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 هچكید
گذارد. به همین دلیل الزم است تا در  های انسان تاثیر می عوامل جوی و اقلیمی نظیر بارندگی، دما، رطوبت و ... به طور مستقیم در فعالیت

روند  ریزی برنامه به عنوان عاملی موثر در  پارامترهای جوی  برنامههای مختلف، نقش  قرار گیرد. طبقهاجرایی  بررسی   اقلیمی بندی ها مورد 

 به سنتی هایروش  در پارامتر اقلیمی  چند از استفاده است،  كرده  مشغول خود به را  شناسان اقلیم  اذهان دور هایگذشته از جغرافیایی نواحی

 و اقلیم بر مؤثر پارامترهای غالب از با استفاده اندكوشیده محققان اخیر سالیان در باشد. بنابراین نواحی اقلیم واقعیت گویای تواندنمی تنهایی
 تحلیل روش با  منطقه شمال غرب كشور  اقلیمی پهنه بندی مقاله این  هدف دهند. ارائه نواحی اقلیم از واقعی تصویری  متغیره، چند هایروش 

 از استفاده با  پژوهش این  شود. درمی  داده  دخالت  هوای منطقه و  آب  نوع تعیین در اقلیمی عناصر  غالب هاروش  این  در  است. ایخوشه  و  عاملی 

 ایستگاه 19 شامل 29 در 19 ماتریس یك   بدین منظور   .صورت گرفت اقلیمی منطقه آذربایجان بندی پهنه ایخوشه  و عاملی تحلیل روش

 گردید. استفاده هاداده  استاندارد نمره از متغیرها گیری اندازه  مقیاس  در تفاوت علت به .شد تشكیل اقلیمی متغیر 29 و هواشناسی سینوپتیك 

و    داد  نشان عاملی  تحلیل از حاصل  نتایج بررسی  باد  بارشی،  جوی،  رطوبت  حرارتی،  عامل  حاصل شش  بیشتر  آذربایجان  منطقه  اقلیم  كه 
می  یخبندان  و  تندری  بارش  دید،  حدودمحدودیت  عامل  شش  این  مجموعه  مورد  92  باشد.  منطقه  اقلیمی  رفتار  توجیه   درصد  را  مطالعه 

ادامه تحلیل خوشه می بر  كنند. در  اقلیدسی و روش وارد  با فواصل  روی عوامل شش گانه صورت گرفت و منطقه شمال غرب به هشت های 
بارشی، گرم و نیمه   نسبتاًمرطوب، سرد و نیمه خشك، نیمه سرد و بارشی، نیمه سرد و    نسبتاًنیمه خشك و بادی، سرد و  وهوایی  ناحیه آب

 كمی گرم و نیمه خشك تقسیم گردید.  خشك، نیمه سرد و تندری و
 

 .شمال غرب منطقه  عاملی، تحلیل ،ايخوشه تحلیل هوایی، و آب بندي پهنه :هاکلید واژه
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 مقدمه

انجام   اقلیمی،  مطالعات  در  اصلی  اهداف  از   بندي طبقهیکی 

با این نوع   شود مناطقی که سعی می  بنديطبقهاقلیمی است. 

سایر   و  هوا  جریان  رطوبت،  فشار،  بارش،  دما،  نظر  از 

و   قرارگرفتهپارامترهاي اقلیمی مشابهت دارند، در یک گروه  

اقلیمی   تیپ  نظر  زاده،  ) شوند    گذاريناماز  (. 1394فرج 

مهموهوایآب  هايبنديتقسیم شناخت  و  و ی  عوامل  ترین 

از    تأثیرگذار عناصر   یکی  ناحیه  هر  شناخت   هايراهبر 

هر ناحیه مرکب از    وهوايآبشناسنامه اقلیمی نواحی است.  

عناصر   و  عوامل  هنگام وهوایآبکلیه  و  است  ناحیه  آن  ی 

شود.   باید همه آن عوامل و عناصر در نظر گرفته   بنديتقسیم

توان به بررسی و فقط با استناد به دما، بارش و رطوبت نمی

پرداخت   ناحیه  یک  اقلیم  آرامش، )شناخت  و  خسروي 

در  1391 اصلی  هدف  کردن    بنديتقسیم (.  بیشینه  آماري، 

است،    گروهیدرون تجانس   گروهی  برون  تجانس  عدم  و 

ی باید بیشترین تشابه و تجانس درونی  وهوایآبیعنی نواحی  

باشند و د داشته  با همدیگر  را  تفاوت  بیشترین  ر همان حال 

علیجانی،  ) و  توان 1394کاویانی  شناخت  به  بشر  نیاز  هاي  (. 

بهینه از منابع، دامنه   برداريبهرهو    ریزي برنامهمحیطی جهت  

به   و  داده  افزایش  مختلف  اقالیم  زمینه  در  را  وي  اطالعات 

آن   مؤث   بنديطبقهدنبال  استفاده  جهت  این  اقلیمی  از  ر 

سنتی بر    بنديطبقههاي  اطالعات ضرورت یافته است. روش

محدودي   و   تأکیدعوامل  رطوبت  و  دما  بارش،  مانند  دارد، 

عامل   چند  از  استفاده  با  ارائه    بنديطبقهفقط  را  خاصی 

در می زیرا  است،  ناکارآمد  موارد  از  بسیاري  در  که  دهد 

عوامل   است  ممکن  مناطق  از  در   مورداستفادهبسیاري 

اقلیمی   بنديطبقه عناصر  یا  و عوامل  باشند  نداشته  حاکمیت 

اقلیمی یعنی شناسایی    بنديپهنهدیگري بر منطقه مؤثر باشد.  

از  پهنه که  برخوردارند    وهوايآبهایی  مسعودیان،  )یکسان 

اقلیم   موردتوجهاقلیمی از اوایل قرن بیستم    بنديطبقه(.  1382

سه    قرارگرفتهشناسان   تاکنون  براي  است.  روش  نوع 

اقلیمی    بنديطبقه  بندي طبقهتجربی،    بنديطبقه)عناصر 

و   کار    بنديطبقهژنتیک  به  متغیره(  است.   شده گرفتهچند 

پیدایش   شرایط    آوريفنامروزه  آمار  علم  پیشرفت  و  رایانه 

زمینه   در  اطالعات  مبانی  افزایش  براي  را   بنديپهنهمناسب 

روش  از  یکی  است.  کرده  فراهم  و اقلیمی  معقول  هاي 

چند متغیره است که با    بندي طبقهها،  بنديطبقهدر    جانبههمه

از   به    Nاستفاده  می  بنديطبقهمتغیر   ازجملهپردازد.  اقلیمی 

چروش اقلیمی  هاي  مطالعات  در  که  متغیره    موردتوجه ند 

و تحلیل   ايخوشههاي تحلیل  توان به روشاند میقرارگرفته

از   ايمؤلفه زیادي  تعداد  متقابل  اثرات  که  نمود  اشاره 

مالک  مؤلفه را  اقلیمی  می  بنديتقسیمهاي  این  قرار  دهند. 

