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 ترين روش تجربيهاي آماري و تعيين مناسبپهنه بندي اقليمي استان لرستان با استفاده از روش

  

 ∗مهران لشني زند

  استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان

 بهروز پروانه

  م آباددانشيار گروه جغرافياي طبيعي، دانشگاه آزاد واحد خرّ

 فتانه بيرانوند

  م آبادگروه جغرافياي طبيعي، دانشگاه آزاد واحد خرّي ارشد كارشناس

  

  چكيده
هاي محيطي و آمايش سرزمين ليه در برنامه ريزيهاي همگن اقليمي، يكي از نيازهاي اوشناخت زير منطقه

جهت دستيابي به  )هايي كه داراي آب و هواي يكساني باشنديعني شناسايي پهنه(است و طبقه بندي اقليم 

  . باشد مكاني ضروري مي-ه همه جانبه در ابعاد مختلف زمانيتوسع

 متغير هواشناسي در دوره آماري 331از اين رو براي شناخت مناطق همگن اقليمي استان لرستان از 

هاي بارش با داده.  ايستگاه سينوپتيك پراكنده در سطح منطقه مورد استفاده قرار گرفت9 براي 1388-1378

سنجي سازمان هواشناسي با طول دوره آماري  ايستگاه باران 2سنجي وزارت نيرو و  گاه باران ايست7استفاده از

 مؤلّفه 8هاي اصلي به مؤلّفهمتغيرهاي يادشده به كمك روش تحليل  . مورد استفاده قرار گرفت1387-1357

ه با توجه به هاي بدست آمدمؤلّفهاز ميان . كاهش و با استفاده از چرخش واريماكس چرخش داده شدند

هاي اصلي در تعيين اقليم استان انتخاب مؤلّفهعنوان ه  دما، رطوبت، بارش بمؤلّفه 3 ،ها و ميزان واريانسنمره

هاي مورد استفاده  سپس با بهره گيري از روش خوشه بندي سلسله مراتبي به شيوه اتصال كامل ايستگاه.ندشد

هاي بدست آمده گروه بندي و به اين مؤلّفهها در  استاندارد آندر اين تجزيه و تحليل بر مبناي مقادير نمرات

 نقشه اقليمي استان بر اساس درخت خوشه بندي آخردر .  منطقه اقليمي تقسيم شد4ترتيب استان لرستان به 

استان لرستان با  ترين روش طبقه بندي،به منظور تعيين مناسبهمچنين . ترسيم شد ARC\GISدر محيط 

نتيجه نشان داد اقليم اين استان با استفاده از روش تحليل . هاي تجربي، طبقه بندي شدروشاستفاده از 

  .هاي تجربي داردت اقليمي آن نسبت به روشهاي اصلي همخواني بيشتري با واقعيمؤلّفه
  

  .، استان لرستانARC\GISهاي تجربي، هاي اصلي، خوشه بندي، روشمؤلّفهتحليل  : كليديگانواژ
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 مهمقد

آيد كه هر يك به وجود ميه اي عوامل جغرافيايي بمحيط زندگي بشر در هر قسمت از كره زمين در نتيجه پاره

ثير داردأن ساكنين آن محيط تنوبه خود در شئون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و باالخره تمد.  

ت جغرافيايي وضع پستي و آورند عبارتند از موقعياي كه محيط زندگي انسان را به وجود ميعوامل عمده

 در ميان اين عوامل پيوستگي خاصي وجود دارد ،، جنس خاك و آب و هوا، دوري يا نزديكي دريابلندي زمين

  . آيدجه به مابقي غير مقدور و يا مشكل به نظر ميها بدون توچنانچه مطالعه و تحقيق درباره هر يك از آن

 بيشتر از ساير عوامل جغرافيايي است زيرا نه تنها وجود نباتات و ثير آب و هوا در زندگاني بشر به مراتبأت

ست بلكه سالمت و ادامه حيات خود انسان رابطه نزديكي با وضع اقليمي محيط او  اهوا حيوانات بسته به آب و

  . دارد

نـد  هاي عمده جغرافيا، تفكيك مكان به واحدهاي كمابيش مستقل از يكديگر براساس يك يا چ    از جمله هدف  

هـر ناحيـه   . اي بـسيار طـوالني دارد  ها برحسب مكان، در جغرافيـا سـابقه       ناحيه بندي پديده  . معيار مفروض است  

ها و فرايندهاي موجود در آن، تجانس دروني چـشمگيري  جغرافيايي قسمتي از سطح زمين است كه از نظر پديده     

 است و از اين رو در اين رشته گسترش خصوص در آب و هواشناسي، مشخص تره لزوم اين ناحيه بندي، ب. دارد

ه گيرد تا بهاي اقليمي اغلب بر مبناي استفاده از متغيرهاي مختلف اقليمي صورت مي           پهنه بندي . بسيار يافته است  

  . ين وسيله نقش تمامي متغيرهاي اقليمي در تعيين اقليم مناطق در نظر گرفته شودا

ل، تعيين معيارهاي الزم جهت طبقه بندي و او:  نظر قرار دادددر تقسيم بندي آب و هوايي دو مسأله را بايد م

هاي گذشته، بيشتر از يك يا دو پارامتر آب و در طبقه بندي. م، تعيين مرز بين دو گروه يا ناحيه آب و هواييدو

ت كلي يك منطقه  وضعي،در صورتي كه آب و هوا طبق تعريف. هوايي، مانند دما و بارش استفاده شده است

استفاده از تمام عنصرهاي آب و هوايي در دراز  .شوداست كه از اجتماع همه عناصر آب و هوايي حاصل مي

فقدان كامپيوتر، وقت زيادي را هاي هوايي كار آساني نبوده و باها يا تيپها به گروهت و طبقه بندي آنمد     

. له بودأاده از پارامترهاي زياد همين مسهاي آب و هوايي با استفت اصلي عدم گسترش طبقه بنديعّل. گرفتمي

