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پهنه بندي آب و هوايي استان اردبيل
2

تقي طاوسي  ،1قدير دل آرا
 -1استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان

 -2كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي دانشگاه سيستان و بلوچستان

چکيده
در اين مطالعه به منظور پهنه بندي اقليمي استان اردبيل يعني شناسايي مناطقي كه از لحاظ ويژگيهاي اقليمي داراي مشتركاتي هستند .از دادههااي تماا
ايستگاههاي همديدي استان در مقطع آماري  30ساله ( )2005-1975استفاده شده است .پس از محاسبه ضرايب اقليمي مربوط به هر يک از ايساتگاههاا ،باا
استفاده از نر افزار آرك جي آي اس نقشههاي پهنهبندي اقليمي استان ترسيم گرديد .باه جاز رو

طبقاه بنادي ايوانای سااير رو هاا باه خاوبي توانساتند،

ناحيههاي مختلی استان اردبيل را از لحاظ اقليمي تفکيک كنند و تنوع اقليمي اين استان را نشان دهند.
کلمات کليدي :طبقه بندي اقليمي ،اردبيل ،آرك جي آي اس.

مقدمه

زمانهاي دور مورد توجه انسان بوده و در زندگي بشر

پهنه بندي اقليمي يعني شناساايي پهناههاايي كاه داراي

امروزه نيزاهميت خايي يافته است ] .[7شناخت

آب و هواي يکساني باشاند] .[8جهات دساتيابي باه توساعه

ويژگيهاي طبيعي هر منطقه ،بخصوص آب و هوا ميتواند

همه جانبه در ابعاد مختلی زماني و مکااني ضاروري اسات.

در امر برنامه ريزي و آمايآ سرزمين نقآ عمدهاي ايفا

در دانااآ آب و هواشناسااي بااه عنااوان يکااي از شاااخههاااي

نمايد ] .[6پهنه بنديهاي آب و هوايي گوناگوني از طرف

تخصصي جغرافياي طبيعي ،اقليم شناساان باا بهاره گياري از

پژوهشگران و محققين ارائه شده است كه بسياري از آنها

رو هاي مختلی به طبقه بندي اقليم حاكم بار بخاآهااي

تنها در مناطن خاص سازگار است .از طرفي بکارگيري اين

مختلی سياره زمين ميپردازند ] .[1در ايان راساتا شاناخت

رو ها در جهت پهنه بندي ،كاربردي چند منظوره دارد .از

توان هاي باالقوه محيطاي ،كشااورزي ،اقتصاادي ،يانعتي و

آن جمله ميتوان استفاده آن در الگوي كشت منطقهاي،

گردشااگري در اسااتان اردبياال از طرياان پهنااه بناادي آب و

تعيين مشابهتهاي آب و هوايي مناطن ،خشکسالي ،بررسي

هوايي ميسر ميگردد .در اين مقاله پهنه بندي اقليماي اساتان

منابع آبي و غيره را نا برد .هر سيستم طبقه بندي اقليمي،

اردبيل باا اساتفاده از رو هااي كاوپن ،دماارتن ،آمبار ه و

مجموعه قواعدي است كه با بکار گرفتن آنها مناطقي را كه

ايوانی انجاا شاده اسات .تاا باا تعياين ويژگايهااي آب و

از نقطه نظرهاي معيني داراي ويژگيهاي مشتركي هستند از

هوايي در گستره استان اردبيال ،ضامن شاناخت امکاناا و

همديگر مجزا نموده و نواحي با خصوييا

مشترك را در

محدوديت هااي محيطاي ،بتاوان از كااربرد اقلايم در برناماه

يک طبقه قرار ميدهد ] .[1معيارهاي بکار گرفته شده در

ريزي استفاده بهينه كرد.

علو مختلی يکسان نميباشند و داراي تفاو هايي هستند.

