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 کمتري از آن يمندبهرهکشورهایی که  و توسعه جوامع بشري است دخیل در رشد و عوامل اصلی ازجملهانرژي 

- زیست ز مشکالتجمعیت در جهان و برو روزافزونشود. با توجه به روند محسوب می دارند جزء کشورهاي فقیر جهان

 انرژي براي تداوم چرخه دسترسی به منابع پاك و ارزان هاي فسیلیرویه از منابع سوختشدید ناشی از استفاده بی محیطی

فته یاتوسعه کشورهاي موردتوجهتر هاي تجدید پذیر بیشاین میان انرژيرسد. در حیات بشري ضروري به نظر می

 دانرژي تجدی نیتردسترسقابلکی از بهترین و رژي خورشیدي یهاي تجدید پذیر اناست. در بین منابع انرژي قرارگرفته

ز این ااستفاده  لیفسیهاي مشکالت ناشی از مصرف سوخت نیچنهمو  يانرژپذیر است. در ایران به دلیل مصرف زیاد 

 هايز دادهه اا استفادپتانسیل انرژي خورشیدي در استان کردستان ب . در پژوهش حاضررسدیمقبیل انرژي ضروري به نظر 

ساعت  و طوبت، فشارکه شامل دما، ر در پژوهش مورداستفاده یمیاقلهاي قرار گرفت داده یموردبررس یطیمح واقلیمی 

 2010 تا 1999 سال ها ازایستگاه بین مشترك يدر دورههاي سینوپتیک استان کردستان که ایستگاه مربوط به آفتابی

ح ریافتی سطانرژي د میزان هاي برآوردترین مدلیکی از دقیق استورمد وهول. مدل براخذ گردید یهواشناساز سازمان 

ي سمت هومی، زاویدر باال از یک سري داده نجومی نیز مانند طول روز نج ذکرشدههاي عالوه بر داده که است زمین

 ان،ب جذب متضری ،بخارآبجو، ضریب جذب  چنین پارامترهایی مانند جرمالراس خورشیدي، ارتفاع خورشیدي و هم

 ن کردستاندر استا زمین براي برآورد میزان تابش دریافتی يآل بدوجو و ضریب  يآل بدوضریب ، 2coضریب جذب 

تی را نرژي دریافاترین بیش نژوئانرژي دریافتی و ماه  نیترکمانویه ماه ژ در . نتایج تحقیق نشان داد کهدکنمیاستفاده 

مناطق  یطورکلبها دارد. ترین انرژي دریافتی ساالنه ردریافتی و مریوان کم يانرژرین تمناطق قروه بیش نیب دردارد. 

نیز فصل  ظ فصلیبه لحا دارد.تري نسبت به مناطق شمال استان دریافت میجنوبی استان کردستان انرژي تابشی بیش

  .دارد راترین انرژي دریافتی و فصل پاییز کمترین انرژي دریافتی تابستان بیش

  استورمهول ومدل برد  سنجی، لیپتانس انرژي خورشیدي، کردستان،: هادواژهیکل
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  مسئله انیب 1- 1

باشد. داشتن انرژي مناسب توسعه پایدار مؤثر است منابع انرژي می ترین عناصري که دراز مهم

باشد چراکه انرژي یک نیاز اساسی براي عامل اقتصادي جوامع صنعتی پس از نیروي انسانی می ترینعمده

 بریمانی و کعبی( باشدمیاستمرار توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه 

ده است. این کننده بوهاي گذشته بسیار سریع و نگرانروند مصرف انرژي در سال). 21: 1393نژادیان،

در ایران بسیار باالتر از میانگین جهانی است. با نگاهی به  یژهوبهتوسعه و روند در کشورهاي درحال

عنوان منابع اصلی انرژي بشر شناخته افزایش مقدار انرژي درخواستی و کاهش منابع انرژي فسیلی که به

اتمام خواهد رسید پس حفظ این منابع  ي دیگر بهطور یقین، منابع فسیلی در چندین دههشود که بهمی

. از طرفی مسائل )95: 1392همکاران، صادقی واست (هاي آتی بسیار مهم فسیلی باارزش براي نسل

اي مشخصًا پیمان کیوتو و از سوي دیگر تغییر دیدگاه به محیطی و منبع انتشار گازهاي گلخانهزیست

). به 1: 1394همکاران، خواهد بود (گرگانی فیروز جاه و ناپذیرجایگزینی منابع جدید تجدید پذیر اجتناب

هاي هاي فسیلی، استفاده از انرژيمیالدي و افزایش قیمت سوخت 1970دنبال بحران نفت در سال 

تجدید پذیر رونق گرفت. با توجه به پدیده گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی تأمین انرژي پایدار 

). در کشور ایران به سبب مشکالت منابع 68: 1391همکاران، باشد (عتابی وجوامع بسیار حائز اهمیت می

رسانی و وجود منابع عظیم انرژي محیطی)، محدودیت برقهاي زیستآلودگی انرژي فسیلی (محدودیت و

: 1388رسد (راحیل وفایی،خورشیدي در سراسر ایران استفاده روزافزون از این انرژي ضروري به نظر می

ترین ترین و پاكدسترسترین، قابلژي خورشیدي در مقایسه با سایر منابع انرژي یکی از مهم). انر46

برداري از آن نیاز به فنّاوري پیشرفته و پرخرج نیست. این انرژي منابع کره زمین است که براي بهره

ناطقی که تواند در ممحیطی است میعنوان یک منبع مفید که فاقد خطر و اثرات نامطلوب زیستبه

ادي محدودیت منابع زیرزمینی دارند و همچنین مناطق خشک ازجمله ایران براي رشد و توسعه اقتص



3 

). طبق گزارش انجمن انرژي خورشیدي اروپا تا چند 98: 1390کاران،استفاده گردد (اسفندیاري وهم

شود. ایجاد میگیگاوات برق خورشیدي در سراسر جهان  130سال آینده میالدي ظرفیت تولید بیش از 

هاي تولید تدریج هزینه تولید برق خورشیدي معادل با سایر روشمیالدي به 2020در اروپا نیز تا سال 

تر صورت خواهد گرفت. در برق خواهد شد اما رشد استفاده از انرژي خورشیدي در سایر نقاط دنیا سریع

