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 خورشیدی انرژی به منظور استفاده از استان خوزستانهای اقلیمی  توان بندی پهنهواکاوی و 

 

 3، محمدمهدی آبادی جو2پارده اصغر موالیی ،1*اخالق خوشفرامرز 

 دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، هواشناسی و آب یاراستاد -9

 بهشتی شهیددانشگاه ، زمین علومدانشکده  ،شناسی سینوپتیک دوره دکتری اقلیمجوی دانش -2

 شناسی دیرینه، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران دانشجوی دوره دکتری اقلیم -3

 (50/50/95: ، پذیرش55/95/99: دریافت)

 چکیده

اند تا پایان سده  در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق جهانیان پذیرفته .بوده است مین پایدار آنأتهای اخیر مسئله انرژی و منابع  در دهه ها ترین چالشمیکی از مه

باید پذیرفت  از سوی دیگر. های نو و پاک بویژه انرژی باد و خورشید خواهد بود با این توضیح بهترین گزینه انرژی. کنونی بیشتر منابع فسیلی به پایان خواهد رسید

مورد شناسایی  انرژی خورشیدی های تولید این قابلیتند، از این رو الزم است را داراز انرژی خورشیدی متفاوتی استفاده تولید و قابلیت جهان مناطق مختلف  که

ابرناکی، نم نسبی، ) های داده میانگین از خورشیدی برق تولید اقلیمی در مندی نظر توان از های استان خوزستان بندی شهرستان رتبه جهت در تحقیق حاضر. قرار گیرد

 با استفاده از روش و در ادامه استفاده شد 2555-9999در دوره زمانی استان خوزستان  ایستگاه 93 (غبار و همچنین ارتفاع و عرض جغرافیایی و آفتابی، گرد ساعات

Topsis افزار نرم از استفاده با یدیخورش برق دیتول یها یمند توان از نظر استان یبند پهنه نقشه تاًینها وگرفت انجام مناطق  بندی کار رتبه GIS بر اساس . شد میترس

 بر این اساس. را دارا هستند استان خوزستان بهترین موقعیت برای ایجاد مزارع خورشیدی یشرقمناطق ، ی محیطی و اقلیمیها داده واکاوینتایج به دست آمده از 

 .های خورشیدی است برای ایجاد نیروگاهمکان ترین  ترین و ایستگاه امیدیه نامطلوب ایستگاه ایذه مناسب

 .، خوزستانTopsis، روش انرژی خورشیدیبندی اقلیمی،  پهنه :کلمات کلیدی

 

