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 چکيده
بندی بارشي استان های علوم جغرافيا به ویژه علم آب و هواشناسي مورد توجه بوده است. برای ناحيهبندی از گذشته، در تمام زمينهبندی و طبقهناحيه

ای به روش ( بهره گرفته شد. به كمک تحليل خوشه1370 -1384ساله ) 15سنجي برای یک دوره ایستگاه همدیدی و باران 28های ماهانه كردستان از داده

. نتيجه حاصل از این تحليل، تشخيص سه ناحيه بارشي متفاوت در سطح استان بود كه با ناحيه ميان نواحي بارشي استان كردستان مشخص شد 1دغام واردا

عت در استان ، بزرگترین ناحيه بارشي از لحاظ وسميان بارش مركزیناحيه  بارش مركزی، ناحيه كم بارش شرقي و ناحيه پربارش غربي نامگذاری گردیدند.

بارد و دارای رژیمي ميليمتر مي 7/175ميليمتر است كه بيشترین آن در فصل زمستان با  8/455این ناحيه  . ميانگين بارش ساالنهآیدكردستان به شمار مي

ميليمتر است كه بيشتر آن در  4/323باشد. ميانگين بارش ساالنه آن بزرگ بارشي استان كردستان مي زمستاني است. ناحيه كم بارش شرقي دومين ناحيه

ترین ناحيه بارشي استان كردستان، ناحيه پربارش  ترین و در عين حال پربارشبارد و دارای رژیمي بهاره است. كم وسعتميليمتر مي 4/113فصل بهار و با 

 رژیم زمستانه است. باشد و دارای مي 1/378ميليمتر بارش ساالنه است كه بيشتر آن در فصل زمستان و با  837غربي با 

 

 .بارش ،بندی ناحيه ،روش وارد ای، تحليل خوشه ،استان كردستان کلمات کليدی:

 

 مقدمه 

های ، در تمام زمينهگذشتهبندی، از بندی و طبقهناحيه

علم آب و هواشناسي مورد توجه بوده  ویژه، به جغرافيام وعل

بش با استفاده از تغييرات زاویه تا قدیم یونانياناست. 

گرم، معتدل و سرد  را به سه ناحيه زمين، سطح كره خورشيد

در قالب چهار فصل و بطلميوس نيز براساس تفاوت در درجه 

شناخته شده آن روزگار را به هفت  های سرزمينحرارت، 

از اواسط قرن گذشته،  همچنين(. 5اقليم تقسيم كرده بودند )

بندی ههای طبقوایت، طرحو تورنت كوپنهمچون  افرادی

اند كه در زیادی را براساس عناصر مختلف اقليمي ارائه نموده

شود  به كار گرفته مي های كوچک و بزرگمقياسجهان در 

 واحدهایمکاني  -زمانيمرزبندی و تفکيک  اینبنابر (.1)

