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 دهيچک

محسوب  شوده و در شومار     یيزا  ابانیب گر رانیو انیجر يها شناسه نیتر يو اصل قیمصاد نیاز بارزتر يکی يباد شیفرسا

 یر. نسوبت سوحبم منواطق تحوت تو       اسوت قرار گرفته  يراه تبسعه و عمران در اغلب کشبرها مانعمشکالت  نیتر مهم

 منحقوه  یمياقل بنديپهنه ،پژوهش اینهدف  رو،یناست. از ا يبرابر متبسط جهان ششاز  یشب یراندر ا يباد یشفرسا

ماهانوه و   يزموان  هواي در بوازه  يمتغیور اقلیمو   77 بررسي، این در. استبر عبامل باد  یهبا تک کشبر غر  جنب و  غر 

 يکشبر در داخل و منواطق ماواور منحقوه موبرد بررسو      يوابسته به سازمان هباشناس يهباشناس هاياز ایستگاهساالنه 

بوا دوران   ياصول  هواي روش تازیوه مبلفوه   به عاملي تحلیل از مب ر عبامل تعیین و متغیرها تعداد کاهش براي وانتخا  

 عواملي،  تحلیول  نتایج. شد ترسیم Surfer ver10در محیط  عاملي امتیازات مکانيتبزیع  ،واریماکس استفاده شد. سپس

 را تابش و باد سرعت ترینسریع ي،بارش، متبسط سرعت باد، سرعت باد غالب، رطببت نسب-يگرمایش دماي عامل شش

 درصود  84 ماموب   در و درصود  93/9 و 85/3، 11/21، 15/24، 78/23، 92/14 ترتیب به عبامل این که کرد شناسایي

 معتود   ناحیوه  شوامل کوه   شد یینروش وارد تع به اقلیمي پهنه هفت ،منحقه این در .دنشبمي شامل را هاداده واریانس

، آرام هوباي  بوا  خشوک  نسبتاً و گرم ناحیه، سریع بادهاي با خشک نیمه و گرم ناحیه، سریع نسبتاً بادهاي با ايمدیترانه

 بوا  خشوک  نیمه و گرم نسبتاً ناحیه، بادي و خشک و بسیارگرم ناحیه، سریع بادهاي با بادي و خشک و گرم بسیار ناحیه

، 3/7، 2/11، 2/25، 5/29، 27ترتیوب   که بوه  است سریع نسبتاً بادهاي با شرجي و خشک و بسیارگرم ناحیه، آرام هباي

  دهند.درصد از مساحت را در منحقه مبرد محالعه به خبد اختصاص مي 4/27و  3/3
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 مناسب هايروشاز  یکي(. Montazeri ،1995) نیست

 داشتن منحقه یک یيشناخت عناصر آ  و هبا

  براي عناصر یناز ا ايپایه و جامع اطالعات

 یرنظ هبایي و آ  عناصر. است یمياقل هايبررسي

 هاينقشه تهیه و فشار رطببت، بارش، دما، تابش،

مبرد استفاده  ابزاري عنبان به تباندمي هاآن بنديپهنه

 کمّي، هايروش گسترش با. باشد ریزانبرنامه

 به را خبد جاى اقلیمي بنديطبقه سنتي هاي روش

 تحلیل نظیر اقلیمى، نبین بندىطبقه هاىروش

ه عرص در فازى تحلیل و اىخبشه تحلیل عاملى،

 هاىروش در. است داده اقلیمى بندىپهنه تمحالعا

 تا آن در که است ینديافر اقلیمى بندىطبقه نبین،

 کننده تعیین اقلیمى هاىداده آمارى ماهیت زیادى حد

، Kavianiو  Masoodian) است هبایى و آ  نباحى مرز

1998.) 

 بنديگروه و یکتفک یعني یمياقل بنديتقسیم

 مبرد باز یرمشابه از د یمياقل هاييمناطق با ویژگ

 در(. Jafarpoor ،1991) است ببده انسان تبجه

 هايروش هايیيتبجه به نارسا با یراخ هاي سا 

 مانند یدجد بنديطبقه هايیبهاز ش يسنت بنديطبقه

و  عاملي یل)تحل یرهچند متغ يآمار هايیکتکن

 متقابل ا رات که شبدمي استفاده( ايخبشه یلتحل

 بنديرا مالک طبقه یمياقل هاياز مبلفه زیادي تعداد

 .دهنديقرار م

 از (1922) همکاران و Hatami biglo ،يقیتحق در

 هايشناخت مبلفه يبرا ياصل هايمبلفه تحلیل

 يبرا ايخبشه یلاستان فارس و از تحل يسازنده نباح

. گرفتند بهره هاآن یژگيو و یمياقل هايشناخت پهنه

 ياصل هايمبلفه یلبر اساس تحل یميعناصر اقل بررسي

 چهار ساخته ،فارس استان بهاره یمنشان داد که اقل

رطببت،  حرارت، شامل اولبیت ترتیب به که مبلفه

 تحلیل اناام با ،ترتیب ین. بداستبارش و باد 

 اقلیمي پهنه پنج عاملي، یرمقاد يرو اي خبشه

بارش  يبمشخص شد. با تبجه به ارتباط گسترده الگ

  Mohamadiو  Samadiي،کشاورز هايبخش یتبا فعال

 یرانا غربي یمهبارش ن بندي پهنه به( 1929)

 براي تاربي متعامد تبابع تحلیل از و پرداختند

 تفکیک دهندهنشان ،یجاستفاده نمبدند. نتا بندي پهنه

حاکم  اقلیمي یطمتناسب با شرا يبارش نباحي محلب 

 کشاورزي، محالعات براي همچنین،. است هابر آن

Azimi ( مناطق جنب  و 1993و همکاران )