 قدمهم

از گسترده استفاده  شدن انقالب صنعتی و فراگیر

ایجاد  بشرزندگی مشکالتی را برای  های فسیلی مسائل و سوخت

 های فسیلی و تعادل بین ذخایر سوخخوردن ت برهم .است کرده

ر منجو  داد رخ 9995 سال ازمشخص  بطورمصرف سوخت که 

. (9302 ،ثقفی)است  هشد به مطرح شدن بحران جهانی انرژی

 مراتع خصوصاً ها و جنگلب یای و تخر گازهای گلخانهافزایش 

به  295 ازاکسیدکربن  گاز دی افزایش و باران حاره در مناطق پر

از یک  گرمایش جهانی را در پی داشتهکه میلیون  در واحد 395

و  وابستگی شدید به منابع انرژی که عامل اصلی رشدو  طرف

توسعه که جزء با از سوی دیگر  است توسعه اقتصادی

 ،سازگار با محیطمطمئن و  هزینه و کم های های انرژی امانهس

مناطق مختلف  های ، ضرورت شناسایی توانممکن نخواهد بود

یکی  کهه در اولویت قرار دادهای پاک را  در استفاده از انرژی

حسینی و ) انرژی خورشیدی است ،با محیطاز این منابع سازگار 

اقلیم  باحاره  قرارگیری ایران در منطقه جنب .(9399همکاران،

 زیاد و رطوبت کمی با ساعات آفتابهمراه خشک  نیمه خشک و

های رو به جنوب خصوصاً در منطقه خوزستان امکانات و شیب

ری از این منبع عظیم گی بهرهدریافت و  جهتمحیطی مناسبی 

از آن به عنوان فراهم کرده است تا بتوان خورشیدی انرژی 

پژوهش حاضر از در  .استفاده کرد فسیلیهای  جایگزین سوخت

با استان خوزستان  یهواشناسهای  ایستگاهساله 95های  داده

از استان بندی  و پهنه بندی رتبه برای Topsis روشاستفاده از 

بر اساس  .تولید برق خورشیدی استفاده شده است پتانسیلنظر 

 TOPSISمدل مطالعات صورت گرفته در مناطق مختلف جهان 

مختلف از جمله ای ه ه دادهبهی د بهترین مدل برای ارزش

و ها را با هم مقایسه  بتوان آن آسانیتا به  استی های جو داده

  .کردارزیابی 

 مدل متوسط ماهانه تابشیک با استفاده از  (9393) صمیمی

شهر ایران را محاسبه 25بیش از  دریافتی در کل خورشیدی
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تنگناهای انرژی و "ای با عنوان در مقاله( 9309)کاویانی  .کرد

با تأکید بر نیاز رو ، "ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران

های آینده به اهمیت انرژی  به رشد مصرف انرژی در سال

کشور خورشیدی برای تأمین بخش مهمی از کسری انرژی 

ابرناکی  میزانو با استفاده از آمار ساعات آفتابی و  دهکراشاره 

و کاربرد  9990تا  9999آماری   طی دوره همدیدایستگاه  05

ی شدت تابش خورشیدی پرداخته و روش انگسترم به ارزیاب

اخالق و  خوش .بندی کرده است پهنهایران را از بابت شار تابش 

-نیروگاه  مکانیابی"ای تحت عنوان  در مقاله (9305) همکاران

 ای اصفهان،ه ایستگاه، "اقلیمیپارامترهای  بهبا توجه خورشیدی 

های اقلیمی جهت  فراسنج های ویژگیکرمان و زاهدان را از نظر 

بعنوان بهترین )های خورشیدی با ایستگاه یزد  نیروگاه استقرار

جهت ایجاد را به یزد  ترین ایستگاه مقایسه و شبیه( ایستگاه

کامیار و . دکردنایستگاه اصفهان معرفی  ،نیروگاه خورشیدی

جهت تخمین میزان کل تابش ورودی روزانه  (9300) لطیفیمیر

های  دادهاز  ،بودند شده هایی که فاقد آمار ثبت هدر ایستگا

شبکه عصبی مصنوعی استفاده  و با روشهای مشابه  هایستگا

عنوان با ای  در مقاله (9309)جوادی و همکاران . ندکرد

های  فراسنج ،"یزد ایستگاهورد پتانسیل تابش خورشید در آبر"

با استفاده از  راساعات آفتابی و تابش ورودی  ،شبار دما،

بایگی و اشرف  .کردندتفسیر  واکاوی ومختلف  های روش

که پتانسیل دریافت انرژی های  به منظور شناسایی مکان (9395)

ی واکاومورد  اایستگاه ر 925آمار تابش  تابشی باالیی دارند،

درصد از  05که ساعات آفتابی نشان داد  نتایج آنها .ندقرار داد

بیشترین همبستگی را با  کند و را توجیه می یتابشانرژی دریافت 

 ،فراسنجبا استفاده از شش  (9999)9طغرل و اونات .دارد آن

میزان  هوا،فشار  ساعات آفتابی، تابش خورشیدی، دمای هوا،

متغیره برای  خطی چند وایازیدمای خاک یک مدل  ابرناکی و

 2اکساکال .ندکرده ئارا تخمین میزان تابش منطقه االزیگ ترکیه

  شرق شبه میزان تابش خورشید را در شمال (9999)رحمان  و

                                                           
1- Togrul I.T. and Onat  
2- Aksakal  

ردی و  .جزیره عربستان مورد سنجش و ارزیابی قرار دادند

تابش کل عصبی مصنوعی با استفاده از شبکه  (2553)3رانجان

 سرعت باد و ،شبار دما،  یجوهای  خورشید را با استفاده از داده

دریا  حرتفاع از سطعرض جغرافیایی و ا طول و و نیز نسبی نم

با استفاده از شبکه  (2555) و همکاران 9تیمویوز .ندا هزدتخمین 

برآورد با روش انگستروم عصبی مصنوعی تابش خورشید را 

مدلی جهانی برای برآورد  (2550)همکاران  و 5یانگ. کردند

میزان تابش ساعتی و روزانه ارائه دادند که در این مدل عالوه بر 

 ،توزیع جهانی ضخامت الیه اوزن فشار،تابش خورشید میزان 

را نیز در نظر  مو توزیع جهانی ضریب تیرگی انگسترو شبار

 .اند گرفته

 

