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قرارگیری در عرضهای جغرافیایی متفاوت و تنوع ناهمواریها از یک سو و ورود سیستمهای سینوپتیکی متفاوت در طول

سال از سوی دیگر یکی از عوامل عمده اثرگذار بر اقلیم ایران زمین است .یکی از فراسنجهای اصلی تعیینکننده اقلیم هر ناحیه

دما ،به ویژه درجهروز میباشد .درجه روز عبارت است از تفاوت دمای آستانه نسبت به میانگین دمای روزانه،که آستانههای

دمایی نیز برحسب اهداف تحقیق مورد نظر انتخاب میشوند .در این پژوهش جمع میانگین تعداد درجهروزهای سرمایش و

گرمایش فصلی و ساالنه کشور به ترتیب از طریق آستانههای دمایی  25/11درجه و  25/14درجه محاسبه شد .دادههای دمای
روزانه از از پایگاه دادههای اسفزاری استخراج گردید .این پایگاه دادهها شامل میانگین روزانه دما از تاریخ  1340/1/1تا
 1381/12/29بر روی یاختههایی به ابعاد  15×15کیلومتر بر سراسر کشور است .به این ترتیب میانگین دمای روزانه در پایگاه

دادههای اسفزاری آرایهای است به ابعاد  15992×7187که در آن سطرها بیانگر زمان(روز) و ستونها بیانگر مکان(یاختهها)
هستند .نتایج پژوهش بیانگر این است که بیشترین میزان درجهروز سرمایش از آستانه دمایی  11درجه در فصل تابستان و

مربوط به سواحل دریای عمان و جلگه خوزستان به میزان  600-750درجه روز و کمترین آن از آستانه دمایی 25درجه برای
کل ایران در فصل زمستان به میزان صفر درجهروز است .در میزان نیاز به گرمایش نیز بیشترین آن از آستانه دمایی 14درجه در

فصل زمستان و مربوط به ناحیه شمالغرب و ارتفاعات به میزان 600-750درجهروز و کمترین آن در فصل تابستان مربوط به

کل کشور با آستانه دمایی  14درجه به میزان  0درجه روز میباشد.

واژههاي کلیدی :درجه روز گرمایش ،درجه روز سرمایش ،واکاوی ،ایران.
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مقدمه

پس از بارش ،دما يکي از رايجترين فراسنجهايياست که
بيانگر اقليم يک ناحيه میباشد .معماري ساختمانها ،توليد
انرژي ،ذوب برف ،يخبندان ،رشد گياه ،گلدهي ،برداشت
محصول ،انرژي مصرفي براي گرمايش و سرمايش شهرهاي
بزرگ ،سيستمهاي حملونقل و بيماري همگي مرتبط با
ارزش نسبي دما ميباشند(.کدي اغلو و سن 1)837:1998،درجه
روز يک اندازهاي از ميانگين دماي هواست که بيانکننده
آسايش بشر است .در تعريفي ديگر درجه روز عبارت
است از اندازهگيري ميانگين دماي هوا با استفاده از دماي
آستانه که اين آستانههاي دمايي انتخاب شده براي محاسبه
درجهروز سرمايش و گرمايش بستگي به اهداف ويژه دارد.
براي نمونه درجه روز انتخابی براي آسايش انسان 18درجه
ميباشد(.کدي اغلو و سن)837:1998،
مقدار نياز به گرم کردن محيط در زمستان و سرد کردن
آن در تابستان برحسب تعريف(جمع تفاوتهاي ميانگينهاي
روزانه دما از آستانه معين در دوره مشخصي از سال است و
بر حسب درجه روز بيان ميشود.
دماهاي مرجع که براي دادههاي حقيقي غير آماري و
لحظهاي براي حدود آسايش انسان پيشنهاد شده 19 ،تا 28
درجه است .ولي در تبديل اين ارقام به ميانگين روزانه دما،
آستانهها تغيير مييابد که در اياالت متحده آمريکا بين  18تا
 23درجه سانتيگراد است .در ايران سازمان هواشناسي كشور
ن كردهاست.
اين مقدار را به ترتيب  18و  21درجه تعيي 
(خليلي )12735:1378،اگر متوسط درجه حرارت روزانة هوا از
 21درجه تجاوز كند ،در آن روز نياز به سرد كردن محيط
خواهدبود و چنانچه دماي هوا از  18درجه پايينتر رود،
احساس سرما به وجود ميآيد که محيط بايد گرم شود .مقدار
درجهروز كه به اين ترتيب تعريف ميشود درواقع نوعي
نمايه انرژي است(.ذوالفقاري و همکاران)22:1388،
مطالعات گستردهاي که در سطوح ملي ،منطقهاي و
جهاني انجام شدهاست بيانگر افزايش دما در بسياري از
- Kadioglu & Sen