بيان مساله

چنانکه از ديدگاه يک جغرافيدان پهنه بندي اقليمي يعني

مقايسه ويژگيهاي ثبت شده آب و هوايي در

سازماندهي و گروه بندي آب و هوايي مناطن به نحوي كه

مکانهاي مختلی زمين نشان دهنده وجود اختالفهاي

هر منطقه خصوييا آب و هوايي مشابهي داشته باشد ].[9

چشمگير در سطح اين سياره است .چنانکه هر مکاني داراي

از ديدگاه هواشناسي پهنه بندي اقليمي يعني شناسايي نقاطي

ويژگيهاي منحصر به فرد است ] .[10شناخت هوا و در

از جهان كه داراي اقليم مشابه هستند و براي كليه ممالک و

بسيار مهمي است كه از

قارهها اهميت اقتصادي دارند ] .[11از ديدگاه كشاورزي

نهايت آب و هوا جزء موضوعا
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پهنه بندي اقليمي يعني تعيين نواحي كه به لحاظ كشت و

پست است و همچنين نزديکي آن به دريا و وجود جنگل و

توليد محصول تشابه اقليمي داشته و در بررسي رو هاي

مراتع در اين استان باعث شده كه اقليم اين استان از تنوع

دفع آفا  ،علیهاي هرز ،استفاده از ماشين آال

زيادي برخودار باشد .مثال در تابستان دماي مناطن پست

كشاورزي تا حدودي

(دشت مغان) اكثر مواقع نزديک به  30درجه است در حالي

در يک طبقه قرار دارند ] .[9از ديدگاه كارشناسان منابع

كه در همين فصل مناطن مرتفع (اردبيل ،خلخال و دامنههاي

طبيعي پهنه بندي اقليمي يعني تعيين نواحي جنگل ،مرتع و

سبالن) دماي خنک و مطلوب را دارا هستند .عالوه بر آن از

نوع پوشآ گياهي در هر منطقه و باالخره از ديدگاه

آنجا كه اقليم اين استان به يور

جدي با استفاده از

آبشناسي پهنهبندي اقليمي يعني طبقهبندي نواحي مختلی به

رو هاي طبقه بندي اقليمي مورد مطالعه قرار نگرفته است

لحاظ قابليت استحصال آب از منابع سطحي و زير سطحي

بنابراين پهنه بندي اقليمي اين استان براي شناخت نوع اقليم

ميباشد ] .[9در طبقه بندي اقليمي دو مسئله را بايد مد نظر

هر ناحيه از مسائل مهم و ضروري منطقه محسوب ميشود.

كشاورزي ،تحقيقا

و ساير عمليا

داشت -1:تعيين معيارهاي الز جهت طبقه بندي  -2تعيين
مرز بين دو گروه يا دو ناحيه آب و هوايي ] .[1از
كاربردهاي مهم پهنه بندي اقليمي كمک به برنامه ريزان در

روش تحقيق
ارز

و دقت اطالعا

و دانستههاي اقليمي با طول

انجا پرو ه ها و برنامه ريزي هاي كالن با توجه به نوع اقليم

دوره آماري رابطه مستقيم دارد .يعني هر قدر دوره آماري

و عناير غالب ،استقرار ينايع متناسب با شرايط اقليمي،

مورد مطالعه بيشتر باشد دقت كار بيشتر و نتيجه بررسي به

طراحي ساختمانها ،تهيه انر ي با استفاده از شرايط طبيعي

واقعيت نزديکتر خواهد بود ].[5در اين پژوهآ از رو

منطقه و ...است .امروزه از طرف دانشمندان مدلهاي

كتابخانهاي و آماري استفاده شده است .دادههاي اقليمي

متفاوتي جهت طبقه بندي اقليمي ارائه گرديده كه نتيجه

تما ايستگاههاي سينوپتيک (اردبيل ،خلخال ،مشکين شهر،

محاسبه هر كدا ازاين طبقه بنديها اطالعا

پايه اي از

يک منطقه را بدست ميدهد و به سياستگذاران و تصميم

پارس آباد و سرعين) استان اردبيل در يک دوره آماري 30
ساله ،)2005-1975( ،شامل :متوسط دماي ساليانه و

گيران هر جامعه كمک ميكند تا درك بهتر و روشن تري

ماهانه ،متوسط مجموع بار

در بخشي از مسائل منطقه كه به اقليم و وضعيت جوي

رطوبت نسبي ساليانه ،متوسط ميزان تبخير ساليانه ،بر پايه

مربوط ميگردد داشته باشند و با بکارگيري نتايج ارائه شده

فرمولهاي مورد استفاده در رو هاي پهنه بندي اقليمي

دقت انتخاب خود را افزايآ دهند ] .[1امروزه كاربرد

كوپن ،دمارتن ،آمبر ه و ايوانی بکار رفتهاند و پس از

بسيار

تعيين نوع اقليم در پهنه استان اردبيل به كمک نر افزار

زيادي در پهنه بندي اقليمي بوجود آورده و استفاده از

آرك جي آي اس ،نقشههاي طبقه بندي اقليمي استان

رو هاي آماري به ويژه زمين آماري نيز باعث شده است

ترسيم شدهاند.