نسبتاً مستقل از یکدیگر براساس یک یا چند معيار مفروض 

 .1استدانان بوده همواره در كانون توجه جغرافي

نرروین آمرراری،   فنررونو  رایانررهامررروزه بررا اسررتفاده از   

باشرند كره برا     هرایي مري  شناسان به دنبال استفاده از روشاقليم

                                                 
2. Cluster Analysis 

هرای اقليمرري را  هررای موجرود در پهنرره حرداقل خطررا، واقعيرت  

هررای  یکرري از ایررن روش 1ایخوشرره 1آشررکار سررازند. تحليررل

ردن هرا و پيردا كر   كراهش داده  باشد كره در زمينره  مي ریاضي

 گيرند.های واقعي مورد استفاده قرار ميگروه

ای كه نخستين برار توسرط تریران بره كرار      تحليل خوشه

ای از افراد را بر حسرب  رفت روشي است آماری كه مجموعه

كنرد. امرا بایسرتي بره     بندی ميهمانندی ميان آنها خوشه ميزان

هرای موجرود    برا روش  فرن این نکته هم توجه نمرود كره ایرن    

لروم و  بندی با تعرداد مع  دی متفاوت است چرا كه طبقهبنطبقه

ها در ارتباط است و هرد  آن اختصرا     مشخصي از گروه

هاسرت، در صرورتي   های جدید به یکي از این گرروه مشاهده

ابترردایي اسررت كرره برره هرري   فررنای یررک كرره تحليررل خوشرره

ها متکري نيسرت. در   تعداد یا ساختار گروه ای دربارهمفروضه

هرا  بررای همره مشراهده    گروهري ای، عضرویت  تحليل خوشره 

ها نيز نامشخص است.و حتي تعداد گروه منامعلو

                                                 
1. Ward 
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یا غير  1سلسله مراتبي روشتواند به ای ميتحليل خوشه

انجام پذیرد. در روش سلسرله مراتبري در طري     2سلسله مراتبي

هرا شناسرایي و سربر برر     بندی، نخسرت خوشره  فرآیند خوشه

تا سررانجام   شوندگر ادغام ميحسب درجه همانندی در یکدی

 3ها در یک خوشه جمع شوند. روش چند ميانگينهمه خوشه

بندی غير سلسله مراتبي است. در این روش یک روش خوشه

گروه دلخرواه تقسريم شرده و سربر هرر        Kبه اعضاءنخست 

شرودكه كمترررین فاصررله را تررا  در گروهرري خوشرره مرري عضرو 

 ميانگين آن گروه دارد.

یرا از   4تواند از نوع شرکافتي ای ميخوشهفرآیند تحليل 

در  عضراء ا باشد. در نوع شرکافتي نخسرت همره    5نوع پيوندی

چنران بره دو    عضراء شوند و سربر ا یک خوشه جای داده مي

شوند كه تفراوت ميران آنهرا بيشرينه     ی متمایز تجزیه ميخوشه

، عضراء یابد كه بره تعرداد ا  شود و این فرآیند تا آنجا ادامه مي

كنيم هر شته باشيم. در نوع پيوندی نخست فرض ميخوشه دا

فرد یک خوشره اسرت و برا یرافتن هماننردترین زوجهرا افرراد        

هررا در شرروند. سرربر هماننررد ترررین خوشررهمرري خوشرره بنرردی

یابرد ترا   شوند و این فرآیند آنقدر ادامه مري یکدیگر ادغام مي

 ها در یک خوشه جمع شود. همه خوشه

ر حسررب یررک صررفت ممکررن اسررت هماننرردی افررراد برر

بنردی را ترک   گيری شرود كره در ایرن صرورت خوشره     اندازه

نرراميم. اگررر هماننرردی بررر حسررب چنررد صررفت    صررفتي مرري 

شرود.  بنردی چنرد صرفتي ناميرده مري     گيری شود خوشهاندازه

ای اسرت.  اصلي هرر تحليرل خوشره    گيری همانندی پایهاندازه

شده گيری همانندی پيشنهاد های گوناگوني برای اندازهروش

بررسي كارایي  مورد است كه هر یک بسته به ماهيت موضوع

ميران   شرباهت  ماننردی مناسرب،  كنند. یک شراخص ه پيدا مي

 سنجد.را از حيث صفت یا صفات مورد بررسي، مي عضاءا

                                                 
2. Non Hierarchical 

4. Divisitive Hierarchical 

6. Stiner 

8. Hybrid Clustering  

10. Unal   

12. Esteban 

اولرين   (1378) بره نقرل از حيردری و عليجراني      6استاینر

ای بررای  از تکنيک تحليل خوشره  1965كسي بود كه در سال 

بندی اقليمي یرک منطقره جغرافيرایي بهرره جسرت. او برا       طبقه

بنرردی پرارامتر اقليمرري، ایراالت متحررده را ناحيره    16اسرتفاده از  

های بعد به خصرو  در چنرد دهره     نمود. روش فوق در سال

اخير كاربرد و گسترش زیادی پيدا كرده اسرت، بره طوریکره    

 بنردی و گرروه   محققين مختلفي در سرطح جهران بررای طبقره    

 نواحي و متغيرهای اقليمي از آن بهره گرفته اند. بندی

بنردی دو  با بکرار برردن روش خوشره    (2001) 7گائتانودی

و با استفاده از دو پرارامتر برارش و درجره حررارت،       8ایرگه

بندی نمود. ایستگاه هواشناسي را در ایاالت متحده گروه 1145

كردام از   ها را در هر سبر تراكم و توزیع جغرافيایي ایستگاه

و همکرارانش   9ها مورد تجزیه و تحليل قرار داد. رومرو گروه

ایسررتگاه  410 بررارش هررای روزانرره بررا اسررتفاده از داده  (1999)

