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ناحیهبندی اقلیمي جنوب و جنوبغرب ايران با رويكرد برنامهريزی منطقهای
حمید نظریپور :5استادیار محیط زیست ،پژوهشکده علوم محیطی ،پژوهشگاه بینالمللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم
محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،كرمان ،ایران
مهدی دوستكامیان :دانشجوی دكتری آب و هواشناسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
آرزو اسدی :مربی آب و هواشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،اهر ،ایران
علي بیات :دانشجوی دكتری آب و هواشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
چكیده
در این پژوهش ،پهنهبندی اقلیمی منطقه جنوب و جنوبغرب ایران بر اساس روشهای آماری چند متغیره صورت گرفته است .برای
این منظور از 51پارامتر اقلیمی در  13ایستگاه هواشناسی محدوده مورد نظر استفاده شده است .با انجام میانیابی ،آرایهای به ابعاد
 R  2669 15ایجاد گردید كه ردیفهای آن مبین مکان و ستونها نمایانگر متغیرهای اقلیمی میباشند .اجرای تحلیل عاملی بر روی
آرایه مزبور نشان داد كه اقلیم محدوده مورد مطالعه تحت تأثیر سه عامل بارش ،دما و رطوبت میباشد كه 33درصد پراش دادهها را تبیین
مینمایند .عامل بارش بیشینه پراش دادهها را تبیین و بیشینه وزن آن در امتداد كوههای زاگرس با آرایش شمالغربی  -جنوب شرقی
گسترش دارد .عامل دما بیش از 13درصد پراش دادهها را تبیین نموده و بیشینه وزن آن در مناطق كم ارتفاع دامنه جنوبیغربی ارتفاعات
زاگرس قرار دارد .عامل رطوبت  53درصد از پراش را تبیین و آرایش مکانی بار این عامل در مناطق ساحلی گسترش دارد .در نهایت با
بهرهگیری از روش تحلیل خوشهای سه پهنه اقلیمی متمایز شناسایی شد .این نواحی اقلیمی عبارتاند از :ناحیه گرم و مرطوب كه بخش
بیشتری از كرانههایخلیجفارس و استان خوزستان را در بر میگیرد؛ ناحیه گرم و خشک و كم بارش كه بخشهای جنوب شرق محدوده
مورد مطالعه را شامل میشود و ناحیه سرد و پربارش كه شمال ارتفاعات زاگرس (بخشهای زیادی از استان های یاسوج ،شهركرد ،قسمت
های شمالی خوزستان ،لرستان و ایالم) را شامل میشود .بهمنظور ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل خوشهای ،از روشهای تحلیل ممیزی و
آزمون تفاضلگیری استفاده گردید .نتایج آزمونهای صحت سنجی در پهنهبندی نشان داد كه 37/7درصد از اعضای گروهها به طور درست
جایابی شدهاند.
واژههای كلیدی :پهنهبندی ،تحلیل عاملی ،تحلیل خوشهای ،تحلیل ممیزی ،ایران.

