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بررسی منطقهای پتانسیل تابش خورشیدی با ارزیابی و بهینهسازی روشهای
درونیابی در سطح کشور ایران
نوید هوشنگی :1کارشناسی ارشد سیستم اطالعات مکانی ( ،)GISدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
علیاصغر آلشیخ :دانشیار سیستم اطالعات مکانی ( ،)GISدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
حسین هاللی :استادیار سیستم اطالعات مکانی ( ،)GISدانشکده نقشهبرداری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
چکیده
تعیین محل بهینهی نیروگاههای خورشیدی عاملی تأثیرگذار در افزایش بهرهوری آنها بوده و تابعی از دقت محاسبهی پتانسیل تابش
خورشیدی میباشد .استفاده از روابط مکانی میان دادهها در روشهای درونیابی ،موجب افزایش دقت تخمین پتانسیل تابشی برای مناطق
مختلف کشور میگردد .تنوع باالی روشهای درونیابی و تفاوتهای محسوس در نتایج آنها لزوم بررسی این روشها را میرساند .در
تحقیق حاضر روشهای درونیابی؛ وزندهی معکوس فاصله ( ،)IDWتابع پایهی شعاعی ( ،)RBFدرونیابی پخشی ( ،)DIکریجینگ و
کوکریجینگ پیادهسازی شده و نتایج حاصل با اعتبارسنجی متقابل مقایسه شدند .به منظور افزایش دقت روش کوکریجینگ ،نقشهی
پتانسیل تابشی برآورد شده با مدل  SolarGISبه عنوان دادهی کمکی با دادههای مشاهداتی تلفیق گردید .بررسی نتایج نشان میدهد
که بهینهسازی عوامل مؤثر در روشهای درونیابی موجب افزایش همگرایی  8/1درصدی مقادیر نتایج میگردد .از بین روشهای درون-
یابی ،روش کوکریجینگ با دادههای کمکی دما و ارتفاع با خطای جذر میانگین مربعاتی ( )RMSEبرابر با  3/81وات بر مترمربع سطح
بهینه را تخمین زد .با واردکردن نقشه پتانسیل تابشی حاصل از تصاویر ماهوارهای (مدل  )SolarGISبه عنوان دادهی کمکی در روش
کوکریجینگ ،دقت سطح برآورد شده نسبت به کوکریجینگ و دادههای کمکی دما و ارتفاع  %4/1بهبود یافت .مطالعهی سطح تولیدشده
نشان میدهد ،اغلب مناطق کشور ،به ویژه بخش های جنوبی از استعداد باالیی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی برخوردار
هستند .لذا بخشهای میمند ،سعادتآباد ،کوار و سروستان از استان فارس ،باوی از خوزستان و نوکآباد از استان سیستان و بلوچستان با
اختالف ناچیز به ترتیب به عنوان مناطق با پتانسیل تابشی باال معرفی شدند.
واژههای کلیدی :پتانسیل تابش خورشیدی ،درونیابی مکانی ،انرژی خورشیدی ،کوکریجینگ ،ایران.
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بیان مسأله:
امروزه مضرات و محدودیتهای سوختهای فسیلی و باال رفتن مصرف انرژی ،تمایل به استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر و به ویژه انرژی خورشیدی را افزایش داده است؛ به گونهای که در سالهای  1777تا  1770سرانهی تولید
انرژی جهانی  17/1درصد افزایشیافته ( )Zohoori, 2012: 850و پیشبینی شده این افزایش در سال  1717به
بیش از  )Solangi et al, 2011: 2150( %67مقدار مصرفی در سال  1777نیز برسد .در میان انرژیهای
و سایر مواد زائد
تجدیدپذیر و با توجه به پتانسیل کشور ایران ،انرژیهای خورشیدی به دلیل عدم تولید
( )Bahrami et al, 2013: 202موجب حفظ منابع طبیعی و احیای اراضی ،کاهش خطوط انتقال نیرو ،افزایش
استقالل منطقهای در تأمین انرژی و افزایش سرعت برق دهی به مناطق روستایی شده و از هزینه کمتری برخوردار
میباشد (.)Solangi et al, 2011: 2150 ; Zohoori, 2012: 851
محل نیروگاههای خورشیدی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در میزان راندمان کاری آنها میباشد ،که به علت
پرهزینه بودن عملیات نصب ،بهرهبرداری و نگهداری ( Bahrami et al, 2013:202; Gastli et al,
 )2010:792بررسی اولویت مناطق از نظر شرایط محیطی ،صنعتی ،هواشناسی و اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد
( .)Yun-na et al, 2013:76مقادیر پتانسیل تابشی از جمله دادههای تأثیرگذار در مکانیابی نیروگاههای خورشیدی
میباشد و عموماً بیشترین وزن را در مکانیابی این نیروگاهها به خود اختصاص میدهد ( ;Janke, 2010: 2229
 .)Sánchez-Lozano et al, 2013:551تابش خورشیدی از جمله پارامترهای مهم اقلیمی نیز میباشد که با
بسیاری از فرآیندهای اگروکلیماتولوژی ،هیدرولوژیکی ،هیدروکلیماتولوژی و هواشناسی ارتباط دارد .این پارامتر در
فرآیندهای آب و خاک مانند تبخیر ،ذوب برف و رشد گیاهان اثر میگذارد ،از اینرو سازمان کشاورزی و خواربار ملل
متحد (فاوو) نیاز به داشتن مقدار تابش خورشیدی دقیق را در تخمین تبخیر و تعرق بسیار ضروری تشخیص داده
است (سبزیپرور و همکاران .)140 :1183 ،این کاربردها ،لزوم تخمین و برآورد دقیق پتانسیل تابش خورشیدی را در کشور
میرساند .اهمیت پتانسیل تابشی از یکسو و مشکالت فراوان در ثبت مقدار انرژی تابش خورشیدی پژوهشگران
زیادی را بر آن داشته است که به دنبال تخمین دقیق تابش خورشیدی باشند .مسئلهی اصلی در تخمین تابش
خورشیدی ،برآورد مقدار تابش به طور پیوسته در مناطقی است که اندازهگیری مستقیم صورت نگرفته است .هدف از این
پژوهش ،پهنهبندی تابشخورشیدی و ارزیابی روشهای رایج درونیابی در تشکیل سطح پیوستهی تابش خورشیدی است
که در نهایت نقشهی خروجی جهت شناسایی نواحی پرتابش ایران برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی استفاده شد.
پیشینه تحقیق:
مقدار دقیق انرژی خورشیدی در هر نقطه توسط دستگاههای آفتابنگار (پیرانومتر) نصبشده در ایستگاههای
