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چكیده
عوامل جوی و اقلیمی نظیر بارندگی ،دما ،رطوبت و  ...به طور مستقیم در فعالیتهای انسان تاثیر میگذارد .به همین دلیل الزم است تا در
برنامهریزیهای مختلف ،نقش پارامترهای جوی به عنوان عاملی موثر در روند اجرایی برنامهها مورد بررسی قرار گیرد .طبقه بندی اقلیمی
نواحی جغرافیایی از گذشتههای دور اذهان اقلیم شناسان را به خود مشغول كرده است ،استفاده از چند پارامتر اقلیمی در روشهای سنتی به
تنهایی نمیتواند گویای واقعیت اقلیم نواحی باشد .بنابراین در سالیان اخیر محققان كوشیدهاند با استفاده از غالب پارامترهای مؤثر بر اقلیم و
روشهای چند متغیره ،تصویری واقعی از اقلیم نواحی ارائه دهند .هدف این مقاله پهنه بندی اقلیمی منطقه شمال غرب كشور با روش تحلیل
عاملی و خوشهای است .در این روشها غالب عناصر اقلیمی در تعیین نوع آب و هوای منطقه دخالت داده میشود .در این پژوهش با استفاده از
روش تحلیل عاملی و خوشهای پهنه بندی اقلیمی منطقه آذربایجان صورت گرفت .بدین منظور یك ماتریس  19در  29شامل  19ایستگاه
سینوپتیك هواشناسی و  29متغیر اقلیمی تشكیل شد .به علت تفاوت در مقیاس اندازه گیری متغیرها از نمره استاندارد دادهها استفاده گردید.
بررسی نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد كه اقلیم منطقه آذربایجان بیشتر حاصل شش عامل حرارتی ،رطوبت جوی ،بارشی ،باد و
محدودیت دید ،بارش تندری و یخبندان میباشد .مجموعه این شش عامل حدود  92درصد رفتار اقلیمی منطقه مورد مطالعه را توجیه
میكنند .در ادامه تحلیل خوشههای با فواصل اقلیدسی و روش وارد بر روی عوامل شش گانه صورت گرفت و منطقه شمال غرب به هشت
ناحیه آبوهوایی نیمه خشك و بادی ،سرد و نسبتاً مرطوب ،سرد و نیمه خشك ،نیمه سرد و بارشی ،نیمه سرد و نسبتاً بارشی ،گرم و نیمه
خشك ،نیمه سرد و تندری و كمی گرم و نیمه خشك تقسیم گردید.
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مقدمه
یکی از اهداف اصلی در مطالعات اقلیمی ،انجام طبقهبندي
اقلیمی است .با این نوع طبقهبندي سعی میشود مناطقی که
از نظر دما ،بارش ،فشار ،رطوبت ،جریان هوا و سایر
پارامترهاي اقلیمی مشابهت دارند ،در یک گروه قرارگرفته و
از نظر تیپ اقلیمی نامگذاري شوند (فرج زاده.)1394 ،
تقسیمبنديهاي آبوهوایی و شناخت مهمترین عوامل و
عناصر تأثیرگذار بر هر ناحیه یکی از راههاي شناخت
شناسنامه اقلیمی نواحی است .آبوهواي هر ناحیه مرکب از
کلیه عوامل و عناصر آبوهوایی آن ناحیه است و هنگام
تقسیمبندي باید همه آن عوامل و عناصر در نظر گرفته شود.
فقط با استناد به دما ،بارش و رطوبت نمیتوان به بررسی و
شناخت اقلیم یک ناحیه پرداخت (خسروي و آرامش،
 .)1391هدف اصلی در تقسیمبندي آماري ،بیشینه کردن
تجانس درونگروهی و عدم تجانس برون گروهی است،
یعنی نواحی آبوهوایی باید بیشترین تشابه و تجانس درونی
و در همان حال بیشترین تفاوت را با همدیگر داشته باشند
(کاویانی و علیجانی .)1394 ،نیاز بشر به شناخت توانهاي
محیطی جهت برنامهریزي و بهرهبرداري بهینه از منابع ،دامنه
اطالعات وي را در زمینه اقالیم مختلف افزایش داده و به
دنبال آن طبقهبندي اقلیمی جهت استفاده مؤثر از این
اطالعات ضرورت یافته است .روشهاي طبقهبندي سنتی بر
عوامل محدودي تأکید دارد ،مانند بارش ،دما و رطوبت و
فقط با استفاده از چند عامل طبقهبندي خاصی را ارائه
میدهد که در بسیاري از موارد ناکارآمد است ،زیرا در
بسیاري از مناطق ممکن است عوامل مورداستفاده در
طبقهبندي حاکمیت نداشته باشند و عوامل یا عناصر اقلیمی
دیگري بر منطقه مؤثر باشد .پهنهبندي اقلیمی یعنی شناسایی
پهنههایی که از آبوهواي یکسان برخوردارند (مسعودیان،
 .)1382طبقهبندي اقلیمی از اوایل قرن بیستم موردتوجه اقلیم
شناسان قرارگرفته است .تاکنون سه نوع روش براي
طبقهبندي عناصر اقلیمی (طبقهبندي تجربی ،طبقهبندي
ژنتیک و طبقهبندي چند متغیره) به کار گرفتهشده است.
امروزه پیدایش فنآوري رایانه و پیشرفت علم آمار شرایط
مناسب را براي افزایش مبانی اطالعات در زمینه پهنهبندي
اقلیمی فراهم کرده است .یکی از روشهاي معقول و
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همهجانبه در طبقهبنديها ،طبقهبندي چند متغیره است که با
استفاده از  Nمتغیر به طبقهبندي اقلیمی میپردازد .ازجمله
روشهاي چند متغیره که در مطالعات اقلیمی موردتوجه
قرارگرفتهاند میتوان به روشهاي تحلیل خوشهاي و تحلیل
مؤلفهاي اشاره نمود که اثرات متقابل تعداد زیادي از
مؤلفههاي اقلیمی را مالک تقسیمبندي قرار میدهند .این
شیوه تقسیمبندي اقلیمی براي اولین بار توسط استاینر در
سال  1955در ایاالتمتحده آمریکا به کار گرفته شد و از آن
پس در سطح جهان بهطور گستردهاي مبناي تقسیمبنديهاي
اقلیمی قرار گرفت (گرامی مطلق و شبانکاري.)1385 ،
بهکارگیري روشهاي چند متغیره (تحلیل عاملی ،تحلیل
مؤلفههاي اصلی ،تحلیل خوشهاي و  )...در پهنهبندي نواحی
اقلیمی در یکی دو دهه اخیر بسیار فراگیر شده است .زیرا
این روشها عالوه بر اینکه از جامعیت و دقت بیشتري
نسبت به روشهاي کالسیک و سنتی برخوردارند ،به سهولت
قابلاجرا هستند .ازاینرو اقلیم شناسان زیادي بهمنظور
طبقهبندي و پهنهبندي عناصر اقلیمی از این روش بهره
گرفتهاند.
راموس( )2001با استفاده از روش خوشهبندي به بررسی
تغییرپذیري الگوي توزیع بارش در منطقه مدیترانه پرداخته
است .کارباجال و همکاران( )2007با ناحیه بندي و پهنهبندي
مناطق بیوکلیمایی در مرکز و شمال شرق مکزیکو توانایی
تحلیل عاملی را در ناحیه بندي نشان داده و نواحی
آبوهوایی این منطقه را شناسایی کردند .پیندا و همکاران
( )2007با استفاده از تحلیل مؤلفههاي اصلی ،نواحی اقلیمی
را در شمال شرق مکزیک تعیین کردند .در این پژوهش از
دادههاي ماهانه دما و بارش  173ایستگاه هواشناسی در طی
دوره آماري  30ساله استفاده گردیده و درنهایت طبقهبندي
اقلیمی براي کشور مکزیک صورت گرفت .المزروعی و
همکاران ( )2015در پژوهشی به مطالعه و پهنهبندي اقلیمی
کشور عربستان با استفاده از مؤلفههاي اصلی و با کاربرد دو
متغیر دما و بارش پرداختند .در این مطالعه پنج تیپ اقلیمی
شامل :شمالی ،ساحلی دریاي سرخ ،داخلی ،کوهستانی و
جنوبی براي کشور عربستان شناسایی گردید .کاروالیو و
همکاران ( )2016در مطالعهاي با استفاده از شبیهسازي بارش
روزانه و دماهاي کمینه و بیشینه ،قلمرو اروپا را به مناطقی با
تغییرات اقلیمی شبیهسازي شده مشابه تقسیم کردند .سراج
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الدوهلل و اسالم ( )2019در پژوهشی به شناسایی مناطق

