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استفاده از با  ايرانغرب م بارشي رژي بنديمنطقه 
  ي اصلي و خوشه بنديها مولفه تحليل هايروش

  
   2و قاسم عزيزي  1 ئييطيب رض

  
  چكيده

 170پارامتر اقليمي در  10منطقه كوهستاني غرب ايران با استفاده از 
ايستگاه هواشناسي پراكنده در سطح منطقه به كمك روش تحليل 

 10در اين فرايند . نطقه بندي گرديدمي اصلي و خوشه بندي ها مولفه
مولفه كاهش چهار ي اصلي به ها پارامتر مورد استفاده در تحليل مولفه

سپس با بهره . و با استفاده از چرخش وريماكس چرخش داده شدند
و  (Ward) گيري از روش خوشه بندي سلسله مراتبي به شيوه وارد

ست آمده، ايستگاههاي ي بدها مولفهبر مبناي مقادير نمرات استاندارد 
 به پنجغرب ايران و مورد استفاده در اين تجزيه و تحليل گروه بندي 

و نتيجه نشان داد كه روند ناهمواريها . شدتقسيم زير منطقه همگن 
نقش عرض جغرافيايي در مرزبندي و تفاوتهاي مكاني بين مناطق 

  . بسيار مهمي دارند
   

  
  

هاي اصلي،  تحليل مولفه منطقه بندي، بارندگي، :كلمات كليدي
  خوشه بندي، غرب ايران
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Abstract 
In the present study western Iran has been  regionalized 
based on 10 factors in 170 stations using principal 
component analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA). 
In this way, all 10 factors were reduced to 4 principal 
components and then rotated using Varimax rotation 
criterion. Applying Ward’s Algorithm, a Hierarchical 
Cluster Analysis, on principal component scores, the 
stations were grouped into 5 individual clusters. The 
results indicated that the study area comprises of 5 
distinctive homogenous subdivisions. Topography and 
latitude play an important role in determining 
boundaries between identified subdivisions and 
existence of spatial differences between them as well. 
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  مقدمه  -1
 منطقه بندي و شناخت مناطق همگن اقليمي يكي از نيازهاي اوليه

ي اقليمي اغلب بر مبناي ها بندي منطقه .ها است ريزي در برنامه
گيرد تا بدين وسيله  استفاده از متغيرهاي مختلف اقليمي صورت مي

نقش تمامي متغيرهاي اقليمي در تعيين اقليم مناطق در نظر گرفته 
اي از موارد نياز است تا تفاوتهاي مكاني موجود در  اما در پاره. شود

به . تنها يك متغير بررسي شود مكانينظر تغييرات  يك منطقه از
  ني بارندگي مكابندي يك كشور بر اساس تغييرات  عنوان مثال منطقه

ي هيدرولوژي و مديريت منابع آب بسيار ها تواند براي هدف مي
بندي از جمله  ي اصلي و خوشهها تحليل مولفه. سودمند باشد

ي مورد استفاده قرار بندي اقليم روشهايي هستند كه براي منطقه
 ،)1378( و عليجاني حيدري). Ehrendorfer, 1987(گيرند  مي

Dinpashoh  با انجام اين روشها بر روي ) 2004(و همكاران
با همين روش ) 1998( و همكاران Domroesمتغيرهاي مختلف و 

بندي  منطقه مورد مطالعه خود را تنها بر مبناي بارندگي طبقه
  . اند نموده

  
  ي مورد استفادهها دهدا -2

ايستگاه هواشناسي  196ي بارندگي ها در اين ياداشت فني از داده
و سازمان ) تماب(وابسته به سازمان مديريت منابع آب ايران 

ها از نظر ميانه و  همگني داده. گيري شد هواشناسي كشور بهره
روند و استقالل  ،ويتنيـ  واريانس با استفاده از آزمون همگني من

و خود  كندال ـ ها نيز به ترتيب با استفاده از آزمون من داده
ايستگاه به علت كيفيت پائين  26تعداد . همبستگي كندال بررسي شد

