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زیست داراي اثرات مخرب هاي جایگزین انرژيناپذیر و لزوم استفاده از این پژوهش با توجه به روند کاهشی منابع تجدید
هاي اقلیمی ه بر فراسنجنقاط مستعد جهت استقرار نیروگاه خورشیدي با تکی یابیمکانبندي و محیطی کمتر با هدف پهنه

ي، تعداد روزهاي ساالنه، تابش کل خورشید آفتابی هاي مجموع ساعاتنقشه در استان کرمانشاه انجام شده است. ابتدا
جموع بارندگی ساالنه مي گرد و غباري، میانگین ساالنه رطوبت نسبی، ارتفاع و ابري، تعداد روزهاي بارانی، تعداد روزها

ها انداردسازي نقشهتولید شدند. پس از است GISبه عنوان مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر میزان تابش خورشیدي در محیط 
هم تلفیق شدند و نتایج  با 9/0اي فازي از طریق دو روش ضرب فازي و گام 1تا  0هاي ارزشی در بازه و تبدیل آنها به الیه

ذهاب) از استعداد بیشتري غرب و سرپلآبادغربی و همچنین غرب استان (اسالماز این بود که مناطق جنوبی، جنوبحاکی 
خروجی  هاينقشه و تطبیقفازي گاما و فازي محصول نیروگاه خورشیدي برخوردارند. با مقایسه دو روش  احداثجهت 

اطمینان نعطاف، دقت و از ا 9/0نتیجه حاصل شد که روش گاماي فازي این هاي پارامترهاي اقلیمی، مدل با نقشهدو این از 
 متنوع برخوردار است.هاي نقشهبندي تلفیق و پهنهبیشتري جهت 

مناطق مستعد، استان کرمانشاه، نیروگاه خورشیدي، منطق فازي واژگان کلیدي:

                                                           
  23/8/1396 تاریخ پذیرش:        28/6/1396 تاریخ دریافت:  
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 مقدمه .1

ـــیله  ـــوختبخش اعظم انرژي مصـــرفی در جهان به وس ـــیلی تامین می هايس ـــود. احتراق فس ش
دهاي سولفور و نیتروژن، منواکسیدکربن و دي فسیلی باعث ورود حجم عظیمی از اکسی هايسوخت
). افزایش مســـتمر در ســـطح انتشـــار 1390ي و همکاران، گردد (اســـفندیارکربن در جو میاکســـید

هاي موثرتر اي و صــعود قیمت مواد ســوختی، نیروهاي محرکه اصــلی در پس تالشگازهاي گلخانه
ستفاده از منابع مختلف انرژي شند (هاي تجدیدپذیر میجهت ا شکالت Kenisarin, 2007با ). این م

ـــتفاده از  به اس ـــت محیطی کمتري و همچنین هاي جایگزین انرژيجهان را  که اثرات مخرب زیس
که  هایی اســت، انرژيجایگزینهاي قابلیت تجدید داشــته باشــند، ســوق داده اســت. منظور از انرژي

انرژي ، انرژي بادي، انرژي خورشـــیديگردد مانند اســـتفاده می کربن از منابع بدون آنها براي تولید
نرژي خورشــیدي یکی از مهمترین و پاکترین در این میان، ا .آبی هاينیروگاه، گرماییزمین، دریایی

یاســـت (حیدري، انواع انرژي یل قرارگیري در 1388هاي تجدیدپذیر در دن به دل ـــور ایران  ). کش
فت این انرژي دارد. براي بهرهعرض یا ـــتري جهت در یت بیش قابل پایین  برداري از این انرژي هاي 

ــیدي می هاينیروگاهخدادادي نیاز به احداث  ــد.خورش ــیديهاي پنل باش  هاينیروگاهکه در  خورش
یکی از . دنمبدل انرژي تابشی خورشید به انرژي الکتریکی می باش شوند،خورشیدي به کار گرفته می

ستفاده از انرژي خورشیدي مسایلمهمترین  ستفاده از آن می باشد که تاثیر زیادي  ،در ا تعیین محل ا
یی هاي آب و هواگیري از پتانسیللذا بهره در کارایی تجهیزات و وسایل تولید برق خورشیدي دارد.

جویی منابع انرژي داشــته باشــد. در این خصــوص، شــناســایی نواحی می تواند اثرات مثبتی در صــرفه
فعلی هاي  انرژيدر حد مناسبی بوده و بتواند جایگزین آن  درمستعد و مناسب که انرژي خورشیدي 

ـــود از اهمیت زیادي برخوردار خواهد بود. هدف  ش با  ندي پهنهو  یابیمکاناین پژوهش  نواحی ب
ستعد جهت احداث  ست. از آنجا هاينیروگاهم شده ا شاه انجام  ستان کرمان شیدي در ا که این  خور

ست، لزوم احداث  سال برخوردار ا ساعات آفتابی زیادي در طول  ستان از  شیدي  هاينیروگاها خور
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ضروري به نظر می شتر از این انرژي نو و پاك  ستفاده هرچه بی رسد. تحقیقات زیادي در مورد براي ا
مام این ها جهت اســـتفاده بهینه از انرژي خورشـــیدي صـــورت پذیرفته اســـت و در تمکانبندي پهنه

گوناگون به شناخت نواحی مستعد جهت هاي  مدلها و تحقیقات کوشش شده تا با استفاده از روش
گاهی از نقاط آهاي انجام پذیرفته در این زمینه و ها اقدام شــود. پس از مرور پژوهشاحداث نیروگاه
استفاده طق فازي در این تحقیق از مدل من تصمیم گرفته شد ،بکار برده شدههاي  مدلقوت و ضعف 

سیاري از محققان دقیقآمده از نتایج بدستزیرا  .گردد تر بوده و به واقعیت نزدیکتر این مدل به نظر ب
بندي ریاضــی ســازي و صــورتمدلاي ریاضــی براي هاي منطق فازي به عنوان نظریهمجموعه اســت.

