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 6931پاییز و زمستان  |شماره سی و یکم و سی و دوم  |سال هشتم  |های اقلیم شناسی پژوهشنشریه 

 

 

 با استفاده از راحمدیو بو هیلویاستان کهگ یمیاقل یبندپهنه

 یخوشه ا -یعامل لیتحل

 
 3، کیوان نامجو2، ذوالفقار رضاپور1*حسن صالحی

مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، و کارشناس مرکز تحقیقات  دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه .1

 هواشناسی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد

مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی  دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان و رئیس گروه تحقیقات  .2

 کهگیلویه و بویراحمد

 آزاد واحد نجف آبادآموخته کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه دانش .3

 3/7/1331تاریخ پذیرش:  1/4/1331تاریخ وصول:

 

 چکیده:
طقو، من کی میاق  یپجود داشعع و باشععد  بو طو  ک  یپ اطالعات کا  یآگاه و،یآن ناح یمیاز اپضععاا اق  دیبا یهت منطقو، قبل از هت اقدام شععت تیجهت توسعع و پ      

است  عوامل  یهواشناسآما  پ اطالعات د ازمدت  یست کی ازمندیمکان خاص، ن کیهوا د   تیبو م وس  پض  یهوا د  آن منطقو است پ دس تس تیم وسع  پضع   
، نقش مخ  ف یهایزی الزم اسععت تا د  بتنامو لیدل نی  بو همگذا دیم تیانسععان ت   یهاتید    ال می طوبت پ     بو طو  مسعع ق ،یدما، با ندگ تینظ یمیپ اق  یجو

 میاق  تی گذا  بت ک تیت   یمیعناصت اق  نیمهم ت یی ژپهش، شناسا نیاز ا هدف   تدیقتا  گ یها مو د بت سبتنامو ییمو ت د   پند اجتا یبو عنوان عام  یجو ی ا ام تها
بوده است  د   یپ خوشو ا یعام  ی هایپ تح  تهیچند م غ یآما  یاز  پش ها یتیگاس ان با بهته نیا یمیاق  ی هنو ها زی  یمکان کیپ تفک تاحمدیپ بو وی ویاس ان کهگ

ت( پ امامزاده ج ف کک،یسخت، ل یدپگنبدان، دهدشت، س اسوج،ی) تاحمدیپ بو وی ویداخل اس ان کهگ یهاس گاهیا یبتا یمیعنصعت اق   84سعاالنو   نیانگیم ق،یتحق نیا
ستاست اس ان  ی پ 726*84 سیبو ماتت یابیانیم ندی تا کی یط 48*84 سیماتت نیا  ا  تاهم آپ دند  ینقطو ا یهااطتاف منطقو، داده یهاس گاهیا یهمچنین ب ضع 

 یمیعنصت اق  84نشان داد کو  یاص  یهامؤلفو لیاس فاده شد  تح  لیتح  کی ی ا بدسعت آپ ده کو از آن بو عنوان پ پد  ی هنو ا یهاداده تیاخ سیشعد  ماتت  لیبدت
نمتات  سی)ماتتیمکان یاالگو سیماتت ،یهمبس گ سیماتت ویبا تجز بیتتت نید   نج عامل خالصعو کتد  بو ا  توانیآنها، م انیم ید پن یاسع ان  ا با توجو بو همبسع گ  

 اسید  مق یمیچهل پ هشت عنصت اق  یبت س جیبدست آمد  ن ا 84*5ها( بو اب اد مؤلفو یبا ها سی) ماتت یقیت ف یمیعناصعت اق   سیپ ماتت 726*84ها( بو اب اد مؤلفو
مؤلفو  -3 یباد-یمؤلفو ابت -2 ییمؤلفو دما -4اند از: عبا ت تیاهم بیبو تتت کوحاصعل  نج مؤلفو است   تاحمدیپ بو وی ویاسع ان کهگ  میکو اق  دهدیسعاالنو نشعان م  

 تاحمدیپ بو وی وید  اسعع ان کهگ یمیاق  ویهشععت ختده ناح ،ی نج مؤلفو اصعع  یمکان سیماتت یبت  پ یاخوشععو لیبا اعمال تح  تی  د  نهایغبا  -5 یباد -8 طوبت 
  شد ییشناسا

 .و بویراحمد لویهیاستان کهگ ،یاخوشه لیتحل ،یعامل لیتحل ،یمیاقل بندیپهنه : کلید واژگان
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 قدمهم
 دیبنطبقهانجام  یکی از اهداف اصلی در مطالعات اقلیمی،

از  سعی می شود مناطقی که بندیطبقهاین نوع  بااقلیمی است. 

 جریان باد و سایر پارامترهای رطوبت، فشار، بارش، نظر دما،

یپ تیک گروه قرار گرفته و از نظر  در اقلیمی مشابهت دارند،

 بندیطبقهبرای  .(1334 )فرج زاده، اقلیمی نام گذاری شوند

اقلیمی روشهای مختلفی وجود دارد که می توان تحت دو 

عنوان کلی روشهای سنتی و روشهای جدید تقسیم بندی 

جدید از دقت بیشتری نسبت به روشهای سنتی  یروشهاکرد.

هرچند که روشهای محاسبه ای  )کالسیک( برخوردار هستند.

به لطف پیشرفت علوم هستند اما در روشهای جدید پیچیده 

نه ای  و نیز ظهور سامانه های اطالعات رایاعلوم  خصوصا در

 جغرافیایی در طی چند دهه اخیر به راحتی قابل اجرا می باشد.

