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                                                        یيرزمجو: دانشجويم و نام خانوادگنا

شھرام  : نام

:ان نامھیعنوان پا

شھرستان يھواھمدیدي يھاپیل تیو تحلیيشناسا
لیاردب

                   يبرومند صالح:  استاد راھنما

يبھروز سبحان: استاد مشاور

ا    یجغراف: ارشد    رشتھيکارشناس: يلیمقطع تحص
    يلیمحقق اردب: دانشگاه  يم شناسیاقل: شیگرا

ي      تاریخ فارغ ات و علوم انسانیادب: دانشکده

٨۴: تعداد صفحھ       ١۴/١٢/١٣٨٧التحصیلی

اي ، روزنماینده تیپ ھمدید ، تحلیل خوشھ: د  واژهیکل
لی، ھمبستگي درونگروھي ، اردب

:یدهچک
يپ ھـایـتين و بررسـیـین پژوھش، بھ منظور تعیدر ا

ر یـھشـت متغيل، داده ھـایشھرستان اردبيھوايدیھمد
و ي، باد مداريخشک، رطوبت نسبيتر، دمايدمايمیاقل

بـھ (١٨:٣٠و١٢:٣٠، ٦:٣٠ساعات يبرايباد نصف النھار
بـارش، حـداکثر دمـا و حـداقل يرھایو متغ) يوقت محل

درفاصـلھ سـال لیاردبک ینوپتیستگاه سیروزانھ ايدما
. ه اسـتدیستگاه مذکوراخذ گردیاز ا١٣٨٥تا ١٣٥٦يھا

يروز دارا٩٩١٨مورد مطالعـھ، تعـداد ياز دوره آمار
پـس از . مـذکور بودنـديرھـایاز متغيکـامليھاداده
ھـا دادهيسـازاستانداردندی، فرا٩٩١٨×٨سیل ماتریتشک

ھ کـھ طـول آن، تعـداد س حاصلیماتريبر رو. انجام شد
يرھا بود، ابتدا ھمبسـتگیروزھا و عرض آن، تعداد متغ

صـورت گرفـت و يال خوشھیمحاسبھ و سپس تحليدرونگروھ
،سرد و بارشمندار ی، بسبادیسرد و خشک یيپ ھوایتشش

و بسیار گرم و کم بـاران، مرطوبگرم و سرد و مرطوب،
.دیل گردیو تحلیيشناسايبادخشک وگرم و 
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يلھ پژوھش◌ٔ ان مسایشرح و ب-١-١

يھـاان گـردشیاست کھ رابطھ ميعلمدیھمدياسم شنیاقل

ن یـا. کنـديميک منطقھ بررسیيطیمحيھايژگیورا بايجو

شود چرا کـھ محسوب مييکاربرديم شناسیاقليبھ نوع،علم

روشــن ســاختن چگــونگي تــاثیر ،انگیــزه مطالعــات ھمدیــد

ھـاي ھاي جوي بر سـطح زمـین یعنـي زیسـتگاهتغییرات گردش

.ھستندھاتجسم توده ھوا، ھاي ھمدیدتیپ. ستجوامع بشري ا

بزرگـي اسـت از ھـوا بـھ ابعـاد ھـزاران توده ھوا حجـم 

کیلومتر کھ افت محیطي دما، رطوبت و فشار در آن تقریبـا 

يات اصـلیھوا خصوصـيھاتوده. )١٩٧۴بایرس،(متجانس است 

-يشـوند کسـب مـيل مـیآن تشـکيکـھ رويخود را از سـطح

ھـوا شـکل يھـانکـھ تـودهیايبرا). ١٣٧٩جعفرپور، (کنند

ک منطقـھ ثابـت یـدر يالنالزم است ھوا بھ مدت طو،رندیبگ

ھوا موجب بھ حرکت يعموميھاگردش،تیدر نھا.دبمانيباق

ھوا ضـمن حرکـت و يھاات تودهیخصوص. شوديآنھا مر آمدن د

يل شده و بھ ھوایر کرده و تعدییعبور از مناطق مختلف تغ

ماننـد يطـیاز مسائل محياریحل بس. شونديل میتبديگرید

ن یـ، ھجوم آفـات در گـرو اھاان رودخانھیھوا، طغيآلودگ

ده باشـند شـیيشناسا،د محلیھمديھاپیت، است کھ از قبل

يطـیمحيدادھایـرود بایھمديھاپین تیتا بتوان رابطھ ا

يھـاپیتن پژوھش بھ دنبال آن است کھ یا.کرديابیرا ارز

کنـدیيل را شناسایاردبه سینوپتیک ستگایدر اد ھوایھمد

يکـاربرديم شناسیمطالعات اقليق راه براین طریتا از ا

-ير میبھ سئواالت زیيرصدد پاسخگودوھش حاضرژپ.باز شود

:باشد

و چھ کدامندشھراینل شده دریتشکيھوايھاپیت) ١

؟دارندیيھايژگیو

يروبريراتیتاثشده چھ یيشناسايھاپیک از تیھر ) ٢

گذارند؟يمر خودیزمنطقھ

ل یموثر بر شھرستان اردبيھاپیک از تیت ھریلافع) ٣

دھد؟يرخ ميزمانيھاشتر در چھ دورهیب
  

:پژوھشضرورت -٢-١

استيم شناسیعلم اقليشاخھ اصل، دیھمديم شناسیاقل

ن را در یزميرويط جامع و غالب ھوایشرارا نھ تنھایز

آن يو مکانيرات زمانییبلکھ تغ، کندين مییت تعدراز مد
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ھ و یرات فشار توجییتغيعنیم آن، یرا بر اساس عامل مستق

