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  چكيده

ـناخت    ،ي سطح ي از توازن انرژ   يآگاه. باشند ترازمند ديبا نيزم سطح در موجود يانرژ يشارها  مستلزم ش

ـب .  اسـت  ي انرژ يستگي قانون پا  بر اساس  خالص تابش ار ش ازجمله ،يسطح يانرژ توازن هاي  مؤلفه ه محاس

 ينـه انـرژ   يمكنه و   يشيـ  ساعات ب  ي شده و برا   بندي  شبكه ي ساعت يها  با استفاده از داده    ي شار انرژ  هاي  مؤلفه

ـام   2009 تا   2000 ده ساله    ي و در دوره زمان    ي محل 12 و   6 يها   روزانه در ساعت   صورت  به يديخورش  انج

ـار  ساالنه درازمدت نيانگيم ينوسيس دهنده رفتار   نشان ژوهشپ جي نتا .شده است  ـابش  ش ـالص  ت  .اسـت  خ

ساعت  نيا در هك دهد يم نشان و است يمنف شورك در سال يها ماه همه يمحل 6 ساعت در شار نيا ريمقاد

ـ ا مقدار گريد يسو از. است آن افتيدر از شيب يانرژ برونداد مقدار ـار  ني ـاعت  در ش  همـه  يمحلـ  12 س

 سـطح  در يانـرژ  شـدن  رهيذخ و يورود يشارها مقدار بودن شتريب دهنده  نشان و است مثبت سال ياه  ماه

ـالص  تابش يانرژ شار ماهانه راتييتغ. است آن شدن گرم و نيزم ـابش  هيـ زاو راتييـ تغ از خ  د،يخورشـ  ت

ـاع  شيافزا سبب به تابستان و بهار يها  فصل در. كند  مي يرويپ يمحل يها  دهيپد و جو يعموم گردش  ارتف

ـان يآذربا و زاگرس ينواح و جاشده  جابه باالتر يها  عرض سوي  به شار نهيشيب ريمقاد ،ديخورش  مقـدار  از ج

 شـدن  گرم سبب جانيآذربا ينواح در شار شتريب ريمقاد وجود بهار فصل در. هستند برخوردار يشتريب شار

ـارش  شيافـزا  محسوس و  يگرما شار تيتقو سپس و نيزم سطح شتريب ـا   ب ـ ا در يمرفتـ ه يه  منطقـه  ني

 دهيـ د شرق جنوب ينواح در شار نيا مقدار نهيشيب هك رود يم انتظار زين آگوست تا يم يها  ماه در. شود مي

ـ ب و افتهي اهشك يورودي  تابش يشارها ،كيابرنا شيافزا و يموسم يها  سامانه ورود ليدل به اما ،شود  نهيشي

 يم  تا تبركا از يعني ،بارش دوره در. شود يم دهيد يزكمر زاگرس در ويژه  به و باالتر يها  عرض در شار نيا

ـا   عرض به يورودي  تابش يشارها نهيشيب انتقال و ديخورش ارتفاع اهشك سبب به زين ـايين  يه ـاد  تـر   پ  ريمق

  .شود يم دهيد رانشهريا شرق ويژه به و شرق جنوب ينواح در خالص تابش شار نهيشيب

    .رانيا ن،يزم سطح يانرژ توازن ،يانرژ شار ايه مؤلفه خالص، تابش شار: ها كليدواژه
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 مقدمه. 1

 توجـه  .)IPCC، 2007(اسـت    كرده دايپ شيافزا وسيسلس درجه 74/0 حدود در گذشته قرني  ط در جهاني  دما

 اسـت  شـده ي  انـرژ  ريدپـذ يتجد منـابع  سوي  بهي  انرژ گذاران  استيس توجه سبب مياقل رييتغ و داريپا توسعه بهي  جهان

 و است مياقل رييتغ بحران هاي  حل  راه از يكي ريدپذيتجد يها  يانرژ از استفاده نيبنابرا؛  )2008 همكاران، و 1يراقووانش(

 از. دهـد  اختصاص خود به را يانرژ مصرف از ياريبس سهم تواند يم نيزم سطح يانرژ و يديخورش يانرژ از استفاده

 شمار به نيزم سطح در هوا و آب و اتيح مهار ياصل عامل و نيزم ارهيس يانرژ ياصل منبع ديخورش تابش گريد يسو

ـ ن را فـشار  و رطوبـت  يانكم و يزمان يندگكپرا ن،يزم سطح يگرما مهار با ديخورش يانرژ. ديآ يم ؛ كنـد  يمـ  نيـي تع زي

  ). 1388 ،يانياوك و يجانيعل (است يضرور نيزم رهك يهوا و آب كدر يبرا آن جانبه همه يبررس نيبنابرا

ـ  تـوازن  خـالص،  تـابش . است ديخورش يورود تابش ن،يزم تابش ياصل نبعم گريد يسو از  و يورود تـابش  نيب

 شـب  در و مثبـت  روز در ،طـوركلي   بـه  و كنـد  يم رييتغ ييايجغراف عرض و فصل با هك است نيزم سطح در يخروج

 يسـو  يـك  زا ن،يزمـ  سـطح  در آن يزمـان  راتييتغ و خالص تابش يمحل اختالف ني ا ).2012 ،2يفرهاد(است   يمنف

ـ آ يم وجود به يانكم و يزمان اختالف واسطه  به گريد يسو از و يتابش مياقل عوامل ريتأث تحت ـ تغ سـبب  هكـ  دي  در ريي

 يهـا   تفـاوت  ن،يزمـ  رهكـ  سطح مختلف ينواح در يتابش النيب نيبنابرا ،شود يم نيزم سطح و جو نيب يتابش تبادالت

 يهواشناسـ  و هـوا  بينـي   پـيش  م،ياقلـ  شيپـا  ازجملـه  يمختلفـ  يااربردهـ ك در خالص تابش ،روي  ازاين. دارد ياريبس

ـ تول يبرا دسترس در يديخورش يانرژ يدارا ينواح ييشناسا ،يشاورزك ـ ن و شيگرمـا  دي ـ ارز و بـرق  يروي  اثـر  يابي

ـ اهم مياقلـ  و هـوا  وضع يها  مدل در استفاده جهت تابش يپارامترساز و كيابرنا  ،1980 همكـاران  و 3تريگـو (دارد   تي

 محـسوس  يگرمـا  شار همراه با    يشار تابش . )2002 همكاران و 6ما ،2000 همكاران و 5جاكوب ،1983 4تريگو و اكيد

جـو و چرخـة     -نش سـطح زمـين    كجـو، انـدر     يمي ش  جو، يها  هيات در ال  ك و حر  يي بر ساختار گرما   نهان يگرما شار و

