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 مطالعه بر روی برآورد پتانسیل تابشی شهر های ایران

 علیرضا جورسرایی آالشتی

 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه مکانیک بیوسیستم، گرایش انرژی.

Embalireza@gmail.com 

09194964285 

 

 چکیده

قیقات کاربردی انرژی خورشیدی در هر منطقه مطالعه پتانسیل انرژی یکی از کاربردی ترین توسعه تح

تابشی خورشیدی و برآورد آن در کشور است.مقدار انرژی تابشی دریافتی از خورشید در نقاط مختلف با 

توجه به ویژگی های آن متفاوت است.امروزه در مطالعات مختلف میزان دریافت این انرژی در نقاط 

موضوع بسیار مهم تبدیل شده و در بسیاری از مکانیابی ها به عنوان فاکتوری مهم مختلف به صورت یک 

در تصمیم گیری ایفای نقش میکند.پس از مطالعه و بررسی مدلهای موجود برای تخمسین میانگین 

پریسکات روش حداکثر احتمال و -انگستروم–ماهیانه تابش کلی روزانه در سطح افقی سه مدل ریاضی 

بکار برده شدند.حاصل این کار عبارت است از نقشه مربوط به میانگین روزانه تابش کلی مدل هیبرید 

ماه مربوط به مجموع انرژی تابشی کلی رسیده و به واحد سطح افقی در هر فصل و به 4خورشیدی در هر 

 مجموع انرژی تابشی دریافتی در سطح افقی در طول مدت سال میباشد.

 

 ، انرژی تابشی، انرژی خورشیدی پناسیل تابشی کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

اطالعات درست درباره تابش خورشیدی، نخستین و مهمترین نیاز در طراحی های کاربردی انرژی خورشیدی است. بنابراین برای 

نی تعیین میانگین واقعی انرژی دریافتی فنی از خورشید بر هر سطح باید از سنجش دقیق تابش خورشیدی در بازه زمانی طوال

مدت استفاده کرد. متأسفانه ایستگاههای سنجش تابش خورشیدی در بسیاری از مناطق وجود ندارند و در برخی از تابش سنجی 

(، بنابراین، برآورد میزان انرژی خوشیدی 1های موجود هم خطای اندازه گیری وجود دارد و از دقت کافی برخوردار نیستند)

داده های همدیدی )سینوپتیکی( و بکار بردن مدلی که بهترین نتیجه را دربرداشته باشد، امری  دریافتی در هر منطقه با استفاده از

که کاربرد انرژی خورشیدی بصورت  1۹۷۰بسیار ضروری است مطالعه وسیع و قابل توجه درباره تعیین انرژی خورشیدی، از دهه 

با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف  جدی تر مطرح شد، در اکثر نقاط جهان صورت گرفت و مدل های مناسبی

ارائه گردید.تفاوت عرض جغرافیایی زیاد در کشور ما عامل مهمی است که تغیرات میزان در بافت انرژی تابشی خورشیدی را بین 

ورشیدی که روزانه در شمالی در جنوب کشور موجب می شود. بنابراین، مدلسازی مناسب به منظور برآورد میانگین ماهانه انرژی خ

سطح افقی  دریافت می شود، برای مناطق مختلف کشور و در نتیجه استفاده صحیح و کار از آن نقش مهمی در تامین انرژی مورد 

.انرژی تابشی خورشید، به دلیل نیاز کشور و کاستن مصرف انرژیهای فسیلی و آلودگی های زیست محیطی آیفا خواهد نمود 

میلیون  1۷۰ورود پیوسته  تیندهایی نظیر فتوسنتز، بادها، گرمایش زمین و آب همواره مورد توجه بوده اساثراتش بر روی فرا

انرژی تابشی خورشید به زمین برای فرایندهای زیستی و فیزیکی زمین، یک نیاز حیاتی محسوب می شود و تقریبا تمامی فعالیت 

انرژی خورشیدی کاربردهای گسترده ای پیدا کرده است که از آن جمله  امروزه(. 2های زندگی بشر وابسته به این انرژی است )

می توان به کشاورزی، جنگل داری، طراحی ساختمان، ذخیره سازی انرژی خورشیدی در باتری ها و صفحات خورشیدی و استفاده 

 (3از آن در تولید برق نام برد)

