
 )دوفصلنامه( 1390بهار و تابستان  -73و  72 شماره، نيوارمجله علمي و فني 

 اساس مشخصات بارش غرب ایران بربندی شمالپهنه

 
 2اشرفي سعيده، 1عساکره حسين

 دانشيار اقليم شناسي دانشگاه زنجان  -1

 کارشناس ارشد اقليم شناسي دانشگاه زنجان  -2

 

 چکيده
 بندیهای طبقهوجب گردید که روشهای طبيعي مهای پيشرفته و تغيير نگرش نسبت به پدیدهافزایش روز افزون مشاهدات اقليمي، ظهور رایانه

کند. به منظور بندی در شناسایي نواحي همگن اقليمي، اهميت این موضوع را تبيين ميچند متغيره مورد اقبال و استقبال اقليم شناسان قرار گيرد. کاربرد طبقه 

 - 2005ی آماری ایستگاه، طي دوره 260در مشخصه  8انه با های بارش ماهای دادهغرب کشور، با استفاده از روش تحليل خوشهبندی بارش شمالپهنه

شود. این روش بندی ميهای تفاوت یا تشابه، گروهای از عضوها با استفاده از اندازهای روشي ریاضي است که مجموعهتحليل شد. تحليل خوشه 1966

-ميلي 9/360غرب کشور ی بارش شمالدهد. ميانگين ساالنههای سنتي ارائه ميروشتری را نسبت به بندی دقيقکاربرد فراواني در اقليم شناسي داشته و پهنه

کند، تغيير باشد. این امر عدم یکنواختي در توزیع مکاني بارش را آشکار مي% مي 24و تغيير پذیری مکاني  3/587ای برابر با متر است، که دارای دامنه

مورد  Matlab و  SPSS/win،surfer/win  دهد. برای دستيابي به نتایج تحقيق، نرم افزار هایایيد قرار ميپذیری فصلي بارندگي نيز این مسئله را مورد ت

غرب کشور شناسایي شد. این نواحي با وسعت و ی بارشي در شمالچهار پهنه یاخته، در نهایت 5374ای روی تحليل خوشهاستفاده قرار گرفت. با اعمال 

 هستند:پراکنش متفاوت به شرح زیر 

 ی نيمه کم بارش پراکنده و پر برف پهنه -    متمرکز با برف متوسط بارش کمی پهنه -

 ی نيمه پربارش پراکنده با برف متوسطپهنه -    متمرکز و کم برف  پر بارشی پهنه -

 

 .غرب ایرانشمال ،ایتحليل خوشه ،بندیپهنهبارش،  کلمات کليدی:

 

 مقدمه  
که از تنوع و هم اقليمي است بارش یکي از عناصر م

تغيير پذیری زیادی برخوردار است. مطالعه و شناخت رفتار 

برنامه ریزی  این عنصر اقليمي به دليل نقش آن در تامين و

. شناسان بوده استمنابع آب مورد توجه بسياری از اقليم

، نيازمند هزینه و زمان هابارش تك تك ایستگاه بررسي

-های طبقهن رو با استفاده از تکنيكباشد. از ایمي زیادی

بندی مي توان به شناخت قابل قبولي از رفتار بندی و پهنه

به دو  ایپهنه -مطالعه گروهيای بارش دست یافت. پهنه

دليل عمده صرفه جویي در زمان و کشف روابط و قوانين 

هدف هر بنابراین (. 10گيرد )ها صورت ميپدیدهحاکم بر 

بر اطالعات به شکل عمومي و  ام حاکمکشف نظبندی طبقه

دارای شباهت  عضوهای در این راستا (.2) باشدساده مي

به منظور  (.8) گيرندمي با یکدیگر در یك گروه قرار ،بيشتر

بایست مشخصات مختلفي يتر مبندی دقيقدستيابي به طبقه

شناسان تالش از دیرباز اقليمرا اختيار نمود.  هااز گروه

بندی مناسب از اقليم یا عناصر منفرد رای ارائه طبقهزیادی ب

شناسان از جمله پيشتازان اند. بدین دليل اقليمآن انجام داده

آیند. امروزه نيز با توجه به بندی به شمار ميدانش طبقه

ی آماری مربوط به عناصر فزوني مشاهدات و طول دوره

بندی گام موثری برای کشف ماهيت و اقليمي، طبقه

آید. از آنجا که اصوالً تعداد توصيف اقليم به شمار مي

بندی تجربي، )سيستم طبقه بندی اقليميهای طبقهطرح

 ژنتيك و چند متغيره( زیاد است، در اینجا تنها به یکي از

پردازیم. برای متغيره ميبندی چندهای سيستم طبقهروش

ه بندی تجربي و ژنتيك بهای طبقهتر سيستمشناخت دقيق

 (. 9) ( مراجعه شود1366) فریفته

ژنتيك،  -های تجربيهای موجود در سيستمنارسایي

اسي و شنهای اقليمي، نگرش سيستمي در اقليمفزوني داده

های موجب گردید روش 1960 ها از دههنيز ظهور رایانه
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شناسي استفاده گردد. در این تحقيق متغيره در اقليم چند

بندی اقليمي به کار برای طبقه (CA) 1ایروش تحليل خوشه

ای به دليل توانایي در پيدا کردن رفته است. تحليل خوشه

 باشدها بسيار مفيد ميهای واقعي و نيز کاهش دادهگروه

بندی بندی و پهنهشناسان زیادی به منظور طبقهاقليم .(11)