 یبندطبقه یهای روشهااخیر با توجه به نارسایی یسالها در

چند  تکنیکهای آماری مانند نوین طبقه بندی یها شیوه از یسنت

 هک )تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای( استفاده می شود متغیره

سیم تق اقلیمی را مالك یهااثرات متقابل تعداد زیادی از مؤلفه

ن بندی اقلیمی برای اولی تقسیم دهند. این شیوهبندی قرار می

 تحده آمریکا به کاردر ایاالت م 1311بار توسط استاینر در سال 

در سطح جهان به طورگسترده ایی مبنای  شد و از آن پس گرفته

 )گرامی مطلق و همکاران، گرفت تقسیم بندی های اقلیمی قرار

البته استفاده از روش تحلیل خوشه ای در سایر علوم  .(1331

 میالدی بر می گردد. 1333به زمان 

های آماری تکنیک( با استفاده از Ayoade, 1977) آیوآدِ

د و اقلیمی کشور نیجریه نمو بندیطبقهچند متغیره مبادرت به 

 اقلیمی بیان بندیطبقهمشکالت و معضالت این روش را در 

( با اعمال تحلیل خوشه ای Anyadike, 1987) انیادایک .نمود

بر روی نمرات عاملی چهار عامل خروجی حاصل از تحلیل 

ناحیه اقلیمی تفکیک  11به  عاملی، منطقه غرب و آفریقا را

( تحلیلی مقایسه White et al., 1991) نمود. وایت و همکاران

ای بین نتایج حاصل از روش های مختلف چرخش متعاهد، 

روش( بر روی  3)در مجموع  بدون چرخش و چرخش مایل

دند و در نهایت میزان های بارش ماهانه پنسیلوانیا انجام داداده

مقایسه و شناسایی نمودند. هم های مختلف را با سازگار مدل

( ضمن تشریح روش Gerstengrbe, 1999) گرستن گرب

خوشه بندی ناپایگانی در ناحیه بندی اقلیمی، این روش 

اقلیمی اروپا، بکار گرفته و  بندیطبقهبهسازی شده را برای 

ی تواند بطور گسترده انشان داد که این تکنیک پیشنهادی می

 ,.Pineda et al) تفاده قرار گیرد. پیندا و همکارانمورد اس

 در را یمیاقل ینواح ،یاصل یها مولفه لیبا کاربرد تحل( 2007

 ماهانه یها داده سال 31 آنها. کردند نییتع کیمکز یشرق شمال

 در. بردند بکار یهواشناس ستگاهیا 173 در را دما و بارش ی

 کوپن دیبنطبقه ستمیس کاربرد با یمیاقل بندیطبقه تینها

 یاصل یها مولفه لیتحل. شد انجام کیمکز یبرا شده اصالح

 و یتوپوگراف مشخصات با مطابق بندیپهنه که دادند نشان

 را مختلف یمیاقل ستیز ینواح آنها. باشد یم یاهیگ پوشش

 امانهس از استفاده با میاقل هر یبرا بارز یاهیگ پوشش با همراه

  شرح دادند.( GIS) ییایجغراف اطالعات

 در( Jolliffe and Philipp, 2010) پیلیف و فهیجول

. اند ردهک یبررس را یا خوشه لیتحل شرفتهایپ یبرخ یا مطالعه

 اسخپ ضمن و کرده ی ساز خالصه را یاصل یلهایتحل انواع آنها

 اربک دیبا یا خوشه لیتحل نوع چه که یدیکل سوال نیا به

 ادهاستف از قبل و دارند یبیمعا آنها ی همه که کردند انیب رود،

 و شده، دایپ آنها مبهم ای واضح مشخصات و اتیفرض دیبا

 یها داده یبرا لیتحل نبودن ای بودن مناسب درباره سپس

 یهاکیتکن که کردند دیتاک آنها. شود یریگ میتصم موجود

  انیم در یحت که کرد خواهند دایپ را ییها خوشه ،یبند خوشه

 الزاما ها خوشه که دانست دیبا ضمنا. ندارند وجود ها داده

 .ستندین یواقع ی جداگانه یگروهها

( در Almazroui et al. , 2015و همکاران ) یالمزروع

 یاه مولفه از استفاده با را عربستان کشور میاقل ،یمطالعه ا

 در. ندا کرده بندیپهنه بارش و دما ریمتغ دو کاربرد با و یاصل

 ورهد درطول عربستان کشور سراسر در ستگاهیا 27 مطالعه نیا

. اند رفته بکار سال 21 مدت به 2111 تا 1331 یآمار ی

 یکهایتکن از یبیترک قیتحق نیا در استفاده مورد یمتدولوژ

 ،یهمبستگ و یاصل یها مولفه لیتحل شامل یآمار و یاضیر

 یشناس میلاق با یکیزیف یلیتفص یا سهیمقا نیهمچن. است بوده

 روهگ پنج. است شده انجام عربستان یتوپوگراف و مدت بلند

 یایدر یساحل –( A) یشمال: شد داده صیتشخ مطالعه نیا در

(. که E) یجنوب –( D) یکوهستان –( C) یداخل –( B) سرخ

 یقو یرا با همگون یخاص یمشخصه  کی یمیهر گروه اقل

 دهد.   یگروه، نشان م کیمتعلق به  یستگاههایا نیب
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(، در مطالعه Carvalho et al., 2016و همکاران ) ویکاروال