جه عدم كارايي اقليم شناسان از طرفي متو .اي در علم جغرافيا اتفاق افتادبعد از جنگ جهاني دوم تغييرات عمده

اين . هاي استفاده از كامپيوتر آشنا شدندهاي آب و هوايي در موارد كاربردي شده، از طرف ديگر با روشميانگين

گيري ه كمك كامپيوتر خيلي دقيق اندازه شد كه آب و هوا شناسان ميزان تشابه بين نقاط مختلف را بعوامل سبب 

  ). 1380،350كاوياني و عليجاني،(هاي آماري متعدد، طبقه بندي كنندو نتيجه را با استفاده از مدل

رورت بسيار رايج به ضل جغرافيايي بنا ايمس ات وهاي كمي در قلمرو تحليل موضوعامروزه كاربرد روش

. اندها ارزش و كاربرد مطالعات جغرافيايي را بيش از پيش نمايان ساختهو نتايج به دست آمده از آنگرديده است 

تحقيق پيرامون يك افيايي داراي ابعاد وسيعي بوده و ل جغركه موضوعات و مساي جه به ايناز سوي ديگر با تو
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هاي دي است، امروزه در بسياري از شاخهغيرها و عوامل متعدموضوع جغرافيايي متضمن در نظر گرفتن مت

  .شودهاي آماري چند متغيره استفاده ميتخصصي علم جغرافيا از روش

هاي آماري نيز به خوبي منعكس كننده يكي از كاربردهاي طبقه بندي اقليمي استان لرستان با استفاده از روش

در يك دوره  ايستگاه سينوپتيك استان 9 متغيرهاي اقليمي بيشترز  ااين پژوهشدر . باشدها ميثر اين روشؤم

 با پايه مشترك استفاده شده 1386 تا 1357براي همه عناصر و عنصر بارش از  )1379-1388(آماري ده ساله

(FA) ي و روش تحليل عاملPCA(1(هاي اصلي مؤّلفهطبق تعريف فرهنگ جديد جغرافيايي روش تحليل  .است
2 

هاي آماري چند متغيره با داشتن روش .شوندهاي آماري چند متغيره محسوب ميز مهمترين روشدو نمونه ا

هايي چون امكان بكارگيري و استفاده از تعداد زياد متغيرهاي اقليمي، امكان تلخيص و كاهش حجم زياد تقابلي

هاي نقشه كشي و از ماري و تكنيكها، امكان استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه نرم افزارهاي آداده

تواند به خوبي و به همه مهمتر انعطاف پذيري چشمگير در نوع انتخاب متغيرها متناسب با اهداف متفاوت، مي

هاي سنتي و و تفكيك كرده و جايگزين مناسبي براي روشهاي اقليمي مختلف را شناسايي هنهصورت كمي پ

، براي )2002(4، احمد و همكاران)1999 (3پژوهشگراني همچون سينگ ).3 ،1384 خداقلي،(ايستاي گذشته باشد

از اين روش به منظور . اندهاي اصلي و خوشه بندي بهره گرفتهمؤلّفههاي تحليل منطقه بندي اقليمي از روش

 روش ها دربراي انجام پردازش داده. شوداي در آب و هواشناسي استفاده ميكاهش ابعاد متغيرها به طور گسترده

هاي قابل استخراج از مؤلّفهبراي انتخاب تعداد . توان از ماتريس همپراش استفاده كردهاي اصلي ميمؤلّفهتحليل 

توان استفاده و غيره مي) 702 ،1982نورث و همكاران،  (6 آزمون نورث5هاي مختلفي مانند نمودار غرباليروش

از اين رو به منظور ساده . ي انتخاب شده كمي دشوار استهامؤلّفهدر بسياري از موارد تفسير و تحليل . دكر

هاي تعيين شده چرخش داده مؤلّفهشود كه هاي اصلي توصيه ميمؤلّفهنمودن تفسير، بيان و گزارش نتايج تحليل 

. دكرها استفاده مؤلّفهتوان از دو شيوه چرخش مايل و عمودي براي چرخش جه به هدف مطالعه ميبا تو. شوند

چرخش عمودي به شيوه واريماكس يه دليل نداشتن وابستگي به شكل قلمرو و يا منطقه مورد مطالعه بيشتر روش 

 ). 1148، 7،1981ريچمن(گران قرار گرفته استمورد توجه پژوهش

هاي خوشه بندي به بررسي تغيير پذيري الگوي توزيع بارش در منطقه مديترانه با روش) 2001 (8راموس

سطح اروپا مورد مطالعه قرار داده است و بر  الگوهاي روزانه دما و فشار را در) 2008(ليپفي. پرداخته است

  . اساس روش خوشه بندي اين الگوها را به صورت ماهانه طبقه بندي كرده است

                                                
1- Principal Component Analysis  
2- Factor Analysis 
3- Singh  
4- Ahmad et al  
5- Scree Plot  
6- North 
7- Richman 

8- Ramos 
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اي در پهنه بندي زيست اقليم انساني اصـفهان اسـتفاده كـرده             از گروه بندي خوشه   ) 1385(خوشحال و همكاران    

 پژوهش فوق بهترين روش طبقه بندي زيست اقليمي براي استان اصـفهان روش گيـوني تـشخيص داده     در .است

. شده و بر اساس روش مذكور استان اصفهان بـه پـنج منطقـه زيـست اقلـيم انـساني مجـزا طبقـه بنـدي گرديـد                   

  .هاي آماري طبقه بندي كرده استاقليم ايران را با استفاده از روش )1387(حسنونديان 

هاي معماري مناسب و هماهنگ بـا  هاي اقليمي استان لرستان به منظور ارائه طرح    تعيين حوضه ) 1387(ي  ساك

هاي اقليمي استان لرستان را مشخص   وي ابتدا حوضه  . اقليم را موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد قرار داده است         

املي و خوشـه بنـدي تعيـين كـرده     ه و سپس معماري همساز با اقليم هر حوضه را بر اساس روش تحليل عـ          كرد

