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پهنه بندی اقلیمی و شناخت مهمترین عوامل و عناصر تاثیرگذار بر هر ناحیه ،یکی از راه های شناخت شناسنامه ی اقلیمی
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 -1مقدمه

تقسیم بندی های آب و هوایی و شناخت مهم ترین عوامل و عناصر تاثیرگذار بر هر
ناحیه یکی از راههای شناخت شناسنامه ی اقلیمی است .آب و هوای هر ناحیه مرکب از
کلیه ی عوامل و عناصر در نظر گرفته شود .تمام پدیده های روی زمین کهه در زنهدگی
انسان موثر هستند ،در قلمرو مطالعه و تحقیق جغرافیا قرار می گیرند .آب و هوا یکهی از
مهم ترین و موثرترین این پدیده ها در زندگی انسان است .بشر امروز جههت توسهعه ی
مراکز شهری و صنعتی ،افزایش منابع غدایی ،نیازمند افزایش اطالعات خود در زمینه ی
متفاوت اقلیمی است .فقدان اطالع از خرده اقلیم های نواحی ،برنامه ریزی های اقتصادی
و کشاورزی ،انسان را با شکست مواجه می سازد .به طورکلی اقلیم یک منطقه ،متوسه
وضعیت هوا در آن منطقه است و دسترسی به متوس وضعیت هوا در یک مکان خاص،
نیازمند یک سری آمار و اطالعات دراز مدت هواشناسی است (سلیقه و همکاران:3131
 .)312ناحیه بندی و پهنه بندی پدیده ها بر حسب مکان در جغرافیا سهابقه طهوینی دارد.
نتیجه این مطالعات تفکیک نهواحی جغرافیهایی و بهه وجهود آمهدن جغرافیهای ناحیهه ای
است ،به طوری که امروز ناحیه بندی جزو وظایف اصلی جغرافیا شده اسهت .لهزوم ایهن
ناحیه بندی بخصوص در آب و هواشناسی مشخص است (علیجانی .)315 :3111 ،بر این
اساس هدف مطالعه حاضر تعیین نواحی اقلیمی استان های :همدان و کردسهتان ،بها بههره
گیری از روش های نوین آماری است .به طور کلهی یهک سیسهتم طبقهه بنهدی اقلیمهی،
مجموعه قواعدی است که با به کار گرفتن آنها می توان مناطقی را که از نقطه نظرههای
معین ،ویژگی های مشترکی از یک دیگر مجزا نمود و نواحی با خصوصیات مشترک را
در یک طبقه قرار دارد (کوچکی .)51 :3111 ،در دو سده گذشته تعیین نهواحی اقلیمهی
عمدتاً مرهون چند دانشمند آلمانی بوده است .در سال  3331الکساندر فن همبلت نقشهه
ی میانگین دمای ساینه ی جهان را ترسیم کرد .کوپن "3395 – 3191 " 1ایهن نقشهه را
اصالح کرد و در سال  3339نقشه ی دامنه ی دمهای فصهلی جههان را ترسهیم کهرد ،کهه
سرانجام پیدایش روش طبقه بندی وی را به دنبال داشهت (بهه نقهل از مسهعودیان3132 ،
1. koopen
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 )311:مبنای اساسی تقسیم بندی کوپن مقدار متوس گرما و باران ساینه است ،بهه ایهن
معنی که وضع ماهانه و هم مقدار متوس ساینه این دو عامهل در نظهر گرفتهه مهی شهود
(گنجی .)93:3132 ،از این پس روش های کمی جای روش های سهنتی طبقهه بنهدی را
گرفتند و آرام آرام روش های ایستای سنتی که در آنها معیارها و آستانه ی طبقهه بنهدی
از پیش تعیین شده (گمارشی) بود و محصول آنها نقشه چاپی بود ،جای خود را به روش
های پویای کمی دادند که در آنها معیار و آستانه ها را شرای مساله تعیین می کهرد ،یها
اساسا اقلیم بر حسب سامانه های همدیهد پدیهد آورنهده ی آن طبقهه بنهدی مهی شهد ،یها
شناسایی نواحی اقلیمی ،تحلیل های چند متغیره بهود (مسهعودیان .)315 :3132 ،وایهت و
پری )213:3133( 1نیز ناحیه بندی اقلیم نهواحی انگلسهتان و ولهز را بهر اسهاس داده ههای
آگروکلیمایی انجام دادند .روش مهورد اسهتفاده ی ایشهان تحلیهل مولفهه ههای اصهلی و
تحلیل خوشه ای و تابع تشخیص بوده است.آنیادیک )3131( 2اقلهیم غهرب آفریقها را بها
استفاده از  31متغیر اقلیمی و  311ایستگاه هواشناسی در دوره آماری  3113 -3113پهنه
بندی نمود .سینگ )321:3115( 3تجانس شدید محلهی بهین نهواحی حاشهیه ی هیمالیها و
جلگه ی گنگ را مورد بررسی قرار داد و ناحیه بندی با استفاده از ایهن تجهانس توسه
وی انجام گرفت .راموس )2113( 4به بررسی تغییرپذیری الگوی توزیع بارش در منطقهه
مدیترانه با روش های خوشه بندی پرداخت .فیلیپ )2113( 5الگوهای روزانه دما و فشار
را در سطح اروپا مورد مطالعه قرار داده و بر اساس روش خوشه بندی این الگوهها را بهه
صورت ماهانه طبقه بندی کرده است.
در ایران نیز مطالعات اقلیمی بیشتر بر اساس روش های سنتی مانند کهوپن و تورنهت
وایت صورت گرفته ،اما روش های چند متغیره در مطالعات اقلیمی اخیراً گسهترش پیهدا
کرده است .در حالت کلی اقلیم ایران بر اسهاس طبقهه بنهدی کهوپن عمهدتا بهه دو اقلهیم

