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  چكيده
دمايي بسيار   رژي و تعين دقيق تقويم زراعي در مناطق مختلف كشور، شناسايي مناطق همگن از نظر رژيمبراي مديريت بهينة منابع ان

ايستگاه همديدي پراكنده در سطح  ١٥٥هاي دماي ماهانة  هاي دمايي ايران از داده از اين رو، به منظور شناسايي رژيم. ضروري است
هاي  هاي اصلي بر روي ماتريس ميانگين دماي ماهانة ايستگاه ا انجام تحليل مؤلفهب. استفاده شد ٢٠١٤تا  ١٩٩٠كشور در دورة آماري 

بندي به روش وارد بر روي ماتريس نمرة استاندارد  در مرحلة بعد با خوشه. ندمؤلفة اول براي مطالعة بيشتر انتخاب شد ٣مورد استفاده، 
مگن دمايي با عنوان رژيم ساحلي عمان، رژيم ساحلي خليج فارس، رژيم هاي مورد مطالعه به هفت منطقة ه هاي انتخابي، ايستگاه مؤلفه

رژيم دمايي كوهستاني با . بندي شدند ساحلي خزري، رژيم كوهستاني، رژيم كوهستاني مرتفع، رژيم دشتي و رژيم گرمسيري گروه
ارتفاع مركز و  ايي دشتي نيز مناطق كمهاي سرد منطقة كوهستاني غرب و شمال كشور و رژيم دم هاي تقريباً خنك و زمستان تابستان

بندي شدند كه در  هاي بسيار مرتفع مناطق كوهستاني كشور نيز در رژيم كوهستاني مرتفع خوشه ايستگاه. گيرند شرق ايران را در بر مي
ترين رژيم  عنوان گرم بهرژيم دمايي گرمسيري نيز . تري دارد هاي خنك هاي سردتر و تابستان مقايسه با رژيم دمايي كوهستاني، زمستان

هاي ساحلي درياي خزر در شمال و درياي عمان  هاي كرانه ايستگاه. گيرد دمايي كشور، جنوب غرب و بخشي از جنوب ايران را در بر مي
فارس در جنوب كشور نيز به ترتيب با رژيم دمايي ساحلي خزري، رژيم ساحلي درياي عمان و رژيم ساحلي خليج فارس مشخص  و خليج

ها، عرض  نقش ناهمواري.  ندهاي دمايي ايران از اعتدال دمايي بيشتري در طي سال برخوردار شود كه در مقايسه با ديگر رژيم مي
هاي دمايي  رژيم. شود خوبي ديده مي به هاي دمايي رژيمگيري  جغرافيايي و منابع آبي درياي خزر، درياي عمان و خليج فارس در شكل

نيز تر تقويم زراعي مناطق مختلف كشور و  تعيين دقيق هاي گردشگري، به مديريت بهتر منابع انرژي، توسعة برنامهتواند  آمده مي دست به
 .ها كمك كند شناسايي گياهان مناسب براي كاشت در آن
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  مقدمه     ١
هاي اقليمي است كه در توزيع ترين متغير ز مهميكي ا دما

گياهان، جانوران و جوامع انساني روي كرة زمين نقش 
اساسي دارد و به همين سبب نقش مهمي در اغلب 

اين متغير . كند بندي اقليمي بازي مي هاي طبقه روش
هاي  همچنين اهميت بسيار زيادي در بسياري از فعاليت

گردشگري و مديريت  محيطي، كشاورزي، هيدرولوژي،
توزيع . منابع انرژي براي مصارف صنعتي و شهري دارد

زماني و مكاني تبخير و تعرق پتانسيل و در نتيجه نياز آبي 
شدت از تغييرات زماني و مكاني دما پيروي  محيط نيز به

از اين رو شناخت مناطق همگن دمايي و . كند مي
واشناسان بوده ه و هاي دمايي از ديرباز مورد توجه آب رژيم
ويژه شناسايي  شناسايي مناطق همگن دمايي و به. است
هاي  ريزي برنامه نيازهاي ترين پيش هاي دمايي از مهم رژيم

براي . كشاورزي و مديريت منابع انرژي در كشورهاست
هاي اصلي در كنار  اين منظور معموالً از روش تحليل مؤلفه

براي مثال . دشو بندي استفاده مي هاي خوشه يكي از روش
هاي اصلي  تحليل مؤلفه Sبا استفاده از آراية ) ١٩٩٩(جونز 

وردايي دماي كمينه و بيشينه به  كشور استراليا را از نظر هم
اهرندورفر . پنج منطقة همگن جغرافيايي تقسيم كرد

و ) ١٩٩٨(، كومري و گلن )١٩٨٨(، جانوواك )١٩٨٧(
ي اصلي با ها نيز از تحليل مؤلفه) ١٩٩٦(سينگ و سينگ 

الكناوي . اند بندي بارش استفاده كرده براي منطقه Sآراية 
تحليل  Sنيز با استفاده از آراية ) ٢٠١٣(و همكاران 

بندي پايگاني، توانستند منطقة  هاي اصلي و خوشه مؤلفه
كوهستاني شمال شرق اسپانيا را به چهار منطقة همگن از 

رين و گ. كنند  وردايي دماهاي فرين تقسيم نظر هم
هاي  تحليل مؤلفه Tنيز با استفاده از آراية ) ١٩٩٣(همكاران 

هاي دمايي جنوب كاليفرنيا را شناسايي  اصلي، رژيم
با استفاده از همين روش، گرين وهمكاران . كردند

هاي بارشي جنوب كاليفرنيا و فرنادز ميلز  رژيم) ١٩٩٣(
. هاي بارشي اسپانيا را شناسايي كردند رژيم) ١٩٩٥(

و ساريس و همكاران ) ٢٠٠٤(نساكار و همكاران كا
بندي و بدون استفاده  نيز با استفاده از روش خوشه) ٢٠١٠(

پردازشگر،  عنوان پيش هاي اصلي به از روش تحليل مؤلفه
  . هاي بارشي نپال و تركيه را شناسايي كردند به ترتيب رژيم

به دليل اهميت و نقش متغير بارش در مديريت منابع 
اند تا  ر، پژوهشگران ايراني زيادي كوشش كردهآب كشو

هاي يادشده، مناطق همگن  با استفاده از يكي از روش
براي . هاي بارشي ايران را شناسايي كنند بارشي و رژيم

با تحليل ) ١٣٨١(اصل و ذوالفقاري   مثال جهانبخش
ايستگاه  ٢٢هاي اصلي بر روي بارش روزانة  مؤلفه

اكنده در غرب ايران توانستند شناسي پر همديدي و اقليم
هاي بارش روزانه به  اين بخش از كشور را از نظر ويژگي

ذوالفقاري و . بندي كنند پنج منطقة همگن بارشي منطقه
هاي بارش  بندي داده نيز با خوشه) ١٣٧٨(صراف  ساري

ايستگاه هواشناسي در همين منطقه، شمال غرب  ٢٤ماهانة 
ش به پنج منطقة همگن هاي بار كشور را از نظر ويژگي

 ٥٧نيز از ميان ) ٢٠٠٤(پژوه و همكاران  دين. تقسيم كردند
ايستگاه همديدي و  ٧٧متغير اقليمي وابسته به بارش در 

مورد را انتخاب  ١٢شناسي پراكنده در سطح كشور،  اقليم
متغير  ١٢بندي بر روي  اصلي و خوشه هاي و با تحليل مؤلفه

منطقة همگن از نظر  انتخابي، كل كشور را به هفت
رضيئي و همكاران . هاي بارشي تقسيم كردند ويژگي

متغير  ٩هاي اصلي بر روي  نيز با تحليل مؤلفه) ٢٠٠٨(
آمده، پنج  دست هاي به بندي مؤلفه وابسته به بارش و خوشه

. منطقة همگن بارشي براي غرب ايران شناسايي كردند
كمك نيز به ) ٢٠١١(و مدرس و سرحدي ) ٢٠٠٦(مدرس 

مومنت، ايران را بر اساس -بندي و ال هاي خوشه روش
تحليل فراواني بارش به هشت منطقة همگن بارشي تقسيم 

هم با استفاده از روش ) ١٣٨٤(مسعوديان و عطايي . كردند
هاي بارشي به پنج  بندي، ايران را بر اساس فصل خوشه

هاي بارشي هر منطقه را بررسي  منطقه تقسيم و ويژگي
اي ديگر و با روشي مشابه، مسعوديان  در مطالعه. كردند
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رژيم  ١٢ايران را به سه رژيم بارشي اصلي و ) ١٣٨٤(
دومروئس و همكاران . بندي كرد بارشي فرعي تقسيم

بندي بر  هاي اصلي و خوشه هم با تحليل مؤلفه) ١٩٩٨(
شناسي پراكنده در سطح  ايستگاه همديدي و اقليم ٧١روي 

  .ي براي ايران شناسايي كردندكشور، پنج رژيم بارش
نيز هاي دمايي  شناسايي مناطق همگن دمايي و رژيم

ويژه براي كشورهاي بزرگي چون ايران كه از  به
هاي پيچيده و گستردگي زياد جغرافيايي  ناهمواري

شناسايي مناطق همگن . برخوردار هستند، بسيار مهم است
ونگي دمايي عالوه بر ارائة اطالعات ريز در زمينة چگ

تغييرات دما در سطح كشور، به شناسايي داليل سينوپتيكي 
هاي مكاني دما در سطح كشور كمك بسيار  تفاوت

كند؛ همچنين ممكن است به افزايش دقت  بزرگي مي
به دليل . هاي هواشناسي در كشور كمك كند بيني پيش

تغييرات مكاني هموارتر دما، مطالعه در زمينه شناسايي 
هاي دمايي ايران كمتر از  ي و رژيممناطق همگن دماي

بارش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و اغلب 
گرفته در اين زمينه نيز به تعيين مناطق  هاي انجام پژوهش

همگن دمايي كشور بر اساس مقدار دماي ساالنه يا 
اسدي و (اند  وردايش زماني دماي ماهانه پرداخته

ولي در زمينة ) ٢٠١٥؛ سرمدي و عزمي، ١٣٩٣مسعوديان، 
شناسايي مناطق همگن از نظر شكل توزيع ماهانة دما يا 