 9در اين پژوهش ميـانگين  . اندمناطق همگن بارشي در غرب ايران را تعيين كرده) 1388(رضيئي و عزيزي  . است

 ايستگاه هواشناسي پراكنده در سطح منطقه محاسبه 140 براي 1965 -2000متغير وابسته به بارش در دوره آماري  

 مؤلّفهبه چهار   ) R ارايهبا  (هاي اصلي   مؤلّفهرهاي ياد شده به كمك روش تحليل        متغي. و مورد استفاده قرار گرفت    

سپس با بهره گيري از روش خوشه بندي سلـسله       . كاهش و با استفاده از چرخش واريماكس چرخش داده شدند         

اسـتاندارد در   هـاي زيه و تحليل بر مبنـاي مقـادير نمـره     هاي مورد استفاده در اين تج     مراتبي به شيوه وارد ايستگاه    

 .هاي بدست آمده گروه بندي و به اين ترتيب غرب ايران به چهار زيـر منطقـه همگـن بارشـي تقـسيم شـد         مؤلّفه

از . تفكيك واحدهاي همگون يكي از اقداماتي است كه در امر برنامه ريزي و مديريت نقش اساسي و بنيادي دارد     

جه به نوع هاي كالن با توها و برنامه ريزين در انجام پروژهه بندي اقليمي كمك به برنامه ريزا پهنكاربردهاي مهم   

ـ   غالب، استقرار صنايع متناسب با شرايط اقليمي، طراحي ساختمان         اقليم و عناصر   ه انـرژي بـا اسـتفاده از        هـا، تهي

  . است... هاي كشاورزي، برنامه ريزي در امر شهرسازي، توريسم و شرايط طبيعي منطقه، بهره وري بهينه از بخش

  : هاي ذيل دست يابي پيدا كنيم توانيم به ضرورتدر اين اهداف مي

  ؛هاي مختلف اطالعات اقليميتهيه اليه -

هاي هر يك از ت نيازها و محدودي،هاي اقليميالعات جامعي از ويژگيتواند اّططبقه بندي اقليمي مي -

 احيا و حمايت از توسعه مناطق كاربرد داشته ،مناطق را نشان داده و به عنوان ابزاري سودمند در جهت حفظ

 ؛باشد

ها به هاي هر يك از زير منطقهتهاي اقليمي، نيازها و محدوديالعات جامعي از ويژگينشان دادن اّط -

  .هاعنوان ابزاري سودمند در برنامه ريزي
  

  هاي منطقه مطالعاتيويژگي

 درصد از مساحت كل كشور را در ناحيه جنوب غرب 1/8كيلومتر مربع  28064استان لرستان با مساحتي بالغ بر

 32 دقيقه طول شرقي و 1 درجه و 50 دقيقه تا 51 درجه و 46ايران در بين سلسله جبال زاگرس با مختصات 
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پست ترين نقطه استان با . گيرد دقيقه عرض شمالي از خط استوا را در بر مي22 درجه و 34 دقيقه تا 37درجه و 

 متر از سطح دريا در ميان رشته كوه 4080ه آن اشترانكوه با ارتفاع  در جنوب استان و بلندترين قّل متر239ارتفاع 

  .زاگرس قرار گرفته است

  

 
  

  ت استان لرستان به تفكيك شهرستان در كشور ايرانموقعي .1شكل 

  هامواد و روش

هاي اقليمي هواشناسي كشور و وزارت نيرو دادهي سازمان هاي آماردر پژوهش حاضر با استفاده از سالنامه

  .العاتي جمع آوري گرديدجهت ايجاد پايگاه اّطهاي سينوپتيك، كليماتولوژي و باران سنجي ايستگاه

با هواشناسي سازمان باران سنجي  ايستگاه 2 وباران سنجي وزارت نيرو ايستگاه  7هاي بارش با استفاده از داده

 ايستگاه سينوپتيك استان 9 ساير عناصر از.  مورد استفاده قرار گرفت1387 تا 1357ري مشترك طول دوره آما

پس از بررسي و تاييد صحت و سقم ). 1-4شكل ( استفاده شد1379-1388 لرستان با طول دوره آماري مشترك
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 9عدد  (331 * 9 ماتريسي به ابعاد Spssدر محيط نرم افزار تحت آزمون ران تست و تي استيودنت ها داده

تهيه، كه به ) باشد ماه و متغير ساالنه مي12 نشانگر تعداد متغير ياد شده در 331ها و عدد نمايانگر تعداد ايستگاه

  .)1 جدول( عنصر اقليمي تشكيل شده است23ز  ساالنه تهيه شد، اين ماتريس ا،تفكيك ماهانه
  عناصر اقليمي منتخب:1 جدول

مت اختصاريعال نام عنصر آب و هوايي  

 TMIN ميانگين درجه حرارت مينيمم

 T MAX ميانگين درجه حرارت ماكزيمم

 RT اختالف دماي ماكزيمم و مينيمم

 T MEAN ميانگين معدل دماي روزانه

 TRH حداكثر مطلق

 TRL حداقل مطلق

 DEW معدل دماي نقطه شبنم

 PP درصد بارش نسبت به كل سال

 RH MAX در صدمعدل ماكزيمم رطوبت نسبي 

 RH MIN معدل مينيمم رطوبت نسبي در صد

 RH3  در صد3معدل رطوبت نسبي در ساعت

 RH9  در صد9معدل رطوبت نسبي در ساعت

 RH15  در صد15معدل رطوبت نسبي در ساعت

 F تعداد روزهاي يخبندان

 P كل بارندگي ماهانه

 P MAX  ساعته24حداكثر بارش 

 NPD بارشتعداد روزهاي همراه با 

 WP سرعت باد غالب

 CLO تعداد روزهاي با آسمان ابري

 HSS كل ساعات آفتابي

 QFF ميانگين فشار تبديل شده به سطح دريا

 HSN ارتفاع برف

 EVA معدل تبخير

طور كلي متغيرهاي اقليمي در بين خود از همبستگي باالئي برخوردارند، اين ويژگي امكان كاهش ابعاد ه ب

