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 آذربایجان با جمهوری کشور  یبارشهای یمرژو  نواحی شناسایی

 استفاده از تحلیل خوشه ای
 

 8علی حنفی

 )ع( استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیا دانشگاه امام علی 

 

 چکیده
با تفکیک مکانی  2به منظور ارزیابی بارش و شناسایی نواحی و رژیم ها بارشی کشور جمهوری آذربایجان از داده های بارش روزانه پایگاه داده آفرودایت

مکان ) پیکسل( که در  203ی بارش مربوط به هاداده( استفاده شده است. ابتدا 0520 -2000ساله )  00درجه قوسی، برای یک دوره  22/0در  22/0
تهیه گردید و سپس میانگین بارش روزانه مربوط به این نقاط محاسبه گردیده  آفرودیتمحدوده کشور آذربایجان و مناطق مجاور قرار داشتند از پایگاه 

پایگانی ربایجان از تحلیل خوشه ای های بارشی کشور آذیمرژتشکیل گردید. در ادامه به منظور شناسایی نواحی بارشی و نیز  302*203و یک ماتریس 
میلی متر می باشد که  353استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که میانگین بارش کشور آذربایجان در حدود  3متلب در نرم افزاربه روش ادغام وارد 

ی تقسیم ترکوچکی پربارش و کم بارش به نواحی و کم بارش تقسیم می گردد. در مقیاس پایین تر هر یک از نواح دو ناحیه پربارشبه  در مرتبه اول
(، قفقاز گردیده و در نهایت شش ناحیه بارشی در کشور آذربایجان شناسایی گردید. منطقه پربارش شامل قفقاز بزرگ ) ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو

مرکزی جلگه کورا و آران و منطقه ساحلی آبشوران  کوچک ) منطقه قره باغ( و منطقه جنوب شرقی لنکران می باشد و منطقه کم بارش شامل بخش
میلی متر و میانگین بارش در نواحی پربارش ) ناحیه  250( در حدود آبشورانمیانگین بارش ساالنه در ناحیه کم بارش ) بخش مرکزی و  می باشد.

در حالت کلی کشور آذربایجان به دو رژیم بارشی ارشی نیز میلی متر می باشد. از لحاظ رژیم ب 202لنکران و ارتفاعات قفقاز بزرگ و کوچک( در حدود 
رژیم نخجوانی، رژیم شمال غرب و رژیم مرکزی( است و بیشترین )از: رژیم بارش بهاره که شامل سه رژیم بارش فرعی  اندعبارتگردد که یمتقسیم 

رژیم لنکرانی و رژیم شرق آذربایجان و باکو( است )با دو رژیم بارش فرعی بهاره  –افتد و رژیم پاییزه یمبارش ساالنه در این مناطق در فصل بهار اتفاق 
 ی بهاره در رتبه دوم قرار دارد.هابارشی پاییزه از بارش ساالنه در رتبه اول و هابارشکه در آن سهم 

رژیم بارش، تحلیل خوشه ای، روش وارد، جمهوری آذربایجان :هاکلید واژه

                                                           

 Email: Hanafi772@gmail.com      19051602190* نویسنده مسئول : 
2. APHRODITE'S water resource 

3. Matlab  
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 مقدمه
قیقاتی جالب توجه محافل علمی طی تح هایینهزمیکی از 

بارش در سطح  هاییمرژاخیر، مطالعه رفتار و  یهاسال

. بنا به پیشنهاد هیئت بین باشدیممحلی، منطقه ای و جهانی 

الدول تغییر اقلیم، تغییرات بارش باید به طور جامع در 

 .(IPCC,2007)تمامی نواحی مورد بررسی قرار گیرد 

اطق همگن اقلیمی، یکی از منطقه بندی و شناخت من

است. منطقه بندی اقلیمی  هایزیرنیازهای اولیه در برنامه 

اغلب بر مبنای استفاده از متغیرهای مختلف اقلیمی صورت 

تا بدین وسیله نقش تمامی متغیرها در تعیین اقلیم  گیردیم

ویژگی عمده بارندگی در ایران  مناطق در نظر گرفته شود.

النه در سطح کشور هم از نظر مکانی این است که بارش سا

. این دهدیمو هم از نظر زمانی اختالف فاحشی نشان 

از توزیع  متأثربارش در ایران توزیع زمانی و مکانی 

که کمترین تغییر در  باشدیمگردش جهانی  هاییستمس

شدید آب و هوایی را به دنبال  هاییناهنجارالگوی آن، 

مکانی و زمانی بارش و تغییرات . بنابراین ناهنجاری آوردیم

شدید در شدت بارندگی و تفاوت در نوع بارش از 

بابائی و فرج ) باشدیمبارش ایران  هاییژگیو ینترعمده

(. توزیع زمانی و مکانی بارش در کشور 25: 0830زاده، 

آن بر منابع آب ایران از اهمیت  یرتأثآذربایجان نیز به علت 

ر این پزوهش سعی شده است با باالیی برخوردار است که د

آماری خوشه ای و عاملی به شناسایی  هاییلتحلاستفاده از 

رژیم بارشی و پهنه بندی آن در کشور آذربایجان پرداخته 

است که مجموعه ای تحلیل خوشه ای روشی آماری  شود.

خوشه  هاآناز افراد را بر حسب اندازه همانندی میان 

روهی است که افراد تشکیل . بنابراین هر خوشه گکندیم

در ارتباط دهنده آن بیشترین همانندی را با یکدیگر دارند. 