دارد  يير بـسزا ياهـان تـأث  يو رشـد گ ر و تعرق، ذوب بـرف    ي تبخ مانند ك آب و خا   يندهاي از فرآ  ياري و بس  يدرولوژيه

 در نـور  نفـوذ  بـرآورد  ،كپـا  يهـا  يانـرژ  از اسـتفاده  يهـا  ستميس يطراح م،ياقل با همساز يمعمارو در   ) 1387،  زارع(

 يا گـسترده  اربردكـ  ينـورپرداز  بـه  مربـوط  محاسـبات  يبرا يمدلساز و ينبات يها  پوشش اي و يساختمان يها مجتمع

ـ م ثركحدا منطقه در رانيا يريقرارگ به وجهت با ).1384 ،يمالك(دارند    درجـه  40 حـدود ( اي  سـياره  يانـرژ  انتقـال  زاني

ـ ا در خـالص  تـابش  يانـرژ  شـار  هاي  مؤلفه يانكم و يزمان عيتوز ،)1388 ،يانياوك و يجانيعل (،)ييايجغراف عرض  ني

                                                 
1 Raghuvanshi 

2 Farhadi 

3 Gautier 

4 Diak and Gautier 

5 Jacobs 

6 Ma 



 57                                         ...درازمدت مكاني - زماني تغييرات                          سوم                  سال

 

ـ يب شيو پـ  ك دريدان تابش برايات ميت و جزئ  يمك از   ي آگاه نيبنابرا؛  است دهيچيپ اريبس منطقه  يهـا   تحـول مؤلفـه  ين

ح يشور و اسـتفاده صـح  كـ  در مناطق مختلف يگر برآورد شار انرژي د ياز سو .  است ي جو مهم و ضرور    -نيسامانه زم 

 و يلي فـس يهـا  ياسـتن از مـصرف انـرژ   كشور و كاز ي مورد ني انرژنيتأم و ريزي برنامه در يارآمد از آن نقش مهم  كو  

  .ديمان يمفا ي ايطيمح ستيز يها يآلودگ

 مـوارد  بـه  توان يم ها  آن نيب از است كه  گرفته صورت تابش موضوع در جهان سطح در يارزشمند يارهاك تاكنون

 يا  مـاهواره  ريتـصاو  از يديخورشـ  تـابش  يهـا   داده بـرآورد  هكـ  ردندك انيب ،)1997 (ارانكهم  و 1 پرز :نمود اشاره ريز

. اسـت  برخوردار يشتريب دقت از ديجد يها  سنج تشعشع هكشب هوسيل  به شده يريگ  اندازه يها  داده يابي درون به نسبت

 ييايـ جغراف منطقـه  بـه  دهيـ چيپ عـوارض  يدارا يوهستانك ينواح در جز به برآوردها دقت هك ردك انيب) 1994 (2زلنكا

ـ ا  در .اسـت  وابـسته  هـا   داده كيـك تف قـدرت  بـه  شدت  به جينتا تيفكي و ستين وابسته  نـه يزم در كيانـد  يارهـا ك راني

 يلـ يخل ،)1381 (يمـراد  مطالعـات  به توان يم هك است گرفته انجامي  ورود كوتاه موج تابش ويژه  به و تابش يها  فهمؤل

ـ  يهـا   روش از اسـتفاده  بـا  هكـ  نمـود  اشـاره ) 1384 (يمـال ك و) 1364 (يميصم ،)1381و   1376(  يهـا   داده و يتجرب

ـ ا منطقه وي  اقتصاد ريزي  برنامهي  برا يشورك اسيمق در عمدتاً و است شده انجام يسنج تابش يها  ستگاهيا  تيـ فكي ازي

 بـا  يسـطح  يتابـش  شـار  محاسبه عنوان با خود ارشد يارشناسك نامه  پايان در) 1387 (ي زارع .باشند ينم برخوردار الزم

ـ ا يزكـ مر ريوك منطقه در يتابش يبعد يك مدل يك از استفاده  مـدل  يمـشاهدات  يهـا   داده بـا  را مـدل  يهـا   داده ران،ي

SBDART ـ ا هك داد نشان و ردهك سهيمقا  بـرآورد  اصـالح  يبـرا  و دارد يخـوب  ييارآكـ  تـابش  بـرآورد  در مـدل  ني

 پـرور  ي سـبز  .گرفـت  يبهتـر  جـه ينت و ردكـ  مـدل  را وارد  سـطح  يدمـا  و دما يروز شبانه چرخه مدل، يها  يخروج

ـ ا يسـاحل  منـاطق  در روزانه يديخورش تابش نيتخم يبرا را اريدانش شده اصالح مدل ،)2007(  روش عنـوان   بـه  راني

ـ پا يها  مدل هك دادن نشان ،)2006 (ييشتا و پرور يسبز. نمود شنهاديپ قبول قابل  كيابرنـا  پـارامتر  بـر  شـده  يگـذار   هي

  .دهد يم ارائه خشك مهين و كخش يها مياقل در يديخورش تابش از يخوب يها نيتخم

 و  زلنكـا  (اسـت  تيمحـدود  يدارا موجـود  يهـا   هكشـب  ينـدگ كپرا ليدل به يديخورش تابش يها  داده به يدسترس

ـ ب در و نـدارد  وجـود  يافكـ  تعـداد  بـه  يديخورش تابش سنجش يها  ستگاهيا متأسفانه رانيا  در ).1999اران،  كهم  شتري

 مـشكالت  يبعـض  و يسـنج  تـابش  ابـزار  ينگهدار و نصب ون،يبراسيكال به مسائل مربوط  ليدل به ها يريگ  اندازه موارد

 مطالعـات  يبـرا  و نبـوده  برخـوردار  مطلـوب  تيـ فكي از تـابش  يهـا   داده انتقـال  و ثبت به طمربو مسائل ازجمله گريد

 ارآمـد ك اسـتفاده  يبرا است، يا  نقطه صورت  به ها  ستگاهيا نيا در تابش يها يريگ  اندازه. ندارند را الزم ييارآك درازمدت

 مـوارد  بـه  توجه با. است يضرور شورك ترهگس در اي  پهنه صورت  به تابش يها  مؤلفه تر  دقيق برآورد بهتر ياربردهاك و

 لـذا، . نـدارد  وجـود  رانيا گستره در نيزم يتابش بودجه و يديخورش خالص تابش زانيم از يقيدق شناخت نونكتا باال،
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؛ رسـد  يمـ  نظـر  به يضرور شورك در نيزم سطح در يديخورش خالص  تابش زانيم به يابيدست و فوق موارد از يآگاه

