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بررسی اقلیم سرد و کوهستانی(مطالعه موردی شهرستان مشگین شهر)
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مهدی شبانی، 9مهدی هادی گنبری، 9حسین عطا نیا، 9امین بهیاری
1دانشگاه فنی و حرفه ای شهید چمران اهر

چکیده
هر خیاو يا مشگین شهر مركز شهرستان مشگین شهر ،يكی از شهرهای و معروف استان اردبیل كه در  592كیلومتری تبريز از
راه اردبیل و در  161كیلومتری تبريز از راه اهر واقع شده است .مشگین شهر در  74درجه و  1دقیقه و  4ثانیه طول شرقی و
 81درجه و  58دقیقه و  87ثانیه عرض شمال واقع شده ،ارتفاع آن از سطح دريا  1181متر است .خیاو (خی يو )يا مشكین
شهر امروزی ،محدود است از شمال به شهرستان مغان  ،از جنوب به رشته جبال سبالن ،از شرق به شهرستان اردبیل و كشور
شوروی سابق و از باختر به شهرستان اهر .مساحت اين شهر در حدود  1281كیلومتر مربع طول ان  21كیلومتر (امتداد شرقی
– غربی ) و عرض اش  81كیلومتر میباشد .از آنجايی كه در بیشتر روزهای سال در مشكین شهر هوا سرد ويا بسیار سرد است
اكثر فعالیت های روزمره در اتاق ها انجام می پذيرد  .لذا ابعاد حیاط ها در اين مناطق قدری كوچكتر از نواحی فالت مركزی
ايران است .ساختمان ها در اين اقلیم دارای ايوان اند ولی عمق آنها نسبت به ايوان های مناطق جنوبی كشور به مراتب كمتر
می باشد و همانند ايوان های منطقه خزر  ،كاربرد نشیمن ندارند و صرفا جهت حفظ ورودی ها ی بنا از برف و باران استفاده
می شوند .نكته ديگر پائین بودن كف حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه  1تا  1٫2متر از سطح پیاده روهااست تا بتوان آب
جاری در نهر ها و جو يها را بر باغچه حیاط يا آب انبار واقع در زير زمین سوار نمود و از سوی ديگر  ،زمین مانند عايق حرارتی
اطراف بنا را احاطه كرده  ،مانع از تبادل حرارتی بین بنا و محیط پیرامون آن و باعث حفظ حرارت درون ساختمان می شود.
در حوزه اقلیمی سرد و كوهستانی مشكین شهر  ،بناها دارای پالن و بافت متراكم می باشند  .فرم بنا بايد به گونه ای باشد كه
سطح تماس آن را با سرمای خارج كمتر نمايد تا حرارت كمتری از درون به بیرون انتقال يابد  .لذا از احجامی نظیر مكعب يا
مكعب مستطیل استفاده می نمايند تا نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن كاهش يابد و آن را در حداقل ممكن نگه
دارد.
واژههای کلیدی :حداكثر  15كلمه كه با كاما از يكديگر جدا شده باشند ( .فونت ،B Nazaini :اندازه فونت ) 15
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مقدمه
برودت بسیار زياد هوا در بخش عمده ای از سال  ،در اقلیم سرد و كو هستانی باعث شده است تا حداكثر
استفاده از تابش آفتاب  ،بهره گیری از نوسان روزانه دما  ،حفظ حرارتی و جلو گیری از باد سرد زمستانی در
فضاهای مسكونی امری ضروری گردد  .لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شديد طراحی و اجرا می شود.