سيستمهاي اطالعا

جغرافيايي (ساج) تسهيال

ساليانه و ماهانه ،متوسط

كه دقت برآوردهاي الز براي پهنه بندي از پشتوانه علمي
محکمتري برخوردار باشد ] .[2داشتن نقشه پهنه بندي

موقعيت جغرافيايي استان اردبيل

اقليمي هر منطقه راهنماي كاملي از واقعيتهاي اقتصادي،

استان اردبيل در شمالغربي فال

ايران با وسعت

كشاورزي ،منابع آبي ،آب و هوايي و گردشگري و غيره

 17953كيلومترمربع قرار دارد و يک دريد مساحت كل

است .به ويژه آنکه اين پهنه بندي تطابن بيشتري با رو هاي

كشور را تشکيل ميدهد .اين استان در شرق فال

ارائه شده داشته باشد .استان اردبيل داراي ارتفاعا و مناطن

آذربايجان واقع شده است كه حدود  75دريد آن داراي
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بافت كوهستاني با اختالف ارتفاع زياد بوده و بقيه رامناطن

 .)1نقشه همدماي استان نشان ميدهد كه متوسط دماي

هموار و پست تشکيل داده است .اقليم استان اردبيل بطور

ساليانه در شمال استان (پارس آباد مغان) بيشتر از ساير

عمده تحت تاثير چهار عامل ارتفاع ،عرض جغرافيايي،

مناطن است و در جنوب استان (خلخال) كمتر از ساير

منابع آبي و تودههاي هواي مهاجر قرار دارد و عوامل

نواحي است .به عبار

در استان از

ديگري نيز نظير پوشآ گياهي ،فعاليتهاي كشاورزي،

جنوب به طرف شمال افزايآ مييابد (شکل  .)1نقشه هم

ينعتي و معدني در مقياس كوچک بر اقليم تاثير داشته و يا

باران استان بيانگر اين مطلب است كه نواحي شمالي استان

تاثير ميپذيرند ] .[12عالوه بر آنها از آنجا كه اقليم ايران

داراي بار

كم كه با رنگ روشن ديده ميشود و به طرف

از عوامل مختلفي تاثير ميپذيرد كه شامل عامل سيارهاي،

نواحي جنوبي تر مقدار بارندگي افزايآ يافته و با رنگهاي

عامل همسايگي و عامل محلي است ] .[3استان اردبيل نيز

كه تيره ترين ناحيه

ديگر درجه حرار

تيره تر مشاهده ميشود .بدين يور
در نقشه بيشترين بار

از اين قاعده مستثني نيست .مقادير عناير اقليمي استان طي

را داراست (شکل .)2

دوره آماري ( )2005-1975به شرح زير است (جدول
جدول  -1خاليه آمار پارامترهاي اقليمي ايستگاههاي مورد مطالعه استان اردبيل ()2005-1975
ميانگين حداقل

ميانگين

ميانگين دماي

ميانگين رطوبت

متوسط مجموع

دماي ساليانه

حداكثردماي

ساليانه

نسبي ساليانه

روزهاي يخبندان

(سلسيوس)

ساليانه (سلسيوس)

(سلسيوس)

(دريد)

در سال

اردبيل

303/4

3/0

15/1

9/0

70

127

پارس آباد

264/8

9/7

20/5

15/1

72

52

خلخال

375/6

1/7

14/1

7/9

66

152

مشکين شهر

367/9

5/8

15/4

10/6

59

98

سرعين

482/6

1/5

14/1

7/8

71

147

نا ايستگاه

متوسط بار
(ميليمتر)

شکل  -1نقشه همدماي استان اردبيل

شکل  -2نقشه هم باران استان اردبيل
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مذكور ،در استان اردبيل  3نوع اقليم وجود دارد ،به طاوري

پهنه بندي اقليمي استان اردبيل به روش کوپن
سيستم طبقه بندي كوپن مورد قبول اكثر اقليم شناسان

كه ايستگاههااي اردبيال و پاارس آبااد نيماه خشاک ،اقلايم

است .اساس اين طبقه بندي بر ميانگين ماهانه و ساالنه دما و

مشکين شهر مرطوب جنب حارهاي ،اقليم خلخال و سارعين

بارندگي استوار است .اقليم نواحي استان اردبيل براساس اين

مديترانه اي است.

