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 روزهاي نياز به گرمايش و سرمايش منطقه آذربايجان –پهنه بندي درجه 

سيستم اطالعات جغرافياييمحيط در

 استاديار گروه جغرافياي دانشگاه زنجان–∗عبداله فرجي

گاه تبريز دانشيار گروه جغرافياي طبيعي دانش–مجيد زاهدي 

 دانشيار گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز–علي اكبر رسولي 

26/2/1386  تاييد نهايي  16/12/1385پذيرش مقاله 

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

يكي از مباحث مهم در مطالعات اقليمي به ويژه ساختمان و محيط مسكوني، معمارهاي همساز با اقليم و يكي از مباحث مهم در مطالعات اقليمي به ويژه ساختمان و محيط مسكوني، معمارهاي همساز با اقليم و يكي از مباحث مهم در مطالعات اقليمي به ويژه ساختمان و محيط مسكوني، معمارهاي همساز با اقليم و يكي از مباحث مهم در مطالعات اقليمي به ويژه ساختمان و محيط مسكوني، معمارهاي همساز با اقليم و 

ها در فصل سرد و سرد كردن در دوره هاي گرم سال براي ها در فصل سرد و سرد كردن در دوره هاي گرم سال براي ها در فصل سرد و سرد كردن در دوره هاي گرم سال براي ها در فصل سرد و سرد كردن در دوره هاي گرم سال براي مسئله گرم كردن آنمسئله گرم كردن آنمسئله گرم كردن آنمسئله گرم كردن آن،،،،برنامه ريزي هاي مصرف انرژيبرنامه ريزي هاي مصرف انرژيبرنامه ريزي هاي مصرف انرژيبرنامه ريزي هاي مصرف انرژي

 روزهاي سرمايش و  روزهاي سرمايش و  روزهاي سرمايش و  روزهاي سرمايش و – روزه به درجه  روزه به درجه  روزه به درجه  روزه به درجه Nمقدار نياز در يك دوره معين مقدار نياز در يك دوره معين مقدار نياز در يك دوره معين مقدار نياز در يك دوره معين رسيدن به حدود آسايش گرمايي انسان است،رسيدن به حدود آسايش گرمايي انسان است،رسيدن به حدود آسايش گرمايي انسان است،رسيدن به حدود آسايش گرمايي انسان است،

 -Ө1((((وCDD = = = =∑))))T-Ө2 ((((به اين گونهبه اين گونهبه اين گونهبه اين گونه روابط كلي  روابط كلي  روابط كلي  روابط كلي آن هاآن هاآن هاآن هاموسوم اند و براي محاسبه موسوم اند و براي محاسبه موسوم اند و براي محاسبه موسوم اند و براي محاسبه HDDووووCDDگرمايش كه بهگرمايش كه بهگرمايش كه بهگرمايش كه به

T((((∑ =  =  =  = HDD،كه در آنكه در آنكه در آنكه در آنTميانگين روزانه دما وميانگين روزانه دما وميانگين روزانه دما وميانگين روزانه دما وӨ1 ووووӨ2 منطقه منطقه منطقه منطقه .... گراد مي باشند گراد مي باشند گراد مي باشند گراد مي باشندآستانه هاي دمايي به سانتيآستانه هاي دمايي به سانتيآستانه هاي دمايي به سانتيآستانه هاي دمايي به سانتي

ب و هوايي جزو مناطق ب و هوايي جزو مناطق ب و هوايي جزو مناطق ب و هوايي جزو مناطق  آ آ آ آ كشور واقع گرديده و از نظر توپوگرافي كوهستاني و از نظر كشور واقع گرديده و از نظر توپوگرافي كوهستاني و از نظر كشور واقع گرديده و از نظر توپوگرافي كوهستاني و از نظر كشور واقع گرديده و از نظر توپوگرافي كوهستاني و از نظرشمال غربشمال غربشمال غربشمال غربآذربايجان در آذربايجان در آذربايجان در آذربايجان در 

با با با با . . . . نفر در منطقه مذكور زندگي مي كنندنفر در منطقه مذكور زندگي مي كنندنفر در منطقه مذكور زندگي مي كنندنفر در منطقه مذكور زندگي مي كنند7777////357357357357////456456456456لغ برلغ برلغ برلغ بر با با با با1381138113811381براساس آمار سال براساس آمار سال براساس آمار سال براساس آمار سال . . . . سردسير ايران محسوب مي شودسردسير ايران محسوب مي شودسردسير ايران محسوب مي شودسردسير ايران محسوب مي شود

