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دهیچک  

از  ،های روزانه چهارده پاارامتر اقییمای ایساتگاه ساقز    دادههای هوای شهر سقز از در این پژوهش به منظور شناسایی تیپ

ای باا رو  اداااو وارد   وز( استفاده شده است. برای این کار یک تحییل خوشاه ر 29921) 2911/ 99/21تا  2/2/2931تاریخ 

هاا بعاد از اساتاندارد ساازی     ، یعنی روزهاا در ساهرها و متریرهاا در ساتون    Pبا آرایش 29921 × 23بر روی ماتریسی با آرایه 

 پار  مرطاو،،  تیاپ  -2ها انجاو گرفته و در نهایت هشت تیپ هوای متمایز برای شهر سقز شناسایی شده است، که شامل: داده

خبنادان و کام   تیاپ مرطاو،، ی   -3تیپ مرطو،، کم باار  و خناک    -9تیپ مرطو،، کم بار  و سرد  -1و معتدل  بار 

تیاپ نیماه خشاک، معتادل و      -1تیپ گرو، بسیار خشک و بادون باار    -1بار   و بدون گرو، خشک بسیار تیپ -5بار  

تعیاین   1/9ها یک روز نماینده با آستانه باشند. برای هر کداو از این تیپتیپ خشک، معتدل و بدون بار  می -1بدون بار  

هاای  های شناسایی شاده دارای نوساان  ها بررسی گردید و نشان داد که تیپداو از تیپشده است. فراوانی و روند ساالنه هر ک

 اند.متفاوتی در طول دوره مورد مهالعه بوده

 

 

 ای، روز نماینده، شهر سقزهوا، تحییل خوشه تیپ :یدیکل واژگان

 

 

 

 

                                                 
 استاد پژوهشکده هواشناسی کشور .2

 asakereh@znu.ac.ir  زنجان    دانشگاه  دانشیار اقییم شناسی، . 1

 ارشد اقییم شناسی سینوپتیک، دانشگاه زنجان کارشناس. 9

mailto:asakereh@znu.ac.ir


64 
 

 

  3192 بهار، مهسیزد، شماره مهفتاندیشه جغرافیایی، سال 
 

 مقدمه

 باا  آنهاا  رابهاه  کشا   و مکاان  یک عناصر همه همزمان مهالعه همدید شناسیاقییم

 یاک  همدیاد  شناسای  اقیایم . باشدمی هوا گردشی الگوهای فشار یا پراکندگی الگوهای

 و زیسات  محای   هاای ترییارا  ویژگای   باین  رابهاه  با کشا   زیرا است، کاربردی عیم

 سیال،، سوزی، آتش مانند بروز خساراتی از و بینیپیش ها راآن رخداد فشار، الگوهای

: 2331، 2کناد )لااکوب   مای  هاا لیاوگیری  و خشکسالی هاهاریکان های سنگین،بار 

بنادی هاوا   تیپ ،گیردشناسی همدید قرار میلمیه تحقیقاتی که در قیمرو اقییماز  .(991

 انادازه  باه  زممیا  لاوی  نظر متریرهاای  از که است هواهایی نماینده ،هوا تیپ است. یک

 که است هواهایی یدر برگیرنده هوا تیپ دیگر یک عبار  به. همدیگرند همانند کافی

 گاروه  یاک  هاا را در آن بتاوان  باشاند کاه   داشته همانندی هم با آنقدر آماری از دیدگاه

 دارد بستگی هوایی توده به سو از یک معین مکان هوا در یک تیپ یک ظهور داد. لای

 همسایگی ناهمواری،) لررافیایی شرای  بازتا، دیگر سو و از شده دوار محل آن به که

 معموالً هر محل لررافیایی شرای  که لایی آن از. است محل آن...( و آ، های توده با

 روندمی و آیندمی یکدیگر از پ  محل یک در که هوایی هایتیپ تفاو  ،است ثابت

-19: 2939)حیبیان و رمزلوییشوند یم وارد محل آن به که است هوایی هایتوده تابع

 قبیل از محیهی زیست و معضال  مسائل از بسیاری حل که موضوع این از (. آگاهی13

آفا ، کیفیت هاوای شاهری، ماو      هجوو ها،رودخانه طریان هوا، آلودگی خشکسالی،

مکانی اسات.   هوای یک گستره هایتیپ تحییل و  شناسایی گرو در ،گرما و مو  سرما

 های هوای موثر بر شهر سقز گردید. بدین ترتیب زمینه الزوتوله به تیپ  امر انگیزه این

 لررافیایی میسر خواهاد شاد.   قیمرو این در کاربردی شناسیاقییم تربیش مهالعا  برای

 زیاادی  مهالعاا   ،گردشای  الگوهاای  باا  آن هاوا و ارتباا    هاای تیپ شناسایی در زمینه

 درمقیااس  روزاناه  هاوای  بنادی  تیاپ ( 2359) 1ه لماب لمیا  از آن. اسات  گرفته صور 

را  اصایی  هاوای  داده و هفت انجاو  2112-2112 زمانی دوره در بریتانیا برای همدید را