رو

به يور ذيل است .شاکل  3ناواحي اقليماي اساتان

اردبيل را به رو

كوپن نشان ميدهد .براساس طبقاه بنادي

شکل  -3نقشه پهنه بندي اقليمي استان اردبيل به رو

كوپن

پهنه بندي اقليمي استان اردبيل به روش دمارتن
در اين رو

دما و بار

ساالنه اساس محاسبه شاخص

رطوبت قرار ميگيرند و با استفاده از اين رو

و بر پايه

مقادير مختلفي كه براي شاخص ( )Iبدست ميآيد اقليمهاي

شکل  -4نقشه پهنه بندي اقليمي استان اردبيل به رو

دمارتن

مديترانااهاي ،اقلاايم ساارعين نيمااه مرطااوب ،اقلاايم اردبياال و
مشکين شهر از نوع نيمه خشک است.
پهنه بندي اقليمي استان اردبيل به روش آمبرژه
در اين رو

عوامال تعياين كنناده اقلايم در هار منطقاه

گوناگون از هم جدا ميشوند.

عبارتند از :ميانگين حداكثر درجه حرار در گرمتارين مااه

ضريب خشکي ( )Iاز رابطه زير بدست ميآيد )I=P/(T+10

سال  Mو ميانگين حداقل درجاه حارار در ساردترين مااه

متوسط بارندگي ساالنه

بر حسب ميلي متر= P

متوسط دماي ساالنه بر حسب درجه سانتيگراد=.[4] T
شکل  4نواحي اقليمي استان اردبيل را به رو

دماارتن

نشان مي دهد .بر اسااس ايان رو  ،در اساتان اردبيال چهاار
نوع اقليم مشاهده ميشاود .هماان طاوري كاه از روي نقشاه
پيداساات اقلاايم پااارس آباااد از نااوع خشااک ،اقلاايم خلخااال

سال  mو ميانگين بارندگي ساالنه ()p
) Q= 2000P/ ) M2-m2

در اين فرمول  Mو mبر حسب كلوين و pبرحساب ميليمتار
است ] .[4
شکل  5نواحي اقليمي استان اردبيل را به رو

آمبار ه

نشااان ماايدهااد .كااه ،در اسااتان اردبياال  4نااوع اقلاايم ديااده
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ميشود .كه به ترتيب راهنماي نقشه ،پارس آباد داراي اقليم

شااهر نيمااه مرطااوب ساارد و ايسااتگاه ساارعين از نااوع اقلاايم

خشک سرد ،اردبيل و خلخاال نيماه خشاک سارد ،مشاکين

ارتفاعا است.

شکل  -5نقشه پهنه بندي اقليمي استان اردبيل به رو

آمبر ه

پهنه بندي اقليمي استان اردبيل به روش ايوانف
رو

شکل  -6نقشه پهنه بندي اقليمي استان اردبيل به رو

ايوانی

آب و هوايي وجود دارد .شرايط مختلی محلي موجب

ايوانی براساس مقايسه بارندگي و تبخيار اساتوار

گوناگوني در ويژگيهاي آب و هوايي مناطن مختلی در

است .در اين رو

ضريب رطوبتي با استفاده از فرمول زيار

استان شده است كه با بکارگيري رو هاي پهنه بندي

محاسبه مي شود:

I= P/∑E

اقليمي اين گوناگوني در استان مشاهده ميشود .در اين
)E= 0.018(2.5+T)(100-R

 = Iضااريب رطااوبتي ايواناای = T ،متوسااط درجااه حاارار
روزانه برحسب سلسيوس = R ،متوسط رطوبات نسابي ماهاناه باه
دريد = E ،تبخيار ماهاناه = P ،مقادار باار

سااالنه بار حساب

ميليمتر = E ،مجموع تبخيردر ماههاي سال بر حسب ميليمتر.

