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  17/12/1391تأیید نهایی:           06/08/1391پذیرش مقاله: 

  چکیده
بشـر امـروز   کـه   طوري هی است. بانسان ستیز طیثر بر محؤعوامل م نیتر از مهم یکیوهوا  آب

نگهداري و افـزایش منـابع جنگلـی، نیازمنـد افـزایش       توسعه مراکز شهري و صنعتی، براي
تـرین عوامـل و عناصـر     هاي متفاوت اقلیمـی و شـناخت مهـم    اطالعات خود در زمینه پهنه

هاي جوي  از سیستمثیرپذیري یکسان أت استان کرمانشاه برخالف .ثیرگذار بر هر ناحیه استتأ
ها، سبب  اي که این تفاوت گونه کند. به هاي محلی متفاوتی را نیز تجربه می بزرگ مقیاس اقلیم

شناسایی نواحی  ايگیاهی در مناطق مختلف استان شده است. بر حضور پوشش حضور یا عدم
  تحلیـل هاي آمـاري   از روش آن در گیاهی موجود تطبیق هر ناحیه با پوشش اقلیمی استان و
ایسـتگاه هواشناسـی    شـانزده  اقلیمی از متغیر 34بندي استفاده شد و تعداد عاملی و خوشه
کل پهنـه اسـتان    )، متغیرها درIDW( استفاده از روش میانیابی د. سپس باشاستان انتخاب 

بندي اقلیم  دست آمد. نتایج پهنه هب 62×34 به ابعاد ها اي داده که ماتریس پهنه نددمیانیابی ش
ي نشان داد، هفت عامل ا وي ماتریس پهنهر (وریمکس) ا روش تحلیل عاملی و دوران مهپراشب

کنند. این عوامـل بـه ترتیـب     اقلیم استان توجیه می در را ها اقلیمی بیشترین واریانس داده
غبـار و بـارش    -آفتابی، باد بارش، رطوبت، طوفان، ساعات -اهمیت عبارتنداز: دما، جهت باد

روي ماتریس نمرات عاملی، وجود هفـت ناحیـه   اي رابر. سپس اجراي تحلیل خوشه -رگباري
ها حـاکی ازآن اسـت کـه بیشـترین تطبیـق       د. همچنین یافتهستان تفکیک کراقلیمی رادرا

حاکمیت ضعیف عامل دمایی و غالب  مرطوب با اي نسبتاً نواحی کوهپایه هاي بلوط در رویشگاه
هاي نوسود، روانسر، جوانرود، پـاوه و کرنـد    وده ایستگاهبارش در محد-بودن عامل جهت باد

   د.شو غرب مشاهده می
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 مقدمه

 اقلیم زیرا .باشدمؤثر  اصلی از رویشگاه خارج حتی درختی هايگونه تواند در استقرارمی وهوا آب شرایط و اقلیم
. )41 :1385 خـانلري، ( اسـت  درختان جنگلـی  هايتوده ظهور و زیستی تنوع يکنندهتعیین فاکتور تریناصلی

داراي اهمیت  و استان کشورگسترش دارند ده میلیون هکتار، درسطح شش هاي زاگرس با وسعت حدود جنگل
 بررسـی  میـان  ایـن  در). 12: 1381راتـع،  م هـا و (سـازمان جنگـل  هستند زیادي درحفاظت خاك و تأمین آب 

 و عوامـل  شـناخت  و زاگـرس  هـاي  کـوه  رشـته  يدرگستره بلوط گیاهی پوشش پراکنش بر ثرؤم اقلیمی شرایط
 ،آنهـا  مناسـب  زادآوري جهت در هاییحلراه کشف و هامساحت جنگل کاهش و افزایش در ثرمؤ اقلیمی عناصر
   شود. منجر هاجنگل این ارزش با منابع مفید مدیریت به توانست خواهد

هـاي  ، بین سده1هاهاي باقیمانده از ایونی صورت توصیفی، در نوشته هگیاهی ب ي بین اقلیم و پوششرابطه
وسیله  هشناسی ب اهی و بومخستین کار گسترده روي جغرافیاي گیپنجم و سوم پیش از میالد وجود دارد. ولی ن

میالد) نوشته شد. تئوفراستوس اهمیت اقلیم روي پراکنش گیـاهی را   سال قبل از 285تا  370( 2تئوفراستوس
شـود برخـی درختـان    اقلیم موجب میوي به این نتیجه رسیده بود، از طریق مشاهده و تجربه درك کرده بود. 

توسـط  علمـی  بنـدي  اولـین طبقـه  بعـدها   ).2: 3،1374(وود وارد بارور شوند کرده،ها رشد بعضی مکان تنها در
مـین دلیـل   ه بـه  گیاهان به تحقیق پرداخـت،  رشد در دما ثیرأوي به تشد.  ابداع 1936 سال در 4گایگر کوپن و

هـا  ایـن آسـتانه   ،شـود مـی  آستانه دمـایی مشـخص   پنجبندي با سطح اول طبقه ،کوپن بنديطبقه که در است
 ).173: 1382 مسـعودیان، ( روي انـواع گیاهـان انجـام داده بـود     ،1884 سـال  در که او محصول مطالعاتی بود

انـواع عمـده پوشـش     یـک از  هـر بـا  که  کنددسته عمده تقسیم می 5 وهواي مختلف کره زمین را به آب ،کوپن
 سـال  ) در1892-1963( 5تورنت وایـت ، ایاالت متحده در .)44: 1382 ،گنجی( تنباتی زمین قابل مقایسه اس

ه برحسب الگـوي سـاالنه رطوبـت خـاك معرفـی کـرد       را (سلسله مراتبی) بندي پایگانییک روش طبقه 1948
فریقا را آاقالیم غرب  ،)1987( 6آنیادیکنیز،  آماري چندمتغیره هايتحلیل بندي اقلیمی باپهنه در زمینهاست. 

براي  د.کربندي  پهنه ،1931-1971دوره آماري ایستگاه هواشناسی در 109 اقلیمی و متغیر دههف با استفاده از
. همچنین در پژوهشـی  دکراي استفاده تجزیه خوشه همراه با چرخش و ،عامل روش تجزیه به ازیشان ا این کار
د. بـراي ایـن منظـور او    کـر ده یم اسـتفا لـ هاي چندمتغیره براي تعیـین اق روش از) 1990( 7پوانس وارانمشابه 

واقـع  ، زلنـد یاسـی کو ایستگاه هواشن 113 از را )1930-1960( ساله 30 اقلیمی دوره آماري متغیر 28 هاي داده
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 آشـکار  هـایی را بندي همان منطقه به روش کـوپن تفـاوت   پهنه با نتایجمقایسه نتیجه او  برد. کار هاسترالیا ب در

. ده اسـت کـر متغیره بیان مزایاي روش چند از اقالیم یک منطقه را تعداد کاهش در یا قابلیت افزایش . اوساخت
اسـتفاده   ابعاد متغیرهـا  کاهشایرب روش ) از این1999( 3) و فاول1996( و همکاران 2بانکرز ،)1987( 1اهرندرفر

با کارکردهـاي متفـاوت    S, T, P, R از چهار حالت تحلیل عاملیعمدتاً  هواشناسیو آببندي . در طبقهاند کرده
    شود.استفاده می

