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چکیده
تابش جهانی خورشید یکی ازسازه هاي بنیادي هرگستره اقلیمی شمرده م میشوددد .ام زور هه اس دافت ههه از ان ژر ييي خورش اونعب یدي نن ننن
یهای نو ،یکی ازکارهاي ریشهای براي بهره برداري بهینه ازتوانایی هاي اقلیمی هرپهنه جغرافیایی است .این مطالعه ب فده ا   
انرژ 

واسنجي (کالیبره کردن) واعتبارسنجی مدل موجود برای برآورد میزان تابش خورشید جهانی و تهیه نقشههای پهنهبندییی می از ننن آن
در سطح استان مازندران میباشد .روش مطالعه در این تحقیق از نوع میدانی -کتابخانهای بوده است .در این پژوهش از دادهها ای 5
ایستگاه هواشناسی سینوپتیکی مازندران به صورت روزانه از ابتدای سال  2000ال هیوناژ لوا ی     2010اس دافت ههه ش تسا هد  ... ..در این
مطالعه ،ازطریق مدلهای تابش خورشیدی آنگستروم و پرسکات ،جهت واسنجی واعتبارسنجی دادههای ایس گت اهههه سانشاوه یا یی ییی
ی ) (MBEوح قاد للل مرب طخ تاع اا ااا
استان استفاده شد .لذاا ب راک نیا یار     از مهمت پ نیر ا یرامآ یاهرتمار  ،،،، ،،،ماننددد خط لداعت یا یی یی
) (RMSEو ضریب همبستگی ) (rبرای برآورد تابش وارزیابی دقت دادههای برآورد شده استفاده گردید .درنهایت براي تولید

نقشه اطلس میزان انرژي خورشيدي منطقه مورد مطالعه ازمدل های متعددی استفاده شد که دراین راه ،ازنرم اف راز Arc GIS9.2
استفاده گردید .نتایج نشان داد که براساس مدل تابش خورشیدی ،آنگستروم و پرسکات ،بیشترین میزان تابش در مناطق مرک و یز
شرقی استان با میزان  220تا  354وات بر متر مربع تخمین زده شده است.

واژگان کلیدی :تابش خورشيدي ،واسنجي و اعتبارسنجی ،مدل آنگستروم -پرسكات ،،مازندران

 -1نویسنده مسئول gghobadi@yahoo.com
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مقدمه
خور يش د يكي از منابع اصلي و بزرگ براي كره خا يك بوده و بطور مستق مي ويا غ تالاعفنا و لعف يور ميقتسم ري     
تهایی که در زمینههای مختلف ک نوزفا زور یزاین ،هدر    
یباشد .امروزه انسان با پیشرف 
پدیدههای فيز يكي آن مؤثر م 
به انرژی پیدا کرده و این امر او را بر آن دا انوگ یاهشور اب ات تش گون ا وم یژرن ر ر دوخ زاین د ا دنک بسک 

   

(جعفركاظمي .)0931،خوشبختانه کشور م یلد هب ا ل رد رد ییالاب ناوت ،ییایفارغج هژیو تیعقوم  ی نا تفا ر یژ    

    
      

خورشیدی دارد به طوریکه میانگین ساالنه تابش خورشیدی  5کیلو وات ساعت در روز برآورد شده اس نیا هک ت    
رقم در مقایسه با سایر کشورها بسیار قابل مالحظه م مم 
یباشددد (  Kettani. 1982و  .)Badran، 2001عمومًاًامن قطا ييي كههه
تابش مستق مي ساليانه خور يش ددرآنهاحداقل 1800

يك لووات ساعت برمترمربع است ،جهت احداث نيروگاه خور يش دي

یباشند (  .)Ghobadian at all, 2009درسال  6 138كل برق توليدشده
ويابه طوركلي استفاده ازانرژي خور يش دمناسب م 
ی فتوولتائي ككك دركش رو
توسط سیستم اه ی ی