هواشناسی اندازهگیری میشود (معینی و همکاران .)1:1183b ،دغدغهی اصلی در مناطقی است که مجهز به
دستگاههای اندازهگیری تابش خورشیدی نیستند ،یا اندازهگیری تابش در آن مناطق به صورت پراکنده و نقطهای
انجام گرفته است .در پهنهبندی پتانسیل تابشی در گسترهی کشور ایران نیز این بحث جدیت بیشتری دارد ،زیرا
گستردگی شمالی -جنوبی ایران و تفاوت زیاد عرض جغرافیایی در این گستره ،عامل مهمی در تفاوت میزان تابش
خورشیدی در کشور میباشد (سبزیپرور و همکاران .)140 :1183 ،لذا تخمین و پهنهبندی میزان پتانسیل انرژی
خورشیدی در گسترهی کشوری با استفاده از مدلهای مختلف ریاضی و تجربی صورت میگیرد.
روشهای آنگستروم ،رگرسیون ،هیبرید و درونیابی برای محاسبه پتانسیل تابشی در مناطق مختلف کشور
استفاده شده است .در مدل آنگستروم ضرایب تابعی از عناصر اقلیمی مانند ارتفاع ،عرض جغرافیایی و ساعات آفتابی
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میباشد (معینی و همکاران .)05 :1183a ،در این روش شرایط اقلیمی موجب میشود ابتدا مناطق ،بر اساس طبقه-
بندی اقلیمی دستهبندیشده و سپس از مدل آنگستروم استفاده گردد (معینی و همکاران .)1:1183b ،روش دیگر
مدل رگرسیون خطی میباشد که عالوه بر تعیین مؤثرترین عوامل در تابش خورشیدی (سبزیپرور و همکاران،
 )140:1183به برقراری ارتباط بین چندین عامل مستقل و محاسبهی عامل وابسته میپردازد .مدلهای تجربی در
واقع از طریق عوامل مؤثر در تابش خورشیدی به برآورد مقدار تابش خورشیدی میپردازند .در مجموع عوامل
متعددی در پهنهبندی و برآورد انرژی خورشیدی مؤثر هستند ،از جمله این موارد میتوان به ساعات آفتابی ،عرض
جغرافیایی ،دما ،ارتفاع ،ضریب گذردهی جو ،رطوبت نسبی (معینی و همکاران ،)1:1183b ،پارامترهای فشار سطحی
هوا میزان ابرناکی و دمای خاک (موسوی بایگی و همکاران )665:1137 ،اشاره کرد .در تحقیق حاضر از دما و ارتفاع به
عنوان عوامل مؤثر در پهنهبندی استفاده گردید .در تحقیقات دیگری از شیب ،ارتفاع ،جهت ،زاویهی شیفتی روزانه و
فصلی خورشید و برخی دادههای دیگر در نرمافزارهای  ArcGISیا Gastli et al, 2010: :365( GRASSGS
 )793; Tabik et al, 2012جهت محاسبهی پتانسیل تابشی استفاده شده است .بهرهگیری از مدل تابشی
خورشیدی که از دادههای ماهوارهای مانند اندازهگیری تابش ،بازتابش ناشی از پوشش ابرها و تضعیف تابش ناشی از
هوا استفاده میکند ،دقت قابلتوجهی در محاسبه تابش خورشیدی ارائه میدهد (.)Sørensen, 2001: 503
استفاده از درونیابی مقادیر پتانسیل تابشی حاصل از ایستگاههای زمینی نیز در محاسبهی پتانسیل تابش خورشیدی
پرکاربرد بوده است ( .)Alamdari et al, 2013: 784در صورت انجام صحیح درونیابی ،میتوان دقت سطح
پیوستهی ایجادشده از پدیده یا پارامتر مورد بررسی را افزایش داد.
روش هایی مانند آنگستروم نیازمند کالیبراسیون (واسنجی) و تخمین دقیق ضرایب مربوطه هستند ،لذا در این
روشها محاسبه ی ضرایب ،برای مناطق با شرایط آب و هوایی یکنواخت انجام میگیرد (عرفانیان و همکاران،
 )153:1131و استفاده از این روشها برای گسترهی کشور ناصحیح میباشد .روشهایی مانند هیبرید نیز به دادههای
دمای روزانه ،رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی و غیره نیاز دارند و در صورتی استفاده میشوند که دقت باالیی نیاز باشد.
روش کوکریجینگ با وجود دخالت دادن پارامترهای مؤثر مانند دیگر مدلهای تجربی ،از مقادیر اندازهگیری شده در
ایستگاههای زمینی نیز استفاده میکند و برخالف بقیه مدلهای سنجش تابش خورشیدی با دادهی کمکی کمتر نیز
قابل اجراست .در این تحقیق تالش شد که نواحی پرتابش ایران جهت بهرهبرداری از انرژی خورشیدی شناسایی شود .از
اینرو با لحاظ مقدار متوسط سالیانهی تابش خورشیدی  61ایستگاه کشور ،تابش خورشیدی به روش درونیابی برای
مناطق مختلف کشور پهنهبندی و پتانسی ل مناطق مختلف از لحاظ استفاده از انرژی خورشیدی بررسی گردید .جهت
افزایش دقت روشهای درونیابی نیز ،درونیابی با کوکریجینگ با دادههای کمکی ارتفاع ،دما (معینی و همکاران،
 )5:1183bو نقشهی پتانسیل تابشی موجود مورد استفاده قرار گرفت.
دادهها و روش تحقیق:
دادهها و آمادهسازی آنها:
دادههای استفادهشده در این تحقیق مدل ارتفاعی رقومی زمین ( ،)DEMمتوسط دمای ساالنهی کشور و مقادیر
متوسط مربوط به تابش افقی سالیانه در طول سال  1137و در  61ایستگاه کشور بود .در راستای آمادهسازی داده-
های مشاهداتی تابش خورشیدی ،با وجود اینکه در ایستگاههای هواشناسی جهت کنترل کیفیت و آنالیز دادههای
موجود آزمونهای همگنی ،استقالل و کفایت انجام میگیرد ،آزمون نرمال بودن دادهها انجام گرفت .شکل شماره 1
نتایج حاصل را نشان میدهد که حاکی از نرمال بودن دادههاست .در این مرحله مدل ارتفاعی رقومی زمین ()DEM
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از تصاویر  MrSIDو با زمین مرجع کردن و اتصال مدلهای جدا از هم ایجاد شد .دادههای دمایی که خود بهصورت
منحنی میزان در دسترس بود بعد از ساختن شبکه نامنظم مثلثها ( )Tinو رستر کردن آن ،قابل استفاده در روش
کوکریجینگ گردید .نقشه پتانسیل تابشی حاصل از تصاویر ماهوارهای نیز از سایت  SolarGISمربوط به کشور
اسلواکی اخذ و چون در فضای  RGBو در دامنهی  155 -7بود ،مجدداً دستهبندی گردید .مجموعهای از دادههای
استفاده شده در اشکال شماره  1تا  4آورده شده است.

