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مقدمه 
توسعة پایدار و شکوفایی یک جامعه در گرو تأمین انرژی است (آمر و دایم .)420 :2010 ،امروزه بیش از  80درصد
تقاضای انرژی اولیة جهانی را سوختهای فسیلی (زغال سنگ ،نفت ،و گاز طبیعی) تأمین میکنند (کایسر و همکاران،
 .)489 :2013از آنجا که منابع سوختهای فسیلی محدود است و در آینده به اتمام خواهد رسید ،پیشبینی میشود ،با
توجه به این محدودیت ،قیمت آن در آینده با افزایش مواجه خواهد شد .از سویی دیگر ،طبق گزارشهای سارمان ملل و
بانک جهانی بیش از  55درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و این روند رو به افزایش هاست (سازمان ملل،
2018؛ بانک جهانی .)2020 ،به موازات افزایش جمعیت شهرنشین جهان ،نیاز به تأمین انرژی نیز افزایش مییابد (برینک
و مارکس .)67 :2013 ،سوختهای فسیلی تأثیرات منفی انکارناپذیری در محیط زیست و سالمتی انسانها و دیگر
جانداران روی زمین دارد .از جملة این تأثیرات منفی میتوان به آلودگی هوا ،آب ،و خاک اشاره کرد (اویان.)11 :2013 ،
جنبههای منفی منابع انرژی سنتی تصمیمگیران و مدیران حوزة صنعت و انرژی را بر آن داشته تا به فکر استفاده از منابع
انرژیهای تجدیدپذیر ،1بهعنوان یک جایگزین پاک برای سوختهای فسیلی ،باشند (ذوقی و همکاران.)986 :2017 ،
در کنار سازگاری با محیط زیست ،عدم محدودیت و اتمامپذیری آنها و همچنین قابلیت دسترسی گسترده از مزیتهای
 نویسندة مسئول ،تلفن09123246087:

Email:argany@ut.ac.ir
)1. Renewable Energy (RE
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اصلی این منابع بهشمار میرود .از جمله منابع انرژی تجدیدپذیر میتوان به انرژی خورشیدی ،انرژی باد ،و سوخت زیستی
اشاره کرد (اویان11 :2013 ،؛ وانگ و همکاران .)596 :2019 ،خورشید اصلیترین و قدرتمندترین منبع انرژی ماست و
انرژی خورشیدی یک انرژی رایگان و همیشگی محسوب میشود .از این انرژی میتوان برای تولید الکتریسیته ،ایجاد
روشنایی ،سرمایش و گرمایش ساختمانها و گسترة بزرگی از فرایندهای صنعتی استفاده کرد (اویان .)11 :2013 ،انرژی
خورشیدی از طریق استفاده از صفحات فتوولتائیکی قابل بهرهبرداری است .به این صورت که با استفاده از فناوری
فتوولتائیک میتوان تابش خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد (یوسفی و همکاران .)1648 :2018 ،یکی از
مهمترین جنبهها در استفاده از انرژی خورشیدی یافتن مکانهای بهینه برای استقرار صفحات خورشیدی است (وانگ و
همکاران .)596 :2019 ،در فرایند یافتن بهینهترین مکان(های) ممکن برای نصب این صفحات باید وجوه گستردهای از
معیارهای تأثیرگذار محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و فنی بررسی شود (عساکره و همکاران .)155 :2017 ،این بررسیها،
بهکارگیری تحلیلهای مکانی 1و چندمعیاره را ضروری میکند (یوسفی و همکاران .)1648 :2018 ،تحلیلهای مکانی در
بستر سیستم اطالعات جغرافیایی 2انجام میپذیرد و تحلیلهای چندمعیاره نیز با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیریهای
چندمعیاره 3میسر است .تلفیق  GISو  MCDMمیتواند در یافتن مکانهای مناسب برای استقرار نیروگاههای خورشیدی
بسیار مفید باشد (سانچز لوزانو و همکاران .)387 :2016 ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و روش بهترین -بدترین نمونهای از
این تکنیکهاست .در کنار روشهای مدلمبنا ،از روشهای دادهمبنایی مانند روشهای هوش مصنوعی نیز برای حل
مسائل مربوط به تحلیلهای مکانی نظیر مکانیابی استفاده میشود .مدلهای شبکة عصبی مصنوعی 4از سیستم عصبی
بیولوژیکی الهام گرفتهاند که قابلیت یادگیری ،ذخیره سازی ،و فراخوانی اطالعات را بر پایة یک مجموعه دادة مشخص
دارند .شبکة عصبی مصنوعی یک تکنیک مدلسازی عددی است که برای پیشبینی تابش خورشیدی در مناطق مختلف
جهان اعمال شده است (فاداره.)1410 :2008 ،
پژوهشگران بسیاری با استفاده از روشهای مختلف