ــیار دقت موجود در فرآیندهايابهام و عدم ــناحتی انســانی، ابزارهاي بس و مفیدي به شــمار  کارآمدش
صمیممی سی معیاره، نظریه فازي معمولهاي چندگیريرود. در تحلیل ت ترین روش براي بحث و برر
ـــت که براي برگرداندن طیف متنوع وها  قطعیتعدم ـــده اس ـــناحته ش ـــتردهش از اطالعات و اي گس
هاي ذهنی و یک زبان طبیعی براي توصیف اثرات قضاوت هاي عینی، اطالعات کمی، نظرات وداده

این نظریه را که نخستین بار پروفسور لطفی زاده  ).1394محیط فراهم می آورد (صفاري و همکاران، 
ویژه هاي بسیاري از علوم مختلف بهمطرح کرد، حوزه1965دانشمند ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در سال 

شریزي برنامهدانش  سخودي،  سازي را فرارهشهري  و  ست (امینی ف این مدل براي  ).1387گرفته ا
ـــال  ـــتگاه تولید بخار در یک نیر1974اولین بار در س وگاه کاربرد علمی پیدا در اروپا براي تنظیم دس

 هاي مختلف توسط محققان به کار گرفته شد.کرد و بعدها در تحقیقات و پژوهش
ضمن   5این مقاله از  شده است: در بخش اول  شکیل  ساله و اهداف  ارائهبخش ت مقدمه، به بیان م

سوم به دادهپژوهش پرداخته می شینه تحقیق و بخش  ها و روش انجام پژوهش شود؛ بخش دوم، به پی
ي گیرشود و در بخش پنجم، نتیجهمی ارائهیابد؛ در بخش چهارم تحقیق، بحث و نتایج اختصاص می

 مقاله آورده خواهد شد.
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 پیشینه تحقیق. 2
ــت ــایی مناطق مناســب جهت اس ــناس ــیاري از مدل منطق فازي براي ش ــنایع قدر تحقیقات بس رار ص

) در شناخت مناطق مستعد 1378واري (وع استفاده شده است. دادرسی سبزهمختلف یا فرآیندهاي متن
سیالب  شان داد که مدل فازي با اپراتور جمع مفهومی  را به کار برد. هاي  مدلبراي گسترش  نتایج ن

س سایر مدلبهترین  سه با  سیلازگاري را در مقای سایی مناطق  شنا ستعد براي مهار و ها براي  خیز و م
شان می سیالب از خود ن سترش  سفندیاري و همکاران (گ ) در تحقیق خود تحت عنوان 1390دهد. ا

ملک در اســتان رهاي بهبهان، رامهرمز و باغي، شــهخورشــید هاينیروگاهســنجی احداث پتانســیل
ستعد یافتند. گلی و  همکاران ( سات م سی ستان را براي احداث این تا ستا به 1385خوز ) در تبدیل رو

ـــکونتگاه ـــرورت الگوهاي خاص س ـــتفاده کردند و ض ـــهر در منطقه تهران از منطق فازي اس هاي ش
شهر را با این مدل مشخص کردن  یابیمکان) به 1388د. حیدري و همکاران (روستایی براي تبدیل به 

ترین مکان تشـخیص دادند. پرداخته و اسـتان کرمان را مناسـب سـاخت نیروگاه خورشـیدي در ایران
ـــیدي با توجه به  یابیمکان) در تحقیق خود با عنوان 1386خوش اخالق و همکاران ( نیروگاه خورش

 اند.روگاه خورشیدي مناسب دانستهاستان اصفهان را جهت تاسیس نی ،پارامترهاي اقلیمی
پذیري بافت کهن شهري سیبآدر  موثراي و ساختمانی ) عوامل سازه1387مکاران (حبیبی و ه

منطقه در  نتیجه گرفتند که بخش اعظمی از و منطق فازي معین کرده و GISاز زنجان را با استفاده 
گردد. فاطمی و همکاران احساس میمقابل حوادث طبیعی ناپایدار بوده و لزوم نوسازي آن بشدت 

نتیجه گرفتند  را بررسی کردند و ) خطر زمین لغزش با استفاده ازمنطق فازي در منطقه رودبار1388(
کننده این پدیده ترین عوامل مستعدمورفولوژي از مهم که تنوع لیتولوژي و شرایط آب وهوایی و

 باشد.می
ق شده بر اساس منطو تبخیر و تعرق استانداردارندگی ) از شاخص ب1388انصاري و همکاران (
شاخص فازي نشان داد که این شاخص به رغم  ارائهسالی استفاده کردند و فازي براي پایش خشک
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) از تکنیک منطق 1387باشد.  فالح قالهري و همکاران (اعتمادي میشاخص قابل سادگی محاسبات،
مدل فازي عملکرد  ده کردند. در این پژوهش،بینی بارش استفاهاي عصبی براي پیشفازي و شبکه

 بنديپهنه و سنجی ) در پژوهشی تحت عنوان امکان1392بهتري داشته است.  موقري و طاوسی (

 سیستان استان در اقلیمی فراسنجهاي بر تکیه با خورشیديهاي پنل استقرار جهت مستعد هايمکان

 سوران سیب و سراوان شهرستان خورشیدي را  انرژي از برداري بهره براي مکان بهترین بلوچستان، و

احمدي و  .دادند تشخیص نیکشهر و زهک از هاییبخش و ایرانشهر خاش، آن شهرهاي از پس و
 احداث هايمکانبهترین  ایالم را  استان غربی و جنوبی ) نیز در تحقیقی مشابه مناطق1395همکاران (

 سیرجان ) شهرستان1392دیگر (صادقی و همکاران، تشخیص دادند. در پژوهشی  خورشیدي نیروگاه

 مناسبترین عنوان به رفسنجان و شهرستان خورشیدي نیروگاه احداث جهت مکان مناسبترین عنوان به

اي تحت ) در مقاله1393حسین زاده و همکاران ( .شد شناسایی بادي نیروگاه احداث جهت مکان
  AHP به روش GIS نیروگاههاي خورشیدي با استفاده ازتحلیل تناسب مکانی به منظور احداث عنوان 

 به نزدیکی برق، توزیع هايایستگاه به نزدیکیبا استفاده از عوامل   ،)نمونه موردي استان خوزستان(
 و منطقه حرارت درجه و ابرناکی آفتابی، ساعت میزان و منطقه راههاي به نزدیکی نی،مسکو مناطق

 شرقیجنوب و شرقی مناطقبه این نتیجه رسدند که  شیب جهت و شیب اراضی، کاربري همچنین

نیا و داراست. بهشتیبرخور خورشیدي هاينیروگاه احداث براي بهتري شرایط از خوزستان استان
هاي با منابع تجدیدپذیر از به شناسایی معیارهاي کیفی و کمی براي احداث نیروگاه )1396سدادي (

