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محمود احمدی* ،1عباسعلی داداشی رودباری ،2رضا ابراهیمی

-9استادیار گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2دانشجوي دکتري آب و هواشناسی شهري ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-0دانشجوي دکتري مخاطرات آب و هوایی ،گروه جغرافياي طبيعی ،دانشگاه یزد
پذیرش مقاله9014/99/0 :
تأیيد نهایی مقاله9015/93/91 :
چكیده
هدف از این مطالعه توسعه معادالت و ارزیابی دقت براي محاسبه درجه روز با استفاده از ميانگين دماي روزانه
هوا میباشد .در این پژوهش به این منظور درجه روز گرمایش ( )HDDو سرمایش ( )CDDاز برونداد پایگاه
داده اسفزاري با استفاده از دو مدل  ASHRAEو UKMOبا لحاظ نمودن آستانه انجمن استاندارد علوم آمریکا
( 91/0درجه سانتیگراد) محاسبه شد .رابطه نياز گرمایش و سرمایش ایران از روش وایازي غيرخطی چندگانه
گامبهگام با برازش معادالت کوبيک و کوادراتيک استفاده شد .نتایج نشان داد ،تابع کوادراتيک پيشبينیهاي
بسيار دقيق تري را نسبت تابع کوبيک براي نياز گرمایشی و سرمایشی با انحراف استاندارد ( 3/021 )SDو
 3/013ارائه مینماید .ميزان ضریب بتا (  ) و  Fبيانگر این است که بهجز مقدار ثابت در معادالت ( ، )boعامل
درجه حرارت ميانگين با توان سه درجه اهميت بيشتري نسبت به بقيه عوامل ورودي به مدلها براي نياز
گرمایشی دارد .همچنين براي نياز سرمایشی توان درجه یک ميانگين دماي هوا نسبت به سایر عوامل از اهميت
بيشتري برخوردار است .محاسبه ترکيب انحراف استاندارد ( ،)SDعرض جغرافيایی و ارتفاع نيز منجر به افزایش
دقت پيشبينی مدل ) ( R 2  .92گردید که مبين نقش تغييرات مکانی باالي این دو فراسنج و همسویی چند
جانبه عوامل محيطی است .تحليلهاي مکانی نياز گرمایشی و سرمایشی چند مشخصه بارز آب و هوایی را براي
این فراسنج در قلمرو ایران آشکار ساخته است-9 :النه گزینی آب و هوایی در قالب خرده نواحی آب و هوایی؛
-2وردش مکانی باالي نياز گرمایشی و سرمایشی با آرایش ناهمواريها و تغييرات شدید ارتفاعی.
واژههای كلیدی ،CDD ،HDD :مدل  ، ASHRAEمدل  ، UKMOایران.

* -نویسنده مسئول32921132612 :

Email: 44ahmadi@gmail.com
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مقدمه
اقدامات بهينهسازي در عرضه و تقاضاي انرژي را
بيش از پيش ضروي میسازد و نخستين گام در این
عرصه محاسبات دقيق براساس شرایط آب و هوایی
کشور است .چرا که در طی دوره نامبرده صادرات
انرژي کشور  6/2درصد کاهش داشته اما واردات،
ساالنه  5/1درصد افزایش داشته است (ترازنامه
انرژي ایران .)9014 ،ادامه این روند سبب وابستگی
کشور به واردات انرژي میشود .در سالهاي اخير
سياستهاي آب و هوایی در بخش انرژي بيشتر به
کاهش انتشار آالیندههاي ناشی از سامانههاي
انتشار محدود میگردید (ميدکسا و کالبيکن،
2393؛ ابينجر .)2399 ،بااینحال آگاهی از اقتباس
و آسيبپذیري بخش انرژي از آب و هوا و تغييرات
مکانی میتواند به درک درستی از مدیریت و
بهرهوري انرژي منتهی گردد (اسچيفر و همکاران،
 .)2392همانگونه که از دست دادن حرارت
ساختمان بهطور مستقيم متناسب با تفاوت بين هوا
در محيط داخلی و فضاي باز است .مصرف انرژي
یک ساختمان در یک دوره از زمان مربوط به
مجموع این اختالف درجه حرارت در این دوره
است .بر این اساس الزم است شناخت کافی از
تغييرات مکانی نياز گرمایش و سرمایش در کشور
داشته باشيم تا بهتر بتوان به مدیریت انرژي
پرداخت .تکنيکهاي محاسبه درجه روز وابسته به
دادههاي مکانی میباشد از جمله مطالعات صورت
گرفته میتوان به یونگر و مکرا ( ،)2331به مطالعه
ميزان تقاضاي گرمایش مورد نياز براي نواحی
شهري و روستایی در ایسلند پرداختند و رابطه ميان
تغييرات اقليمی و ميزان مصرف انرژي براي
گرمایش این کشور را به صورت معادالت چندگانه
ارائه دادند .بررسی تأثير گرمایش جهانی و اثرات آن
بر ميزان انرژي مصرفی براي گرمایش براي چندین
ناحيه سرد واقع در مرزهاي جنوبی چين براي

