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ساا ن  .الردیداساارخرا  از اوسااساا  امالن پآهک آ  من  EH5OM،  دینمایكیهمی ادل هخساات داده. بمشاادایایمهگین دامی هوا  همیداده
در بمزه  شاادهیساامز یشااب ایمهگین دامی روزاه   ریزاقیمس ه میی شااد. RegCM4 در هسااخ  اهمرم ادلی دامی خروجی این ادل همداده
الیلوارر اساامحت ایران را  62*62 /. درج  طول و عرض جغرافیمیی ال  حدوداً هقمطی بم ابعمد02*02/2بم ابعمد ( 0200- 0202ساام     63زامهی

جهت احمسب   .بمشندایبیمهگراكمن  همسرونزامن و ال  ساررهم بیمهگر گردیداسارخرا    06032 *0062در امتریسای ب  ابعمد   دهندپوشاش ای 
الیلوارر بر حسب شیب  62*62بم ابعمد  رانای Demهقش  هخست   ذا برای هر بخش از الشاور ای بمشد  روز هیمز ب  اهرخمب آسارمه  دامیی  درج 

ایران  Demتهی  و در این  ASTERتصاامویر امهوراه ای  ارتفمعی ، رطوبت و دام ال  اه ررین عواال در تغییرات درج  روز ای بمشااند از طری 
بعد از اشخص شدن آسرمه   ای،دشات، ساواحل جنوبی و ساواحل شا م ی تقسایی بندی شد.     الوه می  اهمر پهن  الآن اقلی ی الوهسارمهی و  ب 

درههمیت ایمهگین امهمه  ، فصاالی و ساام ه   این آساارمه  هم ب   یمخر  همی ارتبب بم هر پهن  تع یی داده شااد. Gisدامیی هر پهن ، در هرم افزار 
 همیجلگ  وسواحل  پهن رامیش امهمه  سا از  حمظ هیمز ال   اسات  آنگویمی هرمیج  .آن ترسایی گردید  همیهقشا  درج  روز سارامیش احمساب  و   

ال  بیشین   بمشندایآینده دارا  همیده گرم سمل در  همیامهبیشاررین هیمز سارامیش الشور را در    درج  روز 622-302جنوبی بم هیمز سارامیش  
بم الوهسرمهی زاگرس  همیقل  هیز هیمز سرامیش سم ه درایزان  .ژو ی واوت داراسات  همیامهدرج  روز در  302آن را جلگ  خوزسارمن ب  ایزان  

 0022ب  ایزان  فمرسخلیجشارقی سواحل   همیبخشو بیشاررین آن را جلگ  خوزسارمن ،ساواحل امبهمر و    ال ررین روز  درج  صافر  ایزان هیمز
 .درج  روز دارهد

 ، ایرانبندیپهنه، RegCM4، مدل  سرمایش روز: درجه واژگان کلیدی
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 قدمهم