ترکیبی از ابزارهاي منطق دیجیتال  هبا استفادپرداخته و محیطی، اجتماعی و فنی منظر اقتصادي، زیست
ید برق هاي تولبندي احداث نیروگاهدهی معیارها و اولویتبهبودیافته و ویکور فازي، روشی براي وزن

ترتیب شده، بهکه اولویت احداث با توجه به معیارهاي تعیین نشان داد پژوهش آنها . نتایجدادند ارائه
گرجی و همکاران  توده و فتوولتاییک است.گرمایی، بادي، زیستآبی، زمینهاي برقبا نیروگاه

مراتبی از تحلیل سلسله رشیدي با استفادهیابی مناطق مستعد نیروگاه خومکان ) در پژوهشی به1396(
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با توجه به  را قشه مکانی مناطق مستعدپرداخته و ن فارس در استان فازي تحت تاثیر پارامترهاي اقلیمی 
تهیه و در چهار کالس (عالی، خوب، متوسط و ضعیف)   Fuzzy-AHP هاي بدست آمده به روشوزن
شرقی استان داراي که نواحی واقع در شمال و شمال این پژوهش نشان داد. نتایج کردندبندي طبقه

 026/0باشند و کمترین استعداد مربوط به نواحی جنوبی استان با مساحتی حدود بیشترین استعداد می
باشد. باشد. بیشترین مساحت استان از لحاظ پتانسیل نیروگاه خورشیدي در کالس عالی میدرصد می

خشک مستعد احداث نیروگاه در مناطق داراي اقلیم خشک و نیمههمچنین نتایج نشان داد که مناطق 
هاي آباده، اقلید، ایزدخواست، بوانات و این نواحی شامل مناطقی است که ایستگاه .باشدسرد می

 .صفاشهر در آن قرار دارند

ناسب جهت احداث کارخانه آب هاي م) به منظور شناسایی مکان2014پاك طینت و همکاران (
 ها راشاخص و فازي، معیارها منطق و گیريتصمیم هايسیستم طراحی طریق خورشیدي از کنشیرین

 شدهتعیین هايشاخص و هاگیرياندازه درونی ساختار و دلفی روش قبلی، هاي داده تحلیل وسیله به
) ANP( ايشبکه تحلیل روش از استفاده سپس با .کردند شناسایی DEMATEL تکنیک از استفاده با

. نمودند تعریف فازي منطق از استفاده با ها راشاخص مناسب عضویت توابع و داده وزن هاشاخصبه 
 قرار استان پنج در که گرفته قرار اول کالس در حوزه 20 ، منطقه مطالعاتی 250 میان از داد نشان نتایج
 اول کالس درصد باالترین با ايمنطقه در ایران، یزد هاياستان میان در داد نشان همچنین نتایج. دارند

 .تایید کرد را نتایج ایران نیز هوایی و آب شرایط با آمده بدست نتایج مقایسه. دارد قرار اول رتبه در و
جهت  FTOPSIS) در تحقیق خود تحت عنوان کاربرد منطق فازي و 1391یوسفی و همکاران (

یابی، پارامترهاي مورد نیاز جهت مکان پس از انتخاب ، GISیابی نیروگاه خورشیدي با استفاده از مکان
را منطقه  9کردند و ها استفاده دهی به مناطق و تولید نقشهنطق فازي به عنوان روشی جهت ارزشاز م

مساحت داشته  کیلومتر 22که  تعیین کردندها براي احداث نیروگاه خورشیدي به عنوان بهترین مکان
 Fuzzyروش  با استفاده ازدر انتها،  داد.مید اختصاص درصد از کل مساحت استان را به خو 0,15و 
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TOPSIS شناسایی  را بندي شده و بهترین مکان جهت احداث نیروگاههاي پیشنهادي اولویت،گزینه
خورشیدي حرارتی جهت تامین یابی نیروگاه مکان) به منظور 1395صحراگرد و همکاران ( .نمودند

معیارهاي ساعات آفتابی، شیب، فاصله از مناطق جمعیتی، فاصله  انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي
ه ب رااطالعات  را تعیین وها یه محدودیتها، فاصله از خطوط انتقال نیرو، کاربري اراضی و الاز راه

ا با استفاده از . وزن معیارهنمودندمعرفی  Arc GIS10 افزارهاي اطالعاتی به محیط نرمصورت الیه
. بر اساس این شدها از مدل فازي استفاده مراتبی استخراج و به منظور تلفیق الیهروش تحلیل سلسله

خوب جهت احداث استان هرمزگان در طبقه خیلی مربع از مساحتکیلومتر 115/22524 روش،
 ) هزینه1392اخالقی فیض آثار و همکاران ( .دیدگر شناساییهاي خورشیدي حرارتی نیروگاه

 با را  فتوولتاییک و ترکیبی خورشیدي، نیروگاه گرمایش نیروگاه الکتریکی انرژي واحد ترازشده

 بینیپیش در قطعیتگرفتن عدم نظر در با و فازي اقتصادي هايمدل در فازي مفاهیم از استفاده

 در فتوولتاییک نیروگاه داد نشان نتایج .نمودند مقایسه و محاسبه ایران براي آن با مرتبط هايهزینه

 هر از ترکیبی فناوري  است. برخوردار نسبی مزیت به نیروگاه گرمایش خورشیدي از نسبت ایران
 اینکه به توجه با که است ترفتوولتاییک اقتصادي فناوري نیروگاه گرمایش خورشیدي و نیروگاه دو

کنیزارین  .است مواجه بیشتري هايحساسیت و ریسک با آن انتخاب است، توسعه و مرحله تحقیق در
گیري به اي را دلیل جهت) در پژوهش خود افزایش مستمر در سطح انتشار گازهاي گلخانه2007(

) در مقاله خود تحت عنوان 2012داند. هنمن (پذیر میهاي تجدیدسمت استفاده از منابع مختلف انرژي
مدتر جهت آهاي کاربه معرفی روش ،فتوولتاییک یکپارچه جهت تولید انرژي خورشیديساخت 

هاي مشابه پژوهشاز . هاي فتوولتاییک پرداخته استرداري از انرژي خورشید توسط سلولببهره
 (hantula, 2010) , (DiPippo, 2012 ) , (Fang, 2012) , (Miller, 2012) ,خارجی می توان به