ها از همچنين به منظور تفسير بهتر عامل. كندهاي اصلي مقدور ميفهّلؤليه را با اجراي آناليز مهاي اودادهماتريس 

هاي هاي با حجم زياد مجموعه اي از دادههاي اصلي از دادهمؤلّفهروش تحليل . دشروش واري ماكس استفاده 
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ها كه قبالً قابل مشاهده نبوده برخي روابط دروني دادههاي اوليه هاي دادهكند كه عالوه بر ويژگيجديد توليد مي

  ).1997دانيل و همكاران، (كنداست را آشكار مي

ستفاده از روش ها باشد بهترين روش اوقتي هدف تعيين و تفكيك تشابه و تفاوت در يك مجموعه داده

تواند در پيدا كردن ن روش مياي ارزشمند است چرا كه اوالً اياستفاده از تجزيه خوشه. اي استتجزيه خوشه

 . ها نيز مفيد استهاي واقعي كمك كند ثانياً در كاهش دادهگروه
  

  هاي تجربيروش

هاي متداول در پهنه بندي اقليمـي اسـتفاده   هاي سنتي از روشكمك سيستم  بندي اقليمي استان لرستان با در طبقه

ات پراكنـدگي عناصـر   ه در آن دما و بارش و خصوصيروش كوپن ك: ها عبارتند ازبرخي از اين روش   . شده است 

روش آمبـرژه ميـانگين   . روش بلور بر مبناي بارنـدگي سـاليانه اسـتوار اسـت    . گيردياد شده مورد بررسي قرار مي     

       كريمي بـه  . دهد نظر قرار ميبارندگي، ميانگين حداكثر گرمترين ماه سال، ميانگين حداقل سردترين ماه سال را مد

ت خشكي، شاخص  سرما و رطوبت اهميت داده و متذكر شده است كه شاخص رطوبت وضعيرما،سه شاخص گ  

روش . كنـد هاي گرم سال و شاخص سرما شدت سرما را در زمـستان تعيـين مـي      گرما وضعيت گرمايي را در ماه     

 .   كندايوانف با مقايسه بارش و تبخير ضريب رطوبتي را محاسبه مي

  

  نتايج

متغيرهاي . دندهاي مورد نظر آناليز ش، داده1و تشكيل ماتريس همبستگيSpss ها، در محيط دادهپس از وارد كردن 

  كاهش و با استفاده از چـرخش واري مؤلّفهبه هشت ) Rارايه با (هاي اصلي مؤلّفهياد شده به كمك روش تحليل     

  . دهدان ميها را نشمؤلّفهدر صد تغيير ات تبيين شده ) 2(جدول  .ماكس چرخش داده شدند
  

 هاي اصليمؤّلفه مقادير ويژه و درصد واريانس توجيه شده در آناليز :2جدول 

  اصليمؤلّفه مجموع بارهاي عاملي درصد واريانس درصد واريانس تجمعي

36,62 36,62 102,97 1 

60,60 23,98 70,94 2 

73,35 12,74 53,08 3 

82,22 8,86 34,67 4 

88,71 6,48 26,11 5 

93,77 5,06 16,74 6 

97,26 3,48 16,1 7 

100 2,74 12,26 8 

                                                
1- Correlation Matrix 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  لشني و همكاران/ ترين روش تجربيهاي آماري و تعيين مناسبپهنه بندي اقليمي استان لرستان با استفاده از روش                 96

 

 سبب شد كه ماتريس پارامترهاي اقليمي، بعـد از   هاي مبنا مؤلّفهبه طوري كه مالحظه مي شود تكنيك تحليل         

  با اسـتناد  عامل8در مجموع اين . عامل با مقادير ويژه بيش از يك تقليل يابد 8، به 1هاانجام تحليل و دوران عامل    

اقليمي ساالنه استان لرسـتان   درصد از رفتار100 به درصد واريانس و مقادير ويژه و نحوه ارتباط اين عوامل با هم    

 26,62 حـدود  12,74، 23,98، 36,62: هر يك از عوامل به ترتيب عبارتند از        2درصد واريانس . دهندرا توضيح مي  

نقش بسيار ضعيفي كـه   و كه به دليل تأثير .باشدم ميدرصد باقي مانده از واريانس كل سهم عوامل چهارم تا هشت          

 .اندعنوان عوامل تأثيرگذار ذكر نشدهه در پهنه بندي استان دارند ب

-اين شكل نشان مي). 2 شكل(اي نيز استفاده شد به منظور اطمينان از تعداد عوامل استخراجي از آزمون صخره

سپس شيب كمتر شده و از عامل هشتم به بعد . ا دارددهد كه عامل اول نسبت به عامل دوم بيشترين شيب ر

ليه بيشترين تأثير را در  عامل او3 شناخت اقليم منطقه و جدول ماتريس بار عاملي با توجه به. شودباً افقي ميتقري

  . براي تجزيه و تحليل هاي بعدي استفاده شدو تعيين اقليم استان دارند 

. اند ها بارگذاري شدهمؤلّفهطور متفاوت در ه دهد كه متغيرها بشان ميها نمؤلّفهنتايج بررسي ضرايب عامل 

شود كه آيا روش تحليلي بكار رفته توانسته است كليه متغيرها را در اين ولي در عين حال اين پرسش مطرح مي

هاي اند؟ يافتهطبقه بندي بگنجاند؟ اگر جواب مثبت است كدام متغيرها بيش از بقيه در طبقه بندي تاثير گذار بوده

ماتريس بار عاملي و ماتريس جدول با توجه به  .ده استv;الت را به خوبي فراهم اؤپژوهش حاضر پاسخ اين س

اين عوامل با مقادير ويژه . باشد عامل مختلف مي3شود كه اقليم منطقه حاصل تعامل امتيازات عاملي مشخص مي

ي مورد مطالعه، پارامترهاي متغيرهااز ميان . كننده مي درصد از پراش كل را توجي35/73بيش از يك حدود 

