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چکيده
اين مطالعه با هدف برآورد ميزان تابش دريافتي در سطح استان کرمانشاه بهمنظور
گسترش سايتهای خورشيدی با استفاده از مدل ليو و جُردن بهانجام رسيده است .با
استفاده از شاخصي بهنام شاخص شفافيت آسمان (

) مقدار حذف اتمسفری در هر ماه

محاسبه و بر روی شيبها ،جهات شيب و ارتفاعهای مختلف اِعمال گرديد .سپس با توجه
به نتايج بهدستآمده ،مقادير تابش مستقيم ،پراکنده و کل در توپوگرافيهای مختلف
منطقه محاسبه و نقشههای مربوطه رسم گرديد .نتايج نشان داد مقدار حداقل حذف
اتمسفری و در نتيجه بيشترين مقدار تابش دريافتي در سطح استان بهدليل افزايش
شاخص

در اواخر فصول بهار و تابستان با حداکثر ماه مي بهميزان  1360کالری بر

سانتيمتر مربع در روز رخ ميدهد .در مقابل ،کمترين مقدار تابش دريافتي متعلق به ماه
ژانويه به ميزان  386/3کالری بر سانتيمتر مربع است .تغييرات تابش در سطح استان
بين مناطق پست و مرتفع در ماههای ژانويه و دسامبر با توجه به نقش زاويۀ تابش و
تغييرات قابل توجه ارتفاعي زياد است .اما در تابستان بهدليل ارتفاع زياد خورشيد،
توزيع تابش در سطح زمين تقريباً يکسان شده و مقدار انحرافمعيار مقادير تابش رسيده
کاهش مييابد .بيشترين مقدار تابش در شهرستان جوانرود بهميزان  528/1کالری بر
سانتيمتر مربع در روز بهدليل ارتفاع بيشتر ،و کمترين آن در شهرستان قصرشيرين
بهميزان  443/6کالری بر سانتيمتر مربع در روز به دليل ارتفاع کمتر دريافت ميشود.
کليدواژهها :تابش دریافتی ،تغییرات فضایی ،مدل لیو و جُردن ،شاخص شفافیت ،استان کرمانشاه
 .1نويسنده مسئول :کرمانشاه ،باغ ابریشم ،دانشگاه رازی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،گروه جغرافیا
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انرژی ،پیوسته یکی از محرکهای اصلی توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی
بوده است .کاهش پیوستۀ منابع سوختی متعارف بهدلیل رشد صنعت ،افزایش  Co2و تأثیر آن
بر روی اقلیم (مارتین 1و همکاران ،)1781 :2010 ،افزایش قیمت نفت و افزایش تقاضا برای
نفت ،باعث افزایش عالقه به مطالعۀ انرژیهای تجدیدپذیر شده است (دسوزا 2و همکاران،
 .)1203 :2005انرژیهای تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی ،زمینگرمایی ،باد ،بیومس ،برق-
آبی ،جذر و مد ،امواج و غیره است (رحمان و مهندس .)571 :2008 ،3درحال حاضر انرژی
خورشیدی یکی از مهمترین انواع انرژیهای نو میباشد که بهطور گستردهای جنبههای مختلف
کاربردی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است (جیانفنگ 4و همکاران .)187۹ :2010 ،از
این بین میتوان به محاسبات مربوط به گرمایش طبیعی ساختمانها ،سیستمهای تبدیلکنندۀ
انرژی خورشیدی ،موازنۀ انرژی اتمسفر (بهرنگ 5و همکاران )1468 :2010 ،تخمین میزان
تبخیر ،مطالعات کشاورزی (دیوداتو و بِلوچی111 :2007 ،6؛ تیمویوس 7و همکاران :2005 ،
 )752و تأثیرات آن بر فعالیتهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی اکوسیستمهای زمینی
(مونترو 8و همکاران )۹۹8 :200۹ ،اشاره کرد .در بسیاری از کشورها بهویژه در مناطقی بین
عرضهای جغرافیایی  40درجۀ جنوبی تا شمالی -که بهعنوان کمربند تابشی زمین شناخته
میشود -استفاده از انرژی خورشیدی میتواند جوابگوی تقاضای انرژی الکتریسیته باشد
(هوفیرکا و کانوک )2206 :200۹ ،۹شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد انرژی
خورشیدی فتوولتائیک 10پتانسیل باالیی برای تأمین بخش قابلتوجهی از انرژی مورد نیاز در
کشورهای درحال توسعه با در نظر گرفتن شرایط محیطی مناسب آنها دارد (چار و المونت،11
 .)15۹6 :2010انرژی خورشیدی میتواند انرژی مورد نیاز مناطق کوچک را فراهم کند .برای
مثال انرژی حاصل از سلولهای خورشیدی برای برق خانههای روستایی ،پمپاژ آب از چاه،
1-Martın
2-De Souza
3-Rahman and Mohandes
4-Jianfeng
5-Behrang
6-Diodato and Bellocchi
7-Tymvios
8-Montero
9-Hofierka and Kaňuk
10-photovoltic
11-Chaar and Lamont
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1-Janjai
2-Islam
3-Notton
4-Kaskaoutis
5-Yorukoglu and Celik
6-Muzathik
7-Zarzalejo
8-El-Metwally
9-Belcher and DeGaetano
10-Chen
11-Dincer
12-Muneer
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ارتباطات ،سیستمهای گرمایش و پیشگرمایشی (جانجای 1و همکاران ،)1214 :2011 ،نمک-
زدایی آب دریا ،خشککردن محصوالت و غیره مورد استفاده قرار گیرد (اسالم 2و همکاران،