MCDM

در بستر

GIS

به امکانسنجی نصب پنلهای

خورشیدی در مناطق مختلف پرداختهاند (علی و همکاران2017 ،؛ یوشچنکو و همکاران2018 ،؛ ژو و همکاران2020 ،؛
قوس و همکاران 2020؛ سون و همکاران2020 ،؛ حبیب و همکاران2020 ،؛ ردیسکه و همکاران 2020؛ زامبرانو -آسانزا
و همکاران 2021؛ ترجان و همکاران2021 ،؛ سوارد و همکاران 2021؛ ساراسوات و همکاران .)2021 ،وانگ و همکاران
( )2014در طی پژوهشی به ارائة یک رویکرد برای پشیتبانی برنامهریزی مکانی انرژیهای تجدیدپذیر در یک سطح
منطقهای پرداختند .رویکرد پیشنهادشدة آنان ترکیبی از گامهای متوالی شامل برآورد مصرف انرژی اولیه ،برآورد پتانسیل
انرژی تجدیدپذیر ،تحلیل خودکفایی انرژی ،و آمادهسازی نقشههای ترکیبی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بود.
نتایج بهدستآمده میتواند از تصمیمگیری در زمینة برنامهریزی انرژی تجدیدپذیر منطقهای با فراهمکردن اطالعات در
مورد پتانسیلهای منطقهای و محدودیتهای مربوط به سهامداران مختلف انرژی پشتیبانی کند .این موضوع میتواند به
ایجاد چشمانداز توسعة انرژی کمک کند و توسعة انرژی منطقهای را به سمت پایداری سوق دهد .سوالنجی و همکاران
( )2019با استفاده از روش تلفیقی دلفی ،AHP-منابع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر در پاکستان را تجزیه و تحلیل
کردند .نتایج حاصل از این مطالعه انرژی باد را مقرونبهصرفهترین منبع  REبرای تولید برق نشان میدهد و به دنبال آن
1. Spatial Analysis
)2. Geographical Information System (GIS
)3. Multi Criteria Decision Making (MCDM
)4. Artificial Neural Network (ANN
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انرژی آبی ،خورشیدی ،زیستتوده ،و انرژی زمین گرمایی .آنالیز حساسیت نتایج مدل تصمیمگیری نشان میدهد که
نتایج این مطالعه معنیدار ،قابل اعتماد ،و قوی است و بینشهای مهمی در رابطه با اولویتبندی منابع  REبرای تولید
برق ارائه میدهد و میتواند برای اتخاذ تصمیمات سیاستی نسبت به برنامهریزی انرژی پایدار در پاکستان استفاده شود.
یئو و یی ( )2014با استفاده از جی آی اس محیط زیستی ( ،)E-GISپایگاه داده ،و شبکة عصبی مصنوعی مدلی برای
نیروگاههای تأمین انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر ارائه دادند .این مدل به روش فنی بررسی پتانسیل مناسببودن
کارخانههای تأمین انرژی شهری و انرژی تجدیدپذیر در منطقه میپردازد .کاربردپذیری این مدل با اعمال آن برای یک
شهر برنامهریزیشده در کرة جنوبی ،جایی که برنامهریزی شهری در حال اجراست ،بررسی میشود .یوسفی و همکاران
( )2018یک مدل منطق فازی را برای مکانیابی نیروگاههای خورشیدی در استان مرکزی بهکار گرفتند .در این پژوهش
از قابلیتهای  GISبرای تحلیلهای مکانی و بصریسازی نتایج تحقیق استفاده شد .با استفاده از منطق بولین و تعیین
طیف وسیعی از معیارهای انتخاب ،مناطق مناسب برای نصب نیروگاههای خورشیدی با استفاده از توابع فازی مشخص
شد .الیههای رستر ایج ادشده با منطق بولین و فازی برای شناسایی مناطق مستعد جهت استقرار نیروگاه خورشیدی ادغام
شد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،برخی مناطق در مجاورت شهرهای محالت و زرندینه برای استفاده از انرژی خورشیدی
مناسب است .این تحقیق همچنین روش ترکیبی بهکاررفته را بهعنوان یک روش انتخاب سایت مناسب برای نیروگاههای
خورشیدی تأیید میکند .فاداره ( )2008در یک مطالعه مدلی بر اساس شبکة عصبی مصنوعی برای پیشبینی پتانسیل
انرژی خورشیدی در نیجریه توسعه داد .در این پژوهش شبکة عصبی پیشخور پسانتشار چندالیه با استفاده از جعبه ابزار
تعبیهشده در نرمافزار متلب طراحی شد .دادههای جغرافیایی و هواشناسی بهعنوان دادة ورودی و شدت تابش خورشیدی
بهعنوان تارگت به شبکه داده شد .نتایج نشان میدهد ضریب همبستگی بین پیشبینیهای

ANN

و میانگین شدت

ماهانة تابش خورشیدی جهانی برای دادههای تمرینی و تست باالتر از  90درصد است .بنابراین ،میتوان با قابلیت
اطمینان باالیی از مدل برای ارزیابی تابش خورشیدی در مکانهایی که دادههای تابش خورشیدی در دسترس نیست
استفاده کرد .نگارندگان در مطالعة حاضر با استفاده از دادههای اقلیمی ،اوروگرافی و اقتصادی ،و تلفیق تکنیکهای
 MCDMو  ANNقصد دارند مکانهای مناسب برای استقرار نیروگاه خورشیدی در استان آذربایجان شرقی را شناسایی
کنند.

موادوروشﻫﺎ 

منطقةموردمطﺎلﻌه 

منطقة مورد مطالعه در این پژوهش استان آذربایجان شرقی در شمال غرب کشور ایران است .این استان در عرض
جغرافیایی  45˚36شمالی تا  26˚39شمالی و طول جغرافیایی  5˚45شرقی تا  22˚48شرقی قرار گرفته است.
مساحت این استان معادل  45،650کیلومتر مربع و جمعیت آن در حدود  3،909،000نفر (سال  )1395است (مرکز آمار
ایران) .استان آذربایجان شرقی دارای آب و هوایی سرد و خشک در زمستان است و در حالت کلی منطقهای کوهستانی
محسوب میشود که حدود  40درصد از سطح آن را کوهستان 28/2 ،درصد را تپهماهورها ،و  31/8درصد را زمینهای
هموار (دشتها و جلگههای میانکوهی) فراگرفتهاند .میانگین بارش ساالنة آن بین  250تا  300میلیمتر متغیر است و
میانگین دمای روزانه نیز در بین ایستگاههای استان  6/5تا  15درجة سلیسیوس است .بر اساس دادههای این ایستگاهها،
نواحی پست درة رود ارس گرمترین و ارتفاعات دامنة شرقی سهند و دامنههای غربی بزقوش سردترین مناطق استان
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محسوب میشوند .میزان نزوالت جوی در استان بهطور متوسط از  250الی  600میلیمتر 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 سال :1396
.)37

