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  چكيده
 ايستگاه هواشناسي شـمال غـرب       28هاي ماهانة نيازهاي سرمايشي و گرمايشي         در پژوهش حاضر، داده   
هـاي آمـاري، ابزارهـاي      بـا اسـتفاده از روش  2003 تـا  1984 سـاله از سـال   20كشور طي دوره آماري    
.  مورد بررسي قرار گرفت و توزيع فضايي و مكاني اين مقـادير تحليـل گرديـد                 دار،مشاهداتي نقشه و نمو   

بندي اقليمي از ديدگاه نيازهاي سرمايـشي ـ گرمايـشي محـيط،      همچنين با استفاده از سامانة جديد پهنه
 فوق،  هاي  بندي  بندي اقليمي شمال غرب ايران بر پاية طبقه         بندي شد و نقشة پهنه      منطقة مورد مطالعه پهنه   

در بررسي تأثير عوامل مستقل بر نيازهاي سرمايشي و گرمايـشي در منطقـه،              .  ارائه گرديد  GISدر محيط   
جز بر باريكه ساحلي اين پهنة آبي تأثيري ندارد، ولي عـرض جغرافيـايي و                 معلوم گرديد كه درياي خزر به     

د كه به ازاي افـزايش هـر درجـه          مطالعه نشان دا    نتيجة. ارتفاع بر نيازهاي گرمايشي و سرمايشي مؤثرند      
ـ 622/0عرض جغرافيايي   درجه ـ روز از ميـزان   651/0يابد و   روز، نيازهاي گرمايشي افزايش مي  درجه 

همچنين معلوم شد كه در دهـه دوم آمـاري در نقـاط مرتفـع منطقـه،                 . شود  نيازهاي سرمايشي كاسته مي   
تـوان گفـت    طور كلي مي به. يشي كاسته شده استان نيازهاي گرماز درجه ـ روز از مي 317طور متوسط  به

كه   طوري  كه شرايط يكساني از نظر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي در منطقة مورد مطالعه حاكم نيست، به               
 طبقة متفاوت اقليمـي از ديـدگاه نيازهـاي گرمايـشي و سرمايـشي را نـشان                  11بندي، وجود     نتيجة پهنه 

  .دهد مي
  

  .بندي نيازهاي سرمايشي، نيازهاي گرمايشي، شمال غرب ايران، پهنهدرجه ـ روز، : ها كليدواژه
  
  مقدمه

در بـاالتر  . شود ، درجه ـ روز ناميده مي )دماي آستانه(انحراف ميانگين درجه حرارت روزانه از درجه حرارت آسايشي انسان 
ط كه به ترتيب نيازهـاي سرمايـشي و         تر از آن نياز به گرم كردن محي         از دماي آستانه نياز به سرد كردن محيط و در پايين          

  ).WMO, 1991, 15(گردد  شود، مشاهده مي گرمايشي ناميده مي
معيـار درجـه ـ    . شـود  هاي مختلف، شاخصي مهم و مؤثر قلمـداد مـي   درجه ـ روزهاي سرمايش و گرمايش، از جنبه 
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ازهاي حرارتـي سـاختمان، شـهر و    تواند ضمن ارائه تصويري روشن و دقيق از ميزان ني        روزهاي گرمايشي و سرمايشي مي    
 ,.Rahimikhoob & et al(منطقه، در تأمين آسايش حرارتي و اصالح الگوي مصرف انرژي نيز نقش مثبتي ايفـا كنـد   

و ) Karbassi & et al., 2008, 75(جويي در مصرف انرژي از جمله در تهران  همچنين در موضوع صرفه). 597 ,2008
كاربرد اين ) Sivak, 2008, 1381(ي سرمايشي در شهرهاي بزرگ جهان از جمله تهران شرايط مناسب براي تأمين انرژ

  .شاخص به خوبي به اثبات رسيده است
وهوايي مناطق  زهاي سرمايشي، سختي آبور ـ يعني درجه  2CDD يعني درجه روزهاي گرمايشي و 1HDDمقادير 

 رابطة مستقيمي با جمعيت و مساحت نواحي مسكوني و) Christenson & et al., 2006, 671(كنند  را نيز مشخص مي
مطالعات انجام شده در اياالت متحـد امريكـا و بريتانيـا و             . اند   با تغييرات اقليمي مرتبط    CDD و   HDDاز ديگر سو    . دارند

تبـع آن،  مطالعات اخير در يونان در مورد درجه ـ روزهاي سرمايش و گرمايش، نشانگر معنادار بودن تغييرات اقليمي و بـه   
  .هاست مصرف انرژي در ساختمان