 .)515 :2010در حال حاضر مجموع تابش روزانۀ خورشید بهعنوان مهمترین پارامتر برای به-
4
کارگیری سیستمهای خورشیدی مطرح است (نوتون 3و همکاران123 :2002 ،؛ کاسکائوتیس
و همکاران .)1043 :2006 ،عالوه ب ر آن توزیع زمانی تابش دریافتی نیز از اصول اساسی در
طراحی این سیستمها بهشمار میرود (یوروکاوغلو و چلیک2441 :2006 ،5؛ موزاتیک 6و
همکاران .) 812 :2011 ،بنابراین آگاهی از میزان انرژی تابشی رسیده به سطح زمین با دقت باال
بهمنظور احداث چنین سیستمهایی در یک منطقه کامالً ضروری است (زارزالجو 7و همکاران،
480 :200۹؛ المتوالی.)1331 :2005 ، 8
یکی ازدقیقترین روشهای اندازهگیری تابش خورشیدی استفاده از پیرانومتر است که
استفاده از آن هنوز دربسیاری نقاط بهعلت فقدان امکانات محدود میباشد .بهطورکلی،
اندازهگیری های بلندمدت تابش خورشیدی معموالً در همه جا انجام نمیشود .در نتیجه،
محققین بیشتر برای برآورد آن تالش میکنند (بلچر و دیگائتانو .)32۹ :2007 ،۹برآورد و
ارزیابی اشتباه میزان تابش دریافتی بزرگترین ریسک در یک پروژۀ خورشیدی است .بنابراین
مجریان نیازمند بررسی مقدار تابش برای مکانیابی مناسب سایتهای خورشیدی و تولید
نیروی برق هستند (چن 10و همکاران .)2۹۹1 :2006 ،تابش خورشیدی یکی از ایمنترین،
مؤثرترین و اقتصادیترین منابع انرژی است که پتانسیل تبدیلشدن به منبع اصلی انرژی را در
آیندۀ نه چندان دور دارد (دینچر .)157 :2000 ،11با این وجود ،اطالعات مربوط به تابش
خورشیدی بهدلیل محدودیتهای مالی ،فنی و زیربنایی در بیشتر نقاط دنیا ناقص و یا غیر قابل
دسترس است (مونیر .)551 :2007 ،12در صورت در دسترس بودن نیز ممکن است تنها محدود
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1-Ångström
2-Al-Alawi and Al-Hinai
)3-global horizontal irradiation (GHI
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به چند نقطه از یک کشور باشد که این امر در کشورهای درحال توسعهای چون ایران رایجتر
است (بهرنگ و همکاران1468 :2010 ،؛ رحمان و مهندس .)571 :2008 ،این کمبود ،مانع
جدی بر سر راه انجام مطالعات و تحقیقات در زمینۀ انرژی خورشیدی است.
انرژی تابشی خورشید بهطور مستمر بر زمین میتابد؛ ولی عواملی بر میزان دریافت آن در
باالی جو و سطح زمین تأثیر میگذارد و از مقدار انرژی میکاهد .عوامل مؤثر بر میزان تابش
خورشیدی دریافتی را میتوان به پنج دستۀ عوامل هندسی ،نجومی ،آبوهوایی ،جغرافیایی و
فیزیکی تقسیم نمود که مهمترین آنها به این ترتیب هستند :عوامل هندسی شامل زاویۀ
سمتالرأس ،زاویۀ ارتفاع خورشید ،زاویۀ عزیمت خورشید ،شیب سطح دریافتکننده و زاویۀ
سمت گیرنده؛ عوامل نجومی شامل مقدار ثابت خورشیدی ،فاصلۀ زمین تا خورشید ،زاویۀ میل
خورشید ،زاویۀ ساعت خورشید و میانگین روزانۀ شدت تابش خورشیدی در باالی جو؛ عوامل
آبوهوایی شامل مقدار ابر ،درجۀ حرارت هوا ،دمای نقطۀ شبنم ،دمای زمین و نسبت اعداد
واقعی ساعات آفتابی به طول روز؛ عوامل جغرافیایی شامل عرض جغرافیایی ،طول جغرافیایی و
ارتفاع از سطح دریا؛ و نهایتاً عوامل فیزیکی شامل ضریب خاموشی جو ،میزان بخار آب موجود
در جو ،ضریب کدری و میزان ازن در جو (بهادرینژاد و یعقوبی .)11 :1385 ،در مجموع
تحقیقات نشان داده است که عامل ساعات آفتابی بیشترین تأثیر را بر روی تابش دریافتی دارد
و این تأثیر در مدل رگرسیون خطی انگستروم در روش پنمن ـ مانتیث فائو ثابت شده است .بر
این اساس روشها و مدلهای متعددی با دقت و صحت باال ابداع گردید (گوفنگ و همکاران،
 .)2447 :2007این مدلها بر پایۀ مدل فیزیکی-آماری و مدلهای فضایی مبتنی بر  GISبنا
نهاده شده است .از مطالعات فیزیک و آمارپایه میتوان به مطالعۀ آنگسترم 1اشاره کرد که از
طریق مدت زمان ساعات آفتابی اقدام به بررسی و محاسبه تابش کلی نمود (یوروکاوغلو و
چلیک .)2441 :2006 ،پس از آن نیز مدلهای فراوانی میزان تابش رسیده به سطح را بر
مبنای معادله های ریاضی و با استفاده از پارامترهای جوی محاسبه کردند .برای نمونه العالوی و
الهینای )1۹۹ :1۹۹8( 2با استفاده از پارامترهای میانگین فشار ،دما ،فشار بخار آب ،رطوبت
نسبی ،سرعت باد و ساعات آفتابی ماهانه ،بهعنوان ورودیهای مدل شبکۀ عصبی موفق به
پیشبینی میزان تابش کلی شدند .چار و المونت ( )15۹6 :2010از روشهای آماری بهمنظور
ارزیابی انرژی رسیده به سطح افقی 3استفاده و شاخصی بهنام شاخص صافی هوا را ارائه کردند.
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داده ها و روش کار
محدوده مورد مطالعه