از اند. بسياری عناصر اقليمي از این فن بهره گرفته

ی اقليمي ها با استفاده از یك یا چند مشخصهشناسان تناقليم

( عناصر 1997) 2ل احمِدبرای مثااند. به این مهم پرداخته

 (.15) بندی نمودگروه طبقه 5اقليمي عربستان سعودی را به 

همگن را در  خوشه 5( 1998) 3و همکاران دوموروس

)  4داربي(. 19) اندی ایران تشخيص دادهتوزیع بارش ساالنه

خوشه  16بادهای سطحي هستون و تگزاس را به ( 2005

 (2007)  5کامارگوو همکاران(. 18) تقسيم کرده است

ای به ای را با استفاده از تحليل خوشههای حارهمسير طوفان

 (.17) اندهفت دسته تقسيم کرده

بندی عناصر مطالعات متعددی برای خوشه ،ایران نيز در

 (1377) ل ذوالفقییاریاقليمییي انجییام شییده اسییت. بییرای مثییا

هیای بهیاره و بیا اسیتفاده از     غرب ایران را بر پایه بارششمال

غيور (. 3)ت ای به چهار ناحيه تقسيم نموده استحليل خوشه

های دمایي ایران را با به کیارگيری  رژیم (1383) و منتظری

ای و تحليیل خوشیه   )PCA( 6ی مبناهای تحليل مولفهروش

و اصیلي رژییم دمیایي را تفکيیك     مطالعه نموده و سیه قلمیر  

فصییول بارشییي  (1384) مسییعودیان و عطییایي(. 7) نمودنیید

ناحيه بارشي با فصیول   5ای به ایران را با روش تحليل خوشه

 (1386) مسیعودیان  (.14) اندبندی کردهتقریباً متمایز تقسيم

هیای بیارش   بنیدی رژییم  ای برای پهنهاز روش تحليل خوشه

رژییم فرعیي    12ژیم اصیلي بیه همیراه    استفاده نموده و سه ر

 سییليقه و همکییاران (.12) بییرای ایییران تشییخيص داده اسییت

آب و هوای استان سيستان و بلوچستان را با استفاده ( 1387)

ای بیه پینج ناحيیه    های تحليل عاملي و تحليل خوشهاز روش

                                                 
2. Ahmed  

4. Darby et al  

6. Principal Component analysis  
  

 

 

غیرب  در تحقيیق حاضیر ناحيیه شیمال     (.4)د انی تقسيم نموده

ی بیارش بیا اسیتفاده از فین     هکشور براسیاس هشیت مشخصی   

 .شودبندی ميای پهنهتحليل خوشه

 

 هاها و روشداده

 معرفی محدوده مورد مطالعه

ای غیرب کشیور پهنیه   منظیور از شیمال   ،در این نوشیتار 

 ،آذربایجیان غربیي   هیای آذربایجیان شیرقي،   است که استان

گيییرد. اییین بخییش از کشییور  اردبيییل و زنجییان را در بییر مییي

% از  2/7 و دارد کيلییییومتر مربییییع مسییییاحت 124/11836

مساحت کشور را به خیود اختصیاد داده اسیت. مختصیات     

 شود:جغرافيایي این پهنه به شرح زیر مشخص مي

636439452335
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مورد مطالعه در قسمت شمال با کشورهای  محدوده

آذربایجان و ارمنستان، در غرب با کشورهای ترکيه و 

های همدان و کردستان، در با استان عراق، از سمت جنوب

جنوب شرق با قزوین و از سمت شرق با استان گيالن دارای 

توان در غرب ایران را ميمرز مشترک است. موقعيت شمال

 .مشاهده نمود 1شکل 

متر از سطح  1830غرب کشور متوسط ارتفاع شمال

تر متر باال 4500بيش از  ترین نقطهارتفاع بلند. باشددریا مي

مورد مطالعه  % از مساحت پهنه 4/32از سطح دریا است. 

متری از سطح دریا واقع شده  2000-1600در ارتفاع 

 .دهدتوزیع ارتفاعات منطقه را نشان مي 1 است. شکل

 

 

 

 
 

 
 

 

 

1. Cluster Analysis 

3. Domroes et al  

5. Camargo et al  
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 های منطقه: سطوح ارتفاعي و موقعيت ایستگاه 1شکل 
 

 های مورد استفادهداده
 27 به منظور انجام این تحقيق از مشخصات بارش ماهانه

ایستگاه  215شناسي و ایستگاه اقليم 6ایستگاه همدید، 

ایستگاه از  12 سنجي در داخل منطقه مورد مطالعه وباران

های مجاور مربوط به سازمان هواشناسي کشور استفاده استان

های مورد بررسي را موقعيت ایستگاه 1 شده است. شکل

 دهد.نمایش مي

های تبریز و اروميه که غرب، ایستگاهشمال در محدوده

ترین دوره آماری را اند طوالنيتأسيس شده 1951در سال 

 1999های باران سنجي از سال دارند. بسياری از ایستگاه

ل ی آماری کمتری دارند. به دلياند و طول دورهتاسيس شده

های آغازین های منطقه از آمار سالکم بودن تعداد ایستگاه

(، استفاده نشد و دوره آماری 1965-1951) دوره

-دادهمشخصات سال( انتخاب گردید.  40) 1966-2005

 :به شرح زیر است بارش که مورد استفاده قرار گرفت،های 

 ماهانه ميانگين مجموع بارش -1

  ماهانه  تعداد روزهای بارش -2

 بزرگترین بارش ماهانه -3

 مترميلي 10تعداد روزهای با بارش بيشتر از  -4

 مترميلي 5تعداد روزهای با بارش بيشتر از  -5

 مترميلي 1تعداد روزهای با بارش بيشتر از  -6

 تعداد روزهای همراه با برف یا برفابه -7

 سهم بارش ماهانه از کل بارش سال  -8

 