 ياصل هايمبلفه تازیه روش به را یرانغر  ا جنب 

 که استآن  بیانگر نتایج نمبدند. یمياقل بنديپهنه

 هايگروه در صحیح طبر به ها ایستگاه درصد 7/37

 یمياقل بنديگرفته و پهنه يمرببط به خبد جا

 . دبشاستفاده  کشاورزي هاي بررسي براي تباند يم

Shirani ( از 1993و همکاران )اقلیمي یرمتغ 41 

 و هکرد استفاده یزداستان  یمياقل بنديپهنه يبرا

 گرد یشي،گرما دماي بارش، عامل پنج که دادند نشان

 پراش درصد 89/31 مامب  در رطببت و باد غبار، و

 تحلیل نتایج همچنین،. کندمي بیان را یهاول متغیرهاي

 استاز آن  يوارد حاک يبا روش سلسله مراتب ايخبشه

 مربع کیلبمتر 292575 مساحت با یزداستان  که

 تعیین منظبر به .است متفاوت یمشش پهنه اقل داراي

و همکاران  Khodagholi ،حبضه کارون رویشي اقالیم

 نتایجاستفاده کردند.  اقلیمي یرمتغ 51( از 1997)

 پراش از درصد 11/34 او  عامل پنجکه  داد نشان

 دما، شامل ترتیب به و برگرفته در را یهاول متغیرهاي

 نسبي رطببت و باد برف، و بهاره بارش بارش،

 . دنباش يم

که از آن  شدهاناام  هایييبررس جهاني سحح در

و همکاران  Palomares Salas بررسي به تبانيجمله م

 يها( اشاره نمبد که با استفاده از روش1929)

 الگبي نظر از مشابه مناطق ي،سلسله مراتب بندي طبقه

 نتایج. آوردند دست هب را یااسپان يباد در منحقه گراندا

 ايخبشه آنالیز روش از استفاده ،داد نشان پژوهش این

همگن باد  الگبهاي با مناطق یکدر تفک یيباال یيتبانا

 جهت و سرعت نظر از همگن مناطق ،یتدارد. در نها

-Pineda .شد تهیه مرببطه نقشه و شده تفکیک باد

Martinez  استفاده با مکزیک در( 1997) همکاران و 

و  هباشناسي ایستگاه 279 ماهانه بارش و دما آمار از

 یستمبا استفاده از س یمياقل بنديبه طبقه PCAروش 

دهنده  نشان PCAروش  نتایج. پرداختند کبپن

و پبشش  تبپبگرافي یاتمحابق با خصبص اي منحقه

در ارتباط  اقلیمي یستز هايببد که تفاوت زون یاهيگ

 .باشديم یاهيبا نب  پبشش گ

 Hossel تبسط یرلنددر ا یگريد يبررس همچنین،

با استفاده از روش  که یافته( اناام 1999) و همکاران



  132/   رببشه و خبزستان ایالم، هايباد در استان رهايیمتغ بر تاکید با اقلیمي بنديپهنه

 

 

PCA، یننمبدند. ا اقلیمي یستز بنديطبقه را ایرلند 

 ياصل یرهايمشخص نمبد متغ بنديطبقه

 رشد و دما یانگیندر ارتباط با بارش، م محیحي یستز

 تعداد. باشديهبا م خشکي قدرت و باد سرعت فصلي،

 تنب  دهندهنشان باالدست مناطق و شما  در هاکالس

تبان مي ،کلي طبر به .ببد مناطق این در زیستگاه

را  PCAروش مختلفي  پژوهشگراننتیاه گرفت که 

این روش  اند. مناسب دانسته بندي اقلیمي براي پهنه

قدرت باالیي در تفکیک مناطق با الگبهاي مشخص 

هاي ند که عاملا هنشان داد پژوهشگراندارد و اکثر 

مقدار پراش را به خبد بارش، دما و باد بیشترین 

به  دستیابي پژوهش، یناز ا هدفلذا،  .اختصاص دادند

 بر یهکشبر با تک يغرب در جنب  یمياقل بنديپهنه یک

 . استباد  یميمرتبط با عامل اقل متغیرهاي

 

 هاروش و مواد

مناطق  ،پژوهشمبرد  محدودهپژوهش:  مورد منطقه

ببشهر  و ایالم خبزستان، هايغر  شامل استان جنب 

در  که استمربع  یلبمترک 291399بالغ بر  يسحح با

و  جغرافیایي عرض 9′ و 94° تا 27′ و 17° یتمبقع

 واقع یایيطب  جغراف 55′ و 51° تا 93′و  °45

 . اند شده

 -يغرب شما  يصبرت نبارهمحدوده ب این

 یکاندر پ یلبمترک 331 حدوداًطب   به يشرق جنب 

 23 ،محدوده ینقرار دارد. در ا ریزگردها حرکت

 یالم،ا هاي)استان ینبپتیکس يهباشناس یستگاها

 چهارو  دوازده سه، ترتیب به ببشهر و خبزستان

 مبجبد ،کننديباد  بت م متغیرهاي( که آمار ایستگاه

 محلببيپراکنش  وتعداد از تراکم  یناگرچه ا .است

تبجه به  بااما  یست،ن برخبردار یالما استاندر  ویژه هب

 در مناسبي يبندپهنه امکان ،پژوهش این يهدف اصل

 . شبدمي میسرسحح کالن 

 در ساالنه بارش میزان حداقل و حداکثر

 یذها هايایستگاه در ترتیب بهمبرد محالعه  هاي ایستگاه

 مترمیلي 251 و 134 با برابر که شد مشاهده آبادان و

 مبرد منحقه در زیاد نسبتاً تغییرات دهندهنشان و است

منتخب در داخل و  هايایستگاه مبقعیت. است بررسي

 .است 2خارج از منحقه مبرد محالعه محابق با شکل 

 

 
 يمنتخب در داخل و خارج از منحقه محالعات هايایستگاه یتمبقع -1شکل 

 

