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در تعيين ميزان تابش   MSبررسي ومقايسه مدل هاي آنگستروم و مدل 
  خورشيد در اهواز

 
  مجتبي نوري_3افشين احمد لو_2پوريا معتمدي نسب _1

Pouria.motamedi@yahoo.com 
a_ahmadloo@yahoo.com 

Mojtabanoori121370@yahoo.com 

  دانشكده  برق، دانشگاه شهيد ستاري
 

  چكيده:
به  MSعي بر آن شده است كه مدل هاي معروف در اندازه گيري تابش خورشيد يعني مدل آنگسترم و مدل در اين مقاله س

طور جداگانه مورد تحليل قرار گيرد سپس با استفاده از اطالعات هواشناسي موجود براي استان خوزستان و به خصوص 
حليل قرار گرفت. و نتيجه اين مقايسه، نزديكي ميزان شهرستان اهواز، ميزان تابش خورشيد  در اين دو مدل محاسبه و مورد ت

  تابش در هر دو مدل براي  فصل گرما و افزايش اختالف  بين نتايج حاصل از اين دو مدل در فصل زمستان حكايت دارد.
 

 MSواژگان كليدي : تابش خورشيدي، مدل آنگستروم،مدل 
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  مقدمه :
نو يكي از كارهاي ريشه اي براي بهره برداري بهينه از توانايي هاي اقليمي هر امروزه استفاده از انرژي هاي   

پهنه جغرافيايي است .در بسياري از پهنه هاي كوهستاني ، برق رساني به مناطق دور از شبكه آسان نيست و 
ي مقرون به صرفه نمي باشد كه شبكه اصلي برق را با تمام هزينه ها به همه مناطق گسترش داد.انرژ

خورشيدي مي تواند جايگزين مناسبي براي سوخت هاي فسيلي باشد . به ويزه اينكه كاربرد اين سرچشمه 
  انرژي عاري از دشواري هايي همچون آلودگي هاي بوم زيستي است. 

يكي از پر كاربرد ترين كنش گرها در بسياري از زمينه هاي كشاورزي ، (GSR)تابش خورشيدي جهاني      
يكي از مهمترين پارامترهاي تاثير گذار در توازن  (RS)آب شناسي است.تابش خورشيدي هواشناسي و 

حرارتي سيستم جو زمين است و اساس بيشتر مطالعات اقليمي را شكل مي دهد.يكي از دقيق ترين روش 
لت فقدان استفاده از پيرانومتر است كه استفاده از آن هنوز در بسياري از مناطق به ع (RS)هاي اندازه گيري 

امكانات ، محدود مي باشد و بطور كلي،اندازه گيري هاي بلند مدت تابش خورشيدي،معموال در همه جا 
روش  (RS)البته به دليل اهميت. انجام نمي شود.در نتيجه،محققين بيشتر روي تخمين آن تالش مي كنند

بي و رگوسيوني و روش هاي هاي مختلفي براي تخمين آن توسعه داده شده اند.روش هايي چون روابط تجر
،ميان يابي خطي و شبكه هاي عصبي (RWM) دقيقي چون سنجش ازدور،مدل هواشناسي تصادفي

. يكي از بهترين مدل هاي پيشنهاد شده برآورد ميزان تابش [1]مصنوعي براي تخمين آن به كار مي روند
روم ، پارامتر هاي اقليمي ، خورشيد روي سطح افقي مدل آنگستروم مي باشد. ضرايب تجربي مدل آنگست

شرايط جغرافيايي ، و نوع پوشش گياهي منطقه وابستگي دارند . با اين رابطه مي توان ميزان تابش كل را بر 
نقاط مختلف ايران برآورد نمود .مدل هاي متعددي براي برآورد تابش رسيده از خورشيد بر رويه هاي افقي 

خطي است.روش موسوم به آنگستروم كه در واقع بهتر است روش  وجود دارد كه پر كاربرد ترين آنها مدل
سال هاي زيادي است كه  -پرسكات ناميده شود و ما در اين مقاله از همين نام استفاده مي كنيم–آنگستروم 

.چنانچه،كمالي و مرادي روش  دارد (RS) به خاطر سادگي و قابل قبول بودنش كاربرد وسيعي در محاسبه
هارگريوز و همكارانش روش ردي را با استفاده از داده هاي ايستگا هاي  ,بريستو و كمپبل، هاي آنگستروم

تابش سنجي ايران كه براساس تابش فراجو و ساعت آفتابي كنترل كيفيت شده بودند،مورد ارزيابي قرار دادند 
  . [2]كردند  پرسكات را براي برآورد تابش خورشيدي در ايران پيشنهاد–و استفاده از روش آنگستروم 

شرايط جوي محلي نيز بر روي تابش خورشيدي تاثير منفي دارد لذا با آلودگي هوا،ابر،مه،گرد و     
غبار،خاك و ريزگردها (كه در بيشتر مناطق ، جزيي از شرايط اقليمي هستند ) بازدهي خورشيدي ،متناسب 

  با آن كاهش مي يابد .
  
