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گی های اقلیمی منطقه غرب یژکاربرد روش های آماری چند متغیره در بررسی و

 ایران)کرمانشاه، کردستان، همدان، ایالم، لرستان(
 

 سید حسین میرموسوی1، شهاب شفیعی2

 

دهیچک  

قلیمی اگی های یژاخت وز راه های شنپهنه بندی اقلیمی و شناخت مهمترین عوامل و عناصر تاثیرگذار بر هر ناحیه، یکی ا

وین نروش های  می بانواحی است. در این مطالعه، به منظور شناخت صحیح و جامع از اقلیم منطقه غرب، پهنه بندی اقلی

ایستگاه هواشناسی  25ز امتغیر اقلیمی  18آماری مانند تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای انجام شد. برای این منظور،تعداد 

ا روش ز بررسی باصل اان منطقه غرب کشور)کرمانشاه، کردستان، همدان، ایالم، لرستان( انتخاب گردید. نتایج حپنج است

به ترتیب اهمیت عبارتند از  عامل است که این عوامل 6تحلیل عاملی بر روی اقلیم منطقه نشان داد که اقلیم استان متاثر از 

ناحیه اقلیمی  5جود وعامل مذکور  6اکی و توفانی. تحلیل خوشه ای روی عوامل دمایی، بارشی، رطوبت جوی، غباری، ابرن

درصد رفتار اقلیمی  54به  را در غرب را نشان داد.هم چنیننتایج حاصل نشان داد که عوامل بارشی و دمایی به تنهایی نزدیک

 را در استان تبیین می نمایند.

 

 ایی، منطقه غرب ایران.پهنه بندی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه  :یدیکل واژگان

 

                                                 
 hossein.mousavi047@gmail.com  عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان       -1

 انشجوی کارشناسی ارشد اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه زنجاند -2
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 مقدمه

ر هر ار بتقسیم بندی های آب و هوایی و شناخت مهم ترین عوامل و عناصر تاثیرگذ

رکب از یه مناحیه یکی از راههای شناخت شناسنامه ی اقلیمی است. آب و هوای هر ناح

 وثرترینمن و کلیه ی عوامل و عناصر در نظر گرفته می شود. آب و هوا یکی از مهم تری

ی، ت. بشر امروز جهت توسعه ی مراکز شهری و صنعتعوامل در زندگی انسان اس

 ی است.قلیماافزایش منابع غذایی، نیازمند افزایش اطالعات خود در زمینه ی متفاوت 

را  ی انساناورزفقدان اطالع از خرده اقلیم های نواحی، برنامه ریزی های اقتصادی و کش

ن ر آدط وضعیت هوا با شکست مواجه می سازد. به طور کلی اقلیم یک منطقه، متوس

ری سمنطقه است و دسترسی به متوسط وضعیت هوا در یک مکان خاص، نیازمند یک 

احیه بندی (. ن102: 1387آمار و اطالعات درازمدت هواشناسی است )سلیقه و همکاران

عات ین مطالایجه و پهنه بندی پدیده ها بر حسب مکان در جغرافیا سابقه طوالنی دارد، نت

روز ه امغرافیایی و بوجود آمدن جغرافیای ناحیه ای است، بطوری کتفکیک نواحی ج

خصوص بندی بناحیه بندی جزو وظایف اصلی جغرافیا به شمار می آید. لزوم این ناحیه 

طالعه (. بر این اساس هدف م135: 1379در آب و هواشناسی مشخص است )علیجانی، 

 یالم بهان و ، کردستان، لرستاحاضر تعین نواحی اقلیمی استان های: کرمانشاه، همدان

 نمایندگی از غرب کشور با بهره گیری از روش های نوین آماری است.