 عمـالً  مـا  براي کشور گذشته هاي انجام شده دربنديطبقه هیچکدام از داد کهنشانعلیجانی  ایران نیز در
 متغیـر  49از  اسـتفاده  علیجـانی بـا   حیـدري و . در پژوهشی جدید، )156:1385 ،(علیجانی اندواقع نشده مفید

هـم موسـوم بـه     بـر  سه عامـل متعامـد   ،هاتجزیه به عامل روش کارگیري هو ب ایستگاه هواشناسی 43 از اقلیمی
هـاي مـورد   ، ایسـتگاه یادشـده هـاي  ایشان با توجه به مقادیر عاملاز هم تمیز دادند.  جهت باد را رطوبت، دما و

 نتیجـه گرفتنـد کـه ایـن روش تطبیـق خـوبی بـا        و بندي کردنـد گروه ،اي واردخوشهمطالعه را با روش تجزیه
طـی پژوهشـی    )1994( یفتـاح  ).72: 1387 ،علیجـانی و  (حیدري دهدنشان میایران واحدهاي توپوگرافیک 

 زانیـ م، کیـ اکولوژ سـازش اقلیمـی و   نظـر  از بلوط درختان که دیرس هجینتاین  به رانیا طبلوي هاجنگلوي ر
 ایـ در سـطح  از متـر  2700 حـدود ارتفـاع   تـا  جلگـه سـطح   از جنس نیا شگاهیرو .داردی عیوس اریبسي بردبار

ی کوهسـتان  و بنـد  انیـ م ،یقشـالق ي طبقـه  سه بهرا  ایدر سطح از بلوطي هاشگاهیروارتفاع  وي .دارد گسترش
 ).10: 1390 ،بابـایی ( دارد هـا گونـه ي سـازگار  مطالعـات  دری مناسـب  کـاربرد وي  يبندمیتقس که کرد میتقس

ی جنگلـ ي گونـه  نیتـر گسـترده  و نیتـر  مهم را بلوطی جنگل يگونه اي و ابراهیمی طی پژوهشی مشابه،جزیره
براسـاس   را زاگـرس  بلـوط  مختلـف ي هـا  گونـه  و نـد ا کـرده ی معرفـ  گرا یخشکي هاجنگلي زمره در و زاگرس

: 1382 ،یمـ یابراه وي ا رهیجز( دندکر میتقسی جنوب زاگرس وی شمال زاگرس زیمتما بخش دو به رویشگاه آنها
 را بنـد  انیـ م ارتفاعـات ی شـگاه یرو طیشرا ،زاگرس بلوطي هاجنگل روي ، با پژوهشیمهاجري مروسپس  ).37

 دارد وجـود ی ارتفـاع  طبقـه  نیـ ا در درختـان ی کم تیوضع نیبهتر که است کرده انیب، داده صیتشخ مطلوب
 در بلـوط ی مکـان  پـراکنش ي الگـو  ،نزیهـاپک  شـاخص  از استفاده بانیز  ،)1378( حیدري ).48: 1385 مهاجر،(

  د.کر یمعرفي اکپه شکل به را کرمانشاه استاني زهید سرخهي هاجنگل
)، امیـر  1387( نـژاد  )، سـلیقه و اسـمعیل  1385( گرامی مطلق و شبانکاري مثل امروزه پژوهشگران زیادي

ثر در هـر  وهوایی و بررسی عوامـل اقلیمـی مـؤ    هاي آبي شناسایی پهنه در زمینه ،)1389( نیا احمدي و عباس
به این نتیجـه رسـیدندکه شناسـایی خـرده نـواحی اقلیمـی بـه         هاي نوین آماري استفاده کرده،وشناحیه، از ر

بر ایـن اسـاس هـدف اصـلی در     دهد. هاي متداول سنتی نتایج بهتري می روش هاي نوین آماري نسبت بهروش
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هاي عامل تطبیقهاي آماري و گیري از روشاین مطالعه، شناسایی دقیق نواحی اقلیمی استان کرمانشاه با بهره

    است. بلوط هايرویشگاه موجودیت و رشدثر در هر ناحیه با اقلیمی مؤ

  هامواد و روش
  هامورد مطالعه و داده ي محدوده

ول طـ  60˚57´ا تـ  57˚ 46´مربع و با مختصات جغرافیـایی  لومتریک 259/25حدود  مساحت با کرمانشاه استان
رض شمالی از مدار اسـتوا، در غـرب ایـران واقـع شـده      ع 34˚ 14´تا  30˚35´ شرقی از نصف النهار گرینویچ و

 شـرقی  و غربـی  دامنـه  دوي اسـتان در  گستردگی پهنـه  و توپوگرافی متنوع به توجه با). 1شماره  (شکل است
خصوصـیت   بـا  مناطقی مقابل دربارش  کم گرم و قی با خصوصیت اقلیمیاطمن شاهد ما، زاگرس هاي کوه رشته
دنبال آن تنـوع   هموجب پیدایش انواع خاك و ب هستیم که بالتبع این تنوع محلی اقلیمی بارشسرد و پر یاقلیم

  .پوشش گیاهی شده است
  

  
 هاي هواشناسی مورد استفادهموقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه و ایستگاه. 1شکل 
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سـاالنه  هاي بلوط استان کرمانشاه از میانگین نواحی اقلیمی موجود در رویشگاه براي شناسایی دقیق خرده

 دمـا، میـانگین   حـداکثر  و حـداقل  روزانه، میانگین دماي (میانگین بندي شامل ثر در ناحیهمتغیر اقلیمی مؤ 34
 از بیشـتر  درجه، دماي -4 از تر پایین مطلق، دماي و حداقل دماي خشک، حداکثر دماي دما، میانگین تغییرات

حـداقل و   نسبی، میـانگین  رطوبت شبنم، میانگین ينقطه دماي درجه، میانگین 30 از بیشتر درجه، دماي 21
 بیشـتر  یا مساوي بارش با روزهاي ساالنه، تعداد بارش میانگینمخلوط،  نسبت نسبی، میانگین رطوبت حداکثر

 برفـی، روزهـاي   یخبندان، روزهـاي  آفتابی، روزهاي ساعات باد، تعداد سرعت متر، میانگین میلی 10و  5، 1 از
طوفـانی،   غبـاري، روزهـاي   کیلـومتر، روزهـاي   2 از کمتـر  دیـد  با اکتا، روزهاي 3-6 ابري روزهاي صاف، تعداد

غالـب،   بـاد  ایسـتگاه، جهـت   سـطح  فشـار  آب، بخار فشار بارشی، میانگین روزهاي روزانه، شمار بارش حداکثر
 بـه  آنهـا  در اقلیمـی  پارامترهـاي  بیشتر که استان هواشناسی سینوپتیک ایستگاه 16 اشباع) از کمبود میانگین

هـاي آمـاري   ها از نرمـال داده  همچنین براي انجام تحلیل .دش استفاده بهتر گیرينتیجه برايبود،  رسیده ثبت
 و تـرین طـوالنی  آمـاري  داده سـال  55 بـا  کرمانشاه و قصرشیرین هايایستگاه میان این در استفاده شده است.