  تخمين تابش خورشيدي:_1

خورشيد مربوط به شهرهاي مختلف كشور را مي توان با استفاده از روشهاي نظري و داده ميزان تابش      
هاي آماري محاسبه نمود. تاكنون روشهاي مختلفي براي تخمين شدت تابش خورشيدي در يك منطقه از 
سطح زمين در مكان هاي مختلف دنيا، توسط پژوهشگران برحسب ساعات آفتابي، مقدار ابرناكي آسمان، 
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ا، رطوبت نسبي، تعداد روزهاي باراني، ارتفاع محل از سطح دريا، طول و عرض جغرافيايي و غيره پيشنهاد دم
  شده است. 

براي تخمين شدت تابش خورشيدي در شهرهاي مختلف ايران، مدل ها يا مقاديري توسط محققين    
كه براي داده هاي ورودي مدل توانايي پارامترهاي هواشناسي  مختلف در كشورمان نيز پيشنهاد شده است. 

تابشي قابل استفاده هستند، كليد مهمي براي انتخاب صحيح مدل تابش خورشيدي در هر مكاني مي باشند. 
(در اينجا از مدل اصالحي صباغ  ( Modified Sabbagh Method به دليل اينكه تعداد روزهاي گرد و غباري  

هاي مختلف كشورمان موثر بوده استرا در نظر گرفته و هم اينكه براي برخي از شهر ، استفاده شده و [4]
شار تابشي كل روزانه براي برخي از مناطق استان خوزستان محاسبه شده است، همچنين از مدل 
بر اي تخمين ميزان تابش خورشيدي در شهر اهواز، نيز استفاده شده است.)  (Angstromكاربردآنگستروم  

  :(MS)مدل اصالحي صباغ_2
يت اين مدل در مد نطر قرار دادن برخي پارامترهاي جوي از قبيل گرد و غبار ،رطوبت نسبي، اهم    

‐MJm، ميانگين ماهانه ي تابش كلي خورشيد(Restريزگرد ها و... نسبت به مدل آنگستروم است. اگر 

2day‐1) ،بر روي يك سطح افقي باشد (n) ،ميانگين ماهانه ي طول روز واقعي خورشيد (RHت ) رطوب
) ميانگين ماهانه حداكثر دماي مطلق روزانه  باشد، Tmax) تعداد روزهاي گرد و غباري و (NDDنسبي، (

  آنگاه:
)1(  

  داده هاي نجومي و هواشناسي تعيين شده در مدل، به شرح زير مي باشند:
  .N([3]الف) ميانگين ماهانه ي، ماكسيمم طول روز خورشيدي(

  )sب) زاويه ي ساعت خورشيدي(
  ).ج) زاويه ي انحراف خورشيدي(

ايستگاه كه مشخصات جغرافيايي آنها در جدول  4براي محاسبه تابش خورشيدي در استان خوزستان،     
) آمده است، انتخاب شدند و داده هاي هواشناسي اين ايستگاهها براي ورودي مدل تابشي به كار گرفته 1(

  اين داده ها از اداره ي كل هواشناسي استان خوزستان تهيه شده اند. شدند.
 .[8]ايستگاه در استان خوزستان 4: مشخصات جغرافيايي )1جدول (

طول جغرافيايي ارتفاع (متر) عرض جغرافيايي  شهر

 اهواز 31.20 48.40 22.5
بهبهان 30.36 50.14 313
 اميديه 30.46 49.39 34.9
دزفول 30.24 48.23 143

)، به صورت زير است:Kgفاكتور فصلي و جغرافيايي (
 

  
)2(                                 )cos(100 LNK mg    
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2.0

L
  

)].011.0
1

100

)(
(exp[

))()()(
)1(

066.0
1(6407.0

max

333.0

NDD
T

RH

N

n
L

KKK
NDD

R globaltgest




  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir            021 -  88671676        ايش: هم انديشان انرژي كيميامجري هم

 

)4(                            ).tantan(cos
15

2

15

2 1  LN S    
) نشان داده 2ضريب تغيير فصلي است كه مقادير آن در جدول ( m)، عرض جغرافيايي محل و Lدر اينجا(