 هاروش

ها یکسان نيسیت،  ره آماری ایستگاهاز آنجا که طول دو

هیا و پرهيیز از   به جای انجام عمليات آماری بر روی ایستگاه

هیای مشخصیات بیارش از    بازسازی و ترميم مشاهدات، نقشه

هیای اقليمیي عمیدتاً بیر روی     های ماهانه توليد شد. دادهداده

شیوند در  گيیری میي  بیاني انیدازه  های دیدنقطه یعني ایستگاه

ها در یك پهنه میورد نيیاز اسیت. بنیابراین     ن دادهحالي که ای

نتیایج ییك تجزیییه و تحليیل اقليمیي زمییاني قابیل تعمیيم بییه       

ییابي بیه عنیوان ییك     های گسترده خواهد بود کیه ميیان  پهنه

ای ای بیه پهنیه  هیای نقطیه  مرحله ضیروری بیرای تبیدیل داده   

های کمیي،  (. به فرایند برآورد ارزش13پذیرفته شده باشد )

نقاط فاقد داده، به کمك نقاط مجیاور و معلیوم )نقیاط    برای 

هیای  (. روش5) گوینید ییابي میي  باني یا مشاهدات( مياندید

انید. کریجينیف فین مناسیب بیرای      شمار و متنوعیابي پرميان

ای هیای پهنیه  ها در نقاط بدون مقدار و تهيه دادهتخمين داده

هیا  دهاست. این روش به ویژه در صورت فقیدان رونید در دا  

نگیار بسیتگي   مناسب بوده و نتيجه بخشي آن بیه تیابع پیراش   

(. برای آشینایي بيشیتر بیا ایین روش، بیه مراحیل و       20) دارد
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 ( مراجعه شیود 1387 آزمون ميان یابي کریجينف )عساکره،

(5 .) 

فیزار  اای ابتدا با استفاده از نرم جهت انجام تحليل خوشه

surfer/win 3360  يد یاخته تول 100×100با  ی ماهانهنقشه

ای ماه فاقد روزه 160شد. از آنجا که در طول دوره آماری 

ذف برفي بوده است این تعداد نقشه از پارامتر میورد نظیر حی   

ی هیا گردید. همچنين سهم بارش ماهانه منطقه از طریق نقشه

ز اهای خارج ميانگين ماهانه بارش به دست آمد. سپس یاخته

ند. یاخته باقي ما 5374تعداد  مورد مطالعه حذف و محدوده

هیای  برخیي از تحليیل   هیا، ميیانگين ماهانیه   نقشیه  پس از تهيه

 ه دادهپایگاانجام و  SPSS/winافزار آماری، با استفاده از نرم

ای فراهم شید. میاتریس بیه دسیت آمیده      برای تحليل خوشه

 گانیه در مقيیاس ماهانیه( و   )متغيرهای هشت ستون 96دارای 

باشید. تحليیل   هیا( میي  ختصات مکاني یاختهردیف)م 5374

بیه   انجام و نمودار درختي آن Matlabافزار ای در نرمخوشه

 افیزار هیا در نیرم  دست آمد. در نهایت نمایش ترسيمي نقشیه 

Arcview .انجام و ارائه گردید 

ای از روش تحليیل خوشییه  هییایاختیه بنییدی طبقیه  جهیت 

ردن بیر اسیاس   بندی کدر این روش دسته استفاده شده است.

 .(1) شیود انجیام میي   )عدم شباهت ها( ها یا فواصلمشابهت

هیای  تیوان از روش برای به دست آوردن اندازه نزدیکي میي 

هیر چنید مراحیل     شیباهت ییا فاصیله اسیتفاده نمیود.      محاسبه

هییا متفییاوت اسییت امییا عمومییاً بییه نتییایج عمليییاتي اییین روش

بنیدی، از  قیه شود. در این تحقيیق بیرای طب  مشابهي منتهي مي

هیای توليید   ی یاختیه ها بهره گرفته شد. فاصلهیاخته یهفاصل

. یکي از های متفاوتي به دست آوردتوان به روشرا مي شده

اسیت.   1ی اقليدسیي روش فاصلههای معتبر و پرکاربرد روش

 (:1) آیدزیر به دست مي رابطهاز  این فاصله
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2.Ward 

4. Dendrogram 
 

یاختیه در  دو )فاصیله(   ضریب تفیاوت jkeرابطهدر این 

مقیدار   ikX، ام jبیرای یاختیه   ام  i مقدار صفتijX نقشه،

بییه معنییای تعییداد صییفات  nام، و  kبییرای یاختییه ام  iصییفت

 باشد.يم هر یاخته گيری شده بر رویاندازه

زیاد از این روش و توصیيه کارشناسیان    به دليل استفاده

بهره گرفته  2ای واردها از روش خوشهآمار برای ادغام یاخته

ها که در یك جفت از دسته عضوهایي این روش شد. بر پایه

. گيرنید هستند در یك دسته قرار میي  ل اختالفدارای حداق

ق فرمول زییر بیه   از طری (ESS) 3خطامجموع مربعات  مقدار

 .(8) آیدميدست 
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ام  jام در گیروه  i عضوامتياز یا نمره ijXدر این فرمول

 عضیا  تعیداد ا jnها در هر مرحلیه، تعداد کل گروه k است،

 .ام است j در هر گروه

 

 هاتحليل داده

 های بارشیبرآورد گروه

ای بیا اسیتفاده از   حاصل انجام عمليیات خوشیه   2 شکل

هییای اییین روی داده« وارد»روش فاصییله اقليدسییي و ادغییام  

)دارنمیا(   4تحقيق است. این نمیودار کیه بیه نمیودار درختیي     

ادغام )محور عمیودی( را بیرای تمیامي     موسوم است، فاصله

از دهیید. بییا اسییتفاده یاختییه )محییور افقییي( نشییان مییي 5374

هیای  هیای حاصیل از محیل   های آزمون و خطا، گیروه روش

هیای معتبیر آمیاری    نما، بیر اسیاس آزمیون    متفاوت برش دار

شدند. در نهایت محل برش این دارنما به وسيله خیط   مقایسه

 تعيين گردید. 2 افقي ارائه شده در شکل

ها به هر گروه، برای اطمينان از صحت تخصيص یاخته

ها مقایسه ررسي شده در گروههای بمشخصات فراسنج

ها و ها از طریق آزمون اختالف ميانگينگردید. این فراسنج

                                                 
1. Euclidean distance  

3. Error sum of squares 
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% 95با ضریب اطمينان  tواریانس آنها و با استفاده از آماره 

