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  چكيده
هاي اخير مطالعات زيادي را به خود سال آيد كه درمسايل مهم زيست محيطي بشر به حساب مي افزايش دما يكي از تغيير اقليم و

 .باشددرجه مي 25 دمايي آستانه سرمايش با روزماهانه درجه جمع  شيب روند و هدف از اين مطالعه واكاوي رونداختصاص داده است 

سپس به كمك  استخراج گرديد. 2هاي اسفزاريپايگاه داده برگرفته از )1340-1383ساله ( 44طي دوره آماري  روزانه در ميانگين دماي

در ها  ياخته كدام از براي هر 05/0داري سطح معني دردرجه روز سرمايش را جمع ماهانه  شيب روند آزمون ناپارامتري من كندال روند و

 (ياخته) ها مكانستون ) وسال( زمان بيانگر آن سطرها كه در باشدمي 7187*44دست آمده ماتريس به ابعاد  محاسبه كرديممطلب  افزار نرم

نتايج به دست آمده  .رفتگ مورد واكاوي قرار ترسيم و سورفر افزارنرم شيب روند اين فراسنج در هاي روند ونهايت نقشه در .باشند  مي

كه  باشدمي هاي گرم سال در ماه هاي جنوبي كشور جلگه سواحل و هاي داخلي وچاله ميزان نياز به سرمايش در دهنده روند افزايش نشان

 خرم آباد، رد ونيمه غربي شهرك نياز به سرمايش نيز در روند منفي در گرم كشور است. هاي ماه گرم در نواحي بيانگر روند افزايشي دما در

 2 تا 0به ميزان  هاي مختلف مثبت و ماه بيشترين ميزان شيب روند در سنندج مشاهده شده است. نيمه شمالي زنجان و شرق بجنورد و

 .سال است درجه روز در

  

  .ايران ،، من كندالسرمايش درجه روز روند،: كليدي واژگان
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  مقدمه
ا موضوع آنجا كه فضاي فكري اقليم شناسي معاصر ر از

توان اي را ميكرده است. كمتر نوشته گرمايش جهاني پر

 يافت كه بحث روند مكاني زماني درجه روز (گرمايش و

علل  شايد يكي از را به تصوير كشيده باشد. سرمايش)

ها خوش رفتاري دما مغفول ماندن مطالعه روند اين فراسنج

جوامع بشري  اثرات آن بر گرمايش جهاني و بوده است.

يكي از موضوعات نگران كننده است كه اين گرمايش نيز 

 Zhang et) اي استافزايش اثرات گازهاي گلخانه از ناشي

al, 2008)از تفاضل موجود بين روز عبارت است  . درجه

 برف، ذوب انتخابي، مايآستانه د هوا و دماي ميانگين

 انرژي محصول، برداشت گلدهي، گياه، رشد يخبندان،

 سرمايش شهرهاي بزرگ و براي گرمايش و صرفيم

اين نقل همگي مرتبط با ارزش نسبي  هاي حمل وسيستم

و  Kadioglu and Sen, 1999( باشند.ها ميفراسنج

Rehman et al, 2010, Giang et al, 2009 .(  

درجه روند هاي دمايي انتخاب شده براي محاسبه آستانه

 . به عنوان نمونهدارد ويژهروز سرمايش بستگي به اهداف 

درجه  18درجه روز انتخاب شده براي آسايش انسان 

. متاسفانه عليرغم اهميت روند تغييرات درجه روز باشد مي

ايم و در تاكنون شاهد مطالعه خاصي در كشور نبوده

كشورهاي خارجي (تركيه، كانادا، استراليا و...) از گستردگي 

 Kadioglu and)اشد ب بيشتري نسبت به ايران برخوردار مي

Sen, 1999) روند درجه روز گرمايش ماهانه تركيه را .

