
 5931 تابستان ،51 شمارة محيط، پايداري و جغرافيا

 93-28 صص.

 همتغیّر چند آماری هایروش از استفاده با کرمان استان یهوایوآب پایدار نواحی تعیین

 یزد دانشگاه ،شناسیاقلیم استاد - *امیدوار کمال

 یزد دانشگاه ،شناسیاقلیم ارشد کارشناسی - فرد ینیالدشمس مرضیه
 

 2/6/4991 پذيرش:  9/2/4991 وصول:

  چکيده
 سرزمين آمايش و ريزيبرنامه امر در تواندمی منطقه هر یوهوايآب پايدار هايويژگی شناخت

 هر پايدار توسعة به دستيابی جهت یوهوايآب پايدار نواحی دقيق تعيين کند. ايفا یمهمّ نقش

 آمااري هايروش ی،وهوايآب پايدار نواحی تعيين نوين هايروش از يکی است. ضروري منطقه

 باه توجّاه باا اسات. GIS از اساتفاده باا ياخوشه تحليل و عاملی تحليل مانند همتغيّر چند

 براي ،پژوهش اين در دارد. وجود استان اين در زيادي یوهوايآب تنوّع کرمان، استان پهناوري

 تحليل و عاملی تحليل آماري هايروش از ،منطقه اين یوهوايآب پايدار نواحی دقيق شناسايی

 متغيّر 99 منظور بدين است. شده استفاده جغرافيايی اتاطّالع سيستم از استفاده با ياخوشه

 (8332-5393) سااهه 93 يآماار دورة يا  در اساتان هواشناسای يستگاها 58 از یوهوايآب

 نتخاابی،ا يهاامتغيّر مکاانی تغييارات و هاستگاهيا يهافاصله با متناسب است. شده انتخاب

 روش از اساتفاده باا شاد. گساترانده کرمان استان روي بر کيلومتر 51*51 ابعاد به ياشبکه

 روش از هااداده مااتري  ابعااد کااهش منظور به گرديد. برآورد متغيّر 99 مقادير کريجينگ

 رْدوا طريق به پايگانی ياخوشه تحليل روش از و عمودي() ماک يوار چرخش با عاملی تحليل

 ترسايم GIS از اساتفاده باا مرباو  يهانقشه و شد استفاده یوهوايآب نواحی نيتعي جهت

 سااختة کرمان استان وهوايآب پايدار نواحی که دهدیم نشان پژوهش ناي يهاافتهي گرديد.

 هياهاوّ هايمتغيّر واريان  درصد 99/33 که است باد و رطوبت بارش، دما، ترتيب به عامل چهار

 گرماا، ،استان اين جنوبی مناطق یوهوايآب پايدار نواحی ويژگی بارزترين .دهدیم تشکيل را

 باا است. باد بيابانی نواحی در و رطوبت کهنوج و جيرفت ینواح در بارش، کوهستانی نواحی در

 وجود عاملی، امتيازات اساس بر و شد انجام عامل چهار روي بر که ياخوشه تحليل از استفاده

 .شودیم مشخّص استان اين در یوهوايآب پايدار ناحية شش

 .کرمان استان ،ياخوشه ليتحل عاملی، ليتحل ی،وهوايآب پايدار نواحی :يديکل واژگان
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 مهمقدّ
  ههاپدیهده پراکنهدگی نظهر از را فضها کنهد.مهی مطالعهه را هاپدیده پراکنش چگونگی و پراکندگی جغرافیا علم
 بها و متجهانس داخلی نظر از که زمین روی فضای از ییهاقسمت مود.ن بندیتقسیم مختلف نواحی به توانمی

 انسهان زنهدگی در کهه زمین روی هایپدیده تمام دانست. ناحیه یک توانمی را دارند تمایز خود اطراف نواحی
 در ههاپدیهده ایهن ترینمهؤثّر و نیترمهم از یکی وهواآب گیرد.می قرار تحقیق و مطالعه قلمرو در هستند مؤثّر
 افهزایش نیازمنهد ،یغهاای منهاب  افزایش و صنعتی و شهری مراکز توسعة جهت ،امروز بشر است. انسان زندگی
  نهواحی، ههایوههواآبخهرده از اطّهال  فقهدان اسهت. یوههوایآب متفهاوت ههایپهنهه زمینة در خود اطّالعات
 آمهایش و محیطهی ریهزیبرنامه هیچ .سازدمی مواجه شکست با را انسان کشاورزی و اقتصادی هایریزیبرنامه
 .(4932 )مسعودیان، باشد استوار یوهوایآب ةبالقوّ کاناتام بر تکیه بدون تواندنمی سرزمین