با پارمتر بارش مطاعات زیادی صورت گرفته است که 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم

بارش ایران به  هاییمرژ( به شناسایی 0831مسعودیان )

روش تحلیل خوشه ای پرداخت و نتیجه گرفته که ایران 

ارای سه رژیم اصلی بارش است: نخست رژیم بارش د

بهاری و سوم رژیم  -زمستانی، دوم رژیم بارش زمستانی

( در 0830زاهدی و همکاران ). باشدیمبارشی زمستانی 

پژوهشی به شناسایی تغییرات بارش ساالنه شمال غرب 

کشور در بازه زمانی و مکانی پرداختند. نتایج این پژوهش 

درصد  12/1ل غرب ایران در سطح خطای نشان داد که شما

ناحیه ای با تغییرات بارز بلند مدت بارشی محسوب 

؛ لذا فرض صفر مبنی بر عدم روند بارشی در شمال شودینم

. محمدی شودینمدرصد اطمینان رد  92/1غرب ایران با 

 0180 یهاداده( روند بارش ایران را با استفاده از 0891)

 11یمی و بارن سنجی طی یک دوره ایستگاه سینوپتیک، اقل

 هاییسرساله بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در 

زمانی میانگین ایستگاهی و پیکسلی بارش ایران، روند 

درصد  99افزایشی یا کاهشی معنی داری در سطح اطمینان 

درصد وجود ندارد. با وجود این میانگین ایستگاهی  92و 

میلی  61/1هر سال در حدود بارش ایران به طور متوسط در 

و عزیزی  ییرض. (0891محمدی، )متر کاهش یافته است 

( منطقه کوهستانی غرب ایران را با استفاده از چندین 0836)

ایستگاه هواشناسی به کمک روش  001در پارامتر اقلیمی 

اصلی و خوشه بندی منطقه ای کردند.  یهامؤلفهتحلیل 

ر از لحاظ وضعیت نتایج حاصل نشان داد که غرب کشو

( در 0898یونسی ) منطقه قابل تقسیم است. 2اقلیمی به 

پژوهشی به بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان 

پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که بیشینه بارش 

ارتفاعات شاه داغ و )شمالی  هایقسمتآذربایجان در 

منطقه )منطقه لنکران( و غربی )بازاردوزو(، جنوب شرقی 

( در پژوهشی 0898. مسترشد )افتدمیخان کندی( اتفاق 

مشابه به مطالعه اقلیم بارشی سرزمین افغانستان براساس 

بارش روزانه پایگاه داده آفرودایت پرداخته است.  هایداده

نتایج این پژوهش نیز نشان داده است که میانگین بارش در 

شک و نیمه میلی متر بوده و جزء مناطق خ 526افغانستان 

. این ناحیه از نظر میزان بارش دریافتی باشدمیخشک جهان 

میلی متر  311دارای دو بخش بیشینه یکی در ناحیه شرقی با 

 .باشدمیمیلی متر  121و دیگری در ناحیه شمال شرقی با 

( به شناسایی رژیم های بارشی ایران با 0896رضیئی ) 

و براساس داده  استفاده از روش های چند متغیره پرداخته

ایستگاه همدید، ده رژیم بارشی را  022های بارش ماهانه 

( در 0896مفاخری و همکاران )  در ایران شناسایی کردند.

پژوهشی به شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و 
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یکنواختی بارش ایران پرداختند. در این پژوهشی از روش 

به منظور تحلیل خوشه ای برای ناحیه بندی اقلیمی و 

بررسی پراکندگی مکانی و زمانی بارش از آماره ضریب 

تغییرات و یکنواختی در سه بازه زمانی دهه ای، ساالنه و 

 فصلی استفاده شده است.

ساالنه و ماهانه بارش  میانگین روند( 5112) 0تورگی و ارکن

آزمون سن در کندال و  –ناپارامتری من  هایآزمونرا با 

که در روندهای  تایج این تحقیق نشان. نترکیه بررسی کردند

در خور توجهی؛ به ویژه در ماههای ژانویه و فوریه و 

و میانگین ساالنه در این منطقه وجود دارد. از طرفی،  سپتامبر

کاهش قابل توجهی نیز در میانگین ساالنه مشاهده شده که 

وان و  غربی و جنوبی ترکیه است. هایبخشبیشتر در 

( پژوهشی با عنوان روندهای فضایی 0510) 5همکاران

مکانی بارش در فالت لس چسن انجام دادند. نتایح حاصل 

کندال،  –نشان داد که براساس آزمون ناپارامتری من 

تغییرات معنی داری در روند بارش این منطقه وجود ندارد. 

( اندازه روند و فراوانی بارش را در پنج 5100) 8کیم و جین

ره کره با شناسایی منابع رطوبتی حوضه اصلی شبه جزی

تا  0966نشان داد که در دوره  هاآنبررسی کردند. مطالعه 

فصلی بوده  هایبارشگردبادها عامل اصلی بیشتر  5110

( در پژوهشی با استفاده 5106) 1و همکاران تئودورو است.

از تحلیل خوشه ای به بررسی تغییرات زمانی و مکانی 

اتو گروسو برزیل پرداختند. نتایج بارش ماهانه در منطقه م

حاصل از تحلیل خوشه ای بارش ماهانه منجر به شناسایی 

پنج ناحیه بارشی همگن و نیز سه فصل بارانی، نیمه بارانی و 

( در پژوهشی به 5100)  2و همکاران رائوخشک گردید. 

ارزیابی روند بارش ) مجموع بارش و شدت بارش( در 

تا  0962در طی دوره آماری مناطق مرکزی و جنوبی پرو 

پرداختند. آنها با استفاده از تحلیل خوشه ای و مولفه  5101

ای چهار ناحیه بارشی شناسایی کرده و روند تغییرات بارش 

  در این نواحی را مورد بررسی قرار دادند.

                                                           
1 . Turgay and Ercan  

2 . wan and et al 

3 . Kim and Jain 

4 . Teodoro and et al. 

5 . Rau and et al. 

منطقه بندی ( در مطالعه ای به 5103)  6فاضل و همکاران 

پرداختند. نتایج  ارومیهویژگی های بارش در حوضه دریاچه 

تحقیق نشان داد که مهمترین ویژگی های  بارش حوضه 

دریاچه ارومیه، تنوع فصلی، اثر توپوگرافی، بادهای غربی و 

) 0رضیئی   نوسانات اقیانوس اطلس شمالی می باشد. 