رفتن ار گبه طور کلی یک سیستم طبقه بندی اقلیمی، مجموعه قواعدی است که با بک

از  ارندآنها می توان مناطقی را که از نقطه نظرهای معین، ویژگی های مشترکی د

 واحی با خصوصیات مشترک را در یک طبقه قرار داردیکدیگر مجزا نمود و ن

 (.59: 1373)کوچکی، 

در دو سده گذشته تعیین نواحی اقلیمی عمدتا مرهون چند دانشمند آلمانی بوده 

الکساندر فن همبلت نقشه ی میانگین دمای ساالنه ی جهان را  1817است. در سال 

نقشه ی  1884ح کرد و در سال این نقشه را اصال "1846 – 1940 " 1ترسیم کرد. کوپن

                                                 
 1. koopen 
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دامنه ی دمای فصلی جهان را ترسیم نمود که سرانجام پیدایش روش طبقه بندی وی را 

(. مبنای اساسی تقسیم بندی کوپن مقدار متوسط 173: 1382به دنبال داشت )مسعودیان، 

در دما و باران ساالنه است، به این معنی که وضع ماهانه و متوسط ساالنه این دو عامل 

 (. 41:1382نظر گرفته می شود )گنجی، 

 دریجتاز این پس روش های کمی جای روش های سنتی طبقه بندی را گرفتند و به 

 یین شدهش تعروش های ایستای سنتی که در آنها معیارها و آستانه ی طبقه بندی از پی

ند ادمی د)گمارشی( و محصول آنها نقشه چاپی بود جای خود را به روش های پویای ک

سب حلیم بر ا اقکه در آنها معیار و آستانه ها را شرایط مساله تعیین می کرد، یا اساس

ر بقلیمی، حی اسامانه های همدید پدید آورنده ی آن طبقه بندی می شد، یا شناسایی نوا

طالعات م(.در این زمینه 175: 1382اساس تحلیل های چند متغیره بود )مسعودیان، 

 ند از:بارتجهان انجام شده است که بخشی از این مطالعات ع متعددی در سطح ایران و

ایستگاه  109متغیر اقلیمی و  17( اقالیم غرب آفریقا را با استفاده از 1987) 1آنیادیک

(  نیز 1989) 2پهنه بندی نمود. وایت و پری 1971 -1931هواشناسی در دوره آماری 

اس داده های آگروکلیمایی انجام دادند. ناحیه بندی اقلیم نواحی انگلستان و ولز را بر اس

روش مورد استفاده ی ایشان تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای و تجزیه تابع 

( تجانس شدید محلی بین نواحی حاشیه ی هیمالیا و 1996) 3تشخیص بوده است. سینگ

نس توسط جلگه ی گنگ را مورد بررسی قرار داد و ناحیه بندی با استفاده ار این تجا

( به بررسی تغییرپذیری الگوی توزیع بارش در منطقه 2001) 4وی انجام گرفت.راموس

( الگوهای روزانه دما و 2008) 5مدیترانه با روش های خوشه بندی پرداخته است. فیلیپ

فشار را در سطح اروپا مورد مطالعه قرار داده و بر اساس روش خوشه بندی این الگوها 

 طبقه بندی کرده است.را به صورت ماهانه 

                                                 
1 . Anyadik. 

2 . White and Perry. 

3. Singh 

4. Ramos 

5.Philip 
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در ایران نیز مطالعات اقلیمی بیشتر بر اساس روش های سنتی مانند کوپن و تورنث 

وایت صورت گرفته، استفاده از روش های چند متغیره در مطالعات اقلیمی اخیرا 

گسترش پیدا کرده است. در حالت کلی اقالیم کشور ما بر اساس طبقه بندی کوپن 

ک و نیمه خشک تقسیم می شود )ناظم السادات و عمدتا به دو اقلیم خش

( با بررسی بیست و هفت عنصر اقلیمی در 1382(.مسعودیان )47: 1،2000کوردری

مقیاس ساالنه نشان داد که اقلیم ایران ساخته شش عامل، و دارای پانزده ناحیه اقلیمی 

ای چند متغیره ( پهنه بندی اقلیمی ایران را با روش ه1382است. دین پژوه و همکاران )

( در مطالعه ای تحت 1383جهت مطالعات کشاورزی انجام دادند. ترابی وجهانبخش )

به معرفی و کاربرد روش  "تعیین متغیرهای زمینه ای در طبقه بندی اقلیمی ایران"عنوان 

تحلیل عاملی و تجزیه ی مولفه های اصلی در تحلیل مطالعات جغرافیایی و اقلیم شناسی 

-1993ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ) 41ای این منظور داده های ماهانه ی پرداختند. بر