 و خشهک بادههای مسهیر در شدن واق  دریا، از نزدیکی و دوری بلندی، و پستی وض  جغرافیایی، موقعیّت
  دخالهت منطقهه ههر یوههوایآب یههاپیت آمهدن ودوج به در عوامل این ترکیب و خاک جنس ،وهواآب سرد،
 زمینة در را وی اطّالعات هدامن صنعتی، و شهری مراکز توسعة و غاایی مناب  افزایش ،بشر جستجوی کنند.می
 ایهن از مهؤثّر ةاسهتفاد جههت یوههوایآب پایهدار نهواحی بنهدیپهنه آن دنبال به و داده افزایش مختلف اقالیم
 .(4936 محمدی، و سیدان) است هیافت ضرورت اتاطّالع

 ارتفاعی، شدید اختالف است. شده واق  ایران مرکزی فالت داخل در ایبسته حوزة صورت به نکرما استان
 ایهن در یوههوایآب تنهوّ  باعث ،جهان کویرهای نیترخشک از یکی مجاورت در شدن واق  و جغرافیایی عرض
 آذربایجهان آتشفشهانی یخهوردگنیچ از ایهران مرکهزی هایکوه دنبالة ،استان این ارتفاعات است. شده استان
 دشهت نقطه، گودترین و متر 1161 ارتفا  اب هزار کوه استان نقطة نیترمرتف  دارد. ادامه بلوچستان تا و شرو 
 زرنهد، دشهت ماننهد یزیحاصهلخ ههایدشهت وجهود .اسهت دریها سطح از متر 212 از کمتر یارتفاع با شهداد

بافهت کهه عمهدتاه بهه صهوغان و ارزوئیه ،سیرجان آبادخاتون جازموریان، رودبار و بم نرماشیر د،شهدا رفسنجان،
 مههمّ ههایقطهب از یکهی بهه را اسهتان ایهن اندگردیده محصور ختهیردرهم ایِصخره و سخت ارتفاعاتوسیلة 
 اشهاره بهاتمرکّ و مهاخر پسهته، بهه توانمی محصوالت نای نیترمهم از که است نموده تبدیل کشور کشاورزی
 کرد.
، مههم مهدارهای از استفاده با که گرفت صورت هایونانیتوسّط  یوهوایآب نواحی تعیینینة زم در کار لیناوّ
 قطبهی و معتدلهه اسهتوائی، یوههوایآبو مدار قطبی، کرة زمین را به سه منطقهة  رطانالسّرأس استوا، قبیل از

  .(4936 محمدی، و )سیدان نمودند تقسیم
 کهوپن ریهویالدیم کهرد. ترسیم را جهانگین دمای ساالنة میانت نقشة لمبوه فون الکساندر 4343 سال در
 هایروش جای یکمّ هایروش پس این از کرد. ترسیم را جهان هاینقشه 4331 سال در و اصالح را نقشه این
 را ههاآسهتانه و معیهار آنهها در کهه دادنهد یکمّ پویای هایروش به را خود جای و گرفتند را بندیطبقه تیسنّ

 یها شهد،می بندیطبقه آوردن پدید همدیدِ هایسامانه برحسب وهواآب اساساه یا کرد،می تعیین مسئله شرایط
 .(4932 )مسعودیان، بود. همتغیّر چند هایتحلیل ،یوهوایآب نواحی شناسایی
 ههایایسهتگاه ههایداده از اسهتفاده بها یوههوایآب نظهر از همگهون پایهدار منهاطق تعیین منظور به الجال

 را همگهونمنطقة  42، روش دو با وی نهایتاه که کرد ارائه را بندیطبقه مدل دو آمریکا غرب مناطق هواشناسی
 (262: 4934 ،4جالال) نمود مشخّص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- jallala 



 05 متغيّره چند آماري هايروش از استفاده با کرمان استان وهوايیبآ پايدار نواحی تعيين
 

 ادنهدد انجهام اییکلیمهآگرو ههایداده اساس بر را انگلستان یوهوایآب نواحی بندیناحیه، نیز پری و وایت

 ایسهتگاه 429 و یوهوایآب متغیّر 43 از استفاده با را آفریقا غرب اقالیم کادینیآ .(234: 9493 ،4پری و وایت)

 بنهدیپهنه به شوالن و گتانووی .(4933 ،2آنیادیک) نمود بندیپهنه (4934-4999) آماری دورة در هواشناسی

 بهه کهه انهدپرداختهه ایخوشه تحلیل و مبنا هایهمؤلّف شرو از استفاده با کانادا و آمریکا کشاورزی یوهوایآب

 تحقیقهی در همکهاران و گانه  (4992 ،9شهولمند و دیاگاتانولهد) دارد انطباق منطقه طبیعی یقلمرو اب خوبی

 قهرار بررسهی مورد آمریکا شمال در راکی هایکوه در را رشد فصل بارندگی هایداده در ایخوشه آنالیز کاربرد

 یجهوّ فراینهدهای بها آمده دست به بارشی هایپهنه که شد مشخّص سینوپتیکی هایبررسی از سپ که دادند