 و اطالعات دقت و ارزش: شده استفاده هايداده

 مستقیم رابحه آماري دوره طب  با اقلیمي هايدانسته

 بیشتر محالعه مبرد آماري دوره قدر هر یعني دارد،

 واقعیت به بررسي نتیاه و بیشتر کار دقت باشد،

 از بررسي مبرد آماري دوره طب . ببد خباهد ترنزدیک

 بررسي، این در. است 1998 سا  تا تاسیس بدو
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 هباشناسي ایستگاه 23 در اقلیمي عنصر 28 هاي داده

 در کشبر هباشناسي سازمان به وابسته سینبپتیک

 و ساالنه زماني بازه در منحقه مااور مناطق و داخل

 ینده)نما ژوئیه و( سرد فصل ینده)نما یهژانب هايماه

 در انتخابي اقلیمي متغیرهاي .شد( انتخا  گرم فصل

 هدف که این به تبجه با. است شده ارائه 2 جدو 

 عنصر سه ،است باد بنديپهنه پژوهش این در اصلي

 غالب باد سرعت باد، سرعت میانگین شامل باد اقلیمي

 و ساالنه زماني هايبازه در باد ترینسریع سرعت و

 .ندشد انتخا  ورودي هايداده عنبانهب ماهانه
 

 منتخب اقلیمي متغیرهاي -1 جدول
 متغیر ردیف متغیر ردیف متغیر یفرد
 باد ترینسریع سرعت 17 حداقل ساالنه دماي میانگین 2

 ژوئیه

 ژوئیه باد سرعت میانگین 59
 اوت باد سرعت میانگین 54 اوت باد ترینسریع سرعت 18 یهحداقل ژانب دماي میانگین 1
 باد ترینسریع سرعت 13 یهحداقل ژوئ دماي میانگین 9

 سپتامبر

 سپتامبر باد سرعت میانگین 55
 باد ترینسریع سرعت 99 حداکثر ساالنه دماي میانگین 4

 اکتبر

 اکتبر باد سرعت میانگین 51
 باد ترینسریع سرعت 92 یهحداکثر ژانب دماي میانگین 5

 نبامبر

 نبامبر باد سرعت میانگین 57
 باد ترینسریع سرعت 91 یهحداکثر ژوئ دماي میانگین 1

 دسامبر

 دسامبر باد سرعت میانگین 58
 ساالنه يابر روزهاي تعداد 53 ساالنه غالب باد سرعت 99 ساالنه دماي میانگین 7
 یهژانب يابر روزهاي تعداد 19 ژانبیه غالب باد سرعت 94 یهژانب دماي میانگین 8
 ساالنه ابري یمهن روزهاي تعداد 12 فبریه غالب باد سرعت 95 یهژوئ دماي میانگین 3
حداکثر  نسبي رطببت درصد 29

 ساالنه

 یهژانب ابري یمهن روزهاي تعداد 11 مارس غالب باد سرعت 91
حداکثر  نسبي رطببت درصد 22

 یهژانب

 ساالنه يتندر روزهاي تعداد 19 آوریل غالب باد سرعت 97
حداکثر  نسبي رطببت درصد 21

 یهژوئ

 یهژانب يتندر روزهاي تعداد 14 مه غالب باد سرعت 98
حداقل  نسبي رطببت درصد 29

 ساالنه

 ساالنه يغبار روزهاي تعداد 15 ژوئن غالب باد سرعت 93
حداقل  نسبي رطببت درصد 24

 یهژانب

 یهژانب يغبار روزهاي تعداد 11 ژوئیه غالب باد سرعت 49
حداقل  نسبي رطببت درصد 25

 یهژوئ

 یهژوئ يغبار روزهاي تعداد 17 اوت غالب باد سرعت 42
 نسبي رطببت درصد میانگین 21

 ساالنه

 ساالنه بارش مقدار 18 سپتامبر غالب باد سرعت 41
 29 از یشبا بارش ب يباران روزهاي تعداد 13 اکتبر غالب باد سرعت 49 ساالنه يآفتاب ساعت تعداد 27

 مترمیلي 29 از یشبا ب يباران روزهاي تعداد 79 نبامبر غالب باد سرعت 44 یهژانب يآفتاب ساعت تعداد 28 ساالنه میلیمتر

 مترمیلي 5 از یشبا ب يباران روزهاي تعداد 72 دسامبر غالب باد سرعت 45 یهژوئ يآفتاب ساعت تعداد 23 ژانبیه

 مترمیلي 5 از یشبا ب يباران روزهاي تعداد 71 ساالنه باد سرعت میانگین 41 ساالنه باد ترینسریع سرعت 19 ساالنه

 ساالنه يباران روزهاي تعداد 79 ژانبیه باد سرعت میانگین 47 ژانبیه باد ترینسریع سرعت 12 ژانبیه
 یهژانب يباران روزهاي تعداد 74 فبریه باد سرعت میانگین 48 فبریه باد ترینسریع سرعت 11
 بهاره بارش مقدار 75 مارس باد سرعت میانگین 43 مارس باد ترینسریع سرعت 19
 پاییزه بارش مقدار 71 آوریل باد سرعت میانگین 59 آوریل باد ترینسریع سرعت 14
 زمستانه بارش مقدار 77 مه باد سرعت میانگین 52 مه باد ترینسریع سرعت 15
   ژوئن باد سرعت میانگین 51 ژوئن باد ترینسریع سرعت 11

 

 از شده استفاده هايداده کهاین به تبجه با

 است، اينقحه صبرت به هباشناسي هايایستگاه

 با متناسب پهنه یک به آن تبدیل براي ،بنابراین

 انتخابي متغیرهاي مکاني تغییرات و هاایستگاه فباصل

 منحقه روي بر کیلبمتر 3×3 ابعاد به ايشبکه

 کریاینگ یابي میان روش کمک با و گسترانیده

 در. شد تبدیل ايپهنه به اينقحه هايداده 2معمبلي

 مکان 2122 و( ستبن) متغیر 77 با ماتریسي ،نهایت

                                                 
1 Ordinary Kriging 

 مکاني نقحه 579 و ایااد محالعاتي منحقه در( ردیف)

