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 فصل اول
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 رح و بيان مسأله پژوهشي:ش -1-1

توده هوا به حجم بسيار وسيعي از هواي جاو گفتاه ماي    

شود که خصوصيات آن از نظر دما و رطوبات در جهاات افقاي 

وليه توده هاي هوا خصوصيات ا (1387)عليزاده،يکسان باشد.

ه وجاود آماده خود را از محلي کسب مي کنند که روي آن با

و توده های هوا وجبهه هايي که از برخورد آنهاا باه  اند

وجود می آياد بزرگتارين نقاش را در تولياد نازوالت جاوی 

حجم وسيع هوا مي بايست براي مادت هرمنطقه برعهده دارد. 

ک بسيار طوالني بطور ساکن و يا در حال چارخش در بااالي يا

سطح باقي بماند تا بتدريج خصوصيات دما و رطااوبتي وياژه 

اي به خود بگيرد آن وقت است که در واقع ياک تاوده هاوا 

 1. اقلايم شناساي همديادشکل گرفته و به حرکت در مي آيد

  عبارت است از رابطه ميان گردش هاي جوي با محاي  ساطحي

 2اين علم به نوعي اقليم شناسي کاربردي (.1385)مسعوديان،

محسوب مي شود چراکه انگيزه مطالعات همديد، روشن سااختن 

چگونگي تأثير تغييرات گاردش هااي جاوي بار زماين يعناي 

زيستگاه جوامع بشري است. تيپ هاي همديد تجساام تاوده اي 

درحااال حاضار ساريع تارين راه شاناخت رابطاه  هوا هستد.

فرايندهای محيطی با گردش های جوی اقلايم شناسای همدياد 

ليم شناسی همديد يک هدف بازر  را دنباال ميکناد است. اق

وآن پيدا کردن رواب  ميان گردش های جوی با محاي  ساطحی 

ويژگي هاي توده هاي هوا در فصول مختلاف و در مکاان است.

هاي مختلف فرق مي کند، بنابراين بهتر اسات ويژگاي هااي 

توده هاي هوا به صورت ماهانه و فصلي شناساايي و تحليال 

ته توده هاي هوا را بر اساس محل تشکيل آنهاا شود در گذش

ي کردند، اما امروزه ويژگي هاي يک توده هوا  مطبقه بندي 

که بر يک  منطقه اثر مي گذارد و سبب ترکيب هااي بخصاو  

از پارامتري جوي مي شاود، ماورد توجاه ماي باشاد و باا 

استفاده از روش هاي آماري چندمتغيره طبقاه بنادي دقيا  

يکي از گام هاي اولياه  (1988. )ديويس،شود تري انجام مي

در راه شناخت آب و هواي يک منطقاه شناساايي تاوده هااي 

ومطالعه توده های هاوا چاه ازنظار  هواي مؤثر بر آن است

پيش بينی وضعيت هوا وچه ازنظر آگاهی از شاراي  وويژگای 

                                                 
1 - Synoptic Climatology                  2 -Application Climatology  
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حل بسياري از مسااا ل محيطاي  های آب وهوايي اهميت دارد.

