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ABSTRACT
Evapotranspiration is one of the most important processes in water and radiative transfer in hydrological
cycle, and the required energy for this process is provided by solar radiation. Therefore, the accuracy of
evapotranspiration estimation is strongly depends on the accuracy of solar radiation estimation. This study
was conducted to evaluate the different surface solar radiation models such as empirical models (Angstrom
and Hargreaves-Samani), physically-based models (NCEP and GLDAS) and a satellite observation model
(CM-SAF). The results showed that the calibrated Angstrom model with R2=0.9 and SEE=2.58 was the most
efficient model. However, the accuracy of this model is strongly depends on the calibration procedure and the
existence of sunshine data. The GLDAS model with R2= 0.87 and SEE=3.5 was the second most efficient
model after calibrated Angstrom model. The GLDAS model, in spite of 10.2% overestimation of surface
solar radiation, can be the most efficient model in areas with the lack of meteorological data.
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ارزيابی پارامتر تابش خورشيدی ورودی به زمين حاصل از مدلهای تجربی و ماهوارهای
3

حميده نوری ،*1علی مختاری ،2مجيد وظيفه دوست

 .1استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت -1396/12/20 :تاریخ بازنگری -1397/5/21 :تاریخ تصویب)1397/7/9 :

چکيده
یکی از مهم ترین فرآیندهای انتقال آب و انرژی در چرخه هیدرولوژیکی ،تبخیر-تعرق است و تابش خورشیدی انرژی الزم
برای انجام این فرآیند را تأمین میکند .درنتیجه تخمین هرچه دقیقتر میزان تبخیر-تعرق به تخمین دقیق میزان تابش
خورشیدی وابسته است .این تحقیق با هدف ارزیابی میزان تابش خورشیدی در سطح زمین حاصل از سه روش معادالت
تجربی (مدلهای آنگستروم و هارگریوز-سامانی) مدلهای فیزیکی دادهگواری شده ()NCEP/NCAR ،GLDAS/Noah
و مشاهدات ماهوارهای ( )CM-SAFبا استفاده از اندازهگیریهای زمینی صورت گرفته است .نتایج این تحقیق نشان داد
مدل کالیبره شده آنگستروم با ضریب تبیین برابر با  0/9و  SEEبرابر با  2/58بهترین عملکرد را داشته است .اما دقت این
مدل وابسته به روش کالیبراسیون و وجود دادههای ساعات آفتابی است .محصول تابش سطح زمین مستخرج از
 GLDAS/Noahبا ضریب تبیین و  SEEبه ترتیب برابر با  0/87و  3/5بهترین کارایی را بعد از مدل واسنجی شده
آنگستروم داشت .مدل  GLDAS/Noahبا وجود برآورد  10/2درصدی تابش خورشیدی بیش از اندازهگیری زمینی ،در
مناطقی که کمبود داده هواشناسی وجود دارد میتواند کارایی بسیار خوبی داشته باشد.
واژههای کليدی :آنگستروم ،هارگریوز-سامانیNCEP/NCAR ،GLDAS/Noah ،CM-SAF ،

مقدمه

*

تابش خالص در سطح زمین نشاندهنده میزان واقعی انرژی
دریافت شده توسط زمین است .این انرژی منبع گرمایش و
روشنایی زمین است که پارامتر کلیدی در محاسبه تبخیر-تعرق
روزانه و دیگر فرآیندهای بیولوژیکی در گیاهان میباشد
( .)Rosenberg et al., 1983گیاهان با بهرهگیری از آن عمل
فتوسنتز را انجام میدهند و مواد غذایی تولید مینمایند .تابش
خالص در سطح زمین از موازنه تابشهای ورودی و خروجی در
سطح زمین محاسبه میگردد (رابطه .)1
↓Rn =(1-α)Rs +RL↓-RL↑-(1-ε0 )RL
(رابطه )1
در این رابطه پارامترهای  Rnتابش خالص سطح زمین
(  α ،)Watt.m-2ضریب آلبیدوی سطحی (بدون واحد) Rs ،تابش
سطحی با طولموج کوتاه (  RL↓ ،)Watt.m-2تابش ورودی به
سطح زمین با طولموج بلند (  RL↑ ،)Watt.m-2تابش خروجی
از سطح زمین با طولموج بلند (  ε0 ،)Watt.m-2ضریب
گسیلندگی سطحی (بدون واحد) هستند.
بخش اعظم تابش خالص را تابش خورشیدی تشکیل
* نویسنده مسئول:

hnoory@ut.ac.ir

میدهد و میزان جذبشده آن توسط سطح زمین تابعی از
آلبیدو است .در تحقیقات پیشین نشان داده شده است که میزان
تبخیر-تعرق مرجع بهشدت به میزان تابش خورشیدی سطح
زمین و دمای هوا وابسته است ( Jensen, 1985; Wang et al.,
 .)2007ازاینرو محاسبه دقیق تابش خورشیدی در محاسبات
تبخیر-تعرق و در ادامه در محاسبات بیالن آبی بسیار حائز
اهمیت است.
باوجوداینکه روش ثابت و تأییدشدهای برای دستهبندی
برآوردهای تابش خورشیدی وجود ندارد ( Gueymard and
 .)Myers, 2008روشهای برآورد تابش خورشیدی  Rsبه چهار
مورد شرح داده شده است (.1 .)Bojanowski, 2013
اندازهگیریهای زمینی  .2معادالت تجربی  .3مدلهای فیزیکی
 .4مشاهدات ماهوارهای
 .1اندازهگیری زمینی دقیقترین روش برای برآورد تابش
خورشیدی در سطح زمین است .این کار اصوالً با بهرهگیری از
دستگاههای پیرانومتر برای اندازهگیری تابش خورشیدی انجام
میپذیرد ( .)Paulescu et al., 2013به دلیل حساسیت باال ،این
دستگاهها نیازمند واسنجی و نگهداری مستمر هستند ( Ohmura
 .)et al., 1998به همین خاطر اندازهگیری تابش خورشیدی
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کاری وقتگیر و هزینهبر است و درنتیجه امکان نصب آن در
تمام ایستگاههای هواشناسی وجود ندارد.
 .2معادالت تجربی بر اساس رابطه بین تابش خورشیدی و
دادههای هواشناسی پایهگذاری شدهاند .این دادهها بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم میزان ابری بودن هوا را نشان میدهند،
زیرا وجود ابر در آسمان مقدار بسیار زیادی از تابش خورشیدی
را بازتاب میکند و باعث میگردد که بخش کمتری از آن به
سطح زمین برسد .دادههای هواشناسی از قبیل ساعات آفتابی
روز ( )Angstrom, 1924و دمای هوا ( Hargreaves and
 )Samani, 1982هستند .تمام ایستگاههای هواشناسی قابلیت
اندازهگیری ساعات آفتابی روز را ندارند و ازاینرو برای چنین
مناطقی راهکار دوم یعنی استفاده از معادالت برآورد تابش
خورشیدی با بهکارگیری دمای روزانه کاربرد پیدا میکند .یکی
از بزرگترین محدودیتهای معادالت تجربی وجود ضرایب
وابسته به منطقه است ( .)Abraha and Savage, 2008امکان
کالیبره کردن دقیق این ضرایب به خاطر کمبود دادههای
هواشناسی وجود ندارد .در مناطق مختلف اروپا با اقلیمهای
متفاوت معادله آنگستروم کالیبره شده با استفاده از تابش
خورشیدی روزانه ماهواره زمین-ثابت نسل دوم  Meteosatدقت
بیشتری را نسبت به معادله کالیبره شده هارگریوز-سامانی
داشته است ( .)Bojanowski et al., 2013همچنین مدل کالیبره
شده آنگستروم در اکثر ایستگاههای هواشناسی کانادا کارایی
بهتری را نسبت به مدل هارگریوز-سامانی در برآورد تابش
خورشیدی داشت ( .)Aladenola and Madramootoo, 2014در
سه منطقه با اقلیمهای متفاوت در چین ،نشان داده شد که
معادله آنگستروم با  RMSEبرابر  1/96در اقلیم غیر مرطوب
عملکرد بهتری دارد ( .)Liu et al., 2014عالوه بر آن در دو
منطقه زاهدان و بجنورد ضرایب معادالت آنگستروم و هارگریوز-
سامانی کالیبره شدند و نیز نشان داده شد که در هر دو منطقه
معادله آنگستروم با  R2باالتر (حدود  )0/1و  RMSEپایینتر
(حدود  10کالری بر مترمربع) ،برآورد دقیقتری نسبت به معادله
هارگریوز-سامانی دارد (.)Piri and Kisi, 2015
 .3مدلهای فیزیکی تنها با بهکارگیری مدلهای انتقال
تابش بر پایه قوانین فیزیکی و استفاده از دادههای فیزیکی سطح
زمین ،اتمسفر و ابرها که از تصاویر ماهوارهای به دست آمدهاند
میزان تابش خورشیدی را محاسبه مینمایند ( Inamdar and
 .)Guillevic, 2015این الگوریتمها با در نظر گرفتن مواردی از
قبیل میزان ابرناکی ،نوع و ضخامت آیروسولها ،میزان بخارآب
در اتمسفر ،ضخامت الیه ازون و عمق و ضخامت الیه برفی
پوشاننده زمین در منطقه ،اقدام به برآورد تابش خورشیدی