ساله، الگوهای بارش روزانره را   30هواشناسي برای یک دوره 

و  10ای اسبانيا اسرتخرا  نمودنرد. اونرال   ی مدیترانهبرای منطقه

فاده از چهرار پرارامتر ميرانگين دمرا،     نيز با است( 2003)همکاران 

 حداقل دما، حداكثر دما و جمع برارش سراالنه در یرک دوره   

تحليل  فنایستگاه هواشناسي و با استفاده از  113ساله برای  48

بندی اقليمي تركيه نمودند. نتيجه كرار  ای اقدام به ناحيهخوشه

 ها تعيين هفت ناحيره اقليمري بررای كشرور تركيره برود. از      آن

و  11فيلرد توان به كارهرای وایرت  كارهای انجام شده دیگر مي

بندی اشاره نمود كه با استفاده از روش خوشه (2002) همکاران

كشرور   دمرای های اخير در بارش و چند ميانگين، تغييرپذیری

( 2005)و همکارانش  12. استبانندكانادا را مورد بررسي قرار داد

ای الگوهرای  تحليل خوشهبا استفاده از روش تحليل عاملي و 

چرررخش عمررومي اتمسررفر را در ارتبرراط بررا روزهررای بررارش   

سنگين بر  در آندورا مورد مطالعه قرار داده بودند. در ایران 

                                                 
1. Hierarchical  

3. K-Means  

5. Agglomerative Hierarchical  

7. DeGaetano  

9. Romero  

11. Whitefield 
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نيررز در چنررد سررال اخيررر كارهررای گونرراگوني در ارتبرراط بررا   

ای صرورت  های اقليمي با استفاده از تحليل خوشره بندیناحيه

 و عليجرراني رهرای حيردری  ترروان بره كا گرفتره اسرت كره مري    

، (1384) ، مسرررعودیان(1384)، مسرررعودیان و عطرررایي  (1378)

زاده ( و صررداقت1377(، ذوالفقرراری )1382) رضررایي بنفشرره 

 ( اشاره نمود. 1376حقيقي )

هرای آب و  بنردی  منابع موجود در زمينه طبقره  با مطالعه

كردسرتان بره    همرواره از  شرود كره  هوایي ایران مشرخص مري  

یا پهنه بارشي نام برده شده است. اما با توجه  احيهعنوان یک ن

هررا برره وضررعيت توپرروگرافي اسررتان و نقشرري كرره نرراهمواری  

توانند در تنوع بارشي یرک منطقره داشرته باشرند اقردام بره       مي

تحليرل   فرن بندی بارشي اسرتان كردسرتان برا اسرتفاده از     ناحيه

بنردی جدیرد   ترا بتروان براسراس ایرن ناحيره      گردیرد ای خوشه

های بارشي هر ناحيه را بره طرور جداگانره و برا دقرت      گيیژو

 های آینده مورد مطالعه قرار داد. ریزیبيشتری جهت برنامه


 هاها و روشداده

كيلومتر مربع،  28235استان كردستان با وسعتي حدود    

شانزدهمين استان كشور از لحاظ وسعت مي باشد. این اسرتان  

غربري و بخشري از زنجران، از     از شمال بره اسرتان آذربایجران   

همردان و قسرمت    هرای جنوب به كرمانشاه، از شرق به اسرتان 

دیگری از اسرتان زنجران و از طرر  غررب بره كشرور عرراق        

 (.1)شکل  گرددمحدود مي
 

 



 نقشه موقعيت جغرافيایي استان كردستان -1 شماره شکل

 
 

بنردی  های برارش و ناحيره  ویژگي برای بررسي و مطالعه

 28هررای ماهانرره ر اسررتان كردسررتان، از ميررانگين بررارش آن د

سراله   15ایستگاه سينوپتيک و براران سرنجي بررای یرک دوره     

( بهره گرفته شد. نواقص آماری و همگن سرازی  1384-1370)