 -5نویسنده مسئول33513435337 ،h.climatologist@yahoo.com :
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بیان مسأله:
بررسی و شناخت نوع اقلیم یک منطقه و عناصر غالب مؤثر بر آن تعیینكننده اقلیم هر منطقه میباشد .بهطوری
كه تعیین نواحی اقلیمی یک منطقه مستلزم شناخت عوامل ناهمگنی آب و هوا در طول زمان و مکان میباشد
( .)Lobell et al, 2008 and Harding et al, 2010در واقع اقلیم ،تمامی عناصر جوی را در خود جای دارد
(نگارش و همکاران .)5135 ،با اینوجود طبقهبندی اقلیم یک منطقه بر مبنای چند عنصر هر چند تأثیرگذار
نمیتواند به طور دقیق اقلیم یک منطقه را تعیین كند .طبقهبندی اقلیم یک منطقه زمانی به خوبی انجام میگیرد كه
با استفاده از پارمترهای اقلیمی بسیار زیاد انجام شود .بنابراین اگر تعداد متغیرهای اقلیمی كه بهمنظور تعیین اقلیم
یک منطقه بکار میروند ،بسیار زیاد باشند تعداد روابط بین آنها هم بسیار زیاد میشود .لذا نیاز به یک سری
تکنیکهایی میباشد كه در عین اینکه تعداد متغیرها را كاهش دهد ولیکن اثرات آنها را از بین نبرد .با استفاده از این
تکنیکها مطالعات فراوانی انجام شده است .برای مثال اولین طبقهبندی با استفاده از روشهای چند متغیر توسط
استانیر ( )147-153:5361با استفاده از شانزده متغیر اقلیمی در ایالت متحده آمریکا به روش تحلیل عاملی و
خوشهبندی انجام شده است .جوهن و همکاران ( )5157-5143 :5333با استفاده روشهای چند متغیره به ناحیه
بندی اقلیمی ناحیه كالیفرنیا در آمریکا پرداختهاند ( )Kasminos et al, 2003تیپ های همدید سالهای -5333
 5314را در آتن را شناسایی كردهاند .تراسووا و همکاران ( )5337با استفاده از دادههای مربوط به اُزن سطحی طی
 5333-5334در ناحیه برونحاره و بهكارگیری تحلیل خوشهای سلسله مراتبی از نوع انباشتی ،در نهایت شش طبقه
مجزا را برای ازن روزانه و فصلی ،در این منطقه مشخص نمودهاند .كالکستاین و همکاران ( )5357بر اساس هفت
متغیر اقلیمی تودههای هوای حاكم بر ایاالت آالبامای آمریکا را با استفاده از روش تحلیل خوشه و با روش ادغام وارد
مشخص نمودهاند ( )Favel et al, 1993با استفاده از روشهای ناحیهبندی تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای و
متغیرهای دما و بارش ماهانه  141ایستگاه ،ایاالت متحده را طبقهبندی و اقلیم آن را مشخص نمود ( Sherdin,
 .)2002در توسعه طبقهبندی تیپ هوا در شمال آمریکا هفت تیپ را مشخص نمود .كابررا و همکاران ( )5355با
استفاده از دادههای بارش  11تا سال 43برای  143ایستگاه مکزیک به روش تحلیل خوشهای سلسله مراتبی دو گروه
بارشی را برای مکزیک شناسایی كردهاند.
در زمینه طبقهبندی و ناحیه بندی اقلیمی با استفاده از تکنیک های آماری چند متغیره مطالعات متعددی در
ایران زمین انجام شده است .برای مثال حیدری و علیجانی ( )5175با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره به
طبقهبندی اقلیمی ایران پرداختهاند .مسعودیان ( )5155در مطالعهای بر روی اقلیم ایران با استفاده از این تکنیکها
 6عامل و  51ناحیه اقلیمی را در ایران شناسایی كرده است .گرامی مطلق و شبانکاری ( )5151نیز به پهنهبندی
اقلیمی استان بوشهر پرداختهاند و  1ناحیه را شناسایی كردهاند .سلیقه و همکاران ( )5157استان سیستان و
بلوچستان را با استفاده از روش تحلیل خوشهای ناحیهبندی كردهاند .مزیدی و همکاران ( )5155برای استان یزد
شش پهنه اقلیمی متفاوت را شناسایی كردهاند .خسروی و همکاران ( )5153با استفاده از روش تحلیل عاملی و
تحلیل خوشهای به پهنه بندی اقلیمی استان مركزی پرداختهاند .نظری پور و سعیدآبادی ( )5135با استفاده از
تحلیل خوشهای فوصل طبیعی زاهدان را شناسایی و معرفی نمودهاند .نظری پور و خسروی ( )5355تیپهای بارشی
زاهدان را با تکینک تحلیل خوشهای شناسایی نمودهاند .با توجه به اینکه روش های آماری چند متغیر كاربرد زیادی
در تعیین اقلیم یک منطقه دارند بدین منظور از این تکنیکهای پركاربرد برای تعیین و پهنه بندی اقلیم جنوب و
جنوب غرب ایران و ناحیه بندی اقلیمی آن بهره جستهایم.
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دادهها و روششناسي تحقیق:
در این مطالعه از  51پارامتر اقلیمی در 13ایستگاه همدید و كلیماتولوژی واقع در استانهای ایالم ،لرستان،
خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،كهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر و استان فارس استفاده شده است .پس از مرتبسازی
و كنترل كیفی دادهها ،ماتریسهایی به ابعاد  51در  13از متغیرها برای هر سال تشکیل گردید .در ماتریس مذكور
متغیرها در  51ستون و ایستگاهها در  13ردیف جای گرفتند و با ترسیم نقشه هر پارامتر برای هر سال در مجموع
 413نقشه تولید گردید كه پس از تبدیل به داده و انجام عمل میانگینگیری در نهایت ماتریسی با ابعاد 5663×51
ایجاد و بهعنوان پایگاه دادهای مورد استفاده واقع شد .برای از بین بردن ناهمگنی و هم مقیاس كردن ابتدا الزم بود
دادههای به نمرات استاندارد تبدیل گردند (خسروی و همکاران.)5135 ،
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رابطه :5
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پس از استاندارسازی دادهها جهت شناخت عوامل اقلیمی مؤثر بر منطقه از تحلیل عاملی بهره گرفته شده است.
برای جزئیات تحلیل عاملی رجوع شود به (خسروی و همکاران .)5135،پس از اجرای تحلیل عاملی ،برای ناحیه بندی
اقلیمی منطقه جنوب غرب ایران از تحلیل خوشهای بهره گرفته شده است .تحلیل خوشهای یک روش آماری است كه
مجموعهای از افراد را بر حسب اندازهای همانندی میان آنها خوشه میكند .به بیان دیگر در تجزیه خوشهای معموالًp
صفت بر روی  nعضو اندازهگیری میشود و بعد یک ماتریس pدر  nاز دادههای خام تشکیل میشود ( Kalkestain
 .)et al, 1987سپس ماتریس دادههای خام به ماتریس شباهتها یا فاصلهها تبدیل و با استفاده از روش ادغام
واردگروهبندیشدهاند .در تحلیل خوشهای برای فاصله بین دو عضو ،فاصله آنها از همدیگر بر اساس معیارهای مورد
نظر برای مثال رطوبت یا بارش یا هر متغیر دیگر محاسبه میشود (عساكره.)557 :5133 ،
2