                                                 
1- Jacobs 
2- Lamb 
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( پراکندگی فشار روزانه در شامال شار    2319) 2لوند. است کرده شناسایی محل آن در

مبستگی این روزها را ایاال  متحده آمریکا را یک تیپ هوا نامید و با استفاده از رو  ه

( 2311) همکااران  و 1های االب را شناسایی کارده اسات. کالکساتاین   بندی و تیپگروه

 هفات  براسااس  را آمریکاا  آالبامای ایاال  در واقع بر شهر موبیل حاکم هوای هایتوده

 و لهات  بااد  سرعت دریا، فشار سهح آسمان، ابرناکی دید، شبنم، میدان نقهه متریر دما،

. کردناد  شناساایی  ی متوسا  فاصایه  و مرکازی  فاصایه  وارد، هاای رو  از استفاده با باد

 منهقای  نتاایج  متوس  فاصیه رو  که نددریافت آمده دسته ب نتایج بررسی از پ  ایشان

 (2311) 9برناردی. ترندنزدیک واقعیت به حاصل هوای های کند و تودهمی ارائه را تری

این  تا از ،ی در شهر ونیز ایتالیا را شناسایی کردندهای هوای به ولود آورنده آلودگتیپ

( خصوصایا  و  2331) 3شاریدان . بینای کنناد  ها را پایش طریق بتوانند زمان این آلودگی

بنادی همدیاد را   سیستم طبقه های هوا را مورد آزمایش قرار داده وروندهای لدید توده

 2312-2339ست از سال های ژوئن، لوالی و آگوطی ماه ایستگاه در تگزاس 29برای 

توده هوا با استفاده از متریرهای هواشناسای دماا،    5به کار برده و روزهای بارانی را برای 

 همکااران  و 5نقهه شبنم، یخبندان، سرعت و لهت باد شناسایی کارده اسات. کریکاا    

پار   هاای بزرگ مقیاس اروپا و نواحی مجااور را باا دوره   همدید الگوهای رابهه( 1999)

در ایان   .اناد کارده  بررسای  2319-2335مدیتراناه طای دوره    شار    باار   کم و بار 

هاای باار  مرطاو،،    هکتوپاسکال و الگاو  599بررسی از فشار سهح دریا، ارتفاع تراز 

های  مارس تاا اکتبار اساتفاده کردناد.     ها در طول ماهنرمال و خشک برای هر یک از ماه

 599ر تاراز دریاا و ارتفااع ژئوپتانسایل تاراز      هاای فشاا  اند که ناهنجاریایشان نشان داده

های پر بار  و کم بار  شار  مدیتراناه اسات.    تبیین کننده رخداد دوره ،هکتوپاسکال

                                                 
1- Lund 

2- Kalkstien 

3- Bernardi 

4- Sheridan 

5- Krichak 
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 599هاای فشاار و ارتفااع تاراز     ای، داده( باه کماک رو  تحییال خوشاه    1999) 2لیتمن

هاای حوضاه   های هوای حاصیه را با بار بندی کرده و رابهه تیپهکتوپاسکال را  طبقه

تیپ مختی  را شناسایی کرده و معتقاد اسات ایان     19مدیترانه بررسی نموده است. وی 

 و همکااران  1کنناد. مورابتاو  ها الگوی بار  مدیترانه را تا انادازه زیاادی تبیاین مای    تیپ

 باا  ایتالیاا  فیاوران   زمساتانه  هوای هایتیپ بین رابهه بررسی به همدید رو  به( 1991)

 رو  هاای محادودیت  دالیال  باه  چناد  هار  کاه  دادناد  نشان و پرداختند قیبی بروز حمیه

نظار   باه  ؛دهناد  تعمایم  لررافیاایی  منااطق  دیگر به را خود های یافته توانندنمی ،شناختی

. دارد ولاود  آمااری  ارتباا   فیوران  در قیبی سکته رخداد و هوا هایتیپ بین رسدمی

ز پنج پارامتر کمی هواسانجی و دو متریار   ( با بهره گیری ا1993همکاران ) و 9میشائیییدو

 به مهالعه انواع آ،  (2351-1999سال ) 39کیفی وابسته به نوع چرخش االب در طول 

اناد. ایشاان باا اساتفاده از تحییال      و هواهای دو شهر آتن و تسوالنیکی در یونان پرداختاه 

ایستگاه فقا  دو   تیپ برای تسوالنیکی و برای هر دو 5تیپ هوا برای آتن،  1، ایخوشه

 عییجاانی  ایاران،  اناد. در دهنوع آ، و هوا وابسته به وضعیت آنتی سیکیون شناسایی نماو 

 )  پایگااه  هاای داده کماک  باه  را ایاران  اقیایم  بار  آنهاا  اثار  و هاوا  هاای تیاپ  ،(2919)

ARCNCEP/N)3  آرایاه   همبستگی ماتری  با عامیی تحییل از رو  استفاده با وs و 

 را اصافهان  هاوای ( 2913) مساعودیان . اسات  قرارداده مهالعه مورد واریماک  چرخش

 آرایاه  بارروی  ای خوشاه  تحییال  یاک  از استفاده با و نموده بررسی سال 33 مد  برای