ھ یکل، نیم سطح زمید بر اقلیکند و عالوه بر تاکين مییتب

کنديز مطالعھ میست انسان را نیط زیمحيھايژگیو

يابتدا ساختارھا،دیھمديم شناسیاقل. )١٣٨١، يجانیعل(

را طبقھ) يانقشھيا الگوھاید یھمديھاپیتيعنی(يجو

يھاگردشيم شناختیوضع اقل،بین ترتیبھ اکرده ويبند

رابطھ ، يآماريھاسپس بھ کمک روش. کندين مییرا تبيجو

طبقھ. کنديمشخص ميط سطحین ساختارھا را با محیان ایم

ياھاز ھدفيکی. د استیھمديم شناسیاقلي، ھستھ اصليبند

يھاو تودهيجويھاسامانھيبندگروه، يم شناسیعلم اقل

از جملھ . استيو ھم از نظر زمانيھوا ھم از نظر مکان

، ردیگيد قرار میھمديم شناسیکھ در قلمرو اقليقاتیتحق

ھوا عبارت است از يبندپیت. د ھوا استیھمديبندپیت

يرھایمتغيھايگژیکھ از لحاظ ویيھواھایيشناسا

. گر ھمانند باشندیکدیبا ) يدما، بارش، نم نسب(يمیاقل

. کنديھوا کمک ميھاتودهیيھوا بھ شناسايھاپیتیيشناسا

بھ کمک . ھمراه استيسطحيدادھایپ ھوا با رویھر ت

مثل بروز يسطحيدادھایتوان رويھوا ميھاتودهیيشناسا

ثر ر بر ایمردم و مرگ و ميالب، بھ خطر افتادن سالمتیس

، ھجوم ي، عملکرد محصوالت کشاورزيحرارتيھاسکتھ و شوک

از آنجا . کردينیبشیرا پ...وياجادهيھاآفات، تصادف

واقع شده و در يکوھستانيال در منطقھیکھ شھرستان اردب

کھ يمختلفير توده ھواھایتحت تاثمختلف سال،يھاماه

د ینھ شدبا دام(باال يھاو عرضياکثرا از مناطق شمال

رد، لذا یگيمشوند قرار يوارد منطقھ م) رات ساالنھییتغ

بھتر از منابع موجود در يبردارو بھرهيزیربرنامھيبرا

ن منطقھ ویموثر بر ايھوايھاپیتیين منطقھ، شناسایا

يت خاصیاز اھميسطحيدادھایبر روآنرات یتاثلیتحل

يطیزان محیرھبرنامھا، لین تحلیبا کمک ا. برخوردار است

.دا کنندیپيطیکاھش معضالت محيبرايبھتريھااهرقادرند

ياریھوا بسيھاپید بھ صورت تیھمديالگوھایيبا شناسا

است يط جویرات آن تابع شراییکھ تغيطیمحيدادھایاز رو

- شیپيبرانھ الزم را یزم، قین تحقیج اینتا.شوديمشخص م

ھوا و نحوه يھارود سامانھمنطقھ در ھنگام ويجويھاينیب

توان يمول فراھم آورده یم شھر اردبیھا بر اقلر آنیتاث
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، يمختلف از جملھ کشاورزيھابخشيج براین نتایاز ا

ست یز، مسائلي، ژئومورفولوژيدرولوژی، ھيترابر،يگردشگر

از ياز خسارات ناشيرین جلوگیھمچنوي، پزشکيطیمح

ھوا و ھجوم يآلودگ،يشکسالخل،یسانندميجويھادهیپد

يعیطبيدادھایو رويانسانيھاتیاز فعالياریآفات و بس

ر موجودات زنده یھا و ساانسانيدر زندگيکھ بھ نحو

یيبا آشنا،يبطور کل.استفاده کرددارند،یير بسزایتاث

را يطیاز حوادث محياریوقوع بستوانين روابط میااب

اثرات ،حداقلبتوان ينیبشیپن ینمود تا با اينیبشیپ

-پیا تیھوا يھاپیتیيشناسا.ھا را کاھش دادانبار آنیز

و يدما ، بارش، نم نسب( يمیبر اساس عناصر اقليبند

م یان اقلیدر ميریار فراگیامروزه بھ صورت بس... ) 

از يکیرسد يبھ نظر م. ج شده استیشناسان و ھواشناسان را

ھوا شده است،  يبندپیو گسترش تکھ باعث توسعھ يعوامل

در سطح يکاربرديم شناسیآن در حل مسائل اقلیيتوانا

.ع استیار وسیبس

:پژوھشنھ یشیپ-٣-١

ينسبتا فراوانيھاھوا پژوھشيھاپیتیينھ شناسایدر زم

ران انجـام شـده یـدر سـطح ايدر سطح جھان و تا حدود کم

ن بار در دھھ یاوليک براینوپتیسيم شناسیاصطالح اقل.است

ھدف آنھـا . کا بھ کار برده شدیآمریيھوايرویدر ن١٩۴٠

ش یو پـيمـیگذشتھ عناصـر اقليفراوانين روش بررسیاز ا

).١٩۴٧جـاکوبس، (نده بر اساس محاسبات بوده است یآينیب

ک یک را کسب ینوپتیسيھدف ھواشناس) ١٩۵٢(ف یبعدھا ساتکل

ک یـط اتمسـفر در یان از شـراجامع و ھمزمير سھ بعدیتصو

ز آب و ییـدر تم) ١٩۵٧(آرنولد کورت . ان کردیمکان خاص ب

ن یچنـيم شناسیگر اقلیديھاک از شاخھینوپتیسيھوا شناس

ق یم دقیعبارت است از پردازش و تنظيم شناسیاقل: دیگويم

کھ ياتمسفر؛ در صورتيرفتاريالگوھاعناصر ھوا بر اساس 

ناصـر ھـوا را بـدون ارتبـاط بـا ، عيسـنتيم شناسـیاقل

-پیـ، ت)١٩٧٢(١المب.کنديف میشرح و توصياتمسفريالگوھا

لز یش آیتیبريرا برايدیاس ھمدیروزانھ در مقيھوايبند

                                                       

1-Lamb             2 - Andre  M. Carleton        3-Kalkstein et al           
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يپ ھـوایـانجام داد و ھفت ت١٧٧١-١٨۶١يآماريھادر سال