هاي  هاي دمايي كه شالودة اصلي انواع روش رژيم
دهد،  بندي اقليمي مانند روش كوپن را تشكيل مي طبقه

غيور و منتظري . مطالعات محدودي صورت گرفته است
هاي  هاي اصلي بر روي داده با تحليل مؤلفه) ١٣٨٣(

بندي  ايستگاه هواشناسي كشور و خوشه ٣٠٠گين دماي ميان
هاي انتخابي، ايران را به سه رژيم  نمرة استاندارد مؤلفه

. دمايي كوهستاني، دشتي و ساحلي جنوب تقسيم كردند
بندي پايگاني بر  با خوشه هم) ١٣٨٨(اكبري و مسعوديان 

ايستگاه هواشناسي پراكنده  ٣٣٨روي دماي ميانگين ماهانة 
بندي  طح كشور، ايران را به هشت ناحية دمايي تقسيمدر س

نيز ايران را به دو ) ١٣٨٧(مسعوديان و همكاران . كردند
ارتفاع، تقسيم و  ناحية دمايي سرد كوهستاني و گرم كم

زيرمنطقة دمايي  ٢و  ٤سپس اين دو منطقه را به ترتيب به 
با ) ١٣٩٣(همچنين اسدي و مسعوديان . تقسيم كردند

بندي وارد بر روي دماهاي فرين در  وش خوشهاجراي ر
شناسي و همديدي، كشور ايران را به  ايستگاه اقليم ٦٦٣

بندي  پنج منطقة همگن از نظر وقوع دماهاي فرين تقسيم
هم با شناسايي مدهاي ) ٢٠١٥(سرمدي و عزمي . كردند

هاي مختلف سال و  وردايي دما در ماه اصلي هم
هاي انتخابي، ايران را به  ؤلفهبندي نمرة استاندارد م خوشه

. تقسيم كردند وردايي دما هشت منطقة اقليمي از نظر هم
با استفاده از روش ) ١٣٨٩(همچنين مسعوديان و دارند 

بندي وارد، ايران را به شش ناحية همگن از نظر  خوشه
پذيري دماهاي فرين روزانه تقسيم كردند و نتيجه  تغيير

هاي بزرگ  كوه ي و رشتههاي بزرگ آب گرفتند كه توده
گيري اين مناطق بازي  كشور، نقش اصلي را در شكل

بندي  نيز با خوشه) ١٣٩٣(خسروي و همكاران . كنند مي
هاي دما و بارش، كشور ايران را به پنج پهنة اقليمي  داده

خشك، معتدل مرطوب، گرم و  معتدل گرم، سرد و نيمه
  .خشك و بسيار گرم و خشك تقسيم كردند

دهد كه مناطق دمايي  مطالعات نشان مي نتايج
آمده خيلي با يكديگر هماهنگ نيستند؛ اين  دست به

هاي متفاوت، تعداد  تواند نتيجة استفاده از روش مي
هاي با طول دورة  هاي متفاوت يا استفاده از ايستگاه ايستگاه

از سوي ديگر، در اغلب تحقيقات، . آماري متفاوت باشد
آمده مورد آزمون قرار  دست همگني مناطق دمايي به

تواند ناهماهنگي ميان نتايج  نگرفته است؛ اين امر مي
بررسي مطالعات . تحقيقات را تاحدودي توجيه كند

دهد كه تحقيقات بسيار اندكي در زمينة  همچنين نشان مي
هاي دمايي ايران به انجام رسيده است و  شناسايي رژيم

يز ارزيابي نشده آمده ن دست هاي دمايي به اعتبار رژيم
) ١شكل(با توجه به توپوگرافي پيچيدة ايران بنابراين . است
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درجة عرض  ١٥اي به وسعت  و گستردگي آن در پهنه
درجة طول  ٢٠و ) درجة جغرافيايي ٤٠تا  ٢٥(جغرافيايي 
الزم است تا با ) درجة جغرافيايي ٦٤تا  ٤٤(جغرافيايي 

ا طول دورة هاي ب اي منظم از ايستگاه استفاده از شبكه
هاي كارآمد،  گيري از روش آماري مشترك و بهره

ها با  هاي دمايي ايران شناسايي و همگني آن رژيم
از اين رو، هدف از اين . هاي آماري ارزيابي شود آزمون

هاي دمايي ايران و اعتبارسنجي  شناسايي رژيم پژوهش
هاي آماري است كه در  نتايج آن با استفاده از آزمون

در اين . ذشته مورد توجه قرار نگرفته استكارهاي گ
پژوهش براي اولين بار از چندين آزمون آماري نوين براي 

شده، استفاده شده است كه  ارزيابي همگني مناطق شناسايي
تر در هيچ منبع فارسي  تا آنجاكه نويسنده آگاه است پيش

تر  تواند به تعيين دقيق نتايج اين پژوهش مي. اند به كار نرفته
قويم زراعي مناطق مختلف كشور و نيز شناسايي گياهان ت

مختلف دمايي كشور  هاي مناسب براي كاشت در رژيم
تواند به وزارت  نتايج اين پژوهش همچنين مي. كمك كند

تر منابع  نيرو و وزارت نفت كشور در مديريت هر چه بهينه
هاي انرژي  و تعيين بهاي حامل) نفت، گاز، برق(انرژي 

 .ق مختلف كشور كمك كندبراي مناط
  ها ها و روش داده      ٢ 
  ها داده    ١-٢

 ١٥٥براي اين پژوهش از آمار ميانگين دماي ماهانة 
سالة  وپنج ايستگاه همديدي كشور براي دورة آماري بيست

اگرچه بسياري از . استفاده شده است ٢٠١٤تا  ١٩٩٠
ار تري برخورد هاي مورداستفاده از آمار طوالني ايستگاه

تر  ه كاررفته در اين پژوهش كوتا هستند ولي دورة آماري به
در نظر گرفته شد تا شبكة تقريباً منظمي از نقاط براي 

در اين دورة آماري ). ب-١شكل (مطالعه به دست آيد 
هاي مورد استفاده از آمار كامل برخوردار  اكثر ايستگاه

و  ١٩٩٠هاي  ها در سال درصد از ايستگاه ٢٠حدود . هستند

شده دارند كه با توجه به اينكه اين مقدار  آمار گم ١٩٩١
هاي هر ايستگاه  درصد كل داده ١٠شده، كمتر از  آمار گم

شود و اينكه توزيع نقاط در مقايسه با طول  را شامل مي
دورة آماري از اهميت بيشتري در اين مطالعه برخوردار 

ازي ها نيز بدون بازس است، آمار اين دسته از ايستگاه
بودن اين آمار  با توجه به پراكنده. آماري استفاده شدند

ها تأثيري  هاي مختلف سال، نبود اين داده شده در ماه گم
كند و با اطمينان  در ميانگين دورة آماري ايجاد نمي

توان از ميانگين دورة آماري اين نقاط در اين مطالعه  مي
كه شود  مالحظه مي ١با توجه به شكل . استفاده كرد

پراكنش نقاط در سطح كشور تقريباً منظم است؛ از 
هاي مركزي، شرقي و جنوب شرقي كشور نيز  بخش

است و از هر منطقة   هاي قابل توجهي استفاده شده ايستگاه
اقليمي كشور حداقل يك ايستگاه معرف در اين نقشه 

شود كه شرايطي تقريباً آرماني را براي شناسايي  ديده مي
اين شبكة . كشور فراهم كرده است هاي دمايي رژيم

نيازهاي روش تحليل  ايستگاهي همچنين يكي از پيش
هاي اصلي را كه همان توزيع تقريباً يكنواخت نقاط  مؤلفه

كند  گيري مي است، تأمين و از انحراف نتايج جلو
  ).١٩٨٦ريچمن، (
 
  

هاي همديدي مورداستفاده روي نقشة  پراكنش ايستگاه .١شكل   
  .هاي ايران ناهمواري
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 ها روش    ٢-٢
هايي  بندي از جمله روش هاي اصلي و خوشه تحليل مؤلفه

شوند  هاي اقليمي استفاده مي بندي هستند كه براي منطقه
؛ بانكرز و همكاران، ١٩٩٣؛ فاول و فاول، ١٩٨٧اهرندرفر، (

 Tو S, R, Pدر آب و هواشناسي از چهار آراية ). ١٩٩٦
يارنال، (شود  استفاده مي هاي اصلي براي تحليل مؤلفه

توان براي  هاي اصلي مي تحليل مؤلفه Sاز آراية ). ١٩٩٣
وردايي زماني استفاده كرد؛ در  بندي دما از نظر هم منطقه

هاي اصلي در  تحليل مؤلفه Tحالي كه با استفاده از آراية 
هاي مورد  توان تمامي ايستگاه بندي مي كنار روش خوشه

ها به  توزيع ماهانة دما در آن مطالعه را بر اساس شكل
بندي  هاي دمايي مختلف گروه هاي همگن يا رژيم گروه

هاي اصلي  براي تحليل مؤلفه). ١٩٨٦ريچمن، (كرد 
پراش بين  ماتريس هميا معموالً از ماتريس همبستگي 

استفاده از ماتريس همبستگي . شود متغيرها استفاده مي
گرفتن وزن برابر ها و در نظر  موجب استانداردشدن داده

دار  هاي معنا براي انتخاب تعداد مؤلفه. شود ها مي براي آن
هاي مختلفي مانند نمودار غربالي و آزمون  نيز از روش

. شود استفاده مي) ١٩٨٢نورث و همكاران، (نورث 
هاي  هاي انتخابي را نيز معموالً به يكي از روش مؤلفه

عات دهند تا اطال چرخش مايل يا عمودي چرخش مي
ها  ها خود را بهتر نمايش دهند و تفسير آن موجود در داده

چرخش عمودي به شيوة وريمكس و . تر شود ساده
چرخش مايل به شيوة پروماكس بيشتر از هر روش ديگري 

هاي  بندي براي طبقه). ١٩٨١ريچمن، (شود  استفاده مي
بندي در كنار روش تحليل  اقليمي معموالً از روش خوشه

شود تا آن دسته از متغيرهايي  اصلي استفاده مي هاي مؤلفه
كه بيشترين شباهت را با هم دارند، شناسايي شوند و در 

