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برآورد اثر پارامترهای هواشناسی با تأکید بر تغییرات رطوبت نسبی بر کاهش تابش
دریافتی سطح زمین به منظور ایجاد سایتهای خورشیدی
2

اماناله فتحنیا *1و سعید رجایی

 .1استادیار ،گروه جغرافیا ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیا ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران
(دریافت ،93/6/9 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
تخمین درست مقدار تابش خورشیدی نیازمند بهکارگیری پارامترهای مؤثر جوی و محیطی است .در پژوهش حاضر اثر پارامترهای
هواشناسی (طول روز ،جرم جو ،فشار هوا ،آب قابل بارش ،آلبدوی جو ،مقدار جذب در جو و مقدار جذب بهوسیلۀ ازن) بهخصوص
رطوبت نسبی و عوامل محیطی (ارتفاع ،طول و عرض جغرافیایی) بر کاهش تابش کل دریافتی در ایستگاههای بندرعباس و میناب
در دورۀ زمانی  ،2006-2009روزانه بررسی شد .همچنین اثر مقادیر مختلف رطوبت نسبی بر کاهش تابش در جو استاندارد برای
ماههای ژانویه و ژوالی محاسبه شد .نتایج نشان داد بیشترین مقدار تابش کل دریافتی برای ایستگاه میناب در ماه ژوئن و حدود
 14/48 MJ/m2dayو برای ایستگاه بندرعباس در ماه می و حدود  13/97 MJ/m2dayاست؛ احتماالً تفاوت در مقدار رطوبت
نسبی هوا دلیل اختالف یکماهۀ حداکثر تابش کل دریافتی است .به نظر میرسد در فصل زمستان ایستگاه میناب به دلیل رطوبت
نسبی بیشتر مقدار تابش کل دریافتی کمتری در مقایسه با ایستگاه بندرعباس دریافت میکند .در مجموع به نظر میرسد ایستگاه
میناب به دلیل تابش کل دریافتی بیشتر از بندرعباس ،توان بیشتری در تولید انرژی برای ایجاد سایت خورشیدی داشته باشد .مقادیر
تابش کل دریافتی در جو استاندارد از حداکثر  6/4 MJ/m2dayدر ماه ژانویه تا حداقل  5/6 MJ/m2dayو در ماه ژوالی از
حداکثر  18/4 MJ/m2dayتا حداقل  15/8 MJ/m2در دو ایستگاه تغییر میکند .بهطور کلی مقدار تابش کل دریافتی در حالت
واقعی با در نظر گرفتن اثر رطوبت نسبی ،حداقل 4 MJ/m2dayو حداکثر 16 MJ/m2dayاست.
واژههای کلیدی :بندرعباس ،میناب ،تابش خورشیدی ،رطوبت نسبی

 .1مقدمه
تخمین تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین کاربردهای

تابش کل دریافتی ،تنها ایستگاههای اندکی در سطح

زیادی در علوم معماری ،مهندسی انرژی ،کشاورزی و

جهان از این ابزار استفاده میکنند .بنابراین ،محاسبۀ تابش

هیدرولوژی دارد .برآورد صحیح مقدار تابش خورشیدی

خورشیدی به جای استفاده از وسایل هواشناسی کاری

از اصول اولیه و مهم طراحی شبکهها و برنامهریزی آبیاری

طبیعی به نظر میرسد (المورکس و هونتوریا2004 ،؛ چن

است .تابش خورشیدی عاملی بسیار مهم در معادالت

و همکاران .)2006 ،در نتیجه محققان امروزه برای تخمین

برآورد تبخیر -تعرق گیاه است و تخمین مناسب آن در

آن با استفاده از پارامترهای مؤثر اقلیمی و محیطی تالش

توسعۀ مدلهای شبیهسازی رشد گیاهان اهمیت زیادی

میکنند (بلچر و دگاتنو.)2007 ،

دارد (المورکس و هونتوریا .)2004 ،همچنین تابش

تابش خورشیدی از ایمنترین ،مؤثرترین و

خورشیدی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در توازن

اقتصادیترین منابع انرژی است که پتانسیل تبدیلشدن به

گرمایی سیستم جو-زمین است و اساس بیشتر مطالعات

منبع اصلی انرژی در آیندۀ نهچندان دور را دارد .برآورد

اقلیمی را شکل میدهد (ایزومون و مایر.)2002 ،

و تخمین اشتباه تابش دریافتی بزرگترین ریسک در

دقیقترین روش اندازهگیری تابش خورشیدی استفاده از

یک پروژۀ ایجاد سایت خورشیدی است .مجریان همواره

پیرانومتر است که استفاده از آن در همۀ کرۀ زمین به علت

نیازمند بررسی منبع تابش برای تعیین مکان مناسب سایت

نبود امکانات و هزینۀ زیاد ،اندک است .برای اندازهگیری

خورشیدی و در پی آن تولید انرژی برق هستند .استفادۀ

*نگارنده رابط:

E-mail: a_fathnia2007@yahoo.com
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بهینه از انرژی خورشیدی نیازمند مکانیابی دقیق سایت

خورشیدی در اختیار قرار میگیرد (مقدم و همکاران،

خورشیدی است (دینسر.)2000 ،

.)2011

مدل انگستروم در سال  1924بر اساس ارتباط بین

اگرچه پارامترهای هواشناسی زیادی مانند رطوبت

تابش دریافتی و ساعات آفتابی ارائه شد (انگستروم،

نسبی ،درصد ابرناکی ،دما و ساعات آفتابی بر مقدار تابش

 )1924و در سال  1940دوباره اصالح گردید (پرسکات،

کل دریافتی سطح زمین اثر میگذارند ،اما تحقیقات نشان

 .)1940بیشتر مدلها برای تخمین تابش خورشیدی در

داده است که ساعات آفتابی بیشترین تأثیر را بر تابش

زمان از ساعات آفتابی استفاده میکنند (چن و همکاران،

دریافتی دارد و این تأثیر در مدل رگرسیون خطی

2004؛ منگز و همکاران .)2006 ،برخی محققان از

انگستروم در روش فائو ـ نیمن ـ مانتیث ،ثابت شده است.

رطوبت نسبی و ساعات آفتابی (سورتمن و اوگانلد،

اطالع دقیق از شدت تابش کل دریافتی خورشید در یک

 )1967و برخی از رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی و دمای

مکان برای گسترش پروژههای خورشیدی و در بلندمدت

میانگین در محاسبات استفاده کردهاند (ردی.)1971 ،

برای برآورد تغییر کارایی سیستمهای خورشیدی

صباغ و همکاران ( )1976از معادلۀ تجربی با پارامترهای

ضروری است .چنین اطالعاتی در طراحی ،برآورد هزینه

ساعات آفتابی ،رطوبت نسبی ،دمای حداکثر ،عرض

و محاسبۀ بازدهی پروژه استفاده میشود .بهعالوه،

جغرافیایی و ارتفاع در جایی که نزدیک به سطح دریا

میانگین ماهانه اطالعات روزانه برای تخمین بلندمدت

باشد ،استفاده کردهاند .اثر رطوبت نسبی بر کارایی

کارایی سیستمهای خورشیدی مورد نیاز است .در مناطق

پنلهای خورشیدی در نیجریه نشان داد که با کاهش

بدون ابزار اندازهگیری ،معموالً به منظور مشخص کردن

رطوبت نسبی به کمتر از  69درصد ،مقدار ولتاژ افزایش

مقدار تابش خورشیدی با همبستگی مناسب از مدلهای

قابلتوجهی مییابد .همچنین مقدار ولتاژ در مقادیر

محاسباتی تجربی استفاده میشود (هتل و وایلیر.)1958 ،

رطوبت نسبی  70تا  74درصد نسبتاً ثابت باقی میماند (اتاه

سبزیپرور ( )2008با گنجاندن ارتفاع ،تعداد

و همکاران.)2012،

روزهای گردوغبار و وردایی فصلی مسافت زمین تا

ایران با وجود دارا بودن رتبۀ اول منابع گازی و رتبۀ

خورشید در مدلهای صباغ ،پالتریج و دانشیار ،تابش

سوم منابع نفتی جهان در آینده با محدودیت انرژی مواجه

خورشیدی را برای سطوح افقی در شهرهای مختلف

خواهد شد .بهرهبرداری از انرژیهای نو در سطح جهان

بیابانهای خشک مرکزی ایران محاسبه کرد و به این

رو به گسترش بوده که انرژی خورشیدی در درجۀ اول

نتیجه رسید که مدل اصالحشدۀ صباغ برآورد بهتری با

اهمیت قرار میگیرد .متوسط تابش دریافتی ایران حدود

خطای کمتر از  2درصد دارد .یزدانپناه و همکاران

 5300 Whm-2day-1است و این مقدار در مناطق مرکزی

( ،)1389برای برآورد تابش کلی خورشید بر سطح زمین

ایران  -با میانگین ساعات آفتابی بیش از  7/7ساعت-

در شهر اصفهان از مدل انگستروم استفاده کردند .نتایج