استان کرمانشاه با مساحت تقریبی  25000کیلومتر مربع در میانۀ ضلع غربى کشور ،بین 33
درجه و  36دقیقه تا  35درجه و  15دقیقۀ عرض شمالى و  45درجه و  24دقیقه تا  48درجه
و  30دقیقه طول شرقى قرار گرفته است .این استان از شمال به استان کردستان ،از جنوب به
استان هاى لرستان و ایالم ،از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود میشود .با
توجه به وضعیت زمینشناسی استان و وجود رشتهکوههای زاگرس میانی ،رخنمون استان با
سازندهای کوهستانی با ویژگیهای طبیعی خاص ،وجود قلل مرتفع با حداکثر ارتفاع  33۹0متر،
درههای ژرف ،دشتها و جلگههای پست با حداکثر بلندای  180متر را سبب گردیده است.
چنین شرایط توپوگرافی موجب تنوع تابش دریافتی در سطح استان شده است.
1-Sozen
2-Šúri
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نتایج کلی حاکی از درصد باالی روزهای بدون ابر و میزان بسیار باالی انرژی تابشی رسیده به
سطح زمین برای منطقۀ مورد مطالعه بود .از دیگر مدلهای مورد استفاده در زمینۀ محاسبه و
پیشبینی تابش دریافتی سطح زمین ،شبکۀ عصبی مصنوعی است .سوزِن 1و همکاران (:2005
 ،)1075برای پیشبینی پتانسیل انرژی خورشیدی در  17شهر ترکیه از پارامترهای مختلف
اقلیمی و جغرافیایی همچون طول و عرض جغرافیایی ،ارتفاع ،ماه ،متوسط ساعات آفتابی و
متوسط دما بهعنوان ورودیهای شبکۀ عصبی استفاده کردند .همچنین در سالیان اخیر با ورود
سیستم ا طالعات جغرافیایی ،برآورد و محاسبۀ تابش بر اساس توپوگرافی و شرایط فضایی رو به
گسترش بوده است .بهعنوان نمونه میتوان به مطالعۀ سوری 2و همکاران ( )12۹5 :2007اشاره
کرد که از سیستم اطالعات جغرافیایی برای ارزیابی مؤثر توانهای انرژی خورشیدی در سطح
منطقهای ،ملی و بینالمللی کمک شایان توجهی گرفتند.
تا آنجا که اطالع در دست است تاکنون در کشور مطالعهای برای برآورد تابش خورشیدی با
استفاده از مدل لیو و جُردن بهانجام نرسیده است .لذا با توجه به مطالب فوق ،هدف از این
مطالعه برآورد مقدار تابش دریافتی در سطح استان کرمانشاه با توجه به شیب ،جهت شیب و
ارتفاع از سطح دریا در ماههای مختلف سال با استفاده از مدل لیو و جُردن است .در این
پژوهش سعی بر آن است تا برآوردی قابل اتکا از میزان تابش دریافتی در سطح استان بهمنظور
گسترش سایتهای خورشیدی ارائه گردد.
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(ترسيم از نگارندگان)
روش کار