 منطقه پژوهش

 9 حدود مربع لومتریک 09555 وسعت با خوزستان استان

از اینرو  و داده اختصاص خود به را کشور مساحت از درصد

 دراین استان . است کشور یغرب مهین در استان نیتر عیوس

 طول و یشمال درجه 33 تا 35 ییایجغراف عرض محدوده

 با جنوب از و است گرفته قرار یشرق درجه 55 تا 99 ییایجغراف

 در بوشهر استان و عراق کشور با غرب و فارس جیخل

 چهارمحال و احمد ریوب و هیلویکهگ یها استان و شرق جنوب

 و شمال در المیا و لرستان با نیهمچن و شرق در یاریبخت

 .(9شکل )است  مشترک مرز یدارا غرب شمال

                                                           
3- Redy, K.S., and Ranjan  

4- Tymvios  

5- Yang  
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 (گاننگارنداز )موقیعت منطقه مورد مطالعه  -1شکل

 

 ها مواد و روش

شامل های محیطی  راسنجف ساله95آمار از در پژوهش حاضر 

ایستگاه  93 غبار و گرد و آفتابی نسبی، ساعات نمابرناکی، 

 شده استفاده 2555 -9999 دورهدر  استان خوزستانهواشناسی 

 این دست که برایاز پژوهشی  هایکارفراوانی  .(9لجدو) است

اندک  استای خورشیدی ه استقرار نیروگاه جهت یابی مکان

لحاظ  از های استان خوزستان هایستگابرای مقایسه و است 

 که بهترین روش 9تاپسیسروش  پتانسیل تولید برق خورشیدی

و واحدهای  با مقدارها محیطی های فراسنج دهی به برای ارزش

ترین گزینه باید  مناسب  زیرا ،استفاده شده باشد متفاوت می

و ( بهترین حالت)مثبت  آرمانیکمترین فاصله را از نقطه 

داشته ( بدترین حالت) منفی آرمانیبیشترین فاصله را از نقطه 

ها را با هم  ه راحتی بتوان آنتا ب( 9399سلیمی و همکاران،) باشد

 .کردبندی  رتبه ومقایسه 

  

 ی اقلیمی منطقه پژوهشاه رایه دادها -1جدول 

 شاخص گزینه ها
 عرض

 جغرافیای
 (متر)ارتفاع

 نیمه تعداد روزهای

 ابری و ابری 

تعداد روزهای همراه 

 گردوغباربا 

رطوبت 

 (درصد)نسبی
 ساعات آفتابی

 2913.7 42.6 120.1 45.7 34.9 30.46 امیدیه

 3174.3 42.9 71.8 76.3 22.5 31.2 اهواز

 3275.0 43.9 38.2 75.9 6.6 30.22 آبادان

 3117.1 43.3 40.6 70.2 27 30.46 آغاجاری

 3214.2 40.1 30.3 87.1 767 31.51 ایذه

 3130.5 46.7 49.7 85.7 7.8 31.43 بستان

 3247.1 42.4 23.9 64.0 313 30.36 بهبهان

 2801.6 49.5 93.4 83.0 143 32.24 دزفول

 3154.1 38.5 28.5 86.7 150.5 31.16 رامهرمز

 3157.8 37.5 24.6 64.5 67 32.3 شوشتر

 3080.8 50.3 70.4 77.1 82.9 32.16 صفی اباد

 3181.2 45.8 46.9 72.0 6.2 30.33 ماهشهر

 3030.0 40.9 64.2 77.5 320.5 31.56 مسجدسلیمان

1- TOPSIS 
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روش  نیبه معای است که  سرنام جمله SISTOTالتین  واژه

است  9ل آرمانیح اساس مشابهت به راه بر یرجیحازی تس مرتب

این مدل توسط . (2پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیربرگرفته از )

 مقاله اولین چاپ به منجر و پیشنهاد شد (9909) 9و یون 3هوانگ

 این. گردید 9909 در ها داده پوششی واکاوی معرفی درباره

 در کارایی گیری اندازه روش یک عنوان ًبه عمدتا که روش

 بازده نوع کارایی، گیری اندازه حین در است شده جهان شناخته

 اخالق و همکاران خوش. دهد نیز ارائه می را مقیاس به نسبت

 نسترن و ،های استان خوزستان یبندی خشکسال در رتبه( 9305)

 پایدار توسعة بندی اولویت و تحلیل برای (9309) همکاران

برای  (9395) تقوی و همکاران ،شهری اصفهان مناطق

 امکانات از مندی بهره میزان براساس شهری محالت بندی سطح

 .اند از این مدل استفاده کردهخدمات  و

:توان به موارد زیر اشاره نمود تاپسیس می ایای روشمزاز جمله   

دخالت همزمان صورت به ارزیابی در کیفی و یکمّ عیارهایم 

  .دارند

شود می گرفته نظر در معیار توجهی قابل تعداد. 