افزایش گازهای گلخانه ای و نیز با در نظر گرفتن اثرات مخرب آن بر با مصرف روز افزون بشر از سوخت های فسیلی و به دنبال آن 

زندگی و امنیت موجودات زنده، استفاده از منابع تجدید پذیر در سیاست های کالن کشورها قرار گرفت که در این میان استفاده از 

ن ها برای نصب صفحات خورشیدی الزم برای دستیابی به این مهمه یافتن بهترین مکا. انرژی خورشیدی جایگاه ویژه ای دارد

است. در این راستا، تعیین میزان انرژی دریافتی در هر نقطه از منطقه، نیز حائز اهمیت می باشددر توزیع انرژی تابشی خورشید در 

)شیب و یک منطقه، عوامل مهمی نقش دارند که مهم ترین آن ها شکلتوبوگرافی هر منطقه است. اختالف ارتفاع، توجیهات صفحه 
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جهت آنها (و ممانعت عوارض احاطه کننده یک نقطه از رسیدن انرژی به آن از جمله عواملی هستند که گرادیان های محلی بزرگی 

را ایجاد می کنند شیب و جهت در بسیاری از مطالعات به عنوان فاکتورهای اصلی اندازه گیری انرژی تابشی خورشید مورد استفاده 

عالوه بر توپوگرافی و هندسه زمین، عوامل دیگری همچون . (4آن سادگی تخمین نسبی تابش خورشید است)قرار گرفته اند. علت 

 عبور اتمسفری و موقعیت نسبی خورشید بر این توزیع تاثیر گذارند

 برآورد میزان تابش کلی خورشیدی بر سطح زمین-2

رابطه خطی  1۹24آنگستروم است. آنگستروم در سال نخستین رابطه پیشنهادی برای تخمین تابش کلی خورشید رابطه مشهور 

. بعدها رابطه آنگستروم توسط محققان سایر کشورهای جهان اصالح  بین تابش کلی خورشیدی و ساعتهای آفتابی را بدست آورد 

 شد .

نی میزان انرژی پریسکات، راحت ترین و مناسبترین روشی است  که میتوان با ان به آسا–مدل آنگستروم ، یا مدل آنگستروم 

 تابشی بر یک سطح افقی در روی زمین را حساب کرد رابطه های آنگستروم و پریسکات به صورت زیر است:

(1) 

 

(2) 

 

 

میزان انرژی تابشی روزانه به واحد سطح در سطح  0Hمیزان انرژی تابشی روزانه به واحد سطح افقی و  H=T.S.Rدر این روابط 

تعداد ساعات آفتابی ممکن روزانه یا Nساعات آفتابی روزانه و nضرایب بدون دیمانسیون  bو a ت.اس R0H=0افقی باالی جو که 

توسط محققان کشورهای مختلف به دست آمده است آنان به این نتیجه رسیده اند که این ضرایب  bوaطول روز است .ضرایب 

جغرافیایی ، فصول سال و غیره بستگی دارند . عده ای نیز  مقادیر ثابتی نیستند ، بلکه به بسیاری از پارامترها ، از جمله عرض
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عقیده دارند که این ضرایب به شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه بستگی دارد بستگی ضرایب آنگستروم به پارامترهای مختلف 

 [5].را اکینوگلو مرور کرده است

نیاز به داشتن مقداری  انرژی دریافتی از خورشید دارد. از این  برای محاسبه پتانسیل تبخیر و تعرق FAOسازمان جهانی خواربار ،

رو پروفسور مونتیس پیشنهاد کرده است که در مناطق خشک، هنگامی که دستیابی به داده های تشعشع سنجی امکان پذیر 

بطه درجه دوم به ارتفاع رت ضرایب آنگستروم را برای اتریش ،با رابنو [6]در نظر گرفته شوند  b=0/50و  a=0/25نباشد مقادیر 

 [7]از سطح دریا مرتبط کرده است.

