
 فصلنامه( )دو 1391بهار و تابستان  -77، 76 شماره، نيوارمجله علمي و فني 

 استان قزوین میبندی اقلیپهنه
 

 2رضا کاکاوند، 1دزفولي ياکرم هدایت
 پژوهشکده هواشناسي  ميعضو هيات عل -1

 مرکز تحقيقات کاربردی استان قزوین ،رئيس گروه هواشناسي آبشناسي -2

 

 چکیده
که در حوزه  نیرود. استان قزوميشمار  به هيآن ناح یيايو جغراف يشناخت ستیز ينواح ميمهم در تقس اريعامل بس نيهر سرزم ميبدون شک اقل

و وجود دو  ،يو شمال غرب يالبرز در شمال استان و گسترش آن در جهات شمال شرقهای همچون رشته کوه يداشتن ارتفاعات ليواقع شده به دل رانیا یمرکز

 نیاستان قزو یباشد. در شناخت آب و هواميبرخوردار  یا ژهیومييدر شمال استان )حوضه شاهرود( و جنوب استان )حوضه شور(، از تنوع اقل زیحوضه آبر

دما، بارش،  يعنی ميياقل عناصر رييو تغ يبررس زيو نميعناصر اقليبر  اعو اثر ارتف عارضه نگاریتوجه به عامل مييمناسب اقل یپهنه بند کیبه  يابيو دست

نقشه با  4 ،یعناصر جو راتييمد نظر قرار گرفته است. به منظور شناخت تغ GISبر  ينمبت ميياطالعات اقل سامانه کی يطراح زيو ن ريو تبخ يرطوبت نسب

و آزمون  يبررس جی. نتادیگرد ميو ترس هيته ريو تبخ يدما، بارش، رطوبت نسب یجوهای فراسنج یهم ارزش براهای يو به روش منحن GISاستفاده از 

 نیدر استان قزومييتنوع اقل نيخشک و خشک سرد قرار دارد. همچن مهين ميپهنه استان در اقل نیشتريکه بآنست  انگريدر استان ب ميياقل یطبقه بندهای روش

 گردد.مي دهمشاه يمختلف ميبارش، اقال شیارتفاع ضمن کاهش دما و افزا شیاز ارتفاع بوده و با افزا يتابع

 

 .، استان قزوینGISيمي، پهنه بندی اقليمي، ارتفاع، دما، سامانه اطالعات اقل کلمات کلیدی:

 
 مقدمه 

 هایي انبوهي از اطالعات استطبقه بندی تشکيل گروه

که در آنها حداقل تغييرپذیری درون گروهي و حداکثر 

(. 4های بين گروهي حکم فرماست بهلول عليجاني )تفاوت

اید ای باشد که شتواند دارای نتایج ویژهميميبندی اقليطبقه

ندی ببردی نداشته باشد. همچنين طبقه اهداف دیگر کار برای

شامل  را ليمتواند از ریز اقليم تا بزرگ اقميو تنوع آن مياقلي

 يم یکدر تعيين اقلميشود. با عنایت به اینکه تنوع عناصر اقلي

با ميقليناحيه موثر هستند، نياز به شناسایي عناصر و عوامل ا

 گيرد. اولویت باال قرار مي

ط توس 1331در ایران در سال مياقليبندی اولين طبقه

بندی طبقه 1334بوبک انجام گرفت و سپس در سال 

 پيشنهادی کوپنهای جدیدی بر اساس روابط و روشمياقلي

رد و ، ساقليم معتدل و مرطوب ارائه شد. وی ایران را به چهار

 گرم و خشک و طبقه گرم و مرطوب تقسيم نمود.  ،خشک

 1GISبا استفاده از مياقلي هایمقياس استاني، طرح در

 ميتوان به پروژه پهنه بندی اقليانجام یافته است. از جمله مي

در این پروژه با بکارگيری تعداد  استان سمنان اشاره نمود.

