
 610- 607صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

 های آن سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در ايران با تاکید بر دشت امکان 
 

 2الهام ياراحمدی  ،1سهیال جوانمرد

 
های تجديدپذير، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوّ، تهران  عضو هیات علمی و دانشیار گروه پژوهشی تعديل وضع هوا و انرژی 1

sohailajavanmard2018@gmail.com 
 Yarahmadi_elham@yahoo.com  لرستان، ايران ، ، دانشگاه لرستان ، شناسیدکتری اقلیم2

 

 چکیده  

انرژی خورشیدی يکی از منابع رايگان، در دسترس، قابل اندازه گیری و بدون آلودگی است که می تواند در  

،  30در اين پژوهش میزان ابرناکی، ساعات آفتابی طی دوره  برداری باشد.  راحتی قابل بهرهنواحی مختلف به  

و ساالنه  صورت ماهانه ايستگاه به    403ايستگاه و ساعت روشنايی برای    218و  146،  51ساله برای    10و    20

که بیشینه پوشش ابری و کمینه ساعات   دهدها نشان میبندی شد. نتايج بررسیپهنه  GISافزار  برآورد و در نرم

آفتابی از لحاظ زمانی و مکانی در زمستان و پايیز و در نیمه شمالی ايران است. همچنین کمینه پوشش ابری و 

برداری از  شود. بیشترين پتانسیل بهرهآفتابی در نیمه جنوب شرق و جنوب کشور مشاهده میبیشینه ساعات  

غربی شرقی و شرقی، مرکزی و جنوبهای مناطق جنوبانرژی خورشیدی در فصل تابستان و بهار، در دشت

لیمی ايران و موقعیت های اقايران وجود دارد. همچنین تمام تغییرات زمانی و مکانی سه پارامتر مزبور با سامانه

 خورشید ارتباط مستقیم دارد.  
 

 ، دشت های ايران ، ساعات روشنايیGISپوشش ابری، انرژی خورشیدی، ساعات آفتابی، های کلیدی: واژه 
 

Feasibility use of solar energy in Iran with Emphasis on Its Plains 
 

Sohaila Javanmard1, Elham Yarahmadi2 

 
1Associated Professor and faculty member of weather modification and renewable energy research group,, 

Atmospheric Science and Meteorological Institute, Tehran, Iran, 
sohailajavanmard2018@gmail.com 

2 Ph.D. of Climatology, Lorestan University, Lorestan, Iran, Yarahmadi_elham@yahoo.com 
 

Abstract 

Solar energy is one of the free, accessible, measurable and without pollution sources 

that can be easily utilized in different areas.  In this research amount of cloud cover, sunny 

hours, during the period of 30, 20 and 10 years for 51, 146 and 218 stations and lighting 

hours for 403 station were estimated annually and monthly and were mapped in GIS 

software. The results of the studies show that maximum of cloud cover and minimum of 

sunny hours are temporally and in winter and autumn and in the northern half of Iran.  In 

addition, the minimum  of cloud cover and maximum of sunny hours are found in the 

southeastern and south half of the country. Most potential utilization of solar energy in 

summer and spring, there are in the plains of southeast, eastern, central and southwestern 

in Iran. It could be concluded that temporal and spatial changes of the three above 

mentioned parameters have direct relation with the Iran climate system and the position 

of sun in the sky.  
Keywords: cloud cover, sunny hours, solar energy, GIS, lighting hours, plains of Iran. 
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 مقدمه      1
  به ساير به دلیل در دسترس بودن و دريافت آسانتر نسبت  ينپذير و نوانرژی خورشیدی به عنوان يکی از منابع تجديد

ها مورد توجه بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران مرتبط با اين موضوع قرار گرفته و سبب شده که تقاضا برای انرژی
زيرا اين (.  1395پذير از جمله انرژی خورشیدی افزايش يابد)يوسفی و همکاران،  های پاک و تجديدجايگزين کردن انرژی

(. میزان ساعات  1396ها رايگان، پاک و بدون اثرات مخرب برای محیط زيست هستند)قنبری  شرعی مقدم،  نوع از انرژی
در    (.1999)ين،  شودآفتابی مدت زمانی طی روز است که خورشید در آسمان وجود دارد و به وسیله ابرها پوشانده نمی

(  1971)شود. گیلس  که به برخی از آنها اشاره می  ان و جهان انجام شدهزمینه پژوهش حاضر، مطالعات مختلفی در اير
آفتابی بر روی قطب جنوب ، توپوگرافی محلی بیشتر از عرض جغرافیايی بر روی مقادير ساعات    های ساعاتبا بررسی داده