برخالف مناطق معتدل و مرطوب سواحل جنوبی دريای خزر  ،خانه های اين مناطق  ،اغلب دارای زير زمینی
با سقف كوتاه در پائین زمستان نشین هستند كه به علت خنكی هوای آن  ،در تابستان برای سكونت و
آسايش ساكنان خانه به كار می رود  .در نواحی سرد و برفی  ،بايد از ايجاد اتاق ها و فضاهای بزرگ داخل بنا
اجتناب نمود چرا كه با افزايش سطح تماس آنها با فضای سرد بیرونی  ،گرم كردن اين فضای وسیع مشكل
خواهد بود .بنابراين در اين مناطق سقف اتاق ها را پائین تر از اتاق های مشابه در ساير حوزه های اقلیمی در
نظر می گیرند تا حجم اتاق كاهش يابد و سطح خارجی نسبت به حجم بنا حداقل گردد  .ارتفاع كم سقف در
تاالر ها و اتاق های مهم و طاق راسته ها و حجره های بازارهای اين مناطق نیز مشهور است .در اين مناطق
برای جلو گیری از تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا از بازشوهای كوچک و به تعداد كم استفاده می كنند
 .در صورت بزرگ بودن پنجره ها  ،استفاده از سايبان الزامی است  .بازشوها در ضلع جنوبی برای استفاده هر
چه بیشتر از تابش آفتاب  ،بزرگتر و كشیده تر انتخاب می شوند  .همچنین از استقرار بازشوها در جهت
بادهای سرد بايد اجتناب نمود  .پنجره های دو جداره نیز برای رساندن تبادل حرارتی به حداقل ممكن
مناسب ترند  .در ضمن به منظور جلوگیری از ايجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج ساختمان
 ،میزان تعويض هوای هوای داخل وتهويه طبیعی را بايد به حداقل ممكن رساند .در مقايسه با اقلیم گرم و
خشک ابعاد بازشوها در اين حوزه اقلیمی برای استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تابش آفتاب افزايش يافته
است .
شهرستان مشگین شهر هر چند در كنار رودخانه ها پر آبی چون خیاو ،انار و مشگین چای چندين رود ديگر
قرار گرفته و در دامنة شمالی كوهستان معروف سبالن و چندين كوهستان ديگر واقع شده است .ولی همواره
از مناطق محروم و عقب افتادة آذربايجان بوده است و بعنوان دياری فراموش شده ،فاقد بسیاری از نیازهای
بنیادی شهری و مراكز تولیدی و اقتصادی است .خوشبختانه در برنامه های اتی  ،در راه عمران و آبادانی اين
ديار كه پر از جاذبههای اقتصادی  ،كشاورزی ،دامداری و توريستی قابل توجهی میباشد .پیش بینیهای الزم
در نظر گرفته شده است .ابهای گرم و معدنی كوهستانی سبالن از جمله قوتورسويی ،شابیل قینرجد ،ملک
سوئی  ،مرويل ،دودو ،آق سو ،ايالن لو ،مراتع سر سبز سبالن و دامنه های پر بركت آن  ،اطرافهای يیالق و
قشالق عشاير ائل سون و گذرگاههای كوچ عشايری و روابط اقتصادی بین جوامع شهری ،روستائی و عشايری
از نظر اقتصادی اعتبار خاصی به مشگین شهر بخشیده است .كار اصلی اكثريت مردم ان ،كشاورزی و
دامداری بوده  ،در شهر نیز داد و ستد و خدمات دولتی و عمومی از فعالیتهای مردم آن محسوب می شود.
نام قديم اين شهر
نام قديم اين شهرستان  ،مشگین يا پشكین بوده ( منسوب به پیشكین بن محمد از ملوك اهرواتابكان
آذربايجان ) ولی تناوباً نام خیاو و مشگین گرفته و امروزه به هر دو نام شهرت دارد درباره مشگین شهر ،
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حمداهلل مستونی دركتاب نزهه القلوب چنین آورده است  « :مشگین از اقلیم چهارم است  .طولش از جزاير
خالدات ( خب – ك ) و عرض آن از استوار ( لزم ؛) در اول (وراوی ) می خواندند  ،چون مشگین گرمی حاكم
آنجا شد  ،بدان نام معروف  .هوايش معتدل است و به عفونت مايل  ،بجهت آنكه شمالش را سبالن مانع است
و آبش از كوه سبالن می آيد غله و میوه بسیار باشد ايل آنجا شافعی مذهب اند و بعضی حنفی و بعضی شیعه