نياز به مقادير زيادي انرژي و سوخت جهت نياز به مقادير زيادي انرژي و سوخت جهت نياز به مقادير زيادي انرژي و سوخت جهت نياز به مقادير زيادي انرژي و سوخت جهت توجه به شرايط جغرافيايي و آب و هوايي ويژه و جمعيت ساكن ساالنه توجه به شرايط جغرافيايي و آب و هوايي ويژه و جمعيت ساكن ساالنه توجه به شرايط جغرافيايي و آب و هوايي ويژه و جمعيت ساكن ساالنه توجه به شرايط جغرافيايي و آب و هوايي ويژه و جمعيت ساكن ساالنه 

 روزهاي نياز به گرمايش و سرمايش  روزهاي نياز به گرمايش و سرمايش  روزهاي نياز به گرمايش و سرمايش  روزهاي نياز به گرمايش و سرمايش ----در اين مقاله درجهدر اين مقاله درجهدر اين مقاله درجهدر اين مقاله درجه....گرم كردن محيط مسكوني در منطقه مورد مطالعه وجود داردگرم كردن محيط مسكوني در منطقه مورد مطالعه وجود داردگرم كردن محيط مسكوني در منطقه مورد مطالعه وجود داردگرم كردن محيط مسكوني در منطقه مورد مطالعه وجود دارد

و با استفاده و با استفاده و با استفاده و با استفاده  GISهاي منطقه مورد مطالعه محاسبه سپس اقدام به پردازش داده ها در محيطهاي منطقه مورد مطالعه محاسبه سپس اقدام به پردازش داده ها در محيطهاي منطقه مورد مطالعه محاسبه سپس اقدام به پردازش داده ها در محيطهاي منطقه مورد مطالعه محاسبه سپس اقدام به پردازش داده ها در محيطاهانه و ساالنه براي ايستگاهاهانه و ساالنه براي ايستگاهاهانه و ساالنه براي ايستگاهاهانه و ساالنه براي ايستگاهمممم

صورت صورت صورت صورت ه ه ه ه  روزهاي نياز گرمايش و سرمايش ب روزهاي نياز گرمايش و سرمايش ب روزهاي نياز گرمايش و سرمايش ب روزهاي نياز گرمايش و سرمايش ب----، نقشه هاي پهنه بندي ساالنه و ماهانه درجه، نقشه هاي پهنه بندي ساالنه و ماهانه درجه، نقشه هاي پهنه بندي ساالنه و ماهانه درجه، نقشه هاي پهنه بندي ساالنه و ماهانه درجهView----Arcاز نرم افزاراز نرم افزاراز نرم افزاراز نرم افزار

.انداندانداندرقومي و رنگي مدل سازي و ترسيم شدهرقومي و رنگي مدل سازي و ترسيم شدهرقومي و رنگي مدل سازي و ترسيم شدهرقومي و رنگي مدل سازي و ترسيم شده

سيستم اطالعات جغرافياييروز، گرمايش و سرمايش، پهنه بندي، آذربايجان،-درجه : يييي كليد كليد كليد كليده هايه هايه هايه هايواژواژواژواژ

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

به مروزه خود ا است كه 1يكي از مباحث مهم در آب و هوا شناسي كاربردي، زيست اقليم شناسي يا بيوكليماتولوژي

كتاب ها و مقاالت متعددي در اين مستقل در آب و هواشناسي مطرح بوده و انديشمندان مختلف  اي  شاخهصورت

 در واقع وضعيت آب و هوا در رابطه با موجودات زنده و بويژه 1بيوكليما. هايي را ابداع نموده اندزمينه تأليف و روش

مسائل حائز اهميت در مطالعات زيست اقليم شناسي، بحث آسايش انسان در از . انسان را مورد بررسي قرار مي دهد

09127434306E-mail: faraji.a87@gmail.com:نويسنده مسئول ∗
1 Bioclimatology
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 بزرگتري در اقليم اين موارد قسمتي از مبحث. ي داخل ساختمان با توجه به پارامترهاي اقليمي است آزاد و فضافضاي

.مي باشدهاي همساز با اقليمشناسي كاربردي تحت عنوان اقليم و محيط هاي مسكوني يا معماري

عات پايه و اصلي در  بعنوان اطال2 و سرمايش1 روزهاي نياز به گرمايش-برآورد و محاسبه مقادير ميانگين درجه

برآورد مقدار انرژي مورد نياز جهت گرم كردن ساختمان در فصل سرد و يا سرد كردن آن در فصل گرم سال و در 

رمايش، تابع عوامل مختلفي از جمله س روزهاي گرمايش و -مقادير درجه. نتيجه برنامه ريزان مصرف انرژي است

براساس . ي باشدمن...) طول و عرض جغرافيايي، ارتفاع و(عوامل جغرافياييو ...) ، ابرناكي ودما، تابش(عناصر اقليمي

