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 چکیده

ی آنها رویههای فسیلی و مصرف بیوابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژی به خصوص سوخت

فسیلی هم محدود  هایباعث مطرح شدن مسئله بحران انرژی در دنیا شده است. با توجه به اینکه سوخت

های روز به تقاضاهای استفاده از انرژیکنند، روزبهمحیطی ایجاد میهستند و هم مشکالت زیست

بندی شهرهای استان فارس جهت استفاده از شود. هدف اصلی این مقاله اولویتتجدیدپذیر اضافه می

ار، مه، ابرناکی، رطوبت، عرض آفتابی، گردوغبدر این تحقیق معیارهای ساعاتباشد. انرژی خورشیدی می

اند. برای تعیین جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، سرعت باد، دما و فاصله تا راههای اصلی مهم دانسته شده

استفاده شده است.   (TOPSIS)تاپسیس بندی شهرها از روشبرای اولویتو   AHPها از روشوزن شاخص

ریز، الر، جمشید، زرقان، درودزن، جهرم، نی، فسا، شیراز، تختدر این مطالعه شهرهای آباده، داراب، اقلید

بوانات و ایزدخواست که اطالعات هواشناسی بلندمدتی داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. در بسیاری از 

، 1دهد که واحدهای اقلیدشهرهای انتخابی، دو مکان در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می

 گیرند.های اول تا سوم جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی قرار میدر اولویت 1ست، ایزدخوا1آباده

 کلمات کلیدی: اولویت بندی، انرژی خورشیدی، روش تاپسیس، استان فارس
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 مقدمه

عرضرره و  برره همررین دلیرر  هررای صررنعتی و نیرراز همرره مررردم اسررتهررای ضررروری برررای فعالیررتانرررژی یکرری از مولفرره      

پرذیری و  هرای فسریلی ماننرد پایران    هرای سروخت  مع بشری رو به افرزای  اسرت. برا توجره بره محردودیت      تقاضای آن در جوا

ذخررایر نفترری در ایررران در  نررد شررود. هررای تجدیدپررذیر افررزوده مرریآالینرردگی، روز برره روز برره تقاضررای اسررتفاده از انرررژی

و برا توجره بره     باشریم  آینرده  هرای نسر   یبررا  انررژی  فکرر ترامین   بره  امرروز  از بهترر اسرت   و شرد  خواهرد  تمامی آینده دهه

هررای منرردی از انرررژی برررای تررامین انرررژی مررورد نیرراز تررالش مهرراعفی برررای بهررره     شرررایآ آب و هرروایی کشررور بایررد  

 ه ویژه انرژی خورشیدی صورت گیرد.تجدیدپذیر، ب

 

 پیشینه تحقیق

و معیارهررای مهررم ه خورشرریدی، عوامرر  هررای تجدیدپررذیر، احررداگ نیروگرراترراکنون تحقیقررات زیررادی در زمینرره انرررژی      

هرای مرورد اسرتفاده بررای اولویرت بنردی در مسرای  تصرمیم         روشو احرداگ نیروگراه انررژی خورشریدی     بنردی و  در اولویت

ریرزی  در تحقیقری بره بررسری انتخراب انررژی مناسر  بررای برنامره         (Kaya) کایرا  صرورت گرفتره اسرت.    گیری  ند معیراره 

انررواع  در نظرگرفررت وقتصررادی، زیسررت محیطرری و اجتمرراعی معیررارفنی، ا 4ایررن بررسرری  در شررهری در ترکیرره پرداخررت.

 2TOPSISاز روش  کرره بررا اسررتفاده خورشرریدی و هیرردرولیکی را مررورد بررسرری قرررارداد هررا از قبیرر  بیررومس، برراد،  انرررژی

سررنجی احررداگ  اسررفندیاری و همکرراران در تحقیقرری برره بررسرری پتانسرری   .[1]فررازی انرررژی برراد در اولویررت قرارگرفررت  

 GIS3هرای خورشریدی در اسرتان خوزسرتان پرداختنرد. در ایرن تحقیرق پارامترهرای اقلیمری اسرتان  برا اسرتفاده از             نیروگاه

