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  چكیده
 برای. است  گرفته صورت متغیره چند آماری های روش اساس بر ایران غرب جنوب و جنوب  منطقه اقلیمی بندی پهنه پژوهش، این در      

 ابعاد به ای آرایه ،یابیمیان انجام با .است شده استفاده نظر مورد محدوده هواشناسی ایستگاه 13 در اقلیمی پارامتر 51از منظور این

2669 15R   روی بر عاملی تحلیل اجرای. باشند می اقلیمی متغیرهای نمایانگر ها  ستون و مکان مبین آن  یها ردیف كه گردید ایجاد 

 تبیین را ها داده پراش درصد33 كه باشد می رطوبت و دما بارش، ملعا سه تأثیر تحت مطالعه مورد محدوده اقلیم كه داد نشان مزبور آرایه

 شرقی جنوب - غربی شمال آرایش  با زاگرس های كوه امتداد در آن وزن بیشینه و تبیین را ها داده پراش بیشینه بارش عامل .نمایند می

 ارتفاعات غربی جنوبی دامنه ارتفاع كم مناطق در آن زنو بیشینه و نموده تبیین را ها داده پراش درصد13 از بیش دما عامل. دارد گسترش

 با نهایت در. دارد گسترش ساحلی مناطق در عامل این  بار مکانی آرایش و تبیین را پراش از درصد 53 رطوبت عامل. دارد قرار زاگرس

 بخش  كه مرطوب و گرم ناحیه: از اند رتعبا اقلیمی نواحی این .شد شناسایی متمایز اقلیمی پهنه سه ای خوشه تحلیل روش از گیری بهره

 محدوده شرق جنوب های بخش كه بارش كم و خشک و گرم ناحیه ؛گیرد می بر در را خوزستان استان و فارس خلیجهای كرانه از بیشتری

 قسمت شهركرد، سوج،یا های استان از زیادی هایبخش) زاگرس ارتفاعات شمال كه پربارش و سرد ناحیه و شود می شامل را مطالعه مورد

 و ممیزی تحلیل های روش از ،ای خوشه تحلیل از حاصل نتایج ارزیابی منظور به .شود می شامل را( ایالم و لرستان خوزستان، شمالی های

 درست طور به ها گروه اعضای از درصد 7/37 كه داد نشان بندی پهنه در سنجی صحت های آزمون نتایج. گردید استفاده گیری تفاضل آزمون

 .اند شده جایابی

 

 .ایران ،ممیزی تحلیل ،ای خوشه تحلیل عاملی، تحلیل بندی، پهنه :كلیدی های واژه
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 : مسأله بیان

 طوری به. باشد می منطقه هر اقلیم كننده تعیین آن بر ثرمؤ غالب عناصر و نطقهم یک اقلیم نوع شناخت و بررسی      

 اشدبمی مکان و زمان طول در هوا و آب ناهمگنی عوامل شناخت ستلزمم منطقه یک اقلیمی نواحی تعیین كه

(Lobell et al, 2008 and Harding et al, 2010) .دارد جای خود در را جوی عناصر تمامی ،اقلیم واقع در 

 گذار تأثیر چند هر رعنص چند مبنای بر هقمنط یک اقلیم بندی طبقه وجود این با .(5135 ن،همکارا و نگارش)

 كه گیرد می انجام خوبی به زمانی منطقه یک اقلیم بندی طبقه. كند تعیین را هقمنط یک اقلیم دقیق طور به تواند نمی

 اقلیم تعیین منظور به كه اقلیمی متغیرهای تعداد اگر بنابراین .شود انجام زیاد بسیار اقلیمی پارمترهای از استفاده با

 سری یک به نیاز لذا .شود می زیاد بسیار هم آنها بین روابط تعداد دنباش زیاد بسیار ،روند می بکار منطقه یک

 این از استفاده با .نبرد بین از را آنها اثرات کنولی دهد كاهش را متغیرها تعداد اینکه عین در كه باشد می یهای تکنیک

 توسط متغیر چند هایروش از استفاده با بندی طبقه اولین مثال برای .است شده انجام فراوانی مطالعات ها تکنیک

 و عاملی تحلیل روش به آمریکا متحده ایالت در اقلیمی متغیر شانزده از استفاده با( 147-153:5361) استانیر

 ناحیه به متغیره چند هایروش استفاده با( 5157-5143: 5333) همکاران و جوهن. است شده انجام بندیخوشه

 -5333 ایه سال همدید های تیپ (Kasminos et al, 2003) ندا پرداخته کاآمری در كالیفرنیا ناحیه اقلیمی بندی

 طی سطحی زناُ به مربوط یها داده از استفاده با( 5337) همکاران و تراسووا. اند هكرد شناسایی را تنآ در را 5314

 طبقه شش نهایت در ،نباشتیا نوع از مراتبی سلسله ای خوشه تحلیل كارگیری به و حاره برون ناحیه در 5334-5333

 هفت اساس بر( 5357) همکاران و نكالکستای .ندا هنمود مشخص منطقه این در فصلی، و روزانه ازن برای را مجزا

 وارد ادغام روش با و خوشه تحلیل روش از استفاده با را آمریکا آالبامای ایاالت بر حاكم هوای های توده اقلیمی متغیر

 و ای خوشه تحلیل و عاملی تحلیل بندیناحیه های روش از استفاده با( Favel et al, 1993) اند نموده مشخص

 ,Sherdin) نمود مشخص را آن اقلیم و بندی طبقه را متحده ایاالت ،ایستگاه 141 ماهانه بارش و دما رهایمتغی