اي و لين متغير زمينهمربوط به دما بيشترين درصد واريانس كل را به خود اختصاص داده است، بنابراين او

اين يافته گوياي آن است كه عامل حرارت نقش مهمي در .  با عنوان عامل حرارت تعيين گرديدمؤلّفهمهمترين 

ثر ؤمين عامل مهمي است كه دراين طبقه بندي مرطوبت دو. بندي نواحي اقليمي استان لرستان داردتعيين مرز 

 ماتريس  فوق طبق جدولمؤلّفه .كند در صد از واريانس كل را بيان مي98/23 به تنهايي مؤلّفهاين . بوده است

اقل رطوبت نسبي كه اثر رطوبت را ميانگين حد، ميانگين حداكثر رطوبت نسبيهمانند با متغيرهاي  دوران يافته

به همين جهت . كنند، همبستگي منفي داردرا تضعيف ميتقويت مي كنند، رابطه مثبت داشته و با متغيرهايي كه آن

 فوق با مؤلّفه. باشدبارش سومين متغير در اين طبقه بندي مي .رطوبت نامگذاري گرديد مؤلّفه فوق بنام مؤلّفه

 كه اثر بارش را  ساعته، تعداد روزهاي همراه با بارش، بارندگي ماهيانه، ارتفاع برف24گيحداكثر بارندي متغيرها

ساير  .كنند، همبستگي منفي داردكنند، رابطه مثبت داشته و با پارامترهايي دمايي كه اثر آنرا تضعيف ميتقويت مي

ها به خوبي در ما كماكان تاًثير آناند ا اگر چه درصدهاي كمتري از واريانس را به خود اختصاص دادهمتغيرها

                                                
2- Rotated Factor 

3-
 Variance 
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 با اصول و قوانين هواشناسي و اقليم هاي مبنامؤلّفهنتايج بدست آمده از تحليل . ضرايب عامل منعكس شده است

  .شناسي انطباق كامل دارد

  

 

 
   ماهانه و ساالنه استان لرستان هاي مؤلّفه نمودار صخره اي :2شكل 

  

  

  نتايج طبقه بندي

ه  تجمع پيدا كنند، بمؤلّفه ها و ارتباط دروني متغيرها چنان كه در حول يككه ميزان همبستگي يافته آنجه به با تو

را هـا  مؤلّفهتوان  اساس نيز ميگردد، لذا بر اينصورت ارتباط منفي متجلي مي    ه  صورت ارتباط مثبت و بالعكس ب     

  :ارتند از كه در اين راستا استخراج شدند عبهايي مؤلّفه .نامگذاري نمود

   حرارتيمؤّلفه) الف

 مؤلّفـه  .اسـت  لرسـتان  استان ساالنه  اقليمي مؤلّفهدر صد از كل واريانس مهمترين        36,62 توزيع  با مؤلّفهاين  

هاي بارش كـه اثـر تـضعيف     دارند همبستگي مثبت و با متغير      آن بر كننده تقويت هاي زيركه اثر  فوق با متغير  

 .كنندگي دارند، رابطه منفي دارد
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  ؛ميانگين تبخير -

  ؛ميانگين متوسط روزانه درجه حرارت -

 ؛ميانگين حداقل درجه حرارت -

 ؛ميانگين حداكثر درجه حرارت -

  ؛حداقل مطلق -

 .حداكثر مطلق -

 امـا بيـشترين   .  حرارتـي اسـت  مؤلّفهشود كه اين  با متغيرهاي دما مشخص مي    مؤلّفهجه به همبستگي اين     با تو

تعـرق   و همچنين همبستگي مثبت با تبخير. باشدتگي ها مربوط به ميانگين متوسط روزانه درجه حرارت مي   همبس

  .دهدهمبستگي منفي با تعداد روزهاي يخبندان نشان مي و

 رطوبت مؤّلفه )ب

ه اثـر   فوق بـا متغيرهـاي زيـر كـ    مؤلّفه. كند در صد از واريانس كل را بيان مي    23,98 نيز به تنهايي     مؤلّفهاين  

. كنند، همبستگي منفي داردرا تضعيف مي كنند، رابطه مثبت داشته و با متغيرهايي كه آن  رطوبت را تقويت مي   

  .دشرطوبت نامگذاري  مؤلّفهنام ه به همين جهت ب

   ؛ميانگين حداكثر رطوبت نسبي -

  ؛ميانگين حداقل رطوبت نسبي -

 ؛3 ساعت) درصد(ميانگين رطوبت نسبي  -

 ؛9ساعت ) درصد (ميانگين رطوبت نسبي -

  .5ساعت ) درصد(ميانگين رطوبت نسبي  -

 رطوبتي است و بيشترين     مؤلّفه با متغيرهاي رطوبت مشخص مي شود كه اين          مؤلّفهجه به همبستگي اين     با تو

  .باشدها مربوط به ميانگين حداكثر رطوبت نسبي ميهمبستگي

   بارشمؤّلفه )ج

 مؤلّفـه دهـد كـه    نشان مي هامؤلّفهبررسي مقادير بار . كند بيان مي در صد از كل واريانس را12,74 مؤلّفهاين  

را  كنند، رابطه مثبت داشته و با پارامترهايي دمايي كه اثـر آن        هاي زير كه اثر بارش را تقويت مي       فوق با متغير  

  .كنند، همبستگي منفي داردتضعيف مي

  ؛ ساعته24حداكثر بارش  -

  ؛بارندگي ماهانه -

 ؛ با بارشتعداد روزهاي همراه -

 ؛ارتفاع برف -
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 ؛تعداد روزهاي با آسمان ابري -

 .به كل سالماهانه درصد بارش  -

 بارشي اسـت و بيـشترين   مؤلّفهشود كه اين  با متغيرهاي بارندگي مشخص مي مؤلّفهجه به همبستگي اين     با تو 

 .باشدها مربوط به بارندگي ماهانه ميهمبستگي

صورت ه ين اقليم استان لرستان، با استفاده از عناصر اقليمي بشاخص در تعيهاي مؤلّفهپس از مشخص شدن 