مینمایند ( .)Rodell et a., 2004; Schulz et al., 2009ازآنجاکه
کمبود دادههای مشاهداتی برای بسیاری از مناطق وجود دارد و
اینکه آشنایی با فرآیندهای طبیعی که در زمین اتفاق میافتد
محدود است ،استفاده از دادهگواری ( )Data Assimilationدر
این روش پیشنهاد گردیده است و گفته میشود که میزان عدم
قطعیت دادههای ورودی کاهش یافته و نیز دقت پیشبینیهای
آب و هوایی افزایش مییابد ( .)Zhang and Pu, 2010دادهگواری
با استفاده از دادههای مشاهداتی زمینی و یا دادههای مشاهداتی
ماهوارهای صورت میگیرد ،ازاینرو روش مدلهای فیزیکی را
نمیتوان کامالً از روش مشاهدات ماهوارهای جدا دانست .از
محصوالت تابش خورشیدی که با استفاده از مدلهای فیزیکی
دادهگواری شده بهدستآمدهاند میتوان به سیستم دادهگواری
زمینی آمریکای شمالی )Rodell et al., 2004( NLDAS ،اشاره
نمود .محصول سیستم دادهگواری زمینی جهانی ()GLDAS
حاصل پیشرفت این سیستم در سطح جهانی است که دادههایی
باقدرت تفکیک زمانی  3ساعته در اختیار محققین میگذارد.
پروژه مراکز بینالمللی برای پیشبینیهای زیستمحیطی/مرکز
ملی تحقیقات جوّی ()Kalnay et al., 1996( )NCEP/NCAR
از سال  1991با هدف مطالعات اقلیمی و استفاده از سیستم
دادهگواری جهانی تعریف شد و تا به حال در حال ارائه دادههای
مختلف هواشناسی در سطح جهانی است .یکی از ضعفهای این
مدلها قدرت تفکیک مکانی پایین آنهاست بهطوریکه در
برخی از مطالعات نشان داده شده است که بعضی از پارامترهای
برآورد شده توسط این مدلها در وسعت منطقهای دقت
محدودی دارند ( .)Babst et al., 2008در تحقیقات گذشته
تابش خورشیدی  GLDASبا قدرت تفکیک مکانی  0/25درجه
در دو ایستگاه هواشناسی در چین مورد ارزیابی قرار گرفتند و
نشان داده شد که  GLDASمقادیر تابش خورشیدی را کمی
بیشتر از حد واقعی برآورد مینماید و با اعمال ضریب اصالحی
در منطقه برای فصول گرم و سرد میزان دقت برآورد تابش
خورشیدی افزایش یافت (.)Wang et al., 2011
 .4از میان سنسورهای ماهوارهای که میزان تابش
خورشیدی را ارائه میدهند میتوان به سنسورهای بیالن تابش
زمینی سوار بر ماهواره Jacobowitz and Tighe, ( NIMBUS-7
 ،)1984ابر و بیالن انرژی زمین سوار بر ماهوارههای ،Terra
 Aquaو  ،)Barkstrom and Smith, 1986( TRMMسنسور
بیالن تابش زمین ماهواره زمین-ثابت سوار بر ماهوارههای
 Meteosat-8و  ،)Harries et al., 2005( Meteosat-9تصویربردار
تقویتشده در حال چرخش در طیف مادونقرمز و مرئی مربوط
به ماهواره نسل دوم  METEOSATو Laszlo ( GOES-R ABI
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 ،)et al., 2008طیفسنج تصویربردار با تفکیکپذیری متوسط
( ،)Liang et al., 2006سنسورهای آزمایش بیالن تابش زمین
که توسط ماهوارههای  NOAA-9 ،ERBSو  NOAA-10حمل
میگردند (،)Barkstrom et al., 1989; Barkstrom et al., 1990
سنسور  ScaRaBسوار بر ماهوارههای روسی  Meteor-3-7و
،)Duvel et al., 2001; Kandel et al., 1998( Resurs-1
تصویربردار مادونقرمز و مرئی  Meteosatبر روی ماهواره نسل
اول  METEOSATو سنسورهای متعدد دیگر سوار بر
ماهوارههای زمین-ثابت ( GOES E ،INDOEX ،GMSو
 )GOES Wاشاره نمود .اساس برآورد تابش خورشیدی در این
روش ،رابطه معکوس میان بازتابش باالی اتمسفر که نشاندهنده
میزان ابری بودن آسمان است ،با تابش خورشیدی سطح زمین
است ( )Cano et al., 1986که دریافت این اطالعات توسط
ماهوارهها با عدم قطعیت زیادی ممکن است همراه باشد .ازاینرو
تأثیر این عدم قطعیتها بر روی خروجی ،یعنی تابش
خورشیدی خواهد بود .به دلیل قدرت تفکیک زمانی بهتر،
ماهوارههای زمین-ثابت نسبت به ماهوارههای قطب مدار دقت
باالتری را در برآورد تابش خورشیدی دارند (برای مثال
ماهوارههای  GOES E and Wقدرت تفکیک زمانی  1دقیقه
دارند) .از طرفی این ماهوارهها تمام زمین را بهصورت یکسان
پوشش نمیدهند ،برای مثال ازآنجاکه اغلب ،محل قرار گرفتن
این ماهوارهها بر روی خط استواست ،مناطق قطبی و نزدیک به