 روز كاهش - درجه580مطالعات انجام شده در ايران، نياز به سرمايش در فصل گرم سال به ازاء هر كيلومتر ارتفاع 

افيايي بسيار مهم و عرض جغر روز، ولي اثر- درجه17مي يابد، اثر طول جغرافيايي ناچيز و از غرب به شرق در حدود 

مقدار نياز به گرمايش به  روز به ازاء هر درجه عرض جغرافيايي به سمت شمال كاهش مي يابد، و - درجه148حدود 

- درجه165 روز افزايش يافته و به ازاء هر درجه افزايش عرض جغرافيايي - درجه971ازاء هر كيلومتر افزايش ارتفاع

).1378خليلي (روز زياد مي شود

 كشور واقع شده و از نظر توپوگرافي شمال غرب، در )شامل آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل(طقه آذربايجانمن

 زياد ساكن در با توجه به جمعيت نسبتاً. كوهستاني و از نظر آب و هوايي جزو مناطق سردسير ايران محسوب مي شود

مقدار زيادي از انرژي در فصل سرد سال در اين منطقه و ويژگي هاي توپوكليمايي، )  ميليون نفر8بالغ بر (اين منطقه

 روزهاي نياز به گرمايش و -به همين دليل الزم است كه مطالعه دقيقي جهت محاسبه ميانگين درجه. مصرف مي شود

.اين پژوهش در واقع به منظور برآورده كردن همين نياز صورت گرفته است. سرمايش در منطقه آذربايجان انجام شود

ينة پژوهشينة پژوهشينة پژوهشينة پژوهشپيشپيشپيشپيش

3هيپوكرات(نقش عناصر اقليمي در زندگي موجودات زنده از جمله انسان پي برده استانسان از گذشته هاي دور به 

از اولين پژوهش ها در زمينه . ، اما مطالعات علمي و تجربي بيشتر مربوط به آغاز قرن بيستم مي باشد)در يونان باستان

هاي  اشاره كرد، پس از آنان دانشمندان متعددي روش5 و كوپن4رتنبيوكليماتولوژي مي توان به كارهاي دما

، 8، ايوانف7، ستيزر6ارزشمندي در مباحث زيست اقليمي ارائه دادند كه مي توان از اقليم شناساني مانند، سليانينوف

سيل هاي زراعي با  نام برد، ولي اغلب طبقه بندي هاي نامبردگان از نظر پوشش گياهي و پتان1، و بيلي10، آمبرژه9ميلر

1 Heating degree-day
2 Cooling degree-days
3 Hipokrate
4 Demartonne
5 Koppen
6 syelyaninov
7 setze
8 Ivanv
9 Miller
10 Emberger
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 آب و  عناصردر هيچ كدام از روش هاي دانشمندان فوق الذكر اشاره اي به تأثير. استناد به داده هاي جوي بوده است

.هوايي بر انسان و محيط هاي مسكوني نشده است

ارائه دادند  هايي را وهشگران ديگري در مورد تأثير عناصر اقليمي بر آسايش يا عدم آسايش انسان روشژبعدها پ

6، تيرجينگ)1963(5، گيووني)1962(4، موندر)1957(3، تام)1945(2ه كارهاي سايپلبكه مي توان در اين زمينه 

توضيح . اشاره كرد) 1994(11و بايكر) 1990(10، گريفتيس)1973(9، اولگي)1973(8، گفني)1970(7توني، ا)1966(

). با اقتباس1384 و اسميت1378خليلي(دكتب مربوط موجود مي باشهاي نامبردگان درروش

، )1332( نخستين پژوهش هاي انجام شده در موضوع زيست اقليمي مي توان به كارهاي گنجي ازدر ايران،

، كه هر كدام با استفاده از روش هاي كوپن، دمارتن و آمبرژه اقدام به )1356(و نيشابوري) 1344(، عدل)1344(ثابتي

. ايران از نظر پوشش گياهي كرده و نقشه هايي با مقياس خيلي كوچك ترسيم نمودندپهنه بندي زيست اقليمي 

، )1356(اقليم و آسايش انسان و محيط هاي مسكوني در ايران بيشتر مربوط به كارهاي رياضيتحقيقات راجع به 

رشتة جغرافيا در و پايان نامه هاي مقطع تحصيالت تكميلي ) 1383و1378(، خليلي)1372(، كسمايي)1367(رازجويان

. بهترين فعاليت ها در اين خصوص مربوط به كارهاي كسمايي و خليلي است. دانشگاههاي تهران و تبريز مي باشند

، نقشه پهنه بندي اقليمي ايران را در ارتباط با مسكن و محيط هاي مسكوني براي سراسر ايران با روش )1372(كسمايي