وضعیت کره زمین قرارگرفته است و میزان  وهوا در بهترینایران نیز باوجوداینکه ازنظر جغرافیائی و آب

شده است. کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده 2200تا  1800تابش خورشیدي در آن بین 

شود این در کیلووات ساعت برق خورشیدي تولید می 5000اکنون در کل کشور روزانه فقط حدود هم

)؛ 3: 1391ر مگاوات است (خاتم و مردانی،هزا 40حالی است که مجموع تولید برق کشور بیش از 

هاي هاي فسیلی و وجود ظرفیتبنابراین با توجه به نقش اساسی انرژي در توسعه کشورها و کمبود انرژي

برداري از انرژي خورشیدي در اکثر نقاط ایران انجام پژوهشی درباره پتانسیل سنجی انرژي باالي بهره

  رسد.ضروري به نظر میخورشیدي در استان کردستان الزم و 

  پژوهش پیشینه 2- 1

  ي داخلیپیشینه 1-2-1

 در کل تابش میزان تخمین براي جدید رابطه یک تحقیقی به ارائه ) در1388ابراهیم پور و همکاران (

 کل تابش روزانه و ماهانه میانگین شده یريگاندازه يهاداده از استفاده با ایران مختلف هايیماقل

تابش  برآوردید براي جد) یک مدل 1992-2005دوره (هواشناسی کشور در  سازمان توسط خورشیدي

 ضریب که شرطی به واتانابه روش همچنین و شدهارائه جدید رابطه که دهندیم نشان نتایج اقدام نمودند

و  اتیب .دهدیم دست به خوبی نتایج ایران مختلف شهرهاي براي شود، برآورد صحیح صورتبه هوا صافی

هاي کرج و شیراز از پژوهشی براي تخمین تابش کل خورشیدي روزانه در ایستگاه ) در1388(یر لطیفی م

هاي رگرسیونی با مبنا قرار دادن پارامترهاي ساعات آفتابی حداکثر، هاي عصبی مصنوعی و مدلشبکه

در شهر ) 1388( انیمهرابصفري پور و تابش فرازمینی و دماهاي حداقل و حداکثر استفاده گردید. 

ي رگرسیون خطی با تأثیر بینی میانگین مقدار کل تابش خورشیدي روزانه از یک رابطهکرمان براي پیش

 استفاده با تحقیقی در) 1388علیزاده و خلیلی ( .دادن هفت پارامتر جغرافیایی و هواشناسی استفاده شد
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 ایستگاه در 1380 الی 1378 هاير سالروزانه تابش رسیده به سطح زمین د شده گیرياندازه هايداده از

 روزانه به واقعی آفتابی ساعات نسبت اساس بر پرسکات – آنگستروم رابطه ضرایب مشهد، سینوپتیک

 عوامل گرفتن نظر در با ايمنطقه رگرسیونی معادله یک همچنین .گردید ساعات آفتابی واسنجی حداکثر

 درصد هوا، میانگین دماي بارش، اشباع، بخار فشار بودکم مقدار روزانه اطالعات شامل هواشناسی مختلف

 ايمنطقه معادله دقت که داد نشان روابط آماري آنالیز نتایجئه شد ارا n/N نسبت و نسبی رطوبت

 زمان و هزینه صرف بدون توانمی و نداشته داريمعنی اختالف پرسکات-  آنگستروم رابطه با چندمتغیره

 تابش محاسبه و آفتابی ساعات هايداده داشتن با تنها و هواشناسی يهاداده آوريجمع براي الزم

با دقت مناسبی  b=0/44 و a=0/23 ضرایب با مشهد منطقه در را خورشیدي واقعی تابش فرازمینی،

برآورد میزان تابش کل رسیده به سطح  ) در پژوهشی به مطالعه1392همکاران (خسروي و  تخمین زد.

اصر اقلیمی (کمینه، بیشینه و میانگین دما، کمینه رطوبت، ابرناکی آسمان و ساعات افقی با استفاده از عن

هاي ماهانه تابش . بدین منظور از دادهپرداختند آن در گستره استان آذربایجان شرقی يبندآفتابی) و پهنه

اي برآورد و بر يسازبراي مدل 2006تا  2001 يهاگیري شده در ایستگاه تبریز طی سالخورشید اندازه

 2007تا  1987 يهاایستگاه سینوپتیک در سطح استان طی سال 6هاي اقلیمی میزان تابش هم از داده

استفاده شد. با به دست آوردن ضرایب رگرسیون چند متغیره به آزمون صحت مدل و بررسی خطاهاي آن 

یجاد و با اعمال ضرایب ا GIS در محیط یازموردن هايیهپرداخته شد. پس از اطمینان از صحت مدل، ال

، میزان تابش کل رسیده به سطوح افقی در سطح استان یجادشدها هايیهمدل رگرسیون در ال

موردمحاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین میزان تابش مربوط به ماه ژانویه و بیشترین میزان 

بی به شمال و شمال شرقی روند آن مربوط به ماه ژوئن هست. توزیع تابش ساالنه استان از جنوب غر

 وات بر مترمربع در روز برآورد گردید. 4244دهد. میانگین تابش ساالنه در استان، کاهشی نشان می

 تابش تخمین در هیبرید مدل بنام ساده نسبتاً فیزیکی مدل یک از )1392( حصار بابایی عرفانیان و

 رامسر، تهران، تبریز، بندرعباس، بجنورد، هان،اصف شامل ایران هواشناسی ایستگاه 10 روزانه خورشیدي

 در که صباغ و دانشیار شدهاصالح هايمدل با آن نتایج و شد استفاده مشهد و کرمانشاه کرمان، زاهدان،

 از استفاده با هیبرید مدل .گردید مقایسه پیشنهادشده هوایی و آب مختلف شرایط براي قبلی تحقیقات
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 با را تابش میزان آفتابی، ساعات و فشار نسبی، رطوبت دما، شامل هواشناسی کم پارامترهاي نسبتاً تعداد

بندي عوامل مؤثر بر حقیقی به مطالعه اولویتدرت )1392همکاران (صادقی و کرد.  برآورد قبولی قابل دقت

تفاده هاي تجدید پذیر (انرژي خورشیدي و انرژي باد) در استان کرمان با اسهاي انرژيیابی نیروگاهمکان

) پرداختند. در این تحقیق در ابتدا به GISگیري چندمعیاره و سیستم اطالعات جغرافیایی (از تصمیم

