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 ریزی شهری( دانشگاه محقق اردبیلیدانشکده علوم اجتماعی )گروه جغرافیا و برنامه -*1

 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی -2
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 10/06/1400تاریخ پذیرش :        23/04/1400 تاریخ دریافت :
 چکیده

 سرتیبرر محریز   یو عردم تريریر من ر ینامحردود و تمرام نشردن ،یآلرودگ جرادیعردم ا ،برود  منحصرر بره فررد ماننرد ار ا  یایبا مزا یخورشید یانرژ
کمترر بره  را یرمناسر  ا ییعلیررم  موايیرت جغرافیرا یولر مرورد توجره اررار گرفتره اسرت  یفسریل یهراسوخت یبرا ینیگزیعنوا  جابیش ا  پیش به

یدی در منراقق مسرکونی بنردی عردم اسرت اده ا  انررژی خورشرتحلیرل و اولویرتبرا هرد   پرووهش ااررر  پرداختره شرده اسرت  یانرژ نیاست اده ا  ا
ميیرار ورورپ پذیرفتره اسرت  ایرن پرووهش ا  نررر هرد  کراربردی و ا  نررر  8و برا در نررر گررفتن  شهر اردبیل با تيکید بر پایرداری  یسرت محی ری

در منرراقق بنرردی عرردم اسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی تحلیررل و اولویررتجهررت  باشررد روش، بنررا بررر ماهیررت توورری ی تحلیلرری و ا  نررو  پیمایشرری مرری
چنررد  گیریهررای تصررمی گیررری ا  تکنی بررا بهره ميیارهررا دهرری و های مربوقرره بررا اسررت اده ا  روش آنتروپرری و  ، شرراخ مسررکونی شررهر اردبیررل

نهرایی ا  تکنیر  ادمرامی کرد لنرد اسرت اده شرد  برر اسرا   بنردیاولویرت یرابی برهبنردی و در نهایرت بررای دسرتميیاره)تاپسیس، ساو، ویکرور( رتهه
در رتهرره  هررای مرردیریتی، ااتصررادی و آمو شرریمول ررههررای مزبررور، سررا ی تکنی کاررفترره  در پررووهش اارررر و نتررایز ااوررل ا  پیاده های بررهسررنجه

 هرامول رهنسرهت بره سرایر  هرای مرورر در عردم اسرت اده ا  انررژی خورشریدی مول رهدر رتهه آخر بره لحرا   های اجتماعی، اانونی و فنیمول هنخست و 
در شرهر اردبیرل، مربروه بره  یخورشرید یشرهروندا  بره اسرت اده ا  انررژ لیرعامرل عردم تما نیمهمتررر دارند  براسا  اظهار نرراپ پاسرخ گویرا  ارا

  باشدیم و ااتصادی یتیریموانع مد

 یکلمات کلید
 "اردبیل"، "محی یپایداری  یست"، "مسکن"، "انرژی خورشیدی"

 مقدمه-1
شود و یکی ا  نیا های اولیه  ندگی بشر محسوب می امرو ه انرژی

به  های فسیلی بسیار بیشتر ا  گذشته شده استانسا  به سوخت وابستگی
های فسیلی درود ا  انرژی مصرفی جها  ا  سوخت 90که بیش ا   قوری

ر  جهانی صشد سریع مر(  1390شود )اکهری م لق و اجا ی، تيمین می
-ستی مینه تيمین منابع انرژی، ارراپ   شکالتی درانرژی عالوه بر ایجاد م

(  1390پور و همکارا ، داشته است )ساکی دنهال  یانهاری را نیز به محی ی
 و به عهارتی ا  ی  سو جوامع ونيتی )توسيه یافته و در اال توسيه(

ر دیگاند و ا  سوی شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیز  یست مواجه
مورد نیا  جوامع بشری با شتاب رو افزونی در اال  مواد اولیه و سوخت

اک و خ یلی، در آب ومصر  باالی انرژیهای فس اتمام است  ارراپ  یانهار
ه تهوا نمایا  شده و تالش برای کاهش مصر  این انرژیها تاکنو  نتوانس

له ئمس د  تالش برای ال اینل باشکا  این مش جراه الی برای خرو
اک با پ را به فکر جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر ومندا  و محققا  دانش
 Makarievaآلوده کننده فسیلی انداخته است )های رو به پایا  و انرژی

& Gorshkov, 2008 ی انرژیها ترشکه توسيه و گس(، چرا
 محی یيه ااتصادی، اجتماعی و  یستتجدیدپذیر به تحقق اهدا  توس

 سيه پایدار در هررسید  به توکند و ا  عوامل اساسی در کشور کم  می
یهای نو میتواند باعث کاهش وابستگی به ست اده ا  انرژکشوری است  ا

ر  و مص ی آالینده ا  بخشهای تولیدار گا هامنابع فسیلی، کاهش انتش

ع ای و به تهار گا های گلخانهانتش منابع انرژی و همچنین باعث کاهش
محیز  یست شود )موسوی و همکارا ،  انها ونسالمت اس آ  ا ظ امنیت و

یا، انرژی در دن  بل دسترین بین یکی ا  منابع رایگا  و اادر ا ( 1395
دلیل ه ب کی ا  منابع تيمین انرژی است؛ کهخورشید است  انرژی خورشید ی

های اخیر، است اده های فسیلی در سالبحرا  انرژی و ارراپ مخرب انرژی
یدی به منرور کاهش و جدیدپذیر و ا  جمله انرژی خورشهای تا  انرژی
جویی در مصر  انرژی، کنترل عرره و تقارای انرژی و کاهش ورفه
رو شده است )اکهری و گا های آالینده با استقهال فراوانی روبه انتشار

خورشیدی برای گرم کرد  آب مصرفی (  است اده ا  انرژی 1395همکارا ، 
های آب گرم منا ل تواند هزینهمی رمایش ساختما یا شوفاژ جهت گ

دهد های هر شهر را تشکیل میدرود ساختما  70مسکونی را که ادود 
های کاهش دهد  با است اده ا  آبگرمکندرود در قی سال  60تا ادود 