در   بندي تقسیمشیوه   استاینر  توسط  بار  اولین  براي  اقلیمی 

از آن  آمریکا به کار گرفته شد و    متحدهایاالتدر    1955ل  سا

هاي  بنديتقسیممبناي    ايگسترده  طوربهدر سطح جهان    پس

گرفت   قرار  شبانکاري،  )اقلیمی  و  مطلق  (. 1385گرامی 

روشبه متغیره  کارگیري  چند  تحلیل  )هاي  عاملی،  تحلیل 

نواحی  بندي  اي و ...( در پهنههاي اصلی، تحلیل خوشهمؤلفه

زیرا  است.  شده  فراگیر  بسیار  اخیر  دهه  دو  یکی  در  اقلیمی 

روش ایناین  بر  عالوه  بیشتري ها  دقت  و  جامعیت  از  که 

هاي کالسیک و سنتی برخوردارند، به سهولت  نسبت به روش

ازاینقابل هستند.  زیادي  رو  اجرا  شناسان    منظور بهاقلیم 

این    بنديپهنهو    بنديطبقه از  اقلیمی  بهره عناصر  روش 

 اند. گرفته

خوشه(  2001راموس) روش  از  استفاده  بهبا  بررسی   بندي 

پرداخته   مدیترانه  منطقه  در  بارش  توزیع  الگوي  تغییرپذیري 

 بندي پهنه( با ناحیه بندي و  2007)است. کارباجال و همکاران

توانایی   مکزیکو  شرق  شمال  و  مرکز  در  بیوکلیمایی  مناطق 

عا بنتحلیل  ناحیه  در  را  نواحی ملی  و  داده  نشان  دي 

کردند.آب شناسایی  را  منطقه  این  همکاران    وهوایی  و  پیندا 

اقلیمی ( با استفاده از تحلیل مؤلفه2007) هاي اصلی، نواحی 

این   در  کردند.  تعیین  مکزیک  در شمال شرق  از   پژوهشرا 

ایستگاه هواشناسی در طی   173هاي ماهانه دما و بارش  داده

آماري   و    30دوره  گردیده  استفاده   بندي طبقه  درنهایتساله 

گرفت. صورت  مکزیک  کشور  براي  و  المزروعی    اقلیمی 

به مطالعه و  2015)همکاران   اقلیمی   بنديپهنه( در پژوهشی 

هاي اصلی و با کاربرد دو کشور عربستان با استفاده از مؤلفه

اقلیمی   این مطالعه پنج تیپ  بارش پرداختند. در  متغیر دما و 

و   کوهستانی  داخلی،  سرخ،  دریاي  ساحلی  شمالی،  شامل: 

گردید.   شناسایی  عربستان  کشور  براي  و جنوبی  کاروالیو 

بارش   سازي شبیهبا استفاده از    ايمطالعه( در  2016)همکاران  

روزانه و دماهاي کمینه و بیشینه، قلمرو اروپا را به مناطقی با  

اقلیمی   کردند.  شده  سازيشبیهتغییرات  تقسیم  سراج    مشابه 
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اسالم و  مناطق 2019)  الدوهلل  شناسایی  به  پژوهشی  در   )

بآب بنگالدش  از تحلیل خوشهوهوایی کشور  استفاده  اي و  ا 

هاي تحلیل وارد و تحلیل فازي پرداختند. نتایج حاصل روش

وهوایی در کشور بنگالدش منجر به شناسایی هفت ناحیه آب

( در پژوهشی به شناسایی  2021گردید. سعدي و همکاران )

اي پرداختند. نواحی اقلیمی بورنئو با استفاده از تحلیل خوشه

نشا  حاصل  برنتایج  بورنئو  منطقه  که  داد  روش   ن  اساس 

اي به چهار ناحیه اقلیمی گرم و خشک، گرم و  تحلیل خوشه

 گردد. مرطوب، گرم و سرد و مرطوب تقسیم می

مورد   در  متعددي  مطالعات  نیز  ایران  عناصر   بنديپهنهدر 

( با استفاده از 1382مسعودیان )  اقلیمی صورت گرفته است.

جغرافیایی بارش را در کشور   روش تحلیل عاملی، پراکندگی

است.  موردبررسی داده  از   قرار  استفاده  با  که  روش  این  در 

انجام نیافته  دوران  عاملی  قلمرو  تحلیل  سه  است  گرفته 

گرامی مطلق و شبانکاري   پربارش در کشور شناسایی گردید.

اقلیمی استان بوشهر با استفاده از تحلیل   بنديپهنه( به  1385)

 نتایج حاصل نشان داد که استان بوشهر بر د.  پرداختن  ايخوشه

مؤلفه میاساس  تقسیم  ناحیه  شش  به  اقلیمی  در گردد.  هاي 

اقلیمی    بنديپهنه( به  1387)پژوهشی دیگر سلیقه و همکاران  

تحلیل   از  استفاده  با  بلوچستان  و  سیستان  و   ايخوشهاستان 

پنج  نتایج حاصل نشان داد که اقلیم استان از    عاملی پرداختند.

تندر   و  باد  و  تابش  حرارت،  بارش،  جوي،  رطوبت  عامل 

( در پژوهشی 1388)شیرانی و همکارانی    شده است.تشکیل

هاي آماري  اقلیمی استان یزد با استفاده از روش  بنديپهنهبه  

استان   این  براي  را  اقلیمی  پهنه  و شش  پرداخته  متغیره  چند 

کردند. په1389)اشرفی    شناسایی  به  پژوهشی  در  بندي نه( 

روش از  استفاده  با  ایران  غرب  شمال  تحلیل بارش  هاي 

اي و تحلیل ممیزي پرداختند. در تحقیق حاضر بارش خوشه

و   بارشی  مشخصه  هشت  از  استفاده  با  کشور  غرب  شمال 

بندي اي و ممیزي طبقههاي تحلیل خوشهگیري از روشبهره

به نتایج  و  ناحیه  دستگردید  چهار  وجود  از  حاکی  آمده 

می موردمطالعه  محدوده  در  آرامش    باشد.بارشی  و  خسروي 

عاملی 1391) تحلیل  از  استفاده  با   بندي پهنهبه    ايخوشه  -( 

پرداختند. مرکزي  استان  که    اقلیمی  داد  نشان  حاصل  نتایج 

غباري مؤلفه  شش  از  متأثر  مرکزي  استان  برودتی،   -اقلیم 

-ناکیسرمایشی و ابر-نمی، گرمایی، بارشی  -بارشی، ابرناکی

است. خلیلی    تندري  و  به 1392)نادري  تحقیقی  در   )

عاملی    بنديطبقه تحلیل  روش  با  ایران  بارش   –اقلیم 

نتایج    ايخوشه شش   پژوهشپرداختند.  شناسایی  به  منجر 

چهار   به  نیز  نواحی  این  که  گردید  کشور  در  بارشی  ناحیه 

 گستره کوچک و دو گستره بزرگ تفکیک شدند.