ا، طغيان رودخانه ها، هجوم آفات در گرو مانند آلودگي هو

اين است که از قبل تيپ هااي همدياد محال شناساايي شاده 

باشند تاا بتاوان رابطاه ايان تياپ هااي همدياد را باا 

. اين پاژوهش (87)رزمجويي، رويدادهاي محيطي ارزيابي کرد

بدنبال آن است که تيپ هااي همدياد هاوا را در شهرساتان 

از اين طري  راه براي مطالعات کرمانشاه شناسايي کند تا 

آن  اقليم شناسي کاربردي باز شود لذا اين پژوهش در صادد

است تا بيابد که تياپ هااي هااوايي اثرگاذار بار اقلايم 

شهرستان کرمانشاه کدام ها هستند و روند حاکميت تيپ هاي 

 مختلف اقليمي شهرستان کرمانشاه چگونه است؟

 ضرورت پژوهش: -1-2

هايي کاه از لحاا  ت است از شناسايي هواپ بندي عبارتي   

ويژگي هاي متغيرهاي اقليمي)دما، بارش و نام نسابي( باا 

يکديگر همانند باشند. طبقاه بنادي، هساته اصالي اقلايم 

. شناسايي تيپ هاي هاوا (1385مسعوديان) شناسي همديد است

به شناسايي توده هاي هوا کمک مي کند. به کمااک شناساساي 

ن رويدادهاي سطحي مثل بااروز سايالب، توده هاي هوا مي توا

به خطر افتادن سالمتي مردم و مر  و مير بر اثار ساکته و 

شوک هاي حرارتي، عملکرد محصوالت کشااورزي، هجاوم آفاات، 

تصادف هاي جاده اي و... را پيش بيني نماود. مهام تارين 

هدف علم اقليم شناسي گروه بندي منطقي سامانه هاي جوي و 

ز نظر مکاني و هم از نظر زماني است و توده هاي هوا هم ا

از اين لحا  علم اقليم شناسي همديد نقش اساسي را ايفاا 

اقليم شناسي همديد، شاخه اصلي علم  (1383)فتاحي مي کند.

اقليم شناسي است، زيرا نه تنها شراي  جامع و غالب هواي 

روي زمين را در درازمدت تعيين مي کناد، بلکااه تغييارات 

آن را بار اسااس عامال مساتقيم آن يعناي  زماني و مکاان

تغييرات فشار  توجيه و تبياين ماي کناد و عاالوه بار آن 

تأکيد بر اقليم سطح زمين، کليه ي ويژگي هاي محي  زيسات 

انسان را نيز مطالعه مي کند. از جمله تحقيقاااتي کاه در 

قلمرو اقليم شناسي همديد قرار دارد، تياپ بنادي همدياد 

دشي يک الگوي فشار ويژه است کاه از هوا است.هر الگوي گر

مکاني به مکان ديگر به جهت کاهش اختالف فشار و تارسايدن 

به حداقل فشار به حرکت در مي آيند و در حين عبور از يک 
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مکان، پديده هاي سطحي همچون سيالب هااي مخارب، آلاودگي، 

هي، جاانوري خشکسالي ، طوفان هاي شديد، هجاوم آفات گياا

مهم تارين کااربرد اقلايم شناساي  کندو... را کنترل مي 

شهرسااتان چااون همديااد توجيااه پديااده هاااي محيطااي اساات. 

کرمانشاه در منطقه اي کوهستاني واقع شده و تحات تاأثير 

توده هاي هواي غربي قرار دارد، شناسايي تيپ هااي هاواي 

مؤثر بر اين منطقه و تحليل تااأثيرات آن بار رويادادهاي 

گوهااي است. با شناسايي ال سطحي از اهميت خاصي برخوردار

بسياري از رويدادهاي محيطاي  همديد به صورت تيپ هاي هوا

که تغييرات آن تابع شراي  جاوي اسات، مشاخص ماي شاود و 

نتااايج اياان تحقياا ، تااوده هواهااايي کااه وارد شهرسااتان 

کرمانشاه مي شود مشخص مي کند و مي توان از ايان نتاايج 

ردشااگري، در ساانجش هاااي مختلااف از جملااه پزشااکي، گ

و همچنااين از خسااارات ناشااي از  رفولااوژي، کشاااورزيمژ و

جوي مانند آلاودگي هاوا، هجاوم آفاات، سايل،  پديده هاي

خشکسالي و بسياري از فعاليت هااي انسااني و رويادادهاي 

طبيعي که به نحوي در زنادگي انساانها و سااير موجاوادت 

 زنده تأثير بساازايي دارد اساتفاده کارد باه طاوري کلاي

آشنايي با اين رواب  مي تاوان وقاوع بساياري از  درصورت

حوادث طبيعي را پيش بيني کرد تا با اين پيش بيني بتوان 

اثرات زيان بار آنها را کاهش داد. با شناسايي هار تياپ 

هوا نتيجه گيري بهتري در مورد آنها صورت مي گيرد و ماي 

 توان برنامه ريزي بهتري درموردآنها کرد.

 :شينه پژوهشپي -1-3

پژوهش هاي زيادي در سطح جهان در زمينه شناسايي تياپ    

هاي هوا صورت گرفته اما در ايران تحقيقات کمتري انجاام 

اصطالح اقليم شناسي سينوپتيک براي اولاين باار  شده است.