و سرمایشی خورشیدی میتوا  در کل  های گرمایشیخورشیدی و سیست 
ا هرا ورفه جویی کرد و نیز این سیست  یهای بسیارعمر ساختما ، هزینه

د ز  یست به مردم کم  مورری کننتوانند در ا ظ منابع قهیيی و محیمی
در این راستا باید اذعا  کرد که ساختما  یکی ا  (  1389)بحرپیما، 

-در امل  جوامع محسوب میهای مصر  کننده انرژی بزرگترین بخش

همچو  سایر بخش ها بسیار  یاد شود و اتال  انرژی در بخش ساختما  
نرژی خورشیدی ا  جمله انرژیهای تجدیدپذیر است و است، در این بین ا

 یکی عنوا  به پایداری، شود های اولی توسيه پایدار محسوب میا  مول ه
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 محی ی یست ت کر و ااتصاد در آ  ا آم ا  زی،ریبرنامه مه  م اهی  ا 
برای ار یابی توسيه است اده شده  ایتردهگس ورق به بيدها و آمده پدید

ریزی و ب وریکه ویوگی متمایز برنامه ( 2013است )هیرمث و همکارا ، 
ریزی بر مهنای همگامی با قراای شهری در هزاره سوم میالدی، برنامه

ائل های مربوه به مسقهیيت و رعایت اوول توسيه پایدار در تمام فيالیت
ميیارها و روابز توسيه پایدار رعایت  شهری است که در آ  تا اد ممکن

ائد مواد  شده است، رعایت این اوول سه  ورفه جویی تولید و کاهش 
جویی در مصر  انرژی، ها، ورفها یافت آ شهری، است اده مجدد و ب

ریزی، اولویت الگوهای امل و نقل عمومی، پیاده و دوچرخه در برنامه
 کاهش و فارالب با یافت قراای، درگیری ا  انرژی خورشیدی بهره

: 1396)را ایا  و دیگرا ،  شد خواهد محی ی  یست مختلف هایآلودگی
ها را بر اس  تيادل در این میا  انرژی خورشیدی در ساختما  ( 156
 ا نوا که گرفت نررهای کاملی در توا  به عنوا  سیست شا ، میانرژی

  گوناگو و  متنو یها نیا و میکنند کس  را یهمحی اصول اابل ژینرا
 یهاسیست  ا عنو به باید را ها ساختما  ند میسا آوردهبر ههبرا ینا در را

 دارا پمددرا  در را مختلف یدهست اا اابلیت که گرفت نرر در اریپاید
 و  هوهم تهویه و گرمایش مختلف یهاروش دبررکا و ایاقر  با باشند
 یسوختها  مصر ا میز در  ،ساختما در یشیدرخو لمیرفيا و لفيا

)یزدانی و مییابد کاهش نیز اهو گیدلوآ مقدار و هشد ئیورفهجو فسیلی
درود  50توا  اداال با قرح ميماری خورشیدی، می ( 6: 1397جامی، 

ا  انرژی مصرفی ساختما  را کاهش داد  اگر چنانچه ا  روش فيال و 
 اابل روهب ئیورفهجو ا میزمیرفيال خورشیدی توأما است اده شود، 

توا  با این اووا  می ( 15: 1380)ااج سق ی،  مییابد یشافزا توجهی
ا  انرژی خورشیدی به عنوا  فروتی جهت جایگزینی مناس  برای 

های فسیلی بهره برده و مسیر نیل به توسيه پایدار را هموار نمود  سوخت
 تا  این رو پووهش اارر با توجه به ررورپ و اهمیت باالی محیز  یس

در  ندگی شهروندا  و به تهع آ  توسيه پایدار  یست محی ی وورپ 
تحلیل و اولویت بندی عدم است اده ا  انرژی خورشیدی در گرفته و در پی 

اشد، بمناقق مسکونی شهر اردبیل با تيکید بر پایداری  یست محی ی می
تا افزو  بر این؛ رمن اولویت بندی عدم است اده ا  انرژی خورشیدی در 
مناقق مسکونی شهر اردبیل، مسیر ارکت به سوی ا ظ وريیت  یست 

های خورشیدی به عنوا  یکی ا  بهترین را با است اده ا  سیست  محی ی
منابع انرژی در ساختمانها که فااد هرگونه مضراپ  یست محی ی است 

ود شبنابراین پرسش اساسی که در این پووهش م رح می را هموار نماید 
های مورر بر عدم است اده ا  انرژی خورشیدی مول هبندی ، رتههاین است که

 چگونه است؟در مناقق مسکونی شهر اردبیل 

   روش انجام تحقیق-2

   مطالعه مورد محدوده  •
 سیاسی استا  اردبیل در دشتی به –شهر اردبیل به عنوا  مرکزیت اداری 

خرین همین نام و به وورپ شياعی گسترش یافته است  براسا  آ
ن ر  525702جميیت شهر اردبیل  1395آمارگیری رسمی کشور در سال 

هکتار گزارش شده است   6100خانوار( و مساات آ  بیش ا   158009)
همچنین بر اسا  آخرین گزارشاپ شهرداری اردبیل، شهر اردبیل دارای 

باشد )یزدانی محله شهری می 197ناایه شهری و  44من قه شهری،  5
   (81: 1397و همکارا ، 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل -1شکل 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده•
 -روش تحقیق تووی ی لحا  ا م اليه اارر ا لحا  هد  کاربردی و 

 برای انجام آ  ابتدا م الياپ اکتشافی به وورپباشد  تحلیلی می
 پیمایش پووهش عمده بخش سپس، و شده انجام اسنادی ایکتابخانه

 آماری یجاميه است  شده انجام پرسشنامه تکمیل قریق ا  که بوده

 383ن ر( که  529374دهند )می تشکیل را شهروندا  شهر اردبیل تحقیق
عنوا  نمونه برآورد گردید و پرسشنامه در  کوکرا  به فرمول اسا  ن ر بر

گیری  نمونه که روش( سال تو یع شد  ا  آ  جایی15میا  جميیت باالی )
پرسشنامه تو یع و تکمیل گردید  ال م  383برای  تصادفی ساده بوده لذا
گذاری نامه ا  نو  محقق ساخته بوده برای ار شبه ذکر است پرسش