( در پژوهشی به شناسایی و پهنه بندی رژیم های 5103

یره و دو روش ان براساس تحلیل های چند متغبارشی ایر

PCA  وCA  پرداختند که در روش اول بارش ایران به پنج

رژیم بارشی و در روش دوم به هشت رژیم بارشی متفاوت 

 تقسیم گردید.

( در تحقیقی به تجزیه و تحلیل 5103)  3رحمان و همکاران

داده های بارش در بنگالدش از طریق روش خوشه بندی 

لف بارشی را در این سلسله مراتبی پرداخته و نواحی مخت

( در 5109) 9سانتوس و همکاران کشور شناسایی کردند.

پژوهشی با استفاده از تحلیل خوشه ای به ارزیابی تغییرات 

ماهانه بارش در منطقه پارایبا با استفاده از داده های پایگاه 

)  01زانگ و همکارانسنجش بارندگی استوایی پرداختند. 

ییرات فضایی و زمانی ( در پژوهشی به بررسی تغ5109

خشکسالی و بارش در منطقه سین کیانگ چین با استفاده از 

تحلیل خوشه ای پرداختند. نتایج حاصل نشان داد که منطقه 

سین کیانگ از لحاظ وضعیت بارش و خشکسالی به سه 

 خوشه خشک ، نیمه خشک و مرطوب قابل تقسیم است. 

شورمان و همجواری با ککشور جمهوری آذربایجان به علت 

نیز به علت دارا بودن پیوندهای تاریخی، فرهنگی، قومی و 

 هایویژگی. شناسایی باشدمیطبیعی با ایران دارای اهمیت 

 تواندمیاست که  هایزمینهآب و هوایی این کشور نیز از 

مورد توجه پژهشگران ایرانی باشد. این پژوهش به همین 

 دلیل صورت گرفته است.

 موقعیت جغرافیایی
به منطقه ای که بین دریای خزر و دریای سیاه قرار گرفته 

که این منطقه خود شامل  شودیماست منطقه قفقاز گفته 

. منطقه قفقاز جنوبی باشدیمقفقاز شمالی و قفقاز جنوبی 

                                                           
6 . Fazel and et al. 
7 . Raziei 

8 . Rahman and et al. 

9 . Santos and et al. 

10 . Zhang and et al. 
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. باشدیمشامل کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان 

و شمال  قفقازهای جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوه

است. سه  واقع شده دریای خزرو در کنار  ارسرودخانه 

کوه قفقاز بزرگ در شمال، قفقاز کوچک در غرب، و رشته 

است. های تالش در جنوب این کشور را احاطه کرده کوه

درصد از مساحت جمهوری آدربایجان را در  11 هاکوهاین 

متر  1166. قله کوه بازاردوزو با ارتفاع برگرفته است

های آران بلندترین نقطه آن است. نواحی میانی شامل جلگه

کم ارتفاع و  دریای خزرو میل و سواحل  مغانمرکزی، 

تر از متر پایین 53ترین قسمت پست بوده و ارتفاع در پست

 سطح دریاهای آزاد است. 

 

 
طبقه بندی ارتفاعی کشور جمهوری آذربایجان -8شکل 

 

است. این  حاط در خشکیکشور مجمهوری آذربایجان یک 

است، کشور در پیرامون دریای خزر، که یک دریای بسته 

از کیلومتر است.  311واقع شده و طول خط ساحلی آن 

لحاظ آب و هوایی، جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع 

در مناطق  دمای هوا آب و هوای مختلف است. متوسط

د در سانتیگرادرجه  6ای شمال و شرق کشور تا جلگه

، در متغیراستدرجه سانتیگراد در تابستان  86زمستان و 

متوسط دمای هوا در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی 

درجه سانتی گراد و در تابستان ها  -9 در حدود هازمستان

ترین دمای . پایینمی باشددرجه سانتیگراد  05 در حدود

 مربوط به ایستگاه ثبت شده در کشور آذربایجان مطلق

درجه سانتیگراد و باالترین دمای مطلق  -88به میزان  اردوباد

درجه  16جلفا به میزان  ثبت شده مربوط به ایستگاه

. به طور کلی شمال و شرق کشور دارای آب استسانتیگراد 

و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه 

جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و مالیم تری دارد. 

و شمال  قره باغمناطق غربی و شمالی و جنوبی شامل 

و  قفقاز، دامنه کوههای نخجوان شرقی جمهوری خودمختار

و کوههای تالش بسیار مرطوب هستند.  آستارا-لنکرانناحیه 

تنوع زیستی و گیاهی آذربایجان به دلیل تنوع آب و هوا 

گونه گیاه  1211ای که تنها بیش از د است به گونهبسیار زیا

شود. طبقه بندی ی آذربایجان دیده میهاکوهستاندر 

( 0ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی کشور آذربایجان در شکل )

 آمده است.

 هاروشمواد و 
برای شناسایی نواحی بارشی کشور در این پژوهش 

داده آفرودایت که ی بارش روزانه پایگاه هادادهآذربایجان از 

درجه است، در یک  52/1 در 52/1دارای تفکیک مکانی 

( استفاده گردیده است.  0920 -5101ساله )  61دوره آماری 

مکان ) پیکسل( که در  568ی بارش مربوط به هادادهابتدا 

محدوده کشور آذربایجان و مناطق مجاور قرار داشتند از 

انگین بارش روزانه تهیه گردید و سپس می آفرودیتپایگاه 

مربوط به این نقاط محاسبه گردیده و یک ماتریس 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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تشکیل گردید. این ماتریس اساس داوری درباره  862*568

های بارشی کشور آذربایجان قرار یمرژنواحی بارشی و 

به علت جدایی نخجوان از آذربایجان و شباهتی که  گرفت.

