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ارزیابی مکانهای مناسب برای مزارع خورشیدی با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی و روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
(مطالعة موردی :استان آذربایجان شرقی)
*

نجمه نیسانی سامانی  -دانشیار سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران
امیر طاحونی -دانشجوی دکتری سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران

پذیرش مقاله8931/2/7 :

تأیید نهایی8931/9/28 :

چکیده 
انرژیازنیازهایاصلیبشروموتورمحرکتوسعةاقتصادیاست.منابعانرژیسنتیمحدودوآالینده هستندو
هاراخواهانجایگزینیانرژیهایتجدیدپذیربهجایمنابعانرژیسنتیکردهاست.یکیاز


اینموضوعدولت
منابع انرژی های تجدیدپذیر انرژی خورشیدی است که برای استفاده از آن از فناوری سلولهای خورشیدی
استفاده میکنند .در ایران ،ارادۀ قوی سیاسی برای توسعة منابع انرژی تجدیدپذیر وجود دارد ،اما یکی
مهم ترینموضوعاتدراینبارهیافتنمکانبهینهبرایاستقرارصفحاتخورشیدیاست.درپژوهشحاضر،با

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و تکنیک  Fuzzy AHPکه یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
است ،مکانهای مناسب برای استقرار نیروگاه خورشیدی در استان آذربایجان شرقی شناسایی شده است.
براساس نتایج این پژوهش 6/66 ،درصد از اراضی استان از تناسب عالی 51/35 ،درصد از تناسب خوب و
 74/56درصد از تناسب متوسط برای نصب نیروگاه خورشیدی برخوردارند ،اما  74/33درصد اراضی استان
مطلوبیتالزمرا براینصبنیروگاهخورشیدیندارند.درحالتکلیمناطقغربیوجنوبغربیاستانبیشترین
تناسبومناطقشمالیوشمالشرقیاستانکمترینتناسبراازدیگرمناطقبراینصبنیروگاهخورشیدی
نشانمیدهدمعیارهای GHIو

دستآمدهازروش Fuzzy AHP

دارند.همچنینتحلیلحساسیتوزنهایبه

اهمیتزیادیدرتعیینمناطقمناسببرایبهرهبرداریازانرژیخورشیدیدارند .
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مقدمه 
انرژی نیاز اساسی انسان است (سیندهو و همکاران )636 :2987 ،و برای دستیابی به اهداف بههموابستة جوامع مدرن مانند
برآوردهکردن نیازهای انسانی برای گرمایش ،سرمایش ،روشنایی ،تحرک و گسترة بزرگی از کاربردها و تأمین قدرت و گرما
برای سیستمهای تولیدی اهمیت بسیاری دارد (دیاکوالکی ،71 :2992 ،استرانتزالی و آراووسیس .)112 :2986 ،انرژی موتور
محرک توسعة اقتصادی در سراسر جهان است .منابع جهانی انرژی را میتوان به سه گروه اصلی انرژیهای فسیلی (نفت ،گاز،
زغالسنگ و  ،)...انرژی هستهای و انرژیهای تجدیدپذیر (باد ،خورشید ،زمینگرمایی ،بایومس و )...طبقهبندی کرد (علمداری و
همکاران .)771 :2989 ،بیشتر منابع انرژی که در حال حاضر به آنها متکی هستیم ،محدودند و بهدلیل تقاضای روزافزون تمام
خواهند شد .عالوهبراین ،مشکالت جدی مانند آلودگی هوای محلی و آبوخاک یکی از پیامدهای مصرف منابع انرژی مختلف
است .ادامة استفاده از سوختهای فسیلی ،نهتنها بهدلیل تأثیرات جهانی بر سیستم آب و هوایی ،بلکه بهعلت آثار کوتاهمدت و
بلندمدت بر جامعه و اکوسیستم هوشمندانه نیست (الیوت .)2997 ،با افزایش آگاهیها از خطرات تغییر اقلیم ،بسیاری از کشورها
راهبردهای الزم را برای گذار به اقتصادهای کمکربن 8تأیید کردهاند .جایگزینی سوختهای فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر
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یکی از راهبردهای اصلی کربنزدایی 9است (ادنهوفر8972 :2988 ،؛ پانوار .)8289 :2988 ،ظرفیت جهانی انرژی تجدیدپذیر در
سالهای اخیر بهسرعت در حال افزایش است و انتظار میرود این روند ادامه یابد (دینسر .)827 :2999 ،پتانسیل زیادی در
استقرار و گسترش فناوریهای منابع انرژی تجدیدپذیر وجود دارد؛ زیرا این منابع طبیعی و رایگان بهسرعت پرشونده هستند و
در سراسر جهان گسترده شدهاند .فناوری فتوولتائیک خورشیدی 6یکی از فناوریهای درحالرشد منابع انرژی تجدیدپذیر در
سراسر دنیاست (فرخی و همکاران2986 ،؛ کاندالیز .)36 :2989 ،بهرهبرداری از پتانسیل خورشیدی که هم منحصربهفرد و هم
دستنخورده است ،نهتنها به بهبود ترکیب کل منابع انرژی کمک میکند ،بلکه انتشار گازهای مضر و سمی را نیز کاهش
میدهد (سیندهو و لوترا .)992 :2986 ،مکانهای دارای پتانسیل باال برای نیروگاههای خورشیدی عبارتاند از ایالت متحده
آمریکا ،جنوب غرب ،کشورهای اروپای مدیترانه ،خاورمیانه ،بیابانهای ایران و هند ،پاکستان ،چین و استرالیا .در ایران ارادة قوی
سیاسی برای توسعة منابع انرژی تجدیدپذیر و استفاده از تواناییهای آن وجود دارد (نجفی و همکاران .)398 :2982 ،یکی از
موانع توسعة نیروی خورشیدی ،عدم پایداری و متغیربودن تابش خورشیدی است که میتواند از یک سایت به سایت دیگر از
نظر جغرافیایی متفاوت باشد .برای انتخاب سایت بهمنظور نصب نیروگاه خورشیدی ،به سؤاالتی مانند موقعیت نیروگاه
خورشیدی به چه میزان خوب است؟ و چگونه باید هزینة کلی پروژه را با درنظرگرفتن نزدیکی به زیرساختهای موجود و در
عین حال بیشینهکردن قدرت خروجی از نیروگاه خورشیدی ،کاهش داد پاسخ مناسب داد (القرنی و آتشی.)8222 :2987 ،
تحلیلهای چندمعیاره 2میتواند بهصورت رویکردهای رسمی یا ساختاریافته برای افراد و گروهها برای تعیین اولویتهای کلی از
میان گزینههای جایگزین با بهکارگیری معیارها و شاخصهای چندگانه تعریف شود (بلتون2992 ،؛ هونگ و همکاران:2997 ،
 .)293درواقع نیاز به ترکیب مالحظات محیطی و اجتماعی در برنامهریزی انرژی 6منجر به افزایش استفاده از رویکردهای
چندمعیاره میشود (پوکهار و راماچاندران .)962 :2996 ،این روشها بهطوری فزاینده در تصمیمگیریها برای توسعههای پایدار