= متوسز، 3= ک ، 2= خیلی ک ،1سواالپ ا  قیف پنز گزینه ای لیکرپ )
ت بندی ميیارهای اولوی= خیلی  یاد( است اده شد  در راستای 5=  یاد، 4

عوامل مورر بر عدم است اده ا  انرژی و به دنهال این هد  که  پووهش
رد مو ميیارهایچگونه است؟ خورشیدی در مناقق مسکونی شهر اردبیل 

گیری چندميیاره )تاپسیس، ساو، های تصمی بررسی با است اده ا  مدل
 هایسوال محتوای بندی گردیدند  رواییویکور و کد لند( اولویت

 برای و گرفته ارار تائید مورد امر کارشناسا  و اساتید توسز پرسشنامه

نمونه  روی بر پرسشنامه پیش آ مونی، با ابتدا نیز پایایی سئواالپ محاسهه
آل ای  روش به پرسشنامه پایایی سپس و گردید اجرا ن ر 383اج   به ای

 ا  نشا  که آمد دست به 830/0 کلی رری  و گردید محاسهه کرونهاخ

ها ا  باشد  جهت تجزیه و تحلیل دادهمی پرسشنامه پایایی باالی س ح
-دهی به شاخ است اده شده و پس ا  و   Excelو  SPSSافزار نرم

 ميیارهای پووهشگیری ا  روش آنتروپی شانو ، های مورد م اليه با بهره
یکور( و گیری چند ميیاره )تاپسیس، ساو،های تصمی با است اده ا  تکنی 

نهایی بین  بندیرتهه ی  بندی شدند  در نهایت جهت رسید  بهرتهه
 مدل ا ميیارهای عدم است اده ا  انرژی خورشیدی در مناقق مسکونی 

های گیری چندميیاره؛ ا  جمله روشتصمی  شد  لند است ادهادمامی کد
نی اهای مختلف کاربردهای فراوباشد که در  مینهار یابی چندميیاره می

گیری یکی ا  مهمترین وظایف مدیریت است و یکی ا  دالیل دارد  تصمی 
های مناس  است  ا این ها اتخاذ تصمی موفقیت برخی ا  افراد و سا ما 

هایی علمی که انسا  را در این  مینه یاری کند، رو، ررورپ وجود روش
خیر به های اکامالً محسو  است  این امر منجر به توجه محققین در دهه
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گیری پیچیده شده است ( برای تصمی MCDM« )های چندميیارهمدل»
 روش ی  عنوا به تاپسیس: تاپسیس(  3:1390)نوجوا  و همکارا 

بندی اولویت در کارآمد ولی ساده روشی شاخصه، چند گیریتصمی 
 ارجا  با» چن و هوانگ« 1992سال  در را روش شود  اینمی محسوب

 serafim اندکرده م رح 1981 سال در » یو  و هوانگ «کتاب به

Opricovic,2004:445 ) روش  ( اینN به  توجه با را گزینهM 
 اوی ریاری پشتوانه ا  گیریتصمی  روش کند  اینمی بندیرتهه ميیار،

 رعایت و دانستن علمی، هایروش ا  بسیاری و همانند است برخوردار

 هایفرمول و وحت اوانین اعتهار شرایز و محدوده م روراپ،

 بسیار هاجواب بود  اهولاابل شرایز و نتایز دات محدوده پیشنهادشده،

 هر- :ا  اندعهارپ روش این  یربنایی است  م روراپ اائز اهمیت

 باید هاشاخ  -باشد؛  کاهنده یا افزاینده یکنواخت، قوربه باید شاخ 

 ا  هاگزینه فاوله -شود؛ فرض  یکدیگر ا  مستقل که باشند ایگونهبه

 (شود می محاسهه االیدسی فاوله وورپبه من ی آلایده و مثهت آلایده
 یا مشابه هایمقیا  به نیا  روش ساو: این ( 26-25: 1393مروووی، 

 مقایسه با یکدیگر را هاآ  بتوا  که دارد شده مقیا بی هایگیریاندا ه

 گرفتهشکل آمار عل  در مرکزی پارامترهای بر مهنای تکنی  این کرد 

 اابلیت و است خ ی تکنی  این گیرندة تصمی  م لوبیت است و تابع

در  ( 168:1391 اده،رج  و شده است )آذرتضمین هاشاخ  پذیریجمع
کارگیری روش فوق بر که فرض به-خصوص این روش باید توجه کرد: 

بیت م لو -ر است  ها ا  یکدیگاستقالل ارجحیت و مجزا بود  آرار شاخ 
ها ت کی  به م لوبیت موجود ا  هر ی  ا  شاخ ها اابل کلی ا  شاخ 

ا   است اده -گردد پذیر است اده میوورپ ا  مدل جمعفرض شده و بدین
SAW  ت ها راببرای مواردی مناس  است که نرخ تهادل در بین شاخ

 مؤرر ابزار ی  کوروی ویکور: روش ( 1383و برابر با وااد باشد )اوغر پور،

و  ناسا گار ميیارهای با که مسائلی ال در و است ميیاره چند تصمی  در
 خصوواً در روش شود  اینمی است اده هستند همراه ناپذیر تناس 

 در را ترجیحاتش که نیست اادر گیرتصمی  که رودمی کار به شرای ی

نیا مند  گیرندهتصمی  روش این کند  در بیا  سیست  قراای شرو 
 .باشد آلایده الراه به الراه تریننزدی  الراه این که باشدمی الیراه
بیا   و شناسایی به اادر گیرندهتصمی  فرد که شرای ی در چنین ه 

نیست، ا  این روش  آ  قراای و شرو   ما  در مسئله ی  هایبرتری
 ( 51:1393بخشی، شود )علیاست اده می

 :است مناس   یر خصوویاپ با مسائلی ال برای ویکور
 باشد می اهولاابل ناسا گاری ال برای توافق
 بره ارلراه تریننزدیر  کره را الریراه اسرت مشرتاق گیرندهتصمی 

 .کند تائید است آل ایده الراه
 م لوبیررت یرر  و ميیررار تررابع هررر بررین خ رری راب رره یرر 

 .دارد وجود گیرندهتصمی 
 باشند می نامتناس  و ناسا گار ميیارها
 .شوندمی ار یابی ميیارها تمام با هاگزینه تمام