ن با به عنوان مثال بارش مناطق شمالی کشور آذربایجا

داغستان روسیه )امتداد کوههای قفقاز بزرگ( و غرب 

آذربایجان با ارمنستان و گرجستان )امتداد قفقاز کوچک( 

های بارش، محدوده یمرژدارد برای شناخت بهتر نواحی و 

مورد مطالعه چارچوب حداقل و حداکثر طول و عرض 

یی از هابخشباشد و یمجغرافیایی کشور آذربایجان 

جوار این کشور نیز در این مطالعه بررسی شده کشورهای هم

مکان برای مطالعه انتخاب گردید  568است. بنابراین همان 

تحلیل ها به داخل مرز آذربایجان محدود نگردید. یکسلپو 

خوشه ای یکی از روش های آماری پرکاربرد در بسیاری از 

شاخه های علمی است که در زمینه کاهش داده ها و پیدا 

وههای واقعی مورد استفاده قرار می گیرد و هدف کردن گر

از آن ایجاد گروه همگن از افراد مختلف در یک سری از 

داده ها  است. تقسیم بندی موارد و موضوعات مختلف 

براساس همکنی درون گروهی آنها از مهم ترین اهداف 

در (. 885: 0830تکنیک تحلیل خوشه ای است ) کالنتری، 

 دو گام اساسی وجود دارد.ی انجام تحلیل خوشه ا

گام اول محاسبه درجه همانندی افراد با یکدیگر و گام دوم 

چگونگی ادغام افراد بر حسب درجه همانندی آنها با 

یکدیگر است. چون داده ها دارای یکاهای متفاوتی هستند، 

پیش از انجام تحلیل استاندارسازی ضروری است تا وزن 

بارشی یکسان باشد.  همه متغیرها در تفکیک تیپ های

 راین از رابطه زیر برای استاندارسازی استفاده شد:ببنا
 

(0) 

 

انحراف معیار،  Sدر این رابطه 

انحراف معیار  مقدار هر متغیر می باشد.   iXمیانگین و  

اصلی پراکندگی مقادیر صفات نسبت به میانگین شاخص 

ند. فرمول محسوب می شود و با جذر واریانس برابری می ک

 اصلی واریانس نیز به صورت زیر می باشد:

(5) 

ماتریس استاندارد که همان جذر واریانس می باشد مبنای 

به منظور محاسبه محاسبه فاصله اقلیدسی قرار می گیرد. 

درجه همانندی از فاصله اقلیدسی و برای ادغام اقالمی که 

یوند وارد بهره دهند از شیوه پباالترین همانندی را نشان می

 گرفته شد. 

فاصله قابل  n(n-1)/2مشاهده  nروشن است که برای 

و  rبردار مشاهدات بر روی  محاسبه است. فرض کنید 

باشد در این صورت فاصله  sبردار مشاهدات بر روی 

 اقلیدسی در باال به صورت زیر محاسبه می شود:

 :8رابطه 

(8) 

اقلیمی غالبا برای محاسبه درجه ناهمانندی از در مطالعات 

 rفاصله اقلیدسی استفاده می شود. در روش وارد گروههای 

در صورتی ادغام می شوند که افزایش پراش ناشی از   sو

آنها با دیگر گروهها ادغام آنها نسبت به ادغام هر یک از 

در مطالعات اقلیم شناختی عمدتا از روش وارد  کمینه باشد.

فاده می شوند زیرا در این صورت میزان پرش درون است

گروهی به حداقل و همگنی گروههای حاصله به حداکثر 

فاصله آقلیدسی بارش همه .  (0: 0831می رسد) مسعودیان، 

به ازای همه روزها به  862*568نقاط مکانی ماتریس 

منظور سنجش درجه ناهمانندی مکان ها اندازه گیری گردید 

اساس درجه همانندی با یکدیگر خوشه مکان بر 568و 

  بندی شدند.

 بحث
 نقطه 012 هایدادهبراساس  جانیآذربا ساالنه بارش نیانگیم

 890واقع در داخل محدوده جغرافیایی کشور آذربایجان، 

 ،گرددمی( مشاهده 5. همانطوری که در شکل )است متریلیم

 داغ شاه یشمال ارتفاعات درآذربایجان  بارش نهیشیب

با  لنکران در واقع یساحل و ارتفاع کم منطقه و وازاردوزبو

 مرکزی مناطق در بارش نهیکم و میلی متر 611حدود 

مشاهده  میلی متر 811با مقادیر نزدیک  باکو و روانیش

 سمت به منطقه غرب و شمال سمت از هرچه .شودمی

 بارش زانیم از ،رویممی شیپ یجنوب و مرکزی بخشهای

با  بارش نهیشیب زین نخجوان در. شودمی هکاست زین ساالنه

 شمال یکوهستان بخشهای با منطبق میلی متر 121حدود 
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 .شودمیم، از میزان بارش ساالنه کاسته یکن شروییپ نخجوان منطقه غرب و جنوب سمت به چه است و هر شرقی

 

 
 پهنه بندی میانگین بارش ساالنه کشور جمهوری آذربایجان -0 شکل

 

 

 
  آذربایجان در خت خوش بندی میانگین بارش جمهوری -9 شکل

 

ده ای است اقلیمی که مقدار آن در مکان پیوسته بارش پدی

کند. با انجام تحلیل خوشه ای بر روی میانگین یمتغییر 

بارش ساالنه کشور آذربایجان، این کشور به شش ناحیه 

گردد. این نواحی بارشی از لحاظ میزان یمبارشی تقسیم 

باشند. در یمبارش و توزیع ساالنه آن با یکدیگر متفاوت 

پربارش )ی کشور آذربایجان به دو ناحیه پربارش حالت کل

کم بارش ساحلی )لنکرانی و پربارش قفقازی( و کم بارش 

. اما هر یک از نواحی گرددیمو کم بارش مرکزی( تقسیم 

 ناحیه کم بارش ناحیه پربارش

ساحلیکم بارش  کم بارش مرکزی  

کرانبسیار پربارش لن  پربارش قفقازی 

کپربارش قفقاز کوچ  پربارش قفقاز بزرگ 

 پربارش گرجی
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ی تقسیم گردیده و ترکوچکپربارش و کم بارش به نواحی 