 با( 5355) ارانهمک و رراكاب .نمود مشخص را تیپ هفت آمریکا شمال در هوا تیپ بندی طبقه توسعه در(. 2002

 گروه دو مراتبی سلسله ای خوشه تحلیل روش به مکزیک ایستگاه 143 برای 43سال تا 11 بارش های داده از استفاده

 .ندا هكرد شناسایی مکزیک برای را بارشی

 در دیمتعد مطالعات متغیره چند آماری های تکنیک از استفاده با اقلیمی بندی ناحیه و بندی طبقه زمینه در         

 به متغیره چند آماری هایتکنیک زا استفاده با (5175) علیجانی و حیدری مثال برای .است شده انجام زمین  ایران

  ها تکنیک این از استفاده با ایران اقلیم روی بر ای مطالعه در( 5155) مسعودیان. اند پرداخته ایران اقلیمی بندی طبقه

 بندی پهنه به نیز( 5151) شبانکاری و مطلق گرامی. است كرده شناسایی انایر در را اقلیمی ناحیه 51 و عامل 6

 و سیستان استان (5157) همکاران و سلیقه. اند كرده شناسایی را ناحیه 1 و اند پرداخته بوشهر استان اقلیمی

 یزد استان رایب (5155) همکاران و مزیدی. اند كرده بندی ناحیه ای خوشه تحلیل روش از استفاده با را بلوچستان

 و عاملی تحلیل روش از استفاده با( 5153) همکاران و خسروی .دنا ه دكر شناسایی را متفاوت اقلیمی پهنه شش

 از استفاده با( 5135) آبادی سعید و پور نظری. اند پرداخته مركزی استان اقلیمی بندی پهنه به ای خوشه تحلیل

 بارشی های تیپ( 5355) خسروی و پور نظری. اند نموده معرفی و یشناسای را زاهدان طبیعی فوصل ای خوشه تحلیل

 زیادی كاربرد متغیر چند آماری های روش اینکه به توجه با .اند نموده شناسایی ای خوشه تحلیل تکینک با را زاهدان

 و جنوب قلیما بندی پهنه و تعیین برای پركاربرد های تکنیک این از منظور بدین دارند منطقه یک اقلیم تعیین در

 . ایم جسته بهره آن اقلیمی بندی ناحیه و ایران غرب جنوب



 020  0131 پايیز/ 05ای/ سال چهارم/ شماره ريزی منطقهفصلنامه برنامه

 :تحقیق شناسي روش و ها داده

 لرستان، ایالم، های استان در واقع كلیماتولوژی و همدید ایستگاه 13در اقلیمی پارامتر 51 از مطالعه این رد       

 سازی مرتب از پس. است هشد استفاده فارس استان و بوشهر ،بویراحمد و كهگیلویه بختیاری، و چهارمحال خوزستان،

 مذكور ماتریس در .گردید تشکیل سال هر برای متغیرها از 13 در 51 ابعاد به هایی ماتریس ،ها داده كیفی كنترل و

 مجموع در سال هر برای پارامتر هر نقشه ترسیم با و گرفتند جای ردیف 13 در ها ایستگاه و ستون 51 در متغیرها

 5663×51 ابعاد با ماتریسی نهایت در گیری میانگین عمل انجام و داده به تبدیل از پس كه گردید تولید نقشه 413

 بود الزم ابتدا كردن مقیاس هم و ناهمگنی بردن بین از برای .شد واقع استفاده مورد ای داده پایگاه عنوان به و ایجاد

 .(5135 ،همکاران و خسروی) گردند دیلتب استاندارد نمرات به یها داده
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 .است شده گرفته بهره عاملی تحلیل از منطقه بر ثرمؤ اقلیمی عوامل شناخت جهت هاداده استاندارسازی از پس      

 بندی هناحی برای ،عاملی تحلیل اجرای از پس(. 5135،همکاران و خسروی) به شود رجوع عاملی تحلیل جزئیات برای

 كه است آماری روش یک ای خوشه تحلیل. است شده گرفته بهره ای خوشه تحلیل از ایران غرب جنوب منطقه اقلیمی

 pمعموالً ای خوشه تجزیه در دیگر بیان به. كندمی خوشه آنها میان همانندی یااندازه حسب بر را افراد از ایمجموعه

 Kalkestain) شود می تشکیل خام های داده ازn  درp ماتریس یک بعد و شود می گیری اندازه عضو n روی بر صفت

et al, 1987.) ادغام روش از استفاده با و تبدیل ها فاصله یا ها شباهت ماتریس به خام های داده ماتریس سپس 

 مورد هایمعیار اساس بر همدیگر از آنها فاصله عضو، دو بین فاصله برای ای خوشه تحلیل در .اند شده بندی گروهوارد

 (. 557: 5133 ،عساكره) شود می محاسبه دیگر متغیر هر یا بارش یا رطوبت مثال برای نظر

:                                                                                      5 رابطه 
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 امi صفت مقدار  ام، j متغیر روی ام i صفت مقدار  و است فرد دو تفاوت ریبض  فرمول این در       

 واحدهای اختالف اینکه برای روش این در. باشد می افراد روی بر شده گیری اندازه صفات مقدار n و امk متغیر روی

 نمره به معیار انحراف و درازمدت میانگین اساس بر یرهامتغ اندازه نکند ابهام دچار را آمده دست به فاصله متغیرها،

. شود می تعیین مکانی و زمانی های گروه یا ها خوشه ماتریس این هایفاصله اساس بر سپس. شود می تبدیل استاندارد