67

ق توليد دش هه
ل برق ق
ت بههه مجموععع كل ل
يك لووو وات ب دو هه است ،،كههه نسبت ت

دركشوركمتراز  / 08درصدمي باشد (غالمی وهمکاران .) 388 1،مجنوني و همكاران (  ) 1387مدلهاای تخم شبات ني   
خور يش دي را بر اساس ساعات آفتابي و اطالعات هواشناسي مورد ارزيابي قرار دادند .ابتدا به مدت دو سال دادههای
تابش ،ساعات آفتابي ،حداقل و حدا ثك ر دماي روزانه ،رطوبت نسبي و بارش روزانه را تهيه کردند .سپس ب هدافتسا ا   
از مدل آنگستروم به تخمين تابش در سال بعد پرداختند .معيني و همكاران (  ) 1389با استفاده از كي
تخمين تابش خور يش دي با استفاده از ساعات آفتابي و تع يي ن ض بيار

آنگس ورت ممم در من قطا

م هب هنيهب لد    

ريا يميلقا فلتخم ان     

پرداختند .موسوی بايگي و همكاران (  ) 1389به منظور معرفي مناسبترين مدل در اقل مي نيمه خشك به بررسي مدلهاي
مختلف تابش خور يش دي پرداختند .در اين تحق قي از اطالعات ايستگاه همديدي شهر مشهد و فاكتورهاي هواشناسي
شامل دما ،رطوبت نسبي ،ساعات آفتابي و بارش و از هفت روش براي برآورد  Rsاستفاده شد .با توجه تاریغت هب     
آب و هوایی ایجاد شده در جهان و اینکه کشور ما ایران و استانهای شمالی کشور ،خصوصًاًا مازندران نیز دس شوخت
این تغییرات خواهند بود و همچنین افزایش تعداد ساعات آفتابی خصوصًاًا در فصول س لاس در    (نمونه لاس زییاپ     
 ،) 1389ضرورت پتانسیل یابی مکانهای مستعد جهت استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید انرژی و حف طيحم ظ   
زيست منطقه ،مورد اهمیت قرار م 
یگیرد و همچنین باتوجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانههههاا وح نارای فذ ههههه
فرآوردههای نفتي و واقعی شدن قیمت سوخت در کشور ،طبيع ًتًتااستفاده از انرژی خورشیدی توجيه پذيري اقتص دا ييي
خت فس لي ييي پ دي اا خواهن  درکد ( ( Keyanpour-Rad,2000و
بيشتري درمقايسه بانيروگاه هاي گ زا ييي و حرارت ييي باسوخ خ
قبا يي  .)0931،لذا با توجه به اینکه میزان ت دیشروخ شبا ی تسا حطس رد  ا م ن ا اردنز ن طسوت  ،همه   

    ایس اگت هههاای

هواشناسی اندازه گیری و ثبت نم 
یگردد این مقاله سعی دارد ازطریق م روخ شبات ریداقم یسررب هباه لد ش یدی       
پرداخته وبه تهیه نقشه اطلس تابش خورشیدی در سطح استان اقدام نماید ،تا ازاین طریق بتوان پتانسیل انرژی تابشی
خورشید جهت استفاده از انرژی گرمایشی و الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد.

واسنجی و اعتبارسنجی مدل برآورد میزان تابش239 ...

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه :استان مازندران در شمال ايران قرار دارد .حد شمالي آن درياي مازندران ،حد
یباشد.
شرقي آن استان گلستان ،حد جنوبي آن استانهاي سمنان ،تهران و قزوين و حد غربي آن استان گيالن م 