گردد می اعمال مناسب سرعت با و سادگی به روش این. 

است قبول قابل و مطلوب صورت به امانهس عملکرد. 

پاسخگویی نحوه و داد تغییر توان می را ورودی اطالعات 

پایگاه علمی ) کرد بررسی تغییراتاین  اساس بر را امانهس

 .(پژوهشی پارس مدیر

 

 و نتایجها  یافته

های  های جوی ایستگاه روش بر روی داده مراحل انجام

 :های آن به شرح زیر است منطقه پژوهش و یافته

 گزینه و mتصمیم بر اساس  آرایهتشکیل  :مرحله اول( الف

n  شاخص و  0های خام از  به صورت داده( 2 لجدو)شاخص

 های استان ایستگاههای اقلیمی  فراسنجگزینه، مربوط به  93

 گرنشان  Xjها و  دهنده گزینه نشان ai آرایهدر این  .است

از و ام iگزینه  دار عددی به دست آمدهمق  amn. استها  شاخص

 .(9305 اخالق خوش ) باشد می j و i نقطه تقاطع درام jشاخص

 
 نحوه تشکیل آرایه تصمیم -2جدول 

 شاخص

زینهگ   
X1               X2                 .                      .         Xn 

A1 

A2 
An 

a11             …            ….             …            a1n 
.                       . 
. . 

am1             …              …              …                amn 

 

 استاندارد آرایها و تشکیل ه دادهسازی هنجارب: مرحله دوم( ب

 ها با مقیاس مختلفهای  فراسنج و اه در واقع در این مرحله داده

 ای استاندارد به گونه زیراز طریق رابطه و واحدهای متفاوت را 

  .(9و  3جدول ) مقایسه با هم شوند ند که قابلشو میسازی 

Rij=
   

     
     

 

 

 داردنهای بهنجارشده و آرایه استا داده -3جدول 

 

 

 

 
 

گزینه شاخص  X1       X2      .         .         Xn 

A1 
A2 

. 

An 

a11      …      ….       …        a1n 
. ..                ... 

…               … 

am1         …        …      …       amn 

1- Technique for Order of Preference 
by Similarity to Ideal Solution 

2- http://www.parsmodir.com 

3- Hwang 

4- Yoon 
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 ی منطقه پژوهشها ه دادهشدبهنجار آرایه -4ول جد

 شاخص گزینه ها
 عرض

 یجغرافیای
 (متر) ارتفاع

 نیمه تعداد روزهای

 ابری و ابری 

تعداد روزهای همراه 

 گردوغباربا 

رطوبت 

 (درصد)نسبی

ساعات 

 آفتابی

 0.26 0.27 0.55 0.17 0.04 0.27 امیدیه

 0.28 0.27 0.33 0.28 0.02 0.28 اهواز

 0.29 0.28 0.17 0.28 0.01 0.27 آبادان

 0.28 0.28 0.19 0.26 0.03 0.27 آغاجاری

 0.29 0.26 0.14 0.32 0.83 0.28 ایذه

 0.28 0.30 0.23 0.32 0.01 0.28 بستان

 0.29 0.27 0.11 0.24 0.34 0.27 بهبهان

 0.25 0.32 0.43 0.31 0.16 0.29 دزفول

 0.28 0.25 0.13 0.32 0.16 0.28 رامهرمز

 0.28 0.24 0.11 0.24 0.07 0.29 شوشتر

 0.27 0.32 0.32 0.28 0.09 0.29 صفی اباد

 0.28 0.29 0.21 0.27 0.01 0.27 ماهشهر

 0.27 0.26 0.29 0.29 0.35 0.28 مسجدسلیمان

 

 (.5جدول ) (ثیر مثبت دارد یا منفیأدر پدیده تمورد نظر شاخص یعنی این که )مشخص کردن جهت شاخص  :مرحله سوم( ج
 