( مورد استفاده قرار گرفت و روش تحلیل عاملی و تجزیه مولفه های اصلی که از 1995

کاربردی ترین روش های چند متغیره آماری می باشند، برای تجزیه و تحلیل داده ها 

ی ایران شد. نتایج نشان داد که مهمترین انتخاب شد. سپس اقدام به طبقه بندی اقلیم

مولفه های اقلیمی در مرزبندی نواحی ایران، در درجه ی نخست نم نسبی و سپس 

دماهای حداقل و حداکثر به عنوان دومین مولفه ارزیابی شدند. مسعودیان و عطایی 

ی با نقشه هم بارش ماهانه نیم قرن اخیر ایران پنج ناحیه بارش 588( با پردازش 1384)

فصول تقریبا متمایز از یکدیگر در ایران شناسایی نمودند. این محققین پیشنهاد نمودند 

که فصل بندی بارشی به دلیل نزدیک بودن واقعیت می تواند جایگزین فصول تقویمی 

 بارش گردد.

( با تکنیک های آماری تحلیل عاملی و تحلیل 1385گرامی مطلق و شبانکاری )

نجام داده و نتیجه گرفتند که استان بوشهر دارای چهار عامل خوشه ای پهنه بندی ا

( پهنه بندی اقلیمی استان 1387سازنده و شش ناحیه اقلیمی است. سلیقه و همکاران )

                                                 
1. Cordery 
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سیستان بلوچستان را با استفاده از تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و روابط مکانی انجام 

 ل و دارای پنج ناحیه اقلیمی است.عام 5داده و نشان دادند که اقلیم استان ساخته 

 تباط بار اردبر اساس اهمیت شناخت نواحی اقلیمی، این پژوهش با هجده متغیر اقلیمی 

یی ه شناسابای  دما، رطوبت، بارش و باد از طریق میانیابی، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه

 ست. امولفه های سازنده و ناحیه بندی اقلیمی پنج استان غربی کشور پرداخته 

 
 داده و روش ها

ندی ببقه با استفاده از روش های نوین آماری و سیستم های اطالعات جغرافیایی ط

زارهای نرم اف ه ازاقلیمی برای استان های غربی انجام گرفته است. بر این اساس با استفاد

ArcGis ،Spss ،Excle ر است. د اقدام به طبقه بندی عناصر اقلیمی در سطح منطقه شده

تغیر م 18ر، د نظمطالعه پس از تهیه داده های ایستگاه های سینوپتیک استان های مور این

شه املی و خوایستگاه هواشناسی انتخاب و به وسیله ی روش های تحلیل ع 25اقلیمی از 

ه قدام شداآن  گی های اقلیمی منطقه و در نهایت یه ناحیه بندی بندییژبندی به بررسیو

 (.1است )جدول 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه غرب کشور به تفکیک استان :1شکل 
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 : مشخصات ایستگاه های مورد مطالعه1جدول 

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی نام ایستگاه ردیف
 47    09 34   21 کرمانشاه 1
 46    28 34   07 اسالم ابادغرب 2
 45    52 34   27 سرپل ذهاب 3
 47    59 34   30 کنگاور 4
 46    39 34   43 روانسر 5
    47   00 35 20 سنندج 6
 47  48 35 10 قروه 7
 47  37 35 53 بیجار 8
 45  54 36  00  بانه 9

 46  16 36 15 سقز 10
 46  12 35 31 مریوان 11
 46  55 36 04 زرینه اوباتو 12
 46 26 33 38 ایالم 13
 47 16 32 41 دهلران 14
 46 19 33  50 ایوان غرب 15
 48 32 34  52 همدان 16

 48 43 35  12 نوژه 17
 48 25 34  09 نهاوند 18
 48 51 34  15 مالیر 19
 48 17 33  26 خرم آباد 20
 49 42 33  24 الیگودرز 21
 49 25 33  27 ازنا 22
 48  00 34  03 نورآباد 23
 48 45 33  55 بروجرد 24
 47 43 33  09 پلدختر 25

 

 
 لیل عاملیروش تح

تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه 

( تحلیل عاملی منجر به شناسایی گروهی از 7: 1380های پیچیده ی داده هاست )کالین، 
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مکانی هستند می گردد. به  –مدهای تجربی که هر یک نماینده ی یک الگوی زمانی 