 ،حقوق ديوانی اش پنج هزار و دويست دينار است و واليت اش به اقطاع لشگر مقرر است و كما بیش پنج
تومان مقرری دارد  .مجدالدين محمدالحسینی متخلص به مجدی كه يكی از منابع اصلی كارش همان كتاب
مستوفی بوده چنین نوشته است  « :بلوك پیشگین  ،در اين بلوك هفت شهر بوده است واكنون هريک از
شهرها بقدر راهی مانده است  .اما پیشگین را اولی ( ورامی ) گفته اند  ،چون پیشگین گرمی حاكم آنجا شده
به نام او معروف گشت  .انارودوجاق دو قصبه است و انار و فیروز بین يزد جردبن بهرام گور ساخته و در قديم
آنرا شاد فیروز می خواندند و دوجاق را پسر فیروز مذكور عمارت كرد  .در ناحیه ای كه شهر اهر در آن واقع
بوده  ،آبادی پیشگین ( به تلفظ امروز مشگین ) نام داشت و از نام خاندانی كه در قرن هشتم قمری در آنجا
حكومت داشته ماخوذ بوده و شهر پیشگین در يک منزل اهر اصال وراوی نام داشت  .اين وراوی يا بقول
مجدی ورامی آبادی بزرگی بوده است و مركز اياالت مشگین و همان نقشی را داشته كه امروزه خیاويا
مشگین شهر بعهده دارد  .به صورت دهی مانده در  15كیلومتری شمال غربی خیاو كه امروزه او را مین
ياورامین می خوانند .مشگین شهر در جنوب غربی سرزمین ايران بوده است  .اين سرزمین دارای هفت شهر
به نام مشكین  ،خیاو  ،انار  ،اهر  ،ارجاق  ،تلكفه وكلیبر می باشد  .آثاری از ادوار مختلف تاريخی در اين
شهرستان وجود دارد از ادوار ما قبل تاريخ و اوايل تاريخ  ،قبوری بالنگ افراشت ها در دامنه كوه ( ايالن داغ )
 ،از دورة اشكانیان  ،آثار مختلف سفالی  ،فلزی  ،شیشه ای بطور فراوان در تمام پهنه اين شهرستان پیدا می
شود  .از دوره ساسانیان سنگ نبشته ای در بستر رودخانه خیاو در آثار شهر خیاو  ،صفحه سنگین و روشنی
است از تاريخ اين شهر و اهمیت نظامی آن  ،اين كتیبه بر ملت مكان و زمانش اهمیت دارد چون در
آذربايجان پیدا شده و پیش از آن كتیبه ای ساسانی در آذربايجان پیدا نشده است  .از نظر زمانی چون در
زمان شاپور دوم نوشته شده و در آن زمان تمدن و فرهنگ ساسانی تغییر و تحول يافته است  ،موقعیت و
سابقه تاريخی مشگین شهر را در كتاب خیاو يا مشگین شهر نوشته غالم حسین ساعدی چنین می خوانیم.
خیاو يا مشگین شهر معبود پناهگاهی بوده برای در مانده ها و سوداگران و در قرون اولیه اسالمی برای
مجاهدان و از جان گذشتگانی كه پشت ساواالن سنگر گرفته بودند  .هرگوشه اين سامان نشانه هايی از آن
سوزها را به يادگار نگه داشته  ،حتی قديم تر از آن روزگاران مدنیت ناشناخته و بزرگی دراين حوالی بوده
كــــه همچنان دست نخورده زيرخاك مدفون است  .هرجا را كه بابیل و كلنگ بهم می زنی سندی پیدا می
شود كه اگر چه امروز تنهادالالن و عتیقه چی ها را پر می كند ولی می تواند زوايه های تاريک يک تمدن
كهنه را هم روشن سازد  .خیاو در حاشیه سرزمین افتاده كه روزگاری به اسم ( اران ) مشهور بوده است و
زبان خاصی داشته كه تا قرن چهارم هجـــری با همه آشفتگیها پايداری بوده است  .بعد هر وقت كه زمین را
كنده اند سكه های فراوانی بدست آمده متعلق به چند دوره تاريخی با فاصله زمانـــی كوتاه و دراز و اغلب
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مربوط به زمان اتابكان آذربايجان نخستین سكه ای كه تازيان دراران زده اند سال  91هجری بوده است  .در
همان حول و حوش قبرستانها و نشانه هايی مانده از سالهای اولیه قرون اسالمی.
به عبارت ديگر  :خیاو يا مشگین شهر نیز يک آبادی اسم ورسم داری بوده كه گرچه در بیشتر كتابهای
جغرافیائی اسالمی نامی از آن ذكر نشده ولی دقت و همت حمداهلل مستوفی درسال  471هجری كه خیاو را
قصه ای خوانده حدودش را نشان داده و حتی حقوق ديوانی اش را.