ها های آنو قابليت دسترسي به داده ميبيشتری از عناصر اقلي

 هایپيشرفته آماری مولفههای در استان و با استفاده از روش

بندی و با استفاده از سيستم اطالعات اصلي و خوشه

. همين استان ترسيم شده استميبندی اقليجغرافيایي پهنه

در ایران در پروژه آشکار سازی ميروش برای پهنه بندی اقلي

تغيير اقليم در ایران به کار گرفته شده که از جمله 

رد موثر بر اقليم در این بررسي دما و بارش موهای فراسنج

. همچنين در استان چهار محال و بختياری اندتوجه قرار گرفته

که محققين این طرح  به روش همبستگي، رابطه تغييرات دما 

مختلف های با ارتفاع در استان استخراج گردیده و نقشه

زهره  .اندتهيه و ترسيم نموده GISبا استفاده از  مياقلي

عنوان اطلس  مریانجي در طرح خود در استان همدان تحت

                                                 
1. Geographic Information System 
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های نيز ضمن استفاده از روش GISاستان با استفاده از مياقلي

بندی از جمله بلور، دمارتن، سلينانوف، دکتر مختلف طبقه

صورت احتماالت ه جوی را بهای و ... فراسنج ميکری

مختلف نيز بررسي نموده و با های آماری و در دوره برگشت

 داده است.بصورت نقشه نمایش  GISاستفاده از 

درجه و  48استان قزوین در حوزه مرکزی ایران بين 

نهار دقيقه طول شرقي از نصف ال 51درجه و  50دقيقه تا  45

ه دقيق 48درجه و  36دقيقه تا  24درجه و  35گرینویچ و 

ز عرض شمالي نسبت به خط استوا قرار دارد. این استان ا

های نبه استاهای مازندران و گيالن و از غرب شمال به استان

 زنجان و همدان، از جنوب به استان مرکزی و از شرق به

 باشد. استان تهران محدود مي

 

 روش کار

مبتني بر  ميسامانه اطالعات اقليهای مهمترین فراسنج

GIS :عبارتند از 

ها که شامل موقعيت، طول و نقشه موقعيت ایستگاه

ی و... که عرض جغرافيایي، ارتفاع ایستگاه، طول دوره آمار

گردد. ميها درج در جدول اطالعات توصيفي الیه ایستگاه

هواشناسي متعلق به اداره کل های مجموعه ای از ایستگاه

ای در استان قزوین استقرار هواشناسي و اداره کل آب منطقه

 177هواشناسي بالغ بر های یافته است. تعداد کل ایستگاه

تگاه در اختيار ایس 52ایستگاه است که از این تعداد 

هواشناسي و بقيه در مالکيت اداره کل آب منطقه ای استان 

است. با توجه به طول دوره آماری قابل دسترس برای 

ها و اطالعات موجود ها و استفاده مطلوب از دادهایستگاه

ساله انتخاب  20برای هر یک از عناصر جوی دوره آماری 

 های گاهمشخصات ایست (5)تا  (1)جداول  شده است.

ای هواشناسي متعلق به اداره کل هواشناسي و آب منطقه

 دهد.مياستان را نشان 

 

 اقليم شناسي مورد استفادههای مشخصات ایستگاه -1جدول شماره 
 

 نام ایستگاه ردیف
 طول جغرافیایی

 )شرقی(

 عرض جغرافیایی

 )شمالی(
 تاریخ تاسیس ارتفاع )متر(

50° 10′ مگسال 1  ′9 °36  1260 1364 

50° 23′ باغ کوثر 2  ′4 °36  1245 1365 

50° 18′ شهيد رجایي 3  ′8 °36  1318 1366 

 

 مورد استفاده باران سنجيهای مشخصات ایستگاه -2جدول شماره 
 

 نام ایستگاه ردیف
 طول جغرافیایی

 )شرقی(

 عرض جغرافیایی

 )شمالی(
 تاریخ تاسیس ارتفاع )متر(

50° 30′ آبيک 1  ′1 °36  1234 4413  

49° 17′ آبگرم 2  ′45 °35  1691 1363 

50° 26′ حاجي آباد 3  ′13 °36  1950 1369 

49° 47′ داغالن 4  ′15 °36  1313 1365 

49° 31′ مال علي 5  ′30 °36  652 1348 

49° 30′ لوشان 6  ′37 °36  364 1372 

50° 12′ رازميان 7  ′32 °36  994 1373 
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 مورد استفاده دیدیهمهای مشخصات ایستگاه -3جدول شماره 

