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تدوین یک سامانه جدید پهنهبندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهههای آینده

حجت اهلل یزدان پناه ،*1رضا ابراهیمی ،2فاطمه

.3

تقوینیا3

.1

دانشیار آب وهواشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

.2

دانشجوی دکترا آب و هواشناسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی کاربردی ،دانشگاه محقق اردبیلی،

چکیده:
هدف از این پژوهش تدوین یک سامامه جهت پهن بندی ایران برحسب هیمز سرامیش در ده همی آینده ایبمشد .برای احمسب درج روز هیمز ب
دادههمی ایمهگین دامی هوا ایبمشااد .هخساات دادههمی ادل دینمایكی  EH5OM ،از اوسااسا امالن پآهک آ من اساارخرا الردید .سا ن
دادههمی دامی خروجی این ادل در هسااخ اهمرم ادل  RegCM4ریزاقیمس ه میی شااد .ایمهگین دامی روزاه شاابی ساامزیشااده در بمزه
زامهی 63ساام  )0200- 0202بم ابعمد  ./02*2/02درج طول و عرض جغرافیمیی ال حدوداً هقمطی بم ابعمد  62*62الیلوارر اساامحت ایران را
پوشاش ایدهند در امتریسای ب ابعمد  06032 *0062اسارخرا گردیدال ساررهم بیمهگرزامن و سرونهم بیمهگراكمن ایبمشند .جهت احمسب
درج روز هیمز ب اهرخمب آسارمه دامیی برای هر بخش از الشاور ای بمشد ذا هخست هقش  Demایران بم ابعمد  62*62الیلوارر بر حسب شیب
ارتفمعی  ،رطوبت و دام ال اه ررین عواال در تغییرات درج روز ای بمشااند از طری تصاامویر امهوراه ای  ASTERتهی و در این  Demایران
ب اهمر پهن الآن اقلی ی الوهسارمهی و الوه می ای،دشات ،ساواحل جنوبی و ساواحل شا م ی تقسایی بندی شد .بعد از اشخص شدن آسرمه
دامیی هر پهن  ،در هرم افزار  Gisاین آساارمه هم ب یمخر همی ارتبب بم هر پهن تع یی داده شااد .درههمیت ایمهگین امهمه  ،فصاالی و ساام ه
درج روز سارامیش احمساب و هقشا همی آن ترسایی گردید .هرمیج گویمی آن اسات ال از حمظ هیمز سارامیش امهمه پهن سواحل و جلگ همی
جنوبی بم هیمز سارامیش  622-302درج روز بیشاررین هیمز سارامیش الشور را در امههمی گرم سمل در ده همی آینده دارا ایبمشند ال بیشین
آن را جلگ خوزسارمن ب ایزان  302درج روز در امههمی ژو ی واوت داراسات .درایزان هیمز سرامیش سم ه هیز قل همی الوهسرمهی زاگرس بم
ایزان هیمز صافر درج روز ال ررین و بیشاررین آن را جلگ خوزسارمن ،ساواحل امبهمر و بخشهمی شارقی سواحل خلیجفمرس ب ایزان 0022
درج روز دارهد.

واژگان کلیدی :درجه روز سرمایش  ،مدل  ،RegCM4پهنهبندی ،ایران
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هماناونه که بیان اردید ارمایش جهانی میتواند جنعههای

مقدمه
طی چند دهه اخیر ،رشددد صددنای و کارخانهها ازیک سددو و
جنگلزدایی و تخریب محیطزیسدد

از سددوی دیگر باعث

افزایش روزافزون تخریددب طعی د

و افزایش اددازهددای

الخانهای در سدد ك کره زمیش شددده اسدد
بداعدث ایجداد ترییرا

.ایش پیامد منفی

قابلمالحظهای در وضددد ی

آب و

هوایی کره زمیش شدده ،بهنحویکه در سدالهای اخیر شد
خشکسالیها و سیالبها و پدیدههای حدی در بخشهای
مختلف کره زمیش افزایش قابلمالحظهای داشدددته اسددد

.

ترییرپذیری اقلیم میتواند با اسدددتفاده از روشهای دیرینه
اقلیمشدددناسدددی،تحلیل همدید ،مدلهای آماری  ،مدلهای
قیاسددی و شددناسددایی علل پویشددی یک پدیده صددور
پذیرد)کری موک. (40:2008 ،1یکی از جنعههای ترییر اقلیم
ارمایش جهانی اس د  .امروزه شددواهد زیادی دال بر وجود
ارمدایش جهدانی وجود دارند که شدددامل ،افزایش دمای
اندازهایری شدده ،ترییر مسیر جریانهای اقیانوسی ،ترییر در
میزان انرژی ورودی به زمیش ،ترییر در الگوی بارش ،ترییر
سد ك آب دریاها واقیانوسها ،عقب نشدینی صفحا