در نيروي هوايي امريکا به کار برده شد هدف  1940در دهه 

يماي و آنها از اين روش بررسي فراواني گذشته عناصار اقل

( 1972) 1پيش بيني آينده بر اساس محاسبات بوده است. لماب

تيپ بندي هواي روزانه در مقياس همديدي را براي بديتيشن 

انجام داده و هفت تيپ  1771 -1961آيلز در سال هاي آماري 

هواي اصالي را در آن محال شناساايي کارد. کالکساتاين و 

                                                 
1- Lamb      2- Kalcstein et al          3- Gallini and Filippini             4- Davis         5-Berman et al  
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وبايل واقاع ( توده هاي هواي حاکم بر شهر م1987)1همکاران

در اياالت آالباماي امريکا را بر اساس هفات متغيار دماا، 

نقطه شبنم، ميدان ديد، ابرناکي آسمان، فشار سطح درياا، 

سرعت و جهت باد و با استفاده از روش هااي وارد، فاصاله 

مرکاازي و فاصااله متوساا ، شناسااايي کردنااد.گاليني و 

ي مقدار ( روش خوشه بندي را جهت گروه بند1985) 2فيليپيني

 بارش روزانه در يک ناحيه از ايتاليا را به کار گرفتند.

( از گام هاي اوليه در راه شناخت آب و هواي 1988)3ديويس 

يک منطقه شناسايي توده هااي هاواي ماؤثر باار آن اسات و 

مطالعه توده هاي هوا چه از نظر پيش بيني وضاعيت هاوا و 

هاوايي چه از نظر آگااهي از شاراي  و ويژگاي هااي آب و 

( بااساتفاده از روش 1988) 4اهميت دارد.بارمن و همکااران

هاي آماري چندمتغيره به مطالعه توده هاي هوا پرداختند. 

اين گروه به سرپرستي بارمن بااه منظاور بررسااي و تشاخيص 

عوامل فيزيکي مؤثر بر انتقال آلاودگي در زمااان حاداکثر 

هااي تمرکز آلودگي از روش طبقه بندي همديد فضايي و مدل 

رقومي استفاده کردند. آنها در ايان مطالعاه باه منظاور 

شناسايي و تشخيص تودهاي هواي محدود مورد مطالعه از روش 

تحليل عاملي به منظاور کااهش ابعااد داده هااا و از روش 

تحليل خوشه اي باه منظاور طبقاه بنادي تاوده هااي هاوا 

( با استفاده از روش 1989استفاده کرد. ديويس و همکاران)

هاي هواي امريکاي  توده NORMIXليل خوشه اي و برنامه تح

شمالي را طبقه بندي کردند، متغيرهاي بکار رفته در ايان 

تحقي  شامل دماي پتانسيل تر و دماي پتانسيل خشک و نسبت 

آميزه مي باشد. آنهاا بعاد از انجاام تحليال خوشاه اي، 

را بااا الگوهاااي  NORMIXگروههاااي حاصاال از برنامااه 

( خصوصاايات و 1997) 5مقايسااه کردنااد. شااريدان سااينوپتيکي

روندهاي جديد توده هاي هوا را مورد آزمايش قرار داده و 

ايساتگاه در تگازاس  13سيستم طبقه بنادي همديادي را در 

به  1961 -1990براي ماه هاي ژو يه، جوالي و آگوست از سال 

( ارتباط بين تيپ هاي همديادي 1999) 6کار برده است. گرين

شااهر مينگهااام، کليوسااند،  4گي اتمساافري را در و آلااود

فيالدلفيا و ساياتل امريکاا بررساي کارده و باا مطالعاه 

فاکتورهاي دماي متوس ، دماي نقطاه شابنم، فشاار هاوا و 
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پوشش ابرناکي در تيپ هاي مختلف سينوپتيکي، ارتباط ميان 