 در منطقه پژوهش ها شاخص (ها گرایش) جهت -5جدول 

 شاخص گزینه ها
 عرض

 جغرافیای
 (متر) ارتفاع

  تعداد روزهای نیمه

 ابری و ابری

تعداد روزهای همراه 

 غبار و گردبا 

 رطوبت نسبی

 (درصد)
 ساعات آفتابی

 مثبت منفی منفی منفی مثبت منفی جهت شاخص

 

ها  ر یک از شاخصدر این مرحله وزن ه :مرحله چهارم( د

باید . آید و نظریات کارشناسانه به دست می بر اساس رویکردها

 سپس. دشو 9برابر با  ددر نظر داشت که مجموع وزن معیارها بای

 نرمال و آرایه کردهعدد هر معیار را در وزن همان معیار ضرب 

    
در این تحقیق از روش  .آید به دست می یعنی   

 ستا دهشی است استفاده ده های وزن آنتروپی که یکی از روش

  .(0جدول )

 
 روش آنتروپی

مرحله اول )است  آرایهدر روش آنتروپی تشکیل  :اول گام 

سازی از طریق تقسیم هر  سمقیا بی: گام دوم.(2جدول ، تاپسیس

 Kمحاسبه شاخص  :گام سوم،مورد از هر ستون بر مجموع ستون

 :از طریق روابط زیر (M)ها  با استفاده از تعداد گزینه Eو

                    
       

 :گام چهارم
                                         

                              :                                   گام پنجم

      dj:                                                            گام ششم

                                                                          :گام هفتم

:محاسبه اوزان از طریق رابطه زیر  

                                                              :گام هشتم

 هر یک از ضرب از که وزینمقیاس  بی آرایه :مرحله پنجم( ه 

.آید به دست می خودستون  بر اوزان
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 در منطقه پژوهش ها های گزینه دهی به شاخص وزن -6جدول 

 0.20 0.20 0.15 0.20 0.09 0.17 اوزان

 مثبت منفی منفی منفی مثبت منفی جهت شاخص

 (متر) ارتفاع جغرافیا عرض ها گزینه
تعداد رو زهی همراه 

 ابرناکیبا 

همراه تعداد روزهای 

 غبار و گردبا

رطوبت 

 (درصد)نسبی
 ساعات آفتابی

 0.052 0.054 0.080 0.034 0.003 0.045 امیدیه

 0.057 0.055 0.048 0.056 0.002 0.047 اهواز

 0.058 0.056 0.025 0.056 0.001 0.045 آبادان

 0.056 0.055 0.027 0.051 0.003 0.045 آغاجاری

 0.057 0.051 0.020 0.064 0.073 0.047 ایذه

 0.056 0.059 0.033 0.063 0.001 0.047 بستان

 0.058 0.054 0.016 0.047 0.030 0.045 بهبهان

 0.050 0.063 0.062 0.061 0.014 0.048 دزفول

 0.056 0.049 0.019 0.064 0.014 0.047 رامهرمز

 0.056 0.048 0.016 0.047 0.006 0.048 شوشتر

 0.055 0.064 0.047 0.057 0.008 0.048 صفی اباد

 0.057 0.058 0.031 0.053 0.001 0.045 ماهشهر

 0.054 0.052 0.043 0.057 0.030 0.047 مسجدسلیمان

 

برای  و کمینه ،ها آل مثبت که برای منفی ایده :مرحله ششم( و

ها  و مثبت بیشینهها  منفی ،آل منفی ایده در. استبیشینه  ،ها مثبت

از طریق دو رابطه زیر بدست ند شو گرفته میدر نظر  کمینه

 .(9جدول ) (9300و مومنی9309مهرگان)آید  می

 
 

 منفی مثبت و های آل ایده -7جدول 

   0.045 0.073 0.034 0.016 0.048 0.058 

   0.048 0.001 0.064 0.080 0.064 0.050 

 
 

dها  دادهفاصله محاسبه  :مرحله هفتم( ز (.9و  0جداول ) (9395مومنی )با استفاده از روابط زیر  آل از مقادیر ایده 

           
                i=1.2.3….,m 

           
              i=1.2.3….,m 
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 A+از فاصلهاندازه  -8 جدول