مقدار تابش خورشیدی رسیده بر جو زمین تابعی از عرض جغرافیایی است .هنگام عبور اشعه-
های خورشیدی از جو زمین ،بهدلیل پدیدههای پخش و جذب اتمسفری ،بخشی از تابش
خورشیدی مستهلک میشود؛ بهویژه زمانی که ابرناکی آسمان و یا میزان ذرات هوا (تیرگی هوا)
باال باشد .بنابراین ،مقدار تابش واردشده به یک سطح افقی در زمانهای مختلف و بهویژه با
تغییر شرایط اتمسفر تغییر مییابد .تاکنون پارامترهای اقلیمی مختلفی برای مدلسازی مقدار
تابش ورودی به سطح زمین نسبت به مقدار اولیۀ آن آزمون شده که مهمترین آنها عوامل طول
روز و ساعات آفتابی است.
1
نخستین بار آنگستروم ( )121 :1۹24میانگین روزانۀ شدت انرژی خورشیدی را برای
روزهای ابری بر روی سطح افق محاسبه نمود .سپس پرسکات )114 :1۹40( 2آنرا اصالح و بر
اساس پارامتر ساعات آفتابی ،میزان تابش را بر روی سطح افقی برآورد کرد .لیو و جُردن
( )56-57 :1۹63ارتباط بین تابش مستقیم و پراکنده را با بهرهگیری از شاخصی بهنام شاخص
ماهانۀ شفافیت آسمان 3اصالح و بر روی توپوگرافیهای مختلف اعمال نمودند که به صورت
رابطۀ  1تعریف میشود:
1-Angstrom
2-Prescott
3-Clearness index
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شاخص شفافیت آسمان عبارتست از نسبت میانگین تابش کلی روزانه در
که در آن
یا همان مقدار تابش رخداده در خارج از جو زمین .در واقع این شاخص نشان-
هر ماه به
نشان-
دهندۀ بخشی از تابش فرازمینی است که از اتمسفر عبور کرده است .مقادیر باالی
نشاندهندۀ تالطم و ابرناکی
دهندۀ اتمسفر صاف با تالطم و ابرناکی کم و مقادیر پایین
بین  0/3تا  0/75در نوسان است.
باالست .بهجز در موارد بسیار معدود مقادیر
میانگین تابش کلی روزانه در هر ماه ( ) با استفاده از دادههای ساعتی (در بازههای زمانی 3
ساعته) عناصر اقلیمی شامل ساعات آفتابی ،فشار ،رطوبت نسبی و دمای  ۹ایستگاه سینوپتیک
استان در یک دورۀ زمانی  20ساله ( 200۹ـ  ،)1۹۹0و همچنین مقادیر ثابت محلی ایستگاهها
شامل ارتفاع ایستگاه ،ارتفاع خورشید ،و نیز سایر پارامترها از قبیل جرم جو ،تعداد ساعات
آفتابی بالقوۀ نجومی ،تابش مستقیم روزانۀ دریافتی سطح زمین و زاویۀ سمتالرأس خورشید
محاسبه شده است.
تابش خورشیدی رخداده بر روی سطح افق در خارج از جو زمین ( ) تابعی از عرض
جغرافیایی و زاویۀ میل خورشیدی است و با رابطۀ  2محاسبه میشود (لیو و جُردن:1۹63 ،
:)57
رابطۀ )2
تابش عادی در خارج از جو زمین معادل  1367وات بر متر مربع،
که در آن
زاویۀ میل خورشیدی بر حسب درجه که مقدار آن از
جغرافیایی برحسب درجه،
زاویۀ ساعتی خورشید بر حسب
تقریبی کوپر )333 :1۹6۹( 1محاسبه میشود و
است .دافی و بِکمن )40 :2006( 2نیز صورت دیگر معادلۀ فوق را ارائه نمودهاند .مقادیر
بهترتیب با استفاده از رابطههای  3و  4محاسبه میشود:

