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مقدمه 
میزان مصرف انرژی با روند کنونی آن بهزودی در جهان به یکی از بزرگترین معضالت و تهدیدات جوامع انسانی منجر
خواهد شد .عدم استفاده از ساخت و سازهای منطبق بر توانها و پتانسیلهای اقلیمی کشور موجب تحمیل هزینههای
کالن بر ساختار مصرف انرژی کشور شده است (حلیمی و همکاران .)27 :7937 ،تمام دنیا تغییرات آب و هوایی را جزء
جداییناپذیر اقلیم و چالش بزرگ زیستی قلمداد میکنند؛ بهنحویکه بخشهای مختلف زندگی مانند کشاورزی ،منابع
طبیعی ،انرژی ،و اقتصاد را درگیر عوارض خود کرده است (ذوالفقاری و همکاران .)7 :7936 ،مناطق شهری و
سکونتگاههای انسانی یکی از مهمترین بخشهای آسیبپذیر در مقابل تغییرات آب و هوایی است .گرمشدن کرة زمین
بهموجب افزایش گازهای گلخانهای بهعنوان بزرگترین معضل عصر مدرن شناخته شده است؛ بهگونهایکه در گذر چند
سال اخیر همواره یکی از محورهای اصلی سران کشورهای جهان مسئلة تغییر اقلیم بوده است .اینکه پدیدة گرمایش
جهانی بر اثر پدیدههای طبیعی یا انسانی یا هر دو ایجاد میشود امروزه به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در علوم جوی
 نویسندة مسئول ،تلفن13777979797 :
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تبدیل شده است (ابراهیمی و مهدوینژاد .)01 :7936 ،در سالهای اخیر تغییرات آب و هوایی اغلب مناطق جهان را در
بحرانهای جوی و اقلیمی درگیر کرده است .انرژی یکی از حوزههای حساس به تغییر اقلیم است که میزان مصرف و
چشمانداز آن در دهههای آتی از شاخصهای مهم در برنامهریزی و سیاستگذاریهای کالن کشوری بهشمار میرود
(بابائیان و همکاران .)797 :7931 ،گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی اثرهای بسیار شدیدی در نیاز انرژی بهصورت
گرمایشی و سرمایشی خواهد داشت (لی و همکاران .)7171 ،هر گونه تغییر در شرایط اقلیمی وضعیت شهرها را با تنش
مواجه میکند .انرژی یکی از نهادههای تولیدی مهم است که در بیشتر فعالیتهای اقتصادی استفاده میشود؛ بهطوریکه
امروزه امنیت ملی کشورها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است .در این راستا ،آیندة تولید و مصرف انرژی موضوعی است
که بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد .یافتن راهکاری برای کاهش مصرف انرژی یا در نقطة مقابل کاهش شدت
مصرف انرژی باید در اولویت برنامههای مرتبط با انرژی و مدیریت آن قرار گیرد .میزان مصرف انرژی ایران در حال
افزایش است؛ در سال  7937با 7/9درصد افزایش نسبت به سال قبل ،مصرف نهایی انرژی به میزان  7773/2میلیون
بشکه معادل نفت خام بوده است (احمدی و همکاران الف .)70 :7936 ،درجة روز یک اندازهای از میانگین دمای هواست
که بیانکنندة آسایش بشر است (مسعودیان و همکاران .)07 :7939 ،انحراف میانگین درجة حرارت روزانه از درجة حرارت
آسایشی انسان (دمای آستانه) درجة روز نامیده میشود (ذوالفقاری و همکاران .)77 :7900 ،درجة روزهای سرمایشی و
گرمایشی از جنبههای مختلف شاخصی مهم و مؤثر قلمداد میشود .معیار درجة روزهای گرمایشی و سرمایشی میتواند،
ضمن ارائة تصویری روشن و دقیق از میزان حرارتی ساختمان ،شهر ،و منطقه ،در تأمین آسایش حرارتی و اصالح الگوی
مصرف انرژی نیز نقش مثبتی ایفا کند (مسعودیان و همکاران .)79 :7931 ،بررسی نیاز سرمایشی و گرمایشی براساس
آمار درجة حرارت موجب صرفهجویی در مصرف سوخت مورد نیاز برای کنترل شرایط محیطی بناها میشود (احمدی و
شائمی .)21 :7937 ،درجة حرارت روزانه یک فراسنج کلیدی در کنترل تهویة هوای ساختمانها (سرمایش و گرمایش)
است .درحالیکه دیگر پارامترهای هواشناسی نقش کمتری نسبت به دما دارند .تنظیم شرایط دمایی محیط و استفادة
منطقی از انرژی ،همراه مدیریت بهینة مسائل زیستمحیطی مرتبط با آن میتواند به کاهش هزینههای جاری و استفادة
حداکثری منافع جامعه منجر شود (احمدی و همکاران ب .)770 :7936 ،شناسایی عوامل اقلیمی تأثیرگذار در مصرف
انرژی از مهمترین بسترسازیها برای بهینهسازی و اصالح الگوی مصرف انرژی است .نیازهای گرمایشی و سرمایشی
یکی از مهمترین شاخصهای اقلیمی در تعیین پتانسیلهای آب و هوایی مصرف انرژی هر منطقه بهشمار میآید (حلیمی
و همکاران.)27 :7937 ،
مطالعات در زمینة تغییرات نیاز سرمایشی و گرمایشی در سکونتگاههای شهری و تغییرات آن تحت شرایط تغییر اقلیم