). ١٩٩٦بانكرز و همكاران، (يك خوشة همگن قرار گيرند 
ها از  براي ارزيابي همانندي يا فاصلة هر جفت از متغير

يكديگر نيز از معيارهايي مانند فاصلة اقليدسي استفاده 
  ).١٩٩٣فاول و فاول، (شود  مي

ايستگاه نمايش داده شده در  ١٥٥ميانگين دماي ماهانة 
در  ١٩٩٠-٢٠١٤سالة  وپنج براي دورة آماري بيست ١شكل 

مرتب شد و به عنوان ورودي  ١٥٥ ×١٢ماتريسي به ابعاد 
مورد استفاده قرار  Tهاي اصلي با آراية  روش تحليل مؤلفه

به ترتيب معرف  ١٥٥و  ١٢در اين ماتريس عدد . گرفت
ماتريس مورد . ها است هاي سال و تعداد ايستگاه تعداد ماه

شسكين، ( ١به شكل رابطة  KMOنظر با استفاده آزمون 
بررسي شد تا مشخص شود آيا كفايت الزم را ) ٢٠٠٧

مقدار . هاي اصلي دارد يا خير براي استفاده در تحليل مؤلفه
KMO يس مورد نظر يعني ماتر ٩/٠تر از  برابر يا بزرگ

هاي اصلي داراي شرايط بسيار عالي  براي تحليل مؤلفه
شرايط عالي، مقدار  ٨/٠تر از  است؛ مقدار برابر يا بزرگ

شرايط خوب، مقدار برابر يا  ٧/٠تر از  برابر يا بزرگ
شرايط تقريباً مناسب، مقدار برابر يا  ٦/٠تر از  بزرگ
تر از  شرايط نامناسب و مقدار كوچك ٥/٠تر از  بزرگ

 .دهد شرايط بسيار نامناسب را نشان مي ٥/٠
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ijr 2 و
ija ترتيب ضريب همبستگي ساده و ضريب  به

  .است jو  iهمبستگي جزئي بين دو متغير 
ها مقدار  بر روي ماتريس داده KMO با اجراي آزمون

KMO  دهد  آمد كه نشان مي دست به ٨٧/٠برابر با
ماتريس مورد نظر در اين پژوهش از شرايط عالي براي 

پس از اطمينان از . هاي اصلي برخوردار است تحليل مؤلفه
هاي اصلي براي  امكان استفاده از روش تحليل مؤلفه

بر روي ماتريس  T ها، اين روش با آراية پردازش داده
ها اجرا شد و با استفاده از نمودار غربالي و  همبستگي داده
 ٧/٩٩مؤلفة اول كه مجموعاً سه ) ٢شكل (آزمون نورث 

دهند، براي  ها را تشكيل مي درصد از واريانس كل داده
هاي  مؤلفه. بندي انتخاب شدند استفاده در روش خوشه
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) واريماكس روش(شده سپس به دو شيوة عمودي   انتخاب
چرخش داده شدند تا ساختار ) روش پروماكس(و مايل 

واريانس و  ١جدول . ها بهتر شناسايي شود موجود در داده
هاي انتخابي را پيش و پس از  مؤلفهافزايشي واريانس 

  .دهد چرخش نشان مي
 

ها در  ها و مقدار خطاي آن مقادير ويژة مؤلفه. ٢شكل   
  %.٩٥دامنة اطمينان 

  
هاي اصلي  مؤلفه  پژوهش از روش تحليلدر اين 

پردازشگر براي شناسايي متغيرهاي همبسته و  عنوان پيش به
نمرة . گيري شد بندي بهره استفاده در روش خوشه

استاندارد سه مؤلفة انتخابي بدون چرخش و همچنين با 
عنوان  چرخش به دو روش واريماكس و پروماكس به

و انواع اي  هسته بندي چند ورودي روش خوشه
هاي بندي هاي پايگاني، استفاده و نتيجة خوشه بندي خوشه

چرخش عمودي مقايسة . مختلف با يكديگر مقايسه شد
واريماكس و چرخش مايل پروماكس از اين جهت در اين 
پژوهش مورد توجه قرار گرفته است كه بسياري از 
پژوهشگران چرخش عمودي واريماكس را بهترين روش 

دانند، در حالي كه برخي ديگر  ها مي براي چرخش مؤلفه
از پژوهشگران بر اين باورند كه چرخش مايل پروماكس 

  .دهد نتيجة بهتري به دست مي
بندي  ترين روش خوشه به منظور شناسايي مناسب

 ٢پايگاني از ضريب همبستگي كوفنتيك به شكل رابطة 
؛ سارچيلي و ٢٠٠٦رائو و سرينيواس، (استفاده شد 

اين ضريب با ايجاد همبستگي بين ). ٢٠١٣همكاران، 
بندي و فاصلة واقعي نقاط از يكديگر كه  درخت خوشه
بندي براساس آن ساخته شده است، به  درخت خوشه

پردازد تا دريابد روش  بندي مي ارزيابي دقت روش خوشه
بندي مورد نظر تا چه اندازه توانسته است ساختار  خوشه

  .واقعي نقاط را نمايش دهد
  

)٢  (       
     

i,<j
2 2

i<j i<j

x i,j -x t i,j -tC= ,
x i,j -x t i,j -t         


   

  
 كه  i ji , jx x x   برابر است با فاصلة اقليدسي بين

هاي واقعي و  اُم دادهjاُم و i  مشاهدة  i , jt  نيز فاصلة
. بندي است در درخت خوشه tjو  tiاقليدسي بين نقاط 

بندي برابر با ارتفاع  وشهفاصلة اين دو نقطه در درخت خ
كه در آن، اين دو نقطه براي نخستين بار با  اي است گره

  .اند هم تركيب شده
  

  .هاي انتخابي پيش از چرخش و پس از چرخش به شيوة پروماكس و واريماكس درصد واريانس و واريانس افزايشي مؤلفه. ١جدول 
  (%)واريانس   (%)افزايشي  واريانس  (%)واريانس  (%)افزايشي  واريانس  (%)واريانس  (%)افزايشي  واريانس  شمارة مؤلفه  رخشبدون چ  چرخش به شيوة پروماكس  چرخش به شيوة واريماكس

١ ٤/٩٤ ٤/٩٤ ٥/٤٩ ٥/٤٩ ٦/٥٠ ٦/٥٠  
٢ ٤/٤ ٨/٩٨ ٩/٤٢ ٤/٩٢ ١/٤٧ ٧/٩٧  
٣ ٩/٠ ٧/٩٩ ٣/٧ ٧/٩٩ ٠/٢ ٧/٩٩  
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هاي مختلف  ضريب همبستگي كوفنتيك براي روش
محاسبه  ٧٤/٠تا  ٥٧/٠دي پايگاني بين بن خوشه

براي  ٥٧/٠ترين مقدار اين ضريب با رقم  كوچك.شد
 ٧٤/٠و بيشترين آن با رقم  بندي اتصال يگانه روش خوشه
 .آمدبندي اتصال مركزي به دست  خوشه براي روش

هاي  بندي و پراكنش خوشه بررسي ساختار درخت خوشه
نقشة ايران نشان هاي مختلف بر روي  آمده از روش دست به

هايي كه بيشترين ضريب همبستگي كوفنتيك را  داد روش
دارند، با ايجاد يك خوشة بسيار بزرگ و چندين خوشة 

هاي جغرافيايي  عضوي با واقعيت بسيار كوچك يا تك
در مقابل، نتيجة . كشور هماهنگي الزم را ندارند

بندي روش وارد با مقدار ضريب همبستگي  خوشه
هاي  نشان داد كه با واقعيت ٦٥/٠ر با كوفنتيك براب

جغرافيايي كشور هماهنگي بهتري دارد و پراكنش 
آمده از اين روش بر روي نقشة ايران  دست هاي به  خوشه

ها  نيز از پيوستگي مكاني بهتري در مقايسه با ديگر روش
اي نيز بر روي  هسته بندي چند روش خوشه. برخوردار است

مقايسة . با روش وارد مقايسه شد و نتيجة آناجرا ها  داده
اي و روش  هسته بندي چند هاي روش خوشه پراكنش خوشه

بندي وارد را به  وارد بر روي نقشة ايران نيز روش خوشه
نتيجة اين پژوهش، . ترين گزينه معرفي كرد عنوان مناسب

كند كه روش وارد  را تأييد مي) ١٩٩٣(اين گفتة يارنال 
هاي اقليمي  بندي داده خوشه بهتر از هر روش ديگري به

هاي توليدشده به اين روش از كمترين  پردازد و خوشه مي
همانندي بين گروهي و بيشترين همانندي درون گروهي 

از اين رو، در اين پژوهش روش وارد به . برخوردارند
بندي شناسايي و استفاده  ترين روش خوشه عنوان مناسب

  .شد
هاي بهينه از نماية  شهبراي شناسايي و انتخاب تعداد خو

نمايش داده  )٣(كه با رابطة ) Silhouette(سيلهوت 
اين نمايه با محاسبة فاصلة . شود، استفاده شد مي

 ها به ارزيابي كيفيت و گروهي خوشه گروهي و بين درون

روسيو، (پردازد  آمده مي دست هاي به خوشههمگني 
١٩٨٧.(  

  
)٣             (          s i b i a i / max a i ,b i ,     

  
اُم و ديگر iميانگين فاصلة اقليدسي بين عضو  a(i) كه

ترين فاصلة اقليدسي بين  كوچك A ،b(i)عضوهاي خوشة 
. است (B)اُم و ديگر عضوهاي هر خوشة ديگر iعضو 

هرچه . در تغيير است ١تا  -١مقدار اين نمايه بين 
تر  نزديك ١بندي معين به  يك خوشه s(i)مقدارميانگين 

گروهي و ناهمانندي  دهندة همانندي زياد درون باشد نشان
از اين رو با محاسبة . هاست گروهي خوشه زياد بين

ها  هاي مختلف و مقايسة آن براي تعداد خوشه s(i)مقدار
بندي مناسب را  توان تعداد خوشة بهينه براي يك خوشه مي

توان براي  همچنين مي سيلهوتاز نماية . شناسايي كرد
گرفته، استفاده  بندي انجام يفيت خوشهداوري در مورد ك