و  سددو ازیک هاکارخانهطی چند دهه اخیر، رشددد صددنای  و 

دیگر باعث  سددویاز  زیسدد محیطو تخریب  زداییجنگل

تخریددب طعی دد  و افزایش اددازهددای  روزافزونافزایش 

در سدد ك کره زمیش شددده اسدد  .ایش پیامد منفی   ایالخانه

در وضددد ی  آب و  ایمالحظهقابلبداعدث ایجداد ترییرا     

اخیر شد   هایسدال در  کهنحویبه،ه هوایی کره زمیش شدد 

 هایبخشحدی در  هایپدیدهو  هاسیالبو  هاسالیخشک

 داشدددته اسددد  . ایمالحظهقابل مختلف کره زمیش افزایش

 ینهدیر هایروش از اسدددتفاده با تواندمی اقلیم ترییرپذیری

 هایمدل ، آماری های،مدل همدید شدددناسدددی،تحلیلاقلیم

صددور   پدیده یک پویشددی علل شددناسددایی  و قیاسددی

 اقلیم ترییر هایجنعه از یکی) .:40 1،2008موک کری(پذیرد

 وجود بر دال زیادی شددواهد امروزه. اسدد  جهانی ارمایش

 دمای افزایش شدددامل، که دارند وجود جهدانی  ارمدایش 

 در یرتری های اقیانوسی،جریان مسیر ترییر شدده،  ایریاندازه

 یرتری بارش، الگوی در ترییر زمیش، به ورودی انرژی میزان

 یخی، صفحا  نشدینی  عقب ها،اقیانوسو دریاها آب سد ك 

 دمددای افزایش ، مرجددانی هددایصدددخره رفدتش  بدیدش   از

 ذوب و آفریقا و آسیا در ها سدالی خشدک  ها،فراوانیاقیانوس

 بزرگ هاینگرانی از یکی. بداشدددندد  هدا می ق دب  در یخ

 جهانی ارمایش درباره هواشددناسددی،  آب و پژوهشددگران

 مسائل زیرا اس ، رویداد ایش هایجنعه تمامماندن ناشناخته 

 به عل  که دارد وجود هنوز هواشددناسددی آب و در ایعمده

 اندددمددانددده ندداشدددندداختدده  هنوز جو پیچیددده مدداهدیدد  

برای انجام م ال ا  ارمایش جهانی (.2،2212:11کداسددد ر (

آتی، درابتدا  هدای دورهواثرآن بر فراسدددنا هدای اقلیمی در  

ترییرا  اازهای  تدثثیر اقلیمی تحد    فراسدددنا هدای بدایدد  

مختلفی برای ایش  هایروششددوند .  سددازیشددعیه ایالخانه

مدل  هایدادهاسددتفاده از  هاآن م تعرتریشکار وجود دارد که 

برای استفاده کاربردی از خروجی اس .  3اردش عمومی جو

 .نمایی اسددد  ریزمقیاس فرایندنیاز به اجرای  هدا مددل ایش 

                                                           
1.Cary Mock et al 

2. Casper 

3 GCM 

4 Gin et al 

ای هتواند جنعهکه بیان اردید ارمایش جهانی می اونههمان

 فرارا تحدد  تددثثیر قرار دهددد.یکی از ایش  وهواآبمختلف 

باشددد که درجه روز می ژهیوبهآب و هوایی، دما،  یهاسددنا

بارش برای توصددیف اقلیم  کنار دراهمی  بسددیاری زیادی 

ایری اسددد  از اندازه ععار  روزیدک نداحیده دارد. درجه    

روزانه هوا با اسددتفاده از دمای آسددتانه که ایش  میانگیش دمای

برای محاسدددعه درجه روز  شددددهانتخابدمایی  یهاآسدددتانه

سدددرمدایش بسدددتگی به اهداد ویژه دارند. درجه روز یک  

 وکننده رفاه دمدای هواسددد  که بیان  شیانگید م ازای انددازه 

 روزتفاضل میان درجه گریدبشدراسد . در ت ریفی    شیآسدا 

میانگیش دمای هوا با دمای آسدتانه انتخابی اس ، اار جواب  

جواب  راا وایش تفاضل مثع  باشد نیاز به سرد کردن محیط 

از ایش تفاضددل منفی باشددد نیاز به ارم کردن   آمدهدسدد به

 .(2212:1341،وهمکاران 4شیا)داردمحیط وجود 
 1روز توسط توماسنخس  فرمول محاسعه و واکاوی درجه  

اثر (،2221)  6ارفدد . فرانددکقرار تفددادهسدددموردا(،1512)

ارمدایش جهانی را بر روی انرژی مردددرفی موردنیاز برای  

در زوریخ بررسدددی کرد.محاسدددعا   شیسدددرما وارمایش 

رای انرژی ب مررد دربیانگر کاهش تدریجی  ارفته صور 

درصدددد درطی  44تا 33هدا به میزان  ارمدایش سددداختمدان  

(، به 2221) 1اسدد . لی وهمکاران 2212-22122های سددال

انرژی مررفی  زانیم برآن  اثرا  وواکاوی ارمایش جهانی 

های دمای روزانه وی بیدان کرد که داده پرداختندد.    در چیش

 هبتوزی  نرمال برای  که باشددندباید دارای یک توزی  نرمال 

 زانیم وآمددن راب ه میان میانگیش دمای روزانه هوا   دسددد 

اسدددتفاده  شیسدددرما ودرجده روز موردنیاز برای ارمایش  

 اقلیم ترییر اثر واکاوی (به2212) و اراب روشش.  شدود. می

 مدل.پرداختند ایران(سرمایش و ارمایش)انرژی  مردرد  بر

 جه .باشدمیMAGICC  سازیشدعیه  جه  اسدتفاده  مورد

 به نیاز میزان همچنیش و ارمایش نیازهای سدددازیشدددعیه

 مرکزی نواحی در 2211 تا 2221 هایدوره در سددرمایش

اردید.  اسددتفاده A1,B1 سددناریوهای از شددرقی وجنوب

 ایشارم به نیاز بیشتریش که اس  ایش دهندهنشدان  هاواکاوی

5 Thomas 

6 Frank 

7 Li et al 
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 ماه رد سرمایش به نیاز میزان بیشتریش و ژانویه ماه در محیط