گیـري  به علت متفـاوت بـودن مقیـاس انـدازه     .اندداشته را دوره کمترین آماري سال داده 15 با صحنه ایستگاه
   ها استفاده شد.براي تحلیلها ها از نمره استاندارد دادهداده

  روش پژوهش
اي، بـه شناسـایی دقیـق    تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ،هاي آماريبا استفاده از روشدر این پژوهش سعی شد 

و  Surfer ،Spss، ArcGis افزارهـاي منظـور از نـرم   نواحی اقلیمی موجود در استان پرداختـه شـود. بـدین   خرده
Excle .از روش  هـاي اصـلی اقلیمـی   براي شناسایی عامل ،ابتدا طی مراحل مختلف پژوهش استفاده شده است

د. در روش تحلیل عاملی با توجـه بـه میـزان همبسـتگی درونـی متغیرهـاي اقلیمـی        تحلیل عاملی استفاده ش
آیـد کـه در   دست می هي اصلی ب لفهمتغیرهاي جدیدي به نام عامل یا مؤشوند و همبسته، با یکدیگر ترکیب می

، بخش بزرگی از پـراش  ي اول لفهکنند ولی بیشتر همان چند مؤها را تبیین میصد تغییرات دادهمجموع صددر
  ).  104 :1385 (یارنال، دهندتوضیح می ها راداده

دقیـق پارامترهـاي   که بتوانیم تمام نقاط استان را تحـت پوشـش    در فرایند اجراي تحلیل عاملی، ابتدا براي آن
در  اسـت و  GISمیانیـابی در   هـاي متـداول   کـه یکـی از روش   )IDW( روش میانیـابی  دهـیم، از  قـرار اقلیمی 
این روش تطبیق مناسبی نیـز بـا تنـوع توپـوگرافی موجـود در       ؛استفاده شد ،کار رفته هاي مشابه نیز به پژوهش

  .  )2شماره  (شکل استان کرمانشاه دارد
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  فرایند میانیابی، عنصراقلیمی بارش ساالنهي  . نمونه2شکل

ي نقطـه  62 يهنـه پ بـه  ایستگاه هواشناسی استان 16 عنصراقلیمی از 34 در طی فرایند میانیابی، مقادیر
بنـابراین   انتخـاب شـد؛  کیلـومتر   20 گـاه از یکـدیگر   که فاصله هرگره طوري هایستگاهی گسترش یافت، ب نمونه

 داسـتان تبـدیل شـ    در سراسـر پهنـه   62×34میانیابی فاصله معکوس بـه مـاتریس  طی فرایند  16×34ماتریس 
هـا  ي قطعیـت نتـایج تحلیـل   هاي سینوپتیک، درجههاي ایستگاه). در ادامه با استفاده از داده1شماره  (جدول

 و چـرخش عمـودي   R ي ورودي مدل تحلیل عاملی با آرایـه  ي منزله هماتریس همبستگی اخیر ب .دارزیابی شدن
تـري  ها از نظر مکانی پایدار، همگـن و داراي سـاختار سـاده   در چرخش عمودي عامل .شداستفاده (وریمکس) 

  ).3: 1389 همکاران، پور و (حمیدیان ندهست
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  1)62×34( کل استان . ماتریس همبستگی متغیرهاي اولیه در1 جدول

  هاگاهگره
 (نقاط میانیابی)

متوسط 
  دماي ساالنه

متوسط 
 رطوبت نسبی

  روزهاي
 غباري

ساعات   -
بارش   یخبندان  آفتابی

  ساالنه
1 15 76 17 - 3028 59 478 
2 16 52 18 - 2990 56 471 
3 15 56 18 - 3000 64 478 
4 15 62 17 - 2012 66 479 
- - - - - - - - 
60 14 46 16 - 2850 69 482 
61 14 45 16 - 2844 55 490 
62 24 33 22 - 2857 7 226 

  
 مراتبـی  بـه طریـق ساسـله    (Ward) واردبنـدي   ها و تحلیل مکانی آنها، روش خوشـه ازشناسایی عاملپس 

(Hierarchical) گیرند هایی که همانند باشند، در یک خوشه جاي می داده ،برده شد. در این روش آماري کار هب
که مشاهدات یـا   طوري ه). ب4: 1383منتظري،(غیور و  گیرندهاي جداگانه قرار میهاي ناهمانند درخوشهو داده

بنـدي  عبارتی هدف اصـلی خوشـه   هگیرند. بي کمتري دارند جزو یک گروه قرار میاجزایی که از همدیگر فاصله
درنهایت با اسـتفاده  ). 176: 1385 (علیجانی، گروهی استگروهی و افزایش واریانس بینکاهش واریانس درون

متمایز اقلیمی تشـخیص داده   ناحیه هفت )،3شماره  (شکل حل قطع کالسترهابندي و مشکل درخت خوشه از
  شد.

 
 ي استان هاي ایستگاهی در پهنه بندي نقطه نمونه . نمودار خوشه3شکل 

  هاي پژوهش  یافته
عنصر اقلیمـی اسـتان را بـا توجـه بـه       34، نشان داد واریمکس چرخش هاي مبنا وتحلیل عاملی با روش مؤلفه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آورده شده است. خالصه صورت ها، به گاه ها، ماتریس متغیرها بر روي گرهعلت حجم باالي داده به. 1
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درصـد   88 عامـل اقلیمـی حـدود    هفت عامل خالصه کرد. مجموع این هفت توان در درونی آنها میهمبستگی 

گیري اقلـیم اسـتان بـازي     ها نقش اصلی و مهمی را در شکل بنابراین این عامل کنند؛واریانس کل را تبیین می
حاکمیـت هـر    درجـه  شـد تـا  ها رسم هاي تحلیل مکانی عاملهاي اصلی، نقشه کنند. بعد از شناسایی عامل می

وهـوایی بـر    همچنین براي رسیدن به هـدف چگـونگی تـأثیر شـرایط آب     .ي استان مشخص شودعامل در پهنه
جوانرود، روانسـر،   هاي بلوط مانندهاي داراي جنگل وهوایی ایستگاه هاي بلوط، عوامل و شرایط آبرویش جنگل

  شود.   بررسی می آباد غرب و کرمانشاه با دقت بیشتري داالهو، پاوه، اسالم

  بررسی عوامل اقلیمی
عامل اصـلی   هفت وهواي استان تحت تأثیر که آبو چرخش واریماکس، مشخص کرد استفاده از تحلیل عاملی 

) با یک جهش و تغییـر در  4شماره  (شکل ها . عوامل اصلی اقلیم استان با توجه به نمودار ارزش ویژه عاملاست
هاي مهـم و تأثیرگـذار در اقلـیم    د. این عوامل همان عاملشون اقلیمی جدا میفرم عادي نمودار، از سایر عوامل 

 کننده این امر، ماتریسی بـه ابعـاد   عناصر اقلیمی دارند. ماتریس توجیهبر  رزش ویژه رااستان بوده که بیشترین ا
 تورهـا هـا نماینـده فاک  هـا نماینـده عناصـر اقلیمـی و ردیـف       ) کـه در آن سـتون  2شـماره   (جدولاست  34×7