گیري هاي تصمیمشده است و سپس با تکنیکبررسی عوامل مؤثر بر انرژي خورشیدي و بادي پرداخته

داث کرمان جهت اح ها در استانترین مکانمناسب GISافزار و با استفاده از نرم MADMچندمعیاره 

ترین مکان جهت احداث نیروگاه اند. براي شناسایی مناسبشدهخورشیدي شناسایی هاي بادي ونیروگاه

ترین مکان جهت احداث نیروگاه شده است و براي شناسایی مناسباستفاده GISافزار بادي از نرم

 MADMاي تلفیقی هشده و درنهایت روشاستفاده SAW،TOPSIS،AHPهاي خورشیدي از روش

ترین مکان جهت احداث نیروگاه عنوان مناسبشده است. در این تحقیق شهرستان سیرجان بهاستفاده

ترین مکان جهت احداث نیروگاه بادي شناسایی شد. عنوان مناسبخورشیدي و شهرستان رفسنجان به

رژي خورشید و باد در در تحقیقی پتانسیل سنجی استحصال ان )1394همکاران ( گرگانی فیروز جاه و

مناطق ساحلی دریاي خزر در مقایسه با مناطق مرکزي و جنوبی ایران را بررسی کردند. نقاط مورداستفاده 

درجه در طول و عرض جغرافیاي است که  1پذیري در این تحقیق، مجموعًا چهارده نقطه با تفکیک

ي، جنوب شرقی، جنوب و جنوب نقطه در مناطق مرکز 5نقطه در سواحل دریاي خزر و  9متشکل از 

آمده از نقاط منتخب، شامل اطالعات تابش خورشید و سرعت وزش باد دستباشند. اطالعات بهغربی می

سازي اطالعات باشند. همچنین درروند استخراج و آمادهساله می 22طور متوسط ماهانه در دوره به

عیت انرژي در دسترس باد مورداستفاده سازي عدم قطکارلو براي مدلآماري مونت روش موردنیاز،

 ها بر پایه درآمد حاصل از فروش انرژي برق تولیدي توسط توربین بادي وقرارگرفته است. تحلیل

اند. درنهایت میزان درآمد حاصل از فروش برق در شدهشده و نقاط شایسته معرفیخورشیدي نمونه انجام

 )1394همکاران (شده است. در پژوهشی مجرد و کیبی ارائهبر طرح خورشیدي، بادي و ترهر نقطه با تکیه

- 2009هاي (ي سالهاي ایستگاه سینوپتیک در محدودهاستورم و با دادهبا استفاده از مدل برد و هول

هاي خود به این ها در بررسی) به بررسی میزان تابش دریافتی در استان کرمانشاه پرداختند آن1990
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 32افتد که میزان آن برابر با ین تابش دریافتی در منطقه در ماه ژوئن اتفاق مینتیجه رسیدند که بیشتر

مگاژول بر مترمربع است و در فصول پاییز و زمستان به دلیل نقش تابش پراکنده اختالف مناطق  42تا 

 جهت حرارتی خورشیدي نیروگاه یابیمکانبه  )1395ن (همکارا گر وکمان مختلف استان کم است.

 از استفاده توسعه براي اول فازي پرداختند. گام منطق از استفاده بادر استان هرمزگان  پایدار انرژي تأمین

 هرمزگان استان است مطلوب حد در خورشیدي انرژي آن در که است نواحی یابیمکان خورشیدي، انرژي

 این به .دارد خورشیدي نرژيا از برداريبهره جهت باالیی پتانسیل پایین، جغرافیایی عرض در گرفتن قرار با

خطوط  از فاصله ها،راه از فاصله جمعیتی، مناطق از فاصله شیب، آفتابی، ساعات معیارهاي ابتدا منظور،

 سلسله تحلیل روش با هاآن اهمیت و شد گرفته نظر در هامحدودیت الیه و اراضی کاربري نیرو، انتقال

 سامانه در و گردیده فازي اطالعاتی هايالیه مثلثی فازي توابع از استفاده با سپس .آمد دست به مراتبی

 استان مساحت از کیلومترمربع 115/22524روش، این اساس بر .شدند تلفیق جغرافیایی اطالعات

 حرارتی خورشیدي هاينیروگاه احداث جهت مناسب، بسیار طبقه در استان شمال در بیشتر و هرمزگان

  .گرفت قرار

  ي خارجیپیشینه 1-2-2

س خورشیدي راالبردن ضریب ابر و زاویه سمت  با به کاردر پژوهشی  )1976( 1پروکتور پالتریج و 

 .کنندر ا بر سطح افقی زمین تعیین  پراکندهتوانستند میزان تابش روزانه مستقیم و  شانیتجرب در مدل

ي انرژي خورشیدي در کشورهاي مصر، لبنان و کویت براي محاسبه )1997( 2همکاران و قصبا نقل از به

از یک مدل مبتنی بر پارامترهاي ساعات آفتابی، دماي حداکثر هوا، رطوبت نسبی و همچنین عوامل 

محلی مانند ارتفاع و عرض جغرافیایی استفاده شد. استفاده از این مدل در نقاط مسطح مشابِه مناطق 

تابش هستند، مناسب است.  خشک ایران که فاقد آمارخشک، ازجمله مناطق خشک و نیمهخشک و نیمه

) 2009( 5و در تبوك عربستان مقرابی )2009( 4ترکیه بکیرسیدر  )2007( 3در چین وو یو و همکاران

سازي و برآورد میزان تابش خورشیدي از عواملی مانند میزان ساعات آفتابی، بارش، دماي مدل يبرا

                                                
1. Paltridge and Practor  
2. Sabbagh et al 
3. Wu et al  
4. Bakirci  
5. Maghrabi  
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نین براي برآورد تابش خورشیدي کل، ي شبنم، رطوبت نسبی، دما و فشار هوا استفاده شد. همچنقطه

) 2004( 2همکاران سلطانی وو  هاي آماري رگرسیونیهاي دیگري مانند روشروش ) از1999( 1هانسن

تجدید پذیر  يهايانرژمقادیر تحقیقی  ) در2007( و همکاران 3پلتکا .دیگردیابی خطی استفاده درون

مناطق جهت احداث نیروگاه خورشیدي  یسنج لیپتانس و در اندکردهانرژي خورشیدي را ارزیابی  ازجمله