1 . White and Perry.
2 . Anyadik.
3 . Singh
4 . Ramos
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خشک و نیمه خشک تقسیم می شود (ناظم السادات و کوردری )91 :2111،1مسعودیان
( )313 :3132با بررسی بیست و هفت عنصر اقلیمی در مقیاس ساینه نشان داد کهه اقلهیم
ایران ساخته شش عامل ،و دارای پانزده ناحیه اقلیمی است .دین پژوه و همکاران (:3132
 )13پهنه بندی اقلیمی ایران را با روش های چند متغیره جهت انجام مطالعات کشاورزی
انجام دادند .ترابی و جهانبخش ( )3131در مطالعهه ای تحهت عنهوان "تعیهین متغیرههای
زمینه ای در طبقه بندی اقلیمی ایران" به معرفی و کاربرد روش تحلیل عاملی و تجزیه ی
مولفه های اصلی در تحلیل مطالعات جغرافیایی و اقلیم شناسی پرداختند .برای این منظور
داده های ماهانه ی  93ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ( )3115-3111مورد اسهتفاده قهرار
گرفت و روش تحلیل عاملی و تجزیه مولفه های اصلی که از کاربردی ترین روش های
چند متغیره آماری می باشند ،برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شهد .سه س اقهدام بهه
طبقه بندی اقلیمی ایران شد .نتایج نشان داد که مهمترین مولفه های اقلیمی در مرزبنهدی
نواحی ایران ،در درجه ی نخست ،نم نسبی و س س دماهای حداقل و حداکثر بهه عنهوان
دومین مولفه ارزیابی شدند .مسهعودیان و عطهایی ( )3:3139بها پهردازش  533نقشهه ههم
بارش ماهانه نیم قرن اخیر ایران پنج ناحیه بارشی با فصول تقریبهاً متمهایز از یکهدیگر در
ایران شناسایی نمودند .آنان پیشنهاد کردند که فصل بندی بارشی به دلیل نزدیهک بهودن
واقعیت می تواند جهایگزین فصهول تقهویمی بهارش گهردد .گرامهی مطلهق و شهبانکاری
( )339:3135با تکنیک های آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشهه ای پهنهه بنهدی انجهام
داده و نتیجه گرفتند که استان بوشهر دارای چههار عامهل سهازنده و شهش ناحیهه اقلیمهی
است .سلیقه و همکاران ( )313 :3131پهنه بندی اقلیمهی اسهتان سیسهتان بلوچسهتان را بها
استفاده از تحلیل عاملی ،تحلیل خوشه ای و رواب مکانی انجام دادند و نشان دادنهد کهه
اقلیم استان ساخته  5عامل و دارای پنج ناحیه اقلیمی است .شیرانی و همکاران ( )3133با
استفاده از روش آماری چند متغیره استان یزد را در شش پهنه اقلیمی متفاوت پهنه بنهدی