از جمله مطالعاتي كه به مقولة نيازهاي سرمايشي و گرمايشي به مثابه يكي از پارامترهاي مهـم در حيطـة معمـاري                      
، ) 1356( و در ايران به مطالعات رياضي ) 1973 (4و اولگي) 1963 (3توان به مطالعات گيوني اند مي همساز با اقليم، پرداخته

اي نيز نيازهاي سرمايـشي و گرمايـشي را صـرفاً بـه               عده. اشاره كرد ) 1378(و كسمايي   ) 1376(، رازجويان   )1358(زمان  
، سـوله و    )1994 (7، كراولـي  )1994 (6، ديـاز و كوايلـه     )1992 (5انـد؛ از جملـه سـايد        منزلة عاملي اقليمـي مطالعـه كـرده       

  ). 1383(و ) 1378(و در ايران خليلي ) 2002 (9، ويبينگ)1995 (8سوكلينگ
برحـسب  ) دورة گرم سـال   (و سرد كردن آن در تابستان       ) دورة سرد سال  (به گرم كردن محيط در زمستان       مقدار نياز   

هاي ميانگين روزانة دما از آستانة معين در دورة مشخصي از سال است و برحسب درجـه ـ روز بيـان     تعريف، جمع تفاضل
اي براي حـدود آسـايش انـسان           و غيرآماري و لحظه    يهاي حقيق    براي داده  دماهاي مرجع كه  ). 5،  1383خليلي،  (شود    مي

 درجه تعيين كرده    21 و   18در ايران سازمان هواشناسي كشور اين مقدار را به ترتيب           .  درجه است  21 تا   19پيشنهاد شده،   
ن محـيط خواهـد بـود و         درجه تجاوز كند، در آن روز نياز بـه گـرم كـرد             21 هوا از    ةاگر متوسط درجه حرارت روزان    . است

مقدار درجه ـ روز كه بـه   . آيد و محيط بايد گرم شود وجود مي تر رود، احساس سرما به  درجه پايين18چنانچه دماي هوا از 
به عبارت ديگر، درجـه ـ روز شاخـصي بـراي مـصرف انـرژي       . شود درواقع نوعي نمايه انرژي است اين ترتيب تعريف مي

  : اند هايي مطرح بوده است كه اهم آنها بدين شرح در پژوهش حاضر، پرسش. شود گرمايش و سرمايش قلمداد مي
 كننده در نيازهاي سرمايشي و گرمايشي منطقه دارد؟ آيا درياي خزر نقش تعديل .1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Heating Degree Days 
2. Cooling Degree Days 
3. Givoni 
4. Olgyay 
5. Said 
6. Diaz & Qualye 
7. Crawley 
8. Sole & Sukling 
9. Wibing 
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 يابد؟ آيا با افزايش عرض جغرافيايي، نيازهاي سرمايشي منطقه كاهش مي .2

 گرمايشي رو به كاهش نهاده است؟ هاي اخير در نقاط مرتفع منطقه، نيازهاي  آيا در سال .3

  
  ها  مواد و روش

اي است كه به لحـاظ موقعيـت          منظور از شمال غرب، منطقه    . منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق، شمال غرب ايران است         
هـاي     درجـه شـمالي قـرار دارد و اسـتان          40 تـا    34 درجه شرقي و عرض جغرافيايي       50 تا   44رياضي در طول جغرافيايي     

. گيـرد   اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي، زنجان، قزوين، همدان، كردستان، كرمانشاه و استان مركـزي را دربرمـي                گيالن،  
 ايستگاه هواشناسي شمال غرب كـشور از        28مربوط به    CDD و   HDDيابي به اهداف تحقيق، مقادير ماهانة         براي دست 

هاي  موقعيت جغرافيايي ايستگاه.  دريافت گرديد1984-2003پايگاه اطالعات و آمار سازمان هواشناسي، براي دورة آماري 
  . نشان داده شده است1مورد مطالعه در شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مورد مطالعه نقشة موقعيت ايستگاه. 1شكل 

 از  CDD و   HDDهاي مورد نيـاز مـشتمل بـر مقـادير ماهانـة               هاي مطرح شده در پژوهش، داده       با توجه به پرسش   
هـاي هواشناسـي      هـا از سـالنامه      اه اطالعاتي سازمان هواشناسي كشور، و مقدار رطوبت ماهانـة ايـستگاه           قسمت آمار پايگ  

  .ها، مقادير ميانگين به صورت ماهانه و ساالنه محاسبه شدند و مورد استفاده قرار گرفتند بعد از بازسازي داده. دريافت شد
به دليل نقـش عامـل ارتفـاع در         . هاي آماري بوده است     دهها، موجود بودن آمار و پيوستگي دا        مالك انتخاب ايستگاه  