قطب را با قدرت تفکیک مکانی بسیار پایینی مورد ارزیابی قرار
میدهند.
هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی دو مدل تجربی
بر پایه ساعات آفتابی روز (آنگستروم) و دمای روزانه (هارگریوز-
سامانی) و دو مدل فیزیکی داده گواری برآورد تابش خورشیدی
سطح زمین  GLDAS/Noahو  NCEP/NCARو نیز مدل
مشاهداتی ماهوارهای  CM-SAFدر دشت قزوین است.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

منطقه موردمطالعه در شبکه آبیاری قزوین واقع است .اقلیم این
منطقه خشک (مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد
کشاورزی و توسعه روستایی) ،متوسط بارندگی ساالنه 250
میلیمتر و متوسط تبخیر آن  2200میلیمتر است .ترکیب
کشت محصوالت این منطقه در کشت پاییزه گندم ،جو و کلزا و
در کشت بهاره ذرت و چغندرقند است.
دادههای هواشناسی ساعات آفتابی روز ،حداقل و حداکثر
دمای روزانه و نیز تابش خورشیدی روزانه از ایستگاه سینوپتیک
قزوین با عرض جغرافیایی  36/26درجه شمالی و طول
جغرافیایی  50/06درجه شرقی دریافت شد.

شکل  .1مکان پيکسلهای مربوط به محصوالت تابش خورشيدی  NCEP/NCAR ،GLDAS/Noahو  CM-SAFدر منطقه موردمطالعه.

مدلهای تجربی

در این مطالعه از دو مدل آنگستروم ( )Angstrom, 1924و
هارگریوز-سامانی ( )Hargreaves and Samani, 1982استفاده

گردید .آنگستروم در رابطه ( )2میزان تابش خورشیدی را وابسته
به ساعات آفتابی روز و تابش خورشیدی برون جوی نشان داد:
n
R s = (a s + bs . )R a
(رابطه )2
N
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در این رابطه  R aتابش خارج از جو ( ،)Watt. m−2
ساعات آفتابی روز ( N ،)hrطول روز ( as ،)hrو  bsضرایب
معادله آنگستروم هستند .این دو ضریب در هر منطقه متفاوت
است که بهصورت پیشفرض به ترتیب برابر با  0/25و  0/5در
نظر گرفته شدهاند ( .)Allen, 1997که 𝑠𝑎 و 𝑠𝑏 به ترتیب در
این منطقه برابر  0/155و  0/61در نظر گرفته شد
(آقاشریعتمداری.)2011 ،
مدل هارگریوز-سامانی با استفاده از اختالف دمای حداکثر