همواره کانون مطالعات مختلف بوده است .مطالعات پاپاکوستاس و همکاران ( ،)7113فرانک ( ،)7111وانگ و همکاران
( ،)7177اینویدیا و گیسی ( ،)7176و اسپنگوس و لینگ ( )7172نشان داد که براساس برونداد مدلهای شبیهسازیکنندة
تغییر اقلیم دورة آینده ،نیاز سرمایشی و گرمایشی دورة آینده در اثر افزایش دمای هوا تغییر خواهد کرد و در این میان نیاز
سرمایشی سیر افزایشی و نیاز گرمایشی سیر کاهشی به همراه خواهد داشت .مطالعات روزا و همکاران ( )7171بیانگر این
است که براساس بررسی بلندمدت آمار دمای هوا ،روند افزایشی در نیاز سرمایشی و روند کاهشی در نیاز گرمایشی وجود
دارد .جیال و همکاران ( )7171و لی و همکاران ( )7171با بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر مصرف انرژی در ساختمانهای
مختلف مشخص کردند که تغییرات اقلیمی موجب افزایش نیاز سرمایشی در بیشتر ماههای سال در ساختمانها میشود.
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یزدانپناه و همکاران ( )7176در مطالعات خود اذعان کردند که ،با توجه به برونداد مدلهای گردش کلی جو در دورة
آینده ،تعداد روزهای دارایِ آسایش اقلیمی کاهش مییابد.
مطالعات مسعودیان و همکاران ( )7931و انتظاری و همکاران ( )7936نشان داد که براساس دادههای واقعی میزان
نیاز سرمایشی افزایش یافته است .براساس مطالعات بابائیان و همکاران ( ،)7939با توجه به برونداد مدلهای گردش
کلی جو تحت سناریوهای انتشار مختلف در آینده ،شرایط آسایش اقلیمی به سمت شرایط نامساعد بیشتر گرایش نشان
خواهد داد .بابائیان و همکاران ( ،)7931براساس برونداد مدلهای گردش عمومی جو ،مشخص کردند که ،با توجه به
افزایش میانگین دمای کشور در آینده ،میزان تقاضای انرژی برق در کشور تا  772مگاوات نسبت به دورة 7931-7906
افزایش مییابد .احمدی و همکاران الف ( )7936اذعان کردند که تغییرات فضایی نیاز گرمایشی مبتنی بر ارتفاع است و
افزایش نیاز گرمایشی رابطة مستقیمی با توپوگرافی پیچیدة محلی دارد .ذوالفقاری و همکاران ( )7936مشخص کردند که
در افقهای  7191-7171و  7111-7171بیشترین افزایش نیاز سرمایشی در مناطق پست سواحل جنوبی و بهویژه
جنوب شرقی کشور و مناطق مرکزی و بهصورت خفیفتر در سواحل شمال قابل انتظار است .در مجموع ،نتایج بیانگر
افزایش نیاز سرمایشی و کاهش نیاز گرمایشی برای آینده در ایران است .مطالعات ایمانیپور و همکاران ( )7932نشان داد
که مرز پهنهبندی نیاز گرمایشی در دورة آینده دچار تغییر خواهد شد و در بعضی ماهها در اثر گرمایش هوا نیازمند استفادة
کمتر از وسایل گرمازا در آینده است.
بررسی منابع نشان داد که مسئلة تغییر اقلیم یکی از چالشهای مهمِ زیستمحیطی محسوب میشود .افزایش دمای هوا
پیامدهای قابل توجهی بر وضعیت انرژی و تأمین نیاز سرمایشی و گرمایشی در مناطق سکونتگاههای بشری بهخصوص
شهرها به جای خواهد گذاشت .مطالعات ،با بررسی دادة واقعی دورة گذشته ،روند افزایشی و کاهشی بهترتیب برای نیاز
سرمایشی و گرمایشی را نشان دادهاند .همچنین ،برونداد مدلهای گردش کلی جو برای دورة آینده تحت سناریوهای
مختلف نشان داده که تغییرات نیاز سرمایشی بیشتر از نیاز گرمایشی خواهد بود .با توجه به اهمیت پدیدة تغییر اقلیم و
همچنین افزایش جمعیت و باالرفتن تقاضا برای انرژی ،ضرورت اجرای چنین مطالعهای در زمینة پیشنگری و ارائة
تصویری از اثرهای تغییرات اقلیمی بر نیاز سرمایشی و گرمایشی این استان براساس ایستگاههای منتخب را بیشتر میکند.
بر اثر گرمایش جهانی ،شاهد افزایش میانگین دمای کشور در دهههای آتی نسبت به گذشته خواهیم بود .در نتیجه،
کشور در دهههای آینده با بحران افزایش مصرف انرژی برای سرمایش یا خنککردن محیط بهخصوص در فصل گرم
مواجه خواهد بود .توجه به شرایط اقلیمی در معماری سکونتگاهها و تعیین نیاز سرمایشی و گرمایشی حائز اهمیت است.
سکونتگاههای شهری در استان ایالم از تغییرات احتمالی دورة آینده مستثنا نیست .بنابراین ،نگارندگان در تحقیق حاضر
سعی دارند وضعیت نیاز گرمایشی و سرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در سطح ایستگاههای منتخب استان ایالم را
براساس سناریوهای واداشت تابشی و سری مدلهای پایگاه دادة تغییر اقلیم  CMIP5بهمنظور بررسی پتانسیل و
مدیریت مصرف انرژی در منطقه بررسی کنند.