ای اثر ( درمقاله4221وهمکاران) 1وانگ .بداشدددد می ژوئیده 

 ارمایش ازیموردنارمایش جهانی را بر روی ترییرا  انرژی 

عمومی  اردش مدل ازها  با اسددتفاده سداختمان  شیسددرما و

های مختلف که دارای اقلیم ایاال  متحدهنداحیه   1هوا برای 

باشدند بررسدی کردند.نتایا نشان   می مرطوب و ارم وسدرد  

در A1FI و A1Bداد که میزان مردرد انرژی طعق سناریوی 

درصدددد وطی  121تا  -26به میزان  2212هدای  طی سدددال

 بورا .باشددرصدد می  312تا  -46ه میزان ب2122 یهاسدال 

 روزهای درجه واکاوی به پژوهشددی در (2211) 2وهمکاران

 نتایا .پرداختند هند مختلف نواحی در سرمایش و ارمایش

 مناطق برخی در روزانه دمای میانگیش افزایش با که داد نشان

ز .ا کندیم ترییر آن تع به ارمایش و سدددرمایش نیاز میزان

 جمله م ال ا  داخلی نیز می توان به مواردی اشاره داش 

( در پژوهشددی به واکاوی جم  1351,وهمکارانمسدد ودیان 

میانگیش درجه روزهای ارمایش و سددرمایش در قلمرو ایران 

پرداختند.نتایا نشان داد که بیشتریش میزان نیاز سرمایشی در 

ارم و بیشدددتریش نیاز  یهاماه درهای ارم کشدددور و بخش

در مناطق کوهسددتانی های سددرد سددال و  ارمایشددی در ماه

سددازی  به شددعیه (1353وهمکاران) بابائیان. مشدداهده اردید

 آسدایش اقلیم استان خراسان رضوی تح  سناریوهای ترییر 

لیمی اقسد   برای آااهی از وض ی  زیس  اقلیم پرداختند.

آینده استان در شرایط ترییر اقلیم تح  سناریوهای اونااون 

 یسدددازهید شدددع2211 -2212برای دوره آمداری برای دوره 

دهد علیرغم اینکه نمایه .نتایا ایش تحقیق نشدددان میاردیدد 

ر ارم تریی نامساعد ریمقاداقلیمی در آینده به سدم   زیسد  

(، میانگیش مجموع 1353رمضانی و کاظم نژاد )خواهند کرد. 

درجه/ روز ارمایش و سددرمایش ماهانه، فرددلی و سدداالنه   

 .قراردادندمحاسدعه، ترسدیم و مورد واکاوی   را اسدتان ایالن  

میانگیش سدداالنه مجموع  هاینقشددهنتایا حاصددل از واکاوی 

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

ایالن به دو پهنه کالن اقلیمی هموار و ناهموار  بنددی بخش

 خشددکمهینایران در یک من قه خشددک و  ازآنجاکهاسدد . 

و میانگیش دمای آن باالتر از میانگیش دمای  شددددهواق جهان 

ارمایش جهانی شدداهد افزایش میانگیش  براثرجهانی اسدد ، 

های آتی  نسددع  به زمان حال خواهیم دمای کشددور در دهه

هدای آینده با بحران افزایش  کشدددور در دهده  جده یدرنتبود. 

سدددرمددایش یددا خنددک کردن محیط  برایمردددرد انرژی 

 هاسنا فراا  زمانی، مکانی ایش خواهدبودلذا شدناخ  ترییر 

نیاز به انرژی  ازلحاظمناطق  یبند هیناحهای آینده و در دهه

توس ه اقتراد کشور از  برایتواند اامی در می  یسدرمایشد  

جویی در مندداب  عظیم انرژی و راهگشدددای طریق صدددرفدده

اصدددال   برایای و محلی هددای ملی، من قددهریزیبرنددامدده

 .الگوهای مررد انرژی باشد

مناطق  بندیپهنه  جه یک سامانه  ارائهتدویش و -1

 و دما رطوب  ومختلف کشور برحسب ارتفاع 

 هاپهنهاز  هرکدامدمایی برای  هایآستانهانتخاب  -2

 محاسعه درجه روز سرمایش برای

میانگیش ماهانه فرلی و ساالنه درجه  سازیشعیه -3

 شتریمهمروز سرمایش کشور برای نخستیش بار از 

 .باشندمیاهداد ایش پژوهش 

 :هاروشو  هاداده

 : موردمطالعهمحدوده 
 1648151کشدددور ایران با مسددداح   موردم ال همحدوده 

 64تا  44درجه عرض شمالی و  42تا  21کیلومترمرب  میان 

(.1)نگاره اس  شدهواق درجه طول شرقی 

 

                                                           
1 Wang Borah 2  et al 
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های مدل میانگیش دمای هوا نخسدد  داده یسددازهیشددع برای