شکل  -1وضعیت توزیع نرمال دادهها

شکل  .4مدل ارتفاع رقومی ()DEM

شکل  .1مقدار متوسط سطح

شکل  .2پتانسیل تابشی حاصل از

دمایی  11ساله

مدل Solar GIS

روشهای درونیابی مجموعهای از مدلهای مختلف ریاضی و آماری را برای پیشبینی مقادیر نامعلوم بکار می-
گیرند (قهرودی تالی و همکاران .)01:1183 ،در اکثر مشاهداتِ پدیدههای جغرافیایی و در علومی مانند معدنکاوی،
هیدرولوژی ،خاکشناسی و هواشناسی که نمونهگیری آنها هزینهی باالیی دارد (،)Xie et al, 2011:468
نمونهگیریها به صورت نقطهای (فرجیسبکبار و همکاران )1:1185 ،و با تراکم اندک انجام میگیرد .از اینرو
انتخاب روش درونیابی مناسب جهت تعمیم نقاط به سطح در نحوهی درک پدیده و مدیریت آن تأثیرگذار میباشد و
نقش بسزایی در افزایش دقت و کاهش هزینهی مربوطه دارد .جدول شماره  1بیان خالصهای از روشهای استفاده شده
در پیشبینی و تخمین پدیدههای محیطی مانند آب ،خاک و پارامترهای جوی مانند دما و بارندگی میباشد.
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جدول  -1مجموعهای از روشهای درونیابی استفادهشده و مقایسه شده
پدیده

آب

خاک

هدف از انجام تحقیق

روشها

مقایسه

نتیجه

مقایسه روشهای درونیابی در به دست آوردن
متغیرهای زمانی و مکانی مؤثر در عمق آبهای
زیرزمینی

،IDW
، OK،1RBF
4
UK،1SK

،RMSE
R2

SK

( Sun et al,
)2009:1169

مقایسه روشهای درونیابی در محاسبه مقادیر آبکشی
خاک در شهر سایتاما جهت تعیین مناطق در معرض خطر
نشست

،ISO-OK
AnISO-OK

مشاهده و
برآورد

AnISOOK

( Pokhrel et al,
)2013:36

مقایسهی روشهای مختلف درونیابی برای تعیین
اولویت مناسب اراضی برای پخش سیالب

،WMA
K،TPSS

MAE

WMA

(سلطانی و همکاران،
)1:1183

مقایسه روشهای درونیابی در محاسبه توزیع مکانی
آلودگی ناشی فلزات سنگین خاک

، RBF،OK
LPI،IDW

RMSE

RBF ،OK

( Xie et al,
)2011:468

ارزیابی دقت و صحت روشهای درونیابی در تخمین
، RBF ،IDW
ازت خاک جهت مدیریت در جنگل منطقه آموزش و
K،Spline
پژوهشی

