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مدلسازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران
کمال امیدوار ـ استاد آبوهواشناسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
رضا ابراهیمی -دانشجوی دکتری مخاطرات آبوهوایی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
عباسعلی داداشی رودباری  -دانشجوی دکتری آبوهواشناسی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدۀ علوم زمین ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله 1395/1/7 :تأیید نهایی1395/9/3 :

چکیده
در این پژوهش ،با توجه به نیازسنجی انجامشده در حوزة انرژی ،به مدلساازی و تحلیال فضاایی دورنماای نیااز
سرمایشی ( )CDDایران پرداخته شد .نخست دادههای دمای روزانة مدل  EH5OMمؤسسة مااکس پالناک طای
دورة آماری  2015ا  ،2050تحت سناریوی  ،A1Bبا تفکیک  1/75درجة قوسی ،برای گسترة ایران بارگیری شاد.
سپس ،دادههای نامبرده ،با تفکیک مکانی  0/27×0/27قوسی ،به وسیلة مدل REGCM4ریزمقیاس شدند .درگاام
بعدی دمای روزانة بهدستآمده از خروجی مدل منطقهای  REGCM4با استفاده از روش زماینآماار کریجیناگ در
پهنهای به ابعاد  15×15کیلومتر بر ایران گسترانیده شد و نیاز سرمایشی کشور برای هر ماه به ازای هر یاختاه (در
مجموع  7200یاخته) محاسبه شد .نتایص خودهمبستگی فضایی برای دورنمایی نیاز سرمایشی ایران باا اساتفاده از
موران محلی نشان میدهد که نیاز سرمایشی ایران در دهههای آتی دارای ساختار فضایی است و به شکل خوشهای
توزیع خواهد شد .شاخص محلی همبستگی مکانی ( )LISAنشان میدهد که بیشاترین نیااز سارمایش کشاور در
ماههای آوریل تا سپتامبر خواهد بود؛ بر این اساس ،پهنة جنوبی کشور بیشترین نیاز و نوار کوهستانی کمترین نیااز
سرمایشی را تجربه خواهند کرد .مقایسة دورنمای نیاز سرمایشی با دورة مشاهداتی نیز نشان از جابهجایی مکاانی
نیاز سرمایشی کشور به ارتفاعات بلندتر را دارد.

کلیدواژهها :ایران ،مدلسازی فضایی ،مدل  ،EH5OMمدل منطقهای ،REGCM4نیاز سرمایشی..

مقدمه
اقلیم و تغییرپذیری آن به یکی از موضوعات مهم علـوم محیطـی تبـدی شـده اسـت؛ بـه موجـب آن ،نظـر بسـیاری از
پژوهشگران به پدیدۀ گرمایش جهانی و تغییر اقلیم جلب شده است .شواهد زیادی دال بر گرمایش جهانی وجود دارد کـه
عبارتاند از :افزایش دمای اندازهگیریشده؛ تغییر در میزان انرژی ورودی به زمین؛ افزایش دمـای اقیـانوسهـا؛ تغییـر در
ذوب دریاچهها و تغییر در الگوی سکونتی گیاهان و جانوران به سمت عرضهای باالتر (کاسپر .)2010 ،بنابراین ،بررسی
و شناسایی اثرهای تغییر اقلیم در بخشهای صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه و ارائ راهکارهـا و پـیشهشـدارها بـه
تصمیمگیرندگان و برنامهریزان برای آمادگی مقابله با این تأثیرات بسیار حائز اهمیت است .مدلسازیِ گذشته ،حال و آیندۀ
فراسنجهای آبوهوایی ،به ویژه درج روز ،در زمینـ تغییـر اقلـیم و تغییرپـذیری جـ ّو اهمیـت زیـادی دارد (الگیونـدی و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول23590193190 :
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همکاران .)2010 ،تاکنون پژوهشگران مدلهای بیشماری به منظور مدلسازی شـرایط اقلیمـی در سـه مقیـاس زمـانی
اشارهشده ارائه کردهاند؛ در حالت کلی ،این مدلها در دو رسته قابـ تقسـیمانـد .1 :آمـاری؛  .2دینـامیکی .بررسـیهـای
گستردۀ برخی پژوهشگران و دانشگاهیان نشاندهندۀ قدرت و ضع این مدلهـا در منـاطق مختلـ اسـت .ولـی آنچـه
مقبولیت گستردهتری داشته و نتایج مناسبتری نشان داده مدلهـای اقلـیم منطقـهای اسـت؛ و  RegCMنیـز یکـی از
آنهاست .این مدلها ،به لط لحاظنمودن روابط دینامیک و ترمودینامیک جوّ ،الیـ مـرزی ،توپـوگرافی سـطح زمـین،
شیمی جوّ ،هواویزها ،شار جریانات اقیانوسی ،پوشش آبی ،گیاه و خاک سطح زمین و ریزگردانی محلی دادههای اقلیمی بـا
تفکیک پایینتر ،نسبت به مدلهای آماری ،نتایج بهنجارتری را بـا سـطح اطمینـان بیشـتر ارائـه مـیدهنـد (جیـورجی و
همکاران .)2012 ،دما یکی از فراسنجهای حساس آبوهوایی از وقو گرمایش جهانی است .به دلی اهمیت این فراسنج
در علوم محیطی ،انسانی و مهندسی تا کنون پژوهشگران شاخصها و روشهای بیشماری ارائه کردهاند کـه مهـمتـرین
آنها درج روز است.
درج روز عبارت است از اندازهگیری میانگین دمای روزان هوا با استفاده از دمای آستانه؛ ایـن آسـتانههـای دمـایی
انتخابشده برای محاسب درج روز سرمایش و گرمایش به اهداف ویژه بستگی دارند (مسعودیان و همکاران 1393 ،ال ).
با توجه به اهمیت مباحث مرتبط با تغییر اقلیم و مدیریت انرژی که در حقیقت به نوعی تبیینکنندۀ ساختار بنیـادین
دنیای مدرناند ،پژوهشهای بیشماری به منظور شناسایی این دگرگونیها و آثار جانبی آنها انجام شده است .به برخـی
از این تحقیقات با هدف آشنایی مرز دانش تغییرات اقلیمی و انرژی با دو محور تغییـر اقلـیم و نیـاز سرمایشـی یـا بعضـاً
گرمایشی پرداخته شده است.
جیانگ و همکاران ( )2009روند گرمایش و سرمایش اگزینجیانگ 1چین را با آستان دمـایی  18و از طریـق آزمـون
آماری من -کندال محاسبه کردند .نتایج نشان داد در فص پاییز درج روز گرمایش روند کاهشی داشته اسـت؛ در حـالی
که روند درج روزهای سرمایش ایستگاهها در فص تابستان دارای روند افزایشی بـوده اسـت .اثـر گرمـایش جهـانی بـر
تغییرات انرژی مورد نیاز گرمایش و سرمایش با استفاده از مدل گردش عمومی هوسپهر در پنج ناحی استرالیا بررسی شـد
(وانگ و همکاران)2010 ،؛ نتایج این پژوهش با استفاده از دو سناریوی  A1Bو  A1FIنشاندهنـدۀ تغییـر  -26تـا 101
درصدی در ده  2050و  -46تا  350درصدی در ده  2100بوده است .وانگ و چن ( )2014در پژوهشی به واکاوی اثر
گرمایش جهانی در تغییرات میزان نیاز گرمایش و سرمایش ساختمانها در چندین شهر ایاالت متحده با اسـتفاده از مـدل
 Hadcm3تحت سناریوهای  ،A1 ،A1Bو  B1پرداختند .نتایج نشان داد در دورۀ زمانی  2080میزان نیاز به سرمایش در
برخی از شهرها از جمله فرانسیسکو و ایلی نویز افزایش مییابد .ارزیابی روند درج روزهای گرمایش و سرمایش در ایتالیا
(دروسا و همکاران )2014 ،نیز بیانگر روند افزایشی میزان مصرف انرژی برای سرمایش محیط است.
از جمله مطالعات داخلی نیز میتوان به پژوهش مسعودیان و همکاران ( 1393ب) اشاره کرد .آنان روند ماهان درج
روز گرمایش ایران را با استفاده از آزمون ناپارامتریک من -کندال و شیب روند طی دورۀ آماری 44ساله ( 1340ــ )1383
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واکاوی کردند .نتایج پژوهش حاکی از روند مثبت نیاز گرمایشی در شمال کردستان و زنجان در فص بهار و پـاییز اسـت.
شاخصترین پژوهشی که به نقش تغییر اقلیم و نیاز سرمایش و گرمایش ایران پرداخته پژوهش روشن و جـاراب ()2012
است .نامبردگان در واکاوی اثر تغییر اقلیم بر مصرف انرژی (گرمایش و سرمایش) ایران با اسـتفاده از مـدل MAGICC