محاسبه و مشخص كردن  مورد واكاوي قرار دادند. بعد از

هاي توزيع فضايي ميزان و روند تغييرات درجه روز، نقشه

اين فراسنج ترسيم گرديد و رابطه تغييرات اقليمي با 

ي كشور هاي توپوگرافويژگي خصوصيات هواشناختي و

تركيه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج به دست آمده 

+ درجه 35تا  - 25دهنده تغييرات دماي ثبت شده بين  نشان

باشد. تغييرات ماهانه درجه روز گرمايش در درجه روز مي

هاي توپوگرافي، پوشش سطح اول به خاطر پراكنش ويژگي

ي زمين، اثر رطوبت دريا و فاصله نقاط از منابع رطوبت

هاي هوايي توان به ورود تودهباشد. در مرتبه دوم مي مي

بونسال و  .مختلف در فصول گوناگون سال اشاره داشت

گرمايش  به بررسي روند درجه روز 2000همكاران در سال 

كانادا پرداختند. مطالعات بيانگر يك روند افزايشي به  در

شد. بادر جنوب كانادا مي 1900طي سال  /. درجه در9ميزان 

ميانگين دماي فصل  شدگي اين دوره در بيشترين گرم

). Bonsal et al, 2000زمستان و اوايل بهار مشاهده شد (

روند فصلي و ساالنه  2002كدي اوغلو و همكاران در سال 

درجه روز رشد در تركيه را مورد واكاوي قرار دادند. 

نخست از طريق آزمون ناپارامتري من كندال و رگرسيون 

راي نشان دادن ميزان درجه روز رشد با استفاده از خطي ب

درجه استفاده شد. روند درجه روز رشد به  5پايه دمايي 

معمول در فصول تابستان و پاييز براي نواحي قرار  طور

باشد كه اين خود بر روند گرفته در ساحل تركيه منفي مي

باشد رشد گياهان در مناطق ساحلي اثر گذار مي

(Kadioglu et al, 2002, Frank, 2005) . اثر تغيير اقليم

را بر روي انرژي مصرفي مورد نياز براي گرمايش و 

سرمايش در زوريخ سوئيس بررسي كرد. طبق سناريوي 

ميانگين دماي  1961- 1990اقليمي انجام گرفته در طي دوره 

افزايش يافته است. محاسبات  درجه روز 4/4ساالنه به ميزان 

ر كاهش تدريجي در مصرف انرژي براي صورت گرفته بيانگ

درصد در طي  44 تا 33ها به ميزان گرمايش ساختمان

است. بر خالف اين امر انرژي مورد  2050- 2010هاي  سال

 30تا  20ها به ميزان ساختمان نياز براي سرمايش مساكن و

باشد. سملر و وات ساعت داراي روند افزايشي مي كيلو

تجزيه و تحليل تغييرات اقليمي به  2009همكاران در سال 

سرمايش  بر روي تغييرات مصرف انرژي براي گرمايش و

نتايج به  .ساله پرداختند 40ايرلند در طي دوره آماري  در

جنوب  ها بيانگر اين است كه دردست آمده از اين واكاوي

در مقايسه با  1981-2000اين كشور در طي دوره آماري 

ژي براي گرمايش تقريباً به تقاضاي انر 1961- 1980دوره 

ميزان ناچيزي روند كاهشي داشته است. افزايش درجه روز 

هاي اخير مورد نياز براي سرمايش نيز به خصوص در دوره

 Semmler) دهد روند افزايش دما را در اين مناطق نشان مي

et al,2009) .همكاران ( جيانگ وGiang et al, 2009 به (

سرمايش در اگزينجيانگ  و شايبررسي روند درجه روز گرم

آماره آزمون من كندال و  از براي اين كار چين پرداختند.

روش رگرسيون خطي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان

فصول  درجه روزهاي گرمايش دركه  دهنده اين است
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 در باشند،دارا مي پاييز يك روند كاهشي خاص را زمستان و

ايستگاه  51تا  23در  حالي كه درجه روزهاي سرمايش

 ,Lee et al)همكاران  لي و داراي روند افزايشي است.

اي به بررسي تغييرات اقليمي بر روي در مطالعه (2010

واقع يك ضريب  در مصرف انرژي در هنگ كنگ پرداختند.