ايستگاه  170هاي گم شده زياد حذف و تعداد  ها و نيز داشتن داده داده

تا سپتامبر  1965سال آبي از اكتبر  35باقي مانده  كه در بر گيرنده 
  ). الف- 1شكل (براي بررسي بيشتر انتخاب گرديد  باشند مي 2000

  
  روش تحقيق -3

در اين ياداشت فني بارندگي ساالنه، بارندگي فصلي، نمايه تمركز 
بارندگي و درصد بارندگي هر فصل به عنوان متغييرهاي اقليمي 

بدين . جهت ساخت ماتريس همبستگي مورد استفاده قرار گرفتند
) پارامتر 10ايستگاه و  170( 170*10ترتيب يك ماتريس همبستگي 

تشكيل  Rي اصلي با آرايه ها به عنوان ورودي مدل تحليل مولفه
ي اصلي بر روي ماتريس ياد ها پس از اجراي تحليل مولفه. گرديد

ي اول تا چهارم براي ها مولفه 1شده با بهره گيري از نمودار غربالي
 2ي با بارگويهها منطقه بندي انتخاب و به منظور بدست آوردن مولفه

. باال و متمايز از يكديگر، با استفاده از روش وريماكس چرخانده شدند
ايستگاههاي منطقه  3در آخر با روش خوشه بندي سلسله مراتبي وارد

ي همگن ها ي انتخابي به دستهها مولفهبراساس نمرات استاندارد 
  .گروه بندي شدند

  
  نتايج -4

. را نشان مي دهد Rاصلي با مد ي ها نتيجه تحليل مولفه) 1(جدول 
هاي اول تا چهارم  شود كه مولفه با توجه به اين جدول مالحظه مي

با انجام تحليل . دهند را توضيح مي ها درصد واريانس داده 97.0
، منطقه مورد مطالعه ها خوشه اي بر روي نمرات استاندارد اين مولفه

، (AZ)يجان آذربازير منطقه همگن  5از نظر رژيم بارندگي به 
و  (PG)ارسفخليج ، (EZ)، زاگرس شرقي (WZ)زاگرس غربي 

  ).ب-1شكل (طبقه بندي شد  (PH)هرمز  - پارس
  

  چرخش داده شده يها مولفهارزش ويژه و واريانس تبيين شده بوسيله  -1جدول 
 4بارگويه 3بارگويه 2بارگويه 1بارگويه پارامتر

  - 03/0  07/0  99/0  11/0 ميانگين بارندگي ساالنه
  - 21/0  12/0  96/0  07/0 ميانگين بارندگي پائيزه
  - 01/0  18/0  95/0  - 21/0 ميانگين بارندگي زمستانه
  16/0  - 19/0  46/0  81/0 ميانگين بارندگي بهاره
  17/0  - 91/0  - 07/0  34/0 ميانگين بارندگي تابستانه
  - 94/0  30/0  14/0  - 10/0 درصد بارندگي پائيزه
  07/0  37/0  21/0  - 89/0 درصد بارندگي زمستانه
  22/0  - 30/0  - 22/0  89/0 درصد بارندگي بهاره
  24/0  - 89/0  - 23/0  27/0 درصد بارندگي تابستانه

(PCI) 00/0  10/0  - 11/0  - 93/0  نمايه تمركز بارندگي  
  09/1  03/2 21/3  37/3  ارزش ويژه

  90/10  30/20 10/32  70/33  درصد واريانس توضيح داده شده
  00/97  10/86  80/65  70/33 نس توضيح داده شدهدرصد تجمعي واريا
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  منطقه بندي غرب كشور از نظر رژيم بارشي)  هاي هواشناسي در غرب ايران و ب پراكنش ايستگاه) الف -1شكل 