ـ ا ،نـشده  انجام رانيا در آن هاي  مؤلفه و خالص تابش نهيزم در يجامع ارك نونكتا هكنيا به توجه با نيبنابرا  پـژوهش  ني

ـ    به توجه با منظور نيبد. است پرداخته موضوع نيا يبررس به بار نينخست يبرا ـ  نظ يپوشـش ب  بـه  يانكـ  و مير زمـان  ي

وهش براي نخستين بـار بـه بـرآورد شـار           ن پژ ي، ا CFSRگاه داده   ي پا يها   درجه داده  يكمتر از   ك يانك م كيكهمراه تف 

  .پردازد يمن و در گستره ايران  ي آن در سطح زمهاي مؤلفه خالص وتابش 

  مطالعه مورد منطقه. 2

 درجـه شـمالي و   40 تـا  25منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش گستره كشور ايران است كه بين عرض جغرافيـايي        

  . استتهقرارگرف درجه شرقي 64 تا 44طول جغرافيايي 

  ها روش و مواد. 3

 در يدي خورشـ ينـه انـرژ  يمكنه و   يشي ساعات ب  ي برا  و CSFR روزانه   يها  ن پژوهش با استفاده از داده     يمحاسبات ا 

ـ  اسـاس زمـان ب     نيبر ا .  انجام شده است   2009 تا   2000 ده ساله    يدوره زمان  ن در  ي بـه سـطح زمـ      ي ورود ينه انـرژ  يشي

 در نظـر  ي محلـ وقـت  بـه  6ن در سـاعت   ي موجود در سطح زمـ     ينه انرژ يمكن زمان   ي و همچن  ي محل وقت  به 12ساعت  

طول مـوج بلنـد،      ي انرژ ي، شار برگشت  ي طول موج بلند ورود    ي استفاده شده شامل شار انرژ     يها  داده. گرفته شده است  

ـ ا. اسـت  يديوتـاه خورشـ   ك طول موج    ي انرژ ي، شار برگشت  ي ورود يديوتاه خورش كشار طول موج      ي دارا هـا   دادهن  ي

 يهـا  ه دادهكـ  با زبان فرترن نوشته شـد  اي برنامهس كنويط لي در محها دادهن  ي استفاده از ا   ي برا هستند و  GRIB2رمت  ف

 ماهانـه  ين سـاعت يانگيم DAT فرمت GRADSافزار  نرمط يد و پس از آن در مح    ي تول ctl روزانه شار با فرمت      يساعت

دنـد و الگـوريتم   يل گردي تبدtxtفرمت ط فرترن به ي در محها ادهدن ي ايل آماري تحلي ساخته و براها دادهن  يدرازمدت ا 

 آمـده  دسـت  بـه  مورد نظر يها يخروج شده و در پايان نويسي  برنامهGRADSافزار  نرممحاسبات مورد نظر در محيط      

  .  است

ـ ا كه است خالص تابش يانرژ شار برابر نيزم سطح دري  تابشي  شارها يها  مؤلفه توازن اساساً  بـه  سسـپ  شـار  ني

 يشـارها . شـود   مـي  ليتبـد  نيزم درون يگرما شار و محسوس يگرما شار نهان، يگرما شار ازجملهيي  گرماي  شارها

  :از است عبارت يسطح يانرژ توازن نيبنابرا؛ باشند ترازمند ديبا نيزم سطح در موجود يانرژ

1(                                                                                        RN+HL+HS+HG=0 

 و  ي ورود ي انـرژ  .رابطه فـوق اسـت    هاي    مؤلفه از   يك مستلزم شناخت هر     ي سطح ي از توازن انرژ   يآگاه

 داده  نـشان  Rnه بـا  كـ تابش خالص   . رسد يم به توازن    ي انرژ يستگي قانون پا  بر اساس ن  ي در سطح زم   يخروج
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 ديآ يمن به دست    ي و تابش خالص موج بلند در سطح زم        وتاهكن تابش خالص موج     ي، از توازن تابش ب    شود يم

 :شود يمان ير بي زصورت به در جهت قائم ي تابش توازن.)2009 ،1ايآر(

2(                                                                           RN=RS↓(1+α)+ε(RL↓+RL↑) 

 بـرآورد  ،يتابـش  تـوازن  رابطـه  مؤلفه چهار از استفاده با و 2 رابطه توسط نيزم سطح يانرژ بودجه در خالص تابش زانيم

Wmبرحسب ( تابش خالص RN،3 و 2در رابطه   . گردد يم
-2( ،RS↓  ـاه ورود ك تابش مـوج Wmبرحـسب   (يوت

-2( ،RS↑ 

Wmبرحسب   (يوتاه خروج كتابش موج   
-2(  ،RL↓    ل شده از جـو      ي گس ي تابش موج بلند ورود)   برحـسبWm

-2(  ،RL↑ 

Wmبرحسب  (ن  يل شده از سطح زم    ي گس ي بلند خروج  تابش موج 
-2(  ،α ـابش مـوج      ي سطح برا  ييداي سپ ـاه   ك ت  0εو   )-(وت

ـاب يتابش خالص مثبت در مدت روزها  .  باشد يا منف ي مثبت   تواند ي م Rn. است) -( سطح   يي گرما يياليگس ـام  ي آفت  كـه  يهنگ

RS↓     ا  ري است ز  ي منف معموالًدر شب، تابش خالص     . دهد يم بزرگ است رخRS↓      ـابرا ؛   حـدود صـفر اسـت ن در شـب    يبن

ـابش     يـ نسبت تابش بازتاب  ) α( سطح   ييداي سپ . بزرگ است  ي برابر عبارت  معموالًن  ي از سطح زم   يتابش موج بلند خروج    ده بـه ت

  .ن استيده در سطح زمي رسيديخورش

3(  
 

Wmبرحسب  ( يوتاه ورود ك تابش موج    Rs↓هك
Wmبرحـسب   (يوتاه خروجك تابش موج   ↑Rsو  ) 2-

-2 (

  .شود  مي سطح آن وابسته است و از رابطه زير برآوردييالين به دما و گسي موج بلند از سطح زم تابش.است

4(  
 

 

  .ر استين مطالعه برابر رابطه زين است و در اي سطح زمييالي گسεه ك

5(  
 

 بـه  زمـين  سـطح  از شار جهت كه ساعاتي طي در قرارداد بر اساس . است قراردادي زمين نزديكي در شارها جهت

 نظـر  در مثبـت  آن را    اسـت  زمـين  سـطح  بـه  جـو  از شـار  جهـت  كه ساعاتي طي در و منفي را آن است، آن از بيرون

 سـاعات  در كـه  داشـت  نظـر  در بايـد  البته. باشد ي م روزانه جهات وارون شب ساعات طي در شارهاجهات  . ميا  گرفته

