
 

 

 

واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از 

 های آماری تکنیک

-فرحناز خرم، 3خلیل ولیزاده کامران، 2اصل سعید جهان بخش، 1علی محمدخورشیددوست

 4آبادی

 چکیده

نوع  گذار بر اقلیم وترین عوامل تاثیرهای متنوع سطوح طبیعی از مهمششعوارض توپوگرافی و پو

ی جغرافیایی است. از سوی دیگر، شرایط اقلیمی هرمحل در پراکندگی انسان، اقلیمی در هر پهنه

های مختلف ریزی در زمینهکند لذا هرگونه فعالیت یا برنامهحیوان و گیاه نقش مهمی را ایفا می

باشد. با یهای اقلیمی امکان پذیر نماقتصادی، کشاورزی، صنعتی و.. در سطح بدون شناخت ویژگی

مرکزی وجود دارد. در این وهوایی زیادی در این ایرانتوجه به پهناوری ایران مرکزی، تنوع آب

های آماری تحلیل عاملی و پژوهش، برای شناسایی خرده نواحی آب وهوایی این منطقه، از روش

متغیر  5نظور ای با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است. بدین متحلیل خوشه

( 6372-7897ساله  ) 33ایستگاه هواشناسی ایران مرکزی در یک دوره آماری  7وهوایی ازآب

ای ها و تغییرات مکانی متغیرهای انتخابی، شبکههای ایستگاهانتخاب شده است. متناسب با فاصله

 5کریجینگ مقادیر کیلومتر بر روی ایران مرکزی گسترانده شد. با استفاده از روش  75×75به ابعاد 

ها از روش تحلیل عاملی با چرخش متغیر برآورد گردید. به منظور کاهش ابعاد ماتریس داده
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ای پایگانی به طریق وارد جهت تعیین خرده نواحی واریماکس )عمودی( و از روش تحلیل خوشه

های این پژوهش ترسیم گردید. یافته GISهای مربوط با استفاده از وهوایی استفاده شد و نقشهآب

وهوای ایران مرکزی ساخته چهار عامل به ترتیب رطوبت، ساعات نواحی آبدهد که خردهنشان می

دهد. بارزترین درصد واریانس متغیرهای اولیه را تشکیل می 75/3آفتابی، بارش و ابرناکی است که 

اهمیت بارش، رطوبت وهوایی ایران مرکزی  به ترتیب نواحی آببندی خردهویژگی اصلی در تقسیم

ای که بر روی متغیرهای مورد نظر که بر ، ابرناکی و ساعات آفتابی است. با استفاده از تحلیل خوشه

وهوایی در ایران بروی چهار عامل انجام شد و براساس امتیازات عاملی، وجود چهار خرده نواحی آ

 .شودمرکزی مشخص می

 مرکزیای، ایرانلیل عاملی، تحلیل خوشهوهوایی، تحخرده نواحی آب واژگان کلیدی:

 مقدمه

ترین عوامل و عناصر تاثیر گذار بر هر ناحیه های آب و هوایی و شناخت مهمندیبتقسیم

نواحی است. آب وهوای هر ناحیه مرکب از کلیهی اقلیمی های شناخت شناسنامهیکی از راه

ی آن عوامل و بندی باید همهتقسیمی عوامل و عناصر آب و هوایی آن ناحیه است و هنگام 

های روی زمین که در زندگی انسان موثر هستند، در عناصر در نظر گرفته شود. تمام پدیده

ترین و موثرترین این گیرند، آب و هوا یکی از مهمقلمرو مطالعه و تحقیق جغرافیا قرار می

هری و صنعتی، افزایش ی مراکز شها در زندگی انسان است. بشر امروز جهت توسعهپدیده

ی متفاوتی اقلیمی است) سلیقه و منابع غذایی نیازمند افزایش اطاعات خود در زمینه

(. به طوری که تعیین نواحی اقلیمی مستلزم شناخت عواملی ناهمگنی 73977736همکاران، 

یزرهای نواحی، برنامهفقدان اطالع از خرده اقلیم باشدآب و هوا در طول زمان و مکان می

عباسی و همکاران، سازد )زابلهای اقتصادی و کشاورزی انسان را با شکست مواجه می

ها نیست. ابعاد بنابراین اقلیم، چند بعدی )برداری( است و تنها منبع کسب داده(. 7393778