،MAE
،MBE
MSDR

IDW

(حبشی و همکاران،
)4:1185

ANUSPLIN
GIDS،E

RMSE

ANUSPLI
NE

( Price et al,
)2000:93

 TPSSبا توان
 1و متغیر
کمکی ارتفاع

(سکوتی اسکویی و
همکاران)1131 ،

K ،TIN

مقایسه روشهای درونیابی در محاسبه متوسط دمای
ماهیانهی کانادا
پارامترها
ی جوی

1

بررسی کارایی روشهای زمینآماری در پهنهبندی
اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ( مجموع ساالنه
دما -بارش)

،TPSS
گرادیان

بصری

ارزیابی میزان دقت روشهای درونیابی فضایی در
الگوسازی بارندگی

،TIN
،Spline
،Kriging

،MAE
MBE,
IDW

منبع

(فرجی سبکبار و
همکاران)11:1185 ،

منبع :یافته های کتابخانه ای تحقیق.1131 ،

پهنه بندی مقادیر جهت محاسبه پتانسیل تابشی خورشیدی در کشور ایران نیز با روشهای متفاوتی از جمله
کریجینگ ( )Alamdari et al, 2013:785و اسپالین (موسوی بایگی و همکاران )660:1137 ،انجام گرفته
است .عوامل زیادی بر روی انتخاب مناسب روشهای درونیابی دخالت دارند (طباطبائی و همکاران .)14:1137 ،در
این تحقیق روشهای وزندهی معکوس فاصله ،تابع پایه شعاعی ،درونیابی پخشی ،کریجینگ و کوکریجینگ بررسی
شدند .درونیابی در سه مرحلهی اصلی آمادهسازی و جستوجو دادهها ،استفاده از مدلهای قطعی و زمینآماری،
آنالیز و تفسیر نتایج انجام میگیرد .بعد از آمادهسازی و جستوجوی دادهها ،مدلهای درونیابی انتخاب و بر روی
مجموعهی از دادهها اعمال میشود .نتایج حاصل از روشهای درونیابی با روشها و فرمولهای متفاوتی با هم مقایسه
میشوند .در ادامه به توضیح روشهای درونیابی استفادهشده و نحوهی مقایسهی آنها اشاره میشود.

1

. Radial Base Function
.Ordinary Kriging
1
.Simple Kriging
4
.Universal Kriging
1
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وزندهی معکوس :1روش وزندهی معکوس فاصله ترکیب خطی از دادههای موجود برای پیشبینی مقادیر نامعلوم
پیشنهاد میکند ( ،)Xie et al, 2011: 469که بدون توجه به موقعیت و آرایش نقاط فقط فاصلهها را مد نظر قرار
میدهد .اعداد بدست آمده محدود به دامنهی اعداد موجود میباشند .این روش ایزوتروپیک است ،زیرا تأثیر نقطهی
ورودی وابسته به فاصله تا نقطهی مجهول است .بهترین جواب زمانی حاصل میشود که نمونهبرداری متراکم و با
توجه به تغییرات محلی باشد .روش  IDWبر اساس قانون اول جغرافیا که مبین شباهت بیشتر در پدیدههای نزدیک
به هم است ،میباشد .محاسبات در  IDWبه دو عامل وابسته است:
 انتخاب توان  pدر فرمول
 موقعیت نقاط مجاور ،به عبارتی وضعیت واحدهای همسایگی

درونیابی پخشی :1این روش بر اساس اینکه گرما و پخش ذرات در محیطهای هموژن چگونه با زمان منتقل می-
شوند طراحی شده است ،در واقع کرنل آن بر مبنای فرمول گرماست و شکل کرنل در نزدیکی موانع با توجه به
معادلهی پخش تغییر میکند .این روش از سطوح هزینهی مختلفی جهت ویرایش پروسهی درونیابی استفاده می-
کند .برای کاربرد صحیح مدل شرایط زیر باید برقرار باشد:
 پهنای باند باال :این پارامتر بیشترین فاصلهی همسایگی نقاط در درونیابی را مشخص میکند ،با افزایش
مقدار این پارامتر تغییرپذیری مقادیر حاصل از پیشبینی کمتر و اریبی 1مدل افزایش مییابد ،به عبارتی سطح
نرمتر میشود.
 قابلیت تکرارپذیری باال :با توجه به اینکه در این روش معادالت پخش گرما حل میشوند تعداد تکرار ،دقت
حل عددی معادالت را کنترل میکند.
 هندسهی دقیق موانع :پیچیدگی هندسی مانع ،مدت زمان پردازش را طوالنیتر میکند ،از اینرو عموماً از
سادهسازی شکل (جنرالیزاسیون) استفاده میگردد.
تابع پایه شعاعی :4تابع پایه شعاعی ( )RBFنوعی از اسپیالینها و یکی از روشهای درونیابی رسا 5میباشد که در
آن سطح برازش دادهشده از تمام نقاط میگذرد .تابعهای پایه شعاعی در واقع یک الستیک هستند که به سطح
برازش شده و در آن میزان انحنای سطوح کمینه میشود .تابع انتخابشده در واقع نحوه و نوع فیتشدگی را بیان
میکند که با فاصله از مکان تغییر میکند .تفاوت  IDWو  RBFبه عنوان دو برازش رسا این است که RBF
برخالف  ،IDWاعدادی خارج از محدوده دادهها میدهد .اعداد حاصل از  RBFطبق رابطه  1از دو مؤلفه تشکیل
یافتهاند ،روند کلی و تغییرات محلی.
(رابطه )1

تابع روند که گونه-
نوع تابع  RBFو فاصله نقاط نمونهبرداری شده تا نقطه پیشبینی،
که در آن
ای از چندجملهایها با درجه کمتر از  mمیباشد .ضرایب  aو  bنیز با حل  n+mمعادله به دست میآیدRBF .ها
سطحی هموار از تعداد عظیمی از نقاط دادهای ارائه میدهند .در نتیجه زمانی که تغییرات نقاط در همسایگی نزدیک،
اندک باشد میتوان در محاسبه پارامتر مجهول استفاده کرد.