7

و سیستمهای انرژی بهدلیل تواناییشان برای درنظرگرفتن و ارزیابی همزمان جنبههای اقتصادی ،محیطزیستی ،اجتماعی و
1. Low Carbon Economies
2. RES: Renewable Energy Sources
3. Decarbonization
4. Solar Photovoltaic Technology
5. MCA: Multi Criteria Analysis
6. Energy Planning
7. Sustainable Development
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تصمیمگیری چندمعیاره محسوب می َشود که در کاربردهای آکادمیک و مهندسی متداول و محبوب است .ویژگیهای
منحصربهفرد  AHPمانند سادگی در درک و کاربرد در مسائل پیچیده ،سبب استفاده از آن در رشتههای مختلف در سراسر جهان
شده است (وفائیپور AHP .)629 :2986 ،یک تئوری سنجش و اندازهگیری از طریق مقایسههای زوجی است .از روش مقایسة
9

زوجی برای مقایسة جایگزینها و تعیین اهمیت آنها در برابر یکدیگر استفاده میشود .برخورد با قضاوتهای غیرقطعی برای
بیان اهمیت معیارها ،نشاندهندة امکان استفاده از مجموعههای فازی یا اعداد فازی است که در آن ابهامات تفکر انسان درنظر
گرفته میشود (دوزیچ.)862 :2981 ،
هدف این پژوهش ارائه ابزار پشتیان برای تصمیمگیران با استفاده از تکنیک  Fuzzy AHPبهعنوان یکی از روشهای
 MCDMبرای تعیین اهمیت نسبی و وزن معیارهاست .برای این منظور از ابزارهای  GISبرای ایجاد الیههای معیارها و
محدودیتها و تحلیلهای مکانی استفاده شد تا بررسی و انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار مزرعههای خورشیدی
در استان آذربایجان شرقی صورت بگیرد.