)شرقی( طول جغرافیایی نام ایستگاه ردیف )شمالی( عرض جغرافیایی   تاریخ تاسیس ارتفاع )متر( 

50° 3′ قزوین 1  ′15 °36  2/1279  1334 

49° 13′ آوج 2  ′34 °35  9/2034  1375 

50° 29′ معلم کالیه 3  ′27 °36  2/1629  1379 

49° 42′ تاکستان 4  ′3 °36  4/1283  1381 

50° 4′ بوئين زهرا 5  ′46 °35  1225 1385 

36° 56′ آببر 6  ′49 °48  7/624  1378 

49° 25′ منجيل 7  ′44 °36  3/338  1372 

49° 11′ خرمدره 8  ′11 °36  1575 1365 

 

 وابسته به اداره کل آب منطقه ای قزوینهای ایستگاهمشخصات  -4جدول شماره 

)شمالی( جغرافیایی عرض طول جغرافیایی)شرقی( نام ایستگاه ردیف  تاریخ تاسیس ارتفاع )متر( 

50° 10′ فالر 1  ′29 °36  1559 1366 

50° 38′ یارفيع 2  ′24 °36  1580 1364 

50° 17′ محمدآباد الموت 3  ′29 °36  1180 1366 

50° 14′ در بند الموت 4  ′41 °36  930 1364 

50° 3′ خسرود 5  ′33 °36  1383 1364 

50° 9′ پررود 6  ′35 °36  1040 1364 

49° 52′ گورود 7  ′35 °36  1070 1364 

50° 16′ قسطين الر 8  ′25 °36  1540 1364 

50° 15′ هير 9  ′35 °36  1700 1366 

50° 23′ بهجت آباد 10  ′9 °36  1360 1345 

49° 47′ مرتضي آباد 11  ′24 °36  1650 1348 

49° 52′ ککجين 12  ′27 °36  1660 1349 

49° 37′ نصرت آباد بایه 13  ′33 °35  1190 1346 

50° 4′ محمدآباد خره 14  ′1 °36  1180 1345 

50° 6′ زرشک 15  ′25 °36  1900 1350 

50° 7′ ميزوج 16  ′23 °36  1800 1348 

50° 7′ بيدستان 17  ′13 °36  1340 1350 

50° 21′ چناسک 18  ′16 °36  1770 1350 

50° 1′ آلولک 19  ′25 °36  1750 1356 

د اقبالآبا اسماعيل 20  ′2 °50  ′21 °36  1500 1356 

50° 31′ زیاران 21  ′7 °36  1672 1345 

49° 22′ قروه 22  ′3 °36  1433 1345 

49° 12′ پل اروان 23  ′38 °35  1770 1348 

49° 25′ ارتش آباد 24  ′40 °35  1750 1346 
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 در استان ميانگين ساالنه دما و ساالنه حداقل دما – 5جدول شماره 
 

 اهایستگ
 میانگین ساالنه دما

(c°) 

میانگین ساالنه حداقل 

 (°c)  دما

3/7 14 قزوین  

6/10 آوج  3/5  

2/14 تاکستان  1/6  

5/14 مگسال  3/7  

1/15 بوئين زهرا  6/7  

4/13 معلم کالیه  2/8  

4/17 آببر  4/11  

4/6 14 باغ کالیه  

9/13 جهان آباد  3/6  

9/11 حاجي عرب  4/3  

9/10 خرمدره  3/3  

کوثر باغ  2/14  4/5  

6/17 منجيل  7/12  

9/13 کوهين  1/4  

 

مبتني بر  ميهایي که براساس سامانه اطالعات اقلينقشه

GIS  هم ارزش های هایي با منحنيگردد نقشهميتهيه

ها بعد از مطالعه انجام گرفته روی عوامل باشد. این نقشهمي

ننده شوند. عوامل کنترل کميکنترل کننده آب و هوا ترسيم 

های عارضه نگاری و ویژگي اصلي شامل گردش جوی،

 باشند. ميفيزیکي سطوح مجاور مورد نظر 

  

برای تهیه نقشه  DEMارتفاعی  میکاربرد مدل رقو

 اقلیمیهای فراسنج

توان به ميارتفاع  مياز مهمترین کاربردهای مدل رقو

یي هاها و الگوهای هم بارش، هم دما و سایر فراسنجتهيه مدل

که همبستگي آنها با افزایش یا کاهش ارتفاع مشخص شده 

 است اشاره کرد.