 .گرددمی بیا  هاو   توسز گیرندهتصمی  اولویت

 گیرتصرمی  تيراملی مشرارکت بردو  توانردمی ویکرور روش -

 نهرایی ارلتائیرد راه مسرئول گیرتصرمی  امرا باشرد، شدهشرو 

 .شود داده پوشش باید ترجیحاتش و باشدمی

آذر و (اسرت برترری دروردی دارای شردهارائه تروافقی ارلراه -
 ( 81-80: 1391 اده،رج 

 ميیار هر برای را هاباخت تيداد و بردها تيداد لند، کد لند: تکنی  کد

 ميیار ی   وجی، مقایسه در که چنانچه وورپبدین کند می مشخ 

 نشا ) برد M (با را آ  شد شناخته ارجح آرا اکثریت با دیگر ميیار بر

 باه  آرا یا و نداشت وجود اکثریت رأی مقایسه، این در اگر و دهندمی

 منزلهبه M روش، این شوند  درمی باخت ( کدگذاری X (با بود، مساوی

 در است  بر س ر ستو  ارجحیت منزلهبه X و ستو  بر س ر ارجحیت

 هاباخت  تيداد ستو  هر نیز و بردها تيداد س ر، هر کرد جمع با ادامه

 هر به لند کد که امتیا ی درنهایت گردد می ميیار مشخ  هر برای

شود می محاسهه بردها ا  تيداد ها باخت تيداد کرد  ک  با دهدمی گزینه
 مدل ا  نهایی بندیاولویت ی  (  جهت رسید  به23:1391)ل  ی، 

 شده است  است اده لند ادمامی کد

 های تحقیقیافته
ورر بر های ممول هبندی اولویت اولی م اليه اارر برکه تمرکز ا  آنجایی

باشد می عدم است اده ا  انرژی خورشیدی در مناقق مسکونی شهر اردبیل
گیری چند شاخصه که کاربرد  یادی در این های تصمی براین مهنا ا  مدل

های مورر مول ه به توا می بندیرتهه دارند است اده گردیده است  با مینه 
پی برد بدین مينی  عدم است اده ا  انرژی خورشیدی در مناقق مسکونیبر 

در ميیارها   ا  دسته توا  متوجه شد که کدامکه با مقایسه ت هیقی می
رتهه باالتری ارار دارد تا تدابیر ال م در این مورد اتخاد شود  بنابراین در 

 ه، در راستاینامهای ااول ا  پرسشاین مراله ا  پووهش، با توجه به داده
 مورر بر عدم است اده ا  انرژیرسید  به پرسش اولی تحقیق، ميیارهای 

های چند ميیاره نریر )تاپسیس، ساو، ویکور( بر اسا  تکنی  خورشیدی
؛ شده استو در اال  جدول برای با نمایی بهتر نشا  داده بندی شدهس ح

 ادمامی کد مدل نهایی ا  بندیاولویت ی  و درنهایت جهت رسید  به

 شده است وورپ جدول ارائه و خروجی نهایی به شده است؛است اده  لند

های موثر بر عدم استفاده از انرژی مولفهبندی رتبه

 مدل اردبیل بر اساس خورشیدی در مناطق مسکونی شهر

 تاپسیس
 در محاسرهاتی مردل تاپسریس مراارل قری ا  پس اارر پووهش در

ا  ایرن تکنیر  در  آمرده دسرت بره نهرایی خروجی Excel افزار نرم
 .است مشاهده اابل 1 جدول

های موثر بر عدم استفاده از انرژی خورشیدی بندی مولفهرتبه: 1جدول 

 تاپسیس مدل اردبیل بر اساس در مناطق مسکونی شهر

 بندیرتهه نتیجه مدل تاپسیس هامول ه

 1 0/404 مدیریتی

 2 0/398 ااتصادی

 3 0/384 سیاستگذاری

 4 0/376 نگرشی

 5 0/349 آمو شی

 6 0/303 اجتماعی 

 7 0/295 اانونی 

 8 0/286 فنی
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گرردد قهرق نترایز ااورله ا  مالارره می1جردول  در که قور هما 
هررای مررورر بررر عرردم اسررت اده ا  انرررژی مول ررهمرردل تاپسرریس ا  بررین 

مول ره رتهره اختصراص یافتره بره  شهر اردبیرل براالترین خورشیدی در
، مرردیریتیترتیرر   برره مررورر در عرردم اسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی

 رتهرره ترینباشررد  همچنررین،  پررایینمرری  سیاسررتگذاریو  ااتصررادی
  اختصاص دارد  و فنی اانونی ،اجتماعیبه  اختصاص یافته

ههای مهوثر بهر عهدم اسهتفاده از انهرژی مولفههبندی رتبه

 اردبیهل بهر اسهاس خورشیدی در مناطق مسهکونی شههر

  ساو مدل
 در محاسرهاتی مردل سراو مراارل قری ا  پرس ااررر پرووهش در

ا  ایرن تکنیر  در  آمدهدسرتبه نهرایی خروجری Excel افرزارنرم
 است  مشاهده اابل 2جدول 

 ساو  مدل اردبیل بر اساس های موثر بر عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهربندی مولفهرتبه: 2جدول 

 بندیرتهه نتیجه مدل ساو هامول ه

 1 114/0 مدیریتی

 2 108/0 ااتصادی

 3 101/0 نگرشی

 4 098/0 سیاستگذاری

 5 091/0 آمو شی

 6 085/0 اانونی

 7 079/0 اجتماعی

 8 073/0 فنی

 قهرق نترایز ااورله ا  گررددمالارره می 2جردول  در که قورهما 

ا  انرررژی  هررای مررورر بررر عرردم اسررت ادهمول ررهمرردل سرراو ا  بررین 
ترتیرر   برره  مول رره مررورررتهرره  شررهراردبیل برراالترین خورشرریدی

ارانونی، اجتمراعی  رتهره ترینپرایین و مردیریتی، ااتصرادی و نگرشری
 اختصاص دارد  و فنی