را بصورت تابعی از عرض جغرافیایی محل، ارتفاع محل از سطح دریا و نسبت ساعات آفتابی روزانه به طول   bو  aگوپیناتان مقادیر 

تابی را به صورت معادله درجه دومی وگلو رابطه بین تابش خورشیدی با ساعات آفین.در صورتیکه اجویت و اک[8]روز ارائه داده است

.جدیدترین و بهترین مدلی که تاکنون جهت بر آورد میانگین ماهیانه [5]از نسبت ساعات آفتابی روزانه به طول روز ارائه  داده اند 

ارائه  1۹۹۹انرژی تابشی کل روزانه خورشیدی بر سطح افقی ارائه شده مدل هیبرید است که توسط یانگ ،هوانگ و تامائی در سال 

 [9]گردید

پریسکات  استوار است با این تفاوت که به جای استفاده از داده های  -اساس کار دانشمندان ژاپنی بر مبنای روش آنگستروم

 هواشناختی از روش بینایی و اندازه گیری های ساعتی انرژی دریافتی مدل خود را عرضه کرده اند.

 روزانه در سطح   افق در ایران روش برآورد میانگین ماهیانه تابش کلی-3

پریسکات ، مدل حداکثر احتمال –در این کار تحقیقاتی ، پس از مطالعه و بررسی مدلهای موجود ، ما از سه مدل ریاضی انگستروم 

ی هر یک و مدل هیبرید برای تخمین میانگین ماهیانه تابش کل روزانه در سطح افقی  استفاده کرده ایم.  با استفاده از روابط آمار

ایستگاه )در دوره های آماری پنج الی  ۹ده از مدلها و برنامه کامپیوتری مناسب و بکارگیری داده های تشعشع سنجی پردازش ش

پازده ساله (در ایران و حل معادالت همبستگی مربوط، ضرایب معادله مربوط به هر یک از سه مدل پیش گفته برای ایران بدست 

 مندرج است. 1آمد. مشخصات جغرافیانی ایستگاه های مورد مطالعه در ایران در جدول شماره 

سازمان جهانی هواشناسی و یک تجربه  WMO 100عشع سنجی این ایستگاهها بر اساس دستور العمل کار پاالیش داده های تش

 کارشناسی در سه مرحله بشرح ذیل انجام گرفت :
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 در صورتیکه اطالعات از میزان تشعشع خالص رسیده به باالی جو برای آن روز به خصوص بزرگتر بودند حذف شدند.

ی حاضر بر اساس مه، بارندگی، میزان پوشش ابری، نوع ابر ، میزان گرد و خاک و میزان رطوبت داده های تشعشع سنجی با کد هوا

 موجود در هوا بررسی شدند. بعد از پاالیش اولیه از روش منحنی های جرم مضاعف استفاده شده و اطالعات دوباره تصحیح شدند.

 .ایستگاه  سیئوپتیک هواشناس ۹پارامترهای ژنو مترپک در -1جدول 

 ردیف ایستگاه هواشناسی (Eطول جغرافیایی) (Nعرض جغرافیایی ) (mارتفاع )

 1 اصفهان 8۷/51 6۷/42 ۷/16۰۰

 2 اقدسیه 62/51 ۷8/35 2/1548

 3 بندرعباس 3۷/56 2۰/2۷ ۰/1۰

 4 رامسر 6۷/5۰ ۹۰/36 -۰/2۰

 5 تبریز 28/46 ۰8/38 ۰/1361

 6 مشهد 63/5۹ 2۷/36 ۰/۹۹۰

 ۷ تهران 3۰/51 68/35 8/11۹۰

 8 کرمانشاه 12/4۷ 42/34 ۰/1322

 ۹ یزد 4۰/54 ۹۰/41 4/123۰

 

پس از بررسی نقشه های تابش خورشیدی ماهیانه ، فصلی و سالیانه به این نتیجه رسیدیم که استانهای یزد، کرمان، سیستان و 

رشیدی دارای پتانسیل بسیار خوبی می بلوچستان ، فارس ، هرمزگان و دامنه های زاگرس میانی و جنوبی، به لحاظ انرژی خو

باشند. این پژوهش، بر اساس داده های تشعشع سنجی و ایستگاه مینوپتیک کشور در دوره های آماری پنج الی پازده ساله  صورت 

تفاده شده گرفته است و پس از پاالیش این داده ها که گاه توأم با اطالعات نادرست بوده اند، از آنها برای انتخاب مدل مناسب اس

 است.