آاليندهاي جوي با سيستم هااي ساينوپتيک را تبياين کارده 

( به کمک تحليال خوشاه اي، داده هااي 0002) 1است. ليت من

هکتوپاساکال را  500فشار و ارتفااع ژ وپتانسايل تار از 

طبقه بندي کرده و رابطه تيپ همديدي حاصله را باا باارش 

( 2001) 2تراناه بررساي کارده اسات. فيلياپسديهاي حوضه م

ارتباط بين جهت جريان هاي هوايي در مقياس سااينوپتيک را 

ب انگلستان بررسي کارده و بارنادگي با بارش هاي جنوب غر

هاي روزانه دوان و کورن وال در جنوب غربي انگلساتان را 

با سيستم هاي سينوپتيک در ارتباط داشاته اساات. فاولر و 

( رابطه خشکساالي هااي هيادرولوژيک منطقاه 2002) 3کيلسبي

يورکشاير بريتانيا با تيپ هاي هواي المب را بررسي کرد و 

سالي ها گاهي حاصل شراي  جوي هساتند دريافته اند که خشک

و بنابراين با تيپ هاي هوا رابطه نشان مي دهنادو گااهي 

حاصل سوءمديريت هستند ارتباطي با تيپ هاي هوا ندارناد. 

( بااه بررسااي تيااپ هاااي هااواي 2002)4مااک کااابي و مااولر

پرداختنااد و  2000تااا  1962نئواورلئااان در طااي سااالهاي 

فراواني و ويژگي هاي ايان  همچنين اثرات انسو را بر روي

( به طارح طبقاه 2002شريدان) هوا مطالعه کردند. تيپ هاي

بندي تيپ هاي هوا در شمال افريقا پرداخت و هفت تيپ هوا 

( با استفاده از روش 2002) 5را در آنجا مشخص نمود. اسکات

ايساتگاه را در  330همديد فضايي فراواني توده هاي هواي 

اناادا ماورد مطالعاه قارار داد و شمال اياالت متحده و ک

را باا فراواناي  PNAو  NAOاثرات فازهاي مثبت و منفاي 

( باا اساتفاده از 2003) 6تيپ هاي هوا مقايسه کرد. دايان

پنسايلوانياي مرکازي،  2001تا  1993ساله سال هاي  9آمار 

تيپ هاي سينوپتيکي اين منطقه را بر اساس برخي شاخص هاي 

( 2004و همکااران) 7ده است.  آلبرتلوژيکي تعيين نمورمتئو

ارتباط بين تغييرات اقليمي و سيستم هااي ساينوپتيکي را 

براي محدودة مديترانه شرقي بررساي کارده و باا مطالعاه 

، ارتباااط بااين تغيياارات 1948 -2000آمااار اقليمااي دوره 

پاري  اسات. اقليمي با تيپ هااي همديادي را روشان کارده

ط بين تيپ هاي همدياد باه ( ارتبا2005و همکاران) 8استبان
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وجود آورنده بارش هاي برفي سنگين را با الگوهاي گردشاي 

درجه شامالي و طاول  60تا  30هکتوپاسکال در عرض هاي  500

درجاه شارقي طاي ساالهاي  15درجه غربي تاا 30جغرافيايي 

( مورد بررسي قرار دادند در روزهاي با باارش 1986 -2001)

کنياک هااي تحليال مؤلفاه سنگين برف را با استفاده از ت

( 2005) 1مبنا و تحليل خوشه اي تيپ بندي کردند. رين هاام

به کمک طبقه بندي همديدي مکاني، به تبيين مر  و مير در 

و  2شااهر تورنتااوي کانااادا پرداختااه اساات. مورابيتااو

سي رابطه بين تيپ هاي ر( بارش همديدي، به بر2006ديگران)

لياا باا باروز ساکته همديدي هواي زمستانه فلورانس ايتا

قلبي پرداختند و نشان دادند که بين تيپ هاي هوا و سکته 

قلبي در فلورانس رابطاه آمااري معناي داري وجاود دارد. 