یررابي، روش هررای مرسرروم درونهررا نيررز بررر اسرراس روشداده

و جرم مضاعف برطر  گردید. از دالیل مهم بررای   هانسبت

این دوره، عدم وجود آمارهای دراز مدت و مشترك انتخاب 

هرای مختلررف در سررطح اسرتان بررود. موقعيررت و   برين ایسررتگاه 

 آورده شده است. (2)ها در شکل پراكنش ایستگاه
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های مورد مطالعهموقعيت و پراكنش ایستگاه نقشه -2 شماره شکل  

 

ها و اصالح و بازسازی نواقص بعد از فراهم نمودن داده

بنردی   ای جهرت ناحيره  ها، از روش تحليرل خوشره  ی آنآمار

ای یکري از  استفاده شد. تحليل خوشره  استان كردستان يبارش

هرا و پيردا   های آماری است كره در زمينره كراهش داده   روش

گيررد.  در  هرای واقعري مرورد اسرتفاده قررار مري      كردن گرروه 

هرا از عردم شرباهت یرا     ای جهت تشکيل خوشره تحليل خوشه

توانرد  هرا مري  شرود. ایرن فاصرله   متغيرها استفاده مري  فاصله بين

های گونراگوني  مبتني بر یک یا چند بعد متفاوت باشد. روش

گيری همانندی پيشنهاد شرده اسرت كره هرر یرک      برای اندازه

كنرد  متناسب با ماهيت موضوع مورد بررسي كارائي پيردا مري  

(. در مطالعره حاضرر از مجرذور    9)مراجعه شود به منبع شماره 

هرا اسرتفاده    اقليدسي برای محاسبه فاصله برين برارش ایسرتگاه   

 مقردار متغيرر    مقردار متغيرهرا،    گردیده است. اگر 

                                 عبارت است از: و  ام باشد فاصله اقليدسي بين  برای نفر 

 
2

1 


m

j IjKjKI XXD  
 

ه است. اما از ترین نوع فاصلاین شاخص احتماالً متداول

معایب اسرتفاده از ایرن روش وقتري اسرت كره متغيرهرا در دو       

گيری شرده باشرند در ایرن صرورت بره      مقياس متفاوت اندازه

شرود لرذا   هایي كه بزرگتر هسرتند وزن بيشرتری داده مري   داده

ها استفاده جهت جلوگيری از این مسئله باید از استاندارد داده

هداتي كه فاصله زیرادتری برا   توان به مشاشود. در مواردی مي

 2یکدیگر دارند وزن بيشتری داد و فاصله اقليدسي را به توان 

  آید:رسانيد. در این صورت فرمول به شکل زیر در مي

                                             
2

1

2 



m

j

IjKjKI XXD  
 

گيری درجه همانند باید روشي برای ادغام پر از اندازه

هائي كه براالترین درجره هماننردی را نشران     های ایستگاه داده

های مختلفري نيرز بررای ایرن ادغرام       اند به كار برد. روش داده

پيشنهاد داده شده است كه مجذور فاصله اقليدسي معمروالً برا   

 وارد در روشرود. سانتروئيد )ميانه( و روش وارد به كار مي

شرود.   حاسربه مري  ابتدا ميانگين متغيرها در داخل هر خوشره م 

ها  های خوشهفاصله اقليدسي ميانگين ،سبر برای هر مشاهده

 گردد. این فاصله برای تمام مشراهدات جمرع مري    محاسبه مي

شرروند كرره  ای تركيررب مرري شررود. در هررر مرحلرره دو خوشرره 

كوچکترین افزایش در مجموع فواصل داخل خوشه را داشته 

  شکل ریاضي این روش عبارت است از: .باشند

                                    
)(

),(
2

sr

rssr

nn

dnn
srd


 

2كه در اینجا 
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 از های اسرتان كردسرتان  بندی بارش برای انجام خوشه 

یت نيرز در  در نها گرفته شد. بهره STATISTICA نرم افزار

بنرردی بارشرري اسررتان  ناحيرره SURFERمحرريط نرررم افررزاری 

 (4)آمراری و شرکل    نترای   ( 3)شکل  كردستان انجام گرفت.

 يرل را برا اسرتفاده از تحل   بنردی بارشري اسرتان كردسرتان     ناحيه

 .دهد ميای نشان خوشه

های بارشي هر ناحيه بره طرور جداگانره    در ادامه ویژگي

اولين بارش پایيزی، اول مهر و  بررسي شد. برای زمان شروع 

برای خاتمه آخررین برارش بهراری اول فرروردین  بره عنروان       

روزهای مبنا انتخراب و برا توزیرع نرمرال بررازش داده شردند.       