مبانینظری 
علمداری و همکاران ( )2989به بررسی امکانپذیری استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مختلف ایران پرداختند .آنان به این
منظور میانگین و کمینه و بیشینة تابش افقی ساالنه را برای ایستگاههای مختلف محاسبه کردند و نتیجه گرفتند مناطق مرکزی
و جنوبی ایران بهجز مناطق ساحلی در جنوب ،باالترین مقادیر تابشهای افقی را دریافت میکند .از میان این مناطق ،خراسان
جنوبی و خوزستان مقادیر قابلتوجهی از تابش خورشیدی را دریافت میکنند که این موضوع استفاده از سیستمهای خورشیدی
را در این مناطق از نظر اقتصادی مقرونبهصرفهتر خواهد کرد .طهری و همکاران ( )2982با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی و تصمیمگیریهای چندمعیاره ،مناطق مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی را در کشور مغرب شناسایی کردند.
آنها با استفاده از چهار معیار کلی مکان ،اوروگرافی ،6کاربری زمین و اقلیم نتیجه گرفتند مناسبترین مکانها زمینهای تختی
هستند که شیب جنوبی دارند .ذوقی و همکاران ( )2987با استفاده از منطق فازی و روش  2 WLCمناطق مستعد برای استقرار
صفحات خورشیدی در استان اصفهان را بهعنوان یک منطقه خشک و نیمهخشک شناسایی کردند .معیارهای مورد استفادة
آنها در چهار دستة کلی محیطی (برای مثال کاربری زمین و منطق محافظتشده) ،ژئومورفولیکی (مانند شیب و جهت شیب)،
مکانی (مانند فاصله تا شهرها و جادهها) و آب و هوایی (مانند تابش آفتاب و رطوبت) جای گرفته است .براساس نتیجة مطالعه
آنها ،در تعیین مناطق بهینه برای استقرار این صفحات ،الیههای اقلیمی مهمتر از بقیة معیارها هستند .اویان ( )2989با استفاده
از روش  AHPو بهکمک  GISبه بررسی مناطق مستعد برای استفاده از انرژی خورشیدی در قونیة ترکیه پرداخت .وی نتایج
پایانی را در چهار دستة تناسب کم ،در حد متوسط ،مناسب و مناسبترین دستهبندی کرد .معیارهای مورد استفاده او معیارهای
محیطی (مانند فاصله از مناطق مسکونی) و اقتصادی (مانند فاصله از جاده) بود .وی درنهایت به این نتیجه رسید  89/32درصد
از مناطق مورد مطالعه بهترین تناسب برای استفاده از این انرژی را دارند .سانچز لوزانو و همکاران ( )2986با استفاده از  GISو
روش  ELECTRE-TRI6و همچنین بهکارگیری سیستم پشتیبان تصمیمگیری  IRISمناطق مستعد استفاده از سیستمهای
1. Analytical Hierarchy Process
2. MCDM: Multi Criteria Decision Making
3. Uncertain Judgement
4. Orography
5. Weighted Linear Combination
)6. Elimination Et Choix Traduisant La Realité (Elimination and Choice Expressing Reality
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فتوولتائیک را مکانیابی کردند .معیارهایی که آنها استفاده کردند ،به چهار دستة اقلیمی ،محیطی مکانی و شکل زمین تقسیم
میشد .دورگا و همکاران ( )2981تناسب مکانی نصب مزارع خورشیدی را بر مبنای دیدگاههای قانونی ،اجتماعی ،اقتصادی،
محیطی و فرهنگی برای کشور موریس با استفاده از ترکیب  GISبا تکنیکهای تصمیمگیریهای چندمعیاره بررسی کردند.
برای تعیین وزن  3معیار ارزیابی درنظر گرفته شده از روش  AHPاستفاده شد .سپس الیههای مختلف رستری ایجادشده با
استفاده از تکنیک  WLCبا هم ترکیب شدند که در نتیجة آن یک نقشة پتانسیل با رزولوشن باال برای انرژی خورشیدی تولید
شد .سپس بهدنبال تجزیه و تحلیلهای بیشتر با استفاده از تصاویر هوایی مناطق مورد نظر ،سه مورد از بهترین مکانها یافت
شد که همه در دشتهای شمالی این جزیره واقع هستند.

روشپژوهش 
منطقةموردمطالعه

استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران و در عرض جغرافیایی  ˊ62˚96شمالی تا  ˊ26˚93شمالی و طول
جغرافیایی  ˊ92˚62شرقی تا  ˊ22˚61شرقی قرار دارد .مساحت این استان  62،629کیلومترمربع و جمعیت آن حدود
 9،393،999نفر (سال  )8932است (مرکز آمار ایران) .این استان در تابستان آبوهوایی گرم و خشک و در زمستان
آبوهوایی سرد و خشک دارد و در حالت کلی ،منطقهای کوهستانی محسوب میشود که حدود  69درصد از سطح آن را
کوهستان 21/2 ،درصد را تپهماهورها و  98/1درصد را زمینهای هموار (دشتها و جلگههای میانکوهی) فرا گرفته
است .میانگین بارش ساالنة آن بین  999-229میلیمتر متغیر است .میانگین دمای روزانه نیز در بین ایستگاههای استان
 6/2تا  82درجه سانتیگراد است .براساس دادههای این ایستگاهها نواحی پست درة رود ارس گرمترین و ارتفاعات دامنة
شرقی سهند و دامنههای غربی بزقوش سردترین مناطق استان محسوب میشوند .میزان نزوالت جوی در استان بهطور
متوسط از  699-229میلیمتر در نوسان است ،فصول زمستان و بهار فصول بارندگی منطقه محسوب میشوند و بیشترین
شدت بارندگی در بهار مشاهده میشود (مرکز آمار ایران ،سالنامة آماری استان).

شکل .5منطقةموردمطالعه؛الف)نقشةایران،ب)نقشةاستانآذربایجانشرقی 



مکانهایمناسببرایمزارعخورشیدیبااستفادهازسیستماطالعات…

ارزیابی

415

گیریهایچندمعیاره 


تصمیم
فرایندتحلیلسلسهمراتبی()AHP

 AHPتکنیک اندازهگیری نسبی برای معیارهای کیفی است که اولین بار ساعتی ( )2991آن را پیشنهاد کرد AHP .ابزار
MCDM

است که مسائل پیچیده را با سادهکردن ارزیابی تمام معیارهای مرتبط در تصمیمگیری ،در یک نظم
8

سلسلهمراتبی ساختاردهی میکند (آراگونس و همکاران222 :2986 ،؛ تالینی و همکاران.)289 ،2988 :
خالصهای کوتاه از روند  AHPعبارت است از:
گام اول :در ابتدا ،هدف نهایی تعیین و مشخص میشود.
گام دوم :الزم است مقایسههای زوجی معیارها و جایگزینها با استفاده از هر معیار انجام شود .ماتریس مقایسات
زوجی را کارشناسان تهیه میکنند .ماتریس مقادیر بهصورت  n*nاست که  nمعادل تعداد معیارهاست.
ترتیب اولویت فاکتور ام در مقایسه با فاکتور ام را نشان میدهد .درنتیجه=

گام سوم:

گام چهارم :یک ماتریس مقایسهای زوجی نرمالشده به روش زیر بهدست میآید:
مجموع هر ستون محاسبه میشود.
هر عضو ماتریس بهترتیب بر مجموع ستون خود تقسیم میشود.
برای بهدستآوردن وزنهای مربوط از سطرها میانگین گرفته میشود.
2

گام پنجم :بردار ویژگیها ،بزرگترین مقدار ویژه و شاخص سازگاری ( )CIمحاسبه میشود .برای محاسبة

CI

از

معادلة  8استفاده میشود:
مقدار ویژة ماتریس مقایسههای زوجی و  nتعداد معیارهاست.