بیشتر نیز است .ایران با ظرفیت اسمی حدود  32گیگاوات

مطالعۀ آنها به دلیل ناکافیبودن تعداد پارامترهای اقلیمی

در توان تولید انرژی خورشیدی در میان کشورهای جهان

دقت باالیی نداشت .نتایج بررسی زاویۀ مناسب شیبهای

در ردۀ  21قرار دارد (کاظمی کارگر و همکاران.)2002 ،

مختلف با هدف نصب صفحات خورشیدی در شهر تهران

کشور ایران  240تا  250روز آفتابی در سال دارد و تقریباً

نشان میدهد که زاویۀ بهینه حدود  30درجه است؛ در

 45از مساحت آن دارای میانگین ساالنۀ تابش خورشیدی

صورت کاربردهای گرمایی در فصل سرد زاویۀ  55درجه

حدود  4/5تا  5/4کیلووات ساعت بر مترمربع است؛

و در فصل گرم زاویۀ  10درجه نسبت به سطح افق مناسب

بنابراین مجال گستردهای برای استفاده از انرژی

است (ثقفی و همکاران .)1389 ،معینی و همکاران
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برآورد اثر پارامترهای هواشناسی با تأکيد بر تغييرات رطوبت...

( )1389با محاسبۀ ضرایب ثابت اقلیمی و واردکردن آن

و همکاران ( )1988برای محاسبۀ مقدار تابش ،با نام مدل

در مدل بهینهشدۀ انگستروم ،تابش خورشیدی را برای 21

 MACاصالح کرد ،ولی نقص این مدل استفادهنکردن از

ایستگاه در ایران برآورد کردند ،اما اندکبودن تعداد

ساعات ابری و آفتابی در محاسبۀ مقدار تابش کل

پارامترهای اقلیمی در مدل رفع نشد .در این پژوهش اثر

دریافتی در سطح زمین بود.

پارامترهای اقلیمی و محیطی ،بهویژه رطوبت نسبی بر

برد و هولاستورم ( ،)1981معادلهای با توجه به اثر

کاهش تابش کل دریافتی سطح زمین در ایستگاههای

پارامترهای جوی ارائه دادند که به شرح زیر است

میناب و بندرعباس بررسی میشود.

(صفریپور و مهرابیان:)2011 ،
) H = (HB cos θ + HDF )/(1-rg rs

()2

 .2دادهها و روش مطالعه
در تحقیق حاضر ،از دادههای روزانۀ ایستگاههای
هواشناسی سینوپتیک بندرعباس و میناب در دورۀ زمانی
 2006 -2009برای برآورد تابش کل دریافتی و اثر مقدار
رطوبت نسبی بر کاهش تابش در حالت واقعی و استاندارد
استفاده شد .علت انتخاب این ایستگاهها ،ویژگیهای
مشابه از قبیل تفاوت کم در مقادیر ارتفاع (< 20متر) و
عرض جغرافیایی (< 4دقیقه) است (شکل  .)1شایان ذکر
است که تابش خورشیدی بهصورت روزانه با در نظر
گرفتن ویژگیهای مکانی (ارتفاع ،طول و عرض
جغرافیایی) و ویژگیهای اقلیمی (رطوبت ،دما ،فشار،
ساعات آفتابی ،ابرناکی ،ارتفاع خورشید ،آلبدوی جو،
جذب ذرات معلق ،آلبدوی زمین ،جرم جو ،جذب ازن و

معادلۀ  ، Hتابش کل روزانۀ دریافتی در سطح زمین
است .در این رابطه  rg ،θمعادل  0/2و  rsبه ترتیب زاویۀ
سمتالرأس خورشید بر اساس درجه ،آلبدوی سطح
زمین و آلبدوی جو و  HDFتابش پراکنده است .تابش
خورشیدی با سمتالرأسهای مختلف ،مسیرهای مختلفی
برای گذر از جو و رسیدن به سطح زمین طی میکند.
معیار معمول برای محاسبۀ طول مسیر طیشدۀ تابش در
جو استاندارد ( )mstبه اینگونه است (کاستن:)1966 ،
mst = [cosθ + 0.15(93.885-θ)-1.253 ]2

()3

 HBتابش مستقیم روزانه در سطح زمین (رابطۀ  )4است
که عبارت است از:
HΒ = Io (TO TR − a w )TM TA TUM TAA TR rs

()4

پخش ریلی) محاسبه شد.