 را یهمانند درجه باالترین كه ای شیوه باید استانداردشده ماتریس روی بر اقلیدسی فاصله محاسبه از پس بنابراین

 ،شناسی اقلیم مطالعات در ادغام روش ترین مناسب. شد استفاده وارد روش از مطالعه این در. شود برده بکار دهد نشان

 مربعات مجموع كه شوندمی تركیب باهم زوجی هامشاهده تمام بین در روش این در زیرا. است وارد ادغام روش

 (:5153 همکاران، و خسروی) شود می كم مربوطه نمیانگی از آنها ادغامی ایخوشه اعضای هایانحراف
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2 اینجا در    

rs
d گروه بین اقلیدوسی فاصله مربع r گروه وs به گروهی درون پراش میزان صورت این در. باشد می 

 . رسد می حداكثر به حاصله های گروه همگنی و حداقل

 آزمون و( تشخیص تابع) ممیزی تحلیل از ،بندی خوشه از حاصل بندی گروه ارزیابی و صحت تعیین منظور به      

 نوع یک واقع در ؛باشند معلوم ها گروه تعداد كه شود می استفاده زمانی روش این از. است هشد استفاده میانگین
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 از را ها گروه كه را تابعی اولین خودكار طور به ابتدا تشخیصی تحلیل .باشد می بندی گروه درست تشخیص برای آزمون

. باشد نداشته ارتباط اولی تابع با كه كند می انتخاب را دومی تابع سپس ،كند می انتخاب كرد خواهد تفکیک دیگر هم

 دست به وابسته متغیر طبقات تعداد و مستقل متغیرهای تعداد اساس بر تابع تعداد حداكثر تا دهد می ادامه طور ینهم

 تحلیل از مستقل هایمتغیر روی از( گروهی عضویت) وابسته متغیر تغییرات بینی پیش منظور  به رو این از. آید

 تركیب آوردن جودو به ممیزی تحلیل كلی هدف(. 555: 5133 ،همکاران و پور حبیب) شود می فادهاست تشخیصی

 ،اشرفی) است زیر صورت به متغیرها خطی تركیب. شود می استفاده بندی گروه برای آن از كه ستمتغیرها بین خطی

5133:) 

                  :                                                        4 رابطه
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اینجا در (.17 :5155 ،اشرفی) است مشخص گروه به فرد انتصاب كننده تعیینl برای آمده دست به مقدار    
1

X، 

2
X و 

P
X و شده انتخاب متغیر هر برای حاصل های گیری اندازه گروه دهنده نشان 

1
B، 

2
B و 

P
B ضرایب مانند به 

B با باشد می متغیره چند خطی رگرسیون شبیه میزیم تحلیل كه گفت توان می رو ازاین. باشند می رگرسیون در 

 متغیر مقیاس تشخیصی تحلیل در اما است نسبی فاصله سطح در وابسته متغیر خطی رگرسیون در كه تفاوت این

 .باشد می چندوجهی یا دو اسمی وابسته

 :بحث ارائه و ها يافته

 بیان عامل سه با توان می را مطالعه مورد اقلیمی متغیر51 كه داد نشانی عامل تحلیل اعمال از حاصل نتایج        

 ویژه مقادیر. كنند می توجیه را ها داده كل واریانس از درصد 53 مجموع در آمده دست به یها عامل كه طوری به. كرد

 باشد می بارش برای ای شایسته نماینده كه اول عامل .است شده داده نشان 5 جدول در ها مؤلفه از یک هر درصد و

 .دنكن می توجیه را واریانس كل از درصد5/3( رطوبت) سوم عامل و درصد 6/15(  دما) دوم عاملدرصد،5/47

 اقلیمي یها عامل از يک هر ويژه مقدار و درصد - 0 جدول

(ییدما) دوم عامل (یبارش) اول عامل  (یرطوبت)سوم عامل   

 44/5 71/4 5/7 ویژه مقدار

 6/3 6/15 5/47 واریانس درصد

 5/53 6/73 5/47 تجمعی مقدار درصد

 . 5133: تحقیق تحلیل های یافته: منبع

 دوران روش به چرخش از بعد را شده استخراج یها عامل و متغیرها بین همبستگی ماتریس 5 شماره جدول          

 میزان و رهامتغی تمامی عاملی گویهبار ترین بزرگ اساس بر متغیرها بندی دستهمنظور به .دهد می نشان 5واریماكس

 را عاملی گویهبار بیشترین واقع در اند شده مشخص برجسته صورت به كه اعدادی. است هشد استفاده آنها همبستگی

 گویهبار بیشترین دارای عامل اولین مثال، برای .بدهند را گروه یک تشکیل توانند می كه طوری به دارند ها عامل در

 این توسط متغیرها ینا از یک هر مشترک واریانس توجیه كه باشد می x1, x2, x3,x4, x6, x7متغیرهای به مربوط

 و 15/63 ،35/55 ،63/71 ،44/77 ،56/56 ترتیب به كه ،باشند می /61 و/ 53 ،/33 ،/55 ،35 ،/64 ،/31 عامل سه

 وزن بیشترین شود می مشاهده كه وریط همان .نداهشد توجیه اول عامل توسط متغیرها این واریانس درصد 54/11

 بارش برای ای شایسته نماینده را اول عامل توان می بنابراین. باشد می اول عامل روی بر متغیرها این عاملی گویهبار

 ترتیب به كه .باشد می شبنم نقطه و دما حداكثر ،حداقل دما، شامل دوم عامل روی بر عاملی گویهبار بیشترین. دانست