تغييرات اقليمي به دست  همبستگي بين انرژي مصرفي و

درجه روز  آيد. هدف كلي به دست آوردن ميزان روند مي

طريق  از HDDدرجه روز گرمايش  و CDDسرمايش 

هاي گرم سال از  دماي ماه همبستگي بين انرژي مصرفي و

باشد. هاي سرد سال از دسامبر تا فوريه مي مي تا اكتبر و ماه

افزايشي در ميزان  دهنده تغييرات مشخص ونتايج نشان

نواحي تجاري و خانگي  مصرف انرژي الكتريسيته در

 مصرف گاز نيز در نواحي مسكوني روند بااليي را اشد.ب مي

 لسيوسدرجه س 18ماي متوسط ساالنه ايران د دهد. نشان مي

باشد كه از شمال به جنوب و از غرب به شرق داراي مي

ثير اروند افزايشي است. در ايران دماي هوا به شدت تحت ت

 اين .است ي رطوبتي جوامحتو ارتفاع، عرض جغرافيايي و

ماهانه درجه روز سرمايش جمع شيب روند  روند و العهمط

اهميت محاسبه  دهد. سرتاسر ايران را مورد ارزيابي قرار مي

هاي دمايي ناشي از درجه روز در ايران به خاطر تفاوت

هاي جغرافيايي متفاوت همچنين تنوع گيري در عرضقرار

براي  انرژيلحاظ مصرف  اقليمي خود از ارتفاعي و

هاي ها، فعاليتمعماري ساختمان سرمايش و گرمايش،

تخمين  گياه، در مراحل مختلف رشد كشاورزي كه

همچنين برداشت محصوالت نياز و گرمازدگي  سرمازدگي و

و تخمين ذوب برف در  به درجه روزهاي مشخصي دارند

يخبندان و موارد  توليد انرژي، بيماري، نواحي كوهستاني،

 كاربرد دارد. ديگر

  

 هاروشمواد و 

در اين پژوهش براي واكاوي روند و شيب روند جمع 

درجه ميانگين  25 با آستانه دمايي ماهانه درجه روز سرمايش

- 1383ساله ( 44دماي روزانه هوا در طي دوره آماري 

هاي هاي اسفزاري استفاده گرديد. داده) از پايگاه داده1340

راي كل كيلومتر ب 15*15هاي درجه روز گرمايش با ياخته

يابي شد كه حاصل آن ماتريسي به ابعاد ايران ميان

باشد. در نهايت به كمك (ياخته*زمان) مي 7187*44

آزمون ناپارامتري من كندال روند و شيب روند جمع ماهانه 

ها را محاسبه درجه روز گرمايش را براي هر كدام از ياخته

 Matlab and)افزارهاي مورد استفاده شاملكرديم. نرم

Surfer) باشند. در بيشتر مطالعات انجام گرفته از مي

هاي دمايي متفاوت طبق اهداف پژوهش براي محاسبه  آستانه

  .روند درجه روز گرمايش و سرمايش استفاده شده است

  

  سرمايش گرمايش و برده شده براي محاسبه روند درجه روز هاي دمايي بكار علل انتخاب آستانه قين وقاسامي مح - 1جدول شماره 

 اسامي محققان
  هاي دمايي مورد انتخاب آستانه

 حسب درجه سانتيگراد بر 
 كاربرد و علل انتخاب

 24،  15 )1999كدي اغلو (
درجه  15دماي  درجه به عنوان دماي بيشينه و 24آستانه دمايي 

 براي محاسبه انرژي مصرفي تركيه دماي كشور ميانيگن

 ي كشورميانگين دما 18 )1379خليلي ( دكتر

 نياز صنايع در نواحي ساحلي عربستان مورد انرژي محاسبه 24 ، 20 ، 18 )2010همكاران ( رحمان و

 محاسبه انرژي مورد نياز صنايع در نواحي ساحلي تركيه 24 ، 20 ، 18 )2007( سوسا اغلو و يلديز

 به عنوان ميانگين دماي يونان 14 همكاران ماتزراكيس و

 24،  18 )2010(همكاران  جيانگ و
به عنوان دماي  24دماي  درجه به عنوان آسايش انسان و 18دماي 

 بيشينه كشور چين

 

شناسان و توسط آبكه  استآزمون روند چندين دهه 

 - رفتار متغيرهاي هيدرولوژيكي پژوهشگران جهت شناسايي

شود  هواشناسي مانند بارش، دما و موارد ديگر استفاده مي

)Chen et al, 2007) در ابتدا من .(Mann 1945) در سال 
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به (Kendall) اين آزمون را ارائه كرد و سپس توسط كندال 

صورت آزمون آماري بسط و گسترش يافت. اين آزمون 

بدون توجه به خطي يا غير خطي بودن روند، جهت 

سري زماني  داري روند به لحاظ آماري هرشناسايي معني

مون توسط سازمان هواشناسي كاربرد دارد. امروزه اين آز

گردد (مسعوديان، جهاني براي شناسايي روند پيشنهاد مي

1389.(  

اختالف بين تك تك  (s) الف) ابتدا براساس آماره

ديگر) را با  اقليمير پارامت هر يا دما مشاهدات (بارش،

  كنيم. همديگر محاسبه مي
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مشاهدات را  كدام از واريانس هر از تعيين عالمت، بعد