) ١٩٨٧( ٢کـارلتون.کـردیيرا در آن محـل شناسـاياصل

ورنده اقلـیم تابسـتاني در جنـوب الگوھاي گردشي بوجود آ

را شناسـایي کـرد و ١٩۴۵ــ ١٩٨۴ھـاي غرب آمریکا طي سال

ھـاي تابسـتاني و ارتباط این الگوھاي گردشي را با بـارش

ھا در آریزونا را بـا اسـتفاده از تحلیـل پذیري آنتغییر

-، توده)١٩٨٧(و ھمکاران ٣کالکستاین. ھمبستگي بررسي کرد

يالـت آالبامـایل واقـع در ایموباحاکم بر شھر يھوايھا

دان یـر دما، نقطـھ شـبنم، میکا را بر اساس ھفت متغیآمر

ا، سرعت و جھت بـاد و یآسمان، فشار سطح دريد، ابرناکید

و فاصــلھ يوارد، فاصــلھ مرکــزيھــابــا اســتفاده از روش

ک تمـام ینوپتیسـيم شناسیدر اقل.کردندیيمتوسط، شناسا

عامـل (ياساس حرکـات اتمسـفرم، بر یا اقلیرات ھوا ییتغ

توان تمام ين نگرش میبا ا. شوديھ مین و توجییتب) میمستق

ھـا، يھا، آلودگالبیرا مانند سيطیست محیط زیرات شراییتغ

).١٩٩٣ارنـال، ی(ن کـرد یـیره را تبیـھـا و غيآتش سـوز

ھـوا يھـاد تودهیجديات و روندھای، خصوص)١٩٩٧(١دانیشر

را يدیـھمديبندستم طبقھیاده و سش قرار دیرا مورد آزما

و يھ، جـوالیـژوئيھـامـاهيستگاه در تگزاس برایا١٣در 

سپس بـھ کمـک .بھ کار برده است١٩۶١-١٩٩٠آگوست از سال 

رابطھ میان ایـن سـاختارھا را بـا محـیط ، ھاي آماريروش

-، بـا طبقـھ)١٩٩٨(ھمکاران ٢نیاستکالك.کندسطحي مشخص مي

يھـاپیـتیيھوا، بـھ شناسـايھادهتويمکانيدیھمديبند

-کا درفصل تابستان و زمستان سالیاالت متحده آمریایيھوا

الگـوي ) ٢٠٠٠(   ٣دیالینـگ شـن.پرداختند١٩٩٣-١٩۴٨يھا

ھاي ھمدیدي کھ توسط المب براي گردشي سوئد را بر پایھ تیپ

بـا ١٨٧٣ــ١٩٩۵ھـاي بریتانیا بدست آمده بود در طي سـال

ھاي فشار تراز دریا مـورد بررسـي قـرار استفاده از داده

-داد و فراواني الگوھاي گردشي را در زمان ھر یک از تیپ

) ٢٠٠١(۴سلونوسـکي و ھمکـاران. ھاي ھمدیـد تعیـین کـرد

ارتباط بین الگوھاي گردشي و دماي ھوا در اروپا را بـین 

بـا اسـتفاده از روش تحلیـل ١٩٩۵تـا ١٩٧٠ھاي دھـھ سال

قرار دادند نتایج بھ دست آمده از ھمبستگي مورد ارزیابي

                                                       
1 -sheredan        2-Kalkestain et al       3-Delieng shen       4- Slonosky et           5-Mundy ana Barber         
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بررسي آنھا حاکي از این است کھ بـاالترین ھمبسـتگي بـین 

دماھاي اروپا و الگوھاي گردش در فصل سرد بـا شـاخص وزش 

تغییــر ) ٢٠٠١(کــوادرلي و ھمکــاران . مــداري وجــود دارد

ــپ در دوره  ــتاني آل ــارش زمس ــذیري ب ــ١٩٩٢پ را در ١٩٧١ـ

ھا آن. رگ مقیاس بررسي کردندارتباط با الگوھاي گردشي بز

در ضمن بررسي بھ این نتیجھ رسیدند کھ شاخص نوسان اطلـس 

شمالي و فراواني پرفشارھاي مانع در شـرق اطلـس و شـمال 

. ثـر مـي سـازد◌ٔ غرب اروپا بارش زمستاني منطقـھ را متـا

ارتبـاط بـین الگوھـاي گردشـي و ) ٢٠٠١(۵موندي و باربر

ھاي رھاي بوجود آورنده آبانواع یخھاي سطح دریا و سازوکا

شمال پولینیا را با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي 

-کیلومتر بررسي کردند و در تحلیل خوشھ٢*٢بندي با شبکھ

اي کھ بر روي پایگاه داده مربوطھ انجام دادند سـھ دوره 

زمستاني، بھاري و پاییزي را بـراي گسـترش یخھـا تعیـین 

يھـوايھـاپیـتيبھ بررس) ٢٠٠٢(۶و مولريمک کاب.کردند

ن یپرداختند و ھمچنـ١٩۶٢-٢٠٠٠يسالھاينئواورلئان در ط

يھـاپیـن تیايھايژگیو ويفراوانياثرات انسو را بر رو

، رابطـھ الگوھـاي )٢٠٠٢(٧چـاکیکر.ھوا مطالعـھ کردنـد

ھاي پربارش و کم بـارش شـرق مدیترانـھ را ھمدیدي و دوره

-بندي تیـپ، بھ طرح طبقھ)٢٠٠٢(٨شریدان. بررسي کرده است

ھاي ھوا در شمال آمریکا پرداخت و ھفـت تیـپ ھـوا را در 

-رابطھ خشکسـالي) ٢٠٠٢(١فولر و کیلسبي. آنجا مشخص نمود

ھاي ھیدرولوژیک منطقھ یورکشایر بریتانیا بـا تیـپ ھـاي 

اند کـھ خشکسـالي ھـا ھواي المب را بررسي کرده و دریافتھ

ھـاي ھـوا ند و بنابراین با تیپگاھي حاصل شرایط جوي ھست

دھند و گاھي حاصـل سـوء مـدیریت ھسـتند و رابطھ نشان مي

، )٢٠٠٣(٢شـریدان. ارتباطي بـا تیـپ ھـاي ھـوا ندارنـد

ھاي پیونـد از دور اقلیمـي ھاي ھوایي و شاخصفراواني تیپ

ھاي ھوا را بـا ایـن شمال آمریکا را بررسي و ارتباط تیپ

پ یت)٢٠٠٣(٣اسمنوس و ھمکارانک. ھا بررسي کرده استشاخص

یيرا در آتـن شناسـا١٩۵۴-١٩٩٩يد سال ھایھمديھوايھا

يھـایژگیرا با ویيھوايپ ھاین تیکردند و سپس ارتباط ا

                                                                                                                                                                       
6-Mc cabe and  Muller      7- Krechak          8- Sheridan     
١- Fowler and Kilsby        2- Sheridan          3- Kassomenos et al                  4 -Dayan          5-Alpert et al        
6-Rainham et al                 7- Rainham           8 -Morabito et al                    9-Bissolli et al
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، بـا )٢٠٠٣(۴دایـان.قرار دادنـديھوا مورد بررسيفیک