( همکاران  و  پور  بندي  1393نظري  ناحیه  به  پژوهشی  در   )

برنامه رویکرد  با  ایران  غرب  جنوب  و  جنوب  ریزي  اقلیمی 

منمنطقه تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  پرداختند.  به اي  جر 

اقلیم شامل  اقلیمی  پهنه  سه  مرطوب،  شناسایی  و  گرم  هاي 

پربارش در منطقه جنوب و جنوب  گرم و خشک و سرد و 

گردید. کشور  همکاران    غرب  و  در 1393)میرموسوي   )

ویژگی مطالعه  به  استان تحقیقی  اقلیمی  و هاي  کرمانشاه  هاي 

تحلیل مبناي  بر  خوشهکردستان  و  عاملی  پرداختند. هاي  اي 

تأثیر شش  تحت  استان  دو  این  اقلیم  عاملی  تحلیل  براساس 

می اقلیمی  خوشهعامل  تحلیل  براساس  و  منطقه  باشد  اي 

و   فر  نظم  گردید.  تقسیم  اقلیمی  خوشه  پنج  به  موردمطالعه 

پهنه1393)گلدوست   به  پژوهشی  در  آب(  وهوایی  بندي 

و   عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  ایران  غرب  شمال  و  شمال 

اي پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش باعث وشهتحلیل خ

وهوایی در بخش شمال و شمال غرب شناسایی ده ناحیه آب

گردید. همکاران    ایران  و  در  1396)صالحی  به   پژوهشی( 

از   بنديپهنه استفاده  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اقلیمی 

 پرداخته و به این نتیجه رسیدند که   ايخوشه  –تحلیل عاملی  

داراي   بویراحمد  و  استان کهگیلویه  اصلی    پنجاقلیم    و مؤلفه 

می اقلیمی  ناحیه  خرده  در 1399)حنفی    باشد.هشت   )  

به   رژیم پژوهشی  و  نواحی  کشور  شناسایی  بارشی  هاي 

پرداخته و   ياخوشهجمهوري آذربایجان با استفاده از تحلیل  

بارشیشش   قفقاز شامل    ناحیه  بزرگ،  قفقاز  پربارش  منطقه 

لنکران باغقرهمنطقه  )کوچک   و  بارش  (  کم  منطقه  شامل   و 

در کشور آذربایجان شناسایی    را   آران و آبشوران   ،جلگه کورا 

( در پژوهشی با استفاده از 1399کرد. اعتمادیان و همکاران )

تحلیل   تحلیل    مؤلفهروش  و  شناسایی    ياخوشهاصلی  به 

گرم امواج  پرداختند.  نواحی  ایران  در  نشان  نتایج  ایی  حاصل 

نواحی همگن در داد که   ایران،  امواج گرمایی  مکانی  الگوي 

طی سال است، و انسجام و همگنی مکانی نواحی مذکور در  

  .باشددوره سرد سال بیشتر از دوره گرم می

پهنه ریز  مکانی  تفکیک  پژوهش،  این  انجام  از  هاي  هدف 

بهره با  کشور  غرب  شمال  منطقه  در  از  اقلیمی  گیري 
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مهمروش شناسایی  و  متغیره  چند  آماري  عناصر هاي  ترین 

از  منطقه  این  زیرا  است.  آن  اقلیم  بر کلیت  تأثیرگذار  اقلیمی 

به و  ارتفاعی  محیطی،  میتنوع  برخوردار  اقلیمی   باشد.ویژه 

قطب از  منطقه  این  و ازآنجاکه  کشاورزي  صنعتی،  مهم  هاي 

می  شمار  به  کشور  و  گردشگري  مدیریت  جهت  لذا  رود، 

بهرهبرنامه و  محیطی  ظرفیتریزي  از  آن، گیري  اقلیمی  هاي 

پهنه عناصر شناسایی  تأثیرگذارترین  و  همگن  اقلیمی  هاي 

 اقلیمی در تفکیک مکانی نواحی اقلیمی ضروري است. 
 

جغرافیایی منطقه   موقعیت  
هاي آذربایجان  در این تحقیق شامل استان   موردمطالعه منطقه  

باشد. این بخش  شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان می

مساحت از مساحت کشور را   کیلومترمربع  118670از کشور  

داده است که حدود   درصد مساحت    5/7به خود اختصاص 

در قسمت شمال   طالعهموردمگیرد. محدوده  کشور را دربر می

با کشورهاي آذربایجان و ارمنستان، در غرب با کشور ترکیه 

هاي همدان و کردستان، در جنوب و عراق، از جنوب با استان 

شرق با استان قزوین و از سمت شرق با استان گیالن داراي  

منطقه   ارتفاع  متوسط  است.  مشترک  که   1830مرز  بوده    متر 

متر و کمترین   4500تفاع بیش از  نقطه آن داراي ار  بلندترین

ی  وهوایآب  ازلحاظباشد.  متر از سطح دریا می  100ارتفاع آن  

سیستم عبور  محل  منطقه  تودهاین  و  اقلیمی ها  مختلف  هاي 

هاي گوناگون اقلیمی است که حاصل آن به وجود آمدن پهنه

( است. شکل  بوده  آن  روي  و 1بر  منطقه  ارتفاعات  توزیع   )

جغرافیای  ایستگاهموقعیت  سینوپتیک  ی  را    موردمطالعههاي 

 دهد. نشان می

 

 ها مواد و روش
هاي نوین آماري و سیستم در این پژوهش با استفاده از روش

جغرافیایی   شمال    بنديطبقهاطالعات  منطقه  براي  اقلیمی 

  29هاي مربوط به  غرب انجام گردیده است. بدین منظور داده

به   مربوط  اقلیمی  دوره    19متغیر  طی  سینوپتیک  ایستگاه 

دریافت    2015تا    1980آماري   کشور  هواشناسی  سازمان  از 

و   غرب   بنديپهنه  منظوربهگردیده  شمال  منطقه  اقلیمی 

گرفت.   مورداستفادهکشور،   جغرافیایی   قرار  مشخصات 

سینوپتیک  ایستگاه در   مورداستفادههاي  پژوهش  این  در 

 ( مشخص گردیده است. 1جدول )
 

 
موردمطالعه های سینوپتیک منطقه توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی ایستگاه -1ل شك  
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 موردمطالعههای سینوپتیک در منطقه  مشخصات ایستگاه  -1جدول 