                                                           
1
 . Varimax 
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 شبنم نقطه با عامل این شدند بیان دوم عامل توسط متغیرها این اریانسو از درصد 44/33 و 67/56 ،55/36 ،55/34

 ،36/63 مجموع در كه باشد می x12 , x11, x13 ویر بر عاملی گویهبار بیشترین سوم عامل در. دارد مستقیم رابطه

 .شدند توجیه سوم عامل وسیله به متغیرها این واریانس از درصد 33/51 و 51/15

 واريماكس چرخش از بعد شده استخراج یها عامل و متغیرها بین ستگيهمب ماتريس -2 جدول

اول عامل  دوم عامل  سوم عامل   

X1 متر میلی پنج و یک بین بارندگی با همراه روزهای تعداد  /315 551/-  315/-  

X2 متر میلی ده و پنج بین بارندگی با همراه روزهای تعداد  /553 131/-  533/-  

X3 بیشتر و متر میلی ده بارندگی با ههمرا روزهای تعداد  /356 577/-  353/  

X4 متر میلی یک و صفر بین بارندگی با همراه روزهای تعداد  /573 165/-  314/-  

X5 برف با همراه روزهای  451/  -/613 545/  

X6 تندر با همراه روزهای  /336 531/  353/-  

X7 151 511/ بارش/-  337/  

X8 563 دما/-  /375 373/  

X9 دما حداقل  375/-  /354 313/  

X10 دما حداكثر  571/  /315 531 

X11 455 رطوبت/  155/  /771 

X12 رطوبت حداقل  413/  155/  -/171 

X13 شبنم نقطه  375/  /515 563/  

X14 رطوبت حداكثر  553/  546/  /356 

X15 آفتابی ساعت  -/753 551/-  566/-  

 . 5133: تحقیق تحلیل های یافته: منبع

 : بارش :نخست املع( الف

 این در بارش با طمرتب متغیرهای تمامی .است داده اختصاص خود به را واریانس كل از درصد 5/47 عامل این       

 شمال صورت به كه زاگرس های كوه امتداد در نواری صورت به( بارش) اول عامل وزن بیشترین. اند گرفته قرار گروه

 شمال از های بخش و بویراحمد و كهگیلویه استان شهركرد، ایالم، یعنی ،است یافته گسترش شرق جنوب و غرب

 شهركرد یعنی زاگرس ارتفاعات ایه یبلند در مؤلفه این وزن از حاصل بیشینه. گردد می مشاهده فارس استان غرب

 كمترین. ردك اشاره منطقه در بارش مکانی توزیع در ها ناهمواری نقش به توان می بنابراین .است كرده پیدا نمود

 مکانی توزیع كه است شده سبب توپوگرافی تنوع و بلند های كوه. باشد می فارس و بوشهر استان به مربوط امتیازات

 میزان ؛دارند قرار زاگرس های كوه امتداد در كه ییشهرها كهطوری  به نکند؛ تبعیت منظمی الگوی از منطقه در بارش

 اعظم هایقسمت  و فارس های استان در كه صورتی در. دارد مطالعه مورد منطقه سایر به نسبت بیشتری بارش ریزش

 (.5 شماره شکل). باشد می ناچیز عامل این امتیاز بوشهر و خوزستان استان

 :دما :دوم عامل( ب

 ادم با مرتبط متغیرهای تمامی. كند می توجیه را واریانس كل از درصد 6/15 باشد می دما نماینده كه دوم عامل       

 شامل ساحلی شهرهای شرقی جنوب و غربی شمال امتداد در عامل این امتیازات بیشترین .اند قرارگرفته گروه این در

 مطالعه مورد محدوده غرب شمال و شمالی نواحی سمت از هرچه بنابراین. دارد قرار خوزستان استان و بوشهر استان

 نقش به توان می (بارش) اول عامل همانند كه اشدب می ثرترمؤ دما نقش كنیم حركت ساحلی هرهایش سمت به
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  به دارد دما افزایش در را مثبت نقش ارتفاع بار این ساحی ایشهره سمت به كه تفاوت این با كرد اشاره ارتفاعات

 مطالعه مورد منطقه از محدوده این تا شده باعث دریا به نزدیکی و ساحلی منطقه در ارتفاع كاهش با كهطوری

 پرفشار اما دارد قرار پدیده این تأثیر تحت مطالعه مورد منطقه كل چند هر. كند تجربه را بیشتری ماید افزایش

 در سال ایام بیشتر در كه طوری به .دارد را تری پررنگ نقش دریا به نزدیکی دلیل هب  ساحلی منطقه در حاره جنب

 به چه هر بنابراین .باشند می شرجی هوای دارای ساحلی شهرهای( تابستان خصوص  به) سیستم این فعالیت دوره

 و جنوب در/ 6 تا -4/5 از عامل این امتیازات. شود می كاسته دوم عامل امتیازات از كنیم حركت غرب جنب سمت

 (.5 شماره شکل). كند می تغییر غرب جنوب

  
 دما عامل امتیازات فضايي پراكندگي -2 شكل بارش عامل امتیازات فضايي پراكندگي -0شكل

 :رطوبت :سوم عامل( ج

 رطوبت حداكثر با عامل این. كند می توجیه را واریانس كل از درصد 6/3 كه باشد می رطوبت نماینده سوم عامل        

 بیشترین باشد می مشخص 1 شماره شکل در كه همانطور .دارد معکوسی رابطه رطوبت حداقل با و مستقیم رابطه

 در. دارد قرار خوزستان ساحلی شهرهای و بوشهر استان خصوص به ساحلی شهرهای روی بر رطوبت از حاصل وزن