طبقهبندي اقلیم بارش ایران با روش تحلیل عاملی –

آبوهوایی کشور بنگالدش با استفاده از تحلیل خوشهاي و

خوشهاي پرداختند .نتایج پژوهش منجر به شناسایی شش

روشهاي تحلیل وارد و تحلیل فازي پرداختند .نتایج حاصل

ناحیه بارشی در کشور گردید که این نواحی نیز به چهار

منجر به شناسایی هفت ناحیه آبوهوایی در کشور بنگالدش

گستره کوچک و دو گستره بزرگ تفکیک شدند.

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

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

نواحی اقلیمی بورنئو با استفاده از تحلیل خوشهاي پرداختند.

اقلیمی جنوب و جنوب غرب ایران با رویکرد برنامهریزي

نتایج حاصل نشان داد که منطقه بورنئو بر اساس روش

منطقهاي پرداختند .نتایج حاصل از این تحقیق منجر به

تحلیل خوشهاي به چهار ناحیه اقلیمی گرم و خشک ،گرم و

شناسایی سه پهنه اقلیمی شامل اقلیمهاي گرم و مرطوب،

مرطوب ،گرم و سرد و مرطوب تقسیم میگردد.

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

در ایران نیز مطالعات متعددي در مورد پهنهبندي عناصر

غرب کشور گردید .میرموسوي و همکاران ( )1393در

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

تحقیقی به مطالعه ویژگیهاي اقلیمی استانهاي کرمانشاه و

روش تحلیل عاملی ،پراکندگی جغرافیایی بارش را در کشور

کردستان بر مبناي تحلیلهاي عاملی و خوشهاي پرداختند.

