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چکیده
 منابع تولید و فعالیتهای اقتصادی،طی سالهای اخیر تغییر اقلیم منجر به تغییرات مهمی در سامانههای طبیعی و انسانی
 بکارگیری انرژیهای تجديدپذير است که در اين، يکی از راههای جلوگیری از بحرانهای ناشی از تغییر اقلیم.شده است
GLDAS  لذا در اين تحقیق با استفاده از دادههای مدل.میان انرژی خورشیدی و انرژی سطح زمین سهم بسیاری دارند
 کوتاه و بلند خالص در مقیاس ماهانه و، میانگین تابش طول موجهای کوتاه و بلند ورودی، درجه0/25 با تفکیك افقی
 نتايج نشان میدهند که میانگین تابش طول موج کوتاه ورودی. میالدی بررسی گرديد1981-2010 ساالنه برای دوره
 میانگین تابش طول موج بلند ورودی از سواحل شمالی و جنوبی به سمت فالت،از سواحل دريای عمان به شمال کاهش
، بختگان،داخلی کاهش و میانگین تابش طول موج کوتاه خالص از جنوب به شمال نیز کاهش میيابد و در حوضههای مند
 همچنین میانگین تابش طول موج. گاوخونی و نواحی جنوبی کوير مرکزی مقدار آن بیشینه است، سیاه کوه، زهره،حله
 بلوچستان و بندرعباس، جازموريان، در حوضههای مشکیل،بلند خالص در شمال و شمالغرب افزايش و در جنوبشرق
.کاهش میيابد
 میانگین تابش طول موج بلند، میانگین تابش طول موج کوتاه ورودی، تابش خورشیدی،GLDAS  مدل:واژههای کلیدی
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Abstract
Recently, climate change has led to significant changes in natural and human systems, production
resources and economic activities. One of the best solution to prevent climate change crises is to
use renewable energies, including solar and surface energy. Hence, in this study, it has annually
and monthly analyzed mean incoming short and long-wavelength, net short and long-wavelength
radiation for the period 1981–2010 using GLDAS model output data with 0.25 degree horizontal
resolution. The results show that the mean short wavelength radiation is decreased from the Oman
Sea coast toward the north. Moreover, the mean long wavelength radiation from the north and
south coasts to the internal plateau is declined. Besides that, the mean net short wavelength
radiation has reduced from south to north. Whereas it has maximum amount in the Mand,
Bakhtegan, Helleh, Zohre, Siahkoh, Gavkhuni and southern areas of the Kavir-Markazi
watersheds. The average net long wavelength radiation is increased in north and northwest and
decreased in south east, in Meshkil, Jazmourian, Baluchistan and Bandar-Abbas watersheds too.
Keywords: GLDAS Model, Solar Radiation, Mean Short-wavelength Radiation, Mean Longwavelength Radiation, Net Short-Wavelength Radiation, Net Long-Wavelength Radiation.
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 -1مقدمه
دمای جهان در قرن گذشته حدود  0/74درجه سلسیوس افزايش يافته است ( .)IPCC، 2007تغییر اقلیم منجر به
تغییرات مهمی در سامانههای طبیعی و انسانی شده است .مقدار کل انرژی خورشید که به سطح زمین میرسد ،ضمن
عبور از جوّ دستخوش تغییرات اندکی میشود و براساس عواملی نظیر زاويه تابش ،مدت تابش ،جرم جوّ ،غلظت ترکیبات
جوّ و نیز پوشش سطح زمین ،با تغییراتی همراه است .بطورکلی تابش خورشید پس از عبور از جوّ تضعیف شده و بخشی
از آن به سطح زمین میرسد (تابش مستقیم خورشید) ،بخشی از اين انرژی تضعیف شده توسط اجزای جوّ پراکنده
میشود ،بخشی از آن به زمین برمیگردد (تابش آسمان) و بخش ديگر مجددا در جوّ پراکنده میشود .تابش خالص از
توازن تابشی بین تابش خالص موج کوتاه و تابش خالص موج بلند در سطح زمین بدست میآيد (آريا .)2009 ،تابش
زمینی توسط اجزای جوّ که در ترازهای مختلف دارای دما و فشار متفاوتی هستند ،جذب میشود .اين اجزاء طبق قانون
استفان -بولتزمن ،متناسب با توان چهارم دمايشان تابش میکنند .بخش زمینسوی اين تابش طول موج بلند ورودی
(پايینسوی جوّ) نامیده میشود .تابش طول موج کوتاه خالص از تفاوت تابش طول موج کوتاه ورودی و تابش طول موج
کوتاه خروجی از سطح زمین بدست میآيد که در واقع طول موج کوتاه جذب شده توسط سطح زمین در واحد سطح
است .تابش طول موج بلند خالص از تفاوت تابش طول موج بلند خروجی از سطح زمین و تابش طول موج بلند رسیده
به سطح زمین به دست میآيد .در اين تحقیق با استفاده از دادههای مدل  1GLDASمیانگین تابش طول موج کوتاه و
بلند ورودی ،میانگین تابش طول موج کوتاه و بلند خالص طی دوره آماری  30ساله ( )1981-2010در مقیاس ماهانه
و ساالنه محاسبه و پراکنش آنها در سطح کشور مشخص گرديد.
 -2دادهها و روش کار
مدل  GLDASرا میتوان نسخه پیشرفتهتر  NCEPدانست .برای برآورد تابش در مدل  NCEPاز روش دادهگواری
جهانی ( 2)GDASاستفاده میشود که روش عملیاتی دادهگواری اتمسفری  NCEPاست (دربر و همکاران .)1991 ،از
طرف ديگر ،محصول  GLDASبا بکارگیری سیستمهای پیشرفته مشاهداتی و سیستمهای دادهگواری اتمسفری
پارامترهای خود را برآورد میکند (رودل و همکاران .)2004 ،مزيت انرژیهای برآورد شده توسط اين مدل در استفاده
آن از پوشش ابر بدست آمده توسط دادههای ماهوارهای محصول  3ساعته مربوط به مدلسازی هواشناسی کشاورزی
( 3)AGRMETآژانس آب و هوايی نیروی هوايی ( 4)AFWAاست .در مقابل آن سیستمهای دادهگواری اتمسفری مانند
 GDASدر محاسبات تابش تنها از پوششهای ابری برپايه مدل استفاده میکنند .از اينرو دادههای  GLDASنسبت به
ساير مدلها از دقت باالتری برخوردار هستند (نوری و همکاران.)1398 ،
برای بررسی مقادير پارامتر تابش مستقیم و پراکنده در آسمان صاف ابتدا وضعیت تابش کل رسیده به سطوح افقی
) 𝐻𝑇𝐸( محاسبه شد (شکل .با توجه به اين شکل تابش کل رسیده به سطوح افقی از رابطه ( )1محاسبه میشود.
𝐻𝑑𝐸 𝐸𝑇𝐻 = 𝐸𝐷𝐻 +
()1
6
5
که در آن 𝐻𝐷𝐸 تابش مستقیم خورشید و 𝐻𝑑𝐸 تابش پراکنده خورشید است .میتوان رابطه ( )1را بصورت زير (رابطه
( ))2نوشت.
) 𝐻𝑑𝐼 × 𝑑𝑘 𝐸𝑇𝐻 = 𝑘𝑎 × (𝑘𝐷 × 𝐼𝐷𝐻 +
()2
که در آن 𝑎𝑘 ضريب تصحیح ارتفاع از سطح دريا 𝑘𝐷 ،ضريب تابش مستقیم 𝑘𝑑 ،ضريب تابش پراکنده 𝐼𝐷𝐻 ،تابش پايه
مستقیم بر صفحه افقی و 𝐻𝑑𝐼 تابش پايه پراکنده بر صفحه افقی است .ضريب 𝑎𝑘 نیز از رابطه ( )3محاسبه میشود.
_____________________________________________________________________________________
1. Global Land Data Assimilation System
2. Global Data Assimilation System
3. Agricultural Meteorology Modeling System
4. Air Force Weather Agency
5. Solar Direct Irradiance
6. Solar Diffuse Irradiance
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5