 ایستگاه
طول  

 جغرافیایی 

عرض  

 جغرافیایی 
 ایستگاه ارتفاع 

طول  

 جغرافیایی 

عرض  

 جغرافیایی 
 ارتفاع 

48 29 زنجان 1411 39 20 44 26 ماکو  41 36  1663 

 1169 37 13 47 43 میانه 1103 38 33 44 58 خوي

 1471 37 24 46 14 مراغه  1328 37 32 45 05 ارومیه 

 1690 37 55 47 33 سراب  1455 36 40 45 08 پیرانشهر 

 1442 38 06 46 17 تبریز  1365 36 46 45 43 مهاباد

 1985 38 29 47 03 اهر  1670 36 09 45 30 سردشت 

 1050 38 52 45 38 جلفا 1765 36 23 47 07 تکاب

48 35 خدابنده  07 36  570 39 36 47 55 آباد پارس  1887 

49 11 خرمدره   11 36  1342 38 15 48 17 اردبیل 1575 

 1720 37 51 48 07 خلخال
 

تأیید   و  بررسی  از  عنوان  داده  وسقمصحت پس  تحت  ها 

 SPSS  افزارنرمآزمون ران تست و تی استیودنت در محیط  

ها  نمایانگر تعداد ایستگاه  19عدد  )  19*  29ماتریسی با ابعاد  

نمایانگر تعداد متغیرهاي اقلیمی است( تهیه گردید   29و عدد  

اساس   ماتریس  این  منطقه شمال غرب   بنديطبقهکه  اقلیمی 

مقیاس  بودن  متفاوت  علت  به  همچنین  گرفت.  قرار 

دادهداده  گیرياندازه استاندارد  نمره  از  بها  تحلیلها  ها راي 

با   عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  سرانجام  شد.  استفاده 

واریماکس   داده  منظوربهدوران  ماتریس  ابعاد  و کاهش  ها 

مؤلفه از شناسایی  و  غرب  شمال  منطقه  اقلیمی  اصلی  هاي 

هاي  پایگانی به طریق وارد جهت پهنه  ايخوشهروش تحلیل  

 د.استفاده گردی موردمطالعهمنطقه  اقلیمی
 

 تحلیل عاملی
دهه   پژوهش  1950در  در  و لورنز  هواشناسی  هاي 

این    شناسیاقلیم نام  وي  برد.  بکار  را  عاملی  تحلیل  روش 

این روش در  امتیاز  نامید،  تابع تجربی غیر همبسته  را  روش 

می کاهش  را  متغیرها  تعداد  اینکه  ضمن  که  است  دهد این 

کند. هاي اصلی را حفظ میمقدار اولیه پراش موجود در داده

عاملی،   تحلیل  فرایند  نهایی  نتایج  موارد  اغلب    عنوانبهدر 

روش  ادهد اولیه  می  بنديخوشههاي  علیجانی، )شود  استفاده 

  ترنزدیکهمبستگی داخلی بین متغیرها    هرقدر(.  180،  1381

عامل تعداد  بود.  باشد،  خواهد  کمتر  آمده  پدید   الگويهاي 

 زیر است:  صورتبهتحلیل عاملی 

 (: 1رابطه )

 
  و  µمؤلفه داراي میانگین    Pبا    X  مشاهدهقابلبردار تصادفی  

شود  است. در الگوي عاملی فرض می  ∑  کوواریانسماتریس  

تصادفی    Xکه   متغیر  چند  خطی  مشاهده    غیرقابلوابسته 

و   گویندمیها عوامل مشترک  است که به آن 

P    متغیرهاي از  دیگر  منبع 

خسروي و )شوند  هستند که خطا یا عوامل خاص نامیده می

 (. 1390همکاران 
 

 ای تحلیل خوشه 
ها  مشاهدات براساس فاصله بین آن   بنديگروهدر این روش  

دو گام اساسی وجود   ايخوشهگیرد. در یک تحلیل  انجام می

دارد. گام اول محاسبه درجه همانندي افراد با یکدیگر است  

افراد   ادغام  چگونگی  دوم  گام  همانندي   برحسبو  درجه 

ایجاد    بندي خوشههدف اصلی روش    درواقع.  یکدیگر  باها  آن 

تفرق  گروه و  تنوع  که  است  طبقاتی  و  ها آن   گروهیدرون ها 

(. 1381هی باشد )علیجانی،  کمتر از تفرق و پراکنش بین گرو

بسته به روشی که براي محاسبه درجه همانندي و چگونگی 

می انتخاب  تحلیل  ادغام  می  ايخوشهکنیم،  با را  توان 

تحلیل شیوه یک  پژوهش  این  در  کرد.  اجرا  مختلفی  هاي 
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شناسایی    ايخوشه براي  وارد  ادغام  روش  به  پایگانی 

دادتیپ پایگاه  روي  بر  مراغه  هواي  اعمال  هاي  انتخابی  ه 

محاسبه درجه همانندي از فاصله اقلیدسی و   منظوربهگردید.  

را نشان می باالترین همانندي  اقالمی که  ادغام  از براي  دهند 

براي   که  است  روشن  شد.  گرفته  بهره  وارد  پیوند   nشیوه 

 𝑥rاست. فرض کنید    محاسبهقابلفاصله    n(n-1)/2مشاهده  

  sبردار مشاهدات بر روي    𝑥𝑠و    rبردار مشاهدات بر روي  

باال   در  اقلیدسی  فاصله  صورت  این  در  زیر   صورتبهباشد 

 : شودیممحاسبه  

 (:                        2رابطه )

از   ناهمانندي  درجه  محاسبه  براي  غالباً  اقلیمی  مطالعات  در 

  و  rهاي  وارد گروه  درروششود.  فاصله اقلیدسی استفاده می

s  شوند که افزایش پراش ناشی از ادغام  در صورتی ادغام می

آن آن  از  ادغام هر یک  به  نسبت  دیگر گروهها  با  ها کمینه ها 

 باشد، یعنی:

 (: 3رابطه )

اینجا    𝑑rsدر 
گروه    2 بین  گروه    rفاصله  به   sو  که  است 

مرکزي   پیوند  مطالعات    آمدهدستبهروش  در   میاقلباشد. 

استفاده    عمدتاً  یشناخت وارد  روش  این   شوندیماز  در  زیرا 

پرش   میزان  همگنی   ی گروهدرون صورت  و  حداقل  به 

 (.1384مسعودیان، )  رسدیمي حاصله به حداکثر ها گروه

 

 ها یافته
داده ابتدا  عاملی  تحلیل  کرده،  در  استاندارد  را  اقلیمی  هاي 

چرخش  نوع  و  همبستگی  روش  از  استفاده  با  سپس 

( تحلیل مربوط صورت گرفته است. از  Equamax)اکواماکس  

اکواماکس   دوران  عاملی،  تحلیل  در  چرخش  انواع  بین 

ایستگاهمناسب روي  را  عاملی  بار  ایجاد ترین  مطالعاتی  هاي 

( و مشاهده  1با توجه به جدول )یل صورت گرفته  کرد. تحل

دهد که تعداد شش عامل داراي  ویژه، نشان می  ارزشستون  

اطمینان از تعداد عوامل   منظوربهواریانس بیش از یک هستند. 