در نهایت شش ناحیه بارشی در کشور آذربایجان شناسایی 

 ( نشان داده شده است.8شکل ) گردید که در
ناحیه کم بارش مرکزی و جنوب غرب  -8

 (8نخجوان )ناحیه 

این بخش نواحی مرکزی و کم ارتفاع آذربایجان و جمهوری 

. شمال آذربایجان ایران شودیمخودمختار نخجوان را شامل 

. میانگین بارش ساالنه در این گیردیمقرار  نیز در این ناحیه

این ناحیه  یهابارش. باشدیممیلی متر  806ناحیه حدود 

و فصل تابستان  گیردیمدر فصل بهار و پاییز صورت  عمدتاً

. افتدیمو زمستان بارندگی کمتری در این ناحیه اتفاق 

فصل در این ناحیه بهار و کم بارش ترین فصل  ینترپرباران

و مرداد کم  ینترباران. اردیبهشت پر باشدیمستان تاب

 (.1)شکل  باشدیمفصل این ناحیه  ینترباران

 (1ناحیه کم بارش ساحلی )ناحیه  -8

این بخش سواحل شرقی کشور آذربایجان و دشت مغان 

. شهر باکو پایتخت این کشور هم شودیمآذربایجان را شامل 

سبت به ناحیه کم بارش در این ناحیه قرار دارد. این ناحیه ن

میانگین  کندیممرکزی و نخجوان بارش کمتری دریافت 

و  باشدیممیلی متر  566بارش ساالنه در این ناحیه حدود 

ناحیه این کشور به  ینترخشکبه عنوان کم بارش ترین و 

در فصل پاییز و  عمدتاًاین ناحیه  یهابارش. آیدیمحساب 

ه ای است که در آن سهم و تنها ناحی گیردیمبهار صورت 

بهاره تا حدودی بیشتر  یهابارشپاییزه نسبت به  یهابارش

که میزان بارش در  باشدیمفصل تابستان  ینترخشکاست. 

و مرداد کم  ینترباراناین فصل بسیار اندک است. آبان پر 

 (.2)شکل  باشدیمفصل این ناحیه  ینترباران

 

 
       کم بارش مرکزی و نخجوان یهناح در بارش زمانی سری -1 شکل

 

 
 کم بارش ساحلی ناحیه در بارش زمانی سری -5شکل

 



11                                                            ...آذربایجان با استفاده ازجمهوری کشور  یبارشهای یمرژو  نواحی شناسایی

 

ناحیه پربارش کوهستانی قفقاز بزرگ )ناحیه  -0

5) 
این ناحیه شامل مناطق کوهستانی واقع در شمال و شمال 

که در این  باشدی( مکوههای قفقاز بزرگ)شرق این کشور 

ه است. میانگین مرحله از ارتفاعات قفقاز کوچک جدا شد

. باشدیممیلی متر  281بارش ساالنه در این ناحیه در حدود 

در فصل بهار و پاییز اتفاق  عمدتاًاین ناحیه نیز  یهابارش

فصل پاییز در این ناحیه نسبت به بقیه  یهابارش. افتدیم

مناطق کوهستانی بیشتر است به گونه ای که اندکی کمتر از 

. در بین ماههای سال هم خرداد و باشدیمبهاره  یهابارش

 باشدیمماه  ینتربارانماه و دی ماه کم  ینترپربارانمهر 

 (.6)شکل 

ناحیه پربارش کوهستانی قفقاز کوچک  -9

 (9)ناحیه 
این ناحیه شامل مناطق کوهستانی واقع در جنوب غرب و 

که در این  باشدی( مکوههای قفقاز کوچک)غرب این کشور 

قفقاز بزرگ جدا شده است. میانگین  مرحله از ارتفاعات

بارش ساالنه در این ناحیه نسبت به ارتفاعات قفقاز شمالی 

 یهابارش. عمده باشدیممیلی متر  129کمتر و در حدود 

. در بین ماههای افتدیمدر فصل بهار اتفاق  عمدتاًاین ناحیه 

 ینتربارانماه و دی ماه کم  ینترپربارانسال هم اردیبهشت 

 (.0)شکل  باشدیمماه 

 
 قفقاز بزرگ بارش پر ناحیه در بارش زمانی سری -6 شکل

 

 
 قفقاز کوچک بارش پر ناحیه در بارش زمانی سری -9 شکل

 

 

 (6ناحیه پربارش کوهستانی گرجی )ناحیه   -1
این ناحیه شامل مناطق کوهستانی واقع در شمال غرب 

اینکه  و به خاطر باشدیمآذربایجان و شرق کشور گرجستان 

وسعت زیاد این ناحیه در کشور گرجستان قرار دارد به این 

اسم نامگذاری گردید. مقدار بارش در این قسمت بیشتر از 

ناحیه کوهستانی اطراف است. میانگین بارش ساالنه در این 

این ناحیه  یهابارش. باشدیممیلی متر  661ناحیه در حدود 
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بهشت و خرداد اتفاق در فصل بهار و ماههای اردی عمدتاًنیز 