ها صحت گروه مقایسه شد. نتایج به دست آمده از مقایسه

همان طور که از محل  دهد.بندی را مورد تایيد قرار ميگروه

توان مشاهده نمود، مشخصات بارش نمودار مي تقطيع این

غرب کشور به چهار گروه تقسيم شده است.  شمال

( و موقعيت 3و  2، 1های )ها در جدولشخصات این گروهم

ارائه گردیده است. همان گونه  3 ها بر روی شکلاین یاخته

های کم بارش متمرکز با برف شود، گروهکه دیده مي

پراکنده با برف متوسط هر یك  متوسط و نيمه پر بارش

 .باشنددارای دو زیر گروه مي
 

 
 

 تي نمودار درخ: 2شکل 

 

 هامشخصات توصيفی گروه

غیرب  های چهارگانه بارش در شمالتوزیع مکاني گروه

ارائییه شییده اسییت. در زیییر برخییي از     3ایییران، در شییکل  

 ها ارائه شده است:مشخصات توصيفي این گروه

 

% از  28/28رش متمرکز با برف متوسط( )کم با گروه اول

 غییرب کشییور را دو قسییمت مجییزا از هییم   مسییاحت شییمال 

ی ایین گیروه   در بر گرفتیه اسیت. مجمیوع بارنیدگي سیاالنه     

روز  33باشد و بیه طیور متوسیط حیدود     متر ميميلي 5/306

 کند.برفي را تجربه مي

 

% از  96/52( نيمه کم بارش پراکنده و پر برف) گروه دوم

غرب کشور را در بر گرفتیه اسیت. بارنیدگي    ت شمالمساح

متر است. ميیزان بیارش ایین    ميلي 3/348ی این گروه ساالنه

باشید. ایین پهنیه بیه طیور      تر از بارش گروه اول ميپهنه بيش

 شود.روز برفي مشاهده مي 38متوسط 

% از  19/4)پر بارش متمرکز با برف متوسط(  گروه سوم

متر ميلي 2/631ی گي ساالنهغرب با بارندمساحت شمال

های دیگر دریافت باالترین ميزان بارش را نسبت به پهنه

 34کند. تعداد روزهای برفي این پهنه به طور متوسط مي

 روز در سال است.

 

 ( نيمییه پربییارش پراکنییده بییا بییرف متوسییط) گررروه چهررارم

دهید و ماننید   غرب را پوشش مي% از مساحت شمال 57/14

و بخش جداگانه واقع شیده اسیت. بارنیدگي    گروه اول در د

متر و متوسط روزهای برفیي  ميلي 8/436ی این گروه ساالنه

 باشد. روز در سال مي 36آن 

 

 های بارش مقایسه مشخصات فصلی و پهنه
 3تییا  1مشخصییات ارائییه شییده در جییداول     بییر پایییه 

ها قابل مقایسه است. به منظور رعایت های بارش پهنهویژگي

هیا صیرف نظیر    )اختصار( از توصيف بسياری از آمارهایجاز 

 شود. شده و تنها به توصيف ميانگين بسنده مي
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 های بارشي شمال غرب کشور: نقشه گروه3شکل 

 

 هاهای آماری مجموع بارش ماهانه گروهشاخص :1جدول 

 بهار تابستان پاییز زمستان
 گروه ها شاخص های آماری

وامبرن دسامبر ژانویه فوریه  مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست سپتامبر اکتبر 