(petela, 2010) , (Azizian et al, 2002) و (volshanic et al, 2010) .اشاره نمود 
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نقاط مســـتعد جهت اســـتقرار  یابیمکانبندي و کوشـــش خواهد شـــد تا به پهنه ،در این پژوهش 
این  هايوريآنو هاي اقلیمی در اســتان کرمانشــاه اقدام گردد.نیروگاه خورشــیدي با تکیه بر فراســنج

توان مطالعه بر روي اســتان کرمانشــاه و همچنین مقایســه دو شــده را میتحقیقات انجاممقاله با ســایر 
 هاينقشــهدو مدل با این خروجی از  هاينقشــه و تطبیق Gamma Fuzzyو  Fuzzy Productروش 

شـناسـایی مناطق  را براياطمینان پارامترهاي اقلیمی، جهت تعیین مدلی که بیشـترین انعطاف، دقت و 
 داشته باشد، ذکر کرد.مناسب 

 پژوهش ها و روش.داده3
 منطق فازيمدل  

هاي فازي یا توابع عضویت هایی است که از مفاهیم اساسی مجموعهنظریهفازي شامل تمام  نظریه
شدن اعضاي یک مجموعه میاستفاده می شود. به کنند. براي مشخص  بایست تابع عضویت تعریف 

ــر با ویژگیمجموعهعبارت دیگر، یک مجموعه فازي  ــت که یک درجه اي از عناص ــابه اس هاي مش
شخص از صفر بدین معنا م ضویتی در آن مجموعه ندارد و یک صفر تا یک دارند.  ست که هیچ ع

هاي فازي کارایی نظریه مجموعههاي اخیر یعنی به طور کامل عضـــو آن  مجموعه اســـت. در ســـال
ـــت  ـــخیص الگو پیدا نموده اس قطعیت توان عدمهاي فازي میه کمک مجموعهزیرا  بزیادي در تش

سانی نزدموجود در تشخیص الگوها را مدل شیوه تشخیص ان شد. سازي نمود و تا حد ممکن به  یک 
ست. عدم قطعیت در این فازي بودن مربوط به پدیده ست که تبیین آنها به طور قطعی ممکن نی هایی ا

ــا به مجموعه ــیله تابع عضــویت اعض ــده حالت به وس اي که ویژگی مورد نظر از طریق آن تعریف ش
 گردد. است، بیان می

 عملگرهاي فازي 
صورت می ستفاده از عملگرهاي مختلف  گیرد. یکی از عملگرهاي منطق ابزار کار مدل فازي با ا

ها از آن ترکیب الیهباشـــد که با اســـتفاده می )Fuzzy Product(فازي، عملگر ضـــرب جبري فازي 
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هاي اطالعاتی در هم ضرب شده و در الیه خروجی اعداد . در این اپراتور، تمام الیهگیردصورت می
باشد. در نتیجه، کنند که این روند ناشی از ضرب چندین عدد کمتر از یک میبه سمت صفر میل می

 )1(رابطه  .گیردتعداد پیکسل کمتري در کالس خیلی خوب قرار می

)1(                                                                                   
1

i
n

i

=combination μ                         

با استفاده از این عملگر مقادیر م است. اiبیانگر مقدار عضویت در نقشه فاکتور  در این رابطه، 
ترکیب عوامل  ،از این رو .کنندسمت صفر میل میعضویت فازي در نقشه خروجی کوچک شده و به 

 ر نزولی خواهد داشت.یتاث
نتیجه همیشه بزرگتر یا مساوي بزرگترین مقدار  )Fuzzy Sum(در عملگر جمع جبري فازي  

باشد. به همین دلیل، در نقشه خروجی بر خالف عملگر ضرب جبري فازي، عضویت فازي در الیه می
کند. در نتیجه، تعداد پیکسل بیشتري در کالس خیلی خوب قرار می ارزش پیکسل به سمت یک میل

 گیرد. فرمول مربوط به جمع فازي در زیر آورده شده است.می

μ combination = 1-( μi-(1
1

i
n

i

 )                                                                                  (2) 

با استفاده از  ام است.i بیانگر مقدار عضویت در نقشه فاکتور ،  )1(در این رابطه، همانند رابطه 
کنند. این عملگر مقادیر عضویت فازي در نقشه خروجی بزرگ شده و به سمت یک گرایش پیدا می

 ر صعودي خواهد داشت.یدر نتیجه، ترکیب عوامل تاث

عملگر ضرب فازي و حساسیت خیلی کم عملگر جمع فازي، براي تعدیل حساسیت خیلی باالي 
معرفی شده است که حد فاصل ضرب و جمع  )Fuzzy Gamma( عملگر دیگري به نام گاماي فازي
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ضرب جبري فازي و حاصل جمع جبري فازي بر باشد. این عملگر بر حسب حاصلجبري فازي می
 )3(رابطه  .شوداساس رابطه زیر تعریف می

μ combination  = (Fuzzy Sum) γ ×(Fuzzy Product)1- γ                                                                                      (3)  

بین صفر و  γعددي بین یک تا صفر می باشد. انتخاب صحیح و آگاهانه  γدر این رابطه، مقدار 
 هايانعطاف میان گرایشود می آورد که نشاندهنده سازگاري قابلیري را در خروجی به وجدیک، مقا

 افزایشی جمع فازي می باشد. هايکاهشی ضرب فازي و گرایش

 ایجاد پایگاه داده

بندي و پهنه یابیمکانهاي اقلیمی زیر براي گرفته،  فراســنجاي صــورتپس از مطالعات کتابخانه
 شیدي انتخاب گردیدند:هاي مستعد جهت استقرار نیروگاه خورمکان
 و ساالنه ساعات آفتابی ماهانه. مجموع 1

 ساالنه. تعداد روزهاي ابري در مقیاس ماهانه و 2

 ساالنه. تعداد روزهاي بارانی در مقیاس ماهانه و 3

 ساالنه. تعداد روزهاي توام با گرد و غبار در مقیاس ماهانه و 4

 . رطوبت نسبی5

  ساالنه. مجموع بارندگی 6

 تابش کل. 7

 جهت تولید مدل ارتفاعی رقومی  1:250000شده از منطقه با مقیاس . نقشه توپوگرافی رقومی8

ـــتگاهداده ـــاالنه ایس ـــامل آمار ماهانه و س یاز در این پژوهش ش ـــینوپتیک و هاي موردن هاي س
و ساله از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید  30کلیماتولوژیک منطقه، براي یک دوره آماري 