براي تعداد  سيلهوتنماية  ٣با توجه به شكل . كرد
صورت نمودار نمايش داده  محاسبه و به ١٥تا  ٢هاي  خوشه

شود كه مقدار  با توجه به شكل مالحظه مي. شده است
و  ٧و  ٤، ٢براي تعداد خوشة برابر با  سيلهوتنماية 

هاي زيادي  و بيشتر، رقم ١٠ همچنين تعداد خوشة برابر با
، ٢هاي مورد مطالعه به  از اين رو ايستگاه. دهد را نشان مي

بندي و  خوشه، گروه ١٥، و ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٤
ها  بندي ها و عضوهاي هر يك از اين خوشه پراكنش خوشه

بندي  نتيجة خوشه. بر روي نقشة ايران بررسي و ارزيابي شد
هاي  ه نشان داد كه بسياري از ايستگاهها به دو خوش ايستگاه

هاي  گيرند كه با واقعيت ناهمانند در يك گروه قرار مي
بندي  همچنين خوشه. جغرافيايي ايران ناسازگار است

خوشه نيز كشور  ١٥، و ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠ها به  ايستگاه
كند كه خيلي با  تري تقسيم مي را به مناطق كوچك

ها  گروهي خوشه اهمانندي بينيكديگر تفاوتي ندارند و ن
ها به چهار خوشه  بندي ايستگاه خوشه. دهد را كاهش مي



 ١٣٩٦، ٢، شماره ١١مجله ژئوفيزيك ايران، جلد                                               رضيئي                                                                                                                      ٢٢

  

هاي ساحلي  هاي ساحلي خزري و ايستگاه هم ايستگاه
دهد كه با واقعيت  جنوبي را در يك خوشه قرار مي

مقدار باالي نماية  ٣با توجه به شكل . خواني ندارد هم
بندي  كه خوشهدهد  سيلهوت در برابر عدد هفتم نشان مي

ترين گزينه براي تعيين  ها به هفت خوشه، مناسب ايستگاه
پراكنش اين هفت خوشه و . هاي دمايي ايران است رژيم

ها بر روي نقشة ايران نيز اين موضوع را تأييد  عضوهاي آن
ايستگاه مورد مطالعه از نظر  ١٥٥بر اين اساس تمامي . كرد

رژيم دمايي  شكل توزيع ماهانة دما به هفت خوشه يا
هاي  پراكنش خوشه. بندي شدند مختلف گروه

شده بر روي نقشة ايران نيز نشان داد كه  شناسايي
ها به هفت گروه يا رژيم دمايي با  بندي ايستگاه خوشه

هاي جغرافيايي ايران هماهنگ است؛ البته تعداد  گي ويژ
ها كه در خوشة مناسب قرار نگرفته  اندكي از ايستگاه

تر منتقل شدند كه  يد كارشناسي به خوشة مناسببودند با د
  .به تفصيل در بخش نتايج به آن پرداخته خواهد شد

  
  نتايج     ٣
  هاي دمايي رژيم    ١- ٣

ماتريس همبستگي ميانگين دماي ماهانة  ٤شكل 
با توجه به اين . دهد هاي مورد مطالعه را نمايش مي ايستگاه

بر، دسامبر، ژانويه و هاي اكتبر، نوام شكل همبستگي بين ماه
دهد دماي  است كه نشان مي ٩٦/٠فوريه بيش از 

ها بسيار به هم نزديك  هاي مورد مطالعه در اين ماه ايستگاه
ها را  ها به يكديگر، آن همانندي بسيار زياد اين ماه. است

هاي دورة سرد سال قرار داده  در يك گروه يعني گروه ماه
هاي فصل سرد سال را  ه ماهرفت  هم ها كه روي اين ماه. است

هاي مه تا  دهند، كمترين همبستگي را با ماه تشكيل مي
. دهند هاي گرم سال را تشكيل مي سپتامبر دارند كه ماه

هاي انتقالي بين فصل سرد و  هاي مارس و آوريل نيز ماه ماه
هاي دو فصل  گرم سال هستند كه همبستگي كمتري با ماه

مالحظه  ٤توجه به شكل  با. پيشين و پسين خود دارند

هاي مختلف سال همبستگي زيادي  شود كه دماي ماه مي
هاي ژانويه و  با يكديگر دارند و كمترين همبستگي بين ماه

. است ٨/٠شود كه مقدار آن نيز بيش از  ژوئيه ديده مي
خوبي  به ٤ماتريس همبستگي نمايش داده شده در شكل 

كشور را نمايش ساختار تغييرات زماني و مكاني دما در 
هاي اصلي  روش تحليل مؤلفهاز اين رو با اجراي . دهد مي

بندي  و سپس خوشهاين ماتريس همبستگي بر روي 
هاي انتخابي،  ها بر اساس نمرة استاندارد مؤلفه ايستگاه

هاي همگن از نظر رژيم دمايي  ها را به گروه توان آن مي
  .بندي كرد دسته

  

  .١٥تا  ٢هاي برابر با  براي تعداد خوشه تسيلهومقادير نماية  .٣شكل   
  

هاي انتخابي را بر روي  مقدار بارگوية مؤلفه ٢جدول 
دهد كه به شيوة واريماكس  هاي مختلف سال نشان مي ماه

شود  با توجه به اين جدول مالحظه مي. اند چرخش يافته
ها را توصيف  درصد واريانس كل داده ٥/٤٩مؤلفة اول كه 

هاي اكتبر تا  بيشترين بار را بر روي ماه )١جدول (كند  مي
مؤلفة دوم نيز با . هاي فصل سرد سال دارد مارس يعني ماه

صورت  ها به درصد از واريانس كل داده ٩/٤٢توصيف 
هاي گرم سال كه از آوريل تا سپتامبر  مستقيم با دماي ماه

 مؤلفة سوم). ٢جدول (گيرد، در ارتباط است  را در بر مي
كند  ها را توصيف مي صد از واريانس كل دادهدر ٣/٧تنها 

هاي سال نيز بار قابل يك از ماه و بر روي هيچ) ١جدول (
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  .يافته به شيوة واريماكس هاي انتخابي چرخش مقدار بارگوية مؤلفه. ٢جدول 
  ماه  ژانويه  فوريه  مارس  آوريل  مه  ژوئن  ژوالي  اوت  سپتامبر  اكتبر  نوامبر  دسامبر

 مؤلفة اول  ٨٨/٠  ٨٣/٠  ٧٦/٠  ٦٨/٠  ٦٣/٠  ٥٢/٠  ٤٤/٠  ٤٩/٠  ٦٣/٠  ٧٥/٠  ٨٥/٠  ٨٩/٠
 مؤلفة دوم  ٤٧/٠  ٥٣/٠  ٦١/٠  ٦٨/٠  ٧٤/٠  ٨٣/٠  ٨٩/٠  ٨٧/٠  ٧٨/٠  ٦٦/٠  ٥٢/٠  ٤٥/٠
 مؤلفة سوم  -٠٨/٠  -١٥/٠  -٢٢/٠  -٢٦/٠  -٢٣/٠  -١٩/٠  -٠٩/٠  ٠٣/٠  ٠١/٠  ٠٠/٠  -٠٤/٠  -٠٤/٠

  
  

هاي مورد  ن ايستگاهماتريس همبستگي ميانگين دماي ماهانه در بي .٤شكل   
  .مطالعه

  
اي در  كننده دهد، ولي نقش تعيين توجهي را نشان نمي

از نكات درخور توجه در . ها دارد بندي ايستگاه خوشه
مقدار بار مؤلفة اول و دوم بر روي ماه آوريل  ٢جدول 

مقدار . ها تقسيم شده است صورت برابر بين آن است كه به
با . رسد بيشترين مقدار ميبار مؤلفة سوم در اين ماه به 

توجه به مقدار برابر بار مؤلفة اول و دوم بر روي ماه 
تواند نقش  آوريل، مقدار بار مؤلفة سوم بر روي اين ماه مي

جدول . ها بازي كند بندي ايستگاه اي در خوشه كننده تعيين
 ٤شده در شكل  و ماتريس همبستگي نمايش داده ٢
تلف سال را به دو دورة هاي مخ بندي ماه خوبي گروه به

توزيع مكاني نمرة  ٥شكل . دهد سرد و گرم نشان مي
با توجه به . دهد هاي اول و دوم را نشان مي استاندارد مؤلفه

  شود كه نمرة استاندارد مؤلفة الف مالحظه مي-٥شكل 
اول در مناطق ساحلي درياي عمان و خليج فارس و 

شور مثبت همچنين ناحية ساحلي خزر و بخشي از غرب ك

مقدار باالي نمرة استاندارد مؤلفة اول در اين مناطق . است
دهد كه در دورة سرد سال دماي اين مناطق در  نشان مي

هاي كشور بسيار بيشتر از ميانگين  مقايسه با ديگر بخش
دماي بيشتر منطقة ساحلي . هاست دماي كشور در اين ماه

و دماي  جنوب به علت اثر دريا و عرض جغرافيايي پايين
كنندة  باالي ناحية ساحلي خزري نيز به علت اثر تعديل

همچنين، وجود يك . درياي خزر در دورة سرد سال است
هسته با نمرة استاندارد منفي بسيار فرين بر روي زاگرس 

نشان از دماي بسيار پايين زمستان ) در محدودة شهركرد(
. رداين بخش از زاگرس در مقايسه با ديگر مناطق كشور دا

ب نيز الگوي توزيع مكاني دما در دورة گرم سال -٥شكل 
با توجه به اين شكل دماي ناحية ساحلي . دهد را نشان مي

اي در سطح كشور با نمرة  درياي خزر و مناطق پراكنده
دهندة  استاندارد منفي نمايش داده شده است؛ اين امر نشان

با تربودن دورة گرم سال در اين مناطق در مقايسه  خنك
ديگر مناطق كشور است كه با نمرة استاندارد مثبت نمايش 

تربودن ناحية ساحلي خزري در اين  خنك. اند داده شده
كنندة دريا است؛ در حالي كه  دوره به علت اثر تعديل

ها در ديگر مناطق كشور عامل اصلي  وجود ناهمواري
هاي  هسته. تعديل دماي هوا در دورة گرم سال است