که در اینجا

9

گام ششم :درنهایت نسبت سازگاری با استفاده از رابطة  2محاسبه میشود:
که در این رابطه

یک شاخص تصادفی است و مقادیر آن در جدول  8آمده است.

89

3

1

7

8/63

8/62

8/68

8/92

مقادیرقابلقبولبرای RI

جدول.5
6
2
6
8/26

8/82

9/39

9

2

8

N

9/21

9

9

RI

مقدار قابلقبول برای  CRمقادیر کوچکتر از  9/8است.
فرایندتحلیلسلسهمراتبیفازی( )Fuzzy AHP


کاربران بهکمک ساختار سلسلهمراتبی

AHP

میتوانند مسئله را در قالب معیارها و زیرمعیارها ببینند .با وجود این،

تصمیمگیران ممکن است عدم قطعیتهایی را در مقایسههای زوجی احساس کنند؛ بنابراین برای کمک به تصمیمگیران
در حل ذات دارای ابهام مسائل انتخاب جایگزین ،روش  Fuzzy AHPتوسعه داده شد (کو و همکاران.)629 :2989 ،

1. Hierarch Order
2. Consistency Index
3. Consistency Ratio
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مقایسههایزوجی

جدول7متغیرهایزبانیبرای
متغیرزبانی

مقیاسفازیمثلثی

مقیاسمتقابلفازیمثلثی

برابر

( 8و  8و )8

( 8و  8و )8

حد وسط

( 9و  2و )8

( 8و  8/2و )8/9

نسبتاً قوی

( 6و  9و )2

( 8/2و  8/9و )8/6

حد وسط

( 2و  6و )9

( 8/9و  8/6و )8/2

قوی

( 6و  2و )6

( 8/6و  8/2و )8/6

حد وسط

( 7و  6و )2

( 8/7و  8/6و )8/2

بسیار قوی

( 1و  7و )6

( 8/1و  8/7و )8/6

حد وسط

( 3و  1و )7

( 8/3و  8/1و )8/7

بهشدت قوی

( 3و  3و )3

( 8/3و  8/3و )8/3

منبع:کنانوهمکاران7653،
FAHP

تأثیر مهمی در تصمیمگیریهای چندمعیارهای که با عدم قطعیت روبهروست دارد این تکنیک کاربردهای

بسیاری را در تنوع گستردهای از حوزههای تصمیمگیری یافته است (وانگ و چین .)268 :2988 ،برای غلبه بر عدم
قطعیتها در مقایسههای زوجی ،اهمیت نسبی هر معیار از معیار دیگر با استفاده از مقایسههای زبانی که در جدول  2آمده
است تعیین میشود.
تحلیلحساسیت 

از آنجا که نتایج بهدستآمده از تکنیکهای

MCDM

مقادیری از بیدقتی را به همراه دارند ،ضروری است تحلیل

حساسیت صورت بگیرد (سیندهو و همکاران« .)636 :2987 ،تحلیل حساسیت روشی برای تعیین استحکام ارزیابیها با
بررسی میزان تأثیرپذیری نتایج با تغییرات در روشها ،مدلها ،ارزشهای متغیرهای اندازهگیری نشده یا فرضیات است»
(لوترا و همکاران .)2986 ،در این مطالعه ،تحلیل حساسیت بر نتایج روش  Fuzzy AHPاعمال شده است.
تعریفمعیارها 

تعیین مکان مناسب برای مزرعة نیروگاه خورشیدی به فهم کامل و صحیح از عوامل و چگونگی انتخاب آنها دارد (ذوقی
و همکاران .) 316 :2987 ،معیارهای مورد استفاده در این مطالعه با توجه به منطقة مورد نظر ،مطالعات پیشین و
دردسترسبودن دادههای مورد نیاز است .در ادامه ،معیارهای انتخابی و دلیل انتخاب آنها آمده است:


( )C1تابش افقی گلوبال ( :)GHIدر مبحث تابش خورشیدی GHI ،مجموع تابش نرمال مستقیم ( ،)DNIتابش
پراکندهشدة افقی ( )DHIو تابش بازتابشده از زمین است DNI .میزان نور خورشید مستقیم است؛ درحالیکه
DHI

مؤلفة تابش پراکنششده توسط ابرها و دیگر اشیاء در اتمسفر است .ضمناً میتوان میزان تابش

بازتابشده از سطح زمین را در مقایسه با دیگر مؤلفهها ناچیز درنظر گرفت (القرنی و آتشی.)8222 :2987 ،


( )C2تولید الکتریسیته فتوولتائیک پتانسیل ( :)PVOUTنقشههای

PVOUT

استفادهشده در این پژوهش،

برآوردی از پتانسیل تولید برق فتوولتائیکی را فراهم میکنند .این معیار میانگین بلندمدت از پتانسیل تولید
الکتریسیته را برای یک مزرعة خورشیدی متصل به شبکه نشان میدهد .برای محاسبة مقادیر این معیار ،تابش
خورشیدی ،دمای هوا و توپوگرافی زمین درنظر گرفته میشود (برای توضیحات بیشتر رجوع شود به:
.)https://solargis.com/maps-and-gis-data/tech-specs/