( پس از مطالعه تيپ هااي هاوا، در 2006و ديگران) 3بيسولي

آلمان، مقايسه آن با پديده توفند نتيجه گرفتند که باين 

ا، رابطاه معنااداري ندي و تيپ هوفتو فراواني در روزهاي

( با استفاده از تحليال خوشاه اي 2009) 4بيکر .وجود دارد

در منطقه بيرمنگام آلودگي هوا را مورد بررسي قارار داد 

که اختالف مشخصي در غلظت ونحوه حرکت هاواي آلاوده مياان 

توده هاي مختلف هوا در منطقاه روساتايي وحوماه شاهر در 

د بدساات آماد کاه بيرمنگام وهارول اندازه گيري شاده باو

بيشترين غلظت آالينده ها اوليه باقسمت هااي ميااني هاوا 

سرزمين هاي نسبتا شرقي اروپا وپايين ترين غلظت با توده 

هاي هواي قسمت هاي کامال غربي وجنوب غارب هاوايي کاه از 

 در (1378حبيباي) شاود. فراز اقيانوس اطلس است مربوط ماي

اي هاوايي کاه مقاله به بررسي و نحوه شناساايي تاوده ها

ايران را مورد تهاجم قرار مي دهند، پرداخته است. وي در 

تبيين نقش درياي مديترانه، بارش هاي ايران را به ترتيب 

سامانه هاي نشأت گرفته از شرق، مرکز و غارب ايان درياا 

( منشاء مسيرهاي تاوده هااي 1379ابريفام ).ذکر مي نمايد

رش را در منطقاه هوا و برخي ويژگي هاي آنها، از جمله با

غرب کشور به صورت روش سنتي)دستي( ردياابي کاارده اسات و 

نقش درياي مديترانه را به عنااوان يکاي از مناابع اصالي 

تأمين کننده رطوبت بارش هاي غرب ايران معرفي کرده است. 

( در رساله خود تحت عنوان توده هاي هواي 1380امام هادي)

ي ايستگاه هاي جو مؤثر بر ايران طي فصل سرد سال داده ها
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باالي سه ايستگاه تهران، کرمانشاه، شيراز طي دوره آماري 

( را بررسي کرده است. ايشان باراي ناام گاذاري 1981 -90)

گروههاي توده هاي هوا از ويژگي هاي ايستگاه هااي شااهد 

نظير عش  آباد و مديترانه استفاده کرده است. طبقه بندي 

اي توسا  تراباي و  خوشاه اقليمي اياران باا روش تحليال

( از مهم ترين متغيرهاي اقليمي)دما، باارش 1380همکاران)

 30ايستگاه ساينوپتيک کشاور در ياک دوره  41و نم نسبي( 

( استفاده شده اسات. از کارهااي باا 1995تا  1966آماري )

ارزشي که در داخل کشور در خصو  تيپ بندي هوا انجام شده 

، 1382و مساعوديان)( 1381است مي توان باه کاار عليجااني)

( باا اساتفاده از 1381( اشاره کارد. عليجااني)1386، 1384

ايستگاه سينوپتيک ايران و  34متوس  ماهانه بارش و دماي 

با استفاده از روش تحليل عاملي و تحليل خوشه اي و نياز 

با بهره گيري از تکنيک وارد، پنج ناحيه متمايز اقليماي 

( بااا 1382وديان)در ايااران را تعيااين کاارده اساات. مسااع

استفاده از روش تحليل خوشه اي، نواحي اقليمي اياران را 

( 1383تعيين و ويژگي هاي آن را تحليل نموده اسات.فتاحي)

شراي  اقليمي در دوره هاي اقليمي هر منطقاه باه وسايله 

تکرار و اثرات جمعي توده هااي هاوايي کاه از آن ناحياه 

ويژگاي هااي  عبور مي کند، تعيين مي گاردد و فراواناي و

توده هاي هوا نقش اصلي را در ايجاد پديده هاي جدي نظير 

خشکسااالي هااا، ساايالب هااا، يخبناادان هااا و... دارنااد. 

( با استفاده از داده هااي باارش ماهاناه 1384مسعوديان)

، رژيام هااي باارش 1999تا دسامبر  1951ايران از ژانويه 

خوشاه  ايران را بررسي نمود. وي در اين پژوهش، از تحليل

اي پايگاني ادغام وارد استفاده کارد و ساه رژيام باارش 

بهاري و پاييزي را تعيين کارد.  -اصلي زمستانه، زمستاني

ايستگاه هواشناساي  26ساله  14( با برسي آمار 1384حيدري)

شمال و غرب کشور، اين منطقه را بر مبناي تحليال مؤلفاه 

نادي هاي اصلي مقادير کوواريانس از نظار بارشاي طبقاه ب

( و 1380(، عليجااني)1383(، مارادي)1385نموده است. فتاحي)

برخي ديگر از پژوهشگران داخلي، ارتباط بين پدياده هااي 

محيطي با تيپ هاي هوايي را مورد مطالعه قرار داده اند. 

