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بررسی میزان تأثیر آاليندههای جوی بر کارايی رابطه آنگستروم -پرسکات در برآورد تابش خورشید (مطالعه
موردی :کرج)
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 .۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،هواشناسی کشاورزی ،گروه مهندسی آبياری و آبادانی ،پرديس کشاورزی و منابع طبيعی
دانشگاه تهران ،کرج
 .۲استاديار ،گروه مهندسی آبياری و آبادانی ،پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاريخ دريافت – ۱396/۲/۲7 :تاريخ بازنگری – ۱396/4/۱0 :تاريخ تصويب)۱396/4/۱۱ :

چکیده
با توجه به اهميت آگاهی از مقادير تابش خورشيدی و همچنين تراکم اندک ايستگاههای تابشسنجی ،ارائه مدلهای
برآورد تابش بر پايه ساير متغيرهای هواشناسی موجود موردنياز مبرم میباشد .معادله تجربی آنگستروم – پرسکات که
فرم کلی آن براساس دادههای ساعات آفتابی است بهطور گسترده برای برآورد تابش خورشيدی مورد استفاده قرار
می گيرد .تاکنون مطالعات بسياری در خصوص واسنجی ضرايب اين رابطه برمبنای متغيرهای هواشناسی خاص هر منطقه
صورت گرفتهاست؛ اما آنچه تاکنون در کشور ايران به آن پرداخته نشده است بررسی تأثير آلودگی هوا بهعنوان عامل
کاهنده تابش دريافتی است .در اين مطالعه با استفاده از دادههای روزانه تابشسنجی ايستگاه کرج در دوره سهساله
 ۲0۱4-۲0۱6واسنجی ضرايب رابطه آنگستروم-پرسکات با درنظرگرفتن متغير شاخص آلودگی هوا در قالب مدلهای
خطی ،نمايی و لگاريتمی انجام پذيرفت .نتايج حاصل از تحليلهای آماری نشان داد که مدلهای اصالحی با ساختار
لگاريتمی با ضريب تبيين ( )0/۵9۱۱دارای عملکرد بهتری نسبت به معادله کلی آنگستروم_ پرسکات در برآورد تابش
خورشيدی روزانه میباشند.
واژههای کلیدی :مدل برآورد تابش کل خورشيد ،شاخص کيفيت هوا ،مقياس زمانی روزانه ،ايستگاه کرج ،ايران
*

مقدمه

خورشيد منبع اوليه تأمين انرژی برای کليه فرايندهای فيزيکی و
شيميايی در روی زمين است به همين دليل برای تداوم زندگی
در درجه اول اهميت قرار دارد .استفاده از فنآوری انرژی
خورشيدی که جز منابع انرژی پاک و تجديد پذير است ،در
آينده ضروری است .تابش خورشيدی همچنين روی فرايندهای
آب و هوايی که مشخصکننده محيط پيرامون ما میباشد،
تأثيرگذار است.
درواقع توليدات کشاورزی نوعی بهرهبرداری از انرژی
خورشيدی می باشند .تابش از لحاظ شدت و مدت برای رشد و
فتوسنتز گياه ضروری است ( Roodari and Zand-Parsa,
 .)2013برآورد تابش خورشيدی رسيده به سطح زمين
کاربردهای زيادی در علوم معماری ،مهندسی انرژی ،کشاورزی و
هيدرولوژی دارد .بهعنوان مثال برآورد درست مقدار تابش
خورشيدی از اصول مهم و اصلی طراحی شبکهها و برنامهريزی
آبياری است .همچنين تابش خورشيدی عامل بسيار مهمی در
* نويسنده مسئول zagha@ut.ac.ir :