 موسدددسددده مداک  پالندک آلمان  از   12اردش عمومی هوا

ترییرا  آب و  لیتحل و هیتجز ازآنجاکه .شدددداسدددتخرا  

با در مقایسدده  ضدد فنق هیک مدل دارای  اسدداس برهوایی 

 در.)222312:وهمکاران، 11روکنر(رویکرد چند مدلی اسدد  

کدده  EH5OM، اقیددانوس جو ایش پژوهش از مدددل ترکیعی

، یمرزهیالجو،  کینامیترمود ودینامیک  یهدا داده شدددامدل 

توپوارافی س ك زمیش، شیمی جو و هواویزها، شار جریانا  

در  باشندیم اقیانوسدی،پوشش آبی، ایاه و خاک س ك زمیش 

 .شد استفاده A1B ( تح  سناریو 2211-2212بازه زمانی )

. به اس  A1,B1,A1Bایش مدل در بر ایرنده سده سدناریو   

سناریو دلیل حجم زیاد داده های هر سناریو در ایش پژوهش 

A1B ،مت ادل بوده و بیانگر  ییسدددناریو که  انتخاب اردید

اسددتفاده از سددوخ  های فسددیلی با حفل ت ادل و همچنیش 

استفاده از سوخ  های غیر فسیلی اس . در نهای  میانگیش 

ا ب . در بازه زمانی مذکور شدعیه سازی شد  دمای روزانه ایران

و  )ایران( داردیامن قددهپژوهش ب ددد توجدده بدده اینکدده ایش 

اردش عمومی هوا کددل سدددیدداره زمیش را در  یهددامدددل

رفتار اقلیم در مقیاس  یآشددکارسددازلذا قادر به  ،رندیایبرم

نسددخه چهارم در  هاداده شیبنابرانیسددتند.  یامن قه ومحلی 

 اسیمق کوچکفرآیندهای برای که  12یامن قهاقلیم یهامدل

روشدددددش تددرنددد ( مددندداسدددددب   یامددندد ددقدده   و 

 اسیددزمقیر .(2221158:،13راندددال،2412212:،وهدمکدداران 

 شدند.

                                                           
10 GCM 

 

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

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

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

باشد. در می13142*2142 هااختهیاب اد . ریزمقیاس شددهند

، هرروززمان) دهندهنشان( 13142س رها)ایش ماتری  

)نقاط میان یابی شده با هااختهی هاستونهرسال( و ماتری  

  .باشندیمکیلومتر(  32*32اب اد 

 

 انتخاب آستانه دماییروشی نو جهت 

جه  محاسعه درجه روز سرمایش از آستانه های دمایی 

متفاو  در داخل وخار  کشور برحسب ویژای های اقلیمی 

مناطق مورد م ال ه استفاده می شود در ایران سازمان 

درجه سانتیگراد برآورد  21هواشناسی کشور ایش آستانه را 

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

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

 ارد آمریکا برایدرجه سانتیگراد که انجمش استاند 5/23دمایی 

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

محاسعه نیاز سرمایش کشور استفاده شده اس  . مس ودیان 

( نیز جه  واکاوی روند نیاز سرمایش از 1351وهمکاران)

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

ه دمای یش دمای کشور و بیشینترتیب ایش آستانه ها معیش میانگ

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

نیاز سرمایش تنها با یک آستانه دمایی آن هم برای کشوری 

همانند ایران که از تنوع توپوارافی و اقلیمی برخوردار اس  

. لذا در ایش پژوهش س ی آیدمن قی به حساب نمی بنظر امری

 

12 Regional Climate Modleing 

13Randal  
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های ابتدا ایران بر حسب ویژایبرآن شد که 

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

اقلیمی مشخص شوند س   یاخته های)مکان ها( پژوهش به 

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

از طریق تراویر نخس    کیلومتر می باشد 32*32داده ها 

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

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

رگرسههیون  و ایران با تصههاویر ماهوراه ای پهنهه بندی  

  دار جغرافیاییوزن

از تارنمای اینترنتی پایگا  14اسدددترابتدا ترددداویر ماهوراه ای 

( بددارایری http://glovis.usgs.govعدلوم زمیش آمریکددا) 

 افزارنرموارد  هاداده، زو  تردداویر  بارایریاردید. ب د از 

تفکیک مکانی  باقدر  11دمشدند و  ENVIپردازش ترویر 

متر برای کل ایران اسدتخرا  اردید. س   تراویر وارد   32

 شترینزدیک از شدند و با استفاده 16ارک جی ای اس افزارنرم

 دمآن روی  قرارایریهر یاخته بر اساس موق ی   ،همسدایه 

 دمجدید با  هاییاخته نهدای  مجددد شدددد. و   ایرینمونده 

  11دار جررافیاییرارسیون وزناز هم جدا شددند.  تولیدشدده 

یدا حدداقدل مرب ا  خ ی      18و حدداقدل مرب دا  م مولی   

باشدددند که برای تخمیش ارتعاط های پذیرفته جهانی میروش

ای از یک یا چند متریر بیش یدک متریر وابسدددتده و مجموعه  

دار جررافیایی در یک حال  باشند. رارسیون وزنمستقل می

نوشته شود  (1صور  راب ه شماره )تواند بهشده میپذیرفته

 :134 همکاران، و 22سددان ، 2522:1624وهمکاران،15ندرچ)