  .است تغيير حال درجهت شارها ) تابآف طلوع (روز به شب و) آفتاب غروب (شب به روز از گذر

  جينتا و بحث. 4

  تبركا ماه در خالص تابش شار درازمدت نيانگيم .1. 4

 دادن دسـت  از سـبب  به شوركي  نواح شتريب در تبركا ماه) يمحل UTC)6 3  ساعت در شار نيا درازمدت نيانگيم

 از يافتيـ در يانـرژ  زانيم بودن شتريب و ديخورش شتريب ارتفاع سبب به شرق جنوب قسمت در تنها و است يمنفي  انرژ

                                                 
1 Arya 
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 شـده  يـك نزد تـوازن  بـه  شار نيا مقدار شرق سوي  به غرب از يورود يشارها شيافزا  با .است مثبت ،يخروج يانرژ

 شـرق  در. شود يم دهيد وات -80 حدود در دهلران تا لميد بندر از زاگرس يبارش هسته در يانرژ مبودك نهيشيب. است

 ارتفـاع  سـبب  بـه ) يمحلـ  9UTC)12سـاعت  در. است وات 10 حدود در و مثبت خالص تابش رشا مقدار رانشهريا

 افـت يدهنـده در    نـشان  و است مثبت شورك لك در خالص تابش شار مقدار ،يورود يشارها شيافزا و ديخورش نهيشيب

 اي  سـياره  ييدايسـپ  ينـدگ كپرا از زمان نيا در خالص تابش يندگكپرا طوركلي  به. است نيزم سطح شدن گرم و يانرژ

ـ  آنـاز  پرارتفـاع  يو نواح  شده افزوده خالص تابش زانيم بر ارتفاع شيافزا با زاگرس وهك رشته در. است ريرپذيتأث  شيب

 منطبـق  اي سـياره  ييدايسـپ  نـه يمك بـر  شار نهيشيب هك شود  ميدهيد هستند و  برخوردار خالص تابش يانرژ وات 500 از

 اسـت و   شـده  خالص تابش زانيم كاهش سبب ريوك دشت و لوت ريوك يرو بر يا  سياره ييدايسپ نهيشيب  تمركز .است

ـ  يهـا   رانـه ك و ارسـباران  يهـا   ينـاهموار  در. اسـت  وات 360 حدود شار نهيمكي  دارا ريوك دشت زكمر  يايـ در يغرب

 اريبـس  خـالص  تـابش  ايـ در بـه  يكـي نزد و مكمترا ياهيگ پوشش ،ها يناهموار اد،يز ييايجغراف عرض ليدل به نياسپك

  .است وات 380 حدود و كاند
 

  نوامبر ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين. 2. 4

ـ متغ وات -80 تا -30 نيب و يمنف شورك لك در نوامبر ماه) يمحل UTC)6 3 ساعت در شار نيا درازمدت نيانگيم  ري

ـبب  به شرق جنوب ينواح در. است نيزم سطح از يانرژ برونداد و يانرژ دادن دست از دهنده نشان كه است  رخـداد  س

 رانـشهر يا شـرق  ارتفاعات و چابهار در است و  افتهي  كاهش يانرژ برونداد مقدار يورود يشارها شيافزا و ديخورش طلوع

. اسـت  بلند موج طول ريتأث تحت تنها شورك يغرب و يزكمر ينواح خالص در  تابش شار. است دهيرس وات -30 نهيمك به

  .شود يم دهيد وات -80 حدود در فارس استان در شار مبودك نهيشيب

  

  
  

  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در اكتبر ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 1 شكل
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  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در نوامبر ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 2 شكل
  

  

 و مثبـت  شوركـ  گـستره  در نوامبر ماه) يمحل 9UTC)12 ساعت در خالص تابش شار درازمدت نيانگيم

ـ پ و ديخورشـ  ارتفـاع  اهشكـ  با ماه نيا در. است نيزم سطح شدن گرم و يانرژ افتيدر دهنده نشان  يشروي

 ينواح در كه يطور  به. است افتهي اهشك خالص تابش شار مقدار تر  پايينهاي    عرض سوي  به يجوهاي    سامانه

 تـابش  مقـدار  اي  سـياره  ييدايسـپ  بـودن  مكـ  و اديـ ز خالص تابش افتيدر سبب به الر افاطر و فارس استان

 وات 280 حـدود  در ريوكـ  دشـت  در خالص تابش شار نهيمك مقدار. است دهيرس وات 420 نهيشيب به خالص

ـ دل بـه  دارد، قـرار  شرق جنوب ينواح در لك تابش شار نهيشيب نكهيا با زمان نيا در. شود يم دهيد  راراسـتق  لي

  .  استافتهي اهشك منطقه نيا در خالص تابش مقدار منطقه، نيا در اي سياره ييدايسپ نهيشيب

  دسامبر درماه خالص تابش شار درازمدت نيانگيم. 3. 4

 اسـت  يمنف رانيا گستره در دسامبر ماه) يمحل UTC)6 3 ساعت در خالص تابش شار نيانگيم طوركلي  به

 سـوي   بـه . اسـت  ريمتغ وات -80 تا -50 نيب شار نيا مقدار. است يانرژ دادن دست از حال در نيزم سطح و

 بـه  چابهـار  در و شده استهك خالص تابش شار مبودك مقدار از يورود يشارها شيافزا با شرق جنوب ينواح

 بـه  مشهد و رجنديب اطراف نيهمچن و زار الله و هزار راز،يش اطراف ينواح در. است دهيرس وات -50 حدود

ـ م. است دهيرس وات -80 نهيشيب به خالص تابش شار كمبود مقدار اي  سياره ييدايسپ بودن نهيشيب سبب  نيانگي

 افتـه ي اهشكـ  شـمال  سـوي   به جنوب از دسامبر ماه) يمحل 9UTC)12ساعت در خالص تابش شار درازمدت

 اي  سـياره  ييدايسپ از يبرخوردار ليدل به اما است عماني  ايدر سواحل در لك تابش شار نهيشيب هكآن با. است
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 الر  شـرق  نيهمچنـ  و رانـشهر يا شـرق هاي    يناهموار در وات 360 حدود در خالص تابش شار نهيشيب شتر،يب

 يشـمال هـاي     عـرض  در آن نـه يمك و افتـه  ي كـاهش  شـار  نيا مقدار ييايجغراف عرض شيافزا با. شود يم دهيد

  .ودش يم دهيد وات 200 حدود در داغ پهك وهك رشته نيهمچن و جانيآذربا

  هيژانو درماه خالص تابش شار درازمدت نيانگيم. 4. 4

 در را كـشور  شرق جنوب از كيوچك محدوده تنها ييروشنا رهيدا هيژانو ماه) يمحل UTC)6 3 ساعت در