شده  یساز هیشب یمیاقل راتییبا تغ یقلمرو اروپا را به مناطق یا

 یهاروزانه، دما یبارش کل یساز هیمشابه، با استفاده از شب ی

 ندهی( و آ2111-1331گذشته ) یدوره ها یبرا نه،یو کم نهیشیب

شده،  هیته CMIP5( که توسط 2111-2131بلند مدت ) ی

-K یخوشه ا لیتحل کیکردند. آنها با استفاده از  میتقس

Meansلند ب ی ندهیآ یروزانه  یشناس میاقل نیب ی، تفاوتها

 نیکردند. آنها ا نییرا تع ریسه متغ نیا یمدت و گذشته برا

جمع  ی( و برارهیبطور مستقل )تک متغ ریهر متغ یروش را برا

 ،یاضیروش ر کی( بکار بردند و با رهی)چند متغ ریهر سه متغ

اربرد حاصله از ک جیکردند. نتا نییخوشه ها را تع ی نهیتعداد به

 ینابع مم ریبدست آمده در سا جیمطابق با نتا ره،یروش تک متغ

ناطق باشد. م یم یمشابه کل رییباشد که نشان دهنده مناطق تغ

 یبه طور عمده عرضها رهینسخه چند متغ یبه دست آمده برا

 -ینمز  تعامل یها یژگیاز و یاروپا را، با برخ نیباالتر از سرزم

 یمناطق به لحاظ آمار یشود. بعالوه، همه  یشامل م  ایدر

دارند، که   رهایاز متغ یکیاز حداقل  یمتفاوت یها عیتوز

 باشد.  یمناطق بدست آمده م یبرا ینانیاطم

نیز تالش هایی در زمینه بکارگیری روش های  ایراندر 

 و بندیپهنهآماری چند متغیره و بهره گیری از رایانه جهت 

ناحیه بندی اقلیمی صورت گرفته است. حجتی زاده و 

ایستگاه هواشناسی و با  14( با استفاده از 1372علیخانی)

بکارگیری تحلیل محورهای مختصاتی بر مبنای فرمول 

اس هشت متغیر آب و هوائی و با بهره گیری فیثاغورت، بر اس

از نرم افزارهای رایانه ای ایران را به ده ناحیه اقلیمی تقسیم 

متغیر  43( با استفاده از 1373نموده اند. حیدری و علیخانی)

ایستگاه همدید کشور، و با بکارگیری تحلیل  43اقلیمی در 

با عاملی و دوران عاملها، هفت عامل را استخراج و سپس 

استفاده از نمرات عاملی و اجرای تحلیل خوشه ای، شش قلمرو 

 ی نقشه ترسیماقلیمی کشور بهمراه زیر قلمروهای آنها بر رو

های متوسط ماهانه و ( با استفاده از داده1331) نمودند. عزیزی

ایستگاه  43ساالنه دما، بارش و میانگین ساالنه ساعات آفتابی

( 1331قلیمی جای داد. علیخانی)قه اطب 33اقلیمی کشور را در 

ایستگاه همدید،  34های متوسط دما و بارش با استفاده از داده

متغیر را در سه عامل، ادغام کرد  24و با اعمال تحلیل عاملی، 

و در نهایت با استفاده از تحلیل خوشه ای، پنج ناحیه اقلیمی 

( با استفاده از 1332) شور را مشخص نمود. مسعودیانک

ایستگاه کشور، و با  121عنصر اقلیمی در  27ین ساالنه میانگ

بهره مندی از فرآیند میانیابی کریجینگ آنها را به یک آرایه 

بر روی ایران تبدیل نمود. سپس یک تحلیل  3144*27

های اصلی به روش تحلیل عاملی و دوران متعامد بر روی مؤلفه

اصلی عنصر اقلیمی را در شش مؤلفه  27آن انجام داده و 

خالصه نمود. سپس یک تحلیل خوشه ای بر روی نمرات 

 رد.تقسیم کعاملی اعمال نمود و ایران را به پانزده ناحیه اقلیمی 

( در ادامه کار قبلی خود مبادرت به 1333) ترابی و جهانبخش

 د.اقلیمی ایران نمودن بندیطبقهتعیین متغیرهای زمینه ای در 

اقلیمی  بندیطبقههت ( ج1331) مطلق و شبانکاریگرامی

متغیر اقلیمی ایستگاههای هواشناسی منطقه  31استان بوشهر، 

تبدیل و پس از  114*31 را به کمک روش میانیانی به آرایه

عامل خالصه  4عنصر اقلیمی را در  31اعمال تحلیل عاملی، 

نمودند و سپس با اعمال تحلیل خوشه ای بر روی نمرات 

 .استان بوشهر تشخیص دادند ناحیه اقلیمی برای 1، عاملی

اقلیمی استان  بندیطبقهبه منظور  ،(1337همکاران )سلیقه و 

ایستگاه هواشناسی  11متغیر اقلیمی از  21، سیستان و بلوچستان

تبدیل  341*21منطقه را استخراج و طی فرایند میانیابی به آرایه 

متغیر  21و سپس تحلیل عاملی به روش مؤلفه اصلی اعمال و 

عامل خالصه نمودند و در نهایت با اجرای  1یمی را در اقل

تحلیل خوشه ای بر روی نمرات عاملی، نشان دادند که استان 

ود. مناحیه اقلیمی تفکیک ن 1به توان میسیستان و بلوچستان را 

( با اعمال تحلیل خوشه ای پایگانی 1337) مسعودیان و کاویانی

ا، بارش و رطوبت، های دمبا روش ادغام وارد بر روی داده

  ناحیه اقلیمی کالن طبقه نمودند. 3ایران را به 

 دیبنپهنهبه طور کلی در بر اساس روشهایی که ذکر شد 

اقلیمی  ابتدا عناصر اقلیمی منطقه مشخص و سپس بوسیله 

مولفه های اصلی و یا عاملهای مشخص و سپس  تحلیل عاملی،

 یبندپهنهبوسیله تحلیل خوشه ای بر روی این عاملها کار 

 اقلیمی انجام می گیرد.