بررسرری کردنررد و منرراطق مسررتعد احررداگ نیروگرراه در خوزسررتان را شناسررایی کردنررد. در ایررن پررژوه  پارامترهررای سرراعات 

، ارتفراع و برارش سراالنه را بره عنروان پارامترهرای مروظر در نظرر گرفتنرد کره           آفتابی، ابرناکی آسرمان، گررد وغبرار، رطوبرت     

در نهایت شرهرهای بهبهران، رازمهرر، براک ملرس و قسرمت کرو کی از شوشرتر بره عنروان منراطق مسرتعد و مناسر  جهرت               

   .[2]ها شناسایی شدنداحداگ نیروگاه

یررت تولیررد الکتریسرریته نیروگاههررای فتوولتا یررس و  بررا هرردف تعیررین  رف تحقیقرری را  و همکرراران (Carrion)کرراریون      

انتخرراب مکرران احررداگ نیروگرراه در شررهر انرردالوزیا در کشررور اسرردانیا انجررام دادنررد. در ایررن تحقیررق برره معیارهررایی هم ررون  

شی  زمین، دسترسی، نزدیکری محر  احرداگ بره مصررف کننرده، رعایرت الزامرات حقروقی در مرورد زمرین، رعایرت مسرا                

یررزان ترراب  خورشررید و دمررا توجرره شررده اسررت. در پایرران برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره  رفیررت تولیرردی محرریآ زیسررت، م

در زمینرره  .[3]گیگرراوات سرراعت درسررال مرری باشررد کرره تقریبررا دو برابررر تقاضررای بررر  اسررت       39683نیروگرراه حرردود  

سرریاری در ایررن هررای خورشرریدی، تحقیقررات بشناسررایی عوامرر  مرروظر بررر میررزان دریافررت انرررژی خورشرریدی توسررآ سررلول

در بررآورد پتانسری  تابشری خورشرید در ایرران و تهیره اطلرس تابشری آن          صرفایی و همکراران    زمینه صرورت گرفتره اسرت.   

 هواشناسرری هررایداده از (Ranjan)رانجررانو ( Redy)ردی. [4]جغرافیررایی و ارتفرراع را در نظررر گرفتنررد پارامترهررای عرررض

از  پررور . سربزی [5]اسرتفاده کردنرد   دریرا  ازسرطح  ارتفراع  و جغرافیرایی  عررض  ،بارنردگی  نسربی،  رطوبرت  براد،  سررعت  دمرا، 

 .[6]سه پارامتر ارتفاع از سطح دریا، تعداد روزهای ابری و فاصله زمین تا خورشید استفاده کرد

بنردی در مسرای  تصرمیم گیرری  نرد معیراره اسرتفاده شرده         هرا بررای اولویرت   از انرواع روش هرای مختلر    در پژوه        

بنردی عوامر  مروظر برر بهبرود خردمات بهداشرتی و درمرانی در         میر فخر الردینی و همکراران بررای شناسرایی و اولویرت     است. 

                                                      
2
 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution  

3
 Geographic Information System 
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بنرردی عوامرر ، برررای تعیررین برررای رتبررهELECTRE5 و SAW4 ، TOPSISهررای مراکررز بهداشررتی شهرسررتان یررزد از روش

 .[7]اسررتفاده کردنررد 7لنرردوش ادغرامی کرر  و بررای رسرریدن برره اجمرراع کلرری از ر  6شررانون هررا از روش آنتروپرریوزن شراخص 

هررای هررای مرروظر بررر کیفیررت السررتیس خررودرو از روش   بنرردی شرراخص زاده و همکرراران برررای بررسرری و رتبرره  اصررغری

TOPSIS  وELECTRE هررایبنرردی، از روشبرررای رتبرره AHP9دهرری برره معیارهررا و برررای  برررای وزن آنتروپرری شررانون و

در ایررن تحقیررق  .[9]لنررد اسررتفاده کردنررددغررامی میررانگین حسررابی، بررردا و کرر  هررای ااز روش بنرردی نهرراییرتبررهتعیررین 

بنردی شرهرهای مختلر  اسرتان     هرای خورشریدی بره اولویرت    بر شناسایی معیارهای موظر برر تولیرد انررژی توسرآ پنر      عالوه

 فارس جهت احداگ نیروگاه خورشیدی پرداخته شده است.