روشﻫﺎ 

میادو
منطقةمیردمطﺎلﻌه 

استان ایالم ،با  71122کیلومترمربع مساحت ،حدود 7/7درصد کل مساحت کل کشور را دربر میگیرد .این استان بین
محدودة  97درجه و  10دقیقه تا  97درجه و  71دقیقة عرض شمالی از خط استوا و  71درجه و  77دقیقه تا  70درجه و 71
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دقیقة طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ در گوشة جنوب غربی کشور واقع شده است .این استان از سمت جنوب با استان
خوزستان ،از شرق با استان لرستان ،و از شمال با استان کرمانشاه همسایه است .از طرف غرب و جنوب غربی بیش از 771
کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد (احمدی و شائمی .)26 :7937 ،شکل  7موقعیت استان ایالم را نشان میدهد.
دادهﻫﺎيتحقﯿق 


در مطالعة حاضر آمار و اطالعات دورة گذشته بهعنوان دادة مشاهدهای برای ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه (ایالم و
دهلران) از سازمان هواشناسی کشور برای دورة  7301تا  7171تهیه و استخراج شد .مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
در جدول  7مشخص شده است .شکل  7نیز موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه را نشان میدهد .این دو ایستگاه بهعنوان
نمایندة سکونتگاههای مناطق معتدل و سردسیر و مناطق گرم و خشک مشخص شده است.
ستگﺎهﻫﺎيﻫیاﺷنﺎسﯽﻫﻤدیدمیردمطﺎلﻌه 

ﺟدول.5مشخصﺎتای

نﺎمایستگﺎه 
ایالم
دهلران

ﻃیلﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

ارتفﺎعازسطحدریﺎ 

E

N

m

76 93
72 70

99 10
97 60

7992
797

ایستگﺎهﻫﺎ 

وضﻌﯿتاقلﯿﻤﯽ
معتدل کوهستانی
گرم و خشک

ایستگﺎهﻫﺎيﻫیاﺷنﺎسﯽمنتخبمیردمطﺎلﻌه 

ﺷکل.5میقﻌﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽمنطقهو

نخست ،براساس آمار واقعی ،وضعیت و روند تغییرات نیاز سرمایشی و گرمایشی برای ایستگاههای مورد مطالعه
مشخص شد .برای دستیابی به دادة دورة آینده از برونداد مدلهای پایگاه دادههای تغییر اقلیم  CMIP5استفاده شد.
مشخصات مدلها در جدول  7مشخص شده است .دادههای دورة آیندة این مدلها تحت سناریوهای تغییر اقلیم از پایگاه
دادة ریزمقیاسشدة جهانی  MarkSIMGCMاستخراج شد .این پایگاه بهعنوان یک پایگاه تحت وب دادة
شبیهسازیشدة دورة آینده را براساس  72مدل  CMIP5در چهار خط سیر سناریوهای واداشت تابشی از سال  7171تا
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 7131ارائه میکند .پایگاه یادشده بهعنوان یک ابزار مبتنی بر وب ،با استفاده از مدل تصادفی مرتبة سوم مارکوف،
دادههای دمای کمینه و بیشینه ،بارش ،و تابش آفتاب به روزانه را ریزگردانی میکند (جونز و تورنتون7179 ،؛ نوری و
همکاران7172 ،؛ احمدی و همکاران.)90 :7932 ،
برای ارزیابی عملکرد مدلهای شبیهسازی کنندة دمای هوا در دورة آینده در مقایسه با دورة پایه از شاخصهای آماری
اعتبارسنجی انجام شده است .این شاخصها  ،MBE ،RMSE ،Rو  MAEرا شامل میشوند .در این معیارها ،که جزو
متداولترین معیارها برای خطاسنحی محسوب میشوند ،دادة برونداد مدل برای دورة آینده برای مؤلفة دمای هوا با دادة
دورة پایه ( )7171-7301مقایسه و انطباق داده شد .این معیارها از طریق معادلههای  7تا  ( 7احمدی و همکاران:7932 ،
 )90محاسبه میشوند.
استفﺎدهﺷدهدرتحقﯿق 

مدلﻫﺎيCMIP5
ﺟدول.2مشخصﺎت 

نﺎممدل 

تفکﯿکﻓضﺎیﯽ

Bcc-csm1-1

2.8 deg x 2.8 deg

HadGEM2-ES

1.88 deg x 1.25 deg

GFDL-ESM2G

2.5 deg x 2.0 deg

نﺎممؤسسهیﺎبژانس

کشیرتهﯿهکنندةمدل

تهﯿهکننده
مرکز اقلیمشناسی بیجینگ ،ادارة
هواشناسی چین
مرکز مطالعات هواشناسی هدلی،
بریتانیا
آزمایشگاه حرکات و سیاالت
ژئوفیزیکی (نووا) ،ایاالت متحدة
امریکا

چین
بریتانیا
ایاالت متحدة امریکا
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در رابطههای فوق PI ،مقدار برآوردشده Oi ،مقدار اندازهگیریشده P ،میانگین مقادیر برآوردشده O ،میانگین مقادیر
اندازهگیریشده ،و  nبرابر تعداد مقایسههاست .مقدار آمارده  RMSEهمواره مثبت است و هر چه به صفر نزدیکتر باشد
بهتر است .مقدار  R2از صفر تا یک تغییر میکند و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشاندهندة برازش بهتر دادههاست.
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محﺎسﺒةنﯿﺎزگﺮمﺎیشﯽHDDونﯿﺎزسﺮمﺎیشﯽ CDD