براي تولید هر مگاوات  مترمربع 4500 سهموي معیارهاي تابش، شیب زمین و حداقل مقدار زمین حدود

و شناسایی مناطقی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی  انددانستهبرق را جهت احداث نیروگاه دخیل 

پیکسل سایزهاي  را درتابش خورشیدي جهانی که ناسا آن  يهادادهبر پایه  4ینسبرایر و ک. دادندرا انجام 

و همچنین معیارهاي  کندیمتهیه  ازدورسنجشکیلومتر با استفاده از تصاویر  110کیلومتر در  110

در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی به  ازیموردنجمعیت، نزدیکی به خطوط انتقال نیرو و حداقل زمین 

در پژوهشی به ) 2010( 5محمد رمضان و عادل نصیب .اندپرداخته يدیخورش روگاهینیابی نمکا

هاي خورشیدي فتوولتائیک در کشور کویت پرداختند. هدف وتحلیل هزینه و سود اجراي سیستمتجزیه

را ولتایک در کشور کویت هاي فتوانرژي خورشیدي با سیستم سنجی استفاده ازها این بود که امکانآن

ها نشان داد که کشور کویت ظرفیت باالیی براي تولید برق خورشیدي از بررسی کنند. نتایج تحقیق آن

 1درصد هزینه تولید  15وري مگاواتی با بهره 1هاي فوتوولتایک را دارد براي مثال در یک واحد سیستم

صرفه است عالوه بر یلی بههاي عادي خدالر بست که در مقایسه با نیروگاه 20/0کیلووات برق در حدود 

 6تائوپان و همکاران یابد.اي نیز کاهش میمحیطی و تولید گازهاي گلخانههاي زیستکه زیاناین

کمپبل براي برآورد تابش خورشیدي روزانه - مدل بریستو را باهدف پارامتریزه کردن یپژوهش) 2013(

ي خورشیدي به انجام رساندند. انهجهانی در فالت تبت و پیشنهاد یک روش براي بررسی تابش روز

ي هاي خورشیدي از یازده ایستگاه روي فالت تبت در طول دورهمشاهده تابش و دما روزانه با داده

کمپبل مورداستفاده قرار گرفت. - براي کالیبره کردن و اعتبارسنجی مدل تابش بریستو 1971-2010

) GISفرم سیستم اطالعات جغرافیایی ( تابش فرازمینی و آسمان صاف عبور اتمسفري بر روي پلت

                                                
1. ansen  
2. Soltani et al  
3. Pletka   et al 
4. Breyer and knies  
5. Mohamma Ramezan and Adel Nasib  
6. Tao Pan et al  
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کمپبل کالیبره شده عملکرد - بریستو توان نتیجه گرفت کهطورکلی، میمحاسبه شد. بر اساس نتایج به

- دهد. مدل تابش بریستوو دقیق از تابش ارائه می تواند برآورد منطقیخوبی براي فالت تبت دارد و می

به ) 2014( 1همکاران انی خورشید مؤثر است. النگ چن ودر محاسبه تابش جه PRISMکمپبل همراه با 

 8 در سراسر چین اقدام کردند. MODISبرآورد ماهانه میانگین تابش دریافتی جو با استفاده از سنجنده 

) و ضخامت نوري آئروسل PWV)، بخارآب (COTابر ( )، ضخامت نوريCFاستفاده از بخشی از ابر ( مدل

)AOT یانگینمها نتایج مناسبی دارند با اسر چین به کار رفت. همه مدلایستگاه در سر 50) در 

RMSE1/247  مگاژول بر مترمکعب وmape  ها درصد مدل 9/9آن در حدودRMSE  کمتري در هواي

بهتر در منطقه  MAPEهاي ). ازنظر مدلWT) دارند و در مناطقی با دماي هواي گرم (CTسرد (

 2). بوجانوسکی و همکاران63: 2014ام شود (النگ چن وهمکاران وهوایی چینگ هاي فالت تبت انجآب

بندي شده براي اروپا پرداختند. مقایسه منابع داده براي ایجاد یک سري زمانی بلندمدت از تابش شبکه به

در این مطالعه به بررسی امکان ادغام مؤثر دو مجموعه داده تابش خورشیدي براي تولید یک شبکه 

عالوه، ما ارزیابی اینکه آیا تحلیل مجدد پردازیم. بهی تابش خورشیدي براي اروپا میبلندمدت سري زمان

ERA یابی تابش خورشیدي (گیري درونموقت یا اندازهJRC-MARSعنوان جایگزینی توان به) را می

اي مجموعه داده مبتنی بر تصاویر ماهواره هاي موجود دانست و آیا ممکن استبراي شکاف داده

دهد که ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین خطاي مطلق استفاده قرار گیرد. نتایج مانشان میمورد

مقایسه مبتنی  گیري شده تابش خورشیدياي اندازههشده در برابر دادهتابش خورشیدي مشابه محاسبه

یشه تفاوت در سراسر اروپا نشان داد متوسط ر یک CM-SAFو مجموعه داده  LSA-SAFبر شبکه از 

مگاژول بر مترمربع است نتیجه  37/0مگا ژول بر مترمربع و متوسط تفاوت  2میانگین مربع خطا حدود 

سري زمانی بلندمدت  به ایجاد توانداي میماهواره گیریم که هر دو محصوالت مبتنی بردادهمی

  ).152: 2014بندي شده از تابش خورشیدي براي اروپا منجر شود. (بوجانوسکی و همکاران شبکه

  سؤاالت پژوهش 3- 1

  بیشترین پتانسیل تولید انرژي خورشیدي در کدام منطقه استان کردستان است؟

                                                
1. Long Chen et al 
2. Bojanowski et al 
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 نقش کدام عناصر یا عوامل اقلیمی در دریافت میزان انرژي بیشتر مؤثر است؟

  پراکنش تابش در استان کردستان چگونه است؟

  هاي پژوهشفرضیه 4- 1

  ستند.دریافت انرژي خورشیدي دارا ه یشترین پتانسیل برايرسد مناطق مرتفع استان ببه نظر می