برای دورۀ  2025تا  2100میالدی تحت دو سناریوی  A1و  B1به این نتیجه رسیدند کـه بیشـترین نیـاز بـه گرمـایش
محیط در ماه ژانویه و بیشترین میزان نیاز به سرمایش در ماه ژوئیه اسـت .همچنـین ،بخـش دیگـری از پـژوهش آنـان
نشاندهندۀ افزایش میزان نیاز به سرمایش در دورههای  2025تا  2075در نواحی مرکزی و جنـوب شـرقی کشـور بـوده
است.
همچنین ،میتوان به پژوهشهای دیگری نیز اشاره کرد :ارزیابی اثر گرمـایش جهـانی در انـرژی مصـرفی زوریـخ
(فرانک)2005 ،؛ اثر گرمایش جهانی در درج روز سرمایش و گرمایش مناطق شهری سوئیس (کریستنسون و همکـاران،
)2006؛ واکاوی تغییرات اقلیمی بر روی تغییرات مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش در ایرلنـد (سـملر و همکـاران،
 )2009و ارزیابی روند درج روز گرمایش در کشور آرژانتین (کاستاندا و کالس.)2013 ،
جمابندی پیشین پژوهش نشان میدهد .1 :مطالعات تغییرات اقلیمی و نیاز انرژی در کشور بسـیار ضـروری اسـت،
زیرا با بحران انرژی در جهان ،کاهش مخازن سوختهای فسیلی ،و افزایش دما که به تبـا آن نیازمنـد افـزایش انـرژی
برای سرمایش خواهد بود در آیندۀ نزدیک کشور وارد عرصهای نو از انرژی خواهد شد؛  .2مطالعات سـنتی بـا اسـتفاده از
دادههای ایستگاهی و پایگاههای داده با تفکیک مکانی زیاد نمیتواند دورنمای مناسبی برای کشور و جهان ارائه دهـد .در
این پژوهش ،با رویکرد استفاده از توابا آمار فضایی ،به شناسایی مناطقی با درج روزهای سرمایشی کشور پرداخته شـده
است .آنچه پژوهش حاضر را نسبت به سایر مطالعات مرور شده و همچنین یگانه پژوهش انجامشده در زمین تغییر اقلـیم
و انرژی کشور (روشن و همکاران )2012 ،شاخص میکند بدین شرح است .1 :استفاده از بانک دادۀ دمایی مرکز فیزیـک
ماکس پالنک برای نخستین بار در کشور؛  .2استفاده از مدل منطقـهای  REGCM 4ریـزمقیـاسشـده؛  .3اسـتفاده از
یاختهای به ابعاد  15×15کیلومتر برای کشور؛  .4کاربردِ بهروز ترین متـد آمـاری دنیـا (آمـار فضـایی) .پـژوهش روشـن و
همکاران ( )2012به دالیلی که در پی میآید نمیتواند تعری درستی از تغییر اقلیم و نیاز انرژی کشور در آینده ارائه دهد:
 MAGICC .1یک مدل یکبُعدی یا تلفیقی از مدلهای مختل اقلیمی ،چرخ گازهای جوّی ،ذوب یخ ،و غیـره اسـت
(شمسیپـور)1393 ،؛  .2مـدل چرخـ کـربن بـهکارگرفتـه شـده در ایـن مـدل شـام یـک بخـش اقیـانوس اسـت؛ .3
بزرگمقیاسبودن مدل .MAGICC