 دوران ی،عامل تحلیل هایروش از استفاده با سالیوابا (4991 ،1ریچمن و گان ) دارند سازگاری منطقه بر حاکم

 و کهارتر .(4991 ،1باسهالیوا) مهودن بنهدیپهنهه بارشهی ناحیهة 41 به را اوگانادا کشور ،مبنا هایهمؤلّف و واریماکس

 در کهه اندپرداخته پورتوریکو بارش بینیپیش به متعامد دوران یهاروش و عاملی تحلیل از استفاده با همکاران

 توزیه  الگوی تغییرپایری بررسی به راموس .(4993 ،6کارتر) اندکره تفکیک هم از را ناحیه 6 و عامل 6 نهایت

 و خشهک بهار شامل که ییالگوها که داد نشان نتیجه و پرداخت بندیخوشه روش با نهمدیترا منطقة در بارش

 نشهده مالحظهه شخصی روند ساالنه بارش در که حالی در یافته افزایش آماری دورة طول در است بارانی پاییز

 .(2224 ،3راموس) است

 تحهت را روشهی ،خهاک و سهرما رطوبهت، شاخص سه از استفاده با گریگوری، روش در تغییراتی با ریمیک

 11 از اسهتفاده بها زادهیحجته .(4966 کریمهی،) نمهود ارائه ایران مرکزی منطقة یبرا پیشنهادی روش عنوان

 بهر را ایران یوهواآب فیثاغورث فرمول مبنای بر مختصاتی محورهای تحلیل یریکارگبه با هواشناسی ایستگاه

 بها جههانبخش و یترابه .(12: 4934 زاده،حجتهی) نمهود یبنهدطبقهه ناحیه 42 به یوهوایآب متغیّر 3 اساس

 تجزیهه عهاملی تحلیلهی روش از اسهتفاده بها و سهننوپتیک هواشناسهی ایستگاه 14 ماهانه هایداده از استفاده

 همؤلّف نیترمهم که دهدمی نشان نتایج پرداختند. ایران یوهوایآب پایدار نواحی بندیطبقه به اصلی هایهمؤلّف

 سهرمایش - گرمهایش نیازههای دیدگاه از .(4932 جهانبخش، و )ترابی است نسبی نم این طبقه بندی در مبنا

 یوههوایآب بنهدیپهنهه نقشهة نهایهت در که است پرداخته ایران گسترة بر یوهوایآب بندیپهنه به خلیلی نیز

 .(4939 )خلیلی، کرد ارائه و تهیّه را GIS محیط در ممیلیونی یک مقیاس در ایران

 بها ،کشور غرب شمال در هواشناسی ایستگاه 26 در ماهانه بارش کواریانس مقادیر از استفاده با نیز حیدری

 نهدمؤثّر ایهران غهرب و غهرب شهمال بنهدیناحیه در اصلی عامل 9 که داد نشان سالهچهارده آماری دورة طول

 و یلویههکهگ و فهارس بوشههر، ههایناسهتا ةزمسهتان بارنهدگی بنهدیناحیه به اداتالسّناظم .(4931 حیدری،)

 تشهکیل منشه  کهه دهدمی نشان نتایج .است پرداخته اصل هایهمؤلّف تحلیلی روش دو از استفاده با بویراحمد

 بهرای بهارش تولیهد منش  با معناداری حدّ تا فارس استان شرق شمال مناطق برای زمستانه بارش تولید و ابرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- White & Perry 

2- Anyadike 

3- Degaetanod and Schulman 

4- Gong & Richman 

5- Basaliwa 

6- Carter 

7- Ramos 
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 به خداقلی .(4933 ادات،السّ)ناظم است متفاوت احمدبویر و یلویهکهگ و هربوش فارس، یهااستان دیگر مناطق

 .پرداخهت ایخوشهه تحلیهل و عاملی تحلیل هایروش با رودندهیزا حوضة وهوایآب زیست بندیپهنه بررسی

 دارد وجود رویشی - یوهوایآب پهنة 3 و شناسایی عوامل عنوان به عامل 1 که داد نشان بررسی این هاییافته

 و سیسهتان اسهتان یوههوایآب پایهدار نهواحی بنهدیپهنهه بررسهی بهه نهااداسماعیل .(411: 4931 )خداقلی،

 نهایهت در کهه اسهت پرداختهه مکهانی ولیشنکوراتو و ایخوشه تحلیل و یعامل لیتحل هایروش با بلوچستان

 بها شیرانی .(424: 4931 نااد،اعیل)اسم است ییوهواآب ناحیة 1 و عامل 1 ساختة ،استان وهوایآب داد نشان

 کهرد مشخّص ،داد انجام یزد استان روی بر همتغیّر چند آماری هایروش از استفاده با که هاییتحلیل و تجزیه