مربوط به ماههای  هاماه. در حالی که کم بارش ترین افتدیم

. بارش در تابستان نیز باشدیمسرد سال از آذر تا اسفند 

بیشتر از زمستان است. در حالت کلی بهار پربارش ترین 

. باشدیمفصل و زمستان کم بارش ترین فصل در این ناحیه 

ز کشور آذربایجان را دربرمی این ناحیه وسعت بسیار کمی ا

 (.3گیرد)شکل 
 (:0ناحیه پربارش لنکرانی )ناحیه  -5

این ناحیه شامل جلگه لنکران واقع در سواحل دریای خزر و 

که وسعت زیادی هم  باشدمیجنوب شرق کشور آذربایجان 

میلی  613ندارد. میانگین بارش ساالنه در این ناحیه حدود 

رش کشور آذربایجان تطابق و با رژیم کلی با باشدمیمتر 

زیادی ندارد. روند بارش در این ناحیه از اول فروردین تا 

اوایل شهریور نزولی بوده و از شهریور تا آبان ماه بارش 

و  هاماه ترینبارانروند افزایشی دارد. تیر و مرداد کم 

 باشدمیدر این منطقه  هاماه ترینبارانشهریور و مهر پر 

 (.9)شکل 

 

 
       گرجی کوهستانی بارش پر ناحیه در بارش زمانی سری -1 کلش

 

 
 لنکرانی بارش پر ناحیه در بارش زمانی سری -3شکل 
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 آذربایجان کشورنواحی شش گانه بارش  -82 شکل

 

 رژیم بارشی آذربایجان
بارش پدیده ای اقلیمی است که مقدار آن در زمان و مکان 

یم بارش نماینده توزیع . در عین حال رژکندمیپیوسته تغییر 

یا فصول مختلف سال است و  هاماهنسبی بارش در بین 

نسبت به مقدار بارش از ثبات زمانی و مکانی باالتری 

برخوردار است. به بیان دیگر سرشت این دو خصوصیت 

اقلیمی )مقدار بارش و رژیم بارش( با یکدیگر متفاوت 

یی زمانی و است و رژیم بارش نسبت به مقدار بارش از پایا

مکانی باالتری برخوردار است زیرا رژیم بارش هر ناحیه را 

کننده بارش آن ناحیه  تأمینثابتی که  نسبتاًالگوهای همدید 

برای (. 011 ص ،0891)مسعودیان، کنندمیاست ایجاد 

شناسایی رژیم بارشی کشور آذربایجان ابتدا یک ماتریس به 

مکان  568وزانه تشکیل گردید که بارش ر 862*568ابعاد 

. این ماتریس اساس داوری دادیمرا بر حسب درصد نشان 

درباره رژیم بارشی کشور آذربایجان قرار گرفت. بر این 

اساس نخست فاصله اقلیدسی بارش همه نقاط مکانی در 

. پس از اندازه گیری فاصله شودیمهمه روزها اندازه گیری 

ارد بر روی اقلیدسی یک تحلیل خوشه ای به روش ادغام و

نقطه بر حسب درجه  568ماتریس فواصل انجام گرفت و 

در حالت کلی رژیم  همانندی با یکدیگر خوشه شدند.

 گرددیمبارشی کشور آذربایجان به دو رژیم بارشی تقسیم 

از: رژیم بارش بهاره که شامل سه رژیم بارش  اندعبارتکه 

 (رژیم نخجوانی، رژیم شمال غرب و رژیم مرکزی)فرعی 

و  افتدیماست و بیشترین بارش ساالنه در فصل بهار اتفاق 

 رژیم لنکرانی و)بهاره با دو رژیم بارش فرعی  –رژیم پاییزه 

رژیم شرق آذربایجان و باکو( است که در آن سهم 

 یهابارشپاییزه از بارش ساالنه در رتبه اول و  یهابارش

 (.00بهاره در رتبه دوم قرار دارد ) شکل 
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 آذربایجان بارشی رژیم تقسیم بندی نهایی -88 شکل

 

 (0ناحیه  -رژیم بارشی لنکرانی )رژیم پاییزه -8

این ناحیه منطقه لنکران آذربایجان را در حاشیه دریای خزر 

. رژیم بارشی این منطقه همانند سواحل جنوب گیردیمدربر 

. رژیم بارشی این باشدیمغربی دریای خزر )استان گیالن( 

 11رژیم پاییزه هم نامید چون حدود  توانیممنطقه را 

. بعد از کندیمدرصد بارش ساالنه در فصل پاییز ریزش 

به یک اندازه بارش  یباًتقرفصل پاییز، فصل بهار و زمستان 

. کمترین درصد بارش ساالنه کندیمدر این منطقه ریزش 

 05که این مقدار کمتر از  باشدیممربوط به فصل تابستان 

. در بین ماههای سال شودیمدرصد بارش ساالنه را شامل 

مهر و آبان بیشترین درصد یارش را به خود اختصاص 

 (.05)شکل  دهندیم

 (1رژیم بارشی شرق آذربایجان و باکو)ناحیه  -0

که منطقه  باشدیماین ناحیه همان نیمه شرقی آذربایجان 

باکو  لنکران از آن جدا شده است. پایتخت این کشور یعنی

هم در این ناحیه قرار دارد. رژیم بارش این ناحیه به گونه 

درصد بارش ساالنه در فصل پاییز و  15تا  81ای است که 

تا  51. کندیمدر فصل بهار ریزش  هابارشدرصد  83تا  51

درصد  06تا  01درصد بارش ساالنه در فصل تابستان و  59

. در بین ماههای افتدیمبارش ساالنه در فصل تابستان اتفاق 

سال هم مهر و آبان بیشترین درصد یارش را به خود 

 (.08)شکل  دهندیماختصاص 

 

رهبها -رژیم پاییزه  رژیم بهاره 

زهرژیم پایی نرژیم شرق آذربایجا   

 رژیم نخجوانی

مال غربرژیم ش رژیم مرکزی  
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 لنکران بارشی رژیم در بارش درصدساالنه  توزیع -80 شکل

 

 
 شرقی و باکو بارشی رژیم در بارش درصد توزیع ساالنه -89 شکل

 

 (1رژیم بارشی شمال غربی )ناحیه  -9

کوهستانی واقع در شمال و غرب این ناحیه بیشتر مناطق 

. با توجه به گیردیمکشور جمهوری آذربایجان را در بر 

کوهستانی بودن و سرمای هوا کمترین بارش این ناحیه در 

درصد بارش  00و کمتر از  افتدیمفصل زمستان اتفاق 

. بیشترین بارش در این رژیم افتدیمساالنه در زمستان اتفاق 

. نکته جالب این است باشدیمار بارشی مربوط به فصل به

با درصد بارش  یباًتقرکه درصد بارش تابستان در این ناحیه 

 پاییزه برابر است. در بین ماههای سال اردیبهشت و خرداد

)شکل  دهندیمبیشترین درصد یارش را به خود اختصاص 

01.) 