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

براساس تحلیل عاملی اقلیم این دو استان تحت تأثیر شش

تحلیل عاملی دوران نیافته انجامگرفته است سه قلمرو

عامل اقلیمی میباشد و براساس تحلیل خوشهاي منطقه

پربارش در کشور شناسایی گردید .گرامی مطلق و شبانکاري

موردمطالعه به پنج خوشه اقلیمی تقسیم گردید .نظم فر و

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

گلدوست ( )1393در پژوهشی به پهنهبندي آبوهوایی

خوشهاي پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که استان بوشهر بر

شمال و شمال غرب ایران با استفاده از تحلیل عاملی و

اساس مؤلفههاي اقلیمی به شش ناحیه تقسیم میگردد .در

تحلیل خوشهاي پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش باعث

پژوهشی دیگر سلیقه و همکاران ( )1387به پهنهبندي اقلیمی

شناسایی ده ناحیه آبوهوایی در بخش شمال و شمال غرب

استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تحلیل خوشهاي و

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

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

پهنهبندي اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از

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

تحلیل عاملی – خوشهاي پرداخته و به این نتیجه رسیدند که

تشکیلشده است .شیرانی و همکارانی ( )1388در پژوهشی

اقلیم استان کهگیلویه و بویراحمد داراي پنج مؤلفه اصلی و

به پهنهبندي اقلیمی استان یزد با استفاده از روشهاي آماري

هشت خرده ناحیه اقلیمی میباشد .حنفی ( )1399در

چند متغیره پرداخته و شش پهنه اقلیمی را براي این استان

پژوهشی به شناسایی نواحی و رژیمهاي بارشی کشور

شناسایی کردند .اشرفی ( )1389در پژوهشی به پهنهبندي

جمهوري آذربایجان با استفاده از تحلیل خوشهاي پرداخته و

بارش شمال غرب ایران با استفاده از روشهاي تحلیل

شش ناحیه بارشی شامل منطقه پربارش قفقاز بزرگ ،قفقاز

خوشهاي و تحلیل ممیزي پرداختند .در تحقیق حاضر بارش

کوچک (منطقه قرهباغ) و لنکران و منطقه کم بارش شامل

شمال غرب کشور با استفاده از هشت مشخصه بارشی و

جلگه کورا ،آران و آبشوران را در کشور آذربایجان شناسایی

بهرهگیري از روشهاي تحلیل خوشهاي و ممیزي طبقهبندي

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

گردید و نتایج بهدستآمده حاکی از وجود چهار ناحیه

روش تحلیل مؤلفه اصلی و تحلیل خوشهاي به شناسایی

بارشی در محدوده موردمطالعه میباشد .خسروي و آرامش

نواحی امواج گرمایی در ایران پرداختند .نتایج حاصل نشان

( )1391با استفاده از تحلیل عاملی -خوشهاي به پهنهبندي

داد که الگوي مکانی امواج گرمایی ایران ،نواحی همگن در

اقلیمی استان مرکزي پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که

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

اقلیم استان مرکزي متأثر از شش مؤلفه غباري -برودتی،

دوره سرد سال بیشتر از دوره گرم میباشد.

بارشی ،ابرناکی -نمی ،گرمایی ،بارشی-سرمایشی و ابرناکی-

هدف از انجام این پژوهش ،تفکیک مکانی ریز پهنههاي

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

اقلیمی در منطقه شمال غرب کشور با بهرهگیري از
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روشهاي آماري چند متغیره و شناسایی مهمترین عناصر

بلندترین نقطه آن داراي ارتفاع بیش از  4500متر و کمترین

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

ارتفاع آن  100متر از سطح دریا میباشد .ازلحاظ آبوهوایی

تنوع محیطی ،ارتفاعی و بهویژه اقلیمی برخوردار میباشد.

این منطقه محل عبور سیستمها و تودههاي مختلف اقلیمی

ازآنجاکه این منطقه از قطبهاي مهم صنعتی ،کشاورزي و

است که حاصل آن به وجود آمدن پهنههاي گوناگون اقلیمی

گردشگري کشور به شمار میرود ،لذا جهت مدیریت و

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

برنامهریزي محیطی و بهرهگیري از ظرفیتهاي اقلیمی آن،

موقعیت جغرافیایی ایستگاههاي سینوپتیک موردمطالعه را

شناسایی پهنههاي اقلیمی همگن و تأثیرگذارترین عناصر

نشان میدهد.

اقلیمی در تفکیک مکانی نواحی اقلیمی ضروري است.

موقعیت جغرافیایی منطقه

مواد و روشها

منطقه موردمطالعه در این تحقیق شامل استانهاي آذربایجان

در این پژوهش با استفاده از روشهاي نوین آماري و سیستم

شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل و زنجان میباشد .این بخش

اطالعات جغرافیایی طبقهبندي اقلیمی براي منطقه شمال

از کشور  118670کیلومترمربع مساحت از مساحت کشور را

غرب انجام گردیده است .بدین منظور دادههاي مربوط به 29

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

متغیر اقلیمی مربوط به  19ایستگاه سینوپتیک طی دوره

کشور را دربر میگیرد .محدوده موردمطالعه در قسمت شمال

آماري  1980تا  2015از سازمان هواشناسی کشور دریافت

با کشورهاي آذربایجان و ارمنستان ،در غرب با کشور ترکیه

گردیده و بهمنظور پهنهبندي اقلیمی منطقه شمال غرب

و عراق ،از جنوب با استانهاي همدان و کردستان ،در جنوب

کشور ،مورداستفاده قرار گرفت .مشخصات جغرافیایی

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

ایستگاههاي سینوپتیک مورداستفاده در این پژوهش در

مرز مشترک است .متوسط ارتفاع منطقه  1830متر بوده که

جدول ( )1مشخص گردیده است.