استفاده شد. این نمودار نشان   ايصخرهاستخراجی از نمودار  

رامی بیشترین شیب  دوم  عامل  به  نسبت  اول  عامل  که   دهد 

شیب  بعد  به  ششم  عامل  از  و  شده  کمتر  شیب  دارد. سپس 

می افقی  نشان تقریباً  عاملی  تحلیل  بررسی  بنابراین  شود. 

دهد که اقلیم منطقه شمال غرب حاصل تعامل شش عامل می

عوامل حدود   این  است.  را   92مختلف  کل  پراش  از  درصد 

( 2کند. درصد پراش هر یک از عوامل در جدول )توجیه می

از   شده  درج یک  هر  همبستگی  میزان  به  توجه  با  است. 

همبستگی مثبت و منفی نشان    صورتبهمتغیرها با عوامل که  

  گذاري نام( استخراج و  3، عوامل مندرج در جدول )شدهداده

را عامل  گذارينام شدند. در   بیشترین وزن  متغیرهایی که  ها، 

( 4دول )اند، بیشترین تأثیر را دارند. در جدر آن عامل داشته

ایستگاه روي  عاملی  نشان  بار  منطقه  با   شدهدادههاي  است. 

جداول   این  اطالعات  از  اقلیمی  پهنه  گذاريناماستفاده  هاي 

 . صورت گرفت

 ارزش ویژه تجمعی عوامل  -2 جدول

 پراش تجمعی  درصد پراش  ارزش ویژه  عامل 

1 88/9 06/34 06/34 

2 09/7 46/24 52/58 

3 76/4 42/16 94/74 

4 5/2 62/8 56/83 

5 23/1 24/4 82/87 

6 18/1 05/4 87/91 

 

 
 نمودار توزیع بارهای عاملی در دوران اکواماکس -2شكل 
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 بار عاملی روی عناصر اقلیمی با چرخش اکواماکس  -3جدول 

 پارامتر  عامل اول  عامل دوم عامل سوم عامل چهارم  عامل پنجم عامل ششم 

16/0-  0 01/0  02/0  06/0-  98/0  میانگین دما  

25/0-  13/0  14/0  22/0  0 92/0  کمینه دما  

03/0-  17/0-  13/0-  26/0-  16/0-  91/0  بیشینه دما 

05/0-  08/0-  26/0-  14/0-  71/0  62/0  دماي شبنم 

29/0  42/0  06/0  24/0  08/0-  77/0-  0بیشینه دماي  

05/0  12/0-  12/0-  16/0-  35/0-  87/0  30 يدمابیشینه  

37/0  01/0-  06/0-  22/0-  06/0-  88/0-  روزهاي یخبندان  

37/0  06/0  06/0-  21/0-  05/0-  89/0-  -4حداقل دما  

19/0  18/0  25/0  14/0  08/0  79/0  درجه  21کمینه  

86/0-  02/0  09/0  06/0-  08/0-  47/0  کمینه مطلق دما 

35/0  05/0  08/0  23/0-  01/0  79/0  بیشینه مطلق دما  

16/0-  28/0-  36/0-  11/0-  63/0  50/0-  بیشینه نم  

03/0  08/0-  10/0-  15/0  95/0  09/0-  کمینه نم  

03/0  12/0-  23/0-  25/0-  89/0  19/0-  میانگین نم  

07/0  18/0-  43/0-  15/0-  59/0  29/0-  نسبت اختالط  

06/0-  09/0-  10/0  92/0  05/0  13/0  بیشینه بارش  

02/0  06/0-  05/0  98/0  13/0-  01/0  بارش ساالنه  

01/0-  66/0  09/0  05/0-  18/0  66/0-  روزهاي بارشی  

10/0  03/0  02/0  86/0  06/0-  42/0-  1روزهاي بارش  

03/0-  08/0-  04/0  97/0  16/0-  07/0-  5روزهاي بارش  

01/0-  11/0-  04/0  97/0  17/0-  05/0  10روزهاي بارش  

10/0  08/0  24/0  25/0  15/0-  88/0-  روزهاي برفی  

05/0-  29/0  70/0  04/0  18/0-  21/0  روزهاي غباري  

05/0-  17/0-  40/0  15/0  75/0  09/0-  کم روزهاي دید  

02/0-  85/0  06/0  41/0-  11/0-  01/0-  روزهاي تندري  

05/0-  11/0-  90/0  11/0  16/0  17/0-  سرعت باد  

05/0-  14/0-  26/0-  24/0  89/0-  11/0  روزهاي آفتابی  

12/0  26/0  30/0  40/0-  62/0  44/0-  ي ابرمه ینروز  

01/0-  02/0  17/0  06/0-  89/0  21/0  روزهاي ابري  

03/0  17/0-  23/0  19/0  88/0-  21/0-  ساعات آفتابی 
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 های منطقه بار عاملی روی ایستگاه -4جدول 

 عامل

 سرمایشی 

عامل بارش  

 تندري 
 عامل دمایی عامل رطوبتی و ابري عامل بارشی غباري عامل بادي و 

 نام ایستگاه

99/0-  27/0-  44/1  11/0  01/1-  60/0-  خدابنده 

30/1-  40/0-  83/0  63/0-  96/0-  10/0-  خرمدره  

83/0-  02/3  79/0-  01/0-  25/0  74/0-  ماکو 

37/0  32/0-  80/0-  79/1  42/0-  21/0  پیرانشهر  

43/0  56/0  87/0  27/3  04/0  59/0  سردشت  

68/0-  21/0-  95/0-  11/0  05/0-  12/0-  ارومیه  

85/0  47/0  63/1-  23/0-  27/0  28/0  خوي 

76/0-  18/1-  89/0-  29/0  91/0-  49/0  مهاباد 

50/0  04/0  41/0-  94/0-  24/0-  40/1-  سراب  

13/1-  72/0-  71/0  36/0-  78/0-  57/0  مراغه  

60/0  51/0-  53/0-  67/0-  81/0-  99/0  میانه 

31/0  86/0  97/1  37/0-  07/0  40/0  تبریز  

17/1-  03/1  43/0  50/0-  82/0  56/0-  اهر  

80/1  06/1  50/0  18/1-  34/0-  1/2  جلفا 

26/1  22/1-  45/1  13/0-  38/2  01/1-  اردبیل 

42/0  33/0-  82/0-  22/0  57/0  63/1-  خلخال 

52/1-  81/0-  82/0-  27/0-  44/2  77/1  آباد پارس  

62/0  69/0-  27/0-  15/0-  78/0-  15/1-  تکاب 

22/1  39/0-  31/0-  35/0-  53/0-  09/0-  زنجان 

 

مؤلفه روش  با  عاملی  واریمتحلیل  دوران  و  مبنا  کس  اهاي 

توان  عنصر اقلیمی منطقه شمال غرب را می  19نشان داد که  

آن  درونی  همبستگی  به  توجه  خالصه با  عامل  شش  در  ها 

ماتریس )ها عناصر اقلیمی تلفیقی  کرد. بعد از تجزیه ماتریس

دهد به دست آمد که نشان می 19 × 5بارهاي عاملی( به ابعاد 

عامل   شش  حاصل  بیشتر  آذربایجان  منطقه  باشد،  میاقلیم 

عامل   شش  این  را   92مجموعه  منطقه  اقلیمی  رفتار  درصد 

اند از: عامل دما،  کنند. این عوامل به ترتیب عبارتتوجیه می

تندري،  بارش  باد و محدودیت دید،  بارش،  رطوبت جوي، 

 یخبندان.