پریسکات. روش حداکثر احتمال و مدل هیبرید برای .  -پس از مطالعه و بررسی مدلهای موجود  در سه مدل ریاضی آنگستروم 

تخمین میانگین ماهانه تابش کلی روزانه در سطح افقی بکار گرفته شده اند. با استفاده از روابط آماری هر یک از مدلها و برنامه 

ایستگاه کشور و حل معادالت همبستگی مربوطه، ضرایب ۹سب و بکارگیری داده های تشعشع سنجی پردازش شده کامپیوتری منا
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مطالعه مربوط به هر یک از این سه مدل برای ایران بدست آمده  این مدلهای ریاضی از نظر آزمون های آماری ایران بررسی شدند  

 دارا بود انتخاب گردید.و از میان آنها، مدل هیبرید که بهترین برازش را 

نقشه  4نقشه مربوط به میانگین ماهیانه تایش کلی خورشیدی روزانه برای ماههای مختلف سال و12با استفاده از مدل هیبرید، 

مربوط به مجموع انرژی تابشی کلی رسیده به واحد سطح افقی در روی زمین برای فصول مختلف و یک نقشه مربوط به مجموع 

 یافتی سالیانه در سطح افقی برای کل کشور ترسیم شده است.انرژی تابشی در

 نتایج و پیشنهادات-4

بعدی    مشخص شده است را  3به صورت  2در این تحقیق ما میزان تابش انرژی خورشیدی را بصورت نمونه ای  که در شکل 

 برای یک روز از سال ، برای یک سال تمام و برای فصول مختلف محاسبه کردیم

 

 

( را نشان میدهد که محاسبات مربوط دربازه 2۰14میزان انرژی دریافتی برای یک روز از سال )روز اول ماه میالدی سال  3شکل 

ساعت انجام شده است. با مقایسه نتایج به دست آمده از این  تصویر و تصویر سه بعدی منطقه مورد مطالعه مشاهده  ۰،5ی زمانی 

 با بقیه ارتفاع بیشتری دارند انرژی کمتری دریافت میکنند که این امری طبیعی است. میشود که پارسل هایی که در مقایسه
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 2۰14.میزان انرژی دریافتی برای روز اول سال میالدی 3شکل

 برای دریافتی انرژی مقایسه در که کردیم محاسبه روزه یک های بازه گرفتن نظر در با را مختلف فصول برای انرژی دریافتی ما

 در را دریافتی انرژی میزان بیشترین است شده مشخص 5 شکل در که تابستان فصل داشتیم، انتظار که همانطور لفمخت فصول

 در که بهار فصل همچنین. دارد را انرژی دریافت میزان کمترین است شده مشخص ۷ شکل در که زمستان فصل و سال فصول بین

 (۹)است برخوردار بیشتری دریافتی از انرژی بینید می 6 شکل در را آن نتایج که پاییز فصل به نسبت است شده مشخص 4 شکل

 میزان انرژی دریافتی برای فصل بهار    .4. میزان انرژی دریافتی برای فصل تابستان                                                                   شکل5شکل

.  
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 .میزان انرژی دریافتی برای فصل زمستان۷دریافتی برای فصل پاییز                                                                شکل . میزان انرژی6شکل 

 

مسالدی( محاسبه کردیم  که برای  2۰14در این تحقیق  ما همچنین انرژی دریافتی برای منطقه مورد نظر را برای یکسال )سال 

 8(در شکل 2WH/mای خود را به صورت ماهانه در نظر گرفتیم  که نتایج آن را در واحد وات ساعت بر متر مربع )این کار ،بازه ه

 مشاهده میکنید.

 

 2۰14.میزان انرژی دریافتی برای سال میالدی  8شکل
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. است منطقه انینگر توبه شکل ها آن ترین مهم که دارند نقش مهمی عوامل منطقه، یک در خورشید تابشی انرژی توزیع در

 جمله از آن به انرژی رسیدن از نقطه یک کننده احاطه عوارض ممانعت و آن جهت و شیب) صفحه توجیهات ارتفاع، اختالف

 فاکتورهای عنوان به مطالعات از بسیاری در جهت و شیب. (6)کنند می ایجاد را بزرگی محلی های گرادیان که هستند عواملی

 بر عالوه. است خورشید تابش نسبی تخمین سادگی آن علت. اند گرفته قرار استفاده مورد خورشید بشیتا انرژی گیری اندازه اصلی

 (۷.)گذارند تاثیر توزیع این بر خورشید نسبی موقعیت و اتمسفری عبور همچون دیگری عوامل زمین، هندسه و توپوگرافی
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