 هاآوری دادهجمع

فررارس و در شررهرهایی کرره دارای اطالعررات هواشناسرری بلنررد مرردت بودنررد انجررام شررده اسررت.   ایررن بررسرری در اسررتان      

سراله از   16اطالعات مربوط به هر واحرد انتخرابی برا اسرتناد بره آمرار، اطالعرات و سرالنامه هواشناسری اسرتان در یرس برازه             

و گردوغبررار در یررس بررازه متوسررآ هررای برخرری پارامترهررا ماننررد پدیررده مرره . البترره داده[8]باشرردمرری 1383تررا  1379سررال 

باشررد. الزم برره ذکررر اسررت کرره مقرردار میررانگین  مرری سرراله 11سرراله و اطالعررات مربرروط برره شررهر بوانررات در یررس بررازه   11

 وهوایی هر شهر در نظر گرفته شده است.پارامترهای هواشناسی به عنوان وضعیت آب

 

 معیارهای موثر بر میزان دریافت و تخمین  انرژی خورشیدی

برا توجره بره     توسرآ سرلولهای خورشریدی    دریافرت انررژی  برر میرزان    مروظر  سعی شده است پارامترهرای در این تحقیق       

باشرد بره   مری  ارتفراع از سرطح دریرا    از جملره ایرن پارامترهرا   نظرات کارشناسان و مطالعات گذشته در نظرر گرفتره شرود کره     

در واقرع  باشرند.  مری  پسرت  منراطق  بره  نسربت  براالتری  تانسری  پ دارای زیراد  انررژی  دریافرت  به دلیر   مرتفع مناطقطوریکه 

کنرد و باعرث   هرا مسریر کمترری را در اتمسرفر طری مری      با ارتفاع از سطح دریا، نرور خورشرید بررای رسریدن بره سرطح پنر        

 عررض جغرافیرایی  پرارامتر مروظر دیگر   .[11]هرا جرذب شرود   شود انررژی کمترری از خورشرید در مسریر رسریدن بره پنر        می

معیرار  . [11]میرزان انررژی تابشری خورشرید بیشرتر اسرت       بره طوریکره هرر  قردر عررض جغرافیرایی کمترر باشرد         باشرد می

شرود و  افرزای  رطوبرت نسربی باعرث کراه  تراب  دریرافتی مری        اسرت.   رطوبرت نسربی  مهم دیگر که بایرد در نظرر گرفرت    

 .[11]آوردبازدهی را پایین می

 از عامر   باشرد بره طوریکره مهمتررین    مری  سرال  در میرزان ابرنراکی   پرژوه   ایرن  در اسرتفاده  مرورد  الیه هرای  دیگر از       

دمرا از پارامترهرای مروظر در میرزان دریافرت و تخمرین        .[12]اسرت  آسرمان  ابرنراکی  خورشرید،  تابشری  انررژی  نظرکنتررل 

هررای خورشرریدی رابطرره عکررس برره طوریکرره میررزان دمررا بررا میرزان انرررژی تولیرردی توسررآ سررلول انررژی خورشرریدی اسررت.  

هررای توسررآ سررلول دریررافتی انرررژی بررر میررزان کرره اسررت عرراملی مهمترررینترراب  خورشرریدی  میررزان. [14و13]ددار

آلرود و پدیرده گردوغبرار    روزهرای مره  . [16و15]باشرد باشرد کره پرارامتر سراعات آفترابی معررف آن مری       مری  خورشیدی مروظر 

 روزهرای  کمتررین  کره  انرد یرت اهم ا زحر از جملره عرواملی هسرتند کره برر میرزان دریافرت انررژی تاظیرگذارنرد و منراطقی           

بره طوریکره افرزای  سررعت براد بره        باشرد مری  سررعت براد   پرارامتر مهرم بعردی    .[17]باشرند  داشرته  سرال  در غبرارآلودگی 

