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  :چکیده

کشورایران پتانسیل باالیی دراستفاده از انرژي خورشیدي دارد، استان اردبیل نیز باتوجه به موقعیت مرزي 

و نیز سیاست هاي حمایتی دولت جهت تشویق استفاده از  جهت صادرات انرژي الکتریسته و تنوع اقلیمی خود

انجام این قبیل مطالعات، شرایط مطلوبی براي سرمایه گذاري در این زمینه را دارد،  انرژي هاي پاك و تجدید پذیر

باشد. با توجه به اینکه در اکثر ایستگاههاي  هاي هواشناسی می اغلب نیازمند دسترسی به سري درازمدت داده

هاي روزانه) امکانپذیر نیست، میتوان از مولدهاي  ناسی، دسترسی به آمار درازمدت وضع هوا (به ویژه، دادههواش

 وضع هوا براي تطویل سري زمانی عوامل هواشناسی استفاده نمود. هدف از طراحی مولدهاي وضع هوا، تولید داده

 بااستفاده از نرم افزار   در این مطالعههاي مشاهده شده باشند.  هایی است که به لحاظ آماري مشابه داده

meteonorm7.1.3 ا استفاده از مدلبهاي اقلیمیجهت ساخت داده که یک نرم افزار climgen  و درون یابی

که یک نرم افزار شبیه سازي تولید انرژي حورشیدي  pvsyst5و  باشدراي بسیاري از شهرها و نقاط جهان میب

 مختلف در گسترهدر پنج شهرستان اقدام به بررسی پتانسیل انرژي خورشیدي وطراحی پنل هاي خورشیدي است 

کیلو وات  1564به این ترتیب باالترین میزان الکتریسته تولیدي در شهرستان خلخال با  شد که استان اردبیل 

کیلو وات ساعت و مشکین با  1512کیلو وات /ساعت و نمین با  1523اردبیل باشهرستان /ساعت وبعد از آن 

وجه به این نتایج با ت کیلو وات ساعت می باشد. 1356کیلو وات ساعت و کمترین میزان در پارس آباد با  1407

  زمینه اقتصادي پیش بینی می شود.سرمایه گذاري در این بخش در میان مدت و بلند مدت نتایج مطلوبی را در 

  ،نیروگاه خورشیديpvsyst5، meteonorm7.1.3 انرژي خورشیدي؛ عوامل اقلیمی، :هاکلیدواژه
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  فصل اول:

  کلیات پژوهش

   



 

 

 
 

  

  

  مقدمه -1-1

انرژي خورشیدي وسیع ترین منبع انرژي در جهان است. انرژي که توسط خورشید در هرساعت به   

در مورد زمین می تابد بیش از کل انرژي است که ساکنان زمین در طول یک سال مصرف می کنند. 

- قبـول واقع شده این است که منشاء ایجاد خورشید توده اي که بیشـتر مـوردپیدایش خورشید فرضیه

اي ابري شکل از گازهایی هستند کـه تشـکیل دهنـده عمـده آنهـا هیـدروژن می باشد. از گداخته ه

شدن و تحوالت هسـتهاي هیـدروژن کـه در نتیجه نیروي جاذبه مرکزي و تصادم شدید بـین ذرات 

ي هاها و واکنشهاي جدید هلیوم پدید آمده و این گداختـه شدنهیـدروژن بوجود آمده است، اتم

هستهاي تولیـد انـرژي خورشـید را باعـث شده است. طبق برآوردهاي علمی از زمـان شـروع بـه 

میلیـون تـن از جـرم خورشـید تبدیل به انرژي می شود.  2,4هیـدروژن گدازي خورشید در هر ثانیه 

م خورشـید اي عظیم باشیم ولی اگر از میزان جـر شاید نگران تحلیل رفتن سریع سوخت این کوره هسته

آگاه  برابر جرم زمین است 333000است. این میزان 27به توان 10) ضربدر 1,99تقریباً دو (که معادل 

 تحـوالت هسـتهت.ها سال آینده بی مورد اسمتوجه خواهیم شد  که نگرانی ما حداقل براي میلیون ،شویم

شـعات الکتریکـی و اي در مرکـز خورشـید سـبب تولیـد انـرژي می گردد که به صـورت تشع

انرژي تشعشعی در مرکز  .شـوده فضاي خارج خورشـید تابیـده مـیمغناطیسـی بـا فرکانس بسیار زیاد ب

گراد است، تولید شده و از سـطح خورشـید میلیون درجه سانتی 14تـا  10خورشید که حرارت آن بـین

ت امــواج در فضــا منتشــر صــورباشد به گراد میدرجه سانتی 5600حرارت آن معادل  که شدت

شوند با سرعت نور یعنی غناطیسی که از سطح خورشید پخش میشــود. تمــام امــواج الکتروممــی

میلیون کیلومتري از خورشید  150پیمایند و زمـین که در فاصله زار کیلومتر در ثانیه، فضا را میه 300

و همین سهم . کندزء انـرژي خورشـید را دریافـت میـمیلیـون ج 2000قرار گرفته فقط یـک جـزء از 



 

 

 
 

هاي حیات در کره بسیار کوچک، منبع تامین انرژي تمام تحوالت جوي و حیاتی بوده و گرداننده چرخه

به مدد دستاوردهاي  گان،یمنبـع انرژي را نتـری به عنوان پاك دیخورش زالیالمنبع زمین می باشد. 