یی با توجه به موقعیت جغرافیا کهگیلویه و بویراحمداستان 

شرایط توپوگرافی و قرار گرفتن آن در سلسله جبال زاگرس  و

 4413فاع ند ترین نقطه با ارتبین بل نیز به دلیل اختالف ارتفاع و

 و ،متر 211 حدود پست ترین نقطه آن با ارتفاع و متر،

و  ؛ مدیترانه ایتن این استان بر سر راه توده های هوایقرارگرف
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جب تفاوت آب و هوایی سودانی، گرم خشک عربستان مو

به وجود آمدن شرایط مختلف مختلف استان، و بخشهای 

و زیستگاه های مختلف در  طبیعی و رویشی گیاهان متنوع

اهی که تنوع پوشش گی باعث شدهاستان شده است. این شرایط 

ی در نتیجه مو متنوع در این ناحیه وجود داشته باشد  انبوه و

 بارندگی تواند خاك مستعد و حاصلخیز، دمای مناسب، آب و

 می تواند بر روی کافی و... را بیان گر باشد، که پیامدهای آن

، دامداری، شرایط اقتصادی و معیشتی کشاورزی، توریسم

ین ا اصلی از هدف .ساکنان این استان نقش اساسی را ایفا کند

با مشخص کردن پهنه های آب و هوایی  که استاین پژوهش 

امه برن در آن بتوان استان بر اساس همه عناصر اقلیمی موثر

برنامه ریزی توریسم، ین، ریزی مناسبی در جهت آمایش سرزم

طرات آب و هوایی او کاهش اثر مخ پیش بینی حوادث طبیعی

 .دادانجام 

 مواد روش ها

 منطقه مورد مطالعه
کیلومترمربع  11171کهگیلویه و بویراحمد، با  استان

 مساحت )حدود یک درصد مساحت کل کشور( در

 13درجه و  43های جغرافیایی  غربی کشور بین طولجنوب

دقیقه شرقی و عرض های جغرافیایی  13درجه و  11دقیقه تا 

در ، و دقیقه شمالی 27درجه و  31یقه تا دق 11درجه و  23

مجاورت استان های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، 

. مرکز این استان (1)شکل  خوزستان و بوشهر واقع شده است

 4413د ترین نقطه استان قله دنا با ارتفاع شهر یاسوج است. بلن

و پست ترین نقطه ی آن چره زن در جنوب غربی بی بی  متر

متر از سطح دریا  137حکیمه در شهرستان گچساران است که 

ارش در استان کهگیلویه و بویراحمد میانگین ب ارتفاع دارد.

درجه سانتیگراد در مناطق  11و میانگین دما از  میلیمتر 11157

ر سانتیگراد در مناطق گرمسیر متغی درجه 21سردسیر تا 

باشد. می

 

 
 (1331ه ، دماخذ؛ نگارن)موقعیت استان کهگیلویه و بویراحمد  -1 شکل

 

 روش تحقیق
 و آب عنصر 43 ساالنه متوسط هایپژوهش، داده این در

 استان داخل و اطراف در همدید ایستگاه 14 به مربوط هوایی

 هواشناسی سازمان هایداده پایگاه از بویراحمد و کهگیلویه

در انتخاب ایستگاههای اطراف استان  .گردید استخراج کشور

استفاده شده که عالوه بر پوشش دادن همه مرز  یاز ایستگاههای

ا ب حداقل دارای پانزده سال سابقه آماری باشند. ،اطراف استان
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مشخص شدن عناصر مهم اقلیمی با این پژوهش می توان در 

)جدول اقلیمی کمتری استفاده کرد  کارهای آینده از عناصر

 .(1شماره 

 و سطرها روی ها مکان صورت به هاداده آرایه ابتدا

 سپس و شد داده آرایش ها ستون روی هوایی و آب متغیرهای

)یاخته( بر روی  سلول 127کیلومتر و به تعداد  1×1 ابعاد با

 قادیرم کریجینگ مشخص و میانیابی روش به کمک نقشه استان

د. گردی برآورد این نقشه هایگاهگره روی بر متغیرها از یک هر

الزم به توضیح می باشد که با توجه به تعداد زیاد عناصر اقلیمی 

ه ی خود نیاز به پژوهشی جداگانتشخیص بهترین روش میانیاب

ه استفاده بیشتر اقلیم ولی در این پژوهش با توجه ب ،دارد

روش کریجینگ استفاده شده است. باید در نظر  شناسان از

ن ر و همچنینوع متغی داشت که روشهای درون یابی بسته به

تراکم نقاط اندازه گیری شده  ویژگیهای منطقه مورد مطالعه و

)همامی و  دهندمتفاوتی را ارائه میدقت  ،نهاو نحوه آرایش آ

 ( .1333 ،همکاران

 ندفرای معرض در مذکور آرایه ،هاداده بُعد بردن بین از برای

 لیلتح یک سپس و گرفت قرار( سازی استاندارد)هنجارسازی 

 هاداده آرایه روی بر همبستگی روش با اصلی هایمؤلفه

 سیابعاد ماتر کاهش کار این از هدف. گرفت انجام( 127×43)

 ،دیگر سوی از و باشد یتر م یاصل ایبرتر  یها مؤلفه نییو تع

 هوایی و آب عناصر مهمترین مکانی الگوهای شناسایی

. است بوده بررسی مورد قلمرو در تاثیرگذار

 

 بویراحمدو  کهگیلویهاستان  اقلیمی بندیپهنهطرح  برای انتخابی اقلیمیعناصر . 1جدول 

 
 