   کند.های خورشیدی کمس میافزای  بر  تولیدی توسآ پن 

                                                      
4
Simple Additive Weighting  

5
 Elimination et Choice in Translating to Reality 

6
 Entropy Shannon 

7
 Copland 

8
 Analytic Hierarchy Process 
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 موثر بر مکانیابی احداث نیروگاه معیارهای

نیروگراه خورشریدی عرالوه برر شناسرایی عوامر  مروظر برر انررژی تولیردی توسرآ             برای مکانیابی مناس  جهرت احرداگ        

 نرین زمرین   های خورشیدی باید پارامترهای فاصرله مکران انتخرابی ترا پسرت توزیرع، فاصرله ترا راههرای اصرلی و هرم           سلول

بنرابراین  نروع سیسرتم مرورد مطالعره در ایرن تحقیرق متصر  بره شربکه اسرت.           انتخابی جهرت احرداگ نیرز در نظرر گرفرت.      

دوری ترر باشرند. در واقرع    برای انتقال برر  بره شربکه اولویرت احرداگ بررای منراطقی اسرت کره بره خطروط انتقرال نزدیرس             

شرود.  افرت ولتراژ در طرول مسریر و کراه  برازده مری       وگراه از خطروط انتقرال نیررو، باعرث      مکان موردنظر بررای احرداگ نیر  

انررد. ی در نزدیکرری خطرروط انتقررال نیرررو در نظررر گرفترره شررده هررای انتخررابی جهررت احررداگ نیروگرراه خورشرریدتمررام مکرران

در مرورد فاصرله ترا راههرای اصرلی، هرر  قردر دسترسری بره          باشرد.  یکسران مری   یعنی این پارامتر در تمام مکانهای انتخرابی 

ی جهرت احرداگ نیروگراه بایرد زمینری را در نظرر گرفرت کره دارا         یابرد. نیروگاه آسانتر باشد هزینره احرداگ نیرز کراه  مری     

 های زیر باشد.ویژگی

از منرراطق بررا ارزش از نظررر رویرر  اسررتفاده شررود و هررای کررم برررای احررداگ نیروگرراه خورشرریدی بهتررر اسررت از زمررین  -1

 پوش  گیاهی مناس  و متراکم به خاطر ارزش زیست محیطی استفاده نشود.

ب توریسرت و گردشرگر داشرته باشرد     کره قابلیرت جرذ   کری  بناهرای تراریخی و یرا مکانهرایی      زمین انتخابی نبایرد در نزدی  -2

 احداگ شود.

 های سی  خیز باشد.شود نباید در مسیر رودخانه و زمینمکانی که برای احداگ نیروگاه انتخاب می -3

هرای خورشریدی وجرود    ترا مرانعی بررای رسریدن انررژی خورشریدی بره پنر          نتخابی نباید در نزدیکری کروه باشرد   مکان ا -4

 نداشته باشد.

کرره خوشرربختانه اسررتان فررارس روی کمربنررد زلزلرره قرررار نرردارد و از نبایررد در منرراطق زلزلرره خیررز باشررد  ابیزمررین انتخرر -5

 های استان در شرایآ یکسانی هستند.این نظر شهرستان

هرای گفتره شرده رعایرت شرده اسرت. در مرورد قیمرت زمرین در نقراط           در تعیین مکانهای انتخابی تمرامی شررایآ و ویژگری   

 ها نسبت به هزینه ک  احداگ نیروگاه تقریبا یکسان است.مختل  استان، قیمت

 

 بندی شهرهامعیارهای در نظر گرفته شده جهت اولویت

برره منظررور احررداگ نیروگرراه خورشرریدی ، شررهرهای آبرراده، داراب، فسررا،   بنرردی شررهرهای اسررتان فررارسجهررت اولویررت      

جمشررید کرره درای اطالعررات بلندمرردت  نررات، زرقرران و تخررتریررز، ایزدخواسررت، درودزن، بواجهرررم، الر، اقلیررد، شرریراز، نرری 

جغرافیرایی،  ی ارتفراع از سرطح دریرا، عررض    پارامترهرا بنردی شرهرها   بررای اولویرت  انرد.  هواشناسی بودند در نظر گرفتره شرده  