% روزهررای بررا 95% و 85%، 75سرربر در سرره سررطح احتمررالي 

ميليمتر مشخص گردیرد. بررای    10ميليمتر و  5ميليمتر،  1بارش 

یرک ایسرتگاه بره عنروان نماینرده ناحيره       این كار از هر ناحيره  

انتخاب گردیرد. بررای ناحيره ميران برارش مركرزی، ایسرتگاه        

سنند ، برای ناحيه كم بارش شرقي، ایسرتگاه بيجرار و بررای    

های مبنا ناحيه پربارش غربي ایستگاه مریوان به عنوان ایستگاه

ها، به دليل داشتن انتخاب گردیدند. دليل انتخاب این ایستگاه

هرا  های مبنا با سایر ایستگاهالترین ضریب همبستگي ایستگاهبا

 بوده است.

 

 
 نمودار تحليل خوشه ای نواحي بارشي استان كردستان -3شماره شکل 

 

 
ناحيه بندی بارشي استان كردستان -4 شماره شکل  
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 تجزیه و تحليل

توزیع بارندگي در سطح استان كردستان تابعي از 

ن باشد به طوریکه همي گرافي آن ميموقعيت و وضعيت توپو

عوامل باعث گردیده كه توزیع بارندگي در سطح استان 

 یکنواخت نباشد. توزیع مجموع بارندگي فصل بهار استان

ربارش پهای  ميليمتر متغير است. هسته 260تا  100كردستان از 

رب غميليمتر بارش در غرب و شمال  260این فصل با بيش از 

در  ميليمتر بارش 100رش آن با كمتر از های كم با و هسته

 الف(. 5)شکل  شرق استان واقع شده است

فصل سال در استان  نتری فصل تابستان نيز خشک

 از آید به طوریکه در این فصل بسياریكردستان به شمار مي

كنند. توزیع ميليمتر دریافت مي 10نقاط استان بارشي كمتر از 

تا  4ن تغييراتي بي  ای دامنهمجموع بارندگي فصل تابستان دار

 مركز های پربارش این فصل در ميليمتر بوده است كه هسته 14

ي از قاطناند اما به صورت پراكنده نيز و شمال استان واقع شده

 ب(. 5های بارشي هستند )شکل سطح استان هسته

 240ا ت 80توزیع مجموع بارندگي استان در فصل پائيز از 

ر های این فصل د ميليمتر متغير است. پربارش ترین هسته

رق های كم بارش نيز در ش غرب و شمال غربي استان و هسته

  (. 5استان واقع است )شکل 

توزیع بارش فصل زمستان در استان كردستان نيز از 

های پربارش این است. هستهميليمتر متغير  420تا  80حدود 

 های كم بارش آن در فصل استان كردستان در غرب و هسته

 د(.  5شرق استان قرار گرفته است )شکل 

بارش در استان كردستان   دامنه تغييرات ميانگين ساالنه

كه شرق استان با  ميليمتر است به طوری 850تا  300بين 

ميزان بارش  ميليمتر، كمترین 300ميانگين بارشي در حدود 

كند. در مقابل غرب استان با ميانگين ساالنه را دریافت مي

ترین هسته بارشي استان و  ميليمتر پربارش 850ساالنه باالتر از 

ميليمتر دومين هسته  800شمال غرب با بارشي در حدود 

 (.6ید )شکل آميبارشي استان كردستان به شمار 

 

  
ان  استان كردستاننقشه توزیع بارش فصل تابست ب: :نقشه توزیع بارش فصل بهار استان كردستان الف 

  
نقشه توزیع بارش فصل زمستان استان كردستان د: :  نقشه توزیع بارش فصل پائيز استان كردستان 

 

 نقشه توزیع ميانگين بارش فصول چهارگانه استان كردستان  -5 شماره شکل
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 ن بارش ساالنه استان كردستاننقشه توزیع ميانگي -6 شماره شکل

 
 