 تـوان  ي مـ  .اسـت  شوركـ  لكـ  در شـار  مبودك دهنده نشان خالص تابش شار درازمدت نيانگيم. است گرفته بر

 شار ريتأث تحت ينواح ريسا در شرق جنوب ينواح در بجز ساعت نيا در صخال تابش شار هك گرفت جهينت

ـ ب سبب به زار الله و هزار وهك رشته هيناح در خالص تابش شار مقدار. است بلند موج طول  و يياليگـس  نهيشي

 در خـالص  تـابش  شـار   مقـدار  .اسـت  دهيرسـ  وات -80 حـدود  در خـود  مبودك نهيشيب  به ،اي  سياره ييدايسپ

ـ  يافتيدر يانرژ شار هك دهد يم نشان و است مثبت شورك لك ماه در  نيا در) يمحل 9UTC)12ساعت  از شيب

ـ ب و اسـت  افتهي اهشك شمال سوي  به جنوب از شار مقدار. است يخروج شار هـاي    ينـاهموار  در شـار  نهيشي

 جـان، يذرباآ ينـواح  در شـار  مقدار نهي كم .شود  مي دهيد وات 400 از شيب الر جنوب ينواح و رانشهريا شرق

ـ . اسـت   منطبـق  يا  ارهيس ييدايسپ نهيشيبر ب  هك است وات 220 از مترك نالوديب وهك رشته و دماوند  در نيهمچن

  .است افتهي اهشك غرب سوي به شرق از شار مقدار نياسپك يايدر سواحل
  

  
  

  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در دسامبر ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 3 شكل
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  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در ژانويه ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 4 شكل

  فوريه ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين .4. 5

 سـطح  در انـرژي  كمبـود  دهنده نشان فوريه ماه) محلي UTC)6 3 ساعت در خالص تابش شار درازمدت ميانگين

 شـار  كمبـود  مقـدار  از شرق جنوب در خورشيد بيشتر ارتفاع سبب به. است كشور كل در شار اين بودن فيمن و زمين

 بيـشينه  وجـود  سبب به اراك تا آباده بينهاي    ناهمواري در. است رسيده وات -40 كمينه به و شده كاسته خالص تابش

 كـه  شـود  ي مـ مالحظـه . شـود  ي مـ ديـده  وات -80 حدود در انرژي كمبود نهيشي بمحلي، گسياليي و اي  سياره سپيدايي

 بيـشينه  مقـادير  بـر  خـالص  تـابش  شار كمبود كمينه همچنين و كل تابش شار كمينه بر خالص تابش شار كمبود بيشينه

 دهنـده  نـشان  ومثبـت   ) محلـي  9UTC)12ساعت در خالص تابش شار درازمدت ميانگين. است منطبق كل تابش شار

 يافتـه  كـاهش  شـمال  سـوي   به جنوب از كميت اين مقدار. است آن شدن گرم و مينز سطح در انرژي ذخيره و افزايش

 مقـدار . اسـت  وات 500 از بـيش  ابركوه شرقي جنوب و الر اطراف ايرانشهر، شرقهاي    ناهمواري در شار بيشينه. است

 اي  سـياره  سـپيدايي  افـزايش  و بلنـد  مـوج  طـول  شار كاهش   برف، وجود سبب به زاگرس پرارتفاع قلل در كميت اين

 وجـود  سـبب  بـه  غـرب  شـمال  و غربي  نواح در نيهمچن. است رسيده وات 300 از كمتر به و يافته كاهش شدت  به

 320 از كمتـر  بـه  و شـده  كاسـته  نيـز  خالص تابش شار مقدار كل تابش شار كاهش و اي   سياره سپيدايي افزايش برف،

 بـه  نـسبت  زيـاد  محلي سپيدايي از برخورداري دليلبه   راني ا فالتي  داخل نواحي در شار اين مقدار. است رسيده وات

. اسـت  وات 380 حـدود  كـوير  دشت در و وات 440 حدود جازموريان و لوت كوير در و است كمترجوار     هم نواحي

 سـواحل  در. اسـت  يافتـه  كـاهش  وات 300 از كمتـر  بـه  داغ كپـه  ناحيه در و شده كاسته آن مقدار از خراسان سوي  به

 شـده  كاسـته  غـرب  سوي  به شرق از خالص تابش شار مقدار   محلي، سپيدايي و ابرناكي افزايش سبب به كاسپين درياي

  . است
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  مارس ماه در خالص تابش شار درازمدت نيانگيم .6. 4

 دهنـده  نـشان  و يمنف شورك لك در) يمحل UTC)6 3 ساعت در خالص تابش شار مدت يطوالن نيانگيم

 و يورود يشـارها  اهشك سبب به غرب سوي  به شرق از. است يرژان شتريب برونداد و نيزم سطح شدن سرد

 زاگـرس  ينواح در شار مبودك مقدار نيهمچن. شود يم افزوده يانرژ مبودك مقدار بر اي  سياره ييدايسپ شيافزا

ـ ب وجـود  سـبب  به خوزستان از ييها  بخش و دز-ارونك حوضه و يزكمر  ييدايسـپ  و يمحلـ  يياليگـس  نهيشي

ـ دل بـه  شوركـ  شـرق  سوي  به. است دهيرس وات -80 نهيشيب مقدار به اي  سياره  و يورود يشـارها  شيافـزا  لي

 سـواحل  در. اسـت  شـده  استهك يالنهار  نصف صورت  به باًيتقر يانرژ مبودك مقدار از اي  سياره ييدايسپ اهشك

ـ  – يشرق سانيك نسبتاً عيتوز و ديخورش نييپا اريبس ارتفاع سبب به زين يشمال  لنـد ب مـوج  طـول  شـار  يغرب

  .است برخوردار يمترك زيوخ افت از شار مقدار يمحل يياليگس و يورود

 گـرم  جـه ينت در و يانـرژ  ردنكـ  رهيذخ دهنده نشان و مثبت) يمحل 9UTC)12ساعت در خالص تابش شار مقدار

ـ ا در خـالص  تابش شار نهيشيب. است همراه اهشك با شمال سوي  به جنوب از آن  مقدار .است نيزم سطح شدن  مـاه  ني

 گـان يگلپا تـا  بافت از و رانشهريا شرق يها  يناهموار در كاند نسبتاً ييدايسپ و يورود وتاهك موج شار شيافزا سبب به

 حـدود  خوزسـتان  در شـار  نيا مقدار. شود يم دهيد وات 560 از شيب مقدار با الر اطراف نيهمچن و زاگرس شرق در