اقليمي كه  اي دسته عناصرهاي مختلف فاصلهاين كار با استفاده از روش. دشعلمي و استنتاجي، استان پهنه بندي 

  .ها كاهش يافته بود، به انجام رسيدهاي اصلي تعداد آنمؤلّفهقبالً با تحليل 

 با بررسـي  .دگردي نمودارهاي درختي متفاوتي ترسيم      ،هاي مختلف خوشه بندي   ز روش پس از آن با استفاده ا     

عنوان مثال در روش وارد كوهدشت ه ند بكدام داراي معايب و محاسني هستن د هرشنمودارهاي حاصل مشخص    

رجـه   د15,82درصـد، دمـا    40,94، رطوبـت  متـر  ميلـي 450هاي اقليمي آن ميانگين بارندگي      كه بارزترين ويژگي  

 500ها ميانگين بارش آباد كه ويژگي بارز آن عنوان هم خوشه، خوشه اصلي بروجرد و نوره ب. باشدميگراد سانتي

  .است نمايش داده شده است -24آباد   و نور-21، حداقل دماي بروجرد متر ميلي650تا متر ميلي

كـه   آباد هم خوشه اسـت و اليگـودرز  عنوان اقليم جانبي با بروجرد و نوره كوهدشت ب ،روش فاصله ساده در

روز و اقليمي تقريباً مـشابه خوشـه اصـلي     و شب دماي تفاوت ساالنه، دماي ميانگين بودن ويژگي بارز آن پايين

با در نظر گرفتن نتايج حاصل از ترسيم نمودارهـاي     . عنوان اقليم جانبي كوهدشت نمايش داده شده است       ه  دارد ب 

مـشخص  هاي اقليمي مناطق قرار گرفته در يك خوشه       وجود دارد و شباهت   منطقه   و شناختي كه از اقليم       درختي

 نمودارهـاي  4 تـا  2هـاي  شـكل . شد كه روش فاصله كامل با واقعيت اقليمي استان لرستان تطـابق بيـشتري دارد              

  .دندهدرختي اقليم استان لرستان را نشان مي
Rescaled Distance Cluster Combine 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  brou        4   ─┬─┐ 
  noor        8   ─┘ ├───────┐ 
  khoram      6   ─┐ │       │ 
  kohdash     7   ─┼─┘       ├──┐ 
  aleshtar    1   ─┘         │   ├───────┐ 
  aligodar    2   ───────────┘   │       ├────────────────── ─────┐ 
  azna        3   ───────────────┘       │                       │ 
  dorod       5   ───────────────────────┘                       │ 

  poldokh     9   ───────────────────────────────────────────────┘ 
  

  )نزديكترين همسايگي( نمودار درخت گروه بندي اقليمي بر اساس روش فاصله ساده .2شكل 

  بروجرد

  نورآباد

  ازنا

  اليگودرز

  خرم آباد

  كوهدشت

  الشتر

  دورود

 پلدختر
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Rescaled Distance Cluster Combine 

 

C A S E      0         5        10        15        20        25 

Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

brou        4   ─┬───────┐ 
noor        8   ─┘       ├───┐ 
azna        3   ─────────┘   ├───────┐ 
aligodar    2   ─────────────┘       ├─────────┐ 
khoram      6   ─┬─┐                 │         │ 
kohdash     7   ─┘ ├─────────────────┘         ├─────────────────┐ 
aleshtar    1   ───┘                           │                 │ 
dorod       5   ───────────────────────────────┘                 │ 
poldokh     9   ─────────────────────────────────────────────────┘ 

  

  

  )دورترين همسايگي( نمودار درخت گروه بندي اقليمي استان لرستان بر اساس روش فاصله كامل .3 شكل

 
Rescaled Distance Cluster Combine 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  brou        4   ─┬───────┐ 
  noor        8   ─┘       ├─┐ 
  aligodar    2   ─────────┘ ├─────────┐ 
  azna        3   ───────────┘         ├───────────────────────────┐ 
  khoram      6   ─┐                   │                           │ 
  kohdash     7   ─┼───────────────────┘                           │ 
  aleshtar    1   ─┘                                               │ 
  dorod       5   ─────────────────────────────┬───────────────────┘ 

  poldokh     9   ─────────────────────────────┘ 

  

  ر درخت گروه بندي اقليمي استان لرستان بر اساس روش وارد نمودا:4 شكل

  

  بحث و نتيجه گيري

طور همزمان و در ارتباط با هم در قالب نرم افزار قـوي           ه  هاي اصلي پارامترهاي اقليمي منتخب ب     مؤلّفهدر تحليل   

ابـزاري  هـاي اصـلي   مؤلّفـه خص شـد كـه تحليـل     حاضر مش  در پژوهش .  مورد پردازش قرار گرفت    Spssآماري  

 23روي بـر  هـاي اصـلي   مؤلّفـه تحليل از  نتايج حاصل   . لرستان است استان  سودمند براي شناسايي مناطق اقليمي      

 در ايجاد شرايط اقليمـي سـاالنه و ماهانـه نقـش     مؤلّفه 3اقليمي ساالنه و ماهانه استان لرستان نشان داد كه       متغيير

 لرستان با استفاده از بر اين اساس اقليم. ت، بارش دما، رطوب: از عبارتنداهميتاين عوامل به ترتيب  .اساسي دارند

   بروجرد

  نورآباد

  ازنا

  اليگودرز

  خرم آباد

  كوهدشت

  الشتر

  دورود

 پلدختر

  بروجرد

  نورآباد

  ازنا

  اليگودرز

  خرم آباد

  كوهدشت

  الشتر

  دورود

 پلدختر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ١٠١                                                                              1390، بهار 11نامه جغرافياي طبيعي، سال چهارم، شماره صلف

 

روش خوشـه بنـدي   .  پهنه بندي شـد ARC\GISروش فاصله كامل خوشه بندي و در نهايت در محيط نرم افزار             