 نمهود تقسهیم ناحیهه 6 بهه را اسهتان یوههواآب و اسهت عامهل 1 از رمته ثّ استان ییوهواآب پایدار نواحی که

 (.91: 4933 )شیرانی،

 در توانهدمی اسهتان ایهن یوههوایآب پایهدار نهواحی دقیهق تعیهین ،کرمهان اسهتان زیاد وسعت به توجّه با

 نهواحی تعیهین ،تحقیهق ایهن هدف شود. واق  مؤثّر استان ةجانبهمه و پایدار توسعة و مختلف یهایزیربرنامه

 است. همتغیّر چند آماری و نوین هایروش از استفاده با کرمان استان یوهوایآب پایدار

 هاروش و مواد
 متغیّهر 96 ،کشهور هواشناسهی سهازمان از استان سینوپتیک هایایستگاه هایداده ةتهیّ از پس ،تحقیق این در

-2223) سهاله 92 آمهاری مشهترک دورة یهک در (4 جدول) یهواشناس ایستگاه 42 از (2 )جدول یوهوایآب

 پهنهة سراسهر در کهه یهابیمیان وسیلة به داشتند دمفقو هایداده که هاییایستگاه است. شده انتخاب (4939

 تعیهین ،جغرافیهایی اتاطّالعه سیسهتم و آمهاری نوین یافزارهانرم از استفاده با .آمد دست هب شد انجام استان

 یافزارههانرم از استفاده با ،اساس این بر .است شده انجام استان برای آن بندیطبقه و یوهوایآب پایدار نواحی

ArcGIS و SPSS تحلیهل ههایروش وسهیلة بهه .اقدام کردیم استان سطح در یوهوایآب اصرعن بندیطبقه به 

 یوههوایآب پایدار نواحی تعیین نهایت در و استان یوهوایآب پایدار نواحی بررسی به ،ایخوشه تحلیل و عاملی

 .شد اقدام آن
 (5922 ناسی استان کرمان،هواش کلّ ة)ادار مطاهعه در منتخب هايايستگاه اتمشخّص .5 جدول

 متر به ارتفاع
 جغرافيايی عرض جغرافيايی طول

 ستگاهيا
 درجه دقيقه درجه دقيقه

 انار 92 19 11 41 4123 /3

 بافت 29 41 16 91 2232

 بم 29 26 13 24 9/4266

 ریبردس 29 11 16 91 2212

 کرمان 92 41 13 16 4311

 رفسنجان 92 43 16 29 4621

 رفتیج 23 11 13 12 322

 کهنوج 23 13 13 12 169

 شهداد 92 21 13 12 132

 راور 92 29 13 96 192

 رجانیس 99 29 11 12 4363

 شهربابک 92 26 11 23 4/4391
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 یهک کردن ساده هدفش که است آماری هایروش از ایهمجموع از لمتشکّ عاملی تحلیل :عاملی تحليل روش
 تشخیصی تحلیل و چندگانه رگرسیون برخالف) عاملی لیتحل .(4934 ین،)کال هاستداده از پیچیده مجموعة

 روشهی دارد( وجهود مسهتقل متغیّهر زیهادی تعهداد و وابسته متغیّر چند یا یک آن در که کانونی همبستگی یا

 هایّرمتغ از یک هر تکنیک، این در گیرند.می قرار نظرمدّ زمانهم طور به هامتغیّر ةیّکلّ آن در که بوده بستههم
 روی بهر عمهدتاه یوههوایآب هایداده برای .(239: 4933 )کالنتری، گرددمی لحاظ وابسته متغیّر یک عنوان به

 یوههوایآب ههایآگهاهی نیازمنهد غالبهاه ما که یحال در شوندمی گیریاندازه بانیدیده هایایستگاه یعنی نقطه
 بهاز دهیم افزایش را هاایستگاه تعداد هرچند شود،می سبب بانیدیده اینقطه عتیطب هستیم. پهنه یک دربارة
 نباشهدکامهل  پهنه یک تمامی به آیدمی دست به هاایستگاه هایداده تحلیل و تجزیه از که نتایجی انتساب هم

 نتهایج ،بنهابراین ؛اسهت بهارزتر یدشوار این است، زیاد یوهوایآب عناصر مکانی تغییرات که مواردی در ویاهبه
 بها تهوری ،صورت این در .است شده پایرفته ایپهنه هایداده به اینقطه هایداده تبدیل برای تحلیل و تجزیه
  بهرآورد ههاگاهگره در یوههوایآب عنصهر مقهدار و نیدهگسهترا بررسهی مهورد منطقة روی بر مناسب هاییاخته
 پهنهه یوههواآب دربهارة ههاداوری ةهم مبنای پس این از پوشانند،می را پهنه تمامی که ابرآورده این شود.می
 شهودمی ادهاستف هاتحلیل نتایج تقطعیّ درجة ارزیابی برای شاهد عنوان به ایستگاه هایداده از و گیردمی قرار