روش تحقیق
در این پژوهش ،به منظور واکاوی اثر گرمایش جهانی بر نیاز سرمایشی ایران (  ،) CDDاز میانگین دمای روزان پایگـاه
دادۀ  EH5OMاستفاده شد EH5OM .یک مدل گردش کلی جوّ -اقیانوس 1از سری پنجم مدلهای گردش عمومی جوّ
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با هست دینامیکی طیفی است که در مؤسس ماکس پالنک به صورت روزانه از تاریخ  1960/1/1تـا  2100/12/31تحـت
سناریوهای مختل پن بینالمللی تغییر اقلیم 1تولید میشود (روکنر و همکاران2006 ،؛ ریچارد و کـیم2008 ،؛ امیـدوار و
همکاران .)1394 ،جدول  1طرحوارههای مورد استفادۀ مدل یادشده را نشان میدهد.
جدول  .1طرحوارههای مورد استفاده در مدل ( EH5OMمنبع :نیلین)2010 ،

نام مدل

ارائهدهنده

شرایط ثانوی مرزی

)Holtslag et la. (1990

شرایط اولی مرزی

)Holtslag et la. (1990
)Emanuel (1991

شرایط همرفتی
گرل ،طرح خوشهبندی (کومولوس)

)Arakawa and Schubert (1974
)pal et al (2000

رطوبت
نیروی گرادیان فشار

)Arakawa and Schubert (1974

در این پژوهش از دادههای بازۀ زمـانی  2050 - 2015تحـت سـناریوی  A1Bاسـتفاده شـد .تـدبیر بـهکـارگیری
سناریوی  A1Bاز بین سایر سناریوهای موجود بدین سبب است که بر اساس این سناریو در آینده از منابا سـنگوارهای و
غیر سنگوارهای به طور متعادل استفاده میشود (شمسیپور .)1393 ،با توجه به بـزرگمقیـاسبـودن مـدلهـای گـردش
عمومی هوا و قدرت تفکیک پایین ،از مدل اقلیم منطقهای که برای فرایندهای کوچکمقیاس و منطقهای مناسبتر است؛
جهت ریزمقیاسنمایی دادهها استفاده شد (امیدوار و همکـاران .)1394 ،ایـن مـدل در مرکـز فیزیـک نظـری عبدالسـالم
طراحی شد و برای اجرای آن از دادههای توپوگرافی ( ،)GTOPOپوشـش سـطح زمـین ( ،)GLCCدمـای سـطح دریـا
( ،)SSTو شرایط اولیه و مرزی استفاده شد و در سازمان هواشناسی به شک کالستر ریزمقیاس گردیـد .خروجـی دمـای
روزان مدل ریزگردانیشده در بازۀ زمانی 36ساله ( 2015ـ  )0205بـا ابعـاد  0/27×0/27درجـ قوسـی اسـت کـه حـدوداً
یاختههایی با ابعاد  30×30کیلومتر ایران را پوشش میدهد .ابعاد یاختهها  13140×2140است .در ایـن مـاتریس سـطرها
( )13140نشاندهندۀ زمان (ساعت ،روز ،و سال) است و ستونها یاختههای میانیابیشده با ابعاد  30×30کیلومتر اسـت.
شک  1موقعیت منطق مورد مطالعه و یاختههای خروجی مدل را نشان میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. International panel of climate change (IPCC
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شکل  .1محدودة مورد مطالعه

با توجه به اینکه دادههای مزبور در گسترۀ  0/27 × 0/27درج قوسی میباشـند و ایـن تفکیـک مکـانی نمـیتوانـد
رفتاری بهنجار از تغییرات مکانی نیاز سرمایشی ایران ارائه دهد ،دمای روزان بـهدسـتآمـده از خروجـی مـدل منطقـهای
 ، REGCM 4با استفاده از روش زمینآمار کریجینگ ،در پهنهای به ابعـاد  15×15کیلـومتر بـر ایـران گسـترانیده شـد
(ماتریسی به ابعاد  .)13140×7200سپس ،دمای هر روز هر ایستگاه از آستان دمایی مورد نظر برای تخمین نیاز سرمایش
کسر شد .و در نهایت ،جما ماهان نیاز سرمایش هر یاخته در بازۀ زمانی یادشده محاسبه گردید.

محاسبة درجة روز سرمایش
در این پژوهش برای واکاوی مکانی -زمانی بیالن نیاز سرمایشی ماهان ایران از رابط  1استفاده شده است (مسعودیان و
همکاران.)1390 ،


()1

n

) CDD   (Tmeani  Tbc
i 1

در رابط  Tmeani ،1میانگین دمای روزانه (حاص درونیابی با روش زمینآمار کریجینگ) و  Tbcآستان دمایی نیاز
سرمایشی ایران است که  23/9درج سانتیگراد درنظر گرفته شده است؛ آستان حاضر به پیشنهاد انجمن استاندارد علـوم
ایاالت متحدۀ امریکا )2009( 1بهکار برده شد .سرانجام ،خروجی نهایی ماتریسی بـه ابعـاد  12×7200اسـت .در مـاتریس
حاضر سطرها معرّف دوازده ماه سال و ستونها معرّف یاختههای درونیابیشده به ابعاد  15×15کیلومتر هسـتند .در گـام
بعدی ،ماتریس حاضر به منظور تحلی فضایی وارد محیط نرمافزار  ARCGIS10.3شد .از تفکیک مکانی حاضر ،با توجه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. A. S. H. R. A. E
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به پیشنهاد مسعودیان و همکاران (1393 ،1390ال ) که به واکاوی نیاز سرمایش ایـران در دورههـای مختلـ سـال بـا
استفاده از پایگاه اسفزاری پرداختهاند استفاده شد.

آمارههای فضایی
به منظور ارزیابی خودهمبستگی فضایی نیاز سرمایشـی ایـران در دهـههـای آینـده از روش مـوران جهـانی ،موسـوم بـه
 ، Global Moran Iبـــرای ترســـیم خوشـــههـــا و ناخوشـــههـــا از شـــاخص انســـلین محلـــی مـــوران
(  ) Anselin Local Moran's Iیا همان شـاخص محلـی همبسـتگی مکـانی (  ) LISAو در نهایـت بـرای تحلیـ
الگوهای مکانی نیاز سرمایشی از شاخص لکههـای داغ یـا آمـارۀ گتـیس -ارد جـی (  ) Getis - Ord Giبـا اسـتفاده از
امکانات  ARCGIS10.3استفاده شد .جزئیات کامـ ایـن روشهـا را اسـکات و جیکـانس ( )2010و فـالح قـالهری و
همکاران ( )2016ارائه کردهاند.
آنچه آمارۀ حاضر ارائه میدهد کمّیتی بین  -1تا  +1با درنظرگرفتن مقدار نیاز سرمایشی محاسبهشده است که مبیّن
الگوی خوشهای یا پراکنده است (اسکات و جیکانس .)2010 ،برای محاسب آماره یا شاخص موران ،نخست نمرۀ استاندارد
 zو  P  Valueمحاسبه میشود .سپس ،به ارزیـابی و معنـاداربودن شـاخص پرداختـه مـیشـود (فـالح قـالهری و
همکاران .)1394 ،برای محاسب خودهمبستگی فضایی با استفاده از شاخص موران جهانی از رابط  2استفاده میشود.
()2