 تیاپ  ناه   دارای اصافهان  کاه  داد نشاان  "وارد" رو  براسااس  روزها ادااو و استاندارد

 را سنند  ایستگاه اقییمی یرمتر هفت ،(2911)محمدی  مسعودیان و. است متمایز همدید

 ایساتگاه  بارای  را همدید تیپ یازده ایخوشه تحییل از استفاده با و قرارداد بررسی مورد

 . اندداده تشخیص سنند 

                                                 
1- littmann 
2- Morabito 

3- Michailidou 

4- www.cdc.noaa.gov 
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 را اصیی تیپ چهار "وارد" ادااو رو  به ای خوشه تحییل از استفاده با ،(2911) باقری

ای باه شناساایی   ه از تحییال خوشاه  (، باا اساتفاد  2911بااقری ) . شناسایی کرد ارا  برای

های هوای شانزده ایستگاه همدید منهقه اقییمی کوهساتانی ایاران پرداختاه اسات و     تیپ

باشاد.  ها با بیش از یک الگاوی گردشای مارتب  مای    مشخص کرده که هر کداو از تیپ

-2911 زماانی  دوره طای  را بام  ساینوپتیک  ایستگاه هوای های تیپ ،(2911) رمزلویی

 هایداده روی بر وارد ادااو رو  به ایخوشه تحییل از استفاده با و کرده رسیبر 2951

استفاده  با ،(2911) قاسمی. آورد دسته ب بم ایستگاه برای هوا چهار تیپ استاندارد شده

هاای  خازر ایساتگاه   اقییمای  منهقاه  هاوای  هایتیپ شناسایی به ایخوشه تحییل رو  از

پرداخته و هشت تیپ اصیی برای بابیسار، هشات تیاپ     زلیبابیسر، رامسر، رشت و بندر ان

برای ایستگاه رامسر، هفت تیپ برای ایستگاه رشت و هفات تیاپ اصایی بارای ایساتگاه      

 تحییال  رو  از اساتفاده  باا ( 2913) رمزلویی حیبیان و بندر انزلی شناسایی کرده است.

 و همکاااران مسااعودیان .کردنااد شناسااایی زاهاادان باارای را هااوا تیااپ شااش ای خوشااه

 هار  برای خزر کرانه همدید ایستگاه 1 برای ایخوشه تحییل رو  از استفاده با ،(2913)

 رو  از با استفاده ،(2939) رمزلویی و حیبیان .کردند را شناسایی هوا تیپ پنج ایستگاه

 شناسااایی زاباال باارای را همدیااد تیااپ شااش خااود هااایداده روی باار ایخوشااه تحییاال

 اقییمای،  متریار  شاش  روزاناه  هاای داده از اساتفاده  با( 2939) رانهمکا و کاشکی.کردند

 تشاکیل    مااتری   آرایش صور  به  MATLAB افزار نرو در را هاداده پایگاه

 مشاهد  ایساتگاه  بارای  را متماایز  تیاپ  پانج  ایخوشاه  تحییال  از اساتفاده  با سپ  اندداده

 .کردند ساییشنا

 
 هاها و روشداده

های روزانه چهارده پارامتر اقییمی های هوای ایستگاه سقز از دادهشناسایی تیپ برای

ایستگاه سقز شامل تابش، دمای روزانه، حداقل دماای روزاناه ، حاداکدر دماای روزاناه،      

درصد رطوبت نسبی، فشار بخار آ،، دمای نقهه شبنم، ابرناکی، دید افقای ، فشاار تاراز    
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 2911تاا   2931و سرعت باد و باار  طای دوره آمااری     ایستگاه، فشار تراز دریا، لهت

ای از شارای   اند که نماینده شایساته ها به این دلیل انتخا، شدهاند. این دادهاستفاده شده

باشند. بعد از حذف روزهای فاقاد داده از باین متریرهاای ماورد     لو می دمایی و رطوبتی

هاا و روزهاا در   ی متریرها در ستونیعن Pبا آرایش  29921×23بررسی ماتریسی با آرایه  

هاا  چاون داده ای در نرو افزار متیب ایجاد شده است. برای انجااو تحییال خوشاه   سهرها، 

هاا  ای اساتاندارد ساازی داده  دارای یکاهای مختیفی بودند پیش از انجااو تحییال خوشاه   

ی هاای هاوا یکساان باشاد. بارا     ها در تفکیک تیاپ ضروری بوده است تا وزن همه متریر

 زیر استفاده شده است.  استاندارد سازی از رابهه

 
او در  jمقدار متریر  او ،  iاو ، در روز  jمقدار استاندارد شده متریر  

 )مساعودیان، او  jمقادار بیشاینه متریار     او،  jمقدار کمینه متریار   او،  i روز

2913 :3). 