( بجدای اسدددترش پارامترهای  GWR(. مددل ) 2224عهدا  

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

.(3222:141،وهمکاران 21بارسیپردازد )( می2)
 

.iik

K

KOi xy         (1 ( 

          
.),(),( iikii

k

kiiOi xvuvuy          (2) 

 

،iuجزء خ ا اس ، ضرایعی هستند که باید تخمیش زده شوند،  1و  Oمتریر مستقل،ixمتریر وابسته،yدر روابط فوق

iv  طول و عرض جررافیایی نق هiباشد وام می),( iik vu در )چنسازی فاکتور موردبررسی روی یک س ك پیوسته اس پیاده

  .(2611:2223ومارکان،

 
 پهنه بندی ایران برحسب شیب ارتفاعی ، دما و رطوبت -2شکل 

                                                           
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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 هااختهدمایی ی آستانهانتخاب 

پ  از پهنه بندی ایران در مرحله ب د می بایس  آستانه دمایی هرکدام از پهنه ها مشخص شود لذا بدیش جه  میانگیش دمای 

 .(3شکل)( بودند انتخاب اردید1512-2214ساله)44ایستگاه سینوپتیک وکلیماتولوژی که دارای آمار   182روزانه 

 هجاک ازآندر دسترس داده های سرمایش  ابتدا  روزمحاسعه درجه  برای پهنه هردمایی  منظور مشدخص نمودن آستانه عهپ  از آن

باشددد)خلیلی  ارادمیسددانتیدرجه  24تا  18بیش  عمدتاًمحاسددعه نیازهای سددرمایشددی در ایران   برای شدددهاسددتفاده هایآسددتانه

 ایآستانهایش دامنه  همچنیش و( 1353،رمضدانی وهمکاران، 2212روشدش وهمکاران  ،1351،مسد ودیان وهمکاران، 1318وهمکاران

هر ایستگاه استخرا   24تا 18میانگیش دماهای بیش ( لذا 1353)رمضانی وهمکاران،باشدمیطعق ت ریف انجمش استاندارد آمریکا نیز 

 هاآنروی (11:1385،  )علیجانیارم برای نیاز سددرمایش  ازحدبیشهای درصددد ی نی آسددتانه دمای ارم تا مرز دما 52و صدددک 

گاه به هر ایست هایآستانه سیستم اطالعا  جررافیاییافزارنرمتخرا  شد درنهای  در سایستگاه ا 182رمایش س هایآستانهاعمال و 

.محاسعه اردید هاآنو نیازهای سرمایشی اطراد خود ت میم  هاییاخته

 

 

 

 
(: نقشه ایستگاه های انتخابی جهت محاسبه آستانه دمایی3شکل )

 

 

 محاسبه درجه روز سرمایش

از راب ه  سددرمایش روزپژوهش برای محاسدعه درجه   ایش در

 .شد خواهدزیر استفاده 

 

(1) bT         
 

                                                           
22 Wang 

Tb  برای محاسددعه درجه روز  مورداسددتفادهآسددتانه دمایی

بورا ).هر یدداختدده هرروزمیددانگیش دمددای  𝑇𝑖 سدددرمددایش،

میانگیش (.2214:432وهمکاران، 22،وانگ2211:14وهمکاران،

نیاز سرمایش به ترتیب در  روزماهانه ،فرلی و ساالنه درجه 

 و  استخرا 1*2138و4*2138، 12*2138ماتریسی به اب اد 

درجه سدداع   سدداالنه ومیانگیش ماهانه فرددلی  یهانقشدده

ها پردازش و واکاوی داده ندیفرآ در سرمایش ترسیم اردید.

 شد.استفاده  سورفر ،اردز،اسایمتلب،جی یافزارهانرم از
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 نتایج و بحث
   A1Bتح  سناریو  نیاز سرمایش ماهانهواکاوی 