1

. Inverse Distance Weighting
. Diffusion Interpolation with Barriers works
3
. Bias
4
. Radial Basis Function
5
Exact Interpolation
2
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کریجینگ :1روش کریجینگ از خودهمبستگی و دیگر روابط آماری بین نقاط اندازهگیری شده استفاده میکند ،به
این علت نه تنها برای نقاط مورد نظر مقداری پیشبینی میکند ،اطمینان و صحت مقادیر برآورد شده را نیز ارائه
میدهد .فرمول کریجینگ شبیه  IDWاست که در آن با توجه به وزنی که به مقادیر اندازهگیری شده داده میشود،
مقدار مجهول به دست میآید .تفاوت آن با  IDWاین است که عالوه بر فاصله ،چینش مکانی دادههای همسایه نیز
اساس محاسبه مقادیر مجهول قرار میگیرد .به منظور دخالت دادن چینش مکانی در وزن مقادیر ،همبستگی مکانی
باید مشخص شود .این روش بر پایهی توزیع نرمال بوده و بهترین روش خطی غیراریب برای تخمین اندازهی
متغیرهای ناحیهای میباشد .کریجینگ معموالً در علوم خاک و زمینشناسی استفاده میشود ،زیرا در فرآیند محاسبه
دادهها دو بار استفاده میشوند؛ ابتدا هنگام تخمین همبستگی مکانی دادهها و در ادامه موقع پیشبینی مقادیر مجهول.
کریجینگ ساده :1این روش از نظر ریاضی از دیگر روشهای کریجینگ سادهتر بوده و جامعیت چندانی ندارد و
فرض میکند که پارامترهای روند کامالً شناختهشده است .یعنی
مواقع در رابطه با پدیدههای طبیعی صادق نمیباشد.

(ترند) در رابطه  1معلوم باشد .این فرض در اکثر

(رابطه )1

از دیگر فرضیات این روش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 برقراری فرضیه ایستایی در کل سطح
 میانگین در هر منطقه صفر باشد:
 برقراری رابطه کوواریانس:
کریجینگ کمکی :1کریجینگ کمکی شبیه روشهای چند متغیر میباشد که بر اساس همبستگی بین

متغیرهای مختلف مقادیر را برآورد میکند .برای محاسبهی اوزان و در نتیجه تخمین مقادیر نیاز به محاسبهی سمی-
وریوگرام متقابل میباشد .فرمول کلی این روش بهصورت رابطه  1میباشد.
(رابطه )1

مقدار برآورد شده برای نقطه  ،وزن مربوط به متغیر  ،وزن مربوط به متغیر کمکی و  yمقدار
مشاهدهی متغیر کمکی میباشد .در روش کریجینگ کمکی ،پس از تشکیل ماتریس همبستگی ،برای پیشبینی
کمیت مدنظر از متغیر کمکیای که بیشترین ضریب همبستگی با متغیر مورد نظر داشته باشد ،استفاده میشود.
پارامترهای جغرافیایی استفادهشده در کوکریجینگ عالوه بر اینکه باید از لحاظ فیزیکی با مقدار تابش رابطه داشته
باشد ،باید از لحاظ آماری هم از یکدیگر مستقل بوده و با دقت بهتر و هزینهی کمتری نسبت به کمیت اصلی
قابلاندازهگیری باشد .در برخی تحقیقهای قبلی وابستگی تابش به ارتفاع ،دما بررسی و اثبات شده است ،لذا در این
تحقیق نیز از این دادهها به عنوان دادهی کمکی در درونیابی استفاده گردید.
ارزیابی روشهای درونیابی:
برای کنترل عملکرد روشهای درونیابی تکنیکهای متفاوتی وجود دارد .در اکثر موارد از اعتبارسنجی و
اعتبارسنجی متقابل استفاده میشود .در اعتبارسنجی متقابل یک نقطه حذف و درونیابی با بقیهی نقاط انجام می-
گیرد و در نهایت مقادیر اندازهگیریشده و پیشبینیشده با فرمولهای  MBE ،MAE ،RMSEو غیره با هم

1

. Kriging
. Simple Kriging
3
. Cokriging
2
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مقایسه میشوند .در اعتبارسنجی یکسری از دادهها تحت عنوان مجموعه دادههای تست 1جهت کنترل نتایج
حذفشده و درونیابی با بقیهی نقاط که مجموعه دادههای آموزشی 1نامیده میشوند انجام میگیرد .در این تحقیق
به علت کمبود داده از اعتبارسنجی متقابل و فرمول  RMSEاستفاده شد RMSE .مهمترین کمیت آماری است که
به اندازهی دادههای پرت  1حساس بوده و برای مشخص کردن اندازهی خطاهای بزرگ استفاده میشود .هر چه مقدار
این کمیت کمتر باشد گرایش مرکزی )Price et al, 2000:84( 4و دقت بیشتر میشود.
یافتههای تحقیق:
برای بهینه بودن نتایج روشهای درونیابی ،باید پارامترهای مؤثر در آنها بهینه شود .در ادامه نتایج حاصل از
روشهای درونیابی با توجه به پارامترهای مؤثر در آنها آورده شده است.
وزندهی معکوس فاصله ( :)IDWدر این روش پارامترهای توان ،تعداد همسایگی و نحوهی انتخاب همسایگی
بهینه میشوند .میزان حساسیت  RMSEبه تغییر توان در حدود  RMSE %17است( .شکل شماره  ،)5این مقدار
تغییر  RMSEبرای تعداد همسایگی  %4و برای شکل همسایگی  %1میباشد( .جدول شماره  1و  ،)1یعنی با تغییر
توان مقدار  RMSEبیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد .از اینرو پارامتر توان در قیاس با پارامترهای دیگر یعنی تعداد
همسایگی و نحوهی انتخاب همسایگی مهمتر میباشد .لذا ابتدا عدد توان بهینه شد و سپس تعداد همسایهها و در
نهایت سکتورهای همسایگی بهینه گردیدند .بعد از بهینه کردن همسایهها و شکل همسایگی ،عدد توان تغییر
میکند ،لذا مجدداً عدد توان بهینه گردید.
جدول - 2تغییر  RMSEبا تغییر نوع انتخاب همسایگی
RMSE
)(W/m2
11.270