شکل  6نواحي اقليمي استان اردبيل را به رو

ايوانای

نشان مي دهاد .بار اسااس طبقاه بنادي ايان رو  ،در اساتان
اردبيل  3نوع اقليم ديده ميشود .كه به ترتيب ،اقلايم پاارس
آباد از نوع بياباني ،اقليم سرعين استپي جنگلي ،اقليم اردبيل،
مشکين شهر و خلخال از نوع استپي است.
نتيجه گيري
كاربرد رو هاي اقليمي مختلی در بررسي آب و
هوايي استان اردبيل نشان ميدهند كه در گستره استان تنوع

تحقين مشخص شد كه در استان اردبيل به رو

كوپن سه

نوع اقليم ديده ميشود كه براساس اين رو

اقليم نيمه

خشک با  9612كيلومتر مربع بيشترين و اقليم مرطوب
جنب حارهاي با  716كيلومتر مربع كمترين وسعت استان را
در بر ميگيرند .به رو

دمارتن چهار نوع اقليم در استان

مشاهده ميشود كه براساس اين رو

اقليم نيمه خشک با

 6409كيلومتر مربع بيشترين و اقليم نيمه مرطوب با 1066
كيلومتر مربع كمترين وسعت استان را شامل ميشوند .بر
اساس رو

طبقه بندي آمبر ه نيز چهار نوع اقليم در استان

ديده ميشود كه اقليم نيمه خشک سرد با  7579كيلومتر
مربع بيشترين و اقليم ارتفاعا

با  1080كيلومتر مربع

كمترين وسعت استان را در برگرفتهاند .به رو

طبقه بندي

ايوانی سه نوع اقليم در استان ديده ميشود كه اقليم استپي
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با  9083كيلومتر مربع بيشترين و اقليم استپي جنگلي با

استان را تفکيک كنند .بدين ترتيب رو

 1415كيلومتر مربع كمترين وسعت استان را پوشآ
ميدهند (جدول  .)2به جز رو

تقي طاووسي و همکاران

ايوانی ،قدر

طبقهبندي ايوانی ساير

طبقه بندي

و توانايي تفکيک اقليمي حايله از عوامل

مختلی موجود در استان را ندارد.

رو هاي طبقه بندي اقليمي به خوبي توانستند اقاليم مختلی
جدول  -2نوع اقليم ايستگاهها به رو هاي طبقه بندي اقليمي و مساحت آنها بر حسب كيلومتر مربع در استان
ايستگاه ها
اردبيل
خلخال
مشکين شهر

كوپن

دمارتن

آمبر ه

نيمه خشک

نيمه خشک

نيم خشک سرد

()9612

()6409

()7579

مديترانه اي

مديترانه اي

()7625

()5885

مرطوب جنب حاره

پارس آباد
سرعين

مديترانه اي

نيمه مرطوب
()1066

خشک سرد
()4803
اقليم ارتفاعا
()1080

استپي ()9083
استپي
استپي
بياباني ()7455
استپي جنگلي
()1415

 -7فريفته ،جمشيد ،1366 ،سيستمهاي طبقه بندي اقليمي،
دانشگاه

پژوهآهاي علمي ،دانشگاه تهران ،شماره.20
 -8مسعوديان ،سيد ابوالفضل ،1382 ،نواحي اقليمي ايران،

تهران.
 -2خليلي ،علي و همکاران ،1383 ،پيشنهاد رو

()4491

خشک ()4593

منابع
 -1جعفرپور ،ابراهيم ،1373 ،اقليمشناسي ،انتشارا

نيمه مرطوب سرد

نيمه خشک

اي ()716
نيمه خشک

نيمه خشک سرد

ايوانی

براي پهنه

جغرافيا و توسعه ،شماره .171-184 ،2

بندي اقليمي در محيط (جي آي اس) مطالعه موردي شمال

 -9مهدويان ،عبدالرضا و همکاران ،1381،بررسي روشهاي

غرب ايران در سيستم سليانفيی ،مجله بيايان ،جلد  ،9شماره

مختلی پهنه بندي اقليمي استان سيستان و بلوچستان و ارتباط

.2

آن با خشکسالي ،بولتن علمي مركز ملي اقليم شناسي ،جلد

 -3عليجاني ،بهلول ،1374 ،آب و هواي ايران ،انتشارا

پيا

نور.
 -4عليزاده ،امين ،1380 ،آبشناسي كاربردي ،انتشارا دانشگاه
فردوسي مشهد.
 -5كاوياني و عليجاني ،محمدرضا ،بهلول ،1381 ،مباني آب و
هواشناسي ،تهران ،انتشارا سمت.
 -6گرامي مطلن ،عليرضا ،شبانکاري ،مهران ،1385 ،پهنه بندي
اقليمي استان بوشهر ،مجله پژوهشي دانشگاه ايفهان (علو
انساني) جلد بيستم ،شماره .1
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