در این معادله  Ioثابت خورشیدی است و مقدار آن

نخستین بار انگستروم میانگین روزانۀ شدت انرژی

 1366.1W/m−2تخمین زده میشود .مقادیر ،TR ،TO

خورشیدی برای روزهای ابری روی سطح افق را از معادلۀ

 ،TAA ،TUM ،TA ،TMبه ترتیب ضریب گذر ازن ،ضریب

زیر محاسبه کرد (انگستروم و پرسکات:)1940 ،

گذر تحت تأثیر پخش ریلی ،ضریب گذر گازهای جو

()1

𝑛

R s = 𝑎 + 𝑏( )R a
𝑁

 R sتابش کل دریافتی در سطح افق R a ،مقدار ثابت
تابش در خارج از جو b ،و  aضرایب اقلیمی n ،ساعات
آفتابی و  Nپتانسیل ساعات آفتابی در روز مورد مطالعه
است .در این مدل بسیاری از پارامترهای جوی مانند مقدار
رطوبت ،آلبدوی جو ،آلبدوی زمین ،جذب و پخش
ذرات جو ،اثر گازها و بخار آب جو ،ازن و  ...در نظر
گرفته نشده است .چنین پارامترهایی نقش اساسی در
مقدار تابش کل دریافتی دارند .این مدل را بعدها دیویس

بهجز بخار آب ،ضریب گذر جو متأثر از جذب و پخش
ذرات جو ،ضریب گذر جو متأثر از ذرات اکسیژن و
دیاکسید کربن و ضریب گذر جو تحت تأثیر جذب
ذرات هستند rs .آلبدوی جو و  awجذب بهوسیلۀ بخار
آب است که بر تابش مستقیم بیشترین اثر را دارد.
مقدار ضریب گذر ازن (  )TOاز معادلۀ ( )5محاسبه
میگردد:
()5

T0 = 1 − 0.161X0 (1 + 139.48 X0 )−0.3035 −
0.00271X0
1.0+0.0044X0 +0.0003X2
0
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در این معادله 𝑜𝑋 مقدار ازن تودۀ هواست و با معادلۀ زیر

(رابطۀ  )12نمایش میدهد (صفریپور و مهرابیان،

محاسبه میشود:

:)2011
𝑚𝑋0 = 0.3

()6

()12

IDF = (Io cosθ)0.79T0 TW TUM TAA [q(1 −
]

با افزایش بخار آب جو ،جذب و پخش تابش کل

1.02

TR ) + Ba (1 − TAS )]/[1 − m + m

که در آن TO ،قابلیت انتقال ( )Transmissivityبهوسیلۀ

دریافتی افزایش مییابد .برای محاسبۀ مقدار  awاز
معادلۀ زیر استفاده شد (رابطۀ :)7

ازن TW ،قابلیت انتقال بهوسیلۀ بخار آب TUM ،قابلیت

a w = 2.4959 m Uw [(1.0 +

انتقال بهوسیلۀ اکسیژن و دیاکسیدکربن TA ،قابلیت

79.03 m Uw )0.6824 + 6.385 m Uw ]−1

انتقال به علت جذب و پخش توسط ذرات TAA ،قابلیت

در این معادله  mجرم تودۀ هوا و  Uwآب قابل بارش در

انتقال به علت جذب توسط ذرات q ،ضریب ثابت معادل

نیمرخ عمودی است.

 TR ،0/65قابلیت انتقال به علت پخش ریلی Ba ،درصد

()7

یکی از ساختارهای جوی که بسیار بر مقدار انرژی

تابش پراکنده در سطح زمین تحت تأثیر ذرات معلق

تابشی رسیده به سطح زمین اثرگذار است ،مقدار رطوبت

سطحی (مقدار ثابت  )0/84و  TASنیز نسبت  TAبه

TAA

قابل بارش در جو است Uw .ضریب احتمالی مقدار آب

است .بعد از محاسبۀ مقدار تابش کل دریافتی با استفاده

قابل بارش است که بهصورت زیر محاسبه میشود

از مقادیر متوسط عناصر اقلیمی در ماههای ژانویه و
ژوالی ،مقدار تابش کل دریافتی در مقادیر مختلف

(الکنر:)1978 ،
)

()8

5416
)T(h

exp(26.23 −

)4.93u(h
)T(h

= Uw

بر اساس این فرمول )( u(hرطوبت جو) بین  0تا 1
متغیر است .آب قابل بارش  Uwبهصورت میلیمتر نمایش
داده میشود xw .مسیر گذر تابش از میان الیۀآب قابل
بارش (  )Uwاست که تابعی از جرم تودۀ هواست (رابطۀ
.)9
xw = mUw