بدین ترتيب که با تنظيم مدل، افزایش یا کاهش عنصر به 

توان آن را به وسيله توابع سامانه اطالعات ميازای ارتفاع، 

ارتفاع پياده کرد تا بدین ترتيب  ميجغرافيایي روی مدل رقو

را بر مبنای ارتفاع تهيه و ترسيم مورد نظر های بتوان نقشه

 نمود.

 

 نتایج و بحث

 دمای متوسط ساالنه استان قزوینتهیه هم

جهت بررسي پراکندگي متوسط ساالنه دما در استان 

قزوین از رابطه دما با ارتفاع استفاده شده است. بدین صورت 

ها و دمای متوسط ساالنه همبستگي که بين ارتفاع ایستگاه

ت. در بهترین حالت مشاهده شده است که برقرار شده اس

 ( همبستگي زیر وجود دارد: 1رابطه )

(1                             )
17

78.0

54.190045.0







n

r

HTmean

 

ط ساالنه دما بر حسب درجه متوس meanT که در آن 

ضریب همبستگي  Rارتفاع بر حسب متر و  H، سلسيوس

د تعدا nدار است ودرصد معني 5است که در سطح 

 ها است.ایستگاه

 455دمای ساالنه استان تعداد  به منظور تهيه نقشه هم

های موجود منطقه و با توجه ایستگاه فرضي به همراه ایستگاه

ای به پراکنش آنها در نقاط مختلف ارتفاعي و پوشش منطقه

( در مورد آنها اعمال گردید. بدین 1انتخاب گشته و معادله )

استان در  DEMارتفاعي  ميقوترتيب با توجه به نقشه ر

 ای نقشه همو اعمال تصحيحات نقطه 1:25000مقياس 

تهيه گردید.  GIS( در محيط 1دمای استان قزوین )شکل 

دمای ساالنه استان، ارتفاعات شمال شرقي و  براساس نقشه هم

شمالي استان و همچنين ارتفاعات آوج در جنوب غرب 

استان دارای دمای کمتری نسبت به سایر نقاط استان هستند. 

درجه سلسيوس بوده که  2کمترین مقدار متوسط ساالنه دما 

شود و بيشترین متوسط ساالنه ميشرقي مشاهده  قلل شمال در

مناطق کم ارتفاع  جه سلسيوس بوده که دردر 18دما 

غربي پيرامون دریاچه سد سفيد رود قابل مشاهده شمال

 . باشدمي
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همباران فصل پائيز، زمستان، بهار، تابستان و های نقشه

ایستگاه داخل و  60ها با استفاده از همباران ساالنه: این نقشه

با . دندای تهيه شپيرامون استان و با اعمال تصحيحات نقطه

ترین نقاط باران شود که پرميها مشاهده بررسي این نقشه

شرقي در منطقه الموت بوده که این  شمالهای استان دامنه

بيش در مناطق مرتفع شمالي شهرستان  شرایط بارشي کم و

 . بعالوه در ارتفاعات جنوبباشدميقزوین قابل مشاهده 

از شویم که مياجه غربي استان )منطقه آوج( نيز با مناطقي مو

مناطق  ميانگين بارش ساالنه و فصلي باالتری نسبت به سایر

های ترین مناطق استان نيز از بخش . خشکباشدميبرخوردار 

به سمت جنوب شرق جنوبي شهرستان تاکستان شروع و 

. همچنين در مناطق یابدمياستان و منطقه بویين زهرا امتداد 

واسطه کاهش ه ش بارش بکاه غربي استان نيز روندشمال

مناطق کم  که با رسيدن به طوریه ارتفاع مشهود بوده ب

گذارد )شکل ميارتفاع طارم سفلي بارندگي رو به کاهش 

2). 
 