 روزهاي گرمايش و سرمايش در -سه بعدي درجه، تحليل )1383 و 1378(گيووني محاسبه و ترسيم نمود خليلي

در . گسترة ايران را مورد بررسي قرار داده و نقشه هاي نياز ساالنه گرمايش و سرمايش ايران را ترسيم نموده است

GISك روزهاي نياز به سرمايش و گرمايش در ايران صورت گرفته از تكني-بررسي هايي كه تاكنون در زمينه درجه

 روزهاي نياز به گرمايش و -كمتر استفاده گرديده و اين پژوهش شايد براي اولين بار است كه به پهنه بندي درجه

.پرداخته استGISسرمايش منطقة آذربايجان در محيط

منطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعه

 كشور شمال غربر د)  درصد مساحت كشور12/6حدود( كيلومتر مربع100923تي بالغ بر منطقه مورد مطالعه با وسع

.مي باشد و غربي و اردبيل هايي از استان هاي آذربايجان شرقيواقع شده و شامل مساحت

1. Bailer
2. Siple
3. Thom
4. Maunder
5. Givoni
6. Terjung
7. Eyton
8. Gaffney
9. Olgyay
10. Griffiths
11. Bayker
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 شرقي قرار گرفته 49 تا 5943 شمالي و طول هاي جغرافيايي 4839 تا3636اين منطقه در بين عرض هايي جغرافيايي

و دشت هاي مرتفع ميانكوهي با ارتفاع ) شت مغاند( متر500وجود دشت هاي كم ارتفاعي، با ارتفاع كمتر از . است

4000هاي بلندي چون سهند و سبالن با ارتفاع حدود و از طرف ديگر كوه) دشت تبريز و ميانداب( متر1200بيش از 

در مجموع در اين منطقه ارتفاعات با بلندي . متر، در تنوع اقليمي و چگونگي عناصر آب و هوايي نقش بسزايي دارند

 درصد 52 متر حدود 1500-2500 درصد، بين 5 متر حدود 2500-3500 درصد، بين1/0 متر، حدود3500بيش از

درصد، را به خود اختصاص داده و ارتفاع متوسط 10متر حدود 500درصد، و كمتر از 35 متر، حدود 500-1500بين

.) منطقه1: 250000مĤخذ نقشه هاي توپوگرافي ( متر برآورد گرديده است2000منطقه در حدود 

داده ها و روش هاداده ها و روش هاداده ها و روش هاداده ها و روش ها

 روزهاي نياز به گرمايش و سرمايش در منطقه آذربايجان و پهنه بندي -در اين پژوهش هدف محاسبه و برآورد درجه

كه پيش از اين عنوان شد، منطقه مورد مطالعه بدليل شرايط همچنان. مي باشدGISو تهيه نقشه هاي مربوط در محيط

به همين . از پرمصرف ترين مناطق ايران در فصل سرد سال مي باشد) ز نظر مصرف انرژيا(خاص اقليمي و توپوگرافي

جهت اين مطالعه از اطالعات و .  روزهاي نياز به گرمايش در فصل سرد سال بسيار اهميت دارد-دليل برآورد درجه

:آمار پايه اي زير استفاده گرديد

.A3 منطقه مورد مطالعه و تهية نقشة پايه در قطع كاغذ1: 000/500 و1: 000/250نقشه هاي توپوگرافي به مقياس-

20ي همجوار به تعداد ايستگاه هاي سينوپتيك و هواشناسي منطقه و ايستگاه هاآمار ماهانه و ساالنه عناصر اقليمي 

)ويژه آمار دماه ب( ساله25ايستگاه و در دورة آماري 

آمارهاي خام اخذ شده از سازمان هواشناسي . بوده استروش كار در اين تحقيق توصيفي، تحليلي و ترسيمي 

 و بررسي آمارهاي ناقص تشكيل گرديده و به تجزيه و تحليل وارد شده و پايگاه داده ها Exelكشور در محيط

منقل شده و اليه هاي اطالعاتي مختلفي تشكيل و تلفيق گرديده، info/Arcداده ها به نرم افزار. پرداخته شده است

 روزهاي گرمايش و سرمايش در محيط–ي نظير ميان يابي منطقه مورد مطالعه براي درجه ي روش هاسپس با

view/Arcجهت رعايت . پهنه بندي شده و نقشه رقومي و در نهايت نقشه تصويري مدل سازي و ترسيم گرديده است

.)1نمودار( چارت آورده شده است- فلوبه صورتپژوهش اختصار مراحل انجام

 و نتيجه گيري و نتيجه گيري و نتيجه گيري و نتيجه گيريبحثبحثبحثبحث

. برقراري تعادل حرارتي بين انسان و محيط اطرافش يكي از نيازهاي اوليه براي تأمين سالمتي و راحتي او مي باشد