متحده میزان ابرناکی و تابش  ايستگاه در اياالت    101( با مطالعه  1984)و همکاران    آنجل گذار دانسته است.  آفتابی اثر
کردند.  بررسی  را  همکاران)  اسکوی   آفتاب  يافته  1999و  کاهش  ترکیه  در  آفتابی  ساعات  میزان  که  دادند  نشان   )

(  2009و همکاران،   يانگ( و )2009)و همکاران   کارتو(،  2007و همکاران)(، باتلر2006)  ماتزاراکیس و کاتسولیساست.
 ابرناکی پرداختند. نیز به بررسی ساعات آفتابی و 

(، معینی و  1389(، )کريمی و سپهری،  1387(، خلیلی اقدم و سلطانی)1380در زمینه مطالعات داخلی نیز محمدی)
( در ارتباط با پژوهش حاضر مطالعاتی را انجام  1393( و خسروی و همکاران)1393(، مجرد و مرادی)1389همکاران)

گیری خورشیدی در تامین انرژی کشوری مانند ايران که بخش اعظم آن توان بهره  اند. با توجه به اهمیت فراوان انرژیداده
از اين انرژی را دارند، در اين پژوهش سعی شده تا مقادير ساعات ابرناکی، ساعات آفتابی و ساعات روشنايی در پهنه ايران 

مکانی اين پارامترها مشخص شود تا تصويری های کشور(برآورد و در عین حال تغییرات زمانی و  زمین )با تاکید در دشت
 . ( 1396)پژوهشکده هواشناسی، دقیق  و واضح از وضعیت انرژی خورشید در پهنه مزبور به دست آيد

 روش تحقیق      2
، 51ترتیب در   های میزان میانگین پوشش ابری آسمان، میانگین ساعات آفتابی و ساعات روشنايی بهدر اين پژوهش داده 

(  2005-2014ساله)  10( و1995-2014ساله)  20(،  1985-2014ساله)  30ايستگاه طی سه دوره آماری    218و    146
  سال   روز  365  برای  همديدی  هواشناسی   ايستگاه   403  از  روز  طول  محاسبه  مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای

 . ستا شده محاسبه سال  در روشنايی کل  ساعات ايستگاه هر  برای سپس . است شده استفاده
(  8/8تا    8/7)  ی( و  تمام ابر8/6تا    8/3)  یابر  مهی(، ن2/ 8)صفر تا    یابر  ی صاف تا کم  براساس  آسمان  یپوشش ابر  زانیم

سال بر    ايمشخص مانند ماه    یآسمان در فاصله زمان  یپوشش ابر  زانیبر اساس م  زین  ی. درصد ابرناکشودینشان داده م
سازمان هواشناسی    همديدیهای  های ساعات آفتابی، از ايستگاه همراه دادهها به  اين داده.  شودیم  نییحسب درصد تع

 دريافت شد.  
 :ه است استفاده شد (1) باشد، از رابطهبرای محاسبه طول روز که فاصله بین طلوع تا غروب خورشید می

 

𝐷𝐿 =
2

15
× 𝑐𝑜𝑠−1 [− 𝑡𝑎𝑛 (23.5 × 𝑠𝑖𝑛 (

𝑛×360

365
)) × 𝑡𝑎𝑛(𝜑)]                                              (1)  

 
برای محاسبه طول   (1)  از رابطه  عرض جغرافیايی است.  φباشد و  می  365تا    1شماره روز در سال که از    n  (1در رابطه )

روز سال استفاده شده است. سپس برای هر ايستگاه ساعات کل    365ايستگاه هواشناسی همديدی برای    403روز در  
ها برای سه پارامتر مزبور از لحاظ زمانی در محدوده ماهانه و ساالنه  روشنايی در سال محاسبه گرديده است. در نهايت داده

پهنه بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند.  سپس    GISدوده ايران در  در محیط  و در مقیاس زمانی در سراسر مح
 شدند.  های منطقه مورد مطالعه تعمیم دادهنتايج بررسی به دشت 

 گیری نتیجه      3

دهد که در پهنه مورد مطالعه، بیشینه اول پوشش ابری و کمینه ساعات آفتابی در نواحی های نشان مینتايج بررسی

شرق  غرب و شمالشود. همچنین بیشینه دوم پوشش ابری در مناطق شمال کاسپین مشاهده میو سواحل جنوبیشمالی  

  10و    20،  30های  های جنوبی از مقدار پوشش ابری طی دورهتدريج به سوی عرضشود که بهو نواحی غربی ديده می
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و کمینه پوشش ابری در نواجی جنوبی و بخصوص جنوب شرقی در اکثر ايام سال قابل مشاهده است.    ساله کاسته شده 