رابطه: 5
در این فرمول

ضریب تفاوت دو فرد است و
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مقدار صفت  iام روی متغیر  jام،

e ij 

مقدار صفت iام

روی متغیر kام و  nمقدار صفات اندازهگیری شده بر روی افراد میباشد .در این روش برای اینکه اختالف واحدهای
متغیرها ،فاصله بهدست آمده را دچار ابهام نکند اندازه متغیرها بر اساس میانگین درازمدت و انحراف معیار به نمره
استاندارد تبدیل میشود .سپس بر اساس فاصلههای این ماتریس خوشهها یا گروههای زمانی و مکانی تعیین میشود.
بنابراین پس از محاسبه فاصله اقلیدسی بر روی ماتریس استانداردشده باید شیوهای كه باالترین درجه همانندی را
نشان دهد بکار برده شود .در این مطالعه از روش وارد استفاده شد .مناسبترین روش ادغام در مطالعات اقلیمشناسی،
روش ادغام وارد است .زیرا در این روش در بین تمام مشاهدهها زوجی باهم تركیب میشوند كه مجموع مربعات
انحرافهای اعضای خوشهای ادغامی آنها از میانگین مربوطه كم میشود (خسروی و همکاران:)5153 ،
رابطه : 1

n r ns d rs2
 n r  ns 

d r ,s  

در اینجا  d rs2مربع فاصله اقلیدوسی بین گروه  rو گروه  sمیباشد .در این صورت میزان پراش درونگروهی به
حداقل و همگنی گروههای حاصله به حداكثر میرسد.
بهمنظور تعیین صحت و ارزیابی گروهبندی حاصل از خوشهبندی ،از تحلیل ممیزی (تابع تشخیص) و آزمون
میانگین استفاده شده است .از این روش زمانی استفاده میشود كه تعداد گروهها معلوم باشند؛ در واقع یک نوع
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آزمون برای تشخیص درست گروهبندی میباشد .تحلیل تشخیصی ابتدا به طور خودكار اولین تابعی را كه گروهها را از
هم دیگر تفکیک خواهد كرد انتخاب میكند ،سپس تابع دومی را انتخاب میكند كه با تابع اولی ارتباط نداشته باشد.
همینطور ادامه میدهد تا حداكثر تعداد تابع بر اساس تعداد متغیرهای مستقل و تعداد طبقات متغیر وابسته بهدست
آید .از اینرو به منظور پیشبینی تغییرات متغیر وابسته (عضویت گروهی) از روی متغیرهای مستقل از تحلیل
تشخیصی استفاده میشود (حبیب پور و همکاران .)555 :5133 ،هدف كلی تحلیل ممیزی به وجود آوردن تركیب
خطی بین متغیرهاست كه از آن برای گروهبندی استفاده میشود .تركیب خطی متغیرها بهصورت زیر است (اشرفی،
:)5133
رابطه :4
l  B1X 1  B 2 X 2  ....  B P X P
مقدار بهدست آمده برای  lتعیینكننده انتصاب فرد به گروه مشخص است (اشرفی .)17 :5155 ،در اینجا ، X 1
 X 2و  X Pنشاندهنده گروه اندازهگیری های حاصل برای هر متغیر انتخابشده و  B 2 ، B1و  B Pبهمانند ضرایب
 Bدر رگرسیون میباشند .ازاینرو میتوان گفت كه تحلیل ممیزی شبیه رگرسیون خطی چند متغیره میباشد با
این تفاوت كه در رگرسیون خطی متغیر وابسته در سطح فاصله نسبی است اما در تحلیل تشخیصی مقیاس متغیر
وابسته اسمی دو یا چندوجهی میباشد.
يافتهها و ارائه بحث:
نتایج حاصل از اعمال تحلیل عامل ینشان داد كه 51متغیر اقلیمی مورد مطالعه را میتوان با سه عامل بیان
كرد .بهطوری كه عاملهای بهدست آمده در مجموع  53درصد از واریانس كل دادهها را توجیه میكنند .مقادیر ویژه
و درصد هر یک از مؤلفهها در جدول  5نشان داده شده است .عامل اول كه نماینده شایستهای برای بارش میباشد
47/5درصد،عامل دوم (دما )  15/6درصد و عامل سوم (رطوبت) 3/5درصد از كل واریانس را توجیه میكنند.
جدول  - 0درصد و مقدار ويژه هر يک از عاملهای اقلیمي
عامل اول (بارشی)