ن و منبـع انـرژي مطمئ بـه عنـوان نـدهیجامعه بشري بوده و در آ دهايیاماز  یکـیموجـود  یکیتکنولـوژ

  )193-197 :1392،انتظاري، (هاي فسـیلی خواهـدشد. اقتصادي، جایگزین منابع سوخت

به لحاظ دریافت انرژي خورشیدي در بین نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد. کشور ایران 

کیلو وات ساعت بر متر مربع در سال تخمین زده شده  2200تا 1800بین  میزان تابش خورشید در ایران

درجـه شـمالی از  45الی  25پتانسیل انرژي خورشیدي در ایران کشور ایران با عرض جغرافیایی  .1است

جمله مناطق مناسب از نظر تابش خورشید می باشد و برابر نقشه میزان انرژي تابشی خورشید بر حسب 

مربـوط بـه کیلو وات ساعت در روز برمترمکعب  3 عت بـر متـر مربع در روز از کمتـرینکیلـووات سـا

کیلو وات  5 شـهرهاي شـــمالی تـــا بیشـــترین مقـــدار مربـــوط بـــه کرمـــان بـــا میانگین

ر می باشد. همچنین در ایران بـه جـز سواحل دریاي خزر، در سراسر کشوساعت در روز به مترمکعب 

روز در 280درصد است یعنـی در اغلـب منـاطق بـیش از  98تا  63درصـد روزهـاي آفتـابی در سال بین 

هاي خراسان، سمنان، کرمان، توان گفت استاناشــد کــه بــر ایــن مبنــا میســال آفتــابی مــی ب

یزان مناسب واقع شده مرکزي، قم، اصفهان، یزد، فارس، سیستان و بلوچستان در منطقـه تـابش بـه م

هاي یاد شده روستاهاي زیادي به علت فاصله از شبکه برق از طرفـی بـه دلیـل گسـتردگی استان. انـد

فتوولتائیـک بـراي تـامین بـرق ایـن  هـايسراسري، فاقـد بـرق مـی باشـند کـه اسـتفاده از سیسـتم

  )5:1391نصیري، (متقاضـیان بسـیار مناسـب می باشد

ي از هایی که با استفاده از آنها تمام و یا قسمتی از انرژي الزم براي تامین احتیاجـات بشـرسیستم

هــاي فتوبیولـوژي: عمـل فتوسـنتز در گیاهـان سیسـتماز :گردد، عبارتندانـرژي خورشـیدي تـامین می

ز نورخورشـید در عملیـات ااسـتفاده  هاي شیمیاییسیستم از چوب و کاه براي بازیابی انرژيو استفاده 

                                                
1 . سازمان انرژی ھای نو   



 

 

 
 

هاي حرارتی و سیستم ه الکتریسیتههاي فتوولتائیک: تبدیل مستقیم انرژي خورشید بـسیستمی شیمیای

   .برودتی (روش گرما خورشیدي) بـه منظور گرم کردن هوا، آب و تولید بخار و سرد کردن

  

  بیان مسئله -1-2

شود، در مقایسه با هاي فسیلی تولید میاکتیو یا سوختطریق فعالیت رادیو مقدار انرژي که از          

که زمین از خورشید  ). مقدار کل انرژي57:1391ار ناچیز است (کاویانی و علیجانی، تابش خورشید بسی

بنزین است میلیون تن  3کند بسیار زیاد و در هر ثانیه معادل انرژي حاصل از سوختن دریافت می

از این مقدار انرژي خورشیدي به هنگام تابش بر کره ي زمین، ). 3:1392(پورقاضی و شیوایی،

درصد توسط زمین جذب و به انرژي 8/46درصد بدون تغییر به فضاي بیرونی بازتابش، حدود30حدود

درصد صرف انرژي الزم براي تولید باد و 2/0درصد صرف چرخه ي آب و کمتر از 23گرمایی تبدیل، حدود

). با این حساب اگر از انرژي تابشی خورشید بطور مستقیم استفاده 2:1392فتوسنتز می شود (ارشدي،

هاي جدیدي براي بهره شي اخیر رودر اختیار خواهد بود. در چند دههشود سهم بیشتري از انرژي 

هاي با دماي کم است که کنترین راه در آب گرمخورشید معمول شده است. راحتبرداري از تابش 

د. براي تولید دماهاي شوورشیدبه انرژي گرمایی استفاده میاي تبدیل نورخهاي خورشیدي برازصفحه

شود. توهاي خورشید به کار برده میهاي مقعر بزرگ (کوره خورشیدي) براي متمرکز کردن پرزیاد، آینه

 هاي خورشیدي است که نورخورشید راانرژي خورشیدي، به کاربردن سلول گیري ازروش دیگر بهره

انرژي ها براي تولید ا اتصال تعداد زیادي از این سلولکنند و ب-الکتریسیته تبدیل میمستقیما به 

هاي الکتریکی در مقیاس کوچک و همچنین براي تولید برق در مقیاس -الکتریکی الزم براي دستگاه

  ). 6:1392شود (پورقاضی و شیوایی،رگ ( نیروگاه برق) بهره گرفته میبز

ار انرژي تابشی دریافت شده در واحد سطح زمین، در نقاط مختلف از مسئله مهم این است که مقد

سطح زمین یکسان نیست و به پارامترهاي اقلیمی هر منطقه (طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، ساعات 

بنابراین اگر ). 61:1391آفتابی، ابرناکی، رطوبت نسبی، بارندگی و...)بستگی دارد (کاویانی و علیجانی،



 

 

 
 

شته باشیم ابتدا باید سراغ جویی را در استفاده از انرژي تابشی خورشید داوري و صرفهت بهرهبخواهیم نهای

  ترین مکان که حداکثر دریافت تابش خورشید را داشته باشد، بگردیم.مناسب

استان اردبیل به لحاظ قرار گرفتن در مناطق پرفشار جنب حاره اي از پایداري نسبی هوا برخوردار  

ناطق نسبتا کم است. این عوامل است. همچنین به خاطر داشتن مناطق کوهستانی، ضخامت هوا در این م

  توانند شرایط مناسبی براي دریافت انرژي تابشی خورشیددرسطح زمین فراهم سازند. می

  سؤال  پژوهش -1-3

کدام مناطق استان اردبیل از پتانسیل باالیی نسبت به دریافت انرژي تابشی خورشید برخوردار بوده 

  برداري از انرژي تابشی خورشید ي را دارند؟      و اولویت سرمایه گزاري براي بهره

  فرضیه پژوهش-1-4

رافیایی، ارتفاع و صاف بودن هوا از استان اردبیل به لحاظ موقعیت جغ جنوبی و مرکزيمناطق 

  دارند. براي دریافت انرژي تابشی خورشید پتانسیل باالیی

  پژوهشهدف  - 1-5

-ها جهت سرمایهبندي این مکانهاي مستعد و اولویتبندي و یافتن مکانهدف از این پژوهش، پهنه

  .       باشدابشی خورشیدي در استان اردبیل میبرداري از انرژي تگزاري براي بهره

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

رشد روز افزون جمعیت و گسترش رفاه اجتماعی، میزان مصرف انرژي را به شدت رو به افزایش برده 