1

نقاط جهان و به طورکلي افزايش ميانگين دماي کره زمين
ميباشد .نخست فرمول محاسبه و واکاوي درجه روز توسط
(توماس ،2)144:1952،مورد استفاده قرار گرفت .وي بيان کرد
که دادههاي دماي روزانه بايد داراي يک توزيع نرمال باشند
که توزيع نرمال براي بدست آمدن رابطه ميان ميانگين دماي
روزانه هوا و ميزان درجهروز موردنياز براي گرمايش و
سرمايش استفاده ميشود .ديگري با استفاده از فرمولهاي
محاسبه و با استفاده از آستانههاي دمايي انتخاب شده
به پهنهبندي مناطق برحسب نياز به گرمايش و سرمايش
پرداختند که ميتوان به (کدي اغلو و سن )1998:837،اشاره کرد
که درجه روزهاي گرمايش نواحي خشک امارات متحده در
طي دوره آماري 15ساله را به دست آوردند .نتايج نشان داد
که در ماههاي نوامبر تا ژانويه درجه روز گرمايش ماهانه
داراي يک روند افزايشي ميباشد که اين روند مناطق جنوبي
را نيز فراميگيرد( .تونکاي و بويوک )270:2001، 3درجهروزهاي
گرمايش ترکيه را از طريق آستانههاي دمايي 14تا 22درجه
و درجهروزهاي سرمايش را از طريق آستانههاي دمايي 18تا
 28در يک دوره طوالني مدت محاسبه کردند .نتايج نشان داد
که درجه روز گرمايش با ارتفاع و عرض جغرافيايي تغيير
ميکند( .پاپاکوستاس و همکاران )1808:2009، 4نيز در مطالعهاي
به ارائه يک مدل جديد براي محاسبه ميزان مصرف انرژي
براي گرمايش و سرمايش در يونان پرداختند .نتايج به دست
آمده بيانگر روند افزايش در ميزان انرژي مورد نياز براي
5
گرمايش و سرمايش در طي  15سال اخير ميباشد(.رحمان
و همکاران )9:2010،درجه روز گرمايش و سرمايش ماهانه و
ساالنه موردنياز صنايع در  5شهر ساحلي عربستان را با
آستانههاي دمايي  18،20 ،13و  24درجه محاسبه کردند.
بيشترين ميزان افزايش سرمايش مورد نياز ايستگاهها از
آستانههاي دمايي  18و  24درجه به دست آمد ،که حاکي
از گرمتر شدن هوا در اين مناطق است .حداکثر طول دوره
- Thomas

2

- Tuncay & Buyukalac

3

- Papakostas

4

- Rehman

5
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گرمايش به ميزان  25روز به ازاي هر سال مشاهده ميشود.
در سالهاي اخير واکاوي روند اين فراسنجها توسط
1
پژوهشگران مختلف مورد استقبال قرارگرفتهاست( .جيانگ
و همکاران)350:2010،