مکانهایمناسببرایمزارعخورشیدیبااستفادهازسیستماطالعات…
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( )C3ارتفاع :ارتفاع عاملی مؤثر برای مکانهای صنعتی است .ارتفاع منطقه از سطح دریا ،با ضخامت اتمسفر
نسبت عکس دارد .هرچه اتمسفر ضخیمتر باشد ،غلظت عوامل جذب یا بازتاب افزایش مییابد .از آنجا که مواد
درشتتر در طبقات پایینی جای گرفتهاند ،اتمسفر در باالی کوهها رقیقتر است؛ بنابراین نواحی مرتفع پتانسیل
بیشتری را بهدلیل دریافت انرژی بیشتر دارند (ذوقی و همکاران ،)316 :2987 ،اما هر چه ارتفاع منطقه افزایش
یابد ،هزینه و سختی انتقال زیرساختها و نیروی کار بیشتر میَشود.



( ) C4شیب :شیب منطقه نیز از عوامل مهم در انتخاب مکان بهینه برای مزارع خورشیدی است .با افزایش
شیب ،پتانسیل زمین برای استفادة صنعتی کاهش مییابد (کمالی و همکاران2989 ،؛ بونروماکائف و مورایاما،
 .)263 :2988مناطق مسطح یا دامنههای دارای شیب کم در مقایسه با مناطق دارای شیب زیاد ،هزینههای
ساختوساز کمتری را طلب میکنند؛ بنابراین زمینهای صاف برای مزارع خورشیدی بزرگمقیاس ضروری
است ،اما زمینهایی با شیب باال بهدلیل امکانپذیری اقتصادی پایین برای چنین پروژههای چندان مفید نیستند.



( )C5جهت شیب :شیبهای جنوبی در مقایسه با شیبهای شمالی انرژی بیشتری را دریافت میکنند؛ بنابراین
شیب جنوبی جهتی ایدهآل برای مکانهای مزرعة خورشیدی است (طهری و همکاران8926 :2982 ،؛ القرنی و
آتشی.)8222 :2987 ،



( )C6ساعات آفتابی :این معیار بهطور مستقیم با ساعت کارکرد پنلهای خورشیدی ارتباط دارد و هر چه میزان
آن بیشتر باشد ،نشاندهندة این است که پنلهای خورشیدی نصبشده بیشتر در مقابل نور خورشید قرار
گرفتهاند .همچنین هرچه ساعات آفتابی یک منطقه بیشتر باشد ،مؤید آن است که منطقه روزهای ابری کمتری
را داشته و تناسب بیشتری برای استقرار نیروگاه خورشیدی دارد.



( )C7رطوبت نسبی :بخار آب و دیاکسیدکربن مهمترین جذبکنندههای انرژی خورشیدی هستند .نواحیای با
رطوبت باال بهدلیل جذب انرژی خورشیدی با طول موجهای کوتاه بهوسیلة بخار آب مستعد استفاده از انرژی
خورشیدی نیستند (ذوقی و همکاران .)316 :2987 ،همچنین وجود رطوبت میتواند در عملکرد پنلها اختالل
ایجاد کند.



( ) C8فاصله از شهرها :با توجه به اینکه یکی از اهداف استقرار مزارع خورشیدی تأمین برق مورد نیاز ساکنان
شهرهاست ،این مزارع باید در نزدیکی نواحی شهری احداث شوند .هرچه فاصله از مزرعة خورشیدی به نواحی
شهری کمتر باشد ،هزینههای اقتصادی برای انتقال انرژی و همچنین اتالف انرژی کاهش مییابد.



( )C9فاصله از راههای اصلی :فاصله از راههای اصلی باید به میزان مطلوبی کم باشد .هرچقدر فاصله از راههای
اصلی کم باشد ،هزینه هایی مانند انتقال مواد مورد نیاز برای ساخت نیروگاه خورشیدی و هزینة انتقال نیروی
کار کاهش مییابد (سبزیپرور و شتایی.)663 :2997 ،

محدودیتهایانتخابمکانمناسب 


در برخی مناطق بهدلیل محدودیتهای قانونی یا جنبههای مهندسی و زیستمحیطی ،امکان استقرار مزارع خورشیدی
وجود ندارد .در این پژوهش با توجه به منطقة مورد مطالعه و مطالعات پیشین بعضی مناطق بهعنوان الیة محدودیت
درنظر گرفته شدهاند که در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود:


مناطق شهری :بهدلیل برخی قوانین شهرداریها و پیشبینی رشد شهرها در آینده ،احداث مزارع خورشیدی در
فاصلهای بسیار نزدیک به شهرها امکانپذیر نیست.
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مناطق حفاظتشده :مناطق حفاظتشده یا پارکهای ملی ،همچنین مناطق شکارممنوع از مواردی هستند که
معموالً قانون اجازة دخل و تصرف در آنها را نمیدهد؛ بنابراین در این پژوهش از موارد محدودیت محسوب
میَشوند.



گسلهای فعال :گسلهای فعال از مواردی هستند که احداث تسهیالتی مانند نیروگاههای خورشیدی یا بادی
در آنها از نظر ایمنی صحیح نیست؛ بنابراین محل احداث نیروگاههای خورشیدی باید فاصلة مناسبی با
گسلهای فعال داشته باشند.