ﺷکل .1منطقةموردمطﺎلﻌه

روشبهتﺮین-بدتﺮین 
روش بهترین -بدترین یکی از بهروزترین روشهایی است که در زمینة تصمیمگیریهای چندمعیاره برای تخصیص
اهمیت به معیارهای تصمیمگیری بهکار میرود (محمودی و همکاران .)10261 :2019 ،این روش را رضایی ()2015
توسعه داده است .در این روشِ اولویتبندی ،متخصص نخست بهترین و بدترین معیار را بسته به هدف خود انتخاب
میکند و بقیة معیارها را نسبت به این دو معیار امتیاز میدهد .در مسائلی که با تعداد معیارهای باال سروکار دارند روش
بهترین -بدترین میتواند بهعنوان جایگزینی مناسب برای روش  AHPبهکار رود.
1

در ادامه نحوة تعیین اهمیت نسبی معیارها با یکدیگر و محاسبة شاخص سازگاری معیارها توضیح داده میشود
(رضایی.)126 :2016 ،
پس از تعیین بهترین و بدترین معیار از بین مجموعه معیارهای درنظرگرفتهشده ،ارجحیت بهترین معیارها به
معیارهای دیگر با استفاده از اعدادی ما بین  1تا  9تعیین میشود .سپس ،ارجحیت معیارهای دیگر نسبت به بدترین معیار
نیز به همان طریق با استفاده از اعددی ما بین  1تا  9تعیین میشود .در قدم آخر وزن بهینه برای هر معیار تعیین میشود.
برای این منظور باید یک مدل کمترین بیشترین تشکیل شود (رابطة .)1
1. Consistency index
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}| 𝑊𝑗𝑎 −

رابطة()1

𝑗𝑤
𝑊𝑤

| − 𝑎𝐵𝑗 | .

𝐵𝑤
𝑗𝑤

|{ 𝑗𝑥𝑎𝑚 min

همچنین باید دو شرط زیر نیز برقرار باشد (رابطههای  2و .)3
رابطة ()2

∑𝑗 𝑤𝑗 = 1

رابطة()3

𝑤𝑗 ≥ 0 for all j

که در این رابطهها 𝐵𝑤 وزن بهترین معیار 𝑤𝑊 ،وزن بدترین معیار 𝑎𝐵𝑗 ،اولویت بهترین معیار نسبت به سایر معیارها،
و 𝑊𝑗𝑎 اولویت سایر معیارها نسبت به بدترین معیار را نشان میدهد .رابطة فوق را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد.
𝑤

𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓 𝜉 ≤ | 𝑗𝐵𝑎 | 𝑤𝐵 −

رابطة ()4

𝑗

𝑤

𝑗
𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑝𝑓 | 𝑊𝑗𝑎 |𝑤 −

رابطة()5

𝑊

∑𝑗 𝑤𝑗 = 1 ; 𝑤𝑗 ≥ 0 for all j

رابطة ()6

همچنین ،نرخ سازگاری( 1رابطة  )7برای مدل بهترین -بدترین با استفاده از شاخص سازگاری که در جدول  1آمده
است تعیین میشود .بدیهی است هر چقدر نرخ سازگاری به صفر نزدیکتر باشد نشاندهندة پایداری و سازگاری باالی
وزنهای بهدستآمده است و مقادیر باالی نرخ سازگاری نشان از این دارد که وزنهای بهدستآمده سازگاری پایینی
دارند و مقایسات ناپایدار است (رضایی.)2016 ،
.ﺷﺎخصسﺎزگﺎريبﺮايتﻌدادمﻌﯿﺎرﻫﺎيمختلف

ﺟدول1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

𝑾𝑩𝒂

5.23

4.47

3.73

3.00

2.30

1.63

1.00

0.44

0.00

ﺷﺎخصسﺎزگﺎري 

رابطة ()7

∗

𝜉

شاخص سازگاری

= نرخ سازگاری

ﺷﺒکةعصﺒﯽمصنوعﯽ 
شبکة عصبی مصنوعی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد :معماری شبکه و خصوصیات عملکردی .عبارت «معماری»
ساختار شبکه و تعداد نورونها و ارتباط داخلی آنها را مشخص میکند و عبارت «خصوصیات عملکردی» شامل
خصوصیات نورونها و ارتباط آنها ،بهطور مثال نرخ یادگیری ،وزنهای اولیه ،و مقدار مومنتوم میشود .نرخ یادگیری
نشان میدهد که در هر تکرارْ مقدار وزنها چقدر تغییر میکند .مقدار آن معموالً بین صفر و یک است .مومنتوم نشان
میدهد تغییر وزن قبلی چقدر بر تغییر وزن فعلی تأثیر میگذارد (رامبایان.)1437 :2012 ،
برای آموزش شبکة عصبی ،همیشه تعدادی داده بهعنوان دادة تمرینی برای شبکه نیاز است .از این دادهها کاربر
درصدی را برای آموزش شبکه ،درصدی را برای تست شبکه ،و درصدی را برای اعتبارسنجی شبکه تخصیص میدهد.
1. Consistency Ratio
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پس از این کار شبکه با استفاده از دادههای تمرینی شبکه را آموزش میدهد و این آموزش شبکه تا زمانی ادامه پیدا
میکند که یا میزان خطای مجاز یا به تعداد تکراری که کاربر در ابتدا تعیین کرده برسد.