جغرافیای طبیعی
شهرستان مشگین شهر به مركزيت شهر مشگین دومین شهر استان اردبیل بعد از مركز استان می باشد
كه براساس آخرين تقسیمات كشوری دارای سه شهر به نامهای مشگین شهر  ،الهرود و رضی و چهاربخش
بنامهای مركزی  ،ارشق  ،مشگین شرقی  ،مرادلو می باشد اين شهرستان بر روی مختصات جغرافیايی 81
درجه و  77دقیقه عرض شمالی و 74درجه و  71دقیقه طول شرقی از گرينويچ واقع شده است.
ارتفاع متوسط اين شهرستان  1181متر وبلندترين نقطه آن قله سبالن با ارتفاع  7111متر از سطح آبهای
آزاد هست مشگین شهر از طرف شمال با مغـــان ( شهرستان گرمی ) از طرف جنوب به كوه سبالن و
شهرستان سراب ( آ.شرقی ) و از طرف غرب با شهرستانهای اهرو هريس و از مشرق با شهرستان اردبیل و از
طرف شمال شرقی بطول  26كیلومتر با كشور جمهوری آذربايجان هم مرز است.
وجه تسمیه:
سرزمین مشگین شهر دياری بنام باستانی « وراوی » و يا پشكین كه سرانجام به مشگین شهر معروف
گشته است وجه تسمیه آن به محمدابن پشكین گرجی حاكم اين منطقه نسبت داده میشود بنا به نوشته
حمداهلل مستوفی تومان پشكین كه در اين تومان هفت شهر پشكین  ،خیاو  ،انار  ،دوجاق  ،اهر  ،تكلفه و
كلیبر وجود داشت  .به روايتی ديگر نام قديم مشگین « اورامی » و «وراوی » بوده و به احتمال بسیار زياد
محل تولد « سعدالدين وراوينی » دانشمند و مترجم مرزبان نامه در قرن ششم هجری قمری اينجا بوده است
.
وضعیت فرهنگی و اجتماعی
مردم شهرستان مشگین شهر مسلمان و صددرصد شیعی مذهب و عمیقاً به عاليق دينی و مذهبی
پايبندند و ارادت خاصی به خاندان عصمت و طهارت دارند  .مشگین شهر از شهرستانهای روحانی خیزاستان
است و استحكام عمیق بنیانهای اعتقادی اسالمی و اعتقاد عمیق مردم به مكتب مردم حیاتبخش اسالم و
شیعه و حرمت و احترام ويژه علما و روحانیت درمیان مردم موجب شده است تا هويت اصیل فرهنگی مردم
حفظ شده و هنجارهای فرهنگی و اجتماع كننده و مخاطره آمیز بروز ننمايد و ثبات و توازن فرهنگی و
اجتماعی محفوظ بماند  .بافت اجتماعی شهر به علت سكونت اجباری عشاير و مهاجرت روستائیان دارای
بافت مختلط شهری  ،روستائی و عشايری است كه سنتهای فرهنگی و محلی خود را حفظ كرده واستحكام
خانواده  ،سننن و فرهنگ سنتی مردم همچنان پابرجا بوده و نظیر بعضی از شهرهای كشور  ،مدرنیزم و
صنعت درآن تغییرات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را بوجود نیاورده است اين شهرستان در راستای
پیروزی انقالب اسالمی و در جريان هشت سال دفاع مقدس  611شهید در راه آرمان مقدس جمهوری
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اسالمی تقديم انقالب كرده است و همچنان بیش از پیش در راه حفظ نظام مقدس اسالمی مان  ،تداوم راه
نظام و اطالعات ازمعنويات ولی امر مسلمین حضرت آيت اله خامنه ای تالش جدی دارند  .مردم اين
شهرستان دارای استعدادهای فرهنگی وهنری خوبی می باشند میزان باالی تعداد دانشجويان در سراسر
كشور درمقايسه با شهرستانهای استان نشان از رشد فكری و فرهنگی اين شهرستان دارد و درصد بیشتر
دانشجويان دانشگاههای اردبیل را جوانان مشگین شهر تشكیل می دهد و همچنین همه اساتید دانشگاههای
پیام نور و آزاد اسالمی اين شهرستان بومی میباشند.