()9

معادلۀ تابش شامل ( HBتابش مستقیم روزانه در سطح
زمین) و ( HDFتابش پراکندۀ روزانه در سطح زمین)
است .مقدار  HDFبر اساس رابطۀ ( )10محاسبه میشود:
()10

n

n

N

N

) HDF = IDF + K ∗ (1 − )(IB + IDF

رطوبت نسبی محاسبه شد.
به دلیل موجود نبودن دادههای همزمان ،دادههای
ثبتشدۀ ایستگاه تابشسنجی بندرعباس با مقادیر
محاسبهشده برای سال  2005در شکل  2مقایسه شده
است .شایان ذکر است که مقدار همبستگی در این سال
 0/645است .همچنان که مالحظه میشود در برخی
روزها مقدار برآوردی خیلی کمتر از مقدار واقعی است
که علت آن به استفاده از دادۀ روزهای ابری برمیگردد،
درحالیکه تابش غیرمستقیم در اینجا نقش بیشتری داشته
است.
 .3نتايج و بحث

 nتعداد ساعات آفتابیِ اندازهگیریشده در روز N ،تعداد

شهر بندرعباس در ساحل خلیجفارس متوسط رطوبت

ساعات آفتابیِ بالقوۀ نجومی در روز مطالعه که بر اساس

نسبی  62/42درصد و شهر میناب متوسط رطوبت نسبی

فصل و زاویۀ خورشید متغیر است و ∗  Kمقدار ثابت 0/32

 62/54درصد دارد .متوسط تابش کل ساالنۀ دریافتی

و  IDFتابش پراکنده برای آسمان صاف است .همچنین

شهر بندرعباس و میناب به ترتیب  9/06 MJ/m2dayو

 IBشار تابش در آسمان صاف (رابطۀ  )11بوده و عبارت

 9/57 MJ/m2dayاست .شهر بندرعباس بیشترین مقدار

است از:

تابش کل را در ماههای می و ژوئن با مقادیر

MJ/m2day

IB = 0.9662I0 (TM − a w )TA

 13/97-1و  13/73 MJ/m2dayدریافت میکند .به نظر

پارامتر  IDFتابش پراکنده را برای آسمان صاف

میرسد دلیل دریافت زیاد مقدار تابش در ماه می،

()11
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کمبودن رطوبت نسبی در مقایسه با ماههای گرم سال و

احتماالً افزایش رطوبت موجود در جو است .کمترین

در درجۀ دوم ارتفاع زیاد خورشید باشد .با فرارسیدن

مقدار تابش کل دریافتی بندرعباس مربوط به ماههای سرد

فصل تابستان مقدار تابش کاهش داشته که دلیل آن

است که ارتفاع کم خورشید علت اصلی است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مطالعاتی و وضعیت توپوگرافی محل.
جدول  .1میانگین تابش کل دریافتی ماهانه در ایستگاههای بندرعباس و میناب.
بندرعباس

میناب
تابش کل دریافتی

ماه

تابش کل دریافتی

ساعات

رطوبت نسبی

میانگین دما

()MJ/m2day

آفتابی

(درصد)

𝑪°

()MJ/m2day

5/3783

7/59

72/13

17/25

5/678

8/35

6/9913

8/41

66/77

21/91

6/9777

7/97

63/53

8/7933

7/87

64/09

23/75

8/6764

7/35

61/18

21/58

11/589

9/26

59/28

26/87

10/517

7/61

63/04

26/85

Apr

14/165

11/17

52/1

33/03

13/969

10/75

50/29

31/51

May

14/485

11/19

58/02

35/36

13/737

10/26

66/49

32/8

Jun

13/092

9/96

62/85

36/02

11/249

7/49

66/89

34/54

July

11/942

9/88

59/03

35/3

10/7

8/2

67/23

33/14

Aug

10/167

10/26

64/42

33/33

9/8314

9/51

60/96

32/14

Sep

7/7046

9/76

58/49

29/59

7/2896

9/04

68/53

29/28

Oct

5/7996

9/12

61/96

24/53

5/3667

7/65

62/25

23/55

Nov

4/8

7/46

71/37

19/93

4/7223

6/9

68/65

17/72

Dec

ساعات آفتابی

رطوبت نسبی

میانگین دما

(درصد)

𝑪°

50/05

17/02

Jan

18/54

Feb
Mar
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شکل .2

مقایسه دادۀ برآوردشده با دادۀ واقعی ایستگاه تابشسنجی بندرعباس در سال .2005

شهر میناب بیشترین مقدار تابش کل را در ماههای

درصد 5/678 MJ/m2day ،اما ایستگاه میناب با مقدار

می ،ژوئن و ژوالی با مقادیر ،14/16 MJ/m2day

رطوبت نسبی  72درصد 5/3783 MJ/m2day ،تابش کل

 14/48 MJ/m2dayو 13/1 MJ/m2dayدریافت میکند

دریافت میکند.