کاهش حجم داده ها و تبدیل متغیرهای اولیه به چند عالوه این روش راهی است برای 

عامل محدود که بتواند بیشترین پراش متغیرهای اولیه را توضیح دهد )غیور و منتظری، 

(. امتیاز این روش در این است که ضمن اینکه تعداد متغیرها را کاهش می 21: 1383

را حفظ می کند  دهد، مقدار اولیه واریانس )تنوع یا پراش( موجود در داده ها

(. در این روش با توجه به همبستگی درونی 57: 1389)امیراحمدی و عباس نیا، 

متغیرهای اقلیمی با بکارگیری عناصر همبسته، با یکدیگر ترکیب می شوند و متغیرهای 

جدیدی به نام عامل یا مولفه ی اصلی بدست می آید که هرچند تعداد آنها نسبت به 

است اما بخش بزرگی از اطالعات موجود در متغیرهای اولیه را متغیرهای اولیه کمتر 

منتقل می کنند. در این روش متغیری به عنوان عامل تعیین می شود که درصد باالیی از 

 واریانس کل داده ها را تبیین کند. 

 
 تحلیل خوشه ای

 موعهتحلیل خوشه ای روشی است آماری برای تقسیم یک مجموعه داده به زیر مج

رند و بگی ا خوشه های همگن که دارای ویژگی های مشابه باشند در یک خوشه، جاها ی

(. 18: 1383ی، داده های ناهمانند در خوشه های جداگانه قرار می گیرند )غیور و منتظر

ی  اصلهبه عبارتی در روش فاصله ای یا خوشه بندی، گروهبندی مشاهدات براساس ف

د ری دارنکمت ات یا اجزایی که از همدیگر فاصلهبین آنها انجام می گیرد، یعنی مشاهد

انس جزو یک گروه قرار می گیرند. هدف اصلی خوشه بندی کاهش تنوع و یا واری

 (.18: 1385درون گروهی و افزایش واریانس بین گروهی است )علیجانی، 

 
 یافته های تحقیق

 18داد که تحلیل عاملی با روش مولفه های مبنا و دوران مهپراش)واریمکس( نشان 

 6عنصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه را، با توجه به همبستگی درونی آنها، می توان در 

درصد واریانس داده ها را  90عامل اقلیمی حدود  6عامل خالصه کرد. مجموع این 
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تبیین می کنند. بنابراین این عامل ها نقش اصلی و مهمی را در شکل گیری اقلیم منطقه 

بعد از شناسایی عامل های اصلی نقشه های تحلیل مکانی عامل ها  غرب بازی می کنند.

رسم گردید تا درجه ی حاکمیت هر عامل در هر قسمت مشخص شود. برسی نتایج نیز 

مشخص نمود که در قلمرو هر ایستگاه، کدام عامل یا عامل ها بیشترین تسلط را در آن 

 (. 2ناحیه دارند)جدول 
 بر روی ایستگاه ها : مقادیر نمرات عاملی 2جدول 

 6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  نام ایستگاه ردیف
 37/0 4/1 53/0 -11/0 05/0 42/0 کرمانشاه 1
 31/0 -08/0 -74/0 7/1 21/0 2/0 اسالم آبادغرب 2
 4/1 -75/0 1 -68/0 -33/0 2/1 سرپل ذهاب 3
 37/0 -22/0 -09/0 8/1 -27/0 -14/0 کنگاور 4
 -81/0 58/0 -77/0 75/0 23/0 -11/0 انسررو 5
 -88/0 4/1 -01/0 01/0 1/0 -08/0 سنندج 6
 26/0 -34/0 25/0 -58/0 -86/0 -95/0 قروه 7
 -63/0 14/0 22/0 -18/0 -58/0 -82/0 بیجار 8
 2/0 7/1 8/0 -9/1 9/1 -33/0 بانه 9