  سایر موارد است به نظرمی رسد نقش عنصر ساعت آفتابی در دریافت انرژي بیش از

  به نظرمی رسد پراکنش میزان تابش در سراسر استان یکسان است

  هدف پژوهش 5- 1

  ورشیدي در استان کردستان.برداري از انرژي خبررسی امکان بهره

  ن کردستان.بندي میزان انرژي تابشی در استانهپه

  ضرورت و اهمیت پژوهش 6- 1

 شدت دلیل به است، طبیعی گاز عظیم منابع داراي و جهان خیزنفت کشورهاي از یکی باآنکه ایران 

 فسیلی هايسوخت مصرف در جویی بسیار زیاديصرفه تواندمی کشور، نقاط در بیشتر خورشید تابش

 هايسوخت شدن ذخیره ترمهم همه از و زیستمحیط و آلودگی هوا کاهش ساده، اوريفن باشد. داشته

 استفاده لزوم دالیل از الزم، هايروش از با استفاده دیگر پرارزش مواد به هاآن تبدیل یا آینده براي فسیلی

 در شمالی جهدر 45 تا 25جغرافیایی  عرض در گرفتن قرار با ایران .هستند کشور در خورشیدي انرژي از

 محققین توسط آمدهعملبه هايبررسی طبق .دارد قرار خورشیدي انرژي دریافت براي مناسبی منطقه

 سال یک در جهان مصرفی از انرژي بیش کند،می دریافت خورشید از ساعت یک در زمین که انرژي میزان

 تجدید هاييانرژ ترینياداقتص و بهترین از یکی خورشیدي انرژي ).2: 1،2014(کاظمی و همکاران است

 بلکه است جوابگو را محیطییستز يهادغدغه از بسیاري تنهانه که ،گرددیم محسوب ایران در پذیر

 در یخوببه تواندیم ایران، اقلیمی و محیطی ،یاییجغراف شرایط به توجه با ،ناپذیریانپا منبعی عنوانبه

چه که در قسمت باال توجه به آن با .)34: 1393و همکاران، عشورنژاد( یريقرارگ برداري ه بهر مورد ایران

چنین با توجه به موقعیت این منطقه که در بیان شد و با توجه به سرماي هوا در استان کردستان و هم

                                                
1. Kazemi et al 
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در  این مواد یسختبهقسمت مرزي کشور قرار دارد و در انتهاي خطوط انتقال نفت و گاز قرار دارد و 

نو در این استان ضروري به نظر  هاييانرژ گیرد به همین دلیل استفاده ازتان قرار میاختیار مردم این اس

  رسد.می

    



11 

 

 

 

 

 

 

 

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه

گونه واسطی حتی در فضاي خأل انجام تابش فرآیندي است که انتقال گرما در آن بدون کمک هیچ  

که هیچ واسطی براي انتقال انرژِي وجود ندارد تابش خورشید  گیرد. در فضاي بین خورشید و زمینمی

) تابش خورشید منبع اصلی انرژِي سیاره 60:1375ترین عامل انتقال انرژِي گرمایی است (قائمی:مهم

آید. انرژي خورشید، با کنترل وهوا در سطح زمین به شمار میزمین و عامل اصلی کنترل حیات و آب

جانبه کند بنابراین بررسی همهدگی زمانی و مکانی رطوبت و فشار را تعیین میحرارت سطح زمین، پراکن

هیدرودینامیکی  جسم). خورشید 59: 1393وهواي کره زمین ضروري است (علیجانی آن براي درك آب

شده است. کیلومتر که از یک توده گاز، عمدتًا هیدروژن تشکیل 1390000انگیزي است به قطر شگفت

پذیر هاي هیدروژن و تشکیل هلیوم را امکانکه همجوشی اتمطوريشدت گرم است، بهبه هسته خورشید

شود. صورت تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس زیاد آزاد میسازد. براثر این همجوشی، انرژِي بهمی

هاي شود پرتومی درپی به سطح خورشید منتقلرشته فرآیندهاي تشعشعی پیوسیله یکاین انرِژي به

صورت رسد. تشعشعات الکترومغناطیسی که بهشده و بخشی از آن به زمین میخورشید در فضا پراکنده

شوند. کیلومتر در ثانیه در فضا منتشر می 300000گردند، با سرعت اشعه واگرا از خورشید ساطع می

یاردم انرژي میل 2میلیون کیلومتري خورشید قرار دارد، تنها در حدود  150زمین که در فاصله 

رسد، در حدود گیرد. مقدار متوسط انرژي خورشیدي که به جو زمین میمنتشرشده از خورشید را می

رسد، بسیار کمتر و مقداري که کیلووات بر هر مترمربع است. مقدار انرژي که به سطح زمین می 353/1

 1برابر  تقریباً ي قابل دریافت کمتر است. باالترین رقم انرژي خورشید همآنبرداري است، از قابل بهره

به مدت یکی دو ساعت در ظهر روزهاي گرم تابستان است. در بیشتر نواحی  همو آن کیلووات بر مترمربع

). انرژي 43: 1382وات بر مترمربع است (محمود ثقفی  200طور متوسط در حدود کره زمین این رقم به

آورد. توزیع کند و بادها را به حرکت درمیرا گرم میخورشیدي راننده جو است. همین انرژي است که جو 

فصلی انرژي خورشیدي تابعی از خصوصیات هندسی مدار گردش زمین به دور خورشید است. چرخش 
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آورد. از هنگام طلوع تا ظهر خورشیدي مقدار ي روزانه انرژي را پدید میزمین حول محور خود چرخه

از این انرژي  یکالنگذارد. بخش تا غروب خورشید روبه کاهش مییابد و از این هنگام تابش افزایش می

هاي فروسرخ کند. مقدار تابششود و انرژي الزم را براي فتوسنتز و حیات فراهم میجذب سطح زمین می

ها در شب و روز اثر هاي فروسرخ خروجی است و تراز بندي منفی این تابشورودي اندکی کمتر از تابش

هاي فروسرخ و اثر گرمایشی خورشید در هنگام شب و کند. اثر سرمایشی مداوم تابشیسرمایشی ایجاد م

آورد (ابوالفضل مسعودیان و همکاران روز درمجموع چرخش روزانه تابش خالص را به وجود می

41:1392.(  

  ثابت خورشیدي - 2-1

که با نشانه اساس محاسبات در مورد توزیع تابش خورشیدي در سطح زمین ثابت خورشیدي است  

شود. ثابت خورشیدي مقدار انرژي تابشی است که در هر دقیقه در فاصله نشان داده می 0Iاختصاري 