که نشان از نقش اساسی ارتفاع خورشید دارد .در این

با توجه به شکل  3در فصل گرم ،زمانی که خورشید

ایستگاه ماه ژوئن بیشترین تابش کل دریافتی را دارد که

به حداکثر ارتفاع میرسد ،بندرعباس در مقایسه با

با باالترین ارتفاع خورشید همزمان است .در میناب نیز

ایستگاه میناب مقدار تابش کمتری دریافت میکند و

کمترین تابش کل دریافتی در ماههای سرد سال به دلیل

منحنی تابش کل دریافتی این ایستگاه زیر منحنی میناب

کاهش ساعات آفتابی است .نکتۀ درخور توجه تابش کل

قرار میگیرد .هرچه به فصل سرد سال نزدیکتر میشویم

دریافتی نسبتاً کمتر فصل سرد میناب در مقایسه با

شرایط تغییر کرده و هر دو منحنی در راستای یکدیگر

بندرعباس است که علت آن میتواند رطوبت نسبی بیشتر

قرار میگیرند یا گاهی بندرعباس بیش از میناب تابش

ایستگاه میناب باشد .تابش کل دریافتی میناب در ماه

دریافت میکند .بر اساس شکل  3در سال  2009بیشترین

ژانویه  5/3 MJ/m2dayاست که در مقایسه با بندرعباس

تابش کل دریافتی میناب  ،15/21 MJ/m2dayدر روز 25

( )5/7 MJ/m2dayحدود  0/4 MJ/m2dayتابش کمتری

ژوئن بوده و در ایستگاه بندرعباس نیز بیشترین تابش کل

دریافت میکند (جدول .)1

دریافتی  ،14/53 MJ/m2dayدر روز  3ژوئن مشاهده

با توجه به جدول  1در ماه اکتبر اثر رطوبت نسبی

میشود.

مشخص است؛ بهطوریکه حدود  0/4 MJ/m2dayمقدار

همانگونه که اشاره شد رطوبت نسبی در ایستگاههای

تابش کل دریافتی میناب بیشتر از بندرعباس است که

با عرض جغرافیایی و ارتفاع یکسان ،نقشی اساسی در

دلیل آن اختالف حدود  10درصدی رطوبت نسبی دو

کاهش تابش کل دریافتی بازی میکند (شکلهای  4و

ایستگاه است .در ماههای ژانویه ،آوریل و آگوست نیز

 .)5در روزهای  22و  23ژانویه ،تابش مستقیم بندرعباس

اثر اختالف رطوبت نسبی در هر دو ایستگاه بر کاهش

افزایشی شدید به مقدار  7/3 MJ/m2dayداشته که در

مقدار تابش کل دریافتی آشکار است .برای مثال در ماه

مقایسه با روزهای قبل و بعد تغییری محسوس نشان

ژانویه ایستگاه بندرعباس با مقدار رطوبت نسبی 50

میدهد ،در همین حال رطوبت نسبی به  19و  29درصد

برآورد اثر پارامترهای هواشناسی با تأکيد بر تغييرات رطوبت...
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کاهش یافته و ( awجذب به وسیلۀ بخار آب) به 0/09