یاک   ،کنیمهمانندی و چگونگی ادااو استفاده می درله ه به روشی که برای محاسبهبست

هاای مختیفای الارا کارد. در ایان پاژوهش از رو        توان به شیوهای را میتحییل خوشه

دهناد از  نشان می فاصیه اقییدسی استفاده شده است. ضریب فاصیه اقییدسی را که با 

 آید. یدست مه رابهه زیر ب

 
 او و  jاو بر روی فرد  iمقدار صفت  ضریب فاصیه اقییدسی،  در این رابهه 

(. پ  از اندازه گیری درله 519: 2913او است )فرشادفر،  kاو روی فرد  iمقدار صفت 

اناد باه کاار    نشاان داده  ای برای ادااو اقالمی که باالترین همانندی راهمانندی باید شیوه

از حاضار  تحقیاق  در  ،برد. به دلیل مقبولیت پرشمار رو  وارد در مهالعا  اقییم شناسی

شده است، زیرا در این صور  میزان پرا  درون گروهای باه    ااو وارد استفادهدرو  ا
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رسد. در این رو  برای اداااو افاراد   های حاصیه به حداکدر میحداقل  و همگنی گروه

هر فرد به عنوان عضو واحد یک دسته باا  شود. ابتدا وع مربعا  اشتباه استفاده میاز مجم

مجماوع مربعاا     بنادی هار دساته  شود. در مجموع مربعا  اشتباه صفر در نظر گرفته می

که در یک لفت شود. افرادی ( یک لفت دسته یا گروه ممکن تعیین  میESSاشتباه )

 گیرند.  اشتباه هستند در یک دسته قرار میحداقل مجموع مربعا ها دارایاز دسته

  آید.دست میه زیر فرمول زیر  ب ESSبا استفاده از رو  وارد مقدار  

ها در تعداد کل دسته kاو ،  jاو است در دسته  iامتیاز یا نمره فرد  در این فرمول 

این مجموع مربعا  اشتباه را شاخص او است.  jتعداد افراد در هر دسته  هر مرحیه، 

مجموع مربعا  یا واریان  نیز گویند. بعد از انتخا، رو  ادااو دندروگراو مربو  به 

و نیز های حاصیه و همگنی گروهها سپ  با توله به واریان  بین گروه .آن ترسیم شد

است  گروهه بر  داده شده 1انجاو عمییا  آزمون و خها دندروگراو مربوطه از محل 

(. بعد از تعیین تعداد 2تیپ هوا برای شهر سقز شناسایی شده است )شکل 1و تعداد 

هایی که باالترین همبستگی را با گروه های نماینده هر گروه یعنی روزهای هوا روزتیپ

دست آمده از ه های بهای نماینده گروه. به منظور انتخا، روزاستخرا  شد دارند

. به این ترتیب برای گردیدتگاه سقز از رو  لوند استفاده متریرهای ایسبندی طبقه

ترین شباهت را با دیگر روزهای گروه دارد انتخا، روز نماینده روزی را که بیش

تخرا  روز نماینده برای اس 1/9در این تحقیق ضریب همبستگی  شود.انتخا، می

 .انتخا، شد

 
 بحث

 های هوای سقزشناسایی تیپ     
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و  pباا آرایاش     29921 × 23ای بر روی ماتریسی باا آرایاه   تحییل خوشه انجاو یک     

ها بر اساس رو  وارد تعداد هشت تیپ هوا بارای شاهر ساقز شناساایی شاد       ادااو روز

 (.2)لدول 

 
 (،)سقز شهر هوای هشت تیپ دارنمای( ال )سقز شهر هوای هایتیپ کامل دارنمای( 2) شکل

از اوایل پاییز تا اواخر بهار  این تیپ هوا که عمدتاً: لتیپ مرطوب، پر بارش و معتد -1

هاای فاروردین و   شود دارای دو او  اسات. او  اصایی آن در فصال بهاار مااه     دیده می

 11ترین فراوانی این تیاپ  بیش .شوداردیبهشت و او  فرعی آن در آبان ماه مشاهده می

(. فراوانای وقاوع ایان    1)شکلباشد روز به ترتیب در اردیبهشت و فروردین ماه می 11و 
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ترین فراوانی درصد روزهای مورد بررسی است، بنابراین تیپ مذبور دارای کم 1/1تیپ 

 1/11میانگین بار  این تیپ هاوا   .های دیگر استترین تیپ هوا در بین تیپو پر بار 

 باشاد درله سیسیوس مای  1و حداکدر آن  1، حداقل دما 1/1متر، میانگین دمای آن مییی

روز  29/2/2931روز  .رود(. این تیپ از نظر دمایی تیاپ خنکای باه شامار مای     1)لدول

نماینده این تیپ است. بررسای ساری سااالنه وقاوع ایان تیاپ رفتااری تنااوبی را نشاان          

ترین فراوانای آن در ساال   دهد. روند کیی آن در طول دوره کاهشی بوده است. بیشمی

بوده که  2953ترین آن در سال الب بوده و کمروز آن این تیپ ا 21است که در  2911

روز آن این تیپ دیده شده است. که هار چناد ساال یاک باار تکارار شاده اسات          9در 

 (.9)شکل
 های هوای سقز( تیپ2لدول )