 ميانگين 45/29 52/3 43/5 9/41 4/33 2/9 3/89 21/4 34/5 29/7 31/2 28/23

:1 گروه  

 گروه

 کم

 بارش

 انحراف معيار 6/12 5/67 6/69 2/87 1/45 1/12 1/64 2 3/39 3/77 4/59 4/43

تغييرات ضریب 14 11 15 31 33 39 42 9 10 13 15 16  

 چولگي 0/79- 0/61 0/63 0/85 0/89 0/37- 1/05 0/54 0/23- 0/6- 0/72- 0/52-

 کشيدگي 0/15 0/14- 0/54- 0/51 3/26 0/68- 1/27 0/55 0/22 0/08 0/04 0/44-

 بارندگي فصلي 141 16/64 59/8 89/1

 سهم فصلي 46 5/43 19/5 29/1

 ضریب تغييرات فصلي 13 24 7 13

 ميانگين 40/37 52/8 62/4 26/6 9/25 6/64 12/89 29 32/4 25/4 25/2 24/95

:2گروه   

 گروه

 بارش

 متوسط

به کمرو   

 بارش

 انحراف معيار 7/81 10/8 12/1 7/61 3/99 2/93 4/05 4/48 7/06 5/61 8/31 6/41

 ضریب تغييرات 19 20 19 29 43 44 31 15 22 22 33 26

 چولگي 0/04- 0/19- 0/59 0/63 1/02 1/06 0/49 0/63 0/41 0/49 0/65 0/46

 کشيدگي 0/64- 0/06- 0/74 0/01- 0/69 0/67 0/33- 2/04 0/3- 0/5- 0/22- 0/3-

 بارندگي فصلي 156 42/53 74/2 75/6

 سهم فصلي 44/7 12/23 21/3 21/7

 ضریب تغييرات فصلي 18 31 14 26

 ميانگين 99/49 97/8 62/1 14/7 3/33 2/16 3/68 38/9 75/3 80/2 77/7 76/34

:3گروه   

 گروه

 پر

 بارش

 انحراف معيار 10/41 7/99 2/53 1/97 1/9 1/11 0/79 2/96 8/86 15/2 14/7 11/47

 ضریب تغييرات 10 8 4 13 57 51 22 8 12 19 19 15

 چولگي 0/07 0/27 0/16 0/56 1/61 1/17 1/25 0/34- 0/27 0/41 0/15 0/26

 کشيدگي 1/22- 1/01- 1/03- 0/02 1/02 0/2 1/43 0/7- 1/09- 0/9- 0/77- 1/09-

 بارندگي فصلي 259 20/21 118 234

 سهم فصلي 41/1 3/2 18/7 37/1

 ضریب تغييرات فصلي 7/8 24 9 17

 ميانگين 62/41 74/4 59 15/7 4/19 2/35 5/13 29/5 50 43/8 47/1 42/77
:4  گروه  

 گروه

 بارش

 متوسط

 متمایل

 پر به

 بارش

 انحراف معيار 8/66 9/72 17/7 8/38 2/83 1/72 4/48 6/71 6/5 6/69 7/35 7/89

 ضریب تغييرات 14 13 30 53 68 73 87 23 13 15 16 18

 چولگي 0/78 2/1 2/66 2/48 1/87 1/59 2/32 2/28 1/2 0/83 0/76 1/13

 کشيدگي 0/28- 5/87 6/49 5/31 3/09 3/02 4/37 5/77 2/33 0/05 0/25 1/08

 بارندگي فصلي 196 22/24 84.6 134

 سهم فصلي 44/9 5/1 19/4 30/6

 ضریب تغييرات فصلي 16 56 19/7 14/8
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تیرین فصیل سیال    ها پر بیاران فصل بهار در تمامي گروه

، ميیزان  1شود، بیا ایین وصیف و طبیق جیدول      محسوب مي

ال عنیوان مثی   باشد. بهها در این فصل متفاوت ميبارش گروه

ل ترین ميزان بارش فصترین و گروه سوم بيشگروه اول کم

 حشکنند. تفاوت این دو گروه بسیيار فیا  بهار را دریافت مي

ي ميلي متر( است. با این وجود سهم بارندگ 118)در حدود 

اشد بها ميتر از سهم سایر گروهفصل بهار در گروه اول بيش

میا  ر گروه اول کم اسیت ا به تعبير دیگر هر چند این بارش د

بیارش را در   %( از مجمیوع سیاالنه  46)حدود  نسبت بزرگي

به  گروه سوم نسبت ،دارد ولي در بهارفصل بهار دریافت مي

 %( را41ترین سیهم بیارش سیاالنه )حیدود     ها کمسایر گروه

ل ترین بارش ماهانیه فصی  دارد. با این وصف بيشدریافت مي

نه ترین بارش ماهاي که بيشبهار در گروه سوم است در حال

 يد(.نگاه کن 2)به جدول  هاستتر از سایر گروهگروه اول کم

تیرین  شیود بیيش  مشاهده مي 3 همان طور که در جدول

 ترین روزهیای روزهای باراني فصل بهار در گروه دوم و کم

 شیود. بیا توجیه بیه    باراني این فصل در گروه سوم دییده میي  

 ومتییر یییا بيشییتر ميلییي 10 تعییداد روزهییای بییاراني همییراه بییا

 تیوان اسیتنباط کیرد کیه    ترین بارش ماهانه میي همچنين بيش

تیری را  بیا روزهیای بیاراني کمتیر، بیارش بیيش       گروه سیوم 

دارد، در حالي که مجموع بیارش گیروه دوم در   دریافت مي

گیروه سیوم بیه    روزهای بيشتری توزیع شده است. از این رو 

ای هنیه ای با بارش متمرکز و گروه دوم به عنوان پعنوان پهنه

تیرین  انید. گیروه دوم بیيش   با بارش پراکنیده توصیيف شیده   

ر کنید. ایین امی   روزهای برفي را نيز در فصل بهار تجربیه میي  

م احتماالً به دليیل بیاالتر بیودن عیرر جغرافيیایي گیروه دو      

 در فصل زمسیتان محیل  ها است. چرا که نسبت به سایر گروه

هیای قابیل   حضور هوای پر فشار است که مانع ایجیاد بیارش  

ا باشد. در صورتي که در اوایل بهیار شیرایط جیو بی    توجه مي

عقب نشيني هوای پرفشار در این قسمت برای ایجیاد بیارش   

ا هتر است و در صورت تشکيل بارش در این زمان بارشمهيا

 غالباً به صورت جامد خواهند بود.