عرض
معادلۀ
رادیان
و

رابطۀ )3
رابطۀ )4
که در آن  nروز جولیوسی است.
روابط باال این امکان را فراهم میسازد تا تابش کلی ساعتی و تابش پراکندۀ ساعتی بر روی
سطح افق بر مبنای تابش کلی روزانه بر روی سطح افق محاسبه شود .برای بهدست آوردن
1-Cooper
2-Duffie And Beckman
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جدول ( .)1ردههای شاخص

ردۀ شاخص
ردۀ اول

مقدار شاخص
≤0/35

(دني و همکاران)2010 ،

وضعیت آسمان
غیر شفاف

ردۀ دوم

≤0/55

≤  0/35تا اندازهای غیر شفاف با برتری تابش پراکنده

ردۀ سوم

≤0/65

≤ 0/55

ردۀ چهارم

≥0/65

تا اندازهای ابری با برتری تابش مستقیم
شفاف

در این پژوهش با استفاده از دادههای زمینی اندازهگیری شده بهوسیلۀ دستگاه پیرانومتر و
برای استان کرمانشاه محاسبه
میزان انرژی تابشی خارج از جو (رابطۀ  ،)2مقادیر شاخص
گردید .با توجه به ویژگیهای متنوع ارتفاعی استان کرمانشاه مقدار تابش در مناطق مختلف
بسیار متغیر است .بنابراین با استفاده از مدل رقومی زمین و اِعمال اثر ارتفاع ،شیب و جهت
شیب بر اساس زاویۀ تابش و ارتفاع خورشید با استفاده از مدل لیو و جُردن ( )53 :1۹63مقدار
انرژی دریافتی سطوح مختلف در استان محاسبه شد.

-Danny

1
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تابش دریافتی مستقیم و پراکنده توسط یک سطح کجشده ،الزم است تا تابش رخداده بر روی
یک سطح افق در ض رایب تبدیل مناسب ضرب شوند .ضریب تبدیل برای تابش مستقیم
بهترتیب با روابط  5و  6محاسبه
و
که در آن
عبارتست از
میشود (لیو و جُردن:)57 :1۹63 ،
رابطۀ )5
رابطۀ )6
که در آن میزان کجشدگی سطح موردنظر بهطرف استوا نسبت به حالت افق برحسب
درجه است.
محاسبه گردید که در واقع
با توجه به روابط  2تا  6مقدار جذب اتمسفری تحت عنوان
1
نسبت تابش رسیده به سطح زمین به میزان تابش خورشید در خارج از جو زمین است .دنی و
همکاران ( )7۹۹ :2010شاخص شفافیت آسمان را به چهار رده بهشرح جدول  1تقسیم کرده-
اند:

33

ارزيابي تغييرات فضايي ـ زماني تابش خورشيدی دريافتي سطح زمين در استان ...

افزایش ارتفاع خورشید ( )ωو کاهش زاویۀ میل خورشید ( )δموجب افزایش تعداد ساعات
آفتابیِ بالقوۀ نجومی ( )Nو افزایش مقدار تابش دریافتی میگردد .افزایش ارتفاع خورشید که
بیشترین آن در ماه ژوئن اتفاق میافتد ،موجب کاهش فشار و جرم هوا میشود .برعکس در
زمستان فشار و جرم هوا افزایش مییابد .چنین شرایطی موجب گذر بیشتر تابش مستقیم و
کاهش تابش پراکندۀ جو میگردد .همچنین افزایش طول روز در فصل گرم موجب افزایش
مقدار تابش رسیده به سطح زمین و افزایش پتانسیل تابش دریافتی در این فصل میشود.
جدول  2نتایج محاسبات پارامتر های مختلف مؤثر بر تابش خورشیدی را در ایستگاه کرمانشاه
نشان میدهد.
جدول ( .)2مقادير ميانگين ارتفاع خورشيد ( ،)ωزاويۀ ميل خورشيد ( ،)δساعات آفتابي ( )nو تعداد
ساعات آفتابيِ بالقوۀ نجومي ( )Nدر ايستگاه کرمانشاه
ماه