ايجاد چنين تعادلي به تركيب عوامل مختلفي بستگي دارد، بعضي از اين عوامل خصوصيات متابوليكي، فعاليت 

 باشند و بقيه عواملي از قبيل دماي هوا، تابش، رطوبت و جريان هوا فيزيكي، نوع لباس و عادت وي به هواي محيط مي
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يكي از روش هاي برآورد مقدار انرژي ). 1378كسمايي( عوامل اقليمي اطالق مي شودآن هابه طور كلي ه هستند كه ب

رمايش  روزهاي گ–مورد نياز جهت گرم كردن و يا سرد كردن محيط مسكوني انسان، استفاده از شاخص هاي درجه 

طور كلي ميزان نياز به گرمايش و سرمايش برحسب تعريف جمع ه ب. به پارامترهاي اقليمي استو سرمايش با توجه 

 روز بيان مي -تفاضل هاي ميانگين هاي روزانه دما از آستانه معين در دورة مشخصي از سال مي باشد و بر حسب درجه

طور كلي براي حدود آسايش ه يط مختلف ارقام فرق مي كند ولي بدماهاي آستانه اعداد متفاوتي بوده و در شرا. شود

در شرايط اقليمي ايران نيز ارقام مختلفي توسط محققين .  درجه سانتي گراد پيشنهاد شده است28 تا 19انسان اعداد 

به سرمايش براي برآورد مقدار نياز ). 1378كسمايي ( درجه، اعداد مطلوبي است5/24 و 20پيشنهاد گرديده كه اعداد 

:رابطه زير استفاده مي شودروزه از Nدر يك دورة معين 

5/24=Ө2)          Ө2-T(∑=CDD

 كه ي آستانة دمايӨ2ميانگين دماي روزانه به درجه سانتي گراد و T روز و-نياز به سرمايش به درجهCDDكه در آن

محاسبه نياز به گرمايش مي توان فرمول زير را به كار  درجه در نظر گرفته شده است و براي 5/24براي شرايط منطقه 

:گرفت

19=1Ө)                    Ө1- T(∑ =HDD

با  Ө1داراي همان مفهوم در فرمول پيشين مي باشند و Ө1وT روز،–نياز به گرمايش به درجه HDDدر اين فرمول

). با اقتباس1378خليلي ( درجه انتخاب گرديده است19توجه به شرايط منطقه 

در منطقه مورد مطالعه به عوامل مختلفي بستگي داشته و پارامترهاي CDDوHDD روزهاي-مقادير درجه

متعددي بر آن تأثير مي گذارند مهمترين اين عوامل، عرض و طول جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا و ميانگين دماي 

بين ارتفاع . دارندCDD وHDD روزهاي– بسزايي در مقادير درجه ولي دوعامل ارتفاع و دما تأثير. روزانه مي باشند

. رابطه مستقيم وجود دارد يعني با افزايش ارتفاع نياز به گرمايش ساالنه نيز فزوني مي يابدHDD روزهاي-و درجه

لي كه ايستگاه  مي باشد در حاHDD روز– درجه 2110 متر ارتفاع داراي 32 ايستگاه پارس آباد با حدود بعنوان مثال

به عبارت ديگر مي توان اذعان كرد كه . برخوردار استHDD روز- درجه3835 متر ارتفاع از مقدار 1765خلخال با 

 روز افزايش – درجه 1100 تا 900حدود HDD متر افزايش ارتفاع مقدار نياز به1000در منطقه آذربايجان  به ازاء هر 

پژهش صورت گرفته مي توان رابطة زير را در مورد تأثير ارتفاع در مقاديرر اين محاسباتي كه دبا توجه به . مي يابد

HDDبكار گرفته و مقاديرHDDسبه نموداساالنه را براي ارتفاعات مشخص مح:

A151/1 +5/1597=HDD
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مي باشد)به متر(ارتفاع ايستگاه مورد نظرAمقادير درجه روزهاي نياز به گرمايش ساالنه وHDDكه در آن

ساالنه و ميانگين دماي HDDهمخواني نسبتاً خوبي دارند ولي بين مقاديرمقادير محاسباتي با اندازه هاي مشاهداتي 

:زير بدست آمده استفرمولروزانه رابطة نزديكتري وجود دارد و 

T5/263 + 5749 =HDD

. ايستگاه مي باشد)بر حسب درجه سانتي گراد(ميانگين دماي ساالنهTكه در آن

چنانكه قبالً نيز  روزهاي نياز به سرمايش ارزش چنداني در منطقه مورد مطالعه ندارد، هم–محاسبة مقادير درجه 