ــار  ــتفاده از آم ــال٩اس ــالھ س ــاي س ــا ١٩٩٣ھ ٢٠٠١ت

وپتیكي این منطقھ را بـر ھاي سینپنسیلوانیاي مركزي، تیپ

آلپرت. استھاي متئورولوژیكي تعیین نمودهاساس برخي شاخص

-، ارتباط بین تغییرات اقلیمي و سیستم)٢٠٠۴(۵و ھمكاران

ھاي سینوپتیك را براي محدوده مدیترانھ شرقي بررسي كرده 

، ارتباط بین ١٩۴٨ـ ٢٠٠٠و با مطالعھ آمار اقلیمي دوره 

.ھاي ھمدیدي را روشـن كـرده اسـتیپتغییرات اقلیمي با ت

د یـھمديبـھ کمـک طبقـھ بنـد) ٢٠٠۵(۶نھام و ھمکارانیر

ر در شـھر تورنتـو کانـادا یـن مـرگ و میـیبـھ تبيمکان

ت یفیک،شان نشان داد کھ در مجموعیايبررس.پرداختھ اند

يد است امـا بـرایپ ھمدیاز تيتابع) ھوا يآلودگ( ھوا 

. الزم استيشتریمطالعات ب،يتو سالميط جویدرک رابطھ شرا

، بـھ يمکـانيدیـھمديبنـد، بھ کمک طبقھ)٢٠٠۵(٧ن ھامیر

. کانادا پرداختـھ اسـتير در شھر تورنتوین مرگ و مییتب

ي، بـھ بررسـيدیـ، با روش ھمد)٢٠٠۶(٨گرانیتوو دیموراب

ا یتالیزمستانھ فلورانس ايھوايدیھمديھاپین تیرابطھ ب

-پیـن تیختند و نشان دادند کھ بپردايبا بروز سکتھ قلب

يمعنـاداريدر فلورانس رابطھ آماريھوا و سکتھ قلبيھا

-پی، پس از مطالعھ ت)٢٠٠۶(٩گرانیو ديسولیب. وجود دارد

جـھ یده توفنـد نتیـسھ آن با پدیھوا در آلمان و مقايھا

پ ھوا، رابطھ یو تيتوفنديروزھاين فراوانیگرفتند کھ ب

، با اسـتفاده از روش )١٣٧٨(يدریح.وجود دارديمعنادار

ره، یـچند متغيآماريھاكیو با استفاده از تكن(Ward)وارد

بـارش روزانـھ را ر یـز١٢و يھمگن اصليمیھ اقلیناحشش

تعیین و الگوھاي سینوپتیكي حاکم بر ھر کـدام از نـواحي 

، مـرادی )١٣٨١(علیجـانی . بارش را شناسایي نمـوده اسـت

از پژوھشگران داخلـي، ارتبـاط بـین و برخي دیگر) ١٣٨٣(

ھاي ھوایي را مورد مطالعـھ قـرار ھاي محیطي با تیپپدیده

كھ در داخل كشور در خصوص يبا ارزشياز كارھا. اندداده

يجـانیتـوان بـھ كـار عليھوا انجام شده اسـت ميبندپیت

ــعود) ١٣٨١( ــرد) ١٣٨۶، ١٣٨۴، ١٣٨٢(ان یو مس ــاره ك . اش

سـتفاده از متوسـط ماھانـھ بـارش و با ا) ١٣٨١(يجانیعل

ران و بـا اسـتفاده از روش یك اینوپتیستگاه سیا٣۴يدما

از يریـگز بـا بھرهیـو نيال خوشـھیـو تحليل عاملیتحل
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ران را یـدر ايمـیز اقلیھ متمـایـك وارد، پـنج ناحیتكن