هايي كه در يك محدودة جغرافيايي و با فاصلة كم از يكديگر قرار داشتند اما داراي ارتفاع   اقليم نواحي كوهستاني، ايستگاه   
 يـك محـدودة   كـه هـر دو در  ) نـوژه (و همـدان  ) فرودگـاه (هاي همـدان   متفاوتي بودند نيز انتخاب شدند ـ مانند ايستگاه 

 متر از سطح دريا ارتفاع 1749 و فرودگاه همدان 1679نوژه . اما از نظر ارتفاع از سطح دريا تفاوت دارند. اند جغرافيايي واقع 
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ها در بعضي از  برخي از ايستگاه  . هاي مناسبي براي اين بررسي داشتند، برگزيده شدند         هايي كه داده    سرانجام ايستگاه . دارند
  . آنها اقدام گرديدCDD و HDDار بودند كه به بازسازي اطالعات مقادير ها فاقد آم سال

در . هايي است كه تغييرپذيري كمتـري دارنـد         ها استفاده شد، زيرا دما جزو سري        ها، از روش تفاضل     در بازسازي داده  
تـرين    العـات نزديـك   هايي كه داراي اطالعات ناقص بودنـد بـا اسـتفاده از اط              ها، ايستگاه   اين مرحله، طبق روش تفاضل    

  .شان كامل شد وهوايي با هم داشتند، اطالعات هايي كه تشابه آب ايستگاه
هـاي تحقيـق از       براي اثبات همگن بـودن داده     . ها اطمينان يافت    ها، بايد از كيفيت داده      پيش از تجزيه و تحليل داده     

هـا مـورد آزمـون قـرار           همة ايستگاه  CDD و   HDDهاي مقادير ساالنة      داده. استفاده شد ) ران تست (روش آزمون توالي    
هـاي    افزار سـورفر و نقـشه       ارزش سرمايش و گرمايش با استفاده از نرم         هاي هم   نقشه. گرفتند و همگن بودن آنها ثابت شد      

  .افزار آرك ويو ترسيم گرديدند بندي با استفاده از نرم پهنه
و سـرد كـردن     ) گرمـايش (ن محيط در دورة سرد سال       طور كه در مقدمه نيز اشاره شد، مقدارِ نياز به گرم كرد             همان

هاي ميانگين روزانة دمـا از يـك آسـتانه معـين در دوره                برحسب تعريف جمع تفاضل   ) سرمايش(محيط در دوره گرم سال      
سـازمان هواشناسـي در ايـران    ( با توجه بـه دمـاي آسـتانه    .شود مشخصي از سال است كه بر مبناي درجه ـ روز بيان مي 

اگر متوسط دماي هـوا از  ) گراد را به ترتيب براي گرمايش و سرمايش پيشنهاد داده است  درجه سانتي21 و 18 هاي  آستانه
ميـزان  . سازي يا سرمايش محيط ايجاد خواهـد شـد          گراد تجاوز كند، در آن روز نياز به خنك           درجه سانتي  21مقدار آستانة   

  : محاسبه شده است) 1( معروف است كه از رابطه CDDا يايش  روزه، به درجه ـ روز سرمNنياز سرمايشي در دورة معين 

  ) 1(رابطه 
N

l
CDD (T ),            T= −θ θ <∑  

آيد كه براي دستيابي به شرايط آسايش محيطي بايستي  تر از دماي آستانه، احساس سرما پيش مي همچنين در پايين
  : محاسبه شده است) 2(بطه ميزان درجه روز گرمايشي نيز از طريق را. محيط تا حد معيني گرم شود

  ) 2(رابطه 
N

l
HDD ( T),            T= θ− θ >∑  

  . مقدار آستانه استθ ميانگين دماي روزانه و Tكه در آنها 
  
   هاي تحقيق  يافته

ديگـر  در اين قسمت براساس اهداف و سؤاالت اين پژوهش، ابتدا نقش درياي خزر و سـپس تـأثير عـرض جغرافيـايي و                        
در بخـش پايـاني نيـز رونـد تغييـرات           . گيرد  عناصر مستقل بر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي منطقه مورد بررسي قرار مي           

بندي منطقـه از نظـر نيازهـاي گرمايـشي و سرمايـشي               نيازهاي سرمايشي و گرمايشي منطقه طي دو دهه گذشته و پهنه          
  .بررسي خواهد شد
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  نقش تعديلي درياي خزر
، همـة   )159،  1374عليجـاني،   ( كيلومتري تأثير آب درياي خزر       80ها و فاصلة      گيري كوه   نظر از جهت    ه، صرف در اين زمين  