 .(4932 )مسعودیان،
 نقها  تمهام بتهوانیم اینکهه بهرای عاملی تحلیل روش به کرمان استان یوهوایآب پایدار نواحی تعیین برای
 بهه تهوری انتخهابی، ههایمتغیّر مکهانی تغییرات و ایستگاه فواصل با متناسب دهیم قرار پوشش تحت ار استان
  روی بهر مربوطهه متغیّهر 96 مقهادیر کریجینه  روش با و شد گسترانده منطقه روی بر کیلومتر 41×41 ابعاد
 )سهتون( متغیّر 96 با ماتریسی ،اساس این بر شد. تبدیل ایپهنه به اینقطه هایداده و شد برآورد تور هایگره

  و عهاملی تحلیهل ههایورودی عنهوان بهه کهه شهد حاصهل کرمهان اسهتان سراسهر برای )ردیف( مکان 391 و
 (.4 )شکل گرفت قرار استفاده مورد وهواآب وضعیّت هایارزیابی

 
 مناطق تمام پوشش جهت کرمان استان يبندشبکه .5 شکل

26N- 

32N- 

-54E 60E-    
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 هر ت ثیر میزان که عاملی امتیازات ماتریس از استفاده با ابتدا ها،گروه مقدار تعیین منظور به اي:خوشه تحليل

 مرحلهه 1 در بنهدیخوشهه روش بها اسهتان یوهواآب تحلیل ابتدا .دهدمی نشان مکان هر در را عوامل از یک

 از: عبارتند که ؛گرفت انجام

 هاداده خام ماتریس تهیّة :الف

 عاملی تحلیل از استفاده با ایستگاه هر عالی نمرة تعیین ب:

 نهایی بندیگروه تعیین و )وارد( واریانس کمترین روش به هاگروه ادغام :ج

 است. مرحله چندین در هاگروه ادغام حاصل که دندوگرام ترسیم د:

 اقهدام )وارد( پایگانی ایخوشه تجزیة از استفاده با سنس و تعیین هاخوشه تعداد ینمیانگ K روش با سنس

 شد. استان محدودة بندیروهگ به

 بحث و نتايج

 ايخوشه تحليل روش از استفاده با کرمان استان یوهوايآب پايدار نواحی تعيين -5

 گهروه شهش آنهها فاصهلة بهه توجّهه بها و ههاخوشهه قط  محلّ و حاصله ای(خوشه )نمودار ارنماید به توجّه با

 ههر عامهل امتیهازات اساس بر استان یوهوایآب پایدار هایپهنه یگاارنام .(2 شکل) است شده داده تشخیص

 از یهک ههر در عوامهل از کیهکهدام کهه دههدمی نشهان عاملی امتیازات زیرا است گرفته صورت هاپهنه از یک

 عهالوه ،اهپهنه از یک هر تشریح و یگاارنام منظور به همچنین دارد؛ بیشتری نمود یوهوایآب پایدار هایپهنه

 .(2 جدول) است توجّه مورد نیز هاپهنه از یک هر در هلیّاوّ هایمتغیّر ینمیانگ ،املیع امتیازات بر

 بابک شهر و سیرجان بردسیر، بافت، کرمان، هایشهرستان شامل معتدل و خشکمهین :الف

 بم و رفسنجان انار، هایشهرستان شامل گرم بسیار خشکنیمه ب:

 شهداد شهرستان شامل بادی و خشک ج:

 شهداد و اورر هایایستگاه از سرنیان و اکخ دشت و تکاب شهرستان شامل گرم خشکهنیم د:

 راور هایایستگاه شامل بادی و فراخشک و:

 .کهنوج و جیرفت هایایستگاه شامل بسیارگرم و مرطوبنیمه هه:

 
C A S E       0         5        10        15        20        25 

  Label       Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Bam           3   ─┐ 

  Rafsanjan    10   ─┼─┐ 

  Anar          1   ─┘ ├─────────────────────────────────────────────┐ 

  Ravar        11   ─┬─┘                                             │ 

  Shahdad      12   ─┘                                               │ 

  Jiroft        5   ─┬─┐                                             │ 

  Kahnuj        6   ─┘ │                                             │ 

  Kerman        7   ─┐ ├─────────────────────────────────────────────┘ 

  Shahrbabak    8   ─┤ │ 

  Baft          2   ─┤ │ 

  Bardsir       4   ─┼─┘ 

  Takab         9   ─┘ 

 هاي استان کرمانهوايی ايستگاهوبندي آب. درخت خوشه8شکل   
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 عاملی تحليل از استفاده با کرمان استان یوهوايآب عوامل بررسی -8

 را استان یوهوایآب متغیّر 96 که داد نشان )واریمکس( مهنراش دوران و مبنا هایهمؤلّف روش با عاملی تحلیل