ب نيز اثر -٥مرة استاندارد منفي در شكل پراكنده با ن
هاي مرتفع  ها را در كاهش دماي تابستانه ايستگاه ناهمواري
توزيع مكاني نمرة استاندارد اين دو مؤلفه . دهد نشان مي

هاي مكاني مناطق مختلف كشور  خوبي تفاوت به) ٥شكل (
هاي مختلف دورة سرد  را از نظر تغييرات مكاني دما در ماه

از اين رو نمرة استاندارد . دهد ال نشان ميو گرم س
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بندي  هاي يادشده معيار خوبي براي گروه مؤلفه
هاي مختلف كشور از نظر شكل توزيع ماهانة دما  ايستگاه

بندي  يا رژيم دمايي هستند؛ بنابراين با اجراي روش خوشه
توان  هاي انتخابي مي بر روي نمرة استاندارد مؤلفه

هاي همگن از نظر رژيم دمايي  هها را به گرو ايستگاه
 كه در سيلهوتنماية با توجه به مقادير . بندي كرد دسته

هاي مورد مطالعه  نمايش داده شده است، ايستگاه ٣شكل 
بندي شدند كه درخت  به هفت گروه همگن خوشه

  .نشان داده شده است ٦بندي آن در شكل خوشه
  

  )الف(   

  )ب(   
پس از هاي اول و دوم  تاندارد مؤلفهتوزيع مكاني نمرة اس .٥شكل 

  .چرخش به شيوة واريماكس
  

شده در  بندي نمايش داده با توجه به درخت خوشه
ايستگاه مورد مطالعه در اين پژوهش  ١٥٥، تمامي ٦شكل 

به هفت گروه همگن از نظر شكل توزيع ماهانة دما يا رژيم 

بندي شدند كه بر اساس موقعيت يا  دمايي دسته
  .گذاري شدند ها نام جغرافيايي آن هاي ويژگي

را براي عضوهاي  سيلهوتالف مقدار نماية -٧شكل 
شده نشان  دمايي شناسايي  ها يا رژيم مختلف خوشه

براي  سيلهوتبا توجه به اين شكل مقدار نماية . دهد مي
ساحلي درياي عمان، رژيم رژيم دمايي اكثر عضوهاي 

يم دمايي رژ خزري،رژيم دمايي دمايي خليج فارس، 
 ١كوهستاني مرتفع و رژيم دمايي گرمسيري، مثبت و به 

گروهي بسيار  نزديك است كه نشان از همانندي درون
 سيلهوتميانگين نماية . هاي دمايي دارد زياد اين رژيم
، ٨٥/٠، ٦٨/٠، ٨٤/٠هاي دمايي به ترتيب  براي اين رژيم

كه نشان ) محور عمودي سمت راست(است  ٨٧/٠و  ٦١/٠
هاي دمايي  گروهي بسيار زياد اين رژيم مانندي دروناز ه
كوهستاني رژيم دمايي   هاي عضو اگرچه ايستگاه. دارد

مقدار اند، ولي  هاي مختلف كشور پراكنده در بخش مرتفع
براي اين خوشه، همانندي  سيلهوتباالي ميانگين نماية 

. دهد گروهي بسيار زياد اين رژيم دمايي را نشان مي درون
رژيم (خوشة پنجم براي دو  سيلهوتين نماية ميانگ

و  ٣٠/٠به ترتيب برابر با ) رژيم دشتي(و هفتم ) كوهستاني
از همانندي است كه در مقايسه با پنج خوشة ديگر  ٣٤/٠

تر بودن مقدار  علت كم. گروهي كمتري برخوردارند درون
ميانگين نماية سيلهوت در اين دو خوشه، وجود 

همانندي كمتري با ديگر هايي است كه  ايستگاه
با توجه به اينكه در طبيعت . هاي آن خوشه دارند ايستگاه

شود، يك ايستگاه ممكن  تدريج عوض مي تغييرات دما به
است همزمان با دو خوشة مجاور همانندي تقريباً برابري 

گونه  در چنين مواردي تعيين خوشة درست اين. داشته باشد
درستي انجام  ست بهها آسان نيست و ممكن ا ايستگاه

الف با  -٧هايي كه در شكل  بر اين اساس ايستگاه. نگيرد
اند، همانندي الزم را با  مقدار نماية منفي مشخص شده

ديگر عضوهاي گروه خود ندارند زيرا الگوريتم 
ها را در خوشة مناسب خود بندي نتوانسته است آن خوشه
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  .ليدسي استانداردشدهبندي روش وارد با فاصلة اق درخت خوشه .٦شكل   
  

ها به  هايي كه مقدار نماية آن همچنين ايستگاه. جاي دهد
هايي هستند كه در نقاط مرزي  صفر نزديك است، ايستگاه

ها كار  معين قرار دارند و تعيين خوشة درست آن  دو خوشة
ها و  پراكنش خوشهب نيز -٧شكل . آساني نيست

را بر روي نقشة ايران ها  چگونگي توزيع عضوهاي آن
رسد كه  با توجه به اين شكل به نظر مي. دهد نشان مي

هاي جغرافيايي  خوبي از ويژگي ها به الگوي فضايي خوشه
با توجه به اين . كند هاي كشور پيروي مي و ناهمواري

با  -١/٠تر از  كوچكموضوع كه عضوهاي با مقدار نماية 
آن دسته از ديگر عضوهاي خوشة خود همانند نيستند، 

رژيم (و هفتم ) رژيم كوهستاني(عضوهاي خوشة پنجم 
تر از اين آستانه  ها كوچك كه مقدار نماية آن) دشتي

ممكن منتقل   ترين خوشة بودند، شناسايي و به مناسب
ها به خوشة مناسب،  اين ايستگاه  جايي پس از جابه. شدند

ر ها دوباره محاسبه و نتيجه د نماية سيلهوت براي خوشه
ج -٧با توجه به شكل . ج نمايش داده شده است-٧شكل 

شود كه مقدار ميانگين نماية سيلهوت براي دو  مالحظه مي
-٧در شكل  ٣٤/٠و  ٣٠/٠خوشة پنجم و هفتم به ترتيب از 

ج افزايش پيدا كرده -٧در شكل  ٣٩/٠و  ٤٨/٠الف به 
توجه درجة همانندي اين است كه بيانگر افزايش قابل
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  )ب(                                                                                       )   الف(  

  )د(                                                                   )                         ج(  
نمودار نماية  )د(ها بر روي نقشة ايران،  ها و عضوهاي آن پراكنش خوشه )ب(هاي به دست آمده،  براي خوشه Silhouetteنمودار نماية  )الف( .٧شكل 

Silhouette ها پس از اين  ها و عضوهاي آن پراكنش خوشه )ج(ممكن و   ترين خوشة ها پس از انتقال عضوهاي با مقدار نماية منفي به مناسب براي خوشه
  .جايي جابه
  

د نيز -٧ل شك. الف است-٧ها در مقايسه با شكل  خوشه
ها را پس از  پراكنش عضوهاي مختلف خوشه

هاي  مقايسة شكل. دهد گرفته نشان مي هاي انجام جايي جابه
ها و  دهد كه پراكنش خوشه د نشان مي-٧ب و -٧

د از هماهنگي بيشتري با -٧ها در شكل  عضوهاي آن
هاي جغرافيايي كشور برخوردار  ها و ويژگي ناهمواري

  .است

ها يا رژيم دمايي  وهاي خوشهپراكنش عض ٨شكل 
هاي ايران نشان  شده را بر روي نقشة ناهمواري شناسايي

شود كه درياي  با توجه به اين نقشه مالحظه مي. دهد مي
خزر، درياي عمان و خليج فارس نقش بسزايي در 

بر اين . هاي دمايي كشور دارند گيري برخي از رژيم شكل
نة ساحلي درياي هاي قرار گرفته در كرا اساس ايستگاه

هاي كرانة ساحلي درياي  خزر در يك خوشه و ايستگاه
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عمان و خليج فارس نيز در دو خوشة كامالً متفاوت قرار 
توان نقش  همچنين مي ٨با توجه به شكل . اند گرفته

گيري  ها و نيز عرض جغرافيايي را در شكل ناهمواري
بر . هاي داخلي كشور رديابي كرد هاي دمايي بخش رژيم

ارتفاع جلگة خوزستان و  هاي كم اين اساس ايستگاه
هاي جنوبي استان فارس و كرمان كه عرض  بخش

هاي  جغرافيايي پاييني دارند، در يك خوشه و ايستگاه
بياباني بخش مركزي و شرقي كشور نيز  منطقة بياباني و نيمه

با توجه به اين نقشه . اند در خوشة ديگري قرار گرفته
هاي مستقر  پيداست كه تمامي ايستگاهروشني  همچنين به

در مناطق كوهستاني زاگرس و البرز در غرب و شمال 
از . اند كشور در يك خوشة كامالً متمايز قرار گرفته

اي در كنترل دماي هوا  كننده آنجايي كه ارتفاع نقش تعيين
هاي پراكنده در غرب و شمال  دارد، برخي از ايستگاه

رخوردار هستند، خوشة كشور كه از ارتفاع زيادي ب
ها  اند كه برخالف ديگر خوشه مستقلي را پديد آورده

اين از عضوهاي هريك . پيوستگي فضايي مشخصي ندارد
هفت خوشة شناسايي شده از نظر شكل توزيع ماهانة دما يا 
رژيم دمايي كامالً همانند هستند و در اين حال با عضوهاي 

در زير . ها تفاوت بسيار زيادي دارند ديگر خوشه
آمده در اين  دست دمايي به  هاي هفت رژيم ويژگي

هاي جغرافيايي  پژوهش كه بر اساس موقعيت يا ويژگي
  .اند، توضيح داده شده است ها نامگذاري شده آن

به انحناي با توجه : رژيم دمايي ساحلي درياي عمان
توان دريافت كه اختالف  الف مي-٩كم نمودار شكل 

ماه سال در اين رژيم دمايي كم ترين  سردترين و گرم
كنندة رطوبت دريا و  توان به اثر تعديل است كه آن را مي