ههای مهوثر بهر عهدم اسهتفاده از انهرژی مولفههبندی رتبه

 اردبیهل بهر اسهاس خورشیدی در مناطق مسهکونی شههر

 ویکور مدل
  محاسهاتی مدل ویکور در مراال قی ا  پس اارر پووهش در

ا  ایرن تکنیر  در  آمرده دسرتبه نهرایی خروجری Excel افرزار نرم
 ویکرور مردل ال م بره ذکرر اسرت کره در .است مشاهدهاابل 3 جدول

 را براالترین اولویرت ار ش، کمتررین کره اسرت ایگونرهبه بنردیرتهه
 3همرا  قرور کره در جردول  براليکس و اسرت داده اختصاص خود به

-مول رهگردد قهرق نترایز ااورله ا  مردل ویکرور ا  برین مالاره می

در منراقق مسرکونی  های مورر بر عردم اسرت اده ا  انررژی خورشریدی
هررای مرردیریتی، برره مول ررهترتیرر   رتهرره برره شررهراردبیل برراالترین
فنری و هرای ارانونی، مول ره بره رتهره ترینپرایین و ااتصادی، نگرشری

 اختصاص دارد   اجتماعی
 

 ویکور  مدل اردبیل بر اساس های موثر بر عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهربندی مولفهرتبه:  3جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 

ههای مهوثر بهر عهدم اسهتفاده از انهرژی مولفههبندی رتبه

 اردبیهل بهر اسهاس خورشیدی در مناطق مسهکونی شههر

 ادغامی کپ لند مدل

 در محاسهاتی مدل ادمامی کد لند مراال قی ا  پس اارر پووهش در

 4 جدولا  این تکنی  در  آمدهدستبه نهایی خروجی Excel افزارنرم
 است  مشاهده اابل

 بندیرتهه نتیجه مدل ویکور هامول ه

 1 575/0 مدیریتی

 2 629/0 ااتصادی

 3 689/0 نگرشی

 4 745/0 سیاستگذاری

 5 884/0 آمو شی

 6 948/0 اانونی

 7 987/0 فنی

 8 000/1 اجتماعی
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 کپ لند  مدل اردبیل بر اساس های موثر بر عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهربندی مولفهرتبه: 4جدول 
 بندیرتهه نتیجه مدل کد لند هامول ه

 1 -12 مدیریتی

 2 -7 ااتصادی

 3 -2 آمو شی

 4 1 سیاستگذاری

 5 4 نگرشی

 6 8 اجتماعی

 7 11 اانونی

 8 12 فنی

 قهرق نترایز ااورله ا  گررددمالارره می 4جدول  در که قور هما 

بنردی نهرایی گیری کلری اولویرتمدل ادمامی کد لنرد در یر  نتیجره
هررای مررورر بررر عرردم اسررت اده ا  انرررژی مول ررهبررین مجمررو   در

اردبیررل، رتهرره اول برره ميیررار  شررهر خورشرریدی در منرراقق مسررکونی
 ارانونی و فنریرتهره آخرر بره ميیرار  و مدیریتی، ااتصرادی و آمو شری

نرررام ااتصررادی و مرردیریتی ا  مرروانيی هسررتند کرره  .اختصرراص دارد
 خورشرریدی کمتررر اسررت اده شررود  نرررام شرروند ا  انرررژیباعررث مرری

ااتصررادی و مرردیریتی خرردماپ انرررژی در کشررور مهتنرری بررر توسرريه 
یررد برررق، عرررره گررا  و متمرکررز منررابع سررنتی انرررژی، برره ویرروه تول

هررای باشررد  عررالوه بررر ایررن ایمررت انرررژیعرررره سرروخت مررایع مرری
هررا برراالتر ااوررل ا  منررابع تجدیدپررذیر در مقایسرره بررا سررایر انرررژی

تجدیدپررذیر و توسرريه انرررژی هررای فنرراوریاسررت  ال مرره اسررت اده ا  
براسرا  باشرد  با ارها، رفع موانع ااتصرادی، مردیریتی و آمو شری مری

یرردانی و اظهررار نرررراپ پاسررخگویا ، موانررع ااتصررادی و م اليرراپ م
مرردیریتی ا  جملرره عرراملی هسررتند کرره سرره  مرری شررود مررردم برره 
اسرت اده ا  انررژی خورشریدی رمهررت نداشرته باشرند  در واارع یکرری ا  
موانررع عرردم اسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی گرررا  بررود  هزینرره اولیرره 

مررایلی برره هررای خورشرریدی اسررت کرره مررردم تهررا و فنرراوریسیسررت 
 دهند ها نشا  نمیاست اده ا  فناوری

 گیریبحث و نتیجه-3
تجدیدپررذیر کرره عررالوه بررر پرراک بررود  و عرردم  یهررایا  انرررژ ییکرر

توسرريه پایرردار  ریو ارکررت در مسرر یشررهر  زیسررتیمح یآالینرردگ
ار  مصرر یبرررا یانرررژ نیدر ترريم یبرردیلینقررش برر نیهمچنرر ،یشررهر
گرمرررایش و سررررمایش  یبررررا یانررررژ نیا  جملررره تررريم یخرررانگ

ا   شیبرر یکتریکررال یانرررژ رهیررذخ زا یررم توانرردیهررا دارد و ماختما سرر
افرزایش  اسرت  یدیخورشر یداشرته باشرد، انررژ یلیفسر یهراسوخت
ا   یناشرر یهررایو اتررال  آ  و آلررودگ یاتمررام منررابع انرررژ ت،یررجمي

 یهرراهسررتند کرره هررر رو  محرردودیت یعرروامل یلیفسرر یهرراسرروخت
  بررا توجرره برره کننرردیآینررده بشررر و مخرراقراپ آ  را گوشررزد مرر

درسررت مصررر ،  یموجررود تنهررا اسررت اده ا  روشررها یهررامحرردودیت
-ینرو مر یهرایانرژ یریکرارگو بره یوسایل مصرر  انررژ یسا نهیبه

 یارارتر یکاربردهرابردین ترتیر   را مهرار کنرد  یبحررا  انررژ تواند
را برره خررود  یادر سرراختما  جایگرراه ویرروه یدیخورشرر یا  انرررژ

 سررت یبرره واسرر ه س ا یرراختصرراص داده اسررت  جهررت رفررع ایررن ن
  گرررددیمرر یاسررت و باعررث افررزایش بررا ده نیاابررل ترريم یدیخورشرر