مانند  20و  29ماه می که رطوبت نسبی به  28و  46کاهش

رسیده است .مقدار آب قابل بارش در ستون عمودی جو

یافته ،موجب افزایش ناگهانی تابش مستقیم دریافتی شده

در روزهای  22و  23ژانویه به ترتیب  6و  7میلیمتر

است .در همین حال مقادیر  awبه ترتیب به  0/13و 0/143

کاهش داشته است که در مقایسه با روزهای قبل نزدیک

رسیده که کاهشی نسبی در مقایسه با روز قبل و بعد نشان

به  20میلیمتر کاهش نشان میدهد .چنین نوسانی مقدار

میدهد .کاهش حجم آب قابل بارش جو نیز به حدود 25

( xwمسیر گذر تابش از میان الیۀ آب قابل بارش جو) را

و  38میلیمتر در این روزها ،باعث کاهش کمتر جذب و

تحت تأثیر قرار داده و مقدار آن رقمی معادل با  9و 10

پخش پرتوهای گذری از میان ستون جو شده که با توجه

را نشان میدهد که این ضریب در مقایسه با روزهای قبل

به ارتفاع زیاد خورشید (در ماه می) تابش فراوانتری

حدود  10واحد کاهش داشته است ،این امر موجب

جذب شده است .در شهر میناب بیشترین تابش مستقیم

افزایش مقدار تابش کل دریافتی شده است .در همین

دریافتی در  29ژوئن مشاهده میشود که با وجود ثبات

MJ/m2day

نسبی دما ،رطوبت نسبی به  30درصد کاهش یافته و

 6/5و  6/9 MJ/m2dayبرآورد میشود .میانگین رطوبت

مقادیر  Uw ،awو  xwبه ترتیب ( 54 ،15/6میلیمتر) و 53

نسبی در روزهای مورد اشاره  79و  72درصد گزارش شد

بوده است که در مقایسه با روزهای قبل و بعد اندکی

که بر اساس معادالت مقدار  xwبه  0/14رسیده و آب

کاهش داشته است .چنین شرایطی باعث افزایش دریافت

قابل بارش در ستون عمودی جو در این روز نسبتاً زیاد

تابش مستقیم شده است .مقدار تابش کل دریافتی در روز

بوده و مقدار آن  22و در روز بعد  26میلیمتر بوده است

 29ژوئن  13/23 MJ/m2dayاست .در مجموع ،به نظر

که در مقایسه با روزهای قبل و بعد نوسان قابلتوجهی

میرسد شهر میناب به دلیل ثبات بیشتر رطوبت نسبی

نداشته است xw .نیز تقریباً ثابت مانده و رقمی معادل با

تابش یکنواختتری در مقایسه با بندرعباس دریافت

 32و  36را نشان میدهد .تا اوایل تابستان تابش کل

میکند ،ولی در شهر بندرعباس با توجه به نوسان شدید

دریافتی برای هر دو شهر حالت صعودی دارد ،ولی این

روزانۀ رطوبت نسبی ،تابش مستقیم نوسان بیشتری را نشان

افزایش همسان نبوده و برای بندرعباس در برخی روزها

میدهد.

روزها مقدار تابش دریافتی در شهر میناب

شکل  .3کل تابش دریافتی ایستگاهها در سال .2009
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شکل  .4رطوبت نسبی ایستگاههای مورد مطالعۀ سال .2009

آشکار است که تابش مستقیم دریافتی (شکل  )5در

رطوبت نسبی  10درصد تا حداقل  5/6 MJ/m2dayبا

فصل زمستان در ایستگاه میناب کمتر از بندرعباس است؛

رطوبت نسبی  90درصد و در ماه ژوالی از حداکثر

در اوایل فصل بهار در بندرعباس همسان با میناب است؛

 18/4 MJ/m2dayبا رطوبت نسبی  10درصد تا حداقل

در اواسط بهار در بندرعباس بیش از میناب است؛ در

 15/8 𝑀𝐽/𝑚2با رطوبت نسبی  90درصد در دو ایستگاه

اوایل فصل تابستان در میناب بیش از بندرعباس است و

متغیر است .حالت منحنی اثر مقدار رطوبت نسبی بر تابش

در فصل پاییز هر دو با هم برابرند .این قاعدۀ کلی از

کل دریافتی در تمام ایام سال مقعر است .این حالت بیانگر

کاهش یا افزایش رطوبت نسبی هر دو ایستگاه تبعیت

اثر بیشتر مقدار میانگین رطوبت نسبی بر کاهش تابش کل

میکند (شکل .)4

دریافتی در مقایسه با حالت کم یا زیاد آن است .همچنان

اثر مقادیر مختلف رطوبت نسبی از  10تا  90درصد

که در شکل  6مالحظه میشود ،ضریب همبستگی

روی تابش کل دریافتی در جو استاندارد (جدول  )2در

رطوبت نسبی با تابش کل دریافتی در جو استاندارد در

زمستان و تابستان با مقادیر فشار ،ساعات آفتابی و دمای

زمستان و تابستان برای هر دو ایستگاه بندرعباس و میناب

میانگین در شکل  6برای هر دو ایستگاه بندرعباس و

باالی  0/9است .در زمستان ضریب همبستگی حدود 0/1

میناب نشان داده شده است .بهطور کلی مقادیر تابش کل

در هر دو ایستگاه بیشتر از تابستان است که اثر بیشتر

دریافتی در ماه ژانویه از حداکثر  6/4 MJ/m2dayبا

رطوبت نسبی روی تابش کل را نشان میدهد.