برای محاسبة درجة روزهای گرمایش از آستانههای دمایی متفاوتی بسته به اهداف و ویژگیهای اقلیمی منطقه استفاده
میشود .بهطور کلی ،برای حدود آسایش انسان ارقام  73تا  70درجة سانتیگراد پیشنهاد شده است .در شرایط اقلیمی
ایران نیز محققان ارقام مختلفی پیشنهاد کردهاند که اعداد  71و  77/1درجة سانتیگراد اعداد مطلوبی است (فرجی و
همکاران7902 ،؛ انتظاری و همکاران .)7936 ،برای محاسبة نیاز گرمایشی از آستانة دمایی  70/9درجة سانتیگراد (رابطة
 )1و برای نیاز سرمایشی از آستانة دمایی  79/3درجة سانتیگراد (رابطة  )6طبق تعریف انجمن استاندارد امریکا (انجمن
استاندارد علوم ایاالت متحدة امریکا) استفاده شد (احمدی و همکاران الف7936 ،؛ ابراهیمی و مهدوینژاد.)7936 ،
)CDD   (TMean T b

Tb  23 / 9

()1

) Tb  18.3 HDD   (Tb  TMean

()6

در رابطههای باال  TMeanمیانگین دمای روزانه Tb ،بهترتیب برابر با  79/3و 70/9درجة سانتیگراد مشخص شده است.
در ادامه نیاز سرمایشی و گرمایشی بر روی سری دادههای دورة پایه و آینده اعمال شد و نتایج بهصورت نمودار و جدول
مقایسه و تحلیل شد.

ﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
ی 
يکنندهبﺮايمؤلفةدمﺎيﻫیابﺮاسﺎسمﻌﯿﺎرﻫﺎيارزیﺎبﯽ 
مدلﻫﺎيﺷﺒﯿهسﺎز 
نتﺎیجاعتﺒﺎرسنجﯽ 

نتایج ارزیابی عملکرد و مقایسة مدلهای پیشنهادشدة گردش کلی جو برای مؤلفة دمای هوا در دورة آینده نسبت به دورة
مشاهدهای ( )7171-7301براساس معیارهای ارزیابی در جدول  9مشخص شده است .نتایج نشان داد که مدلهای
پیشنهادشده از انطباق نسبتاً زیادی با دادة مشاهدهای برخوردار است ،اما مدل  HadGEM2-ESاز انطباق بیشتری
برخوردار است .نتایج مطالعات (احمدی و همکاران )90 :7932 ،نیز توانایی مدل یادشده برای شبیهسازی دمای دورة آینده
را حائز اهمیت دانستند .مدل  HadGEM2.ESمؤلفههای عمدهای چون جو ،اقیانوس ،و یخ -دریا با و بدون بُعد عمودی
در مدل جو تا استراتوسفر و مؤلفههای سامانة زمینی شامل چرخة کربن خشکی و اقیانوسی و شیمی جو را دربر میگیرد
(مارتین و همکاران.)7177 ،
مشﺎﻫدهاي()2353-5311بﺮايمؤلفةدمﺎيﻫیا 

مدلﻫﺎنسﺒتبهدورة
بﺮونداد 
ﺟدول .9نتﺎیجمﻌﯿﺎرﻫﺎيارزیﺎبﯽاز 

مدلﻫﺎي


 CMIP5

BCC-CSM1.1
HadGEM2-ES
GFDL-ESM2G

R

1/37
1/36
1/39

مﻌﯿﺎرﻫﺎيارزیﺎبﯽ 
 MAE
7/27
7/71
9/17

 MBE
77/11
71/73
77/27

 RMSE
7/33
7/27
7/77

وضﻌﯿتوبﺮبوردنﯿﺎزسﺮمﺎیشﯽونﯿﺎزگﺮمﺎیشﯽدردورةپﺎیه 

نتایج برآورد نیاز سرمایشی و گرمایشی شهر ایالم در دورة پایه در جدول  7مشخص شده است .نتایج نشان داد که در
ایستگاه ایالم از نظر نیاز سرمایشی ،براساس آمار دمای بیشینة روزانه ،اولین رخداد  79/3درجة سانتیگراد در اوایل تیرماه و
آخرین رخداد این آستانه در  71شهریورماه رخ میدهد .بنابراین ،از زمان اولین تا آخرین رخداد این آستانة دمایی برای یک
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بازة زمانی 21روزه ،مجموع درجة روز فعال تجمعی روزانه به میزان  721درجة روز میرسد .در این ایستگاه بیشترین نیاز
سرمایشی برای تعدیل دمای محیط در ماههای تیر و مرداد بهترتیب  66و  21درجة روز فعال رخ میدهد .در طول سال ،با
توجه به شرایط دمایی منطقه ،در ماههای خرداد تا شهریور در شبانهروز نیاز سرمایشی برای تعدیل دمای محیط ضروری
است و در مهرماه فقط در روز نیاز سرمایشی الزم است .در دیگر ماههای سال نیاز سرمایشی ضرورت ندارد .در ایستگاه ایالم
از نظر نیاز گرمایشی ،اولین رخداد آستانه  70/9درجة سانتیگراد در منطقة مورد مطالعه در  71مهرماه رخ میدهد .از زمان
اولین تا آخرین رخداد آستانة مورد نظر مقدار درجة روز فعال به  7377درجة روز میرسد (جدول  .)9بنابراین ،در این ایستگاه
بهصورت تجمعی  7377درجة روز نیاز گرمایشی برای محیط الزم است .این شرایط دمایی مشخص میکند که در منطقة
مورد مطالعه نیاز گرمایشی بیشتر از نیاز سرمایشی در اولویت است .براساس شرایط دمایی در طول سال ،کمترین مقدار نیاز
گرمایشی با  9درجة روز در مهرماه و بیشترین مقدار با  111درجة روز در دیماه رخ میدهد.
در ایستگاه ایالم در هشت ماه سال نیاز گرمایشی متناسب با شرایط دمایی منطقه ضروری است .ماههای اردیبهشت
و مهر بهعلت قرارگیری در مرز جابهجایی فصول با سرمای شبانه و گرمای روزانه موجب شده که میزان نیاز گرمایشی در
این ماههای سال نیز تا اندازهای مورد نیاز باشد .بنابراین ،با توجه به شرایط اقلیمی در دورة پایه ،در شهر ایالم بیشتر نیاز
گرمایی اولویت دارد تا نیاز سرمایشی؛ زیرا در هشت ماه سال نیاز گرمایشی برای کاهش سختی محیط و افت دمای هوا
در نیمهسرد سال الزم است.