1

11.132
11.232
11.150

4
4-45D
8

Sectors

شکل  -5منحنی بهینه نمودن توان  Pدر IDW

جدول  -1تغییر  RMSEبا تغییر تعداد همسایگی
1-RMSE
)(W/m2
117071

MaxNeighbors
6

117157

0

117186

8

117116

3

117107

17

117174

11

117114

11

117148

11

117108

14

117474

15

117141

16

117141

10

117114

18

117187

13

117118

17
1

.Test Data Set
. Training Data Set
1
.Outliers
4
.Central Tendency
1
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پیادهسازی  IDWبرای محاسبهی پتانسیل تابش خورشیدی در کشور ایران با توان  ،1همسایگی  17و انتخاب
همسایگی چهارگانه دایرهای با  (W/m2) 11/111 RMSEبهینه شد.
معادله پخشی :پیادهسازی این روش درصورتیکه مانعی در جریان پخش گرما وجود نداشته باشد ،وابسته به دو
کمیت پهنای باند (فاصله همسایگی) و تعداد تکرار در حل معادلهی گرما میباشد .دقت نتایج به فاصلهی همسایگی
وابستگی بیشتری دارد .اجرای این روش نسبت به روش  IDWمدت زمان بیشتری طول میکشد ،زیرا زمان به شدت
وابسته به تعداد تکرار میباشد ،از اینرو ابتدا با تعداد تکرار  ،177پهنای باند بهینه گردید و سپس تعداد تکرار بهینه
شد .تغییرات در بهینگی تعداد تکرار مانند توان  IDWنیست (شکل  )6بلکه نوسانی بین نتایج خوب و بد وجود دارد.

شکل  -6منحنی تغییر مقدار  RMSEبا تغییر تعداد تکرار حل معادله گرما

پیادهسازی روش معادله پخشی در پهنهبندی تابش خورشیدی ایران با تعداد تکرار  117و پهنای باند  177777و
 (W/m2) 11/716 RMSEبهینه شد.
تابع پایه شعاعی :در این روش پارامترهای که بهینه میشوند عبارتاند از نوع متد استفاده شده ،تعداد همسایهها و
شکل انتخاب همسایگی .تأثیر متد انتخابشده بر روی نتایج بیشتر از دو پارامتر دیگر میباشد .در این روش ابتدا
تعداد همسایگی و سپس شکل انتخاب همسایگی بهینه گردید .روشها و بهینگی هر کدام از حالتها در جدول
شماره  4ارائه شده است:
جدول - 4نتایج حاصل از درونیابی تابع پایه شعاعی
Method
)Neighbor Sector RMSE(W/m2
0
1
117111
Completely regularized Spline
117171

4

6

Spline with tension

117344

8

17

Multiquadric function

177017

1

0

Inverse Multiquadric function

15

Thin plate spline

117617
4-45D
منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1131 ،

کریجینگ :از جملهی کمیتهایی که در پیادهسازی کریجینگ بهینه شدند میتوان به نوع تابع فیتشونده به
سمی وریوگرام ،تبدیل نرمال ،کرنل ،تعداد همسایگی و نوع انتخاب همسایگی اشاره کرد .در این روش دادههای کمکی
دما و ارتفاع برای کمک به درونیابی استفاده شدند .نتایج و ترتیب بهینه شدن پارامترها در جدول شماره  5از چپ
به راست آورده شده است.
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جدول  -5نتایج حاصل از روش درونیابی کریجینگ
)RMSE (W/m2
37671

Method
CoKriging with Solar radiation

37444

CoKriging with DEM & Solar radiation
CoKriging with DEM & Solar radiation
& Temperature

37411

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1131 ،

تلفیق نقشه پتانسیل تابشی و مشاهدات زمینی با روش کوکریجینگ :نقشه پتانسیل استفاده شده در این
تحقیق توسط ارگان  GeoModelو با استفاده از مدل  SolarGISتولیدشده است ( .)www.solargis.infoاین
ارگان با تلفیق تصاویر ماهوارهای ،مدلهای هواشناسی و نجومی به محاسبهی پتانسیل تابشی خورشیدی در کل
جهان میپردازد .جهت افزایش قابلیت برآورد روشهای درونیابی از تلفیق نقشهی مربوطه با دادههای مشاهداتی
ایستگاههای زمینی استفاده شد ،بدین طریق که پتانسیل تابشی حاصل از مدل  SolarGISبه عنوان دادهی کمکی
وارد پروسهی درونیابی کوکریجینگ گردید و بهصورت همزمان در ضمن محاسبه با دادههای دقیق مشاهداتی تلفیق
شد RMSE .حاصل از تلفیق کوکریجینگ با دادههای کمکی  ،DEMدما و پتانسیل تابشی حاصل از تصاویر
ماهوارهای  3/411وات بر مترمربع و  %11/4نسبت به کریجینگ ساده بهتر بوده و  %4/1نسبت به کوکریجینگ با دما
و ارتفاع به دقت باالتری میرسد .جدول شماره  6نتایج حاصل از دخالت دادن نقشهی پتانسیل تابشی در
کوکریجینگ با دادههای کمکی  DEMو دما را نشان میدهد.
جدول - 6نتایج حاصل از استفادهی نقشهی پتانسیل تابشی ماهوارهای
)Neighbor Sector RMSE(W/m2
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منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1131 ،