، گرامـي مطلـق و   )1383(اساني همچون غيور و منتظـري مورد استفاده در اين پژوهش با نتايج تحقيقات اقليم شن        

. انـد عنوان مناسبترين روش خوشـه بنـدي ذكـر كـرده     ه  ها روش وارد را ب    مغايرت دارد زيرا آن   ) 1385(يشبانكار

في كرده هاي مناسب طبقه بندي اقليمي ايران معرّ روش وارد و فاصله كامل را بعنوان روش  2) 1387(حسنونديان  

و شناختي كه از اقليم منطقه ي درختي پژوهش با در نظر گرفتن نتايج حاصل از ترسيم نمودارها     اين  اما در   . است

مشخص شد كه روش فاصله كامل با واقعيـت   هاي اقليمي مناطق قرار گرفته در يك خوشه         وجود دارد و شباهت   

 در . منطقـه اقليمـي اسـت   4اقليمي استان لرستان تطابق بيشتري دارد و بر همين اساس اقليم استان لرستان شامل            

دهد و انطباق چنداني با شرايط اقليمي استان لرسـتان  قليمي مناسبي را نشان نمي  كه روش وارد طبقه بندي ا      حالي

  .دادي وشناخت از مناطق اقليمي استان نامگذاري شدند صورت قراره ها باين خوشه. ندارد

مغايرت ) 1387(نتايج بدست آمده از طبقه بندي اقليمي استان لرستان در اين پژوهش با نتايج تحقيقات ساكي 

 6 اقليمي ساالنه و ماهانه استان لرستان استفاده شده اسـت و در نهايـت           مؤلّفه 18 در پژوهش فوق الذكر از       .ددار

 منطقه اقليمي تعيين شـده  5عنوان عامل تعيين اقليم معرفي شده و با استفاده از روش خوشه بندي ه عامل اصلي ب  

 منطقه بعنوان اقليم نيمه خشك يا نيمـه     5و تمام   ه  ، اقليم نيمه مرطوب ذكر نشد     در نامگذاري مناطق اقليمي   . است

 هاي روزانهمؤلّفههانه و ساالنه، هاي مامؤلّفه اين در حالي است كه در تحقيق حاضر عالوه بر         .اندمعتدل بيان شده  

 مهمتـرين   نـشان داد كـه   پژوهشايننتايج . سازي شده است نيز مدنظر قرار گرفته و برخي از متغيرها نيز پارامتر         

مناطق اقليمي   .باشندمي حرارت، رطوبت و بارش      اهميتعوامل تأثيرگذار در تعيين اقليم استان لرستان به ترتيب          

  :حاصل با استفاده از روش خوشه بندي فاصله كامل به شرح زير است

  نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان معتدل : Aخوشه 

 كوهدشت و خرم آباد داراي اقليم نيمه مرطوب با تابستان گرم و        .اين ناحيه مشتمل بر دو زير ناحيه اقليمي است        

، داراي اقليم نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمـستان نـسبتاً          الشتر هم بعنوان زير ناحيه    . دنباشزمستان معتدل مي  

    . نمايش داده شده است)2 شكل (نقشه در A1سرد است و با عالمت 

  معتدل و زمستان سردنيمه مرطوب با تابستان  : Bخوشه 

اين ناحيه جز شاخه هاي اصلي است و بروجرد و نورآباد كه داراي اقليم نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان 

-ازنا و اليگودرز هم بصورت اقاليم جانبي به اين شـاخه وصـل مـي      . سرد مي باشند در يك شاخه قرار گرفته اند        

هاي سينوپتيك و باران سـنجي در  ا با بررسي آمار ايستگاه    اري دارند ام  هاي بسي اين دو اقليم جانبي شباهت    . شوند

 مشخص شد كه حداقل مطلق دماي ازنا نسبت به اليگـودرز پـايين تـر و اقلـيم     1379-1388دوره آماري مشترك    

ن اي.  مي باشد-63/20 و ازنا -48/16كه در دوره آماري ذكر شده حداقل مطلق اليگودرز      طوريه  سردتري دارد ب  

  .نمايش داده شده است 1B  و2B به ترتيب با عالئم )5شكل (نقشه روي بر دو اقليم جانبي 
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  نيمه مرطوب با تابستان نسبتاً گرم و زمستان سرد : C خوشه

 ساله بارش مشخص شد 30باشد با بررسي دوره آماري اين اقليم مختص به شهرستان دورود در استان لرستان مي  

رسيده است و اين بيانگر آن است كه در تعيـين اقلـيم   متر ميلي 800ها به بيش از از سال ين بارش برخي    كه ميانگ 

رود داراي اقليم نيمـه مرطـوب بـا تابـستان      اين بخش بارش متغير شاخص تري مي باشد و باعث شده است دو          

  . مشخص شده استC با عالمت )5شكل (نقشه  دراين اقليم . نسبتاً گرم و زمستان سرد شود

  

  نيمه خشك با تابستان بسيار گرم و زمستان نسبتاً سرد : Dشه خو

و داراي باشـد  بارزترين ويژگي اقليمي اين بخش دما مي. شامل بخش وسيعي از جنوب استان يعني پلدختر است      

 D بـا عالمـت   )5شـكل  (نقـشه    در اين اقلـيم  .  گرم و زمستان نسبتاً سرد است      اقليم نيمه خشك با تابستان بسيار     

  . داده شده استنمايش

  

  نقشه طبقه بندي اقليمي استان لرستان به روش خوشه بندي :5شكل 

  

هايي با نتايج  مشخص شد كه اقليم استان لرستان تفاوت تجربيهايپس از بررسي نتايج بدست آمده از روش      

عت زياد و تنـوع  در اين ارتباط سيستم طبقه بندي كوپن توانايي تفكيك اقليمي حاصله از وس       . تحقيق حاضر دارد  