ترتیـب   ها با توجه به تبیین درجه واریانس و تأثیر آنان در اقلیم استان، بهند. این عاملها)ي اقلیمی هست (عامل
  ابر. -غبار، بارش رگباري -بارش، رطوبت، طوفان، ساعات آفتابی، باد -از: دما، جهت باد عبارتند

Scree Plot

Component Number

33312927252321191715131197531
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  عنصر اقلیمی 34ها بر  ویژه عامل. نمودار ارزش 4شکل 

  دما -عامل اول
تـرین عامـل    اصـلی  ي منزله هب ودهد ها را به خود اختصاص میدرصد واریانس کل داده 41 این عامل به تنهایی

آید. متغیرهاي متوسط دماي روزانه، متوسط حداقل و حـداکثردما، متوسـط دمـاي    حساب می به استاناقلیمی 
گراد، دماي کمتـر از   درجه سانتی 30 دماي باالي، گراد درجه سانتی 21 دماي باالي دما،شبنم، دامنه تغییرات 
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 آنجـا ). از 2شـماره   (جدول اند و متوسط دماي خشک، بیشترین بار روي این عامل داشتهگراد  سانتی درجه -4

-عامل صورت مـی  وي هراقلیمی رتر از یک عناصر  ها در نتیجه کسب نمرات مثبت و بزرگکه نامگذاري عامل

گیرد، عامل دمایی خوانده شده است. بیشترین ناحیه تحت حاکمیت این عامـل، منـاطق غربـی اسـتان یعنـی      
). دمـاي سـاالنه ایـن    5شـماره   (شـکل  هاي سومار، قصرشیرین، سرپل ذهاب وگیالنغرب استمحدوده ایستگاه

خشـک گـرم را    خصوصیات منـاطق نیمـه  گراد است که درجه سانتی 16و  17، 3/23، 3/24ترتیب  ها بهایستگاه
هـاي  (محـدوده ایسـتگاه   هاي شرقی اسـتان الشعاع ایستگاه این درحالی است که نواحی تحت ؛سازندنمایان می

  دهند. سنقر و کنگاور) کمترین درجه حاکمیت این عامل را به خود اختصاص می

  بارش -جهت باد -عامل دوم
-تسـلط آن در ایسـتگاه    کند و بیشترین محدودهتبیین میها را اریانس کل دادهدرصداز و 12 عامل دوم حدود

کـه ایسـتگاه    . درحـالی اسـت هاي کوهستانی استان مانند اسالم آباد، نوسود، پاوه، روانسر، جوانرود و کرندغرب 
 ایسـتگاه سـومار   دلیل تقلیل مقادیر انواع بارش با کاهش ارتفـاع  هم به در این عامل، آن -3 سومار با کسب نمره

اي غربـی، دور ازانتظـار   تـر و خـارج بـودن از محـدوده بادهـ      متر)، عرض جغرافیایی پایین 400(ارتفاع کمتر از 
هـاي  نمو مناسـب جنگـل  که میزان موردنیاز بارش سـالیانه بـراي رشـدو    ). با توجه به این6شماره  (شکلنیست 

 متـر  میلـی  700متوسط بارش سـالیانه   ، بامتر میلی 1100 و حداکثري متر میلی450 بلوط بین مقادیر حداقلی
. درختـان بلـوط اسـت   این عامل از عناصرکلیدي و اصلی در رویـش مناسـب پوشـش گیـاهی      ثبت شده است،

 اسـت؛  هالم آبـاد و نوسـود ایـن امـر مهیـا شـد      هاي کرندغرب، پاوه، روانسـر، جـوانرود، اسـ   بنابراین در ایستگاه
  باشیم.ي بلوط میهاي پیوستهترین مناطق رویش جنگلشاهدگسترده آنها، ما محدوده که در طوري هب

    
 بارش) -. تحلیل مکانی عامل دوم(جهت باد6شکل . تحلیل مکانی عامل اول(دما)5شکل 
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  رطوبت -عامل سوم
سومین عامـل مهـم در اقلـیم اسـتان      به خود اختصاص داده،ها را درصد از واریانس داده 9 کمابیشاین عامل 

ند. اراي مقـادیر مثبـت از ایـن عامـل هسـت     هاي سرپل زهـاب، قصرشـیرین و نوسـود د    آید. ایستگاه شمار می هب
ها باالترین درجـه حاکمیـت عامـل    درصد از این عامل، در بین سایر ایستگاه 4/1 ایستگاه نوسود با کسب مقدار

طـول دوره زنـدگی درختـان     ). رطوبت کافی از ارکان اساسی رشـد در 7شماره  (شکل دهدرطوبت را نشان می
شـود و خـود   می جنگلی درختان بیشتر رشد تسهیل دما و تعدیل سبب هوا که رطوبت طوري هب ؛آیدشمار می به

هـاي  ایستگاه نوسود، جنگل ). بنابراین در55: 1390 (بابایی، شودتر منجر میاین امر به پوشش گیاهی مناسب
ها بـا توجـه   وجود آمده است و در سایر ایستگاه بودن عامل رطوبت بهدلیل متناسب  هتري از گونه بلوط بمتراکم

-هاي سرپل زهاب، قصرشیرین، پاوه و جـوانرود) پوشـش کـم   (ایستگاه میزان حاکمیت متوسط عامل رطوبت به

تري نسـبت   هایی با میانگین رطوبت نسبی پایینکه در ایستگاه طوري هب شاهدیم؛هاي بلوط را تر از جنگلتراکم
گز، ون و بادام وحشـی کـه خواسـته     هایی مثل گونه ي بلوط جاي خود را به نیاز رطوبتی درختان بلوط، گونه به

  تري دارند، داده است. رطوبتی کم

  روزهاي طوفانی -عامل چهارم
ها را در اختیار خود دارد. متغیرهاي روزهـاي طوفـانی و جهـت بـاد     درصد واریانس کل داده 7 این عامل حدود

هاي صـحنه،  ي ایستگاه ). محدوده2شماره  (جدول ي مثبت و مستقیمی با این عامل هستنداراي رابطهغالب د
مقابـل ایسـتگاه    غرب داراي بیشترین مقادیر مثبت این عامل است. در هرسین، کنگاور، سنقر،کرندغرب وگیالن

  ). 8ره شما (شکل دهدنشان می کمترین میزان تسلط این عامل را -3سومار با کسب درجه 

    
 چهارم(روزهاي طوفانی) عامل. تحلیل مکانی 8شکل . تحلیل مکانی عامل سوم(رطوبت)7شکل
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هاي مرتفع از درجه حکمرانـی  همین دلیل در ایستگاه عامل طوفانی با ارتفاع داراي رابطه مستقیم بوده، به

  بیشتري برخوردار بوده است.