شکل  :1موقعیت جغرافیایی استان مازندران در کشور

هدف از این مطالعه ارزیابی مدلهای مختلف برای برآورد میانگین ماهانه تابش جهانی روزانه در یک س زا یقفا حط   
ساعتهای آفتابی برای ایستگاههای استان مازندران بوده است .همچنین براساس مدلللهاای جم دش یروآ ع ه و  رب    
اساس آزمونهای خطای آماری مانند خطای میانگین ) ،(MBEوخطای متوسط مربعات خطا ،ضریب همبستگی ) (rو
آزمون تی مدلها مقایسه شدند .بر اساس نتایج ،مدل آنگستروم -پرسکات ،ب شبات هناهام طسوتم زا یبوخ دروآر      
خورشیدی جهانی روی سطح افقی ایستگاهها بدست آمده است .مقادیر میانگین روزانه انرژی تابش دیشروخ ی ی اب     
استفاده از مدل مورد نظر با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه شد .آزمونهای آماری آزمون ن
نهاای  r ،RMSE ،MBEو t
ی -کتابخانهههای
برای کل دوره تعیین شدو نتایج آنها در جداولی آمده است .روش مطالعه در این تحقیق از نوع می ناد ی ی
بوده است .در این پژوهش از دادههای ایستگاههای هواشناسی س لماش :ناردنزام یکیتپونی  ،،،، ،،،ایس اگت هههاای بابلس ،ر
رامسر ،نوشهر ،ساری و سیاه بیشه استفاده شد است .دادههای مورد نظر به صورت روزانه از ابتدای س لا

 2000الی

اول ژانویه  2010از بخش خدمات ماشینی ،انفوماتیک و شبکه سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید .در ای قیقحت ن
از  7مدل برآورد

Rs

استفاده شد که معادالت ریاضی و عالیم اختصاری آنها در جدول  1ارائه تسا هدش  ،،، ،،اماا به

جهت حجم زیاد محاسبات آنها ،فقط محاسبات ونمودارهای مدل آنگستروم-پروسکات در این تحقیق دمآ ه تسا     
یکه رثکا    
ت .ازآنج ئا ی ی
ولی از خروجی محاسبات مابقی مدلها ،نقشههای اطلس انرژي خور يش دي تهیه دیدرگ  ه سا  تتت تتت
معادالت تخمین تابش خورشیدی نیاز به تطبیق و تعدیل پارامترهای موجود دارند ،عملیات تطبیق تهج اهرتماراپ    
هماهنگی و سازگاری معادله در تولید دادههایی همانند دادههای واقعی را واسنجی (کالیبراسیون  )1معادله نمودهای ییم.
جهت ارزیابی دقت مدل و اینکه آیا نتایج حاصل از آن رضایت بخ فتسا ؟هن ای تسا ش اده ب یاهشور زا  ه دوب و      
ی وش دد .از  57درصد دادههاا
ارزیابی مدل ضروری است ،این مرحله از آزمون تحت عنوان اعتبار سنجي  2شناخته م 
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برای واسنجی (آموزش) و از  25درصد بقیه دادهها جهت اعتبارسنجی (آزم تسا هدش هدافتسا )نو  .........بدددین منظ رو
براساس روش حداقل مربعات خطا ،و استفاده از رویه  nlineدر محیط نرم اف از ززز  SASاق اد ممم بههه ب و بئارض دروآر
تعیین بهترین مدل شده است .براي تهیه نقشه اطلس انرژي خور يش دي منطقه مورد مطالعه ،ازنرممم اف از رررArc GIS9.2

استفاده شده است.
لهای تخمین میزان شدت تابش خورشیدی در تحقيقات انجام شده
معرفی مد 
روش مدل آنگستروم :در سال  1924مدل جهاني تخمين  Rsرا به صورت زير ارانه نمود:

رابطه ()1


 n 
Rs = Ra 
 a + b


 N 


كه در آن  Raتابش خارج از جو ( N،)d-1 MJM-2و  nبه ترت بي
بررسي و  aو  bضرا بي

ساعات آفتابي ممكن و واقعي در دوره زماني م درو

یباشند.
ثابت معادله م 


24 * Ise 
 360n  
 2π .ws 
1 + 0.033 cos 365  * cos ϕ cos δ sin ws +  360  sin ϕ sin δ 
π

 





= Ra

جایی که Iseثابت خورشیدی است (= ϕ ، Wm-2) 1367ارتفاع خورشید سایت است( ،میل خورشید و  WSمتوسططط
زاویه ساعت طلوع آفتاب برای ماه مورد نظر.