هاي زیست محیطی که دارند، به دلیل تجدیدناپذیر هاي فسیلی هم عالوه بر آلودگیاست. مصرف سوخت

-هاي پاك و انرژي خورشید که مهمترین آناز انرژي بودن در حال اتمام هستند. در این شرایط استفاده

هاست، نه یک انتخاب که یک ضرورت است. با توجه به این که تا به حال در استان اردبیل اقدامات 

هاي برداري از انرژي خورشیدي صورت نگرفته است، انجام پژوهشهاي بهرهچندانی براي احداث پروژه

برداري در این هاي مناسب براي احداث و بهرهادي دارد. یافتن مکانیابی در این خصوص اهمیت زیزمینه

  جویی اقتصادي در این صنعت خواهد بود.وري و صرفهزمینه، اولین گام در جهت توسعه، افزایش بهره

   



 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم:

  شمبانی نظري پژوه

 
  



 

 

 
 

  

  

  همقدم -2-1

حاتی در استاندارد زندگی و تقاضاي انرژي بیشتر الاصهاي فناوري و صنعتی منجر به پیشرفت         

شده است. با افزایش فعلی در میزان مصرف انرژي، تامین انرژي در آینده نزدیک چالشی واقعی براي کل 

ها در میان کاربران انرژي و فقدان انگیزه و مشوق. جهان و حتی کشورهاي غنی از نفت فعلی خواهد شد

دولت و رسانه، کاربرد چنین منابع انرژي پذیر توسط چرخههاي انرژي تجدیدريتبلیغ ناکافی توجیه فناو

نه را براي برداشت تدریجی سبز را در میان کاربران محدود می کند. اخیرا دولت ایران طرح حذف یارا

هاي انرژي برق و سوخت فسیلی آغاز کرده است که توسط مجلس ایران به تصویب رسیده الها از کایارانه

ستجو هاي تولید خواهد شد. بنابراین، جدر قیمت انرژي و در نتیجه هزینه ست. این باعث افزایش شدیدا

هاي مربوط به آنها به منظور پیشگیري افزایش در هزینه تولید، پذیر و فناوريو کاربرد منابع انرژي تجدید

ایران  . آینده نزدیک هستندناپذیر در هاي اجتنابه اجتماعی و پیشرفت اقتصادي چالشترویج و توسع

پذیر مثل برق هاي تجدیدبطور بالقوه یکی از بهترین مناطق براي کاربرد بیشتر منابع جایگزین از انرژي

  گرمایی و جزر و مدي است. آبی، خورشیدي، بادي، زمین 

  یا قیاسی یمدل توصیف - 2-2

دیدن آنها وجود ندارد امکان  هایی که مدل توصیفی وقیاسی است که براي درك بهتر پدیده       

هاي دنیاي از واقعیت که مهمترین ویژگی نمادي« ست ازشود. در یک تعریف کلی مدل عبارتاستفاده می

و برداشتی است از واقعیت که براي توضیح مفاهیم و »  داردی را به صورت کلی و ساده بیان میواقع

هاي آن به به نحوي که قابل درك باشد و ویژگی رود،هاي جهان به کار میهاي پدیدهکاهش پیچیدگی

گر حقایق و هدف  از مدل، یافتن تصویر و بازنمودي است که به سادگی نمایانراحتی مشخص شود. 

مدلسازي بر  نیاول م،یاقل ستمیاجزاء س انی).از م1374به نقل از افراخته،  1366 ،ینلیباشد(کول هاپدیده

هم  کند. یکم تراکمتر و پرتحرك تر عمل م  ستمیاجزاء س هیبت به بقجو نس رایروي جو انجام گرفت؛ ز

نمایند. یعنی فرایندهاي مکانی شبیه سازي می - هاي زمانیها اقلیم را در کلیه مقیاساکنون این مدل



 

 

 
 

هاي انسانی را براي آینده پیش اقلیمی، تغییرپذیري آن، پاسخ اقلیم به عوامل مختلف از جمله فعالیت

  .)108:1386نمایند(عساکره ، اي گذشته بازسازي و بازآفرینی میبربینی و 

از نظر الف ) :باشد) معتقد است هر گونه مدلسازي باید داراي دو ویژگی عمده 1975چیشولم(

نسبت به پیش بینی وضع راگر نتایج حاصل از آن بتواند توان پژوهش ب):ساختار استوار و منطقی باشد

  .بررسی، افزایش دهدي سیستم مورد آینده

  ل هابنیان مدچهار ویژگی  -1- 2-2

هایی بدون توجه به جزئیات غیر مهم تعریف  مطلق بودن: مفهوم مطلق و انتزاعی، به عنوان جریان.1      

شود و یک ) معتقدند که مدل، نوعی مطلق بودن از واقعیت محسوب می1978. فاست و دسوزا(شودمی

  کند، چون جهان واقعی خیلی پیچیده و پویاست.نمیمنتقل مدل هرگز تمام حقیقت را 

که به صورت یک سیستم بسته اي است داراي یک ساختمان و ترکیب ویژهساختمان: هر مدل .2      

ر روابط کنند، بلکه بکلیدي که یک رویداد را نظارت می کند. جغرافیدانان نه تنها بر متغیرهايعمل می

  کنند.بین متغیرها نیز تکیه می

اي از شرایط یا تنگناهاي موجود هستند ي ویژهی داراي قلمرو یا در واقع مجموعهقلمرو: هر مدل- 3

  .که مدل شاید با آنها سروکار داشته باشد

قیاس: هر مدل شامل یک قیاس یا توافق درباره ي یک رویداد است. در واقع ما مناطق رویداد .4      

  .دهیمدر چارچوب نظریه پردازي قرار می واقعی را

هاي واقعی و راي پدیدهسازي یعنی تهیه ي یک کپی، تصویر یا معادل ببر اساس مباحث فوق ،مدل

سازي ها را مدلسپس مطالعه و انجام کار دلخواه برروي آن و به عبارت دیگر فرایند ایجاد و انتخاب مدل

 سازي است. هرچه مفاهیم زبان ریاضی استفادهریاضی نوعی مدلگویند. تبدیل یک مفهوم آماري به زبان 