 یآب گررم مصررف نیتريم یفقرز بررا یدیخورشر یهراسرت یس شتریب
گرمرایش  یهراسرت یس توسريهامرا برا  رفتنردیها به کار مدر ساختما 
 یسررتمهایگرمررایش ا  کررف اسررت اده ا  س سررت یماننررد س نیدمررا پررای
توسرريه یافررت   زیا  گرمررایش محرر یبخشرر نیجهررت ترريم یدیخورشرر

 یپرراک و نررو ا  جملرره انرررژ یهررایبررا توجرره برره نقررش فزاینررده انرژ
 یآالینردگ زا یرو م یلیفسر یدر کاهش فشرار برر سروختها یدیخورش

برره اولویررت بنرردی عرردم  قیرردر ایررن تحق ک،وهرروا و خرراآنهررا بررر آب
اسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی در منرراقق مسررکونی شررهر اردبیررل بررا 

بررا اسررتناد برره  تاکیررد بررر پایررداری  یسررت محی رری پرداخترره شررد 
عرردم های برره کاررفترره درپررووهش اارررر وررريیت موجررود سررنجه

 شررهر اردبیررل بررااسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی در منرراقق مسررکونی 
های مختلررف )تاپسرریس، سرراو، ویکررورو مرردلسررا ی اسررت اده ا  پیاده

بنردی گردیدنرد  قهرق نترایز ااورله ا  مدل ادمامی کرد لنرد( اولویت
، هرررای مررردیریتیمول رررهشرررود کررره ها مشررراهده میوتحلیلیرررهتجز

عردم اسرت اده ا  انررژی خورشریدی در بره لحرا   ااتصادی و آمو شری
هرای برا کسر  بیشرترین امتیرا  بره ترتیر  در رتهره مناقق مسرکونی
بررا کسرر   هررای اجتمرراعی، اررانونی و فنرریمول ررهانررد و اول ارارگرفته

های اول ترا سروم اررار دارنرد کرره کمتررین امتیرا  بره ترتیر  در رتهره
هررای مررورر در عرردم اسررت اده ا  انرررژی مول ررهنسررهت برره سررایر 

  نتررایز انرردارارگرفتهدر رتهرره آخررر  خورشرریدی در منرراقق مسررکونی
ین چنردا  اابرل مقایسره نیسرت؛  یررا این پووهش برا م اليراپ پیشر

مرورر در هرای سا ی متغیرر اورلی تحقیرق، یينری مول رهنحوه شاخ 
، بررا شرریوه  عرردم اسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی در منرراقق مسررکونی

انجرام ایرن کرار در م اليراپ پیشرین، مت راوپ اسرت و در انجرام ایرن 
هررایی چررو  عرردم وجررود تحقیقرری مشررابه کرره تحقیررق بررا محرردودیت

  مهنای کار پووهشری اررار داد یرا برا نترایز تحقیرق آنهرا مقایسره بتوا
هرای فرراوا  جهرت برا توجره بره وجرود پتانسریل کرد وجرود نداشرت 

اسرررت اده ا  انررررژی خورشررریدی در شرررهر اردبیرررل و سرررهمی کررره 
بکررارگیری آ  در توسرريه پایررداری  یسررت محی رری شررهر خواهررد 

در منرراقق داشررت، ترررویز آمررو ش و بکررارگیری انرررژی خورشرریدی 
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-مسکونی امری الزامی در جهت رسید  بره شرهر پایردار بره نررر مری

-همچنررین برخررورداری ا  پتانسرریل م لرروب و مناسرر  انرررژی رسررد 

هررای تجدیدپررذیر در کشررور، توسرريه من قرری ایررن منررابع ار شررمند و 
رسرد؛ چررا کره ا  ایرن قریرق خدادادی کرامال ررروری بره نررر مری

ار  یسررت محی رری نیررز گررام ترروا  در جهررت اهرردا  شررهر پایرردمرری
 برداشت 

 گردد :یم شنهادیپ ری  یاارر راهکارها قیتحق زیبا توجه به نتا
هررا، اقالعرراپ م یررد در مررورد ارررراپ جهررت افررزایش آگرراهی خررانواده

هرای انررژی خورشریدی برر محریز  یسرت را ا  قریرق مثهت سیسرت 
برراال برررد   ، هررای عمررومی در اختیررار مررردم ارررار دهنررد رسررانه

سرریت مررردم نسررهت برره ميضررل آلررودگی هرروا ناشرری ا  مصررر  اسا
آمرو ش و آگراه سرا ی مردیرا  و متولیرا  امرور ، هرای فسریلیسوخت

هرا، به انرژی خورشریدی و اسرت اده ا  انررژی خورشریدی در سراختما 
هررای الررزام آور اسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی در اجرررای سیاسررت

هررای خصروص انرررژیهررای آمو شرری در سراختمانها، برگررزاری کارگراه
-، فرهنرگهراهرای نرو و بره کرارگیری آ نو جهت آشرنایی برا انررژی

هررای خورشرریدی در سررا ی مقهولیررت اسررت اده شررهروندا  ا  فنرراوری
سررا ی و تشررویق شررهروندا  جهررت فرهنررگ هررای مختلررف، مینرره

هررای خورشرریدی برررای تولیررد برررق در منرراقق اسررت اده ا  سیسررت 
  مسکونی

 منابع
 

 دانش  انتشاراپ نگاه تهرا ، پنج ، چاپ ،MADM رویکرد کاربردی گیریتصمی   1391   ،  اده،رج    ، ر،آذ -

 های چند ميیاره، چاپ سوم، موسسه انتشاراپ و چاپ دانشگاه تهرا  گیری  تصمی 1383 اوغر پور، م ، -

هررا، ششررمین کنگررره ملرری در جرراده LEDسررنجی ااتصررادی سیسررت  روشررنایی خورشرریدی   امکررا 1392اکهررری م لررق،   ، اجررا ی،   ،  -
  1390مهندسی عمرا ، دانشگاه سمنا ، سمنا ، ایرا ، اردیههشت ماه 