جغرافیا
مشگین شهر يكی از شهرهای معروف استان اردبیل است در  91كیلومتری مركز استان و در  592كیلومتری
تبريز از راه اردبیل و در  161كیلومتری تبريز از راه اهر واقع است .مشگین شهر در ارتفاع  1711متری از
سطح دريا قرار دارد .كوه بسیار زيبای سبالن با دامنه های بهشتی در فاصله  52كیلومتری از اين شهرستان
( 72كیلومتری از مركز شهر) قرار دارد.

نمايی از شهر مشكین ماخذ نگارنده

اين شهر مساحتی تقريبا برابر با  1281كیلومتر مربع دارد كه طولش  21كیلومتر (امتداد شرقی -غربی) و
عرضش  81كیلومتر است .همسايگان مشگین شهر از شمال شرق و شرق كشور آذربايجان ،از شمال غرب
دشت مغان  ،از جنوب شرق شهرستان اردبیل ،از جنوب غرب شهرستان سراب و از غرب شهرستان های اهر و
تبريز هستند .از مسیرهای دسترسی اين منطقه میتوان به مسیر مشگین شهر -اهر به طول  65كیلومتر و راه
مشگین شهر -اردبیل به طول  12كیلومتر اشاره كرد.
قله سبالن با بلندی  7111متر بلندترين نقطه مشگین شهر است .سبالن از بلندترين كوه های ايران بوده و
اكثرا از برف و يخ پوشیده شده و دارای چشمه های آب گرم و سرد بسیاری است .اين شهرستان به صورت
دشت وسیعی است كه با شیب تند به زمین های پست شمالی محدود میشود .دامنه های شمالی و شمالی
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غربی مشگین شهر ،توده های آتشفشانی سبالن است كه به طور متوسط  5111متر از سطح دريا ارتفاع
داشته و بخش جنوبی مشگین شهر بوده و بلندترين و پرشیب ترين قسمت اين شهرستان را شامل میشود.
بلندی قسمت شمالی و غربی آن بین  111تا  1111متر است .بقیه زمین ها تخت بوده و شیب ماليمی در
راستای شمال و شمال شرقی دارند كه در نهايت به دشت مغان ختم میشوند.
اقلیم شهرستان
مشگین شهر متشكل از چهار اقلیم مديترانهای گرم و خشک ،مديترانه ای معتدل ،استپی سرد و كوهستانی
سرد است .طول ماه های خشک و نیمه خشک و يخبندان آن پنج تا هشت ماه است .متوسط بارش سالیانه در
آن  811میلیمتر است.

كوه سبالن ماخذ نگارنده

اين شهر در گذشته گذرگاه و پناهگاهی برای سوداگران و درماندگان به حساب میآمد .سكه های يافت شده
از منطقه نشان دهنده اين است كه قدمت اين منطقه به زمان اتابكان آذربايجان برمیگردد .اما از يافته های
باستان شناسی از منطقه شهريری و اخیرا از روستای خرم آباد چنین به نظر میرسد كه اين شهرستان به
بیش از  1هزار سال پیش از میالد (دوران عصر آهن) مربوط میشود  .همچنین سنگنبشته منسوب به شاپور
دوم ساسانی ،كه در  121متری غرب كهنه قلعه قرار داشته است ،تاريخ اين شهر را تا دوره ساسانیان( سال
 884میالدی) نشان میدهد.
مردمشناسی
سرشماری سال  1891نشان میدهد كه جمعیت اين شهر در اين سال برابر با  121126نفر است .مردم
مشگین شهر پیرو دين اسالم و مذهب شیعه هستند .همه مردم شهر تقريبا آذربايجانی بوده و به زبان تركی
آذربايجانی صحبت میكنند.
در برخی از مناطق استان اردبیل مانند منطقه مغان و ارسباران و در میان عشاير كوچنشین و میان
روستايیان ،عموما زنان و مردان از لباس های محلی استفاده میكنند .مردان ايل فاقد پوشاك اختصاصی بوده
و كت و شلوار و كاله آنان معروف به كِپی ) (kepiيا كاله ترك داری بوده كه پوشاك مردان شاهسونی را
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تشكیل میدهد .بانوان نیز از روسری موسوم به چارقد گلداری ،پیراهن بلند ،تنبان (نوعی شلیته) ،جلیقه و
كفش های دستدوزی استفاده میكنند.