معادالت برآورد تبخير _ تعرق گياه میباشد و تخمين مناسب
آن در توسعه مدلهای شبيهسازی رشد گياهان اهميت زيادی
دارد ).(Almorox et al, 2004
دسترسی به دادههای تابش خورشيد برای ارزيابی
پتانسيل بهرهبرداری از انرژی خورشيدی در هر محل ضروری
است .در کنار روشهای مبتنی بر مقادير اندازهگيری شده تابش،
روشهای تجربی متعددی نيز بر مبنای مقادير اندازهگيری شده
عوامل هواشناسی ارائه شدهاند .اين روشها از اهميت بااليی
برخوردارند چراکه به علت محدوديتهای فنی ،مالی و حتی
سازمانی ،دادههای تابش در ايستگاههای اندکی اندازهگيری
میشوند و حتی در بيشتر مناطق امکان دسترسی به اين دادهها
وجود ندارد و اين امر بهصورت جدی مانع از پيشرفت تحقيقاتی
میشود که به تابش خورشيد بهعنوان ورودی نياز دارند
).(Muneer et al, 2007; Yorukoglu et al, 2006
در سالهای اخير تالش برای دستيابی به روشی فراگير
بهمنظور برآورد تابش بهصورت تابعی از متغيرهای رايج
هواشناسی ،زمينهساز تحقيقات گسترده درزمينة تابش بوده
است .به همين منظور روشهای مختلف شبيهسازی و برآورد
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تابش خورشيد ارائه و مورد استفاده قرار گرفتهاند .ازجمله
روشهای شبيهسازی میتوان استفاده از دادههای سنجشازدور،
روشهای درونيابی مکانی و روابط همبستگی بين تابش ورودی
خورشيد و ساير متغيرهای هواشناسی را نام برد .متغيرهای
هواشناسی که در روابط مختلف استفاده میشوند شامل :ساعات
آفتابی ،دمای هوا ،ابری بودن ،بارندگی ،رطوبت نسبی ،ترکيب،
غلظت و اندازه ذرات موجود در جو و آب قابل بارش میباشند.
اين متغيرها بهتنهايی يا همراه با هم در روابط مختلف به کار
گرفته میشوند ( .)Kamali and Moradi, 2004با مروری
اجمالی بر ضرايب مختلف رابطه آنگستروم -پرسکات که در
مناطق مختلف جهان و با سری دادههای مختلف بهدستآمده
است ،مشاهده میشود که ضرايب اين رابطه دارای تغييرپذيری
بااليی است.
يکی از فرضياتی که آنگستروم در رابطه خود به کار
گرفت ،ثابت بودن ضرايب رابطه با زمان بود به اين معنی که با
وقوع طول مدت تابش يکسان در روزهای مشابه در سالهای
مختلف و در يک محل ،اين ضرايب ثابت میباشند ،درحالیکه
ضرايب رابطه آنگستروم -پرسکات به تغييرات طول مدت تابش
خورشيد در فواصل زمانی معين بستگی دارند .با توجه به اينکه
طول مدت تابش خورشيد به علت تبعيت از عواملی همچون
وجود ابر در آسمان و مقدار آن در اصل دارای تغييرات تصادفی
است ،بهتبع آن ضرايب مدل نيز با زمان و با تغيير شرايط
محيطی موجود تغيير میکند و ثابت نيستند ( Badescu,
 .)2008بهطورکلی میتوان گفت عواملی همچون عرض
جغرافيايی ،ارتفاع ايستگاه از سطح دريا ،ارتفاع متوسط خورشيد،
مقدار بخارآب در جو و تجمع آلودگیها در جو میتوانند بر
ضرايب رابطه تأثير بگذارند.
نظر به اهميت مقادير تابش خالص خورشيدی در روابط
مورداستفاده برای برآورد تبخير -تعرق و نياز آبی گياهان و
کاربردهای ديگر تابش خورشيدی در زمينههای مختلف
معماری ،صنعت و غيره الزم است مقادير ضرايب رابطه در هر
منطقه برای شرايط آن منطقه واسنجی و متناسب با شرايط
حاکم بر آن ناحيه تعيين گردند .تاکنون مطالعات بسياری در
خصوص واسنجی ضرايب اين رابطه برمبنای متغيرهای
هواشناسی خاص هر منطقه صورت گرفته است که از آنجمله
میتوان به ارائه تابع اصالحشده معادله آنگستروم_ پرسکات (فرم
درجه دوم ،درجه سوم ،لگاريتمی و نمايی) ( Almorox et al,
 )2004; Katiyar et al, 2010و يا درنظرگرفتن تأثير ساير
متغيرهای هواشناسی و عوامل جغرافيايی (طول جغرافيايی،
جغرافيايی ،ارتفاع ،پوشش ابری ،دما ،بارندگی و رطوبت نسبی)