ﺷکل.2ﻓﺮایندکلﯽﺷﺒکةعصﺒﯽمصنوعﯽ 

تﻌﺮیفمﻌﯿﺎرﻫﺎ 

تعیین مکان مناسب برای مزرعة نیروگاه خورشیدی به فهم کامل و صحیح از عوامل و چگونگی انتخاب آنها دارد (ذوقی
و همکاران .)986 :2017 ،معیارهای مورد استفاده در این مطالعه با توجه به منطقة مورد مطالعه ،مطالعات پیشین ،و در
دسترس بودن دادههای مورد نیاز انتخاب شده است .معیارهای انتخابی و علت انتخاب آنها در زیر شرح داده شده است:
( )C1تابش افقی گلوبال :)GHI( 1در مبحث تابش خورشیدی،
پراکندهشدة افقی ( ،)DHIو تابش بازتابشده از زمین است.

DNI

GHI

برآیند تابش نرمال مستقیم ( ،)DNIتابش

میزان نور خورشید مستقیم است؛ در حالی که

DHI

مؤلفة تابش پراکنششده توسط ابرها و دیگر اشیا در اتمسفر است .ضمناً ،میتوان میزان تابش بازتابشده از سطح زمین
را در مقایسه با دیگر مؤلفهها ناچیز درنظر گرفت (القرنی و آتشی.)1225 :2017 ،
( )C2فاصله 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 .از آنجا که عامل اقتصادی عاملی مهم و تأثیرگذار در
کشورهای در حال توسعه است ،باید به این نکته توجه داشت که هر چه فاصله از مزرعة خورشیدی به نواحی شهری
کمتر باشد هزینههای اقتصادی برای انتقال انرژی و همچنین اتالف انرژی کاهش مییابد.
( )C3فاصله از راههای اصلی :فاصله از راههای اصلی باید کامالً بهینه باشد .هر چقدر فاصله از راههای اصلی کم
باشد هزینه هایی مانند هزینة انتقال مواد مورد نیاز جهت ساخت نیروگاه خورشیدی و همچنین هزینة انتقال نیروی کار
کاهش مییابد (سبزیپرور و شتایی .)649 :2007 ،اگرچه بنا به مقررات این نزدیکی نمیتواند از حد مشخصی کمتر باشد.
( )C4ارتفاع :ارتفاع برای مکانهای صنعتی عاملی مؤثر بهشمار میرود .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 بهعلت دریافت
انرژی بیشتر پتانسیل بیشتری دارند (ذوقی و همکاران .)986 :2017 ،اما باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چه
ارتفاع منطقه افزایش یابد به موازات آن هزینه و سختی انتقال زیرساختها و نیروی کار افزایش مییابد.
)1. Global Horizontal Irradiance (GHI
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( )C5شیب :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 همکاران2010 ،؛ بونروماکائف و مورایاما.)269 :2011 ،
مناطق مسطح یا دامنههای دارای شیب کم در مقایسه با مناطق دارای شیبهای باال هزینههای ساختوساز کمتری را
طلب میکنند .بنابراین ،وجود زمینهایی با درجات شیب پایینتر برای مزارع خورشیدی بزرگمقیاس ضروری است.
( )C6جهت شیب :در نیمکرة شمال شیبهای جنوبی در مقایسه با شیبهای شمالی انرژی خورشیدی بیشتری دریافت
میکنند .بنابراین ،در کشورهایی مانند ایران شیب جنوبی جهتی ایدهآل برای مکانهای مزرعة خورشیدی است (طهری و
همکاران1354 :2015 ،؛ القرنی و آتشی.)1225 :2017 ،

( )C7میانگین بارش :بارش باران میتواند در عملکرد پنلهای خورشیدی اختالل ایجاد کند و بازدهی عملکرد آن را
کاهش دهد .همچنین ،بارش باال در یک منطقه مؤید ابرناکی منطقه نیز هست که این موضوع بر میزان تابش آفتاب و
ساعات آفتابی منطقه تأثیر مستقیم میگذارد.
( )C8ساعات آفتابی :این معیار بهطور مستقیم با ساعت کارکرد پنلهای خورشیدی در ارتباط است و هر چه میزان
آن بیشتر باشد نشاندهندة این است که پنلهای خورشیدی نصبشده بیشتر در مقابل نور خورشید قرار گرفتهاند.
همچنین ،هر چه ساعات آفتابی یک منطقه بیشتر باشد مؤید آن است که منطقه روزهای ابری کمتری را تجربه کرده و از
تناسب بیشتری برای نصب نیروگاه خورشیدی برخوردار است.