1 . Cordery
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کردند و همچنین جاللی و شفیعی ( )3113با استفاده از روش های آماری نهوین نهواحی
اقلیمی استان آذربایجان غربی در پنج ناحیه اقلیمی متفاوت پهنه بندی کردند.
بر اساس اهمیت شناخت نهواحی اقلیمهی ،ایهن پهژوهش بها هجهده متغیهر اقلیمهی در
ارتباط با دما ،رطوبت ،بارش و باد از طریق میانیابی ،تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای بهه
شناسایی مولفه های سازنده و پهنه بندی همگون اقلیمی دو استان غربی کشهور پرداختهه
شده است.
 -2مواد و روش ها

با استفاده از روش های نوین آماری و سیستم های اطالعات جغرافیایی طبقهه بنهدی
اقلیمی برای استان های کردستان و همدان انجام شده است بر این اساس با استفاده از نرم
افزارهای  Excle ،Spss ،ArcGisاقدام به طبقه بندی عناصر اقلیمی در سهطح منطقهه
نمودیم .در این مطالعه پس از تهیه داده های ایسهتگاه ههای سهینوپتیک در منطقهه مهورد
مطالعه از سایت سازمان هواشناسی 33 ،متغیر اقلیمی از  33ایستگاه هواشناسی (جدول )3
انتخاب شد و به وسیله ی روش های تحلیل عاملی و خوشه بندی به بررسی اقلیم منطقهه
و در نهایت به پهنه بندی آن اقدام شد.

شکل  :3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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شکل  :2موقعیت جغرافیایی ایستگاه های منطقه مورد مطالعه
جدول  :3مشخصات ایستگاه های مورد مطالعه
ردیف
3
2
1
9
5
5
1
3
1
31
33