  ساعات آفتابی -عامل پنجم
ده است. متغیرساعات آفتابی و حداکثر رطوبـت نسـبی،   را کسب کردرصد ازکل واریانس موجود  7/6 این عامل

گراد، حـداقل دمـاي مطلـق و    درجه سانتی -4 بیشترین میزان همبستگی و در مقابل متغیرهاي دماي کمتر از
هـاي روانسـر،   ایستگاه). 2شماره  (جدول دهندروزهاي ابري کمترین میزان همبستگی را با این عامل نشان می

ي باالي این عامل برخوردارند و هاي بلوط هستند، از نمرهجوانرود، سرپل ذهاب و پاوه که داراي پوشش جنگل
اسـت  ختـی جنگلـی   آفتابی با رویش ایـن گونـه در  بهینه مقادیر نرمال ساعات  ي دهنده رابطهاین مسئله نشان

  ).9شماره  (شکل

  غبار -باد -عامل ششم
متغیرهاي متوسط سرعت باد و روزهاي غباري،  درصد بوده، 6ها حدود عامل از مجموع واریانس دادهسهم این 

بیشترین میزان همبستگی و بالعکس، متغیرهاي حداکثر رطوبت نسـبی و متوسـط نسـبت مخلـوط، کمتـرین      
فشارهاي سودانی  که در فصل گرم، کم). ازآنجا2شماره  (جدول دهندمیزان همبستگی را با این عامل نشان می

منشأ وجود غبار  غربی خود شوند، با وزش جنوبی و جنوبهاي خشک عربستان به کشور ایران وارد میاز بیابان
و بیشـترین حاکمیـت    خـورد  چشم می ند، روزهاي غباري بیشتر در نیمه جنوبی استان بههستدر هواي استان 

جنوب استان و ایستگاه کرمانشاه  غرب در غربی، گیالن ي جنوبگوشه هاي سومار واقع دراین عامل در ایستگاه
هـاي روانسـر،   ایسـتگاه  هـاي داراي پوشـش جنگلـی بلـوط ماننـد     که ایسـتگاه  شوند. درحالیو سرارود دیده می

، این عامل داراي درجـه  هاي درختی در تسویه غبار دلیل تأثیر نقش صافی گونه هجوانرود، سرپل ذهاب و پاوه ب
خاطرموقعیت توپوگرافی و قرارگیري در موقعیت مرکـزي اسـتان    هایستگاه اسالم آباد نیز ب تسلط کمتري است.

 ). همچنین در شرایط مطلوب اقلیمـی 10شماره  (شکل تسلط عامل باد و غبار برخوردار است کمترین درجه از
ل رخـدادهاي  شـوند، در ایجـاد تعـاد   که بادهاي غربی منبع اصلی ورود رطوبت زمستانه به استان محسوب مـی 

کننـد. بنـابراین   ثر عمل مـی س سطحی خاك، مؤها و حتی انتقال هوموفیزیولوژیکی درختان مانند ریزش برگ
هواي مرطوبتري دارند، شاهد  غرب که الگوي وزش باد، غربی بوده و هاي کرندغرب وگیالندر محدوده ایستگاه

  هاي جنگلی بلوط هستیم.گسترش رویشگاه
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 غبار)-. تحلیل مکانی عامل ششم (باد10شکل  پنجم (ساعات آفتابی) عامل. تحلیل مکانی 9شکل 

  ابر -بارش رگباري -عامل هفتم
ثر در اقلـیم اسـتان شـناخته    آخرین عامل اقلیمـی مـؤ   ي منزله هدرصد از کل واریانس، ب 6/5این عامل با تبیین 

ترتیب با کسـب   سرپل ذهاب، قصرشیرین و کرمانشاه به ایستگاهشده است. بیشترین درجه حضور این عامل در 
هـاي سـومار، نوسـود، جـوانرود، پـاوه،       ي ایسـتگاه  و بـالعکس محـدوده   شـود دیده می 5/1و 6/1، 2 نمره عاملی

  .  )11شماره  (شکل نداقلیم خود دار کمترین حضور این عامل را در
، دیـد  متـر  میلـی  5و 1 بارش روزانه، بارش بـیش از متوسط دماي شبنم، حداکثر متغیرهاي روزهاي ابري، 

کیلومتر، متوسط فشار بخار آب و متوسط نسبت مخلوط همبستگی مثبتـی را بـا ایـن عامـل نشـان       2 کمتر از
هـاي  مـدت، در ایسـتگاه   خصوصیت بارش شدید رگبـاري کوتـاه   خاطر ه). این عامل ب2شماره  (جدول دهندمی

عاملی مثبت در رشد و نمو  هاي رگباري،زیرا بارش است؛ت پایینی برخوردار هاي بلوط ازحاکمیداراي رویشگاه
هـاي خـاك    هاي رگباري نه تنها فرصت جذب در الیهآید. رواناب حاصله از بارش پوشش جنگلی به حساب نمی

 شـده،  هـا قرارگرفتـه اسـت،   روي ریشهعریانی خاك سطحی که  شوي خاك، سببو را پیدا نکرده بلکه با شست
  د.کن می پیکرگیاهان چوبی را آسیب پذیر
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  عناصر اقلیمی . مقادیر نمرات عاملی بر2دول ج

 7 عامل 6 عامل 5 عامل 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  اقلیمی عناصر

 0 0 -10/0 -39/0 0 0 88/0 متوسط دماي روزانه
 11/0 0 18/0 -15/0 0 0 94/0 متوسط حداقل دما

 0 10/0 -22/0 -20/0 -10/0 30/0 87/0 دما حداکثر متوسط
 0 11/0 27/0 -16/0 0 10/0 91/0 متوسط دماي خشک
 19/0 -17/0 -13/0 55/0 0 -33/0 -49/0 دامنه تغییرات دما

 26/0 -13/0 18/0 23/0 0 0 87/0 متوسط دماي شبنم
 0 48/0 0 0 25/0 -18/0 66/0 حداکثردماي مطلق
 13/0 -19/0 -47/0 -12/0 -22/0 62/0 48/0 حداقل دماي مطلق

 0 -16/0 0 0 -17/0 0 -92/0 یخبندان
 cg 90/0 0 19/0 15/0- 16/0 25/0 0درجه21دماي باالي
 cg 93/0 0 0 0 14/0 0 19/0درجه30دماي باالي
 cg 51/0- 29/0- 54/0- 0 55/0- 0 0درجه -4دماي کمتر

 17/0 -24/0 0 17/0 -26/0 0 -86/0 شمارروزهاي بارشی
 31/0 -23/0 -26/0 12/0 -19/0 76/0 -31/0 بارش ساالنهکل 

 74/0 -17/0 -25/0 14/0 -14/0 31/0 28/0  حداکثربارش روزانه
 mm 87/0- 0 0 28/0 12/0 20/0 17/0 1 بارش بیش از
 mm 72/0- 0 0 37/0 24/0 20/0 24/0  5 بارش بیش از
 mm 13/0- 92/0 14/0- 0 15/0 0 10/0 10بارش بیش از

 2km 0 79/0- 32/0- 11/0- 0 0 32/0از  کمتر دید
 16/0 -36/0 43/0 29/0 34/0 -17/0 -54/0 نسبی حداکثررطوبت
 0 0 21/0 0 91/0 -10/0 0 نسبی حداقل رطوبت
 -26/0 0 0 20/0 77/0 0 -20/0 نسبی متوسط رطوبت