  .[5]شده است 
) كيلومتر باالتر از سطح دريا به صورت زير h)، براي محل هايي با ارتفاع (Kalt‐globفاكتور تصحيح ارتفاع (

  :[5]مي باشد
)5(                                     )].(02.01[ refglobalt hhK   

(متوسط ارتفاع از سطح درياي، شهرهايي كه در مدل صباغ از آنها  km265/0ع مرجع، كه در اينجا ارتفا
  .[3]استفاده شده است)، مي باشد

  [9]براي شهرهاي ساحلي مي باشد.2براي شهرهاي غير ساحلي و  1: ضريب تغيير فصلي براي ماههاي مختلف سال. )2جدول (
DecNov  Oct SepAugJulJunMayApr MarFeb Jan   
1,17  1,38  1,73  2,36  2,41  2,48  2,30  2,05  1,77  1,54  1,38  1,28  ₁Ѱ  
1,43  1,60  1,96  2,14  2,17  2,10  2,05  2,05  2,15  2,05  1,77  1,46  ₂Ѱ  

  
)(خورشيد -فاكتور تصحيح فاصله زمين K ) [4]د) به دست مي آي5از معادله:  

)6(                               ].
365

)5.0(2(
cos[033.01




DN
K


  

، ميانگين ماهانه ي تابش كلي روزانه براي ايستگاههاي MSبا آناليز داده هاي كسب شده و با استفاده از مدل
مقادير به  مذكور محاسبه و داده هاي بدست آمده (در طي يك دوره ده ساله) با مقادير تجربي مقايسه شدند.

) نشان داده شده است. همچنين نمودار تابش خورشيدي 3دست آمده براي ماه هاي مختلف سال در جدول(
) رسم شده است، مقادير ساالنه تابش كلي 1در ماه هاي مختلف سال براي شهرهاي مورد نظر در شكل (

  خورشيد، ديگر مناطق كشور در پيوست (الف) نشان داده شده است.
  
  

 [8]) بر روي يك سطح افقي در روي زمين.MJm‐2day‐1: ميانگين ماهانه ي تابش كلي روزانه ي خورشيد()3جدول (

DecNov Oet SepAugJulJunMayApr MarFeb Jan   
  اهواز  14,35  15,50 16,90  19,05 21,80 23,98 24,72 24 21,77  16,96  13,80 13,08
  بهبهان  14,85  16,45 17,89  20,48 23,66 25,42 26,14 25,92 23,27  18,29  14,85 13,75
  اميديه  13,55  15,60 16,94  18,36 21,41 22,92 23,28 23 20,40  16,35  13,87 12,84
  دزفول  11,75  12,80 13,86  15,87 18,46 19,95 20,25 20 18,46  14,12  11,36 10,65
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  ايستگاه. 4ختلف سال براي ) در ماههاي مMJm‐2day‐1:نمودار تابش كلي خورشيد ()1شكل(
) در تابستان، MJm‐2day‐1 14/26) ديده مي شود كه بهبهان با (1) و شكل (3با مراجعه به جدول (     

)، MJm‐2day‐1 65/10بيشترين تابش خورشيدي را دارد و كمترين مقدار تابش در فصل سرما، حدود (
ساله ي اخير، به ويژه در خوزستان نقش مفيدي در  10متعلق به دزفول مي باشد. پديده ي گرد و غبار در 

خطاي ميزان تابش خورشيدي دارد. به نظر مي رسد بخشي از آن، ناشي از شن هاي روان كشور عربستان و 
يا پديده هاي ناشي از جنگ عراق بوده باشد. با تمام موارد فوق، ميزان خطاي محاسبه شده در مواردي كه 

با نتايج تجربي نشان مي  MSدرصد بوده است. ارزيابي مدل  7وده است زير مقادير واقعي در دسترس ب
دهد، در صورتي كه تعدادروزهاي گرد و غباري قابل دسترس باشد، اين مدل مي تواند يك مدل بسيار خوب 

  براي تخمين تابش خورشيدي باشد.
  مدل آنگستروم :_3

ي بين طول ساعات آفتابي و تابش كلي خورشيد مدل كاربردي ديگري وجود دارد كه در آن از همبستگ    
  . [6]استفاده شده است. اين مدل براي اولين بار توسط آنگستروم به صورت زير مطرح شد

)7(                                      )(
0 N

n
ba

H

H
  

) ميانگين ماهانه ي ماكسيمم ساعات آفتابي مي N) ميانگين ماهانه ي ساعات آفتابي واقعي، (nدر اينجا (
، ميانگين ماهانه ي، تابش 0H) ثابتهاي همبستگي هستند كه مي بايست مشخص شوند و a,b)، (4باشد(