یخی،

از بدیدش رفدتش صدددخره هددای مرجددانی  ،افزایش دمددای
اقیانوسها،فراوانی خشدکسدالیها در آسیا و آفریقا و ذوب
یخ در ق دب هدا می بداشدددندد .یکی از نگرانی های بزرگ
پژوهشددگران آب و هواشددناسددی ،درباره ارمایش جهانی
ناشناخته ماندن تمام جنعههای ایش رویداد اس  ،زیرا مسائل
عمدهای در آب و هواشددناسددی هنوز وجود دارد که به عل
مدداهدی د

پیچیددده جو هنوز ندداشدددندداختدده مددانددده انددد

)کداسددد ر.)11:2212،2برای انجام م ال ا

ارمایش جهانی

واثرآن بر فراسدددنا هدای اقلیمی در دورههدای آتی ،درابتدا
بدایددفراسدددنا هدای اقلیمی تحد

تدثثیر ترییرا

اازهای

الخانهای شددعیهسددازی شددوند  .روشهای مختلفی برای ایش
کار وجود دارد که م تعرتریش آنها اسددتفاده از دادههای مدل
اردش عمومی جو 3اس  .برای استفاده کاربردی از خروجی
ایش مددلهدا نیاز به اجرای فرایند ریزمقیاس نمایی اسددد .
1.Cary Mock et al
2. Casper
3 GCM
4 Gin et al

مختلف آب وهوا را تحد

تددثثیر قرار دهددد.یکی از ایش فرا

سددناهای آب و هوایی ،دما ،بهویژه درجه روز میباشددد که
اهمی

بسددیاری زیادی در کنار بارش برای توصددیف اقلیم

یدک نداحیده دارد .درجه روز ععار

اسددد

از اندازهایری

میانگیش دمای روزانه هوا با اسددتفاده از دمای آسددتانه که ایش
آسدددتانههای دمایی انتخابشدددده برای محاسدددعه درجه روز
سدددرمدایش بسدددتگی به اهداد ویژه دارند .درجه روز یک
انددازهای از میدانگیش دمدای هواسددد

که بیانکننده رفاه و

آسدایش بشدراسد  .در ت ریفی دیگر درجه روزتفاضل میان
میانگیش دمای هوا با دمای آسدتانه انتخابی اس  ،اار جواب
ایش تفاضل مثع

باشد نیاز به سرد کردن محیط و اار جواب

بهدسدد آمده از ایش تفاضددل منفی باشددد نیاز به ارم کردن
4

محیط وجود دارد(ایش وهمکاران.)1341:2212،
نخس

فرمول محاسعه و واکاوی درجه روز توسط توماس

1

(،)1512مورداسدددتفدداده قرارارف د  .فرانددک،)2221( 6اثر
ارمدایش جهانی را بر روی انرژی مردددرفی موردنیاز برای
ارمایش و سدددرمایش در زوریخ بررسدددی کرد.محاسدددعا
صور

ارفته بیانگر کاهش تدریجی در مررد انرژی برای

ارمدایش سددداختمدانهدا به میزان  33تا 44درصدددد درطی
سددالهای  2212-22122اس د  .لی وهمکاران ،)2221( 1به
واکاوی ارمایش جهانی و اثرا

آن بر میزان انرژی مررفی

در چیش پرداختندد .وی بیدان کرد که دادههای دمای روزانه
باید دارای یک توزی نرمال باشددند که توزی نرمال برای به
دسددد

آمددن راب ه میان میانگیش دمای روزانه هوا و میزان

درجده روز موردنیاز برای ارمایش و سدددرمایش اسدددتفاده
میشدود . .روشش و اراب ()2212به واکاوی اثر ترییر اقلیم
بر مردرد انرژی(ارمایش و سرمایش)ایران پرداختند.مدل
مورد اسدتفاده جه

شدعیهسازی  MAGICCمیباشد.جه

شدددعیهسدددازی نیازهای ارمایش و همچنیش میزان نیاز به
سددرمایش در دورههای  2221تا  2211در نواحی مرکزی
وجنوب شددرقی از سددناریوهای  A1,B1اسددتفاده اردید.
واکاویها نشداندهنده ایش اس

که بیشتریش نیاز به ارمایش
5 Thomas
6 Frank
7 Li et al
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محیط در ماه ژانویه و بیشتریش میزان نیاز به سرمایش در ماه