نام ایستگاه
سنندج
قروه
بیجار
بانه
سقز
مریوان
زرینه
همدان
نوژه
نهاوند
مالیر

عرض جغرافیایی
15 21
15 31
15 51
15 11
15 35
15 13
15 19
19 52
15 32
19 11
19 35

طول جغرافیایی
91 11
91 93
91 11
95 59
95 35
95 32
95 55
93 12
93 91
93 25
93 53

 1- 2روش تحلیل عاملی

تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعهه
های پیچیده ی داده هاست (کالین )1 :3131 ،تحلیل عاملی منجر به شناسایی گروهی از
مدهای تجربی که هر یک نماینده ی یک الگوی زمانی – مکانی هستند مهی گهردد .بهه
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عالوه این روش راهی است برای حجم کاهش داده ها و تبدیل متغیرهای اولیه بهه چنهد
عامل محدود که بتواند بیشترین پراش متغیرهای اولیه را توضیح دهد (غیهور و منتظهری،
 .) 23 :3131امتیاز این روش در این است که ضمن اینکه تعهداد متغیرهها را کهاهش مهی
دهههد ،مقههدار اولیههه واریههانس (تنههوع یهها پههراش) موجههود در داده ههها را حفه مههی کنههد
(امیراحمههدی و عبههاس نیهها .)51 :3131 ،در ایههن روش بهها توجههه بههه همبسههتگی درونههی
متغیرهای اقلیمی ،عناصر همبسته با یکدیگر ترکیب می شوند و متغیرهای جدیدی به نام
عامل یا مولفه ی اصلی به دست می آید که هر چند تعداد آنها نسبت به متغیرههای اولیهه
کمتر است ،اما بخش بزرگی از اطالعات موجود در متغیرهای اولیه را منتقل مهی کننهد.
در این روش متغیری به عنوان عامل تعیین می شود که درصهد بهاییی از واریهانس کهل
داده ها را تبیین کند .برای اجرای تحلیل عاملی ابتدا روش میانیابی کریجینگ با اسهتفاده
از  Gisرا انتخاب نموده ایم تا بتوانیم تمهام نقهاط منطقهه را تحهت پوشهش قهرار دههیم،
بنابراین از روش میانیابی برای شناخت رفتار اقلیمی در قلمرو مکان ،در کل منطقه مهورد
مطالعه استفاده شده است.
 2 – 2تحلیل خوشه ای

تحلیل خوشه ای روشی است آماری برای تقسیم یک مجموعه داده به زیر مجموعه
ها یا خوشه های همگن و مفیدی که دارای ویژگی های مشابه باشند و در یهک خوشهه،
جای گیرنهد و داده ههای ناهماننهد در خوشهه ههای جداگانهه قهرار مهی گیرنهد (غیهور و
منتظههری .)33 :3131 ،بههه عبههارتی در روش فاصههله ای یهها خوشههه بنههدی ،گروهبنههدی
مشاهدات بر اساس فاصله ی بین آنها انجام می گیرد ،یعنی مشاهدات یها اجزایهی کهه از
همدیگر فاصله کمتری دارند جزو یک گروه قرار می گیرند .هدف اصلی خوشه بنهدی
کههاهش تنههوع و یهها واریههانس درون گروهههی و افههزایش واریههانس بههین گروهههی اسههت
(علیجانی.)33 :3135 ،
 -3یافته های تحقیق
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تحلیل عاملی با روش مولفه های مبنا و دوران مه راش (واریمکس) نشان داد که 33
عنصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه را ،با توجه به همبسهتگی درونهی آنهها ،مهی تهوان در 5
عامل خالصه کرد .مجموع این  5عامل اقلیمی حدود  12/5درصهد واریهانس داده هها را
تبیین می کنند ،بنابراین این عامل ها نقش اصلی و مهمی را در شکل گیری اقلیم منطقهه
بازی می کنند .بعد از شناسایی عامل های اصلی ،نقشه های تحلیل مکانی عامل ها رسهم
گردید تا درجه ی حاکمیت هر عامل در هر قسمت مشخص شهود .بها توجهه بهه جهدول
(شماره )2نیز مشخص شد که در قلمرو هر ایستگاه ،کهدام عامهل یها عامهل هها بیشهترین
تسل را در آن ناحیه دارند .در این مرحلهه بهه بررسهی عامهل هها و پراکنهدگی آنهها در
سراسر منطقه می پردازیم.
جدول  :2مقادیر نمرات عاملی بر روی ایستگاه ها
ردیف
3
2
1
9
5
5
1
3
1
31
33