دهند عبارت از 7 ی اصلی سیستم اقلیم، که معکب سیستم اقلیمی را تشکیل میسه گانه

(. بر این اساس 7393: 775ه تفکیک هستند)خورشید دوست وقویدل،زمان، مکان و درج

یزد، شیراز و آباده ، های اصفهان، کرمانترین مساله فراروی توسعه و پیشرفت استانعمده

های فراگیر و بحرانی شدن وضعیت منابع آب و به واقع در ایران مرکزی وقوع خشکسالی

مناطق است. آن چه امروزه در مدیریت  نچالش کشیده شدن حیات طبیعی و انسانی در ای

خشکسالی به منظور حداقل رساندن اثرات سو آن مورد توجه است، انتقال مدیریت بحران 
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آوری رایانه و به مدیریت ریسک به عنوان امری اجتناب ناپذیر است. امروزه با پیدایش فن

بندی ی پهنهمینهپیشرفت علم آمار شرایط مناسب را برای افزایش مبانی اطالعات در ز

ندی بهای چند متغیره )طبقهاقلیمی فراهم کرده است. شمار تحقیقاتی که به کمک تحلیل

. در چند دهه آماری( انجام گرفته، در ادبیات اقلیم شناسی جهان بسیار زیاد است

های دما و بارش (، با اعمال تحلیل مولفه اصلی بر روی داده6337و همکاران )7پیندا اخیرا،

های مرکزی و ایستگاه هواشناسی، قلمروهای اقلیمی بخش 773ساله( در  33 ماهانه )دوره

های توپوگرافی و پوشش گیاهی ارائه  دادند و شمال شرقی این کشور را منطبق بر ویژگی

ی اطالعات جغرافیایی، قلمروهای  زیست اقلیمی مختلف مبتنی بر با استفاده از سامانه

(، الگوهای رزانه دما و 6339) 6فیلیپ ناحیه اقلیمی را تشریح نمودند.پوشش گیاهی هر 

بندی این الگوها را به فشار را در سطح اروپا موورد مطالعه قرار اه ببراساس روش خوشه

(، برای شناسایی نواحی و 6339و و همکاران )3بورالندبندی کرده است. صورت ماهانه طبقه

ایستگاه  77ی سرعت باد در های سه سالهسه از اندازه گیریهای باد در کورسیکای فرانرژیم

محلی در محیط جزیره استفاده نمودند. ایشان برای انجام این تحقیق از روش تحلیل 

(، در 6338و همکاران، ) 4ی مجزا را شناسایی نمودند. لیای بهره گرفته وو سه ناحیهخوشه

های مختلفی که پرداخت. و از بین روش بندی ژریم بارشی در کشور چینپژوهشی به ناحیه

های تحلیل عاملی( و حداکثر با چرخش متعامد )ازانواع رو EOFبرای ارزیابی موجود، روش 

ها منطقه بار مداوم تا حدی زیاد به هم پیوسته شد. بررسی 73بارگذاری استفاده و نهایت 

و  5های بارش دارد. ژنگدادهبندی بارش بستگی به توزیع زمانی و مکانی نشان داد که ناحیه

ایستگاه  238های روزانه متغیرهای اقلیمی منتخب از (، به کمک داده6373همکاران، )

 64دمایی،  ناحیه 76این کشور را به  6333تا  7877هواسنجی کشور چین طی دروه 

-( با بهره6373و همکاران، ) 2زیرناحیه اقلیمی تفکیک نمودند. هیس 52ناحیه رطوبتی و 

ای نشان دادند که سه عامل نواحی های زمین آماری ئو تحلیل عاملی و خوشهگیری از روش

بندی کرده یانگ در جنوب چین را به خوبی ناحیهدینگاطراف رودخانه پیرل خلیج لینگ

                                                           
1- Pineda 

2. Philip 

3. Burlando et al 
4. Lee et al et al 

5. Zheng et al 

6. Heise et al 
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بندی آب و هوایی شبه جزیره مالزی از تحلیل عاملی و ( جهت طبقه6377) 7است. یونس،

بندی ها بر روی طبقهرد نتایج تاثیر بسیار مناسب این روشای استفاده کروش خوشه

 35های بارش (  با استفاده از داده6376و همکاران )6 براو کابررااقلیمی صورت گرفته است. 