نتایا حاصددل از واکاوی نقشددههای میانگیش سدداالنه مجموع

ژوئیده می بداشدددد .وانگ 1وهمکاران( )2214درمقاله ای اثر

درجه /روزهای ارمایش و سدرمایش در س ك من قه ،بیانگر

انرژی موردنیاز ارمایش

بخشبنددی ایالن به دو پهنه کالن اقلیمی هموار و ناهموار

و سددرمایش سداختمانها با اسددتفاده از مدل اردش عمومی

اسدد  .ازآنجاکه ایران در یک من قه خشددک و نیمهخشددک

متحده که دارای اقلیمهای مختلف

جهان واق شدددده و میانگیش دمای آن باالتر از میانگیش دمای

سدرد و ارم و مرطوب میباشدند بررسدی کردند.نتایا نشان

جهانی اسدد  ،براثر ارمایش جهانی شدداهد افزایش میانگیش

داد که میزان مردرد انرژی طعق سناریوی A1Bو A1FIدر

دمای کشددور در دهههای آتی نسددع

به زمان حال خواهیم

طی سدددالهدای  2212به میزان  -26تا  121درصدددد وطی

بود .درنتیجده کشدددور در دهده هدای آینده با بحران افزایش

سدالهای 2122به میزان  -46تا  312درصدد میباشد .بورا

مردددرد انرژی برای سدددرمددایش یددا خنددک کردن محیط

وهمکاران )2211( 2در پژوهشددی به واکاوی درجه روزهای

خواهدبودلذا شدناخ

زمانی ،مکانی ایش فرا سناها

ارمایش و سرمایش در نواحی مختلف هند پرداختند .نتایا

در دهههای آینده و ناحیه بندی مناطق ازلحاظ نیاز به انرژی

نشان داد که با افزایش میانگیش دمای روزانه در برخی مناطق

سدرمایشدی میتواند اامی در برای توس ه اقتراد کشور از

میزان نیاز سدددرمایش و ارمایش بهتع آن ترییر میکند .از

طریق صدددرفدده جویی در مندداب عظیم انرژی و راهگشدددای

ارمایش جهانی را بر روی ترییرا
هوا برای  1نداحیه ایاال

جمله م ال ا

داخلی نیز می توان به مواردی اشاره داش

مس د ودیان وهمکاران )1351,در پژوهشددی به واکاوی جم
میانگیش درجه روزهای ارمایش و سددرمایش در قلمرو ایران
پرداختند.نتایا نشان داد که بیشتریش میزان نیاز سرمایشی در
بخشهای ارم کشدددور و در ماههای ارم و بیشدددتریش نیاز
ارمایشددی در ماههای سددرد سددال و در مناطق کوهسددتانی
مشدداهده اردید .بابائیان وهمکاران( )1353به شددعیهسددازی
آسدایش اقلیم استان خراسان رضوی تح
اقلیم پرداختند.سد

برای آااهی از وض ی

آینده استان در شرایط ترییر اقلیم تح

سناریوهای ترییر
زیس اقلیمی

سناریوهای اونااون

برای دوره آمداری برای دوره2211 -2212شدددعیدهسدددازی
اردیدد.نتایا ایش تحقیق نشدددان میدهد علیرغم اینکه نمایه
زیسد اقلیمی در آینده به سدم

مقادیر نامساعد ارم ترییر

خواهند کرد .رمضانی و کاظم نژاد ( ،)1353میانگیش مجموع
درجه /روز ارمایش و سددرمایش ماهانه ،فرددلی و سدداالنه

ترییرا

برنددامدده ریزی هددای ملی ،من قدده ای و محلی برای اصدددال
الگوهای مررد انرژی باشد.
 -1تدویش وارائه یک سامانه جه

پهنهبندی مناطق

مختلف کشور برحسب ارتفاع و رطوب

و دما

 -2انتخاب آستانههای دمایی برای هرکدام از پهنهها
برای محاسعه درجه روز سرمایش
 -3شعیهسازی میانگیش ماهانه فرلی و ساالنه درجه
روز سرمایش کشور برای نخستیش بار از مهمتریش
اهداد ایش پژوهش میباشند.

دادهها و روشها:
محدوده موردمطالعه :
محدوده موردم ال ه کشدددور ایران با مسددداح

1648151

کیلومترمرب میان  21تا  42درجه عرض شمالی و  44تا 64
درجه طول شرقی واق شده اس

نگاره(.)1

اسدتان ایالن را محاسدعه ،ترسدیم و مورد واکاوی قراردادند.

1 Wang

Borah 2 et al
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برای شددعیهسددازی میانگیش دمای هوا نخس د

دادههای مدل

دادههای دمای روزانه با اب اد  ./21*2/21درجه طول و عرض

اردش عمومی هوا 12از موسدددسددده مداک

پالندک آلمان

جررافیایی که حدوداً نقاطی با اب اد 32*32کیلومتر مساح

آب و

ایران را در بازه زمانی 36ساله ( )2211- 2212پوشش می-

هوایی بر اسدداس یک مدل دارای نق هض د ف در مقایسدده با

دهندریزمقیاس شد .اب اد یاختهها 13142*2142میباشد .در

)روکنر 11وهمکاران.(12:2223،در

س رها( )13142نشاندهنده زمان(هرروز،

اسدددتخرا شدددد .ازآنجاکه تجزیه و تحلیل ترییرا
رویکرد چند مدلی اس د

ایش ماتری

ایش پژوهش از مدددل ترکیعی اقیددانوس جو EH5OM ،کدده

هرسال) و ماتری

شدددامدل دادههدای دینامیک و ترمودینامیک جو ،الیهمرزی،

اب اد  32*32کیلومتر) میباشند.