نام ایستگاه
نوژه
همدان
نهاوند
مالیر
بانه
بیجار
قروه
سنندج
سقز
مریوان
زرینه

عامل 3
-1/513
-1/115
-1/11
-1/119
3/91
-1/555
-1/115
1/139
1/931
2/23
-1/22

عامل 2
1/231
1/315
-3/23
-1/151
1/121
1/211
1/235
-3/31
1/393
-1/111
2/93

عامل 1
1/553
3/92
-1/315
1/521
-3/13
-1/531
-1/131
1/111
3/25
1/11
-1/12

عامل 9
3/33
1/115
-3/95
-1/551
1/513
1/513
1/335
1/111
-1/151
1/353
-3/15

عامل 5
1/529
1/251
1/155
1/112
1/155
1/113
1/331
1/321
1/512
3/51
1/22

 -1-3عامل اول – بارشی

این عامل به تنهایی حدود  13/22درصد واریانس (پراش) کل داده ها را تبیهین مهی
کند ،بنابراین مهم ترین عامل موثر در اقلیم ناحیه است .با توجهه بهه ایهن کهه نامگهذاری
عامل ها ،بر اساس بزرگترین مقادیر مثبت انجام می شهود و بارههای عهاملی متغیرهها نیهز
نشان دهنده ی متغیرهای :میانگین بارش ساینه ،بارش بیش از  31میلی متر ،بهارش بهیش
از  5میلی متر ،بارش بیش از میلی متر هستند ،لذا بیشترین وزن را روی ایهن عامهل نشهان
می دهند .بنابراین نام عامل بارشی به خود گرفته است .این عامل بها متغیرههای روزههای
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غباری و ساعات آفتابی رابطه معکوسی دارد ،به همهین خهاطر بیشهترین مقهادیر منفهی را
کسب نموده اند (جدول  .)1قلمرو حاکمیت عامل بارشی در ایستگا های مریوان ،سقز و
بانه است هر چه به طرف شرق منطقه حرکت کنیم از حاکمیهت ایهن عامهل کاسهته مهی
شود (شکل .)1

شکل  :1تحلیل مکانی عامل اول (بارشی)
 -2-3عامل دوم – برفناکی

این که حهدود  29/12درصهد واریهانس کهل داده هها را تبیهین مهی کنهد کهه عامهل
برفناکی خوانده شده و رابطه ی مستقیمی با میانگین حداقل رطوبتی و دید افقی کمتر از
 2کیلو متر را نشان می دهد .عامل رطوبت جو ،رابطه ی معکوس بها متغیرههای میهانگین
ساینه دما ،میانگین حداقل دما ،میانگین حداکثر دما و نقطه شبنم سهاینه دارد .بهه همهین
خاطر بیشترین مقادیر منفی را کسب نموده انهد (جهدول  .)1محهدوده ی حاکمیهت ایهن
عامل در محدوده شمالغربی منطقه خصوصاً ایستگاه های زرینه و سهقز اسهت ،در حهالی
که کمترین آن در ایستگاه های سنندج ،مالیر و نهاوند است (شکل .)9
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شکل  :9تحلیل مکانی عامل دوم (برفناکی)
 -3-3عامل سوم -رطوبت جوی

این عامل حدود  39/12درصد واریانس کل را تبیین می کند .بهرای عامهل سهوم یها
عامل رطوبتی متغیرهای متوس حداقل رطوبت نسبی ،متوسه حهداکثر رطوبهت نسهبی
بیشترین نقش را داشته اند .در حالی که این عامل با متغیرهای اقلیمی چهون دیهد افقهی و
نقطه شبنم رابطه مستقیمی دارد ،با متوسه سهرعت سهاینه بهاد و سهاعات آفتهابی رابطهه
معکوسی نشان می دهد (جدول  .)1قلمرو بیشینه حاکمیت عامهل رطهوبتی  ،در ایسهتگاه
های همدان ،سقز ،مریوان و نوژه است (شکل .)5
 -4-3عامل چهارم – غباری

این عامل حدود  31/5درصد واریانس کل را تبیین مهی کنهد .بها توجهه بهه ایهن کهه
تعداد روزهای غباری ایران با دما رابطه ی مستقیم دارد ،عامل فوق با متغیرهای روزهای
توفانی و غباری ،متوس سرعت باد ،آسمان ابهری و روزههای بها میهزان دیهد کمتهر از 2
کیلومتر ،رابطه ی مثبت و مستقیم داشته ولی با متغیرهای اقلیمی ساعات آفتهابی ،حهداقل
رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم رابطه معکوس دارد (جهدول  .)1قلمهرو حاکمیهت ایهن
عامل در محدوده ایسهتگاه ههای نهوژه ،همهدان ،بیجهار و بانهه اسهت و در زرینهه و سهقز
کمترین مقدار را دارد (شکل .)5
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شکل  :5تحلیل مکانی عامل سوم (رطوبت جوی)