ز انرژي سرمايشي در فصول گرم سال چندان بايجان، از مناطق سردسير كشور بوده و استفاده اآورده شد، منطقه آذر

ي مورد مطالعه، ارتفاع و ميانگين ايستگاه هاساالنه CDDبا اين حال با توجه به مقادير مشاهداتي . مدنظر نمي باشد

. مي توان روابط زير را پيشنهاد نمودآن هادماي روزانه 

A311/0–5/543 =CDD

T3/81 +5/654- =CDD

. ميانگين دماي روزانه ايستگاه به درجه سانتي گراد مي باشدT ارتفاع به متر و Aدر فرمول هاي فوق 

 ساالنه و ماهانه منطقه مورد cdd وHDD روزهاي نياز به-ايج اصلي اين پژوهش ارائه نقشه هاي مقادير درجهنت

1شكل.  بااليي برخوردارند تهيه شده و از دقت نسبتاview/Arcًاين نقشه ها در محيط). 4 تا 1 هاي شكل(مطالعه است

 پهنه در 7كه مالحظه مي شود همچنان. مي دهد منطقه مورد مطالعه را نشانhdd روزهاي -پهنه بندي مقادير درجه

تا ) آستارا و پارس آباد(شرق منطقه روز كه منطبق بر شرق و شمال- درجه2000اين نقشه وجود دارد از پهتة كمتر از 

و گوشة شمال) سراب، خلخال( كه بيشتر منطبق بر ايستگاه هاي اطراف قلة سبالن3500ش از  روزهاي بي–پهنة درجه 

ويژه ه ب(هاي سرد سالبيشترين نياز به گرمايش مربوط به ماه. مي باشد)هاي مرزي ايران و تركيهكوه(غرب منطقه

 ماه ژانويه HDD روزهاي نياز به –درجه به عنوان نمونهبه همين منظور نقشة. است) هاي ژانويه، فوريه و دسامبرماه

، چنانچه از اين نقشه استنباط مي شود حداكثرهاي ماهانه نياز گرمايش نيز منطبق بر )2شكل(ترسيم گرديده است

تمايل دارند نقشة ) پست ترين نقاط منطقه مورد مطالعه(شرق نقشهارتفاعات است و كمترين نيازها هم به سمت شمال

 روزهاي نياز به -شدت درجه.  روزهاي نياز به سرمايش ساالنه منطقه مورد مطالعه را نشان مي دهد-جه پهنه بندي در3

CDD توزيع پهنه ها در اين .  روز مي باشد– درجه 500-600 ساالنه چندان زياد نيست و بيشترين پهنه ها مربوط به

ي سراب، اردبيل، سرعين ايستگاه ها(فاعات مربوط به ارتCDD است، يعني كمترين نياز به 1شكلنقشه درست عكس 

ي پارس آباد، ايستگاه ها(ط كم ارتفاع منطقهو بيشترين نياز منطبق بر نقا)  روز در سال– درجه 50پهنة كمتر از ... و 

هاي گرمبيشترين نياز ماهانه به سرمايش در منطقه مربوط به ماه. مي باشد)  روز در سال– درجه 500بيش از ... جلفا و 

نقشة (ژوئيه ترسيم گرديده است ماه CDD روزهاي –نقشه درجه  به عنوان نمونه به همين منظور) ژوئيه و اگوست(سال
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در مناطق مرتفع منطقه كمترين نياز و .  ماهانه نيز تا حدود زيادي شبيه توزيع ساالنه آن مي باشدCDDتوزيع نياز ). 4

.در نواحي پست بيشترين نياز مشاهده مي شود

: توضيحات فوق نتايج زير قابل تأمل مي باشنداز

 در منطقه آذربايجان تا حدود زيادي تابع دو پارامتر مهم ارتفاع و CDD و HDD روزهاي ساالنه و ماهانه نياز –درجه 

.درجه حرارت روزانه مي باشد

ف به نياز به انرژي گرماساز ف انرژي در منطقه مورد مطالعه، بايد بيشتر معطوقابل توجه برنامه ريزان مصرمسئله 

 روزهاي نياز به گرمايش -ميانگين درجه.اصلي و جدي منطقه مورد مطالعه نمي باشدنياز چون انرژي سرماساز ،باشد

 روزهاي –بين نقشه هاي پهنه بندي درجه . برآورد گرديده است2600-3000در كل منطقه مورد مطالعه در حدود 

منطقه . ماهانه در منطقه مورد مطالعه انطباق و همخواني معني داري وجود دارد ساالنه وCDDو HDDنياز به 

است كه جا دارد ) نسبت به كل كشور(آذربايجان يكي از مصرف كنندگان اصلي انرژي گرماساز در فصل سرد سال