  .)5:1390سازي ارزش بیشتري دارد(امینی ، ترباشند، مدلشده در آن ساده

  هاانواع مدل -2-3

 هاي گردش عمومی جومدل -2-3-1

هاي گردش عمومی جو منظور شده است. ها همه عوامل اقلیمی شایان توجه، در مدلدر این مدل

ها در این هاي دریایی و سطوح خشکیکنش اقیانوس، جو، یخي مثال توجه به سلسله مراتب  وبرهمبرا



 

 

 
 

چرخش عمومی  )AGCM( سازي است و خود بر سه نوع چرخش عمومی جوها سرلوحه مدلمدل

  تقسیم می شوند.  )AOGCM( و مزدوج )OGCM( اقیانوس

اقلیم گذشته یا پیش بینی اقلیم آینده، هاي چرخشی عمومی جو براي بازسازي به کارگیري مدل

  معروف نموده است.  GCMهاي جهانی اقلیمها را را به مدلاین قبیل مدل

محاسبه شاخصهاي سه بعدي اقلیم در شبکه هاي مشخص است. ابتدا در GCM  هايهدف مدل

- سیم میدرجه طول و عرض جغرافیایی تق4*2,5و گاهی 5*5هاي مزبور سطح زمین به شبکه هاي مدل

گردد؛ بنابراین براي سطح زمین شود. هر شبکه از سطح زمین تا جو باال به الیه هاي افقی افراز می

 .)1392: 154-155(شمسی پور،علی اکبر،:آید. شبکه به وجود می25920حدود

درجه قوسی) و قدرت تفکیک عمودي  2,8کیلومتر( 100بیش از   AGCMقدرت تفکیک افقی مدل

  هاي مزدوج با پیچیدگی بیشتر و در نظر گرفتن ابرهاي منفرد یا است مدلمتر  30تا  10

کیلومترو قدرت عمودي  250تا  125همرفت یا انتقال حرارت از مرزها در مقیاس متوسط باقدرت تفکیک

دقیقه اي است.(عساکره  30هاي زمانی براي مدلها مترطراحی میشوند. گام 400تا  200

ی بر اساس قوانین بنیادین فیزیک به هر شبکه ارزشی رقومی داده و به وسیله معادالت ریاض.)109:1386،

نرم افزارهاي کامپیوتري انتقال ماده و انرژي در سطوح مختلف افقی و عمودي هر شبکه و همچنین از 

ز این نقل و انتقال شبیه شبکه اي به شبکه دیگر را محاسبه نموده و نیز فرآیندهاي فیزیکی حاصل ا

ها به ماده درشبکه شود. توضیح اینکه همه فرایندهاي دینامیک و ترمودینامیک، انتقال انرژي ویسازي م

 شود.مدل کشیده می

معادالت اساسی براي حرکت افقی و عمودي (قانون دوم نیوتن، بقاء گشتاور)، بقاء انرژي (قانون اول 

و بقاء ماده و همچنین زمان  ترمودینامیک)، معادله حالت (قانون گاز ایده آل)، ویژگیهاي آب

ها هاي زمانی و سطوح متفاوت جوي در این مدلك سطحی و تشکیالت ابري براي دورهتأخیر،اصطکا

  گیرد.مورد توجه قرار می

 :گیرندسه محتواي اساسی را در بر می GCMغالباً مدلهاي 

به روش کارتزین  هاي رقومی بزرگ مقیاس از هوا سپهر کهفرایندهاي دینامیکی: شامل طرح. 1

ها افقی و . در سیستم کارتزین معموالً شبکهشوند(فضاي منظم شبکه اي) و یا فضاي طیفی محاسبه می



 

 

 
 

بود. ها در سطوح مختلف متفاوت خواهد که در فضا یابی عمومی مساحت شبکهدرحالیمنظم است 

هاي هکمترین تغییرات درون شبک گیرند تاها در مراحل کوتاه زمانی مورد توجه قرار میاختالف بین شبکه

و بین شبکه اي مشخص شود. در روش طیفی فرآیندهاي تابش، انتقال عمودي ماده و انرژي و فرایندهاي 

(شمسی گردد.هاي چهارگوش شبیه سازي میبراي کل سطح زمین و در قالب شبکهسطحی 

  .)102:1392پور،

رطوبت  جهت و سرعت باد دما -شار هوال ففرآیندهاي فیزیکی: در این قسمت شش متغیر شام .2

اقتضاي زمان یا مکان ها را تشکیل میدهد. همه شش متغیر مزبور به وارتفاع ژئوپتانسیل، بنیاد مدل

هاي الگوي انتقال تابش، الگوي الیه مرزي و میانگین سطوح عمده زمین و نیز میانگین درزیرمجموعه

 نمایند.مزبور، مدل را همراهی میرطوبتی آنها به منظور محاسبه و تعریف سطوح 

شوند.  مقیاس ناحیهاي و جهانی تعریف می سطوح مؤثر بر اقلیم: سطوحی نظیر ابرها نیز در دو .3

هستند، کمتر در مدل مورد توجه GCMینکه کوچک تر از واحدهاي شبکه ايابرهاي همرفتی به علت ا

خوردارند. سطوح دیگري همچون از اهمیت برگیرند و بیشتر ابرهاي بزرگ مقیاس و فوق اشباع رارمیق

  .گیرندمورد توجه خاص قرار می GCMهاي یخی، آبی کوهستانی و غیره در مدلهايپهنه

 :AOGCMهاي مدل -2-3-2

باشند. این شوند، استوار میه به وسیله روابط ریاضی ارائه میها بر پایه قوانین فیزیکی کاین مدل

گردند. به منظور شبیه سازي اقلیم کره زمین سطح کره زمین حل می روابط در یک شبکه سه بعدي در

هاي فرعی فرایندهاي اصلی اقلیمی (اتمسفر، اقیانوس، سطح زمین، یخ پوسته و زیست کره)در مدل

هاي فرعی مربوط به اتمسفر و اقیانوس با یکدیگر جفت شوند. سپس تمام مدلجداگانه شبیه سازي می

  دهند. اتمسفر را تشکیل می -ومی اقیانوسمهاي گردش عشده و مدل

گردند. هاي بزرگ، شبیه سازي میجایی مومنتوم، گرما ورطوبت در مقیاسههاي فرعی، جابدر برنامه