  
ي منطقه ها عرض جغرافيايي باال و بيشينه بارندگي در بهار از ويژگي

. العه قرار داردرود كه در شمال منطقه مورد مط آذربايجان به شمار مي
 زاگرس غربي كه در امتداد محور زاگرس گسترش دارد عمدتاًمنطقه 

باال بودن . به وسيله كوهها و سرزمينهاي مرتفع تشكيل شده است
مقدار بارندگي ساالنه در اين منطقه در مقايسه با ديگر مناطق از 

در اين منطقه زمستان و . هاي اين منطقه به شمار مي رود ويژگي
منطقه در . ز به ترتيب باالترين سهم را در بارندگي ساالنه دارندپائي

كاهش ارتفاع و اثر بادپناهي رشته كوه زاگرس سبب زاگرس شرقي 
مقدار . كاهش مقدار بارندگي در مقايسه با زاگرس غربي شده است

بارندگي ساالنه، زمستان و پائيز در اين منطقه بسيار پائين تر از 
دار بارندگي بهار و تابستان در زاگرس شرقي مق. زاگرس غربي است

به سبب افزايش دما و فعاليتهاي همرفتي در اين فصلها بيشتر از 
و  ها در برگيرنده كوهپايهمنطقه خليج فارس . زاگرس غربي است

اگر چه . باشد بخشهاي جنوبي و جنوب غربي رشته كوه زاگرس مي
كند اما درصد  ميي اين منطقه در زمستان ريزش ها بيشتر بارندگي

. آيد ي اين منطقه بشمار ميها نسبتاٌ باالي بارندگي پائيزه از ويژگي
همانند  از نظر مقدار بارندگي ساالنه تقريباًهرمز  -پارسمنطقه 

تفاوت اصلي اين منطقه با ديگر مناطق و . منطقه خليج فارس است

و نيز بويژه منطقه خليج فارس در سهم بسيار باالي بارندگي زمستانه 
  . باشد ي تابستانه در نيمه جنوبي آن ميها مقدار قابل توجه بارندگي

  
نقش ارتفاعات زاگرس در مرزبندي مناطق بارشي غرب كشور در 

بر اين اساس زاگرس غربي به . باشد مشخص مي) ب- 1(شكل 
در نيمه . وسيله ارتفاعات اصلي زاگرس از زاگرس شرقي جدا مي شود

هاي  ارتفاع و بدنبال آن تغيير در ويژگيجنوبي منطقه نيز كاهش 
هرمز شده  -ي خليج فارس و پارسها بارندگي موجب پيدايش منطقه

است كه ضمن متمايز بودن از يكديگر بيشترين تفاوت را با دو 
در شمال غرب  .باشند مي قي و زاگرس غربي دارارمنطقه زاگرس ش

به صورت  ايران با كاهش ارتفاعات زاگرس جهت منطقه آذربايجان
شرقي و عمود بر جهت مناطق زاگرس غربي و زاگرس  - غربي

  . شرقي قرار گرفته است
  
  نتيجه گيري -5

در نتيجه اين پژوهش پنج زير منطقه همگن از نظر رژيم بارشي در 
با ناهمواريهاي غرب  گيري آنها غرب ايران شناسايي شد كه جهت

افيايي در هماهنگ و نقش كوهنگاري و عرض جغر ايران كامالً
مقايسه نقشه ناهمواريهاي . شود مرزبندي مناطق به روشني ديده مي
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ب نشان مي دهد كه چارچوب و استخوان بندي -1منطقه با شكل
اين منطقه بندي با جهت گيري محورهاي ناهمواري در غرب كشور 

هاي پيشين  بندي اين منطقه بندي در مقايسه با منطقه. منطبق است
مناسب در  از يك شبكه متراكم با توزيع نسبتاًٌگيري  هرهببه جهت 

  . دهد سطح منطقه، اطالعات دقيقتري را از تفاوتهاي مكاني ارائه مي
 

  ها نوشت پي
1 - Scree Plot  
2 - Loadings 
3 -Ward 
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