شرايط اقلیمی شهرستان مشکین شهر:
شهرستان مشگین شهركه دردامنه سبالن واقع شده است میانگین ساالنه حدافل های دمای هوای آن 2.9
درجه سانتی گراد ودرماههای دی  ، - 8.9بهمن  - 7.6ودراسفند  - 5.1درجه سانتی گراد بوده وازبهمن ماه
دارای سیرصعودی پیدا كرده و در تیر ماه به می رسدودوباره شروع به كاهش می كند ودرماههای فروردين ،
ارديبهشت،خرداد دمای حداقل به ترتیب  15.9 ،11.5،2.7درجه ودرماههای فصل تابستان به ترتیب 12.4
 11.6،16.1،درجه می باشد وباآغاز فصل پايیز وسردشدن هوامقدارآن درماههای مهر ،آبان و آذر به ترتیب
 - 1.1 ،5.9 ،1.5درجه سانتی گراد می رسد.
میانگین حداكثردمای ماهانه دراين شهرستان به ترتیب  5.9و  56.7كمترين وبیشترين مقدار می
باشدوحداكثردما در ماههای فصل بهار به ترتیب  7.4 ، 5.1 ، 5.9وماههای فصل بهار به ترتیب 51.5 ، 17.7
 58.2 ،درجه وتیر ،مرداد ،شهريور به ترتیب  55.1 ، 56.7 ،52.2درجه می باشد وباآغاز فصل پايیز وشروع
سرما  ،دما به ترتیب ماههای آن به  6.8 ،11.1 ، 16.1درجه افت می كندبطوريكه میانگین ساالنه حداكثر
دما در اين شهر 17.4درجه سلسیوس است ،
میانگین دمای ما هانه دربهمن كمترين ودرمرداد بیشترين مقدارراداشته اند ومیانگین ماهاته دما دردی - 1.2
 ،دربهمن  - 1.9و اسفند  1.1ودرفروردين  ، 9.9درارديبهشت  ،12.5ودرخرداد  11.8درجه می باشد
وماههای فصل تابستان به ترتیب  16.1 ،51.5 ، 51.6درجه بوده است بارسیدن فصل پايیز وسردشدن هوا،
میانگین دماكاهش يافته ودرماه مهر ،15.2آبان ماه  6.1وآذر  5.4درجه رسیده است بطوريكه میانگین ساالنه
دما  11.8درجه سلسیوس می باشد  .همچنین حداقل مطلق حداكثر مطلق ثبت شده به ترتیب - 16.1
دربهمن ماه و 86.5درجه درمرداد ماه می باشد باتوجه به موقعیت خاص جغرافیائی وطبیعی مشگین شهر
آب وهوای اين شهر درتابستان معتدل ودربهارسردمی باشد براساس طبقه بندی اقلیمی دمارتن اصالح شده
اقلیم اين منطقه دارای اقلیم نیمه خشک سرداست  .میانگین دمای هوای مشگین شهر درفصول سال به
ترتیب دربهار، 17.7تابستان  19.2ودرپايیز  4.8ودرزمستان  - 1.1درجه سانتی گراد می باشد.میانگین
روزهای يخبندان درمشگین شهر  111روز كه بیشترين روزهای آنها به ماههای آذر لغايت اسفند تعلق دارد.
مطالعه میانگین حداقلهای رطوبت نسبی اين شهرستان نشان می دهد كه بیشترين مقدار اين پارامتر به
میزان  71تا  29درصد به ماههای سرد وازآذرلغايت اسفند مربوط می شود ودربقیه ماههای سال میانگین
حداقلهای رطوبت نسبی از  71تا  74درصد متغیر می باشد میانگین ساالنه ومیانگین حداكثرها وحداقلهای
رطوبت نسبی مشگین شهر به ترتیب  71 ، 44 ، 68درصدمی باشد.