کیلومترو دقت مکانی قائم آن حدود یک  250دقت مکانی افقی مدلها در سطح خشکیهاي کره زمین نوعا

تا  125نی افقی آنمتر و دقت مکا 400تا  200م در اقیانوسهاباشد. درحالیکه دقت مکانی قائکیلومترمی

  .باشدکیلومتر می 250



 

 

 
 

دقیقه است درحالی که فرایندهاي فیزیکی زیادي  30کمترین مقیاس زمانی براي حل معادالت 

که بعضی از این  افتندهاي زمانی کمتري اتفاق میها درمقیاسنظیر فرایندهاي مربوط به ابرها واقیانوس

  سازي نمود. دراین حالت با در نظر گرفتن رابطه توان به سادگی شبیهیندها را نمیفرآ

شود که فیزیکی مربوط با متغیرهاي بزرگ مقیاس، به طور تقریبی اثرات میانگین آنها، در مدل لحاظ می

   گویند.می به آن پرمایش

 HadCM3مدل  -2-3-3

 HadCM3اقیانوسی- جويهاي گردش عمومی جفت شده از نوع مدلAOGCM است که

و در مرکز هادلی  بوده Hadley Coupled Atmosphere-Ocean General Circulation Modelمخفف

سازمان هواشناسی انگلیس طراحی و توسعه یافته است. توصیف این مدل توسط گوردن و دیگران 

اقیانوسی به نام مولفه جوي و از دو HadCM3) انجام شده است. 2000) و پوپ و دیگران(2000(

باشد، تشکیل دریا نیز می-که داراي یک مدل یخ مدل اقیانوسی HadOM3مدل جوي وHadAM3هاي

راي (شار مصنوعی اضافی براي سطح اقیانوس) بنیازي به تنظیمات شار سطحی  شده است. این مدل

شود. روزه انجام می 30روزه و ماه هاي  360ها بر مبناي تقویم سال سازيبهبود شبیه سازي ندارد. شبیه

 .)153:1392(شمسی پور،

قدرت تفکیک باالي مولفه اقیانوسی، مهمترین مزیت این مدل می باشد. از جمله دیگر مزیت این 

  باشد. هاي جوي و اقیانوسی آن میمولفه مدل هماهنگی خوب بین

 HadCM3از داده هاي مدل PRECIS  شود. نرم افزارساختار کلی مدل مشاهده می در شکل زیر

  کند.مقیاس نمایی دینامیکی استفاده میبراي ریز

می استفاده میهاي شرایط مرزي سناریوهاي اقلیی در مقیاس دهه و باالتر از دادههاي دینامیکمدل

شده  تهیه IPCC تشار هیئت بین الدول تغییر اقلیمکنند که بر اساس فرضیات مبتنی بر سناریوهاي ان

  اند.



 

 

 
 

  

 )153:1392براي ریزمقیاس نمایی(شمسی پور، HadCM3: داده هاي مدل 1-2شکل

  

هاي عددي (دینامیکی) کوتاه مدت، ابتدا یک میدان اولیه از هاي شرایط مرزي مدلبراي تهیه داده

یابی با استفاده از درون ر، سمت و سرعت باد، رطوبتمتغیرهاي هواشناسی مانند ارتفاع ژئوپتانسیلی، فشا

اي، رادیو سوندها، دراپ سوندها، هاي ماهوارههاي زمینی، سنجندهدیدبانی شده توسط سنجندههاي داده

هاي داوطلب بر روي شبکه هاي ها و هواپیماههاي موجود بر روي کشتیهاي دریایی، ایستگاهایستگاه

  شوند.یدر دور تا دور کره زمین تهیه م کروي منظم از طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع

  CLIMGENمدل   -2-3-4

دل بندي م در طبقه است و 2WGENنسخه تعدیل و ارتقاء یافته مدل   1LIMGENC مدل

سازي بارندگی آغاز  با شبیه ClimGen الگوریتم .قرار دارد هاي پارامتري در گروه مدلا هاي وضع هو

  هاي تصادفی بارندگی با توجه به دو فرض اساسی انجام میشود:  تولید داده .میشود

                                                
1. stokle et al. , 1999 
2. Richardson & wright. 1984 



 

 

 
 

  وابسته است t-1صرفاً به وضعیت بارندگی در روز  t الف) وضعیت بارندگی در روز

روزهاي با بارندگی بیشتر از صفر میلیمتر) از تابع توزیع ( ب) مقدار بارندگی در روزهاي بارانی

ت چنین استنباط میشود که وضعیت بارندگی در یک روز کند. از فرض نخس احتمال مناسب تبعیت می

معین، فرایندي از زنجیر مارکوف مرتبه اول است. نتیجۀ مدلسازي مارکوفی وضعیت بارندگی (وقوع یا 

 .شود عدم وقوع) در ماتریس احتمال انتقال زیر خالصه می

  

به  dو  wو اندیس هاي  t حالت دیگر در روز به t-1حتمال انتقال از یک حالت در روزا که در آن،

  .دهند ترتیب خشک و تر بودن روز مورد نظر را نشان می

  

 هاي کامپیوتري مبتنی بر روش بتدا با استفاده از الگوریتما t براي تعیین وضعیت بارندگی در روز

مقایسه می  احتماالتعدد تصادفی تولید شده با یکی از .سپس شود یک عدد تصادفی تولید می  تجانس

 Richardson) 1981هاي دماي حداقل و حداکثر از روش ( در تولید داده ClimGen مدل. شود

دماي کمینه و بارش در مقیاس روزانه و ماهانه به روش زیر متغیرهاي دماي بیشینه،کند. استفاده می

  تولید می شود:

وع و هم مقدار بارش محاسبه می هم احتمال وق ClimGenبارش: در فرآیند تولید بارش توسط 

شود. براي برخی کاربردها ممکن است شدت و مدت بارش نیز مورد نیاز باشد. وقوع بارش روزانه با 

استفاده از زنجیره مارکف دو حالته براي تولید تعداد و توزیع بارش انجام می گیرد. احتمال وقوع یک روز 

نشان داده می شود.  βروز خشک بعد از یک روز تر با  و احتمال وقوع یک αتر بعد از یک روز خشک با 

روز تر در نظر گرفته می شود. در اینصورت زنجیره مارکف میلیمتر یا بیشتر باشد، 0,25روزي بارش آن 