 تیپ هوا ردی   تیپ هوا ردی  

 بار  و بدون ، خشک گرو بسیار تیپ 5 معتدل بار  و پر مرطو،، تیپ 2

 تیپ گرو، بسیار خشک و بدون بار  1 ر  و سردتیپ مرطو،، کم با 1

 تیپ نیمه خشک، معتدل و بدون بار  1 تیپ مرطو،، کم بار  و خنک 9

 تیپ خشک، معتدل و بدون بار  1 تیپ مرطو،، یخبندان و کم بار  3

ین تیپ هوا از اوایال پااییز تاا اواخار اردیبهشات      ا : تیپ مرطوب، کم بارش و سرد -2

ترین فراوانای آن در  بیش. باشدارای سه او  در آبان، آذر و اسفند  میشود و ددیده می

(. شاهر ساقز در زماان    3شاود )شاکل  های انتقالی )آباان، آذر و اسافند( مشااهده مای    ماه

تری نسبت به تیپ اول دارد، دمای روزانه، حاداقل،  حاکمیت این تیپ هوا، هوای خنک

کاهش یافته است. میاانگین باار  ایان     حداکدر و نیز بار  آن نسبت به تیپ قبیی خود

درلاه سیسایوس    -1/1و حداقل دما  3/3متر است. دمای هوا مییی 5/9تیپ هوا کمتر از 

(. ایان تیاپ   1باشد. فشار تراز دریا نسبت به تیاپ قبیای افازایش یافتاه اسات )لادول      می

های خنک سال است، به طوری که از گرمای تابستان کاسته شاده اسات و   مختص فصل

 9/12شوند. فراوانی وقاوع ایان تیاپ    ا حدی روزهایی از فصل زمستان در آن دیده میت

تار از  یعنای بایش   را دارد.تارین فراوانای   هاای دیگار بایش   درصد است که نسبت به تیپ
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است. سری ساالنه آن یاک   1/2/2931های دیگر تکرار شده است. روز نماینده آن تیپ

 2931ترین فراوانی این تیپ هوا در ساال  . بیشدهددر طول دوره نشان می روند کاهشی

روز این سال دیده شده  5بوده که در  2953ترین آن در سال و کم روز 231ده که در بو

 (.5است )شکل

  
    و معتدل          بار  مرطو،، پر تیپ ساالنه ( فراوانی9شکل ) و معتدل            بار  ، پر مرطو، تیپ ماهانه ( فراوانی1شکل )

     

  
 و سرد            بار  کم مرطو،، تیپ ساالنه ( فراوانی5شکل) و سرد                                بار  کم مرطو،، تیپ ماهانه ( فراوانی3شکل)

این تیپ هوا از اوایل پاییز تاا اواخار بهاار دیاده     تیپ مرطوب، کم بارش و خنک :  -3      

نی آن در فاروردین و اردیبهشات و البتاه در زمساتان باه نسابت       ترین فراواشود، بیشمی

(. باه هنگااو حاکمیات ایان تیاپ، دماای هاوا کااهش         1شود ) شکلکمتری مشاهده می

درلاه سیسایوس و    1/3و حاداقل دماا    1/3یابد، میانگین دمای روزانه این تیاپ هاوا   می

(. این 1تر است )لدولدوو بیش باشد که نسبت به تیپمتر میمییی  9میانگین بار  آن 

شود ولی نسبت آن در تابستان خییی کمتر باوده کاه   روزهای سال دیده می تیپ در همه
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باشاد. روز  درصاد مای   1/29این به دلیل دمای پایین آن است. فراوانی وقاوع ایان تیاپ    

است. بررسی سری ساالنه آن یک روناد افزایشای را در طاول     12/22/2933نماینده آن 

 15باشد کاه در  می 2911ترین فراوانی آن در سال دهد. بیشالعه نشان میدوره مورد مه

روز این سال دیده شده  1بوده که در  2953ترین آن در سال شود و کمروز آن دیده می

 (.1است )شکل

این تیپ در طی دوره آماری مورد بررسی در  :تیپ مرطوب، یخبندان وکم بارش -4      

ترین فراوانی آن در دی و اسفند مااه  اواخر پاییز و کل فصل زمستان رخ داده است. بیش

 3/2(. بار  آن نسبتا کام باوده و برابار    1باشد )شکل روز می 513و  139به ترتیب برابر 

یگار پاایین باوده و در    های دمتر است. از لحاظ دمایی دمای هوای آن نسبت به تیپمییی

درلاه   -1/3و حاداقل آن   -1/9ترین دما را دارد. میانگین دماای آن  ها کمبین همه تیپ

باشد. رطوبت نسبی هوا به دلیل سرما وگنجایش رطوبتی پاایین، بااال اسات    سیسیوس می

هاای آن باا   اسات کاه ویژگای    21/29/2933(. روز نماینده این تیاپ هاوا روز   1)لدول

باشد. فراوانی وقوع ایان تیاپ   آن در تماو طول دوره بسیار شبیه به هم می روزهای مشابه