 برحسددب ارتفاع و رطوب   که بیان اردید ، ایران اونههمان

به چهار ناحیه کالن اقلیمی)ارتفاعی،دشدد ،سواحل شمال و 

دمای  هایآستانهو  بندیپهنهجنوبی (  هایجلگه وسدواحل  

 .یداردهر پهنه متناسددب با شددرایط اقلیمی آن پهنه انتخاب  

آن  هاینقشه ومیانگیش ماهانه نیاز سرمایشی محاسعه  سد   

اار سددال را به  .(1-12شددماره) نگاره های اردیدترسددیم 

مشاهده خواهیم کرد که در  دونیمه ارم و سدرد تقسیم کنیم 

در نیمه سددرد سددال )ژانویه، فوریه، مارس،   ه دهه های آیند

مه نیاز سرمایش محیط بسیار کمتر از نی اکتعر، نوامعر،دسامعر(

و فوریه اکثر مناطق ارم سددال می باشددد. در ماه های ژانویه 

در ماه  (.2و1های)کشدور فاقد نیاز سدرمایش می باشندنگاره  

مارس نیاز سدرمایش در سواحل دریای عمان و هرمزاان به  

که بیشددینه آن را خط سدداحلی ایش  درجه روز می رسددد 12

مناطق داراسد  و با فاصله از ساحل نیاز سرمایش ترییر می  

یابد. نوار کوه ایه ای و دشدد  ها و چاله های کشددور نیز با 

ان می نمایدرجه روز نیاز سرمایش به شکل یک پهنه اقلی 12

ارتفاع کم اما به دلیل  پهنه سداحلی شمال باوجود  می باشدند 

ایش  هددای هوایی مرثر دراثر ت دددیلی رطوبدد  دریددا و توده

های سددرد من قه نیاز سددرمایش آن با مناطق ارتفاعی در ماه

در  (.3نگاره) (1354سدال برابر اس  )مس ودیان وهمکاران: 

ی نیاز سدددرمایش ادرجه 112مداه آوریدل عالوه بر افزایش   

نسع  به سدواحل و پسدکرانه های دریای عمان و هرمزاان   

ماه مارس ،نیاز سددرمایش جلگه ها و سددواحل خلیا فارس  

،چاله ها و دشد  های داخلی وبیرونی کشدور نیز افزایش و   

درجدده روز مدی رسددددد.نددوار ارتفدداعی    12بدده مدیدزان   

 شای(به مانند فرل زمستان کمتریه ایهکشور)کوهستانی و کو

می در ماه (.4میزان سدرمایش را در کشدور دارا اس  نگاره)  

بیشتریش میزان سرمایش کشور در جلگه ها و سواحل جنوبی 

درجه روز  422که بیشینه آن را سواحل دریای عمان با  اس 

به خود اختردا  می دهد.پهنه کوهستانی و نیمه مرکزی و  

روز  درجه 32غربی سواحل خزر در ایش ماه با نیاز سرمایش 

کمتریش میزان را در کشدددور برحسدددب سدددناریوی مذکور  

 . نیاز سرمایش چاله ها و دش  های داخلی و بیرونیخواهند

یاز سرمایش ندرجه روز در نوسان اس . 122-212به میزان 

و باریکه مجاور نوار  کمتر ارتفداعا  زاهدان،دشددد  کویر 

ودشدد  نسددع  به چاله لو ،دشدد  سددیسددتان  ای کوه ایه

اویای  ای مجاور سدددواحل وجلگه های جنوبیهداوچاله ه 

سدددب ترییرا  ارتفدداع وعرض برح ایش فراسدددناترییرا  

(. بیشددتریش میزان نیاز سددرمایش  1نگاره) جررافیایی اسدد 

خواهد بود. درماه ژوئش )ژوئش،ژوالی،او (ماه هایکشور در 

درجه روز  2-182پهنه ارتفاعی کشددور با میزان سدددرمایش  

خنک تریش ناحیه کالن اقلیمی کشور اس . نیاز سرمایش در 

ایش پهنه برحسددب ترییرا  ارتفاع ترییر می یابد به اونه ای 

کده هرچده از سدددم  ناحیه کوه ایه ای به سدددم  مناطق   

اهش کیاز سددرمایش پیشددروی کنیم ن بلندی هاکوهسددتانی و 

دش  های کشور نیز با نیاز و می یابد و بال ک . چاله های 

درجه روز نمایان می باشند.بخش های  182-332سدرمایش  

و  لمجداور جلگده ها و سدددواحل جنوبی ،دشددد  زابل و  

 اراان و ،دش بیشدتریش میزان و دشد  کویر،دشد  مران    

ایش  دشدد  های مجاور نوار کوه ایه ای کمتریش میزان را در

. بیشددتریش نیازسددرمایش  پهنه به خود اخترددا  می دهند

به ویژه کشدور در جلگه ها و سدواحل جنوبی وپسکرانه ای   

 درجه روز نمایان اس  332-482به میزان جلگه خوزسدتان  

ارمتریش ماه های کشدور ژوالی و او  می باشدند    (6نگاره)

درجه  122نیاز سدرمایش توده های کوهستانی در ایش دوماه  

بخش هدای کوه دایه ای مجاور توده های   وز خواهدد بود. ر

درجه روز  112کوهسدتانی و رشدته کوه های العرز شرقی با   

نیاز سدرمایش دومیش من قه خنک کشور در ماه های مذکور  

های جنوبی با نیاز سددرمایش جلگه سددواحل و می باشددند.