و حداقل در روز میزان تابش خورشیدی را برآورد میکند.
ازاینرو در غیاب داده ساعات آفتابی روز بهتر است که از
مدلهایی همچون هارگریوز-سامانی ارائهشده در رابطه ( )3برای
برآورد تابش خورشیدی استفاده گردد ( Aladenola and
.)Madramootoo, 2014
R s = K r (Tmax − Tmin )0.5 R a
(رابطه )3
در این رابطه  Tmaxو  Tminحداکثر و حداقل دمای روزانه
( )°Cهستند و  K rاز معادله ( )4قابلمحاسبه است ( Allen,
.)1995
n

P

K r = K ra ( )0.5

(رابطه )4

P0

در این رابطه  Pو  P0میانگین فشار جو در منطقه
موردمطالعه ( )Kpaو میانگین فشار جو در سطح دریا ()Kpa
هستند Kra .ضریب تجربی که برای مناطق ساحلی  0/2و برای
مناطق داخلی  0/17ارائه شده است.
مدلهای فيزيکی دادهگواری شده

برای این منظور در این تحقیق دادههای روزانه تابش خورشیدی
سطح زمین محصوالت  NCEP ،GLDASمورد استفاده قرار
گرفت .دادههای  GLDASکه در این مطالعه مورد استفاده قرار
گرفت بهعنوان بخشی از مأموریت جمعآوری دانش زمینی ناسا
بوده است که با همت مرکز خدمات اطالعات و داده ()DISC
دانشهای زمینی گودارد ( )GEOSثبت و توزیع شده است.
محصوالت  GLDASاز چهار نوع مدل سطح زمین ()LSM

پیشرفته شامل

Koster ( Mosaic ،)Chen et al., 1996( Noah

 )Dai et al., 2003( CLM ،)and Suarez, 1992و Liang ( VIC

 )et al., 1994برای محاسبه دادههای هواشناسی استفاده
مینماید .در این تحقیق از مدل  GLDAS/Noahبا قدرت
تفکیک مکانی  0/25درجه و قدرت تفکیک زمانی  3ساعته
جهت استخراج تابش خورشیدی سطح زمین استفاده گردید.
الگوریتم محاسبه تابش خورشیدی سطح زمین مربوط به این
محصول در ( )Shapiro, 1972ارائه شده است.
عالوه بر آن محصول  NCEP/NCARنیز به کار گرفته
شد .این محصول با استفاده از سیستم دادهگواری جهانی
( )GDASو دارا بودن مجموعه دادههایی که تا حد امکان کامل
شدهاند و نیز مدلهای فیزیکی برآورد کننده ،میزان تابش
خورشیدی را برآورد میکند .قدرت تفکیک مکانی در این
محصول  0/94درجه و دادهها بهصورت روزانه در اختیار عموم
گذاشته شدهاند.
مشاهدات ماهوارهای