بررسای ساری سااالنه آن یاک روناد       .درصاد اسات   5/23در طول دوره مورد بررسای  

دهد و دارای یک رفتار تنااوبی در طاول   کاهشی را در طول دوره مورد بررسی نشان می

زایش داشاته و دوبااره روناد آن    که هر چند سال یک بار یک افباشد به طوریدوره می

شاود  دیاده مای   2951و  2959هاای  تارین فراوانای آن در ساال   کاهشی شده است. بایش 

 (.3)شکل

این تیپ هوا با بیشینه فراوانی در تیر و مرداد  :تیپ بسیار گرم ، خشک و بدون بارش -5      

ار  (. خصوصیا  این تیپ، هوای گرو، رطوبات پاایین و با   29شود )شکلمشخص می

،  3/11متار، میاانگین دماای روزاناه آن    مییای  2/9کم است. میانگین بار  این تیپ هاوا  

باشاد. سااعت   درلاه سییساوس مای   2/21و حاداقل آن    1/91حداکدر دمای روزاناه آن  

(. فراوانی وقاوع  1تیپ هوا باال بوده و ابرناکی آسمان ناچیز است )لدول  آفتابی در این

روز در طی دوره آماری مورد بررسای ایان تیاپ     1335درصد است. در  3/21این تیپ 
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باشد. بررسای ساری سااالنه ایان تیاپ      می 21/9/2933تکرار شده است. روز نماینده آن 

دهد. در دهه آخر دوره آماری مورد مهالعه شاهد افزایش یک روند کاهشی را نشان می

شود وز آن دیده میر 229بوده که در  2913ترین فراوانی آن در سال باشیم. بیشآن می

مشااهده نشاده    هاا اصاالً  است که در این ساال  2953تا  2951ترین آن هم در سال و کم

 (.22است )شکل

  
 وخنک بار  کم مرطو،، تیپ ساالنه فراوانی (1شکل) و خنک                         بار  کم مرطو،، تیپ ماهانه فراوانی (1شکل)

 

  
   بار  خشک و بدون بسیار گرو، تیپ ساالنه فراوانی(22)شکل خشک و بدون بار     گرو، بسیار تیپ ماهانه فراوانی(29)شکل

طی دوره مورد بررسی این تیپ هوا در نیمه تیپ گرم ، بسیار خشک و بدون بارش:  -6      

های شهریور و مرداد باه  ترین فراوانی آن در تابستان در ماهاول سال رخ داده است. بیش

(. شرای  دمایی در این تیاپ نسابت باه    21روز بوده است )شکل 122و  131یب برابر ترت

 9/13و حداکدر آن  5/23شود. میانگین دما حدود تر میتیپ بسیار گرو و خشک خنک

باشاد. متوسا  باار     تار از آن مای  درله سیسیوس است، ولی از لحاظ رطوبتی خشک
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(. 1درصد است )لدول 11هوای حدود  متر و رطوبت نسبی در این تیپمییی 2/9حدود 

روز از دوره مورد بررسای   2299باشد و تعداد درصد می 5/1فراوانی وقوع این تیپ هوا 

است. سری ساالنه آن یک روند افزایشای   99/9/2933شود. روز نماینده آن را شامل می

ا داشاته  هاا ر تارین فراوانای  کام  2915تا سال  2931دهد به طوری که از سال را نشان می

تاا   2911تر شاده اسات. از ساال    های آخر مورد مهالعه فراوانی آن بیشاست، و در دهه

 (.29او  گرفته و دوباره روند کاهشی پیدا کرده است )شکل 2912

  
 بار                      بدون سیارخشک و ، ب گرو تیپ ساالنه فراوانی (29شکل) بار                      بدون ، بسیارخشک و  گرو تیپ ماهانه فراوانی (21شکل)

فراوانی رخاداد ایان تیاپ هاوا طای دوره      : بارش تیپ نیمه خشک، معتدل و بدون -7      

آماری مورد بررسی دارای دو او  یکی در بهاار و دیگاری در پااییز اسات. بناابراین از      

او  گرفتاه اسات. در   و دوباره در اواخر تابساتان   اوایل بهار شروع شده در تابستان کمتر

(. 23طی دوره مورد بررسی ایان تیاپ هاوایی در زمساتان مشااهده نشاده اسات )شاکل        

 3/13و  5/3میانگین حداقل و حداکدر دما نیاز باه ترتیاب     5/23میانگین دمای روزانه آن 

تاری برخاوردار اسات.    باشد که نسبت به تیپ ششم از دماای معتادل  درله سیسیوس می

باشاد  متار مای  مییای  2/9درصاد، باار  آن نااچیز و برابار      1/93رطوبت نسبی آن برابار  

روز  29921روز از  2195درصاد اسات. ایان تیاپ      5/29(. فراوانی وقاوع آن  1)لدول 

باشد. ساری سااالنه ایان    می 15/1/2933گیرد. روز نماینده آن مورد بررسی را در بر می

د بررسی اصال مشاهده نشده دهد. در اوایل دوره مورتیپ یک روند افزایشی را نشان می

و 2919هاای  او  گرفته است. او  دیگر آن در ساال  2955و  2953های است و در سال



04 
 

 