شکل  :5تحلیل مکانی عامل چهارم (غباری)
 -5-3عامل پنجم – ابرناکی

عامل ابرناکی حدود  3/5درصد واریهانس کهل را تشهکیل مهی دههد .ایهن عامهل بها
متغیرهای اقلیمی :میانگین دمای نقطه شهبنم ،میهانگین تعهداد روزههای توفهانی ،میهانگین
حداقل رطوبت نسبی ،میانگین سرعت باد ،میانگین تعداد روزهای برفی و متوس تعهداد
روزهای ابرناکی رابطه مثبت و مستقیمی نشان می دهد؛ ولی با متغیرههای دمها و سهاعات
آفتابی رابطه ی معکوسی دارد (جدول  .)1قلمرو اصلی حاکمیت این عامل در محهدوده
غربی منطق ه در ایستگاه های مریوان ،سقز ،بانه و زرینهه و کمتهرین درجهه تسهل آن در
ایستگاه های نهاوند ،مالیر و همدان است (شکل .)1
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شکل  :1تحلیل مکانی عامل پنجم(ابرناکی)
جدول  : 1بارهای عاملی روی عناصر اقلیمی
عامل ها
5
-1/113
-1/533
1/111
1/12
1/333
-1/113
-1/352
-1/152
1/111
1/215
1/395
-1/313
1/195
1/111
1/315
-1/953
-1/115
1/319

عناصر اقلیمی
9
1/152
1/111
1/111
-1/153
-1/333
1/319
-1/193
1/151
1/135
1/153
1/215
1/913
1/131
1/333
1/251
-1/511
-1/313
1

1
-1/223
-1/131
1/232
1/523
1/295
1/111
-1/151
1/139
1
1/211
-1/919
1/31
1/113
-1/351
1/251
-1/255
1/215.
-1/233

2
-1/313
-1/195
-1/111
-1/513
1/311
1/353
-1/193
-1/111
-1/119
1/252
-1/311
1/315
1/152
1/251
1/115
-1/355
1/151
1/321

3
-1/132
1/111
1/215
1/531
1/111
1/315
1/133
1/112
1/112
1/113
1/192
1/131
1/55
1/313
-1/311
-1/291
-1/311
1/212

میانگین دمای ساینه
میانگین حداقل دما
میانگین حداکثر دما
نقطه شبنم ساینه
میانگین حداقل رطوبت نسبی
میانگین حداکثر رطوبت نسبی
میانگین بارش ساینه
بارش بیش از  31میلی متر
بارش بیش از  5میلی متر
بارش بیش از  3میلی متر
روزهای توفانی
دید افقی کمتر از  2کیلومتر
روزهای غباری
میانگین سرعت باد
روزهای ابرناکی
ساعات آفتابی
فشار سطح ایستگاه
روزهای برفی

 – 5بررسی نواحی اقلیمی منطقه مورد بررسی

با استفاده از روش خوشه بندی وارد ،یا خوشه بندی بر اساس فاصله ،ایسهتگاه ههای
استان های مورد مطالعه بر اساس نمرات عاملی ،گروه بندی شهدند .بهر ایهن اسهاس پهنج
ناحیه ی اقلیمی متمایز حاصل شد (شکل .)3
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شکل  :3نمودار درختی نواحی اقلیمی منطقه مورد مطالعه