عامل دوم (دمایی)

عامل سوم(رطوبتی)

مقدار ویژه

7/5

4/71

5/44

درصد واریانس

47/5

15/6

3/6

درصد مقدار تجمعی

47/5

73/6

53/5

منبع :یافته های تحلیل تحقیق.5133 :

جدول شماره  5ماتریس همبستگی بین متغیرها و عاملهای استخراجشده را بعد از چرخش به روش دوران
واریماكس 5نشان میدهد .بهمنظوردستهبندی متغیرها بر اساس بزرگترین بارگویه عاملی تمامی متغیرها و میزان
همبستگی آنها استفاده شده است .اعدادی كه بهصورت برجسته مشخصشدهاند در واقع بیشترین بارگویه عاملی را
در عاملها دارند بهطوری كه میتوانند تشکیل یک گروه را بدهند .برای مثال ،اولین عامل دارای بیشترین بارگویه
مربوط به متغیرهای x1, x2, x3,x4, x6, x7میباشد كه توجیه واریانس مشترک هر یک از این متغیرها توسط این
سه عامل  /53 ،/33 ،/55 ،35 ،/64 ،/31و  /61میباشند ،كه به ترتیب  63/15 ،55/35 ،71/63 ،77/44 ،56/56و
 11/54درصد واریانس این متغیرها توسط عامل اول توجیه شدهاند .همان طوری كه مشاهده میشود بیشترین وزن
بارگویه عاملی این متغیرها بر روی عامل اول میباشد .بنابراین میتوان عامل اول را نماینده شایستهای برای بارش
دانست .بیشترین بارگویه عاملی بر روی عامل دوم شامل دما ،حداقل ،حداكثر دما و نقطه شبنم میباشد .كه به ترتیب
. Varimax

1
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 56/67 ،36/55 ،34/55و  33/44درصد از واریانس این متغیرها توسط عامل دوم بیان شدند این عامل با نقطه شبنم
رابطه مستقیم دارد .در عامل سوم بیشترین بارگویه عاملی بر روی  x12 , x11, x13میباشد كه در مجموع ،63/36
 15/51و  51/33درصد از واریانس این متغیرها بهوسیله عامل سوم توجیه شدند.
جدول  -2ماتريس همبستگي بین متغیرها و عاملهای استخراجشده بعد از چرخش واريماكس
عامل سوم

عامل دوم

عامل اول

-/315

-/551

/315

تعداد روزهای همراه با بارندگی بین یک و پنج میلیمتر

X1

-/533

-/131

/553

تعداد روزهای همراه با بارندگی بین پنج و ده میلیمتر

X2

/353

-/577

/356

تعداد روزهای همراه با بارندگی ده میلیمتر و بیشتر

X3

-/314

-/165

/573

تعداد روزهای همراه با بارندگی بین صفر و یک میلیمتر

X4

/545

-/613

/451

روزهای همراه با برف

X5

-/353
/337
/373
/313
531
/771
-/171

/531
-/151
/375
/354
/315
/155
/155

/336
/511
-/563
-/375
/571
/455
/413

روزهای همراه با تندر
بارش
دما
حداقل دما
حداكثر دما
رطوبت
حداقل رطوبت

X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12

/563

/515

/375

نقطه شبنم

X13

/356

/546

/553

حداكثر رطوبت

X14

-/566

-/551

-/753

ساعت آفتابی

X15

منبع :یافته های تحلیل تحقیق.5133 :