 

 دمای هوا –عامل اول

می نشان  متغیرها  عاملی  میانگین بارهاي  متغیرهاي  که  دهد 

با   روزهاي  شبنم،  نقطه  دماي  دما،  حداکثر  دما،  حداقل  دما، 

با دماي کمتر گراد سانتی درجه    30دماي بیشتر از   ، روزهاي 

و حداکثر مطلق گرادسانتیدرجه    21از   دما  مطلق  ، حداقل 

 د.دهندما بیشترین وزن را روي عامل دما نشان می

 

 رطوبت جوی  -عامل دوم

از  ترکیبی  جوي  رطوبت  به  مربوط  عامل  بارهاي  همچنین 

حداقل   نسبی،  رطوبت  حداکثر  نسبی،  رطوبت  میانگین 

از   با دید کمتر  نقطه شبنم، روزهاي    2رطوبت نسبی، دماي 

 باشد. می ابرينیمهکیلومتر، روزهاي ابري و روزهاي 

 

 بارش  -عامل سوم

با عامل  که  سوم  عامل  متغیرهاي    گرفتهنامرشی  در  است 

بارش روزانه، حداکثر بارش روزانه، روزهاي با بارش بیش  

از  مترمیلی   10از   بیش  بارش  با  روزهاي  و   مترمیلی   5، 

از   بیش  بارش  با  روي  مترمیلی  1روزهاي  را  بار  بیشترین   ،

 اند.داشته عامل سوم
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 باد و گردوغبار  -عامل چهارم

با   همراه  روزهاي  باد،  سرعت  متغیرهاي  چهارم  عامل  در 

کیلومتر، روزهاي برفی    2گردوغبار، روزهاي با دید کمتر از  

و   ابري  روزهاي  عامل    ابرينیمه و  روي  را  بار  بیشترین 

 اند. چهارم داشته

 

 رعدوبرق رگبار و   -عامل پنجم

ترکیبی از    رعدوبرقبارهاي عاملی مربوط به عامل رگبار و  

با  متغی روزهاي  و  بارشی  روزهاي  تندري،  روزهاي  رهاي 

 باشد. می  گرادسانتیحداکثر دماي صفر درجه 

 

 یخبندان -عامل ششم

می یخبندان  و  هوا  برودت  به  مربوط  که  عامل  باشد این 

با   روزهاي  یخبندان،  روزهاي  تعداد  متغیرهاي  از  ترکیبی 

دماي   با   گراد سانتیدرجه    -4حداقل  روزهاي  و  کمتر  و 

 باشد. می  گرادسانتیکثر دماي صفر درجه حدا 

مطالب   به  توجه  نتایج    شدهبیان با  باید    آمده دستبه و 

تحلیل عاملی متغیري مهم است    درروشکرد که    خاطرنشان 

داده کل  واریانس  از  باالیی  درصد  کند  که  تبیین  را  ها 

(. قلمرو حاکمیت عامل اول یعنی دماي هوا  1390علیجانی، )

مناطق   در  رودخانه بیشتر  حاشیه  در  مرزي  نوار  ارتفاع  کم 

خورد به چشم می  آبادپارسهاي جلفا و  ارس و در ایستگاه

ی، متغیرهاي  وهوایآبها در بین متغیرهاي  که در این ایستگاه

دارا می را  تأثیر  بیشتر  دما  به  عامل  ( 3شکل  )باشند  مربوط   .

می جوي  رطوبت  متغیر  به  مربوط  بین  دوم  در  که  باشد 

و  موردمطالعههاي  ایستگاه اردبیل  ایستگاه  به   آبادپارس، 

با میزان   را    44/2و    38/2  تأثیرگذاريترتیب  امتیاز  بیشترین 

خود   ازلحاظ به  ابرناکی  و  رطوبت  به  مربوط  متغیرهاي 

داده م4شکل  )اند  اختصاص  عوامل  از  دیگر  یکی  هم  (. 

هاي  باشد که ایستگاهی منطقه آذربایجان، بارش میوهوایآب

با میزان   پیرانشهر به ترتیب  و    27/3  تأثیرگذاريسردشت و 

بیشترین  79/1 منطقه    تأثیرگذاري ،  بارشی  را در عامل  مثبت 

 .( 5شکل )اند به خود اختصاص داده مورد مطالعه
 

 
 عامل رطوبت جوی -4شكل                                                  عامل دمایی -3شكل 
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 عامل باد و گردوغبار  -6شكل                                           عامل بارش -5شكل            

 

ی منطقه آذربایجان وزش باد  وهوایآبعامل چهارم از عوامل 

می گردوغبار  ایستگاهو  بین  در  که    موردمطالعه هاي  باشد 

را   تأثیرگذاريهاي تبریز، اردبیل و خدابنده بیشترین  ایستگاه

و درصد وقوع وزش   انددادهدر این عامل به خود اختصاص  

ها بیشتر از باد و روزهاي همراه با گردوغبار در این ایستگاه

به پدیده 6شکل  )باشد  میبقیه مناطق   (. عامل پنجم مربوط 

و   ایستگاهمی  رعدوبرقرگبار  بین  در  که  منطقه، باشد  هاي 

باشد که یکی ترین ایستگاه در این زمینه ایستگاه ماکو میمهم

مهم و  از  رگبار  پدیده  آن  اقلیمی  متغیرهاي   رعدوبرق ترین 

ی منطقه  وهوایآب(. عامل بعدي از عوامل  7شکل  ) باشد  می

می یخبندان  پدیده  مربوط  آذربایجان  وزن  بیشترین  که  باشد 

باشد هاي اردبیل و زنجان میاین پدیده مربوط به ایستگاه  به

 (. 8شکل )

مؤلفه شدن  مشخص  از  اقلیم  پس  تعیین  در  شاخص  هاي 

اقلیمی   عناصر  از  استفاده  با  آذربایجان،   صورتبهمنطقه 

اقلیمی صورت گرفت. این کار   بنديپهنهعلمی و استنتاجی،  

روش از  استفاده  مختلف  با  عناصر دسته    ايفاصلههاي 

  کاهش ها  هاي اصلی تعداد آن اقلیمی که قبالً با تحلیل مؤلفه

هاي  با استفاده از روش  از آنپس  بود، به انجام رسید.    یافته

ترسیم بنديخوشهمختلف   متفاوت  درختی  نمودارهاي   ،

که   شد  مشخص  حاصل  نمودارهاي  بررسی  با  هر  گردید. 