با توجه به دندوگرام حاصله و محل قطع کالسترها با توجه به فاصله ی آنهها ،چههار
گروه تشخیص داده شده است:
 -3سرد و معتدل ،شامل ایستگاه های مالیر ،نهاوند ،قروه ،بیجار
 -2سرد و نیمه مرطوب ،شامل ایستگاه های سنندج ،نوژه ،همدان و سقز
 -1سرد و مرطوب ،شامل ایستگاه های بانه و زرینه اوباتو
 -9سرد و خیلی مرطوب ،شامل ایستگاه مریوان.
میانگین نمرات عاملی در هر ناحیه ،اثرات عوامل سهازنده اقلهیم اسهتان را نشهان مهی
دهد .بنابراین می توان بر اساس مقادیر بزرگ مثبت که نشان دهنده درجه اهمیت و غلبه
عوامههل در ناحیههه اسههت (مسههعودیان  )315 :3132بیشههترین تههاثیر هههر عامههل را در ناحیههه
مشخص نمود .در قلمرو سرد و معتدل عامل رطوبت جو بیشترین اثهر را دارد ،در قلمهرو
سرد و نیمه مرطوب عامل ابرناکی بیشترین تاثیر را دارد ،در قلمرو سرد و مرطوب عوامل
ابرناکی ،برفناکی و بارشی بیشترین تاثیر را دارد که به دلیل ارتفهاع زیهاد منطقهه و تهوده
هوای غربی است و نهایتهاً عامهل ههای بارشهی ،رطهوبتی و غبهاری قلمهرو سهرد و خیلهی
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مرطوب را شکل داده اند که ایستگاه مریوان را شامل می شهود؛ تحهت تهاثیر تهوده آبهی
دریاچه زریبار چنین اقلیمی شکل گرفته است (جدول .)9

شکل  : 1نواحی اقلیمی منطقه مورد مطالعه
جدول  :9میانگین نمرات عاملی در نواحی اقلیمی منطقه
نواحی
سرد و معتدل
سرد و نیمه مرطوب
سرد و مرطوب
سرد و خیلی مرطوب

عامل بارشی
-1/29
-1/52
1/52
2/23

عامل برفناکی
-1/32
-1/91
3/23
-1/111

عامل رطوبتی
1 /1
- 1 /1
-3/33
1/11

عامل غباری
1 /2
-1/25
-1/91
1/353

عامل ابرناکی
1/15
1/59
1/53
3/51

نتیجه گیری:

منطقه مورد مطالعه علی رغم این که در سیستم های بزرگ اقلیمی به طور یک ارچهه
تحت تاثیر شرای سینوپتیکی واحد قرار می گیرد ،اما به خاطر گوناگونی عوامل محلهی
اقلیمی مخصوصاً تنوع توپوگرافی در پهنه ی گسترده ی منطقه ،باعث شده اسهت کهه از
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خرده اقلیم ها و نواحی اقلیمی متفاوتی برخهودار مهی باشهد .بهدین منظهور بها اسهتفاده از
روش های نوین آماری مانند :تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای ،که نتهایج قابهل اطمینهان
تری نسبت به روش های سنتی دارند ،پراکنهدگی عناصهر اقلیمهی در پهنهه منطقهه مهورد
ارزیابی قرار گرفت .پس از بررسی تحلیل عاملی بر روی  33عنصر اقلیمهی ،پهنج عامهل
که بیشترین نقش را در اقلیم منطقه داشتند ،شناسایی شده و نقشه ههای مربهوط بهه آنهها
رسههم شههده و بررسههی گردیههد .ایههن عوامههل بههه ترتیههب اهمیههت عبارتنههد از :بارشههی،
برفناکی،رطوبتی ،غباری و ابرناکی .در بهین کلیهه ی عوامهل اقلیمهی اسهتخراجی ،عامهل
بارشی و عامل ابرناکی به ترتیب با تبیین  13/2و  29/1درصد واریانس کل داده ها ،مهم
ترین نقش را در تعیین تنوع اقلیمی منطقه داشته اند .به طوری که به دلیل ارتفاعات ،ههم
در دمای زیاد تابستان و در زمستان به دلیل قرارگیری در مسیر بادههای بهاران آور غربهی
بارش زیادی دریافت می کنند .در کل این  5عامل حدود  12/9درصد رفتهار اقلیمهی را
در منطقه غرب توجیه نموده اند .بعد از این مرحله ،نقشه های تحلیهل مکهانی ههر عامهل
تهیه شد و تأثیر این عوامل را در کل منطقه نشان داد .پس از شناسایی عامل هها و تعیهین
قلمروهای مکانی آنها ،در نهایت با روش خوشه بندی وارد اقدام به طبقه بنهدی ایسهتگاه
های منطقه گردید .با توجه به نمودار درختی حاصله ،چههار ناحیهه ی اقلیمهی تشهخیص
داده شد و خصوصیات هر ناحیه جداگانه بررسی گردید و میانگین هر یک از عوامل در
ناحیه شناسایی شده به دست آورده شد.
منابع و ماخذ
 -3امیراحمدی ،ابوالقاسم و عباس نیا ،محسن ".)3131( ،ناحیه بندی آب و هوایی استان اصفهان با
استفاده از روش های نوین آماری" ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال اول ،شماره اول ،صص
.51-53
 -2ترابی ،سیما و جهانبخش ،سعید (" .)3131تعیین متغیرهای زمینه ای در طبقه بندی اقلیمی ایران"،
فصلنامه ی تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،12صص .351 -355