در این بخش ،محصول تابش سطح زمین حاصل خدمات
کاربردی مرکز پایش اقلیمیHollmann et al., ( SAF-CF ،
 )2006که با هدف تهیه مجموعه دادههای اقلیمی با بهرهگیری
از تصاویر حاصل از سنسورهای ماهواره نسل دوم METEOSAT
و ماهوارههای مدار قطبی  NOAAو  METOPایجاد شده است،
مورد ارزیابی قرار گرفت ( .)Hollmann et al., 2006در تولید
این محصول همانند دیگر روشهای مشاهدات ماهوارهای فرض
بر این است که میزان تابش خورشیدی در سطح زمین رابطه
معکوسی با بازتابش باالی اتمسفر دارد و این بازتابش به میزان
ابرناکی آسمان وابسته است.
مجموعه داده و اطالعات مکانی

مشخصات دادههای استفاده شده در این تحقیق در جدول ()1
ارائه شده است.

جدول  .1مجموعه داده و اطالعات مکانی شامل دادههای هواشناسی ،نقشه رقومی ارتفاعی و محصوالت تابش سطح زمين

داده
دادههای هواشناسی

منبع
ایستگاه هواشناسی قزوین
ایستگاه هواشناسی مگسال

نام محصول
تابش خورشیدی سطح زمین
ساعات آفتابی روز
حداقل و حداکثر دما
-

تصویر رقومی ارتفاعی

earthexplorer.usgs.gov

GLDAS/Noah

mirador.gsfc.nasa.gov

GLDAS_NOAH025SUBP_3H

NCEP/NCAR

esrl.noaa.gov

CM-SAF

cmsaf.eu

Downward Solar Radiation Flux
SIS - Surface Incoming Shortwave
Radiation

قدرت تفکیک مکانی قدرت تفکیک زمانی

بازه زمانی دادهها

-

روزانه

1-Jan-2012 to 31-Dec-15

 30متر
 0/25درجه
 0/94درجه

روزانه
روزانه

1-Jan-2012 to 31-Dec-15

 15کیلومتر

روزانه

1-Jan-2012 to 31-Dec-15

1-Jan-2012 to 31-Dec-15
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ارزيابی دقت

مقدار پیشبینیشده و  nتعداد مشاهدات است.

دقت دادههای بهدستآمده و محاسبهشده با استفاده از ضریب
همبستگی  R2و خطای استاندارد تخمین ( )SEEکه از رابطه ()5
قابل محاسبه است مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتايج و بحث
معادالت تجربی

∑(Yr −YP )2

(رابطه )5

n−1

با استفاده از دو معادله تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی،
مقادیر  R sروزانه در منطقه موردمطالعه محاسبه شد (شکل .)2

√ = SEE

در این رابطه  Yrو  YPمقدار مرجع یا اندازهگیری شده و
35
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شکل  .2تغييرات روزانه تابش خورشيدی حاصل از دو روش آنگستروم و هارگريوز-سامانی در سالهای (الف) ( ،2012ب) ( ،2013پ)  2014و (ت) .2015

تغییرات روزانه  Rsمحاسبهشده در معادله آنگستروم و
هارگریوز-سامانی در شکل ( )2دیده میشود .مقادیر Rso
نشاندهنده حد باالی مقدار تابش خورشیدی سطح زمین ،یعنی
در شرایط آسمان بدون ابر و گردوغبار است .باالتر بودن مقادیر
 Rsمیتواند به دلیل وجود ابرهای کومولوس باشد ،گردوغبار و
آئروسولها نیز این پدیده را منتج میشوند.
مدلهای فيزيکی و مشاهدات ماهوارهای

با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی مزارع موردمطالعه،
پیکسلهایی که بر فراز ایستگاه هواشناسی قزوین قرار داشتند،
مربوط به هر یک از محصوالت ،GLDAS/Noah
 NCEP/NCARو  CM-SAFبا استفاده از نرمافزار MATLAB