در ساختار رابطه ().Jin et al, 2005; Muneer and Gul, 2000
اشاره کرد اما آنچه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است در
نظر گرفتن تأثير آلودگی هوا بهعنوان عامل کاهنده تابش
دريافتی است.
عوامل ديگر نظير ذرات معلق موجود در جو يا آلودگی جو
میتوانند تابش رسيده به سطح زمين را تحت تأثير قرار دهند.
( .)Zhao et al, 2013ذرات معلق موجود در جو میتوانند بهطور
مستقيم از طريق پراکنش و جذب تابش خورشيدی باعث
کاهش تابش رسيده به سطح شوند و يا بهطور غيرمستقيم
بهعنوان هسته تراکم عمل کرده که موجب افزايش بازتاب از
طريق ابر میشوند .بر اين اساس  ، (2013) Zhao et alبا استفاده
از اطالعات اقليمی ايستگاههای شبکه تابش سنجی و دادههای
آلودگی هوای چين برمبنای رابطه آنگستروم-پرسکات به اين
نتيجه رسيدند که از بين مدلهای خطی ،نمايی و لگاريتمی
مدلهای لگاريتمی بهترين عملکرد را در برآورد تابش خورشيد
دارند.
همچنين در تحقيقی ديگر در چين بر اساس دادههای
پوشش ابری آسمان ،سرعت باد ،بارندگی ،اثرات آلودگی هوا بر
ساعات آفتابی را مورد بررسی قرار دادند و نتيجه گرفتند که
آلودگی هوا میتواند باعث کاهش ساعات آفتابی در مناطق
مختلف چين گردد (.)Wang et al, 2012
 (2017) Yao et alبا استفاده از دادههای  ۵۵ساله تابش
خورشيدی روزانه برای ايجاد مدلهای محاسبه تابش پراکنده
روزانه با استفاده از دادههای آلودگی هوا يک روش جديد برای
برآورد تابش پراکنده ارائه دادند و نشان دادند که مدلهای
اصالحی بر اساس شاخص آلودگی هوا نسبت به مدلهای
معمولی عملکرد بهتری دارند.
همچنين  ،(2015) Vakili et alبرای مدلسازی ميزان
جذب تابش خورشيدی روزانه با استفاده از روش شبکه عصبی
در تهران ،از اطالعاتی نظير دمای ماکزيمم روزانه ،دمای مينيمم
روزانه ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و ذرات معلق موجود در جو
) ،(PM10بهعنوان ورودی شبکه عصبی و تابش خورشيدی روزانه
بهعنوان خروجی و دادههای يکساله اندازهگيری شده تابش
خورشيدی روزانه استفاده کردند .مقايسه نتايج نشان داد که
تابش مدلسازی شده با استفاده از شبکه عصبی با ضريب
همبستگی  0/99۲دقت قابلتوجهی در برآورد تابش خورشيدی
روزانه دارد.
با توجه به اينکه کشور ايران يکی از کشورهايی است که
بهاندازه کافی از تابش خورشيدی بهرهمند است ،در حال حاضر
تنها  ۲۵ايستگاه تابش سنجی در ايران وجود دارد (بهطور

کمالی و آقاشريعتمداری :بررسی میزان تاثیر آاليندههای جوی بر کارايی1055 ...

متوسط يک ايستگاه در هر  6۵9۲0کيلومترمربع) که در تمامی
آنها تابش کل خورشيدی ( ۱)TSRو همچنين در برخی از آنها
ساير مؤلفههای تابش مانند تابش پراکنده ( ۲)DSRو تابش
بازتابشده ( 3)RSRاندازهگيری میشود .ازآنجاکه اين دادهها
تنها در معدودی از ايستگاههای هواشناسی ثبت میشوند ،يافتن
روابطی بين اين مقادير و ساير متغيرهای هواشناسی برای
شبيه سازی و برآورد مقادير تابش در نقاط فاقد ايستگاه مفيد
خواهد بود (.)Aghashariatmadary, 2011
با توجه به تراکم اندک ايستگاههای تابشسنجی ايران،
تدوين و گسترش مدلهای برآورد تابش بر پايه ساير متغيرهای
هواشناسی موجود موردنياز مبرم میباشد .بر اين اساس ،هدف
اصلی از انجام اين مطالعه دستيابی به روابطی است که بر مبنای
آنها بتوان با استفاده از دادههای هواشناسی موجود به برآورد
مقادير تابش دريافتی از خورشيد بر سطوح افقی در هر نقطه
موردنظر از کشور پرداخت؛ اما عوامل مختلفی ازجمله آالينده
های موجود در جو میتوانند تابش رسيده به سطح زمين را
تحت تأثير قرار دهند ،هدف از اين مطالعه ،بررسی ميزان تأثير
آاليندههای جوی بر روابط برآورد تابش خورشيد و توسعه مدل
های مختلف (مدلهای خطی ،نمايی و لگاريتمی) برآورد تابش
خورشيدی بر اساس معادله آنگستروم -پرسکات با استفاده از
دادههای ساعات آفتابی روزانه و دادههای آلودگی هوای روزانه
است .در اين مطالعه روشی جديد بر اساس دادههای شاخص
آلودگی هوا برای اصالح و بهبود ضرايب معادله آنگستروم -
پرسکات معرفی شده است.