درجه حرارت روزانه یک فراسنج کليدي در کنترل
تهویه هواي ساختمانها (سرمایش و گرمایش)
است .درحالیکه دیگر پارامترهاي هواشناسی نقش
کمتري را به نسبت به دما دارند (انگل و همکاران،
9112؛ اورتيزبيوا و همکاران .)2392 ،تنظيم
شرایط دمایی محيط و استفاده منطقی از انرژي،
همراه با مدیریت بهينه مسائل زیستمحيطی
مرتبط با آن میتواند منجر به کاهش هزینههاي
جاري و استفادههاي حداکثري منافع جامعه منجر
شود (آشري2339 ،؛ ماتراکيس و بالفيرتيس،
2334؛ کریستون و همکاران .)2336 ،یکی از
مهمترین شاخصهاي آماري مرتبط با مدیریت
انرژي درجه روز است .درجه روز یکی از
شاخصهاي آب و هوایی مهم است که بيانگر شدت
و مدت دماي محيط است (مورنو و همکاران،
2394؛ گوف2395 ،؛ وي و همکاران .)2391 ،به
عبارتی اندازهگيري ميانگين دماي هوا با استفاده از
دماي آستانه را درجه روز گویند .این آستانههاي
دمایی انتخاب شده براي محاسبه درجه روز
سرمایش و گرمایش بستگی به اهداف ویژهاي دارد
که متناسب با نوع پژوهش و مکان مورد مطالعه
میتواند متغير باشد (کدي اغلو و سن.)2339 ،
مقایسه وضعيت انرژي ایران که بر اساس آخرین
ترازنامه انرژي ،توسط امور برق و انرژي کشور
منتشر گردید؛ نشان داده است که وضعيت انرژي
ایران در سال  9012با ارقام مشابه در سال 9014
با رشد ساليانه  4/9درصد از  9290/4ميليون بشکه
نفت خام در سال  9014به  9661/0ميليون بشکه
معادل نفت خام رسيده است .کل مصرف انرژي با
رشد ساالنه  0/6درصد از  100/1به 9930/0
ميليون بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است
(ترازنامه انرژي ایران .)9014 ،این افزایش چشمگير
در مصرف نهایی انرژي ،ضرورت تداوم و شتاب در

921

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،03تابستان  ،9016صفحات 921 ...................................... 943-921