گرمایش در
شب

سرمایش

سرمایش

سرمایش

سرمایش

سرمایش در روز

گرمایش

گرمایش
در شب

ﻓﺮوردین 

اردیﺒهشت 

خﺮداد 

تﯿﺮ 

مﺮداد 

ﺷهﺮییر 

مهﺮ 

ببﺎن 

گرمایش

بذر 

گرمایش

دي 

777

22

-

-

-

-

9

779

903

111

761

903

7377

گرمایش

بهﻤن 

نوع
انرژی

-

-

92

66

21

76

-

-

-

-

-

-

712

گرمایش

نیاز
سرمایشی
نیاز
گرمایشی

اسفند 



مجﻤیع 

بستﺎنهﻫﺎيدمﺎیﯽدرایستگﺎهایالم

ﺟدول.1بﺮبوردنﯿﺎزگﺮمﺎیشﯽوسﺮمﺎیشﯽبﺮاسﺎسبمﺎردرﺟةحﺮارتوزمﺎنرخداد

بهمنظور شناخت بیشتر ،با استفاده از میانگین دمای هوای ایستگاههای مورد مطالعه در دورة پایه ،آستانههای دمایی
تعیین نیاز سرمایشی و گرمایشی بر روی منحنی دمای میانگین هوای ماهانه اعمال شد که براین اساس وضعیت نیاز
سرمایشی و گرمایشی در ماههای مختلف مشخص شود .در این راستا ،نخست وضعیت نیاز سرمایشی و گرمایشی ماهانه
بر مبنای میانگین دمای ماهانه برای ایستگاه ایالم بهعنوان نمایندة مناطق سردسیر و کوهستانی در شکل  7مشخص
شده است .نتایج نشان میدهد که ،براساس آستانة نیاز سرمایشی  ،CDDوضعیت میانگین دمای ماهانة منطقة مورد
مطالعه از خرداد تا شهریورماه باالتر از آستانة مورد نظر قرار گرفته است .بنابراین ،برای این بازة زمانی نیاز سرمایشی الزم
است .براساس آستانة نیاز گرمایشی  ،HDDمیانگین دمای ماهانه در ماههای فروردین ،اردیبهشت ،مهر ،آبان ،آذر ،دی،
بهمن ،و اسفند کمتر از آستانة مورد نظر است .بنابراین ،برای این ماههای سال نیاز گرمایی ضروری است.
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در ایستگاه دهلران براساس بیشینة دمای روزانه اولین رخداد  79/3درجة سانتیگراد در ماه اسفند و آخرین رخداد این
آستانه در آبانماه رخ میدهد .بنابراین ،از اولین تا آخرین زمان رخداد این آستانة دمایی برای یک بازة زمانی نُهماهه برابر
با  721درجة روز تجمعی مجموع نیاز سرمایشی برابر با  010درجة روز است (جدول  .)1نتایج نشان داد که شهر دهلران
بهدلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین شرایط اقلیمی یکی از شهرهای گرمسیری ایران محسوب میشود که نیاز
سرمایشی در این منطقه از اهمیت حیاتی برخوردار است .شرایط دمایی این منطقه طوری است که از فروردین تا آبانماه
نیاز سرمایشی برای تعدیل دمای محیط ضروری است .درواقع ،پتانسیل و انباشت گرمایی منطقه باالتر از آستانة تحمل
انسان است .بنابراین ،برای تعدیل و خروج از این شرایط نامساعد بیوکلیمایی ،بایستی در محیط و سکونتگاه نیاز
سرمایشی شکل بگیرد.
از نظر نیاز گرمایشی ،منطقة دهلران شرایط متفاوتی نشان میدهد؛ بهطوریکه فقط در ماههای دی و بهمن نیاز
گرمایشی بهترتیب  711و  16درجة روز ضروری است .در ماههای آذر و دی ،شرایط بینابین وجود دارد و شرایط متعادل
در محیط وجود دارد و احتیاجی به نیاز گرمایشی نیست و از طرفی دیگر نیاز سرمایشی نیز بهدلیل خنکایی محیط الزم
نیست .بنابراین ،بهطور کلی 716 ،درجة روز نیاز گرمایشی برای شهر دهلران در ایام سرد سال الزم است .پتانسیل
گرمایی این شهر گرمسیری بهینهسازی مصرف انرژی برق صرفهجویی و برنامهریزیهای الزم در این زمینه را حائز
اهمیت میسازد.
بهطور کلی ،یافتههای این بخش نشان داد که شرایط دمایی نقش مؤثری در وضعیت و تعیین مقدار نیاز سرمایشی و
گرمایشی سکونتگاههای بشری ایفا میکند .توجه به مالحظات اقلیمی و فراسنج دمای روزانه ،برای طراحی همساز با
اقلیم و همچنین بهینهسازی مصرف انرژی حائز اهمیت است .توجه به امر انرژی در مناطق مختلف از طریق بررسی توان
و انباشت گرمایی محیط براساس آمار دمای هوای روزانه در بلندمدت حائز اهمیت است.
در ادامه وضعیت پتانسیل و نیاز گرمایی ماهانة شهر دهلران از طریق آمار میانگین دمای ماهانة ایستگاه هواشناسی
دهلران در شکل  9مشخص شده است .نتایج نشان داد که براساس میانگین دمای هوا و آستانههای نیاز سرمایشی و
گرمایشی در این منطقه شرایط متفاوتی در وضعیت نیازهای گرمایشی و سرمایشی وجود دارد .برای آستانة نیاز گرمایشی،
میانگین دمای هوا باالتر از مقدار آستانه وجود دارد و در ماههای بسیار سرد تقریباً برابر است .منحنی نیاز گرمایشی و
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سرمایشی شهر دهلران بهصورت گنبدیشکل است که نشاندهندة گرمای بسیار زیاد محیط و شرایط دمایی نامساعد و
زیاد برای انسان است .برخالف ایستگاه ایالم ،در این ایستگاه ،منحنی میانگین دمای هوا به پایینتر از آستانة گرمایی
نزول نکرده و فقط در آستانة نیاز سرمایشی است که بهشدت اوج منحنی مشاهده میشود (شکل  .)9درواقع ،نیاز
سرمایشی منطقه بسیار حیاتی و ضروری است.
بستﺎنهﻫﺎيدمﺎیﯽدرایستگﺎهدﻫلﺮان