ترین فصل ها کم بارانصل تابستان در تمامي گروهف

با  هاسال است. البته باید توجه داشت که ميزان بارش گروه

 باشد. برخالف فصل بهار، گروه دومیکدیگر متفاوت مي

وم دکند. گروه ترین بارش فصل تابستان را دریافت ميبيش

 یاچهکوهستاني و اطراف در های شمالي و در ناحيهدر بخش

ن مکااروميه واقع شده است. موقعيت جغرافيایي این پهنه ا

های رگرفتن در عر قرار سازد.های تابستانه را مهيا ميریزش

ي طوبتهای کوهستاني و وجود منبع رجغرافيایي باال و  بخش

پذیر ساخته های تابستاني را امکانمحلي، شرایط ریزش

ین تريش کماست. گروه اول در فصل تابستان همانند فصل پ

رش ترین بابارش را دارد. گروه سوم که در فصل بهار بيش

اقع ی سوم وها داشت در این فصل در رتبهرا در بين گروه

ترین شده است. با این وصف گروه دوم در این فصل بيش

 سهم بارندگي فصلي را نيز به خود اختصاد داده است و

  هاگروهگروه سوم مانند فصل بهار در مقایسه با دیگر 

 .ترین سهم فصلي بارش را در تابستان داردکم

بارش گروه سوم در این فصل به کمتر از نصیف بیارش   

ی تیرین بیارش ماهانیه   گروه دوم تنزل پيدا کرده است. بیيش 

فصل تابستان در هر چهار گروه در اولين ماه ایین فصیل ر    

ی ایین فصیل بیر خیالف     ترین بیارش ماهانیه  داده است. بيش

تیرین بیارش   ر در گروه دوم واقع شده اسیت. بیيش  فصل بها

تیر از سیایر گیروه هاسیت.     ی گروه اول همچنیان کیم  ماهانه

تیرین  روزهای باراني هر چهار گروه در فصل تابستان در کم

ترین روزهای باراني در گیروه دوم  حد خود قرار دارد. بيش

هیای دوم و چهیارم   شود. در ایین فصیل تنهیا گیروه    دیده مي

انید. در  متر و بيشیتر را تجربیه کیرده   ميلي 10اراني روزهای ب

 1هییای اول و سییوم اغلییب روزهییای بییاراني کمتییر از  گییروه

متر و گروه دوم و چهارم تعداد روزهای بيشتری، بارش ميلي

متر بوده است. الزم به ذکر است که تعیداد  ميلي 1تر از بيش

ان این روزها در گروه دوم دو برابر گروه چهارم اسیت. فقید  

هیا  بارش برف در فصل تابسیتان از اشیتراکات تمیامي گیروه    

 باشد.مي
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 هاترین بارش ماهانه گروه: مشخصات آماری بيش2 جدول

شاخص های  بهار تابستان پاییز زمستان

 مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر ژانویه فوریه گروه ها آماری

 ميانگين 14/54 15/69 13/51 4/49 2/77 2/66 3/68 9/58 13/09 11/32 12/02 11/54

 :1 گروه

 کم

 بارش

 انحراف استاندارد 1/77 3/17 2/38 1/29 0/92 1/34 1/38 1 1/4 1/3 1/76 1/79

 تغيير پذیری 12 20 18 29 0/33 50 37 10 11 11 15 15

 چولگي 0/18- 0/15- 0/75- 0 0/77 0/52 1/39 0/37 0/44 0/35- 0/16 0/37

  کشيدگي 0/84- 0/37- 0/19 0/54- 1/93 0/13- 1/8 0/32 0/05- 0/14- 0/01 0/18

 2گروه  ميانگين 13/78 16/49 17/13 10/38 5/14 4/07 7/05 11/92 13/21 10/35 10/18 10/24

 بارش

 متوسط

 بهرو 

 بارش کم

 انحراف استاندارد 2/07 2/23 1/71 2/19 1/65 1/26 1/83 1/48 1/96 1/66 2/43 2/06

 تغيير پذیری 15 14 10 21 32 31 26 12 15 0/16 0/24 0/2

 چولگي 0/52 0/05- 0/15 0/01- 0/47 0/93 0/31 0/58 0/17- 0/64 0/51 0/33

 کشيدگي 0/3 0/63- 0/16- 1/02- 0/42- 0/62 0/78- 1/3 0/24 0/18 0/27- 0/25-

 ميانگين 27/59 24/84 15/23 5/67 1/99 2/91 4/98 16/76 27/45 24/26 23/47 24/05

 :3گروه 

 پر

 بارش

 انحراف استاندارد 2/41 2/61 2/04 1/73 0/95 0/83 1/88 1/42 2/7 3/11 3/43 2/84

 تغيير پذیری 9 10 13 31 48 29 38 8 10 0/13 0/15 0/12

 گيچول 0/02- 1/64- 0/92- 0/73 1/58 1/19 1/31 -04/0 0/26 0/3 0/05- 0/24

  کشيدگي 1/14- 2/62 0/78 0/42- 0/91 1/72 1/56 -71/0 1/04- 0/94- 0/71- 1/11-

 :4  گروه ميانگين 18/78 19/86 14/81 5/84 2/38 2/74 4/7 12/8 17/9 15/14 15/81 15/59

 بارش

 متوسط

 بهرو 

 پر بارش

 انداردانحراف است 2/27 2/56 2/85 2/17 1/33 1/32 2/3 1/7 2/4 2/07 1/98 2/24

 تغيير پذیری 12 13 19 37 56 48 45 12 12 0/14 0/13 0/14

 چولگي 0/44 0/42- 0/42 1/6 1/5 0/51 0/5 0/4 7/0 0/33 0/18 0/03-

 کشيدگي 0/16- 0/25 0/55 1/97 1/73 0/2 0/13 0/5 0/2- 0/06 0/46 0/24
 

 