 -08/0 1 -19/0 3/1 34/0 -42/0 سقز 10
 47/0 -3/2 2/1 81/0 2/3 -07/0 مریوان 11
 27/0 -38/0 -06/0 -04/0 -53/0 -1/2 زرینه اوباتو 12
 3/1 47/0 -53/0 -1 1/1 76/0 ایالم 13
 -68/0 7/0 6/1 -58/0 -3/1 6/2 دهلران 14
 -9/2 -68/0 -89/0 -66/0 87/0 41/0 ایوان غرب 15
 01/0 -43/0 1/1 2/1 -1 -63/0 همدان 16

 -73/0 1/1 6/2 -02/0 -7/0 -62/0 نوژه 17
 8/1 29/0 -4/1 -02/0 -51/0 21/0 نهاوند 18
 2/1 -40/0 -65/0 -44/0 -89/0 -32/0 مالیر 19
 -57/0 3/1 -99/0 6/1 48/0 3/1 خرم آباد 20
 -3/1 -1/1 -1 -2/1 -50/0 -99/0 الیگودرز 21
 -05/0 -4/1 -06/0 39/0 -24/0 -39/0 ازنا 22
 46/0 4/0 -62/0 -97/0 -06/0 -66/0 نورآباد 23
 26/0 -51/0 -89/0 -87/0 -1/0 -26/0 بروجرد 24
 -17/0 62/0 -1 -4/0 -74/0 7/1 پلدختر 25

 عامل اول : دما

درصد واریانس کل داده ها را تبیین می کند. بنابراین  31این عامل به تنهایی حدود 

مگذاری عامل ها، بر مهم ترین عامل موثر در اقلیم ناحیه است. با توجه به این که نا
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اساس بزرگترین مقادیر مثبت انجام می شود و بارهای عاملی متغیرها نیز نشان دهنده ی 

متغیرهای: متوسط دمای ساالنه، متوسط حداقل دما، متوسط حداکثر دما و متوسط نقطه 

شبنم هستند. لذا بیشترین وزن را روی این عامل نشان می دهند، بنابراین نام عامل دمایی 

کیلومتر و  2به خود گرفته است. این عامل با متغیرهای ابرناکی، دید افقی کمتر از

روزهای برفی رابطه معکوسی دارد، به همین خاطر بیشترین مقادیر منفی را کسب نموده 

(.قلمرو حاکمیت عامل دما بیشتر در جنوب منطقه، یعنی ناحیه گرم و 3اند )جدول 

، پلدختر و سرپل ذهاب است و هر چه به سمت خشک، محدوده ایستگاه های دهلران

 (.2شمال حرکت می کنیم از میزان حاکمیت این عامل کاسته می شود )شکل 

 
 : تحلیل مکانی عامل اول )دما(2شکل 

 

 عامل دوم : بارش

درصد واریانس کل داده ها را تبیین می کند ، عامل بارشی  23این عامل که حدود 

یمی با ابرناکی و متوسط حداکثر رطوبت نشان می دهد. خوانده شده و رابطه ی مستق

عامل بارشی رابطه ی معکوس با متغیرهای میانگین ساالنه دما، میانگین حداقل دما و 
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(. محدوده ی حاکمیت این عامل در محدوده غربی و 3روزهای غباری دارد )جدول 

لی که کمترین آن شمال غربی منطقه خصوصا ایستگاه های  مریوان و بانه است در حا

 (.3در نیمه جنوبی و شمال شرقی منطقه است )شکل 

 
 : تحلیل مکانیعامل دوم )بارش(3شکل 

 عامل سوم: رطوبت جو 

ا عامل یدرصد واریانس کل را تبیین می کند. برای عامل سوم  12این عامل حدود 

ین شتریبرطوبتی متغیرهای متوسط حداقل رطوبت نسبی و متوسط حداکثر رطوبت نسبی 

یلی متر، دید افقی م 1نقش را داشته اند. این عامل با متغیرهای اقلیمی چون بارش بیش از 

طه ابی رابآفت و نقطه شبنم رابطه مستقیمی دارد و با متوسط سرعت ساالنه باد و ساعات

یستگاه (.قلمرو بیشینه حاکمیت عامل رطوبتی ، در ا3معکوس نشان می دهد )جدول 

ن در لط آم آباد، خرم آباد و سقز قرار دارد و کمترین درجه تسهای کنگاور، اسال

 (.4محدوده ایستگاه های نورآباد و بروجرد است )شکل
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 : تحلیل مکانی عامل سوم )رطوبت جو(4شکل 