یباشند در بين مدلهاای ارائههه نيرتشيب هدش   
مدل آنگستروم و مدلهاي اصالح شده آن كه تابعي از ساعات آفتابي م 
كاربرد را دارند .تاکنون معادالت مختلفی مبتنی بر پارامترهای هواشناسی برای برآورد تابش خورشیدی ارائه دش ه هانددد
در این تحقیق از  7مدل برآورد

Rs

استفاده شد که معادالت ریاضی و عالیم اختصاری آنها در جدول  1ارائه دش  ه   

است.
جدول  :1انواع معادالت مورد استفاده در برآورد تابش خورشیدی رسیده به زمین
مدل

عالمت         

روابط ریاضی

اختصاری مدل
آنگس ورت مممم م-
پرس تاک       

M1

( ) 1940
آکین اوغل و و
اس تیو         

M2

2

n
n 
R s = R a  a + b + c  

N
 N  


M3

 n
R s = Ra × a × exp  b 
 N

M4

Rs = Ra × a × Tmax − Tmin

( ) 1990
االگی و ب    
مانسل ( ) 2000
آلن () 998 1
بریس و وت     
کمبل () 98 14

M5

چ و ن        
همک نارا       

M6

( ) 2004
با و له       
همک نارا       
( ) 1987


 n 
R s = Ra  a + b  
 N 


M7

))

(

(

Rs = Ra × a × 1 − exp − b(Tmax − Tmin )c

c


n
R s = Ra  a × ln(Tmax − Tmin ) + b  + d 


N



n


R s = Ra  a + b + c × RH + d (Tmax − Tmin ) 
N
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یافتهها
معادالت واسنجی شده
 بررسی مدل تابش آنگستروم -پرسکات ایستگاه نوشهربر اساس دادههای موجود سالهای  20 10 - 2000ایستگاه نوشهر ضرایب معادله آنگستروم -پرسکات برابر  a=0.25و
یت او ننن ای هب ار هلداعم ن    
م مم 

 b=0.42به دست آمد .بن نیاربا
صورت زیرنوشت)1 :

n
)
N

Rs = Ra (0.25 + 0.42

مالحظه م 
یباشد .شکل ( )2تط قبا ریداقم   
یشود که مقدار  aدقیقًاًا برابر مقدارآنچرا که آنگستروم پیشنهاد داده است م 
یدهددد .همچن ننین
تابش اندازه گیری و برآورد شده را به ترتیب در مراحل واس اشن هلداعم یجنسرابتعا و یجن ن      م مم 
یدهددد .طبق تماراپ و هدش هداد ناشن یاهرادومن ر مآ یاه ا یر       
جدول ( )2نتایج آنالیز آماری این معادله را نشان م 
یتوان ضرایب فوق را قابل قبول دانست .ضریب تبیین نزدیک به  87و  89درصد به ترتیب
یشود که م 
مشاهده م 
مراحل واسنجی و اعتبارسنجی و نیز مقادیر پایین ( RMSEبه بیترت 

 2/ 46و  )5/ 15و (MBEبه بیترت 

رد

 -0/13و

ت که ب هجوت اب  ه رادقم        RMSEو  ،MBEخط هلحرم رد ا   
یکند .البته هیدب  ی سا  تتت تتت
 )-4/62این مسئله را تأیید م 
اعتبارسنجی بیشتر از مرحله واسنجی باشد.

شکل ( .)2همبستگی مقادیر تابش اندازه گیری شده با تابش تخمین زده شده مدل آنگستروم ) (aمرحله واسنجی و ) (bمرحله اعتبارسنجی ایستگاه نوشهر
صهای آماری محاسبه شده در مدل آنگستروم ایستگاه نوشهر
جدول ( .)2شاخ 
واسنجی