الف) عامل نخست :بارش:
این عامل  47/5درصد از كل واریانس را به خود اختصاص داده است .تمامی متغیرهای مرتبط با بارش در این
گروه قرار گرفتهاند .بیشترین وزن عامل اول (بارش) به صورت نواری در امتداد كوههای زاگرس كه بهصورت شمال
غرب و جنوب شرق گسترش یافته است ،یعنی ایالم ،شهركرد ،استان كهگیلویه و بویراحمد و بخشهای از شمال
غرب استان فارس مشاهده میگردد .بیشینه حاصل از وزن این مؤلفه در بلندیهای ارتفاعات زاگرس یعنی شهركرد
نمود پیدا كرده است .بنابراین میتوان به نقش ناهمواریها در توزیع مکانی بارش در منطقه اشاره كرد .كمترین
امتیازات مربوط به استان بوشهر و فارس میباشد .كوههای بلند و تنوع توپوگرافی سبب شده است كه توزیع مکانی
بارش در منطقه از الگوی منظمی تبعیت نکند؛ به طوریكه شهرهایی كه در امتداد كوههای زاگرس قرار دارند؛ میزان
ریزش بارش بیشتری نسبت به سایر منطقه مورد مطالعه دارد .در صورتیكه در استانهای فارس و قسمتهای اعظم
استان خوزستان و بوشهر امتیاز این عامل ناچیز میباشد( .شکل شماره .)5
ب) عامل دوم :دما:
عامل دوم كه نماینده دما میباشد  15/6درصد از كل واریانس را توجیه میكند .تمامی متغیرهای مرتبط با دما
در این گروه قرارگرفتهاند .بیشترین امتیازات این عامل در امتداد شمال غربی و جنوب شرقی شهرهای ساحلی شامل
استان بوشهر و استان خوزستان قرار دارد .بنابراین هرچه از سمت نواحی شمالی و شمال غرب محدوده مورد مطالعه
به سمت شهرهای ساحلی حركت كنیم نقش دما مؤثرتر میباشد كه همانند عامل اول (بارش) میتوان به نقش
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ارتفاعات اشاره كرد با این تفاوت كه به سمت شهرهای ساحی این بار ارتفاع نقش مثبت را در افزایش دما دارد به
طوریكه با كاهش ارتفاع در منطقه ساحلی و نزدیکی به دریا باعث شده تا این محدوده از منطقه مورد مطالعه
افزایش دمای بیشتری را تجربه كند .هر چند كل منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر این پدیده قرار دارد اما پرفشار
جنب حاره در منطقه ساحلی به دلیل نزدیکی به دریا نقش پررنگتری را دارد .بهطوری كه در بیشتر ایام سال در
دوره فعالیت این سیستم (به خصوص تابستان) شهرهای ساحلی دارای هوای شرجی میباشند .بنابراین هر چه به
سمت جنب غرب حركت كنیم از امتیازات عامل دوم كاسته میشود .امتیازات این عامل از  -5/4تا  /6در جنوب و
جنوب غرب تغییر میكند( .شکل شماره .)5

شكل -0پراكندگي فضايي امتیازات عامل بارش

شكل  -2پراكندگي فضايي امتیازات عامل دما

ج) عامل سوم :رطوبت:
عامل سوم نماینده رطوبت میباشد كه  3/6درصد از كل واریانس را توجیه میكند .این عامل با حداكثر رطوبت
رابطه مستقیم و با حداقل رطوبت رابطه معکوسی دارد .همانطور كه در شکل شماره  1مشخص میباشد بیشترین
وزن حاصل از رطوبت بر روی شهرهای ساحلی بهخصوص استان بوشهر و شهرهای ساحلی خوزستان قرار دارد .در
واقع میزان رطوبت بهویژه حداكثر رطوبت در این منطقه نمود بیشتری دارد .بررسی و تجزیه تحلیل دادهها نشان داد
كه در منطقه مورد مطالعه بهویژه در ارتفاعات اختالف بین حداقل و حداكثر رطوبت زیاد میباشد .به طوریكه هر چه
به سمت محدوده مورد مطالعه یعنی ایالم و لرستان حركت كنیم ،این اختالف كامالً مشهود میباشد .اما در شهرهای
ساحلی اختالف ناچیز میباشد .ضریب تغییرات رطوبتی نسبت به مناطق شمال و شمال غرب محدوده مورد مطالعه
اندک میباشد .بنابراین همان طور كه مشاهده میشود هر چه از شهرهای ساحلی دور شویم با فقر این عامل
(رطوبت) روبرو هستیم.
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شكل  -1نقشه پراكندگي فضايي امتیازات عامل رطوبت

