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انعكاس 
تشعشع  
خورشيدي 

آلبيدو (
Albedo(

به بخشي از كل  به بخشي از كل  
تشعشع خورشيدي  

كه به جو و كره  
زمين رسيده و به  
فضا بر مي گردد  
.آلبيدو مي گويند



)درصد( آلبيدو

75-90        تازه برف
60-90        زياد       ضخامت با ابر

30-50          كم         ضخامت با ابر

يخ          40-30يخ          30-40
15-45 شن     

    30 اتمسفر و زمين
    5-30 زده شخم خشك زمين

10 آب        
3-10 جنگل     
7 ماه       



درصد كره   54به طور متوسط حدود . ابرها بازتابنده بسيار موثري هستند-

درصد از كل  24و ساليانه . زمين در طي سال پوشيده از ابر مي باشد

.تشعشع خورشيدي رسيده به سياره زمين را منعكس مي كنند

.برف ها به خصوص وقتي تازه باشند بازتابنده هاي موثري هستند --

.  يخ شفاف مقدار زيادي از نور خورشيد را جذب مي كند - .  يخ شفاف مقدار زيادي از نور خورشيد را جذب مي كند -

سطح دريا بازتابنده هاي ضعيفي هستند و به عنوان منبع ذخيره انرژي  -

.خورشيد محسوب مي شوند

درصد انرژي رسيده به   30تا 10تخته سنگ ها، شن، خاك و گياهان از-

.خود را منعكس مي كنند



تشعشع زميني

كره زمين به علت جذب تشعشع از خورشيد و اتمسفر از خود �

.انرژي ساطع مي كند كه به آن تشعشع زميني مي گويند

درصد انرژي تشعشع مادون قرمز پس داده شده توسط  90حدود � درصد انرژي تشعشع مادون قرمز پس داده شده توسط  90حدود �

زمين به وسيله جو به خصوص بخارآب، ابرها وگاز كربنيك 

موجود درآن جذب مي شود و قسمت زيادي در اثر تشعشع 

اتمسفر به زمين برگردانده مي شودكه به آن تشعشع برگشتي مي 

.گويند



↑RRRRllll= R= R= R= Rllll) تشعشع زميني موثر يا تشعشع موج بلند خارج شده خالص(    ---- RRRRllll↓

RRRRllll  =(a(a(a(a1111RRRRs  s  s  s  /R/R/R/Rssss0000    + b+ b+ b+ b1111) R) R) R) Rllll0000

RRRRssss0000 : مقدار تشعشع خورشيدي كه به طور معمول در يك روز صاف در سطح

.زمين دريافت مي شود

RRRRssss :مقدار تشعشع خورشيدي دريافت شده در سطح زمين

RRRRllll0000  :تشعشع امواج بلند خارج شده خالص در يك شبانه روز صاف

a1 , b1  : ضرايب ثابت محلي  كهa1  هميشه مثبت وb1  هميشه منفي  يا صفر

. است



  

RRRRllll0000 = (a= (a= (a= (a2222    +b+b+b+b2222√eeeeaaaa))))δTTTT4444

:كه درآن 

  :ea فشارواقعي  بخار آب در هوا بر حسب ميلي بار

T  :دماي متوسط شبانه روزي هوا بر حسب كلوين دماي متوسط شبانه روزي هوا بر حسب كلوين:  

a2  وb2  :ضرايب ثابت  محلي كه بستگي به شرايط اقليمي دارد.