در فصل پایيز عليرغم افزایش بیارش   ،1 براساس جدول

ها، دومين فصل فصل تابستان و با وجود تفاوت پهنهنسبت به 

ترین و باشد. گروه سوم بيشها ميکم بارش در تمامي گروه

ترین بارش این فصل را دارند. در صورتي کیه  گروه اول کم

سییهم بارنییدگي فصییل پییایيز در گییروه دوم بيشییتر از سییایر    

ترین سهم فصلي را دارد. سهم هاست و گروه سوم کمگروه

های اول و چهارم بسيار به هم نزدییك اسیت ولیي در    گروه

ای وجیود دارد. طبیق   ها اخیتالف قابیل مالحظیه   ميزان بارش

ی فصیل  های ماهانهترین بارشهر چهار گروه بيش 2جدول 

کننید.  پایيز خود را در آخیرین میاه ایین فصیل دریافیت میي      

باالترین بارش ر  داده در ایین فصیل بیه گیروه سیوم تعلیق       

 تیرین بیارش ماهانیه   زان این بارش تقریباً برابر با بيشدارد. مي

گروه  ترین بارش ماهانههمين گروه در فصل بهار است. بيش

تر از سایر گروه هاست. گروه چهارم نسبت اول همچنان کم

تیری را دریافیت کیرده    های اول و دوم بیارش بیيش  به گروه

م ر  ترین روزهای باراني فصل پایيز در گروه دواست. بيش

داده است و گروه سوم در رتبه بعدی واقع است. گیروه اول  

کنید. در ایین فصیل در    ترین روزهای باراني را تجربه ميکم

تری بارش بیاالتر از  گروه چهارم و سوم تعداد روزهای بيش

متر مشاهده شده است. اولين ماه فصل پیایيز در هیر   ميلي 10

ر ایین در میاه   چهار گروه فاقد روزهای برفي است. عیالوه بی  

 .باشداکتبر گروه سوم فاقد روزهای برفي مي

بیارش در هیر   فصل زمستان پس از بهار دومين فصل پیر 

شود. در ایین فصیل نيیز ماننید بهیار      چهار گروه محسوب مي

دهد. ولي بر خیالف  بيشترین بارندگي در گروه سوم ر  مي

شیود. گیروه   ترین بارندگي در گروه دوم دیده میي کم ،بهار

هییای اول و دوم، بییارش بسییيار رم در مقایسییه بییا گییروهچهییا

های دوم و سیوم  کند. تفاوت بين گروهتری دریافت ميبيش

باشد. ایین فصیل   و اول و سوم در این فصل بسيار فاحش مي

برای گروه سوم هم فصل پر بیارش اسیت و سیهم بیاالیي از     
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دهید. احتمیاالً ایین امیر بیه      بارش ساالنه در این فصل ر  مي

ل دوری این پهنه از محل ریزش هوای سرد قفقیاز اسیت   دلي

باشد. توجه به ایین قضیيه کیه گیروه     که موجب پایداری مي

ترین سیهم بارنیدگي فصیلي را بیه خیود اختصیاد       دوم کم

توانیید گییواهي بییر اییین مییدعا باشیید. نزدیکییي بییه   داده، مییي

هیای  های باال، سرمایش و ریزش هوای سرد کوهستانعرر

و کاهش سهم بیارش ایین فصیل را در پیي     مجاور، پایداری 

 (.6) دارد
 

 ها: مقایسه تعداد روزهای بارش گروه3جدول شماره 

 های شاخص بهار تابستان پاییز زمستان

 آماری

 تعداد

 روزهای
 گروه ها

 مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر ژانویه فوریه

مينهک 5 5 4 1 0 0 1 3 4 4 4 4  
 باراني

:1گروه   

 گروه

 کم

 بارش

 بيشينه 12 12 12 4 3 3 4 7 8 11 11 10

ميلي متر10 کمينه 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 بيشينه 2 2 2 1 0 0 0 1 2 1 2 1 و بيشتر

ميلي متر 5 کمينه 2 3 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1  

 بيشينه 4 5 5 2 1 0 1 2 3 3 3 3 و بيشتر

ميلي متر 1 کمينه 4 5 4 1 0 0 0 3 4 3 4 3  

 بيشينه 9 11 11 4 2 1 1 6 7 6 7 6 و بيشتر

 کمينه 4 1 0 - - - - 0 2 5 7 6
 برفي

 بيشينه 9 1 0 - - - - 1 3 7 10 9

 کمينه 4 5 6 2 1 1 1 2 3 3 3 3
 باراني

:2گروه   

 گروه

 بارش

 متوسط

 متمایل

 به کم

 بارش

 بيشينه 23 26 27 11 6 6 7 17 21 18 13 13

ميلي متر10 کمينه 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 بيشينه 2 3 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 و بيشتر

ميلي متر 5 کمينه 2 2 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1  

 بيشينه 5 6 7 3 2 1 2 3 4 3 4 4 و بيشتر

ميلي متر 1 کمينه 4 4 5 2 1 0 1 2 3 3 3 3  

 بيشينه 13 13 15 8 4 3 4 9 8 10 11 10 و بيشتر

 کمينه 4 1 0 - - - - 0 1 3 5 5
 برفي

 بيشينه 23 2 1 - - - - 2 3 7 10 8

 کمينه 9 5 4 1 1 1 1 5 7 7 7 8
 باراني

:3گروه   

 گروه

 پر

 بارش

 بيشينه 12 10 9 3 2 3 5 8 9 11 12 11

ميلي متر10 کمينه 3 3 2 0 0 0 0 1 2 2 2 2  

 بيشينه 4 4 2 1 0 0 0 2 3 4 4 3 و بيشتر

ميلي متر 5 کمينه 5 5 4 0 0 0 0 2 4 4 3 4  

 بيشينه 7 6 5 1 1 0 0 3 5 6 6 6 و بيشتر

ميلي متر 1 کمينه 8 9 7 1 0 0 1 4 6 6 6 6  

 بيشينه 11 10 8 3 1 1 1 6 7 9 10 9 و بيشتر

 کمينه 8 1 0 - - - - 0 2 5 8 7
 برفي

شينهبي 11 1 0 - - - - 0 2 6 9 8  

 کمينه 6 4 3 1 0 0 1 3 5 5 6 5
 باراني

:4گروه    

 گروه

 بارش

 متوسط

 متمایل

 به پر

 بارش

 بيشينه 10 11 11 5 2 3 5 8 9 9 10 10

ميلي متر10 کمينه 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1  

 بيشينه 4 6 7 3 1 0 1 3 4 3 3 4 و بيشتر

ميلي متر 5 کمينه 4 4 3 0 0 0 0 1 3 2 2 2  

بيشترو   بيشينه 6 8 9 4 1 1 1 4 6 5 6 6 

ميلي متر 1 کمينه 6 6 5 1 0 0 0 3 4 4 5 5  

 بيشينه 9 10 11 4 2 2 2 5 7 7 8 7 و بيشتر

 کمينه 6 1 0 - - - - 0 2 5 8 7
 برفي

 بيشينه 9 2 1 - - - - 1 3 7 10 9
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تیرین بیارش بيشیينه در ایین     کیم  2 همچنين طبق جدول