شکل  .5مقدار تابش مستقیم دریافتی در سطح ایستگاههای مورد مطالعۀ سال .2009
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ارتباط رطوبت نسبی و تابش در ساعات مختلف

تابش کل دریافتی خیلی بیشتر از ساعات آفتابی کمتر

آفتابی برای دو ایستگاه میناب (شکل - 7الف) و

از  11ساعت است .شایان ذکر است که مقدار تابش

بندرعباس (شکل  -7ب) نشان میدهد که در ساعات

کل دریافتی در ساعات مختلف با در نظر گرفتن اثر

کمآفتاب ( 3/5 -9ساعت) و در بیش از  11ساعت

رطوبت نسبی حداقل  4 MJ/m2dayو حداکثر

آفتاب در روز ،اثر مقدار رطوبت نسبی بر کاهش

 16 MJ/m2dayاست .در مجموع در ایستگاه بندرعباس

تابش کل دریافتی مشخص است .در روزهای بیش

نقش رطوبت نسبی در کاهش تابش کل بیش از ایستگاه

از  11ساعت آفتابی ،با کاهش رطوبت نسبی مقدار

میناب است.

جدول  .2مقادیر استاندارد ساعات آفتابی ،فشار و دمای میانگین در ماههای ژانویه و ژوالی.
ماه

میناب

بندرعباس
ساعات آفتابی

فشار (میلیبار)

دمای میانگین 𝑪°

ساعات آفتابی

فشار (میلیبار)

دمای میانگین 𝑪°

ژانویه

10/34

1013

18/5

10/34

1013

17/7

ژوالی

13/6

1013

33

13/6

1013

34/5

شکل  .6برآورد تابش خورشیدی؛ (الف) ماه ژانویۀ ایستگاه میناب( ،ب) ماه ژوالی ایستگاه میناب( ،ج) ماه ژانویۀ ایستگاه بندرعباس و (د) ماه ژوالی ایستگاه
بندرعباس.

(الف)

(ب)

شکل  .7اثر ساعات آفتابی ،رطوبت نسبی و مقدار تابش دریافتی؛ (الف) ایستگاه میناب و (ب) ایستگاه بندرعباس.
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 .4نتيجهگيری

دریافتی در حالت میانگین بیشتر از حالت کم یا زیاد آن

تابش خورشیدی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در

است .مقدار تابش کل دریافتی در ساعات مختلف با در

توازن حرارتی سیستم جو -زمین است و اساس بیشتر

نظر گرفتن اثر رطوبت نسبی حداقل  4 MJ/m2dayو

مطالعات اقلیمی را شکل میدهد .عوامل بسیاری در مقدار

حداکثر  16 MJ/m2dayاست .با توجه به مقادیر

تابش کل دریافتی سطح زمین مؤثرند که بعضی ماهیت

محاسبهشدۀ تابش به نظر میرسد ایستگاه میناب به دلیل

اقلیمی و برخی دیگر ماهیت محیطی دارند .در مطالعۀ

تابش دریافتی بیشتر در مقایسه با بندرعباس ،توان بیشتری

حاضر اثر پارامترهای اقلیمی بهخصوص رطوبت نسبی بر

در تولید انرژی برای ایجاد سایت خورشیدی داشته باشد.

کاهش تابش کل دریافتی در ایستگاههای بندرعباس و

در پایان شایان ذکر است با توجه به اینکه تأثیر رطوبت

میناب در طول سال بررسی شد .سپس اثر مقادیر مختلف

نسبی و آب قابل بارش بر پرتو تابش به طول موج بستگی

رطوبت نسبی بر کاهش تابش در اتمسفر استاندارد برای

دارد ،نمیتوان با قطعیت گفت که تغییرات تابش

ماههای ژانویه و ژوالی محاسبه شد .نتایج پژوهش نشان

خورشیدی ناشی از مقدار رطوبت است و بهتر است در

داد ،بیشترین مقدار تابش کل دریافتی در ایستگاه میناب

پژوهشهای بعدی طیفهای جذبی بخار آب را نیز مورد

مربوط به ماه ژوئن با مقدار  14/48 MJ/m2dayو برای

توجه قرار دهند.

ایستگاه بندرعباس مربوط به ماه می با مقدار MJ/m2day

 13/97است؛ علت فاصلۀ یکماهۀ بیشترین مقدار تابش
دو ایستگاه ،اختالف در مقدار رطوبت نسبی هواست .به
نظر میرسد مقدار تابش کل دریافتی فصل زمستان به
دلیل رطوبت نسبی بیشتر در ایستگاه میناب کمتر از
ایستگاه بندرعباس است .بررسی اثر رطوبت نسبی در
اتمسفر استاندارد نشان داد ،مقادیر تابش کل دریافتی در
ماه ژانویه از حداکثر  6/4 MJ/m2dayبا رطوبت نسبی 10
درصد تا حداقل  5/6 MJ/m2dayبا رطوبت نسبی 90
درصد و در ماه ژوالی از حداکثر  18/4 MJ/m2dayبا
رطوبت نسبی  10درصد تا حداقل  15/8 MJ/m2dayبا
رطوبت نسبی  90درصد در دو ایستگاه تغییر میکند.
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