,

Wi , j z i z j

 


n

n

j 1

i 1

n

Z2
i 1 i

n
I
s

در رابط  z i ،2تفاض بین مقدار خصیص عارضـ  iبـا میـانگین آن ) ( xi  xاسـت Wi , j .وزن موجـود بـین
عارض  iو  jاست n .تعداد ک عوارض جغرافیایی موجود در الی مورد استفاده اسـت و  s 0جمـا کـ وزنهـای
فضایی است (فالح قالهری و همکاران1394 ،؛ .)2016
تحلی خوشه و ناخوشه الگویی بهینه برای نمایش توزیا آماری پدیدهها در فضاست (داداشی رودباری1394 ،؛ فالح
قالهری و همکاران1394 ،؛ علیآبادی و داداشی رودباری .)1394 ،برای تحلی خوشه و ناخوشه برای هر عارضـ موجـود
در الیه ،مقدار شاخص موران محلی نمرۀ  zو  P  Valueرا ،که بیانگر معناداری شاخص است ،محاسـبه مـینمایـد
(انسلین و همکاران .)2009 ،آمارۀ محلی موران  Iبر اساس رابط  3محاسبه میشود.
()3

)wi , j ( xi  x

n

w

i, j

j 1, j 1

xi  x
s i2

Ii 

در رابط  x i ،3خصیص عارض  x ، iمیانگین خصیص مربوطه ،و  wi , jوزن فضایی بین عارض  iو  jاست.

مقدار s i

از رابط  4محاسبه میشود (انتظاری و همکاران 1394 ،به نق از انسلین و همکاران.)2009 ،
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n

w

ij
2

()4

x

j 1, j 1

s 
2
i

n 1

در رابط  n ،4برابر با تعداد ک عارضههاست.
در تحلی لکههای داغ از آمارۀ گتیس -ارد جی (  ) Getis - Ord Giبرای کلی عوارض موجود در دادهها اسـتفاده
میشود (روگرسون .)2006 ،نمرۀ  zمحاسبهشده نشان میدهد که در کدام مناطق دادهها با مقادیر زیاد یا کم خوشهبندی
شدهاند .امتیاز  zبرای خروجی نهایی زمانی بهدست خواهد آمد که مجمو محلی (  ) Local sumعارضه و همسـای آن
به طور نسبی با جما ک عارضهها مقایسه شود (اسکات و جیکـانس2010 ،؛ فـالح قـالهری و همکـاران .)1394 ،آمـارۀ
گتیس -ارد جی به صورت رابط  5محاسبه میشود.
n

n

j 1

j 1

n

n

 wi, j  x wi, j
2

Gi* 

] ) [n wi2, j  ( wi , j
j 1

j 1

()5

S

n 1

در رابط  x j ،5مقدار خصیصـه بـرای عارضـ  wi , j ، jوزن فضـایی بـین عارضـ  iو  ، jو  nتعـداد کـ
عارضههاست .برای محاسب  Sاز رابط  6استفاده میشود.
n

2
j

 (x) 2

()6

x
i 1

n

S

n

j

()7

x
j 1

n

X

با توجه به اینکه  Giخود نوعی نمرۀ  zمحسوب میشود ،از محاسـب دوبـارۀ  zپرهیـز شـده اسـت (کرمـی و
داداشی رودباری1393 ،؛ فالح قالهری و همکاران1394 ،؛ انتظاری و همکاران.)1394 ،

یافتههای تحقیق
بــه منظــور ارزیــابی مقــادیر خودهمبســتگی فضــایی نیــاز ســرمایش ایــران بــرای دورۀ آتــی ( 2015ـ  )2050از روش
خودهمبستگی فضایی موران جهانی استفاده شد؛ جدول  2نتایج بهدستآمده از آن را نشان میدهد .بر ایـن اسـاس ،نیـاز
سرمایش ایران دارای خودهمبستگی فضایی معنیدار مثبت در آینده است .همسنجی آمـارۀ محاسـباتی بـا آسـتان معنـی
نشان میدهد که در هم ماههای مورد مطالعه مقدار آماره در سطح    0.01معنیدار است .بر ایـن اسـاس ،فرضـی
صفر مبنی بر عدم ارتباط فضایی نیاز سرمایشی آیندۀ ایران مبتنی بر بـرونداد سـناریوی  A1Bرد مـیشـود و وابسـتگی
فضایی نیاز سرمایشی تأیید میشود .حال که مشخص شد نیاز سرمایشی ایران دارای ساختار فضایی است ،میتوان نتیجه
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گرفت که ،ضمن رفتار خوشهای این فراسنج اقلیمی ،نیازهای سرمایشی باال یا پایین به متمرکزشدن یا به عبـارتی دیگـر
خوشهایشدن در فضای جغرافیایی کشور تمای دارند.
جدول  .2خروجی آمارة موران به صورت ماهیانه برای نیاز سرمایشی آیندة ایران مبتنی بر برونداد سناریوی A1B