هـاي سـاحلي ارتفـاع بيـشتري         هاي منطقه نسبت به ايـستگاه       هاي منطقه بررسي شدند و از آنجا كه اكثر ايستگاه           ايستگاه
 همبـستگي بـين متغيرهـاي فاصـله از دريـا و ارتفـاع           سـپس ضـريب   . دارند، عامل ارتفاع نيز در محاسبه دخالت داده شد        

  .ها محاسبه شد ايستگاه
نتايج اين بررسي آماري نشان داد كه ضريب همبستگي بين فاصله از درياي خزر و نيازهاي سرمايشي و گرمايـشي                    

. دارسـت   معني01/0ها همبستگي در سطح  دار نيست، اما بين ارتفاع و مقادير نيازهاي گرمايشي و سرمايشي ايستگاه     معني
بـراي بررسـي    . توان گفت كه تأثير درياي خزر فقط بر سه ايستگاه رشت، انزلي و آستارا قابل اثبات اسـت                   طور كلي مي    به

و نيازهـاي سرمايـشي و گرمايـشي        ) به عنوان متغير مستقل   ( اين رابطه، از مدل رگرسيوني دومتغيره، بين ارتفاع          گيچگون
دهد كـه بـين ارتفـاع و نيازهـاي گرمايـشي و               نتايج بررسي رگرسيوني نشان مي    .  استفاده شد  )عنوان متغيرهاي وابسته    به(

اين رابطه براي نيازهاي گرمايشي مثبت است، يعني بـه ازاي هـر             . دارد  وجود 01/0داري در سطح      سرمايشي، رابطة معني  
كه به ازاي افزايش همـين مقـدار     در حالي.شود  درجه ـ روز بر نيازهاي گرمايشي افزوده مي 77/0يك متر افزايش ارتفاع، 

  .شود  درجه ـ روز از نيازهاي سرمايشي كاسته مي-50/0ارتفاع، 
  

  تأثير عرض جغرافيايي و ديگر عوامل مستقل
برازش متغير مستقل عرض جغرافيايي و متغيرهاي وابستة نيازهاي سرمايـشي و گرمايـشي طـي دورة مـورد مطالعـه، بـا                     

ف مانند نرمال، لگاريتمي، تواني و كوبيك نشان داد كه بهترين تبديل، از نوع كوبيـك اسـت كـه                    هاي آماري مختل    تعديل
  .دهد رابطة بين دو متغير را به صورت نمودار نشان مي

شـود امـا نيازهـاي        دهد كه با افزايش عرض جغرافيايي، از نيازهاي سرمايشي منطقه كاسـته مـي                نشان مي  2شكل  
 درجه است، كه بر روي محورهـاي كوهـستاني قـرار            36بيشترين مقدار اين كاهش در عرض       . يابد  گرمايشي، افزايش مي  

يابـد كـه علـتش واقـع شـدن             درجه ادامه دارد، اما از آن به بعد به طور ناچيزي افزايش مي             39اين كاهش تا عرض     . دارد
  .در اين عرض است) آباد ايستگاه پارس(ارتفاع مغان  جلگة پست و كم

  
  
  
  
  
  
  

   رابطة بين عرض جغرافيايي و نيازهاي سرمايشي .2شكل 
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يابد كه شـايد علـت اصـلي آن مرتفـع             همچنين با افزايش عرض جغرافيايي، مقادير گرمايش در منطقه افزايش مي          
  ). 3شكل (هاي منطقه باشد  بودن ايستگاه

  
  
  
  
  
  
  

   بين عرض جغرافيايي و نيازهاي گرمايشي  رابطة. 3شكل 

مستقل عرض جغرافيايي بر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي منطقه، از آنجـا كـه پارامترهـاي                عالوه بر بررسي نقش     
 خود CDD و HDDو از طرفي مقادير ) 56، 1376خليلي، (كنند  دماي در ايران، برحسب طول و عرض و ارتفاع تغيير مي 

از ايـن رو    .  تابع مختصات جغرافيايي باشند    رسد كه اين دو مؤلفه نيز       نظر مي   آيند، طبيعي به    شمار مي   توابعي از دماي هوا به    
 ايـن   CDD و   HDDهاي برگزيده از يك طـرف، و مقـادير            آناليز رگرسيون چندمتغيره بين طول، عرض و ارتفاع ايستگاه        

پيش از آزمون رگرسيون چندمتغيره، آزمون همبستگي بـين متغيرهـاي           . ها از طرف ديگر مورد بررسي قرار گرفت         ايستگاه
اگر همبستگي بين متغيرها . عرض جغرافيايي و ارتفاع محاسبه شد تا همبستگي بين متغيرها مشخص گرددمستقل طول،  

زياد باشد، به مفهوم نزديكي متغيرها به يكديگرست و در اين صورت، حضور يكي از متغيرها در مدل رگرسـيوني كفايـت                      
  .كند مي