 عنبان به ببد، شده واقع يمحالعات محدوده داخل در که

 .گرفت قرار استفاده مبرد 1عاملي تحلیل ورودي

 تحلیل آماري روش از هامتغیر تعداد کاهش براي

 دوران و اصلي هايمبلفه تازیه روش به عاملي

 روش نتیاه. شد استفاده  SPSSافزارنرم در واریماکس

 که است 9عاملي بار یکي ماتریس، در عاملي تحلیل

                                                 
2 Factor Analyses 
3 Factor Loading Matrix 
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 فاکتبر هر در را اقلیمي متغیرهاي بین همبستگي

 که 2عاملي امتیاز ماتریس دیگري و دهدمي نشان

 منحقه سحح در را شده استخراج عبامل مکاني الگبي

 . دهدمي نشان بررسي مبرد

 برحسب را مشاهدات که است روشي بنديگروه

 که نحبي به کند،مي خبشه هاآن میان همانندي اندازه

 و شباهت بیشترین یکدیگر با گروه هر مشاهدات

 تفاوت بیشترین یکدیگر با مختلف هايگروه مشاهدات

 هايخبشه تعداد تعیین منظبر به. باشند داشته را

 از پس .شد استفاده SAS آماري افزار نرم از مناسب

 روش از استفاده با بنديخبشه ها،گروه تعداد تعیین

 .شد اناام وارد

 ترین مهم از یکي اقلیمي هايگروه گذارينام 

 همین چبن ،است اقلیمي بنديطبقه در مبضبعات

 یک اقلیم کلي هايویژگي که هستند عناوین و هانام

. کنندمي بیان ساده مفهبم یک قالب در را منحقه

 اقلیمي هايگروه تردقیق و بهتر چه هر بیان مسلماً

 ببد خباهد پیچیده بسا چه و مشکل گذارينام این

(Heidari ،2333 .)گذارينام منظبر به بررسي، این در 

 استفاده هاپهنه از یک هر عاملي امتیازات از ،هاپهنه

 از یککدام که دهدمي نشان عاملي امتیازات زیرا. شد

. است داشته بیشتري نمبد هاپهنه از یک هر در عبامل

 وزن به تبجه با مناطق گذارينام براي همچنین،

 استفاده عامل دو این از بیشتر دوم، و او  عبامل بیشتر

 قابل نمبدي عبامل سایر که هایيپهنه در مگر ،شد

 از استفاده با هاپهنه از یک هر محدوده. اندداشته تبجه

 با مرببطه گروه و هایاخته از یک هر مکاني مبقعیت

 .شد ترسیم Surfer افزار نرم

 

 بحث و نتايج

 اقلیمي متغیر 77 عاملي تحلیل بررسي هايیافته

 تعامل حاصل منحقه اقلیم ،دهدمي نشان بررسي مبرد

 ویژه، مقادیر 1 جدو  در. است مختلف عامل هفت

 روش از حاصل تامعي واریانس درصد و واریانس سهم

 ماتریس. است شده داده نشان اصلي هايمبلفه تازیه

 هاعامل دوران و تحلیل اناام از بعد اقلیمي پارامترهاي

 در. یافت تقلیل یک از بیشتر مقادیر با مبلفه 29 به

 رفتار از درصد 7/34 مبلفه 29 این ،مامب 

                                                 
1 Factor Score Matrix 

  تبضیح را محالعه مبرد منحقه اقلیمي پارامترهاي

 هاعامل نمره به تبجه با هاآن عامل شش که دهندمي

 نقش بررسي مبرد منحقه واریانس میزان و

 شش ،1 جدو  با محابق. کنندمي ایفا تري شاخص

 شامل را هاداده واریانس درصد 84 حدود در او  مبلفه

 ارائه را تغییرات درصد 92/14 او  عامل شبند،مي

 ،78/23 ترتیب به ششم تا دوم عبامل و کندمي

 آن از پس که درصد 93/9 و 85/3 ،11/21 ،15/24

 و تا یر دلیل به که یافته کاهش واریانس سهم اختالف

 ،دارند منحقه بنديپهنه در که ضعیفي بسیار نقش

 عامل از و اندنشده محرم تا یرگذار عبامل عنبان به

 حقیقت در شده، یک از کمتر ویژه واریانس سهم دهم

 . است شده کمتر اولیه متغیرهاي ارزش از آن ارزش

 
 تامعي واریانس درصد و واریانس سهم ویژه، یرمقاد -2 جدول
 واریانس درصد سهم ویژه مقادیر هاعامل

2 43/28 92/14 92/14 

1 19/25 78/23 73/49 

9 13/22 15/24 45/58 

4 74/3 11/21 22/72 

5 58/7 85/3 31/89 

1 98/1 93/9 91/84 

 

بررسي همبستگي متغیرهاي اولیه با عبامل 

 مبلفه در دهد،استخراج شده از تحلیل عاملي نشان مي

 و ژانبیه ساالنه،) حداقل دماي میانگین متغیرهاي او 

 ،(ژوئیه ژانبیه، ساالنه،) حداکثر دماي میانگین ،(ژوئیه

 روزهاي تعداد ،(ژوئیه ژانبیه، ساالنه،) دما میانگین

 بارش مقدار ژوئیه، غباري روزهاي تعداد ساالنه، ابري

 مترمیلي 29 از بیش باراني روزهاي تعداد ساالنه،

 از بیش بارش با باراني روزهايتعداد  ،(ژانبیه ساالنه،)