شكل  -1توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک منطقه موردمطالعه
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جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیک در منطقه موردمطالعه
طول

عرض

جغرافیایی

جغرافیایی

ماکو

44 26

39 20

1411

خوي

44 58

38 33

1103

میانه

ارومیه

45 05

37 32

1328

مراغه

46 14

پیرانشهر

45 08

36 40

1455

سراب

47 33

37 55

مهاباد

45 43

36 46

1365

تبریز

46 17

38 06

1442

سردشت

45 30

36 09

1670

اهر

47 03

38 29

1985

تکاب

47 07

36 23

1765

جلفا

45 38

38 52

1050

خدابنده

48 35

36 07

1887

پارسآباد

47 55

39 36

570

خرمدره

49 11

36 11

1575

اردبیل

48 17

38 15

1342

خلخال

48 07

37 51

1720

ایستگاه

طول

عرض

جغرافیایی

جغرافیایی
36 41

1663
1169

ارتفاع

ایستگاه
زنجان

48 29
47 43

37 13
37 24

1471
1690

پس از بررسی و تأیید صحتوسقم دادهها تحت عنوان

ارتفاع

رابطه (:)1

آزمون ران تست و تی استیودنت در محیط نرمافزار SPSS
ماتریسی با ابعاد ( 19 *29عدد  19نمایانگر تعداد ایستگاهها
و عدد  29نمایانگر تعداد متغیرهاي اقلیمی است) تهیه گردید
که این ماتریس اساس طبقهبندي اقلیمی منطقه شمال غرب
قرار گرفت .همچنین به علت متفاوت بودن مقیاس
اندازهگیري دادهها از نمره استاندارد دادهها براي تحلیلها
استفاده شد .سرانجام با استفاده از روش تحلیل عاملی با

بردار تصادفی قابلمشاهده  Xبا  Pمؤلفه داراي میانگین  µو
ماتریس کوواریانس ∑ است .در الگوي عاملی فرض میشود
که  Xوابسته خطی چند متغیر تصادفی غیرقابل مشاهده
است که به آنها عوامل مشترک میگویند و

دوران واریماکس بهمنظور کاهش ابعاد ماتریس دادهها و
شناسایی مؤلفههاي اصلی اقلیمی منطقه شمال غرب و از

 Pمنبع دیگر از متغیرهاي

روش تحلیل خوشهاي پایگانی به طریق وارد جهت پهنههاي

هستند که خطا یا عوامل خاص نامیده میشوند (خسروي و

اقلیمی منطقه موردمطالعه استفاده گردید.

همکاران .)1390

تحلیل عاملی

تحلیل خوشهای

در دهه  1950لورنز در پژوهشهاي هواشناسی و

در این روش گروهبندي مشاهدات براساس فاصله بین آنها

اقلیمشناسی روش تحلیل عاملی را بکار برد .وي نام این

انجام میگیرد .در یک تحلیل خوشهاي دو گام اساسی وجود

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

دارد .گام اول محاسبه درجه همانندي افراد با یکدیگر است

این است که ضمن اینکه تعداد متغیرها را کاهش میدهد

و گام دوم چگونگی ادغام افراد برحسب درجه همانندي

مقدار اولیه پراش موجود در دادههاي اصلی را حفظ میکند.

آنها با یکدیگر .درواقع هدف اصلی روش خوشهبندي ایجاد

در اغلب موارد نتایج نهایی فرایند تحلیل عاملی ،بهعنوان

گروهها و طبقاتی است که تنوع و تفرق درونگروهی آنها

دادههاي اولیه روش خوشهبندي استفاده میشود (علیجانی،

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

 .)180 ،1381هرقدر همبستگی داخلی بین متغیرها نزدیکتر

بسته به روشی که براي محاسبه درجه همانندي و چگونگی

باشد ،تعداد عاملهاي پدید آمده کمتر خواهد بود .الگوي

ادغام انتخاب میکنیم ،تحلیل خوشهاي را میتوان با

تحلیل عاملی بهصورت زیر است:

شیوههاي مختلفی اجرا کرد .در این پژوهش یک تحلیل
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خوشهاي پایگانی به روش ادغام وارد براي شناسایی

مناسبترین بار عاملی را روي ایستگاههاي مطالعاتی ایجاد

تیپهاي هواي مراغه بر روي پایگاه داده انتخابی اعمال

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

گردید .بهمنظور محاسبه درجه همانندي از فاصله اقلیدسی و

ستون ارزش ویژه ،نشان میدهد که تعداد شش عامل داراي

براي ادغام اقالمی که باالترین همانندي را نشان میدهند از

واریانس بیش از یک هستند .بهمنظور اطمینان از تعداد عوامل

شیوه پیوند وارد بهره گرفته شد .روشن است که براي n

استخراجی از نمودار صخرهاي استفاده شد .این نمودار نشان

مشاهده  n(n-1)/2فاصله قابلمحاسبه است .فرض کنید 𝑥r

میدهد که عامل اول نسبت به عامل دوم بیشترین شیب را

بردار مشاهدات بر روي  rو 𝑠𝑥 بردار مشاهدات بر روي s
باشد در این صورت فاصله اقلیدسی در باال بهصورت زیر

دارد .سپس شیب کمتر شده و از عامل ششم به بعد شیب
تقریباً افقی میشود .بنابراین بررسی تحلیل عاملی نشان

محاسبه میشود:

میدهد که اقلیم منطقه شمال غرب حاصل تعامل شش عامل
مختلف است .این عوامل حدود  92درصد از پراش کل را

رابطه (:)2
در مطالعات اقلیمی غالباً براي محاسبه درجه ناهمانندي از
فاصله اقلیدسی استفاده میشود .درروش وارد گروههاي  rو
 sدر صورتی ادغام میشوند که افزایش پراش ناشی از ادغام
آنها نسبت به ادغام هر یک از آنها با دیگر گروهها کمینه
باشد ،یعنی:
در اینجا