متغير اقليمي مختلف در  22( با استفاده از 1386مسعوديان)

ي همديادي ايستگاه هاي هواشناسي استان اصفهان، تياپ هاا
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اصفهان را با روش وارد تعيين و تفسير نموده است. وي در 

تيپ همديدي را در اين استان شناسايي کرد.  9اين پژوهش، 

( با استفاده از روش تحليل مؤلفه هاي مبنا و 1386محمدي)

تحليل خوشه اي بر روي داده هاااي مرباوط باه متغييرهااي 

 500سيل تر از اقليمي سنندج و داده هاي ارتفاع ژ و پتان

 60تاا  10درجه شارقي و  70هکتوپاسکال در محدودة صفر تا 

شمالي تيپ هاي همديد هوايي سنندج و الگوهاي گردشي غالب 

راتعيين کرد وسپس ارتباط بين آنها رامورد بررساي قارار 

تيپ همديد براي ايستگاه سنندج تشخيص  11داد و در نهايت 

اي شهرساتان اردبيال ( توده هواه1387داده است. زرمجويي)

را با روش تحليل خوشه اي وارد مورد بررساي قارار داد و 

تياپ  طبقاه  6در نهايت توده هواهاي اين شهرستان را باه

بندي کرد. پژوهش ها نشان دادند که عالوه بر تحليل خوشاه 

اي و تحليل مولفه هااي مبناا، تحليال ساينوپتيکي تاوده 

يپ هاا الزاماي و هواهاي غالب به ويژه روزهاي نماينده ت

کارساز است. در تحليل سينوپتيکي نيز بررسي ارتفاع ساطح 

هکتوپاسکال بيشاتر از سااير ساطوح آتمسافري اهميات  500

 دارد.

 پژوهش: هدف -1-4

شناسايي و تحليل تيپ هاي همديدي هواي شهرستان 

 کرمانشاه با استفاده از تکنيک خوشه اي وارد.

 فرضيه هاي پژوهش: -1-5

يپ هاي مختلف سينوپتيکي شهرستان کرمانشاه ( رخداد ت1

 را فصول متفاوت اقليمي اين شهرستان تعيين مي کند.

( سامانه هاي سينوپتيکي توجيه کننده تيپ هاي هوايي 2

 باشد. مختلف شهرستان کرمانشاه مي



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 فصل دوم

موقعيت منطقه مورد 

 مطالعه
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 موقعيت جغرافيايي منطقه -2-1

که موقعيت جغرا    فيايي استان کرمانشاه بدين صورت است 

کيلومتر مرباع وساعت  24434 با وسعتی برابر اين شهرستان

دقيقاه  47درجه و  33 عرض دارد و واقع در شرق استان بين

 40درجاه و  46 طاولعرض شامالي و دقيقه  47 درجه و 34 تا

دقيقه شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. اين 

شرق به شهرستان هاي صحنه و هرسين، از جناوب  شهرستان از

به استان ايالم و از غرب به شهرستان هاي جوانرود و اسالم 

رمانشاه باا ارتفااع شهرستان ک آباد غرب محدود شده است.