ای سلسله مراتبی دو گروه ایستگاه مکزیک به روش تحلیل خوشه 348سال برای  43تا 

( به مطالعه شناسایی 6377) 3پائول و امرسون .اندبارشی را برای مکزیک شناسایی کرده

بندی ای آبخیز شرقی ایالت پارانا در بزریل از طریق خوشهمناطق بارش همگن در حوضه

ی آماری ایستگاه تابلویی که در دوره 54های بارش سلسله مراتبی وارد پرداخت. وی از داده

وهوای انرژی هنه بندی آب(، به پ6377و همکاران )4ولش  ( استفاده کرد.6375-7878)

وری های بهرهبندی اقلیدسی برای ساخت برنامهبه روش منطقه ،کشور 54هایساختمان

انرژی پرداخت. وی نشان داد از بین متغیرهای مورد نظر دما بر روی درجه روز، ارتفاع بر 

ال وری انرژی ساختمان دارد. با این حروی رطوبت نسبی نیز، بیشترین تاثیر در بهره

و 5لیگ کند.ها را تبیین میدرصد رفتار انرژی ساختمان 93برده حدود متغیرهای نام

های آب و هوایی کشورهای بالتیک )استونی، لتونی، ( برای ارزیابی شاخص6377همکاران )

(  استفاده کرد. وی 7827-7883در بازه زمانی )  2(PCAهای اصلی)لیتوانی( از تحلیل مولفه

% درصد رفتار اقلیمی در کشورهای 86وهوایی مورد نظر حدود های آبنشان داد متغیر

بندی اقلیمی و (، به مطالعه ناحیه6379)7کنستانتین و کارپوکند. بالتیک را تبیین می

ساز در ایجاد آب و هوای معتدل شیلی پرداختند. ایشان سه منطقه خرده نواحی  ساخت

 برای مناطق شیلی شناسایی کرد.

ها بندی اقلیمی در ایران نیز پژوهشی پهنههای جهانی در زمینهالشهمگام با ت

(، به مطالعه 7384توان اشاره نمود7 منتظری)پیگیری شده که از آن جمله به این موارد می

گیری خرده نواحی اقلیمی استان کهگیلویه و بویر احمد پرداخت. ها در شکلنقش ناهمواری

عنصر اقلیمی مربوط به  32های متوسط ساالنه نواحی از دادهوی به منظور شناسایی خرده 

                                                           
1.  Yunus 

2. Bravo Cabrera 
3. Paulo and Emerson  
4. Walsh al et 

5. Liga et al 

6. principal component analysis 

7. K. Veriche & Carpio 
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ایستگاه همدید در داخل و اطراف استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده کرد. در  75

بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی پرداخت. (، به پهنه7385کار و همکاران )پژوهشی گل

پهنه اقلیمی  2استان خراسان جنوبی به  بندیایشان که با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه

دهد که در مناطق مختلف جهان و متفاوت تقسیم کرد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می

های آب و هوایی و بررسی ویژگی عناصر آن مورد توجه محققان قرار داشته بندیایران طبقه

رت تعیین شرایط های مختلفی در این مطالعات استفاده شده است. با توجه به ضروو روش

ای با استفاده از حداکثر عناصر و عوامل آب و هوایی، و این که آب و هوایی هر منطقه

-توان حداکثر مولفههایی است که در آن میای یکی از روشتحلیل عاملی و تحلیل خوشه

گزینی با توجه به ویژگی النههای آب و هوایی را در تعیین شرایط آب و هوایی دخیل داد. 

لیم، ضرورت شناخت خرده نواحی اقلیمی که در دل نواحی اقلیمی کالن وجود داشته ولی اق

گردد. تفکیک مکانی و آیند، مشخص میهای مطالعاتی کالن به چشم نمیدر مقیاس

ن پژوهش تلقی های خرده نواحی اقلیمی ایران مرکزی ، از اهداف اصلی ایشناسایی ویژگی

 .گرددمی

 منطقه مورد مطالعه 

دقیقه تا  36درجه و  68های جغرافیایی -مختصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه بین عرض

 »باشد. برای بررسی دقیقه می 5درجه و  55دقیقه تا  67درجه و  57دقیقه و مدار  58درجه  33

های -از داده «های آماری با استفاده از تکنیک ایران مرکزیواکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی ر 

های آباده، اصفهان، خور و بیابانک، کاشان، (، ایستگاه6372-7897آماری مشترک) روزانه با دوره

 .و شیراز استفاده گردید فارس کرمان، یزد،

  هامواد و روش

های نوین آماری سیستم اطالعات جغرافیایی، طبقهدر این پژوهش با استفاده از روش

، EXCELافزارهای است. براین اساس با استفاده از نرمبندی اقلیمی برای ایران انجام شده 