طراحی ساختمان پژوهشی است که توسط چن و
همکاران ( )2331انجام شده است و به این نتيجه
رسيدند که با افزایش دما نياز سرمایشی ساختمان
افزایش مییابد .سملر و همکاران ( )2331به تجزیه
و تحليل تغييرات اقليمی بر روي تغييرات مصرف
انرژي براي گرمایش و سرمایش در ایرلند در طی
دوره آماري  43ساله پرداختند .نتایج به دست آمده
از این واکاويها بيانگر این است که در جنوب این
کشور در طی دوره آماري  9119-2333در مقایسه
با دوره  9169-9113تقاضاي انرژي براي گرمایش
تقریباً به ميزان ناچيزي روند کاهشی داشته است.
با وجود اینکه نياز گرمایش و سرمایش براي
مدیریت انرژي ارائه شده است اما تعداد
پژوهشهایی ،کمی مصرف انرژي را کانون توجه
خود قرار دادند .در این بين پاپاکوستاس و همکاران
( )2331به ارائه یک مدل جدید به منظور محاسبه
درجه ساعت براي مصرف انرژي مورد نياز گرمایش
و سرمایش با استفاده از دادههاي دماي  43ایستگاه
هواشناسی در سرتاسر یونان در طی دوره آماري
 9154-2334پرداختند و انرژي موردنياز در
بخشهاي مختلف کشور را تشریح کردند .زو و
همکاران ( )2331به بررسی تغييرات اقليمی بر
روي مصرف انرژي در هنگکنگ پرداختند و نتایج
بيانگر این امر بود که تغييرات مشخص و افزایشی
در ميزان مصرف انرژي الکتریسيته در نواحی
تجاري و خانگی این بندر مهم تجاري وجود دارد.
توسعه مدلهاي بومی درجه روز امروزه از مقبوليت
باالیی برخوردار است بهطوري که مورشد ()2392
در مطالعهاي به توسعه یک معادله براي محاسبه
درجه روز از دادههاي درجه حرارت روزانه از طریق
بررسی رابطه بين درجه روز و درجه حرارت
متوسط ساالنه از  5599نقطه در سراسر جهان ،با

استفاده از وایازي غيرخطی چندگانه پرداخت .نتایج
نشان داد که رابطه بسيار قوي بين درجه حرارت
ساالنه و درجه روز وجود دارد .یلدیز و همکاران
( )2390اشاره کرد که به بررسی توزیع فضایی
ميانگين درجه روز گرمایش و سرمایش ماهانه و
ساالنه مورد نياز براي صنایع در ترکيه پرداختند و
منابع عمده تخمين انرژي مورد نياز براي گرمایش
و سرمایش واحدهاي مسکونی ،صنعتی و تجاري
این کشور را مشخص کردند .روشهاي سنتی درجه
روز به لحاظ سادگی در محاسبات تاکنون از سوي
طيف وسيعی از پژوهشگران استفاده شده است و
تعداد کمی از پژوهشهاي انجام شده از مدلهاي
بهنگام درجه روز بهره بردند در یکی از شاخصترین
و بهروزترین این پژوهشها بورا و همکاران ()2395
به واکاوي ،درجه روزهاي گرمایش و درجه روزهاي
سرمایش براي شمالشرق هند با استفاده از معادالت
 UKMO0 ،ASHRAE2و Kehrig-Schoenau
پرداختند و مناطق گرمایشی و سرمایشی شمال-
شرق این کشور را تشریح کردند .مطالعات انجام
شده در کشور نيز بيشتر بر پایه مطالعات سنتی
درجه روز استوار است که به چند مورد از آنها
اشاره خواهد شد مسعودیان و همکاران ( )9013در
پژوهشی به واکاوي درجه روزهاي گرمایش و
سرمایش ایران با استفاده از دادههاي ميانگين دماي
روزانه ایران در دوره آماري  44ساله (-9014
 )9043پرداختند .نتایج پژوهش آنان سه قلمرو
گرمایشی و سرمایشی متفاوت را براي ایران آشکار
ساخت که عبارتاند از-9 :قلمرو کوهستانی-2 ،
قلمرو کوهپایهاي و -0قلمرو جلگهاي ،پست و
بيابانی .پهنهبندي مکانی-زمانی نياز گرمایش و
سرمایش فصلی و ساالنه ایران عنوان کار پژوهشی
مسعودیان و همکاران ( )9010است .نتایج پژوهش

2-American Society of Heating, Refrigerating,
)and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE

)3-United Kingdom Met Office (UKMO
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آنان نشان داد که بيشترین ميزان درجه روز
سرمایش با آستانه  99درجه در فصل تابستان
مربوط به سواحل دریاي عمان است؛ و بيشينه نياز
گرمایش با آستانه  94درجه در فصل زمستان و
متعلق به ناحيه شمالغرب و بلندهاي ایران است.
جمعبندي پيشينه حاضر نشان میدهد ،رقم
پيشرفتهاي حاصله در مطالعات درجه روز بسيار
ولی تاکنون در کشور از این توانمنديها استفاده
نشده است و تمامی مطالعات انجام شده مبتنی بر
یک محاسبه سنتی و ساده از درجه روز استوار
بودهاند .لذا این پژوهش ضمن ارزیابی نياز گرمایش
و سرمایش ایران با استفاده از برونداد پایگاه
اسفزاري دو هدف کلی را به شرح زیر دنبال
مینماید-9 :محاسبه درجه روز از طریق از معادالت
 UKMO ،ASHRAEو ایجاد رابطه بين ميانگين
دماي هوا و درجه روز سرمایش و گرمایش-2 .ارائه
یک مدل براي پيشبينی درجه روز گرمایش و
سرمایش از طریق ارتباط آن با ميانگين دماي
روزانه.