 

 
 نقشه ميانگين دمای ساالنه استان قزوین -1شکل شماره 

 

 
 نقشه بارش سال زراعي استان قزوین -2 شماره شکل

 

باالترین ميانگين  :نقشه ميانگين رطوبت نسبي ساالنه

رودخانه شاهرود در های رطوبت نسبي ساالنه در سر شاخه

الموت و به سمت مناطق همجوار با استان گيالن مشاهده 

. همچنين مناطق کوهستاني کوهين و مالعلي تا گرددمي

حوالي دره منجيل در کنار سد سفيدرود از رطوبت نسبي 

باشند. در مينسبت به مناطق داخلي استان برخوردار  باالتری
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 های داخلي استان با نزدیکي به مناطق جنوب و جنوببخش

با توجه به کاهش نزوالت جوی و افزایش نسبي شرقي استان 

دما و با توجه به تغيير در نوع پوشش گياهي و وجود 

زمينهای شوره زار و کویری رطوبت نسبي ساالنه نيز کاهش 

 . (3ابد )شکل یمي

با تهيه این نقشه مشاهده  :نقشه مجموع تبخير ساالنه

گردید که حداکثر مجموع تبخير ساالنه در شهرستان 

تاکستان و بخش مرکزی شهرستان بوئين زهرا دیده مي شود 

که دالیل عمده آن همان عوامل موثر بر افزایش تبخير یک 

تر، و مکان یعني درجه حرارت باالتر، وزش بادهای قوی 

 .کمبود رطوبت نسبي این مناطق مي باشد

 خيربا بررسي این نقشه به نقش عوامل مؤثر افزایش تب

 در در استان پي خواهيم برد. حداکثر مجموع تبخير ساالنه

شهرستان تاکستان و بخش مرکزی شهرستان بوئين زهرا 

ر گردد که دالیل عمده آن تابش خورشيدی بيشتميمشاهده 

ن تر و به طبع آری در عرض جغرافيایي پایيندليل قرارگيه ب

 تر، و کمبود رطوبت نسبيدمای باالتر، وزش بادهای قوی

 (.4 )شکل باشدمياین مناطق 

   

 
 نقشه ميانگين رطوبت نسبي ساالنه استان قزوین -3 شماره شکل

 

 
نقشه تبخير ساالنه استان قزوین -4 شماره شکل  

 
 

 

 اقلیم استان قزوین

هایي که برای تعيين اقليم استان مورد ه روشاز جمل

باشد که ميدمارتن اصالح شده  استفاده قرار گرفته روش

 متر( و ميانگين)ميلي ساالنه بارش مقدار متوسط براساس

شود برآورد مي (2) از رابطه ( کهسلسيوس دما )درجه ساالنه

 :استوار است
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(2                               )                            
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T

P
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 ،متر ميلي به ساالنه بارندگي = متوسط P :در آن که

Tدرجه سلسيوس،  دما به ساالنه = متوسط 

 AI خشکي = ضریب 

های ضریب خشکي دومارتن ارائه آستانه (6)در جدول 

 گردیده است.
 

 ي دومارتنضریب خشکهای آستانه -6جدول شماره 
 

 حدود شاخص نام اقلیم نمایه

A1 5 -10 خشک  

A2 20 نيمه خشک -  10  

A3 20- 24 مدیترانه ای 

A4 28 نيمه مرطوب -  24  

A5 28- 35 مرطوب 

A6  1خيلي مرطوب  55 -35 

A7  2خيلي مرطوب و باالتر 55   

 

در استان  شده اصالح دومارتنميبرای محاسبه روش اقلي

و  ودهبمتوسط کمينه دما در سردترین ماه سال  قزوین نياز به

این  ( نيز برای بدست آوردن رابطه3به همين منظور رابطه )

 فراسنج با ارتفاع فراهم گردید.