ARC GIS  ، Minitabو XLSTAT بندی عناصر اقلیمی در سطح ایران اقدام به طبقه

های منتخب همدیدی ایران های ایستگاهمرکزی شد. در این پژوهش پس از تهیه داده

نوپتیک طی بازه زمانی ایستگاه سی 7متغیر اقلیمی از  5مرکزی از سازمان هواشناسی کشور 

بندی آب و هوایی که هدف از این تحقیق ناحیهانتخاب شد. به این 6372تا  7897بین 

با توان تفکیک  (DEM) برای ایران مرکزی براساس ارتفاعات بود از یک الیه رقومی ارتفاع
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 رامترهابندی، یک رابطه رگرسیونی بین پامتری نیز استفاده گردید. در ادامه برای ناحیه 83

بندی آن شد. برای اینکه خرده نواحی آب وهوایی ارتفاع گرفته و اقدام به پهنه اقلیمی و

و براساس روش . بندی به نقطه تبدیل شدندهای رستری حاصل از پهنهداده .مشخص گردد

در این تحقیق  د.های اصلی، عوامل حاکم بر اقلیم ایران مرکزی شناسایی شدنتحلیل مولفه

کیلومتر انتخاب شوند که باعث شدند 75×75ها ا توان تفکیک هر یک از پیکسلسعی شد ت

 تهیه گردد. در نهایت با انتقال این ماتریس به نرم افزار 73859×8تا یک ماتریس 

XLSTATتحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری . بندی به روش وارد اقدام گردید، به خوشه

(. 77 7393هاست )کالین، ها پیچیده دادهمجموعهترکیب شده و هدف آن ساده کردن 

ی یک الگوی تحلیل عاملی منجر به شناسایی گروهی از مدهای تجربی که هریک نماینده

ها و گردد. به عالوه این روش راهی است برای کاهش حجم دادهمکانی هستند می-زمانی

راش متغیرهای اولیه را تبدیل متغیرهای اولیه به چند عامل محدود که بتواند بیشترین پ

ها نکته دیگری که در تحلیل عاملی باید توجه داشت آزمون مناسب بودن داده توضیح دهد.

با استفاده از فرمول زیر محاسبه  KMO7باشد. مقدار آماره برای انجام تحلیل عاملی می

 (73957 7394شود.) فرشادفر7 می

    
∑  ∑      

 

∑  ∑    
  ∑  ∑      

  

 

     در این فرمول 
-می  xiو   xjمجذور ضریب همبستگی ساده پیرسون بین دو متغیر   

    باشد، 
 2/3است. مقدار باالی    xiو   xjمجذور ضریب همبستگی جزئی یا خالص بین   

های آماری ای از روشروش تحلیل خوشهباشد. این آماره حاکی از مناسب بودن تحلیل می

گذاری به تحلیل آن گیرد. علت چنین نامهای چند متغیره قرار میقلمرو  روشاست که در 

گیری یا متغیر در آن وجود شود که بیش تر از یک نوع اندازههای مربوط میبر روی داده

ها، اتدا ا (. به منظور تعیین مقدار گروه7698 7383دارد) محمدخورشیددوست و بیورانی، 

زات عاملی که میزان تاثیر هر یک از عوامل را در هر مکان نشان استفاده از ماتریس امتیا

مرحله  4بندی در مرکزی با روش خوشهوهوایی ایراننواحی آبدهد. ابتدا تحلیل خردهمی

( تعیین نمره عالی هر ایستگاه با 6ها ( تهیه ماتریس خام داده7انجام گرفت، عبارتند از7 

                                                           
1- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
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-ترین واریانس )وارد( و تعیین گروهها به روش کمگروه( ادغام 3استفاده از تحلیل عاملی 

ها در چندین مرحله است. سپس با ( ترسیم دندوگرام که حاصل ادغام گروه4بندی نهایی 

ای پایگانی )وارد( ها تعیین و سپس با استفاده از تجزیه خوشهمیانگین تعداد خوشه kروش  

 بندی محدوده ایران مرکزی شد.اقدام به گروه

 

 ها و بحث  یافته

با ارایش تشکیل شد. در  73859*35ابتدا یک ماتریس از نمرات استاندارد به ابعاد 

 35باشد. باشد، که هر ردیف شامل )روز( میهای ماتریس میتعداد ردیف 73859اینجا 

باشد. مقرر شد ها میهای ماتریس که هرستون شامل متغیری اقلیمی ایستگاهتعداد ستون

کنند انتخاب شوند و ابتدا درصد از واریانس )تغییرات( را تبیین می 5که بیش از  هاییعامل

یک تحلیل بدون چرخش بر ماتریس اعمال شد و مشخص گردید که چهار عامل بیش از 

به دست  845/3برابر  KMOکنند و همچنین شاخص درصد از واریانس را تبیین می 75

( 6ای از متغیرها باشند. جدول)نماینده شایسته توانندها میداد عاملآمد که نشان می

-آزمون کروی بودن بارتلت کفایت و بسندگی ماتریس همبستگی را مورد آزمون قرار می

را 337/3داری منتاظر کوچکتر از و سطح معنی  996/239586دهد. این آزمون مقدار 

-حد است، رد میفراهم کرد؛ بنابراین، این فرضیه که ماتریس همبستگی، یک ماتریس وا

داری حداقل در بین چند متغیر های معنیشود؛ یعنی، ماتریس همبستگی دارای همبستگی

 است.