الف) دادههای مورداستفاده

جهت محاسبه رابطه بين ميانگين دماي روزانه و
درجه روزهاي گرمایش و سرمایش ساالنه از پایگاه
داده اسفزاري استفاده شد .ميانگين دماي روزانه در
پایگاه دادههاي اسفزاري آرایهاي است به ابعاد
 95112*1911که در آن سطرها بيانگر زمان و
ستونها برابر مکان میباشند؛ دقت این پایگاه در
برآورد نياز گرمایشی و سرمایشی کشور توسط
مسعودیان و همکاران ()b9010 ،9010 ،9013
مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج قابل قبولی را ارائه
داده است .این پایگاه دادهها شامل ميانگين روزانه
دما از سال  9043/9/9تا  9019 /92/21بر روي
یاختههایی به ابعاد  95*95کيلومتر بر سراسر
کشور است .بهاینترتيب زمان (روز) و ستونها
بيانگر مکان (یاختههاي  95*95کيلومتر) هستند
(شکل  .)9پایگاه داده اسفزاري توسط مسعودیان
( )9014در دانشگاه اصفهان ایجاد شد این پایگاه از
دادههاي روزانه  9401ایستگاه همدید و آب و
هواشناسی طی بازه زمانی  9169/39/39تا
 2334/92/09فراهم شده است (شکل  9الف).
درونیابی این پایگاه با استفاده از روش زمين آماري
کریجينگ بر روي یاختهاي به ابعاد  95×95کيلومتر
براي ایران اعمال گردید .درجه روز سرمایش و
گرمایش ساالنه نيز از طریق ميانگين دماي روزانه
و با آستانههاي دمایی  91درجه براي هریک از
یاختهها محاسبه و درنهایت آرایهاي به ابعاد
 44*1911به دست میآید که سطرها بيانگر سال
و ستونها بيانگر مکان میباشند .هدف نهایی به
دست آوردن رابطهاي بين ميانگين دماي روزانه و
درجه روز گرمایش و سرمایش ساالنه میباشد.

مواد و روشها
در این پژوهش رابطه درجه روز گرمایش و
سرمایش در قلمرو ایران با دماي هوا مورد ارزیابی
قرار گرفته است .شرایط جغرافيایی ایران مبتنی بر
عرض جغرافيایی در نيمکره شمالی به دليل
جابجایی کمربندهاي گرمایی در طول سال از
تغييرات زاویه تابش خورشيد و در نتيجه تغيير
ترازمندي تابش خالص پيروي میکند لذا تاثير
ارتفاع نسبت به عرض جغرافيایی در پهنه سرزمين
اهميت بيشتري در زمينه انرژي کسب شده در
سطح زمين دارد (مسعودیان .)9013 ،لذا روش
پژوهش در این تحقيق به شرح ذیل دنبال گردید:
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شکل  :9موقعيت مکانی ایستگاهها و یاختههاي مورد استفاده در پژوهش؛ الف)ایستگاههاي همدید و اقليمشناسی مورد
استفاده در پایگاه اسفزاري ،ب)یاختههاي  95×95کيلومتري پایگاه اسفزاري (مسعودیان و همکاران)9013 ،
ب) آستانه دمایی محاسبه نیاز

سرمایش(4

رابطه )9
𝐻𝐷𝐷d = (𝑇𝑏− 𝑇𝑑 )+

 ) CDDو گرمایش ( )5 HDD

جهت محاسبه درجه روزهاي گرمایش و سرمایش
از آستانههاي دمایی متفاوتی بسته به اهداف و
ویژگیهاي اقليمی منطقه استفاده میشود .لذا در
این پژوهش براي محاسبه درجه روز گرمایش از
آستانههاي دمایی  91/0درجه سانتیگراد مبتنی بر
تعریف انجمن استاندارد آمریکا (انجمن استاندارد
علوم ایاالت متحده آمریکا2331 ،؛ روشن و گرب،
 )2392استفاده شد.