بیشددتریش نیاز سددرمایش کشددور را در  درجه روز 122-322

باشند که بیشینه های آینده دارا میسدال در دهه های ارم ماه

های درجه /روز در ماه 122آن را جلگه خوزسددتان به میزان 

ژوالی و او  داراسددد  ایش  نتددایا  بددا نتددایا )روشدددش  

 2212، 2221های (که بیان کردند که طی ده2212وهمکاران:

های بیشددتریش نیاز سددرمایشددی در سددواحل و جلگه 2211و 

د همخوانی دارد .ترییرا  نیاز سرمایش دش  باشجنوبی می

ها و چاله های داخلی و بیرونی کشددور برحسددب ترییرا   

ارتفداع،عرض جررافیدایی و محتوی رطوب  جو قابل توجه   

بیش از نیمی از وس    (.در ماه س تامعر8و1می باشد نگاره)

 سواحل مرکزی ،ای کوه ایه،کوهستانی  نوار کشور که شامل
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نیاز سددرمایشددی آن ها کاهش و به  می باشددند و غربی خزر

می رسدد. نیاز سددرمایش یکسان دش    درجه روز 62میزان 

کویر و بخش هدای شدددمدالی بلوک لو  با بخش ارتفاعی   

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

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

  ترکمش و دش  های بیرونی با اسد  که بلوک لو ،دشد  

درجده روز در ایش مدداه نمددایددان می   122نیداز سدددرمددایش  

جلگه ها وسواحل جنوبی بویژه سواحل خلیا فارس باشدند. 

وجلگه خوزسدددتان ارمتریش نواحی کشدددور در ایش ماه می 

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

ای نیاز سرمایش بسیار جلگه ها وسواحل جنوبی و پسکرانه 

ناچیزی خواهند داشددد . در ماه اکتعر پهنه سددداحلی جنوب 

درجه روز می باشددد که برحسددب 212دارای نیاز سددرمایش 

فاصدله از ساحل نیاز سرمایش کاهش تدریا خواهد داش   

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

درجه روز  122زان ماه نوامعر میزان سرمایش ایش بخش به می

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

(.12و11) خواهدبود نگاره

 

 
 

  0200 -0202دوره آامریسرامیش ژاهوی   ایمهگین درج  روز (0 هگمره   0200 -0202دوره آامریفوری ایمهگین درج  روز سرامیش  (0 هگمره

 

-0202( ایمهگین درج  روز سرامیش آوریل  دوره آامری3هگمره  

 -0202( ایمهگین درج  روز سرامیش امرس دوره آامری6هگمره  0200

0200              
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 نگاره

6 )

ژوئن دوره میانگین درجه روز سرمایش 

 -0202(میانگین درجه روز سرمایش می  دوره آماری0 نگاره   0200-0202آماری

0200     

             

 
( میانگین درجه روز سرمایش 8 نگاره

 نگاره     0200 -0202آماری دوره اوت

 -0202(میانگین درجه روز سرمایش ژوالی  دوره آماری7

0200                        
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میانگین درجه روز سرمایش  (02 نگاره

سرمایش  روز (میانگین درجه9 نگاره  0200 -0202دوره آماریاکتبر 

  0200-0202دوره آماریسپتامبر
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   0200 -0202دسامبردوره آماری روز سرمایش( میانگین درجه00 نگاره

  0200 -0202وره آمارینوامبر دروزسرمایش درجه(میانگین00نگاره

      

 

 

 فصلی وساالنهنیاز سرمایش 

شدرایط دمایی به دو فرددل ارم و سرد   ازلحاظاار ایران را 

که نیاز سرمایش در فرول  کنیممیتقسدیم نماییم ، مشاهده  

ارم  فرددول( کمتریش و در  پاییز وسددرد سددال )زمسددتان  

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

ه ای پهنه ساحلی وپسکران نیاز سرمایش  فقط در ،فرل پاییز

فرددل زمسددتان کشددور فاقد نیاز  .شددودمیجنوب مشدداهده 

طعق بهددار  فردددل در(.13سدددرمددایش خواهددد بودنگدداره)

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

سدداحلی جنوب با نیاز سددرمایش   پهنه ودرجه روز کمتریش 

درجه روز بیشددتریش نیاز سددرمایشددی کشددور را   322-112

چابهار و سواحل شرقی  سواحل درکه بیشدینه آن   داراسد  

بیشدتریش نیاز سدرمایش کشور در   . نمایان اسد   فارسخلیا

جلگه  آن در بیشددینه که ( 11) نگارهاسدد   فرددل تابسددتان

 هایدش . باشدمینمایان درجه روز  412خوزستان به میزان 
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 هایدش و  )کویر(شمالی هایدش داخلی به دو زیر ناحیه 