ستونها یاختهها(نقاط میان یابی شده با

توپوارافی س ك زمیش ،شیمی جو و هواویزها ،شار جریانا
اقیانوسدی،پوشش آبی ،ایاه و خاک س ك زمیش میباشند در
بازه زمانی ( ) 2211-2212تح

سناریو  A1Bاستفاده شد.

روشی نو جهت انتخاب آستانه دمایی
جه

محاسعه درجه روز سرمایش از آستانه های دمایی

ایش مدل در بر ایرنده سده سدناریو  A1,B1,A1Bاس  .به

متفاو

در داخل وخار کشور برحسب ویژای های اقلیمی

دلیل حجم زیاد داده های هر سناریو در ایش پژوهش سناریو

مناطق مورد م ال ه استفاده می شود در ایران سازمان

 ،A1Bانتخاب اردید که سدددناریو یی مت ادل بوده و بیانگر

هواشناسی کشور ایش آستانه را  21درجه سانتیگراد برآورد

های فسددیلی با حفل ت ادل و همچنیش

کرده که ذوالفقاری وهمکاران( )1388و رمضانی و کاظم نژاد

میانگیش

( )1351از ایش آستانه دمایی استفاده کرده اند .همچنیش آستانه

دمای روزانه ایران در بازه زمانی مذکور شدعیه سازی شد  .با

دمایی  23/5درجه سانتیگراد که انجمش استاندارد آمریکا برای

توجدده بدده اینکدده ایش پژوهش ب ددد من قدده ای(ایران) دارد و

ایران م رفی کرده نیز توسط روشش وهمکاران( )2212جه

اسددتفاده از سددوخ
استفاده از سوخ

های غیر فسیلی اس  .در نهای

مدددل هددای اردش عمومی هوا کددل سدددیدداره زمیش را در

محاسعه نیاز سرمایش کشور استفاده شده اس

 .مس ودیان

برمیایرند ،لذا قادر به آشددکارسددازی رفتار اقلیم در مقیاس

وهمکاران( )1351نیز جه

محلی و من قهای نیسددتند .بنابرایش دادهها در نسددخه چهارم

آستانه دمایی  18و  21درجه سانتیگراد استفاده کرده اند که به

مدلهایاقلیم من قهای 12که برای فرآیندهای کوچک مقیاس

ترتیب ایش آستانه ها معیش میانگیش دمای کشور و بیشینه دمای

و مددندد ددقدده ای مددندداسدددددب )تددرندددروشدددددش

کشور می باشند(مس ودیان وهمکاران .)21:1351،اما محاسعه

وهدمکدداران،2212:241،راندددال .)158:2221،13ریزمقی داس

نیاز سرمایش تنها با یک آستانه دمایی آن هم برای کشوری

شدند.

همانند ایران که از تنوع توپوارافی و اقلیمی برخوردار اس

واکاوی روند نیاز سرمایش از

بنظر امری من قی به حساب نمیآید .لذا در ایش پژوهش س ی

10 GCM
12 Regional Climate Modleing
13Randal
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برآن شد که ابتدا ایران بر حسب ویژایهای

 32متر برای کل ایران اسدتخرا اردید .س

623
تراویر وارد

16

اقلیمی(دما،رطوب ) و توپوارافی پهنه بندی و مناطق همگش

نرمافزار ارک جی ای اس شدند و با استفاده از نزدیکتریش

یاخته های(مکان ها) پژوهش به

همسدایه ،هر یاخته بر اساس موق ی

قرارایری آن روی دم

پهنه های مورد نظر ت میم داده شود .با توجه به اینکه اب اد

نموندهایری مجددد شدددد .و نهدای

یاختههای جدید با دم

اقلیمی مشخص شوند س

داده ها  32*32کیلومتر می باشد نخس

از طریق تراویر

تولیدشدده از هم جدا شددند.رارسیون وزندار جررافیایی

ماهواره ای کشور ایران در اب اد  32*32کیلومتر برحسب

و حدداقدل مرب دا

ویژای های اقلیمی یاد شده پهنه بندی شدشکل(.)2

روشهای پذیرفته جهانی میباشدددند که برای تخمیش ارتعاط

پهنهه بندی ایران با تصههاویر ماهوراه ای و رگرسههیون
وزندار جغرافیایی

م مولی

18

یدا حدداقدل مرب ا

11

خ ی

بیش یدک متریر وابسدددتده و مجموعهای از یک یا چند متریر
مستقل میباشند .رارسیون وزندار جررافیایی در یک حال
پذیرفتهشده میتواند بهصور