رابطه )2
𝐶𝐷𝐷d = (𝑇𝑑− 𝑇𝑏 )+
در این روابط 𝑏𝑇 آستانه دمایی در هواي آزاد است
و عالمت  +بدان معنی است که تنها تفاوت بين
اعداد مثبت در نظر گرفته می شود Td .دماي روزانه
است که از طریق جمع حداکثر و حداقل دماي
روزانه به دست میآید Tmax)،و :)Tmin
ج )2-مدل UKMO
مدل  UKMOبا استفاده از دماي روزانه حداقل و
حداکثر به محاسبه نياز گرمایش و سرمایشی
میپردازد .در این مدل چهار سناریو مختلف براي
درجه حرارت پایه و تغييرات درجه حرارت روزانه
مورد ارزیابی قرار میگيرد .با توجه به این چهار
سناریو ،درجه روزانه گرمایش( )HDDdو سرمایش
( )CDDdمحاسبه میشود (موسسه خدمات

ج) محاسبه درجه روز سرمایش(  ) CDDو
گرمایش ( ) HDD

براي محاسبه درجه روز از دو مدل  ASHRAEو
 UKMOاستفاده شده است که شرح آن در ادامه
آمده است.
ج )9-مدل ASHRAE
در این مدل درجه روز از تفاوت بين ميانگين درجه
حرارت روزانه و آستانه دمایی موردنظر به دست
میآید .محاسبه درجه روز گرمایش روزانهHDDd ،
و درجه روز سرمایش روزانه CDDd ،از روابط  9و
 2استفاده شده است.

)5-Heating Dgree day (HDD

)4-Cooling Dgree day (CDD
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مهندسين خبره ساختمان بریتانيا .)2336 ،6روابط
 0و .4
رابطه )0
; 𝑏𝑇 ≤ 𝑥𝑎𝑚𝑇 𝑇𝑏− 0.5(𝑇𝑚𝑎𝑥+ 𝑇𝑚𝑖𝑛 ),
;) 𝑛𝑖𝑚𝑇0.5(𝑇𝑏− 𝑇𝑚𝑖𝑛 ) − 0.25(𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝑇𝑏 ), 𝑇𝑚𝑖𝑛 < 𝑇𝑏; 𝑎𝑛𝑑(𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝑇𝑏 )<(𝑇𝑏−
= 𝐻𝐷𝐷d
;) 𝑛𝑖𝑚𝑇0.25(𝑇𝑏− 𝑇𝑚𝑖𝑛 ), 𝑇𝑚𝑎𝑥 > 𝑇𝑏; 𝑎𝑛𝑑(𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑏 )>(𝑇𝑏−
{ 0, 𝑇𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑇𝑏 .

رابطه )4
; 𝑏𝑇 ≥ 𝑛𝑖𝑚𝑇 0.5(𝑇𝑚𝑎𝑥+ 𝑇𝑚𝑖𝑛 ) − 𝑇𝑏 ,
;) 𝑛𝑖𝑚𝑇0.5(𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝑇𝑏 ) − 0.25(𝑇𝑏− 𝑇𝑚𝑖𝑛 ), 𝑇𝑚𝑎𝑥 > 𝑇𝑏; 𝑎𝑛𝑑(𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑏 )>(𝑇𝑏−
= 𝐶𝐷𝐷d
;) 𝑛𝑖𝑚𝑇0.25(𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝑇𝑏 ), 𝑇𝑚𝑖𝑛 < 𝑇𝑏; 𝑎𝑛𝑑(𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝑇𝑏 )<(𝑇𝑏−
{ 0, 𝑇𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑇𝑏 .

آماري میباشند را میدهد (مورشد .)2392 ،در این
مطالعه ،مدلهاي جداگانه با استفاده از درجه روز
گرمایش ساالنه )HDD( ،و درجه روز سرمایش
ساالنه ( )CDDبهعنوان متغيرهاي وابسته ساخته
شده است .درجه حرارت متوسط ساالنه (،)T
انحراف استاندارد از ميانگين درجه حرارت ماهانه
آن (◦ ،)sdارتفاع ( Eمتر) و عرض جغرافيایی از
محل بهعنوان متغيرهاي مستقل انتخاب شدهاند.