جدا شدند و سری زمانی آنها برای سالهای  2012تا 2015
استخراج گردید (شکل .)3
ارزيابی روشهای مختلف برآورد تابش خورشيدی
مدلهای تجربی

دو روش محاسباتی آنگستروم و هارگریوز-سامانی با استفاده از
دادههای زمینی تابش خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند
(شکل .)4تابش خورشیدی بهدستآمده از روش آنگستروم زمانی
میتواند با دقت بسیار باالیی میزان تابش خورشیدی را برآورد
کند که ضرایب معادله آنگستروم بهدرستی و با دقت کافی برای
هر منطقه کالیبره شده باشد .در غیر این صورت ،تابش
خورشیدی با دقت پایینتری منتج خواهد شد .معادله هارگریوز-
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سامانی باوجود دقت پایینتر نسبت به معادله کالیبره شده
آنگستروم (جدول  ،)1تابش خورشیدی را بدون کالیبره نمودن
ضریب  Kraبا دقت قابل قبولی به دست آورد .به همین دلیل
میتواند جایگزین مناسبی برای معادله آنگستروم ،در مناطقی
که دادههای کافی وجود ندارد ،باشد.

مدلهای فيزيکی و مشاهدات ماهوارهای

هر یک از محصولهای ماهوارهای معرفیشده در بخشهای قبل
نیز با استفاده از دادههای زمینی مورد ارزیابی قرار گرفتند
(شکل  )5و نتایج کلی در جدول ( )2آورده شده است.
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شکل  .3تغييرات روزانه تابش خورشيدی در سه مدل  NCEP/NCAR ،GLDAS/Noahو  CM-SAFدر سالهای (الف) ( ،2012ب) ( ،2013پ)  2014و (ت) .2015
جدول  .2ارزيابی دقت روشهای مختلف برآورد تابش خورشيدی
R2

اندازهگیری زمینی
معادالت تجربی
محصوالت ماهوارهای

حداقل

حداکثر

میانگین

پیرانومتر

-

-

0/83

30/96

18/04

آنگستروم

0/9

2/58

2/47

29/32

17/21

هارگریوز-سامانی

0/8

3/62

2/12

35/04

18/92

GLDAS

0/87

3/5

3/51

33/63

19/88

NCEP

0/83

4/46

4/48

32/5

20/99

CM-SAF

0/53

6/06

2/52

32/29

18/29

SEE
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شکل  .4ارزيابی معادالت تجربی آنگستروم و هارگريوز-سامانی با استفاده از دادههای مشاهداتی تابش در ايستگاه همديدی قزوين برای سالهای  2012تا
.2015
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شکل  .5ارزيابی محصول تابش در سطح زمين حاصل از  NCEP/NCAR ،GLDAS/Noahو  CM-SAFبر فراز ايستگاه همديدی قزوين برای سالهای  2012تا 2015

با توجه به شکل ( )4و نیز جدول (( )2مقادیر میانگین)،
در روشهای محاسباتی ،آنگستروم میزان تابش خورشیدی را
کمتر و هارگریوز-سامانی بیشتر از مقدار واقعی آن برآورد
نمودند .مقدار  R2معادله آنگستروم و هارگریوز-سامانی به ترتیب
 0/9و  0/8و مقدار  SEEبرای معادله آنگستروم  2/58و برای
معادله هارگریوز-سامانی  3/62بود.
شکل ( )5و جدول ( )2نشان میدهد که تمامی
محصوالت ماهوارهای میزان تابش خورشیدی را بیشتر از حد
واقعی آن برآورد کردند .تابشهای خورشیدی مربوط به
 NCEP/NCAR ،GLDAS/Noahو  CM-SAFبه ترتیب ،10/2
 16/35و  1/4درصد بیشتر از حد واقعی آن است .اما از بین
آنها GLDAS/Noah ،با  R2 =0/87و  SEE=3/5بهترین محصول
ماهوارهای بود و ضعیفترین کارایی را  CM-SAFبا  𝑅2 =0/53و
 SEE=6/06داشت .مدل  GLDAS/Noahرا میتوان نسخه
پیشرفتهتر  NCEP/NCARدانست .برای برآورد تابش در مدل