(3                                       )
17=n

0.65=R

1.52+0.0049H = Tmin

 

که در آن 
minT  متوسط کمينه دما در سردترین ماه

% 5دست آمده در سطح باشند. ضریب همبستگي بال ميس

 .معني دار است

 455به منظور تهيه نقشه هم اقليم استان برای تعداد 

موجود منطقه فرمول های ایستگاه فرضي به همراه ایستگاه

 GISمحيط  دمارتن اعمال گردیده و نقشه مورد نظر در

کل ش عمل آمد.ه ای مربوط بتصحيحات نقطه ترسيم شده و

استان در اقليم  ميبندی اقليدهد بيشترین پهنهمينشان  (5)

بارزی در  مياقلي گيرد. تنوعنيمه خشک سرد قرار مي

رودخانه های شرقي و سر شاخه ارتفاعات مناطق شمال

خيلي های شود. اقليمميشاهرود در منطقه الموت مشاهده 

رد و ای س، نيمه مرطوب فراسرد و مدیترانهمرطوب، مرطوب

عالوه تنوع ه معتدل در این منطقه قابل تشخيص است. ب

غربي استان  در مقياس کوچکتری در ارتفاعات شمال مياقلي

توان مالحظه نمود. مناطق کم ارتفاع اطراف سد سفيد مي

رود و بخش طارم سفلي نواحي هستند که از اقليم نيمه 

 .باشدميخشک معتدل برخوردار 

دشت  ميشترین پهنه اقليليم نيمه خشک سرد بياق

باشد. با ميمرکزی قزوین و شهرهای آبيک و تاکستان 

شمالي این شهرها و های رسيدن به مناطق مرتفع در بخش

ب آهمچنين منطقه کوهين و کاهش ميانگين دماهای ساالنه، 

 گردد.ميو هوای نيمه خشک فرا سرد مشاهده 

طق ترین منطقه استان منطقه بوئين زهرا و مناخشک

پيرامون آن در شرق و جنوب بوده که دارای اقليم خشک 

آوج  باشند. این در حالي است که در مناطق ارتفاعيميسرد 

مرطوب فرا سرد و نيمه مرطوب فرا سرد غالب های اقليم

 باشد.مي

 

 گیری کلی و پیشنهاداتنتیجه 

ای جغرافيایي استان قزوین به گونههای تنوع ویژگي

ن ع آجاد اقاليم مختلف در آن گشته و به تباست که موجب ای

زراعي متفاوتي در سطح استان های پوشش گياهي وکشت

در آن با  ميبندی اقليشود و ضرورت طبقهميمشاهده 

 است.  ميجدید الزاهای روش

 یابيم که خطوط هم ارزش بارشها درميبا تحليل نقشه

ترین ارانپرب. و دما کم و بيش موازی خطوط تراز مي باشند

که  شرقي در منطقه الموت بوده شمالهای نقاط استان دامنه

 باشد.ميدارای کمترین ميانگين دمای ساالنه نيز 
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 دمارتن استان قزوین ميبندی اقلينقشه پهنه -5شکل شماره 

 
 

 

های جنوبي ترین مناطق استان نيز از بخشخشک

ق استان و به سمت جنوب شرشهرستان تاکستان شروع و 

 مالش. همچنين در مناطق یابدميمنطقه بویين زهرا امتداد 

ع واسطه کاهش ارتفاه کاهش بارش ب غربي استان نيز روند

 طارم مناطق کم ارتفاع که با رسيدن به طوریه مشهود بوده ب

یش سفلي بارندگي رو به کاهش گذاشته و ميانگين دما افزا

 .یابدمي

ه های مورد استفادم و مدلهم اقليهای از بررسي نقشه

 وه خشک که بيشترین پهنه استان در اقليم نيم شودمياستنباط 

ین در استان قزو ميخشک سرد قرار دارد. همچنين تنوع اقلي

 وما دتابعي از ارتفاع بوده و با افزایش ارتفاع ضمن کاهش 

 گردد. ميافزایش بارش، اقاليم مختلفي مشاهده 

 

 سپاسگزاری

استان  ميبندی اقليپهنه" پروژه نتایجسمتي از این مقاله ق

 "(GISگيری از سامانه اطالعات جغرافيایي )قزوین با بهره

باشد که در مرکز تحقيقات هواشناسي استان قزوین انجام مي

جا  عهده اینجانب بوده است. شده و سرپرستي این پروژه بر

و مدیر محترم هواشناسي استان قزوین های دارد از حمایت

کاراني که جهت انجام این پروژه نهایت اندرسایر دست

 داني شود.اری خود را نموده اند تشکر و قدرتالش و همک
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