مواد و روشها

شاخص آلودگی هوا ) (API4است .در نخستين گام کنترل
کيفيت دادهها انجام شد .از بين دادههای مورداستفاده متغيرهای
مربوط به تابش (تابش کل و تعداد ساعات آفتابی) دارای موارد
نقص آماری بودند .بنابراين ،با توجه به هدف مطالعه که برآورد
تابش کل دريافتی از خورشيد بر رويه افقی در سطح زمين است،
کنترل کيفيت آمار تابش با دقت باال انجام گرفت .فرآيند کنترل
کيفيت آمار تابش ايستگاه برمبنای الگوريتم کنترل کيفيت
( )Moradi, 2009اجرا شد .حدود و مرزهای استاندارد اين
الگوريتم به شرح زير میباشد:
سطح يک -مقايسه تابش کل روزانه با تابش فراجو

در اين مرحله تابش کل روزانه خورشيــد ( )Rsبا تابش روزانه
دريافتی به سطحی افقی در باالی جـو ( )R0مقايسه شد .مقادير
 R0برای اين ايستگاه با توجه به روابط نجومی موجود و برای
هر روز سال محاسبه شد و مقادير  Rsنيز همان اندازه
گيریهای روزانه میباشد.

0.03R0  Rs  R0

(رابطه )۱

سطح دو -مقايسه تابش کل روزانه با تابش کل دريافتی در
شرايط آسمان صاف

Rs  1.1Rcs

(رابطه )۲
با اجرای مراحل اول و دوم اين الگوريتم خطکشی برای
کنترل کيفيت دادهها بهدست میآيد که در شکل ( )۱میتوان
آن را مشاهده نمود .ناحيه زردرنگ در اين نمودار منطقهای است
که دادههای قابلپذيرش در آزمونهای سطح يک و دو در آن
قرار میگيرند.
رابطه آنگستروم -پرسکات

دادههای مورداستفاده

ايستگاه هواشناسی سينوپتيک کرج با عرض جغرافيايی 3۵
درجه و  48دقيقه شمالی و طول جغرافيايی  ۵0درجه و ۵7
دقيقه شرقی و ارتفاع  ۱۲9۲/9متر ارتفاع در شهر کرج واقع در
استان البرز است .در اين بررسی ابتدا دادههای تابش خورشيدی
روزانه و ساعات آفتابی روزانه ايستگاه هواشناسی کرج از سازمان
هواشناسی و دادههای روزانه آلودگی هوا از مرکز پايش
محيطزيست کرج در دوره آماری سهساله ()۲0۱4-۲0۱6
دريافت شد و بانک اطالعاتی به تفکيک سال تشکيل گرديد .اين
بانک شامل دادههای تابش کل خورشيدی (  ،) Rsتابش دريافتی
بر رويه افقی در باالی جو (  ،) R0کسر ساعات آفتابی (

n
N

)و

1. Total Solar Radiation
2. Diffuse Solar Radiation
3. Reflected Solar Radiation

يکی از مهمترين و رايجترين روابط تجربی موجود درزمينهٔ
برآورد تابش خورشيدی بر سطح افقی رابطه آنگستروم است.
مدل آنگستروم ( )Angstrom, 1924بر پايه ضرايب تجربی a ,b
استوار است و در گروه روابط يک متغيره برآورد تابش قرار دارد.
رابطه آنگستروم-پرسکات رابطه خطی سادهای است که ميزان
تابش خورشيد بر يک سطح افقی را از روی نسبت آن به مقدار
تابش در يک روز صاف و بدون ابر با آسمان شفاف بيان میکند.
آنگستروم در رابطه پيشنهادی خود کسر تابش (  ) R sرا تابعی
R0

خطی از کسر ساعت آفتابی (  ) nمعرفی میکند.
N

(رابطه )3

) R s  a  b( n
N
R0

4. Air Pollution Index
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واسنجی مقادير  a  0/۲۵و  b  0/۵بکار برده میشود.
بررسیهای مقدماتی نشان داده است که در ايستگاههای ايران
 aبين  0/۲۱در يزد تا  0/39در کرمانشاه و  bبين  0/34در
زنجان تا  0/6۲در تبريز تغيير میکند ( Khalili and Rezai
.)Sadr,1997
شاخص آلودگی هوا ))Air Pollution Index

شکل  -1حدود پذيرش دادهها در آزمونهای سطح يک و دو با توجه به
حدود پذيرش تعیینشده برای دادههای تابش ،فرآيند کنترل کیفیت آمار
ايستگاه به تفکیک سال صورت گرفت.

در اين رابطه  Rsتابش کلی دريافتی از خورشيد بر رويه
افقی در سطح زمين R0 ،تابش کلی دريافتی از خورشيد بر
رويه افقی در باالی جو زمين a ،و  bضرايب رگرسيون n ،ساعات
آفتابی حقيقی و  Nساعات آفتابی نظری است.
(رابطه )4
])G sc d r [ s sin( ) sin( )  cos( ) cos( ) sin( s



2
) d r  1  0.033 cos( 365 J

(رابطه )۵

])  s  arccos[  tan( ) tan(
2
[  0.409 sin
]J  1.39

(رابطه )6
(رابطه )7

365

s

(رابطه )8
که در آن

24 * 60

R0 

G sc

24



N

ثابت خورشيدی ،که مقدار آن برابر است با

( 0/08۲مگاژول بر مترمربع بر روز) ، d r ،فاصله نسبی زمين_
خورشيد ،  s ،زاويه ساعتی خورشيد  ،زاويه ميل خورشيد،
 عرض جغرافيايی برحسب راديان و  Jشماره روز ژوليوسی
است.
در شرايط عدم دسترسی به دادههای تابش و صورت نگرفتن