راب ه شماره ( )1نوشته شود

ابتدا ترددداویر ماهوراه ای اسدددتر 14از تارنمای اینترنتی پایگا

(چندر15وهمکاران ، 1624:2225،سددان 22و همکاران:134 ،

عدلوم زمیش آمریکددا( )http://glovis.usgs.govبددارایری

عهدا  .)2224مددل ( )GWRبجدای اسدددترش پارامترهای

اردید .ب د از بارایری  ،زو تردداویر دادهها وارد نرمافزار

م مولی به شناسایی و برآورد یک مدل از طریق راب ه شماره

پردازش ترویر  ENVIشدند و دم 11باقدر
( (1

تفکیک مکانی

( )2میپردازد (بارسی 21وهمکاران.)141:2223،

yi   O    K xik   i.
K

)(2

yi   O (ui , vi )    k (ui , vi ) xik   i.
k

در روابط فوق  yمتریر وابسته xi ،متریر مستقل  O ،و  1ضرایعی هستند که باید تخمیش زده شوند  ،جزء خ ا اس ، ui ،
 viطول و عرض جررافیایی نق ه  iام میباشد و )   k (ui , viپیادهسازی فاکتور موردبررسی روی یک س ك پیوسته اس (چندر

ومارکان.)2611:2223،

شکل  -2پهنه بندی ایران برحسب شیب ارتفاعی  ،دما و رطوبت
14 Advanced Space borne Thermal Emission and
Reflection Radiometer
15DEM
16ARCGIS
17 Geographically Weighted Regression

18 Ordinary least squares
19 Chander et al
20 Sun et al
21Barsi et al
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انتخاب آستانه دمایی یاختهها
پ

از پهنه بندی ایران در مرحله ب د می بایس

آستانه دمایی هرکدام از پهنه ها مشخص شود لذا بدیش جه

میانگیش دمای

روزانه  182ایستگاه سینوپتیک وکلیماتولوژی که دارای آمار 44ساله( )1512-2214بودند انتخاب اردیدشکل(.)3
پ

از آنعهمنظور مشدخص نمودن آستانه دمایی هر پهنه برای محاسعه درجه روز سرمایش ابتدا داده های در دسترس ازآن جاکه

آسددتانههای اسددتفادهشددده برای محاسددعه نیازهای سددرمایشددی در ایران عمدتاً بیش  18تا  24درجه سددانتیارادمی باشددد(خلیلی
وهمکاران،1318مسد ودیان وهمکاران ،1351،روشدش وهمکاران،2212رمضدانی وهمکاران )1353،و همچنیش ایش دامنه آستانهای
طعق ت ریف انجمش استاندارد آمریکا نیز میباشد(رمضانی وهمکاران )1353،لذا میانگیش دماهای بیش 18تا  24هر ایستگاه استخرا
و صدددک  52درصددد ی نی آسددتانه دمای ارم تا مرز دماهای بیشازحد ارم برای نیاز سددرمایش (علیجانی )11:1385 ،روی آنها
اعمال و آستانههای سرمایش  182ایستگاه استخرا شد درنهای

در نرمافزارسیستم اطالعا

جررافیایی آستانههای هر ایستگاه به

یاختههای اطراد خود ت میم و نیازهای سرمایشی آنها محاسعه اردید.

شکل ( :)3نقشه ایستگاه های انتخابی جهت محاسبه آستانه دمایی

 Tbآسددتانه دمایی مورداسددتفاده برای محاسددعه درجه روز
سدددرمددایش 𝑇𝑖 ،میددانگیش دمددای هرروز هر یدداختدده(.بورا
محاسبه درجه روز سرمایش

وهمکاران،14:2211،وانگ 22وهمکاران.)432:2214،میانگیش

در ایش پژوهش برای محاسدعه درجه روز سددرمایش از راب ه

ماهانه ،فرلی و ساالنه درجه روز نیاز سرمایش به ترتیب در
ماتریسی به اب اد 4*2138، 12*2138و1*2138استخرا

زیر استفاده خواهد شد.

و

نقشددههای میانگیش ماهانه فرددلی و سدداالنه درجه سدداع
سرمایش ترسیم اردید .در فرآیند پردازش و واکاوی دادهها
()1

از نرمافزارهای متلب،جیایاس،اردز ،سورفر استفاده شد.

Tb

22 Wang
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کمتر ارتفداعا

نتایج و بحث
واکاوی نیاز سرمایش ماهانه تح

کوه ایهای نسددع

سناریو A1B

به چهار ناحیه کالن اقلیمی(ارتفاعی،دشد ،سواحل شمال و
سدواحل و جلگههای جنوبی ) پهنهبندی و آستانههای دمای
هر پهنه متناسددب با شددرایط اقلیمی آن پهنه انتخاب اردید.
میانگیش ماهانه نیاز سرمایشی محاسعه و نقشههای آن

ترسددیم اردید نگاره های شددماره( .)1-12اار سددال را به
دونیمه ارم و سدرد تقسیم کنیم مشاهده خواهیم کرد که در
دهه های آینده در نیمه سددرد سددال (ژانویه ،فوریه ،مارس،
اکتعر ،نوامعر،دسامعر) نیاز سرمایش محیط بسیار کمتر از نیمه
ارم سددال می باشددد .در ماه های ژانویه و فوریه اکثر مناطق
کشدور فاقد نیاز سدرمایش می باشندنگارههای(1و .)2در ماه
مارس نیاز سدرمایش در سواحل دریای عمان و هرمزاان به
 12درجه روز می رسددد که بیشددینه آن را خط سدداحلی ایش
مناطق داراسد