  دو حالته براي ترکیب احتماالت شرطی به اینصورت خواهد بود:

P(W D)⁄ =∝ 

P(D D)⁄ = 1−∝ 

P(D W)⁄ = β 

P(W W⁄ ) = 1 − β 



 

 

 
 

  که در آن:

P(W D⁄   احتمال وقوع یک روز تر بعد از یک روز خشک می باشد،  (

P(D D)⁄ ،احتمال وقوع یک روز خشک بعد از یک روز خشک می باشد 

P(D W)⁄ ،احتمال وقوع یک روز خشک بعد از یک روز تر می باشد 

P(W W)⁄ .احتمال وقوع یک روز تر بعد از یک روز تر می باشد  

مقادیر احتماالت باال براي هر ماه از طریق تجزیه و تحلیل بارش هاي بلندمدت ایستگاه مورد 

مقدار بارش بر اساس مطالعه توسط کاربر محاسبه می شود. در روزي که مشخص شد بارش رخ می دهد، 

توزیع  ) نشان دادند که ویبول بهترین1990احتمال تجمعی توزیع ویبول محاسبه می شود. سلکر و هیث(

  ایستگاه هواشناسی آمریکا در شرق کوههاي راکی می باشد.  33براي 

شدت و مدت بارش روزانه: فرآیند مورد استفاده براي محاسبه بارش نقطه شکست بر اساس روش 

) می باشد. این روش شدت بارش هاي نیم ساعتی را  با 1989توضیح داده شده توسط آرنولد و دیگران(

بارش یک توفان به طور نمایی توزیع شده باشد، محاسبه می کند. آنها این فرض را  این فرض که مقادیر

از طریق مقایسه رواناب اندازه گیري شده با مقادیر شبیه سازي شده در پنج نقطه از ایاالت متحده آمریکا 

نشده است.  آزمودند و به نتایج قابل قبولی رسیدند. در این روش رواناب ناشی از ذوب برف در نظر گرفته

، الزم است میانگین ماهانه حداکثر ClimGen) در مدل 1989براي کاربست روش آرنولد و ویلیامیز(

بارش نیم ساعته توفان به مدل معرفی شود. این مقدار می تواند با استفاده از داده هاي شدت بارش در 

پیک شدت نیم ساعتی یک از این مقادیر براي محاسبه  ClimGenدوره آماري ایستگاه محاسبه شود. 

  با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند.: Rتوفان با بارش کل 

R�.�	���� =∝�.��		∗ R 

  پیک بارش نیم ساعتی می باشد.  ����	�.�Rکه در آن

دما: مدل سازي دماي بیشینه و کمینه با این فرض که دما یک متغیر نسبتا ایستا می باشد، 

زم اینست که دماي کمینه و بیشینه یک فرآیند تصادفی چندمتغیره انجام می گیرد. این دیدگاه مستل

  به تر یا خشک بودن روز مورد بررسی در نظر گرفته شود. پیوسته با میانگین و انحراف معیارهاي وابسته 



 

 

 
 

مدل سازي تابش بر این فرض که در روزهاییی که اختالف بین دماي کمینه و بیشینه کم : تابش

انجام می شود. در واقع مدل سازي تابش بر اساس اختالف بین دماي  است و بلعکس،باشد، تابش نیز کم 

 بیشینه و کمینه صورت می گیرد.

 ؟واداشت تابشی چیست -2-4

  باشد. نرژي بازگشتی به جو توسط زمین میتفاوت بین انرژي تابشی دریافتی از خورشید و ا

موجب افزایش و واداشت منفی (برون رفت بیشتر واداشت مثبت (ورودي بیشتر انرژي تابشی خورشید) 

ترین علت تغییر گردد. واداشت تابشی که می تواند مهمي) موجب کاهش دماي سیستم زمین میانرژ

-غییر اقلیم مورد استفاده قرار میاقلیم باشد، براي ارزیابی و مقایسه هر یک از عامالن طبیعی و انسانی ت

باشد.بر اساس اي بیرون از سیستم اقلیم زمین میهاقلیم با سرچشمه ع تاثیرگذاري برگیرد و آن هر نو

 باشد:ي اکسید کربن به اینصورت میحساسیت اقلیم به دو برابر شدن غلظت دIPCC1گزارش پنجم 

 4,5تا  2درصد حساسیت اقلیم(نسبت به دو برابر شدن دي اکسید کربن) بین  90به احتمال حدود 

 99درجه خواهد بود. همچنین با احتمال  1,5درصد بیش از  95احتمال حدود درجه سلسیوس بوده و با 

درجه  7تا  6درجه سلسیوس بوده و مقادیر بیشتر از  3درصد میانگین حساسیت اقلیمی حول و حوش 

  سلسیوس براي آن محتمل نیست.

  داده هاي شبکه اي -2-5

یمی هر کمیتی است که است. عنصر اقل اي سه بعدي شامل: مکان، زمان و عناصر اقلیمیاقلیم پدیده

اي براي دیده بانی آن واسنجی وجود دارد و یا آیین نامههاي هگیري آن یا ابزاري در ایستگاهبراي اندازه

  نمونه هایی از عناصر اقلیمی هستند. رش، فشار، ابرناکی، نوع ابر ،تدوین شده است. دما، با

)دانست. به   t)و زمان  ( x,y,zمتغیري وابسته به مکان ( )را Qتوان هر عنصر اقلیمی مفروض (پس می

 :              Q=f(x,y,z,t)توان نوشت زبان ریاضی می

به زمان چون عناصر اقلیمی تابعی از زمان و مکان هستند مقدار آنها از نقطه اي به نقطه دیگر و از زمانی 

  قطه به نقطه و لحظه عناصر اقلیمی را نکند. از سوي دیگر امکان ندارد که مقدار دیگر تغییر می

                                                
1.intergovernmental panel on climate change 



 

 

 
 

بانی کنیم.جو زمین، موتور دینامیکی غول پیکري است که با انرژي دریافت شده از خورشید به لحظه دیده

منبع اصلی انرژي در زمین خورشید است.گردش کلی جو بر فراز زمین، بادها، توفانها و ابرها،  کند.ار میک

ابشی اصوال به صورت گرما ار و مصرف این انرژي هستند. این انرژي تهمه پیامد تفاوت موجود در مقد