پهنهبندی اقلیمي در منطقه:
در این مرحله به كمک روش وارد یک تحلیل خوشهای بر روی ماتریس  5663 ×51در منطقه جنوب و جنوب
غرب ایران انجام گرفته است .فاصله میان هر یک از یاختهها با یاختههای دیگر از طریق فاصله اقلیدسی مشخص و
سپس با تکیه بر نمودار درختی ،ناحیهبندی ساالنه مشخص گردیده است .به منظور بررسی و ارزیابی طبقهبندی
حاصل از تحلیل خوشهای از آزمون اختالف میانگین برابری خوشهها و تحلیل ممیزی استفاده شده است .نتایج
بهدست آمده از تحلیل ممیزی نشان داد كه  37/33درصد از ایستگاهها به طور صحیح در گروه مربوط به خود قرار
داشتهاند .نتایج حاصل از تحلیل خوشهای در شکل شماره  4آورده شده است .گروه اول و دوم دارای دو زیر گروه
میباشند اما گروه سوم دارای سه زیر گروه میباشد .در شکل شماره  1نتایج حاصل از پهنهبندی به روش تحلیل
ممیزی و تحلیل خوشهای آورده شده است .با استفاده از هر دو روش تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی سه ناحیه
شناسایی شد .شکل های شماره  7 ،6و  5نتایج مقایسهای حاصل از تحلیل ممیزی و تحلیل خوشهای برای هر گروه
را نشان میدهد.
ناحیهاقلیمي اول (ناحیه گرم و مرطوب) :این بخش از منطقه كه كمترین مساحت را به خود اختصاص داده است
بر حسب تحلیل خوشهای  56/45و تحلیل ممیزی  56/37درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص
داده و تعداد  7ایستگاه از  55ایستگاه مورد مطالعه را در بر گرفته است .این گروه بیشتر شهرهای ساحلی از جمله
استان بوشهر ،بخش های كوچکی از استان فارس و در نهایت بیشتر قسمتهای استان خوزستان را شامل میشود.
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شكل -1دندروگرام حاصل از تجزيه خوشهای به روش وارد برای ايستگاههای مورد مطالعه

در ادامه تحقیق جدول شماره  1مشخصات دما ،بارش و رطوبت را بر حسب تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی
نشان میدهد .بیشترین ضریب تغییرات با  53/61درصد مربوط به بارش میباشد كه در بین همه متغیرها در گروه
اول بارش نقش موثرتری بر اقلیم منطقه دارد .كمترین ضریب تغییرات مربوط به دما میباشد كه این بیانگر ثبات و
پایداری در دما میباشد .ضریب چولگی برای دما منفی است كه نشان میدهد میانگین به سمت راست تمایل
پیداكرده و یک دنباله طوالنی در سمت چپ توزیع منحنی وجود داشته است یا به عبارتی دیگر فراوانی مقادیر باالتر
از میانگین بیش از فراوانی مقادیر پایینتر از میانگین است .این ضریب برای بارش و رطوبت مثبت یعنی برعکس دما
میباشد .ضریب كشیدگی برای هر سه عامل دما ،بارش و رطوبت منفی میباشد كه این بیانگر وجود نقاط پرت در
دادهه است.
جدول -1مشخصات مكاني بارش،دما و رطوبت بر حسب تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی برای ناحیه اول
رطوبت
43/54
4/65
/517
-/377
3/15

تحلیل خوشهای
تحلیل ممیزی
دما
رطوبت
بارش
دما
55/51
43/51
135/1
55/3
5/35
4/64
555/17
5/35
-/513
/516
/555
-/514
-/337
-/373
-/533
-5/31
5/53
3/45
15/57
3/33
56/45
56/37
منبع :یافته های تحلیل تحقیق.5133 :

بارش
155/16
551/57
/575
-/457
53/61

میانگین
انحراف معیار
چولگی
كشیدگی
ضریب تغییرات
مساحت

ناحیه اقلیمي دوم (معتدل و خشک) :این قسمت  15/5درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه به روش خوشهای
و 15/63درصد به روش تحلیل ممیزی را در بر میگیرد .جدول شماره  4بعضی از مشخصات عاملها را برای گروه
دوم نشان میدهد .همان طوری كه هم مشاهده میشود نسبت به گروه اول میانگین بارش ،دما و رطوبت كاهش پیدا
كرده است .بیشترین ضریب تغییرات مربوط به عامل بارش و كمترین آن برای رطوبت میباشد .بارش نقش
تعیینكنندهای در اقلیم منطقه دارد .چولگی برای بارش و رطوبت همانند گروه اول مثبت و برای دما منفی میباشد.
كشیدگی برای دما و رطوبت منفی ولی برای بارش مثبت میباشد كه این افراشتگی دادها را برای بارش میرساند.
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جدول -1مشخصات مكاني بارش،دما و رطوبتبر حسب تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی برای ناحیه دوم
رطوبت
15/57
1/7
/131
-/533
3/66