از  ها بر مبنای اصل تبیین بیشانتخاب مهمترین مؤلفه برای

ی برای یهااین اساس، تنها مؤلفه یک درصد عمل نموده و بر

های بعدی انتخاب گردید که بیش از یک درصد از تحلیل

. این تحلیل نشان (1333، رنال) یاکردندتغییرات را تبیین می

ها درصد تغییرات داده 3351توان بیش ازمؤلفه می 1داد که با 

 43*1 و 127*1را تبیین کرد به این ترتیب دو آرایه به ابعاد 

به ترتیب برای الگوهای مکانی و تعیین میزان تأثیرگذاری 

را  (127*1ها )عناصر اقلیمی بدست آمد. آرایه نمرات مؤلفه
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افزارهای ترسیمی به نقشه تبدیل نمود. این نرمتوان در می

ی هاهای اصلی مؤلفهمعرف آرایش ها به ترتیب اهمیت،نقشه

حاوی  43* 1ها به ابعاد اقلیمی است. آرایه بارهای مؤلفه

مؤلفه اصلی است که ترکیبات خطی از متغیرهای  1ضرایب 

ین ااند. بنابراولیه هستند که متغیرهای جدید را بوجود آورده

الگوی مکانی عناصر اقلیمی، ترکیبی از آرایه بارها و آرایه 

است. درواقع حاصل ضرب این دو آرایه الگوی ها رات مؤلفهنم

)منتظری،  ندکپراکندگی مکانی عناصر اقلیمی استان را تبیین می

نمرات مؤلفه های  S-PLUSدر ادامه بوسیله نرم افزار  (.1331

که در اقلیم  1واردو با روش اصلی بوسیله تحلیل خوشه ای 

ادغام و نتایج به صورت نمودار  ،شناسی کاربردی تر می باشد

داد تع .درختی و نیز به صورت طبقات مختلف مشخص شد

بر اساس منطقه مورد مطالعه مشخص می  (طبقات )پهنه ها

 ولی محدودیتی در تعداد طبقات وجود ندارد. ،شود

 بحث و نتایج 

های اصلی و نمرات مؤلفهپراکندگی مکانی 

 اولویت آنها
های اصلی بر روی آرایه مکانی عناصر اعمال تحلیل مؤلفه

آب و هوایی نشان داد که متغیرهای وابسته به دما بیشترین نقش 

 11را در هویت اقلیم استان دارند. بطوریکه این فاکتور حدود 

رهای یکند. ارزش مکانی متغها را بیان میدرصد از تغییرات داده

وابسته به فاکتور دما در نیمه غربی تا جنوب غرب استان بیشتر 

شود و مهمتر اینکه با فاکتور بارش وابستگی معکوس دیده می

دهد. فاکتور بعدی که در اولویت دوم قرار گرفت نشان می

 )مثل شودی متفاوتی از پارامترهای جوی را شامل میمجموعه

اد غالب، میانگین درصد جهت ب تعداد روزهای قسمتی ابری،

 ...(، میانگین کمبود اشباع، تعداد روزهای غباری وهوای آرام

که انتخاب یک گروه از آن مشکل هست ولیکن ارزش مکانی 

(. در مجموع 2آن در شمال غربی استان چشمگیرتر است )شکل

درصد تأثیرگذاری عناصر آب  31عناصر دمایی و فاکتور بعدی 

مؤلفه دهند. عناصردیگری چون میو هوایی استان را شکل 

غباری در اولویت های بعدی قرار مؤلفه  بادی،مؤلفه  رطوبتی،

 . (2)جدول دارند

توان دمایی نامید که مهمترین عامل مؤثر مؤلفه اول را می -1

درصد از پراش  11این عامل به تنهایی  .در اقلیم استان است

درجه روزهای گرم (. و با 2کند )جدول ها را تبیین میداده

 مترمیلی 1تعداد روزهایی با میزان بارندگی  ،(درجه 13)پایه 

 ،و بیشترمتر یلیم1تعداد روزهایی با میزان بارندگی ، و بیشتر

 دتعدا، ترو بیش مترمیلی 11روزهایی با میزان بارندگی  تعداد

تعداد روزهای ، درجه و کمتر -4روزهایی با حداقل دمای 

و در کل  مترمجموع بارندگی ماهیانه به میلی، بارانی

دهد. قلمرو پارامترهای بارشی رابطه معکوس نشان می

حاکمیت مؤلفه دمایی در نیمه غربی تا جنوب غرب استان 

و  باشد، در حالی که هر چه از طرف غرب به طرف شرقمی

شمال شرقی استان حرکت کنیم از میزان حاکمیت این عامل 

الف(.-2شود )شکل کاسته می

 

 

  بر اساس درصد پراش نسبی  ها. اهمیت نسبی مؤلفه2جدول

  مؤلفه اول مؤلفه دوم مؤلفه سوم مؤلفه چهارم مؤلفه پنجم

 2بارهای عاملیمجموع مربعات  5.405313 3.0165074 2.01821151 1.71471214 1.37805892

 پراش نسبی 0.608696 0.1895691 0.08485787 0.06125495 0.03956347

 پراش نسبی تجمعی 0.608696 0.7982651 0.88312298 0.94437793 0.9839414

 ماخذ؛ یافته های تحقیق

 

                                                 
1 Ward 2 factor loading 
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ها را در درصد از پراش داده 13مؤلفه دوم که حدود  -2