 نواحی بارشی استان کردستان
 ميان بارش مرکزیناحيه 

ارشرري از ب ، بزرگتررین ناحيرره مركررزیبرارش  ميرران  ناحيره 

آیرد كره حردود    لحاظ وسعت در استان كردستان به شمار مي

 (. ميانگين برارش 4گيرد )شکل استان را در بر مي درصد 49

ميليمتررر اسررت كرره فصررل  8/455سرراليانه ایررن ناحيرره بارشرري 

ترررین فصررل و  رشميليمتررر بررارش، پربررا  7/175زمسررتان بررا 

بره   تررین فصرل ایرن ناحيره     شبرار  مكر ميليمتر  7/9تابستان با 

هرای فرروردین و اسرفند هرر     (. مراه 1)جردول   آیدحساب مي

ین تر ميليمتر بارش، پربارش 7/61و  1/72كدام به ترتيب با 

 9/2 و 2/1مرداد هر كدام با  های سال و دو ماه شهریور وماه

دهنرد  های ایرن ناحيره را تشرکيل مري    ترین ماه ميليمتر خشک

 (.7)شکل 

ریررزش اولررين بررارش پررائيزی در ایررن ناحيرره در سررطح    

ر آبان و د 5%، 85مهر، در سطح احتمالي  29%، 75احتمالي 

 5های بيش از  بارش .باشد آبان مي 13% ، 95سطح احتمالي 

%، 75تر نيز بره ترتيرب در سرطح احتمرالي     ميليم 10ميليمتر و 

 22آبان و  19% ، 85آبان، در سطح احتمالي  17آبان و  13

 يآبان م 29و  27% ، 95آبان و در نهایت در سطح احتمالي 

 باشد. 

ه خرداد مرا  27های بهاری این ناحيه در اما آخرین بارش

 5هرای بريش از    دهد. بارش % رخ مي95و در سطح احتمالي 

در  خررداد  2ميليمترر و بيشرتر در    10خرداد و  19در  ميليمتر

 (.2جدول رسد ) %  به پایان مي95سطح احتمالي 

 

 کم بارش شرقی ناحيه

كم بارش شرقي دومين ناحيه بزرگ بارشي اسرتان   ناحيه

باشرد كره در شررق ناحيره بارشري ميران برارش         كردستان مري 

ت درصد از مساح 37مركزی واقع شده است و تقریباً حدود 

یرن  ا(. ميانگين بارش سراليانه  4شود )شکل  استان را شامل مي

ميليمترر اسرت كره بيشرترین آن در فصرل بهرار        4/313ناحيه 

ترر(  ميليم 9ميليمتر( و كمترین آن در فصل تابستان ) 4/113)

م های فروردین و اردیبهشت هر كردا  (. ماه3بارد )جدول  مي

ریور و دو ماه شه هاترین ماه ميليمتر پربارش 3/45و  3/56با 

ترررین  ميليمتررر كررم بررارش 2/3و  8/0و مرررداد هررر كرردام بررا 

 (.8باشند )شکل های این ناحيه ميماه

 

 

 ميان بارش مركزیميزان و توزیع فصلي بارش ناحيه  -1 شماره جدول
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 فصول
 کل سال زمستان پاییز تابستان بهار

 درصد بارش درصد بارش درصد بارش درصد بارش درصد بارش

3/140 ميزان بارش  78/30  7/9  13/2  1/130  54/28  7/175  55/38  8/455  100 

 
 نمودار ميانگين بارش ماهانه ناحيه ميان بارش مركزی -7شکل شماره 

 

 زمان آغاز و خاتمه بارش در ناحيه ميان بارش مركزی -2جدول شماره 

 زمان خاتمه بارش زمان آغاز بارش میزان بارش سطح احتماالتی

طح در س

%75 یاحتمال  

ميليمتر و بيشتر 1 مهر 29  خرداد 13   

ميليمتر و بيشتر 5 آبان 13  خرداد 2   

ميليمتر وبيشتر 10 آبان 17  اردیبهشت 19   

در سطح 

%85 یاحتمال  

ميليمتر و بيشتر 1 آبان 5  خرداد 18   

ميليمتر و بيشتر 5 آبان 19  خرداد 8   

ميليمتر وبيشتر 10 آبان 22  اردیبهشت 25   

در سطح 

%95 یاحتمال  

ميليمتر و بيشتر 1 آبان13  خرداد 27   

ميليمتر و بيشتر 5 آبان 27  خرداد 19   

ميليمتر وبيشتر 10 آبان 29  خرداد 2   

 