رو  کدام بین  از  و  هستند  محاسنی  و  معایب  هاي شداراي 

تحلیل  بنديخوشهمختلف   بیشتر   ايخوشه،  وارد  روش  به 

که   بود  دارا  منطقه  اقلیمی  شرایط  با  را   درنهایتسازگاري 

روش ایستگاه این  براساس  غرب  شمال  منطقه  هاي 

ناحیه    گردیده و  بنديطبقه ی شناسایی شد. وهوایآبهشت 

تحلیل   از  درختی  )  ايخوشهنمودار  نشان  9در شکل  داده ( 

 است.  شده
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 عامل یخبندان و برودت -8شكل                                   رعدوبرقعامل رگبار و   -7شكل     

 

 
های منطقه شمال غرب یستگاه ا اقلیمی  بندیخوشهدرخت  -9شكل   

 

)  يطورهمان  شکل  در  )10که  جدول  و  مشاهده  5(   )

براساس  یم منطقه شمال غرب  با    مؤلفه  29گردد  و  اقلیمی 

ی  وهوایآب به هشت ناحیه    ياخوشهاستفاده از روش تحلیل  

 زیر تقسیم گردید:  صورتبه
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هاي  یستگاها شامل    و بادی(:  خشکیمهناقلیم  )ناحیه یک   -

خرمدره، مراغه، تبریز و خدابنده است که داراي بیشترین  

در   و    مؤلفه امتیازات  بوده  اقلیمی   بنديطبقه  ازلحاظباد 

اقلیم   بادي    خشکیمهنداراي  بارش یم و  میانگین  باشد. 

ناحیه   این  و متوسط دماي ساالنه   متریلیم  327ساالنه در 

النه سرعت باد است و میانگین سا  گراد یسانتدرجه    1/12

 باشد. یمنات  9/5در حدود 

دوم    - و  )ناحیه  سرد  شامل   مرطوب(:  نسبتاًاقلیم 

ین مشخصه این ترمهمهاي اردبیل و خلخال است.  یستگاها 

زیاد  یستگاها  نسبی  رطوبت  و  پایین  دماي  باشد  یمها 

و    بنديطبقه  ازلحاظبنابراین   سرد  طبقه  در   نسبتاًاقلیمی 

گیرد. میانگین بارش ساالنه در این ناحیه یممرطوب قرار  

  گراد ی سانتدرجه    8/8و متوسط دماي ساالنه    متریلی م  344

حدود   در  باد  سرعت  ساالنه  میانگین  و  نات   8/5است 

 باشد. یم

هاي  یستگاها شامل    (:خشکیمهناقلیم سرد و  )ناحیه سوم   -

سراب   و  زنجان  ا ترمهمباشد  یمتکاب،  مشخصه  ین  ین 

طبقه اقلیمی دماهاي پایین و رطوبت و بارش کم است که 

و   سرد  طبقه  بارش یم قرار    خشکیمهندر  میانگین  گیرد. 

ناحیه   این  و متوسط دماي ساالنه   متریلیم  301ساالنه در 

باد   گرادیسانتدرجه    6/9 میانگین ساالنه سرعت  و  است 

 باشد.یم نات  8در حدود 

در بین نواحی   نیمه سرد و بارشی(: اقلیم  )ناحیه چهارم    -

اقلیمی منطقه شمال غرب کشور، بیشترین میزان بارش در 

اتفاق   منطقه  شامل  یم این  و  و یستگاها افتد  پیرانشهر  هاي 

ناحیه   این  در  ساالنه  بارش  میانگین  است.   769سردشت 

ساالنه    متریلیم دماي  متوسط    گراد یسانتدرجه    3/12و 

س ساالنه  میانگین  و  حدود  است  در  باد  نات   9/4رعت 

 باشد. یم

این ناحیه   بارشی(:  نسبتاًاقلیم نیمه سرد و  )ناحیه پنجم   -

اقلیمی شباهت زیادي با ناحیه اقلیمی نیمه سرد و بارشی 

هایی مانند  یستگاها دارد ولی به علت بارش کمتر نسبت به  

است و   قرارگرفتهسردشت و پیرانشهر در یک طبقه مجزا  

باشد. میانگین بارش یم ي ارومیه و مهاباد  هایستگاها شامل  

ناحیه   این  و متوسط دماي ساالنه   متریلیم  376ساالنه در 

است و میانگین ساالنه سرعت باد   گراد یسانتدرجه    1/12

حدود   ناحیه یمنات    1/3در  بادترین  کم  جزو  و  باشد 

 اقلیمی در منطقه شمال غرب است.

ششم   - و  )ناحیه  گرم  نسبی  با    خشکیمهناقلیم  رطوبت 

منطقه   باال(: اقلیمی  طبقات  از  طبقه  ششمین  ناحیه  این 

استان   شمال  در  مغان  منطقه  شامل  و  بوده  غرب  شمال 

ایستگاه  یماردبیل   و  قرار    آبادپارسباشد  ناحیه  این  در 

میانگین   ازلحاظین شاخصه این ناحیه اقلیمی  ترمهمدارد.  

باال   نسبی  رطوبت  عاملی،  میزان یمامتیازات  ولی  باشد 

از   این منطقه کمتر  است. میانگین   متریلیم   300بارش در 

ناحیه   این  در  دماي    متریلیم  271بارش ساالنه  متوسط  و 

و    گرادیسانتدرجه    1/15ساالنه   ناحیه ترگرماست  ین 

 گردد. یماقلیمی منطقه آذربایجان محسوب 

این ناحیه اقلیمی اقلیم نیمه سرد و تندری(:  )فتم  ناحیه ه -

است.  یستگاها شامل   ماکو  و  اهر  امتیازات ترمهمهاي  ین 

عوامل   به  مربوط  اقلیمی  طبقه  این  در  اقلیمی  عاملی 

تندري  ها بارش بیشترین  یمي  و  تندري ها بارشباشد  ي 

اتفاق   ناحیه  این  در  غرب  شمال  میانگین یممنطقه  افتد. 

ناحیه  بارش ساالنه   این  دماي    متریلیم  292در  متوسط  و 

ساالنه    گرادیسانتدرجه    6/10ساالنه   میانگین  و  است 

 باشد.ی منات  4/4سرعت باد در حدود 

هشتم    - و  )ناحیه  گرم  کمی  هشتمین   (:خشک یمهناقلیم 

طبقه اقلیمی در منطقه شمال غرب طبقه اقلیمی نیمه گرم  

هاي میانه، جلفا و خوي در یستگاها است که    خشکیمهنو  

اقلیمی  عوامل  امتیازات  بین  در  دارند.  قرار  طبقه  این 

آن  کمترین  و  دما  متغیر  به  مربوط  اقلیمی  امتیاز  بیشترین 

ه در این  مربوط به متغیر بارش است. میانگین بارش ساالن 

ساالنه    متریلیم  244ناحیه   دماي  متوسط  درجه   5/13و 

حدود   گرادیسانت در  باد  سرعت  ساالنه  میانگین  و  است 

میانگین یمنات    4/3 و  عاملی  امتیازات  میانگین  باشد. 