R2
0.8749

RMSE
2.4648

MBE
-0.1368

T
2.361

اعتبارسنجی

0.8983

5.1495

-4.6284

66.17

 مدل تابش آنگستروم -پرسکات ایستگاه رامسربر اساس دادههای موجود سالهای  20 10 - 2000ایستگاه رامسر ضرایب معادله آنگستروم -پرسکات برابر  a=0.21و
یتوان این معادله را به صورت زیرنوشت)2:
 b=0.34به دست آمد .بنابراین م 
یشود که مقدار  aدقیقًاًا برابر مقدار آن چراکه آنگستروم پیش هداد داهن
مالحظه م 

n
)
N

Rs = Ra (0.21 + 0.34
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یباشد .شکل ( )3تط قبا دنا شبات ریداقم ازه ههه ههههه گی ار هدش دروآرب و یر هب و لحارم رد بیترت ا و یجنس      
است م 
یدهد .طبق نمودار یاه
یدهد .همچنین جدول ( )3نتایج آنالیز آماری این معادله را نشان م 
اعتبارسنجی معادله نشان م 
یتوان ضرایب فوق را قاب نییبت بیرض .تسناد لوبق ل      
یشود که م 
نشان داده شده و پارامترهای آماری مشاهده م 
نزدیک به  82و  18درصد به ترتیب در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی و نیز مقادیر پایین ( RMSEبه ترتیب  2/ 21و
یکند .البته بدیهی استکه با توجه به مقدار RMSE
 )4/1 31و ( MBEبه ترتیب  -0/11و  )-4/ 07این مسئله را تأیید م 

و  ،MBEخطا در مرحله اعتبارسنجی بیشتر از مرحله واسنجی باشد.

شکل ( .)3همبستگی مقادیر تابش اندازه گیری شده با تابش تخمین زده شده مدل آنگستروم ) (aمرحله واسنجی و ) (bمرحله اعتبارسنجی ایستگاه رامسر
صهای آماری محاسبه شده در مدل آنگستروم ایستگاه رامسر
جدول ( .)3شاخ 
واسنجی

R2
0.82

RMSE
2.2120

MBE
-0.1111

T
2.361

اعتبارسنجی

0.81

4.131

-4.075

66.17

 مدل تابش آنگستروم -پرسکات ایستگاه سیاه بیشهبر اساس دادههای موجود سالهای  20 10 - 2000ایستگاه س هشیب های    ض بیار

ورتسگنآ هلداعم ممم مممم -پرس تاک

یت او ننن ای تروص هب ار هلداعم ن     
 a=0.18و  b=0.49به دس ربانب .دمآ ت ا نی     م مم 
زیرنوشت :رابطه ()3

برابر

n
= Ra (0.18 + 0.49
)
N

Rs

مالحظه م 
یباشد .شکل ( )4تطابق مقادیر
یشود که مقدار  aدقیقًاًا برابر مقدار آن چراکه آنگستروم پیشنهاد داده است م 
یدهد .همچنین جدول
تابش اندازه گیری و برآورد شده را به ترتیب در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی معادله نشان م 
یدهد .طبق نمودار اد ناشن یاه د یاهرتماراپ و هدش ه
( )4نتایج آنالیز آماری این معادله را نشان م 

هدهاشم یرامآ    

یتوان ضرایب فوق را قابل قبول دانست .ضریب تبیین نزدیک به  82و  18درصد به ترتیب
یشود که م 
م
واسنجی و اعتبارسنجی و نیز مقادیر پایین ( RMSEبه ترتیب  3/ 52و  )5/13و ( MBEبه بیترت 

  

لحارم رد   

 -0/11و )-5/74

یکند .البته بدیهی استکه با توجه به مقدار  RMSEو  ،MBEخطا در مرحله اعتبارسنجی بیشتر از
این مسئله را تأیید م 
مرحله واسنجی باشد.

واسنجی و اعتبارسنجی مدل برآورد میزان تابش243 ...