هرای مناسرر  اسرتقرار سراختما  جهرت دریافرت بهینره ترابش خورشررید در   تيیرین جهرت1395اکهرری، ح ، هرادوی،   ،  مرانی، م ، علیپرور، ی ،  -
  نجا ، فصلنامه آمایش محیز، دوره نه ، شماره سی و سوم شهر 

  انرررژی خورشرریدی و سرراختما  سررا ی، چهررارمین کنگررره بررین المللرری جغرافیرردانا  جهررا  اسررالم، دانشررگاه سیسررتا  و 1389بحرپیمررا،   ،  -
 بلوچستا ،  اهدا ، ایرا  

 شگاه عل  و ونيت، تهرا  ااج سق ی، ا ، اوول و کاربرد انرژی خورشیدی، چاپ اول، انتشارپ دان -

   درآمدی بر توسيه پایدار شهری، تهرا : انتشاراپ سیمای دانش 1391را ایا ،   ، همکارا  ،  -

  امکررا  اسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی و کرراهش انتشررار گا هررای 1390جررو، م ، جي ررری موسرروی، ا ، نوادیررا ، سررخاوپپررور،   ، کيهرریسرراکی -
 شتی جندی شاپور، دوره سوم، شماره چهارم ای در اهوا ، علوم بهداگلخانه

 ارشررد نامرره کارشناسرریهای اسررتا  خو سررتا  بررا اسررت اده ا  روش کررد لنررد، پایا یافتگی شهرسررتا   سررنجش توسرريه1393  ،آ علرری بخشرری، -

 اردبیلی  محقق دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا رشته

ای م اليرره مرروردی؛ بخررش بهداشررت و درمررا  اسررتا  بنرردی توسرريه من قرره  ارائرره مرردلی تل یقرری جهررت رتهه1391  ،، شرريهانی، مل  رری، ص  -
  92  بهار 28ما ندرا ، نشریه تحقیقاپ کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزده ، شماره 

  31-19، 144ش  های ااتصادی،یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهرا ، فصلنامه پووهش  توسيه1393مروووی،   ،  -

  فصررلنامه علرروم و تکنولرروژی 1395 ، یوسرر ی، ح ، ررررایا ، ح ، 1نررواد، ا ، ررررایا  ایرره باشرری، موسرروی شرر ائی، م ، نرروراللهی، ی ، سررل انی -
 محیز  یست، دوره هجده ، شماره سوم 

هررای میررسررمی شررهر اردبیررل برره کمرر  مرردل   سررنجش پایررداری در سررکونتگاه1398یزدانرری، م ، فر انرره سرراداپ  ارنجرری، ژ ، یرراری اصررار، ا ،  -
  601-628، و  3، شماره 7ریزی شهری، دوره های جغرافیای برنامهبارومتر پایداری، پووهش

بررسرری عوامررل مررورر بررر عرردم اسررت اده ا  انرررژی خورشرریدی در منرراقق مسررکونی )نمونرره    1397یزدانرری، م ، جررامی اودولررو، م ، گسرریلی، ب ،  -
  1397دانشگاه محقق اردبیل، شهریور  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیاپ و علوم انسانی،پایا  موردی: شهر اردبیل(،

  کرراربرد روش هررای تصررمی  گیررری چنررد ميیرراره دربرنامرره ریررزی شررهری ومن قرره ای باتاکیررد 1390 ، وررالحی، ا   ،محمرردی،  م ،نوجرروا ،  -
  285-296، 28، شماره 9، دوره 1390ستا  ، نشریه مدیریت شهری، پاییز و  مSAWوTAPSISSبرروش های 

- Hiremath, B., Balachandra, P., Kumar, S., Bansode, S., Murali, J. 2013. Indicator-Based 

Urban Sustainability-A Review, Energy for Sustainable Development, vol 6. p. 555-563. 

- Makarieva, A., Gorshkov, V., Li, B. 2008. Energy budget of the biosphere and civilization: 

Rethinking environmental security of global renewable and non-renewable resources, 

Ecological complexity, Vol. 5, No. 4, pp. 281-288. 
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Abstract 

Solar energy with unique benefits such as cheapness, no pollution, unlimited and inexhaustible and no 

negative impact on the environment has been increasingly considered as an alternative to fossil fuels. 

However, despite the favorable geographical location of Iran, less use has been made of this energy. The 

present study aims to analyze and prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with 

emphasis on environmental sustainability and taking into account 8 criteria. This research is applied in 

terms of purpose and method in terms of descriptive-analytical and survey type. In order to analyze and 

prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil, the relevant indicators are weighted 

using entropy method and the criteria are ranked using multi-criteria decision making techniques (TOPSIS, 

SAV, VICOR) and finally for the group. Finding the final prioritization used the Capland integration 

technique. Based on the metrics used in the present study and the results of the implementation of these 

techniques, managerial, economic and educational components in the first place and social, legal and 

technical components in the last place in terms of effective components in not using energy Solar relative 

to other components. According to the respondents, the most important factor in the reluctance of citizens 

to use solar energy in Ardabil is related to managerial and economic barriers. 

 

Introduction 

Today, energy is one of the basic needs of human life and human dependence on fossil fuels has become 

much more than in the past, so that more than 90% of the world's energy consumption is provided by fossil 

fuels (Akbari Motlagh and Hejazi, 1390). The rapid growth of global energy consumption, in addition to 

creating problems in the field of energy supply, has also had harmful environmental effects (Sakipour et 

al., 2011). In other words, on the one hand, industrial societies (developed and developing) and large cities 

are facing the problem of environmental pollution, and on the other hand, the raw materials and fuel 

required by human societies are being depleted with increasing speed. The harmful effects of high 

consumption of fossil fuels have been reflected in water, soil and air, and efforts to reduce the consumption 

of these energies have so far failed to find a solution to this problem. Efforts to solve this problem have led 

scientists and researchers to think about replacing renewable and clean energy with fossil fuels (Makarieva 

& Gorshkov, 2008), because the development and expansion of renewable energy to achieve economic 

development goals, Social and environmental contributes to the country and is one of the key factors in 

achieving sustainable development in any country. The use of new energy can reduce dependence on fossil 

resources, reduce emissions from energy production and consumption, and also reduce greenhouse gas 

emissions and consequently maintain the safety and health of humans and the environment (Mousavi et al., 