 داد نشان ها داده تحلیل تجزیه و بررسی .دارد بیشتری نمود منطقه این در رطوبت حداكثر ویژه به رطوبت میزان واقع

 چه هر كهطوری  به .باشد می زیاد رطوبت حداكثر و حداقل بین اختالف ارتفاعات در ویژه به مطالعه مورد منطقه در كه

 شهرهای در اما .باشد می مشهود كامالً اختالف این ،كنیم حركت لرستان و ایالم یعنی مطالعه مورد محدوده سمت به

 مطالعه مورد محدوده غرب شمال و شمال مناطق به نسبت رطوبتی تغییرات ضریب .باشد می ناچیز اختالف ساحلی

 عامل این فقر با شویم دور ساحلی شهرهای از چه هر شود می مشاهده كه طور همان بنابراین. باشد می اندک

 .هستیم روبرو( رطوبت)
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 رطوبت عامل امتیازات فضايي پراكندگي نقشه -1 شكل

 :منطقه در اقلیمي بندی پهنه

 جنوب و بجنو منطقه در 5663× 51 ماتریس روی بر ای خوشه تحلیل یک وارد روش كمک به مرحله این در       

 و مشخص سیاقلید فاصله طریق از دیگر های یاخته با ها یاخته از یک هر میان فاصله. است هگرفت انجام ایران غرب

 بندی طبقه ارزیابی و بررسی منظور  به. است گردیده مشخص ساالنه بندیناحیه ،درختی نمودار بر تکیه با سپس

 نتایج .است هشد استفاده ممیزی تحلیل و ها خوشه برابری ینمیانگ اختالف  آزمون از ای خوشه تحلیل از حاصل

 قرار خود به مربوط گروه رد صحیح طور به ها ایستگاه از درصد 33/37 كه داد نشان ممیزی تحلیل از آمده دست به

 وهگر زیر دو دارای دوم و اول گروه .است شده وردهآ 4 شماره شکل در ای خوشه تحلیل از حاصل نتایج. اند داشته

 تحلیل روش به بندی پهنه از حاصل نتایج 1 شماره شکل در. باشد می گروه زیر سه دارای سوم گروه اما دنباش می

 ناحیه سه ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل روش دو هر زا استفاده با .است هشد آورده ای خوشه تحلیل و ممیزی

 گروه هر برای ای خوشه تحلیل و ممیزی تحلیل از لحاص ای مقایسه نتایج 5 و 7 ،6 شماره های شکل .شد شناسایی

 .دهد می نشان را

 است داده اختصاص خود به را مساحت كمترین كه منطقه از بخش این (:مرطوب و گرم ناحیه) اول اقلیمي ناحیه

 اختصاص خود به را طالعهم مورد منطقه مساحت از درصد 37/56 ممیزی تحلیل و 45/56 ای خوشه تحلیل حسب بر

 جمله از ساحلی شهرهای بیشتر گروه این .است گرفته بر در را مطالعه مورد ایستگاه 55 از ایستگاه 7 تعداد و ادهد

 . شود می شامل را خوزستان استان های قسمت بیشتر  نهایت در و فارس تاناس از یکكوچ های بخش بوشهر، استان
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 مطالعه مورد های ايستگاه رایب وارد روش به ای خوشه تجزيه از حاصل دندروگرام -1شكل

 ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل حسب بر را رطوبت و بارش دما، مشخصات 1 شماره جدول تحقیق ادامه در     

 گروه در متغیرها همه بین در كه باشد می بارش به مربوط درصد 61/53 با تغییرات ضریب بیشترین. دهد می نشان

 و ثبات بیانگر این كه باشد می دما به مربوط تغییرات ضریب كمترین. دارد طقهمن اقلیم بر موثرتری نقش بارش اول

 تمایل راست سمت به میانگین دهد می نشان كه است منفی دما برای چولگی ضریب. باشد می دما در پایداری

 ترباال مقادیر فراوانی دیگر عبارتی به یا است داشته وجود منحنی توزیع چپ سمت در طوالنی دنباله یک و پیداكرده

 دما برعکس یعنی مثبت رطوبت و بارش برای ضریب این .است میانگین از ترپایین مقادیر فراوانی از بیش میانگین از

 در پرت نقاط وجود بیانگر این كه باشد می منفی رطوبت و بارش دما، عامل سه هر برای كشیدگی ضریب. باشد می

 .ستا ه داده
 اول ناحیه برای ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل حسب بر رطوبت و دمابارش، مكاني مشخصات -1جدول

ای خوشه تحلیل ممیزی تحلیل   

 رطوبت دما بارش رطوبت دما بارش 
51/55 16/155 میانگین  51/43  1/135  3/55  54/43  

64/4 35/5 57/551 معیار انحراف  17/555  35/5  65/4  

/516 -/513 /575 چولگی  555/  514/-  517/  

-/373 -/337 -/457 دگیكشی  533/-  31/5-  377/-  

45/3 53/5 61/53 تغییرات ضریب  57/15  33/3  15/3  
45/56 مساحت  37/56  

 . 5133: تحقیق تحلیل های یافته: منبع

 ای خوشه روش به مطالعه مورد محدوده مساحت از درصد 5/15 قسمت این (:خشک و معتدل) دوم اقلیمي  ناحیه

 گروه برای را ها عامل مشخصات از بعضی 4 شماره جدول. گیرد می بر در را ممیزی تحلیل روش به درصد 63/15و