تدريج پوشش ابر افزايش يافته و به سوی فصل زمستان بر گستره و شدت پوشش ابری  از لحاظ زمانی نیز، در ماه اکتبر به

ريل ادامه دارد. اما از آوريل تا سپتامبر، مقادير پوشش  شود و اين شرايط تا اوايل ماه آودر منطقه مورد مطالعه افزوده می 

 2تا  0شود و در بقیه دشت های کشور پوشش ابری بین ابری کاهش يافته و تنها به سواحل جنوبی کاسپین محدود می

های  هالف، ب، ج(. با شروع فصل پايیز و کاهش ارتفاع خورشید، به تدريج شرايط برای نفوذ سامان-1باشد)شکل  اکتا می

يابد  کشور افزايش میهای بارشی بههای دمايی و ورود سامانههنجاریهای میانی افزايش يافته که در نتیجه بیغربی عرض

تدريج با شروع فصل بهار با افزايش ارتفاع خورشید و که اين شرايط تا اواخر فصل زمستان و اويل بهار ادامه دارد. اما به

حاره نیز به تبعیت از جابجايی ظاهری  تر، پرارتفاع جنبهای شمالیعرضانتقال آن بهتر شدن تابش خورشید و  عمود

يابد. و همین عامل مانع صود هوا تر انتقال يافته و بر روی منطقه مورد مطالعه گسترش میهای شمالیعرض خورشید به

در دوره سرد سال)اکتبر تا مارس( به    ساله  30شود.  همچنین با مشاهده کمینه پوشش ابری در دوره  و تشکیل ابر می

است و در چابهار قابل مشاهده است. اما  تر انتقال يافتهزا بر روی کشور به مناطق جنوبیهای بارشدلیل گسترش سامانه

طوری که کمینه پوشش ابری در ماه اوت در منطقه بیرجند قابل  تر انتقال يافته، بههای شمالی در دوره گرم به عرض

ساله( مناطق با    30به دوره آماری بلند مدت)( نسبت2005-2014است. همچنین در دهه پايانه دوره آماری)  مشاهده

پوشش    است. مقادير کمینهها بر مقدار ابرناکی افزوده شدهسو جابجا شده و در برخی ماهبیشینه پوشش ابری اندکی غرب

همانند دوره    20اما دوره  است.  ها در اين دوره کاهش يافتهابری نیز در برخی ماه ساله است. مقادير    30ساله تقريباً 

طوری که کمترين مقادير تابش  های بررسی شده با زاويه و ارتفاع خورشید رابطه مستقیم داشته بهساعات آفتابی طی ماه

طور که همانطور کلی  (. به215تا    90است)بین  غرب و غرب مشاهده شدهدر فصل زمستان در مناطق شمالی، شمال

از نواحی شمال و شمالالگوها نشان می سوی نواحی مرکزی، شرق،  شرق بهغرب و شمالدهند، مقادير ساعات آفتابی 

سوی نواحی غربی بهشرقی شیب افزايشی داشته و همچنین يك شیب افزايشی از نواحی غربی و جنوبجنوب و جنوب

سوی تدريج بهشود. در هر سه دوره مورد مطالعه مقادير ساعات آفتابی بهمرکزی و شرقی در میزان اين پارامتر مشاهده می

تر بر مقدار ساعات آفتابی افزوده  های شمالیدلیل افزايش ارتفاع خورشید و انتقال آن به عرضفصل بهار و تابستان به

ر بیشترين تابش را دريافت  دلیل افزايش طول روز در مناطق شرقی، مرکز و غرب کشوشود. در فصل تابستان نیز بهمی

  ی ساعات آفتاب زانی مساله،  10و  20، 30های دهد)شکل د، ه، و( که در دورهکنند. همچنین بررسی الگوها نشان میمی

از نیمه شمالی  است.  افتهي  شيافزا  ی در اکثر نقاط کشور در سال ها سوی  کشور بههمچنین متوسط ساعات روشنايی 

ماه اول سال)فروردين تا   6طوری که کمترين ساعات روشنايی از لحاظ مکانی در تمام در هنواحی جنوبی کاهش يافته، ب

پارس  در  در شمالشهريور(  واقع  جنوبآباد  در  واقع  چابهار  در  آن  مقدار  کمترين  و  مشاهده  غرب کشور  شرقی کشور 

سوی شرق بهساعات آفتابی از جنوبشود و طول  شود. در حالی که در نیمه دوم سال)مهر تا اسفند( شرايط برعکس میمی

 ز، ح، ط(.  -1يابد)شکل  شمال غرب کاهش می
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