شکل ( .)4همبستگی مقادیر تابش اندازه گیری شده با تابش تخمین زده شده مدل آنگستروم ) (aمرحله واسنجی و ) (bمرحله اعتبارسنجی ایستگاه سیاه بیشه
صهای آماری محاسبه شده در مدل آنگستروم ایستگاه سیاه بیشه
جدول ( .)4شاخ 
R2

RMSE

واسنجی

0.82

3.52120

MBE
-0.1111

2.061

اعتبارسنجی

0.81

5.131

-5.475

60.17

T

 مدل تابش آنگستروم -پرسکات ایستگاه بابلسربر اساس دادههای موجود سالهای  20 10 - 2000ایستگاه بابلسر ضرایب معادله آنگستروم -پرس تاک
یتوان این معادله را به صورت زیرنوشت :رابطه(.)81
 b=0.49به دست آمد .بنابراین م 

n
)
N

برابر  a=0.18و

Rs = Ra (0.18 + 0.49

یباشد .شکل ( )5تطابق مقادیر
یشود که مقدار  aدقیقًاًا برابر مقدار آن چراکه آنگستروم پیشنهاد داده است م 
مالحظه م 
یدهد .همچنین جدول
تابش اندازهگیری و برآورد شده را به ترتیب در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی معادله نشان م 
یدهد .طبق نمودار اد ناشن یاه د یاهرتماراپ و هدش ه
( )5نتایج آنالیز آماری این معادله را نشان م 

هدهاشم یرامآ    

یتوان ضرایب فوق را قابل قبول دانست .ضریب تبیین نزدیک به  82و  18درصد به ترتیب
یشود که م 
م
واسنجی و اعتبارسنجی و نیز مقادیر پایین ( RMSEبه ترتیب  3/ 12و  )4/13و ( MBEبه بیترت 

  

لحارم رد   

 -0/ 44و )-5/ 12

این مسئله را تأیید م 
یکند .البته بدیهی است که با توجه به مقدار  RMSEو  ،MBEخطا در مرحله اعتبارسنجی بیشتر
از مرحله واسنجی باشد.

شکل ( .)5همبستگی مقادیر تابش اندازه گیری شده با تابش تخمین زده شده مدل آنگستروم ) (aمرحله واسنجی و ) (bمرحله اعتبارسنجی ایستگاه بابلسر
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صهای آماری محاسبه شده درمدل آنگستروم ایستگاه بابلسر
جدول ( .)5شاخ 
واسنجی

R2
0.82

RMSE
3.12120

MBE
-0.4444

T
2.061

اعتبارسنجی

0.81

4.131

-5.120

60.17

 مدل تابش آنگستروم -پرسکات ایستگاه ساریبر اساس دادههای موجود سالهای  20 10 - 2000ایستگاه ساری ضرایب معادله آنگستروم -پرسکات برابر  a=0.18و
یتوان این معادله را به صورت زیرنوشت :رابطه (Rs=Ra(0.18 + 0.55n/N()5
 b=0.55به دست آمد .بنابراین م 

یباشد .شکل ( )6تطابق مقادیر
یشود که مقدار  aدقیقًاًا برابر مقدار آن چراکه آنگستروم پیشنهاد داده است م 
مالحظه م 
یدهددد .همچن ننین
تابش اندازه گیری و برآورد شده را به ترتیب در مراحل واس اشن هلداعم یجنسرابتعا و یجن ن      م مم 
یدهددد .طبق تماراپ و هدش هداد ناشن یاهرادومن ر  یاه آآآآآ آآآآآآم یرا
جدول ( )6نتایج آنالیز آماری این معادله را نشان م 
یتوان ضرایب فوق را قابل قبول دانست .ض بیر
یشود که م 
مشاهده م 

یبت ی  ن ن هب کیدز

   

 87درص رت هب د ت رد بی

مراحل واسنجی و اعتبارسنجی و نیز مقادیر پایین ( RMSEبه ترتیب  2/46و  )5/14و ( MBEبه ترتیب

  

 -0/1 368و

 )-4/6 284این مسئله را تأیید م 
یکند .البته بدیهی است که بب بببا توجه رادقم هب       RMSEو  ،MBEخط هلحرم رد ا   
اعتبارسنجی بیشتر از مرحله واسنجی باشد.