 اسهتخراج عوامل تعداد از اطمینان منظور به کرد. خالصه عامل 1 در توانمی آنها درونی همبستگی به توجّه با

 (.9 شکل) شد استفاده نیز ایصخره نمودار از شده

 

 اي عوامل استخراج شدهمنحنی صخره. 9شکل 

 نشهان کهه آمهد به دست 96×1 ابعاد به عاملی( بار )ماتریس یقیتلف یوهوایآب عناصر هاماتریستجزیة  از بعد

 اسهت بهاد( و رطوبهت بهارش، گرمایش،عامل ) 1 عملکرد حاصل بیشتر، استانوهوای آب پایدار نواحی دهدمی

   کند.می توجیه را استان یوهوایآب رفتار %94 تقریباه عامل 1 این مجمو 

دامنهة  سهاالنه، دمهای میهانگین ههایمتغیّر کهه دههدمهی نشان هارمتغیّ عامل بارهای: گرمايشی - لعامل اوّ

 اند.داشته عامل این روی را بار بیشترین دما حداقل دما، حداکثر دما، تغییرات

 و مترمیلی 42 از بیشتر بارش مترمیلی 1 ،متریلیم 4از  بیشتر بارش هایمتغیّر از ترکیبی: بارش - معامل دوّ

 شود.می شامل ار ساالنه و فصل هایبارش

 دهد.می نشان را نسبی رطوبت به مربو  هایمتغیّر: رطوبت - معامل سوّ

 (.9 جدولشود )می باد سرعت و سمت نماینده: باد - عامل چهارم

 جنهوبی نهواحی در عامل این برتری اامّ است استانهمة  تقریباه، گرمایش یعنی لاوّ عامل تحاکمیّ قلمروی

 در بهارش، مدوّ عامهل (.1 شهکلاسهت ) بهارزتر کشهمیران و خهداد چهاه مارز و کرمشی هادهستان در استان

 حسهاب بهه اصهلی عامل بافتی هادهستان و بابک شهر شهرستان در آن از بعد و بافت و جیرفت هایایستگاه

 یوههوایآب شرایطة زکنندیمتما وه کنندنییتع بافت ایستگاهسوم در  عامل عنوان به رطوبت (.1 )شکل آیدمی

 بیشهترین راور هایدهستان از تکاب نواحی در و رفسنجان هایایستگاه در باد عامل(. 6 شکل) آیدمی شمار به

 (.3 )شکل دارد را خودنمایی

 پایهدارناحیهة  شهش بهه کرمان استان فوق، فرایند در شدهییشناسا یوهوایآب عوامل بهتوجّه  با نهایت در

 بهادی، و فراخشهک گهرم، و خشکنیمه بادی، و خشک بسیارگرم،خشک نیمه معتدل، وخشک نیمه یوهوایآب

 شود.می تقسیم(، 3شکل ) بسیارگرم و مرطوبنیمه

 

 ویاه ارزش

 عوامل تعداد
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 کرمان استان پايدار هايپهنه از ي  هر در یوهوايآب هايمتغيّر ميانگين .8 جدول