  3192 بهار، مهسیزد، شماره مهفتاندیشه جغرافیایی، سال 
 

روز آن دیده  15بوده است که در  2912ترین فراوانی آن در سال بوده است. بیش 2912

 (.25شود )شکلمی

  
 بار                   وکم معتدل خشک، نمیه تیپ ساالنه فراوانی (25شکل) بار      وکم معتدل خشک، نمیه تیپ ماهانه فراوانی (23شکل)

براساس آمار مولود این تیپ از اوایل بهار تاا  : ارشتیپ خشک، معتدل و بدون ب -8      

تارین  گیارد، بایش  اواس  پاییز رخ داده است. دو فصل بهار و تابستان را کامل در بر مای 

 1/21(. دماای هاوا برابار    21روز اسات )شاکل   199رابر فراوانی آن در مهر ماه بوده که ب

درلاه سیسایوس    3/11و   1/1درله سیسیوس، حداقل و حداکدر دمای آن نیز به ترتیب 

 2/9درصد و باار  آن هام خییای پاایین باوده و برابار        1/91باشد. رطوبت نسبی آن می

روز از  315. باشاد درصاد مای   3/1(. فراوانی وقوع این تیپ هاوا  1متر است )لدولمییی

است. بررسای ساری    1/9/2915شود. روز نماینده آن روز را شامل می 29921کل دوره 

که فق  در دهاه اول دوره ماورد   دهد. به طوریساالنه آن یک روند کاهشی را نشان می

بوده است کاه   2931ترین فراوانی آن هم در سال هم در سال شود. بیشمهالعه دیده می

های بعادی روناد آن کااهش یافتاه و     تیپ دیده شده است. در سال روز آن این 211در 

روز در  299تار از  افزایش یافته است و در بایش  2951 2951و  2951دوباره در سه سال 

       (.21ها دیده شده است )شکلهرکداو از این سال
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 بار    و بدون معتدل خشک، تیپ ساالنه فراوانی( 21شکل)         بار  و بدون خشک، معتدل تیپ ماهانه فراوانی( 21شکل)

 هاهای هوا و روزهای نماینده آن( مشخصا  عناصر لوی مورد مهالعه در انواع تیپ1لدول )

پ
تی

 

مشخصا  
 عناصر لوی

 افقی دید ابرناکی
 لهت
 باد

 سرعت
 باد

 فشار
 بخار
 آ،

 فشار
 سهح
 ایستگاه

 فشار
 سهح
 دریا

 دمای
 نقهه
 شبنم

 رطوبت
 نسبی

 دمای
 روزانه

 حداقل
 دما

حداک
 دما ثر

 ساعت
 آفتابی

 بار 

پ
تی

 
،،
طو
مر

 پر 
 و 
 
بار

 
دل
معت

 

 1/11 3/1 9/22 3/9 1/1 11 2/9 1/2929 1/131 1 1/1 2/139 1/1119 5/1 میانگین گروه

میانگین روز 
 نماینده

1 21999 919 9 3/1 1/159 3/2925 1/9 1/32 1 1 1 9 11 

 -1/9 3/1 -9/9 2/1 -1/9 1/25 2/9 1/1 3 -2 -1/1 3/11 1/3993 5/2 ناهنجاری

م 
 ک
،،
طو
مر
پ 
تی

رد
 س
  و
بار

 

 9/9 1/5 21 -1/1 3/3 3/51 -2/9 9/2912 2/152 1/5 1/2 1/922 9/21193 3/1 میانگین گروه

میانگین روز 
 نماینده

1 11999 921 1/1 5/1 1/159 1/2921 1/1 1/11 5/3 2 1 9 1 

 1/1 -1/5 -3 1/9 -3/9 1/99 5/1 -1/9 -5/9 9/1 3/9 9/9 1/25239 2/3 ناهنجاری

م 
 ک
،،
طو
مر
پ 
تی

ک
خن
 و 
 
بار

 

 9 3 2/23 1/3 1/3 5/19 3/1 1/2921 131 1/1 1/9 1/119 1/29933 1/5 میانگین گروه

میانگین روز 
 نماینده

1 1/9393 111 3/1 1/5 1/139 3/2991 1/2- 1/13 5/2 2- 3 2 21 

 -3 -9 -2/29 -1/5 -1/1 9/21 -3 -3/5 -1/5 -5/1 1/3 1/93 -1129 3/1 ناهنجاری

 ،،
طو
مر
پ 
تی

م 
 ک
ن و
دا
خبن
ی

 
بار

 

 3/2 9/9 3/2 -1/3 -1/9 1/11 -1/1 1/2911 3/159 1/9 1/9 1/931 2/3119 1/3 میانگین گروه

میانگین روز 
 نماینده

1/1 3/2193 919 9 3/9 1/191 9/2991 3/5- 1/13 5/3- 1- 2- 9 9 

 -3/2 -9/9 -3/1 1/2 -1/9 1/21 9/1 1/22 1/21 2/9 -1/9 1/21 1/1139 1/9 ناهنجاری

پ
تی

 
یار
بس

 
رو
گ
  ،
 و 
ک
خش

 
ون
بد

 
 