مشاهدات  تعداد كنيم. با استفاده از فرمول زير محاسبه مي

 .n>10)( باشد 10بايد بزرگتر از 

)3(                            V (S) = √(n(n-1)(2n+5)/18  
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عدم وجود  فرض صفر بر مرحله بعد آزمون فرض است. د)

بدين معني است  ن داللت دارد وآتصادفي بودن  روند و

 ايش يا(براي مثال گرم داري نيستآماري معني Z كه

زماني اين  خشك وجود ندارد). و تر ي دوره سرمايش و

/2/2 شود كه فرض تاييد مي aa zzZ pp−شد.با 

جدول) است.  Z( انحراف نرمال استاندارد aZ/2 مقادير

 فرض مقابل يا فرض يك بر وجود روند داللت دارد و

. ر استدالحاظ آماري معنيبه   Z بدين معني است كه

 شود كه زماني اين فرض تاييد مي
2/azz −p است 

)Gan, 1998( .  

 در ها روند دما مثبت (گرمايش) وبرخي پيمانگاه در

برخي  (سرمايش) يا ها روند دما منفيبرخي ديگر از آن

ين ابنابر برخي ديگر خشك هستند. ها مرطوب و ماه

شوند سطح طرفه انتخاب مي ي دوچنين موارد ها در فرضيه

ين با ابنابر ،باشد مي =05/0aاين پژوهش  داري درمعني

 96/1 جدول برابر zطرفه بودن آزمون ميزان  توجه به دو

  خواهد بود.

ها كدام از ياخته در ادامه ميزان شيب روند براي هر

ها بر روي نقشه نمايش محاسبه و پراكنش مكاني فضايي آن

  داده شد.

  

 بحث گيري و جهنتي

  جمع ماهانه درجه روز سرمايش روند
روند و شيب روند جمع ماهانه درجه روز سرمايش 

 18هاي دمايي با آستانه 05/0داري ايران در سطح معني

دماي درجه (بيشينه  25درجه (ميانگين دماي كشور)، 

درجه (دماي كمينه كشور)، (مسعوديان و  11كشور) و 

هاي آن ترسيم گرديد كه در ) محاسبه و نقشه1387 كاوياني،

 25ها فقط آستانه دمايي اين مقاله به دليل حجم زياد نقشه

دهيم. درجه را به عنوان نمونه مورد واكاوي قرار مي

) روند جمع ماهانه درجه روز سرمايش 2( ) و1هاي ( شكل

 ديدي تواندميدرجه را نشان داده كه  25ايران با پايه دمايي 

. واكاوي دهد دست ايران بهروزانه دماي كلي از تغييرات 

روند سرمايش در قلمرو ايران بيانگر افزايش روند مثبت در 

طبق شكل باشد  نياز به سرمايش در فصول بهار و تابستان مي

ماهه اول سال داراي روند  6 اكثر مناطقي كه در )1(

ديبهشت ها مثبت است. در فروردين و ارباشند روند آن مي

ها و سواحل جنوبي به جز هاي داخلي و جلگهماه چاله

درصد از وسعت ايران  45باريكه ساحلي درياي عمان با 

باشند. كه در ماه خرداد داراي روند مثبت سرمايش مي
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هاي زاگرس جنوبي، غرب كرمانشاه،  هايي از دامنهباريكه