بحثویافتهها

تولیدالیههایمعیار


الیههای مربوط به معیارهای  GHIو  PVOUTبرای کل ایران از سایت  www.solargis.comدانلود شد .سپس این
الیهها در نرمافزار  Arc GIS 10.3استان آذربایجان شرقی بهعنوان منطقة مورد مطالعه در این پژوهش استخراج شدند.
الیة ارتفاعی منطقه با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی )DEM( 8سنجندة
مربوط به شیب و جهت شیب منطقه نیز با استفاده از

DEM

ASTER

منطقه و در نرمافزار

ایجاد شد .همچنین تولید الیههای
Arcgis 10.3

صورت گرفت .مقادیر

مربوط به معیارهای اقلیمی ،یعنی ساعات آفتابی ساالنه و میانگین رطوبت نسبی از سایت هواشناسی استان آذربایجان
شرقی برای  86شهر دانلود شد .سپس مقداردهی برای کل پهنة مورد مطالعه با استفاده از درونیابی به روش وزندهی با
معکوس فاصله )IDW( 2صورت گرفت .الیههای فاصله از شهر و فاصله از جادههای اصلی نیز با استفاده از ابزار
 Euclidean distanceدر نرمافزار  Arc GIS10.3 10.3تولید شدند .همچنین اندازة پیکسل همة الیهها با اندازة پیکسل
مدل ارتفاعی رقومی ( )DEMمنطقه تطبیق داده شد.
سازیالیهها 


نرمال

از آنجا که معیارهای مورد استفاده در این پژوهش واحدهای متفاوتی دارند و هریک از آنها با برد متفاوتی از اعداد همراه
هستند ،باید برای استفاده در تصمیمگیریهای چندمعیاره آنها را نرمال کنیم .به عبارت دیگر ،رسترهای ورودی باید به
مقیاس صفر تا  8استاندارد شوند .نرمالسازی 9دادهها با توجه به ماهیت آنها با معادالت متفاوتی انجام شده است .برای
نرمالکردن معیارهای  ،PVOUT ،GHIساعات آفتابی و از رابطة  9استفاده شد .برای معیار ارتفاع و شیب نیز از تابع
( Smallرابطة  )6در نرمافزار  Arc GISاستفاده شد .برای نرمالکردن معیار ارتفاع ،مقادیر باالی  2هزار متر و در معیار
شیب ،شیبهای بیشتر از  89درجه به مقدار صفر نرمال شدند .برای معیار رطوبت نسبی ،فاصله از شهر و فاصله از
جادههای اصلی از رابطة  2استفاده شد .در معیار فاصله از شهر فواصل بیش از  29کیلومتر و در معیار فاصله از جاده
مقادیر بیش از  89کیلومتر به مقدار صفر نرمالسازی شدند.
()8
()2

x  min
max  min
1
s

x
1 
 m

μ  x 
μ  x 

1. DEM: Digital Elevation Model
2. Inverse Distance Weighting
3. Normalization
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max  x
max  min

()9
در رابطههای فوق ،مقدار معیار،

μ  x 

نقطة میانی و گستره هستند.

وزندهیمعیارها 


برای تعیین وزنها و اهمیت نسبی معیارها ،یک ماتریس مقایسة زوجی تشکیل شد .با توجه به جدول  2نیز مقایسههای
زوجی صورت گرفت .جدول  9نتیجة نهایی این مقایسهها را نشان میدهد.
.ماتریسمقایسههایزوجیمعیارها

جدول3

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

()8 ،8 ،8
()8 ،2 ،9
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()9/22 ،9/99 ،9/2
()9/22 ،9/99 ،9/2
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8

()9/99 ،9/2 ،8
()8 ،8 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()9/2 ،9/22 ،9/99
()9/2 ،9/22 ،9/99
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8

()8 ،2 ،9
()8 ،2 ،9
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8

()8 ،2 ،9
()2 ،9 ،6
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8

()8 ،2 ،9
()2 ،9 ،6
()8 ،2 ،9
()8 ،2 ،9
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8

()2 ،9 ،6
()6 ،2 ،6
()8 ،2 ،9
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،2 ،9
()8 ،2 ،9
()8 ،2 ،9

()2 ،9 ،6
()6 ،2 ،6
()8 ،2 ،9
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،2 ،9
()8 ،2 ،9

()8 ،2 ،9
()8 ،2 ،9
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8

()8 ،2 ،9
()8 ،2 ،9
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()9/99 ،9/2 ،8
()8 ،8 ،8
()8 ،8 ،8

مقدار  CRبرای جدول مقایسههای زوجی  9/962است که چون کمتر از  9/8است نشان میدهد مقایسههای زوجی
با یکدیگر سازگاری دارند.
در جدول  ،6وزنهای بهدستآمده برای معیارهای نهگانه آمده است .نحوة بهدستآوردن وزنها بهطور مفصل در
مقالة لئو و وانگ ( )8332آمده است .براساس جدول  6معیار  PVOUTو  GHIبیشترین وزن و ساعات آفتابی و رطوبت
نسبی کمترین وزن را دارند.
جدول.7وزنمعیارها
معیار