 عامل چهارم: غبار

د که تعدا درصد واریانس کل را تبیین می کند. با توجه به این 10این عامل حدود 

شان عکوسی نی م با دما رابطه ی مستقیم و با روزهای بارانی رابطه روزهای غباری ایران

ست امی دهد، می توان نتیجه گرفت که پدیده غبار خاص مناطق گرم و کم بارش 

های توفانی و (. بنابراین عامل فوق با متغیرهای روز46: 1386)مسعودیان و کاویانی، 

کیلومتر،  2یزان دید کمتر از غباری، متوسط سرعت باد، آسمان ابری و روزهای با م

قل ی و حدافتابرابطه ی مثبت و مستقیم داشته ولی با متغیرهای اقلیمی بارشی، ساعات آ

دوده (. قلمرو حاکمیت این عامل در مح3رطوبت نسبی رابطه معکوس دارد )جدول 

 رد،یادی داگی زایستگاه های نوژه و دهلران  و کمترین آن در خرم آباد و سقز که بارند

 (.5می باشد )شکل 
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 : تحلیل مکانی عامل چهارم )غبار(5شکل 

 عامل پنجم : ابرناکی

متغیرهای  درصد واریانس کل را تشکیل می دهد. این عامل با 8عامل ابرناکی حدود 

ی، وبت نسبل رطمیانگین دمای نقطه شبنم، میانگین تعداد روزهای توفانی، میانگین حداق

ه کی رابطبرنااتعداد روزهای برفی و متوسط تعداد روزهای  میانگین سرعت باد، میانگین

 د )جدولدار مثبت نشان می دهد ولی با متغیرهای دما و ساعات آفتابی رابطه ی معکوس

. در باشد (. قلمرو اصلی حاکمیت این عامل در محدوده ی شمالی تا مرکز منطقه می3

 (.6کل د )شل را نشان می دهحالی که بقیه منطقه درجه ی پایینی از حاکمیت این عام
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 : تحلیل مکانی عامل پنجم )ابرناکی(6شکل 

 توفانی:روزهای عامل ششم 

ر بین ددرصد واریانس کل را تشکیل می دهد و  6عامل روزهای توفانی فقط حدود 

بت کثر رطوحدا تمام عامل ها کمترین اهمیت را داراست. این عامل با متغیرهای میانگین

شان می یم نعداد روزهای ابرناکی و متوسط روزهای برفی رابطه مستقنسبی، میانگین ت

دما رابطه  وکیلومتر، میانگین سرعت باد  2دهد ولی با متغیرهای دید افقی کمتر از 

هاوند و (. بیشترین درجه ی حاکمیت آن در محدوده ایستگاه ن3معکوس دارد )جدول 

ن و دوده ی ایستگاه دهلراسرپل ذهاب است و کمترین درجه ی حاکمیت آن در مح

 (.7پلدختر به چشم می خورد )شکل 
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 : تحلیل مکانی عامل ششم )توفانی(7شکل 

 : بارهای عاملی روی عناصر اقلیمی3جدول 
 عناصر اقلیمی 1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل  6عامل 