δ  : 9-10*4.903ثابت استفان بولتزمنMJ/(K4m2day)



هرچه مقدار بخار آب و پوشش ابر بيشتر باشد تشعشع امواج بلند خالص 

ابرها باعث بسته شدن دريچه جوي شده و از . كمتري به فضا مي رسد

.خروج تشعشع امواج بلند به فضا جلوگيري به عمل مي آورند

a           اقليم              
1b

1
a

2
b

2
a           اقليم              

1b
1

a
2

b
2

0.55-0.20.39-1.2خشك

0.55-0.10.39-1.1نيمه مرطوب

0.55-1.00.00.39مرطوب



بيالن  

سياره زمين در طول سال همان مقدار انرژي كه از خورشيد مي گيرد 
همان مقدار از دست مي دهد و اين امر سبب مي شود درجه حرارت 

.سياره زمين ثابت بماند

بيالن  
تشعشعي 
سياره  
زمين





بيالن تشعشعي سياره زمين



بيالن تشعشعي سياره زمين



Net  Radiationتشعشع خالص  

RRRRnnnn=(R=(R=(R=(Rssss↓ ----RRRRssss↑)+(R)+(R)+(R)+(RLLLL↓ ----

RRRRLLLL↑))))

RRRRnnnn=(R=(R=(R=(Rssss –α RRRRssss)+()+()+()+(----RRRRllll))))

RRRR =R=R=R=R ١ ( –α) ) ) ) ----RRRRRRRRnnnn=R=R=R=Rssss ١ ( –α) ) ) ) ----RRRRllll
Rs : تشعشع خورشيد

α : آلبيدو

: Rlتشعشع زميني موثر

.بستگي دارد Rlتشعشع خالص به نور خورشيد و 

Rl تابعي از بخار آب و ابرها مي باشد. 



RRRRnnnnدر لحظه طلوع مقدار .منفي است RRRRnnnnدر هنگام شب 

.صفر و بعد از آن مقدار آن مثبت مي شود

RRRRnnnn=a+bR=a+bR=a+bR=a+bRSSSS

aوb ضرايب منطقه اي
RRRRSSSS=(a=(a=(a=(assss + b+ b+ b+ bssss(n/N))R(n/N))R(n/N))R(n/N))RSSSS0000

N=N=N=N=24242424wwwwssss////Л



RS ،تشعشع خورشيدي

N   طول روز(حداكثر ساعات آفتابي ممكن در روز(،

n  آفتاب نگار(ساعات واقعي آفتابي در طول روز(،

asوbs،در مناطق مختلف و ماه هاي مختلف متفاوت است

as  ،0.35بستگي به ضخامت هوا و آلودگي دارد    FAO(0.25) as  ،0.35بستگي به ضخامت هوا و آلودگي دارد    FAO(0.25)

bs ،بستگي به ضخامت ابر و نوع ابر داردFAO(0.5)     0.42

 RS0  از جداول هواشناسي قابل استخراج مي باشد و تابعي از ماه از سال و

.عرض جغرافيايي مي باشد



تعرق، گرم شدن -تشعشع خالص در مزرعه صرف تبخير
.خاك و هوا مي شود

RRRRnnnn=LE+S+H=LE+S+H=LE+S+H=LE+S+H
LELELELE :تبخيروتعرق LELELELE :تبخيروتعرق
SSSS :گرم شدن خاك
HHHH :گرم شدن هوا

  -صرف تبخير"عمدتاRRRRnnnnدريك مزرعه كه آبياري مي شود 
.تعرق مي شود و درجه حرارت خاك و هوا پايين مي باشد



درمناطق سردسير رشد و جوانه زني گياهان ديرتر شروع �

.مي شود.مي شود

درمناطقي كه بارش كم است انرژي صرف گرم كردن �

.خاك و هوا مي شود

چرا؟. دربهار خاك شني گرم تر از خاك رسي است�
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Rs > RL



Tmin:لحظه اي بعد از طلوع اتفاق مي افتد.

در سطح زمين درجه حرارت خاك در ظهر حداكثر است اما 
متري باالي سطح زمين حداكثر درجه حرارت  2تا 1/5در 

.بعد از ظهر اتفاق مي افتد  3تا 2/5ساعت 
متري باالي سطح زمين حداكثر درجه حرارت  2تا 1/5در 

.بعد از ظهر اتفاق مي افتد  3تا 2/5ساعت 

T=(TT=(TT=(TT=(Tmaxmaxmaxmax+ T+ T+ T+ Tminminminmin)/)/)/)/2222
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