 (9رژیم بارشی مرکز آذربایجان )ناحیه  -1

ربایجان از جمله ناحیه قره این ناحیه مناطق مرکزی کشور آذ

. بیشترین بارش در این رژیم بارشی شودیمباغ را شامل 

. بعد از فصل بهار بیشترین باشدیممربوط به فصل بهار 

. درصد افتدیمدرصد بارش ساالنه در فصل پاییز اتفاق 

با درصد بارش زمستان  یباًتقربارش تابستان در این ناحیه 

 سال هم اردیبهشت و خرداد برابر است. در بین ماههای

)شکل  دهندیمبیشترین درصد یارش را به خود اختصاص 

02.) 
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  شمال غربی بارشی رژیم در بارش درصد توزیع ساالنه -81 شکل

 

  
 مرکز آذربایجان بارشی رژیم در بارش درصد توزیع ساالنه -85 شکل

 

 (8نخجوانی )ناحیه  بارشی رژیم -5

وان، شمال آذربایجان ایران و این ناحیه شامل جمهوری نخج

. رژیم بارش این ناحیه به باشدیماز ارمنستان  ییهابخش

در فصل بهار  هابارشگونه ای است که تمرکز عمده 

در فصل  هابارشدرصد  11به گونه ای که بیش از  باشدیم

. بعد از بهار فصل پاییز در رتبه بعدی کندیمبهار ریزش 

تابستان این ناحیه بارش چندانی بارشی قرار دارد. در فصل 

درصد بارش ساالنه را شامل  01و کمتر از  کندینمدریافت 

بیشترین  . در بین ماههای سال اردیبهشت و خردادشودیم

 (.06اختصاص داده است )شکل را به خود  بارشدرصد 

 

 
 نخجوانی بارشی رژیم در سال طول در بارش درصد توزیع نحوه -86 شکل
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 بارشی کشور جمهوری آذربایجان هایرژیم -89 شکل

 

 

 توزیع فصلی بارش آذربایجان
مناطق واقع در غرب کشورآذربایجان و نخجوان بیشترین 

 کنندمیدرصد از بارش ساالنه خود را در فصل بهار دریافت 

درصد از بارش ساالنه در این  83به گونه ای که بیش از 

به  توانمیمثال به عنوان  (.51) شکل  کندمیفصل ریزش 

شهرهای نخجوان و گنجه اشاره کرد که دارای رژیم بارشی 

سواحل  . کمترین درصد بارش بهاره مربوط بهباشندمیبهاره 

به گونه ای که شهرهایی مثل باکو و  باشدمیدریای خزر 

درصد بارش ساالنه خود را در فصل بهار  56لنکران کمتر از 

میلی  593االنه شهر گنجه . میانگین بارش سکنندمیدریافت 

میلی متر آن در فصل بهار صورت  003که  باشدمیمتر 

 را شامل می شود درصد بارش ساالنه 11که نزدیک  گیردمی

نخجوان نیز  در ایستگاه میانگین بارش ساالنه .(03) شکل 

میلی متر آن در فصل  011که  باشدمیمیلی متر  566حدود 

درصد بارش ساالنه  89 که در حدود کندمیبهار ریزش 

 (.09) شکل  باشدمی
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   ایستگاه گنجه دربارش در ماههای مختلف  میزان -03 شکل

 

 
 نخجوان درایستگاه سال مختلف ماههای در بارش میزان -83 شکل

 

 
 بهاره در کشور جمهوری آذربایجان بارش درصد توزیع نحوه -02 شکل

 

ذربایجان به جز مناطق فصل تابستان در بیشتر مناطق کشور آ

کوهستانی قفقاز بزرگ و کوچک فصل کم بارشی به حساب 

 06به گونه ای که در بیشتر مناطق این کشور کمتر از  آیدمی

. بیشترین افتدمیدرصد بارش ساالنه در این فصل اتفاق 

درصد بارش تابستانه این کشور مربوط به ارتفاعات قفقاز 

رصد بارش سالیانه در فصل د 52که به طور متوسط  باشدمی

 (.50)شکل  کندمیتابستان ریزش 
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 در کشور جمهوری آذربایجان تابستانه بارش درصد توزیع نحوه -08 شکل

 

ناطق واقع در شرق کشور آذربایجان مانند شهرهای باکو و م

لنکران بیشترین بارش ساالنه خود را در فصل پاییز دریافت 

درصد از بارش ساالنه در  82از کنند به گونه ای که بیش می

توان (. به عنوان مثال می55کند ) شکل این فصل ریزش می

به شهر لنکران اشاره کرد که دارای رژیم بارشی پاییزه 

ارتفاعات  باشد. کمترین درصد بارش پاییزه مربوط بهمی

باشد که کمتر از قفقاز و نواحی غربی کشور و نخجوان می

خود را در فصل پاییز دریافت درصد بارش ساالنه  51

میلی متر  0016کنند. میانگین بارش ساالنه شهر لنکران می

گیرد میلی متر آن در فصل پاییز صورت می 202باشد که می

باشد که نشان دهنده درصد بارش ساالنه می 12که نزدیک 

)  باشداین است که این شهر دارای رژیم بارشی پاییزه می

ارش ساالنه شهر باکو عالرغم قرار میانگین ب (.58شکل 

 30باشد که میلی متر می 501گرفتن در سواحل دریای خزر 

 2/83گیرد که نزدیک میلی متر آن در فصل پاییز صورت می

باشد و نشان دهنده این است که این درصد بارش ساالنه می

 (.51) شکل  باشدشهر هم دارای رژیم بارشی پاییزه می

 