 و شاخص کیزر بارتلت( آماره 2جدول)

 845/3 (KMOگیری)شاخص کفایت نمونه

 996/239586 آزمون بارتلت

 585 (dfدرجه آزادی)

 333/3 داریسطح معنی

 

های مشترک استخراج شده، ویژه بخش واریانس کل تبیین شده، تعداد عامل (3جدول )

ها، درصد واریانس کل توجیه شده توسط هر عامل و درصد تراکمی مقدار همراه با عامل

به  343/79دهد. عامل اول با ویژه مقدارها را نشان میواریانس کل توجیه شده توسط عامل
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واریانس اقلیم ایران مرکزی توجیه کرده است. به همین درصد از  572/3تنهایی بیش از

-می  533/7و  355/6، 778/4های دوم، سوم و چهارم  برابر با ترتیب مقادیر ویژه عامل

توان با این چهار درصد از تغییرات اقلیم منطقه را می 754/3باشندکه در مجموع بیش از 

 عامل تبیین کرد. 

که در حول یک ها و ارتباط درونی متغیرها چنانیافته با توجه به آنکه میزان همبستگی

-صورت ارتباط مثبت و بالعکس بصورت ارتباط منفی متجلی میعامل تجمع پیدا کنند، به

گذاری نمود. در ادامه نقشه تغییرپذیری ها را نیز نامتوان عاملگردد؛ لذا براین اساس نیز می

 گیرد. ورد بررسی قرار میها ترسیم و مفضایی امتیازات تک تک عامل

( ویژه مقدار و درصد واریانس توجیه شده در آنالیز تحلیل عاملی در دوره 3جدول )

 آماری 

 FCR1 FCR2 FCR3 FCR4 توضیحات

 533/7 355/6 778/4 343/79 7ویژه مقدار

 344/3 358/3 735/3 572/3 درصد واریانس

 754/3 77/3 257/3 572/3 درصد تراکمی واریانس

 

 

 
 ریز ممتد مقادیر ویژه مربوط به تحلیل عاملی( نمودار سنگ1شکل)

                                                           
 



 ولیزاده کامران، خرم آبادی     جهان بخش اصل، .../ خورشید دوست، خرده نواحی اقلیمی  واکاوی فضایی       

هایی از قبیل عامل اول با عوامل بارش، رطوبت نسبی و ابرناکی رابطه مثبت و با فراسنج

کنند همبستگی ساعات آفتابی و دما که اثر رطوبت نسبی، ابرناکی و بارش را تضعیف می

درصد از واریانس(  3/ 738را عامل رطوبت  )بیش ازمنفی دارد. به همین خاطر این عامل 

 شود.  گذاری مینام

 

های منتخب ایران های اصلی بر روی عناصر اقلیمی در ایستگاه ( بار مولفه4جدول )