شاخص

شاخص

مفهوم سازی

روش

رابطه فضایی

اندازهگیری

ژانویه

0/397573

-0/000139

0/000011

118/64

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

فوریه

0/616227

-0/000139

0/000013

170/57

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

مارس

0/907133

-0/000139

0/000014

245/05

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

آوری

0/958162

-0/000139

0/000014

258/55

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

مه

0/972598

-0/000139

0/000014

262/39

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

ژوئن

972691

-0/000139

0/000014

262/41

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

ژوئیه

0/968531

-0/000139

0/000014

261/29

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

اوت

0/960163

-0/000139

0/000014

259/04

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

سپتامبر

0/937925

-0/000139

0/000014

253/06

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

اکتبر

0/833480

-0/000139

0/000014

225/00

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

نوامبر

0/586327

-0/000139

0/000014

159/15

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

دسامبر

0/436523

-0/000139

0/000014

123/05

0

مربا معکوس فاصله

اقلیدسی

ماه

موران

موران مورد

واریانس

z-score

p-value

انتظار

چنانکه در جدول  2نیز مشاهده میشود ،با گرمشدن هوا و پایان فص زمستان مقدار شاخص موران جهانی به 0/90
رسیده است .این نو از توزیا دادهها مبیّن این امر است که الگوی پـراکنش فضـایی درجـ روز سـرمایش در فواصـ و
مقیاسهای چندگانه از فاصلهای به فاصل دیگر و مقیاسی به مقیاس دیگـر تغییـر مـیکنـد .بنـابراین ،از آنجـا کـه نیـاز
سرمایش در ماههای گرم سال برای ک کشور افزایش مییابد ،تغییر اندازۀ این فراسنج در کـ کشـور بـرای واحـدهای
همسایگی حاص شده است .ولی در ماههای سرد سال نیاز سرمایش در کشور کاهش محسوسی مـییابـد .در مـاههـای
آوری  ،می ،و ژوئن (فص بهار) این فراسنج از باالترین مقدار ارزشی برخوردار است.
به منظور ارزیابی توزیا فضایی الگوی حاکم بر پراکنش فضایی درج روز سرمایش کشور ،طی دورۀ مورد مطالعه از
موران محلی استفاده شد؛ جدول  3و شک  2نتایج آن را نشان میدهد .بر این اساس ،در ماههای ژانویـه و فوریـه در 99
درصد از وسعت کشور ،بهجز جلگهها و سواح دریای عمان ،الگوهای معنیداری از لحاظ نیاز سرمایش بین نقـاط کشـور
مشاهده نمیشود (شک  .)2به عبارتی دیگر ،میتوان ابراز کرد که در ماههای فص زمستان (ژانویه ،فوریه ،و مارس) نیاز
سرمایش به نوار ساحلی جنوب ،بهویژه سواح هرمزگان و چابهار ،منحصر شده است .این در حالی است که بقی منـاطق
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کشور در این فص فاقد نیاز سرمایشاند .در ماه ژانویه  0/1و در فوریه  3/4درصد از مناطق کشور ،که غالباً نواحی ساحلی
دریای عمان است ،دارای الگوی خوشهای با ارزش باال (خودهمبستگی فضایی مثبت) است .در ماههای مـارس و آوریـ
الگوی خوشهای باال ،عالوه بر سواح دریای عمان ،بخشهای پسکرانهای را در ناحی جازموریان و سواح خلیج فارس
و جلگ خوزستان بهترتیب با  10و  18/5درصد در بر گرفته است .این در حالی است که بقی مناطق کشـور طـی ایـن دو
ماه فاقد الگوی خاصی هستند (شک  .)2در ماههای می ،ژوئن ،و ژوئیهـ که گرمترین ماههای سال نیز میباشندـ عـالوه
بر ناحی ساحلی ،بخشهای پسکرانهای جلگهها و سواح جنوبی ،دشت لوت و دشت سیسـتان دارای الگـوی خوشـهای
مثبتاند .میزان نواحی تحت پوشش این الگو نیز در سه مـاه یادشـده  25درصـد از وسـعت کشـور اسـت .الگـوی منفـی
(خودهمبستگی فضایی منفی) نیز در فالت آذربایجان و تودههای کوهستانی زاگرس ،البرز ،و بلندیهای خراسان نمایـان
است که بهترتیب در ماه می  ،36ژوئن  ،32و ژوئیه  30درصد از ک مساحت کشور را بـه خـود اختصـا

دادهانـد .نـوار

کوهپایهای و چالههای داخلی نیز فاقد الگوی خاصی در ماههای نامبردهانـد (شـک  .)2در مـاههـای اوت و سـپتامبر نیـز
بخشهای جنوبی بهترتیب با  24و  21درصد از وسعت کشور دارای الگوی خوشهای مثبتاند و نوار کوهستانی کشور نیـز
با  31درصد دارای الگوی خوشهای منفی است .بدین ترتیب ،میتوان گفت که نوار کوهستانی کشـور در نیمـ اول سـال
شاهد الگوی خودهمبستگی منفی (خوشهای پایین) اسـت و جلگـههـا و سـواح جنـوبی و پـسکرانـهای دارای الگـوی
خودهمبستگی مثبتاند (خوشهای مثبت) .در ماههای سرد سال نیز بیشتر مناطق کشور ،بهجز ناحی ساحلی جنـوب ،فاقـد
الگوی خاصی است .نواحیای که فاقد الگوی معنیداریاند به این معنا نیست کـه ایـن منـاطق نیازمنـد نیـاز سرمایشـی
نیستند ،بلکه این آماره مهر تأییدی بر یک واقعیت مسلم اقلیمی کشور زده است و آن هم تنو باالی اقلیمی کشور است؛
به طوری که ارتفاعات و چالههای داخلی کشور با تفکیک مکانی ارائهشده ( 15×15کیلومتر) دارای بینظمیهـای زیـادی
هستند و همین بینظمیهای مکانی برای آمار مورد مطالعه دلیلی شده است تا ایـن منـاطق را فاقـد الگـوی معنـیداری
نشان دهد.
آنچه از ارزیابی آمارۀ حاضر برای دورنمای نیاز سرمایشی کشور قاب تصور خواهد بود بدین شرح است .1 :بیشترین
نیاز سرمایش کشور در ماههای آوری تا سپتامبر خواهد بود .در طی ماههای ذکرشده ،ایران ،بر حسب نیاز سـرمایش ،بـه
سه پهنه تقسیم میشود :کالناقلیمی کوهستانی و کوهپایهای؛ چالههای داخلی؛ و جلگهها و سواح جنوبی؛  .2بیشـترین
نیاز سرمایش را پهن جنوبی کشور و کمترین آن را نوار کوهستانی داراست؛  .3دشت لوت ،دشت زاب  ،و دشت ترکمن در
ماههای گرم سال ،به دلی نیاز سرمایش ،بیشتر دارای نقش خردهاقلیماند؛  .4با شرو فص پاییز از نیاز سرمایش منـاطق
کوهستانی ،چالههای داخلی ،و نوار کوهپایهای کاسته میشود و نوار یک سوم جنوبی کشور ،به سـبب دماهـای بـاالتر از
آستان دمایی انتخابی ،دارای نیاز سرمایش است؛  .5دورنمای نیاز سرمایشی ایران حاکی از وجود دو پهن اقلیمی همـوار و
ناهموار در کشور است و با مطالعات مسعودیان و همکاران ( )1390که نیاز سرمایشی ایران را برای دورۀ مشاهداتی 1340
تا  1381خورشیدی با استفاده از پایگاه دادۀ یاختهای اسفزاری ارزیابی کردند همخوانی دارد .بنابراین ،آنچه پژوهش حاضر
برای دورنمای نیاز سرمایش کشور ( )2050- 2015بهدست آورده نشاندهندۀ جابهجایی مکانی نیاز سرمایشی کشور بوده
است؛ به طوری که مناطقی با فقدان نیاز سرمایشی یا نیاز سرمایشی خیلی کم به ارتفاعات بلندتر و عرضهای جغرافیـای
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باالتر در حال جابهجایی است که این امر میتواند زنگ خطری برای انرژی کشور ،بهخصو