تولﯿدالیهﻫﺎيمﻌﯿﺎر

الیة مربوط به معیار  GHIاز سایت  www.solargis.comبرای کل کشور ایران دانلود شد .سپس ،در نرمافزار ArcGIS

 10.3استان آذربایجان شرقی بهعنوان منطقة مورد مطالعه در این پژوهش از آن استخراج شد .الیة ارتفاع استان با
استفاده از دادههای مدل ارتفاعی رقومی )DEM( 1سنجندة
جهت شیب منطقه نیز با استفاده از

DEM

ASTER

ایجاد شد .همچنین ،الیههای مربوط به شیب و

منطقه و در نرمافزار  ArcGIS 10.3تولید شد .مقادیر مربوط به معیارهای

اقلیمی یعنی ساعات آفتابی ساالنه و میانگین بارش ساالنه برای  14ایستگاه سینوپتیک از سایت ادارة سازمان هواشناسی
دانلود شد و سپس برای کل پهنة مورد مطالعه با استفاده از درونیابی به روش وزندهی با معکوس فاصله)IDW( 2
مقداردهی شد .الیههای فاصله از شهر و فاصله از جادههای اصلی نیز با استفاده از ابزار  Euclidean distanceدر
نرمافزار  ArcGIS10.3تولید شد .ضمناً ،با توجه به اینکه این پژوهش یک مطالعه در سطح منطقهای است ،اندازة
پیکسل همة الیهها به مقدار  250متر ریسمپل شد.

نﺮمﺎلسﺎزيالیهﻫﺎ
از آنجا که معیارهای مورد استفاده در این پژوهش دارای واحدهای متفاوتی است و همچنین هر یک از آنها برد متفاوتی
از اعداد دارند ،الزم است پیش از مقایسة آنها در قالب تصمیمگیریهای چندمعیاره ،نرمالسازی انجام بگیرد .به عبارت
دیگر ،رسترهای ورودی باید به مقیاس  0تا  1استاندارد شوند .در این پژوهش نرمالسازی 3دادهها با توجه به ماهیت هر
یک از آنها با معادالت متفاوتی (رابطههای  8تا  )10انجام پذیرفت .مقادیر معیارهای  GHIو ساعت آفتابی هر چه باالتر
1. tal ElevatioDEM: Digin Model
2. inverse distance weighting
3. normalization
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باشد مطلوبتر است .بنابراین ،برای نرمالکردن معیارهای

GHI

و ساعات آفتابی از رابطة  8استفاده شد .برای معیار

ارتفاع و شیب از تابع ( smallرابطة  )9موجود در نرمافزار  ArcGISاسفاده شد .ذکر این نکته الزم است که در نرمال
کردن معیار ارتفاع مقادیر باالی  2000متر و در معیار شیب شیبهای بیشتر از  10درجه مقدار  0گرفتند .برای معیار
میانگین بارش ،فاصله از شهر و فاصله از جادههای اصلی از رابطة  10استفاده شد .در معیار فاصله از شهر فواصل بیش از
 20کیلومتر و در معیار فاصله از جاده مقادیر بیش از  10کیلومتر و کمتر از  100متر به مقدار  0نرمال شدند.
رابطة ()8

𝑛𝑖𝑚 𝑥 −
𝑛𝑖𝑚 𝑚𝑎𝑥 −

= )𝑥(𝜇

رابطة ()9
1

𝑥
𝑠)𝑚( 1 +

رابطة ()10

= )𝑥(𝜇

𝑥𝑚𝑎𝑥−

𝑛𝑖𝑚𝜇(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥−

در معادالت باال 𝑥 مقدار معیار 𝑚 ،نقطة میانی ،و 𝑠 گستره است.

تﻫﺎيموﺟوددرانتخﺎبمکﺎنمنﺎسب 
محدودی 
در برخی مناطق به دلیل محدودیتهای قانونی یا جنبههای مهندسی و زیستمحیطی امکان استقرار مزارع خورشیدی
وجود ندارد .در این پژوهش ،با توجه به منطقة مورد مطالعه و همچنین مطالعات پیشین بعضی از مناطق بهعنوان الیة
محدودیت درنظر گرفته شده که در زیر به توضیح آنها پرداخته شده است:
رودخانهها :رودخانهها و راهآبهها یکی از عوارض طبیعیاند که استقرار نیروگاه خورشیدی در بستر و حاشیة آنها از
لحاظ ایمنی صحیح نیست .بنابراین ،در تعیین مکانهای مناسب باید بهعنوان یک محدودیت درنظر گرفته شوند.
مناطق شهری :به دلیل برخی قوانین شهرداریها و همچنین پیشبینی گسترش افقی شهرها در آینده ،احداث مزارع
خورشیدی در فاصلة خیلی نزدیک به شهرها امکانپذیر نیست.
مناطق حفاظتشده :مناطق حفاظتشده یا پارکهای ملی و همچنین مناطق شکار ممنوع جزو مواردی است که
معموالً قانون اجازة دخل و تصرف در آنها را نمیدهد .بنابراین ،در این پژوهش جزو موارد محدودیت درنظر گرفته
شدهاند.
گسلهای فعال :گسلهای فعال هم از مواردی است که احداث تسهیالتی مانند نیروگاههای خورشیدی یا بادی از
لحاظ ایمنی صحیح نیست .بنابراین ،محل احداث نیروگاههای خورشیدی باید فاصلة مناسبی با گسلهای فعال داشته
باشد.
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بحثویﺎﻓتهﻫﺎ
الیهﻫﺎي نﺮمﺎلﺷده

شکل  3حالت نرمالشدة الیههای معیارها را نشان میدهد .پیکسلهای مایل به قرمز نشاندهندة عدم مطلوبیت و
پیکسلهای مایل به سبز نشاندهندة مطلوبیت پیکسل است .با توجه به تفاوت ماهیت معیارهای درنظرگرفتهشده ،این
مطلوبیت در معیارهای مختلف میتواند با تعارض همراه باشد ،بدین صورت که یک پیکسل در معیاری دارای مطلوبیت
باال و در معیار دیگر دارای مطلوبیت ضعیف باشد .بنابراین ،باید با استفاده از یک روش وزندهی مناسب ،اولویت معیارها
را نسبت به دیگر مشخص کرد.