تجزیه و تحلیل یافتهها:
روشهای وزندهی معکوس فاصله ( ،)IDWتابع پایهی شعاعی ( ،)RBFدرونیابی پخشی ( )DIو کریجینگ ساده
و کوکریجینگ همگی با بهینه کردن کمیتهای مربوطه بهطور صحیح پیادهسازی شده و جمعبندی نتایج حاصل در
جدول شماره  0ارائه شدهاند .قضاوت در مورد عملکرد یک روش ،قبل از بهینه کردن آن صحیح نمیباشد زیرا به
عنوان مثال  RMSEبهدستآمده برای حالت بهینهی  IDWبرابر با  (W/m2) 11/111است و در صورت بهینه
نشدن پارامترهای توان و تعداد نقاط همسایگی مقدار  RMSEبرابر با ( 18/856یعنی  )%63و حتی بیشتر نیز می-
شود.
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جدول  -7نتایج حاصل از روش های درون یابی مقایسه شده
)RMSE(W/m2
117111

Method
Inverse Distance Weighting

117716

Diffusion Interpolation

177017

Radial Basis Function

177886

Simple Kriging

177714

CoKriging with Temperature

37868

CoKriging with DEM
& CoKriging with DEM
Temperature

37816

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.1131 ،

دقت نقطهای بهدستآمده برای روشهای مختلف ،بعد از بهینه کردن پارامترهای آنها همگرا میشود .در شکل شماره
 0نمایی از خطای برآورد شده با استفاده از روشهای مختلف مشاهده میشود .تقریباً تمامی روشهای درونیابی جز
کوکریجینگ در نقاط مختلف عملکرد یکسانی داشتهاند و دامنهی تغییر خطای آنها نزدیک به هم میباشد .این نتیجه از
مقادیر نزدیک  RMSEروشها نیز قابل استنتاج است.

شکل  -7همگرایی روشهایی که از دادههای کمکی استفاده نمیکنند.

از بین روشهایی که از دادههای کمکی استفاده نکردهاند RBF ،با  RMSEای برابر با  (W/m2) 17/01بهترین
نتیجه را داشت و  %1/8نسبت به بدترین نتیجه یعنی  IDWدارای  RMSEبهتری بود .خطای روشهای درونیابی
با وجود اینکه برای هر نقطه متفاوت است ،تقریباً یک سمت و سو دارد و خود مقادیر خطاها به هم نزدیک میباشد.
روشهای بررسیشده ،در تخمین مقادیر بیشینه و کمینه با مشکل مواجه میشوند ،این به علت تراکم پایین شبکهی
پایش تابش خورشیدی میباشد که در آن اعداد اندازهگیری شده در ایستگاههای مختلف تغییرات زیادی دارند.
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شکل  -8نتایج نقطهای روشهای کوکریجینگ و مقایسهی آن با RBF

عملکرد روشهای کریجینگ در تخمین نقاط بیشینه و کمینه بهتر از روشهای دیگر میباشد .روشهای درون-
یابی که صرفاً بر اساس اعداد موجود عمل میکنند ،توان تخمین صحیح نقاط شکستگی را ندارند ،درحالیکه
کوکریجینگ به کمک دادههای کمکی با درکی باالتر به برآورد این نقاط میپردازد .درصورتیکه دادهها دقیقتر باشند
کمک بیشتری به کوکریجینگ کرده و نتایج تخمین دقیقتر خواهد بود .جواب بهینهی کوکریجینگ با ارتفاع رقومی
زمین نسبت به کریجینگ ساده  %3/4میباشد این عدد برای کوکریجینگ با دما  %0/3میباشد که نشان از اهمیت
استفاده از  DEMدر درونیابی است .بهترین نتیجه  RMSEبا کوکریجینگ و استفاده از دو دادهی کمکی  DEMو
دما میباشد که دارای  (W/m2) 3/816 RMSEو  %3/0بهتر نسبت به کریجینگ ساده و  %8/1نسبت به بهترین
جواب تک متغیری  RBFمیباشد که نشان از مزیت استفاده از کوکریجینگ میباشد (شکل شماره  .)8مقایسه نتایج
حاصل از استفادهی دما در کوکریجینگ نشان میدهد که اگر دادههای دمایی دقت باالیی نداشته باشد میتوان این
دادهی کمکی را حذف کرد ،زیرا تنها بین دقت کوکریجینگ با دما و  DEMو کوکریجینگ با  DEMاختالف %7/4
وجود دارد و با افزوده شدن دادهی دما سرعت پردازش درونیابی کاهش مییابد .در این راستا استفاده از پتانسیل
تابشی حاصل از مدل  SolarGISو ترکیب آن با دادههای مشاهداتی موجب بهبود نتیجه درونیابی و تخمین سطح
میشود RMSE .حاصل از این تلفیق با کوکریجینگ با دادههای کمکی دما و  3/411 ،DEMوات بر مترمربع و
 %11/4بهتر نسبت به کریجینگ ساده و  %4/1نسبت به کوکریجینگ با دما و ارتفاع شد.
شکل شماره  3نقشهی پتانسیل تابشی حاصل از روش کوکریجینگ با دادههای دما ،ارتفاع و پتانسیل تابشی
حاصل از مدل  SolarGISرا نشان میدهد .مطالعهی نقشهی پهنهبندی تولیدشده حاکی از آن است که  %07/3از
مناطق ایران قابلیت بهرهبرداری از انرژی خورشیدی را دارا میباشند .حدود  %11/1از گسترهی کشور که بیشتر شامل
بخشهای جنوبی بوده و در عرضهای جغرافیایی پایینتر قرار دارند از استعداد باالتری برای استفاده از انرژی تجدید-
پذیر خورشیدی ،برخوردار هستند .در این بین  %40/6از مساحت کشور که بیشتر در مناطق میانی مشاهده میشوند
از پتانسیل متوسط و حدود  %13/1استعداد کمتری برای استفاده از انرژی خورشیدی دارند.
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شکل  -3نقشه پتانسیل تابش خورشیدی حاصل از روش کوکریجینگ