 وهوايی در استانآب نواحی
 متغيّر

 9 ةناحي 1 ةناحي 1 ةيناح 9 ةيناح 8 ةناحي 5 ةناحي

 ساالنه باد سرعت 14/44 43/44 49/44 46/44 62/44 29/44

 ژانویه باد سرعت 31/9 41/42 43/42 23/42 21/42 34/9

 جوالی باد سرعت 43/49 63/42 19/42 19/42 29/49 36/42

 ساالنه رطوبت 11/11 64/23 34/23 13/23 24/94 12/99

 نویهژا رطوبت 12/64 22/19 32/14 23/19 22/16 29/11

 جوالی رطوبت 36/11 49/49 12/43 61/43 16/22 23/21

 ساالنه حداکثر دمای 33/92 34/24 46/26 99/29 91/94 96/21

 هیژانو حداکثر دمای 31/22 91/9 14/44 99/42 19/43 36/42

 یجوال حداکثر دمای 22/93 41/99 92/12 92/99 66/11 92/93

 ساالنه دمای میانگین 12/21 19/41 99/43 42/46 41/21 46/43

 ژانویه دمای میانگین 32/41 99/4 22/1 99/9 43/42 14/6

 جوالی دمای میانگین 33/92 34/24 46/26 99/29 91/94 96/21

 ساالنه دمای حداقل 41/22 93/3 21/44 11/9 33/46 94/42

 ژانویه دمای حداقل 39/42 -99/2 -/62 -39/4 22/6 /23

 جوالی دمای حداقل 33/92 34/24 46/26 99/29 91/94 96/21

 ساالنه خبندانی 94/1 11/63 41/12 39/69 44/42 43/12

 ژانویه خبندانی 26/2 19/22 31/43 29/22 22/1 12/49

 ساالنه آفتاب ساعت 21/9 44/9 42/9 49/9 16/9 22/9

 ژانویه آفتاب ساعت 14/3 96/3 66/3 42/3 19/3 26/3

 جوالی آفتاب ساعت 14/9 39/42 29/42 21/44 33/42 64/42

 سال بارانی روزهای 69/26 96/21 39/29 29/21 61/26 66/26

 ژانویه بارانی روزهای 16/94 13/22 69/24 99/22 99/23 91/92

 ساالنه میلی 4 باران 19/423 39/426 92/422 23/423 92/449 94/429

 نویهژا میلی 4 باران 36/96 29/24 12/49 13/24 12/94 11/94

 ساالنه میلی 1 باران 23/491 66/12 94/9 62/96 29/12 11/449

 ژانویه میلی 1 باران 61/93 32/44 63/1 33/42 12/29 14/29

 ساالنه میلی 42 باران 91/441 12/23 92/1 13/21 31/11 62/33

 ژانویه میلی 42 باران 23/91 21/9 39/2 44/3 21/41 13/23

 ساالنه بارش 92/416 22/222 44/442 96/413 13/442 93/411

 هپاییز شبار 31/26 62/22 1341 11/21 13/46 39/22

 بهاره بارش 63/43 11/26 63/21 44/92 42/43 22/26

 تابستانه بارش

 پاییزه بارش
23/1 34/9 13/2 94/2 12/2 23/1 

11/33 19/32 21/34 69/61 43/32 26/92 
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 کرمان استان یوهوايآب عناصر روي عاملی بارهاي .9 جدول
 متغيّر عامل باد رطوبت بارش رمايشیگ دماي

 ساالنه باد سرعت /623 /413 /293 /613

 ژانویه باد سرعت /133 -/211 -/312 /242

 جوالی باد سرعت /999 /212 /142 /364

 ساالنه رطوبت -/462 /339 /921 /163

 ژانویه رطوبت /222 /342 /119 /232

 جوالی رطوبت -/412 /323 /219 /193

 ساالنه حداکثر دمای /299 -/422 /912 /396

 هیژانو حداکثر دمای /292 /921 /992 /319

 یجوال حداکثر دمای /461 -/399 -/246 /169

 ساالنه دمای میانگین /292 /299 /921 /369

 ژانویه دمای میانگین /292 /929 /969 /332

 جوالی دمای میانگین /299 -/422 /912 /396

 ساالنه دمای حداقل /299 /949 /232 /391

 ژانویه دمای حداقل /243 /122 /943 /313

 جوالی دمای حداقل /299 -/422 /912 /396

 ساالنه خبندانی -/269 -/212 -/116 -/331

 ژانویه خبندانی -/266 -/292 -/194 -/319

 ساالنه آفتاب ساعت /313 -/213 -/221 /414

 ژانویه آفتاب ساعت -/913 -/441 -/992 /319

 جوالی آفتاب ساعت /992 -/324 /243 199/9

 سال بارانی روزهای -/219 -/214 /392 /114

 ژانویه بارانی روزهای /424 /236 /344 /112

 ساالنه یلیم 4 باران /414 /942 /334 /193

 ژانویه یلیم 4 باران /293 /294 /362 /166

 ساالنه یلیم 1 باران /221 /191 /364 /494

 ژانویه یلیم 1 باران /243 /933 /391 /194

 ساالنه یلیم 42 باران /242 /133 /311 /234

 ژانویه میلی 42 باران -/211 /129 /399 /263

 ساالنه بارش -/264 /934 /999 -/119

 هپاییز شبار /411 /399 /216 -/234

 بهاره بارش -/224 -/249 -/239 -/923

 تابستانه بارش /429 /431 /392 /143

 هپاییز بارش /422 /962 /316 /239
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 کرمان استان در گرمايشی عامل مکانی تحليل .1 شکل

 
 کرمان استان در بارش عامل مکانی تحليل .1 شکل

26N- 

32N- 

-54E 60E- 

-54E 60E- 

32N- 

26N- 
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 کرمان استان در رطوبت عامل مکانی تحليل .9 شکل

26N- 

32N- 

-54E 60E- 

26N- 

60E- 

32N- 

-54E 

 تحليل مکانی عامل باد در استان کرمان .9شکل 
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 کرمان استان یوهوايآب پايدار نواحی نيتعي .2 شکل

 گيرينتيجه
 تحهت یکنارچهه طهور بهه یوههوایآب بزرگ یهاسامانه مسیر در گرفتن قرار و کرمان استان وسعت به توجّه با

 هاوهواآبخرده از که شده باعث آن در مؤثّر یوهوایآب عوامل اامّ گیرد،می قرار خاص سینوپتیکی شرایط ت ثیر

 ،بنهدیخوشهه و عهاملی تحلیهل یههاروش از اسهتفاده بها ،منظور همین به باشد؛ برخوردار ناهمگون نواحی و

