بوانات

(1)  
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ها اختالف بیشتری بندیست برخی رتبهحضور همه معیارها تفاوت زیادی ندارند. فقط در حالتی که پدیده مه حذف شده ا

 دارند. 

 
 SAWنتایج تحلیل حساسیت با روش  -0جدول

 

رتبه  شهر

در 

SA

W 

 بدون معیار SAWرتبه بندی گزینه ها با روش 

 دما رطوبت مه ابرناکی گردوغبار

 (℃) 

سرعت 

 باد

ساعات 

 آفتابی

عرض 

 جغرافیایی

 ارتفاع

(m) 

-فاصله

 اصلیتاراه

(m) 

 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1اقلید

 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5اقلید

 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1بوانات

 3 0 0 2 0 0 0 51 1 2 0 1ریزنی

 5 2 2 0 2 2 5 2 5 9 2 1آباده

 0 5 1 1 3 1 2 15 0 1 3 5بوانات

 9 1 3 3 1 5 3 11 14 15 1 1ایزدخواست

 2 3 5 9 5 3 1 54 3 0 5 5ریزنی

 1 14 9 14 14 14 15 1 2 5 9 5آباده

 15 9 11 5 9 9 9 1 15 14 14 1جهرم

ایزدخواست

5 

11 11 9 11 14 11 11 11 14 11 9 

 11 15 15 15 15 15 11 3 11 5 15 5جهرم

 10 10 11 11 11 11 11 19 12 13 11 1فسا

 11 11 13 13 10 10 10 15 51 15 10 1الر

 19 13 10 12 12 13 12 10 15 54 12 زرقان

 54 12 11 15 13 12 13 5 55 19 13 1داراب

 11 15 12 10 15 11 15 14 11 11 11 سددرودزن

 51 11 15 11 11 15 11 13 19 51 15 جمشیدتخت

 12 54 19 19 19 54 19 12 10 10 19 5فسا

 13 19 51 54 54 19 54 9 11 11 54 5الر

 15 51 54 55 51 51 51 0 13 12 51 5داراب

 55 55 55 51 55 55 55 55 54 55 55 شیراز
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 نتیجه گیری

هممای نمموین ماننممد همما و آالینممدگی منمابع فسممیلی بایممد جهممت مقابلمه بمما بحممران انمرژی از روش   بما توجممه بممه محمدودیت        

همای تجدیدپمذیر بمه ویممژه انمرژی خورشمیدی روی آورد کمه تمایمل جهممانی نیمز بمه هممین سممت اسممت.            اسمتفاده از انمرژی  

. در ایمن  در اسمتان فمارس و در شمهرهایی کمه دارای اطالعمات هواشناسمی بلندممدت بودنمد انجمام شمده اسمت            این پمژوهش 

هممای بنممدی مکممان معیارهممای مهممم جهممت احممداث نیروگمماه خورشممیدی بممه اولویممت    مطالعممه ضمممن شناسممایی عوامممل و  

ثیر حضمور و عمدم   شمد. سمپس جهمت بررسمی بیشمتر موضموع و تما        ت احمداث نیروگماه خورشمیدی پرداختمه    پیشنهادی جهم 

دهمد کمه   بندی نهمایی از تحلیمل حساسمیت اسمتفاده شمده اسمت. نتمایج آنمالیز حساسمیت نشمان ممی           حضور هر معیار بر رتبه

باشمد، حفمظ شمد و رتبمه     ممی  1و بوانمات  2، اقلیمد 1واحمدهای اقلیمد  همای اول تما سموم کمه مربموط بمه       در اکثر حالتهما رتبمه  

همای مربموط بمه همر معیمار در      کمه داده  توانمد بمه ایمن دلیمل باشمد     کمه ممی   نداشمت  بقیه شهرها در اکثر حالتها تغییر زیادی

شممدند رتبممه واحممدهای انتخممابی همر شممهر بسممیار بممه همم نزدیممک هسممتند. البتممه زمممانی کمه پدیممده مممه و گردوغبممار حمذف     

دلیمل آن همم اختالفمی اسمت کمه مکانهمای انتخمابی در ایمن دو پمارامتر دارنمد. البتمه بایمد              را نشمان داد و  تغییرات بیشمتری 

کمه   آیمد بمانی و مشماهدات عینمی بدسمت ممی     در نظر داشت که ایمن دو پدیمده جمزو پارامترهمایی اسمت کمه از طریمق دیمده        

تر در شممهرهای مختلممف، امکممان خطمما در ایممن امممر وجممود دارد و شمماید یکممی از دالیممل وجممود اخممتالف در ایممن دو پممارام    

 اختالف خطای اپراتورها در شهرهای مختلف باشد.  
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