درج شده است .با توجه به میزان همبستگی هر یک از
متغیرها با عوامل که بهصورت همبستگی مثبت و منفی نشان
دادهشده ،عوامل مندرج در جدول ( )3استخراج و نامگذاري
شدند .در نامگذاري عاملها ،متغیرهایی که بیشترین وزن را
در آن عامل داشتهاند ،بیشترین تأثیر را دارند .در جدول ()4

رابطه (:)3
2
𝑑rs

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

فاصله بین گروه  rو گروه  sاست که به

روش پیوند مرکزي بهدستآمده باشد .در مطالعات اقلیم
شناختی عمدتاً از روش وارد استفاده میشوند زیرا در این
صورت میزان پرش درونگروهی به حداقل و همگنی

بار عاملی روي ایستگاههاي منطقه نشان دادهشده است .با
استفاده از اطالعات این جداول نامگذاري پهنههاي اقلیمی
صورت گرفت.
جدول  -2ارزش ویژه تجمعی عوامل
عامل

ارزش ویژه

درصد پراش

پراش تجمعی

1

9/88

34/06

34/06

2

7/09

24/46

58/52

یافتهها

3

4/76

16/42

74/94

در تحلیل عاملی ابتدا دادههاي اقلیمی را استاندارد کرده،

4

2/5

8/62

83/56

سپس با استفاده از روش همبستگی و نوع چرخش

5

1/23

4/24

87/82

6

1/18

4/05

91/87

گروههاي حاصله به حداکثر میرسد (مسعودیان.)1384 ،

اکواماکس ( )Equamaxتحلیل مربوط صورت گرفته است .از
بین انواع چرخش در تحلیل عاملی ،دوران اکواماکس

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

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم

عامل ششم

میانگین دما

0/98

-0/06

0/02

0/01

0

-0/16

کمینه دما

0/92

0

0/22

0/14

0/13

-0/25

بیشینه دما

0/91

-0/16

-0/26

-0/13

-0/17

-0/03

دماي شبنم

0/62

0/71

-0/14

-0/26

-0/08

-0/05

بیشینه دماي 0

-0/77

-0/08

0/24

0/06

0/42

0/29

بیشینه دماي 30

0/87

-0/35

-0/16

-0/12

-0/12

0/05

روزهاي یخبندان

-0/88

-0/06

-0/22

-0/06

-0/01

0/37

حداقل دما -4

-0/89

-0/05

-0/21

-0/06

0/06

0/37

کمینه  21درجه

0/79

0/08

0/14

0/25

0/18

0/19

کمینه مطلق دما

0/47

-0/08

-0/06

0/09

0/02

-0/86

بیشینه مطلق دما

0/79

0/01

-0/23

0/08

0/05

0/35

بیشینه نم

-0/50

0/63

-0/11

-0/36

-0/28

-0/16

کمینه نم

-0/09

0/95

0/15

-0/10

-0/08

0/03

میانگین نم

-0/19

0/89

-0/25

-0/23

-0/12

0/03

نسبت اختالط

-0/29

0/59

-0/15

-0/43

-0/18

0/07

بیشینه بارش

0/13

0/05

0/92

0/10

-0/09

-0/06

بارش ساالنه

0/01

-0/13

0/98

0/05

-0/06

0/02

روزهاي بارشی

-0/66

0/18

-0/05

0/09

0/66

-0/01

روزهاي بارش 1

-0/42

-0/06

0/86

0/02

0/03

0/10

روزهاي بارش 5

-0/07

-0/16

0/97

0/04

-0/08

-0/03

روزهاي بارش 10

0/05

-0/17

0/97

0/04

-0/11

-0/01

روزهاي برفی

-0/88

-0/15

0/25

0/24

0/08

0/10

روزهاي غباري

0/21

-0/18

0/04

0/70

0/29

-0/05

روزهاي دید کم

-0/09

0/75

0/15

0/40

-0/17

-0/05

روزهاي تندري

-0/01

-0/11

-0/41

0/06

0/85

-0/02

سرعت باد

-0/17

0/16

0/11

0/90

-0/11

-0/05

روزهاي آفتابی

0/11

-0/89

0/24

-0/26

-0/14

-0/05

روز نیمهابري

-0/44

0/62

-0/40

0/30

0/26

0/12

روزهاي ابري

0/21

0/89

-0/06

0/17

0/02

-0/01

ساعات آفتابی

-0/21

-0/88

0/19

0/23

-0/17

0/03
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جدول  -4بار عاملی روی ایستگاههای منطقه
نام ایستگاه