 پیدا كاهش رطوبت و دما بارش، میانگین اول گروه به نسبت شود می مشاهده هم كه طوری همان .دهد می نشان دوم

 نقش بارش .اشدب می رطوبت برای آن كمترین و بارش عامل به مربوط تغییرات ضریب بیشترین .است كرده

 .باشد می منفی دما برای و مثبت اول گروه همانند رطوبت و بارش برای چولگی. دارد منطقه اقلیم در ای كننده تعیین

 .رساند می بارش برای را دادها افراشتگی این كه باشد می مثبت بارش برای ولی منفی رطوبت و دما برای كشیدگی
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 دوم ناحیه برای ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل حسب تبررطوب و بارش،دما مكاني مشخصات -1جدول
ای خوشه تحلیل ممیزی تحلیل   

 رطوبت دما بارش رطوبت دما بارش 
 57/15 17/53 55/553 55/15 16/53 33/553 میانگین

 7/1 47/5 43/76 61/1 45/5 3/55 معیار انحراف

 /131 -/533 /413 /136 -/565 /345 چولگی

 -/533 -/731 115/5 -/135 -/553 164/5 كشیدگی

 66/3 65/55 15/55 13/3 17/55 15/53 تغییرات ضریب
 63/11 5/15 مساحت

 . 5133: تحقیق تحلیل های یافته: منبع

 مساحت .گیرد می بر در را مطالعه مورد منطقه مساحت بیشترین گروه این(:پربارش و سرد) ومس اقلیمي  ناحیه

 همان .باشد می درصد43/13 و 75/43 ترتیب به ممیزی تحلیل و  ای خوشه لیلتح اساس بر مسو گروه پوشش تحت

 ارتفاعات شمال بیشتر محدوده این. باشد می درصد 5 از كمتر روش دو این اختالف شود می مشاهده كه طور

 جدول. شود می شامل را( ایالم و لرستان خوزستان، شمالی های قسمت شهركرد، یاسوج، از زیادی های بخش)زاگرس

 ضریب ولی مثبت پارامتر سه هر برای چولگی ضریب. دهد می نشان را سوم گروه مشخصات از بعضی 1 شماره

 توزیع رطوبت و دما بارش، عنصر سه هر در بنابراین. باشد می منفی رطوبت و دما برای و مثبت بارش برای كشیدگی

 سمت در طوالنی دنباله یک و است كرده یداپ تمایل چپ سمت به میانگین كه است طوری میانگین حول ها داده

 .دارد وجود توزیع منحنی راست
 سوم گروه برای ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل حسب رطوبتبر و دما بارش، مكاني مشخصات -5 جدول

ای خوشه تحلیل ممیزی تحلیل   
 رطوبت دما بارش رطوبت دما بارش 

76/174 میانگین  56/51  15/41  1/176  513/51  15/41  

351/533 معیار انحراف  66/5  3/5  55/533  13/5  71/5  

/353 چولگی  541/  375/  353/  557/  365/-  

7/5 كشیدگی  575/-  363/-  731/5  531/-  554/-  

66/14 تغییرات ضریب  53/51  65/6  75/14  33/57  13/6  
75/43 مساحت  43/13  

 . 5133: تحقیق تحلیل های یافته: منبع

 

 اول گروه برای ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل از آمده دست به های گروه  مقايسه نقشه -5شكل
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 دوم گروه برای ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل از آمده دست به های گروه  مقايسه -1شكل

 
 مسو گروه برای ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل از آمده دست به های گروه  مقايسه -1شكل

 بنهدی  ناحیهه  در زیادی مشابهت. است شده داده نشان 5 شماره شکل در مطالعه مورد قهمنط اقلیمی بندی ناحیه     

 بنهدی  ناحیهه  درصهد  37 از بیش كه طوری به ،شود می مشاهده ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل های روش به منطقه

 بهه  را مطالعهه  ردمهو  پهنهه  مسهاحت  از درصد56 حدود كه اول ناحیه.  باشد می هم مشابه مذكور تکنیک دو از حاصل

 رسهد  مهی  نظهر  به. رسد می نظر به بهنجار نیز بارش نظر از كه باشد می مرطوب و گرم ناحیه است داده اختصاص خود

 رطوبهت  كهه  باشد غربی بادهای مسیر در گرفتن قرار و فارس خلیج با مجاورت دلیل به منطقه این باالی نسبتاً رطوبت

 تشهکیل  را مطالعهه  مهورد  پهنه از درصد 11 حدود 5 ناحیه. شود می كشور وارد منطقه از بخش این از مدیترانه دریای

 اینکه وجود با رسد می نظر به بنابراین بوده، یک ناحیه از كمتر ناحیه دراین رطوبت و بارش و دما متغیرهای و دهد می

 ایهن  در زاگهرس  ههای  كهوه  رشته دامتدا قرارگیری دلیل به ولی دارد قرار اول ناحیه از تر پایین هایعرض در ناحیه این

 بخهش  تهرین  پربارش بارش نظر از و سردترین دما نظر از نیز سوم ناحیه. است یک ناحیه از كمتر دما میانگین بخش،
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 كهم  دمهای  و زیاد بارش. است شده واقع ناحیه دراین مطالعه مورد پهنه از درصد 43 حدود. است مطالعه مورد منطقه

 .  دارد زاگرس ارتفاعات با مستقیم ارتباط منطقه این

 
 ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل روش به كشور غرب جنوب و جنوب منطقه اقلیمي بندی طبقه -1شكل

 رهه  ثقهل  مركهز  همچنین و ممیزی تحلیل از آمده دست به های گروه از یک هر های یاخته پراكنش 3 شماره شکل     