عل  کمعود نیاز سددرمایش اسدد   تقسددیمقابل )لو (جنوبی

دشد  کویر نسع  به دش  لو  را دوری از مناب  رطوبتی  

 ساحلیپهنه  (.1353)مس ودیان وهمکاران: دانسد   توانمی

فردول سال نیاز سرمایشی یکسانی با ناحیه   همه در شدمال 

دش  ترکمش و دش   هایاقلیمخرده  ارتفاعی دارند . وجود

نقش مهم ارتفدداع و رطوبدد  را در   چیز هربیش از مرددان 

مدقددابددل عدرض جررافیددایی در میزان نیدداز سدددرمددایش    

درفرددل پاییز نیاز سددرمایش محدودبه جلگه ها و اویاسدد .

(.16بی اس  نگاره)سواحل جنو

 

  
          0200-0202فصل بهار دوره آماری میانگین درجه روز سرمایش(00 نگاره

0200-0202دوره آماریفصل زمستان سرمایش روز( میانگین درجه00نگاره   
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 2210-2202فصل تابستان دوره آماری میانگین درجه روزسرمایش -13شکل  2210-2202پائیز دوره آماری روز سرمایش فصلدرجهمیانگین -11شکل 

 

درجه روز داشته که کمینه آن در بلندی های  422ای کشور به میزان وکوه ایه کوهستانی توده هایکمتریش نیاز سرمایش ساالنه را 

میزان ایش بیشتریش  مشداهده می شود.  درجه روز 2 میزان زاارس به 

های شرقی بخشجلگه خوزسدتان ،سدواحل چابهار و   در   فراسنا نیز

سدددواحل  (.11درجه روز دارند شکل ) 2222فارس به میزان خلیا

                                                   

 
 2210-2202میانگین ساالنه درجه روز سرمایش دوره آماری -10شکل 

 ایرینتیجه
بخش انرژی در کاهش تا همیش اواخر، سیاس  آب وهوادر 

باایش حال  اسدد  ای متمرکز شدددهانتشددار اازهای الخانه

 و نیازهای بخش انرژی آب وهواآاداهی از آسدددیب پذیری 

 .در حال افزایش اسددد دراثر وقوع پددیده ارمایش جهانی  

یکی از اثرا  ارمدایش جهدانی ترییرا  میانگیش دمای هوا   

رهااز امروزه یک از م ضددال  بسددیاری از کشددو باشددد.می

باتوجه به بوده و انرژی جه  سددرمایش ایران مرددردجمله

را  دمایی ناشدی از ایش رویداد  یارمایش جهانی و تری وقوع

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

درا یش پژوهش نیازهای  جه  سرمایش محیط افزایش یابد.

آینده  هایدههوسدداالنه کشددور در سددرمایش  ماهانه،فرددلی

 2138جه  انتخاب آستانه دمایی نخس   .شد سدازی شدعیه 

ایران برحسدددب ارتفاع و رطوب  جوی پهنه بندی و یداخته 

 آسددتانه دمایی هرپهنه به یاخته ها ت میم داده شددده اسدد .  

در بیشددتریش مرددرد انرژی کشددور جه  سددرمایش محیط 

 دارا میدرجه روز( 142)واو  ژوالی هایرا ماه آتیهایدهه

-122های جنوبی با نیاز سرمایش جلگه سدواحل و  باشدند. 

های بیشدتریش نیاز سرمایش کشور را در ماه  درجه روز 322

باشددند که بیشددینه آن را های آینده دارا میارم سددال در دهه

های ژوالی درجه روز در ماه 122جلگه خوزسددتان به میزان 

 222و او  و سدددواحدل دریای عمان و هرمزاان به میزان  

درجه روز در ماه های مارس و آوریل خواهند داشدد . ایش  

(که بیان کردند که 2212نتایا  با نتایا )روشدددش وهمکاران:
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بیشتریش نیاز سرمایشی در سواحل  2212، 2221های طی ده

باشدددد همخوانی دارد. کاهش نیاز هدای جنوبی می و جلگده 

زاارس مرکزی و  قلل های کوهسددتانی وتوده سددرمایشددی 

دیگر کشدددور در ماه های جنوبی نسدددع  به نقاط ارتفاعی 

ژوالی و او  اویای خنک تر شددن ایش بخش از کشور در  

ماه های مذکور می باشدد.کاهش یکعاره نیاز سرمایش بخش  

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

 اطق اویاس خنک تر شدن هوا در دهه های آتی در ایش  من

های دشددد  ترکمش،دشددد  مران،دشددد  وجود خرده اقلیم

ش چیز نق زابدل،بلوک لو  و بلنددی های تفتان بیش از هر  

در  مهم ارتفداع و رطوبد  را در  مقدابدل عرض جررافیایی    

 میزان نیاز سرمایش اویاس .
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