مصرف بر  ،باشد؛ زیرا بـا

همهگیرشدن لوازم سرمایشی گازی ،همچون چیلر و اسپلیت ،و مصرف بسیار زیاد بر این لـوازم در آینـدۀ نزدیـک بایـد
شاهد افزایش قیمت تمامشدۀ بر و کمبود و حتی قطعی آن در برخی از نقاط کشور باشـیم؛  .6وجـود نیـاز سـرمایش در
هم ماههای سال در نوار جنوبی حاکی از گرمترشدن دمای این مناطق در دهههای آتی است؛ این نتایج با نتایج روشن و
گراب ( )2012که بیان میکنند بیشترین نیاز سرمایش کشور در دهههای آتی در نوار جنوبی استـ همراستاسـت .تفـاوت
زمانی -مکانی نیاز سرمایشی در نواحی مختل کشور از یک سو و افزایش نیاز سرمایش در ناحی دشـت کـویر و نـواحی
جنوبی و کاهش نیاز سرمایش در ناحی کوهستانی شمال غرب کشور با نتایج امیدوار و همکاران ( )1394کـه بـه واکـای
زمانی -مکانی فرینهای سرد ایران تحت واداشت گرمایش جهانی پرداختهاند؛ همخوانی زیادی دارد و صحهای است بـر
نتایج ارائهشده.
جدول  .3درصد مساحت تحت پوشش الگوی حاصل از موران محلی

ژوئن

مه

آوری

مارس

فوریه

ژانویه

نو الگوی درجه روز سرمایش

26/86

25/51

18/52

10/59

3/41

0/63

الگوی خوشهای باال ()HH

32/13

36/04

0/1

0/1

0/1

0/1

الگوی خوشهای پایین ()LL

41

38/44

81/47

89/40

96/58

99/36

فاقد الگو

دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتامبر

اوت

ژوئیه

نو الگوی درجه روز سرمایش

1/72

5/30

12/75

21/40

24/15

24/80

الگوی خوشهای باال ()HH

31/08

31/63

30/59

الگوی خوشهای پایین ()LL

98/28

94/69

87/25

47/51

44/20

44/59

فاقد الگو

در قرن بیستم ،متوسط دما در سـطح جهـانی حـدود  0/2± 0/6افـزایش یافتـه اسـت ( .)IPCC, 2001همگـام بـا
گرمشدن کرۀ زمین ،دمای ایران نیز با میزان دمای جهانی افزایش یافته است .در مجمـو  ،دمـای شـبانهروزی ایـران دو
درجه در هر صد سال افزایش یافته است .بنابراین ،افزایش دمای ایران نسبت به میانگین گرمایش جهانی نزدیـک بـه دو
برابر است (مسعودیان .)1383 ،با توجه به گزارشهای  ،IPCCمتوسط دمای جهانی در قرن بیستویکم  1/4تا  5/8درج
سانتیگراد افزایش خواهد یافت ( .)IPCC, 2001بر اساس این پیشبینی ،گرمایش جهانی و جابـهجـایی تقـویم اقلیمـی
کشور و کاهش دورۀ سرد سال (زمستان) و افزایش دورۀ گرم سال (تابستان) و تمایـ افـزایش مقـدار  CDDsدر آینـده،
بدون شک برای نیاز گرمایش و کاهش مصرف انرژی در دورۀ سرد سال مفید خواهد بود .از طرف دیگر ،با افزایش دما و
گرمایش جهانی نیاز انرژی برای سرمایش افزایش خواهد یافت.

مدلسازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

293

شکل  .2نتایص حاصل از پراکنش الگوی موران محلی پراکنش درجة روز سرمایش در ایران

میزان نیاز سرمایش ماهان کشور با مدل  EH5OMطی دهههای آتی تحت سـناریوی  A1Bبـا اسـتفاده از آمـارۀ
گتیس -ارد جی (  ) Getis - Ord Giمحاسبه شد .در ماههای ژانویه و فوریه الگوی معنیداری در بیش از  90درصـد از
وسعت کشور مشاهده نمیشود و فقط در ماه فوریه الگوی نیاز سرمایشی (در سطح معناداری  99درصد) در سواح دریای
عمان و هرمزگان مشاهده می شود که موجب افزایش نیاز سرمایش این بخش از کشور شده است .در ماه مارس ،در نـوار
کوهستانی و دشت کویر (حدود  60درصد از وسعت کشور) الگوی معتدل یـا همبسـتگی منفـی (در سـطح معنـاداری 90
درصد) حاکم است .این در حالی است که جلگهها و سواح جنوبی و پسکرانهای با  12درصد وسعت نیاز سرمایشی دارند
(شک  .)3در فص بهار جلگهها و سواح جنوبی ،دشت لوت ،نوار جنوب شر  ،و چال جازموریان (در سطح معناداری 99
درصد) دارای الگوی بسیار گرم (در سطح معناداری  99درصد) با همبستگی مثبت (نیاز سرمایشی قطعی) مـیباشـند کـه
این نقاط در ماههای آوری  20درصد ،می  28درصد ،و ژوئن  29درصد از گسترۀ کشور را دربر میگیرند .عرض پـایین و
هوای گرم و مرطوب از عوام بیشینهبودن نیاز به این فراسنج در مناطق یادشده اسـت .نـوار کوهسـتانی ،کوهپایـههـای
داخلی و جلگهها و سواح شمالی نیز در ماههای آوری با  47درصد ،می با  43درصد ،و ژوئـن بـا  36درصـد (در سـطح
معناداری  99درصد) دارای الگوی سرد یا همبستگی منفیاند که نسبت به مناطق جنوبی به سرمایش کمتری نیاز دارنـد.
کوهپایههای بیرونی و دشت کویر در این فص فاقد الگـوی معنـیدارنـد (شـک  .)3در فصـ تابسـتان (ژوئیـه ،اوت ،و

پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،49شماره  ،2تابستان 1396

294

سپتامبر) نیز ،همانند فص بهار ،الگوهای موجود در مناطق یادشده تکرار میشود با این تفاوت که در چال لـوت و دشـت
ترکمن از الگوی همبستگی مثبت بهتدریج کاسته مـی شـود و ایـن منـاطق در مـاه اوت و سـپتامبر فاقـد الگـو هسـتند.
کوهپایههای بیرونی و دشت کـویر نیـز ،هماننـد مـاه هـای قبـ  ،فاقـد الگـوی خاصـی هسـتند .در مـاه اکتبـر ،الگـوی
خودهمبستگی مثبت یا بسیار گرم (در سطح معنیداری  99درصد) در جلگهها و سواح جنوبی (حدود  15درصد از وسعت
کشور) منحصر شده است .این در حالی است که بهجز باریکهای از نوار کوهپایهای بیرونی و دشت لوت ،که با  15درصـد
فاقد الگوی معنیدارند ،در بقی مناطق کشور الگوی خودهمبستگی منفی (در سطح معنیداری  95و  90درصد) بـا حـدود
 70درصد از وسعت کشور نمایان است (شک  .)4در ماههای نوامبر و دسامبر نیز ،همانند فص زمسـتان ،در بـیش از 90
درصد از وسعت کشور الگوی معنیداری مشاهده نمیشود.
جدول  .4درصد مساحت تحت پوشش الگوی حاصل از آمارة لکة داغ

مه

ژوئن

آوری

47/29 43/33 36/59

مارس

فوریه

ژانویه

59/65

نو الگوی درجه روز سرمایش
الگوی سرد (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح 99درصد)

4/56

5/48

13/34

الگوی نیمه سرد (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح 95درصد)

2/40

2/55

3/70

الگوی معتدل (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح 90درصد)

13/44 25/66 23/25

26/69

 98/93 95/72فاقد الگوی معنی داری

1/11

0/91

1/12

0/63

 0/069 0/055الگوی نیمه گرم (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح 90درصد)

2/18

1/91

1/08

1/08

0/25

0/15

الگوی گرم (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح 95درصد)

28/30 29/88

20

11/93

3/97

0/84

الگوی بسیار گرم (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح 99درصد)

نوامبر

اکتبر

اوت

ژوئیه

دسام
بر

سپتام
بر
45/02

نو الگوی درجه روز سرمایش

 36/77 39/80الگوی سرد (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح 99درصد)

58/08

9/13

5/79

5/25

الگوی نیمه سرد (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح 95درصد)

11/04

4/02

3/09

2/22

الگوی معتدل (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح 90درصد)

15/04 92/93 97/48

17/12

 24/12 22/40فاقد الگوی معنی داری

0/027

0/33

0/81

0/62

1/20

1/44

الگوی نیمه گرم (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح 90درصد)

0/18

0/45

0/88

1/41

2/05

2/72

الگوی گرم (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح 95درصد)

2/30

6/27

14/12

22/63

 27/45 25/63الگوی بسیار گرم (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح 99درصد)

تجزیه و تحلی های ناحیهای برای دورنمای نیاز سرمایشی نشان میدهد تقاضای انـرژی در فصـول مختلـ سـال
متفاوت خواهد بود و بسیار تغییر خواهد کرد .آنچه مشخص است اینکه درج روزهای گرمایش در ایران کـاهش و درجـ
روزهای سرمایش افزایش خواهد یافت.
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شکل  .3نتایص حاصل از پراکنش الگوی لکة داغ برای درجة روزهای سرمایش طی دورة مورد مطالعه

شکل  .4نتایص حاصل از پراکنش الگوی لکة داغ برای درجة روزهای سرمایش طی دورة مورد مطالعه

آنچه از تحلی لکههای داغ برای دورنمای نیاز سرمایشی ایران بهدست آمده بدین شرح است:
 .1بروز اقلیم سرد در ماههای ژانویه و فوریه موجب شده که کشور فاقد نیاز سرمایش (سردکردن محیط) در این ماه
باشد .سواح چابهار و هرمزگان نیز در این فص شاهد بروز دماهایی بیشـتر از آسـتان آسـایش اسـت کـه موجـب نیـاز
سرمایش جزئی در این مناطق به دلی اثر تعدیلی رطوبت دریا و دوری از مسیر تودههای هوایی شده است (مسـعودیان و
همکاران1393 ،ب).
 .2در ماههای مارس تا سپتامبر ،کشور از لحاظ نیاز سرمایش به سه بخش پهنهبندی میشـود :جلگـههـا و سـواح
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جنوبی و پسکرانهای؛ نوار کوهستانی و کوهپایهای؛ و دشتها و چالههای داخلی و بیرونی .پهن جلگهها و سواح جنوبی
و پسکرانهای در هم ماههای سال ،بهویژه در فص بهار و تابستان ،طی دهههای آتی از نیاز سرمایش بیشتری در کشور
برخوردار خواهند بود که گویای گرمترشدن هوا در این بخش گرم و مرطوب کشور است .ایـن نتـایج بـا نتـایج روشـن و
گراب ( )2012نیز ،که از طریق مدل  HadcM3بیان کردند طی دهههای  2025و  2050نیاز سرمایش جلگهها و سواح
جنوبی ،به نسبت سایر نقاط کشور افزایش کمی داشته ،همراستاست.
 .3نیاز سرمایش بیشتر در بخش مرکزی لوت ،دشت زاب  ،و دشت ترکمنـ که به شک خردهناحیـ اقلیمـی در دل
ناحی بزرگتر جای گرفتهـ بیش از هر چیز نقش ارتفا را در تغییرات نیاز سرمایش گویا میسازد .در طی ماههای یادشده
نیز پهن کوهستانی و کوهپایهای کشور از کمترین نیاز سرمایش برخوردارند .در این پهنه نیز ،بسته به تغییـرات ارتفـاعی،
شیو نیاز سرمایش تغییر میکند و با حرکت به سمت چالههای داخلی بر میزان آن افزوده میشود و بالعکس با پیشروی به
سمت بلندیهای کشور میزان آن کاهش مییابد.
 .4در فص پاییز نیز با تغییرات شرایط دمایی نیاز سرمایش در بیشتر مناطق کشور به میزان زیادی ،نسبت به فصـ
تابستان ،کاهش خواهد یافت .اما همچنان سواح چابهار و هرمزگان از بیشین این فراسنج در کشور برخوردارند.