 ابعهاد  در چههارچوب  یهک  كنهیم  وصهل  بههم  را عمهودی  و افقهی  حهور م صفر نقاط اگر .دهد می نشان را ها گروه از یک

 نظهر  مهورد  تهابع  كهه  ههایی  یاختهه . دهد می نشان را ها گروه های یاخته سهم چهارچوب این شود؛ می حاصل تر كوچک

 بهر  هها  هیاخت این بودن خارج لذا. گیرند می قرار محدوده از خارج دهند قرار اول گروه مركز حول در را آنها اند نتوانسته

 جههت  نقهاط  ایهن . است شده مشخص شکل هر داخل در كوچک مربع نماد با ثقل مركز. افزایند می ها گروه ناهمگونی

 و یکهدیگر  بها  گانهه   سهه  های گروه در آن نقاط موقعیت مقایسه و آن مركز حول گروه هر نقاط پراكندگی نحوه مقایسه

 امتهداد  یک در ثقل مراكز از یک هیچ نگرفتن قرار همچنین. هددمی نشان را مختلف گروه به نقطه یک انتساب امکان

 پراكنهدگی  دوم گروه ،است فهم  قابل هم اشکال از كه همانطور. است گروه افراد بندی گروه در توابع شایستگی از نشان

 درونهی  یهمگهون  در بیشهتری  شایستگی از دوم گروه برای شده تعریف توابع بنابراین. دارد ثقل مركز به نسبت كمتری

 .برخوردارند افراد
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 ممیزی تحلیل از آمده دست به های گروه های ياخته پراكنش -3شكل

 :گیری نتیجه

 متغیره چند آماری های روش از ایران غرب جنوب و جنوب منطقه اقلیمی طبقه منظور  به مطالعه این در       

 ایستگاه 13در اقلیمی پارامتر 51 منظور بدین. است هشد استفاده( ممیزی تحلیل و ای خوشه تحلیل عاملی، تحلیل)

 و كهگیلویه بختیاری، چهارمحال خوزستان، لرستان، ایالم، های استان در واقع كلیماتولوژی و همدید هواشناسی

 تحت منطقه اقلیم كه داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج .است شده گرفته بکار فارس استان و بوشهر ،بویراحمد

 كه طوری  به داشته منطقه در را تأثیر بیشترین بارش میان این در. باشد می رطوبت و دما بارش، املع سه تأثیر

 ارتفاعات در بیشتر لفهمؤ این وزن از حاصل شینهبی .است داده اختصاص خود به را واریانس كل از درصد 33/47

 بارش، مکانی توزیع كه است شده سبب فیتوپوگرا تنوع و بلند های كوه .است كرده پیدا نمود شهركرد یعنی زاگرس

 استفاده ای خوشه تحلیل روش از اقلیمی بندی طبقه منظور  به .نکند تبعیت منظمی الگوی از منطقه در رطوبت و دما

 ها خوشه برابری میانگین اختالف  آزمون از ای خوشه تحلیل از حاصل بندی طبقه ارزیابی و بررسی منظور  به سپس و

 باشد خود گروه به متعلق یاخته هر اینکه احتمال ممیزی تحلیل از استفاده با. است هشد استفاده یممیز تحلیل و

 گروه در صحیح طور به ها ایستگاه از درصد 33/37 كه داد نشان ممیزی تحلیل از آمده دست به نتایج .گردید محاسبه

 منطقه برای ناحیه سه ممیزی تحلیل و ای شهخو تحلیل روش از استفاده با نهایت، در .داشتند قرار خود به مربوط

 از اعظمی بخش و فارس  خلیج ای حاشیه های بخش بیشتر كه مرطوب و گرم ناحیه از عبارتند كه شد شناسایی

 مطالعه مورد محدوده شرق جنوب های بخش كه بارش كم و خشک و گرم ناحیه. گیرد می بر در را خوزستان  استان

 بویراحمد، و كهگیلویه استان از دیزیا های بخش) زاگرس ارتفاعات شمال كه پربارش و سرد ناحیه و شود می شامل را

 .شود می شامل را( ایالم و لرستان خوزستان، شمالی های قسمت ،بختیاری و چهارمحال

 : مأخذ و منابع

 و آب دارش كارشناسی نامه پایان یران،ا غرب شمال بارشی -اقلیمی بندی پهنه :(5155) سعیده اشرفی، .5

 .زنجان دانشگاه هواشناسی،

 نشریه ممیزی، تحلیل و ای خوشه تحلیل از استفاده با ایران غرب شمال بندی پهنه :(5153) سعیده اشرفی، .5
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 .56-45 صص تهران، ،چهارم و سوم شماره شناسی، اقلیمی های پژوهش

( كمی های داده لتحلی) پیمایشی تحقیقات در SPSS كاربرد :(5133) صفری رضا و كرم پور، بیبح .1

 . تهران اول، چاپ متفکران، انتشارات

 چند آماری های تکنیک از استفاده با ایران اقلیمی بندی طبقه» :(5157) علیجانی بهلول و حسن حیدری، .4

 .17 -74 صص تهران، ،17 شماره جغرافیایی، های پژوهش ،«متغیره

 و عاملی تحلیل از استفاده با مركزی تاناس اقلیمی بندی پهنه» :(5135) شآرام محسن و محمود خسروی، .1

 .57 -533صص اصفهان، ،5 شماره محیطی، ریزی برنامه و جغرافیا مجله ،«ای خوشه تحلیل

 روزهای های ویژگی شناسایی در ای خوشه تحلیل كاربرد» :(5153) پور نظری حمید و محمود خسروی، .6