1395). Meanwhile, one of the free and accessible sources of energy in the world is the sun. Solar energy is 

one of the sources of energy supply; Due to the energy crisis and the destructive effects of fossil fuels in 

recent years, the use of renewable energy, including solar energy, to reduce and save energy, control energy 

supply and demand, and reduce emissions. It has been welcomed by many (Akbari et al., 2016). Using solar 

energy to heat water or boilers to heat a building can reduce the cost of hot water for residential homes, 

which make up about 70% of the buildings in each city. Reduce by about 60% during the year. Using solar 

water heaters and solar heating and cooling systems can save a lot of money throughout the life of the 

building, and these systems can also help people effectively conserve natural resources and the 

mailto:Yazdani@uma.ac.ir
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environment. (Bahrpima, 1389). In this regard, it should be acknowledged that the building is one of the 

largest energy consuming sectors in most societies and energy loss in the building sector as other sectors is 

very high, among which solar energy is one of the renewable energy and from It is the main component of 

sustainable development. Sustainability, as one of the important concepts of planning, has emerged from 

the beginning in economics and environmental thinking and has been widely used to evaluate development 

(Hirmes et al., 2013). As a distinctive feature of urban planning and design in the third millennium AD, 

planning is based on harmony with nature and the principles of sustainable development in all activities 

related to urban issues in which the criteria and criteria of sustainable development are observed as much 

as possible. Adherence to these principles saves the production and reduction of municipal waste, their 

reuse and recycling, energy savings, the priority of public transport patterns, pedestrians and bicycles in 

planning, energy utilization Solar will be used in design, wastewater recycling and reduction of various 

environmental pollutants (Razeghian et al., 2017: 156). In this way, solar energy can be used as an 

opportunity to provide a suitable alternative to fossil fuels and pave the way for sustainable development. 

Therefore, the present study has been done with regard to the necessity and high importance of the 

environment in the lives of citizens and consequently sustainable environmental development, and 

following the analysis and prioritization of non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with 

emphasis on environmental sustainability Is, in addition; While prioritizing the non-use of solar energy in 

residential areas of Ardabil, pave the way to maintain the environmental status by using solar systems as 

one of the best sources of energy in buildings that do not have any environmental damage. Therefore, the 

main question that arises in this study is, what is the ranking of the components affecting the non-use of 

solar energy in residential areas of Ardabil? 

 

Methodology 

The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method. To 

do that, first, exploratory studies were conducted in the form of documentary libraries, and then, the main 

part of the research was survey, which was done by completing a questionnaire. The statistical population 

of the study consists of citizens of Ardabil (529374 people) of which 383 people were estimated as a sample 

based on Cochran's formula and the questionnaire was distributed among the population over (15) years. 

Since the random sampling method was simple, it was distributed and completed for 383 questionnaires. It 

should be noted that the questionnaire was a researcher-made questionnaire. To like the questions, a five-

point Likert scale was used (1 = very low, 2 = low, 3 = medium, 4 = high, 5 = very high). In order to 

prioritize the research criteria and pursue the goal of what are the factors affecting the non-use of solar 

energy in residential areas of Ardabil? The criteria were prioritized using multi-criteria decision models 

(TOPSIS, SAV, Vickor and Kepland). The validity of the content of the questionnaire questions was 

confirmed by professors and experts. To calculate the reliability of the questions, first a questionnaire was 

administered to a sample of 383 people and then the reliability of the questionnaire was calculated by 

Cronbach's alpha method and the overall coefficient 0.830 was obtained which indicates the high level of 

reliability of the questionnaire. To analyze the data, SPSS and Excel software were used and after weighting 

the studied indicators using Shannon entropy method, the research criteria were used using multi-criteria 

decision making techniques (TOPSIS). , Savo, Vikor) were ranked. Finally, in order to reach a final ranking 

among the criteria for not using solar energy in residential areas, the Copeland integration model was used. 

 

Conclusion 

One of the renewable energies that in addition to being clean and non-polluting the urban environment and 

moving towards sustainable urban development, also has an irreplaceable role in providing energy for home 

use, including providing energy for heating and cooling buildings and can increase To store more electricity 

than fossil fuels is solar energy. Population growth, depletion of energy resources and waste, and pollution 

from fossil fuels are factors that daily warn of future human limitations and dangers. Given the existing 

limitations, only the use of correct methods of consumption, optimization of energy consumption devices 

and the use of new energy can curb the energy crisis. Thus, thermal applications of solar energy in the 

building has a special place. To meet this need, it can be provided by the solar system and increases 

efficiency. Most solar systems were used only to supply hot water to buildings, but with the development 

of low temperature heating systems such as underfloor heating, the use of solar systems to provide part of 

the ambient heating was developed. Considering the increasing role of clean and new energies, including 
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solar energy in reducing the pressure on fossil fuels and their pollution on the climate and soil, in this study 

to prioritize the non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with emphasis on sustainability 

Environmental was addressed. According to the measures used in the present study, the current situation of 

non-use of solar energy in residential areas of Ardabil with The implementation of different models (Topsis, 

Savo, Vikoro, Copeland integration model) was prioritized. According to the results of the analysis, it is 

observed that the managerial, economic and educational components are ranked first in terms of non-use 

of solar energy in residential areas with the highest score, respectively, and the social, legal and technical 

components with the lowest score. The order is in the first to third ranks, which are in the last rank compared 

to other effective components in not using solar energy in residential areas. The results of this study are not 

very comparable with previous studies; Because the way of indexing the main variable of the research, ie 

the effective components in not using solar energy in residential areas, is different from the way of doing 

this in previous studies, and in conducting this research with limitations such as the lack of similar research 

that There was no basis for research work or comparison with their research results. Given the great 

potential for the use of solar energy in the city of Ardabil and its contribution to the development of 

environmental sustainability in the city, the promotion of education and the use of solar energy in residential 

areas is necessary to achieve a sustainable city. Also, having the desired and appropriate potential of 

renewable energy in the country, the rational development of these valuable and God-given resources seems 

absolutely necessary; Because in this way, we can take steps towards the goals of an environmentally 

sustainable city. 
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