 مرکزی

متغیرهای 

 اقلیمی
F1 F2 F3 F4 

متغیرهای 

 اقلیمی
F1 F2 F3 F4 

دمای 

 اصفهان

345/3

- 

774/3

- 
334/3 

339/3

- 

بارش 

 اصفهان
378/3 

323/3

- 

797/

3 
755/3 

ساعات 

آفتابی 

 اصفهان

345/3

- 
345/3 766/3 

398/3

- 

-رطوبت

نسبی 

 اصفهان

349/3 333/3 
367/

3 
324/3 

ابرناکی 

 اصفهان
337/3 

773/3

- 

737/3

- 
383/3 

میانگین 

 دما آباده

344/3

- 

777/3

- 

362/

3 
338/3 

 379/3 بارش آباده
358/3

- 
623/3 

343/3

- 
 365/3 بارش شیراز

359/3

- 

639/

3 

783/3

- 

بارش 

 کاشان
378/3 

347/3

- 
753/3 376/3 

بارش 

 خوربیابانک
375/3 

337/3

- 

635/

3 
625/3 

ساعات 

 آفتابی آباده

346/3

- 
372/3 385/3 377/3 

رطوبت 

 نسبی آباده
348/3 367/3 

353/

3 

358/3

- 

ابرناکی 

 آباده
332/3 

764/3

- 

777/3

- 

375/3

- 

دما 

خوروبیابان

 ک

344/3 
777/3

- 

369/

3 

372/3

- 

ساعات 

آفتابی 

خوروبیابان

 ک

346/3

- 
338/3 369/3 

772/3

- 

-رطوبت

نسبی 

خوروبیابان

 ک

343/3 358/3 
387/

3 
385/3 

ابرناکی 

خوروبیابان

 ک

347/3 
387/3

- 

357/3

- 
 دمای شیراز 767/3

345/3

- 

738/3

- 

347/

3 
377/3 
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های منتخب ایران های اصلی بر روی عناصر اقلیمی در ایستگاه ( بار مولفه4جدول )ادامه 

 مرکزی

ساعات 

آفتابی 

 شیراز

343/3- 354/3 343/3 796/3 

رطوبت 

نسبی 

 شیراز

349/3 365/3 368/3 769/3- 

ابرناکی 

 شیراز
332/3 388/3- 377/3- 774/3- 

دمای 

 کاشان
342/3- 737/3- 337/3 363/3- 

ساعات 

آفتابی 

 کاشان

343/3- 344/3 772/3 783/3- 

رطوبت 

نسبی 

 کاشان

347/3 343/3 366/3 778/3 

ابرناکی 

 کاشان
339/3 398/3- 774/3- 785/3 

دمای 

 کرمان
346/3- 764/3- 346/3 377/3 

بارش 

 کرمان
378/3 369/3- 636/3 657/3- 

ساعات 

آفتابی 

 کرمان

346/3- 332/3 348/3- 788/3 

رطوبت 

نسبی 

 کرمان

 -377/3 362/3 -779/3 -345/3 دمای یزد -723/3 387/3 349/3 344/3

 398/3 677/3 -344/3 378/3 بارش یزد

ساعات 

آفتابی 

 یزد

347/3- 352/3 337/3 375/3 

رطوبت 

 نسبی یزد
347/3 344/3 737/3 346/3 

ابرناکی 

 یزد
347/3 773/3- 379/3- 339/3- 

 

کند. این عامل با متغیرهای درصد از واریانس کل را تبیین می 592/3عامل دوم بیش از 

مربوط به ساعات آفتابی و رطوبت نسبی همبستگی مثبت و با متغیرهای تضعیف کننده آن 

توان از قیبل بارش، دما و ابرناکی همبستگی منفی دارد. به همین دلیل عامل دوم را می

 گذاری کرد.عامل ساعات آفتابی نام
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کند. این عامل با کل را توجیه میدرصد از واریانس  64/6عامل سوم که بیش از 

متغیرهای رطوبت نسبی، بارش، ساعات آفتابی و دما همبستگی مثبت و با متغیر ابرناکی 

 شود. همبستگی منفی دارد. عامل بارش به عنوان نماینده عامل سوم در نظر گرفته می

با متغیرهای کند. این عامل درصد از واریانس کل را تبیین می  32/6عامل چهار بیش از 

مربوط به رطوبت نسبی و ابرناکی همبستگی مثبت و با متغیرساعات آفتابی، بارش و دما 

توان عامل ابرناکی کننده همبستگی منفی دارد. به  همین علت عامل  چهارم را میتضعیف

 نامید.

متغیر آب و هوایی جهت تعیین نواحی و  5طور که اشاره شد، در این تحقیق از همان

اقلیمی در ایران مرکزی استفاده شده است. بدین منظور و برای درک بهتر شرایط  خرده

( DEMاقلیمی منطقه با استفاده از یک روش گرسیونی وزنی بر مبنای مدل رقومی ارتفاع )

 ( آورده شده است.5برای تعمیم نتایج و معادالت حاصل از این روش در جدول )

بندی اقلیمی ایران مرکزی، برای ه منظور ناحیهای بجهت استفاده از روش تحلیل خوشه

های منتخب آمار ساالنه میانگین رطوبت نسبی، ابرناکی، دما، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه

ها عناصر اقلیمی استاندارد شده و سطرها که ها که دادهانتخاب شدند. با توجه به ستون

نه هر یک از پارامتر اقلیمی ماتریسی با ابعاد اند، به طور جداگاها را تشکیل دادهگاهنقاط گره

 ای مورد استفاده قرار گرفته است.برای تحلیل خوشه  33 × 7
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( پراکندگی فضایی امتیازات عاملی 6شکل )

 رطوبت  

( پراکندگی فضایی امتیازات عاملی 3شکل)

 ساعات آفتابی

  