بار

 

 2/9 5/22 1/91 2/21 3/11 3/93 2/1 1/2999 1/135 2/22 1 1/912 1/29311 1/9 میانگین گروه

میانگین روز 
 نماینده

9 99999 921 1/9 1/29 1/133 2/2995 29 39 5/12 29 99 5/21 9 

 -2/9 2 9/9 -2/1 -3/9 1/5 3/1 3/2 5/9 2/1 -1/2 -1/3 1/21921 -1/9 ناهنجاری

ار 
سی
و، ب
گر
پ 
تی

ن 
دو
و  ب
ک 
خش

 
بار

 

 2/9 1/29 9/13 1/3 5/23 11 -3/9 9/2995 3/133 3/1 1/3 1/151 9/29311 1/2 میانگین گروه

میانگین روز 
 نماینده

9 19399 111 1/3 3/1 1/311 2991 3/3 1/92 5/19 3 91 5/21 9 

 -2/9 3/2 1/1 -1/9 2 1/5 1/3 -9/9 1/2 1 5 3/13 1/3312 -1/2 ناهنجاری

مه 
پ نی
تی

ل 
تد
 مع
ک،
خش

 
بار
ن 
دو
و ب

 

 2/9 3/29 3/29 5/3 5/23 1/93 3/2 1/2929 5/133 3/1 2/1 3/923 1/22112 1/2 میانگین گروه

میانگین روز 
 نماینده

3/2 19999 919 1/1 1/29 3/152 2993 1/1 32 19 23 11 29 9 

 -2/9 -3/9 1/2 5/3 5/5 1/2 1/5 -1/3 3/2 1/9 1/3 2/5 9/1221 1/9 ناهنجاری

ک، 
خش
پ 
تی

ن 
دو
و  ب
ل 
تد
مع

 
بار

 

 2/9 5/9 3/11 1/1 1/21 1/91 1/3 1/2993 1/159 3/3 2/2 3/992 3/19199 3/9 میانگین گروه

میانگین روز 
 نماینده

1/9 29999 991 1/9 2/1 1/133 1/2929 1/1 3/93 21 29 11 9 9 

 -2/9 -5/9 -3/1 9/2 -1/9 -9/9 -3/2 3/9 -1/2 -9/2 2/1 -3/15 -3/29199 -1/9 ناهنجاری
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 نتیجه گیری

های روزانه دادههای هوای شهر سقز از این پژوهش به منظور شناسایی تیپ در 

است.  استفاده شده 2911 تا 2931چهارده پارامتر اقییمی ایستگاه سقز طی دوره آماری 

 ها و روزها در سهرها()پارامترها در ستون pها با آرایش برای این کار ماتریسی از داده

ها دارای یکاهای مختیفی در نرو افزار متیب ایجاد شده است. با توله به اینکه داده

های دهای بر روی داها را استاندارد کرده و سپ  با انجاو یک تحییل خوشههستند آن

های استاندارد شده هشت تیپ متمایز برای شهر سقز شناسایی شد. هر کداو از تیپ

شوند و هر کداو ویژگی خاص خود شناسایی شده در یک دوره زمانی خاصی دیده می

ترین باشد که کمترین تیپ، تیپ مرطو،، پر بار  و معتدل میرا دارند. پر بار 

ترین فراوانی مربو  به تیپ مرطو،، کم دارد. بیشهای دیگر فراوانی را در بین تیپ

 باشد. سردترین تیپ شناسایی شده تیپ مرطو، ، یخبندان وکم بار بار  و سرد می

ترین آن تیپ درله سیسیوس است و گرو -1/9باشد که میانگین دمای روزانه آن می

سایی شده روز های شنابرای هر کداو از تیپ باشد.بسیار گرو ، خشک و بدون بار  می

ها در طول دوره آماری تعیین شد. رفتار ساالنه تیپ 1/9نماینده با ضریب همبستگی 

های مرطو،، کم بار  و خنک، تیپ گرو، بسیار مورد بررسی متفاو  بوده و تیپ

بار  دارای روند افزایشی بوده و  وکم معتدل خشک، خشک و بدون بار  و تیپ نمیه

معتدل، تیپ مرطو،، کم بار  و سرد، تیپ مرطو،، های مرطو،، پربار  و تیپ

بار  و تیپ خشک، معتدل و  و بدون خشک گرو، بسیار یخبندان و کم بار ، تیپ

 اند.بدون بار  دارای یک روند کاهشی در طول دوره مورد مهالعه بوده
 

 منابع 
ن، رساااله ی ، شناسااایی تیااپ هااای هااوای منهقااه ی اقییماای کوهسااتانی ایاارا 2911باااقری، لییاال   -2

 کارشناسی ارشد،گروه لررافیای دانشگاه اصفهان.

، شناسایی تیاپ هاای هاوای ایساتگاه همدیاد ارا ، مجیاه پژوهشای دانشاگاه         2911باقری، لییل   -1

 .292-259، صص 3، شماره 91اصفهان ، لید 
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