ـــپس پایگاه داده  Excelدر محیط نرم افزار  ـــکل از نام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. س اي متش
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ــتگاه ــاالنه بلندها، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایایس ــنج اقلیمی  7مدت ی، ارتفاع و میانگین س فراس
 )1مذکور ایجاد شد. (جدول 

 

 هاده ایجادشده جهت تولید الیه. پایگاه دا1جدول 

 هاي تحقیقماخذ: یافته                   

 هاي رقومیتولید الیه

افزار طبقات ارتفاعی استان در محیط نرمشده منطقه، نقشه استفاده از نقشه توپوگرافی رقومیبا 
Arc GIS 1اضافه شد (شکل نها به نقشه آها با توجه به مختصات جغرافیایی تولید و موقعیت ایستگاه .(
مجموع ساعات آفتابی ساالنه، تعداد روزهاي اقلیمی فراسنج   8الیه مربوط به هر یک از  ،در ادامه

ابري در سال، تعداد روزهاي بارانی در سال، تعداد روزهاي گرد و غباري در سال، میانگین ساالنه 
هاي  مدلیابی و ده از روش درونتابش کل با استفا رطوبت نسبی، ارتفاع، مجموع بارندگی ساالنه و

IDW  وKriging .تهیه گردید 

 عرض ایستگاه
 

 طول
 

 رطوبت
 نسبی

 ساعات
 آفتابی

 روزهاي
 گرد و غباري

 روزهاي
 ابري

 روزهاي بارش
 بارانی

 تابش ارتفاع
 خورشیدي

35/34 کرمانشاه  15/47  47 1/2907  20/28  07/59  10/445  30/77  60/1318  75/1710  

اسالم 
 آباد

11/34  46/46  50 20/368  90/10  20/46  
 

60/483  10/78  
 

80/1348  14/1983  
 

50/34 کنگاور  98/47  51 70/3041  40/14  80/48  
 

30/400  
 

10/78  1468 22/1865  

71/34 روانسر  65/46  
 

45 3037 10/13  
 

20/53  
 

20/524  79 70/1379  36/2013  

33/34 سرارود  30/47  43 40/2820  10 
 

59 
 

30/442  60/81  70/1361  21/1790  

سرپل 
 ذهاب

45/34  86/45  46 
 

90/3015  
 

16 30/48  
 

10/454  
 

67 545 

 
70/2707  
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 هاسازي و تولید نقشهفازي  

یابی تا حدود زیادي ماهیت فازي دارند. به عبارت دیگر، به هر یک پارامترهاي موجود در مکان
 شــود که بیانگر میزانها در هر نقشــه فاکتور مقداري بین صــفر تا یک اختصــاص داده میاز پیکســل

باشد. اگر تمام پارامترهاي نظر میدگاه معیار مربوطه براي هدف موردمناسب بودن محل پیکسل از دی
توان براي تلفیق پارامترها از پژوهش به صــورت فازي با مقادیر عضــویت صــحیح تعریف شــوند می

ري عملگرهاي مناســـب فازي اســـتفاده نمود. نوع عملگر مورداســـتفاده نیز بســـتگی به نحوه تاثیرپذی
پارامترها دارد. در این تحقیق براي تولید  هایی عملگر روي مجموعه  یا اثر ن فاکتورها از یکدیگر و 

شه شه سازيفازيو براي  Arc GISافزار هاي فازي از نرمنق  Fuzzy Mmembershipها از عملگر نق
اي اســت که اســتفاده گردید و نوع تابع عضــویت خطی انتخاب شــد. الیه خروجی از این مدل، الیه

بدین صورت که مناطقی که داراي  ،تبدیل نموده است 1مقادیر الیه ورودي را به مقادیر بین صفر تا 
ضویت  ستند داراي درجه ع شتري ه سب بی یا نزدیک به آن و مناطقی که داراي ارزش کمتري  1تنا

صفر یا نزدیک به آن مشخص می شکیل نقشه شود.هستند با درجه عضویت  وط به ربهاي مپس از ت
ــده در جدول هر یک از معیارهاي تعیین ــویت موجود در آنها به کمک عملگرهاي 1ش ، مقادیر عض

ـــدند.  ـــه نهایی از ترکیب الیه فازي با یکدیگر ترکیب ش ـــتفاده از عملگرهاينقش    هاي فوق با اس
Fuzzy Product  وGamma Fuzzy سپس نسبت به مقایسه این دو مدل جهت تعیین  به دست آمد و 
 ترین روش براي شناسایی مناطق مناسب اقدام گردید.بهترین و مطمئن

 بحث و نتایج .4

ــیدي در داخل و خارج  هاينیروگاهگزینی احداث تاکنون تحقیقات زیادي در زمینه مکان خورش
ست صورت گرفته ا شور  شیدي ،از ک سبات فیزیکی تابش خور شتر آنها با توجه به محا به  ،اما در بی

سیل سایی مناطق پتان شنا ست و تحقیقات با تکیه بر عوامل اقلیمی براي  شده ا سنجی مناطق پرداخته 
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ست. در این بخش ستعد کمتر انجام پذیرفته ا پارامتر اقلیمی مذکور جهت  8به بیان دالیل انتخاب  ،م
 شود.هاي خورشیدي  پرداخته میر نمایهشناسایی نواحی مستعد جهت استقرا

 نقشه ساعات آفتابی

ست که میزان انرژي دریافتی از م سنج اقلیمی ا ساالنه مهمترین فرا ساعات آفتابی ماهانه یا  جموع 
توان به گذارند که از جمله میفتابی تاثیر میآدهد. عواملی چند بر میزان ساعات خورشید را نشان می

شاره کرد که ب شه ه عرض جغرافیایی ا ست. براي تهیه نق سنج اثرگذار ا ستقیم بر روي این فرا طور م
هاي منطقه استفاده شد. ساله ایستگاه 30فتابی از میانگین مجموع ساعات آفتابی ساالنه دوره آساعات 

ه حاکی از اســتعداد زیاد جهت باشــد کســاعت در ســال می 71/2981فتابی اســتان آمیانگین ســاعات 
 )1(شکل  .باشدرشیدي میبرداري از انرژي خوبهره

 
 (ساعت در سال) . نقشه توزیع ساعات آفتابی در استان1شکل 
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 نقشه تابش کل خورشیدي

هاي بســیار خشــک با پوشــش ابري بســیار کم (ضــریب شــفافیت باال)  بیشــترین میزان تابش بیابان
کاران،  ند (بهرامی و هم فت می کن یا ید را در ـــ تابش ). ایران از نظر میزان 1391خورش فت  یا در