 96 روی بهر عهاملی تحلیل بررسی از پس گرفت. قرار ارزیابی مورد استان پهنة در یوهوایآب عناصر پراکندگی

 عوامل به ترتیب به عوامل این که شدهییشناسا داشتند، را نقش بیشترین که عامل 1 ،استان یوهوایآب متغیّر

 .شوندیم تقسیم باد و ترطوب بارش، گرمایشی،

 آن دمؤیّه لاوّ عامل سه اامّ هستند، وفانت و باد دارای سال ایام زا تیمدّ در استان هایایستگاه بیشتر اگرچه

 و شبهار و گرمها افهزایش بها .دارنهد بارزتری نقش استان وهوایآب پایدار نواحی تعیین در املوع این که است

 رفتهار درصد 94 تقریباه عامل 1 این است. ترمحسوس خیلی استان در یوهوایآب تغییرات آن کاهش یا رطوبت

 روشبها  منتخهب هایایستگاه از یک هر برای عاملی نمرة ،مرحله این از بعد کردند. توجیه را استان یوهوایآب

 در گرمها، جنهوبی نهواحی در ،یوههوایآب ارپایهد نواحی ویاگی بارزترین .شد مشخّص و محاسبه عاملی تحلیل

 روش بها ،آن از بعهد اسهت. باد بیابانی نواحی در و رطوبت کهنوج و جیرفت نواحی در بارش، کوهستانی نواحی

  قطه  محهلّ و حاصهله ارنمهاید بهه توجّهه بها کهه گردید اقدام استان هایایستگاه بندیطبقه به ،بندیخوشه

 است. شده داده تشخیص گروه شش اهفاصله به توجّه با هاخوشه
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 بهه رو و گاشهته مرکهز از شهده شرو  استان غرب شمال از ،ناحیه این :معتدل و خشکنیمه پایدار ناحیة :الف

 بهارش میهزانتوسّط م طور هب که شودمی بافت و بردسیر سیرجان، کرمان، هایشهرستان شامل و دارد جنوب

 است. متر 4311 آن ارتفا توسّط م که است گرادسانتی درجة 46 ساالنة دمای و مترمیلی 211 ،آن ساالنة

 بیشهترین بهه شهرق در و شهده شهرو  استان غرب شمال از ناحیه این :گرم بسیار خشکنیمه پایدار ناحیة :ب

 انهار، ههایشهرسهتان شهامل یمهیاقل ناحیهة ایهن اسهت. رسیده پایان به استان جنوب در و رسیده خود مقدار

 .است بم و لوت بیابان بجنو و رفسنجان

 عامهل ترینمهم است. بوده شهداد بیابان و شهداد شهر شامل اقلیمی ناحیة این :بادی و خشک پایدار ناحیة :ج

 و سهال درتوسّط م بارش مترمیلی 19 با ،منطقه این .است بوده باد آن از بعد و هوا خشکی ابتدا ،ناحیه این در

 شد. گاارینام بادی و خشک پهنة متر 622توسّط م ارتفا  با و گرادسانتی درجة 29

 منطقهة در را بلوچسهتان و سیستان استان بین مرز ،اقلیمی ناحیة این :گرم و خشکنیمه بسیار پایدار ناحیة :د

 و خشهک اقلهیم دو بهین مرز که شهداد اطراف در نواری صورت به همچنین و شهداد شهرستان تواب  از تکاب

 است. فراگرفته را است بادی و فراخشک و بادی

 لهوت بیابان از قسمتی و راور شهرستان و شده واق  استان شمال در پهنه این :بادی و فراخشک پایدار ناحیة :و

بهه  .است آن حدّ از زیاد خشکی و بسیار بادهای وجود ،منطقه این در بارز اتخصوصیّ از که است گرفته دربر را

 122 ارتفها  در و متهرمیلهی 29 آن بهارش میهزان و گرادسانتی رجةد 23 آن ساالنة میانگین دمای کهطوری 

 است. گرفته قرار متری

 شهامل کهه گرفتهه قهرار اسهتان غربی جنوب و جنوب در ،ناحیه این :بسیارگرم و مرطوبنیمه پایدار ةناحی ه:ه

  بهه نزدیکهی دلیهل بهه کهه اسهت همهراه وسهیعی ههایدشهت بها و اسهت کهنهوج و جیرفهت ههایشهرستان

 عهرض دلیهل بهه همچنهین ؛اسهت برخهوردار منهاطق سهایر بهه نسبت باالتری رطوبت از فارسخلیج  هایآب

ط م گهردد.می برخوردار باالتری گرمای از ،ترپایین جغرافیایی  و سهال در متهرمیلهی 432 ،منطقهه بهارشتوسهّ

 گرفته قرار متری 122توسّط م ارتفا  در منطقه این رسدمی گرادسانتی درجة 21 به آن سالیانة دمایتوسّط م

 است.
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