 .ح دريا مرکز استان کرمانشااه ماي باشادطمتر از س 1322

اين استان از شمال با استان کردستان، از جنوب با استان 

ن و ايالم، از غرب با کشور عراق و از شرق با استان لرستا

همدان همسايه است. اين استان شامل ياازده شهرساتان باه 

اسامي کرمانشاه، اسالم آبااد، قصرشايرين، صاحنه، پااوه، 

کنگاور، سنقر، جوانرود، گيالنغرب، هرسين و سرپل ذهاب مي 

شاهر،  26بخش و،  25باشد. همچنين استان کرمانشاه داراي 

آبادي مي باشد)ساالنامه آمااري اساتان  2613دهستان و  83

 (.1380کرمانشاه 

 ويژگي هاي آب و هوايي: -2-2

همان طور که در بررسي آب و هاوايي اساتان کرمانشااه    

ذکر شده و در شکل گيري اقاليم منطقاه ماورد مطالعاه دو 

عامل عرض جغرافيايي و ارتفاع تعيين کننده است. عالوه بر 

کوه ها يا سلسله جبال اصلي نيز يکي از عوامل  آن امتداد

بسيار مهم در تنوع آب هوايي منطقه مورد مطالعه است. دو 

کوه پراو و کوه سفيد مهمترين ارتفاعات شهرستان از نظار 

مي باشند. کوه پراو در شمال  یتأثير گذاري بر اقليم محل

کيلاومتر از شامال باه  62غربي کرمانشاه با طول تقريبي 

گسترش يافته و به عناوان سادي در براباار جرياناات  جنوب

غربي عمل نموده و سهم مناسبي از رطوبت آنارا  زای باران

 دريافت مي کند.با توجه به اين نکته که بلنادترين نقطاه

متر ارتفاع دارد، مي توان به تاأثير  3350در حدود  پرآو

آن در شراي  آب هوايي کرمانشاااه پاي برد.کاوه سافيد در 

با کوه پراو داراي وسعت کمتري بوده و طول آن به مقايسه 

متار ارتفااع  2850کيلومتر مي رسد و بلندترين قله آن  44
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دارد. کوه سفيد در جنوب کرمانشاه واقع شده و خرد اقليم 

متااأثر از اياان ارتفاعااات نيااز در بخااش هاااي معينااي از 

در سطح شهرستان کرمانشاه تأثير  شهرستان مشاهده مي شود.

ی کمتار از ارتفااع ماعرض جغرافيايي باه مراتاب  فاکتور

. در سطح شهرستان نيز همانند استان، مهمترين سيستم باشد

باران زاي مؤثر بر منقطه را کام فشاارهاي مديتراناه اي 

تشکيل مي دهناد کاه باه طاور معماول از آباان مااه تاا 

ارديبهشت ريزش هاي جوي مناسابي را در منطقاه موجاب ماي 

کرمانشاه عملکارد سااير سيساتم هاا و در شهرستان  شوند.

در  توده هاي هواي مؤثر بر منطقه همانند موارد ذکر شاده

کام  رمورد استان مي باشد، با اين تفاوت که ميزان تاأثي

 تشکيل شده روي صحرايپرفشار جنب حاره فشار سودان و 

عربستان در شهرستان کرمانشاه به مراتب کمتر از مجموعاه 

 منظم و تکارار شاده مشااهده نماي استان بوده و به صورت

نقاش برجساته ارتفااع پاس از آن عارض مذکور  شود. عوامل

جغرافيايي را در تکوين اقاليم مختلاف اساتان نشاان ماي 

ا در ساطح شهرساتان پدياد د مجموعاه اي از اقااليم رنده

بااا اسااتفاده از روش تقساايم بناادي اقليمااي  آورده اساات

دل، نيمه خشک سرد اقاليم خشک سرد، نيمه خشک معت ،آمبرژه

و نيمه مرطوب سرد را در سطح شهرستان ماي تاوان مشااهده 

دو  ،نمود. با استفاده از اقلايم نمااي تجرباي دوماارتن

اقليم مديترانه اي و نيمه خشک، اقاليم غالب را در ايان 

سيستم طبقه بندي تشکيل مي دهند و در سيستم طبقاه بنادي 

ماه خشاک مياناه ف دو اقليم نيمه خشک خفيف و نينينسيليا

سطح بيشتري را زير پوشش خود دارند. بر اساس تقسيم بندي 

کوپن اين شهرستان تقريبًا داراي اقليم نيمه خشک و استپي 

خنک است که به طور کلي مي توان آن را در منطقه سردساير 

و گرمسير تقسيم نمود. تنها منطقه گرمسير اياان شهرساتان 

کيلاومتري شاهر  90قسمت جناوبي دهساتان عثماان وناد در 

کرمانشاه مي باشد و ساير نقاط اين شهرستان جازء منااط  

 . (78)يوسفی پورشهری ورحمانی،  ييالقي است

  بارندگي ماهيانه:

ريزش هاي جاوي شهرساتان کرمانشااه عمادتًا متاأثر از    

سيستم هاي باران زاي مديترانه اي بوده و در برخي موارد 

ء بارندگي هاي اين بخاش کم فشارهاي درياي سياه نيز منشا
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از کشورمان مي باشد. باران بخاش عماده ريازش هااي جاوي 

شهرستان را به خود اختصا  مي دهند ولي در مناط  مرتفاع 

در بخش اعظم ساال ريازش  ،شهرستان نظير پراو و کوه سفيد

رژيام بارنادگي در شهرساتان  هاي جوي به صورت جامد است.