( پراکندگی فضایی امتیازات عاملی 4شکل)

 بارش

( پراکندگی فضایی امتیازات 5شکل)    

 عاملی ابرناکی

 

( : مدل رگرسیونی وزنی برای تبیین متغیرهای اقلیمی با ناهمواری در ایران 5جدول)

 مرکزی 

 معادله رابطه  مدل رگرسیونی وزنی متغیر اقلیمی ردیف

 333697/3 – 763/6(H) ابرناکی کرمان 7

 333799/3  +777/2(H) ساعات آفتابی کاشان 6

 334798/3  +87/73(H) دمای خوروبیابانک 3

 -333388/3  +777/3(H) بارش خوروبیابانک 4

 33792/3 – 44/35( H) رطوبت نسبی یزد 5

 



 ولیزاده کامران، خرم آبادی     جهان بخش اصل، .../ خورشید دوست، خرده نواحی اقلیمی  واکاوی فضایی       

 

( امتیازات فضایی عاملی در سه خرده نواحی دما شناسایی شده در ایران 6جدول )

 مرکزی 

 عامل ابرناکی عامل بارش ساعات آفتابیعامل عامل رطوبت نوع اقلیمی

 -338/3 372/3 -37/3 -397/3 دما کم

 338/3 362/3 -777/3 -344/3 دما متوسط

 -33/3 736/3 -457/3 -386/3 دما زیاد

 

-آن ها و با توجه به فاصلهای( حاصله و محل قطع خوشهبا توجه به دارنمای )نمودار خوشه

گذاری تشخیص داده شده است. نامهای متفاوتی برای هریک پارامتر مورد نظر ها گروه

های مورد نظر صورت های دارنمای هریک پارامترهای خرده نواحی براساس خوشهپهنه

های خرده نواحی به طور کامل گرفته است و همچنین امتیازات عاملی در هریک پهنه

دهد که کدام یک عوامل در هر از پهنه مشخص شده است زیرا امتیازات عاملی نشان می

 رده نواحی نمود بیشتری دارد.خ

 

  

ناحیه دمایی تفکیک  3( دارنمای 7شکل)ای از رابطه رگرسیونی بر ( نمونه6شکل)
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 شده ساالنه روی پارامتر دما

 ( امتیازات فضایی عاملی در چهار خرده نواحی ساعات آفتابی شناسایی شده 7جدول )

ساعات عامل عامل رطوبت نوع اقلیمی

 آفتابی

عامل 

 بارش

عامل 

 ابرناکی

 -387/3 758/3 737/3 -386/3 ساعات آفتابی کم

 -345/3 763/3 734/3 -394/3 ساعات آفتابی متوسط

 796/3 368/3 354/3 -343/3 ساعات آفتابی نسبتا زیاد

 375/3 337/3 344/3 -344/3 ساعات آفتابی زیاد

 ( امتیازات فضایی عاملی در چهار خرده نواحی بارش شناسایی شده 8جدول )

ساعات عامل عامل رطوبت نوع اقلیمی

 آفتابی

عامل  عامل بارش

 ابرناکی

 354/3 576/3 -356/3 334/3 بارش کم

 -783/3 639/3 -675/3 365/3 بارش  متوسط

 -552/3 532/3 -265/3 357/3 بارش  نسبتا زیاد

 338/3 623/3 -677/3 379/3 زیادبارش  

( امتیازات فضایی عاملی درسه خرده نواحی ابرناکی شناسایی شده در ایران 9جدول )

 مرکزی

 عامل ابرناکی عامل بارش ساعات آفتابیعامل عامل رطوبت نوع اقلیمی

 797/3 786/3 -788/3 378/3 ابرناکی کم

 -774/3 377/3 -388/3 374/3 ابرناکی متوسط

 738/3 -757/3 365/3 774/3 ابرناکی  زیاد

 ( امتیازات فضایی عاملی در سه خرده نواحی رطوبت نسبی شناسایی شده 11جدول )

 عامل رطوبت نوع اقلیمی
عامل ساعات 

 آفتابی
 عامل بارش

عامل 

 ابرناکی

 346/3 737/3 344/3 347/3 رطوبت نسبی کم

رطوبت نسبی نسبتا 

 متوسط
794/3 727/3 379/3 32/3- 
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 749/3 357/3 329/3 387/3 رطوبت نسبی زیاد

 

  

ای از رابطه رگرسیونی بر (نمونه8شکل)

 ابیروی پارامتر ساعات آفت

ناحیه ساعات آفتابی  4( دارنمای 9شکل)

 ساالنه

 

  