 مثبت منفی منفی منفی مثبت منفی جهت شاخص
  

 گزینه ها
 عرض

 جغرافیا
 (متر) ارتفاع

تعداد روزهای 

 ابرناکیهمراه با 

تعداد روزهای 

همراه با 

 گردوغبار

رطوبت 

 (درصد)نسبی
 جذر جمع ساعات آفتابی

 4.34E-02 0.005 0.0000000 0.0041 4.4E-05 4.15E-05 5.25E-02 0.229031 امیدیه

 2.14E-06 0.005 0.0005021 0.0010 4.9E-05 3.22E-06 6.54E-03 0.080896 اهواز

 0.00E+00 0.005 0.0004912 0.0001 6.8E-05 0.00E+00 5.83E-03 0.076373 آبادان

 1.28E-07 0.005 0.0003225 0.0001 5.6E-05 7.92E-06 5.42E-03 0.073613 آغاجاری

 3.71E-06 0.000 0.0009203 0.0000 1.1E-05 1.17E-06 9.55E-04 0.030897 ایذه

 3.26E-06 0.005 0.0008615 0.0003 1.4E-04 6.63E-06 6.47E-03 0.080449 بستان

 4.37E-08 0.002 0.0001799 0.0000 4.0E-05 2.47E-07 2.07E-03 0.04547 بهبهان

 9.10E-06 0.003 0.0007479 0.0021 2.4E-04 7.12E-05 6.70E-03 0.081857 دزفول

 1.97E-06 0.003 0.0009022 0.0000 1.9E-06 4.65E-06 4.33E-03 0.06578 رامهرمز

 9.65E-06 0.004 0.0001889 0.0000 0.0E+00 4.36E-06 4.60E-03 0.06779 شوشتر

 8.39E-06 0.004 0.0005288 0.0010 2.7E-04 1.20E-05 5.97E-03 0.077287 صفی اباد

 2.70E-08 0.005 0.0003717 0.0002 1.1E-04 2.79E-06 5.91E-03 0.076884 ماهشهر

 4.00E-06 0.002 0.0005424 0.0007 1.9E-05 1.91E-05 3.09E-03 0.055614 مسجدسلیمان

 
 A–اندازه فاصله از  -9جدول 

  

 مثبت منفی منفی منفی مثبت منفی جهت شاخص
  

 گزینه ها
 عرض

 جغرافیا
 (متر) ارتفاع

تعداد روزهای 

 ابرناکیهمراه با 

تعداد روزهای همراه 

 غبار و گردبا 

 نسبیرطوبت 

 (درصد)

ساعات 

 آفتابی
 جذر جمع

 0.032170 0.001035 0.000004 0.000096 0.000000 0.000920 0.000007 0.000008 امیدیه

 0.035212 0.001240 0.000044 0.000089 0.001039 0.000063 0.000002 0.000003 اهواز

 0.056567 0.003200 0.000071 0.000066 0.002986 0.000067 0.000000 0.000010 آبادان

 0.055580 0.003089 0.000032 0.000079 0.002814 0.000153 0.000004 0.000008 آغاجاری

 0.094881 0.009002 0.000054 0.000170 0.003589 0.000000 0.005188 0.000001 ایذه

 0.047610 0.002267 0.000034 0.000021 0.002209 0.000001 0.000000 0.000002 بستان

 0.073625 0.005421 0.000063 0.000101 0.004118 0.000286 0.000844 0.000008 بهبهان

 0.022274 0.000496 0.000000 0.000001 0.000318 0.000009 0.000168 0.000000 دزفول

 0.064701 0.004186 0.000039 0.000225 0.003732 0.000000 0.000187 0.000003 رامهرمز

 0.068361 0.004673 0.000040 0.000268 0.004056 0.000275 0.000033 0.000000 شوشتر

 0.035097 0.001232 0.000025 0.000000 0.001100 0.000054 0.000053 0.000000 صفی اباد

 0.050925 0.002593 0.000046 0.000033 0.002383 0.000122 0.000000 0.000009 ماهشهر

 0.049896 0.002490 0.000017 0.000145 0.001392 0.000050 0.000885 0.000001 مسجدسلیمان



 اخالق و همکاران  فرامرز خوش                                    استفاده از انرژی خورشیدیاستان خوزستان به منظور های اقلیمی  توانبندی  واکاوی و پهنه     02