ﺟدول.1بﺮبوردنﯿﺎزگﺮمﺎیشﯽوسﺮمﺎیشﯽبﺮاسﺎسبمﺎردرﺟةحﺮارتوزمﺎنرخداد
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بستﺎنهﻫﺎيحﺮارتﯽنﯿﺎزگﺮمﺎیشﯽوسﺮمﺎیشﯽایستگﺎهدﻫلﺮان 

ﺷکل.9ﺷﺮایطحﺮارتﯽمﺎﻫﺎنهﻫﻤﺮاهبﺎ

تﻐﯿﯿﺮاتنﯿﺎزگﺮمﺎیشﯽدردورةبیندهنسﺒتبهدورةپﺎیه 

با توجه به عدم قطعیت حاکم بر دورة آینده ،برای ارتباط بیشتر با این شرایط ،در این راستا ،نخست به بررسی تغییرات نیاز
سرمایشی و گرمایشی در دورة پایه براساس آمار واقعی اقدام شد .این شرایط براساس آمار واقعی دورة مشاهدهشده برای
ایستگاههای ایالم و دهلران در شکل  7مشخص شده است .همانطورکه در هر دو ایستگاه مشخص شده ،در سری
بلندمدت نیاز سرمایشی هر دو ایستگاه روند افزایشی مشاهده میشود .در سری نیاز گرمایشی هر دو ایستگاه مورد مطالعه
نیز روند کاهشی مشاهده میشود .شیب قابل توجهی در سری بلندمدت نیاز سرمایشی و گرمایشی مشاهده میشود.
بنابراین ،بررسی آمار واقعی دورة گذشته نشان میدهد که در سالهای اخیر سیطرة دماهای گرمتر در ایام سرد و گرم
سال بیشتر وجود داشته که برونداد آن برای انسان بهصورت افزایش نیاز سرمایشی و کاهش نیاز گرمایشی بوده است.
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ایستگﺎهﻫﺎيایالمودﻫلﺮاندردورةگذﺷتهبﺮاسﺎسدادةواقﻌﯽ 

ﺷکل.1تﻐﯿﯿﺮاتنﯿﺎزسﺮمﺎیشﯽوگﺮمﺎیشﯽ



نتایج تغییرات نیاز گرمایشی دورة آینده نسبت به دورة پایه برای ایستگاه ایالم در شکلهای  1و  6مشخص شده
است .نتایج نشان داد که در سناریوی  RCP8.5یا بدبینانه مقدار نیاز گرمایشی در بیشتر ماههای سال در دورة آینده
نسبت به دورة پایه کاهش خواهد یافت .بیشترین نیاز گرمایشی در ایستگاه ایالم در ماه ژانویه و فوریه رخ میدهد .دورة
نیاز گرمایشی در منطقه از اکتبر آغاز میشود و تا می ادامه مییابد .دورة آیندة میانی تا  71درجة روز و در آیندة دور تا 71
درجة روز در میزان نیاز گرمایشی کاهش رخ خواهد داد .بنابراین ،در خط سیر واداشتی بدبینانه مقدار نیاز گرمایشی
بهصورت ناچیزی کاهش خواهد یافت .براساس سناریوی حد وسط مقدار  RCP4.5مقدار نیاز گرمایشی کاهشی ناچیز و
جزئی نشان خواهد داد .بنابراین ،در وضعیت دورة آینده مقدار نیاز گرمایشی برای ایستگاه ایالم کاهش خواهد یافت.
نتایج تغییرات نیاز گرمایشی ایستگاه دهلران در دورة آینده نسبت به دورة پایه خط سیر واداشتی  RCP8.5در شکل
 2مشخص شده است .نتایج نشان داد که در ایستگاه دهلران در این سناریو مقدار نیاز گرمایشی در ماههای سرد سال در
دورة آینده نسبت به دورة پایه کاهش خواهد یافت .در ایستگاه دهلران ،بهدلیل افزایش دماها و انباشت گرمایی بیشتر در
این منطقه ،میزان نیاز گرمایشی کاهش قابل توجهی خواهد داشت .درواقع ،با مقایسة درجة روزهای دورة آینده با دورة
پایه ،مشاهده شد که درجة روزهای فعال باالتر از آستانة نیاز گرمایشی بیشتر رخ خواهد داد .در نتیجه ،نیاز گرمایشی در
این منطقه کاهش خواهد یافت .بنابراین ،نیاز گرمایشی مناطق گرمسیر کاهش مییابد و در مناطق سردسیر نیز بازة
زمانیِ نیازمند به درجة روزهایِ گرمایشی عالوهبراینکه کاهش خواهد یافت ،بازة زمانی آن نیز کوتاهتر خواهد شد .نتایج
تغییرات نیاز گرمایشی دورة آینده در سناریوی حد وسط  RCP4.5در شکل  0مشخص شده است .در سناریوی حد وسط
نیز مقدار نیاز گرمایشی دورة آینده نسبت به دورة گذشته یا پایه در ایستگاه دهلران کاهش خواهد یافت.
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ﺷکل.2تﻐﯿﯿﺮاتدرﺟةروزﻫ ﺎينﯿﺎزگﺮمﺎیشﯽایستگﺎهایالمدردورةبیندهنسﺒتبهدورةپﺎیهبﺮاسﺎسسنﺎرییي RCP4.5