ای از رابطه رگرسیونی بر روی ( نمونه73شکل )

 پارامتر بارش
 ناحیه بارش ساالنه 4(دارنمای 77شکل)
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ای از فرآیند رابطه ( نمونه12شکل )

 روزانهبر روی  پارامتر ابرناکی  رگرسیونی

 ناحیه ابرناکی ساالنه 3( دارنمای 13شکل  

 
 

ای از فرآیند رابطه ( نمونه14شکل )

 رگرسیونی بر روی رطوبت نسبی   

ناحیه رطویت نسبی  3( دارنمای 15شکل )

 ساالنه
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مولفه  4های مکانی اقلیمی، نمرات مکانی بدست آوردن خوشهدر این مرحله جهت 

ای پایگانی ترکیب ترتیبی و روش حاصل از اعمال تحلیل عاملی، در معرض تحلیل خوشه

خرده اقلیمی ایران مرکزی شناسایی  4 ادغام وارد قرار گرفت. با اسنتاد به دارنمای درختی،

-ی با واحدهای توپوگرافی و اکولوژیک ایرانالذکر تطبیق زیادشد. خرده نواحی اقلیمی فوق

ها، ی آنمرکزی دارند. با توجه به دندوگرام حاصله و محل قطع کالسترها با توجه به فاصله

 چهار گروه تشخیص داده شده است7

 های بارش یزد، بارش خوروبیابانک گرم و خشک، شامل ایستگاه (7

 های بارش شیرازگرم و نیمه خشک، شامل ایستگاه (6

 های بارش کرمان، بارش کاشان و بارش اصفهانم و نسبتا خشک، شامل ایستگاهگر (3

-مرطوب و بسیار گرم، شامل دما، ابرناکی، ساعات آفتابی و رطوبت نسبی ایستگاهنیمه (4

 های یزد، اصفهان، کاشان، کرمان و شیراز و خوروبیابانک  

5)  

 

 ناحیه اقلیمی ساالنه 4( دارنمای 15شکل )

 گیرینتیجه

های توان ویژگیآبی )ایران مرکزی( دارای پراکنش وسیعی است، اما همه جا میقلمرو کم

های آن مشاهده های ناهمواریزایی و  چه در نمونهمشابه و مشترکی چه در سیستم شکل

توان باشند. با تکیه بر این تنوع، مینمود و اما اشکال ناهمواری، از تنوع فراوانی برخوردار می

های اصلی را از یکدیگر باز شناخت. به همین منظور، با استفاده از آّب نمونهوهای کمدر قلمر

مرکزی مورد ارزیابی قرار نواحی در پهنه ایرانهای نوین آماری، پراکندگی فضایی خردهروش

عامل که  4مرکزی، متغیر آب وهوایی ایران 5گرفت. پس از بررسی تحلیلی عاملی بر روی 
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ا داشتند، شناسایی شده که این عوامل به ترتیب رطوبت، ساعات آفتابی، بیشترین نقش ر

به  343/79ویژه مقدار باشد. در بین این عوامل، عامل اول با دارا بودنبارش و ابرناکی می

درصد از واریانس اقلیم ایران مرکزی توجیه کرده است. این عامل در  572/3تنهایی بیش از

شود. در کل این منطقه مورد مطالعه بیشتر مشاهده می شرق و جنوب غربی شمالنیمه

اند. بعد از این درصد رفتار اقلیمی در ایران مرکزی توجیه نموده 75/3چهار عامل حدود 

های تحلیل مکانی هر عامل تهیه شد و تاثیر این عوامل را در کل منطقه مورد مرحله، نقشه

ها، در نهایت با یین قلمروهای مکانی آنها و تعمطالعه نشان داد. پس از شناسایی عامل

بندی پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر روی نواحی بندی وارد اقدام به طبقهروش خوشه

ها بندی حاصل از رابطه رگرسیونی بین پارامترها پهنهگردید. بدین صورت که با تهیه نقشه

کیلومتر انتخاب  75*75ن تفکیک ای که با توایاخته 433های اقلیمی و الیه ارتفاعی، داده

نواحی جداگانه آب و هوایی در منطقه مورد مطالعه شد. با د، اقدام به تفکیک خردهشده بو

ناحیه اقلیمی تشخیص داده شد و خصوصیات هرناحیه  4توجه به نمودار درختی حاصله 

گذار تاثیر ترین عواملجداگانه بررسی گردید. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که مهم

-در تعیین اقلیم ایران مرکزی به ترتیب اهمیت بارش، رطوبت، ابرناکی و ساعات آفتابی می

 باشد.
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