)𝛼 𝑘𝑎 = 1.02 + 10−5 × 𝐻 × (2 + sin

()3

که در آن  Hارتفاع منطقه از سطح دريا (متر) است و 𝛼 زاويه ارتفاع خورشید است .ضرايب 𝐷𝑘 و 𝑑𝑘 به ترتیب برای
اقلیم مرطوب  0/5و  1/1و برای اقلیم خشك  1/1و  0/9میباشد.
سپس تابش کل رسیده به سطوح عمودی ) 𝑉𝑇𝐸( محاسبه گرديد (شکل با توجه به اين شکل تابش کل رسیده به سطوح
عمودی از رابطه ( )4محاسبه میشود.
𝐻𝑇𝐸 𝑟𝑘𝐸𝑇𝑉 = 𝐸𝐷𝑉 + 0.5𝐸𝑑𝐻 + 0.5
()4
که در آن 𝐸0تابش خورشید در خارج از جوّ زمین 𝐸𝐷𝐻 ،1تابش افقی مستقیم خورشید 𝐸𝑑𝐻 ،2تابش پراکنده خورشید،3
𝐻𝑇𝐸 تابش کل در سطح افقی زمین 4و 𝑉𝐷𝐸 تابش عمودی مستقیم خورشید 5است .میتوان رابطه ( )4را بصورت
زير(رابطه ( ))5نوشت.
) 𝐻𝑇𝐼 × 𝑟𝑘 × 𝐸𝑇𝑉 = 𝑘𝑎 × (𝑘𝐷 × 𝐼𝐷𝑉 + 0.5 × 𝑘𝑑 × 𝐼𝑑𝐻 + 0.5
()5
که در آن 𝑉𝐷𝐼 تابش پايه مستقیم بر صفحه قائم 𝐼𝑑𝐻 ،تابش پايه پراکنده بر صفحه افقی و 𝐻𝑇𝐼 کل تابش پايه روی
صفحه افقی است .با جايگذاری مورد اخیر ،رابطه ( )5بصورت زير(رابطه ( ))6اصالح میشود.
(𝐸𝑇𝑉 = 𝑘𝑎 × [𝑘𝐷 × 𝐼𝐷𝑉 + 0.5 × 𝑘𝑑 × 𝐼𝑑𝐻 + 0.5 × 𝑘𝑟 × (𝑘𝐷 × 𝐼𝐷𝐻 + 𝑘𝑑 × 𝐼𝑑𝐻 )] )6