 پهنه تقسيم بندي 7 به منطقه آذربايجان را از نظر نياز به گرمايش مي توان.اين مهم مد نظر برنامه ريزان قرار گيرد

.نمود
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ميانگين روزانه و ارتفاع ايستگاه هاي منطقه مورد مطالعه1111جدولجدولجدولجدول

ارتفاع ايستگاهارتفاع ايستگاهارتفاع ايستگاهارتفاع ايستگاه

))))m((((
ژانويهژانويهژانويهژانويهفوريهفوريهفوريهفوريهمارسمارسمارسمارسآوريلآوريلآوريلآوريلميميميميژوئنژوئنژوئنژوئنژوئيهژوئيهژوئيهژوئيهاگوستاگوستاگوستاگوستسپتامبرسپتامبرسپتامبرسپتامبراكتبراكتبراكتبراكتبرنوامبرنوامبرنوامبرنوامبردسامبردسامبردسامبردسامبرساالنهساالنهساالنهساالنه

ماه هاماه هاماه هاماه ها

نام ايستگاهنام ايستگاهنام ايستگاهنام ايستگاه

اردبيلاردبيلاردبيلاردبيل-13321/95/01/67/109/15187/185/161/13105/31/1-2/3

اروميهاروميهاروميهاروميه-13135/113/18/63/133/194/239/232/207/159/109/42/0-9/1

آستاراآستاراآستاراآستارا18-1/159/76/117/163/211/252/256/228/173/139/77/55/5

اهراهراهراهر-5/13907/101/24/64/128/176/217/218/185/146/107/34/0-1

پارس آبادپارس آبادپارس آبادپارس آباد9/317/144/43/94/152/222/269/263/248/189/136/79/35/3

پيرانشهرپيرانشهرپيرانشهرپيرانشهر-14554/115/19/6142024241/201/156/101/45/0-9/2

تبريزتبريزتبريزتبريز-13613/121/172/142/217/259/258/216/163/111/51/09/1

تكابتكابتكابتكاب-17656/82-5/47/107/165/213/224/177/125/85/15/4-7/5

جافاجافاجافاجافا-2/7364/1428/4165/23286/281/257/191/151/76/15/1

خلخالخلخالخلخالخلخال-17968/77/0-6/397/142/191/191/168/118/71/18/3-7/4

خويخويخويخوي-11038/113/18/61/134/199/235/248/204/16128/53/02

زنجانزنجانزنجانزنجان-16639/105/05/68/129/189/224/238/191/154/104/49/0-7/2

سرابسرابسرابسراب-16821/84/2-1/4107/153/19207/165/123/83/28/3-9/5

سرعينسرعينسرعينسرعين-17509/75/0-3/49/98/145/176/175/159/111/82/16/2-2/3

سقزسقزسقزسقز-5/15224/116/08/65/135/191/248/243/204/156/103/59/0-1/3

سنندجسنندجسنندجسنندج-13732/138/23/89/14213/26273/228/168/116/62/15/0

ماكوماكوماكوماكو-5/14118/96/1-56/115/186/229/227/182/144/106/29/2-4/4

مراغهمراغهمراغهمراغه-5/14774/123/16/714212/252/266/219/154/117/43/08/0

مهابادمهابادمهابادمهاباد-13853/1221/81/143/20236/242116122/57/07/0

ميانهميانهميانهميانه-11101/137/19/79/14222/26273/23181/134/64/03
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 روزهاي ماهانه و ساالنه نياز به گرمايش منطقه آذربايجان روزهاي ماهانه و ساالنه نياز به گرمايش منطقه آذربايجان روزهاي ماهانه و ساالنه نياز به گرمايش منطقه آذربايجان روزهاي ماهانه و ساالنه نياز به گرمايش منطقه آذربايجان---- درجه درجه درجه درجه2222جدول جدول جدول جدول 

ايستگاهايستگاهايستگاهايستگاهنويهنويهنويهنويهژاژاژاژافوريهفوريهفوريهفوريهمارسمارسمارسمارسآوريلآوريلآوريلآوريلميميميميژوئنژوئنژوئنژوئنجواليجواليجواليجوالياگوستاگوستاگوستاگوستسپتامبرسپتامبرسپتامبرسپتامبراكتبراكتبراكتبراكتبرنوامبرنوامبرنوامبرنوامبردسامبردسامبردسامبردسامبرساالنهساالنهساالنهساالنه

سقزسقزسقزسقز2895.3539.1328.6140.212.60.206.485.6216.5391.2533.4461.5

سردشتسردشتسردشتسردشت2584.9443285.690.35.80.20577.3195.7418.4513.8549.8

اروميهاروميهاروميهاروميه2847.4512.7334.9147.6160.30.39.783.5211.8404.6511.9614.1

پيرانشهرپيرانشهرپيرانشهرپيرانشهر2783.3484.7300.6123.19.4006.485.3213433.1511.7616.5

