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Abstract 

In this study a simple correlation is developed to predict monthly average daily 
global solar radiation on a horizontal surfaces for different Iraqi locations. For five-
years interval (1981-1985), monthly average daily global solar radiation and sunshine 
duration data were measured on horizontal surfaces at some Iraqi cities (Kirkuk, 
Baghdad, Nasiriyah). A mathematical linear correlation represented by (Angstrom 
correlation) was applied to estimate the global radiation from hours of sunshine 
duration for these cities at the specified day of each month as shown in tables (2a, b, 
c). The model was compared with three different mathematical correlations models 
(quadratic, logarithmic, and exponential) to get the best fit among them. The obtained 
models have a high value of regression coefficient and give best fit through the 
measured values. In this study, the monthly average daily diffuse and beam radiations 
on horizontal surface were estimated from the measured global radiation. The overall 
results show that, Baghdad city received higher radiation on the horizontal surface 
than Kirkuk and Nasiriyah.  
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    حساب ا�شعاع الشمسي على سطح أفقي لبعض مدن العراق

  
 الخ�صة

 الشمس�ي الشھري الي�ومي ل!ش�عاعمتوسط الھذه الدراسة إقامة ع�قة متبادلة للتنبؤ بقيمة تم في      
 الشمس�ي ا2ش�عاع قراءات متوسط نتائج استخدمتحيث .سطح أفقي لعدة مواقع في العراقعلى  الكلي

 أفق�ي س�طح عل�ى )1985-1981( س�نوات لمدة خمس ةالمقاسالشمسي  السطوع وقراءات فترةالكلي 

المع�دل الش�ھري قيم لحساب  تنبؤي نموذج لتطوير .)الناصرية, كركوك، بغداد(بعض مدن العراق  في
تم عمل ع�ق�ة رب�ط خطي�ة لحس�اب قيم�ة ا2ش�عاع الشمس�ي  .المدن لتلك شعاع الشمسي الكلياليومي ل!

وكم��ا موض��ح ف��ي  ش��ھر ي��وم مح��دد م��ن ك��لف��ي  ع الشمس��ي المقاس��ة لتل��ك الم��دنالكل��ي م��ن فت��رة الس��طو

تربيع�ي، لوغ�اريتمي، (تمت مقارنة نتائج الموديل الخطي مع ث�ثة نم�اذج مختلف�ة .)أ، ب،ج2(الجداول 

نف�ذت ھ�ذه كم�ا . أظھرت النتائج دقة عالية م�ا ب�ين النم�اذج المس�تخدمة .لغرض معرفة دقة النتائج )أسي
 مق�اسساب قيم ا2شعاع الشمسي الكلي والمنتشر والموجه من ق�يم ا2ش�عاع الشمس�ي الكل�ي الالدراسة لح

 بش�كل التنبؤ يمكنھا المقترحة اDربعة الرياضية النماذج ا2حصائية أن النتائج بينت .على ذلك السطح

بغ�داد  ن�ةالعام�ة أن مديالنت�ائج بين�ت  .تل�ك الم�دن ف�ي أفق�ي س�طح عل�ى الس�اقط الشمسي با2شعاع دقيق
 .تتسلم إشعاعا شمسيا اكبر من مدينتي كركوك والناصرية

 
 