شکل ( .)6همبستگی مقادیر تابش اندازه گیری شده با تابش تخمین زده شده مدل آنگستروم ) (aمرحله واسنجی و ) (bمرحله اعتبارسنجی ایستگاه ساری
صهای آماری محاسبه شده در مدل آنگستروم ایستگاه ساری
جدول ( .)6شاخ 
واسنجی

R2
0.8649

RMSE
2.4648

MBE
-0.1368

T
2.061

اعتبارسنجی

0.8683

5.1495

-4.6284

66.17

پهنهبندی تابش خورشیدی بر مبنای مدلهای پیشنهادی:
 اطلس تابش خورشیدی به روش مدل آنگستروم – پرسکات:پیش از هر چیز ،نقشه سازی تابش نیازمند مدلی است که در گام نخست کلیه عوامل ممکن مؤثر تخمین ت رد ار شبا
نظر بگیرد و در گام دوم برازش خوب و قابل قبولی از عوامل ورودی را بدست دهد .با توجه به

 لکش ( ( )7اطلس

تابش خورشیدی با استفاده از مدل آنگستروم –پرسکات ،بیشترین میزان تابش در مناطق مرک  و یز ششششش رقی اس اب نات   

واسنجی و اعتبارسنجی مدل برآورد میزان تابش245 ...

میزان  220تا  354وات بر متر مربع تخمین زده شده است .درنواحی ساحلی بدلیل مجاورت به دریا و ابرناکی ب ندو
آسمان میزان تابش به طور محسوسی کاهش یافته است و به کمتر از  140وات بر متر مربع رسیده است.

شکل ( .)7نقشه اطلس تابش خورشیدی بر مبنای مدل آنگستروم – پرسکات

 2-4اطلس تابش خورشیدی به روش مدل کمبل و بریستو:
با توجه به شکل ( )8نقشه اطلس تابش خورشیدی ،بیشترین میزان تابش خور لدم طسوت هدش دروآرب یدیش

رد   

منطقه مرکزی و نواحی شرقی استان مازندران بوده ،که بیشترین میزان آن 99 ،وات بررر مت دوب عبرم ر ه رد و 

یحاون     

  

ساحل مرکزی و سواحل مرکزی بدلیل نزدیکی به دریا و وجود رطوبت این میزان به کمتر از  41کیلووو وات ب رتم ر   
مربع رسیده است.

شکل ( .)8نقشه اطلس تابش خورشیدی برمبنای مدل کمبل وبریستو

 اطلس تابش خورشیدی به روش مدل الگیب و مانسل:با توجهبه شکل ( )9نقشه اطلس تابش خورشیدی ،بیشترین میزان ت دیشروخ شبا ی وآرب  ر ش د د رد لدم طسوت ه    
منطقه مرکزی و نواحی شرقی استان مازندران بوده ،که بیشترین میزان آن 4 ،کیلو وات بر متر مربع بوده و در ن یحاو
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ساحل مرکزی و سواحل مرکزی بدلیل نزدیکی به دریا و وجود رطوبت این میزان به کمتر از  2/5کیل رتم رب تاو و    
مربع رسیده است.

شکل ( .)9نقشه اطلس تابش خورشیدی بر مبنای مدل الگیب و مانسل

 اطلس تابش خورشیدی به روش مدل آلن:با توجه به شکل (  ) 10نقشه اطلس تابش خورشیدی ،بیشترین میزان تابش خورشیدی برآورد شده توس نلآ لدم ط    
در منطقه مرکزی و نواحی شرقی استان مازندران بوده ،که بیشترین میزان آن 4/ 35 ،کیلو وات بر متر مربع ب رد و هدو
نواحی ساحل مرکزی و سواحل مرکزی بدلیل نزدیکی به دریا و وجود رطوبت این میزان به کمت زا ر  2/5کیلووو وات
بر متر مربع رسیده است.

شکل ( .)01نقشه اطلس تابش خورشیدی بر مبنای مدل آلن

 اطلس تابش خورشیدی به روش مدل آکین و اوغلو:با توجه به شکل (  ) 11نقشه اطلس تابش خورشیدی ،بیشترین میزان تابش خورشیدی برآورد شده توس نلآ لدم ط    
در منطقه مرکزی و نواحی شرقی استان مازندران بوده ،که بیشترین میزان آن 3/74 ،کیلو وات بر متر مربع ب رد و هدو

واسنجی و اعتبارسنجی مدل برآورد میزان تابش247 ...