روند درجهروز گرمايش و سرمايش اگزين جيانگ
چين را مورد بررسي قرار دادند .نتايج بيانگر روند کاهشي
درجهروز گرمايش در فصول پاييز و زمستان به ويژه
در نواحي شمالي اين منطقه و روند افزايشي درجهروز
سرمايش در فصل تابستان در بخشهاي غربي ميباشد.
(مورشد )75:2012،در مطالعهای به توسعه یک معادله برای
محاسبه درجه روز از دادههای درجه حرارت با کیفیت
پایین از طریق بررسی رابطه بین درجه روز و درجه حرارت
متوسط ساالنه از  5511نقطه در سراسر جهان ،با استفاده از
رگرسیون غیرخطی چندگانه پرداخت .نتایج نشان میدهد
که رابطه بسیار قوی بین درجه حرارت ساالنه و درجه روز
وجود دارد(.بورا و همکاران)2:2015،
در پژوهشی به واکاوی ،درجه روزهای گرمایش
( )HDDو درجه روزهای سرمایش( )CDDبرای شمال شرق
هند پرداختند .آستانه دمايي 11درجه معرف دماي کمينه،
آستانه دمايي 25درجه معرف دماي بيشينه و آستانه دمايي
18درجه معرف ميانگين دماي کشور ميباشد( .مسعوديان
و کاوياني )53:1387،از آنجايي که هر نوع برنامهريزي اعم
از مديريت مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش
ساختمانها ،فعاليتهاي کشاورزي که در طي مراحل
مختلف رشد گياه نياز به درجهروزهاي مشخصي دارند ،در
معماري ساختمانها براي صرفهجويي در مصرف انرژي،
براي مسائل پزشکي ،سازمان هواشناسي براي هشدارهاي
يخبندان و سرمازدگي ،توليد انرژي و درکل براي توسعه
اقتصاد کشور از طريق صرفهجويي در منابع عظیم انرژي
نيازمند شناخت اين فراسنج ميباشند.
لذا بررسي و مطالعه مکاني -زماني اين فراسنج ميتواند
راهگشاي برنامهريزيهاي ملي ،منطقهاي و محلي باشد.
- Jiang

1

در این پژوهش جمع میانگین تعداد درجه روزهای سرمایش
وگرمایش فصلی و ساالنه کشور به ترتیب با آستانههای
دمایی  25،11درجه و  25،14درجه توسط دادههای دمای
روزانه که از پایگاه دادههای اسفزاری استخراج گردید در نرم
افزار  Matlabمحاسبه شد .این پایگاه دادهها شامل میانگین
روزانه دما از تاریخ  1340/1/1تا  1381/12/229بر روی
یاختههایی به ابعاد  15×15کیلومتر بر سراسر کشور است .به
این ترتیب میانگین دمای روزانه در پایگاه دادههای اسفزاری
آرایهای است به ابعاد  15992×7187که در آن سطرها
بیانگر زمان(روز) و ستونها بیانگر مکان(یاختهها) هستند.
گرچه براي محاسبه درجهروز آستانههاي دمايي متفاوتي
پيشنهاد شده که هريک کاربرد ويژه خود را دارد( .سن و کدي
اغلو ،1996:کدي اغلو سن ،1998 :بويوک 2و همکاران ،2001:ماتزراکيس

و بالفوتيس،2004: 3لي 34و همکاران ،2007 :رحمان و همکاران)2010:

اما روش محاسبه درجه روز در همه موارد تقريب ًا يکسان
است .در اين پژوهش براي محاسبه درجهروز گرمايش از
رابطه زير بهره ميبريم.
رابطه ()1
 Tmeaniميانگين دماي روزانه هوا ميباشد که به صورت
 Tmeani=(Tmaxi+Tmini)/2تعريف ميشود جايي که(Tmin(Tmax
ميانگين کمينه و بيشينه دماي روزانه ميباشند و پايههاي
 Tbhدمايي مورد استفاده است .روش محاسبه درجه روز
سرمايش نيز به طريق زير ميباشد.
رابطه ()2
Tbcآستانه دمايي مورد استفاده براي محاسبه درجه روز
سرمايش است( .جيانگ و همکاران  )2010پس از اعمال اين روش
بر روي آرايهي ميانگين دماي روزانه ايران ،آرايهي درجه روز
گرمايش و سرمايش فصلي نيز به ابعاد()4×7187و درنهايت
درجه روز گرمايش و سرمايش ساالنه به ابعاد ( )1×7187به
2- Buyukalaca
& 3 - Matzerakis
4- Li
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دست آمدند .سپس به کمک اين آرايهها ميانگين درجه روز
گرمايش و سرمايش محاسبه و مورد واکاوي قرار گرفت.

یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
پهنهبندی ميانگين فصلي و ساالنه درجه روزسرمايش در قلمرو ايرانزمين

درجه روز در واقع اندازهگيري ميانگين دماي هوا است
که براي شناخت ميزان راحتي بشر و مطالعات وسيع و
گسترده با اهداف گوناگون انجام ميپذيرد .درجه روز در
فواصل زماني ماهانه ،فصلي و ساالنه محاسبه ميگردد که
بصورت تفاضل ميان دماي ميانگين و دماي آستانه مورد
انتخابي است .آستانههاي دمايي منتخب براي محاسبه اين
فراسنج بستگي به اهداف مطالعه دارد .در بيشتر مطالعات
انجام گرفته از آستانههاي دمايي متفاوت طبق اهداف
پژوهش براي محاسبه درجه روز استفاده شد.
جدول ( -)1اسامي محققين و علل انتخاب آستانههاي دمايي
بکاربرده شده
آستانههاي
دمايي مورد
انتخاب

اسامي محققان

کاربرد و علل انتخاب

کدي اغلو ()1999

15و 24درجه

آستانه دمايي  24درجه به عنوان
دماي بيشينه و دماي  15درجه
ميانگين دماي کشور ترکيه .محاسبه
انرژي مصرفي

دکتر خليلي
()1378

18درجه

ميانگين دماي کشور

24،20،18

محاسبه انرژي مورد نياز صنايع

 14درجه

به عنوان ميانگين دماي يونان

يلديز و سوسا اغلو

1

ماتزراکيس و
همکاران
جيانگ و همکاران
()2010
تيلور

2

 18و 24
درجه
 18درجه

دماي  18درجه به عنوان آسايش
انسان و دماي 24به عنوان دماي
بيشينه کشور چين
آستانه دمايي براي آسايش انسان

نگاره شماره ( )1نياز سرمايش فصلي و ساالنه را با
آستانه دمايي 25درجه نشان ميدهد که بيانگر دماي بيشينه
ايران است(.مسعوديان و کاوياني)53:1387،
- Yildiz & Sosaoghlo
- Tailver

1
2

نياز سرمايش فقط در فصول گرم سال (بهار و تابستان)
مشاهده ميشود درحالي که فصول سرد (پاييز و زمستان)
فاقد نياز سرمايش ميباشند.
در فصل بهار کمترين نياز سرمايشي در نواحي
کوهستاني و کوهپايهاي به ميزان  0-30درجهروز ميباشد.
ارتفاع و عرض جغرافيايي باال عامل عمده در کاهش دماي
اين مناطق است .جلگهها و سواحل شمالي نيز به دليل اثر
تعديلي دريا و عرض باال نياز سرمايشي يکساني با ناحيه
کوهستاني داراست.
وجود پستي ،عرض پايين و رطوبت نسبي باال ميزان
سرمايش جلگهها و سواحل جنوبي کشور را به ميزان
 60 -180درجهروز افزايش دادهاست .بيشينه آن را سواحل
عمان به دليل موقعيت جغرافيايي ويژه خود داراست .در
فصل تابستان با ورود پرفشار جنب حاره به کشور و وجود
آسماني صاف و آفتابي دماي هوا در اکثر نقاط افزايش
مييابد .تودههاي کوهستاني به دليل ارتفاع و عرض باالتر
خود فاقد نياز سرمايشي است.
در اين فصل بتدريج و با کمشدن ارتفاع و عرض
جغرافيايي بر ميزان نياز به سرمايش افزوده ميشود .رطوبت
نسبي کمتر ناشي از موقعيت بادپناهي و عرض باالتر،
دماي چالههاي داخلي را نسبت به سواحل جنوبي در حد
متعادلتري نگهداشتهاست .منحنيهاي فشرده در جنوب
غرب نقش تغييرات شديد ارتفاع و به تبع نياز سرمايش را
آشکار ميسازد.
بلنديهاي کرمان و تفتان به رغم قرارگيري در ناحيه
گرم جنوب به دليل ارتفاع باالي خود نقش اقليم سرد
را ايفا ميکنند .اوج نياز به سرمايش در جلگه خوزستان
و سواحل هرمزگان به ميزان 150-300درجه روز است.
کمفشار حرارتي حالت شرجي را در سواحل خليجفارس و
وجود پرفشارجنب حاره شرايط گرم و خشک را در جلگه
خوزستان ايجاد کرده و باعث ايجاد بيشينه دماي ايران در
اين فصل در اين نقاط شده است.
اين درحالي است که اثر رطوبتي دريا و ورود تودههاي
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هواي موسمي در سواحل و پسکرانههاي عمان موجب
شرايط متعادلتر دمايي شدهاست .ميانگين سرمايش ساالنه
نيز گوياي آن است که ميزان سرمايش با تغييرات ارتفاعي،
عرض جغرافيايي و به ويژه محتوي رطوبتي جو همخواني
دارد ،بگونهاي که نواحي کوهستاني با سرمايش 0-1500
درجه روز کمترين و سواحل و جلگههاي جنوبي با ميزان
سرمايش  4500-6000درجه روز بيشترين نياز به سرمايش
را داراست.
سواحل شمالي علیرغم ارتفاع کم اما به دليل عرض
باالتر و چالههاي داخلي نيز به رغم پستي اما به دليل
رطوبت نسبي کمتر نياز سرمايشی آنها کمتر از سواحل
جنوبي است .نگاره شماره ( )2نياز سرمايش با آستانه دمايي
11درجه را مینمایاند.
بيشترين نياز سرمايش کشور در فصل تابستان و کمترين
آن در فصل زمستان ميباشد .در همه فصول سال تودههاي
کوهستاني و فالت آذربايجان کمينه نياز سرمايشي را دارا
ميباشند .سواحل شمالي نيز به جز فصل پاييز که به دليل
اثر گرمايشي دريا نياز سرمايش باالتري داشته و با چالههاي
داخلي در يک پهنه قرارگرفتهاست در بقيه فصول با ناحيه
کوهستاني برابر ميباشد.
کمينه نياز سرمايشي تودههاي کوهستاني و سواحل خزر
در فصل زمستان با نياز سرمايش ناچیز و بيشينه آن در
تابستان بميزان 0-450درجه روز است .منطقه کوهپايهاي
نقش گذار اقليمي از نواحي پست به مرتفع و به عبارتي
منطقه گرم به خنک و سرد را دارد ،که از لحاظ نياز سرمايش
در فصل تابستان با ميزان سرمايش  450-600درجه روز
بيشينه را دارا ميباشد.
وجود رطوبت نسبي کمتر در فصول گرم و هجوم
توده هواي سرد و خشک در فصول سرد باعث کاهش نياز
سرمايش چالههاي داخلي نسبت به سواحل جنوبي ميباشد.
بيشينه نياز سرمايش چالهها در تابستان به ميزان 600-750
درجه روز است .در ميزان نياز سرمايش ساالنه نيز کمينه را
نواحي شمال غرب و ارتفاعات زاگرس ،البرز و خراسان