و اقليم استان  شودبندي اقليمي استان مشاهده مي در نتيجه يكنواختي در پهنه ،توپوگرافي موجود در استان را ندارد
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كـه    در حـالي . شده اسـت  معرفي تعيين شده و تحت عنوان اقليمي همگن         Csaمعتدل با تابستان خشك      ،لرستان

عنوان مثال اليگودرز و ازنا كه در ه ب. ناطق استان لرستان همخواني نداردنتيجه اين طبقه بندي با اقاليم بسياري از م

 درجه است با پلدختر كه دماي آن -13 ر ازكمتها فصل سرد سال داراي برف سنگين و دماي حداقل مطلق در آن

بوده  بسيار اندك 1357-1387دوره آماري مشترك نزول برف در رسد و در طول سال به ندرت به صفر درجه مي   

  .اند در يك گروه قرار گرفته،است

در روش دمارتن اقليم خرم آباد، بروجرد، اليگودرز، كوهدشت، پلدختر نيمه خشك محاسـبه شـده اسـت در                   

هاي اصلي در پلدختر عامل دمـايي، عامـل تعيـين    مؤلّفههاي اقليمي استان و نتايج تحليل جه به دادهكه با تو  حالي

بروجـرد عامـل تعيـين     و دراليگـودرز . رسدن در طول سال به ندرت به صفر درجه ميكننده اقليم است و دماي آ 

هـاي اقليمـي    با پلـدختر تفـاوت  ن تر بوده واقل دما بسيار پاييفصول سرد سال حد  كننده اقليم، بارش است و در     

ه از روش ايوانف نشان     نتايج به دست آمد   . ارا داد رها را در يك گروه همگن ق      توان آن راين نمي ببنا. بسياري دارند 

باشد، در اين روش اقليم مناطق خـرم آبـاد، كوهدشـت،            دهد كه استان لرستان فقط داراي سه طبقه اقليمي مي         مي

. پلدختر بياباني و اقليم مناطق نورآباد، ازنا، الشتر، اليگودرز، بروجرد استپي و دورود استپي جنگلي ذكر شده است   

ي استان لرستان تطابق چنداني نداردت اقليمنتايج اين روش با واقعي.  

هاي اقليمي بسياري با يكديگر دارند در هاي خرم آباد و نورآباد كه تفاوتدر سيستم طبقه بندي بلور شهرستان

  .انداند و ساير مناطق استان تحت عنوان اقليم نيمه خشك ذكر شدهطبقه نيمه مرطوب قرار گرفته

كه ايـن دو منطقـه بـا     گودرز خشك سرد محاسبه شده است در صورتيدر روش آمبرژه اقليم كوهدشت و الي     

. باشـند هاي آماري و متغيرهاي شاخص دما و رطوبت و بارش داراي اقاليم بسيار متفاوتي از يكديگر مـي                  بررسي

باشـند نتـايج بـه دسـت آمـده از      خرم آباد، بروجرد، الشتر، نورآباد در اين روش داراي اقليم نيمه خشك سرد مي       

ـ     مؤلّفهش تجربي آمبرژه با توجه به نتيجه روش تحليل          رو بكـارگيري و اسـتفاده از تعـداد       تهاي اصلي كـه قابلي 

  .هاي بسياري داردست تفاوت ازيادي از متغير اقليمي را دارا

نتايج روش كريمي با توجه به شناختي كه از اقليم ايران داشته از عناصري مانند شاخص سرما، شاخص گرما،       

هاي تجربي ماننـد بلـور،   ساليانه براي محاسبه شاخص رطوبت استفاده كرده است در مقايسه با ساير روش       بارش  

ـ       ... ايوانف، دمارتن و   نظـر  ه كه معيار مطالعاتشان ساير مناطق جهان بوده است براي طبقه بندي اقليم مناسب تـر ب

هـاي   اين روش در مقايـسه بـا سـاير روش     رسد، زيرا نتايج بدست آمده از طبقه بندي استان لرستان بر اساس           مي

مورد هاي تجربي هاي ذكر شده در رابطه با روش بوده و فاقد نقاط ضعف   تجربي به واقعيت اقليم لرستان نزديكتر     

  .دهد پهنه بندي اقليمي استان لرستان را با استفاده از روش تجربي كريمي نمايش مي6 كلنقشه ش. استبررسي 

هاي ت استفاده از يك شبكه متراكم از ايستگاههاي اصلي به عّلمؤلّفهاز روش تحليل منطقه بندي بدست آمده 

هاي مكاني موجود در منطقه تري از تفاوتهواشناسي وابسته به سازمان هواشناسي و وزارت نيرو، اطالعات دقيق
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ن منطقه بندي با نقشه مقايسه اي. هاي اقليمي استان را با دقت شناسايي نموده است داده و زير منطقهارايه

  رات توپوگرافي منطقه نيز انطباق دارد وييدهد كه پهنه بندي به دست آمده با تغهاي منطقه نشان ميناهمواري

  .هاي بعدي مورد استفاده قرار گيردتواند به عنوان بستري براي پژوهشمي

  

  
 ربي كريمي پهنه بندي اقليمي استان لرستان با استفاده از روش تج نقشه:6شكل 

  

را استان  هاي اقليمي هر يك از مناطق       -العات جامعي از ويژگي   تواند اّط -نتايج بدست آمده از اين تحقيق مي      

همچنـين بـا   . نشان داده و به عنوان ابزاري سودمند در جهت حفظ، احيا و حمايت از مناطق كاربرد داشـته باشـد     

تو  لرستان در برنامه ريزي و توسعه و نيز فقدان پهنه بندي جـامع،  ت بسيار زياد پهنه بندي اقاليم استان  جه به اهمي

بـدون ترديـد افـزايش تـراكم     . د با استفاده از همين متغيرها نسبت به پهنه بندي استان اقدام گـردد          شوپيشنهاد مي 

ـ  ه هاي جديد در مناطق مختلف ب احداث ايستگاه  هاي هواشناسي و  ايستگاه ر ت بيـشت ويژه در ارتفاعات، باعـث دّق

  .ها خواهد شدپهنه بندي
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