 میانگین دمای ساالنه 94/0 -07/0 -22/0 24/0 -15/0 -07/0

 میانگین حداقل دما 81/0 25/0 -26/0 06/0 -35/0 -04/0

 میانگین حداکثر دما 96/0 -1/0 -01/0 02/0 -11/0 -03/0

 نقطه شبنم ساالنه 87/0 01/0 25/0 19/0 -05/0 -03/0

 میانگین حداقل رطوبت نسبی -14/0 06/0 77/0 -13/0 19/0 -03/0

 میانگین حداکثر رطوبت نسبی -47/0 1/0 67/0 37/0 04/0 27/0

 میانگین بارش ساالنه 0 97/0 0 -03/0 13/0 -09/0

 میلی متر 10بارش بیش از  05/0 98/0 0 -07/0 -02/0 -08/0

 میلی متر 5بارش بیش از  -2/0 97/0 06/0 0 3/0 -04/0

 میلی متر 1بارش بیش از  -49/0 72/0 26/0 12/0 3/0 06/0

 روزهای توفانی 12/0 64/0 -21/0 14/0 16/0 59/0

 کیلومتر 2از  کمتر دید افقی -6/0 04/0 15/0 66/0 01/0 18/0

 روزهای غباری 35/0 -19/0 -19/0 86/0 11/0 -05/0

 میانگین سرعت باد -36/0 07/0 -76/0 07/0 19/0 -21/0

 روزهای ابرناکی -34/0 05/0 0 17/0 88/0 13/0

 ساعات آفتابی 22/0 -22/0 -24/0 -64/0 53/0 1/0

 فشار سطح ایستگاه -28/0 -17/0 28/0 -05/0 06/0 07/0

 روزهای برفی -88/0 15/0 -02/0 21/0 12/0 13/0
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 بررسی نواحی اقلیمی منطقه غربی کشور

عه د مطالمور با استفاده از خوشه بندی بر مبنای روش وارد، ایستگاه های استان های

قلیمی اه ی پنج ناحیمنطقه غرب بر اساس نمرات عاملی گروه بندی شدند. بر این اساس 

 (.8و  9متمایز حاصل شد)شکل  

 
 

 : نمودار درختی نواحی اقلیمی منطقه غرب کشور8شکل

یه نج ناحپنها آبا توجه به دندوگرام حاصله و محل قطع کالسترها با توجه به فاصله ی 

 آب و هوایی در منطقه غرب کشوربه شرح ذیل تشخیص داده شد: 

 یستگاه های سرپل ذهاب، دهلران، پلدخترل،شامل اگرم و خشک معتد -1

 ،بیجار، قروه ،شامل ایستگاه های ایالم، مالیر، ایوانغرب، نهاوند، قروه،سرد و معتدل -2

 همدان، ازنا، لیگودرز، نورآباد لرستان، زرین آباد اوباتو
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اور، رطوب،شامل ایستگاه های خرم آباد، سقز، اسالم آبادغرب، کنگمسرد و نیمه  -3

 روانسر

 رد و مرطوب، شامل ایستگاه های کرمانشاه، سنندج، بانه، نوژهس -4

 رد و خیلی مرطوب، شامل ایستگاه مریوانس -5

 
 : نواحی اقلیمی منطقه غرب کشور9شکل 

هد. دان می ا نشمیانگین نمرات عاملی در هر ناحیه اثرات عوامل سازنده اقلیم استان ر

لبه ت و غمثبت که نشان دهنده درجه اهمیبنابراین می توان بر اساس مقادیر بزرگ 

یان سعودعوامل در ناحیه است، بیشترین تاثیر هر عامل را در ناحیه مشخص نمود)م

1382 :175.) 

در قلمرو خشک و گرم معتدل عامل های دمایی و توفانی دارای بیشترین تاثیر است. 

ر در مرداد ماه این منطقه خشک ترین نقطه ناحیه است که دارای توفان های گردوغبا

است که این گردوغبار، از بیابان های عربستان وارد جنوب غرب ناحیه می شود. در 

قلمرو سرد و معتدل عامل توفانی بیشترین اثر را دارد که تحت تاثیر جریان های هوای 
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تند و شدیدی است که از عربستان وارد منطقه می شود که اگر همراه با رطوبت باشد 

و برق را در اردیبهشت شامل می شود اما اگر این جریان ها مرطوب توفان های رعد 

نباشند در مرداد ماه باعث توفان های گردوغبار در منطقه می شوند. در قلمرو سرد و 

نیمه مرطوب عوامل رطوبتی و ابرناکی بیشترین تاثیر را دارد. در قلمرو سرد و مرطوب 

ر را دارد و نهایتا عامل های بارشی، رطوبتی عوامل ابرناکی، غباری و بارشی بیشترین تاثی