و با فاصله از ساحل نیاز سرمایش ترییر می

یابد .نوار کوه ایه ای و دش د

ها و چاله های کشددور نیز با

 12درجه روز نیاز سرمایش به شکل یک پهنه اقلیمی نمایان
می باشدند پهنه سداحلی شمال باوجود ارتفاع کم اما به دلیل
اثر ت دددیلی رطوبد

دریددا و تودههددای هوایی مرثر در ایش

من قه نیاز سددرمایش آن با مناطق ارتفاعی در ماههای سددرد
سدال برابر اس

(مس ودیان وهمکاران )1354:نگاره( .)3در

مداه آوریدل عالوه بر افزایش  112درجهای نیاز سدددرمایش
سدواحل و پسدکرانه های دریای عمان و هرمزاان نسع

به

ماه مارس ،نیاز سددرمایش جلگه ها و سددواحل خلیا فارس
،چاله ها و دشد

های داخلی وبیرونی کشدور نیز افزایش و

بدده مدیدزان  12درجدده روز مدی رسددددد.نددوار ارتفدداعی
کشور(کوهستانی و کوه ایهای)به مانند فرل زمستان کمتریش
میزان سدرمایش را در کشدور دارا اس

نگاره( .)4در ماهمی

بیشتریش میزان سرمایش کشور در جلگه ها و سواحل جنوبی
اس

که بیشینه آن را سواحل دریای عمان با  422درجه روز

به خود اختردا

می دهد.پهنه کوهستانی و نیمه مرکزی و

غربی سواحل خزر در ایش ماه با نیاز سرمایش  32درجه روز
کمتریش میزان را در کشدددور برحسدددب سدددناریوی مذکور
خواهند .نیاز سرمایش چاله ها و دش

کویر و باریکه مجاور نوار

به چاله لو ،دشدد

سددیسددتانودشدد

هداوچاله های مجاور سدددواحل وجلگه های جنوبی اویای

هماناونه که بیان اردید  ،ایران برحسددب ارتفاع و رطوب

سد

زاهدان،دشددد
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های داخلی و بیرونی

به میزان  122-212درجه روز در نوسان اس .نیاز سرمایش

ترییرا

ایش فراسدددنا برحسدددب ترییرا

جررافیایی اسدد

ارتفدداع وعرض

نگاره( .)1بیشددتریش میزان نیاز سددرمایش

کشور در ماه های(ژوئش،ژوالی،او )خواهد بود .درماه ژوئش
پهنه ارتفاعی کشددور با میزان سدددرمایش  2-182درجه روز
خنک تریش ناحیه کالن اقلیمی کشور اس  .نیاز سرمایش در
ایش پهنه برحسددب ترییرا
کده هرچده از سدددم

ارتفاع ترییر می یابد به اونه ای

ناحیه کوه ایه ای به سدددم

مناطق

کوهسددتانی و بلندی ها پیشددروی کنیم نیاز سددرمایش کاهش
می یابد و بال ک  .چاله های و دش

های کشور نیز با نیاز

سدرمایش  182-332درجه روز نمایان می باشند.بخش های
مجداور جلگده ها و سدددواحل جنوبی ،دشددد
بیشدتریش میزان و دشد
دشدد

کویر،دشد

زابل ولو

مران ،دش

اراان و

های مجاور نوار کوه ایه ای کمتریش میزان را در ایش

پهنه به خود اخترددا

می دهند .بیشددتریش نیازسددرمایش

کشدور در جلگه ها و سدواحل جنوبی وپسکرانه ای به ویژه
جلگه خوزسدتان به میزان  332-482درجه روز نمایان اس
نگاره( )6ارمتریش ماه های کشدور ژوالی و او

می باشدند

نیاز سدرمایش توده های کوهستانی در ایش دوماه  122درجه
روز خواهدد بود.بخش هدای کوه دایه ای مجاور توده های
کوهسدتانی و رشدته کوه های العرز شرقی با  112درجه روز
نیاز سدرمایش دومیش من قه خنک کشور در ماه های مذکور
می باشددند .سددواحل و جلگههای جنوبی با نیاز سددرمایش
 322-122درجه روز بیشددتریش نیاز سددرمایش کشددور را در
ماههای ارم سدال در دهههای آینده دارا میباشند که بیشینه
آن را جلگه خوزسددتان به میزان  122درجه /روز در ماههای
ژوالی و او

داراسددد

ایش نتددایا بددا نتددایا (روشدددش

وهمکاران)2212:که بیان کردند که طی دههای 2212، 2221
و  2211بیشددتریش نیاز سددرمایشددی در سددواحل و جلگههای
جنوبی میباشد همخوانی دارد .ترییرا

نیاز سرمایش دش

ها و چاله های داخلی و بیرونی کشددور برحسددب ترییرا
ارتفداع،عرض جررافیدایی و محتوی رطوب