از د. انر فاصرله ترا راههرای اصرلی مهرم دانسرته شرده       آلرود، سررعت براد، سراعات آفترابی و      دما، رطوبت، ابرناکی، گردوغبار، مره 

، سرراعات آفتررابی و سرررعت برراد شرراخص ممبررت و پارامترهررای عرررض    هررای گفترره شررده، ارتفرراع از سررطح دریررا  شرراخص

هررای منفرری گردوغبررار و فاصررله تررا راههررای اصررلی شرراخص آلررود، جغرافیررایی، رطوبررت نسرربی، ابرنرراکی، دمررا، روزهررای مرره 

کرران در هررر شررهر در پارامترهررای ارتفرراع از سررعی شررده در هررر شررهر دو مکرران در نظررر گرفترره شررود کرره ایررن دو مهسرتند.  

هررای انتخررابی برررای احررداگ نیروگرراه  مکررانسررطح دریررا، عرررض جغرافیررایی و فاصررله تررا راههررای اصررلی تفرراوت دارنررد.    

-هررایی کرره زمررین انتخررابی بایررد داشررته باشررد، توسررآ نرررم   خورشرریدی در هررر شررهر، بررا در نظررر گرررفتن تمررام ویژگرری  

هرا بره فاصرله حرریم جراده توجره شرده اسرت کره ایرن           ت. در مرورد انتخراب مکران   مشخص شرده اسر   Google Earthافزار

 .[19]باشدمتر می 45متر و در برخی مسیرها  76فاصله در استان فارس معموال 
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 های مربوط به واحدهای انتخابیداده

 آورده شرده اسرت.   1ول هرای مربروط بره هرر مکران در جرد      با اسرتناد بره اطالعرات و سرالنامه هواشناسری اسرتان، داده            

 متوسآ تعداد روزهای همراه با پدیده مه  و گردوغبار در هر سال بیان شده است.  1در جدول
 

 اطالعات مکانهای انتخابی  -1جدول

 

 AHPها به روش تعیین وزن شاخص

و از نظرر  ای طراحری شرد   کرار پرسشرنامه   بررای ایرن  اسرتفاده شرده اسرت.      AHPروشهرا از  برای تعیرین وزن شراخص        

در جرردول مقایسررات زوجرری  نان رره معیارهررای سررطر بررر معیارهررای سررتون ارجحیررت   کارشناسرران اسررتفاده شررده اسررت. 

 ارتفاع شهر

(m) 

عرض 

 جغرافیایی

 دما

 () 

سرعت  آلودمه گردوغبار ابرناکی رطوبت

 (m/sباد)

ساعات 

 آفتابی

فاصله تا 

 راه

 (mاصلی)

 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 درودزن

 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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. تد برا رنرگ قرمرز نشران داده شرده اسر      داشته باشد با رنگ مشکی و  نان ه سرتون برر سرطر ارجحیرت داشرته باشرد اعردا       

 هرای زوجری مربروط بره معیارهرا بره همرراه نررا ناسرازگاری آورده شرده اسرت.           ی مقایسره مراتریس ادغرام شرده    2در جدول

برا توجره بره اینکره نررا ناسرازگاری مقایسرات کمترر از         و بدسرت آمرده اسرت     13/1نرا ناسرازگاری مقایسرات ادغرام شرده     

 معیارها آورده شده است. وزن 1در شک اده کرد. است می توان از مقایسات برای رتبه بندی معیارها استف 1/1
 

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

 

 

 (expert Choice)خروجی نرم افزار وزن معیاره  -1شکل ا 

 

 TOPSIS ها به روشبندی گزینهاولویت

شرراخص  nگزینرره برره وسرریله  mارایرره شررد. در ایررن روش  1891تکنیررس تاپسرریس، توسررآ هوانررگ و یررون در سررال        

آل . راه حر  ایرده  [18]آل منفری اسرت  حر  ایرده  آل ممبرت و راه شروند. منطرق اصرولی ایرن مردل، راه حر  ایرده       ارزیابی مری 

حر  اسرت   آل منفری، راه حر  ایرده  دهرد. راه حلی اسرت کره معیرار سرود را افرزای  و معیرار هزینره را کراه  مری         ممبت، راه