شاخص آلودگی هوا ،شاخصی جهت گزارش روزانه کيفيت هوا
است .اين شاخص بهمنظور آگاهی از درجه کيفيت هوا (پاک
بودن يا آلوده بودن) و چگونگی اثرات سالمتی مرتبط با آن ارائه
شده است .بهعبارتديگر  APIبه اثرات سالمتی ناشی از مواجهه
با هوای آلوده آگاه میسازد .شاخص آلودگی هوا برای پنج
آالينده اصلی هوا يعنی ذرات معلق ،دیاکسيد نيتروژن ،ازن
سطح زمين ،منوکسيد کربن و دیاکسيد گوگرد محاسبه می
شود ( Tehran University of Sciences Institute for
Environmental Research Air Pollution Research Center,
 .)2011مراحل محاسبه شاخص آلودگی هوا به اين صورت است:

الف) سنجش غلظت آاليندههای اصلی هوا در هر ايستگاه ،ب)
تبديل غلظت هر آالينده به  ،APIطبق رابطه ( ،)9ج) انتخاب
باالترين مقدار  APIبهعنوان  APIآن ايستگاه .همچنين برای
محاسبه شاخص آلودگی هوا از رابطه زير استفاده میشود:
I Hi  I Lo
API 
(C o  BP Lo)  I
Lo
BP Hi  BP Lo

(رابطه )9

که  Iمقدار  APIمنطبق با  I ، BP Hiمقدار
منطبق با  ، BP Hi ، BP Loنقطه شکستی که بزرگتر يا مساوی
Hi

p

p

API

Lo

 ، BP Lo ، Cنقطه شکستی که کوچکتر يا مساوی  Cاست،
 Cغلظت اندازهگيری شد (گِرد شده( برای آالينده  Pاست.
p

همچنين برای به دست آوردن نقاط شکست از جدول ()۱
استفاده میشود ( Tehran University of Sciences Institute
for Environmental Research Air Pollution Research
.)Center, 2011

جدول  -1طبقات غلظت آاليندهها جهت محاسبه شاخص استاندارد آلودگی هوا ()USEPA, 1998

توصيفکننده
خوب
متوسط
غيربهداشتی برای گروههای حساس
غيربهداشتی
خيلی غيربهداشتی
خطرناک
بسيار خطرناک

PSI

(NO2 )PPM

(SO )PPM

)CO(PPM

3
( PM )μg/m

(O )PPM

0-۵0
۵۱-۱00
۱0۱-۱۵0
۱۵۱-۲00
۲0۱-300
30۱-400
40۱-۵00

0/6۵-۱/۲4
۱/۲۵-۱/64
۱/6۵-۲/04

0/000-0/034
0/03۵-0/۱44
0/۱4۵-0/۲۲4
0/۲۲۵-0/304
0/30۵-0/604
0/604-0/804
0/80۵-۱/004

0/0-4/4
4/۵-9/4
9/۵-۱۵/4
۱۲/۵-۱۵/4
۱۵/۵-30/4
30/۵-40/4
40/۵-۵0/4

0-۵4
۵۵-۱۵4
۱۵۵-۲۵4
۲۵۵-3۵4
3۵۵-4۲4
4۲۵-۵04
۵0۵-604

0/۱۲۵-0/۱64
0/۱6۵-0/۲04
0/۲0۵-0/404
0/40۵-0/۵04
0/۵0۵-0/604

2
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3
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روشهای اعتبار سنجی مدلهای برآورد تابش خورشید

علیرغم اينکه مقادير حقيقی متغير مورداندازهگيری و درنتيجه
مقدار حقيقی خطا را نمیتوان تعيين نمود اما بررسیها نشان
داده است که خطاهای تصادفی از قوانين آماری تبعيت میکنند
(.)Crandall and Seabloom, 1970
خطاهای سيستماتيک و تصادفی جزء الينفک
اندازهگيریها بوده و در دادههای اندازهگيری شده پنهان
میباشند .اين خطاها را میتوان با روشهای مختلف تعيين و
آشکار نمود.
اما امکان حذف کامل آنها وجود ندارد (.)BIPM,1995
برای تعيين ميزان کارايی مدلها و مقايسه آنها با يکديگر
معموالً از سنجههای آماری متعددی استفاده میشود .رايجترين
سنجههای آماری معرف کارايی مدل ميانگين درصد خطا
( ،۱)MPEجذر انحراف ميانگين مربعات خطا از ميانگين
دادههای اندازهگيری شده ( ،۲)RMSEميانگين خطای اريبی
( ،3)MBEميانگين خطای مطلق انحرافات ( 4)MABEو معادله
نش -ساتکليف ( ۵)NSEهستند که اين شاخصهای آماری
بهصورت زير محاسبه میشوند (:)Zhao et al, 2013
(رابطه )۱0
(رابطه )۱۱
(رابطه )۱۲
(رابطه )۱3