ﺷکل .2تﻐﯿﯿﺮاتدرﺟةروزﻫﺎينﯿﺎزگﺮمﺎیشﯽایستگﺎهدﻫلﺮاندردورةبیندهنسﺒتبهدورةپﺎیهبﺮاسﺎسسنﺎرییي RCP8.5
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بهطور کلی ،در ایستگاه ایالم در سناریوی بدبینانه در دورة آیندة میانی بهطور متوسط  71درجه و در دورة آیندة دور
 71درجة روز مقدار نیاز گرمایشی در ماههای سرد کاهش خواهد داشت .در ایستگاه دهلران در هر دو سناریوی بدبینانه و
حد وسط مقدار نیاز گرمایشی تا  71درجة روز بهطور متوسط در دورة آینده نسبت به دورة پایه کاهش نشان خواهد داد.
درواقع ،نیاز گرمایشی در دورة آینده در ایستگاههای مورد مطالعه نسبت به دورة پایه کاهش خواهد یافت.
تﻐﯿﯿﺮاتنﯿﺎزسﺮمﺎیشﯽدردورةبیندهنسﺒتبهدورةپﺎیه 

نتایج تغییرات نیاز سرمایشی در دورة آینده نسبت به دورة پایه برای ایستگاه ایالم در خط سیر واداشتی  RCP8.5در
شکل  3مشخص شده است .نتایج نشان داد که در دورة آیندة میانی و آیندة دور مقدار نیاز سرمایشی بهدلیل افزایش
دمای هوا افزایش خواهد یافت .همانطورکه مشخص شده ،نیاز سرمایشی در این ایستگاه در بازة زمانی می تا سپتامبر
مشخص شده است .در این بازه تا چند روز میزان نیاز سرمایشی جلوتر خواهد افتاد و همچنین اوج تقاضای نیاز سرمایشی
در ماه جوالی رخ خواهد داد؛ بهطوریکه در دورة آیندة میانی در ماه جوالی میزان نیاز سرمایشی به  710درجة روز و در
آیندة دور به  767درجة روز افزایش خواهد یافت .در دیگر ماههای گرم سال نیز نیاز سرمایشی افزایش خواهد یافت.
نتایج تغییرات نیاز سرمایشی ایستگاه ایالم در خط سیر واداشتی  RCP4.5در شکل  71مشخص شده است .نتایج
نشان داد که در ا ین خط سیر واداشتی نیز مقدار نیاز سرمایشی نسبت به دورة پایه افزایش خواهد داشت .بهطور نمونه ،در
ماه جوالی که نیاز سرمایشی  770درجة روز بوده در دورة آیندة میانی و دور بهتدریج به  717و  710درجة روز افزایش
خواهد یافت.
بنابراین ،در ایستگاه ایالم افزایش دمای هوا موجب افزایش نیاز سرمایشی در این منطقة کوهستانی و با شرایط
اقلیمی معتدل و مرطوب خواهد شد .این منطقه بهدلیل شرایط مکانی و موقعیت جغرافیایی در شرایط حال حاضر از نیاز
سرمایشی کمتری برای تعدیل دمای محیط برخوردار است .اما در دورة آینده بهدلیل افزایش دمای هوا ،میزان تقاضا ،و
بازة زمانی نیاز به انرژی برای سرمایش محیط افزایش خواهد یافت .این شرایط بهخوبی از طریق مقایسة نرمال دادههای
اقلیمی در دورة آینده و مقایسة آن با نرمال دورة گذشته مشاهده شد.
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نتایج تغییرات نیاز سرمایشی دورة آینده نسبت به دورة پایه در خط سیر واداشتی  RCP8.5برای ایستگاه دهلران در
شکل  77مشخص شده است .نتایج نشان داد که در ایستگاه دهلران وضعیت نیاز سرمایشی متفاوتتر از ایستگاه ایالم
خواهد بود .در این ایستگاه ،منطقة گرمسیری مقدار نیاز سرمایشی در دورة آیندة میانی ( )7111 -7171و آیندة دور
( )7131-7116نسبت به دورة پایه افزایش خواهد یافت .در ایستگاه دهلران بازة زمانی با نیاز سرمایشی از آوریل تا
دسامبر طول خواهد کشید .تحت شرایط تغییر اقلیم دورة آینده تعداد روزهای با نیاز سرمایشی به جلو خواهد افتاد و از
طرفی دیگر بازة زمانی با نیاز سرمایشی مورد نیاز گستردهتر خواهد شد .بیشترین نیاز سرمایشی در ماههای خرداد تا مرداد
رخ خواهد داد .در ماه جوالی ،که مقدار نیاز سرمایشی  173درجة روز بوده ،در دورة آیندة میانی به  113و در دورة آیندة
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دور به  163درجة روز سرمایشی افزایش خواهد یافت .درواقع ،به ازای هر دورة  71تا  77درجة روز بر میزان نیاز
سرمایشی افزوده شده است.
نتایج تغییرات نیاز سرمایشی دورة آینده نسبت به دورة پایه در شکل  77مشخص شده است .نتایج نشان داد که در
این خط سیر واداشتی  RCP4.5نیز مقدار نیاز سرمایشی در دورة آینده نسبت به دورة پایه افزایش خواهد یافت .بنابراین،
مقدار نیاز سرمایشی با توجه به افزایش دمای هوا در ایستگاه دهلران بسیار حیاتیتر از ایستگاه ایالم خواهد بود .در هر دو
خط سیر واداشت تابشی مورد مطالعه هر گونه تغییر در الگوی دمای هوا میزان نیاز سرمایشی مناطق مختلف و شهرها را
افزایش خواهد داد .در منطقة ایالم و دهلران ،به تناسب شرایط اقلیمی منطقه ،مقدار نیاز سرمایشی ،عالوهبراینکه از نظر
تعداد درجة روز افزایش خواهد یافت ،بر گسترة بازة زمانی نیاز به درجة روز سرمایشی افزوده خواهد شد .همچنین ،دورة
نیاز به درجة روز سرمایشی زودتر آغاز خواهد شد و به اواسط زمستان در دهلران و به اوایل بهار در شهر ایالم کشیده
خواهد شد.
)RCP8.5 (2020-2055
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بهطور کلی ،در سناریوی بدبینانه در ایستگاه ایالم در دورة آیندة میانی و دور بهطور متوسط بهترتیب  3و  77درجة
روز افزایش در نیاز سرمایشی رخ خواهد داد .در سناریوی حد وسط در دورة آیندة میانی و دور بهترتیب  6و  71درجة روز
افزایش در نیاز سرمایشی رخ خواهد داد .در ایستگاه دهلران ،در الگوی سناریو در دورة آیندة میانی و دور بهترتیب  71و
 71درجة روز و در الگوی حد وسط در آیندة میانی  1و در آیندة دور  71درجة روز نیاز سرمایشی افزایش خواهد یافت.