ضرایب  3/5و  3/25در این معادالت مبتنی بر اصل
آزمون و خطا تعيين میشوند .دقت محاسبات با
استفاده از این ضرایب مشخص ،از محلی به محل
دیگر متفاوت است و هرکدام ارزشهاي محلی
خاص خود را دارند .بررسی اثر ضریب دقت این
معادالت توسط موسسه خدمات مهندسين خبره
ساختمان بریتانيا ( )2336انجام شده است و به ورا
و همکاران ( )2395نيز آن را تأیيد نمودهاند.
د) وایازی

وایازي چندگانه براي ساخت مدلهاي پيشبينی
جهت بررسی رابطه بين درجه روز ساالنه و
پارامترهاي آب و هوا استفاده شده است .این
پژوهش از روش گام به گام که یک روش محبوب و
بسيار مؤثر براي ساخت مدلهاي وایازي است
(انجمن استاندارد علوم ایاالت متحده آمریکا،
 )2331استفاده شد .با توجه به معادالت دراپر و
اسميت ( )2394وایازي گامبهگام یکی از بهترین
روشها براي انتخاب متغير است .تفاوت بين روش
گامبهگام و روش انتخاب روبه جلو این است که
روش گامبهگام نيز اجازه حذف متغيرهایی که غير

بحث و نتایج
نتایج وایازي گامبهگام براي درجه روز گرمایش
( )HDD18.3در جدول  9و  2آمده است .چهار مدل
آماري و شاخصهاي آماري مانند ضریب تبيين،
درجه آزادي و درجه معنیداري آنها در جدول 9
خالصه شده است .از ضریب تبيين  R2براي تفسير
نتایج استفاده شد .با توجه به بتاي  -3/150و
ضریب تبيين  ،3/131توان سوم دماي ميانگين
( )₸3یک شاخص پيشبينی کننده مهم در این
مدلها میباشد .با افزودن  ₸4به مدل  2و مدل ،0

6-The Chartered Institution of Building Services
)Engineers (CIBSE
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واردکردن توان دوم درجه حرارت ميانگين ميزان
افزایش  Fاندک است و خطاي استاندارد تا 96/336
کاهش یافته ولی ميزان ضریب تبيين  3/11است
بنابراین تفاوتی نسبت به مدل  0نشان نمیدهد.
ميزان ضریب بتا ( )βو  Fدر جدول  9و  2بيانگر
این است که بهجز مقدار ثابت در معادالت (،)bo
عامل درجه حرارت ميانگين با توان سه درجه
اهميت بيشتري نسبت به بقيه عوامل ورودي به
مدلها را دارد.

ميزان ضریب تبيين به ترتيب  3/394و 3/391
افزایش مییابد و در مدل بعدي ميزان تغيير ضریب
تبيين  3/330است .نمودار پراکنش  HDDبا
استفاده از منحنیهاي کوبيک و کوادراتيک برازش
داده شده است لذا به دليل حجم باالي نمودارها،
شباهت شکلشناسی نمودارها و دقت باالتر معادله
کوادراتيک تنها نتایج این معادله در ادامه ارائه شده
است .همانطور که گفته شد این دو نمودار شباهت
باالیی دارند بهجز در نقاط انتهاي نمودار که شامل
دماهاي حداقل میشود با توجه به اینکه با

جدول  :9وایازي گامبهگام برايHDD18

جدول  :2ضرایب وایازي برايHDD18
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r^2=0.9256435 DF Adj r^2=0.92559172 FitStdErr=18.725954 Fstat=22351.682
a=10.958754 b=80.63029 c=-7.8153751
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شکل  :2رابطه بين ميانگين دماي ساالنه و درجه روز گرمایش با آستانه دمایی  91درجه در قلمرو ایران (معادله
کوادراتيک)