دشت مغان و شرق درياچه اروميه به اين مناطق افزوده 

گوياي روند افزايش دماي اين نقاط به  خود شوند. اين يم

درجه) است. با شروع فصل  25نسبت آستانه دمايي (

تابستان شاهد روند مثبت نياز سرمايش در نيمي از كشور 

 62ماه با  باشيم كه بيشينه وسعت مكاني آن در شهريور مي

توجه به روند مثبت و  درصد وسعت ايران نمايان است، با

ها و هاي داخلي و جلگهيشي نياز سرمايش در چالهافزا

هاي  سواحل جنوبي شاهد گرمتر شدن نقاط گرم ايران در ماه

 ماه بيش از باشيم و با توجه به اينكه در شهريورگرم سال مي

درصد وسعت مناطق كشور شاهد روند افزايش نياز  60

توانيم به كوتاهتر شدن فصل پاييز باشند ميسرمايش مي

ماهه دوم سال روند  6 ) در2ره كنيم. طبق شكل (اشا

آبان در  هاي مهر وسرمايش آن هم به ميزان مثبت در ماه

ها و سواحل جنوبي، دشت تركمن و هاي داخلي، جلگهچاله

شود. از  درصد از وسعت ايران مشاهده مي 37غرب ايالم با 

آذر تا اسفند ماه نيز روند خاصي در كشور مشاهده 

) نمايان است روند منفي 1مانگونه كه در شكل (شود. ه نمي

هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور در  نياز سرمايش در ماه

هاي زاگرس مركزي، شمال كردستان، ارتفاعات ماكو، دامنه

ارتفاعات شمال زنجان، نوار كوهستاني غرب بجنورد و 

درصد از  6تفتان با ميانگين  شرق بيرجند و نوار كوهستاني

گوياي روند كاهشي دماي اين مناطق در نيمه  كشوروسعت 

   گرم سال است.

 

  
  فروردين

  
  ارديبهشت

  

  
  خرداد

  
  تير
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  مرداد

  
  شهريور

   درجه 25يي با پايه دما ايران ماه اول سال در 6 سرمايش درجه روزجمع ماهانه  روند -1شماره شكل 

  05/0 سطح آماري در كندالمن شاخصطريق  از
  

  
  رمه

  
  آبان

  

  
  آذر

  
  دي
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  بهمن

  
  اسفند

   درجه 25ايران با پايه دمايي  سال در دومماه  6سرمايش  درجه روزجمع ماهانه  روند -2شماره شكل 

 05/0 سطح آماري در كندالمن شاخص طريق از
  

  

) ميزان درصد مساحت كشور را كه داراي 1جدول (

دهد. را نشان مي باشندروند (مثبت، منفي و فاقد روند) مي

در نيمه گرم سال (از فروردين تا مهر) بيش از نيمي از 

وسعت ايران روندي افزايشي در نياز به سرمايش را دارا 

ماه با  باشند كه بيشينه گستره مكاني آن مربوط به شهريورمي

باشد. در نيمه سرد سال (از آبان تا اسفند) به درصد مي 62

ده شده كه در فصل زمستان در وسعت مناطق فاقد روند افزو

اكثر مناطق كشور شاهد روند خاصي در ميزان نياز به 

هاي فصل تابستان ماه باشيم. روند منفي نيز درسرمايش نمي

  درصد از وسعت كشور نمايان است. 6با ميانگين 

  

  درجه 25ش با پايه دمايي ) درجه روز سرمايروند فاقد منفي و (مثبت، درصد مساحت مناطق داراي روند - 2شماره جدول 

  روند

 ماه
 روند منفي وندرفاقد  روند مثبت

 0 78 22 فروردين

 7/1 5/53 8/44 ارديبهشت

 3/5 45 7/49 خرداد

 4/8 7/38 9/52 تير

 3/7 7/38 1/54 مرداد

 2/4 34 8/61 شهريور

 6/0 5/62 37 مهر

 0 2/87 8/12 آبان

 0 3/99 7/0 آذر

 0 10 0 دي

 0 10 0 بهمن

 0 10 0 اسفند
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 درجه روز سرمايشجمع ماهانه شيب روند 

ميزان ماهانه  جمع يب روندش) 4( ) و3(هاي شكل

اكثر  دهد.سرمايش برحسب درجه روز در سال را نشان مي

  هاي فصل بهار و تابستان داراي روند  ماه در كه مناطقي

ز درجه رو 2تا  0ها مثبت و به ميزان باشند شيب روند آنمي

در سال است. به اين معني كه به اين ميزان در سال نياز 

يابد. در ماه ارديبهشت بيشينه كمي ها افزايش ميسرمايش آن

هاي درياي عمان، ميانه بلوك كرانه شيب روند مثبت را پس

درصد از وسعت مناطق داراي  24لوت و جلگه خوزستان با 

 راست. در) درجه روز در سال دا2- 4روند مثبت به ميزان (

خرداد ماه با افزوده شدن دشت كوير و سواحل غربي خليج 

) درجه روز 2- 4درصد كشور شيب روند مثبت ( 29فارس 

باشند. در فصل تابستان روند گرمايشي سال را دارا مي در

كنيم به شديد را در ميانه بلوك لوت و كهنوج مشاهده مي

اطق به اي كه شيب روند مثبت نياز سرمايشي اين منگونه

باشد. از لحاظ شيب ) درجه روز در سال مي4- 6ميزان (

هاي خرداد تا  روند منفي نياز سرمايش مناطقي كه در ماه

ها به باشند شيب روند آنشهريور ماه داراي روند منفي مي

باشد كه بيانگر ) درجه روز در سال مي0-  - 2ميزان (

  تر شدن هوا در اين نقاط است. خنك

 