. نيز قرارگرفتن منطقه در عرض پايين جغرافيايي نسبت داد
ترين دما را در اين  هاي دسامبر، ژانويه و فوريه كم ماه

رژيم دمايي دارند، ولي دماي سردترين ماه آن در حدود 
هاي  است كه در مقايسه با ديگر رژيم گراد درجه سانتي ٢٠

هاي  دماي ماه. ترين زمستان را دارد دمايي ايران گرم

تابستان نيز در اثر رطوبت دريا تعديل يافته است؛ به طوري 
و  ٣٠هاي ژوئن تا اوت بين  كه ميانگين دماي هوا در ماه

هاي  گراد است كه در مقايسه با رژيم درجة سانتي ٣٥
با توجه . خلي ايران دماي كمتري داردهاي دا دمايي بخش

هاي  بودن ايستگاه بودن عرض جغرافيايي و ساحلي به پايين
ترين و  تفاوت گرم قرارگرفته در اين رژيم دمايي،

گراد  درجة سانتي ١٥سردترين ماه سال در آن در حدود 
  . اين رژيم دمايي استبودن  دهندة ساحلي است كه نشان

  

و عضوهاي ) هاي دمايي رژيم(شده  هاي شناسايي  پراكنش خوشه. ٨شكل   
  .هاي ايران ها بر روي نقشة ناهمواري آن
  

 ب-٩شكل مقايسة : رژيم دمايي ساحلي خليج فارس
الف بيانگر شباهت زياد رژيم ساحلي درياي -٩با شكل 

عمان و رژيم ساحلي خليج فارس است؛ با اين تفاوت كه 
هاي  ن به آبتربودن سواحل درياي عما علت نزديك به

تر، اختالف ساالنة  آزاد و نيز داشتن عرض جغرافيايي پايين
دما در رژيم دمايي ساحلي درياي عمان خيلي كمتر از 

در رژيم ساحلي خليج . رژيم ساحلي خليج فارس است
هاي دسامبر و ژانويه روي  فارس نيز كمترين دما در ماه

اندكي دهد كه در مقايسه با رژيم ساحلي درياي عمان  مي
هاي ژوالي تا سپتامبر در  همچنين دماي ماه. تر است خنك

طور چشمگيري كمتر از رژيم  رژيم ساحلي درياي عمان به
تواند نتيجة اثر  ساحلي خليج فارس است كه مي
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هاي موسمي باشد  هاي آزاد و نيز سامانه كنندة آب تعديل
  .دهد كه در اين بخش از سال منطقه را تحت تأثير قرار مي

تمامي  ٨با توجه به شكل : ژيم دمايي ساحلي خزرير
هاي درياي خزر داراي رژيم دمايي  كرانه هاي پس ايستگاه

ترين  ساحلي خزري هستند كه در آن دماي ميانگين گرم
رود  گراد باالتر مي درجة سانتي ٢٥سختي از  ماه سال به

هاي اين منطقة ساحلي  اگرچه ايستگاه). ج-٩شكل (
هاي مورد  غرافيايي را در بين ايستگاهباالترين عرض ج

هاي سردي را سپري  بايد زمستان مطالعه دارند و طبيعتاً مي
هاي درياي خزر  كنندة آب كنند ولي به علت اثر تعديل

ها  ميانگين دماي ماهانة سردترين ماه سال در اين ايستگاه
اعتدال دماي . شود گراد كمتر مي درجة سانتي ٧سختي از  به

ها باعث كاهش دامنة  و زمستانه در اين ايستگاه تابستانه
ترين و سردترين ماه سال در اين رژيم دمايي  دماي گرم
ترين ماه سال در رژيم دمايي  اوت گرم ماه. شده است

ساحلي خزري است؛ چرا كه دماي هوا در اين منطقه تابع 
تغييرات دماي آب درياي خزر است كه ديرتر به اوج 

   .رسد    گرماي تابستانه مي
مالحظه  ٨با توجه به شكل : رژيم دمايي كوهستاني

شود كه منطقة كوهستاني البرز در شمال و زاگرس در  مي
اين . غرب كشور از رژيم دمايي كوهستاني برخوردارند
گيرد  رژيم دمايي كه بخش بزرگي از ايران را در بر مي

هاي دمايي كشور است  يكي از سردترين رژيم) ٨شكل (
هاي دسامبر و ژانويه در حدود  ي ميانگين آن در ماهكه دما

گراد است و در بسياري از روزهاي  صفر درجة سانتي
گراد را نيز  زمستان دماهاي كمتر از صفر درجة سانتي

هاي  كنندة ناهمواري اثر تعديل ).د-٩شكل (كند  تجربه مي
هاي خنكي را براي اين رژيم  زاگرس و البرز تابستان

غان آورده است و به همين دليل ميانگين دماي دمايي به ارم
در اين رژيم دمايي ) ژوئيه و اوت(هاي سال  ترين ماه گرم

اختالف دماي . گراد است درجة سانتي ٢٧در حدود 
ترين و سردترين ماه سال در اين رژيم دمايي در  گرم

بودن  دهندة بري گراد است كه نشان درجة سانتي ٢٦حدود 
  .ترة بزرگ از كشور استآب و هوا در اين گس

اين رژيم دمايي : رژيم دمايي كوهستاني مرتفع
هاي  اي از رژيم دمايي كوهستاني است و ايستگاه زيرشاخه

شده در آن تنها به علت برخورداري از ارتفاع  بندي دسته
هاي  هاي سال دماي كمتري از ايستگاه در تمام ماه ،بيشتر

ه عامل ارتفاع نقش با توجه به اينك. پيراموني خود دارند
كند،  گيري اين رژيم دمايي بازي مي اصلي را در شكل

هاي عضو اين رژيم دمايي در مناطق مختلف  ايستگاه
كشور پراكنده هستند و به همين علت از پيوستگي مكاني 

اين رژيم دمايي ويژة ). ٨شكل (كنند  مشخصي پيروي نمي
ثر ارتفاع هاي مرتفع مناطق كوهستاني است كه در ا ايستگاه

د و -٩با مقايسه شكل . ها پديد آمده است زياد اين ايستگاه
شود كه رژيم دمايي كوهستاني مرتفع در  ه مالحظه مي-٩

هاي بسيار سردتر  مقايسه با رژيم دمايي كوهستاني زمستان
هاي  ميانگين ارتفاع ايستگاه. تري دارد هاي خنك و تابستان

يم دمايي كوهستاني با رژيم دمايي كوهستاني مرتفع و رژ
از اين رو . متر از سطح دريا است ١٣٨٠و  ١٧٨٢به ترتيب 

هاي رژيم كوهستاني مرتفع، دماي  ارتفاع بيشتر ايستگاه
هاي كوهستاني كشور متفاوت  ها را از ديگر ايستگاه آن

هاي سال در اين  ترين ماه ميانگين دماي گرم. ساخته است
رود  گراد فراتر مي تيدرجة سان ٢٥سختي از  رژيم دمايي به

هاي زمستان نيز اغلب كمتر از صفر  و ميانگين دماي ماه
ترين  اختالف بسيار زياد دماي گرم. گراد است درجة سانتي

و سردترين ماه سال در اين رژيم دمايي نيز از باالبودن 
. درجة بري بودن آب و هوا در اين رژيم دمايي نشان دارد

بين دما و ارتفاع جاي تعجب  با توجه به ارتباط بسيار قوي
ندارد اگر مقدار دماي يك ايستگاه در جنوب كشور با 
ايستگاه ديگري در شمال يا غرب كشور همانند باشد و به 
همين علت در يك گروه يا رژيم دمايي يكسان قرار 

به عنوان مثال ارتفاع بسيار زياد ايستگاه بافت در . گيرند
ار دماي اين ايستگاه استان كرمان سبب شده است كه مقد
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اي كاهش يابد كه از نظر  هاي سال به اندازه در تمام ماه
هاي آبعلي، فيروزكوه و  مقدار و تغييرات دما با ايستگاه

  ).٨شكل (ك رژيم دمايي قرار گيرد شهركرد در ي
شكل (رژيم دمايي گرمسيري : رژيم دمايي گرمسيري

دي هاي همدي معرف شكل توزيع دما در ايستگاه) و-٩

منطقة جنوب و جنوب غرب كشور است كه باالترين 
. شود ها گزارش مي دماهاي ثبت شدة كشور اغلب از آن

رژيم دمايي گرمسيري جلگة خوزستان، جنوب استان 
هاي پيراموني دشت كوير و  فارس و كرمان و نيز بخش

هاي با توجه به اينكه ايستگاه. گيرد كوير لوت را در بر مي
  

هاي عضو هر خوشه  اعداد درون پرانتز تعداد ايستگاه. شده در اين پژوهش هاي دمايي شناسايي براي رژيم ١٩٩٠-٢٠١٤ين توزيع ماهانة دما در دورة ميانگ. ٩شكل   
  .ها استخراج شده است دما از آن  دهد كه ميانگين را نشان مي
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پيراموني دشت كوير و كوير لوت در اين رژيم دمايي قرار 
توان اين دو پهنة گستردة كويري را نيز در  اند، مي گرفته

قرارگرفتن دشت لوت در اين . اين رژيم دمايي قرار داد
كه دشت ) ٢٠١١(رژيم با نتايج ميلد ركسلر و همكاران 

اند، هماهنگ  ترين منطقة كرة زمين ناميده لوت را گرم
با توجه به نبود ايستگاه كافي در جنوب فارس، . است

توان  چستان و نيز شمال بوشهر نميكرمان، سيستان و بلو
شكل (مرز مشخصي را براي اين رژيم دمايي تعيين كرد 

شود كه در اين رژيم  و مالحظه مي-٩با توجه به شكل ). ٨
هاي دسامبر و ژانويه  دمايي نيز كمترين دماي ماهانه در ماه

گراد  درجة سانتي ١٠ندرت به كمتر از  دهد، ولي به رخ مي
هاي ژوئيه و اوت با دمايي  رژيم دمايي ماهدر اين . رسد مي

گراد بيشترين دماي ماهانه را در  درجة سانتي ٤٠تا  ٣٥بين 
ترين و  اختالف گرم. هاي دمايي كشور دارد بين رژيم

 ٢٥سردترين ماه سال در رژيم دمايي گرمسيري در حدود 
دهندة بري بودن آب و  گراد است كه نشان درجة سانتي