گیرد، و قلمرو بیشینه حاکمیت این مؤلفه در قسمت یمبر 

توان به صورت باشد که میشمال و شمال غربی استان می

 ب(. -2بادی نامید.)شکل -قراردادی در مجموع آنرا مؤلفه ابری

 3شود آنرا مؤلفه رطوبتی نامید، حدود مؤلفه سوم که می -3

 ین رطوبتمیانگکند و با ها را مشخص میدرصد از پراش داده

میانگین رطوبت نسبی ، )درصد%( 1UTC 3نسبی در ساعت 

میانگین حداقل رطوبت نسبی ، )درصد%( UTC 11در ساعت 

 تعداد روزهای قسمتی ابری، میانگین سرعت باد، )درصد%(

 مخلوط برف و باران یا تعداد روزهایی با برف و، (1-3)/3

، و کمتردرجه  -4تعداد روزهایی با حداقل دمای ، 2)اسلیت(

ن میانگی، درجه و کمتر صفرتعداد روزهایی با دمای حداکثر 

تعداد روزهایی با حداقل ، )گرم بر کیلوگرم( نسبت اختالط

میانگین فشار ، سرعت باد غالب ،درجه و کمتر صفردمای 

ا رابطه مستقیم و ب میانگین رطوبت نسبی)درصد%(، بخار

در  ن بارندگیبیشترین میزا، تعداد روزهای با توفان تندری

، مجموع ساعتهای آفتابی، ماکزیمم سرعت باد، یک روز

 ج(.-2رابطه ی معکوس دارد)شکل میانگین درصد هوای آرام

درصد واریانس  1حدود  بادیمؤلفه مؤلفه چهارم به نام  -4

کند، قلمرو این مؤلفه از جنوب و تقریبا جنوب کل را تبیین می

انگین میتان هست و با غربی استان و مرکز تا شمال شرقی اس

میانگین حداکثر رطوبت ، UTC 3رطوبت نسبی در ساعت 

 ،اختالف میانگین دمای حداکثر و میانگین دمای حداقل، نسبی

عداد ت، میانگین رطوبت نسبی)درصد%(، تعداد روزهای بارانی

روزهایی با میزان  تعداد، روزهایی با پدیده گرد و غبار

تعداد روزهایی با میزان ، و بیشتر مترمیلی 11بارندگی 

 د(. -2رابطه معکوس دارد)شکل  و بیشتر مترمیلی 1بارندگی 

ود شغباری شناخته میمؤلفه مؤلفه پنجم که به عنوان  -1

کند، و در ها را تبیین میدرصد از واریانس کل داده 4حدود 

ست که کانون بین تمام عامل ها کمترین اهمیت را دارا

حاکمیت آن در غرب و شمال غربی و تا حدودی شرق استان 

-3)/3تعداد روزهای ابری (. و با 3مشاهده شده است )شکل 

تعداد روزهای با ، تعداد روزهایی با پدیده گرد و غبار، (7

، کیلومتر وکمتر 2تعداد روزهایی با دید افقی ، توفان تندری

داقل میانگین ح، آفتابی مجموع ساعتهای، میانگین سرعت باد

صد میانگین دررابطه مستقیم و با  رطوبت نسبی )درصد%(

ماکزیمم ، بیشترین میزان بارندگی در یک روز، هوای آرام

 یتاسلتعداد روزهایی با برف و ، درصد باد غالب، سرعت باد

-1) /3 تعداد روزهای قسمتی ابری)مخلوط برف و باران(، 

 ،حداکثر و میانگین دمای حداقلاختالف میانگین دمای ، (3

رابطه ی معکوس  میانگین حداکثر رطوبت نسبی)درصد%(

دارد. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 UTC: Universal Time Coordinated 2 Sleet 
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 بالف                                                       

 

 د                    ج                                    

 )د(. )الف(، دوم )ب(، سوم )ج(، و چهارم های اولپراکندگی مکانی نمرات مؤلفه -2شکل 

 
 . پراکندگی مکانی نمرات مؤلفه پنجم 3شکل 

 



 مقایسه روند نیکویی بر ارزش توزیع های احتمالی با افزایش حجم نمونه ...                                                                    741

آب و هوایی استان به روش تحلیل  بندیپهنه

 های اصلی مؤلفه
 و بآ عنصر هشت و چهل براساسنواحی استان  تقسیمبا 

بر اساس وزن مولفه های اصلی یی و همچنین نواحی که هوا

توان پهنه های زیادی را می ،بیشترین مشابهت را بهم دارند

ولی در  پهنه انجام شد. 13ترسیم کرد که در این پژوهش تا 

و نیز اطالعات موجود  نهایت با نظر کارشناسان اقلیم شناسی

تقسیم هشت پهنه ای برای  و شناخت از منطقه مورد مطالعه،

 د. خاب گردینامگذاری انت

نواحی اقلیمی  بندیپهنهخالصه ای از مشخصات  ادامهدر 

 گردد. استان  بر این اساس ارائه می
 

 تفکیک دو پهنه ای آب و هوایی استان 

دو پهنه ای استان شامل نواحی زیر است که  تفکیک

نشان داده شده است. 3و جدول  4مشخصات آن در شکل 

 

 
 احمد وبویرنقشه تفکیک دوپهنه ی آب و هوایی استان کهگیلویه -4شکل  

 

 تقسیم دو پهنه ی آب و هوایی استان کهگیلویه و بویراحمد -3جدول 

 یشمال غرب و جنوب غرب مرکز و شرق ییپهنه آب و هوا

 دو هیناح کی هیناح هیناح نام

 213 374 کسلیپ تعداد

 1321 3311 لومتریبه ک مساحت

 4/41 1/13 به در صد مساحت

 33/21 3/13 دما نیانگیم

 33/41 43/41 یرطوبت نسب نیانگیم

 33/423 7/114 بارش نیانگیم

 73/13 12/12 یبرف یروزها نیانگیم

 17/21 13/17 گرد و غبار متوسط

مرکز و شرق و این ناحیه در قسمت : یکناحیه  -الف

استان واقع شده است و با وسعتی بیش از تاحدودی جنوب 

درصد مساحت استان را شامل می  1/13 ،کیلومتر مربع 3311

 .شود
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: این ناحیه با وسعتی بیش از شش هزار کیلومتر دوناحیه  -ب

جنوب و غربی مساحت استان در شمال  %41تقریباً  مربع

درجه  21 این ناحیهدمای متوسط . شودرا شامل می غربی

میلیمتر  3/423است. متوسط بارندگی در این منطقه سانتیگراد 

 . باشددر سال می

 تفکیک پنج و شش پهنه ای آب و هوایی استان 

ای، که نواحی مرکزی استان به سه پهنه پنج پهنه مرحلهدر 

ی جدید در قسمت شمال شرق اضافه شود پهنهتقسیم می

درصد دارای کمترین میانگین  7شود که با وسعتی حدود می

دما و کمترین متوسط روزهای غباری است. که مرز بین استان 

کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان و چهارمحال بختیاری می 

الف(.  1)شکل باشد

 

 
 ب     الف.   