نواحی ساحل مرکزی و سواحل مرکزی بدلیل نزدیکی به دریا و وجود رطوبت این میزان به کمت زا ر  2/5کیلووو وات
بر متر مربع رسیده است.

شکل ( .)11نقشه اطلس تابش خورشیدی بر مبنای مدل آکین اوغلو

 اطلس تابش خورشیدی به روش مدل چن و همکارانبا توجه به شکل (  ) 12نقشه اطلس تابش خورشیدی ،بیشترین میزان تابش خورشیدی برآورد شده توس نلآ لدم ط    
در منطقه مرکزی و نواحی شرقی استان مازندران بوده ،که بیشترین میزان آن 120 ،وات بر متر مربع بوده و در نواحی
ساحل مرکزی و سواحل مرکزی بدلیل نزدیکی به دریا و وجود
رطوبت این میزان به کمتر از  50وات بر متر مربع رسیده است.

شکل (  .) 12نقشه اطلس تابش خورشیدی بر مبنای مدل چن و همکاران

 اطلس تابش خورشیدی به روش مدل باهل و همکارانبا توجه به شکل (  ) 13نقشه اطلس تابش خورشیدی ،بیشترین میزان تابش خورشیدی برآورد شده توس نلآ لدم ط    
در منطقه مرکزی و نواحی شرقی استان مازندران بوده ،که بیشترین میزان آن 6 14 ،وات بر متر مربع بوده و در نواحی

 248فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931

ساحل مرکزی و سواحل مرکزی بدلیل نزدیکی به دریا و وجود رطوبت این میزان به کمتر از  70وات ب عبرم رتم ر    
رسیده است.

شکل (  .) 13نقشه اطلس تابش خورشیدی بر مبنای مدل باهل و همکاران

نتیجه گیری
پتانسیل یابی مکانهای مستعد جهت استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید ان ،هقطنم تسيز طيحم ظفح و یژر      
امري ضروري به نظر م 
یرسد .همچنین باتوجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و واقعی شدن قیم تخوس ت   
در کشور ،طبيع ًتًتا استفاده از انرژی خورشیدی توجيههه پ داصتقا يريذ ييييي بيش رت ييي درمقايسههه بانيروگاهه اه ييي گ زا ييي و
شهای مختلفي توسط محققين براي تخمين ميزان شدت تابش خور يش د
حرارتي باسوخت فسيلي پيداخواهندکرد .رو 
در كي

نقطه سطح زمين براي نقاط مختلف جهان پيشنهاد شده است .از بین مدلهای توس نیا رد هتفای هع     تحقی ققق ،

مدل آنگستروم -پرسکات وآلن نسبت به سایر مدلها از دقت باالتری برخوردار است .علیرغم اث جوم بآ راخب ر ود    
در اتمسفر بر میزان تابش ورودی ،و نیز بهتر بودن نتایج حاصل از معادله تجربی ،در ای قیقحت ن

مالحظه هک دش     

تفاوت زیادی بین نتایج معادالت وجود ندارد واز نظ فلتخم یاهلدم طسوت نیمخت نازیم ر  ،،،،،،، ،،،،،،تاح ود د دی مق ریدا
متفاوت را ثبت کردهاند ولی در اکثر موارد از نظر شدت و مقدار میزان مشابهی را داشتهاند.
لذا استفاده از معادله آنگستروم -پرسکات به دلیل نیاز به دادههای هواشناسی به همراه سایر معادالت که به دادههاای
یشود .اطلس تابش خورشیدی تهیه شده با استفاده از مدلهای تجربی نشان داده است
هواشناسی نیاز دارند توصیه م 
که بیشترین میزان تابش در مناطق مرکزی و شرقی استان و کمترین آن در نواحی ساحلی بدلیل مجاورت به و ایرد 
ابرناکی بودن آسمان بوده است.
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