و تفتان یک نمونه بارز از النهگزینی اقليمی نياز
گرمایشی هستند .هر دو منطقه در ناحيه گرم
جنوب کشور قرار دارند ولی به دليل سازوکار
ارتفاعیشان نقش اقليم سرد را در دل یک ناحيه
گرم اقليمی بازي میکنند .آنچه از رابطه بين
ميانگين دماي ساالنه و درجه روز گرمایش با
استفاده از معادله کوادراتيک بهدست آمده است را
میتوان براي نياز گرمایشی ایران به این شکل بازگو
کرد-9 :سامانههاي همدید بزرگ مقياس الگوي
زمانی نياز گرمایشی را در کشور کنترل میکنند،
-2اثر رطوبتی دریا موجب شده تا سواحل و
پسکرانههاي جنوب و شمال کشور شرایط متعادل
دمایی داشته باشند (مسعودیان-0 ،)9013 ،
آشکارسازي وردش مکانی باالي نياز گرمایشی با
آرایش ناهمواري و تغييرات شدید ارتفاعی .شکل 0
نشان داده است که با افزایش عرض جغرافيایی نياز
سرمایی ایران کاهش یافته و بر عکس نياز گرمایشی
کشور افزایش مییابد.

نياز گرمایشی با ارتفاع و عرض جغرافيایی در ایران
عجين شده است .نمود این امر را میتوان در نواحی
مرتفع و کوهستانی نسبت به نقاط پست و ساحلی
مشاهده کرد که نياز گرمایشی بيشتري را دارا
میباشد .بامه آذربایجان ،بلنديهاي زاگرس ،البرز و
خراسان ،بيشينه نياز گرمایشی را به خود اختصاص
دادهاند که در سمت چپ شکل  2نشان داده شد.
پراکنش باالي نمودار گویاي تغييرات مکانی باالي
نياز گرمایشی مناطق نامبرده است .این در حالی
است که جنوب ایران از کرانههاي عمان تا
خليجفارس فاقد نياز گرمایشی است .همانطور که
با معادله کوادراتيک نشان داده شد از  95درجه
سانتیگراد یاختههاي موجود در نمودار ميل به
تمرکز پيدا میکنند .البته یک استثنا در این بين
وجود دارد زمانی که در راستاي محور  xحرکت
کنيم (دماي ساالنه به درجه سانتیگراد) بهیک باره
شاهد یک پراش در  22تا  24درجه سانتیگراد
هستيم که سندي آشکار بر النه گزینی اقليمی در
قلمرو ایرانزمين است (شکل  .)0بلنديهاي کرمان
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شکل  :0درجه روز گرمایش با آستانه دمایی  91درجه سانتیگراد در قلمرو ایران

ارائه گردید .برخالف  HDDدر نقاط انتهاي نمودار
که شامل دماهاي حداکثر میشود .با توجه به
جدول مقدار  Rو  R2در مدلهاي  9تا  4بهصورت
تدریجی افزایش مییابند .درحالیکه ميزان
 Sig=0/00است ولی در مدل  4با وارد شدن sm1
(انحراف استاندارد ميانگين دماي ماهانه) ميزان R2
تغيير نمییابد و تغييرات خطاي استاندارد برابر با
 3/330میباشد که نشاندهنده این است که نباید
این پارامتر در تخمين درجه روز سرمایش مورد
توجه قرار گيرد .ضرایب وایازي براي  CCDدر
جدول  4نمایش داده شده است ،در مدل  9و 2
ضریب استاندارد شده (بتا) براي ₸ بين -3/531
 3/156است که از بين متغيرهاي مستقل بيشترین
مقدار را داراست ولی در مدل  0و  4بين - -2/41
 -2/50میباشد.

درجه روز سرمایش  :CCD18تفاوت مدلهاي
مختلف وایازي گامبهگام براي درجه روز سرمایش
در جداول  0و  4آورده شد .تفاوت کليدي در CDD
نسبت به  HDDاین است که در مدلهاي ارائه شده
براي پيشبينی  ،CDDتوان درجه یک ميانگين
دماي ماهانه ولی در مدلهاي ارائه شده براي پيش-
بينی  HDDتوان سوم ميانگين دماي ماهانه ()T3
نقش مهمتري را ایفا میکند .چرا که نياز سرمایشی
معموال در ارتفاعات و عرضهاي جغرافيایی باال به
وقوع می پيوندد و دما داراي نظم مکانی خاصی
میباشد .اما بيشينه نياز گرمایشی ایران در عرض
جغرافيایی پایين ،مناطق داخلی و ساحلی کشور
حادث میشود و پيچيدگی خاصی بر این پارامتر
آب و هوایی حاکم است .نمودار پراکنش  CDDنيز
همانند  HDDبرازش داده شد و مطابق با آنچه شرح
آن براي  HDDآمده است نتایج معادله کوادراتيک