 .61 -33صص اهر، ،55 شماره جغرافیایی، یفضا فصلنامه ،«(خاش ایستگاه) بارش

 سیستان منطقه غالب هوای هایتیپ همدید مطالعه» :(5133) پور نظری حمید و محمود خسروی، .7

 .13 -65 صص تهران، ،1 شماره طبیعی، جغرافیایی هایپژوهش ،«(زابل ایستگاه)

 :ترجمه ،كاربردی متغیری چند آماری تحلیل (:5155) دبلیو دین ،ویچرن جانسون، آرنولد، ریچارد .5

 .مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات نیرومند، حسینعلی

 و سیستان استان اقلیمی بندی پهنه» :(5157) نژاد اسمعیل مرتضی و فرامرز بریمانی، محمد، سلیقه، .3

 .535 -556 صص زاهدان، ،55 شماره ،توسعه و جغرافیا مجله ،«بلوچستان

 . تهران اول، چاپ سمت، انتشارات سینوپتیک، شناسی یماقل :(5155) بهلول علیجانی، .53

 .كرمانشاه رازی دانشگاه انتشارات متغیره، چند اماری های روش و اصول (:5133) اهلل عزت فرشادفر، .55

 پژوهشی مجله ،«بوشهر استان اقلیمی بندی پهنه» :(5151) شبانکاری مهران و علیرضا مطلق، گرامی .55

 .557 -553 صص ،( جغرافیا ویژه) اصفهان دانشگاه

 آماری های روش از استفاده با یزد استان اقلیمی بندی پهنه» :(5155) خداقلی مرتضی و داحم مزیدی، .51

 .513 -515 صص مشهد، ،51 شماره ای، ناحیه توسعه و جغرافیا مجله ،«متغیره چند

 .مشهد اول، چاپ توس، شریعه انتشارات ایران، هوای و آب( 5135) ابوالفضل سید مسعودیان، .54

 دانشگاه انتشارات كامپیوتری، های برنامه با همراه آماری پیشرفته های روش :(5155)  كریم منصورفر، .51

 .تهران

 آبریز حوضه خیزی سیل در بارش تغییرات اثرات تحلیل و تجزیه» :(5135) ویسی جلیل و حسین نگارش، .56

 ،سوم الس ،ای منطقه ریزی برنامه فصلنامه ،«(كرمانشاه استان -غرب آباد م اسال منطقه) راوند رودخانه

 .73 -35 صص مرودشت، ،55 شماره

 توسعه، و جغرافیا مجله ،«زاهدان اقلیمی فصول تعیین» :(5135) آبادی سعید رشید و حمید پور، نظری .57

 .57 -37 صص زاهدان، ،56 شماره

 سیدابوالفضل: ترجمه محیطی، مطالعات در آن كاربرد و همدید شناسی اقلیم :(5133) برنت یارنال، .55

 . اصفهان اول، چاپ اصفهان، دانشگاه نتشاراتا مسعودیان،
19. Durst, C. S., (1951): Climate: the synthesis of weather. In T.F. Malone, ed., 

Compendium of metrology, Boston: American Metrological Society, pp: 967-

975. 

20. Favell. Robert G., Mei-Ying C. Fovel., (1993): Climate Zones of the 



....ناحیه بندی اقلیمي جنوب و جنوبغرب ايران با رويكرد   012 

Conterminous United Stated Defined Using Cluster Analysis, Journal of 

Climate; Vol.6, 2103-2135. 

21. Bravo Cabrera, J. L., Azpra Romero, E., Zarraluqui Such, V., Gay García, C., 

Estrada Porrúa F. (2012): Cluster analysis for validated climatology stations 

using precipitation in Mexico, Atmósfera 25(4), 339-354. 

22. Kalkstein LS, Tan G, Skindlov JA. (1987): An evaluation of three clustering 

procedures for use in synoptic climatological classification. Journal of Climate 

and Applied Meteorology. 26(6): 717-730. 

23. Kassomenos PA1, Sindosi OA, Lolis CJ, Chaloulakou A. (2003): On the 

relation between seasonal synoptic circulation types and spatial air quality 

characteristics in Athens, Greece. Journal Air Waste Manag Assoc. 53(3):309-

324. 

24. Sheridan S C. (2003): North american weather-type frequency and 

Teleconnection indices, International Journal of Climatology, Vol 23. 27- 45. 

25. Steiner, D. (1965): A Multivariate Statistical Approach to Climatic 

Regionalization and Classification. Tijdschr. K. ned. aardrijksk. Geroot.,82, 

329–347. 

26. Lobell, D B., Bonfils C. (2008): The Effect of Irrigation on Regional 

Temperatures: A Spatial and Temporal Analysis of Trends in California, 1934–

2002, Journal Of Climate,Vol 21, 2063–2071. 

27. Harding A E., Gachon, P., Nguyen, V.-T.-VN. (2010): Replication of 

atmospheric oscillations, and their patterns, in predictors derived from 

Atmosphere–Ocean Global Climate Model output. International Journal of 

Climatology, Vol31. 1841-1847. 

28. Tarasova O. A., Brenninkmeijer1 C. A. M., Jöckel1 P.,Zvyagintsev A. M., 

Kuznetsov  G. I. (2007): Atmospheric Chemistry and Physics, Vol 7, 6099-6117. 

 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kassomenos%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12661690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sindosi%20OA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12661690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lolis%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12661690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaloulakou%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12661690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12661690