 ميزان و توزیع فصلي بارش ناحيه كم بارش شرقي -3جدول شماره 

 فصول
 کل سال زمستان پاییز تابستان بهار

ارشب درصد بارش درصد بارش درصد بارش  درصد بارش درصد 

4/113 ميزان بارش  27/36  8/7  49/2  8/86  7/27  4/105  63/33  4/313  100 

 

زمان آغاز اولين بارش پایيزی این ناحيه در سطح 

مهر و  28%، 85مهر، در سطح احتمالي  24%، 75احتمالي 

های بيش از آبان مي باشد. بارش 6%، 95در سطح احتمالي 

آبان،  10% به ترتيب 95% و 85%، 75ميليمتر در سه سطح  5

ميليمتر  10های بيش از باشد. بارش آبان مي 24آبان و  15

های بيش از روزه از بارش 20نيز با تاخيرهای زماني حدوداً 

 بارند.  آذر مي 12آذر و  11آبان،  24ميليمتر به ترتيب در  5
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 های بهاری نيز در سه سطح احتماليبارش زمان خاتمه

 20ميليمتری  1های % به ترتيب برای بارش95و  85%، 75%

 7ميليمتری  5های تير برای بارش 2خرداد و  25خرداد، 

 10های خرداد و برای بارش 25خرداد و  14خرداد، 

 خرداد 14خرداد و  2اردیبهشت،  25ميليمتری به ترتيب 

 (.4باشد )جدول مي

 
 ناحيه پربارش غربی 

ترین ناحيه  بارشترین و در عين حال پر وسعت كم

درصد از مساحت استان  15بارشي استان كردستان كه حدود 

پربارش غربي است كه در غرب  شود، ناحيه را شامل مي

(. ميانگين بارش ساليانه این 4استان واقع شده است )شکل 

 1/378ميليمتر است كه فصل زمستان با  5/837ناحيه 

ترین  بارش متر كمميلي 5/4ترین و تابستان با  ميليمتر پربارش

های بهمن، (. ماه5آیند )جدول فصل این ناحيه به حساب مي

ميليمتر دارای  5/124و  8/124، 2/141فروردین و آذر با 

 6/1و  3/1های شهریور و مرداد با  ها و ماه بيشترین بارش

 (.9ها هستند )شکل  ميليمتر دارای كمترین بارش

 

 
 

 كم بارش شرقيرش ماهانه ناحيه نمودار ميانگين با -8شکل شماره 

 

 كم بارش شرقيزمان آغاز و خاتمه بارش در ناحيه  -4جدول شماره 

 زمان خاتمه بارش زمان آغاز بارش میزان بارش سطح احتماالتی

در سطح 

%75 یاحتمال  

ميليمتر و بيشتر 1 مهر 24  خرداد 20   

ميليمتر و بيشتر 5 آبان 10  خرداد 7   

ميليمتر وبيشتر 10 آبان 42  اردیبهشت 25   

در سطح 

%85 یاحتمال  

ميليمتر و بيشتر 1 مهر 28  خرداد 25   

ميليمتر و بيشتر 5 آبان 15  خرداد 14   

ميليمتر وبيشتر 10 آذر 11  خرداد 2   
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در سطح 

%95 یاحتمال  

ميليمتر و بيشتر 1 آبان 6  تير 2   

ميليمتر و بيشتر 5 آبان 24  خرداد 25   

ميليمتر وبيشتر 10 آذر 12  خرداد 14   

 

 ميزان و توزیع فصلي بارش ناحيه پربارش غربي  -5دول شماره ج

 فصول
 کل سال زمستان پاییز تابستان بهار

 درصد بارش درصد بارش درصد بارش درصد بارش درصد بارش

67/25 215 ميزان بارش  5/4  53/0  1/240  66/28  1/378  14/45  837 100 

 

 
 

 پربارش غربيين بارش ماهانه ناحيه نمودار ميانگ -9شکل شماره 

 
 