خورشيدي روزانه خارج از جو، بر روي يك سطح افقي و بر حسب (
daym

MJ
2

انگين ماهانه ) مي باشد (مي

  :[7]) به صورت زير به دست مي آيد2معادله (

)8(                        

).sinsin
360

2
coscos(cos

))
365

360cos(033.01(
106.324 3

0





LL

DNI
H

s
s

SC









  

و در نهايت مدل [7])، از روش تقريب كمترين مربعات استفاده شدa,bبراي تعيين مقادير ثابت(     
  آنگستروم براي شهر اهواز به صورت زير بدست آمد:

)9(                            )(50.020.0
0 N

n

H

H
  

ميانگين ماهانه ي تابش خورشيدي روزانه (در طي يك دوره ده ساله) محاسبه گرديد و نتايج آن در    
  ) نشان داده شده است.2) و شكل(4جدول (

12: ميانگين ماهانه ي تابش خورشيدي روزانه براي اهواز()4جدول (  dayMJm.([8] 

H ̅/Hο      Month 

0,480  9,88  0,561  20,56  Jan 

0,540  13,5  0,681  24,98  Feb 

0,516  16,07  0,633  31,12  Mar  
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0,524  19,08  0,648  36,41  Apr 

0,552  21,99  0,703  39,87  May 

0,591  24,36  0,874  41,15  Jun 

0,605  24,51  0,812  40,45  Jul 

0,622  23,42  0,846  37,6  Aug 

0,622  20,45  0,846  32,81  Sep  
0,593  15,94  0,788  26,84  Oct 

0,544  11,73  0,689  21,54  Nov  
0,476  9,02  0,553  18,83  Dec 

  

  
12: نمودار ميانگين ماهانه ي تابش كلي خورشيد()2شكل(  dayMJmدر ماه هاي مختلف سال براي اهواز ،(  .  

  بحث و  نتيجه گيري:
ان روش هاي مختلف موجود براي محاسبه ي تابش خورشيدي در يك همانطور كه قبالً ذكر شد، از مي     

و آنگستروم براي تخمين تابش خورشيدي مورد بررسي قرار گرفتند.  MSنقطه از سطح زمين، دو روش، 
  )، نشان داده شده است.5نتايج حاصل از هر دو روش براي اهواز در جدول (

روزانه دو مدل براي اهواز( : مقايسه مقادير ماهيانه ي تابش خورشيدي)5جدول(
daym

MJ
2

(. 

Dec Nov Oet Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan اهواز  
13,08 13,80  16,96  21,77  24  24,72  23,98  21,80  19,05  16,90  15,50  14,35  MS 

 مآنگسترو  9,88  13,50  16,07  19,08  21,99  24,36  24,51  23,45  20,45  15,94  11,73  9,02
)، مشاهده مي شود كه داده هاي بدست آمده بوسيله ي هر دو روش تا حدودي 5با نگاه كردن به جدول (   

) با هم دارند ٪2بهم نزديك هستند و به خصوص در فصل گرما اختالف بسيار كمي (بهار و تابستان حدود 
ه اين مي تواند ناشي از عوامل ولي در زمستان مقادير بدست آمده از دو روش اختالف بيشتري با هم دارند ك

گوناگوني باشد همچون اثرفاصله زمين از خورشيد وتغيير فصلي مسير خورشيد و تابش دهي خارج از جو بر 
روي يك سطح افقي يا به ديگر پارامترهاي هواشناسي(مثل گرد و غبار و غيره) بستگي داشته باشد، چون 

عوامل مختلفي، از جمله تعداد روزهاي  MSولي در مدل مدل آنگستروم براي آسمان صاف ارائه شده است 
گرد و غباري، رطوبت نسبي و غيره در محاسبه تابش خورشيدي سهيم هستند. با مقايسه اين داده ها با 
تعداد كمي داده واقعي كه از اداره هواشناسي اهواز تهيه شده بودند، به نظر مي رسد كه هر دو روش، بويژه 

زهاي گرد و غباري را در نظر گرفته است، براي تخمين تابش خورشيدي در اهواز كه تعداد رو MSروش 
)، مشاهده مي شود كه ميزان تابش 2) و (1) و شكل هاي (5مناسب باشند. بنابراين با مراجعه به جدول (
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خورشيدي در اهواز، بين (
daym

MJ
2

در فصل سرما و ( 9)
daym

MJ
2

فصل گرما مي باشد. با داشتن  در 25) 

امكانات الزم و در صورتي كه وسايل مناسبي جهت گردآوري و ذخيره سازي فراهم شوند، از اين انرژي 
  عظيم مي توان استفاده بيشتري در آينده به عمل آورد.
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