ﺷکل.3الیهﻫﺎيمﻌﯿﺎرنﺮمﺎلﺷده:الفتﺎحمﻌﺎدل)c(1تﺎ) c(8

وزندﻫﯽ مﻌﯿﺎرﻫﺎ 
در این پژوهش ،با توجه به مطالعات قبلی ،معیار  GHIبهعنوان بهترین معیار و معیار بارش بهعنوان بدترین معیار انتخاب
شد .برای تعیین اهمیت نسبی بهترین معیار نسبت به معیارهای دیگر و همچنین سایر معیارها نسبت به بدترین معیار دو
جدول تشکیل شد.
ﺎرﻫﺎيدیگﺮ
ﺟدول.2اولویتبهتﺮینمﻌﯿﺎرنسﺒتبهمﻌﯿ 
)C (8

)C (7

)C (6

)C (5

)C (4

)C (3

)C (2

)C (1

ﺎرﻫﺎ 
بهتﺮیننسﺒتبهدیگﺮمﻌﯿ 

4

6

5

4

5

3

2

1

)C (1

همان طور که مشخص است ،پس از معیار  GHIمعیارهای اقتصادی از جمله فاصله از شهر و فاصله از جاده ،نسبت
به دیگر معیارها ،معیارهای مهمی درنظر گرفته شدند .نکتة مهمی که باید مد نظر قرار بگیرد این است که اهمیت نسبی
معیار بهترین به بدترین در هر دو جدول باید یکسان باشد .همچنین ،اهمیت یک معیار نسبت به خودش یک درنظر
گرفته میشود.
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ﺎرﻫﺎيدیگﺮنسﺒتبهبدتﺮینمﻌﯿﺎر
ﺟدول.3اولویتمﻌﯿ 
)C (7

ﺎرﻫﺎيدیگﺮنسﺒتبهبدتﺮین 
مﻌﯿ 

6

)C (1

4

)C (2

3

)C (3

2

)C (4

3

)C (5

2

)C (6

1

)C (7

2

)C (8

پس از اولویتبندی این معیارها و با استفاده از اپلیکیشنی که توسط توسعهدهندة روش بهترین -بدترین در نرمافزار
اکسل تعبیه شده ،به محاسبة وزن نسبی معیارها اقدام شد .جدول  4وزنهای بهدستآمده برای معیارها را نشان میدهد.
ﺎرﻫﺎنسﺒتبهیکدیگﺮ
ﺟدول.4وزننسﺒﯽمﻌﯿ 
سﺎعتآﻓتﺎبﯽ 
0.0914

مﯿﺎنگﯿنبﺎرش 
0.0457

ﺟهتﺷﯿب 
0.0731

ﺷﯿب 
0.0914

ارتفﺎع 
0.0731

ﻓﺎصلهازﺟﺎده 
0.1219

ﻓﺎصلهازﺷهﺮ 
0.1829

GHI
0.3201

ﺎرﻫﺎ 
وزنمﻌﯿ 

همچنین ،نرخ سازگاری برای وزندهیهای باال مقدار  0.0457است که مقدار قابلقبولی است و نشاندهندة
سازگاری و پایداری مقایسات انجامشده است.

اﺟﺮاي ﺷﺒکة عصﺒﯽمصنوعﯽ 
برای اجرای شبکة عصبی مصنوعی 751 ،نمونة تمرینی از کل پهنة منطقة مورد مطالعه برداشت شد .سپس ،مقدار نرمال
شده برای هر نمونه در هشت معیار تعریفشده بهدست آمد و بهعنوان ورودی وارد شبکة عصبی شد .سپس ،با ضرب هر
یک از وزنهای بهدستآمده در مقادیر نرمالشده میزان تناسب اولیة هر نمونه بهدست آمد و بهعنوان تارگت تعیین شد.
در ادامه 75درصد از نمونهها برای آموزش شبکه15 ،درصد برای تست شبکه ،و 15درصد دیگر برای اعتبارسنجی شبکه
انتخاب شدند .همچنین ،در این پژوهش از الگوریتم آموزشی لونبرگ -مارکوارت برای آموزش شبکة عصبی استفاده شد
و تعداد الیههای پنهان نیز روی عدد  15تنظیم شد .برای اجرای شبکة عصبی مصنوعی از افزونة موجود در نرمافزار
متلب استفاده شد.
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ﺷکل.4تﻌدادتکﺮارآموزشﺷﺒکهوخطﺎيمﯿﺎنگﯿنمﺮبﻌﺎت 

پس از  344تکرار مقادیر خطای میانگین مربعات برای دادههای تمرینی شبکه به بهینهترین حالت خودش رسید.
همچنین ،مقدار رگرسیون بین ورودیهای شبکه و تارگتها عدد  1بهدست آمد که نشاندهندة این است که تعلیم شبکه
به بهترین نحو انجام شده است.
پس از آموزش شبکه کل دادههای پهنة مورد مطالعه وارد شبکة عصبی شد و با استفاده از دستور ) net(yمقادیر
خروجی برای آنها تعیین شد .سپس ،این دادهها به نرمافزار  arcgisمنتقل شد و با استفاده از دستور ،point to raster
الیة نهایی تولید شد.