ـ  به و شده شتريب يورود وتاهك موج طول شار شتريب افتيدر ليدل به زاگرس مرتفع ينواح در هك است وات 500  شيب

 دشـت  ينـواح  در. اسـت  همراه اهشك كل با  تابش شار اهشك ليدل به جانيآذربا سوي  به و است دهيرس وات 560 از

 اسـته ك خـالص  تـابش  شـار  مقـدار  از اي  سياره ييدايسپ شيافزا سبب به خراسان و ريوك دشت و هامون اچهيدر لوت،

 شـار  مقـدار  غـرب  سـوي   به شرق از يورود وتاهك موج طول شار اهشك اثر در نياسپك يايدر سواحل در. است شده

  .است دهيرس آستارا در وات 440 از مترك به گلستان استان در وات 520 از زين خالص تابش

  ليآور ماه در خالص تابش شار درازمدت نيانگيم. 7. 4

 يانـرژ  مبـود ك و اسـت  يمنفـ  شورك لك در) يمحل 2UTC)6 ساعت در خالص تابش شار مدت يطوالن نيانگيم

 شـار  مبـود ك مقدار بر غرب سوي  به شرق از يورود يشارها اهشك با. دهد  مي نشان را آن شدن سرد و نيزم سطح در

ـ دا هيزاو رييتغ سبب به ماه نيا در. است دهيرس وات -80 نهيشيب به شورك يغرب جنوب در و شده افزوده  ييروشـنا  رهي

 مبـود ك نـه يمك نيبنابرا؛  است مترك ها  عرض نيا در زين يانرژ مبودك مقدار تر يشمال يها  عرض در روز طول شيافزا و

 UTC)12 8 سـاعت  در شـار  نيا مثبت ريمقاد. شود يم دهيد وات -40 حدود در شورك يشرق شمال ينواح در يانرژ

ـ ا يالگو. است نيزم سطح از يخروج يانرژ به نسبت شده افتيدر يانرژ شيافزا دهنده نشان) يمحل  تحـت  شـار  ني

ـ دل به  مرتفع ينواح در آن مقدار و است اي  سياره ييدايسپ و يورود وتاهك موج طول شار ريتأث  طـول  شـار  شيافـزا  لي

 و زار اللـه  و هـزار  و رانشهريا شرق يها  يناهموار در. است اديز اريبس ،اي  سياره ييدايسپ اهشك و يورود وتاهك موج
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 يداخلـ  ينـواح  در. شـود   مـي  دهيد وات 620 از شيب خالص تابش شار نهيشيب يزكمر البرز و زاگرس پرارتفاع ينواح

 و اي  سـياره  ييدايسـپ  شيافـزا  بـا  نياسپك يايدر سواحل در نيهمچن و اي  سياره ييدايسپ شيافزا سبب به يزكمر رانيا

  . است شده استهك خالص تابش شار مقدار از جو رطوبت ليدل به يورود يشارها اهشك
  

  
  

  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در فوريه ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 5 شكل

  
  

  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در مارس ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 6 شكل

  مي ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين .4. 8

 درازمـدت  ميـانگين  اما د،ي خورش شتري ب ارتفاع و كشور غربي مرزهاي به روشنايي دايرهي  كينزد ودوج با ماه اين در

 سـطح  بـه  ورودي شـارهاي  كـه  دهد  مي نشان و است منفي كشوردر  ) محلي 2UTC)6 ساعت در خالص تابش شار

 كـاهش  سـبب  بـه  غـرب  سوي  به شرق از. نمايند جبران را زمين سطح در انرژي كمبود تا نيستند يا  اندازه   به هنوز زمين



 منه شماره                                               جغرافيا و مخاطرات محيطي                                                               66 

 در وات -90 حـدود  در انـرژي  كمبـود  بيـشينه . اسـت  شده افزوده خالص تابش شار كمبود مقدار بر ورودي شارهاي

 افـزايش  روشـنايي،  دايـره  زاويـه  انحراف سبب به. شود ي م ديده اي  سياره سپيدايي بيشينه بر منطبق غرب جنوب نواحي

 سـوي   بـه  خـالص  تابش شار مقدار شرق شمال نواحي در شمالي،هاي    عرض در روز طول شيافزا و ورودي شارهاي

 تـابش  شـار  بيـشينه  مكـاني  موقعيت نيهمچن. شود ي م ديده ناحيه اين در انرژي كمبود كمينه و نموده ميل مثبت مقادير

) حلـي م 8UTC)12 سـاعت  در خـالص  شار تـابش     ميانگين نقشه در. است يافته انتقال باالترهاي    عرض به نيز خالص

 زمـين  سـطح  و هستند مثبت شار اين مقادير ورودي شارهاي افزايش و خورشيد بيشينه ارتفاع دليل كه به    شود ي م دهيد

 تـابش  شـار  بيشينه آنكه با و نيست برخوردار خاصي نظم از كميت اين توزيع.  است انرژي ذخيره و شدن گرم حال در

ـ  ب ناحيـه،  ايـن  در اي  سـياره  سـپيدايي  هبيـشين  وجود سبب اما به    است، شرق جنوب نواحي در كل  نـواحي  در آن نهيشي

 سـبب  بـه  پرارتفاع نواحي كه گرفت نتيجه توان ي م طوركلي  به. شود ي م ديده وات 700 از بيش مقدار با زاگرس پرارتفاع

. دهـستن  برخـوردار  بيـشتري  شـار  مقدار از اندك سپيدايي از برخورداري و ورودي كوتاه موج طول شار بيشتر دريافت

 اي  سـياره  و محلـي  سـپيدايي  ازي  برخوردار سبب به كوير دشت مركز در وات 560 حدود در خالص تابش شار كمينه

  . شود ي مديده زياد بسيار

  ژوئن ماه در خالص تابش شار درازمدت نيانگيم. 9. 4

 در خـالص  تـابش  شـار  درازمـدت  ميـانگين  و است گرفته بر در را كشور غربي مرزهاي روشنايي دايره ماه اين در

 خـالص  تـابش  شـار  و كـرده  بيـشتردريافت  انـرژي  مقدار باالترهاي    عرض كه دهد ي م نشان) محلي 2UTC)6 ساعت

 شـرق  شـمال  از شـار  كمبـود  افـزايش  دهنده نشان خالص تابش شار مقدار روند. است كرده ميل مثبت مقادير سوي  به

 دهنـده  نـشان  و اسـت  رسـيده  وات صـفر  حـدود  بـه  شـرق  شمال نواحي در شار كمبود. است غرب جنوب سوي  به

 دز كـارون  حوضـه  و خوزستان در شار كمبود بيشينه ديگر سوي از. است ناحيه اين در بيشتر ورودي شارهاي دريافت