، بـا اسـتفاده از روش )١٣٨٢(ان یمسعود. ن كرده استییتع

يھايژگین و وییران را تعیايمیاقلي، نواحيال خوشھیتحل

آمـار ي، با بررسـ)١٣٨۴(يدریح. ل نموده استیآن را تحل

ن منطقھ یشمال غرب کشور، ايستگاه ھواشناسیا٢۶سالھ ١۴

انس از یـر کوواریمقادياصليھال مولفھیتحليرا بر مبنا

، فصـول )١٣٨۴(ان یمسعود. نموده استيطبقھ بندينظر بارش

نمـود و یيشناسـا١يال خوشـھیروش تحلران را بھ یبارش ا

گر را یكـدیز از یبًا متمـایبا فصول تقريھ بارشیپنج ناح

، با استفاده )١٣٨۴(ان یمسعود. ص داده استیران تشخیدر ا

تــا ١٩۵١ھ یــران از ژانویــبــارش ماھانــھ ايھــااز داده

در يو. نموديران را بررسیبارش ايھامی، رژ١٩٩٩دسامبر 

با روش ادغام وارد يگانیپايال خوشھیحلن پژوھش، از تیا

ـ ي، زمسـتانيزمسـتانيم بارش اصلیاستفاده كرد و سھ رژ

ھفـده ) ١٣٨۵(انیمسـعود.ن كـردیـیرا تعيزییو پايبھار

  .کـرده اسـتیيران را شناسـایجو در ايانیتراز ميالگو

متغیر اقلیمي مختلف ٢٢، با استفاده از )١٣٨۶(مسعودیان 

ي ي ھواشناسي استان اصفھان، تیپ ھاي ھمدیـدھادر ایستگاه

وي در . اصفھان را با روش وارد تعیین و تفسیر نموده است

ي را در ایـن اسـتان شناسـایي تیـپ ھمدیـد٩این پژوھش، 

در مطالعـھ يقـاتیتحقيھانھیشیسوابق و پيبا بررس.نمود

یيد کھ بھ منظور شناسایمشخص گرديمیاقليھاپیتیيشناسا

وارد يبنـدشتر از روش طبقـھیمورد مطالعھ، بطقھمنق یدق

ز اشـاره یـاستفاده شده، ھمانگونھ کـھ در مباحـث قبـل ن

ا عضـو را یـن است کھ کھ ھر فرد ین روش ایت اید، مزیگرد

يگروھدھد کھ مجموع مربعات انحراف درونيميجايدر گروھ

ــد ــداقل برس ــھ ح ــتا. ب ــھ، کالکس ــوان نمون ــھ عن ن و یب

در تـريج منطقـیبھ نتايابیھ منظور دستب)١٩٩۶(ھمکاران

ل واقع در یحاکم بر شھر موبایيھوايھاتودهينھ بررسیزم

ا یـت نمـوده و یـن روش تبعیکا، از ایآمريالت آالبامایا

ق تـر رابطـھ بـارش یـن دقیـیق بـھ تبین طریت من از ایل

ان یمسـعود.استحاکم بر آن پرداختھيھاپیترانھ با تیمد

مناطق مورد يمیاقليھاپیتیيطالعھ شناسادر ميجانیو عل

                                                       
1- cluster analysis
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ز یـدر مطالعھ حاضـر ن. اندنظر، روش وارد را لحاظ نموده

ق یـدقیيشده بھ منظـور شناسـايبا توجھ بھ روش وارد سع

ن روش بھ منظور یل، از ایدر شھرستان اردبيمیاقليھاپیت

يھـاپیـن تیـبتوان رابطـھ ااستفاده گردد، تايبندطبقھ

ان یـھوا، طغيمانند آلودگيطیمحيدادھایبا رورا دیھمد

قرار يابیرا بھتر مورد ارز... ھا، ھجوم آفات و رودخانھ

.داد

:وھشژپاھداف -۴-١

.لیاردبشھرستان يھوايدیھمديھاپیتیيشناسا) ١

ھا در پین تیت ھرکدام از ایفعاليزماندورهیيشناسا)٢

.سال

د ھوا در سھ دھھ یھمديھاپیتيرات فراوانییتغيبررس)٣

.گذشتھ

:وھشژسئواالت پ-۵-١

متاثر ل را در دوره سرد سال یکھ شھر اردبیيھاسامانھ)١

اند؟نشات گرفتھياز چھ مناطقندینمايم

- چھ سامانھر یل در دوره گرم سال تحت تاثیشھر اردب)٢

؟ردیگيقرار میيھا

دیدگاه ھاي ھمدیدي از عناصر اقلیمي مشخص کننده تیپ)٣

ھاي ھواي تیپ)۴دھند؟ آماري چھ وضعیتي را نشان مي

شھرستان اردبیل در چند دھھ اخیر چھ روندي را طي نموده 

است؟

ت چھ یجھ حاکمینتدر منطقھ در يمیفصول مختلف اقل)۵

گردند؟يجاد میايعوامل

الب و رات غیمذکور، تاثيھاپیک از تیت کدامیحاکم)۶

کند؟يا مفیرا در منطقھ ايموثر

:وھشژپيھ ھایفرض-۶-١

گیری فصول مختلف اقلیمي اردبیل بھ دلیل حاکمیت شکل)١

.ھاي مختلف ھمدید این شھر استتیپ

ھاي ھمدید از دیدگاه عناصر اقلیمي مشخص کننده تیپ) ٢

.دھندآماري با یکدیگر تفاوت معنا داري نشان مي

.ركرده استھاي ھوا در سھ دھھ گذشتھ تغییفراواني تیپ) ٣

ھاي ھاي مختلف اقلیمي با حاکمیت سامانھحاکمیت تیپ) ۴

ھکتوپاسکال توجیھ مي۵٠٠سینوپتیکي در سطح زمین و سطح 

.شوند



  
  
  
  
  
  
  

  

فصل دوم
  

  منطقھ مورد مطالعھموقعیت 
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منطقھیيایت جغرافیموقع-١-٢

:لیاستان اردبيانسانيھايژگیو-١-١-٢

ران قرار یاياسالميل غرب جمھورل در شمایاستان اردب

يل براساس سالنامھ آماریوسعت استان اردب. گرفتھ است

۵/١٧٩۵٢، معادل )١٣٨۵(استانيزیت و برنامھ ریریمد

- يم) درصد از مساحت کل کشور٠٩/١حدودا (لومتر مربعیک

يبا جمھوريل از طرف شمال و شمال شرقیاستان اردب.باشد

الن، از یبا استان گيو جنوب شرقجان، از طرف شرق یآذربا

انھ و از طرف غرب یطرف جنوب با استان زنجان و شھرستان م

ن یبر اساس آخر.ھم مرز استيجان شرقیبا استان آذربا

بخش، ٢۵شھرستان، ٩يل دارایاستان اردبيمات کشوریتقس

يعموميبر اساس سرشمار.باشديدھستان م۶۶شھر و ٢١

ھزار ٢٢٨ون و یلیک میل ین اردبت استای، جمع١٣٨۵سال 

).١٣٨۵، کشوريسالنامھ آمار(نفر برآورد شده است

ل، یاردبيشامل شھرھا( لیاستان شامل اردبيشھرستانھا

پارس يشامل شھرھا( ، شھرستان پارس آباد )،)نیر، سرعیھ

لھ سوار یشامل ب( لھ سوار ی، شھرستان ب)آباد و اصالندوز

و يگرميشامل شھرھا( يمشھرستان گر) و جعفرآباد

، )نیشامل خلخال، کلور، ھشتچ( شھرستان خلخال ،)انگوت

و ين شھر، رضیمشکيشامل شھرھا( ن شھریشھرستان مشک

ين و آبینميشامل شھرستانھا( ن ی، شھرستان نم)الھرود

، )میر و کورائینيشامل شھرھا( ری، شھرستان ن)گلویب

.باشدیم) يویشامل شھر گ( يویشھرستان گ

:لیاستان اردبيعیطبيھايژگیو-٢-١-٢

ران، در شرق فالت یايل در شمال فالت مثلثیاستان اردب

بافت يآن دارا٣/٢کھ حدود جان قرار گرفتھ استیآذربا

ھ را مناطق یاد بوده و بقیبا اختالف ارتفاع زيکوھستان

ن نقطھ استان، یترمرتفع. ل داده استیھموار و پست تشک

.باشديمتر م۴٨١١يبین با ارتفاع تقرقلھ سبال

آب و . باشدير میبا سردسیک منطقھ تقرین استان یا

، یيایعامل ارتفاع، عرض جغراف۴آن بطور عمده بھ يھوا

ت یوب سا(دارديمھاجر بستگيھوايھاو تودهيمنابع آب

. )لیم اردبیاقل؛لیاردبيھواشناس

، يکشاورزيتھایال، فعياھیر پوشش گیز نظینيگریعوامل د

ر یآن تاثياس کوچک بر آب و ھوایدر مقيو معدنيصنعت

.رندیپذير میا تاثیگذاشتھ و 
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یيایعرض جغراف-٣-١-٢