زیرا در اکثر نقاط کشــور  به خاطر شــرایط اقلیمی  ،خورشــیدي در شــمار بهترین کشــورها قرار دارد
ــیدي از  ــبتا باالســت. تابش کل خورش خشــک و هواي صــاف و بدون آب، میزان دریافت تابش نس

سنج ستقرار پنلمهمترین فرا ستعد جهت ا شناسایی مناطق م . هاي خورشیدي استهاي اقلیمی جهت 
شه از میانگین براي تهیه ا ستگاهساله داده 30ین نق شیدي ای شده هاي تابش خور ستفاده  هاي منطقه ا

شکل  ست ( شاه  ). 2ا ستان کرمان سال  73/2011میانگین تابش کل ا مگا ژول در ثانیه بر متر مربع در 
 باشد.می

 
 )2m/MJ( . نقشه توزیع تابش کل خورشیدي در استان2شکل  
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 روزهاي ابرينقشه تعداد 

شید و در نهایت کاهش تابش موثر می سط ابرها باعث کاهش تابش خور شوند. ابرها به طور متو
گردانند. در مواقعی که هوا آفتابی بوده و هیچ درصـــد انرژي طول موج کوتاه خورشـــید را برمی 21

علیجانی، رســد (کاویانی و ابري در آســمان وجود ندارد، قســمت اعظم انرژي خورشــید به زمین می
شید ابرناکی 1383 شی خور شکل (آ). از این رو مهمترین عامل کنترل انرژي تاب شد.  ) 3سمان می با

 42/52دهد. میانگین تعداد روزهاي ابري استان کرمانشاه  نقشه تعداد روزهاي ابري استان را نشان می
 باشد.روز در سال می

 
 سال)(روز در  . نقشه توزیع روزهاي ابري استان3شکل  
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 نقشه تعداد روزهاي بارانی 

روزهاي بارانی هم از نظر اینکه مانعی جهت رسیدن تابش خورشیدي به زمین هستند و هم از نظر 
ها خورشیدي و همچنین کثیف شدن سطح پنل هاينیروگاهاثرات مخربی که باران بر روي تاسیسات 

ستقرار پنل ،دارد شترین ها میعاملی منفی جهت ا سرارود با باشد. بی ستگاه   82روز بارانی مربوط به ای
ــال و کمترین ر ــرپلروز بارانی در س ــتگاه س ــال  67ذهاب با  وز بارانی متعلق به ایس روز بارانی در س

ــکل (می ــد. ش ــان میتوزیع تعداد روزهاي بارانی را در) 4باش ــتان نش ــتره اس دهد. میانگین تعداد گس
 باشد.ر سال میوز در 77روزهاي بارانی استان کرمانشاه  

 
 . نقشه توزیع روزهاي بارانی در استان 4شکل  
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 نقشه تعداد روزهاي گرد و غباري

باشند. هواویزها ذرات گرد و غبار یا هواویزها از ترکیبات مهم اتمسفر در نزدیکی سطح زمین می
ـــتی می ـــوند و افزایش باعث جذب تابش موثر و تابش برگش کوتاه نها باعث کاهش مقدار تابش آش

ـــید می ـــود (علیجانی، خورش ترند که کمترین روزهاي همراه با مناطقی مناســـب  ،). بنابراین1383ش
)  نقشه پراکنش تعداد روزهاي گرد و غباري در سطح استان 5توفان گرد و غبار داشته باشند. شکل (

روز در سال و  28ه با دهد. بیشترین روزهاي همراه با گرد و غبار متعلق به ایستگاه کرمانشارا نشان می
 باشد.روز در سال می 10ن متعلق به ایستگاه سرارود با آکمترین 

 
 (روز در سال) در استان بارغرد و گا . نقشه روزهاي همراه ب5شکل
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 نقشه رطوبت نسبی

شرایط معمولی، میزان بخار  سرد از  3/1ب جو در ماههاي گرم از آدر  صد و در ماههاي   4/0در
ب جو در بیالن انرژي آب اســـت. بخار آکند. حالت غالب رطوبت در جو بخار نمیدرصـــد تجاوز 

ـــیدي را باز می ،اي دارد و براي مثالجو و زمین نقش عمده تاباند و انرژي انرژي موج کوتاه خورش
نابراین1383کند (علیجانی، موج بلند زمینی را جذب می به دلیل  ،). ب باال  ـــبی  با رطوبت نس مناطق 

باشند. بیشترین خورشیدي مستعد نمی هاينیروگاهاحداث براي دن انرژي موج کوتاه خورشید بازتابان
درصد و کمترین رطوبت متعلق  51رطوبت نسبی در استان متعلق به ایستگاه چابهار با میانگین ساالنه 

سرارود به میزان  ستگاه  صد می 43به ای شکل (در شد. در  شا6با ستان را م سبی ا هده ) الیه رطوبت ن
 کنید.می

 
 (درصد) . نقشه رطوبت نسبی استان6شکل
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 نقشه طبقات ارتفاعی

سفر رابطه معکوس دارد ضخامت اتم ضخامت جو  ،ارتفاع با  به این معنی که با افزایش ارتفاع از 
سته می سوي دیگرکا سی  ،شود. از  صر جذبی و انعکا شتر جو حاکی از غلظت باالتر عنا ضخامت بی

شــوند، هرچه ارتفاع تر و غلیظتر در طبقات پایین اتمســفر جمع میکه مواد درشــت نجاآباشــد. از می
تر و ضخامت جو کمتر است و انرژي طول موج کوتاه خورشید ترکیبات جو رقیق ،منطقه بیشتر باشد

تر پتانســـیل بیشـــتري مناطق مرتفع ،). در نتیجه1383ورودي بیشـــتر خواهد بود (کاویانی و علیجانی، 
شیدي دارند. بنیروگاه جهت احداث شه توپوگرافی رقومیهاي خور شه ارتفاع، نق شده راي تولید نق

 .براي پهنه استان ترسیم گردید (DEM)تهیه و نقشه مدل ارتفاعی رقومی  1:250000منطقه با مقیاس 
 )7(شکل 

 
 (متر) . نقشه طبقات ارتفاعی استان7شکل
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 نقشه میزان بارندگی ساالنه