هییای جنییوبي هییای بيشییينه در پهنییهتییرین بییارشيشپهنیه و بیی 

-دهد. بیرای مثیال بیزر    های سوم و چهارم( ر  مي)گروه

هیای اول و چهیارم در   ی زمستان در گروهترین بارش ماهانه

های دوم و سوم در دسامبر ر  داده اسیت.  ژانویه و در گروه

ترین روزهای باراني فصل زمسیتان  با این وجود اگر چه بيش

ترین روزهیای بیاراني در گیروه چهیارم     وه دوم و کمدر گر

متر و بيشتر در این ميلي 10اما روزهای باراني  ،شوددیده مي

تر از دو گیروه دیگیر اسیت. بنیابراین     گروه و گروه اول کم

های کیم مقیدار   های این گروه در فصل زمستان بارشبارش

 تیرین روزهیای  تر است. گروه سیوم بیيش  اما با فراواني بيش

متر را به خود اختصاد داده ميلي 10همراه با بارش باالتر از 

های گیروه سیوم در   دهد که بارندگياست. این امر نشان مي

 اند. بازه زماني کمتر و با شدت بيشتری ر  داده

 

 
 

 

هاهای مقایسه گروه: نمودار4شکل   
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هیا،  بهتر هر یك از مشخصات بارش گیروه  برای مقایسه

مشیاهدات بسیيار مفيید اسیت.      يمي رونید سیاالنه  مقایسه ترس

بدین منظور پس از اسیتاندارد نمیودن مشیاهدات ماهانیه هیر      

گروه، نمودار مشخصات بارشي تهيیه و میورد مقایسیه قیرار     

هییا بییه منظییور مقایسییه رونیید گرفییت. اسییتاندارد نمییودن داده

مشاهدات این مزیت را دارد کیه عليیرغم اخیتالف یکاهیا و     

هیا را بیا   توان رفتار هر یك از گروهدات ميهای مشاهارزش

 ها مورد مقایسه قرار داد.سایر گروه

هیای مشیاهده   به منظور رعایت اختصار و درک تفیاوت 

شده، به ترسيم نمودارهیا بسینده شیده اسیت. تفیاوت رفتیار       

 4 تیوان در شیکل  ها را ميتمامي مشخصات بارشي در گروه

ر دو نمودار کمينیه  مشاهده نمود. الزم به توضيح است که د

موجود در قسمت مياني  تعداد روزهای برفي، فاصله و بيشينه

نمییودار ناشییي از فقییدان روزهییای برفییي در تابسییتان اسییت.  

بارزترین تفاوت در بيشتر مشخصات بارش در آغاز و پاییان  

شود، ولي در برخي از این مشخصیات تفیاوت   سال دیده مي

ت. شایان ذکر است که در تمامي طول سال کامالً آشکار اس

توان در اختالف سطح مقادیر یا تیأخير  ها را ميتفاوت گروه

 .ها مشاهده نمودزماني آن

 

 نتيجه گيری

توانید در میدیریت و   نتایج حاصل از تحقيق حاضیر میي  

های اقليمي دسیتيابي بیه اهیداف    برنامه ریزی مبتني بر دانسته

عیدد و فراوانیي   تر سیازد. چیرا کیه ت   تر و مهياتوسعه را افزون

ریزی ها و اطالعات اقليمي امکان مدیریت، برنامهمنابع، داده

سازد. از این رو و اتخاذ تصميم در امور مرتبط را مشکل مي

نياز به نوعي تجميع بدون از دست دادن اطالعیات ضیروری   

بندی قابل اجتناب ناپذیر است. این مهم با استفاده از فن طبقه

های اقليمي که به ویژه بیرای  مشخصهدستيابي است. یکي از 

ای رییییزی منیییابع آب از اهميیییت وییییژهمیییدیریت و برنامیییه

برخییوردار اسییت، مشخصییات بییارش اسییت. تعییدد اییین       

های مکاني آن، توجيه قابل مشخصات و به ویژه کثرت داده

 بندی این عنصر پر اهميت است.قبولي برای طبقه

گيری کار ای و بهدر این پژوهش با اعمال تحليل خوشه

غیرب کشیور،   شیمال  ی بارشیي در محیدوده  هشت مشخصه

بارشیي در ایین بخیش از کشیور      معلوم شد کیه چهیار پهنیه   

وجود دارد. اگر چه این چهار گروه در مواردی مانند توزیع 

ی فصییلي و یییا سییهم فصییول از بییارش سییاالنه بییا هییم بيشییينه

في هایي دارند، ولي مقادیر، توزیع بارش، روزهای برشباهت

ها بسيار متفاوت اسیت. بیه طیوری    و آغاز فصل بارش گروه

گروه پر بارش بيش از دو برابر گیروه   که ميزان بارش ساالنه

 باشد.کم بارش مي

بییيش از نصییف مسییاحت     نيمییه کییم بییارش،   گییروه 

غرب کشور در بخش شمالي را تحت پوشش داشیته و  شمال

سي سه گروه دیگر در کمتر از نصف مساحت پهنه مورد برر

انید. از آنجیا کیه همزمیان بیا گسیترش و نفیوذ        گسترده شده

هیای شیمالي تحیت تیاثير رییزش      زا، بخشهای بارشسامانه

شیود،  هوای سرد شیمالي، از پاییداری نسیبي برخیوردار میي     

مند های زمستانه بهرهی وسيعي از بخش شمالي از بارشپهنه

ان رود ميیز شود. از این رو در این فصیل کیه انتظیار میي    نمي

تییری از بییارش قابییل مالحظییه باشیید، اییین ناحيییه، سییهم کییم 

دارد. همچنیين تفیاوت در روزهیای    بارندگي را دریافت مي

ها و چگونگي پراکندگي آنها در باراني در هر یك از گروه

هیای  فصول مختلف حاکي از تفاوت رژیم بارندگي و دوره

 هیای فیرین بیه   باشد. توجه به بارشها ميبارش در این گروه

هیا بیه وییژه از    های بيشينه موجب اختالف گیروه ویژه بارش

 دیدگاه توزیع زماني بارش شده است.
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