 21/0 -35/0 0 -29/0 63/0 0 44/0 نسبت مخلوط
 25/0 0 0 -29/0 14/0 -17/0 84/0 آب بخار فشار
 -15/0 -13/0 28/0 -26/0 0 44/0 67/0 اشباع کمبود میانگین

 0 0 18/0 -19/0 -17/0 -13/0 82/0 فشارسطح ایستگاه
 -20/0 0 84/0 -11/0 13/0 0 23/0 ساعات آفتابی

 0 15/0 0 -44/0 10/0 77/0 14/0 غالب جهت باد
 0 81/0 0 0 -28/0 0 -10/0 باد سرعت متوسط

 0 64/0 -12/0 0 24/0 -18/0 37/0 روزهاي غباري
 0 0 0 86/0 0 0 -25/0 روزهاي توفانی

 49/0 0 -40/0 22/0 -14/0 -19/0 -44/0 اکتا 3-6آسمان ابري 
 -40/0 0 0 -14/0 13/0 38/0 -76/0  روزهاي برفی
 -28/0 0 0 0 0 28/0 77/0  آسمان صاف
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  و ابر) . تحلیل مکانی عامل هفتم (بارشی11شکل 

  بررسی نواحی اقلیمی
و طبـق شـکل    بندي شدند هاي استان براساس نمرات عاملی گروهبندي وارد، ایستگاهبا استفاده از روش خوشه

هـاي طبیعـی   . سپس براي هر ناحیه با توجه به ویژگیحاصل شد ي اقلیمی متمایز ناحیه 7 بندي درخت خوشه
ي  دست آمده نیـز نقشـه   هپس از شناسایی نواحی اقلیمی ب). 3شماره  (جدولنامگذاري انجام شد  آن،و اقلیمی 

هـا و  ویژگـی ). همچنین در انتها 12شماره  (شکل دترسیم ش ArcGISافزار  نواحی اقلیمی استان در محیط نرم
کاهش مساحت پوشش گیاهی جنگلـی آن   در ارتباط با افزایش یا ناحیه ثیرگذار هربارز اقلیمی و تأ خصوصیات

  بررسی بیشتر قرار داده شد.  مورد
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  . تطبیق نواحی اقلیمی با پوشش جنگلی استان کرمانشاه12شکل 
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  هاي نواحی اقلیمی . ویژگی3جدول 

  پوشش گیاهی  عامل اصلی اقلیمی  ایستگاه نماینده  ناحیه

استپی و مرتعی با پوشش درختچه   غبار -ساعات آفتابی، باد  سنقر  سرد کوهستانی
  ارتفاعاتپراکنده در 

  استپی با پوشش جنگلی اندك  غبار -ابر، طوفان، باد -بارشی  غرب سرپل ذهاب، گیالن  ايگرم کوهپایه
  در ارتفاعات

  استپی و مرتعی با پوشش جنگلی  ابر -بارش، بارشی -جهت باد  آباد اسالم  ايمعتدل کوهپایه
  پیوسته

  اي  مدیترانه
  اي کوهپایه

نوسود، روانسر، جوانرود، 
  استپی و مرتعی با پوشش متراکم  بارش -جهت باد  و کرندغربپاوه 

  جنگلی پیوسته

کرمانشاه، صحنه، هرسین و   اي سرد کوهپایه
  سرارود

 - غبار، بارش رگباري -طوفان، باد
  ابر

  استپی و مرتعی با پوشش درختی
  پراکنده در ارتفاعات

پوشش درختچه استپی و مرتعی با   رطوبت، طوفانی  کنگاور  کوهستانی سرد نیمه
  پراکنده در ارتفاعات

  استپی و فاقددرخت و درختچه  رطوبت، دما  قصرشیرین، سومار  گرم دشتی

  ناحیه سردکوهستانی الف)
جنـوب  کشـیدگی   کوچـک در  نسـبت  بـه  اي شرقی و محدوده ي ایستگاه سنقر در شمال این ناحیه در برگیرنده

هـا در  باشد. جهت رشته کـوه متر از سطح دریا می 1700 . ارتفاع متوسط ایستگاه کوهستانی سنقراستان است
شـرقی و در بعضـی منـاطق     جنوب -غربی هاي زاگرس، شمال این قسمت استان به پیروي از فرم کلی رشته کوه

. دو قلـه امرولـه و   ثر اسـت جنوبی بـوده کـه در پـراکنش و تـراکم پوشـش گیـاهی مـؤ        -داراي بازوهاي شمالی
ه و تیپ گیاهی آن استپی با پوشش درختچـ  متر در این ناحیه حضور داشته، 3000ازداالخانی با ارتفاع بیشتر 

ـ      -. عوامل ساعات آفتابی، باددرخت پراکنده در ارتفاعات است شـمار   هغبار ویژگی اصـلی اقلیمـی ایـن ناحیـه ب
منفصـل جنگـل   هاي جمله توده داشته که از صورت منفصل حضور ههاي بلوط در این ناحیه بآیند. رویشگاه می

 د. مجموع بارندگی ساالنه ایسـتگاه سـنقر  ي بلوط بلوطستان سنقر اشاره کرتوان به تودهبلوط در این ناحیه می
ده است. این ناحیـه بـا متوسـط دمـاي     ثبت شروز در سال  70 و شمار روزهاي بارشی آن حدود متر میلی 413

ي سـرماي نسـبی ایـن     دهنده االنه بوده که نشانروز یخبندان س 109گراد داراي سانتیدرجه 13ساالنه حدود 
هاي بلوط بیشتر در قسمت جنوبی ناحیه حضور داشـته کـه حـاکی از مطابقـت     ناحیه در استان است. رویشگاه

  .فوق است  تر این قسمت از ناحیه وهواي کوهستانی و شرایط اقلیمی متعادل آب
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  ايناحیه گرم کوهپایه ب)

متـر از سـطح دریـا، نماینـده ایـن ناحیـه        800و 545ترتیب با ارتفاع  غرب به وگیالنهاي سرپل ذهاب ایستگاه
ترتیب بیشترین حضور را در این ناحیه دارنـد. حـداکثر    غبار، به -ابر، طوفان، باد -ند. عوامل بارش رگباريهست

بیشـترین میـزان را    نبه سایر نواحی اسـتا  متر بوده که نسبت میلی 125یزان م ساعته در این ناحیه به  24 بارش
 هـاي سـرپل ذهـاب و   ترتیـب در ایسـتگاه   بـه  نسـبی ناحیـه نیـز    به خود اختصاص داده است. متوسـط رطوبـت  

روز بـوده،   17 درصد به ثبت رسیده است. متوسط روزهـاي غبـاري سـاالنه حـدود     45و  46غرب حدود  ن گیال
غـرب بـه ثبـت رسـیده      روز درگـیالن  23 ذهاب و هاي سرپلروز در ایستگاه 7 چنین روزهاي طوفانی حدودهم

نیـاز و همچنـین   خاطر تـأمین بیشـتر رطوبـت مورد    ههاي شمالی و غربی ب است. در مناطق مرتفع ناحیه، شیب
این ناحیـه   طورکلی درختان بلوط هولی ب ؛اند دهاي را براي رشد جنگل فراهم کر سردي نسبی هوا، شرایط بهینه