طور عمود بر سطحی به مساحت یک متوسط زمین تا خورشید، از خورشید به مرز بیرونی اتمسفر زمین به

کالري در دقیقه بر سانتیمتر  98/1تابد. سازمان جهانی هواشناسی مقدار این تابش را سانتیمتر مربع می

تنها در مقطع بلکه در تمام سطح کره زمین توزیع مربع اعالم کرده است. انرژي ثابت خورشیدي نه

رسد شود بنابراین در هر سانتیمتر مربع از دایره مقطع زمین مقدار مفید آن به سطح زمین میمی

  ).76:1393(علیجانی و کاویانی 

  مدت تابش - 2-2

شود ولی همان طول روز است. طول روز توسط گردش زمین به دور محور خودکنترل می مدت تابش

 5/67چون محور چرخش زمین به دور خود با سطح مدار گردش زمین به دور خورشید یک زاویه 

سازد بنابراین در نیمکره تابستانی روزها بلندتر از نیمکره زمستانی است. جمع کل ساعاتی که اي میدرجه

که حداکثر طول طوريگیرد با نقاط دیگر برابر است بهطه از کره زمین در مقابل خورشید قرار میهر نق

ماه شب است. فقط در  6روز و ماه 6افتد که در این مناطق ها اتفاق میمدت تابش در نزدیک قطب

زمین یکسان  ها در همه جايمهر) روزها و شب 1سپتامبر ( 22فروردین) و  1مارس ( 23اعتدالین یعنی 

  ).38:1393ذوالفقاري است (
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  شدت تابش - 2-3

مدار گردش زمین به دور خورشید بیضوي است بنابراین فاصله بین زمین و خورشید در طول گردش 

کند. در حوالی سوم ژانویه زمین کمترین فاصله را با خورشید دارد یعنی زمین به دور خورشید تغییر می

رسد. در چهارم ژوئیه زمین میلیون کیلومتر می 147ها به اصله بین آندر حالت حضیض قرار داشته و ف

میلیون کیلومتر با خورشید فاصله  152در دورترین فاصله از خورشید قرار دارد یعنی در حالت اوج بوده و 

درصد بیشتر از ژوئیه است  7الجد در ژانویه حدود نتیجه تابش خورشیدي رسیده به رأسکند درپیدا می

رسد در این شرایط بایستی نیمکره ین اختالف در تمام عرض جغرافیایی یکسان است. به نظر میو ا

هاي آن سردتر تري نسبت به شرایط تابستان نیمکره شمالی داشته باشد و زمستانجنوبی تابستان گرم

ود که شکه عوامل مهم دیگري نیز وجود دارد که باعث اختالف درشدت تابش خورشید میباشد درحالی

  ).39:1393 يذوالفقارنیز تحت تأثیر مستقیم ارتفاع خورشیدي قرار دارند ( هاخود آن

  اثر مرکب مدت و شدت تابش - 2-4

هاي باالتر، تأثیر دهد که روزهاي طوالنی تابستان در عرضتأثیر کلی مدت و شدت تابش نشان می 

هاي در اعتدالین که طول روز در تمام عرض کند.هاي مناطق حاره را جبران میي تابش باالتر عرضزاویه

جغرافیایی ثابت است حداکثر تابش خورشید در نواحی نزدیک به خط استوا است. در انقالبین مجموع 

یابد و شرایط عکس از تابش با افزایش عرض جغرافیایی از جنوب به شمال از ژوئن تا ژوئیه افزایش می

  )40: 1393 يفقارذوالافتد (دسامبر تا ژانویه اتفاق می

  تابش زمینی - 2-5

سطح زمین و اتمسفر آن متناسب با دمایی که دارند طبق قانون استفان بولتزمن انرژي را از خود 

کنند. با توجه به دماي معمول سطح زمین و اتمسفر طبیعی است که امواج صورت موج گسیل میبه

یابد که به آن تابش زمینی یا رون انتشار میمیک 100تا  4مذکور در محدوده طول امواج بلند یعنی بین 

موج شدیدترین گویند. این گسیل عامل مهمی در دفع انرژي سطح زمین است. طولتابش گرمایی می

اي و درجه سلسیوس در مناطق حاره 27کلوین یا  300تا  240بین  تقریباً محدوده دماي کره زمین 

 9/11تا  6/9با توجه به قانون جابجایی وین بین  باشد.درجه سلسیوس در مناطق قطبی می 33منفی 
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میکرون  10شده از سطح زمین موردنظر باشد این مقدار برابر با میکرون است که اگر تنها تابش گسیل

  ).100:1393خواهد بود (علیجانی و کاویانی 

  پخش تابش - 2-6

ها مانع شوند. ایننده میپرتوهاي خورشیدي در برخورد با مانع موجود در اتمسفر به همه سو پراک 

زي یا اي غیر گاهاي هوا، قطرات آب (ابر، مه و غبارتر) بلورهاي یخ در ابرهاي مرتفع و اجزازجمله مولکول

زمین  هاي مختلف موجود در هوا هستند. درنتیجه قسمتی از انرژي تابشی که به سمت خارج ازآئروسل

سمت  رود و تنها بخشی از تابش که بهاز دست می قعو دروا یابدیمدر فضاي خارج از اتمسفر بازتاب 

آید رسد. همین قسمت از تابش که به سمت زمین مییابد به سطح زمین میسطح زمین انتشار می

هاي رنگارنگ مختلف در ابرها و شود. بازتاب این تأثیرات با ایجاد شکلي زیباي آسمان را سبب میجلوه

  ).81:1393کند (علیجانی، آسمان جلوه می

  پخش رالی -2-6-1

ي پراکندگی تابش بیان داشت. قانون اي درباره) براي نخستین بار نظریه1842-1919( 1لرد رالی

موج نسبت رالی تابع مستقیمی از قطر ذراتی است که به پراکندگی حساس هستند و با توان چهارم طول

موج شود که نسبت قطر ذرات به طولفته میي پراکندگی رالی فقط هنگامی به کار گروارونه دارد. رابطه

موج تابش خورشید باشد. بر پایه این تر از طولمیکرون باشد یعنی اندازه ذرات خیلی کوچک 1/0کمتر از 

تر نسبت به امواج بلندتر بسیار بیشتر است. کاربرد نظریه رالی براي قانون مقدار بازتاب امواج کوتاه