ناطق پر بازتاب انرژي طول موج باران م مل مهم  که از عوا باال بودن رطوبت دارند  حکایت از 
باشد، بارش زیاد تراکم میمنجا که براي تشکیل باران نیاز به هسته هاي آباشد. از کوتاه خورشید می

شاندهنده وجود ذرات معلق زیاد در جو می باشد که در جذب و انعکاس تابش موج کوتاه همچنین ن
شدن  ،سوي دیگراز نقش دارد.  شکاالت فنی گرفته تا کثیف  سبب اثرات نامطلوبی، از ا بارش باران 

باشد میلیمتر می 26/458). میانگین بارش استان 1383شود (حیدري، می ،سطح صفحات فتوولتاییک
ان میلیمتر کمترین میز 3/400میلیمتر بیشترین میزان و ایستگاه کنگاور با  2/524که ایستگاه روانسر با 

 )8(شکل  .بارش را به خود اختصاص داده است

 
 (میلیمتر) . نقشه توزیع بارش ساالنه استان8شکل 
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 تلفیق نقشه ها با استفاده از مدل منطق فازي

هاي ارزشی الیهبه  Fuzzy Membershipشده با استفاده از عملگر تولید هاينقشه ،در این مرحله
هایی که باالترین  ارزش ورودي آنها مطابق شــرایط مطلوب بود الیهتبدیل شــد.  براي  1تا  0ازه در ب

هایی که باالترین ارزش ورودي آنها مطابق شــرایط و براي  الیه Large Membership type از تابع
ـــتفاده گردید تا ارزش Slow Membership type نامطلوب بود از تابع هاي دودویی با توجه به اس
به ذکر است که هر الیه با توجه به بیشترین تناسب جهت الزم ها توزیع گردد. تناسب مقادیر پیکسل

ـــیدي عددي متمایل به  ـــتقرار نیروگاه خورش ـــب جهت احداث نیروگاه عددي  1اس و کمترین تناس
شه  Fuzzy Overlay ابزاربا اسـتفاده از  ،متمایل به صـفر را به خود اختصـاص داد. در ادامه هشـت نق

به دو روش ضـــرب جبري  فازي  (Fuzzy Product)فوق  ماي  گا تلفیق  9/0 (Fuzzy Gamma)و 
 )10و 9هاي . (شکلشدند

 
  در استان کرمانشاهي دیخورش روگاهین نقشه مناطق مستعد جهت احداث. 9شکل 

  يستفاده از عملگر ضرب جبرا با
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  در استان کرمانشاهي دیخورش روگاهین احداثنقشه مناطق مستعد جهت .10شکل 

  گاماي فازيستفاده از عملگر ا با
 

 گیرينتیجه .5
ـــان می ـــهکه با تلفیق دهدنتایج نش ـــاعات  هاينقش ـــاالنه، تابش کل آمجموع س فتابی س

سال، تعداد روزهاي گرد  سال، تعداد روزهاي بارانی در  خورشیدي، تعداد روزهاي ابري در 
سال، ساالنه می و غباري در  سبی، ارتفاع و مجموع بارندگی  ساالنه رطوبت ن توان به میانگین 

هاي خورشیدي دست نیروگاهاز لحاط اقلیمی جهت احداث شناخت دقیقی از مناطق مناسب 
مناطق  ،شودتلفیقی با استفاده از مدل منطق فازي مشاهده می هاينقشهکه در گونه نایافت. هم

و همچنین غرب اســـتان از اســـتعداد بیشـــتري جهت اســـتقرار  غربیجنوبی متمایل به جنوب
هاي فراســنج توان با مشــاهده نقشــهرا میاین امر یل هاي خورشــیدي برخوردارند که دلنمایه
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ـــاعات  ،اقلیمی یافت ـــیدي باالتر و همچنین زیرا نواحی مذکور از س آفتابی و تابش خورش
تانبارانی کمتري برخوردارند. روزهاي گرد و غباري و  ـــ ـــهرس ـــالم هايش غرب و آباداس

 اند. این نواحی واقع شده ذهاب درسرپل
سیار نامطلوبی جهت  ،در مقابل ستان از وضعیت ب سیعی از مرکز ا  یروگاهناحداث مناطق و

شاهده  شده که با م شاه در این ناحیه واقع  ستان کرمان شهر شهخورشیدي برخوردارند.   هاينق
توان ساعات آفتابی و تابش خورشیدي پایین و روزهاي می مربوط به آن هاي اقلیمی فراسنج

 و غباري و رطوبت نسبی باال را دلیل این امر دانست.  ابري و گرد
نتایج همچنین نشــان داد که عامل ارتفاع و رطوبت نســبی از تاثیر کمتري نشــبت به ســایر 

شود که مشاهده می Gamma Fuzzyو  Fuzzy Productعوامل برخوردارند. با مقایسه دو روش 
و  1هاي باال را به عدد فازي از حســـاســـیت بیشـــتري برخوردار بوده و ارزشروش ضـــرب 

صفر نزدیک کرده و از این روارزش ساعد و ن ،هاي پایین را به عدد  شتري مناطق م ساعد بی ام
 نمایش می دهد. را 

نتیجه حاصل این پارامترهاي اقلیمی،  هاينقشهدو مدل با این خروجی از  هاينقشه با تطبیق
ــد که روش گاماي فازي  ــتري جهت از انعطاف، دقت و  9/0ش بندي پهنهتلفیق و اطمینان بیش

 متنوع برخوردار است. هاينقشه
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 منابع
ستفاده با خورشیدي هاينیروگاه یابیمکان ")، 1395( احمدي، هدي؛ مرشدي، جعفر و فریده عظیمی  از ا

 .41-57، صص 1سال هفتم، شماره  ، " ایالم) موردي: استان همکانی (مطالع اطالعات سامانه و اقلیمی هايداده
شکوري گنجوي ؛اخالقی فیض آثار، روزبه سید هادي و حامد  صادي ")، 1392( نوربخش،  سه اقت مقای

شیدي، فتوولتنیروگاهفناوري تولید برق از  سیاست پژوهش ، "ئیک و ترکیبی با رویکرد فازياهاي گرمایش خور هاي 
 .137-171، صص 3، سال اول، شماره انرژيریزي برنامه گذاري و

هاي خورشیدي با بررسی پارامترهاي اقلیمی در استان پتانسیل سنجی احداث نیروگاه")، 1390( لیع، اسفندیاري
 .تهران، همایش ملی ژئوماتیک ،" GISخوزستان با استفاده از 