آل ای بهینره اسرت کره دارای کمتررین فاصرله از راه حر  ایرده       کنرد. در ایرن روش گزینره   ح  ممبرت عمر  مری   س راهکه عک

هررا برره روش بنرردی گزینررهآل منفرری باشررد. برره عبررارتی در رتبرره حرر  ایرردهممبررت و در عررین حررال دورترررین فاصررله از راه 

TOPSIS از  .[21]کننرردباشررند، رتبرره برراالتری کسرر  مرری  آل ممبررت داشررتههررایی کرره بیشررترین تشررابه را بررا ایررده گزینرره

دارای واحردهای   تواننرد  یمقایسره مر   بره کرار رفتره بررای     یهرا  این روش آن اسرت کره معیارهرا یرا شراخص      های یتجمله مز
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منفری و ممبرت    یهرا  از شراخص  تروان  یسنج  متفاوتی بوده و طبیعرت منفری و ممبرت داشرته باشرند. بره عبرارت دیگرر مر         

 گیرد.این الگوریتم طبق مراح  زیر صورت می .[21]ین تکنیس استفاده نمودبه شک  ترکیبی در ا

 است. 1گیری، که همان جدول گام صفر: بدست آوردن ماتریس تصمیم

 گام اول: نرماالیز کردن ماتریس تصمیم)بی مقیاس سازی(

 

     دی به الگوریتمبه عنوان وروایجاد ماتریس موزون با مفروض بودن بردار وزن گام دوم:           

  V=ND×Wn*n 

 Wn*nو قابرر  مقایسرره شررده اسررت  برری مقیرراس شررده ماتریسرری اسررت کرره امتیررازات شرراخص هررا در آن NDبرره طوریکرره 

 دسررت برره یبرررا بررود. خواهررد هرراو برابررر وزن شرراخص ماتریسرری اسررت قطررری کرره فقررآ عناصررر قطررر اصررلی آن غیررر صررفر

 یسشررده )برره دسررت آمررده از گررام دوم( را در مرراتر     مقیرراس یبرر یس(، مرراترVمرروزون)  مقیرراس یبرر مرراتریس آوردن

برره  .یمکنرر یضرررب مرر باشررد، یعناصررر آن صررفر مرر دیگررر و هررا آن اوزان شرراخص ی( کرره عناصررر قطررر اصررل)یمربعرر

 به بعد آورده شده است. 3منظور خالصه کردن مطل ، نتایج محاسبات مراح  

 آل منفیآل ممبت و ایدههگام سوم: مشخص نمودن گزینه اید          

 

 

 

 

 

ارتفراع از سرطح دریرا، سراعات آفترابی و سررعت براد شراخص ممبرت و پارامترهرای عررض             همانطور که قربال هرم گفتره شرد    

هررای منفرری آلررود، گردوغبررار و فاصررله تررا راههررای اصررلی شرراخص جغرافیررایی، رطوبررت نسرربی، ابرنرراکی، دمررا، روزهررای مرره 

 ارا ه شده است. 3که نتایج آن در جدول هستند.

 گام  هارم: محاسبه فاصله

 

 

 

di)ممبررتال ایرردهراهکررار تررا  واحررد فاصررله هررر گررام  هررارمدر 
diال منفرری)و ایررده (+

کرره نتررایج در محاسرربه شررده اسررت  (_

(، CLآل منفری) آل ممبرت و ایرده  هرا بره ایرده   ارا ه شرده اسرت. در مرحلره بعرد میرزان نزدیکری هرر یرس از گزینره          4جدول

آورده شرده اسرت. هرر     5محاسربه شرده کره نترایج آن در جردول     هرا  بنردی گزینره  رتبه بندی براساس ضری  نزدیکی و رتبره 

 گزینه که ضری  نزدیکی بیشتری داشته باشد رتبه بهتری نیز خواهد داشت.
 