وتﺎرگتﻫﺎ 

ﺷکل.5مقدارﻫﻤﺒستگﯽبﯿنخﺮوﺟﯽﺷﺒکةعصﺒﯽ
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شکل  6الیة نهایی تناسب اراضی برای استقرار نیروگاه خورشیدی را نشان میدهد .همان گونه که مشخص است،
مناطق شمال شرقی استان نسبت به دیگر مناطق دارای کمترین میزان مطلوبیتاند .علت عمدة این امر عبارت است از:
کمبودن میزان  GHIو همچنین ساعات آفتابی بهعنوان دو عامل مهم و تعیینکننده در این مناطق .نکتة حائز اهمیت
این است که این مناطق همان ناحیة جنگلی ارسباران را شامل میشود که مدل ایجادشده بدون اینکه ورودیای نظیر
پوشش گیاهی و کاربری اراضی داشته باشد ،با توجه به دیگر معیارها ،توانسته این مناطق را بهدرستی «فاقد مطلوبیت
الزم» شناسایی کند .همچنین ،مناطق مرتفع و مناطقی که در آنها دو عامل شیب و جهت شیب مقادیر مطلوبی را
نداشتند ،مانند کوه سهند و دامنة آن و دیگر رشتهکوههای استان ،از تناسب پایینی برای نصب نیروگاه خورشیدی
برخوردارند .اغلب مناطق مناسب برای استقرار این نیروگاهها در حاشیة شهرها و بهخصوص در قسمت غربی و جنوب
غربی و قسمتی از جنوب شرق منطقة مورد مطالعه قرار گرفتهاند که علت این امر به مقادیر مناسب معیارهای تعیینکنندة
 ،GHIفاصله از شهر و جادهها ،و ساعات آفتابی برمیگردد.

ﺷکل.6تنﺎسباولﯿةاراضﯽبهدستآمدهازﺷﺒکةعصﺒﯽ 

همچنین ،جدول  5مساحت هر یک از بازههای تناسب اراضی بهدستآمده از شبکة عصبی مصنوعی را نشان میدهد.
<0.75
92075

(واحدﻫﺎبهﻫکتﺎرﻫﺎست)

بﺎزهﻫﺎيمطلوبﯿتتﻌﺮیفﺷده
ﺟدول.5مسﺎحتﻫﺮیکاز 
0.3-0.06
0.5-0.3
0.6-0.5
0.75-0.6
763231.25

1096281

2187356.25

435618.75

بﺎزةمطلوبﯿت 
مسﺎحت 
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تولﯿدالیهﻫﺎيمحدودیت 
همان طور که گفته شد ،در برخی مناطق ساختوسازهای صنعتی ممنوع بوده یا صرفة اقتصادی ندارد .برای شناسایی
بهتر مناطق مطلوب برای استقرار نیروگاههای خورشیدی ،الزم است که مناطق حفاظتشده ،مناطق نزدیک به گسلهای
فعال ،و مناطق نزدیک به نواحی مسکونی از نقشة تناسب اراضی بهدستآمده از شبکة عصبی باید حذف شوند .این روند
در شکل  7شرح داده شده است.

ﺷکل.7ﻓلوچﺎرتتولﯿدالیةمحدودیتنهﺎیﯽ 

در این مطالعه با توجه به منطقة مورد مطالعه بستر رودخانهها به همراه یک بافر 1000متری ،مناطق حفاظتشده به
همراه یک بافر 1000متری ،مناطق شهری به همراه یک بافر 2000متری ،و همچنین خطوط گسلهای فعال به همراه
یک بافر 3000متری الیة محدودیت را تشکیل میدهند (شکل .)8

ﺷکل.8الیةمحدودیتنهﺎیﯽتولﯿدﺷده 
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برای بهدستآوردن الیة نهایی تناسب اراضی ،از عملگر بولین 1استفاده میشود .به این صورت که مقادیری که
بهعنوان مناطق دارای محدودیت شناخته شدهاند مقدار  0و دیگر مناطق مقدار  1میگیرند .همان طور که در شکل 9
مشخص است ،مناطقی که بهعنوان محدودیت شناسایی شده بودند به الیة اولیة تناسب اراضی اضافه شدهاند .برخی از
این مناطق محدودیت در مکانهایی قرار داشته که تناسب اولیة چندان مطلوبی ندارند؛ برخی دیگر اما مناطق دارای
مطلوبیت باال را دربر گرفتهاند .جدول  6مساحت هر یک از بازههای مطلوبیت را پس از اعمال محدودیتها بر نتایج اولیه
نشان میدهد .بازة  0تا  0.3بیشترین سهم از این مساحت را دارد و پس از آن بازة  0.3تا  0.5قرار میگیرد .با اعمال الیة
محدویت بر نتیجة اولیه تناسب اراضی مابقی بازهها نیز دچار کاهش در مساحت شدهاند .نکتة درخورتوجه کاهش
0.25درصدی اراضی با تناسب  0.75به باالست .بنابراین ،درنظرگرفتن محدودیتها قبل از استقرار پنلهای خورشیدی
حتی در مکانهایی با تناسب و قابلیت باال امری ضروری برای جلوگیری از هدررفتن هزینههاست.

ﺷکل.9الیةنهﺎیﯽتنﺎسباراضﯽبﺮاياستقﺮارنﯿﺮوگﺎهخورﺷﯿدي 

جدول  6مساحت هر یک از بازههای تعریفشده توسط کاربر را در الیة نهایی تناسب اراضی نشان میدهد .ذکر این
نکته ضروری است که با افزودهشدن محدودیتها ،که تناسب صفر دارند ،بازة اول از مقدار  0.0شروع میشود.
ازبﺎزهﻫﺎيتﻌﺮیفﺷدهتوسطکﺎربﺮدرالیةنهﺎیﯽتنﺎسباراضﯽ