 باراني روزهاي تعداد ،(ساالنه ژانبیه،) مترمیلي پنج

 از زمستانه و پاییزه بهاره، بارش مقدار و ساالنه

 14 حدود و دنباشمي برخبردار زیادتري همبستگي

 با. دنشبمي شامل را متغیرها واریانس سهم از درصد

 دما و بارش با مرتبط متغیرهاي کلیه که این به تبجه

 دمایي متغیرهاي با و گرفته قرار عامل این زیرگروه در

 دماي عامل نام به عامل این دارد، مثبت همبستگي

 دوم، مبلفه در. شد گذارينام بارش-گرمایشي

 ،(اوت و ژوئیه ژوئن،) غالب باد سرعت متغیرهاي
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 مارس، فبریه، ژانبیه، ساالنه،) باد سرعت میانگین

 نبامبر، اکتبر، سپتامبر، اوت، ژوئیه، ژوئن، مه، آوریل،

 19 حدود و ببده برخبردار بیشتري اهمیت از( دسامبر

 با د،نشبمي شامل را متغیرها واریانس سهم از درصد

 باد سرعت به مرببط متغیرهاي تمامي که این به تبجه

 به عامل این ،ندا گرفته جاي زیرگروه این در متبسط

 . شد نامیده باد سرعت متبسط عامل نام

 غالب باد سرعت متغیرهاي که سبم مبلفه در

 سپتامبر، مه، آوریل، مارس، فبریه، ژانبیه، ساالنه،)

 در و دندار بیشتري سهم( دسامبر و نبامبر اکتبر،

 و دهندمي نشان را متغیرها واریانس درصد 25 حدود

 باد متغیرهاي 7/9 از باالتر قبي همبستگي دلیل به

 غالب باد صبرت به آن گذارينام عامل، این با غالب

 نسبي رطببت متغیرهاي با چهارم مبلفه. گرفت صبرت

 ساالنه) حداقل نسبي رطببت ،(ژوئیه و ساالنه) حداکثر

 روزهاي تعداد ساالنه، نسبي رطببت میانگین ،(ژوئیه و

 با( ژوئیه و ژانبیه) غباري روزهاي تعداد و ژانبیه تندري

 و باشندمي برخبردار مثبتي همبستگي از عامل این

 نشان را هاداده واریانس از درصد 7/21 عامل این

 . دهد مي

 متغیرهاي باالي نسبتاً همبستگي به تبجه با

 نسبي رطببت چهارم، مبلفه عامل، این با نسبي رطببت

 واریانس از درصد 8/3 پنام مبلفه. شد گذارينام

 باد سرعت ترینسریع متغیر و دهدمي نشان را هاداده

 اوت، ژوئن، مه، آوریل، مارس، فبریه، ژانبیه، هايماه

 از عامل این با دسامبر و نبامبر اکتبر، سپتامبر،

 به تبجه با. است برخبردار مثبتي همبستگي

 سرعت ترینسریع متغیرهاي باالي نسبتاً همبستگي

نام باد سرعت ترینسریع پنام، مبلفه عامل، این با باد

 عاملي تحلیل عامل آخرین که ششم عامل. شد گذاري

 خبد زیرگروه در را تابش با مرتبط متغیرهاي باشد،مي

 را کل واریانس از درصد  93/9 و است داده جاي

 گذارينام تابش عامل نام به عامل این و کندمي تفسیر

  .شد
ها با بندي دادهمرببط به گروه محاسبات نتایج

 هفت که داد نشان SASافزار آماري  استفاده از نرم

 را متغیرها بین پراش درصد 19 از بیش تبانسته خبشه

 تشریح براي ،بررسي این در. کند بنديگروه و تفکیک

 میانگین عاملي، امتیازات از اقلیمي هايپهنه

 بیشترین که متغیرهایي ویژه به اولیه متغیرهاي

 بر افزون و دارند عامل شش از یک هر با را همبستگي

 هايپهنه از یک هر در دمارتن خشکي ضریب آن

 اقلیمي پهنه هفت اساس، این بر. شد استفاده اقلیمي

 نامگذاري ،بررسي مبرد منحقه در شده شناسایي

 ادامه در یک هر هايویژگي و( 1 شکل و 9 جدو )

 .شده است تشریح
  

 یمياقل هايپهنه از یکدر هر  عاملي یازاتامت -3 جدول

 اقلیمي پهنه نام ردیف
 دماي عامل

 بارش-یشيگرما

 سرعت عامل

 باد متبسط

 سرعت عامل

 غالب باد

 عامل

 رطببت

 نسبي

 سرعت عامل

 باد سریعترین

 عامل

 تابش

2 
 يبا بادها ايمدیترانه معتد 

 یعنسبتاً سر
8/2- 91/9 91/9- 49/9- 49/9 97/9 

1 
 بادهاي با خشک نیمه و گرم

 یعسر
19/9 11/9- 99/2 91/2- 79/9 21/9 

9 
 هباي با خشک نسبتاً و گرم

 آرام
45/9 27/2- 14/9- 93/9 97/9- 39/9 

4 
 بادي و خشک و گرم بسیار

 یعسر يبادها با
78/9 71/9 31/9- 19/9- 59/9 11/9- 

 49/2 -19/2 14/9 99/9 41/2 19/9 بادي و خشک و بسیارگرم 5

1 
 با خشک نیمه و گرم نسبتا

 آرام هباي
91/9- 19/9- 18/9- 52/9- 32/2- 94/2- 

7 
 شرجي و خشک و بسیارگرم

 یعسر نسبتاً يبا بادها
21/9 21/9 32/9 12/2 19/9 72/9- 
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 يمنحقه مبرد بررس یمياقل هايپهنه نقشه -2 شکل

 