جهگﯿﺮي 
نتﯿ 
در مطالعة حاضر اثرهای تغییرات آب و هوایی بر نیاز سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای منتخب استان ایالم بررسی شد.
بررسی دادة واقعی نشان داد که روند افزایشی و کاهشی بهترتیب در نیاز سرمایشی و گرمایشی در ایستگاههای ایالم و
دهلران وجود دارد .تحت شرایط تغییر اقلیم دورة آینده نیاز گرمایشی نسبت به دورة پایه کاهش خواهد یافت .نتایج نشان
داد که تغییر اقلیم هم مقدار هم توزیع زمانی نیاز گرمایشی و سرمایشی در طول سال را تغییر خواهد داد .بررسی برونداد
مدلهای شبیهسازیکنندة تغییر اقلیم آینده در دو خط سیر واداشتی بدبینانه و حد وسط نشان داد که در دورة آیندة میانی
و دور مقدار نیاز سرمایشی افزایش خواهد یافت .در مقابل مقدار نیاز گرمایشی کاهش خواهد داشت .در ایستگاه دهلران
در دورة آینده بازة زمانی نیاز به سرمایش به ماههای آوریل تا دسامبر جابهجا خواهد شد .درواقع ،تحت شرایط تغییر اقلیم
دورة آینده ،تعداد روزهای همراه با نیاز سرمایشی به جلو خواهد افتاد و از طرفی دیگر بازة زمانی نیاز سرمایشی گستردهتر
خواهد شد .بیشترین نیاز سرمایشی در ماههای خرداد تا مرداد رخ خواهد داد .بنابراین ،مقدار نیاز سرمایشی ،با توجه به
افزایش دمای هوا در مناطق گرمسیر ،مانند منطقة دهلران ،بسیار بیشتر از مناطق مرتفع و کوهستانی مانند ایستگاه ایالم
خواهد شد .در هر دو الگوی واداشت تابشی ،هر گونه تغییر در الگوی دمای هوا میزان نیاز سرمایشی مناطق مختلف و
سکونتگاههای شهری را افزایش خواهد داد .با توجه به این نتایج ،تغییرات افزایشی در نیاز سرمایشی و کاهش در نیاز
گرمایشی نشانة بارزی از گرمایش جهانی و پیامدهای تغییر اقلیم در زمینة انرژی محسوب میشود .بنابراین ،براساس
دستاوردهای مطالعة حاضر ،تمهیدات الزم در جهت بهینهسازی مصرف انرژی و باالبردن تابآوری در مناطق گرمسیری
حائز اهمیت است.
نتایج مطالعة حاضر از نظر افزایش نیاز سرمایشی تحت شرایط تغییر اقلیم در تأیید مطالعات امیدوار و همکاران
( )7931است و از نظر افزایش نیاز سرمایشی و کاهش نیاز گرمایشی در دورة آینده نسبت به دورة گذشته با مطالعات
ذوالفقاری و همکاران ( )7936همخوانی دارد .همچنین ،همسو با مطالعات اسپنگوس و لینگ ( )7172و تاروجا و همکاران
( ،)7170تغییرات نیاز سرمایشی یکی از اثرهای عمدة اثرِ تغییرات آب و هوایی در سکونتگاههای شهری محسوب
میشود.
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