تحلیل خوشهای
تحلیل ممیزی
بارش
دما
رطوبت
بارش
دما
553/33
53/16
15/55
553/55
53/17
55/3
5/45
1/61
76/43
5/47
/345
-/565
/136
/413
-/533
5/164
-/553
-/135
5/115
-/731
53/15
55/17
3/13
55/15
55/65
15/5
11/63
منبع :یافته های تحلیل تحقیق.5133 :

میانگین
انحراف معیار
چولگی
كشیدگی
ضریب تغییرات
مساحت

ناحیه اقلیمي سوم (سرد و پربارش):این گروه بیشترین مساحت منطقه مورد مطالعه را در بر میگیرد .مساحت
تحت پوشش گروه سوم بر اساس تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی به ترتیب  43/75و 13/43درصد میباشد .همان
طور كه مشاهده میشود اختالف این دو روش كمتر از  5درصد میباشد .این محدوده بیشتر شمال ارتفاعات
زاگرس(بخش های زیادی از یاسوج ،شهركرد ،قسمت های شمالی خوزستان ،لرستان و ایالم) را شامل میشود .جدول
شماره  1بعضی از مشخصات گروه سوم را نشان میدهد .ضریب چولگی برای هر سه پارامتر مثبت ولی ضریب
كشیدگی برای بارش مثبت و برای دما و رطوبت منفی میباشد .بنابراین در هر سه عنصر بارش ،دما و رطوبت توزیع
دادهها حول میانگین طوری است كه میانگین به سمت چپ تمایل پیدا كرده است و یک دنباله طوالنی در سمت
راست منحنی توزیع وجود دارد.
جدول  -5مشخصات مكاني بارش ،دما و رطوبتبر حسب تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی برای گروه سوم
رطوبت
41/15
5/71
-/365
-/554
6/13

تحلیل خوشهای
تحلیل ممیزی
بارش
دما
رطوبت
بارش
دما
174/76
51/56
41/15
176/1
51/513
533/351
5/66
5/3
533/55
5/13
/353
/541
/375
/353
/557
5/7
-/575
-/363
5/731
-/531
14/66
51/53
6/65
14/75
57/33
43/75
13/43
منبع :یافته های تحلیل تحقیق.5133 :

میانگین
انحراف معیار
چولگی
كشیدگی
ضریب تغییرات
مساحت

شكل -5نقشه مقايسه گروههای بهدست آمده از تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی برای گروه اول
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شكل -1مقايسه گروههای بهدست آمده از تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی برای گروه دوم

شكل -1مقايسه گروههای بهدست آمده از تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی برای گروه سوم

ناحیه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه در شکل شماره  5نشان داده شده است .مشابهت زیادی در ناحیهه بنهدی
منطقه به روشهای تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی مشاهده میشود ،بهطوری كه بیش از  37درصهد ناحیهه بنهدی
حاصل از دو تکنیک مذكور مشابه هم میباشد .ناحیه اول كه حدود 56درصد از مسهاحت پهنهه مهورد مطالعهه را بهه
خود اختصاص داده است ناحیه گرم و مرطوب میباشد كه از نظر بارش نیز بهنجار به نظر میرسد .به نظهر مهیرسهد
رطوبت نسبتاً باالی این منطقه به دلیل مجاورت با خلیجفارس و قرار گرفتن در مسیر بادهای غربی باشد كهه رطوبهت
دریای مدیترانه از این بخش از منطقه وارد كشور میشود .ناحیه  5حدود  11درصد از پهنه مهورد مطالعهه را تشهکیل
میدهد و متغیرهای دما و بارش و رطوبت دراین ناحیه كمتر از ناحیه یک بوده ،بنابراین به نظر میرسد با وجود اینکه
این ناحیه در عرضهای پایینتر از ناحیه اول قرار دارد ولی به دلیل قرارگیری امتداد رشتهكهوهههای زاگهرس در ایهن
بخش ،میانگین دما كمتر از ناحیه یک است .ناحیه سوم نیز از نظر دما سردترین و از نظر بارش پربارش تهرین بخهش
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منطقه مورد مطالعه است .حدود  43درصد از پهنه مورد مطالعه دراین ناحیه واقع شده است .بارش زیاد و دمهای كهم
این منطقه ارتباط مستقیم با ارتفاعات زاگرس دارد.