و غباری قلمرو سرد و خیلی مرطوب را شکل داده اند که در ایستگاه مریوان تحت تاثیر 

 (.4توده آبی دریاچه زریبار چنین اقلیمی شکل گرفته است )جدول 
 

 : میانگین نمرات عاملی در نواحی اقلیمی منطقه4جدول 

عامل  نواحی

 دمایی

عامل 

 یبارش

عامل 

 رطوبتی

عامل 

 غباری

عامل 

 ابرناکی

عامل 

 توفانی

گرم و خشک 

 معتدل

8/1 79/0- 55/0- 53/0 19/0 8/1 

 05/0 -32/0 -37/0 -36/0 -27/0 -47/0 سرد و  معتدل

سرد و  نیمه 

 مرطوب 

16/0 19/0 4/1 55/0- 51/0 51/0- 

 -26/0 4/1 98/0 -5/0 33/0 -15/0 سرد و مرطوب

سرد و خیلی 

 وبمرط

07/0- 2/3 81/0 2/1 3/2- 47/0 

 
 نتیجه گیری:

منطقه غرب علی رغم این که در سیستم های بزرگ اقلیمی به طور یکپارچه تحت 

تاثیر شرایط سینوپتیکی واحد قرار می گیرد، اما گوناگونی عوامل محلی اقلیمی 

اقلیم مخصوصا تنوع توپوگرافی در پهنه ی گسترده ی منطقه، باعث شده است تا خرده 

ها و نواحی اقلیمی متفاوتی شکل گیرد. بدین منظور با استفاده از روش هاینوین آماری 

مانند: تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای، که نتایج قابل اطمینان تری نسبت به روش های 
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سنتی دارند، پراکندگی عناصر اقلیمی در پهنه منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از 

عنصر اقلیمی، شش عامل که بیشترین نقش را در اقلیم  18لی بر روی بررسی تحلیل عام

منطقه غرب  داشتند، شناسایی شده و نقشه های مربوط به آنها رسم و بررسی گردید. 

این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: دمایی، بارشی، رطوبتی، غباری، ابرناکی و 

عامل دمایی و عامل بارشی به ترتیب با توفانی.در بین کلیه ی عوامل اقلیمی مورد نظر، 

درصد واریانس کل داده ها، مهم ترین نقش را در تعیین تنوع اقلیمی  23و  31تبیین 

منطقه داشته اند. به طوری که به دلیل ارتفاعات هم در تابستان دمای زیاد و در زمستان به 

ت می کنند. در کل دلیل قرارگیری در مسیر بادهای باران آور غربی بارش زیادی دریاف

درصد رفتار اقلیمی را در منطقه غرب توجیه نموده اند. با تهیه  90عامل حدود  6این 

نقشه های تحلیل مکانی هر عامل در این مطالعه نحوه پراکندگی این عوامل در کل 

منطقه بررسی گردید. پس از شناسایی عامل ها و تعیین قلمروهای مکانی آنها، در نهایت 

شه بندی وارد، اقدام به طبقه بندی ایستگاه های منطقه گردید. با توجه به با روش خو

نمودار درختی حاصله پنج ناحیه ی اقلیمی تشخیص داده شد و خصوصیات هر ناحیه 

 جداگانه مورد بررسی و نقش هر یک از عوامل در ناحیه مورد ارزیابی قرار گرفت.
 

 منابع و ماخذ

وایی ناحیه بندی آب و ه "(.1389س نیا، محسن،  )دی، ابوالقاسم و عباامیراحم -1

 طق خشک،منا ، مطالعات جغرافیایی"استان اصفهان با استفاده از روش های نوین آماری

 .53-68سال اول، شماره اول،  صص 

ه بندی تعیین متغیرهای زمینه ای در طبق"(. 1383رابی، سیما و جهانبخش، سعید )ت -2

 .150 -165، صص 72حقیقات جغرافیایی، شماره ، فصلنامه ی ت"اقلیمی ایران

د قوب، فاخری احمد، مقدم محمد، میرنیا میرکمال، جهانبخش سعیدین پژوه یع -3

ده در استفا ره برایپهنه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تحلیل های چند متغی "(، 1382)

 .13: صص 71-90دانش کشاورزی،"مطالعات کشاورزی
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قلیمی پهنه بندی ا "(، 1387سماعیل نژاد مرتضی )ایمانی فرامرز، سلیقه محمد، بر -4

(: صص 12پیاپی ) 6، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان "استان سیسان و بلوچستان

101-116. 

، ص ، انتشارات سمت، تهران"اقلیم شناسی سینوپتیک"(. 1385ول )علیجانی، بهل -5
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