ﺟدول.6مسﺎحتﻫﺮیک

<0.75

0.75-0.6

0.6-0.5

0.5-0.3

0.3-0.0

بﺎزةمطلوبﯿت 

69762.5

495237.5

694468.75

1460887.5

1854206.25

مسﺎحت 

نتﯿجهگﯿﺮي
انرژی از اصلیترین نیازهای بشر امروزی برای پیشبرد اهداف خود است .منابع سنتی انرژی امروزه اصلیترین منبع برای
تأمین انرژی مورد نیاز بشر است .اما این منابع معایبی از جمله اتمامپذیری و آلودهسازی محیط زیست را دارند .بنابراین،
تصمیمگیران و برنامهریزان باید این منابع انرژی را با منابعی که معیاب ذکرشده را ندارند جایگزین کنند .منابع انرژی
1. Boolean operator
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تجدیدپذیر مانند انرژی باد ،خورشید ،و بیومس میتوانند جایگزینی بالقوه برای منابع انرژی سنتی باشند .انرژی
خورشیدی یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر است .این انرژی با استفاده از صفحات خورشیدی به الکتریسیته تبدیل میشود.
اما یکی از مهمترین مواردی که باید در این مورد به آن توجه شود یافتن یک مکان بهینه برای استقرار صفحات
خورشیدی است .عوامل مهم جغرافیایی و اجتماعی -اقتصادی بر کارایی این صفحات و مقرون به صرفه بودن استفاده از
آنها تأثیرگذارند .بنابراین ،الزم است که این عوامل در کنار هم مقایسه و بررسی شوند .روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره یکی از روشهایی است که این امکان را به پژوهشگران میدهد که بتوانند معیارهای مختلف مؤثر در یک
تصمیمگیری را همزمان مقایسة ترجیحی کنند .روش بهترین -بدترین یکی از تکنیکهای تصمیمگیریهای چندمعیاره
است .این روش جدید و کارآمد است و میتواند بهصورت مؤثری اولویت معیارها بر یکدیگر را تعیین کند .در کنار روش
یادشده ،از قابلیتهای شبکههای عصبی مصنوعی نیز میتوان در حل بهینة مسائل مربوط به مکانیابی استفاده کرد ،زیرا
شبکههای عصبی مصنوعی قادر به حل بسیاری از مسائل تصمیمگیریاند .در این پژوهش با استفاده از معیارهای اقلیمی
(تابش افقی ،میانگین بارش ،و ساعات آفتابی) ،اوروگرافی (ارتفاع ،شیب ،و جهت شیب) ،و اقتصادی (فاصله از شهرهای
اصلی و راهها) در بستر

GIS

و همچنین ترکیب شبکة عصبی مصنوعی و تکنیک بهترین -بدترین بهعنوان یکی از

روشهای  MCDMبه شناسایی مکانهای مناسب برای نصب صفحات خورشیدی در استان آذربایجان شرقی پرداخته
شد .پس از انتخاب معیار  GHIو میانگین بارش بهترتیب بهعنوان بهترین و بدترین معیار و محاسبة اولویت معیارها نسبت
به همدیگر ،نتایج اولیه نشان داد که  92075هکتار از اراضی استان دارای مطلوبیت باالتر از  0.75است و  763231هکتار
نیز دارای مطلوبیت بین  0.6تا  0.75برای نصب این صفحات است .اما با توجه به این نکته که بخشهایی از هر منطقه
مانند مناطق حفاظتشده و پارکهای ملی ،مناطق نزدیک به گسلهای فعال ،شهرها و حاشیة بالفصل آنها و بستر و
حاشیة رودخانهها مناطقی هستند که از لحاظ قانونی استقرار صفحات خورشیدی در آنها امکانپذیر نیست ،به تولید الیة
باینری محدودیتـ به شرحی که در متن پژوهش آمده استـ اقدام شد .سپس ،با ضرب الیة محدودیت در الیة تناسب
اولیه ،الیة نهایی تناسب اراضی جهت استقرار نیروگاه خورشیدی بهدست آمد .نتایج بهدستآمده نشان داد که با
درنظرگرفتن محدودیتهای اعمالشده 69762 ،هکتار از زمینهای استان تناسب بیش از  0.75و  495237هکتار نیز
مطلوبیت بین  0.6تا  0.75را برای استقرار نیروگاه خورشیدی دارند ،که بهترتیب کاهش 0.25درصد و 35درصد را نسبت
نتایج اولیه نشان میدهد .در سمت دیگر مساحت اراضی با مطلوبیت کمتر از  0.3در نتایج اولیه  435618هکتار بود که
پس از اعمال الیة محدودیت مساحت این اراضی به  1854206رسید که 325درصد افزایش را نشان میدهد که این
میزان حدود 40درصد از مساحت کل استان را دربر میگیرد .در حالی که مساحت اراضی با مطلوبیت بیشتر از  ،0.75فقط
 1.5درصد مساحت کل استان و مساحت اراضی با مطلوبیت بین  0.6تا  10.8 ،0.75مساحت کل استان را شامل میشود.
استقرار صفحات خورشیدی بهطور گسترده در این زمینها میتواند باعث کاهش استفاده از سوختهای فسیلی مخصوصاً
در ساعات اوج مصرف شود .همچنین ،با تأمین برق مناطق مسکونی شهری میتواند صنایع مستقر در شهر و حومة آن را
از خطر قطعی برق در اوج مصرف دور کند .نتیجة دیگری که این پژوهش به همراه دارد قابلیت استفادة تلفیقی از
روشهای هوش مصنوعی و دادهمبنایی مثل شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای مدل مبنا مانند  MCDMاست.
همچنین ،از روند بهکاررفته در این پژوهش میتوان در دیگر مناطق کوهستانی ایران نیز استفاده کرد و نتایج قابل
اطمینانی تولید کرد.
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