 -1دین پژوه یعقوب ،فاخری احمد ،مقدم محمد ،میرنیا میرکمال ،جهانبخش سعید ( " ،)3132پهنه
بندی اقلیمی ایران با استفاده از تحلیل های چند متغیره برای استفاده در مطالعات کشاورزی" ،دانش
کشاورزی .31 :13-11
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 -9سلیقه محمد ،بریمانی فرامرز ،اسماعیل نژاد مرتضی ( " ،)3131پهنه بندی اقلیمی استان سیسان و
بلوچستان" ،مجله جغرافیا و توسعه ،پاییز و زمستان ( 5پیاپی .335-313 :)32
 -5شیرانی فرزانه ،مزیدی احمد ،خداقلی مرتضی ( " ،)3133پهنه بندی اقلیمی استان یزد" ،مجله
جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،پاییز و زمستان شماره سیزدهم ،صص 351-393
 -5علیجانی ،بهلول (" .)3135اقلیم شناسی سینوپتیک" ،انتشارات سمت ،تهران ،ص .33
 -1علیجانی ،بهلول .)3111( ،اقلیم شناسی سینوپتیک ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،تهران ،ص .315
 -3غیور ،حسنعلی ،منتظری ،مجید (" ،)3131پهنه بندی رژیم های دمایی ایران با مولفه های مبنا و

تحلیل خوشه ای" ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره پاییز و زمستان ،صص .22-19
 -1کالین ،پل _(" )3131راهنمای آسان تحلیل عاملی" ،ترجمه سید جالل صدر السادات اصغر
مینایی ،انتشارات آصال ،ص .1
 -31کوچکی ،عوض و نصیری ،مهدی (" .)3111اکولوژی گیاهان زراعی" ،انتشارات جهاد
دانشگاهی مشهد ،ص .51
 -33گرامی مطلق علیرضا و شبانکاری مهران (" ،)3135پهنه بندی اقلیمی استان بوشهر" ،مجله
پژوهشی علوم انسانی دانشکاه اصفهان ( ،21)3ویژه نامه جغرافیا.231 -331:
 -32گنجی ،محمدحسن (" ،)3132تقسیمات اقلیمی" ،بولتن علمی مرکز ملی اقلیم شناسی ،جلد سوم،
شماره اول ،ص .93
 -31مسعودیان  ،سید ابوالفضل و عطایی ،هوشمند ( "،)139شناسایی فصول بارشی ایران به روش
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