تابش خورشیدی ( GLDAS/Noahمگاژول بر متر مربع)

30

تابش خورشیدی ( CM-SAFمگاژول بر متر مربع)

1:1

35

 NCEP/NCARاز  GDASاستفاده میشود که این تکنیک،
تکنیک عملیاتی دادهگواری اتمسفری  NCEP/NCARاست
( .)Derber et al., 1991از طرف دیگر ،محصول GLDAS/Noah
با بهکارگیری سیستمهای پیشرفته مشاهداتی و سیستمهای
دادهگواری اتمسفری اقدام به برآورد پارامترهای خود مینماید
( .)Rodell et al., 2004مزیت انرژیهای برآورد شده توسط این
مدل در استفاده آن از پوشش ابر بهدستآمده توسط دادههای
ماهوارهای محصول  3ساعته مربوط به سیستم مدلسازی
هواشناسی کشاورزی آژانس آب و هوایی نیروی هوایی است .در
مقابل آن سیستمهای دادهگواری اتمسفری مانند  GDASدر
محاسبات تابش تنها از پوششهای ابری بهدستآمده بر پایه
مدل استفاده میکنند .ازاینرو ،دادههای  GLDAS/Noahنسبت
به دیگر مدلها از دقت باالتری برخوردار است.
یکی از عمدهترین مشکالت محصول  CM-SAFاین است
که در هر بار ارائه دادههای تابش خورشیدی ،تمام کره زمین
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 میتوان بهعنوان یک،دادههای هواشناسی مواجه باشیم
- از معادله هارگریوز،جایگزین بسیار خوب با دقت مناسب
- معادالت آنگستروم و هارگریوزR2  مقادیر.سامانی استفاده کرد
3/62  و2/58  برابر باSEE  و مقادیر0/8  و0/9 سامانی به ترتیب
.گردید
 مدل،از میان مدلهای برآورد میزان تابش خورشیدی
 بهترین نتیجه راSEE=3/5  وR2 =0/87  باGLDAS/Noah
 دقت نسبتاً باالی این مدل ناشی از بهکارگیری.حاصل کرد
مشاهدات ماهوارهای بهعنوان تکمیلکننده سیستم دادهگواری
، در کل.اتمسفری برای برآورد تابشهای خورشیدی است
 در،درصورتیکه نیاز به دادههای تابش خورشیدی با دقت باال
مکانهایی که امکان استفاده دقیق از معادله آنگستروم و
 میتواندGLDAS/Noah  محصول،دادههای زمینی وجود ندارد
 قابلاعتماد و با قدرت تفکیک مکانی و،با دقت خیلی خوب
.زمانی مناسبی این پارامتر را در اختیار ما بگذارد

پوشش داده نمیشود و این مسئله باعث میگردد که دادههای
 محصول تابش.روزانه برای تمام روزهای سال وجود نداشته باشد
 بدون استفاده ازCM-SAF خورشیدی سطح زمین مربوط به
تکنیک دادهگواری و دادههای مشاهداتی زمینی و تنها با
بهرهگیری از رابطه میان پراکنش جوی در باندهای سنسورهای
 میکرومتر) و0/4  تا0/2( ماهوارهای با پهنای باند نسبتاً باال
بازتابش برون جوی مقادیر تابش خورشیدی را برآورد میکند
) و همین عامل باعث میگردد کهHollmann et al., 2006(
 وGLDAS/Noah  به نسبتCM-SAF دقت دادههای
. پایینتر باشدNCEP/NCAR

نتيجهگيری کلی
 از میان معادالت،با توجه به نتایج بهدستآمده در این تحقیق
 معادله آنگستروم با دقت بسیار باالیی میزان تابش،تجربی
 اما ازآنجاییکه ممکن است با کمبود،خورشیدی را تخمین زد
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