با ميزان سرمايش  0درجه روز از آستانه دمايي  25درجه
و بيشينه را سواحل جنوبي و پسکرانههاي درياي عمان
بميزان 4500 -6000درجه روز از آستانه دمايي11درجه دارا
ميباشند.

نگاره :1ميانگينجمع تعداد درج ه روز سرمايش فصليو
ساالنه با آستانه دمايي 25درجه در قلمرو ايران

 پهنهبندی ميانگين جمع تعداد درجهروز گرمايشفصلي و ساالنه در قلمرو ايرانزمين

نیاز به گرمايش با ارتفاع و عرض جغرافيايي رابطه دارد
به گونهاي که نواحي مرتفع و کوهستاني نسبت به نقاط
پست و ساحلي نياز به گرمايش بيشتري را دارا ميباشند.
نگاره شماره ( )3واکاوي نياز گرمايش با آستانه دمايي
14درجه را نشان میدهد که برطبق آن بيشترين گرمايش
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مورد نياز کشور در فصل زمستان و کمترين آن در تابستان
ميباشد .در همه فصول به جز تابستان نياز گرمايشي کل
کشور  0درجه روز است .فالت آذربايجان و بلنديها
بيشينه نیاز گرمايش را دارا ميباشند و جلگهها و سواحل
جنوبي در همه فصول فاقد نياز گرمايش است .البته جلگه
خوزستان در فصل زمستان آن هم به ميزان ناچيزي داراي
نياز گرمايشي است .نقاطکوهپايهاي و چالههايداخلينيز
ل پاييز و زمستانشاهد نياز گرمايشیميباشند .ورود
در فص 
هواي سرد و خشک پرفشار سيبري و رطوبت نسبي کم به
دليل موقعيت بادپناهي بر کاهش دماي نواحي داخلي در
فصول سرد مؤثر ميباشد.