 
 در کشور جمهوری آذربایجان پاییزه بارش درصد وزیعت نحوه -00شکل
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      باکو ایستگاه در سال مختلف ماههای در بارش میزان -09 شکل

 

 
 لنکران ایستگاه در سال مختلف ماههای در بارش میزان -01 شکل

 

به علت سرمای شدید هوا در فصل زمستان در منطقه 

به طوری که  کندنمیآذربایجان و قفقاز بارش زیادی ریزش 

درصد بارش ساالنه منطقه در این فصل  51به طور متوسط 

. بیشترین درصد بارش زمستانه این کشور در افتدمیاتفاق 

شرق آن و منطقه شبه جزیره آبشوران که باکو هم در آنجا 

میلی متر  501. به عنوان مثال از گیردمیقرار دارد صورت 

 65 کندمیریزش  بارشی که به طور متوسط ساالنه در باکو

که نزدیک  گیردمیمیلی متر آن در فصل زمستان صورت 

و نشان دهنده این است  باشدمیدرصد بارش ساالنه  2/59

که دومین فصل بارشی این شهر بعد از پاییز، زمستان 

 (.52) شکل  باشدمی

 

 
بارش زمستانه در کشور جمهوری آذربایجان درصد توزیع نحوه -05 شکل
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 یرینتیجه گ
بارش یکی از متغیرهای اساسی برای ارزیابی بالقوه منابع 

آب است، اما توزیع زمانی و مکانی آن نایکنواخت است. 

توزیع زمانی و مکانی بارش در جمهوری آذربایجان نیز به 

علت تاثیر آن بر منابع آب ایران از اهمیت باالیی برخوردار 

ده از است. در این پزوهش سعی شده است که با استفا

تحلیل خوشه ای نواحی و رژیم های بارشی کشور 

آذربایجان بررسی گردد. برای بررسی نواحی و رژیم های 

بارشی جمهوری آذربایجان از اده های بارش روزانه پایگاه 

درجه  52/1*  52/1داده آفرودایت که دارای تفکیک مکانی 

( استفاده 0920 -5101ساله )  61است در یک دوره زمانی 

در ادامه به منظور شناسایی نواحی بارشی و نیز ه است. شد

های بارشی کشور آذربایجان از تحلیل خوشه ای یمرژ

استفاده متلب در نرم افزار پایگانی به روش ادغام وارد 

میلی  890میانگین بارش کشور آذربایجان در حدود گردید. 

از لحاظ وضعیت بارش به دو ناحیه پربارش  ومتر می باشد 

. ناحیه پربارش در دو قسمت می گرددکم بارش تقسیم و 

یکی در ناحیه لنکران و دیگری در مناطق  شودمیدیده 

کوهستانی قفقاز بزرگ و قفقاز کوچک در شمال شرق و 

میانگین بارش ساالنه در ناحیه کم  جنوب غرب این کشور.

میلی متر  591بارش ) بخش مرکزی و آبشوران( در حدود 

ش در نواحی پربارش ) ناحیه لنکران و و میانگین بار

میلی متر  262ارتفاعات قفقاز بزرگ و کوچک( در حدود 

نکته جالب توجه این است که در ناحیه لنکران که  می باشد.

پربارش ترین بخش این کشور است با افزایش ارتفاع و دور 

در حالی که در مناطق  یابدمیشدن از سواحل بارش کاهش 

. ناحیه شودمیبا افزایش ارتفاع بارش زیاد کوهستانی قفقاز 

کم بارش هم بیشتر شامل نواحی پست مرکزی و نخجوان 

به دو نیز  کشور آذربایجان از لحاظ رژیم بارشی. باشدمی

از: رژیم بارش  اندعبارتگردد که یمرژیم بارشی تقسیم 

رژیم نخجوانی، رژیم )بهاره که شامل سه رژیم بارش فرعی 

رژیم مرکزی( است و بیشترین بارش ساالنه شمال غرب و 

 –افتد و رژیم پاییزه یمدر این مناطق در فصل بهار اتفاق 

رژیم لنکرانی و رژیم شرق )بهاره با دو رژیم بارش فرعی 

ی پاییزه از هابارشآذربایجان و باکو( است که در آن سهم 

ی بهاره در رتبه دوم هابارشبارش ساالنه در رتبه اول و 

 دارد. قرار

به طور کلی پژوهش های صورت گرفته در زمینه ویژگی  

بوده و نتایج های بارش کشور جمهوری آذربایجان محدود 

به لحاظ همجواری و اشتراکات می تواند این تحقیق 

حائز جغرافیایی و فرهنگی کشور آذربایجان با کشور ما نیز 

اهمیت باشد. براساس مطالعات صورت گرفته توسط یونسی 

( بارش ساالنه کشور آذربایجان دارای روند کاهشی 0898) 

روند بارش ها و معنادار می باشد و در بین فصول سال نیز 

 در فصل های تابستان و زمستان معنادار و کاهشی می باشد.

در بین سری های زمانی ماهانه نیز تنها در ماههای اسفند و 

 می باشد.خرداد روند بارش در آذربایجان کاهشی و معنادار 

خوشه ای بارش کشور آذربایجان نشان داد همچنین تحلیل 

که بارش در این کشور بسیار پراکنده بوده و بین فصل های 

تفاوت های معناداری  دارایسال و حتی در مناطق مختلف 

است که می توان در برنامه ریزی جهت منابع آب، 

حائز  در این کشور کشاورزی و حتی صنعت توریسم

 اشد. اهمیت ب
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