7-Standard Deviation of monthly mean
(temperature (°C
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جدول  :0وایازي گامبهگام براي CDD18

جدول  :4ضرایب وایازي براي CDD18
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r^2=0.92732084 DF Adj r^2=0.92727024 FitStdErr=17.438865 Fstat=22908.97
a=244.1968 b=-44.495142 c=2.5292322
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شکل  :4محاسبه رابطه بين ميانگين دماي ساالنه و درجه روز سرمایش با آستانه دمایی  91درجه در قلمرو ایران
(معادله کوادراتيک)

به دليل اثر تعدیلکننده دریا و عرض جغرافيایی باال
با نواحی مرتفع ایران در یک الگوي سرمایشی
قرارگرفته است .کمتر بودن نياز سرمایشی چاله
داخلی کشور نسبت به سواحل جنوبی به چند دليل
است-9 :موقعيت بادپناهی چالههاي داخلی-2 ،
عرض باالتر نسبت به مناطق جنوبی-0 ،رطوبت
نسبی کمتر.

نياز سرمایشی کشور نيز همچون نياز گرمایشی
ارتباط تنگاتنگی با ارتفاع و عرض جغرافيایی دارد.
بهطوريکه نواحی مرتفع و کوهستانی کمينه نياز
سرمایشی و مناطق پست و ساحلی بيشينه نياز
سرمایشی را به خود اختصاص دادهاند .تغييرات
ارتفاع در غرب ،شمالشرق ،شمال و نواحی داخلی
ایران مهمترین عامل تغييرات سریع نياز سرمایشی
کشور میباشد .نياز سرمایشی سواحل شمالی ایران

شکل  :5درجه روز سرمایش با آستانه دمایی  91درجه سانتیگراد در قلمرو ایران
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(  ) CDDنسبت به (  ) HDDاین است که در
مدلهاي ارائه شده براي پيشبينی  ،CDDتوان
درجهیک ميانگين دماي ماهانه ولی در مدلهاي
ارائه شده براي پيشبينی  HDDتوان سوم ميانگين
دماي ماهانه ( )T3نقش مهمتري را ایفا میکند.
تحليلهاي مکانی نياز گرمایش و سرمایش کشور
مبتنی بر تابع کوادراتيک نشان داده است که نياز
گرمایشی و سرمایشی کشور با ارتفاع و عرض
جغرافيایی عجين شده است .از سوي دیگر النه-
گزینی بارزترین ویژگی آب و هوایی نياز گرمایشی
و سرمایشی کشور است که در قالب خرده نواحی
آب و هوایی نمود یافتهاند .همچنين وردش مکانی
باالي نياز گرمایشی و سرمایشی با آرایش ناهمواري
و تغييرات شدید ارتفاعی دیگر مشخصه بارزي بود
که در پژوهش حاضر آشکار گردید .هرچند که
پژوهش پيش رو براي اولين بار به بسط و توسعه
یک مدل آب و هوایی نياز گرمایشی و سرمایشی
کشور با استفاده از یک آستانه و مدل جدید
پرداخته است اما نتایج ارائه شده با مطالعات
مسعودیان و همکاران ( 9013و  )9010و روشن و
گرب ( )2392همخوانی دارد .نتایج این پژوهش
میتواند کمک شایان توجهی بر مدیریت مصرف
انرژي کشور داشته باشد چرا که ضمن ارائه یک
مدل هوشمند ،شدت و تأثيرات درجه حرارت نيز
ارزیابی گردید .همچنين پيشنهاد میشود در
مطالعات آتی نياز گرمایشی و سرمایشی کشور از
معادالت  UKMO ،ASHRAEو -Schoenau
 Kehrigاستفاده شود تا ضمن بهرهوري از دانش
روز گامی مؤثر در توسعه کشور برداشت.
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