يریگن عوامل موثر بر شکلیاز مھمتريکییيایعرض جغراف

. ردیگيقرار ميابیل مورد ارزیتان اردباسيھامیاقل

کشور یيایجغرافيبااليھال در عرضین اردباستقرار استا

و آب یيایجغرافط ین استان از شرایده است کھ ایموجب گرد

برخوردار شود و یيایجغرافيبااليھاژه عرضیویيو ھوا

. ر گذاردیاستان تاثيمیو اقليط جوین امر بر شرایا

ياست کھ دارایيھااز استانيکیل در واقع یتان اردباس

ک بھ یکھ نزدياگونھبھ .استيجنوب–يع شمالیگستره وس

ن اختالف موجب یکھ ااختالف داشتھیيایدرجھ عرض جغراف٣

وشده استان یيو آب و ھوایيایط جغرافیشرابر يراتیتاث

ه را بوجود آورديمتفاوتيمیو اقلیيم دمایرژبھ تبع آن

).لیاردبيھواشناساداره کل(است

ایبھ دريکیو نزديدور-٤-١-٢

يارس، قره سو، بالخيھارودخانھيل دارایاستان اردب

يریگکھ در شکلباشديل مینئور و شورابيھااچھی، و دريچا

خزر بھ يایوجود درن یھمچن. دارديم نقش قابل توجھیاقل

)استان(آنيمیاقليم ھایبر رژ،ک عامل مھمیعنوان 

. )لیاردبيھواشناساداره کل (گذارديبطور شاخص اثر م

استانياشکال ناھموار-۵-١-٢

ن سبالنیآذريھاتوده) الف

در ( سرابين شھر ھایجان و بیسبالن در شرق فالت آذربا

قرار ) در شمال( ن شھریو مشگ) در مشرق( لی، اردب)جنوب

در يک رشتھ کوه آتشفشانیسبالن بھ صورت يھاتوده. دارد

ظاھر ) ارسبارانيخھ جنوبشا( دنبالھ رشتھ کوه قوشھ داغ 

ل واقع شده است و یدر مشرق سبالن، دشت اردب. شده است

در ساختار توده . گردديآن وارد قره سو ميسطحيآبھا

، سبالن )متر۴٨١١( سبالن سھ مخروط مھم بنام سلطان سبالن 

.شوديمشاھده م) متر٢۶٩۶( و آغان داغ ) متر۴۴٠٧( کوچک

د بھ ایسبالن بھ علت ارتفاع ز

- ين بارش را جذب میشتریکند و بيره بارش عمل میصورت جز

اد و یاز ارتفاع زيتوده سبالن بھ علت برخوردار. کند

در اکثر يغربيخزر و بادھایيایاز رطوبت دريبھرمند
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خط . )١٣٨٢، يطالقانيعالئ(ده از برف استیام سال پوشیا

يل ماھھاھزار متر در طو۴٠٠٠فعال باالتر از يبرف دائم

يجیذوب تدر. دارديپسرويمتر۴٢٠٠گرم سال تا ارتفاع 

يھادر دامنھيادیزيھاھا و آبراھھش چشمھیدایبرف موجب پ

سبالن يھادر دامنھيادیزيھاش آب، درهیفرسا. آن شده است

در يادیزيآب گرم معدنيبعالوه چشمھ ھا. جاد کرده استیا

نرجھ، سردابھ ی، قيسوئن، قطریسرع(سبالن وجود دارديپا

...)و

رشتھ بزغوش) ب

لھ یرشتھ بزغوش در جنوب رشتھ سبالن قرار دارد و بوس

روند رشتھ بزغوش، . از آن جدا شده استيچايآجيفرورفتگ

يآن بھ توده آتشفشانيغربياست و انتھايشرق–يغرب

يو جنوبيشماليوجود دو گسل در دامنھ ھا. رسديسھند م

ک قطعھ باال ین توده بصورت یھنده باال آمدن اآن نشان د

ن قلھ یترمرتفع.استين دو فرورفتگیدر ب) ھورست( آمده 

بارش . باشديمتر م٣٣٠۶بزغوش، قلھ بزغوش با ارتفاع 

اد یزا چندان زاز منابع رطوبتيبزغوش بھ علت دوريکوھھا

آن فقط در فصل زمستان از برف يھاجھ قلھینبوده و در نت

ز با شروع فصل گرم بھ سرعت یره برف نیذخ. شونديده میپوش

جتا چھره کوھستان در تابستان کامال خشک یذوب شده و نت

).١٣٨٢، يطالقانیيعال( است

)باغروداغ( رشتھ کوه تالش ) ج

بھ مانند يجنوب–يرشتھ کوه تالش با روند شمال

. الن جدا کرده استیل را از استان گیاستان اردبيوارید

شود کھ يگفتھ ميوستھ و ممتدیبھم پيرشتھ تالش بھ کوھھا

ده شده یپست مغان کشينھاید رود تا زمیاز دره سف

تالش نوسان يخط الراس کوھھا). ١٣٨٢، يطالقانیيعال(است

خط الراس ان در امتداد مدار ينیفرونش. دارديادیز

نام دارد کھ ارتفاع آن ) رانیگردنھ ح( ل یاردب–آستارا 

دشت يران از سویگردنھ حيدامنھ غرب. متر است١٧٠٠

يھااما دامنھ. شوديمشاھده ميل بھ صورت تپھ ھایاردب

بھ . شوديبھ جلگھ آستارا ختم ميب تندیآن با شيشرق

يھازشیم و ریھا و وجود خاک ضخب تند دامنھیل شیدل

ن رفتن پوشش یز دخالت انسان و از بیو نيفراوان جو

فراوان در دامنھ رو بھ ين لغزھای، زميعو مرتيجنگل

رانیگردنھ ح. خورديار بھ چشم میران بسیالن و منطقھ حیگ
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. باشديالن میل بھ گیاستان اردبيتنھا گذرگاھھاو اسالم 