غرافيايي و همچنين بين طول و ارتفاع، همبستگي        نتايج بررسي آزمون همبستگي نشان داد كه بين طول و عرض ج           
بنابر ايـن   . از طرف ديگر اگرچه بين عرض جغرافيايي و ارتفاع، همبستگي وجود دارد اما مقدار آن ناچيز است                . وجود ندارد 

ن از آنجا كه فقـط در صـورت نرمـال بـود           . توان هر سه عامل را به عنوان متغير مستقل، در مدل رگرسيوني وارد كرد               مي
. هـاي آمـاري بـه اثبـات رسـيد      توان از مدل رگرسيوني استفاده كرد، لذا نرمال بودن مشاهدات از طريـق روش              ها مي   داده

 نتايج بررسي رگرسيوني بين متغيرهاي مستقل طول و عرض جغرافيايي و همچنين ارتفاع از سطح دريا                 2 و   1هاي    جدول
 .دهند ها را نشان مي براي ايستگاه

   رگرسيون چندمتغيره بين عوامل جغرافيايي و مقادير نيازهاي گرمايشينتايج. 1جدول 
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  نتايج رگرسيون چندمتغيره بين عوامل جغرافيايي و مقادير نيازهاي سرمايشي. 2جدول 

  
  

  : توان روابط زير را بين عوامل برقرار ساخت  مي2 و 1هاي  هاي جدول با استفاده از داده
HDD  ) 3(رابطه  / X / Y / Z= + +0 161 0 622 1 035  
CDD  ) 4(رابطه  / X / Y / Z= − − −0 456 0 651 0 834  

 طول و عرض جغرافيايي و Y و X نيازهاي سرمايشي و گرمايشي برحسب درجه ـ روز،  HDD و CDDكه در آنها 
Zدهند كه اين روابط نشان مي. دارست  معني01/0همچنين روابط در سطح .  ارتفاع برحسب متر است:  

نوب به شمال منطقة مورد مطالعه در تحقيق، به ازاي هر درجـه عـرض جغرافيـايي                 نياز ساالنه به گرمايش از ج      •
 .يابد  درجه ـ روز فزوني مي035/1 درجه ـ روز افزايش و نيز به ازاي هر متر ارتفاع 622/0

 و به ازاي هر متـر ارتفـاع   -651/0نياز ساالنه به سرمايش برحسب عرض جغرافيايي به ازاي هر درجه افزايش،       •
 .يابد  درجه ـ روز كاهش مي-834/0

  .بيني كرد هاي فاقد آمار را نيز پيش توان مقادير نيازهاي سرمايش و گرمايش ايستگاه با استفاده از اين روابط مي
  

  روند تغييرات نيازهاي گرمايشي و سرمايشي در دو دهه گذشته
رسـد كـه نيازهـاي     بـه نظـر مـي   ) 90، 1383ان، مسعودي(با توجه به روند مثبت تغييرات دمايي در نيم سده اخير در ايران    

بررسـي رونـد تغييـرات نيازهـاي گرمايـشي و         از ايـن رو     . پذيرنـد   گرمايشي و سرمايشي نيز به ناچار از اين تغيير تأثير مي          
يكي . هاي مرتفع در دوره آماري مورد مطالعه به عنوان يكي از اهداف اين پژوهش مورد توجه بوده است                   سرمايشي بخش 

غرب نيازهاي گرمايـشي طـي دو دهـه           هاي مرتفع شمال    د كه آيا در بخش    ردا  هاي مطرح در اين زمينه بيان مي        سشاز پر 
از )  متـر ارتفـاع    1500هاي با بـيش از        ايستگاه(هاي مرتفع     براي بررسي روند تغييرات در ايستگاه     . اخير كاهش يافته است   

ي نيازهاي گرمايشي نشان داد كه بين مقادير دهه اول با دهـه دوم  نتايج آزمون برا  .  استفاده شد  SPSSافزار     نرم Tآزمون  
هـاي مرتفـع در       بدين معني كه نيازهاي گرمايـشي دهـه دوم در ايـستگاه           .  درصد وجود دارد   5داري در سطح      معنيتفاوت  

ه ـ روز از   درجـ 317طـور ميـانگين    توان گفت كه بـه   درصد مي95با اطمينان . مقايسه با دهه اول كاهش پيدا كرده است
، كاسته 2003-1994هاي  غرب كشور طي سال هاي مرتفع منطقة شمال ميزان نيازهاي درجه ـ روز گرمايشي در ايستگاه  