ژانویه

فوریه

مارس

-20/1

-11/7

-0/3

11/5

75/7

81/۹

8۹/8

۹7/۹

ژوئیه

ژوئن

آوریل

می
20/1

23/2

104/3

106/8

4/۹

5/5

7/1

8/2

7/۹

11/3

10/1

10/۹

11/۹

13

13/8

14/2

اکتبر

نوامبر

دسامبر

اوت

سپتامبر

-20/8

-23/1

75/1

73/2

1۹/8

10/8

-1/1

-12/7

104/1

۹7/4

8۹/3

81/2

6/3
۹/8

11/4

10/3

10/4

8/1

6/۹

14

13/1

12/1

11

10/1

برای هر ماه بهصورت جداگانه
با توجه به دادههای تابشی اندازهگیریشدۀ زمینی ،مقدار
محاسبه گردید .با توجه به جدول  ،3بیشترین مقدار شاخص شفافیت آسمان ( ) که بر
(تابش اندازهگیریشده
اساس رابطۀ  1از نسبت (میانگین تابش کل روزانه در هر ماه) به
در خارج از جو) حاصل میشود در فصل تابستان و ماه اوت بهمیزان  0/53مشاهده میشود .در
نیز کاهش مییابد و در
فصل زمستان با کاهش مقدار تابش دریافتی در سطح زمین مقدار
ماه ژانویه به حداقل مقدار خود یعنی  0/42میرسد .تابش پراکنده نیز با توجه به افزایش زاویۀ
تابش و نیز شدت تابش خورشیدی دریافتی از زمستان به تابستان کاهش مییابد .بیشترین
مقدار تابش پراکنده در ماههای ژانویه و فوریه ( )0/44و کمترین آن در ماه اوت ( )0/37برآورد
شده است.
جدول ( .)3ميانگين مقادير شاخص شفافيت آسمان (
ماه
Diff

) و تابش پراکنده ( )Diffبا مدل "ليو و جُردن"

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

ژوئیه

اوت

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

0/42

0/43

0/43

0/43

0/44

0/50

0/4۹

0/53

0/51

0/47

0/46

0/4۹

0/44

0/44

0/43

0/43

0/42

0/37

0/37

0/35

0/36

0/4

0/41

0/37

دسامبر
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با توجه به نقشههای شکل ( )2که بر اساس روش ذکرشده در بخش روششناسی با اِعمال
ضرای ب مدل لیو و جُردن از طریق مدل رقومی ارتفاعی به کل منطقه حاصل شده است ،در
فصول پائیز و زمستان اختالف بین مقادیر تابش دریافتی ارتفاعات و مناطق پست با توجه به
مایل تابیدن خورشید کمتر می شود .در این فصول ،مقدار تابش پراکنده افزایش یافته و موجب
افزایش مقدار انحرافمعیار تابش در ماههای اکتبر و دسامبر شده است (جدول  .)4با نزدیک-
شدن به فصل تابستان و افزایش ارتفاع خورشید ،توزیع تابش در سطح استان یکنواختتر می-
شود و همراه با آن متوسط تابش دریافتی افزایش چشمگیری مییابد .همچنین در فصل بهار با
افزایش ارتفاع خورشید بیشتر ارتفاعات و دامنههای جنوبی استان کرمانشاه تابش زیادی
دریافت میکنند که این امر موجب افزایش مقدار متوسط تابش دریافتی در منطقه میشود.
بیشترین تابش دریافتی در ماه ژوئن بهمیزان  1362کالری بر سانتیمتر مربع در روز
) و کمترین آن با توجه به کاهش زاویۀ تابش در ماه ژانویه بهمیزان 710/4
(
کالری بر سانتیمتر مربع در روز اتفاق میافتد .در فصل پاییز با توجه به کاهش زاویۀ تابش و
نیز در نظر گرفتن نوسانات ارتفاعی در منطقه ،میزان تغییرات تابش زیاد است و با نزدیک شدن
به فصل تابستان و با توجه به ارتفاع زیاد خورشید ،توزیع تابش در سطح زمین تقریباً یکسان
شده و مقدار انحرافمعیار تابش کاهش مییابد .بیشترین مقدار انحرافمعیار در ماه نوامبر به-
مقدار  171/4کالری بر سانتیمتر مربع در روز و کمترین آن در ماه ژوئیه بهمقدار  ۹0/7کالری
بر سانتیمتر مربع در روز رخ میدهد (جدول  .)4افزایش انحرافمعیار در جدول ،ناشی از
افزایش اختالف تابش مستفیم و پراکنده تحت تأثیر شرایط جوی است.
جدول ( .)4ويژگي های ماهانۀ مقدارجريان تابش درآسمان صاف در استان کرمانشاه بر حسب
با استفاده از مدل "ليو و جُردن"
ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