  وبویراحمدوهوایی استان کهگیلویهای )ب( آبای)الف( و شش پهنهی تفکیک پنج پهنهنقشه -1شکل

 

در شمال غربی استان با   1ای، ناحیه شش پهنه مرحلهدر 

درصد اضافه شده که شامل شهرستان بهمئی  11وسعت 

درجه  23باشد که از لحاظ دمایی دارای متوسط دمای می

سانتیگراد و دارای بیشترین میزان متوسط روز گرد و غباری در 

 ب(.  1بین شش پهنه موجود هست )شکل 

 ی استان تفکیک هشت پهنه ی آب و هوای
ناحیه ها بر اساس پیکسلهای موجود، و بصورت نقشه 

اسامی انتخابی بر اساس تأثیر وزن شوند )نامگذاری می 1شکل 

 .بوده است( و با نظر اقلیم شناسان استان عاملهای مختلف

 ناحیه یک)سرد کوهستانی پر بارش(:

این ناحیه که شامل ایستگاههای یاسوج و سی سخت است 

باشد. دارای بیشترین میزان بارش در بین هشت پهنه موجود می

کلیومتر  2311درصد مساحت استان حدود  11این ناحیه با 

 مربع است. 

 ناحیه دو)گرم ونیمه خشک(: 

ان، باشت، آب این ناحیه که شامل ایستگاههای دوگنبد

 21دارای متوسط دمای بوده و شرین، دیل و چرام و لیشتر 

متر در سال است. این میلی 437درجه سانتیگراد و میزان بارش 

کیلومتر مساحت استان را  3121درصد حدود  1/23ناحیه با 

شود.شامل می
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 رتقسیم هشت پهنه ی آب و هوایی استان کهگیلویه و بویراحم -4جدول 

 شمال غربی و جنوب غربی مرکز و شرق آب و هوا پهنه

 3ناحیه 7ناحیه 1ناحیه 3ناحیه 1ناحیه 4ناحیه  2ناحیه 1ناحیه  تمام ناحیه

 13 13 41 31 31 41 141 34 تعداد پیکسل

 1321 1721 1111 2271 2211 1121 3121 2311 مساحت به کیلومتر مربع

 1/3 11 4/1 1/14 4/14 2/7 1/23 11 مساحت به درصد

 21 23 24 13 21 11 21 11 متوسط دما

 41 41 43 41 41 33 42 43 متوسط نم نسبی

 444 317 372 434 113 112 437 724 متوسط بارندگی

 27 31 21 13 21 14 13 11 متوسط گردو غبار

 ناحیه سه) معتدل نیمه خشک(:

درصد مساحت  1/14این ناحیه که شامل مارگون است با 

ود. شکیلومتر مربع از مساحت استان را شامل می  2271حدود 

 434درجه سانتیگراد و همچنین میزان  13دارای متوسط دمای 

 متر بارندگی است.میلی

 ناحیه چهارسرد و نیمه بارشی(:

این ناحیه شامل نواحی شمالی شهرستان دنا و ایستگاه 

کیلومتر  1121ه تقریبا درصد ک 2/7شود که حدودپاتاوه می

شود. و سردترین مربع از مساحت استان است را شامل می

ناحیه در این پهنه ها است و دارای کمترین میزان روزهای گرد 

و غباری است. همچنین بعد از ناحیه یک )سرد کوهستانی و 

 پربارش( دارای بیشترین میزان بارندگی در سطح استان است.

 

 الف

  
 وبویراحمدوهوایی استان کهگیلویهای آبنقشه)الف( و دارنمای تفکیک مکانی)ب( هشت پهنه -6 شکل
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 ناحیه پنج)بسیارگرم ومرطوب حاره ای(:

یمه حکبیاین ناحیه که شامل ایستگاههای باباکالن و بی

درجه سانتیگراد  24باالترین میانگین دما یعنی است دارای 

درصد حدود  4/1است. این ناحیه کمترین مساحت به میزان 

کیلومتر مربع را دارد. متوسط رطوبت نسبی در این ناحیه  1111

درصد است که بیشترین میزان رطوبت در ناحیه های  43

 باشد.موجود می

 ناحیه شش)نیمه خشک و نیمه معتدل مرکزی(:

این ناحیه شامل کبکیان، لوداب دهدشت مرکزی، و سوق 

شود. درصد مساحت استان را شامل می 1/14هست که حدود 

درجه سانتیگراد هست. میانگین  21میانگین دما در این ناحیه 

 متر در سال است.میلی 113میزان بارندگی این ناحیه، 

 ناحیه هفت)گرم وخشک(:

ل لیکک، ممبی و های این پهنه اقلیمی شامنماینده

 1721درصد و حدود  11سرآسیاب یوسفی است. این ناحیه 

کیلومترمربع از مساحت استان را در بر دارد و دارای بیشترین 

میانگین روزهای گرد و غباری و کمترین میزان میانگین 

 بارندگی در بین نواحی موجود است.