  .شده است
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غـرب كـشور براسـاس آزمـون مـذكور نـشان داد كـه         همچنين بررسي تغييرات نيازهاي سرمايشي در منطقة شمال      
دهد كه نيازهاي سرمايشي در دهـه         نتايج نشان مي  . دار است   رصد معني د 5اختالف بين مقادير دو دهه در سطح اطمينان         

طور ميـانگين در دهـه دوم    دارد كه به نتيجة مدل آماري مورد استفاده بيان مي    . دوم نسبت به دهه اول افزايش يافته است       
  . روز بر ميزان درجه ـ روزهاي سرمايشي دهه دوم افزوده شده است65

  
  روزهاي سرمايش و گرمايش ساالنهالگوي پراكندگي درجه ـ 

ارزش نـشان   غـرب ايـران را براسـاس خطـوط هـم      ، توزيع نيازهاي سرمايشي و گرمايشي منطقة شـمال 5 و 4هاي    شكل
هـاي مكـاني نيازهـاي سـرمايش و گرمـايش منطقـه را مـنعكس         ها به وضوح تفـاوت    الگوهاي موجود در نقشه   . دهند  مي
ويژه درياي خزر ـ و همچنـين نزديكـي بـه      هاي آبي ـ به  اع، دوري و نزديكي به پهنهاثر عرض جغرافيايي، ارتف. سازند مي

. دهد   نقشة توپوگرافي منطقة مورد مطالعه را نشان مي        6شكل  . شوند  ها آشكارا مشاهده مي     النهرين در اين نقشه     جلگة بين 
ر ارتفاع در نيازهـاي سرمايـشي و گرمايـشي          ها با توزيع ارتفاعات در منطقه، اث         و تطبيق يافته   5 و   4هاي    با دقت در شكل   
  .گردد منطقه آشكار مي
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  الگوي ساالنة نيازهاي سرمايشي در منطقه. 4شكل 
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  الگوي ساالنة نيازهاي گرمايشي در منطقه . 5شكل 
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  نقشة توپوگرافي منطقة مورد مطالعه. 6شكل 
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  يشيبندي اقليمي منطقه براساس نيازهاي سرمايشي و گرما پهنه
بندي اقليمي منطقة مورد مطالعه برطبق جدول انتخاب شاخص زمستانة نياز گرمايشي و جدول انتخاب شاخص نيـاز         طبقه

علـت انتخـاب شـاخص      . انجـام گرديـد   ) 59،  1383خليلـي،   (سرمايشي ساالنه و جدول انتخاب شاخص رطوبت تابستانه         
  . سـازي همـسان بـا اقلـيم اسـت           العمل سـاختمان    آن در دستور   بندي ارائه شده و كاربرد      رطوبت، قابل استفاده بودن طبقه    

هـر كـدام از     . دهـد   هاي سرمايشي و گرمايـشي، نـشان مـي          بندي منطقة مورد مطالعه را از ديدگاه نياز          نقشة پهنه  7شكل  
هـاي اقليمـي      طبقات نيازهاي گرمايشي و سرمايشي كه در راهنماي نقشه با شماره مشخص شده است در مبحث ويژگي                

  .بقات، توضيح داده شده استط

  
  بندي اقليمي منطقه از ديدگاه نيازهاي سرمايشي و گرمايشي و عامل رطوبت نقشة پهنه. 7شكل 

  
  هاي طبقات اقليمي ويژگي

  2R2C6Hطبقة . 1
 هـا معتـدل و نيـاز    تابـستان .  درجـه ـ روز اسـت   2800 تـا  3000در اين نوع اقليم، زمستان بسيار سرد و نياز حرارتي بين 

در بين . شود  درصد را شامل مي50 تا 30رطوبت تابستانه عادي است و مقدار .  درجه ـ روز است 1000 تا 500سرمايشي 
  . گيرند و زنجان و سقز در اين طبقه جاي مي) نوژه(هاي همدان  هاي منطقه، ايستگاه ايستگاه
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  2R1C6Hطبقة . 2
ماليـم اسـت و   از نظر نياز سرمايـشي   .  همانند اقليم طبقه اول است     اين نوع اقليم از نظر نياز گرمايشي و رطوبت تابستانه         

  . گيرد ايستگاه تكاب در اين طبقه جاي مي.  درجه ـ روز قرار دارد100 تا 0مقدار آن بين 
  3R1C6Hطبقة . 3

از سرمايـشي  ها ماليم و ني تابستان.  درجه ـ روز و زمستان بسيار سرد است 3800 تا 3000در اين طبقه نياز گرمايشي بين 
هـاي   ايـستگاه . مرطـوب دارد   درصد است كه وضعيت نيمـه 70 تا 50رطوبت تابستانة آن بين .  درجه ـ روز است 100 تا 0