(رابطه )۱4
(رابطه )۱۵

1 m
)  (obsi  modi
mi 1

2
m
)  (obs  mod
i
i
i 1
m

مدل آنگستروم -پرسکات تابش کل روزانه خورشيد را با استفاده

MBE 

MABE 

آنگستروم -پرسکات تنها از يک متغير هواشناسی يعنی تعداد
ساعات آفتابی برای برآورد تابش استفاده میشود و مقادير  aو
 bبهعنوان ضرايب رگرسيون درنظر گرفته میشوند ،اما
متغيرهای بسياری میتوانند بر ميزان و شدت تابش خورشيد
تأثير بگذارند .عالوه بر اين ،رابطه متقابل مورداستفاده در اين
تحقيق شامل تابش خورشيدی روزانه ،متغيرها با يکديگر نيز
بهخودیخود است و برآورد تابش را دشوار میسازد
(.)Aghashariatmadary, 2011
دادههای مورداستفاده در اين تحقيق شامل تابش
خورشيدی روزانه ،ساعات آفتابی و دادههای آلودگی هوای روزانه
در دوره آماری سهساله ( )۲0۱4-۲0۱6میباشند .در گام اول
کيفيت دادههای تابش مورد بررسی قرار گرفت و پس از کنترل
کيفيت دادهها درنهايت  383روز داده برای انجام تجزيهوتحليل
انتخاب شدند .ازآنجاکه هدف از اين تحقيق جستجوی روابطی
برای برآورد تابش دريافتی بر رويه افقی در سطح زمين با
استفاده از متغيرهای هواشناسی و با تأکيد بر بررسی نقش

MAPE 

REME 

2
m
)  (obs  mod
i
i
NSE  1  i 1
2
m

 (obs i 
)
obs i
i 1

که  obsiتابش خورشيدی روزانه اندازهگيری شده در زمان ،i
 modتابش خورشيدی محاسباتی در زمان   ،iمتوسط
i

نتايج و بحث
n
از کسر ساعات آفتابی ( ) برآورد میکند .در روش خطی
N

1 m
)  ( obs i  mod i
m i 1
1 m obsi  modi
MPE 
)
( 
mi 1
obsi

1 m obsi  modi
)
(
m i 1
obsi

زمانی است.
مقدار خطا در هريک از سنجههای فوق با واحد متغير
مورداندازهگيری بيان میشود .با تقسيم مقادير حاصل از هريک
از اين روابط ،سنجه موردبررسی برحسب درصد بيان میشود.
 RMSEاطالعاتی را درباره کارايی کوتاهمدت مدل از طريق
مقايسه جمله به جمله تفاضل مقادير برآوردشده و
اندازهگيریشده میدهد .هرچه مقدار  RMSEکمتر باشد
کارايی مدل بهتر است .اين سنجه هيچگونه قضاوتی در مورد
بيشبرآورد يا کمبرآورد مدل ارائه نمیکند MBE .بيانگر کارايی
بلندمدت مدل است و مقدار مثبت آن بيش برآورد مدل نسبت
به دادههای اندازهگيریشده را نشان میدهد و برعکس هرچه
مقدار  MBEکمتر باشد کارايی مدل بيشتر است ( Badescu,
 .)2008آماره  NSEرا نخستين بار در سال  ،۱970نش و
ساتکليف به کار گرفتند .مقدار اين آماره از منفی بینهايت تا ۱
است هرچقدر مقدار آماره به يک نزديکتر باشد مدل به واقعيت
نزديکتر است (.)Nash–Sutcliffe Equation,1970

obs

تابش خورشيدی اندازهگيری شده در زمان  iو  mطول سری
1. mean percentage error
2. root mean square error
3. mean bias error
4. mean absolute bias error
5. Nash–Sutcliffe Equation

شاخص آلودگی هوا ) (APIاست ،عالوه بر واسنجی ضرايب
رابطه انگستروم-پرسکات با استفاده از دادههای روزانه ايستگاه
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پس از محاسبه روابط رگرسيونی جديد که در ساختار
آنها نقش مؤلفه کيفيت هوا بهعنوان يک عامل مؤثر در نظر
گرفته شده است شاخصهای خطا محاسبهشده و مورد مقايسه
قرار گرفتند .نتايج حاصل در جدول ( )3نمايش داده شده است.