ي دارا غـرب  جنـوب  در و كمينـه  مقاديري  دارا شرق شمال در اي  سياره سپيدايي. است وات -100 حدود در كرخه و

 دريـافتي  انـرژي  مقدار از باالترهاي    عرض روز طول افزايش و روشنايي دايره زاويه مقدار ببسبه  . است بيشينه مقادير

 نـواحي  در) محلـي  8UTC)12 سـاعت  در خـالص  تـابش  شـار  درازمـدت  ميـانگين  مقدار. هستند برخوردار بيشتري

 سـپيدايي  از برخـورداري  يلدل به نواحي اين ارتفاعات در ويژه  به و مركزي البرز و آذربايجان شمالي، و مركزي زاگرس

 شـار  ميـزان  كمتـرين  ديگـر  سـوي  از. اسـت  وات 680 از بيش و بوده برخوردار يريگ   چشم افزايش از كمتر اي  سياره

ــابش ــالص ت ــه خ ــل ب ــشترين دلي ــدار بي ــپيدايي مق ــياره س ــواحي در اي س ــت ن ــوير دش ــدود در ك   وات 560 ح

  . است 
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  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در آوريل ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 7 شكل
  

  
  

  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در مي ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 8 شكل

  ژوالي ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين .4.  10

 يخروجـ  و يورود يشـارها  ريدمقـا  در يراتييتغ سبب ييروشنا رهيداي  سو شرقيي  جا جابه ماه نيا در

 اسـت  يمنفـ  ارقـام  دهنده نشان يژوال ماه) يمحل 2UTC)6 ساعت در خالص تابش شار نيانگيم. است شده

 مبـود ك شيافزا روند دهنده نشان زين ماه نيا در يلك يالگو. باشد يم نيزم سطح در يانرژ مبودك از كيحا هك
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 جنـوب  سـوي   بـه  شـرق  شـمال  ينـواح  از يانـرژ  شار مبودك مقدار. است غرب جنوب سوي  به شرق شمال از يانرژ

 درازمـدت  نيانگيم. است دهيرس وات -100 از شيب به رخهك و دز-ارونك حوضه و خوزستان در و شده افزوده غرب

 يزكـ مر زاگرس ينواح در زين ماه نيا در شار نيا نهيشيب هك دهد يم نشان) يمحل 8UTC)12 ساعت در خالص تابش

ـ ا در. شـود  يم دهيد يزكمر البرز و جانيآذربا ينواح در نيهمچن و يشمال و  يشـارها  شيافـزا  سـبب  بـه  ينـواح  ني

 دشـت  يزكـ مر ينـواح  در زيآن ن  نهيمك. دارد وجود خالص تابش شار نهيشيب مقدار اي  سياره ييدايسپ اهشك و يورود

 از شـار  مقـدار  زين نياسپك يايدر احلسو  در .شود يم دهيد اي  سياره ييدايسپ شيافزا اثر در هامون اچهيدر سوي  به ريوك

  . است افتهي اهشك يورود يشارها اهشك سبب به غرب سوي به شرق
  

  آگوست ماه در خالص تابش شار درازمدت نيانگيم. 11. 4

ـ زاو رييتغ شرق، سوي  به ييروشنا رهيدا ينينش عقب با ماه نيا در  مبـود ك  مقـدار  ،يورود يشـارها  اهشكـ  و آن هي

ـ تغ بـا . است افتهي شيافزا زين) يمحل 2UTC)6 ساعت در خالص تابش شار ـ زاو ريي ـ دا هي ـ ن ييروشـنا  رهي  اخـتالف  زي

 جنـوب  ينواح در شار مبودك نهيمك مقدار. است بوده همراه اهشك با النهار  نصف يك طول در يورود يشارها ريمقاد

 انطبـاق  سـبب  به وات -110 زا شيب با رخهك و دز_ارونك يها  حوضه در آن نهيشيب مقدار و وات -40 حدود در شرق

ـ ب ريمقـاد  وجـود  سـبب  بـه ) يمحلـ  8UTC)12 سـاعت  در. شود يم دهيد اي  سياره ييدايسپ نهيشيب بر  يشـارها  نهيشي

ـ  خـالص  تـابش  شـار  نهيشيب  مقدار ،يزكمر زاگرس يها  يناهموار در يورود ـ ا در وات 680 از شيب ـ ناح ني ـ د هي  دهي

ـ ا در يورود يشـارها  مقـدار  از شـرق  جنـوب  در مونـسون  يهـا مانهسا تيفعال تداوم سبب به ماه نيا در. شود يم  ني

ـ ن خـالص  تابش شار مقدار جهينت در. است شده استهك كياند منطقه ـ ا در زي ـ ناح ني  در. باشـد  يمـ  وات 620 حـدود  هي

 يشـارها  اهشكـ  و كيابرنـا  شيافـزا  اثـر  در غرب سوي  به شرق از خالص تابش شار مقدار زين نياسپك يايدر سواحل

 و افتـه ي اهشكـ  غـرب  سوي  به هك است وات 660 از شيب گلستان استان در شار نيا مقدار است، افتهي اهشك يورود

  . است دهيرس وات 580 از مترك به يانزل بندر در

  سپتامبر ماه در خالص تابش شار درازمدت نيانگيم. 12. 4

ـ م. اسـت  كاند النهاري  نصف يراستا در وتاهك موج يورود شار راتييتغ ماه نيا در نياعتدال رخداد با  شـار  نيانگي

 افـت يدر بـه  نـسبت  يانرژ شتريب برونداد دهنده نشان و يمنف شورك لك در) يمحل 2UTC)6 ساعت در خالص تابش

ـ ب سـبب  بـه  چابهـار  شرق ينواح در خالص تابش شار مبودك مقدار. است آن شدن سرد و نيزم سطح در يانرژ  نهيشي

 يبارشـ  هـسته  در و شـده  افـزوده  شار مبودك مقدار بر غرب سوي  به. است دهيرس وات -30 نهيمك به يورود يشارها

ـ  بـه  آن مقـدار  دهلـران  تا لميد بندر از آن اي  رودخانه يها  حوضه و زاگرس  مقـدار . اسـت  دهيرسـ  وات -100 از شيب

  .تاس وات -50 حدود و افتهي اهشك جو رطوبت رهيذخ شيافزا سبب به رانيا يشمال ينواح در شار مبودك
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  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در ژوئن ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 9 شكل

  
  

  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در ژوالي ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 10 شكل

  
  

  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در آگوست ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 11 شكل
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  )راست سمت (12 ساعت و) چپ سمت (6 ساعت در سپتامبر ماه در خالص تابش شار درازمدت ميانگين 12 شكل
  