هاي گاز و ذرات گردوخاك بسیار ریز در اتمسفر ناشی از وجود مولکول موج آبی است کهپراکندگی طول

  )248:1390شود. (تقی طاووسی، رو است که آسمان نیز به رنگ آبی دیده میاست. ازاین

  پخش ماي -2-6-2

میکرون باشد قانون رالی پذیرفته نیست و نظریه  1/0تر از موج بزرگاگر نسبت قطر ذرات به طول 

موج تابش که قطر ذرات مساوي طولد. بر پایه این نظریه هنگامیشوجانشین آن می 2ايپراکندگی م

صورت شود؛ بنابراین نور خورشید که اساساً سفید است اغلب بهخورشید باشد بیشتر نور سرخ پراکنده می

                                                
1.Lord Raly 
2.Mei 
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ترین مسیر را در اتمسفر رسد. هنگام غروب که نور سفید خورشید بزرگقرمز به سطح زمین می

رسد اما تنها قسمت سرخ آسمان دیده پیماید پراکندگی نور آبی به بیشینه مقدار روزانه خود مییم

تر در این طبقات گذرند و ذرات درشتطور مایل از طبقات پایین اتمسفر میشود زیرا امواج خورشید بهمی

د قرمز است (تقی بیشتر است. علت سرخی آسمان به هنگام شفق و فلق، بازتاب بیشتر امواج در بان

  ).38:1390طاووسی، 

  یرانتخابیغپخش  -2-6-3

دهند که آن را طور یکسان بازتاب میتر اتمسفر مانند قطرات آب تمام امواج را بهذرات درشت      

تر از پذیرد که قطر ذره بسیار بزرگگونه پراکندگی هنگامی صورت میاند. اینپخش انتخابی نامیده

ید باشد. علت سفید دیده شدن ابرها از باال و یا رنگ شیري آسمان گرد آلود پخش موج تابش خورشطول

  ).38:1390انتخابی تابش در باند مرئی است (تقی طاووسی، 

  قوانین تابش - 2-7

درجه سلسیوس باشد  15/273ي اجسامی که داراي گرماي بیش از صفر مطلق منفی همه      

هاي روي زمین کنند بنابراین کلیه پدیدهي الکترومغناطیسی تابش میطور مداوم و پیاپی از خود انرژِ به

شده از هر چیز بستگی زیادي به کنند. مقدار انرژي تابیدهنیز از خود انرژي الکترومغناطیسی تابش می

تواند مقدار انرژي شده است که یکاي سطح هر جسم با داشتن یک گرماي معین میگرماي آن دارد. ثابت

  ).30: 1393حاج سقطی اصغر،( یدنمامشخص تابش در زمان 

  قانون استفان بولتزمن -2-7-1

 مقدار کل انرژي تابشی جسم سیاه به مقدار گرماي آن جسم بستگی دارد. جسم سیاه جسمی است 

کند که شار انرژي کند. این قانون بیان میکه تمام انرژي تابیده به خود را جذب و دوباره گسیل می

 ).87:1375قائمی است (یک جسم سیاه متناسب با توان چهارم آن جسم برحسب کلوین گسیلنده از 

Eb=αT4 K                                                                                                         1 -2 رابطه 

α ) 4ضریب تابت استفان بولتزمن که برابر است با-K*12-10*5.67( متر مربعوات بر سانتی  

KT برابر است با گرماي مطلق یا انرژي جنبشی جسم تابش کننده  
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ترین شدت انرژي را دریک دماي معین گسیل دارد جسم سیاه موج بیشبه جسمی که در هر طول

شده بر خود را جذب و اند که تمام تابش تابیدهگویند. همچنین جسم سیاه را جسم ایدآل نیز گفتهمی

  )72: 1375کند (قائمی،اره بازتابش میدوب

  قانون کیرشهف -2-7-2

موج و گرماي مشخص مساوي با بر پایه این قانون ضریب جذب انرژي یک جسم سیاه در طول 

  ).87:1375موج و گرما است (قائمی مندي آن جسم در همان طولگسیل

  قانون ماکس پالنک  -2-7-3

صورت یکنواخت بر روي سطح پراکندگی ندارند و کوانتا به بر پایه رابطه ماکس پالنک، بارش ذرات

ها دهد یعنی ذرات کوانتا در بستر این موجکه به جریان انرژي حالت موجی میطوريشوند بهوزیاد میکم

آید (علیجانی و کند از رابطه زیر به دست میکنند. مقدار انرژي که هر کوانتوم حمل میحرکت می

  ).54:1371کاویانی 

E=h*v   2- 2معادله  

h  ژول در ثانیه6.626*10-24برابر (همان ضریب ثابت پالنگ است که (  

E انرژي یک کوانتوم برحسب ژول در ثانیه  

V فرکانس کوانتوم است  

  قانون جابجایی وین -2-7-4

آید. موج به دست میبر اساس قانون جابجایی وین به ازاي هر درجه دماي جسم یک بیشینه طول 

دهد که یک جسم با داشتن یک درجه مشخص از گرما در آن موجی را نشان مینون بیشینه طولاین قا

 ).88:1375نماید (قائمی موج بیشترین انرژي را گسیل میطول

  3- 2رابطه 

ƛmax= 
2898

tr
 

ƛmax موج تابشی از جسم موردنظر برحسب میکرومترترین طولبیش  

RT ینگرماي مطلق جسم تابش کننده برحسب درجه کلو  

  ضریب ثابت وین 2898
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  گیري انرژي خورشیديیکاي اندازه - 2-8

شناسی مقدار شار انرژي گرمایی یکاي انرژي تابشی خورشیدي در دانش هواشناسی و اقلیم      

است که در یکاي زمان (ثانیه) به یکاي سطح (سانتیمتر مربع) برسد. شدت تابش آفتاب در سیستم 

برابر  BTUشود و یک گیري میکالري بر فوت مربع در ساعت و یا روز اندازه )F-BTUانگلیسی با واحد (

صورت شار گرما و با توجه به مقدار انرژي در یکاي سطح و ) کالري انرژي است. انرژي خورشیدي به10(

  ).105:1375شود (قائمی زمان سنجیده می

  مل مؤثر برتابش خورشیديعوا - 2-9

عامل  چهاررسد تحت تأثیر مقدار کل انرژِي خورشیدي که در مدتی معین به یک سطح مشخص می