پایش خشکسالی با استفاده از شاخص ")، 1388( ثنایی نژاد سیدحسینو  کامران ،داوري؛ حسین ،انصاري
شده ستاندارد  ساس منطق فازي(SEPI)  بارندگی و تبخیر و تعرق ا سعه یافته برا آب و خاك (علوم و ، مجله  "تو

 .38-52 صص )،1(24 )، شمارهصنایع کشاورزي
هاي تجدیدپذیر با استفاده از بندي احداث نیروگاهاولویت " )،1396( فاطیما سدادي و محمد علی ،بهشتی نیا 

فازي ته و ویکور  یاف تالی بهبود یت انرژي،  "تلفیق روش منطق دیجی مدیر ندســـی و  ماره 7دوره ، مه            ، 2، شـــ
  .52-61صص 
ــی و  ")، 1390( زنديپروانه و احســان  ،رزقیان مقدم؛ ابوالفضــل ،مشــکینی؛ کیومرث ،حبیبی بررس

شهر  :ارزیابی میزان کارآمدي شبکه ارتباطی طرح هاي تیپ توسعه فیزیکی در بافتهاي کهن شهري (مطالعه موردي
 ، تهران.اي مدیریت ترافیکچهارمین همایش منطقه ، " زنجان)

سین زاده سعود  ،خیرخواه زرکش ؛مریم، ح صابري ومیرم مکانی به تحلیل تناســب  ")، 1392( عظیم 
سومین ،  " )استان خوزستان :نمونه موردي( AHP به روش GIS هاي خورشیدي با استفاده ازمنظور احداث نیروگاه

 .پذیر و تولید پراکنده ایرانهاي تجدیدکنفرانس انرژي
هديحیدري کان" )،1383( ، م گاهم ـــاخت نیرو یدي در ایرانیابی س یه "هاي خورشـــ فت و انرژي، نشـــر             ،ن

 .38-49 صص

، نشــریه ســپهر ،" یابی نیروگاه خورشــیدي با توجه به پارامترهاي اقلیمیمکان ")، 1386( رامرزف، خوش اخالق
 .75-80صص
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سبزواري  سی  سم  ،دادر شاهی محمد  وابوالقا سترش  " )، 1387(خسرو ستعد براي گ شناخت مناطق م
، شماره تحقیقات مرتع و بیابان ایران ،" )مفهومی (راهکاري براي مهار بیابان زاییهاي  مدلسیالب به روش کاربرد 

 .241-227 صص ،15
ضاصادقی، زین صفهانی، زهرا و حمیدر شی ا  عوامل بندي اولویت " )،1392( حري العابدین؛ دالل با

شیدي هاي تجدیدپذیر (انرژي انرژي هاينیروگاه یابی مکان بر موثر ستان انرژي و خور ستفاده با کرمان باد) ا از  ا
ستم صمیم هاي تکنیک و )GIS( جغرافیایی اطالعات سی صلنامه  ،"چندمعیاره گیريت  وریزي برنامه هايپژوهشف

 .93-110، صص 2انرژي، سال یکم، شماره  سیاستگذاري
مکان یابی نیروگاه خورشیدي حرارتی جهت ")، 1395( گرمحمد کمان وحیدر  ،آریا نژاد ؛نصراهللا ،صحراگرد

 .1، شماره 19نشریه انرژي ایران، دوره  ،"تامین انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي
شیرزاد  شوازي، منیره؛ جان احمدي، مریم و لیال   بنديپهنه")، 1394( مالیريصفاري، امیر؛ رعیتی 

ستفاده با لغزشزمین خطر سبت مدل از ا ستان مرکزي موردي: بخش فازي مطالعه منطق و فراوانی ن ،  "جم شهر
 .15-30، صص 30  شماره هشتم، سال طبیعی، جغرافیاي فصلنامه

ــیدمحمود ،فاطمی عقدا ــنه لب ؛جعفر ،غیومیان ؛س ــقلی فراهانی و عقیل محمد ،تش          )،1385( اش
ستفاده از منطق فازي (مطالعه موردي منطقه رودبار " سی خطر زمین لغزش با ا شگاه تهران ،" )برر ، مجله علوم دان

 .43-64 صص ،31شماره 
سوي بایگی ؛غالمعباس ،فالح قالهري پیش بینی  ")، 1387( حبیبی نوخندان مجید وسیدمحمد  ،مو

ستفاده سینوپتیکی با ا ساس الگوهاي  صلی بر ا ستنباط فازي بارش ف ستم ا سی صبی تطبیق -از  ،  " (ANFIS)ی ع
 .121-139 صص ،66شماره  )،هاي جغرافیاییهاي جغرافیاي طبیعی (پژوهشپژوهش
  .، چاپ دهمانتشارات سمت :تهران، هواشناسی مبانی آب و )، 1383( بهلول علیجانی ومحمدرضا  ،کاویانی

صطفی ،گرجی شنود ؛م سین ، عمرانی  ؛سجاد ،خ شمی وح ضی ها یابی مناطق مکان ")، 1396( مرت
شیدي تحت تاثیر پارامترهاي  ستعد نیروگاه خور سله مراتبی فازي (مطالعم سل ستفاده از تحلیل  موردي: ه اقلیمی با ا

 .66-85 ص، ص 1، شماره 8دوره ، سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی،  " استان فارس)
مدرس له مج ،"کاربرد منطق فازي در تبدیل روستا به شهر: استان تهران ")، 1385( عسگري  علیو  علی ،گلی

 .158-139 صص ،10 ، شمارهعلوم انسانی 
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سی ضا و تقی طاوو ستعد هاي مکان بندي پهنه و سنجی امکان " )،1392( موقري، علیر ستقرار جهت م  ا

شیديهاي پنل سنج بر تکیه با خور ستان در اقلیمی هايفرا ستان ا ستان و سی صلنامه ، "بلوچ  هاي پژوهشف
 .99-114، صص 1سال یکم، شماره انرژي،  سیاستگذاري وریزي برنامه

سفی ضا ارجمندي ومجید  ،سلطان محمدي ا/؛یونس ،نورالهی ؛حسین ،یو کاربرد منطق ")، 1391( ر
       انرژي ، " )مطالعه موردي اســتان تهران( gis یابی نیروگاه خورشــیدي با اســتفاده ازجهت مکان ftopsis فازي و
  .15،4,  ایران:
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