  
  فروردين

  
  ارديبهشت

  

  
  خرداد

  
  تير
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  مرداد

  
  شهريور

  سال) رحسب درجه روز در(بجمع ماهانه درجه روز سرمايش  شيب روند -3شماره  شكل

 05/0داري  سطح معني درجه در 25پايه دمايي  ماهه اول سال با 6در

  

  
  مهر

  
  آبان

  

  
  آذر

  
  دي
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  بهمن

  
  اسفند

  رجه روز سرمايش (برحسب درجه روز درسال) جمع ماهانه د شيب روند -4شماره  شكل

  05/0سطح معني داري  درجه در 25پايه دمايي  ماهه دوم سال با 6در
  

  

  

  

  

جمع ماهانه شيب روند  ) درصد مساحت2جدول (

روند  .دهدهاي سال نشان مي ماه در را درجه روز سرمايش

و به تبع آن شيب روند نياز سرمايش تنها در نيمه گرم سال 

شود. بيشترين مساحت مناطق وردين تا مهر) مشاهده مي(فر

درجه  2تا  0ها مثبت و به ميزان داراي روند شيب روند آن

شيب روند مثبت به ميزان  كميبيشينه  .روز در سال است

درصد  5 هاي تابستان در ) درجه روز در سال در ماه4- 6(

باشد كه حاكي از گرمتر شدن وسعت كشور نمايان مي

شيب هاي گرم سال است. بيشينه كمي  ق گرم در ماهمناط

) درجه - 2 - - 4هاي تابستان به ميزان ( روند منفي در ماه

اي از نقاط كوهستاني زاگرس مركزي و سال در پاره روز در

  البرز غربي گوياي خنكتر شدن اين نواحي است.

  

  درجه 18ايه دمايي پ با ماهانه درصد مساحت شيب روند درجه روز سرمايش - 3دول شماره ج

 -4-  - 6 -2 -  - 4 0-  - 2 0- 2 2- 4 4- 6 6-8 8-10 ماه روند

 0 0 9/1 1/98 0 0 0  0 فروردين

 0 0 7/3 9/70 4/23 1/2 0 0 ارديبهشت

 0 /.4 3/9 6/56 4/28 5/4 /.9 /.1 خرداد

 0 3/2 4/11 51 5/28 1/5 4/1 /.2 تير

 0 4/1 5/10 54 8/26 5/5 4/1 /.4 مرداد

 0 /.3 2/6 1/65 7/23 4 /.7 0 شهريور

 0 /.1 4/1 6/90 9/7 0 0 0 مهر

 0 0 /.3 7/99 0 0 0 0 آبان

 0 0 8/9 2/90 0 0 0 0 آذر

 0 0 0 0 0 0 0 0 دي

 0 0 0 0 0 0 0 0 بهمن

 0 0 0 0 0 0 0 0 اسفند
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  گيري نتيجه
هاي كه چاله توان بيان كردتوجه به اين واكاوي مي با

تابستان  و فصول بهار در سواحل جنوبي وها جلگه داخلي و

 اند كهميزان دما داشته اوايل پاييز روندي افزايشي در و

شده  اين مناطق نياز به سرمايش محيط در باعث افزايش

در نيمه  فصل تابستان سرمايش در نيازمنفي  روند است.

شمال سنندج  نيمه شرقي بيرجند، خرم آباد، غربي شهركرد،

تر شدن هوا را در اين نقاط  خنكتهران شرق  زنجان و و

ماههاي سال  بيشترين ميزان شيب روند دردهد. نويد مي

روند  سال است. درجه روز در 2 تا 0به ميزان  روند مثبت و

مثبت نياز سرمايش در نيمه اول سال در نوار جنوبي كشور 

هاي داخلي افزايش دماي مناطق گرم كشور را تاييد و چاله

 ره مكاني روند مثبت نياز سرمايش را شهريوركند. گستمي

  درصد وسعت كشور داراست. 60ماه با 

دماي مناطق گرم كشور روند افزايشي داشته كه افزايش  - 1

مصرف انرژي براي سرمايش و كاهش مصرف انرژي 

  براي گرمايش را سبب شده است.

اي ازنقاط ارتفاعي روند منفي نياز سرمايش در پاره - 2

دما را در نوار كوهستاني كشور  ترشدنذكرشده خنك

  دهد.نشان مي
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