 :سريع نسبتاً بادهاي با ايمديترانه معتدل ناحيه

 سحح از متر 73/2241 متبسط ارتفا  با محدوده این

 درصد 27) مساحت مربع کیلبمتر 98/28139 و دریا

 ترینغربي شما  در( بررسي مبرد منحقه مساحت از

 هايبخش و( ایالم حبالي) محالعه مبرد منحقه بخش

 این. است شده واقع خبزستان استان شرق و شما 

 بررسي مبرد منحقه اقلیمي پهنه ترینمرتفع محدوده

 عامل ببدن پایین باعث پهنه این ببدن مرتفع. است

 امتیازات بررسي. است شده آن در بارش افزایش و دما

 اقلیمي پهنه این در دهدمي نشان( 4 جدو ) عاملي

 بین در و دارد نمبد بسیار بارش-گرمایشي دماي عامل

 این امتیاز کمترین بررسي مبرد منحقه هايبخش تمام

 ،محدوده این در. است داده اختصاص خبد به را عامل

 مقدار و گرادسانتي درجه 8/28 ساالنه دماي میانگین

 تمام از که رسدمي مترمیلي 193 به آن ساالنه بارش

 ضریب و است بیشتر دیگر محالعاتي مبرد هايبخش

 اقلیم از پهنه، این که است آن از حاکي دمارتن

 پهنه این در ،همچنین. باشدمي برخبردار ايمدیترانه

 5/9942 ساالنه و گره 41/4 ساالنه باد متبسط سرعت

 منحقه این ،فبق مبارد به تبجه با. دارد آفتابي ساعت

 گذارينام سریع نسبتاً بادهاي با ايمدیترانه معتد 

 . شد

 این :سريع بادهاي با خشک نيمه و گرم ناحيه

 هایيبخش و دهلران شهرستان شامل که اقلیمي ناحیه

 ارتفا  متر 9/579 با شبد،مي خبزستان استان مرکز از

 مربع کیلبمتر 9/22119 مساحت و دریا سحح از

 هايبخش در( بررسي مبرد منحقه از درصد 5/29)

 شده واقع محالعه مبرد منحقه مرکزي و غربيشما 

 مقادیر دهد،مي نشان ناحیه این عاملي امتیازات. است

 ناحیه به نسبت بارش-گرمایشي دماي عامل امتیازات

 بیشترین غالب باد سرعت عامل و داشته افزایش او 

 به دیگر نباحي با مقایسه در ناحیه این در را امتیاز

 عبامل نقشه(. 9 جدو ) است داده اختصاص خبد

 تمامي محدوده این در که دهدمي نشان مختلف

 این ویژگي بارزترین اما دارند، نمبد بیش و کم عبامل

 نسبي رطببت و غالب بادهاي هايعامل را محدوده
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 این اقلیمي هايویژگي ترین مهم از. دهندمي تشکیل