شکل  .1تابش کل رسیده به سطوح افقی

شکل  .2تابش کل رسیده به سطوح عمودی

با توجه به اينکه برای محاسبه تابش مستقیم و تابش پراکنده ،دادههای ايستگاههای هواشناسی موجود نیست ،لذا در اين
تحقیق با استفاده از دادههای مدل  GLDASبا تفکیك افقی  0/25درجه ،طی دوره آماری  30ساله (،)1981-2010
میانگین تابش طول موج کوتاه و بلند ورودی ،میانگین تابش طول موج کوتاه و بلند خالص در مقیاس زمانی ماهانه و
ساالنه محاسبه و ارزيابی شده است .اما به علت محدوديت چکیده مبسوط فقط نتايج میانگین ساالنه آورده شده است.
 -3نتیجهگیری
بررسی ساالنه میانگین تابش طول موج کوتاه ورودی طی دوره  30ساله ( )1981-2010نشان داد که تابش طول موج
کوتاه ورودی از سواحل دريای عمان به سمت شمال کاهش يافته است .سپیدايی محلی نیز در سواحل دريای عمان بیش
از  30درصد است (شکل -3الف) .همچنین میانگین تابش طول موج بلند ورودی ساالنه در اين دوره معرف کاهش مقدار
اين تابش از نواحی ساحلی شمال و جنوب به سوی فالت داخلی است (شکل -3ب) .بطورکلی مقدار اين کمیت به دلیل
ضخامت اندک جوّ بر روی ارتفاعات کاهش يافته و در مناطق کمارتفاع و پست به سبب ضخامت بیشتر جوّ و افزايش بخار
آب و آئروسلها با افزايش همراه است .مقدار تابش ورودی در نواحی زاگرس و آذربايجان دارای کمترين مقدار است .در
سواحل دريای خزر نیز به سبب ارتفاع کمتر ،ابرناکی بیشتر و افزايش بخار آب جوّ بر مقدار تابش افزوده شده است .شکل
_____________________________________________________________________________________
1. Solar Irradiance above the Atmosphere
2. Solar Direct Irradiance
3 .Solar Diffuse Irradiance
4. Solar Total Irradiance
5. Solar Direct Irradiance
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( .3میانگین تابش طول موج کوتاه خالص ساالنه را در دوره مورد مطالعه نشان میدهد .مشاهده میشود که مقدار تابش
خالص از جنوب به سمت شمال کاهش يافته ،اما در سواحل جنوبی به سبب افزايش تابشهای ورودی ،مقدار تابش
خالص نیز بیشینه است و در حوضههای مند ،بختگان ،حله ،زهره ،سیاهکوه ،گاوخونی و نواحی جنوبی کوير مرکزی نیز
مقدار اين تابش خالص بیشینه است .در حوضه کوير لوت به دلیل افزايش سپیدايی از مقدار اين تابش کاسته شده و
هرچه به سمت شمال پیش میرويم ،مقدار آن کاهش میيابد ،بطوریکه کمترين مقدار آن در نواحی شمال و شمالغرب
ايران است .میانگین تابش طول موج بلند خالص ساالنه طی اين دوره (شکل -3د) حاکی از بیشینه اين مقدار در نواحی
شمال و شمالغرب و کمترين آن در جنوبشرق ايران ،در حوضههای مشکیل ،جازموريان ،بلوچستان و بندرعباس است.

(الف)

(ب)

(د)
(ج)
شکل ( .3الف) میانگین تابش طول موج کوتاه ورودی( ،ب) میانگین تابش طول موج بلند ورودی( ،ج) میانگین تابش طول موج کوتاه خالص،
(د) میانگین تابش طول موج بلند خالص ساالنه طی دوره آماری  30ساله (( -)1981-2010پژوهشکده هواشناسی)1396 ،
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