  . دمايي است هوا در اين منطقة
اين رژيم دمايي معرف شكل : رژيم دمايي دشتي

هاي همديدي منطقة  در ايستگاه )ز-٩شكل (توزيع دما 
اي از شرق و مركز ايران است كه در مقايسه با  گسترده

منطقة كوهستاني غرب و شمال كشور ارتفاع بسيار كمتري 
شود كه  مالحظه مي ز-٩با توجه به شكل ). ٨شكل (دارد 
ين دماي ميانگين روزانه در اين رژيم دمايي نيز در كمتر

دهد، با اين تفاوت كه  هاي دسامبر و ژانويه روي مي ماه
باالترين . شود گراد كمتر نمي درجة سانتي ٥مقدار آن از 

دماي ميانگين روزانه در اين رژيم دمايي نيز با رقمي در 
دهد كه  گراد در ماه ژوئيه رخ مي درجة سانتي ٣٠حدود 

  .تر است در مقايسه با رژيم كوهستاني كشور بسيار گرم
  
 دمايي هاي رژيم همگني    ٢- ٣

هاي عضو  با نمايش دامنة پراكنش دماي ايستگاه ١٠شكل 
ها را نمايش  گروهي خوشه ميزان همانندي درون  هرخوشه،

الف -١٠فشردگي بسيار زياد نمودار جعبة شكل . دهد مي
گروهي بسيار زياد رژيم  ب نشان از همانندي درون-١٠و 

با . ساحلي درياي عمان و رژيم ساحلي خليج فارس دارد
ها كامالً پيداست كه دامنة اختالف  توجه به اين شكل

هاي عضو هريك از اين دو رژيم دمايي در  دماي ايستگاه
هاي سال بسيار اندك است و از تغييرات ماهانة  همة ماه

توان  ج مي-١٠ل با توجه به شك. كند يكساني پيروي مي
شده  بندي هاي دسته گفت كه دامنة اختالف دماي ايستگاه

دمايي ساحلي خزري نيز بسيار اندك است و همة   در رژيم
فشردگي . كنند ها از تغييرات زماني يكساني پيروي مي آن

دهد كه دامنة  د نيز نشان مي-١٠نمودار جعبة شكل 
يي هاي مختلف رژيم دما تغييرات دما در ايستگاه

خوبي از  ها به كوهستاني خيلي زياد نيست و همة ايستگاه
با توجه به اين شكل . كنند ميانگين دماي خوشه پيروي مي

هاي اين رژيم  شود كه دماي همة ايستگاه مالحظه مي
هاي مختلف سال بسيار به هم نزديك  دمايي نيز در ماه

با توجه به گستردگي منطقة زير پوشش رژيم دمايي . است
در حدود (ستاني و نيز اختالف ارتفاع بسيار زياد كوه

تا  ٣٢هاي اين رژيم دمايي كه از  بين ايستگاه) متر ٢٢٦٠
توان گفت كه  متر از سطح دريا در تغيير است، مي ٢٢٩٠

هاي عضو اين رژيم دمايي از همگني بسيار زيادي  ايستگاه
ه مالحظه -١٠با توجه به نمودار شكل . برخوردارند

شده  بندي هاي دسته باوجود پراكندگي ايستگاه شود كه مي
اي از  در رژيم دمايي كوهستاني مرتفع در پهنة گسترده

كشور، دامنة اختالف مقدار دماي ماهانه در همة 
هاي عضو اين خوشه نيز بسيار اندك است كه  ايستگاه

با توجه . نشان از همگني بسيار زياد اين رژيم دمايي دارد
در اين ) متر ١٩٢١برابر با (سيار گسترده به دامنة ارتفاعي ب

متر از سطح دريا در  ٢٩٨٦تا  ١٠٦٥رژيم دمايي كه از 
هاي  تغيير است و نيز پراكنش عضوهاي آن در بخش

گروهي  توان همانندي درون مختلف كوهستاني كشور، مي
اين رژيم دمايي را نيز بسيار زياد ارزيابي كرد كه شكل
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 .دهد هاي عضو هر خوشه را نشان مي شده در اين پژوهش؛ اعداد درون پرانتز تعداد ايستگاه هاي دمايي شناسايي يمنمودار جعبة رژ. ١٠شكل   
  

ه تنها -١٠با توجه به شكل . كند ه نيز آن را تأييد مي-١٠
هاي سال كمي از  ها در برخي از ماه يكي از ايستگاه

رفتن ميانگين خوشه فاصله دارد كه احتماالً ناشي از قرارگ
اين ايستگاه در منطقة مرزي بين رژيم كوهستاني و رژيم 

فشردگي نمودار جعبه در شكل . كوهستاني مرتفع است
هاي رژيم دمايي  گروهي ايستگاه و نيز همانندي درون-١٠

در اين رژيم دمايي نيز . دهد خوبي نشان مي گرمسيري را به
نند و ك خوبي از ميانگين خوشه پيروي مي ها به همة ايستگاه

اين . ها خيلي كوچك است دامنة اختالف دما در بين آن
يك از  دهد كه در هيچ شكل همچنين نشان مي

 ١٠هاي اين رژيم دمايي ميانگين دماي روزانه از  ايستگاه
عليرغم گستردگي بسيار . شود گراد كمتر نمي درجة سانتي

دمايي دشتي در پهنة   زياد منطقة تحت پوشش رژيم
مركز، شرق و جنوب كشور فشردگي نسبي اي از  گسترده

نيز نشان از همگني و همانندي  ز-١٠ها در شكل  جعبه
  .دمايي دارد  گروهي بسيار زياد اين رژيم درون
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 بحث     ٤
شده از  شناسايي هاي دمايي رژيمنشان داد كه ارزيابي نتايج 

گروهي  گروهي و ناهمانندي بين همگني و همانندي درون
ها  پيوستگي فضايي ايستگاه. وردار هستندبسيار زيادي برخ

دهد كه  شده نيز نشان مي هاي دمايي شناسايي در رژيم
خوبي انجام پذيرفته است و كامالً  ها به بندي ايستگاه خوشه

هاي ايران هماهنگي  هاي جغرافيايي و ناهمواري با ويژگي
هاي منطقة  بندي ايستگاه در اين خوشه). ٨شكل (دارد 

واسطة اثر  و شمال كشور كه به كوهستاني غرب
هاي زاگرس و البرز دماي ماهانة كمي طي سال  ناهمواري

هاي بسيار مرتفع  دارند، در يك خوشه و ايستگاه
اين دو رژيم . اند كوهستاني در خوشة ديگري قرار گرفته

هاي  ترين ماه هاي زمستان و خنك دمايي سردترين ماه
ها در  اثر ناهمواريبا كاهش . تابستان را در كشور دارند

اي و پست مركز و شرق ايران، دماي هوا  مناطق كوهپايه
هاي اين منطقه در مقايسه با منطقة  در تمامي ايستگاه

يابد و  كوهستاني البرز و زاگرس افزايش چشمگيري مي
شود كه رژيم دمايي دشتي در مقايسه با رژيم  سبب مي

. ودتر ش طور درخورتوجهي گرم دمايي كوهستاني به
ارتفاع بسيار كم جلگة خوزستان در جنوب غرب ايران به 
همراه عرض جغرافيايي پايين اين منطقه و همچنين 

هاي عراق و عربستان و قرارگرفتن در  همسايگي با بيابان
ها به كشور  مسير بادهاي گرمي كه از سوي اين بيابان

وزد، سبب شده است تا جنوب غرب كشور به همراه  مي
موني كوير لوت و دشت كوير و نيز مناطق مناطق پيرا

هاي فارس و كرمان  اي خليج فارس در استان كرانه پس
بخشي از . ترين منطقة ايران شناسايي شود عنوان گرم به

اي كه در اين پژوهش با رژيم دمايي گرمسيري  منطقه
 ميلد مشخص شده است، به دشت لوت نزديك است كه

ترين منطقة كرة  رمآن را گ )٢٠١١( همكاران و ركسلر
اي هفت  ها با مطالعة تصاوير ماهواره آن. اند زمين ناميده

سال مختلف نشان دادند كه در پنج سال از اين دورة 

ترين منطقة جهان بوده  ساله دشت لوت ايران گرم هفت
با توجه به اينكه در شبكة ايستگاهي مورد استفاده . است

هاي  از بيابان در اين پژوهش، ايستگاه هواشناسي معرفي
ويژه دشت لوت و دشت كوير وجود نداشته  كشور و به

بندي اطالعي از مقدار  است، طبيعي است كه اين منطقه
دماي واقعي اين مناطق به دست نداده است و به همين 

هاي جنوبي استان  علت، جنوب غرب ايران به همراه بخش
فارس و كرمان و نيز مناطق پيراموني كوير لوت و دشت 

اثر . ترين منطقة كشور معرفي شده است كوير، گرم
فارس باعث  هاي درياي عمان و خليج كنندة آب تعديل

هاي رژيم ساحلي درياي عمان و  شده است كه ايستگاه
رژيم ساحلي خليج فارس باوجود قرارگرفتن در عرض 
جغرافيايي پايين، دماي بسيار كمتري در مقايسه با 

. مسيري داشته باشندهاي رژيم دمايي گر ايستگاه
هاي ناحية خزري نيز باوجود داشتن عرض  ايستگاه

هاي منطقة كوهستاني  جغرافيايي باال، در مقايسه با ايستگاه
زاوية بازتر . زاگرس و البرز دماي بسيار بيشتري دارند

نمودار توزيع ماهانة دماي مربوط به رژيم ساحلي درياي 
احلي خزري عمان، رژيم ساحلي خليج فارس و رژيم س

هاي مختلف  دهد كه تفاوت دماي ماه نشان مي) ٨شكل (
هاي  هاي دمايي بسيار كمتر از ديگر رژيم در اين رژيم

ترين و سردترين ماه  اختالف دماي گرم. دمايي ايران است
سال در رژيم ساحلي خليج فارس و درياي عمان در 

درجة  ١٩و در رژيم ساحلي خزري در حدود  ١٥حدود 
دهندة بيشتر بودن درجة بحري  راد است كه نشانگ سانتي
هاي ساحلي خليج فارس و درياي عمان در مقايسه با  رژيم