 

ij ij 1 2 j nii

ij 1 2 j ni i

A {(max v | j J),(min v | j J ) | i 1,2,...,m} {v ,v ,..., v ,..., v }

A {(min vij | j J),(max v | j J ) | i 1,2,...,m} {v ,v ,..., v ,..., v }

J {j 1,2,...,n | j benefit}

J {j 1,2,...,n | j Cost}

    

   

    

     

  

   

ij

ij m
2

ij
i 1

r
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r
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 ال منفی هر معیارال مثبت و ایدهایده -1جدول

 

 ال مثبت و منفیفاصله هر واحد تا راهکار ایده -0جدول

Di واحد
+ 

Di
Di واحد -

+ 
Di

- 

 4349/4 4145/4 5اقلید 4250/4 4493/4 1آباده

 4191/4 4591/4 شیراز 4205/4 4519/4 5آباده

 4220/4 4133/4 1ریزنی 4101/4 4012/4 1داراب

 4201/4 4133/4 5ریزنی 4112/4 4011/4 5داراب

 4259/4 4495/4 1ایزدخواست 4242/4 4131/4 1فسا

 4251/4 41/4 5ایزدخواست 4010/4 4153/4 5فسا

 4215/4 4110/4 سددرودزن 4215/4 4155/4 1جهرم

 4341/4 4151/4 1بوانات 4233/4 4151/4 5جهرم

 4245/4 415/4 5بوانات 4195/4 4599/4 1الر

 4015/4 4111/4 زرقان 415/4 4599/4 5الر

 4013/4 411/4 تخت جمشید 4311/4 41/4 1اقلید

 

    آلبه ایده Ai: محاسبه نزدیکی نسبیمگام پنج

 







ii

i
i

dd

d
CL 

 آورده شده است. 5، که نتایج آن در جدولها بر اساس ضری  نزدیکیبندی گزینهگام ششم: رتبه

 

 منفیالراهکار ایده ال مثبتراهکارایده معیار ال منفیر ایدهراهکا ال مثبتراهکارایده معیار

 4131/4 4442/4 گردوغبار 4412/4 41/4 ارتفاع

 4249/4 4425/4 مه 4151/4 4550/4 ع.جغرافیایی

 4413/4 4412/4 سرعت باد 4119/4 4432/4 دما

 421/4 4343/4 ساعت افتابی 4149/4 4459/4 رطوبت

 4551/4 4445/4 اصلیتاراهفاصله 4295/4 405/4 ابرناکی

 (7)  
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 هادی گزینهبنضریب نزدیکی و رتبه -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

هرای  پرذیر و مشرکالت زیسرت محیطری دارنرد اسرتفاده از انررژی       ی محردود، پایران  هرای فسریل  با توجه به اینکه سروخت       

-تررین و پرا   شرده اسرت. انررژی خورشریدی یکری از قابر  دسرترس       تجدیدپذیر به یس امر ضرروری بررای کشرورها تبردی      

ر  نرد سرال   برا توجره بره اینکره د    تروان در جهرت ترامین انررژی مرورد نیراز از آن اسرتفاده کررد.         ترین منابعی است که مری 

درپری در اسرتان فرارس برودیم، الزم اسرت بررای ترامین انررژی مرورد نیراز اسرتان ترالش             های پری سالیگذشته شاهد خشس

آب و هروایی   شررایآ  نظرر  از فرارس  اسرتان  کره  از آنجرا  صرورت گیررد.  هرای تجدیدپرذیر   منردی از انررژی  مهاعفی برای بهرره 

 اسرتان فرارس   شرهرهای  بنردی  اولویرت  بره  شرد  برر آن  تصرمیم  ت،اسر  خورشریدی  نیروگراه  احرداگ  بررای  مناس  ایمنطقه

بررای ایرن منظرور پرس از شناسرایی عوامر  و معیارهرای مهرم و مروظر           پرداختره شرود.   خورشریدی  انررژی  بکرارگیری  جهت

بنردی شرهرهایی کره دارای اطالعرات هواشناسری بلندمردتی بودنرد پرداختره         جهت احرداگ نیروگراه خورشریدی، بره اولویرت     

 های اول تا سوم قرار دارند.در اولویت 1و ایزدخواست 1، آباده1دهد که مناطق اقلیدپژوه  نشان می شد. نتایج
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