 بختگـان و   اچـه يدر اطـراف  ينـواح  در وتاهك موج طول شار نهيشيب هكنيا با) يمحل 8UTC)12 ساعت در

 رانـشهر يا شـرق  يحدود تا و الر اطراف زاگرس، در خالص تابش شار نهيشيب  اما شود يم دهيد رانشهريا شرق

 هـامون  اچـه يدر سوي  به ريوك دشت يزكمر ينواح در خالص تابش شار نهيمك مقدار. است وات 600 از شيب

 سـبب  بـه  نياسـپ ك يايـ در سـواحل  در. اسـت  منطبـق  اي  سياره ييدايسپ نهيشيب بر هك است وات 500 از مترك

 و اسـت  افتـه ي اهشك هيناح نيا در زين خالص تابش شار  مقدار ،يغرب سواحل در هوتاك موج طول شار اهشك

  . است دهيرس وات 480 از مترك به

  يريگ جهينت. 5

 ينوسـ يس رفتـار  يدارا خـالص  تابش يانرژ شار درازمدت نيانگيم هك دهد يم نشان حاضر پژوهش جينتا

 شـار . است دهيرس خود نهيمك مقدار به يزمستان بانقال در و خود نهيشيب به يتابستان انقالب زمان در و است

 در شـار  مبـود ك دهنده نشان و است يمنف سالهاي    ماه همه در شورك لك در يمحل 6 ساعت در خالص تابش

 آن افتيدر ريمقاد از شيب يانرژ برونداد ريمقاد هك دهد يم نشان يمنف ريمقاد گريد يسو از. است ساعت نيا

 دهيـ د زاگـرس  بـارش  هـسته  در وات -110 حدود در سپتامبر و آگوستهاي    ماه رد شار مبودك نهيشي ب .است

ـ ن يمنفـ  شـار  خراسان مقدار  شرق شمال هيناح در ژوئن ماه در تنها ساعت نيا در. شود يم  حـدود  در و ستي

 مقـدار  هكـ  دهـد  يمـ  نـشان  و اسـت  مثبت يمحل 12ساعت در شار نيا مقدار گريد يسو از. است وات صفر

 ردنكـ  گرم سپس و شدن رهيذخ حال در نيزم سطح در يانرژ و است برونداد مقدار از شيب يورود يشارها

 دماونـد  و يزكـ مر زاگـرس  ينـواح  در وات 720 حـدود  در ژوئن ماه در شار نهيشيب ساعت نيا در. است آن

 و ليــاردب شــمال ينــواح در وات 200 حـدود  در دســامبر مــاه در شـار  نــهيمك كــه يدرحـال . شــود يمــ دهيـ د



 71                                         ...درازمدت مكاني - زماني تغييرات                          سوم                  سال

 

 هيـ زاو راتييتغ از آن رفتار يرويپ دهنده نشان يانرژ شار ماهانه راتييتغ. شود  مي دهيد داغ پهكهاي    يهموارنا

 شيافـزا  سـبب  بـه  تابـستان  و بهـار  فـصول  در. است يمحلهاي    دهيپد و جو يعموم گردش د،يخورش تابش

 از جـان يآذربا و زاگـرس  ياحنـو  و شـده  جا  جابه باالترهاي    عرض سوي  به شار نهيشيب ريمقاد ديخورش ارتفاع

 شـدن  گـرم  سـبب  جـان يآذربا ينـواح  در شار شتريب مقدار بهار فصل در. هستند برخوردار يشتريب شار مقدار

 تـا   هاي مـي    ماه در. است شده يهمرفتهاي    بارش شيافزا و محسوس يگرما شار تيتقو و نيزم سطح شتريب

هـاي   سامانه ورود ليدل به اما شود دهيد شرق جنوب يواحن در شار مقدار نهيشيب هك رود  مي انتظار زين آگوست

 ويـژه   بـه  و باالترهاي    عرض در شار نهيشيب نيبنابرا و افتهي اهشك يورود يشارها ،كيابرنا شيافزا و يموسم

ـ  ني مـ تـا  تبـر كا از يعني ،بارش دوره فصول در. شود  مي دهيد يزكمر زاگرس در  ارتفـاع  اهشكـ  سـبب  بـه  زي

 و شـرق  جنـوب  ينواح در شار نهيشيب ري مقاد تر  نييهاي پا   عرض به يورود يشارها نهيشيب انتقال و ديخورش

 رانـشهر، يا شـرق  ينواح به تا است الزم شار نهيشيب يبررس در طوركلي  به. شود  مي دهيد رانشهريا شرق ويژه  به

ـ ن شـار  مبودك يبررس در رسد  مي نظر به. ردك توجه زاگرس پرارتفاع قلل و الر اطراف ـ با زي  هـسته  ينـواح  دي

 در را يگـاوخون  بـاتالق  تا زار الله و هزار يها  كوه  رشته و خوزستان شمال زيآبخهاي    حوضه زاگرس، يبارش

  . گرفت نظر

 كتابنامه

ز يي پـا  .ييايـ قات جغراف ي تحق .يمياقلهاي     داده يران بر مبنا  يد در گستره ا   ي خورش يلك برآورد تابش    .1376 ي؛، عل يليخل

 .4 ص.46 شماره .1376

 يد بر رو  يم خورش يمختلف برآورد تابش مستق   هاي    سه مدل ي مقا .1381 ؛يمالك ي و غالمعل  ي، اسحاق مراد  ي عل ،يليخل

 . مصرف سوخت در ساختمانسازي ينهبهش ين هماي مجموعه مقاالت دوم.دار يبشسطوح 

 .رانيـ ز اك مريريوكطقه  در مني تابشي بعديك مدل   يك با استفاده از     ي سطح ي محاسبه شار تابش   .1387 ؛مهيزارع، عظ 

 .يشاورزكده كدانش.  دانشگاه تهران.كارشناسي ارشد

 .30-18  صص:2 جلد سوم شماره .يكزي مجله ف.راني اي برايدي خورشي انرژ.1364؛ ، جالليميصم

 . انتشارات سمت.ي آب و هواشناسيمبان. 1388 محمدرضا؛ ، يانياوك، بهلول و يجانيعل

نه يش به ين هما يچهارم .ديل خورش ك تابش   يها   داده يت و بازساز  يفكينترل  ك .1384ي؛  د و اسحاق مرا   ي، غالمعل يمالك

 . مصرف سوخت در ساختمانيساز

 ي ارشـد هواشناسـ    يارشناسـ ك نامـه   پايـان  .دار  يبشـ  در سطوح    يدي برآورد شدت تابش خورش    .1381 ؛، اسحاق يمراد
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