  .گيرند سراب، اهر و اردبيل در اين طبقه قرار مي
  3R2C6Hطبقة . 4

مرطوب دارد كه    تانه، حالت نيمه  اما از نظر رطوبت تابس    . اين طبقه از نظر نياز گرمايشي و سرمايشي همانند طبقة اول است           
  .گيرد ماكو در اين طبقه جاي مي.  درصد است70 تا 50مقدار آن بين 

  1R2C5Hطبقة . 5
نياز سرمايشي . هاي معتدل دارد  درجه ـ روز است و زمستان سرد و تابستان 3000 تا 200نياز گرمايشي در اين طبقه بين 

.  درصد اسـت 30ز نظر رطوت تابستانه حالت خشك دارد و مقدار آن كمتر از ا. كند  درجه ـ روز تغيير مي 500 تا 100بين 
  .گيرند آباد، كنگاور و سنندج در اين طبقه جاي مي هاي اراك، اسالم ايستگاه

  1R3C5Hطبقة . 6
ه ـ روز   درجـ 1000 تا 500هاي نسبتاً گرم دارد و مقدار نياز سرمايشي بين  تابستان. ها در اين نوع اقليم سرد است زمستان
  .گيرد ايستگاه كرمانشاه در اين طبقه جاي مي. از نظر رطوبت تابستانه خشك است. است

  2R2C5Hطبقة . 7
 درصد است و 50 تا 30اما رطوبت تابستان آن بين    است،6اقليم اين طبقه از نظر گرمايشي و سرمايشي شبيه اقليم طبقة 

دره در اين طبقـه جـاي     و خرم) فرودگاه(ه، اروميه، تبريز، خوي، همدان قزوين، پيرانشهر، مهاباد، مراغ . وضعيت عادي دارد  
  .گيرند مي
  3R3C5Hطبقة . 8

مرطوب دارد، يعنـي   از لحاظ رطوبت تابستانه نيز وضعيت نيمه. ها نسبتاً گرم   زمستان در اين نوع اقليم سرد است و تابستان        
  .گيرد اد در اين طبقه جاي ميآب ايستگاه پارس.  درصد است70 تا 50مقدار رطوبت آن بين 

  4R2C4Hطبقة . 9
هـاي معتـدل دارد و    تابستان.  درجه ـ روز است 2000 تا 1500سرد و نياز گرمايشي بين  ها نيمه در اين نوع اقليم، زمستان

درصد   70از نظر رطوبت تابستانه، وضعيت مرطوب دارد و مقدار آن به بيش از .  درجه ـ روز است500 تا 100نياز سرمايي 
  .اند هاي ساحلي آستارا، رشت و بندر انزلي داراي اين نوع اقليم ايستگاه. رسد مي
  1R4C3Hطبقة . 10

  وهـاي گـرم دارد   تابـستان .  درجه ـ روز است 1500 تا 1000ها در اين نوع اقليم نسبتاً سرد است و نياز گرمايشي  زمستان
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تنها ايستگاه .  درصد است30بستانه خشك و مقدار آن كمتر از وضعيت تا.  درجه ـ روز است1800 تا 1000نياز سرمايشي 
  . سرپل ذهاب داراي اين نوع اقليم است

  2R3C5Hطبقة . 11
 50 تـا    30 است، اما رطوبت تابـستانة آن عـادي و بـين             3R3C5Hاين اقليم از نظر نياز سرمايشي و گرمايشي شبيه اقليم           

  .يردگ ايستگاه جلفا در اين طبقه جاي مي. درصد است
  
  گيري نتيجه

هـاي    اي كه در عـرض      منطقه(در پژوهش حاضر كه به بررسي نيازهاي سرمايش و گرمايش در منطقه شمال غرب ايران                
 درجـه ـ روزهـاي گرمـايش و     .پرداخته شده است)  درجه شرقي تعريف شده50 تا 44هاي   درجه شمالي و طول40 تا 34

بررسي ارتباط اين مقادير با عوامل عرض جغرافيـايي، ارتفـاع و فاصـله از                ايستگاه منطقه با هدف      28سرمايش ماهانه در    
  .بندي اقليمي از ديدگاه نيازهاي سرمايش و گرمايش مورد توجه قرار گرفته است درياي خزر و نيز ارائه پهنه

هـاي مـشاهداتي      مراتبـي و روش     هاي آمـاري رگرسـيون خطـي و غيرخطـي، روش سلـسله              در اين بررسي از روش    
همچنـين بـا    . اسـتفاده شـد   ) انـد    ترسيم شده  SURFER و   HG   ، EXCELافزارهاي    زارهاي نمودار و نقشه كه با نرم      اب(