شود. انرژي همیشه در داخل سیاره زمین در حال تغییر و تبدیل است و شدت این تغییر و ظاهر می

  .)86:1392(شمسی پور،شود. هاي مختلف بر روي زمین میاقلیم تبدیل، باعث ایجاد

هاي مختلفی براي تولید سناریوهاي آب روش ی آب و هواییتدوین سناریوها در مدل هاي پیش بین

مدل هاي  و هوایی وجود دارد، ولی در حال حاضر معتبرترین ابزار براي تولید سناریوهاي آب و هوایی ،

هاي اي اقدام به ارائه سناریوافزایش گازهاي گلخانهبا توجه به IPCCسازمان.اي جو استسه بعدي سیاره

اي در اقتصادي و انتشار گازهاي گلخانه ست که حاوي اطالعاتی از وضعیت اجتماعی ،آب وهوایی کرده ا

  گویند.ناریوهاي انتشار میجو کره زمین است که به این سناریوها ؛ س

به وسیله هیات بین الدول  SRESسناریوي متفاوت که با نام سناریوي 40در حال حاضر بیش از

است.این سناریوها در برگیرنده تغییرات رشد جمعیت عوامل تغییر آب وهوا ارائه شده است موجود 

  اي و ذرات معلق هستند.نه موثر بر انتشار گازهاي گلخانهاقتصادي و فناورا

عیت جهان و هیئت بین الدول تغییرآب وهوا ، سناریو هاي آب و هوایی را براساس نرخ رشد جم

هاي آب کرده است.به دلیل وضوح پایین مدلاي به ویژه دي اکسیدکربن تدوین افزایش گازهاي گلخانه

ر باشد نتایج حاصل باید ریزمقیاس شوند که براي این کاانی که در حد چندین صدکیلومتر میوهوایی جه

  شود.اي استفاده میهاي منطقهاز مدل

رد و دیگر سناریو هاي د دا) وجوA1-A2-B1-B2(به نام هاي SRESبه طور کلی چهارسناریوي 

  ر خط داستانی هستند.ا این چه ازانتشار مشتقاتی 

می باشد که آینده را با رشد بسیار رشد سریع  A1: یکی از پنج زیر شاخه سناریويA1Bسناریوي

یرشاخه استفاده از اقتصادي و افزایش جمعیت و استفاده از فناوري هاي مدرن نشان می دهد که در این ز

  باشد.ور استفاده متعادل مورد تاکید میاي به طاي و غیر سنگوارههمنابع سنگوار



 

 

 
 

پایدار و : این سناریو جهان هم گرایی را با افزایش جمعیت همراه با ساختار اقتصادي B1سناریوي

باشد.برقراري هاي پاك میاز محیط زیست و استفاده از انرژيهاي فسیلی و حفاظت کاهش مصرف انرژي

  باشد.اجتماعی از اهداف این سناریو می عدالت

هاي کند که بر ویژگیرا توصیف میA1:خط داستانی این سناریوي جهانی متفاوت ازA2سناریوي

شد اقتصادي و فناوري هویت محلی و حفظ آنها تاکید دارد؛افزایش جمعیت با رشد باالتري همراه بوده و ر

  )1392:  149-142(شمسی پور،  تر است.کندتر وناقص

  ي پژوهشپیشینه -2-6

هاي مختلف هاي گسترده و متنوعی در زمینههشدر مورد استفاده از انرژي تابشی خورشیدي پژو

علمی صورت گرفته است ولی پژوهش هایی که زمینه ي اقلیمی داشته باشند، زیاد نیستند. به تعدادي از 

  شود. جام یافته در این زمینه اشاره میپژوهش هاي ان

به هاي بکاررفته در نرم افزار متئونرم کرده است ) اقدام به بررسی میزان دقت مدل2015رموند(ژان 

هاي منطقه اي به هاي جهانی ، استفاده از ریزمقیاسرسد که با توجه به عدم قطعیت مدلاین نتیجه می

تواند از این کنند ،میمیها  اطالعات را بروز رسانی ج ماهواره در باالي قارههمراه استفاده از تصاویر پن

  عدم قطعیت بکاهد.

) با استفاده از میانگین ماهانه ي تابش جهانی خورشید و ساعات آفتابی، به 2007شفیق و همکاران (     

افزار خته اتد. آنها با استفاده از نرممطالعه توزیع تابش و ساعات آفتابی در کشور عربستان سعودي پردا

Ret screen از تابش خورشیدي و صرفه اقتصادي آن را هم ارزیابی نموده اند. نتایج یافته  تولید انرژي

  هاي آن ها نشان داده است که منطقه ي بیشه در عربستان، مناسب ترین مکان براي نصب پانل 

   هاي خورشیدي و منطقه ي تبوك نا مطلوب ترین مکان است.

آفتابی به عنوان مهمترین پارامتر در بهره ) ضمن تحلیل ساعات 1393حاجی محمدي و همکاران (     

برداري از انرژي خورشیدي و پارامترهاي موثر بر ساعات آفتابی شامل ابرناکی، روزهاي گرد و خاك، 

مناطق مستعد و داراي پتانسیل باال  GISرطوبت نسبی، ارتفاع و بارش ساالنه و با تلفیق آن ها در محیط 

در استان خراسان رضوي را شناسایی کردند و به این نتیجه رسیدند که شهرستان هاي گناباد و کاشمر در 

  حد مطلوب و شهر هاي تربت جام و تربت حیدریه نسبتا مطلوب براي احداث نیروگاه خورشیدي هستند.