  ،صـورت رویشـگاه پیوسـته و متـراکم حضـور نداشـته       هغبـار، بـ   -طوفانی و بادخاطر اثر منفی عوامل اقلیمی  هب
  اند.  ها روییدهها یا در صورت وجود ارتفاعات، در پایکوه صورتی پراکنده در دره هب

  ايناحیه معتدل کوهپایه پ)
-امـل جهـت بـاد   . عاسـت  متر از سطح دریا 1350 آباد غرب، با متوسط ارتفاع ایستگاه نماینده این ناحیه اسالم

توجهی را در این ناحیه  قابل نسبت بهکند، تسلط هاي بلوط فراهم میبارش که شرایط مناسبی را براي رویشگاه
درجـه   14 اهمیت دوم قرار دارد. متوسط دماي ساالنه ناحیه حدود ابر در -عامل بارش رگباري دهد و نشان می

نسـبی   ده اسـت. میـانگین رطوبـت   ثبت شمتر  میلی 490 چنین متوسط بارش ساالنه آن حدودهمگراد و  سانتی
ي ایسـتگاه   درجه یا همان جهت غربی است. حداکثر بارش روزانه 270 درصد و جهت باد غالب 50حدود ناحیه
گوشـه   دهـد. هاي رگبـاري را در ایـن ناحیـه نشـان مـی     ي بارش متر بوده که استعداد بالقوه میلی 97 آباد اسالم

غربـی وارد محـدوده ایـن ناحیـه شـده اسـت ولـی         از سـمت شـمال   اسـتان بلوط  یوستهپهاي جنوبی رویشگاه
ها در تمامی سطح ناحیـه فـراهم   رشد جنگل باعث شده که استعداد ارتفاعات دراین ناحیه  حضور یکپارچه عدم

  رود.شمار می ههاي بلوط در سطح استان برویشی جنگل دومین ناحیه  ،هرحال این ناحیه نشود ولی به

  اي اي کوهپایه ناحیه مدیترانه ت)
غرب در ایـن ناحیـه حضـور دارنـد. ایـن ناحیـه از گوشـه        د، روانسـر، جـوانرود، پـاوه و کرنـد    هاي نوسو ایستگاه

شـود و  جنـوبی کشـیده مـی    -تا جنوب استان با جهت شمالی ان و از ایستگاه نوسود آغاز شدهغربی است شمال
انـد. عامـل    دههاي بلوط کمک شـایانی کـر  ت به رویش بیشتر جنگلمتر نیز با همین جه 1600ارتفاعات باالي

هـاي بلـوط را در    که باعث شده بیشترین رویشـگاه  بارش بیشترین تسلط خود را در این ناحیه دارد -جهت باد
هاي جنگلـی  ترین عوامل تراکم و حضور پوشش این ناحیه شاهد باشیم. شرایط بارشی و دمایی مناسب از اصلی
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غربـی   هاي جنـوب  دامنه هم در هاي ناحیه، آن کوهپایه در ارتفاعات و رود. درختان بلوط عمدتاً مار میش ناحیه به

شـمالی ایـن ناحیـه و محـدوده      نیمـه  جنگلـی، در  هـاي پیوسـته  شـترین تـراکم رویشـگاه   شوند. بی مشاهده می
متـر در   میلـی  460ي ناحیـه از  سـاالنه گرفته است. دامنه بارش  هاي پاوه، روانسر، جوانرود و نوسود قرار ایستگاه

متر در ایستگاه کرندغرب متغیر بوده است که وضـعیت مناسـب شـرایط بارشـی را      میلی 800ایستگاه روانسر تا
  د.کن هاي بلوط را نمایان می براي جنگل

  اي ناحیه سردکوهپایه ث)
. عوامـل طوفـان،   و سـرارود اسـت  رمانشاه، صحنه، هرسین هاي کایستگاه هاي نماینده این ناحیه شامل ایستگاه

ابر، از تسلط بیشتري در این ناحیـه برخوردارنـد. میـانگین روزهـاي بارشـی ناحیـه        -غبار و بارش رگباري -باد
ساعته در ایسـتگاه کرمانشـاه    24 . بیشترین بارشاست متر میلی 450 روز با متوسط بارندگی ساالنه 70 حدود
گـراد بـوده کـه    درجه سـانتی  15به ثبت رسیده است. میانگین دماي ساالنه در این ناحیه  متر میلی108 حدود

ـ  بلـوط اسـت؛   هاي پیوسته رود. این ناحیه فاقد پوشش جنگل شمار می هخنک بودن آن ب دلیلی بر کـه   طـوري  هب
ي منفصـل بلـوط    تـوده  داي مانن هاي کوهپایهقسمت افتاده درهاي جداصورت توده رویش بلوط در این ناحیه به

هاي منفصل بلوط بلـووار، کـاوس، دوواب، باخـان در شهرسـتان صـحنه       سراب بادیه در محدوده هرسین و توده
هـاي  و این درحالی است که ایسـتگاه  استسال  در روز 82وسط روزهاي یخبندان این ناحیه شود. مت دیده می

بـه   نسـبت  بیشتر و همچنـین ارتفـاع کمتـر   تعدیلی پوشش گیاهی  خاطر اثر ه(صحنه و هرسین) ب شرقی ناحیه
انـد.   سـرارود) از روزهـاي یخبنـدان کمتـري برخـوردار بـوده       (کرمانشـاه و  تـر غـرب ناحیـه    هاي مرتفعایستگاه

  .استپوشش گیاهی متراکم، یکی از دالیل اصلی در یورش و ماندگاري گرد و غبار به این ناحیه  عدم

  ناحیه سرد نیمه کوهستانی ج)
 . متوسـط ارتفـاعی ایـن ناحیـه بـاالتر از     قسمت استان، نماینده این ناحیه اسـت ترین  اور در شرقیایستگاه کنگ

تـرین دمـاي   عبارتی پـایین  هگراد شده است. ب درجه سانتی -30 متر بوده که باعث نزول درجه حرارت تا 1600
 8/12ي دمـاي سـاالنه   مطلق استان در این ناحیه به ثبت رسیده است. همچنین ایستگاه کنگـاور بـا میـانگین   

دهد. میانگین بارش سـاالنه در  به سایر نواحی استان، سرماي نسبی زیادي را نشان می گراد، نسبت درجه سانتی
 هـاي جنگلـی بلـوط   یاز بـراي رویشـگاه  ناست که حداقل میزان بارش مورد متر میلی 400 ایستگاه کنگاورحدود

کـه   طوري هاین ناحیه از بیشترین درجه حاکمیت برخوردارند برود. عامل رطوبت و عامل طوفانی در  شمار می هب
درصـد در ایسـتگاه کنگـاور     76 درصـد و  51 ترتیب به نسبی این ناحیه نسبی و حداکثر رطوبت متوسط رطوبت

دهـد. همچنـین روزهـاي    هاي اسـتان نشـان مـی   گیري شده که بیشترین مقدار را در میان سایر ایستگاهاندازه
مقـدار بـاالیی را    بـه سـایر نـواحی اسـتان     سال بوده که باز هم نسبت در روز 18 حدود کنگاورطوفانی ایستگاه 
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 دلیل وجود ارتفاعات باالتر از شرایط ارتفـاعی بهینـه بـراي رشـد جنگلـی بلـوط       هدهد. در این ناحیه بنشان می