 درجه 1/19 ساالنه دماي میانگین که است آن ناحیه

 مترمیلي 7/989 ساالنه بارش میانگین و گرادسانتي

 ساالنه باد متبسط سرعت پهنه این در همچنین،. است

 تبجه با. دارد آفتابي ساعت 2/9982 ساالنه و گره 1/4

 به تبجه با و شده محاسبه دمارتن ضریب به

 و گرم ناحیه پهنه این شده، ذکر اقلیمي خصبصیات

 .شد شناخته سریع بادهاي با خشک نیمه

 این :آرام هواي با خشک نسبتاً و گرم ناحيه

 و دریا سحح از متر 1/159 متبسط ارتفا  با محدوده

 از درصد 2/25) مساحت مربع کیلبمتر 2/21271

 استان غربي شما  در( بررسي مبرد منحقه مساحت

 بخش در و دزفب  آباد صفي حبالي در و خبزستان

 امتیازات بررسي. است شده واقع استان این مرکزي

 اقلیمي پهنه این در دهد،مي نشان( 9 جدو ) عاملي

 دارد نمبد بسیار( دوم عامل) باد متبسط سرعت عامل

 کمترین بررسي مبرد منحقه هايبخش تمام بین در و

 عامل و است داده اختصاص خبد به را عامل این امتیاز

. است یافته افزایش قبلي ناحیه دو به نسبت او 

 ساالنه دماي میانگین محدوده این در همچنین،

 به آن ساالنه بارش مقدار و گرادسانتي درجه 97/14

 آن از حاکي دمارتن ضریب و رسدمي مترمیلي 4/957

 و خشک واسط حد اقلیم از پهنه، این که است

 پهنه این در همچنین،. باشدمي برخبردار خشک نیمه

 3/9928 ساالنه و گره 4 ساالنه باد متبسط سرعت

 منحقه این ،فبق مبارد به تبجه با. دارد آفتابي ساعت

 .شد گذارينام آرام هباي با خشک نسبتاً و گرم

 بادهاي با بادي و خشک و گرم بسيار ناحيه

 و آبادان اهباز، هايشهرستان اقلیمي پهنه این :سريع

 از متر 5/24 ارتفا  با خبزستان استان در را بستان

 2/11) مربع کیلبمتر 4/19535 مساحت و دریا سحح

 که( بررسي مبرد منحقه کل مساحت از درصد

 نظر از بررسي مبرد منحقه اقلیمي ناحیه بیشترین

 غالب اقلیمي وضعیت. گیردمي بر در را باشدمي وسعت

-گرمایشي دماي) او  عامل که است صبرت این به آن

 و ببده برخبردار مقدار بیشترین از ناحیه این در( بارش

 در( باد متبسط سرعت) دوم عامل و باشدمي مثبت

 مثبتي افزایش قبلي ناحیه سه به نسبت ناحیه این

 درجه 5/15 ساالنه دماي میانگین است، داشته

 191 حدود به آن ساالنه بارش مامب  و گرادسانتي

 سرعت ناحیه این در همچنین،. رسدمي مترمیلي

 آفتابي ساعات تعداد و گره 1/1 ساالنه باد متبسط

 در شده محاسبه دمارتن ضریب. است  1/9972 ساالنه

 با بنابراین، شد، محاسبه شش حدود در ناحیه این

 بسیار ناحیه اقلیمي پهنه این شده، ذکر مبارد به تبجه

  .شد گذارينام سریع بادهاي با بادي و خشک و گرم

 با محدوده این :بادي و خشک و بسيارگرم ناحيه

 7/8489 و دریا سحح از متر 4/11 متبسط ارتفا 

 منحقه مساحت از درصد 3/7) مساحت مربع کیلبمتر

 مبرد منحقه در را پهنه ترین کبچک که( بررسي مبرد

 بخش در دیلم بندر حبالي در دهد،مي نشان محالعه

 واقع ببشهر غربي شما  در و خبزستان استان جنببي

 نشان( 9 جدو ) عاملي امتیازات بررسي. است شده

 باد متبسط سرعت عامل اقلیمي پهنه این در دهدمي

 مبرد منحقه هايبخش تمام بین در و دارد نمبد بسیار

 خبد به را عامل این مثبت امتیاز بیشترین بررسي

 مثبت نیز او  عامل ناحیه این در و داده اختصاص

 9/15 ساالنه دماي میانگین محدوده این در. است

 1/182 به آن ساالنه بارش مقدار و گرادسانتي درجه

 است آن از حاکي دمارتن ضریب و رسدمي مترمیلي

. باشدمي برخبردار خشک اقلیم از پهنه، این که

 97/7 ساالنه باد متبسط سرعت پهنه این در ،همچنین

 به تبجه با. دارد آفتابي ساعت 2/9975 ساالنه و گره

 و خشک و بسیارگرم ناحیه منحقه این ،فبق مبارد

 .شد گذارينام بادي

 این :آرام هواي با خشک نيمه و گرم نسبتاً ناحيه

 رامهرمز، ایذه، شهرستان شامل که اقلیمي ناحیه

 از ارتفا  متر 742 با شبد،مي جم کنگان و بهبهان

 3/3) مربع کیلبمتر 7/29194 مساحت و دریا سحح

 و غربي هايبخش در( بررسي مبرد منحقه از درصد

. است شده واقع محالعه مبرد منحقه غربي جنب 

 مقادیر دهد،مي نشان ناحیه این عاملي امتیازات

 نباحي به نسبت بارش-گرمایشي دماي عامل امتیازات

 سرعت عامل و داشته کاهش او  ناحیه جز به دیگر

 در ناحیه این در را امتیاز کمترین باد ترین سریع

 امتیاز و داده اختصاص خبد به دیگر نباحي با مقایسه

 باشدمي منفي نیز( باد متبسط سرعت) دوم عامل

 ناحیه این اقلیمي هايویژگي ترین مهم از(. 9 جدو )



  137/   رببشه و خبزستان ایالم، هايباد در استان رهايیمتغ بر تاکید با اقلیمي بنديپهنه

 

 

 درجه 1/19 ساالنه دماي میانگین که است آن

 مترمیلي 7/454 ساالنه بارش میانگین و گراد سانتي

 ساالنه باد متبسط سرعت پهنه این در همچنین،. است

 با. دارد آفتابي ساعت 91/9182 ساالنه و گره 94/4

 7/29 با برابر که شده محاسبه دمارتن ضریب به تبجه

 این شده، ذکر اقلیمي خصبصیات به تبجه با و باشدمي

 آرام هباي با خشک نیمه و گرم نسبتاً ناحیه پهنه

 .شد شناخته

 بادهاي با  شرجي و خشک و بسيارگرم ناحيه

 1/28558 وسعت با محدوده این :سريع نسبتاً

 مبرد منحقه از درصد 4/27) باشدمي مربع کیلبمتر

 نباحي جز به ببشهر استان مناطق بیشتر که( بررسي

. شبدمي شامل را آن شرقي شما  و شرقي جنب 

 دریا سحح از متر 5/922 محدوده این ارتفا  متبسط

-گرمایشي دماي عامل ،دهدمي نشان 9 جدو . است

 ناحیه این در نسبي رطببت امتیاز و ببده مثبت بارش

 مقادیر. است ببده بیشتر دیگر نباحي به نسبت

: ساالنه بارش شامل محدوده این اولیه متغیرهاي

 درجه 7/14: ساالنه دماي متبسط متر،میلي 5/998

 تعداد و گره 4/1: متبسط باد سرعت گراد،سانتي

 همچنین،. است ساعت 3/9197: ساالنه آفتابي ساعات

. شد محاسبه 3/8 محدوده این در دمارتن ضریب

 تحت محدوده این ،فبق تبضیحات به تبجه با بنابراین،

 بادهاي با شرجي و خشک و گرم بسیار ناحیه عنبان

  .شد گذارينام سریع نسبتاً
 میاقال نییتع که پژوهش نیا فهد به تبجه با

 يمیاقل ریمتغ 77 ،است باد عنصر بر دیتاک با يشیرو

 شش به رهایمتغ نیا عاملي تحلیل روش با و يبررس

 84 از شیب پراش عامل شش نیا. افتی لیتعد عامل

 به تبجه با. کننديم انیب را هیاول يهاریمتغ از درصد

 کینزد باد هیاول يرهایمتغ يعامل لیتحل يهايورود

 ،نیهمچن. است کرده نییتب را راتییتغ درصد 45 به

 باد عنصر گر،ید نیمحقق تبسط شده اناام محالعات در

 يهايژگیو نییتع در ياصل عبامل از يکی عنبان به را

. نمبدند يمعرف شانمحالعه مبرد مناطق يمیاقل

 میاقل يبندپهنه درKhodagholi (1997 ) کهيطبر هب

 کرده یيشناسا عامل پنج کارون زیآبخ هزحب يشیرو

 ،نیهمچن. باشد يم باد عامل عبامل نیا از يکی که

 از پژوهشگران ریسا نتایج با شده یيشناسا عبامل

 همکاران و Shirani ،(1929) همکاران و Araya جمله

(1993)، Azimi (1993) همکاران و، Pineda-

Martine (1997) همکاران و، Gerami motlagh   و 

Shabankari (1991)، Dinpazooh  همکاران و

. دارد خبانيهم( 1999) همکاران و Hossel و( 1999)