 (.95جدول ) i+از  ii+محاسبه فاصله نسبی: مرحله هشتم( ح

 
 +Aمحاسبه فاصله نسبی از (: 11)جدول

 
ها بر اساس فاصله  در واقع کار چینش ایستگاه: مرحله پایانی( ط

آل  اساس فاصله از ایده یا صعودی و یا بر( 9)آل مثبت  از ایده

 .(99جدول ) نزولی خواهد بودیا ( صفر)منفی 
 

 ی خوزستان ها بندی شهرستان رتبه -11 جدول

 بر اساس صفر و یک

 نزولی تبهر صعودی تبهر فاصله نسبی +A گزینه ها

 1 13 0.12 امیدیه

 3 11 0.30 اهواز

 7 7 0.43 آبادان

 8 6 0.43 آغاجاری

 13 1 0.75 ایذه

 5 9 0.37 بستان

 12 2 0.62 بهبهان

 2 12 0.21 دزفول

 10 4 0.50 رامهرمز

 11 3 0.50 شوشتر

 4 10 0.31 صفی اباد

 6 8 0.40 ماهشهر

 9 5 0.47 مسجدسلیمان

 

بندی  پهنهنقشه  ،بر اساس نتایج فاصله نسبی( 2)در شکل 

در رابطه با تولید برق خورشیدی های محیطی خوزستان  توان

 .شده است ارائه

 
 تولید برق خورشیدیرابطه با دشت خوزستان در  محیطی های توانبندی  پهنه -2 شکل

 

 گزینه ها
 

 0.12 امیدیه

 0.30 اهواز

 0.43 آبادان

 0.43 آغاجاری

 0.75 ایذه

 0.37 بستان

 0.62 بهبهان

 0.21 دزفول

 0.50 رامهرمز

 0.50 شوشتر

 0.31 صفی اباد

 0.40 ماهشهر

 0.47 مسجدسلیمان
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 گیری  نتیجه

دهد، استان خوزستان با توجه به  نتایج این پژوهش نشان می

و ابر  هایی چون عرض جغرافیایی پایین و آسمان کم ویژگی

با . تولید برق خورشیدی دارد برایشرایط مناسبی عوامل دیگر، 

ها و  بندی شهرستان توجه به خصوصیات روش تاپسیس، رتبه

های محیطی و انتخاب  ها بر اساس ویژگی بندی آن اولویت

. باشد بهترین ایستگاه با بیشترین میزان تولید برق خورشیدی می

بندی پتانسیل دریافت انرزی  در واقع مهمترین متغیرها در رتبه

غبار  و گرد و ابرناکی دیر کمساعت آفتابی و مقاخورشیدی، 

 نیا در شده گرفته بکار مدل در این بررسی مشخص شد .است

 نظر از استان یها شهرستان نیب یادیز تفاوت پژوهش

با توجه در نهایت  .کشد یمن ریتصو به را یطیمح یها یتوانمند

 وایذه بهترین ایستگاه که  شود گرفته مینتیجه  جی مدلبه خرو

های  فراسنجشرایط محیطی و را از نظر  وضعیتامیدیه بدترین 

را یل دال .دناقلیمی برای استقرار نیروگاه خورشیدی برخوردار

-همچنین ،ثیر ارتفاع در دریافت تابش ورودی بیشترأتتوان  می

 باال بودننسبی کمتر و   نمغبار،  و گردروزهای کمتر بودن تعداد

 .است برای ایستگاه ایذه (ایستگاه بهبهانبعد از )ساعات آفتابی 

 و رغبا و روزهای گرد زیادتعداد  علته به یایستگاه امیدمتقابالً 

نسبت به   فتابی کمتر و عرض جغرافیایی باالترآساعات 

البته . گیرد میترین رتبه قرار  های جنوبی استان در پایین هایستگا

های  نظر توان ازمنتخب  یها همانطور که ذکر شد همه ایستگاه

رار قتاساما اگر قرار بر  .فاوت چندانی ندارندبا هم ت محیطی

شرایط به ترتیب برای بهترین  ،نیروگاه خورشیدی باشد

و در  دباش می رامهرمزو  شوشتر بهبهان، ،ایذه های ایستگاه

 سلیمان، آبادان، مسجدهای  ایستگاهبعدی های  اولویت

ول قرار فدز امیدیه وآخر رتبه آباد و در  صفی غاجاری،آ

 . گیرند می

 بعامن

، کاربرد 9309کیوان، مهدی، ، زاهدی...اری، نعمتباک -9
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