شكل -1طبقهبندی اقلیمي منطقه جنوب و جنوب غرب كشور به روش تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی

شکل شماره  3پراكنش یاختههای هر یک از گروههای بهدست آمده از تحلیل ممیزی و همچنین مركهز ثقهل ههر
یک از گروهها را نشان میدهد .اگر نقاط صفر محهور افقهی و عمهودی را بههم وصهل كنهیم یهک چههارچوب در ابعهاد
كوچکتر حاصل میشود؛ این چهارچوب سهم یاختههای گروهها را نشان میدهد .یاختههههایی كهه تهابع مهورد نظهر
نتوانستهاند آنها را در حول مركز گروه اول قرار دهند خارج از محدوده قرار میگیرند .لذا خارج بودن این یاختههها بهر
ناهمگونی گروهها میافزایند .مركز ثقل با نماد مربع كوچک در داخل هر شکل مشخص شده است .ایهن نقهاط جههت
مقایسه نحوه پراكندگی نقاط هر گروه حول مركز آن و مقایسه موقعیت نقاط آن در گروههای سهه گانهه بها یکهدیگر و
امکان انتساب یک نقطه به گروه مختلف را نشان میدهد .همچنین قرار نگرفتن هیچ یک از مراكز ثقل در یک امتهداد
نشان از شایستگی توابع در گروهبندی افراد گروه است .همانطور كه از اشکال هم قابل فهم است ،گروه دوم پراكنهدگی
كمتری نسبت به مركز ثقل دارد .بنابراین توابع تعریفشده برای گروه دوم از شایستگی بیشهتری در همگهونی درونهی
افراد برخوردارند.
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ناحیه بندی اقلیمي جنوب و جنوبغرب ايران با رويكرد ....

شكل -3پراكنش ياختههای گروههای بهدست آمده از تحلیل ممیزی

نتیجهگیری:
در این مطالعه به منظور طبقه اقلیمی منطقه جنوب و جنوب غرب ایران از روشهای آماری چند متغیره
(تحلیل عاملی ،تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی) استفاده شده است .بدین منظور  51پارامتر اقلیمی در 13ایستگاه
هواشناسی همدید و كلیماتولوژی واقع در استانهای ایالم ،لرستان ،خوزستان ،چهارمحال بختیاری ،كهگیلویه و
بویراحمد ،بوشهر و استان فارس بکار گرفته شده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه اقلیم منطقه تحت
تأثیر سه عامل بارش ،دما و رطوبت میباشد .در این میان بارش بیشترین تأثیر را در منطقه داشته به طوری كه
 47/33درصد از كل واریانس را به خود اختصاص داده است .بیشینه حاصل از وزن این مؤلفه بیشتر در ارتفاعات
زاگرس یعنی شهركرد نمود پیدا كرده است .كوههای بلند و تنوع توپوگرافی سبب شده است كه توزیع مکانی بارش،
دما و رطوبت در منطقه از الگوی منظمی تبعیت نکند .به منظور طبقهبندی اقلیمی از روش تحلیل خوشهای استفاده
و سپس به منظور بررسی و ارزیابی طبقهبندی حاصل از تحلیل خوشهای از آزمون اختالف میانگین برابری خوشهها
و تحلیل ممیزی استفاده شده است .با استفاده از تحلیل ممیزی احتمال اینکه هر یاخته متعلق به گروه خود باشد
محاسبه گردید .نتایج بهدست آمده از تحلیل ممیزی نشان داد كه  37/33درصد از ایستگاهها به طور صحیح در گروه
مربوط به خود قرار داشتند .در نهایت ،با استفاده از روش تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی سه ناحیه برای منطقه
شناسایی شد كه عبارتند از ناحیه گرم و مرطوب كه بیشتر بخش های حاشیهای خلیج فارس و بخش اعظمی از
استان خوزستان را در بر میگیرد .ناحیه گرم و خشک و كم بارش كه بخشهای جنوب شرق محدوده مورد مطالعه
را شامل میشود و ناحیه سرد و پربارش كه شمال ارتفاعات زاگرس (بخشهای زیادی از استان كهگیلویه و بویراحمد،
چهارمحال و بختیاری ،قسمتهای شمالی خوزستان ،لرستان و ایالم) را شامل میشود.
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