 وارد روش از يبندگروه روش و يبندپهنه با ارتباط در

 وارد روش از مذکبر پژوهشگران همه که هشد فادهتاس

 پژوهشي درKindap (1999 ) و Unal .کردند استفاده

 بهترین را وارد روش ترکیه اقلیمي مناطق تعریف براي

 ناحیه هفت و نمبدند معرفي روش ترینقبب  قابل و

 .آوردند دست هب منحقه در اقلیمي

 میزان ،دهديم نشان شده کیتفک عبامل يبررس

 ياگبنه به ارتفاعات به منحقه بارش عامل وابستگي

 در محالعه مبرد محدوده هايبارش حداکثر که است

 و شما  بخش و( ایالم حبالي) منحقه شمالي نیمه

 تبپبگرافي تغییرات بر منحبق خبزستان، استان شرق

 اقلیمي تنب  نمبد، بیان تبانمي ،ترتیب بدین. است

 افزایش با و ببده ارتفا  از تابعي بررسي مبرد منحقه

 و شبدمي مشاهده بارش افزایش و دما کاهش ارتفا ،

 بیش و کم دما و بارش مقدار هم خحبط دیگر عبارت به

 .باشندمي ارتفاعي تراز منحني خحبط مبازي

 بررسي، مبرد منحقه نقاط ترین پرباران کهطبري هب

 استان شرق و شما  بخش و منحقه شمالي نیمه

 .هستند دما میانگین کمترین داراي که ببده خبزستان

 ارتفا  عامل با حرارت درجه تغییرات بررسي

 دما میان داريمعني و منفي همبستگي وجبد از حاکي

 با که طبري به است، محالعه مبرد منحقه در ارتفا  و

 با و داشت خباهیم را دما کاهش ارتفا ، افزایش

 استان شمالي و شرقي هايحاشیه سمت به حرکت

 دورتر گرم و ارتفا  کم هايدشت از ایالم و خبزستان

 به را دما کاهش مناطق این در ارتفا  افزایش و شده

 .داشت خباهد دنبا 

 که شد مشخص باد متبسط سرعت محالعه در

 خبزستان استان جنببي هايبخش در باد سرعت

 يهاطبفان بروز باعث ياماسه يهايناهمبار کهيیجا

 محالعه مبرد مناطق سایر از، شبديم شن يمبضع

 از کبهستاني مناطق سمت به حرکت با ببده و بیشتر

 ،رسدمي نظر به ،بنابراین. شبدمي کاسته باد سرعت

 ،باشد داشته وجبد ايرابحه ارتفاعات و باد سرعت بین
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 بین اصحکاک خبزستان استان جنببي مناطق در زیرا

 ،نیهمچن. است دیگر مناطق از کمتر زمین سحح و باد

 المیا و يشمال مناطق در باد سرعت متبسط عامل

 يبلند و يپست و يجنگل ياهیگ پبشش وجبد لیدل هب

 نیزم سحح يمرز هیال در اصحکاک وجبد و تبجه قابل

 مایکلکرویم سحح در اگرچه. باشديم مقدار نیکمتر

 را منحقه کیآنابات و کیکاتابات يبادها است ممکن

 دشت ارتفا  کم مناطق در يول ،دهد قرار ریتا  تحت

 تفاوت لیدلهب باد انیجر شیافزا طیشرا خبزستان

 خبزستان دشت و فارس جیخل آلبدو و یيگرما تیظرف

 و اهباز در کهيطبرهب ،شده باد سرعت شیافزا باعث

 . است شده  بت باد سرعت متبسط نیشتریب رامهرمز

 دقت رفتن باالتر براي ،شبدمي پیشنهاد انیپا در

 به باتبجه خصبصاً و اقلیمي بنديپهنه محالعات در

 فاکتبرهاي بررسي، مبرد منحقه در اقلیمي تنب 

 این که شبد محالعه نیز کبهستاني مناطق در اقلیمي

 جدید هباشناسي هايایستگاه احداث مستلزم امر

.باشدمي باال اقلیمي تنب  با مناطقي در خصبصاً
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Abstract 

The wind erosion is one of the most striking examples and the most devastating flow 

identifiers of desertification among the difficult obstacle of development in many 

countries. The rate of affected area by wind erosion in Iran is more than six times the 

global average. So, the purpose of this study is climatic zonation in west and south-west 

of Iran with emphasis on wind. In this study, 77 annually and monthly climate variables 

were selected within and adjacent areas of studied location from weather stations of the 

Weather Organization of Iran. To reduce the number of variables and determining 

effective factors, factor analysis with varimax relation was used, and then the spatial 

distribution of the factor score area plotted in Surfer Ver. 10. The result of the factor 

analysis identified six factors of heating temperature-precipitation, wind mean speed, 

prevailing wind speed, relative humidity, the fastest wind speed and solar radiation. 

These factors included 24.01, 19.78, 14.65, 12.66, 9.85 and 3.09 percent and in total 84 

percent of the data variance. In this region seven climate zones were determined with 

Ward method that include moderate Mediterranean region with relatively fast winds, hot 

and semi-arid region with fast winds, hot and relatively arid region with calm air, 

extreme hot, arid and windy with fast winds, extremely hot, arid and windy, relatively 

hot and semi-arid with calm air, extremely hot and arid with relatively fast winds that 

extend on 17, 10.5, 15.1, 22.1, 7.9, 9.9 and 17.4 percent of the study area, respectively. 

  

Key words: Climatic factors, Factor analysis, PCA, West and south-western Iran, Wind 

erosion 
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