نکته ديگر این است که نياز گرمايشي کمتر جلگههاي
شمالي است که به دليل اثر تعديلي رطوبت دريا آن را با
چالههاي داخلي در يک پهنه قرار دادهاست .نگاره شماره
( )3نياز به گرمايش با آستانه دمايي 25درجه را نشان ميدهد.
ل زمستان در ناحيه
بيشينه ميزان نياز گرمايشي در فص 
شمالغرب و بلنديها به ميزان  600-750درجه روز و
کمينه آن در فصل تابستان و در جلگهها و سواحل جنوبي
به ميزان 0-150درجه روز است.

نگاره :3ميانگينجمع تعداد درج ه روز گرمايشفصلي و
ساالنه با آستانه دمايي 14درجه درقلمرو ايران
نگاره :2ميانگين جمع تعداد درجهروز سرمايشفصلي و
ساالنه با آستانه دمايي 11درجه در قلمرو ايران

در فصل بهار به جز ناحيه شمال غرب و بلندیهای
نواحی زاگرس ،البرز و خراسان که گرمايش 0-150درجه
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روز را دارا ميباشند ،بقيه نقاط همانند فصل تابستان نياز نتيجهگيري
گرمايشي آنها 0درجه روز ميباشد.

ش فصلي و
نگاره :4ميانگين جمع تعداد درج ه روز گرماي 
ساالنه با آستانه دمايي25درجه در قلمرو ايران

فشردگي منحنيها در نواحي جنوب غرب و مرکزي
البرز تغييرات نياز گرمايشي ناشي از تغيير ارتفاع را نشان
ميدهد ،بنحوي که با نزديکشدن به نقاط مرتفع نياز
گرمايشي افزوده و با فاصله از آن کاهش مييابد.
در ميزان نياز گرمايش ساالنه نيز بيشينه را نواحي
شمال غرب و بلنديهاي زاگرس ،البرز و خراسان بميزان
گرمايش  4500-6000درجه روز از آستانه دمايي 25درجه
و کمينه را سواحل جنوبي و پسکرانههاي درياي عمان
به ميزان 0-150درجه روز از آستانه دمايي14درجه دارا
ميباشند.

در این پژوهش جمع میانگین تعداد درجه روزهای
سرمایش وگرمایش فصلی و ساالنه کشور به ترتیب با
آستانههای دمایی  25/11درجه و  25/14درجه توسط
دادههای دمای روزانه که از پایگاه دادههای اسفزاری
استخراج گردید در نرمافزار  Matlabمحاسبه شد.
هدف از این پژوهش پهنهبندی مکانی زمانی ایران
از لحاظ نیاز سرمایش و گرمایش فصلی و ساالنه طبق
آستانههای دمایی انتخاب شدهاست.
آستانههای دمایی انتخابی بیانگر دماهای بیشینه و کمینه
ایران میباشند و پهنهبندی میزان انحرافات دمای کشور را
از این آستانههای دمایی به خوبی آشکار میسازد .کمينه
نياز سرمايش ساالنه را نواحي شمال غرب و بلنديهاي
زاگرس ،البرز و خراسان از پايه دمايي 25درجه و بيشينه
آن را سواحل جنوبي و پسکرانههاي درياي عمان از پايه
دمايي11درجه دارا میباشند.
نياز به گرمايش با ارتفاع و عرض جغرافيايي رابطه دارد
به گونهاي که نواحي مرتفع و کوهستاني نسبت به نقاط
پست و ساحلي نياز به گرمايش بيشتري دارا ميباشند.
بيشينه ميزان نياز گرمايشي کشور در فصل زمستان را ناحيه
شمال غرب و بلنديها به ميزان  600-750درجه روز با
آستانه دمايي  25درجه روز دارا ميباشند .کمترين آن نیز در
فصل تابستان در کل کشور با آستانه دمايي 14درجه نمایان
است.
در ميزان نياز گرمايش ساالنه بيشينه را نواحي شمال
غرب و بلنديهاي زاگرس ،البرز و خراسان با ميزان
گرمايش  4500-6000درجه روز از پايه دمايي 25درجه
و کمينه را سواحل جنوبي و پسکرانههاي درياي عمان به
ميزان 0-150درجه روز از پايه دمايي14درجه دارا ميباشند.
جلگهها و سواحل شمالي نيز به دليل اثر تعديلي دريا
و عرض باال نياز سرمايشي يکساني با ناحيه کوهستاني
داراست.
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