ژوئیه

اوت

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

ماه
حداقل

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

حداکثر

710/4

878/5

1032/2

12۹8

1360

1362

1314

11۹3/8

1038

886/8

8۹2/3

840/4

ميانگين

386/3

515/۹

517/4

536/1

541/6

524/3

502/۹

476/۹

478/۹

4۹۹/6

4۹5

432/4

انحرافمعيار

123/4

15۹/1

127/4

103/6

۹1/۹

۹8

۹0/7

86/7

114/36

152/۹

171/4

168

بر اساس نقشههای شکل ( ،)2در ماه ژانویه مناطق وسیعی از استان کرمانشاه تابشی در
حدود  450کالری بر سانتیمتر مربع در روز دریافت میکنند .در مناطق مرتفع و کوهستانی
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شکل ( .)2متوسط تابش دريافتي روزانۀ سطح زمين در استان کرمانشاه بهتفکيک ماه بر
حسب کالری بر سانتيمتر مربع در روز (

) بر پايۀ مدل "ليو و جُردن"
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مقدار تابش با کمی افزایش به حدود  600تا  700کالری بر سانتیمتر مربع در روز میرسد .در
ماه ژوئن تابش دریافتی استان به حداکثر مقدار خود رسیده و تقریباً تمامی پهنۀ استان تابش
دریافتی بیش از  550کالری بر سانتیمتر مربع در روز دریافت میدارد .در این ماه در مناطق
پست استان مانند قصرشیرین مقدار تابش در حدود  400کالری بر سانتیمتر مربع در روز و یا
کمتر است (شکل  .)2اشکال شماره ( )2متوسط تابش دریافتی روزانه کرمانشاه را در ماههای
مختلف نشان میدهد.
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ادامه شکل()2
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استان کرمانشاه در مقیاس ساالنه بهطور متوسط در هر روز  4۹5کالری بر سانتیمتر مربع
انرژی دریافت میکند (شکل  .)3در مناطق شهری بدون در نظر گرفتن مقدار تابش دریافتی در
ارتفاعات این مناطق ،این مقدار بین  3۹0الی 460کالری بر سانتیمتر مربع در روز متغیر است.
حداکثر میزان تابش دریافتی بهمقدار  1028کالری بر سانتیمتر مربع در روز بر فراز ارتفاعات
رخ میدهد و در مقابل ،مناطق پست با متوسط  6کالری بر سانتیمتر مربع در روز کمترین
میزان تابش را دریافت میکنند.

شکل( .)3متوسط تابش دريافتي روزانۀ سطح زمين دراستان کرمانشاه در طول سال بر حسب کالری بر
سانتيمتر مربع در روز (

) با استفاده از مدل "ليو و جُردن"
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جدول ( .)4متوسط تابش خورشيدی دريافتي در شهرستانهای استان کرمانشاه با مدل "ليو و جُردن"
بر حسب کالری بر سانتيمتر مربع در روز (

متوسط تابش دريافتي انحراف معيار
شهر
107/8
48۹/6
کرمانشاه
115/2
517/4
سنقر
112/1
4۹5/4
هرسین
۹8/۹
528/1
جوانرود
114/2
4۹2/6
کنگاور
102/1
482/2
گیالنغرب
113/5
48۹/۹
سرپلذهاب
85/۹
443/6
قصرشیرین
110/4
527/5
صحنه
102/2
517/2
اسالم آباد
8۹/2
500/2
ثالث و باباجانی
116/6
478/7
پاوه