آن را ارائـه كـرده بـود،        ) 1383 و   59(براساس نيازهاي سرمايش و گرمايش كه خليلي        بندي اقليمي     استفاده از مدل طبقه   
بـا بررسـي    .  ارائه گرديـد   GISدي اقليمي منطقه با استفاده از       بن  شدند و سپس پهنه   بندي اقليمي     هاي منطقه طبقه    ايستگاه

بيشترين مقدار نياز به    ) ماه  دي(ها، نمودارها نشان دادند كه در ژانويه          ميانگين ماهانة نيازهاي سرمايش و گرمايش ايستگاه      
ين اردبيـل بـه دليـل نيـاز بـه           همچن. بيشترين مقدار نياز به انرژي سرماساز وجود دارد       ) تيرماه(انرژي گرماساز و در ژوئيه      
تـرين ايـستگاه      هاي سال سردترين و سرپل ذهاب به علت دارا بودن دورة طوالني گرما، گـرم                انرژي گرمايش در همة ماه    

  .شناخته شدند
در الگوي پراكندگي درجه ـ روزهاي سرمايش و گرمايش كه براساس ميانگين ساالنه ترسيم شد و همزمان با پهنة  

انـدازة     متر منطبق بر خطوط هـم      1700 تا   1600هاي ارتفاعي     نيز مقايسه گرديد، مشخص شد كه منحني      ارتفاعي منطقه   
و از طرفـي منطبـق بـر خطـوط     ) ها  در ايستگاهHDDبيشترين مقدار ( درجه ـ روز  3500 تا 3300نياز به انرژي گرماساز 

مقايسة نيازهاي . قرار دارند) ها  ايستگاهCDDار نياز كمترين مقد( درجه ـ روز  150 تا 50اندازة نياز به انرژي سرماساز  هم
ها، حاكميت بـا      هاي منطقه نشان داد كه به علت ماهيت كوهستاني و ارتفاع زياد ايستگاه              سرمايش و گرمايش در ايستگاه    

  .شود نيازهاي گرمايش است؛ يعني بيشترين مقدار انرژي در منطقه براي تأمين گرما مصرف مي
 طبقة اقليمي از ديـدگاه نيازهـاي سـرمايش و گرمـايش در منطقـه قابـل       11ي منطقه نشان داد كه  بندي اقليم   پهنه

آيـد و از      آزمون رگرسيوني نشان داد كه به ازاي افزايش ارتفاع، نيازهاي گرمايش در منطقه افـزايش مـي                . شناسايي است 
كـه  (مراتـب     بنـدي براسـاس سلـسله       تههاي ساحلي بـا توجـه بـه دسـ           هر چند ايستگاه  . شود  نيازهاي سرمايش كاسته مي   

 و نيز با توجه به نمودار مقايسة مقادير همه )دهد آباد را در يك دسته قرار مي  هاي رشت، بندر انزلي، آستارا و پارس        ايستگاه
 و  شوند، اما در مجموع اين منبع آبي تـأثير چنـداني بـر نيازهـاي سرمايـشي                  مند مي    از تأثير دريا بهره    ،هاي منطقه   ايستگاه

  .گرمايشي منطقه ندارد
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، نـشان   ) متـر  1500باالتر از   (هاي مرتفع منطقه      آزمون مقادير ساالنة نيازهاي گرمايش دو دهة آماري براي ايستگاه         
هـاي مرتفـع منطقـه كاسـته شـده        درجه ـ روز از نيازهاي گرمايشي ايستگاه 317طور متوط  داد كه در دهة دوم آماري به

نتيجه آن بود كه    . دگي نيازهاي گرمايشي در طول دورة آماري، حاكي از كاهش اين مقدار بود            همچنين نمودار پراكن  . است
  .هاي مرتفع در دهة دوم آماري كاهش يافته است نيازهاي گرمايشي ايستگاه

ن براي حذف تأثير احتمالي      با برازش كوبيك بررسي شد، و در آ        تأثير عرض جغرافيايي بر مقادير نيازهاي سرمايش،      
همچنـين تـأثير همزمـان عوامـل ارتفـاع،          . ناديده گرفته شدند  )  متر 1500داراي ارتفاع باالي    (هاي مرتفع     اع، ايستگاه ارتف

عرض و طول جغرافيايي بر نيازهاي سرمايشي و گرمايشي، بررسي گرديد و نتايج نشان داد كه نيازهاي گرمايش منطقـه،              
 درجـه ـ   -651/0اما نيازهاي سـرمايش  . يابد ه ـ روز افزايش مي  درج622/0به ازاي افزايش هر درجه عرض جغرافيايي، 

  .يابد همچنين معلوم شد كه با افزايش عرض جغرافيايي، مقادير نيازهاي سرمايش كاهش مي. يابد روز كاهش مي
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