وزنمعیار

C1

9/8768

C2

9/2686

C3

9/8916

C4

9/9162

C5

9/9631

C6

9/9266

C7

9/9791

C8

9/9369

C9

9/9369

مجموع

5
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شکل.7نقشةمعیارها

گذاریالیههایمعیار 

ترکیبوروی 
هم


پس از نرمالسازی الیهها و محاسبة وزنهای معیارها ،با استفاده از ابزار

Raster Calculator

نقشة اولیه تناسب ایجاد

شد .کمترین میزان تناسب  9/9621و بیشترین میزان تناسب  9/19بهدست آمد .مناطق کوهستانی استان و جنگلهای
ارسباران کمترین تناسب را از دیگر مناطق دارند .همچنین بیشترین تناسب به کریدور تبریز ،میاندوآب و شهرهای اطراف
آن تعلق دارد .در حالت کلی ،مناطق غرب استان برای نصب و استقرار مزارع خورشیدی مطلوبیت بیشتری از مناطق شرق
دارند .درنهایت مقادیر تناسب اراضی به چهار دستة تناسب ضعیف (مقادیر بین  9/96تا  ،)9/6تناسب متوسط (مقادیر بین
 9/6تا  ،)9/2تناسب خوب (مقادیر بین  9/2تا  )9/6و تناسب عالی (مقادیر بیش از  )9/6تقسیم شد .مساحت هریک از
چهار دستة فوق در جدول  2آمده است.
جدول.1نتایجاولیةتناسباراضی 
درجةتناسب

مساحت

درصد

تناسب ضعیف

8691969/66

92/86

تناسب متوسط

8291919/26

99/62

تناسب خوب

8921679/87

29/86

تناسب عالی

963867/66

91/97

مجموع

6276918/12

899
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شکل.3نقشةاولیهتناسباراضی

تولیدالیةمحدودیتها


بهمنظور شناسایی بهتر مناطق مطلوب برای استقرار نیروگاههای خورشیدی الزم است مناطق حفاظتشده ،مناطق نزدیک
به گسلهای فعال و مناطق نزدیک به نواحی مسکونی از نقشة تناسب اولیة بهدستآمده از ترکیب معیارها حذف شوند.
مناطق حفاظتشده به همراه یک بافر هزار متری ،مناطق شهری به همراه یک بافر  2هزار متری و خطوط گسلهای
فعال به همراه یک بافر  9هزار متری الیة محدودیت را تشکیل میدهند .برای بهدستآوردن الیة نهایی تناسب اراضی،
از عملگر بولین 8استفاده شد؛ یعنی مقادیری که بهعنوان مناطق دارای محدودیت شناخته شدهاند ،مقدار صفر و دیگر
مناطق مقدار  8میگیرند .از ضرب این الیه در نقشة بهدستآمده از ترکیب الیههای معیار ،الیة نهایی تناسب اراضی
(شکل  )6برای استقرار نیروگاههای خورشیدی حاصل میشود.

.دیاگرامتولیدالیةمحدودیتها

شکل7

با توجه به الیة محدودیت (شکل  )2حدود  29درصد از مساحت کل منطقة مطالعه را مناطقی تشکیل میدهند که
بهعنوان محدودیت تعریف شدهاند 19 .درصد مناطق استان نیز قابلیت اولیه را برای استقرار نیروگاههای خورشیدی دارند
شکل  6نقشة نهایی تناسب اراضی منطقة مطالعه را برای استفاده از انرژی خورشیدی نشان میدهد .با توجه به شکل ،6
1. Boolean Operator
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مناطق شمالی ،شمال شرقی و جنوبی استان بهدلیل دریافت کم انرژی خورشیدی ،دوری از مناطق مسکونی ،رطوبت باال
و مناطق حفاظتشده تناسب بسیار کمی برای استقرار نیروگاههای خورشیدی دارند ،اما در نواحی غربی و جنوب غربی
استان ،تناسب باالیی برای استفاده از انرژی خورشیدی در این مناطق وجود دارد .دلیل عمدة این امر دریافت باالی انرژی
خورشیدی ،وجود شهرهای متعدد ،نزدیکی به جادههای اصلی و ارتفاع مناسب است .همچنین مناطق محدودی در جنوب
شرقی استان تناسب بسیاری برای استقرار مزارع خورشیدی دارند .مساحت اراضی با درجات تناسب متفاوت ،پس از حذف
مناطق دارای محدودیت از نقشة تناسب اراضی در جدول  6آمده است.
با مقایسة جدول  2و  ،6پس از درنظرگرفتن محدودیتها ،مساحت اراضی با درجة تناسب ضعیف  82/69درصد
افزایش یافته است؛ درحالیکه مساحت اراضی با درجة تناسب متوسط ،خوب و ضعیف ،بهترتیب  6/19 ،6/22و 8/67
درصد کاهش یافته است.

شدهوخطوطگسلهایفعال)


صورتباینری(شاملمناطقشهری،مناطقحفاظت
.نقشةمحدودیتهابه

شکل1

منطقةموردمطالعهپسازدرنظرگرفتنمحدودیتها 

جدول.6درجةتناسباراضی
درجةتناسب

مساحت

درصد

تناسب ضعیف

2836331/16

67/33

تناسب متوسط

8293729/69

27/89

تناسب خوب

197219/63

81/98

تناسب عالی

32992971

96/69

مجموع

6276918/3

899
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شکل.6نقشةنهاییتناسباراضی

تحلیلحساسیتنتایج Fuzzy AHP

هدف اصلی تحلیل حساسیت ،ارزیابی میزان تأثیر یک متغیر بر خروجی مدل کلی با دستکاری متغیرهاست (واینبریک و
کرسویک .)923 :2999 ،هنگامی که با عدم قطعیت مواجه هستیم ،این تحلیل روی یک یا چند پارامتر امری ضروری است
(قهرمان و همکاران .)8699 :2993 ،برای تحلیل حساسیت سناریوهای مختلفی از تغییر وزن معیارها و نتیجة کلی آنها بر
میزان تناسب اراضی اعمال شد .در ابتدا برای همة معیارها وزن یکسانی درنظر گرفته شد تا اهمیت نسبی معیارها نادیده گرفته
شود .در سناریوی بعدی  29درصد وزن به معیارهای مربوط به شکل زمین (ارتفاع ،شیب و جهت شیب) داده (هر معیار 86/66
درصد) و وزن بقیة معیارها یکسان درنظر گرفته شد .در سناریوی آخر نیز معیار  GHIو  PVOUTوزن  29درصد گرفتند و برای
 7معیار دیگر وزن یکسان تخصیص داده شد (در همة سناریوها مجموع وزن معیارها  899درصد است).
جدول.4درجةتناسباراضیبادرنظرگرفتنسناریوهایمختلفتحلیلحساسیت
درجةتناسب