، فاصله خورشید و لکه خورشیدي شده از خورشیداند از مقدار انرژي تابشی گسیلکند که عبارتتغییر می

  خورشیدمدار میل  يیهزاوو  البروجیرهو داتا زمین، ارتفاع خورشید 

  هاي خورشیديو لکه شدهیلگسمقدار تابش  -2-9-1

اي که شرایط ویژهمقدار تابش انرژي یا همان نور از سوي خورشید همواره مقدار ثابتی است. مگر این

خورشیدي پیش بیاید که مقدار آن تغییر کند درنتیجه  يهاطوفانیا  هاي خورشیديمانند فعالیت لکه

شود و پرتوافکنی آن را هرچند رنگی بر سطح خورشید ظاهر میهاي تیرهن لکهاي معیهاي دورهفعالیت

شود و درنتیجه ارسال انرژي بار ظاهر میسال یک 11هاي خورشیدي اصوالً هر دهد لکهناچیز تغییر می

  )50: 1389(عزیزي،0گیرد تابشی خورشید نیز دستخوش تغییر قرار می

  فاصله خورشید تا زمین -2-9-2

پیماید که خورشید دریکی از شکل را میدر گردش انتقالی خود به دور خورشید مداري بیضی زمین

ماه است هاي آن قرار دارد فاصله زمین تا خورشید در انقالب زمستانی از زمان حضیض که اول ديکانون

تیرماه است  رسد و در انقالب تابستانی زمان اوج که اولمیلیون کیلومتر است می 147که به حداقل آن

گر این حقیقت است که چرا رسد این تغییر فاصله بیانمیلیون کیلومتر است می 152که به حداکثر آن

رو ظاهراً دماي در صد بیشتر از مواقع اوج آن است ازاین 7ثابت خورشیدي در حداقل حضیض آن حدود 

تر از هاي نیمکره شمالی گرمنگراد بیشتر از دماي تیرماه و زمستادرجه سانتی 4ماه باید حدود دي
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هاي وسیع در هاي نیمکره جنوبی باشد اما در عمل به دلیل کجی محور زمین و وجود خشکیزمستان

  .تر از زمستان و نیمکره شمالی سردتر از نیمکره جنوبی استنیمکره شمالی همیشه تابستان گرم

  ي) خورشیدارتفاع (زاویه -2-9-3

کند هرچقدر ارتفاع خورشید تابشی رسیده به واحد سطح را مشخص میارتفاع خورشید شدت انرژي 

گیرد بنابراین دماي تابند و مساحت کمتري در معرض تابش قرار میتر باشد امواج تابش عمودتر میبیش

اند از: رود عوامل مهم در تعیین ارتفاع خورشید در یک محل عبارتتولیدشده در واحد سطح باال می

  ).63: 1371محل، فصل سال و ساعت روز (علیجانی و کاویانی، عرض جغرافیایی

  مدار میل خورشید: يیهزاوالبروج و دایره -2-9-4

آورد که سطح مدار زمین زمین درحرکت انتقالی خود به دور خورشید سطحی را به وجود می

جه انحراف دارد که در 27/23البروج حدود شود محور زمین نسبت به سطح دایرهالبروج نامیده میدایره

تابد و مدار نامند براثر این انحراف خورشید همیشه بر روي مدار استوا عمود نمیآن را انحراف البروج می

کند مداري که خورشید درجه جنوبی و شمالی تغییر می 27/23تابشی عمودي آن در طول سال بین 

طح استواي زمین در طول حرکت انتقالی تابد مدار میل خورشیدي نام دارد سهنگام ظهر عمود بر آن می

تابد این دو شود و درنتیجه فقط برمدار استوایی عمود میالبروج منطبق میبر سطح دایرهآن در دو زمان

شوند. مقدار متوسط ثابت خورشیدي زمان مصادف با اول بهار و اول پاییز است که اعتدالین نامیده می

یابد مقدار این هاي جغرافیایی دورتر از آن کاهش میدر عرضبراي مدار میل خورشیدي صادق است و 

شود و تابعی است از زاویه ارتفاع خورشید در محل است کاهش با دور شدن مدار میل خورشید زیادتر می

  ).64: 1393(علیجانی و کاویانی،

  نمودار مسیر حرکت خورشید -2-9-5

وز و هر ساعت از سال متفاوت است مثالً در موقعیت خورشید در هر نقطه از سطح کره زمین در هرر

که در کند درحالیي شمالی خورشید در تابستان از شمال شرق طلوع و در شمال غرب غروب مینیمکره

کند تنها در اول فروردین و اول مهرماه زمستان از جنوب شرق طلوع و در جنوب غرب غروب می

 کند در ین درست از شرق طلوع و در غرب غروب می(اعتدالین است) که خورشید در تمام نقاط کره زم
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Energy is one of the main factors involved in the development of human societies and 

those earn less benefit from it are among the poorest countries in the world. Due to the 

increasing world population and environmental problems caused by the improper use of 

fossil resources fuels, reaching clean and cheap energy resources are necessary for 

sustaining human life cycle. The developed countries have been considered more 

renewable energy. Among renewable energy sources, solar energy is one of the best and 

accessible renewable energy. In Iran, the high consumption of energy and problems caused 

by the consumption of fossil fuels these energies are necessary. In the present study solar 

energy potential in Kurdistan province were studied using climatic and environmental data. 

The data used in climate research, including temperature, humidity, pressure, and the 

sundial on synoptic stations between the stations of the province in the period 1999 to 2010 

were obtained from the National Weather Service. Model Bird and Hulstrom is one of the 

finest models to estimate the received surface energy of earth that in addition to the data 

described above, it uses a series of astronomical data astronomical day length, solar zenith 

angle, solar altitude and atmospheric parameters such as mass absorption ratio of water 

vapor, methane absorption ratio, absorption ratio co2, and ratio of atmosphere Albedo and 

the earth to estimate the amount of radiation received in Kurdistan province. The results 

showed that there is the lowest received energy in January and the highest received energy 

in Jun. Among the zones, Qorveh has the most annual energy and Marivan has the lowest. 

In general, the southern regions of Kurdistan receive more radiant energy than the northern 

regions of the province and due to the season, summer has the most received energy and 

autumn has the least received energy. 
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