در یک دید کلی تقریباً تمام قسمتهای ایران به جز مناطق شمالی و شمال غربی کشور دارای پتانسیل تابشی
مناسبی میباشند .قابلذکر است که در تمامی روشهای درونیابی استفادهشده مناطق جنوبی کشور و به ویژه
استانهای فارس و سیستان و بلوچستان بیشترین استعداد را جهت استفاده از انرژی خورشیدی نشان دادهاند .شکل
شماره  17با استفاده از کمیت آماری میانگین ،متوسط پتانسیل تابش خورشیدی در بخشهای مختلف کشوری را
نشان میدهد .همچنین دادههای دقیقتر و کوچک مقیاستر مانند زیرساخت خطوط انتقال ،میزان ابرناکی ،پوشش-
گیاهی ،متوسط تعداد ساعات خورشیدی ،ظرفیت و پتانسیل تولید الکتریسیته میتواند به انتخاب دقیقتر مکان
نیروگاههای خورشیدی کمک کند.

شکل  -11پتانسیل بخشهای کشوری از نظر تابشی خورشیدی
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نتیجهگیری:
اهمیت مقدار پتانسیل تابشی در مکانیابی نیروگاههای خورشیدی و مشکالت موجود در تخمین این پارامتر لزوم
تعیین راهکاری مناسب را میرساند .در تحقیق حاضر پهنهبندی پتانسیل تابش خورشیدی در سطح کشور با استفاده
از مشاهدات آفتابنگاری ،با روشهای  DI ،RBF ،IDWو کریجینگ ساده و کوکریجینگ با دادههای مدل ارتفاعی
رقومی زمین ( ،)DEMدما صورت گرفت .سپس مشاهدات زمینی و تابش خورشیدی حاصل از تصاویر ماهوارهای
(مدل  )SolarGISدر روش کوکریجینگ با هم ادغام شدند .نتایج نشان میدهد که اجرا و بهرهگیری صحیح از هر
روش ،نیازمند بهینه کردن پارامترهای آن میباشد که موجب همگرایی نتایج روشهای مختلف نیز میگردد .در
روشهایی که مشاهدات کمکی وارد پروسهی تخمین سطح نمیشود بهترین جواب مربوط به تابع پایه شعاعی می-
باشد .استفاده از روش کوکریجینگ با دادههای کمکی مقدار قابلتوجهی بهدقت سطح تخمینشده کمک میکند و
مقدار  RMSEرا  0/3-3/0درصد بهبود میدهد که در این بین کمترین مقدار  RMSEمربوط به استفاده همزمان از
دو دادهی کمکی دما و مدل ارتفاعی رقومی زمین بوده و برابر با  3/816واتبرمترمربع است .با تأثیر دادن پتانسیل
تابشی حاصل از مدل  SolarGISدر روش کوکریجینگ RMSE ،سطح حاصل از کوکریجینگ با دادههای کمکی
دما DEM ،و پتانسیل تابشی  SolarGISبرابر با  3/411واتبرمترمربع یعنی  %4/1بهتر از روش کوکریجینگ با دما
و ارتفاع شد.
مطالعهی نقشهی پهنهبندی تولیدشده نشان میدهد  07/3درصد از مساحت کشور ایران جهت بهرهبرداری از
انرژی خورشیدی مناسب میباشد .بیشترین پتانسیل تابشی نیز مربوط به بخشهای جنوبی کشور بوده که در
عرضهای جغرافیایی پایینتر قرار دارند و شامل  %11/1از کل مساحت کشور است .در نهایت میانگینگیری از
پتانسیل تابش خورشیدی در بخشهای مختلف کشوری نشان داد که بخشهای میمند ،سعادتآباد ،کوار و سروستان
از استان فارس ،باوی از خوزستان و نوکآباد از استان سیستان و بلوچستان با میانگینی باالی  577وات بر مترمربع و
اختالف ناچیز  %1/1به ترتیب مستعدترین مناطق برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی میباشند .ورزقان ،خدافرین از
استان آذربایجان شرقی نیز کمترین میزان دریافتی انرژی خورشیدی را داشته و به همراه دیگر مناطق شمالی و
شمال غربی کشور مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی نیستند.
سپاسگزاری:
از سازمان هواشناسی کشور به خاطر ارائهی دادههای موردنیاز این تحقیق و ارگان  Geo modelجهت در
اختیار قرار دادن نقشهی پتانسیل تابشی ایران و پیشنهادات ارزشمندشان که موجب ارتقاء کیفیت مقاله شده است،
قدردانی میشود.
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