(  3عناصر اقلیمی در هر یک از طبقات اقلیمی در جدول )

 مشخص گردیده است. 
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 میانگین امتیازات عاملی و میانگین عوامل اقلیمی در طبقات مختلف اقلیمی  -5جدول 

 بارش ساالنه  دماي ساالنه رطوبت نسبی  سرعت باد 
 میانگین امتیازات عاملی

 نوع اقلیم 
 دما رطوبت  بارش  باد  تندري 

9/5  5/50  1/12  6/327  13/0-  24/1  31/0-  67/0-  07/0 و بادي  خشکیمهن   

8/5  68 8/8  344 77/0-  31/0  04/0  47/1  32/1- مرطوب نسبتاًسرد و    

4 3/56  6/9  6/301  35/0-  33/0-  48/0-  52/0-  88/0- خشکیمه نسرد و    

9/4  50 3/12  769 12/0  04/0  53/2  19/0-  40/0  نیمه سرد و بارشی  

1/3  5/56  1/12  376 7/0-  92/0-  2/0  48/0-  18/0 بارشی نسبتاًنیمه سرد و    

4 72 1/15  271 7/0-  82/0-  27/0-  44/2  77/1 خشک یمه نگرم و    

4/4  5/58  6/10  292 03/2  18/0-  25/0-  53/0  65/0-  نیمه سرد و تندري  

4/3  6/54  5/13  244 34/0  55/0-  69/0-  29/0-  13/1 خشکیمه نکمی گرم و    

 
 اقلیمی منطقه شمال غرب  بندیطبقه  -10شكل 

 

 نتیجه گیری 
اقلیمی فرایندي است که در    بنديطبقههاي نوین،  در روش

داده آماري  زیادي ماهیت  تا حد  اقلیمی  آن   کننده تعیینهاي 

وهوایی است در صورتی که در روش هاي  آبمرز نواحی  

اقلیمی، بندي  طبقه  محقق  سنتی  فردي  نتایج    سلیقه  در  نیز 

بود.   تاثیرگذار  بندي  طبقه  از  روشحاصل  این  تعداد  در  ها 
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می که  در  عناصري  کنند    بنديپهنهتوانند  شرکت  اقلیمی 

دلیل   همین  به  و  ندارد   بنديطبقه  گونهاینمحدودیت 

اقلیممی بیانجامد که در آن تواند به شناسایی  ها بزرگی هایی 

اقلیمی در نظر  هاي مکانی تتفاوت   گرفته عداد زیادي عنصر 

از 1390مسعودیان،  )باشد    شده بعد  پژوهش  این  در   .)

داده و    19هاي  دریافت  سینوپتیک  متغیر   29ایستگاه 

از روش تحلیل عاملی و    یوهوایآب استفاده  و   ايخوشهبا 

میان  مدل  شمال   بنديپهنه،  IDWیابی  نیز  منطقه  اقلیمی 

حاصل نتایج  گرفت.  صورت  هاي   غرب  مولفه  تحلیل  از 

منطقه    اصلی اقلیم  که  داد  غربنشان  حاصل   شمال  بیشتر 

شش عامل حرارتی، رطوبت جوي، بارشی، باد و محدودیت 

می یخبندان  و  تندري  بارش  شش    مجموع  باشد.دید،  این 

حدود آذربایجان    92  عامل  منطقه  اقلیمی  رفتار  را  درصد 

ادامه  کمیتوجیه   در  منطقه  ند.  اقلیمی  بندي  پهنه  منظور  به 

هاي با فواصل اقلیدسی و روش تحلیل خوشهمورد مطالعه،  

عوامل   روي  بر  به   گانهششوارد  منطقه  و  گرفت  صورت 

ناحیه   و    خشک یمهنی  وهوایآبهشت  سرد  بادي،   نسبتاًو 

و ، نیمه سرد و بارشی، نیمه سرد  خشکیمهنمرطوب، سرد و  

کمی   ، نیمه سرد و تندري و خشکیمهنبارشی، گرم و    نسبتاً

 شد.  بنديتقسیم  خشکیمهنگرم و 

کشورمنطقه   غرب  ازعلیرغم    شمال  همسان   تاثیرپذیري 

علت  سینوپتیک  هايسامانه به  عرض یارتفاع  تنوع،   ،

دارايجغرا  منابع رطوبتی  به  نزدیکی  و  خرد   فیایی و دوري 

می باشد که در این پژوهش با استفاده از    هاي متعددي اقلیم

روش هاي آماري چندمتغیره به راحتی و با دقت بسیار باال 

هاي  شناخت خرده اقلیمشناسایی شده است. در صورتی که  

غرب شمال  مانند روش  در  منطقه  کالسیک  یا  سنتی  هاي 

علت عدم   بههاي دمارتن، کوپن، ایوانف، آمبروژه و ...  روش

نبود.   پذیر  امکان  اقلیمی،  متغیرهاي  تمام  به ارزیابی  نتایج 

وسعت   بودن  کوچکتر  علت  به  پژوهش  این  از  آمده  دست 

منطقه مورد مطالعه نسبت به مطالعات مشابه قبلی که توسط 

( صورت 1393( و نظم فر و گل دوست )  1382مسعودیان )

شناس در  بیشتري  جزئیات  و  دقت  داراي  است،  ایی  گرفته 

البته نتایج   خرده نواحی اقلیمی منطقه شمال غرب می باشد.

پژوهش هاي   با  زیادي  تا حدود  حاصل در پژوهش حاضر 

 قبلی صورت گفته مطابقت دارد. 

 ( غرب 183:  1382مسعودیان  شمال  و  شمال  منطقه  در   )

ایران پنج ناحیه آب و هوایی کرانه اي خزري ) عامل اصلی 

اي خزري   کرانه  پس  و  بارش(،  نم  و  بارش  اصلی  عامل   (

عامل    ( مغانی  تندر(،  و  ابر  و  نم  اصلی  عامل   ( آذري  ابر(، 

ابري( و ماکویی ) عامل اصلی تندري( معرفی   اصلی  نم و 

و گل  فر  نظم  که توسط  پژوهشی مشابه  در  نمود. همچنین 

( در منطقه شمال و شمال غرب کشور 150:  1393دوست )  

مطا مورد  منطقه  است،  گرفته  روش  صورت  براساس  لعه 

تحلیل عاملی و خوشه اي به ده ناحیه آب و هوایی تقسیم 

گردیده است. الزم به ذکر است که در این پژوهش ها عالوه 

بر منطقه شمال غرب کشور، استان هاي شمالی کشور شامل  

گیالن، مازندران و گلستان و همچنین زنجان و قزوین نیز به  

کشور مورد ارزیابی   همراه استان هاي واقع در شمال غرب

 قرار گرفته است. 
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