تكابتكابتكابتكاب3480.6597.6405225.952.22.30.738.7159.4253.6461.3628.9655

مهابادمهابادمهابادمهاباد2645.4495.7298.1127.410003.27084896484576.5

اغهاغهاغهاغهمرمرمرمر2725.5516.5311.6126.56.3004.182.6199410496.5572.9

ميانهميانهميانهميانه2641.8505301.5102.55.30.100.749148.1359.2520.7650.1

خلخالخلخالخلخالخلخال3835576.9431.9277.9103.518.821.369.6192.5303.8520.5615.5702.8

آستاراآستاراآستاراآستارا1800.3313.9193.15683.800.10.938.4146313.1351.9382.3

سرابسرابسرابسراب3693627.8409.6244.276.715.110.453.8168.8287.2475.6597.9725.9

اردبيلاردبيلاردبيلاردبيل3308.1520.9355.2226.680.132.420.661.5155.5239.3445.3531.4639.3

پارس آبادپارس آبادپارس آبادپارس آباد2109.7420.6259.391.86.10.10.11.732.627.8323.6395.5450.5

اهراهراهراهر2969.2491.8346.8176.540.33.72.622.4112.7223.2442.8517.9588.5

تبريزتبريزتبريزتبريز2773.2523.2330.2122.87.20.20.2666.6201.1398.3502.4615

جلفاجلفاجلفاجلفا2395.2493286874.1001.722.50.1137.6460603.1

ماكوماكوماكوماكو3353606.7389.7197.133.51.31.726.6122227478577692.4

خويخويخويخوي2781.3517.8336.6153.117.30.20.37.566.5182.1378.6501.2620.1

زنجانزنجانزنجانزنجان3011.7542345.5161.822.51.20.814.899226.6421.4533.9642.2

سنندجسنندجسنندجسنندج2511.9472.1290.2101.43001.259.6185.8351.2473.9573.5
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ايستگاهايستگاهايستگاهايستگاهژانويهژانويهژانويهژانويهفوريهفوريهفوريهفوريهمارسمارسمارسمارسآوريلآوريلآوريلآوريلميميميميژوئنژوئنژوئنژوئنجواليجواليجواليجوالياگوستاگوستاگوستاگوستسپتامبرسپتامبرسپتامبرسپتامبراكتبراكتبراكتبراكتبرنوامبرنوامبرنوامبرنوامبردسامبردسامبردسامبردسامبرساالنهساالنهساالنهساالنه

سقزسقزسقزسقز247,3247,3247,3247,3000,111,898,3117,7190,40000

سردشتسردشتسردشتسردشت358,7358,7358,7358,7001,135,3130,9135,651,44,40000

اروميهاروميهاروميهاروميه207,6207,6207,6207,6000,111,980,792,821,20,90000

پيرانشهرپيرانشهرپيرانشهرپيرانشهر240,8240,8240,8240,8000,114,499,3106,319,90,80000

تكابتكابتكابتكاب95,395,395,395,30001,33656,41,600000

مهابادمهابادمهابادمهاباد256,4256,4256,4256,4000,921,59211228,31,70000

مراغهمراغهمراغهمراغه370,5370,5370,5370,500029,7134,3159,544,92,10000

ميانهميانهميانهميانه486,3486,3486,3486,3001,453,7163184,978,84,50000

خلخالخلخالخلخالخلخال29,529,529,529,50000,51413,71,300000

آستاراآستاراآستاراآستارا359,7359,7359,7359,7001,236127,5131,558,541000

سرابسرابسرابسراب32,932,932,932,90000,412,318,81,400000

اردبيلاردبيلاردبيلاردبيل22,322,322,322,3000,54,15,29,52,60,40000

ارس آبادارس آبادارس آبادارس آبادپپپپ519,5519,5519,5519,5000,657,8160,5180,8104,514,70,6000

اهراهراهراهر94,894,894,894,80005,440,640,58,20,10000

تبريزتبريزتبريزتبريز392,9392,9392,9392,9000,337,1146,3154,551,73,10000

جلفاجلفاجلفاجلفا699,3699,3699,3699,3002,189,721623529,426,11,5000

ماكوماكوماكوماكو50,950,950,950,900,10,311,359,16911,10,10000

خويخويخويخوي251,9251,9251,9251,9000,114,493112,529,82,10000

زنجانزنجانزنجانزنجان185,5185,5185,5185,500010,370,884,319,50,60000

سنندجسنندجسنندجسنندج433,3433,3433,3433,3000,329,2163,5185,153,31,90000
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