ده از یخزر است پوشيایتالش کھ مشرف بھ دريدامنھ شرق

ان يو شماليغربيھاکھ دامنھيدر حال. باشديجنگل م

. ده از علفزار و مراتع استیم و پوشیب مالیشيدارا

، بھ جھت يت ارتباطیران و اسالم عالوه بر اھمیحيھاگردنھ

يعت خزریازطبيو برخورداريعیوجود جنگلھا و مناظر طب

يکشور از لحاظ گردشگريارتباطيرھاین مسیباتریاز زيکی

د گردنھ اسالم بھ خلخال نسبت ین نظر شایھستند، و از ا

. ت تر باشدیران با اھمینھ حبھ گرد

صلوات داغ يرشتھ کوھھا) د

- يصلوات داغ ميتالش در شمال بھ کوھھايدنبالھ کوھھا

يانتھا. استيجنوب غرب–يوندد کھ جھت آن شمال شرقیپ

- يقفقاز جدا مين کوھھا را از کوھھای، دره ارس، ايشمال

ن رشتھ یقت حدفاصل بیرشتھ صلوات داغ در حق. سازد

صلوات يدر شمال کوھھا. باشديتالش ميران و کوھھاارسبا

جان ارتفاعات یآذربايمعروف قسمت شماليداغ، از کوھھا

ل یجلگھ مغان را تشکيباشد کھ مرتفعات جنوبيخروسلو م

.دھديم

)دشتھا و جلگھ ھا( ھموارينھایزم-۶-١-٢

بودن استان، در مناطق کم وسعت، يبا توجھ بھ کوھستان

نھا ین زمیا. شوديمشاھده ميھموار و نسبتا مسطحينھایزم

ل شده اند، یتشکيو رسوبيکھ غالبا از مواد آبرفت

ان یدارند و اکثرا در ميادیزياستعداد ارزشمند کشاورز

ھموار استان ينھاین زمیاز مھمتر. کوھھا قرار گرفتھ اند

با توجھ .ل اشاره نمودیتوان بھ جلگھ مغان و دشت اردبيم

ن بخش تنھا بھ یمحدوده منطقھ مورد مطالعھ، در ابھ 

:مینمايل اکتفا میح دشت اردبیتشر

لیدشت اردب-١-۶-١-٢

ز است کھ در مرکز یھموار و حاصلخيل، دشتیدشت اردب

سبالن، بزغوش و تالش قرار گرفتھ يان کوھھایاستان و در م

ک چالھ گرابن است ی، بصورت ياز لحاظ ژئومورفولوژ. است

ن یوسعت ا).١٣٨۵ام، یخ(جاد شده استیدوران سوم اکھ در

از سطح يمتر١٣۵٠ھزار ھکتار در ارتفاع ٩۵دشت در حدود 

دشت اردبیل شیب مالیمي بھ سمت شمال داشتھ . باشديا میدر

ب یل شیدشت اردبو از این رو آبھاي جاري منطقھ توسط 

منطقھيجارين رو آبھایبھ سمت شمال داشتھ و از ايمیمال
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-يان میتوسط رود قره سو، بھ سمت شمال و رود ارس جر

رامون در یپيل و روستاھاین دشت کھ شھر اردبیا. ابندی

و ينرم و رسوبيافتھ بھ سبب وجود خاکھایآن استقرار 

کشور يعمده کشاورزيھمانند جلگھ مغان از نواحيآتشفشان

.شوديمحسوب م

لیاستان اردبيآب و ھوا-٢-٢

رود ير کشور بھ شمار میسردسيل از از نواحیاستان اردب

است، يمعتدل کوھستانيآب و ھوايھم دارايو بر رو

ن یايآب و ھواتنوعش و یدایدر پيمتعدديطیعوامل مح

ن، رشتھ یاد زمیچون ارتفاع ريعوامل. استان نقش دارند

ياد جویرات زییباال سبب تغیيایکوھستانھا و عرض جغراف

زش یزان ریھوا و باال بودن ميرفتن دمان ییاز جملھ پا

با توجھ بھ . گردندين استان میخبندان در ایبرف و وقوع 

ل بھ یساالنھ، استان اردبيم دمایمطالب قبل، از لحاظ رژ

:شوديم میز تقسیسھ قسمت متما

سردينواح-١

درجھ بوده ١٠کمتر از ين نواحین ساالنھ در ایانگیميدما

- يسبالن و تالش ميلند مانند کوھھاو شامل ارتفاعات ب

.باشد

معتدلينواح-٢

بوده و ١٠-٢٠حدود ين نواحین ساالنھ در ایانگیميدما

پست دشت يھانیھا و زمکوهیھا و پاشامل دامنھ کوه

.ن شھر و خلخال استیل، مشکیاردب

نسبتا گرمينواح-٣

ه قبل بودين ساالنھ آن، باالتر از دو نواحیانگیميدما

پست و کم ارتفاع جلگھ مغان و رود ارس ينھایو شامل زم

ك و یل تنوع توپوگرافیل بھ دلیمنطقھ اردب.باشديم

آب و   يم منطقھ داراین تنوع عوامل موثر در اقلیھمچن

بودن منطقھ،يك سو كوھستانیاز . باشديميمتنوعيھوا

، عوامل یيایجھت رشتھ كوھھا، اختالف ارتفاع و عرض جغراف

يسوازشوند وياستان محسوب میيآب و ھوايحلم

يایو آسيشمالي، اروپاياترانھیمديانات ھوائیگرجرید

یيایو جغرافيات خاص توپوگرافیق با خصوصیدر تلفيمركز

يخاص و متنوع استان  را سبب میيط آب و ھوایمنطقھ شرا
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بھ تبع ران ویکھ ايجويسامانھ ھا٢-٢شکلدر . شوند