جو قابل توجه

می باشد نگاره(1و.)8در ماه س تامعر بیش از نیمی از وس
کشور که شامل نوار کوهستانی ،کوه ایهای  ،سواحل مرکزی
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و غربی خزر می باشددند نیاز سددرمایشددی آن ها کاهش و به

باشند نگاره(.)5با شروع فرل پاییز اکثر مناطق کشور به جز

میزان  62درجه روز می رسدد .نیاز سددرمایش یکسان دش

جلگه ها وسواحل جنوبی و پسکرانه ای نیاز سرمایش بسیار

با بخش ارتفاعی

ناچیزی خواهند داشد د  .در ماه اکتعر پهنه سددداحلی جنوب

کویر و بخش هدای شدددمدالی بلوک لو

کشدور را می توان ناشدی ازخنک تر شدن دمای ایش نق ه از

دارای نیاز سددرمایش 212درجه روز می باشددد که برحسددب

کشور در دهه های آینده در ماه س تامعر دانس  .ایش درحالی

فاصدله از ساحل نیاز سرمایش کاهش تدریا خواهد داش

های بیرونی با

که فشردای خ وط نیز اواه ایش نکته می باشد نگاره(.)12در

اسد

که بلوک لو ،دشد

ترکمش و دش

نیداز سدددرمددایش  122درجده روز در ایش مدداه نمددایددان می

ماه نوامعر میزان سرمایش ایش بخش به میزان  122درجه روز

باشدند.جلگه ها وسواحل جنوبی بویژه سواحل خلیا فارس

کاسدته شدده و در دسدامعر ایش من قه نیز فاقد نیاز سرمایش

وجلگه خوزسدددتان ارمتریش نواحی کشدددور در ایش ماه می

خواهدبود نگاره (11و.)12

هگمره  )0ایمهگین درج روز سرامیش فوری دوره آامری 0200 -0202هگمره )0ایمهگین درج روز سرامیش ژاهوی دوره آامری0200 -0202
هگمره )3ایمهگین درج روز سرامیش آوریل دوره آامری-0202

 0200هگمره )6ایمهگین درج روز سرامیش امرس دوره آامری-0202
0200
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نگاره
)6

میانگین درجه روز سرمایش ژوئن دوره
نگاره )0میانگین درجه روز سرمایش می
آماری0200-0202
0200

نگاره  )8میانگین درجه روز سرمایش
نگاره
اوت دوره آماری0200 -0202
)7میانگین درجه روز سرمایش ژوالی
0200

دوره آماری-0202

دوره آماری-0202
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اکتبر دوره آماری0200 -0202
سپتامبردوره آماری0200-0202

نگاره  )02میانگین درجه روز سرمایش
نگاره )9میانگین درجه روز سرمایش
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نگاره  )00میانگین درجهروز سرمایش دسامبردوره آماری0200 -0202
نگاره)00میانگیندرجهروزسرمایش نوامبر دوره آماری0200 -0202

سدددرمددایش خواهددد بودنگدداره(.)13در فردددل بهددار طعق
نیاز سرمایش فصلی وساالنه

نگاره()14پهنه ارتفاعی کشور با میزان نیاز سرمایشی 2-32

اار ایران را ازلحاظ شدرایط دمایی به دو فرددل ارم و سرد

درجه روز کمتریش و پهنه سدداحلی جنوب با نیاز سددرمایش

تقسدیم نماییم  ،مشاهده میکنیم که نیاز سرمایش در فرول

112-322درجه روز بیشددتریش نیاز سددرمایشددی کشددور را

سددرد سددال (زمسددتان و پاییز ) کمتریش و در فرددول ارم

داراسد

که بیشدینه آن در سواحل چابهار و سواحل شرقی

سدال(بهار و تابسدتان) بیشدتریش میزان را دارا میباشند .در

خلیافارس نمایان اسد

فرل پاییز ،نیاز سرمایش فقط در پهنه ساحلی وپسکرانه ای

فرددل تابسددتان اس د

جنوب مشدداهده میشددود.فرددل زمسددتان کشددور فاقد نیاز

خوزستان به میزان  412درجه روز نمایان میباشد .دش های

.بیشدتریش نیاز سدرمایش کشور در
نگاره ( )11که بیشددینه آن در جلگه
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داخلی به دو زیر ناحیه دش های شمالی(کویر) و دش های
جنوبی(لو ) قابلتقسددیم اس د
دشد

کویر نسع

میتوان دانسد

به دش

لو

عل

کمعود نیاز سددرمایش

را دوری از مناب رطوبتی

(مس ودیان وهمکاران .)1353:پهنه ساحلی

شدمال در همه فردول سال نیاز سرمایشی یکسانی با ناحیه
ارتفاعی دارند  .وجود خرده اقلیمهای دش