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت روزافزون انرژی و مدیریت آن در زندگی انسان و لزوم بهروزکـردن مطالعـات نیازسـنجی انـرژی ،ایـن
پژوهش با هدف مدلسازی و تحلی فضایی نیاز سرمایش در ایران طی دهههای آتی بـه رشـت تحریـر درآمـد .اهمیـت
مطالع حاضر ،با توجه به افزایش مقدار گازهای گلخانهای ،بهویژه  CO2جوّ و تغییرات دمای هوا ،کـه موجـب افـزایش
مصرف انرژی برای سرمایش محیط ،بهویژه در ماههای گرم ،خواهد شد ،بـیش از پـیش احسـاس مـیشـود .بـه منظـور
دستیابی به هدف مطروحه ،نخست دادههای دمای روزان مدل  EH5OMمؤسسـ مـاکس پالنـک طـی دورۀ آمـاری
 2050 - 2015تحت سناریوی  A1Bبا تفکیک  1/75درج قوسی ،برای گسـترۀ ایـران ،بـارگیری شـد .در گـام بعـدی،
دادههــای نــامبــرده بــا تفکیــک مکــانی  0/27×0/27قوســی بــه وســیل مــدل  REGCM 4ریزمقیــاس شــدند .بعــد از
ریزمقیاسنمایی ،دادههای دمای هوای روزانه در بازۀ زمانی 36ساله ( 2015ـ  )2050در ماتریسی به ابعـاد 13140×2140
قرار گرفتند .از آنجا که این تفکیک مکانی نمیتواند رفتاری بهنجار از تغییرات مکانی نیاز سرمایشی ایران ارائـه دهـد ،در
گام بعدی از پیشپردازش دادهها ،قب از محاسب نیاز سرمایشی ،با استفاده از روش زمینآمار کریجینگ دادههای روزانـه،
دمایی در پهنهای به ابعاد  15×15کیلومتر بر ایران گسترانیده شد که نتیج آن ماتریسی بود به ابعاد  .13140×7200نیاز
سرمایشی کشور برای دورۀ آتی بر روی این ماتریس محاسبه شـد .نتـایج خودهمبسـتگی فضـایی بـرای دورنمـای نیـاز
سرمایشی در ایران با استفاده موران محلی نشان داد که نیاز سرمایشی در ایران برای دهههای آتی دارای ساختار فضـایی
است و به شک خوشهای توزیا خواهد شد .شاخص محلـی همبسـتگی مکـانی (  ) LISAنشـان داد کـه بیشـترین نیـاز
سرمایش کشور در ماههای آوری تا سپتامبر خواهد بود؛ بر این اساس ،پهن جنوبی کشور بیشترین نیاز و نوار کوهسـتانی
کمترین نیاز سرمایشی را تجربه خواهند کرد .ایران ،بر حسب نیاز سرمایش ،به سه پهنـهــ کـالن اقلیمـی کوهسـتانی و
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کوهپایهای؛ چالههای داخلی؛ و جلگهها و سواح جنوبیـ پهنهبندی میشود .همچنین ،دورنمـای نیـاز سرمایشـی ایـران
حاکی از وجود دو پهن اقلیمی هموار و ناهموار برای کشور اسـت کـه بـا مطالعـات مسـعودیان و همکـاران ( )1390نیـز
همخوانی دارد .ولی در دورههای آتی شاهد جابهجایی مکانی نیاز سرمایشی در کشور هستیم؛ به طـوری کـه منـاطقی بـا
عدم نیاز سرمایشی یا نیاز سرمایشی خیلی کم ،نیاز سرمایشی ،به ارتفاعات بلندتر و عرضهای جغرافیای بـاالتر در حـال
جابهجایی است .نتایج بهدستآمده از آمارۀ گتیس -ارد جی نیز نشان داد که بروز اقلیم سرد در ماههـای ژانویـه و فوریـه
دلیلی است بر عدم نیاز سرمایش (سردکردن محیط) در بخش اعظمی از کشور .نیاز سـرمایش بیشـتر در بخـش مرکـزی
لوت ،دشت زاب  ،و دشت ترکمنـ که به شک خردهناحی اقلیمی در دل ناحی بزرگتر جای گرفتهـ مبیّن اثر عام ارتفا
در نیاز سرمایشی است .پهن کوهستانی و کوهپایهای کشور کمترین نیاز سرمایش را دارد که ،بسته به تغییـرات ارتفـاعی،
شیو نیاز سرمایش تغییر میکند و با حرکت به سمت چالههای داخلی بر میزان آن افزوده میشود و بالعکس با پیشروی به
سمت بلندیهای کشور میزان آن کاهش می یابد .سواح چابهـار و هرمزگـان قطـب بیشـین نیـاز سرمایشـی کشـور در
آیندهاند .مقایس نتایج این پژوهش با حلیمی برده زرد ( )1390نشان میدهد که با افزایش هـر درجـ روز میـانگین نیـاز
سرمایشی روزان کشور پتانسی بار مصرفی در حدود  0/014ک بار مصرفی روزانه هر سال باال میرود .همچنـین ،تغییـر
اقلیم از طریق افزایش نیاز به سردکردن محیط مسکونی و ساختمان در دورۀ گرم سـال در کـ موجـب تحمیـ

Kwh

 106×53بار اضافی به شبک سراسری بر مصرفی بخـش خـانگی کشـور مـیشـود .بنـابراین ،پیشـنهاد مـیشـود بـا
امکانسنجی نیروگاههای بادی و فتوولتایک در منطقه ،ضمن ایجاد فرصتهای شغلی نو و اشـاع سیاسـتهـای انـرژی
پاک و پایدار ،از هزینههای تمامشدۀ انرژی نیز کاسته شود.
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