بهدست آمد .اين
کرج ،سه مدل جديد با دخالت دادن  API
مدلها توابعی از تابش دريافتی در باالی جو زمين ( ،) R0

n
شاخص آلودگی هوا ( )APIو کسر ساعات آفتابی (
N
فرمهای نمايی ،لگاريتمی و خطی به
میباشند و به ترتيب در 

)

آمدهاند (جدول (.))۲

دست
جدول  -۲مدلهای رگرسیونی مورداستفاده برای برآورد تابش خورشیدی روزانه بر اساس ساعات آفتابی و شاخص آلودگی هوا

مدل

معادالت رگرسيونی

آنگستروم_ پرسکات

) R s  a  b( n
N
R0
) R s  a  b( n )  c exp( API )  d ( n ) exp( API
N
100
N
100
R0

نمايی

) R s  a  b( n )  c log( API )  d ( n ) log( API
N
100
N
100
R0

لگاريتمی
خطی

) R s  a  b( n )  c( API )  d ( n )( API
N
100
N 100
R0
جدول  -3نتايج شاخصهای آماری محاسباتی حاصل از تجزيهوتحلیل رگرسیون گامبهگام مدلهای مورداستفاده

NSE

RMSE

MAPE

MPE

MABE

مدل

0/۵89۱
0/۵864
0/۵9۱۲
0/۵808

0/0737
0/0739
0/073۵
0/074۵

0/۱069
0/۱069
0/۱067
0/۱08۲

-0/0۲۵۲
-0/0۲۵۲
-0/0۲۵3
-0/0۲6۵

0/0۵68
0/0۵68
0/0۵66
0/0۵70

خطی
نمايی
لگاريتمی
آنگستروم_ پرسکات

نتايج شاخصهای آماری جدول ( )3نشان میدهد که
 RMSEبين  0/073۵-0/074۵تغيير میکند .کمترين مقدار آن
 0/073۵مربوط به مدل لگاريتمی و بيشترين مقدار آن 0/074۵
مربوط به مدل آنگستروم_ پرسکات است .مقادير MAPEمدل
آنگستروم_ پرسکات ،خطی ،نمايی و لگاريتمی به ترتيب
 0/۱069 ،0/۱069 ،0/۱08۲و  0/۱067است .کمترين مقدار
 MPEمربوط به مدلهای خطی و نمايی ( )-0/0۲۵۲و بيشترين
مقدار آن مربوط به فرم کلی معادله آنگستروم_ پرسکات
( )-0/0۲6۵است.
ضريب تبيين فرم کلی معادله آنگستروم_ پرسکات ،مدل
خطی ،مدل نمايی و مدل لگاريتمی به ترتيب برابر است با
 0/۵86۵ ،0/۵89۱ ،0/۵809و  0/۵9۱۱که بيشترين مقدار آن
مربوط به مدلهای لگاريتمی ( )0/۵9۱۱و در سطح پنج درصد
معنیدار است .مقايسه مقادير متوسط شاخصهای آماری نظير
 MBE, MPE, MAPE, MABE, RMSEو  NSEدر ايستگاه
موردمطالعه با استفاده از مدلهای خطی ،نمايی ،لگاريتمی و

فرم کلی معادله آنگستروم_پرسکات نشاندهنده اين است که در
مدلهای موردبررسی که در ساختار آنها نقش مؤلفه کيفيت
هوا بهگرفته شده است نظر عنوان يک عامل مؤثر در
 فرم کلی معادله آنگستروم_ شاخصهای آماری خطا نسبت به
پرسکات تا حدی کاهش يافتهاند.
همچنين نمودار پراکنش ضريب گذرايی جو حاصل از
دادههای تابش خورشيدی روزانه مشاهداتی ايستگاه در مقابل
ضريب گذرايی حاصل از دادههای تابش روزانه هريک از مدلها
ترسيم گرديد (شکل (.))۲
ضرايب مدلها در ايستگاه مطالعاتی

جدول ( )4نشاندهنده ضرايب معادله کلی آنگستروم_پرسکات و
مدلهای خطی ،نمايی و لگاريتمی مورداستفاده برای برآورد
تابش خورشيدی روزانه ،بر اساس دادههای ساعات آفتابی و
دادههای آلودگی هوای روزانه در ايستگاه هواشناسی کرج در
دوره آماری  ۲0۱4-۲0۱6است .با توجه به ضرايب به دست
آمده مشاهده میشود که مقادير ضرايب  aو  bمدل لگاريتمی
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تقريباً متناظر با ضرايب  aو  bمعادله کلی آنگستروم-پرسکات
است .همچنين مقادير ضريب  cدر همه مدلهای اصالحی بر
اساس شاخص کيفيت هوا دارای مقادير منفی است که

نشاندهنده اين است که آلودگی هوا باعث کاهش تابش رسيده
به سطح زمين میگردد.