ترکمش و دش

مرددان بیش از هر چیز نقش مهم ارتفدداع و رطوب د

را در

مدقددابددل عدرض جررافیددایی در میزان نیدداز سدددرمددایش
اویاسد .درفرددل پاییز نیاز سددرمایش محدودبه جلگه ها و
سواحل جنوبی اس

نگاره(.)16

نگاره )00میانگین درجه روز سرمایش فصل بهار دوره آماری0200-0202
نگاره  )00میانگین درجهروزسرمایش فصل زمستان دوره آماری0200-0202
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شکل  -11میانگیندرجهروز سرمایش فصل پائیز دوره آماری 2210-2202شکل -13میانگین درجه روزسرمایش فصل تابستان دوره آماری2210-2202

کمتریش نیاز سرمایش ساالنه را توده های کوهستانی وکوه ایهای کشور به میزان  422درجه روز داشته که کمینه آن در بلندی های
زاارس به

میزان  2درجه روز مشداهده می شود .بیشتریش میزان ایش

فراسنا نیز

در جلگه خوزسدتان ،سدواحل چابهار و بخشهای شرقی

سدددواحل

خلیافارس به میزان  2222درجه روز دارند شکل (.)11

شکل  -10میانگین ساالنه درجه روز سرمایش دوره آماری2210-2202

شدعیهسدازی شد .جه

نتیجهایری
تا همیش اواخر ،سیاس

آب وهوادر بخش انرژی در کاهش

انتشددار اازهای الخانهای متمرکز شددده اسدد

باایش حال

آاداهی از آسدددیب پذیریآب وهوا و نیازهای بخش انرژی
دراثر وقوع پددیده ارمایش جهانی در حال افزایش اسددد .
یکی از اثرا

ارمدایش جهدانی ترییرا

میباشددد.امروزه یک از م ضددال

میانگیش دمای هوا

بسددیاری از کشددورهااز

جملهایران مرددردانرژی جه

سددرمایش بوده و باتوجه به

وقوع ارمایش جهانی و ترییرا

دمایی ناشدی از ایش رویداد

در دهه های آینده بنظر می رسددد که نیاز به مرددرد انرژی
جه

سرمایش محیط افزایش یابد .درا یش پژوهش نیازهای

سددرمایش ماهانه،فرددلیوسدداالنه کشددور در دهههای آینده

انتخاب آستانه دمایی نخس

یداختهایران برحسدددب ارتفاع و رطوب

2138

جوی پهنه بندی و

آسددتانه دمایی هرپهنه به یاخته ها ت میم داده شددده اسدد .
بیشددتریش مرددرد انرژی کشددور جه

سددرمایش محیط در

دهههایآتی را ماههای ژوالی واو ( 142درجه روز)دارا می
باشدند .سدواحل و جلگههای جنوبی با نیاز سرمایش -122
 322درجه روز بیشدتریش نیاز سرمایش کشور را در ماههای
ارم سددال در دهههای آینده دارا میباشددند که بیشددینه آن را
جلگه خوزسددتان به میزان  122درجه روز در ماههای ژوالی
و او

و سدددواحدل دریای عمان و هرمزاان به میزان 222

درجه روز در ماه های مارس و آوریل خواهند داشدد  .ایش
نتایا با نتایا (روشدددش وهمکاران)2212:که بیان کردند که

تدوین یک سامانه جدید پهنهبندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهههای آینده
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طی دههای  2212، 2221بیشتریش نیاز سرمایشی در سواحل

 .6مس ودیان ،سیدابوالفضل ،علیجانی ،بهلول ،ابراهیمی،

و جلگدههدای جنوبی میباشدددد همخوانی دارد .کاهش نیاز

رضا ( .)1351واکاوی میانگیش مجموع درجه/روز نیاز

سددرمایشددی تودههای کوهسددتانی و قلل زاارس مرکزی و

(ارمایش و سرمایش) در قلمرو ایران ،پژوهشنامهی

جنوبی نسدددع
ژوالی و او

به نقاط ارتفاعی دیگر کشدددور در ماه های

جررافیایی  ،شماره ،1صفحه .23-36

اویای خنک تر شددن ایش بخش از کشور در

 .1مس ودیان ،سیدابوالفضل ،ابراهیمی ،رضا ،یار احمدی،

ماه های مذکور می باشدد.کاهش یکعاره نیاز سرمایش بخش

الهام ( .)1353واکاوی مکانی -زمانی میزان روند ماهانه

های ارتفاعی کشور (کوهستانی وکوه ایه ای) در ماه س تامعر

درجه روز ارمایش در قلمرو ایران زمیش ،مجله جررافیا و

خنک تر شدن هوا در دهه های آتی در ایش مناطق اویاس

توس ه ناحیه ای ،سال  ،12شماره  23صص.111-121 .

وجود خرده اقلیمهای دشدد
زابدل،بلوک لو

ترکمش،دشدد

مران،دشدد

و بلنددی های تفتان بیش از هر چیز نقش

مهم ارتفداع و رطوبد

را در مقدابدل عرض جررافیایی در

میزان نیاز سرمایش اویاس .
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