.نشان داده شده است،سازديل را متاثر میتان اردبآن اس

ان یجر«ل یموثر براستان اردبیيان آب و ھواین جرینخست

خ زده یبرف وپريھااست كھ از دشت» يبریسيآب وھوائ

ز از شمال شرق كشور وارد ییاول پايازماه ھايبریس

خزر رطوبت مورد يایدريران شده و پس از عبور از رویا

از كشور و استان يعیافت و بر پھنھ وسیدراز راین

. گذارديمریخشك تاثيخبندان ھایسرما ول بھ صورت یاردب

عمومًا بھ يان جوین جریت ایازفعاليناشيھازشیلذا ر

. باشديصورت برف م

يتوده ھوال یموثربراستان اردبيان آب وھوائین جریدوم

ست کھ مرکز کانادا ايمناطق جنوب شرقيشکل گرفتھ بر رو

کسب ل یرد، بھ دلیگير آزور قرار میالجزامجمعيآن بر رو

اروپا يپس از عبور از رويانوس اطلس شمالیرطوبت از اق

وارد کشور وارد يشمالغربيترانھ از بخشھایمديایو در

يھايبارندگي، عامل اصليان آب و ھوائین جریا. شوديم

ا ورود آن بھ باشد و بيكشور ميشتراستان ھایعمده ب

سرد سال يھوا درماه ھايل، دمایران و استان اردبیا

يھايابد و بارندگیيش میافتھ و رطوبت ھوا افزایل یتعد

يان جوین جریرحركت ایگرم درمسيھاھمراه با جبھھيمنظم

. )لیاردبياداره کل ھواشناسوب سایت (گرددينازل م

ا یيان اطلس شمالیجر«، يان آب وھوائین جریسوم

. سرد ھمراه استيھوايھایژگیاست كھ با و» يناویاسكاند

را انجام يمھميھازشیاروپا ريدرتماميان جوین جریا

درران شده ویشمالغرب وارد اق شمال ویطرازداده و

يجويھازشیرد ویشديل با ورود آن سرمایاستان اردب

ره کل اداوب سایت (گردديمزش برف ظاھریقالب رمنجمد در

مشخص ساختھ است يكینوپتیسيھايبررس).لیاردبيھواشناس

عبورگرم سال بسترل درفصول سرد ویكھ استان اردب

. استيمتعدديھوايھاتوده

حاكم بر دوره سرد سالیيھوايھاتوده-٢-٢-٢

سرد سال يھاماهكھ دريجويھوا وسامانھ ھايھاتوده

يمزیر طورخالصھ بھ شرح گذارد بيرمیل تاثیبراستان اردب

كھ از طرف شمال شرق ) CP(يقطبيبريھوايھاتوده: باشند

جان و یخزر بھ منطقھ آذربايایوشرق پس ازعبور از در

يل نفوذ ھوایدر فصل زمستان بھ دل. رسنديل میاستان اردب
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يد دما گاھیافت شديبریانھ و سیميایار سرد از آسیبس

. ل را بھ ھمراه داردیردباوقات بارش برف در استان ا

ن مثل سودان ضمن نفوذ ییپايعرضھايکھ کم فشارھایزمان

برخوردار باشند و يران از توسعھ و گسترش خوبیبھ فالت ا

ن یران شده باشد، برخورد ایوارد ايبریزبانھ پرفشار س

گرم ووقوع بارش يو صعود ھوايداریتوده ھوا سبب ناپا

يت ھواشناسیوب سا(گردديملیباران و برف در استان اردب

ان ین جریايوزش باد سرد شمال).لیم اردبیل؛ اقلیاردب

مرتفع يھوا را بھ سرعت كاھش داده و بخش ھاي، دمايجو

رصفردر یگراد زيدرجھ سانت٣٠شمال غرب وغرب كشور را تا 

در فصل يبرینفوذ زبانھ پرفشار س. دھديمعرض سرما قرارم

زورس يھاخبندانیالحظھ دما و وقوع ز باعث افت قابل مییپا

يو کشاورزياد بھ محصوالت باغبانیت خسارات زیو در نھا

.شوديم

كھ از طرف قفقـاز بـھ اسـتان ) CA(يشماليبريتوده ھوا

ـــاردب ـــر رژی ـــرده و ب ـــوذ ك ـــل نف ـــیم اقلی آن يم

مودن یكھ پس ازپ) MP(يبحريقطبيتوده ھوا.گذارديرمیتاث

ن یـا. شـوديوارد منطقـھ ميل غرباه از بخش شمایسيایدر

ل یـاسـتان اردبيتوده ھوا در فصل زمستان بـر آب و ھـوا

منـاطق يشـکل گرفتـھ در رويتـوده ھـوا. گذاردير میتاث

:کنديده از برف کانادا بھ دو صورت در منطقھ عمل میپوش

و شـمال يناویکشـورھا اسـکاندينخست، پس از عبور از رو

يده و از رویـادغـام گرديبریستم پرفشار سـیاروپا با س

د دمـا و یاه وارد استان شـده و باعـث افـت شـدیسيایدر

.گردديميبارندگ

يمناطق جنوب شرقيشکل گرفتھ دررويدوم، توده ھوا

ر یمجمع الجزاين توده ھوا در رویمرکز ا. کانادا است

انوس اطلس یل کسب رطوبت از اقیرد بھ دلیگيآزور قرار م

ترانھ از یمديایاروپا و درياز روپس از عبوريشمال

يھايکشور وارد شده و باعث بارندگيشمال غربيبخشھا

ل و یاردبيدر شھرھا. شوديل مینسبتا خوب در استان اردب

خلخال بھ صورت وزش باد ھمراه با گرد و غبار و در پارس 

يلھ سوار بصورت رگبارھایو بين شھر، گرمیآباد، مشک

انات فوق یجر. شوديعد و برق ظاھر مپراکنده ھمراه با ر

کوه سبالن و در يھ غربیل در حاشیدن بھ اردبیپس از رس

، رطوبت خود را يصعود از ارتفاعات سبالن در اثر بارندگ
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Abstract:

     In this paper, in order to determination and Investigation of synoptic weather 

types in municipality of Ardabil, 8 climatic variables such as wet and dry bulb 

temperature, relative humidity, Zonal and Medicinal wind for 03:00, 09:00 and 

45:00 GMT and precipitation, Maximum and minimum of temperature belong to 

Ardebil synoptic station in years 1976 – 2002 has used. 9918 days has completed 

data from above variables. A Matrix (9918×8) created and standardize processes 

has performed on data. On this Matrix, First calculated Inter-group correlation Then 

factor analyses performed and Six weather type has recognized; Cool, dry with 

windy- very Cool with rainfall- Cool and humid- warm and humid- very warm with 

low rainfall - warm, dry and windy.
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