 ناحیه هشت )نیمه گرم و نیمه خشک شمالی(:

نه اقلیمی، شامل دیشموك، قلعه رئیسی، و نماینده این په

درصد مساحت استان را پوشش  1/3باشد که چارروسا می

کیلومتر مربع مساحت دارد.میانگین دمادراین  1321داده و 

متر در میلی 444درجه سانتیگراد و میزان بارندگی  21ناحیه 

 (. 1)شکل  سال است

 گیری و پیشنهادهانتیجه
های وین آماری مانند تحلیل مؤلفهروش های ن کارگیریبه 

اصلی و تحلیل خوشه ای برای شناخت خرده اقلیم های پهنه 

ای استان، نسبت به روش های ناحیه بندی سنتی یا کالسیک، 

مانند روش های دمارتون، کوپن، ایوانف، سلیانینف و آمبرژه و 

... برتری کامل روش های نوین آماری را در شناسایی پهنه 

استان کهگیلویه و  دهند.ز خردتر اقلیمی نشان میمایهای مت

بویراحمد علیرغم این که در سیستم های بزرگ اقلیمی به طور 

گیرد، اما یکپارچه تحت تأثیر شرایط سینوپتیکی واحد قرار می

به خاطر گوناگونی عوامل محلی اقلیمی مخصوصا تنوع 

هم از نظر تفاوت ارتفاعی و هم از نظر آرایش   توپوگرافی

کی به پهنه های آبی بزرگ در نیز نزدی ناهمواری ها در استان و

، باعث شده که از ریزاقلیم ها و نواحی اقلیمی متفاوتی جنوب

 نوع اقلیمی این استانتنتایج این پژوهش هم  برخوردار باشد.

 و دک تا سرنواحی گرم و خش بطوریکه از ،دهندرا نشان می 

ی ی عوامل اقلیمدر بین کلیه .پربارش در این استان وجود دارد

و  11بادی به ترتیب با -استخراجی، عامل دمایی و ابری

ها، مهمترین نقش ها را در درصد تبیین واریانس کل داده13

ل قلمرو حاکمیت عامل او تعیین تنوع اقلیمی استان داشته اند.

 محدوده ی غربی استان به چشمیعنی مؤلفه دمایی بیشتر در 

به طوریکه به خاطر ارتفاع کمتر و نزدیکی به بیابانهای  خوردمی

ر تپررنگ در این منطقه گرم منطقه و کمبود بارش نقش دما

درحالیکه هر چه به نیمه ی شرقی استان نزدیکتر می باشد. می

ر این د شود.بر میزان بارش به طور محسوسی افزوده می ،شویم

 ،ش، براساس نواحی که مشابهت بیشتری به هم دارندپژوه

 )سرد هیناح -1شامل اقلیم استان به هشت پهنه آب و هوایی 

 هیناح -3( خشک مهیون)گرم  هیناح -2( بارش پر یکوهستان

 -1( یبارش مهین و)سرد  هیناح -4 خشک( مهیمعتدل ن) سه

 خشک مهی)ن هیناح -1 ی(ا حاره مرطوب و ارگرمی)بس هیناح

 مهی)ن هیناح -3)گرم وخشک(  هیناح -7 ی(مرکز معتدل مهین و

در تقسیم بندی که  .شد تقسیم ی(شمال خشک مهین و گرم

برای استان بوشهر انجام داده  (1331ران )اگرامی مطلق و همک

)بسیار  1که هم مرز با ناحیه شماره  "دیلمی"پهنه اقلیمی  ،اند

گرم و مرطوب و حاره ای( در استان کهگیلویه وبویراحمد می 

 .های این پژوهش داردمیانگین مشابهی با میانگین ،باشد

ین که در ابویراحمد  کهگیلویه وهمچنین نواحی شمالی استان 

 ،شده استاشاره  "معتدل و نیمه خشک" پژوهش با عنوان

 چهارمحال و بختیاری تقریبا مشابه ناحیه نیمه مرطوب و گرم

)تفاوت عمده  می باشد (1333سلطانی و همکاران )در پژوهش 

 .می باشد(دو ناحیه  در میزان بارش متوسط

 قتریدق یبررس یبرا که گردد یم شنهادیپ پژوهشگران به

 کنند هاستفاد یمیاقل عناصر از ،ندهیآ در استان یمیاقل یها پهنه

 اناست میاقل در یمهمتر نقشبراساس نتایج این پژوهش  که

ختی و سمشکالت بدلیل از استان  در پهنه هایی از آنجاکه .دارند

 ،فعال هیچ گونه اطالعات هواشناسی ثبت نمی شود دسترسی،

ی می توان به نتایج دقیقتر در آینده با ثبت این اطالعاتقطعا 

 یگاههاستیا شیافزا با لذا .دست یافت این نواحیدرباره اقلیم 

 صرعنا شده ثبت آمار مدت شیافزا نیز و منطقه در یهواشناس
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بعالوه  .دیرس نهیزم نیا در یترکامل جینتا بهمی توان  یمیاقل

در تعیین روشهای میان یابی دقت شود که گردد پیشنهاد می

ختلف از بین روشهای مبهترین روش میان یابی با توجه به اقلیم 

همچنین می توان در این میان یابی، آزمایش و انتخاب گردد. 

نزدیکی به دریا و...( را  روشها، خصوصیات اقلیمی )ارتفاع،

باید موضوع تغییر و یا نواسانات از همه مهمتر  لحاظ کرد.

قطعا عناصر اقلیمی که تاثیر  .اقلیمی را هم در نظر گرفت

 بویراحمد دارند دارای ان کهگیلویه وبیشتری بر اقلیم است

من ض ،نوسانات اقلیمی می باشند که باید در بازه های مختلف

یز نتکرار این چنین پژوهشهایی به نوع و نقش این نوسانات 

 پی برد.
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