 .رژيم ساحلي درياي خزر است
هاي  هاي خوشه پيوستگي خوب فضايي ايستگاه

هاي دمايي به دست آمده از  دهد كه رژيم مختلف نشان مي
خوبي  هاي جغرافيايي كشور به ها و ويژگي روند ناهمواري

هاي دمايي اين پژوهش با  رژيم). ٨شكل (كنند  پيروي مي
خواني  نيز هم) ١٣٨٣(هاي دمايي غيور و منتظري  رژيم
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هاي دمايي كوهستاني و دشتي كه  رژيم. تقريباً خوبي دارد
گيرند با نتايج  اي از كشور را در بر مي بخش بسيار گسترده

دارند، ولي هماهنگي تقريباً خوبي ) ١٣٨٣(غيور و منتظري 
در كار ايشان رژيم دمايي بسيار متمايز گرمسيري با رژيم 

هاي ساحلي  ساحلي خليج فارس در يك خوشه و ايستگاه
هاي منطقة كوهستاني زاگرس و البرز  خزري نيز با ايستگاه

 ١٠و  ٩هاي  با توجه به شكل. اند در يك خوشه قرار گرفته
بيشترين هاي دمايي ساحلي خزري و گرمسيري از  رژيم

از اين رو . گروهي برخوردارند استقالل و همانندي درون
هاي  هاي جلگة خوزستان و ايستگاه قراردادن ايستگاه

فارس در يك گروه توسط  ساحلي درياي عمان و خليج
هاي جغرافيايي كشور  با واقعيت) ١٣٨٣(غيور و منتظري 

هاي ناحية  همچنين اعتدال دمايي ايستگاه. خواني ندارد هم
شدت از  ها را به هاي مختلف سال، آن خزري در ماه

هاي منطقة كوهستاني زاگرس و البرز متمايز ساخته  ايستگاه
ها در  از اين رو قراردادن اين دو گروه از ايستگاه. است

نيز دور از ) ١٣٨٣(يك خوشه توسط غيور و منتظري 
نيز ايران را به ) ١٣٨٨(اكبري و مسعوديان . است  واقعيت
اند كه با  بندي كرده يم معتدل، سرد و گرم طبقهسه رژ

ها  آن. خواني دارد هاي دمايي اين پژوهش تقريباً هم رژيم
آمده را به مناطق  دست هاي دمايي به هريك از رژيم

بندي رژيم  اند كه در اين خوشه تر تقسيم كرده كوچك
گرمسيري، رژيم ساحلي خليج فارس، رژيم ساحلي درياي 

دمايي  هاي  حلي خزري نيز به عنوان رژيمعمان و رژيم سا
  . اند مستقل شناسايي شده

  
  گيري نتيجه     ٥

هاي اصلي و  تحليل مؤلفهاجراي در اين پژوهش با 
 ١٥٥هاي دماي ماهانة  بندي وارد بر روي داده خوشه

ايستگاه همديدي پراكنده در سطح كشور تعداد هفت 
ان، رژيم رژيم دمايي با عنوان رژيم ساحلي درياي عم

ساحلي خليج فارس، رژيم ساحلي خزري، رژيم 

كوهستاني، رژيم كوهستاني مرتفع، رژيم گرمسيري و 
هاي  ايستگاه. رژيم دمايي دشتي براي ايران شناسايي شد

فارس در جنوب و  ساحلي درياي عمان و خليج
هاي درياي خزر در شمال كشور، سه  هاي كرانه ايستگاه

را در جنوب و شمال كشور  رژيم دمايي ساحلي متفاوت
ها  اند كه دامنة تغييرات دماي ساالنة آن پديد آورده

هاي داخلي  هاي دمايي بخش بسياركمتر از ديگر رژيم
هاي تقريباً  رژيم دمايي كوهستاني با تابستان. كشور است

هاي سرد، منطقة كوهستاني غرب و شمال  خنك و زمستان
بسيار مرتفع اين  هاي ايستگاه. گيرد كشور را در بر مي

منطقة گستردة جغرافيايي، زيرخوشة ديگري با عنوان رژيم 
اند كه در مقايسه با رژيم  كوهستاني مرتفع پديد آورده

هاي  هاي سردتر و تابستان دمايي كوهستاني داراي زمستان
ارتفاع و پست مركزي و شرقي  مناطق كم. تري است خنك

رند كه در مقايسه با ايران نيز از رژيم دمايي دشتي برخوردا
هاي سال دماي بسيار  رژيم دمايي كوهستاني در همة ماه

منطقة پست جلگة خوزستان در جنوب غرب . بيشتري دارد
هاي جنوبي استان فارس و كرمان و  كشور به همراه بخش

نيز مناطق پيراموني دشت كوير و كوير لوت از رژيم 
دمايي ترين رژيم  دمايي گرمسيري برخوردارند كه گرم

بررسي همگني مناطق دمايي . رود كشور به شمار مي
شده از  هاي دمايي شناسايي آمده نشان داد كه رژيم دست به

گروهي و كمترين همانندي بين  بيشترين همانندي درون
ها، عرض  گروهي برخوردارند و نقش ناهمواري

آبي درياي خزر، درياي عمان و خليج  جغرافيايي و منابع
رژيم . شود خوبي ديده مي ها به گيري آن فارس در شكل

هاي ساحلي خزري و  دمايي گرمسيري به همراه رژيم
هاي دمايي كشور شناخته  ترين رژيم درياي عمان، همگن

هاي دمايي  شدند و همچنين مشخص شد كه رژيم
وسيلة غيور و كوهستاني و دشتي كه پيش از اين به 

نيز  )١٣٨٨(و اكبري و مسعوديان ) ١٣٨٣(منتظري 
شناسايي شده بودند از استقالل و همگني قابل قبولي 
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تواند به مديريت بهتر  نتايج اين پژوهش مي. برخوردارند
 هاي گردشگري در كشور و منابع انرژي، توسعة برنامه

تر تقويم زراعي مناطق مختلف كشور و نيز  تعيين دقيق
هاي مختلف  شناسايي گياهان مناسب براي كاشت در رژيم

نتايج اين پژوهش همچنين . كشور كمك كند دمايي
تواند وزارت نيرو و وزارت نفت را در مديريت هرچه  مي

و تعيين بهاي ) نفت، گاز، برق(تر منابع انرژي  بهينه
. هاي انرژي براي مناطق مختلف كشور ياري كند حامل

تواند مهندسان و  بندي دمايي همچنين مي اين منطقه
ها،  هرچه بهتر ساختمان معماران كشور را در طراحي

هايي دمايي هر منطقه ياري كند و از  متناسب با ويژگي
هاي اضافي در طراحي و ساخت  بسياري از هزينه

 .ها بكاهد ساختمان
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Summary Identification of temperature regimes is very crucial for a better management of energy resources, recreations and 
truisms as well as for adequately determining agricultural calendars in different parts of the country. Few 
attempts have been made to adumbrate the Iranian temperature regimes; thus it is necessary to identify the most 
realistic temperature regimes of Iran using as many available stations across the country as possible. For this 
purposes, 155 Iranian synoptic stations with a relatively regular distribution across the country, mostly having 
full data records for the common period of 1990 to 2014, were used for the identification of the temperature 
regimes. In all stations, the average of the mean monthly temperature  was computed  in the mentioned period 
and  further employed for the analysis. A principal Component Analysis (PCA) was applied to the inter-stations 
correlations matrix (155×12) composed of 155 stations and 12 mean monthly temperature values for each station. 
The computed Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of the sampling adequacy indicated that the matrix with the 
KMO value of 0.87 is useful for a PCA application. The first three leading PCs were considered for further 
analysis based on the scree plot and the sampling errors of the PCs (North et al., 1982). The remaining PCs were 
then rotated using varimax orthogonal criterion. The PC scores of both rotated and un-rotated solutions were 
separately used as inputs for Cluster Analysis (CA) to partition the considered stations into distinctive clusters. 
Moreover, all agglomerative CA methods as well as K-means CA were examined so as to find out the most 
appropriate method for partitioning the data. The cophenetic correlation coefficient was employed to measure 
how well the hierarchical dendrogram of a given CA represents the relationships within the input data. The 
results indicated that all the clustering approaches properly represented the inherent structure of the input data, 
yet the Ward method was selected as the most appropriate method since it resulted in much realistic clusters that 
quite perfectly matched the topographic and geographical features of the country. The correct number of clusters 
was also selected based on the Silhouette index (Rousseeuw, 1987) that measures how well objects lie within 
their cluster, and which ones are merely somewhere in between the clusters. The average silhouette width 
provides an evaluation of clustering validity, and might be used to select an ‘appropriate’ number of clusters. 
Computing the index for a set of predefined cluster numbers (2 to 15 clusters), it was observed that six is the 
most appropriate number for clusters  for a better representation of the inherent structure of the data. As such, all 
155 stations were classified into six clusters applying Ward CA method on the three leading un-rotated PC 
scores.  

The maps of varimax rotated PC scores properly represented areas characterized with seasonal temperature 
variability. The first and second varimax rotated PC sores respectively display the winter and summer 
temperature variability across the country. Applying Ward clustering on un-rotated PC scores resulted in seven 
distinct clusters that appropriately specified the Iranian temperature regimes. It was found that the western and 
northern mountainous areas have a mountainous temperature regime whereas the central-eastern Iran hosting the 
Iranian deserts has a plain temperature regime which is considerably warmer than the earlier one. The third 
temperature regime includes stations scattered across the mountainous region, all of which are characterized with 
a very high elevation, hence having the coldest winters and the coolest summers in the country. The hot 
temperature regime which is the warmest temperature regime in the country belonged to the southwest and 
certain parts of the south. The stations located in the coastal areas of the northern and southern Iran respectively  
have the Caspian coastal, Persian Gulf coastal and Oman Sea coastal temperature regimes, all with the lowest 
annual temperature ranges in the country. Four out of the seven Iranian temperature regimes are continental but 
the  two mountainous temperature regimes are the most continental regimes in the country due to their wider 
temperature ranges. The results conduce to a better management of energy resources, recreations and tourisms as 
well as an optimal determination of agricultural calendars in different parts of the country.  
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