 

 

 
 

بی نقاط مستعد استان سیستان و بلوچستان براي استقرار ) با هدف مکان یا1392موقري و طاووسی (     

ابتدا الیه هاي مجموع ساعات آفتابی ساالنه، تعداد روزهاي ابري در  GISپنل هاي خورشیدي، در محیط 

سال، تعداد روزهاي بارانی، تعداد روزهاي گرد و غبار، میانگین ساالنه رطوبت نسبی، ارتفاع و مجموع 

درصد از 23/4لید و پس از همپوشانی وزنی و تلفیق آن ها به این نتیجه رسیدند که بارندگی ساالنه را تو

درصد در حد متوسط  86/27درصد در محدوده مطلوب، 79/28مساحت کل استان در حد بسیار مطلوب،

درصد از مساحت استان در محدوده نامطلوب و بسیار نامطلوب از لحاظ استقرار پنل هاي  10/29و 

  دارند.خورشیدي قرار

) در کالنشهر اهواز به پتانسیل سنجی استفاده از  انرژي هاي بادي و 1391جهانگیري و همکاران (

خورشیدي با استفاده از اطالعات آماري میزان ابرناکی و سرعت وجهت باد غالب پرداخته و به این نتیجه 

از پتانسیل کافی برخوردار رسیده اند که اهواز براي استفاده از انرژي خورشیدي برخالف انرژي بادي 

  ) به منظور یافتن مناطق مستعد و داراي پتانسیل باال جهت احداث 1390است. اسفندیاري و همکاران (

نیروگاه خورشیدي در استان خوزستان با تحلیل ساعات آفتابی به عنوان مهمترین پارامتر در بهره برداري 

آفتابی شامل ابرناکی، روزهاي گردوغبار، رطوبت نسبی، از انرژي خورشیدي و پارامتر هاي موثر بر ساعات 

  و تلفیق نقشه هاي مزبور به روش وزنی، شهر هاي  GISارتفاع و بارش ساالنه در محیط

بهبهان، رامهرمز، باغ ملک و منطقه کوچکی از شوشتر را جهت احداث نیروگاه خورشیدي پیشنهاد داده 

ناسایی مناطق پرتابش ایران، با استفاده از آمار میزان ) با هدف ش1390اند. موسوي بایگی و اشرف (

ایستگاه همدیدي کشور، تعداد روزهاي با میزان ابرناکی صفر تا دوهشتم را به عنوان روزهاي  120ابرناکی 

پرتابش شمارش نموده و میانگین ماهانه، فصلی و ساالنه آن ها را محاسبه کرده اند. سپس با استفاده از 

همبستگی میان عرض جغرافیایی و ارتفاع را با میانگین فصلی و ساالنه ي تعداد روزهاي  SPSSنرم افزار 

اقدام به پهنه بندي مناطق پرتابش Splineداراي کمترین میزان ابرناکی، محاسبه و به روش درون یابی 

این نتیجه کشور کرده اند. آن ها عالوه بر یافتن مناطق پرتابش مربوط به هرماه و هر فصل از سال به 

درصد روزهاي سال داراي آسمان  55ایستگاه مورد مطالعه، در بیش از  120ایستگاه از  89رسیده اند که 

) اقدام به ارزیابی مدلی ساده و فیزیکی به نام مدل 1392صاف و آفتابی هستند. عرفانیان و بابایی حصار (

ر با استفاده از پارامترهاي اقلیمی ایستگاه هواشناسی کشو 10هیبرید در جهت تخمین تابش خورشیدي 



 

 

 
 

دما، رطوبت نسبی، فشار و ساعات آفتابی نموده اند. نتایج یافته هاي آن ها نشان می دهد که این مدل 

) 1392اردکانی و همکاران( جهت تخمین تابش خورشیدي ایستگاه هاي مورد مطالعه کارآیی باالیی دارد.

نمودند که  مین انرژي الکتریکی ساکنین روستاي کبوتر درهبررسی فنی و اقتصادي روشهاي تااقدام به 

تامین انرژي الکتریکی ساکنین این روستا از طریق احداث یک نیروگاه متمرکز و پایش از  نتایج نشان داد

بررسی و ارزیابی مالی )اقدام به 1392.عادلی  و نائینی(راه دور اطالعات آن روش مناسبتري می باشد

هاي  مشوقهاي تعرفه نمودند که نتایج نشان داد اده از انرژي خورشیدي در ایرانتولید برق با استف

  اشتراك بیشترین اثـرات را بـر بهبـود شـاخصهـاي مـالی طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

از خود نشان میدهند. میـزان مالیـات پرداختـی بنگـاه اقتـصادي نیـز در رتبـه بعـدي قـرار دارد و ارائـه 

دادن سهم آورده سرمایهگذار تـاثیر زیـادي در دیگـر شـاخص هـا  تسهیالت مالی نیز جز درکاهش

ان قیمت متصل به شبکه م فتوولتائیک ارزسیست) اقدام به بررسی 1392سلیمی و سیدي(.نخواهـد داشت

می توانددر کاهش چشمگیرهزینه ها B4دند که نتایج تحقیق نشان داداستفاده از اینورترسراسري نمو

 نیروگاهجی احذاث نی امکان سنمطالعات ف) اقدام به 1395تاثیر گذار باشد.محمدي و هوراند قدیم(

احمدآباد ورزقان نمودند که نتیجه تحقیق نشان داداین منطقه ستاي وبراي ر همستقل از شبک وولتائیکفت

) به ارزیابی شاخصهاي اقتصادي 1395امدي و همکاران(پتانسیل مناسبی براي طراحی این نیروگاه دارد.ح

ند که شهر اردبیل نمودکیلووات برمبناي نرخ خرید تضمینی در 200احداث نیروگاه فتوولتائیک به قدرت 

مگا وات ساعت انرژي الکتریکی تولید می شود  293نتیجه تحقیق نشان داد که بطور متوسط ساالنه

 وکامال توجیه اقتصادي دارد.
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Abstract: 

    Iran is high Potential to use solar energy .Ardabil province according  to its border 

position to export electric energy and climate variability and Government policies to 

encourage the use of clean and renewable energy a  favorable climate for investment in 

this field.  Carry out such studies often need access to long-term series of meteorological 

data, Since in most weather stations, weather for long-term access to data (particularly, 

daily data) is not possible.Weather generators can be used to extend the length of data 

series. These generators produce the synthetic weather data to be statistically similar to 

observed data. In this study, using the software meteonorm7.1.3 an application to build 

eqlima data and interpolated and climgen model for many cities and regions of the world 

and pvsyst5 a simulation software design solar energy production solar panels. To 

evaluate the potential of solar energy in five city in the provinces of Ardabil was the 

highest amount of electricity produced in the city khalkhal with 1564 kW / h and then 

Ardebil city with a 1523 kW / h Namin with 1512 kW /h, Meshkin shahr with 1407 kW/h 

and the lowest is in Pars-Abad to 1356 kW/h. According to the results of investment in 

this sector in the medium and long term is anticipated favorable results in the economic 

field 
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