)
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با برش محدودۀ شهرستانهای استان کرمانشاه مقدار تابش دریافتی بهتفکیک هر شهرستان
برآورد گردید (جدول  .)5بر اساس اطالعات این جدول بیشترین تابش دریافتی در شهرستان-
های سنقر ،صحنه ،اسالمآباد و جوانرود بهدلیل ارتفاع بیشتر و کوهستانیبودن دریافت میشود.
مقدار متوسط تابش روزانه در شهرستان جوانرود  528/1کالری بر سانتیمتر مربع در روز است.
همچنین کمترین تابش دریافتی در شهرستان قصرشیرین بهمیزان  443/6کالری بر سانتیمتر
مربع در روز دریافت میشود .در این شهرستان بهدلیل کمارتفاع بودن و اختالف ارتفاع کم بین
مناطق پست و مرتفع ،کمترین انحرافمعیار تابش با مقدار  85/۹کالری بر سانتیمتر مربع
مشاهده میشود.
شهرستان کرمانشاه بهطور متوسط روزانه  48۹/6کالری بر سانتیمتر مربع در روز مربع تابش
دریافت میکند .مقدار انحراف معیار تابش در این شهرستان معادل  107/8کالری بر سانتیمتر
ا ست که تحت تأثیر اختالف مناطق کوهستانی و مسطح حاصل شده است .قابل ذکر است که
در سطح شهر کرمانشاه مقدار تابش دریافتی بهمراتب کمتر است .در سطح شهر متوسط روزانۀ
تابش دریافتی  430/6کالری بر سانتیمتر مربع است .بیشترین مقدار مربوط به مناطق شمالی
شهر با مقدار  600/6کالری و کمترین آن مربوط به مناطق جنوبی شهر بهمقدار  380کالری بر
سانتیمتر مربع در روز است.
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تابش خورشیدی مهمترین عنصر آبوهواشناسی است که بر بسیاری از فعالیتها و فرایندهای
آبوهوایی اثر میگذارد .دقیقترین روش اندازهگیری تابش خورشیدی پیرانومتر است که هنوز
در بسیاری نقاط به علت فقدان امکانات استفاده از آن محدود میباشد .هدف از این مطالعه
برآورد مقدار تابش دریافتی در سطح استان کرمانشاه با توجه به شیب ،جهت شیب و ارتفاع از
سطح دریا در ماههای مختلف سال با استفاده از مدل لیو و جُردن بهمنظور شناسایی نقاط
مستعد برای گسترش سایتهای خورشیدی است.
بر پایۀ نتایج برآورد تابش در استان کرمانشاه و با توجه به دادههای تابشی اندازهگیریشده در
سطح زمین ،بیشترین مقدار شفافیت آسمان ( ) و کمترین مقدار جذب اتمسفری در فصل
تابستان اتفاق می افتد .در این فصل با توجه به عمود تابیدن خورشید مقدار تابش مستقیم
افزایش یافته و لذا مقدار تابش بیشتری به سطح زمین میرسد .کوچکتر شدن شاخص
موجب افزایش مقدار تابش پراکندۀ جو میشود .بیشترین تابش پراکنده در ماه ژانویه بهمیزان
 0/44مشاهده میشود (جدول  .)1بر اساس آمار ایستگاههای هواشناسی استان در این ماه
بیشترین روز همراه با ابر ثبت شده است .ضریب گذر جو و مقدار پوشش ابر موجب کاهش
میزان تابش پراکنده در تابستان نسبت به زمستان میشود .در اواخر بهار و تابستان مقدار
افزایش می یابد که این افزایش ،موجب گذر مقدار تابش مستقیم بیشتر از یک
شاخص
ستون مشخص جو بهویژه در ماه ژوئن میشود.
افزایش ارتفاع خورشید و کاهش زاویۀ میل خورشید از دیگر عوامل تأثیرگذار بر مقدار تابش
دریافتی در فصول مختلف است .بیشترین ارتفاع خورشید در ماه ژوئن اتفاق میافتد و لذا
بیشترین مقدار تابش در این ماه رخ میدهد .در فصول پاییز و زمستان و بهخصوص ماه ژانویه،
عالوه بر کاهش ارتفاع خورشید ،تابش پراکنده نیز افزایش مییابد .افزایش تابش پراکنده در
مناطق کمارتفاعتر نسبت به مناطق مرتفعتر بیشتر است .این افزایشِ مقدار تابش پراکنده
موجب افزایش مقدار کل تابش دریافتی در سطح زمین میگردد .همچنین میزان تغییرات
فضایی تابش در ماه های ژانویه و دسامبر ،با توجه به زاویۀ تابش کم و نوسانات ارتفاعی منطقه،
در مقایسه با ماههای دیگر سال زیاد است .در فصل تابستان بهدلیل ارتفاع زیاد خورشید ،توزیع
فضایی تابش در سطح زمین یکنواختتر شده و مقدار انحراف معیار تابش کاهش مییابد.
بررسی نقشههای تابش برآوردشده در منطقه (شکلهای  2و  )3نشان میهد که مناطق دارای
تابش مناسب برای تولید انرژی تقریباً در قسمتهای مختلف منطقه پراکنده شدهاند.
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 که-مقایسۀ مقدار تابش خورشیدی اندازهگیریشده توسط پیرانومتر در ایستگاه کرمانشاه
) با رقم46 :138۹ ، کالری بر سانتیمتر مربع در روز گزارش شده است (صابریفر422/8 معادل
 کالری بر سانتیمتر مربع در روز برآورد گردیده430/6  که معادل-بهدست آمده از این تحقیق
 در مطالعات آتی استفاده از مدل لیو و جُردن برای. نشانگر دقت قابلقبول تخمینهاست-است
برآورد تابش در سایر مناطق کشور و سنجش توانمندی و کارایی آن بهمنظور شناسایی مناطق
 و نیز استفاده از سایر روشهای برآورد تابش و،مستعد برای گسترش سایتهای خورشیدی
.مقایسۀ نتایج آنها با نتایج برآورد تابش با مدل لیو و جُردن میتواند بسیار سودمند باشد
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