شکل  -۲نمودار پراکنش ضريب گذرايی جو دادههای مشاهدهشده در ايستگاه کرج در مقابل ضريب گذرايی جو دادههای حاصل از مدلهای موردبررسی
(آنگسترم-پرسکات ،نمايی ،خطی و لگاريتمی)
جدول  -4ضرايب رگرسیونی مدلها در ايستگاه موردمطالعه

d

c

b

a

مدل

0/03۱6
0/۲687
0/۱۱83

-0/0۲38
-0/۱4۲۲
-0/07۲۲

0/۵464
0/43۱3
0/۵369
0/4077

0/۲۱6۵
0/304۵
0/۲۲3۵
0/303۵

آنگستروم_ پرسکات
نمايی
لگاريتمی
خطی

بهطورکلی تغيير در ضرايب  aو  bمعادله آنگستروم-
پرسکات درنتيجه تغييرات فصلی و محلی در نوع ،ضخامت ابرها،
غلطت آاليندهها و عرض جغرافيايی است(Chen et al, 2006; .
)Almorox et al, 2004نشان دادند که ضرايب مدل آنگستروم-
پرسکات تحت تأثير موقعيت جغرافيايی و ارتفاع هستند.
همچنين  )2013( Zhao et alنشان دادند که تغيير در ضرايب

معادله آنگستروم -پرسکات تحت تأثير مشخصات جغرافيايی،
ارتفاع و آاليندههای موجود در جو است؛ بنابراين با توجه به
مطالعات انجامگرفته ،اثرات مشخصات جغرافيايی ،ارتفاع و
آاليندههای موجود در جو بر تابش خورشيدی رسيده به سطح
زمين میتواند موضوع مطالعات آينده باشد تا بتوان به يک رابطه
مناسب برای برآورد تابش خورشيد در مناطقی که دادههای
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گرفتند آاليندههای موجود در جو تابش رسيده به سطح زمين را
) از2013( Zhao et al . تطابق داده شد،تحت تأثير قرار میدهند
-دادههای روزانه کيفيت هوا برای اصالح ضرايب رابطه آنگستروم
 نتايج.پرسکات در مناطق مختلف کشور چين استفاده کردند
نشان داد مقدار آمارههای خطا در ايستگاههای مختلف متفاوت
است بهعنوانمثال در ايستگاه النژئو که آلودهترين منطقه در
 تغيير میکند که0/۵0۵-0/499  بينNSEچين است آماره
.بيشترين مقدار آن مربوط به مدلهای لگاريتمی است
همچنين پس از محاسبه ضرايب رگرسيونی مدلها در
تمام ايستگاههای مطالعاتی با توجه به ضريب منفی مربوط به
دادههای آلودگی هوا نتيجه گرفتند که آاليندههای موجود در
 درنهايت.جو باعث کاهش تابش رسيده به سطح زمين میشوند
ضرايب رگرسيونی هريک از مدلها محاسبه شد و نتايج نشان
 آاليندههای موجودAPIداد که با توجه به ضريب منفی شاخص
در جو باعث کاهش تابش خورشيدی رسيده به سطح زمين
 نتايج حاصل از اين مطالعه ازنظر تائيد تأثير منفی.میشوند

آاليندههای جوی بر ميزان تابش رسيده از خورشيد به زمين با
.( تشابه دارد2013) Zhao et al., نتايج تحقيق

.تابش در دسترس نيست دست يافت


نتیجهگیری
در اين مطالعه از دادههای آلودگی هوا برای اصالح ضرايب
 بر اساس. پرسکات استفاده شد-معادله رگرسيونی آنگستروم
دادههای ساعات آفتابی روزانه و دادههای شاخص آلودگی هوای
) در ايستگاه۲0۱4-۲0۱6( روزانه در دوره آماری سهساله
 نمايی و لگاريتمی استفاده، مدلهای خطی،هواشناسی کرج
شدند و نتايج حاصل از مدلهای اصالحی با معادله کلی
.آنگستروم_ پرسکات مقايسه شد
نتايج نشان داد که اصالح مدلها بر اساس شاخص کيفيت
هوا باعث بهبود نسبی عملکرد مدل نسبت به فرم کلی رابطه
.آنگستروم_ پرسکات در برآورد تابش خورشيدی روزانه میشود
) نمايی و لگاريتمی،همچنين از بين مدلهای اصالحی (خطی
مدل لگاريتمی با کمترين مقادير شاخصهای آماری خطا دارای
عملکرد بهتری نسبت به مدلهای خطی و نمايی در برآورد
.تابش خورشيدی روزانه میباشند
مقايسه نتايج اين مطالعه با نتايج تحقيقات محققان
) که نتيجه2015( Vakili et al  وZhao et al مختلف ازجمله
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