عامل بارش

عامل

تندري

سرمایشی
-0/99

عامل دمایی

عامل رطوبتی و ابري

عامل بارشی

عامل بادي و غباري

خدابنده

-0/60

-1/01

0/11

1/44

-0/27

خرمدره

-0/10

-0/96

-0/63

0/83

-0/40

-1/30

ماکو

-0/74

0/25

-0/01

-0/79

3/02

-0/83

پیرانشهر

0/21

-0/42

1/79

-0/80

-0/32

0/37

سردشت

0/59

0/04

3/27

0/87

0/56

0/43

ارومیه

-0/12

-0/05

0/11

-0/95

-0/21

-0/68

خوي

0/28

0/27

-0/23

-1/63

0/47

0/85

مهاباد

0/49

-0/91

0/29

-0/89

-1/18

-0/76

سراب

-1/40

-0/24

-0/94

-0/41

0/04

0/50

مراغه

0/57

-0/78

-0/36

0/71

-0/72

-1/13

میانه

0/99

-0/81

-0/67

-0/53

-0/51

0/60

تبریز

0/40

0/07

-0/37

1/97

0/86

0/31

اهر

-0/56

0/82

-0/50

0/43

1/03

-1/17

جلفا

2/1

-0/34

-1/18

0/50

1/06

1/80

اردبیل

-1/01

2/38

-0/13

1/45

-1/22

1/26

خلخال

-1/63

0/57

0/22

-0/82

-0/33

0/42

پارسآباد

1/77

2/44

-0/27

-0/82

-0/81

-1/52

تکاب

-1/15

-0/78

-0/15

-0/27

-0/69

0/62

زنجان

-0/09

-0/53

-0/35

-0/31

-0/39

1/22

تحلیل عاملی با روش مؤلفههاي مبنا و دوران واریماکس

از  21درجه سانتیگراد ،حداقل مطلق دما و حداکثر مطلق

نشان داد که  19عنصر اقلیمی منطقه شمال غرب را میتوان

دما بیشترین وزن را روي عامل دما نشان میدهند.

با توجه به همبستگی درونی آنها در شش عامل خالصه
کرد .بعد از تجزیه ماتریسها عناصر اقلیمی تلفیقی (ماتریس

عامل دوم -رطوبت جوی

بارهاي عاملی) به ابعاد  19 ×5به دست آمد که نشان میدهد

همچنین بارهاي عامل مربوط به رطوبت جوي ترکیبی از

اقلیم منطقه آذربایجان بیشتر حاصل شش عامل میباشد،

میانگین رطوبت نسبی ،حداکثر رطوبت نسبی ،حداقل

مجموعه این شش عامل  92درصد رفتار اقلیمی منطقه را

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

توجیه میکنند .این عوامل به ترتیب عبارتاند از :عامل دما،

کیلومتر ،روزهاي ابري و روزهاي نیمهابري میباشد.

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

عامل سوم -بارش
در عامل سوم که عامل بارشی نامگرفته است متغیرهاي

عامل اول– دمای هوا

بارش روزانه ،حداکثر بارش روزانه ،روزهاي با بارش بیش

بارهاي عاملی متغیرها نشان میدهد که متغیرهاي میانگین

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

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

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

دماي بیشتر از  30درجه سانتیگراد ،روزهاي با دماي کمتر

عامل سوم داشتهاند.
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عامل چهارم -باد و گردوغبار

با توجه به مطالب بیانشده و نتایج بهدستآمده باید

در عامل چهارم متغیرهاي سرعت باد ،روزهاي همراه با

خاطرنشان کرد که درروش تحلیل عاملی متغیري مهم است

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

که درصد باالیی از واریانس کل دادهها را تبیین کند

و روزهاي ابري و نیمهابري بیشترین بار را روي عامل

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

چهارم داشتهاند.

بیشتر در مناطق کم ارتفاع نوار مرزي در حاشیه رودخانه
ارس و در ایستگاههاي جلفا و پارسآباد به چشم میخورد

عامل پنجم -رگبار و رعدوبرق

که در این ایستگاهها در بین متغیرهاي آبوهوایی ،متغیرهاي

بارهاي عاملی مربوط به عامل رگبار و رعدوبرق ترکیبی از

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

متغیرهاي روزهاي تندري ،روزهاي بارشی و روزهاي با

دوم مربوط به متغیر رطوبت جوي میباشد که در بین

حداکثر دماي صفر درجه سانتیگراد میباشد.

ایستگاههاي موردمطالعه ،ایستگاه اردبیل و پارسآباد به
ترتیب با میزان تأثیرگذاري  2/38و  2/44بیشترین امتیاز را

عامل ششم -یخبندان
این عامل که مربوط به برودت هوا و یخبندان میباشد
ترکیبی از متغیرهاي تعداد روزهاي یخبندان ،روزهاي با
حداقل دماي  -4درجه سانتیگراد و کمتر و روزهاي با
حداکثر دماي صفر درجه سانتیگراد میباشد.

شكل  -3عامل دمایی

ازلحاظ متغیرهاي مربوط به رطوبت و ابرناکی به خود
اختصاص دادهاند (شکل  .)4یکی دیگر از عوامل مهم
آبوهوایی منطقه آذربایجان ،بارش میباشد که ایستگاههاي
سردشت و پیرانشهر به ترتیب با میزان تأثیرگذاري  3/27و
 ،1/79بیشترین تأثیرگذاري مثبت را در عامل بارشی منطقه
مورد مطالعه به خود اختصاص دادهاند (شکل .)5

شكل  -4عامل رطوبت جوی

مطالعه ویژگیهای اقلیمی شمال غرب کشور بر مبنای تحلیلهای آماری چندمتغیره

شكل  -5عامل بارش
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شكل  -6عامل باد و گردوغبار

عامل چهارم از عوامل آبوهوایی منطقه آذربایجان وزش باد

گردید .با بررسی نمودارهاي حاصل مشخص شد که هر

و گردوغبار میباشد که در بین ایستگاههاي موردمطالعه

کدام داراي معایب و محاسنی هستند و از بین روشهاي

ایستگاههاي تبریز ،اردبیل و خدابنده بیشترین تأثیرگذاري را

مختلف خوشهبندي ،تحلیل خوشهاي به روش وارد بیشتر

در این عامل به خود اختصاص دادهاند و درصد وقوع وزش

سازگاري را با شرایط اقلیمی منطقه دارا بود که درنهایت

باد و روزهاي همراه با گردوغبار در این ایستگاهها بیشتر از

ایستگاههاي منطقه شمال غرب براساس این روش

بقیه مناطق میباشد (شکل  .)6عامل پنجم مربوط به پدیده

طبقهبندي گردیده و هشت ناحیه آبوهوایی شناسایی شد.