زمان آغاز اولين بارش پایيزی این ناحيه در سه سطح 

 18آبان و  8آبان،  2درصد به ترتيب  95و  85، 75احتمالي 

آبان است. از طر  دیگر آخرین بارش بهاری در سه سطح 

خرداد  18خرداد و  12خرداد،  8احتمالي ذكر شده به ترتيب 

 8ميليمتری نيز به ترتيب در  10و  5های بارشاولين  باشد. مي

آذر است.  15آبان و  23آذر و  10آبان و  13آذر،  1آبان و 

ميليمتری  10خرداد و  3ميليمتری در  5های در بهار نيز بارش

رسد. اما در دو % به پایان مي75خرداد در سطح احتمالي  2در 

خرداد و  17خرداد و  7خرداد و  8سطح دیگر به ترتيب در 

ميليمتری خواهد بارید  10و  5های خرداد آخرین بارش 18

 (.6)جدول 

 

 زمان آغاز و خاتمه بارش در ناحيه پربارش غربي -6 جدول شماره

 زمان خاتمه بارش زمان آغاز بارش میزان بارش سطح احتماالتی

 یدر سطح احتمال

75%  

ميليمتر و بيشتر 1 آبان 2  خرداد 8   

ترميليمتر و بيش 5 آبان 8  خرداد 3   

ميليمتر وبيشتر 10 آذر 1  خرداد 2   

ميليمتر و بيشتر 1 یدر سطح احتمال آبان 8  خرداد 12   
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85% ميليمتر و بيشتر 5  آبان 13  خرداد 8   

ميليمتر وبيشتر 10 آذر 10  خرداد 7   

 یدر سطح احتمال

95%  

ميليمتر و بيشتر 1 آبان 18  خرداد 18   

ميليمتر و بيشتر 5 بانآ 23  خرداد 17   

ميليمتر وبيشتر 10 آذر 25  خرداد 18   
 

 نتيجه گيری

ای است كوهستاني كه از مریوان  استان كردستان منطقه

های زنجان جنوبي در مشرق با اشکال تا دره قزل اوزن و كوه

های این استان نه ماننرد  مختلفي گسترده شده است. ناهمواری

تي بره دیگرر نرواحي    ناحيه كوهسرتاني آذربایجران و نره شرباه    

هرای  بنردی  كوهستاني ایران دارد. به همرين جهرت در تقسريم   

هررای ایررران تحررت عنرروان ناحيرره كوهسررتاني كلرري نرراهمواری

شود. بنابراین توپروگرافي  كردستان مركزی از آن نام برده مي

و موقعيرررت خرررا  جغرافيرررایي آن كررره در مسرررير ورود     

دیده است كه چرخندهای بارانزا به كشور قرار دارد باعث گر

 استان كردستان دارای اقليمي متغير و متفاوت باشد. 

 در بين عناصر گوناگون اقليمي شاید بارش تغيير

پذیرترین عنصر اقليمي باشد كه دارای بيشترین تغييرات 

های  زماني و مکاني است. در این تحقيق با استفاده از داده

و با استفاده ایستگاه سينوپتيک و بارانسنجي  28بارش ماهيانه 

بندی استان كردستان  ای اقدام به ناحيه از فن تحليل خوشه

 گردید كه سه ناحيه بارشي مشخص گردید.

ميليمترر   8/455ناحيه ميان بارش مركزی برا ميرانگين برارش     -

بارد و  ميليمتر مي 7/175كه بيشترین آن در فصل زمستان با 

دارای رژیمي زمستاني است.

ميليمتر برارش كره بيشرترین     4/313 كم بارش شرقي با ناحيه -

برارد و دارای رژیمري    ميليمتر مي 4/113آن در فصل بهار با 

بهاری است.

ميليمتر برارش، بيشرترین ميرزان     837پربارش غربي با  ناحيه -

بارش را در بين نواحي بارشي اسرتان كردسرتان اسرت كره     

باشرد و   ميليمترر مري   1/378عمده بارش آن در زمستان و با 

ژیمي زمستاني است.دارای ر

غرافيایي در جبنابراین نقش ارتفاعات و به خصو  طول 

مشخص نمودن نواحي بارشي به وضوح مشخص است به 

طوریکه با حركت از ناحيه پربارش غربي به طر  ناحيه كم 

 شود.  بارش شرقي در شرق استان از ميانگين بارش كاسته مي
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