براساس آمارواطالعات میانگین مجموع ساالنه بارندگی مشگین شهر 861.5میلیمتراست .اين مقدار در
ماههای فصل زمستان به ترتیب  61.2 ، 81.7 ، 87.8میلیمتر ودرفصل بهار مقداربارندگی درماههای
فروردين  ،ارديبهشت وخرداد به ترتیب  ، 57.4 ، 71.4 ، 29.8میلیمتر می باشد ودرفصل تابستان درماههای
تیر  ،مرداد ،شهريوربه ترتیب  7.4 ، 1.8 ، 11.7میلیمتر ودرماههای مهر،آبان وآذر به ترتیب ، 11.2 ، 11.5
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 54.8میلیمتر می رسد بیشترين بارندگی اتفاق افتاده طی يک شبانه روز  76.1میلیمتر می باشد كه درماه
فروردين اتفاق افتاده است وتوزيع فصلی بارندگی نشان می دهد كه بیشترين مقداربارندگی دربهار با 187.6
میلیمتر ،كه حدود 81.8درصد بارندگی ساالنه دراين فصل اتفاق می افتد.
براساس آمار اطالعات ارائه شده سمت وسرعت باد غالب اين شهر درطول سال جنوبغربی ومیانگین سرعت
بادغالب سالیانه  6.1متربرثانیه ودرصد بادغالب سالیانه  11.1درصد وبدون باد ساالنه  47.8درصد می باشد
.شديدترين باد وزيده شده طی دوره آماری بلندمدت آن ازسمت جهت جنوبی با سرعت  85.1متربرثانیه
درسال  5117بوقوع پیوسته است.
تعداد روزهای باپوشش ابری ساالنه اردبیل تقريباُ  16روزمی باشد كه بیشترين وكمترين تعداد روزهای همراه
باپوشش ابر به ترتیب به ماههای اسفند وخرداد تعلق دارد.كمترين تعدادساعات آفتابی به ماههای سرد سال
كه تعداد روزهای ابرناكی بیشتری دارد ،تعلق دارد كمترين ساعات آفتابی مشگین شهر به آذر ماه 178.9
ساعت وبیشترين تعداد ساعات آفتابی در مردادماه با  541.1ساعت میبا شد .متوسط تعداد روزهای طوفان
رعدوبرق  6روز می باشد.
چشم اندازآينده:
آگاهی ازتعداد روزهای يخبندان و شرايط دمائی شهرهای استان برای مسافرت وگردشگران مفید می باشد
درماههای سردسال ارتفاعات پربرف برای ورزشكاران وگردشگران تفريحات زمستانه از جذابیت های خاصی
برخوردار است كه باتوجه به ويژگیهای خاص جغرافیائی ومبنای محاسبات انجام شده برروی درجه حرارت
موثر ،كه اثرتوامان حرارت ورطوبت رادرتنش های حرارتی انسان نشان می دهد.
مناسب ترين شرايط اين منطقه  ،نوسان حرارتی  11تا 57درجه سلسیوس ونوسان رطوبتی  81تا 41درصد
میباشد  ،و موارد زير توصیه شده است .-میانگین حداقل دما طی ماههای آذر لغايت اسفند اكثر شهرها زير
صفرمی باشد.

نتیجه گیری
مطالعه وبررسی رژيم دمائی مشگین شهر نشان می دهد كه ماههای سال ازتنش های محدود كننده حرارتی
بدوربوده وبرای انجام فعالیتهای مختلف نظیر كشاورزی ،دامداری ،صنعتی،عمرانی وگردشگری واقتصادی
مناسب می باشد ولی درپاره ای ازماههای فصول سرد سال ازلحاظ دما وسرما دارای محدويت می باشد.
فصول بهار وتابستان برای اجرای هرنوع فعالیتی مناسب و زمستان آن برای عالقمندان به تفريحات
وورزشهای زمستانی جالب می باشد .از جمله تحوالتی كه در دهه های اخیر در صنعت توريسم به وجود آمده
تنوع فصلی آن است توريسم زمستانی يكی از شكلهای فصلی جهانگردی است كه در گذشته طبقات ممتاز
اجتماعی می توانستند از آن استفاده نمايد ولی امروزه به علت رونق جهانگردی و وجود تسهیالت ارزان
قیمت و عمومی شدن جريانهای توريستی مورد توجه ديگر اقشار مردمی نیز واقع شده است .دراستان اردبیل
با توجه به قابلیت هائی كه دارد می توان بهره مند شده و مسافران زمستانی زيادی را جذب نمود.
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