مساحت 
(سناریویاول)

درصد

مساحت 
(سناریویدوم)

درصد

مساحت 
(سناریویسوم)

درصد

تناسب ضعیف

2896839/72

66/79

2673626/19

21/21

8996669/18

23/81

تناسب متوسط

8929998/73

22/36

327991/98

29/32

216869/32

82/18

تناسب خوب

122676/66

81/99

219366/2

82/79

8972991/66

29/66

تناسب عالی

266199/3

82/96

926998/92

97/19

8218963/69

96/27

مجموع

6279792/12

899

6279792/12

899

6279792/12

899
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با توجه به جدول  6و  7و شکل  ،7اگر وزن همة معیارها برابر باشد ،بهدلیل افزایش وزن معیارهای فاصله از شهرها و
فاصله از راههای اصلی ،مساحت اراضی با درجة تناسب خوب و عالی در نزدیکی جادههای اصلی و شهرها افزایش پیدا
میکند .بهطورکلی در این حالت سهم اراضی با درجة تناسب عالی افزایش مییابد و اراضی با درجة تناسب ضعیف و
متوسط کم میشود .همچنین سهم اراضی با درجة تناسب خوب تغییر چندانی نمیکند .در سناریوی دوم ،با توجه به اینکه
وزن معیارهای ارتفاع ،شیب و جهت شیب افزایش مییابد ،میزان تناسب اراضی برای استقرار نیروگاههای خورشیدی در
ارتفاعات و شیبهای شمالی کاهش قابلتوجهی مییابند .در این سناریو نیز در حالت کلی سهم اراضی با درجة تناسب
ضعیف در مقایسه با نتایج بهدستآمده از روش  AHPافزایش پیدا میکند و درصد اراضی با درجة تناسب متوسط و خوب
کاهش مییابد .نکتة مهم در این سناریو افزایش  8/2درصدی اراضی با تناسب عالی است .در سناریوی آخر ،با توجه به
افزایش وزن معیارهای  GHIو  ،PVOUTهرکدام بهترتیب به میزان  97/93درصد و  9/16درصد ،سهم اراضی با درجة
تناسب عالی بهویژه در نواحی غربی استان که این دو معیار مقادیر باالیی دارند ،افزایش چشمگیری پیدا میکند .همچنین
در این سناریو درصد اراضی با درجة تناسب ضعیف و متوسط بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد.

.وزنهایبرابر.3،وزنبیشتربرایمعیارهایشکل

دستآمدهاز7 ،AHP


هایبه

.وزن
شکل.4نقشةتناسباراضیمنطقه5،
زمین.7،وزنبیشتربرایمعیارهایGHIو PVOUT
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نتیجهگیری 

در این پژوهش با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیریهای چندمعیاره و سیستم اطالعات جغرافیایی به مکانیابی
نیروگاههای خورشیدی در منطقهای کوهستانی پرداخته شد .برای یافتن مناسبترین مکان از  3معیار مختلف و برای
تعیین اهمیت نسبی معیارها از روش

Fuzzy AHP

استفاده شد .براساس نتایج روش

AHP

 ،Fuzzyمعیار

PVOUT

بیشترین اهمیت نسبی و معیار ساعات آفتابی کمترین اهمیت نسبی را دارند .پس از رویهمگذاری الیههای معیارها در
نرمافزار  Arc GIS 10.3مشخص شد مناطق جنگلی و کوهستانی منطقه بهدلیل برخوردارنبودن از تابش کافی و دوربودن
از مراکز شهری و جادههای اصلی برای استقرار نیروگاههای خورشیدی مناسب نیستند ،اما مناطق غربی استان بهدلیل
قرارگرفتن در زمینهای هموار ،دریافت کافی انرژی خورشید و نزدیکی به جادههای اصلی و نقاط شهری از تناسب خوبی
برای نصب نیروگاههای خورشیدی برخوردارند .برای دقیقترکردن نتایج بهدستآمده و حذف مکانهایی که امکانپذیری
اولیه را برای استفاده از انرژی خورشیدی ندارند ،محدودیتهایی تعریف شد .این محدودیتها شامل مناطق حفاظتشده،
مناطق مجاور شهرها و مناطق نزدیک به گسلهای فعال است .پس از حذف این مناطق از نقشة بهدستآمده از ترکیب و
رویهمگذاری الیههای معیار ،نقشة نهایی تناسب اراضی حاصل شد که نشان میدهد  6/96درصد از اراضی استان از
درجة تناسب عالی برای استقرار نیروگاههای خورشیدی برخوردارند .همچنین برای ارزیابی نتایج بهدستآمده از روش
 ،AHPتحلیل حساسیت وزنها انجام شد .نتایج این تحلیلها نشان میدهد ،معیارهای

PVOUT

و

GHI

مربوط به شکل زمین اهمیت بسیاری در تعیین مناطق مستعد برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی دارند.


و معیارهای
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