رگبار و رعدوبرق میباشد که در بین ایستگاههاي منطقه،

نمودار درختی از تحلیل خوشهاي در شکل ( )9نشان داده

مهمترین ایستگاه در این زمینه ایستگاه ماکو میباشد که یکی

شده است.

از مهمترین متغیرهاي اقلیمی آن پدیده رگبار و رعدوبرق
میباشد (شکل  .)7عامل بعدي از عوامل آبوهوایی منطقه
آذربایجان پدیده یخبندان میباشد که بیشترین وزن مربوط
به این پدیده مربوط به ایستگاههاي اردبیل و زنجان میباشد
(شکل .)8
پس از مشخص شدن مؤلفههاي شاخص در تعیین اقلیم
منطقه آذربایجان ،با استفاده از عناصر اقلیمی بهصورت
علمی و استنتاجی ،پهنهبندي اقلیمی صورت گرفت .این کار
با استفاده از روشهاي مختلف فاصلهاي دسته عناصر
اقلیمی که قبالً با تحلیل مؤلفههاي اصلی تعداد آنها کاهش
یافته بود ،به انجام رسید .پس از آن با استفاده از روشهاي
مختلف خوشهبندي ،نمودارهاي درختی متفاوت ترسیم
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شكل  -7عامل رگبار و رعدوبرق

شكل  -8عامل یخبندان و برودت

شكل  -9درخت خوشهبندی اقلیمی ایستگاههای منطقه شمال غرب

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

استفاده از روش تحلیل خوشهاي به هشت ناحیه آبوهوایی

میگردد منطقه شمال غرب براساس  29مؤلفه اقلیمی و با

بهصورت زیر تقسیم گردید:

مطالعه ویژگیهای اقلیمی شمال غرب کشور بر مبنای تحلیلهای آماری چندمتغیره

 ناحیه یک (اقلیم نیمهخشک و بادی) :شامل ایستگاههايخرمدره ،مراغه ،تبریز و خدابنده است که داراي بیشترین
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در حدود  3/1نات میباشد و جزو کم بادترین ناحیه
اقلیمی در منطقه شمال غرب است.

امتیازات در مؤلفه باد بوده و ازلحاظ طبقهبندي اقلیمی

 -ناحیه ششم (اقلیم گرم و نیمهخشک با رطوبت نسبی

داراي اقلیم نیمهخشک و بادي میباشد .میانگین بارش

باال) :این ناحیه ششمین طبقه از طبقات اقلیمی منطقه

ساالنه در این ناحیه  327میلیمتر و متوسط دماي ساالنه

شمال غرب بوده و شامل منطقه مغان در شمال استان

 12/1درجه سانتیگراد است و میانگین ساالنه سرعت باد

اردبیل میباشد و ایستگاه پارسآباد در این ناحیه قرار

در حدود  5/9نات میباشد.

دارد .مهمترین شاخصه این ناحیه اقلیمی ازلحاظ میانگین

 -ناحیه دوم (اقلیم سرد و نسبتاً مرطوب) :شامل

امتیازات عاملی ،رطوبت نسبی باال میباشد ولی میزان

ایستگاههاي اردبیل و خلخال است .مهمترین مشخصه این

بارش در این منطقه کمتر از  300میلیمتر است .میانگین

ایستگاهها دماي پایین و رطوبت نسبی زیاد میباشد

بارش ساالنه در این ناحیه  271میلیمتر و متوسط دماي

بنابراین ازلحاظ طبقهبندي اقلیمی در طبقه سرد و نسبتاً

ساالنه  15/1درجه سانتیگراد است و گرمترین ناحیه

مرطوب قرار میگیرد .میانگین بارش ساالنه در این ناحیه

اقلیمی منطقه آذربایجان محسوب میگردد.

 344میلیمتر و متوسط دماي ساالنه  8/8درجه سانتیگراد

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

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

شامل ایستگاههاي اهر و ماکو است .مهمترین امتیازات

میباشد.

عاملی اقلیمی در این طبقه اقلیمی مربوط به عوامل

 -ناحیه سوم (اقلیم سرد و نیمهخشک) :شامل ایستگاههاي

بارشهاي تندري میباشد و بیشترین بارشهاي تندري

تکاب ،زنجان و سراب میباشد مهمترین مشخصه این

منطقه شمال غرب در این ناحیه اتفاق میافتد .میانگین

طبقه اقلیمی دماهاي پایین و رطوبت و بارش کم است که

بارش ساالنه در این ناحیه  292میلیمتر و متوسط دماي

در طبقه سرد و نیمهخشک قرار میگیرد .میانگین بارش

ساالنه  10/6درجه سانتیگراد است و میانگین ساالنه

ساالنه در این ناحیه  301میلیمتر و متوسط دماي ساالنه

سرعت باد در حدود  4/4نات میباشد.

 9/6درجه سانتیگراد است و میانگین ساالنه سرعت باد
در حدود  8نات میباشد.