هـایی  تنهـا تـوده   ،ودههـاي بلـوط بـ   رویشگاهوجود سرماي زیاد و یخبندان، فاقدنتیجه متر) و در 1800تا 800(
  .شودهاي آن دیده میدرخت بلوط) در بعضی کوهپایه 30 منفرد از درختان(اغلب کمتر از تعداد

  ناحیه گرم دشتی د)
غربـی اسـتان هسـتند. در     هاي نماینده این ناحیه، قصرشیرین در مرز غربی و ایستگاه سومار در جنوب ایستگاه

هاي بلوط خبري غبار از رویشگاه -ابر و باد -عوامل دمایی، بارش رگباريخاطر اثر منفی حاکمیت  هاین ناحیه ب
. این ناحیه بـا  استبیابانی درآن حکمفرما  گیاهی مناطق خشک و نیمه زارها و شرایط پوشش بیشتر بوته نبوده،

در  گـراد  درجـه سـانتی   29 گراد و میانگین حداکثر دمـاي حـدود   درجه سانتی 24 میانگین دماي ساالنه حدود
هـاي  دهـد. متوسـط بارنـدگی سـاالنه ایسـتگاه      بیشترین میزان گرماي هوا را نشان می یان سایر نواحی استانم

شـمالی    که نشان از پراکندگی نامتوازن بارش در نیمه است متر میلی 217و  416ترتیب  قصرشیرین و سومار به
رش کم و ساعات آفتابی فـراوان،  ه به مقدار با(ایستگاه سومار) با توج جنوب ناحیه و جنوبی این ناحیه دارد. در

(ایسـتگاه قصرشـیرین) نمایـان     به ایستگاه شمالی ناحیه بیابانی را نسبت واقع خصوصیات اقلیمی گرم و نیمهدر
 درصـد  33 درصد و در ایستگاه سومار حـدود  57 شیرین حدودنسبی در ایستگاه قصر د. میانگین رطوبتکن می

هـاي   . بخـش استي شمالی این ناحیه  هاي مرطوب غربی از محدودهنتایج عبور سیستمگیري شده که از اندازه
  دهد.شرایط مساعدتري را براي رشد پوشش گیاهی بلوط نشان می شمالی این ناحیه

  گیري نتیجهبحث و 
هاي بزرگ مقیـاس  خاکی از حرکت هاي کرهتمامی مکان ي استان کرمانشاه همانند گستردهچند که تمامی هر

اي یکنواخت، آب وهواي آن را تحت حاکمیت خویش دارند،  گونه ههاي جوي بشود و سیستممی اي متأثرسیاره
نتیجـه  داخل استان، سبب تأثیرگذاري غیریکسان عناصر جـوي و در  هاي توپوگرافی متنوع محلی در اما ویژگی

حضـور پوشـش    سبب حضـور یـا عـدم   اي که این تنوع اقلیمی  گونه هدر استان شده است. ب تنوع اقلیمی موجود
بنـدي  هـاي ناحیـه  بـه روش  نسـبت  هاي نوین آماريکارگیري روش هجنگلی در مناطق مختلف آن شده است. ب

هـا را در  دهند، برتري کامـل ایـن روش  یک یا دو قلمروي اقلیمی قرار می استان را در ي سنتی که سراسر پهنه
نـواحی اقلیمـی   اي شناسـایی دقیـق   رایـن پـژوهش بـ    هند دردوهوایی نشان می هاي خردتر آبشناسایی پهنه

اي  خوشـه  عاملی و تحلیل از روش تحلیل در استان و تعیین عوامل اقلیمی مؤثر در رویش جنگلی بلوطموجود 
ایستگاه هواشناسـی اسـتان، هفـت عامـل کـه       16متغیر اقلیمی از  34 روي استفاده شد. با انجام تحلیل عاملی

د. تسلط آنان بر سطح استان تهیه شـ هاي  و نقشه اقلیم استان داشتند، شناسایی تبیین دربیشترین عملکرد را 
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 کنـد کـه برحسـب درجـه     درصد از واریانس کل اقلیم اسـتان را تبیـین مـی    88 مجموع این هفت عامل حدود

آفتـابی،  بارش، عامل رطوبت، عامـل طوفـان، عامـل سـاعات      -عامل دما، عامل جهت باد اهمیت آنها عبارتند از
  ابر.  -غبار و عامل بارش رگباري -عامل باد

منـاطق   کـه  طـوري  هبـ  ؛کندگیرتر در اقلیم استان خودنمایی می اي چشم گونه هدر این میان، عامل دمایی ب
هاي بلـوط  گرماي زیاد، مانعی قوي در پیدایش پهنه ي باالي حاکمیت این عامل و ارتفاع غربی استان با رتبه کم

هـاي  جنگـل  دن شرایط مناسب بارشی، روند حضـور ا کربارش با مهی -ي بعدي، عامل جهت باد ه. در مرتباست
تـرین  اي که در مناطق با میزان زیاد حاکمیت ایـن عامـل، متـراکم    گونه همتراکم بلوط را بهبود بخشیده است، ب

 با تبیـین بـیش از   قلیمیوامل ااند. مجموع این دو عامل مهم در بین سایر ع هاي بلوط استان نمایان شدهجنگل
روند. پس از تعیین و بررسی عوامـل   شمار می هثر در استان بترین عوامل اقلیمی مؤ درصد واریانس کل، مهم 50

و بـا توجـه بـه نمـودار درختـی       بندي وارد، روي ماتریس نمـرات عـاملی  اجراي فرایند خوشه اقلیمی استان، با
خصوصیات هر ناحیه جداگانه بررسـی گردیـد.    و شخیص داده شدي اقلیمی متمایز تحاصله از آن، هفت ناحیه

هاي هاي بلوط استان، تراکم رویشگاهي تطبیق و همپوشانی نواحی اقلیمی با محدوده پراکنش جنگل در نتیجه
اي نمایـان   در ناحیه معتدل کوهپایه تر تراکم اي کم گونه اي و سپس به اي کوهپایه ناحیه مدیترانه بلوط بیشتر در

تـرین ناحیـه حضـور جنگـل بلـوط       مناسـب  بهتـرین و  ي منزلـه  هاي، ب اي کوهپایه شدند که البته ناحیه مدیترانه
اي، تعـدیل دمـا، بـارش کـافی، وزش      هاي ارتفاعی کوهپایه خاطر وجود ویژگی هناحیه فوق ب شناخته شد. در دو

ط مطلـوب اقلیمـی منطبـق بـا     و غبـار و گرمـاي زیـاد، شـرای     وجـودگرد  نین عدمچبادهاي غربی مرطوب و هم
 -که در این نواحی شاهد حاکمیت قـوي عامـل جهـت بـاد     طوري ههاي جنگلی بلوط مهیا شده است. برویشگاه

غبار  -این درحالی است که عوامل دمایی، باد. بارش و حاکمیت متوسط عوامل رطوبت و ساعات آفتابی هستیم
  خوردار هستند. و طوفانی ازکمترین درجه تسلط در این دو ناحیه بر
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