 ناحیه هشتم (اقلیم کمی گرم و نیمهخشک) :هشتمینطبقه اقلیمی در منطقه شمال غرب طبقه اقلیمی نیمه گرم

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

و نیمهخشک است که ایستگاههاي میانه ،جلفا و خوي در

اقلیمی منطقه شمال غرب کشور ،بیشترین میزان بارش در

این طبقه قرار دارند .در بین امتیازات عوامل اقلیمی

این منطقه اتفاق میافتد و شامل ایستگاههاي پیرانشهر و

بیشترین امتیاز اقلیمی مربوط به متغیر دما و کمترین آن

سردشت است .میانگین بارش ساالنه در این ناحیه 769

مربوط به متغیر بارش است .میانگین بارش ساالنه در این

میلیمتر و متوسط دماي ساالنه  12/3درجه سانتیگراد

ناحیه  244میلیمتر و متوسط دماي ساالنه  13/5درجه

است و میانگین ساالنه سرعت باد در حدود  4/9نات

سانتیگراد است و میانگین ساالنه سرعت باد در حدود

میباشد.

 3/4نات میباشد .میانگین امتیازات عاملی و میانگین

 ناحیه پنجم (اقلیم نیمه سرد و نسبتاً بارشی) :این ناحیهاقلیمی شباهت زیادي با ناحیه اقلیمی نیمه سرد و بارشی
دارد ولی به علت بارش کمتر نسبت به ایستگاههایی مانند
سردشت و پیرانشهر در یک طبقه مجزا قرارگرفته است و
شامل ایستگاههاي ارومیه و مهاباد میباشد .میانگین بارش
ساالنه در این ناحیه  376میلیمتر و متوسط دماي ساالنه
 12/1درجه سانتیگراد است و میانگین ساالنه سرعت باد

عناصر اقلیمی در هر یک از طبقات اقلیمی در جدول ()3
مشخص گردیده است.
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جدول  -5میانگین امتیازات عاملی و میانگین عوامل اقلیمی در طبقات مختلف اقلیمی
نوع اقلیم

میانگین امتیازات عاملی

بارش ساالنه

دماي ساالنه

رطوبت نسبی

سرعت باد

12/1

50/5

5/9

68

5/8
4

دما

رطوبت

بارش

باد

تندري

نیمهخشک و بادي

0/07

-0/67

-0/31

1/24

-0/13

327/6

سرد و نسبتاً مرطوب

-1/32

1/47

0/04

0/31

-0/77

344

8/8

سرد و نیمهخشک

-0/88

-0/52

-0/48

-0/33

-0/35

301/6

9/6

56/3

نیمه سرد و بارشی

0/40

-0/19

2/53

0/04

0/12

769

12/3

50

4/9

نیمه سرد و نسبتاً بارشی

0/18

-0/48

0/2

-0/92

-0 / 7

376

12/1

56/5

3/1

گرم و نیمهخشک

1/77

2/44

-0/27

-0/82

-0 / 7

271

15/1

72

4

نیمه سرد و تندري

-0/65

0/53

-0/25

-0/18

2/03

292

10/6

58/5

4/4

کمی گرم و نیمهخشک

1/13

-0/29

-0/69

-0/55

0/34

244

13/5

54/6

3/4

شكل  -10طبقهبندی اقلیمی منطقه شمال غرب

نتیجه گیری
در روشهاي نوین ،طبقهبندي اقلیمی فرایندي است که در
آن تا حد زیادي ماهیت آماري دادههاي اقلیمی تعیینکننده

مرز نواحی آبوهوایی است در صورتی که در روش هاي
سنتی طبقه بندي اقلیمی ،سلیقه فردي محقق نیز در نتایج
حاصل از طبقه بندي تاثیرگذار بود .در این روشها تعداد

 148

مطالعه ویژگیهای اقلیمی شمال غرب کشور بر مبنای تحلیلهای آماری چندمتغیره

عناصري که میتوانند در پهنهبندي اقلیمی شرکت کنند

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

محدودیت ندارد و به همین دلیل اینگونه طبقهبندي

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

میتواند به شناسایی اقلیمهایی بیانجامد که در آنها بزرگی

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

تفاوتهاي مکانی تعداد زیادي عنصر اقلیمی در نظر گرفته

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

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

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

دریافت دادههاي  19ایستگاه سینوپتیک و  29متغیر

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

آبوهوایی با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشهاي و

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

نیز مدل میانیابی  ،IDWپهنهبندي اقلیمی منطقه شمال

صورت گرفته است ،منطقه مورد مطالعه براساس روش

غرب صورت گرفت .نتایج حاصل از تحلیل مولفه هاي

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

اصلی نشان داد که اقلیم منطقه شمال غرب بیشتر حاصل

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

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

بر منطقه شمال غرب کشور ،استان هاي شمالی کشور شامل

دید ،بارش تندري و یخبندان میباشد .مجموع این شش

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

عامل حدود  92درصد رفتار اقلیمی منطقه آذربایجان را

همراه استان هاي واقع در شمال غرب کشور مورد ارزیابی

توجیه میکند .در ادامه به منظور پهنه بندي اقلیمی منطقه

قرار گرفته است.

مورد مطالعه ،تحلیل خوشههاي با فواصل اقلیدسی و روش
وارد بر روي عوامل ششگانه صورت گرفت و منطقه به

منابع

هشت ناحیه آبوهوایی نیمهخشک و بادي ،سرد و نسبتاً

1- Ashrafi, S. (2010) Precipitation zoning in

مرطوب ،سرد و نیمهخشک ،نیمه سرد و بارشی ،نیمه سرد و

northwestern Iran using cluster analysis,

نسبتاً بارشی ،گرم و نیمهخشک ،نیمه سرد و تندري و کمی

Journal of Climatological Research, 1(3), pp.

گرم و نیمهخشک تقسیمبندي شد.
منطقه شمال غرب کشور علیرغم تاثیرپذیري همسان از
سامانههاي سینوپتیک ،به علت تنوع ارتفاعی ،عرض
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