مفهوم که بخاش اعظام کرمانشاه مديترانه اي است. به اين 

بارندگي ها در فاصله ماه هاي آبان تاا ارديبشاهت ناازل 

منطبا  بار تابساتان اسات. مااکزيمم  کو فصل خش ه گرديد

شهرستان در اسفند ماه باه وقاوع  در مقياس بارش ماهيانه

کمتارين بارنادگي هااي  ،در ماه هاي تابستان .مي پيوندد

مااه ساال  ماهيانه را دارا بوده و تير مااه خشاک تارين

 محسوب مي شود.

 : کرمانشاهشهرستان سيماي اقليمي 

در شکل گيري سيماي اقليمي هر منطقاه عوامال مختلفاي    

دخالت دارند که تحات عناوان فاکتورهااي ساازنده اقلايم 

شناخته مي شوند. استان کرمانشاه به دليال موقعيات خاا  

داراي ويژگي هاي اقليمي مناط  عارض هااي  خود جغرافيايي

تدله مياني و جنب حاره است. مناط  واقع در عارض هااي مع

جغرافيايي جنب حاره جزء گرمترين و خشک ترين مناط  دنيا 

محسوب مي شوند و تقريبًا تمامي بيابان هاي دنيا در ايان 

مانناد  شهرساتان  تار محدوده واقع شده اند.مناط  شمالي

 واقع شاده پاوه و نوسود در ناحيه عرض هاي معتدله مياني

کمتاار و بارناادگي مناسااب تااري  نرمااال ساااالنه دمااايو از

عرض جغرافياايي موجاب شاکل  برخوردارند. اگر تنها عامل 

گيري اقاليم متنوع استان بود اقاليم خشاک و گارم غلباه 

اما عامل ارتفاع که نه تنهاا در ايان خواهند داشت کامل 

استان بلکه در بخش هاي وسيعي از کشور عامل تعيين کننده 

ت موجب تغييرات فاحشاي در نرماال سااليانه دماا و اي اس

که عموماًا از  مرطوب ريزش هاي جوي آن است.توده هاي هواي

سمت غرب به کشورمان وارد مي شوند در برخورد باا بلنادي 

هاي زاگرس که در امتداد شمال غرب به جناوب شارق گساترش 

سهم بيشتري از رطوبت خود را در غارب زاگارس  .يافته اند

د، لذا بارندگي هاي ساالنه استان کرمانشااه ني کنتخليه م

بيش از ميانگين سااالنه کشاور باوده و از مناااطقي نظيار 

همدان که در شرق زاگارس قارار گرفتاه اناد نياز بيشاتر 

در افازايش  شهرساتانه بر نقاش مثبات ارتفاعاات است.عالو

ميزان بارندگي ساليانه، طب  اصول شناخته شده فيزيک جو، 
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تفاع از دماي محي  کاساته شاده و مياانگين با افزايش ار

ساليانه دماي مناط  مرتفع به مراتب کمتر از مقدار ايان 

ميازان باارش باشد.  پارامتر در مناط  پست و کم فراز مي

به طور ميانگين  1379تا 1330 شهر کرمانشاه در دوره آماري

ميليمتر در سال بوده است که مقدار قابل توجهي مي  1/454

ي متأسفانه اين بارندگي بيشتر در فصول پا يز و باشد. ول

دهاد. ماي  زمستان که احتياج کمتري به آب وجود دارد رخ 

وزش باد سام موجب خسارات زياادي در منااط  غرباي و کام 

ارتفاع استان مي گردد ولي منطقاه شارق ايان اساتان کاه 

و هواي معتدل  آب بيشتر مساحت آن را نيز شامل است داراي

 ،ه نوار غربي استان مي باشد. در ايان منطقاهتري نسبت ب

 ارتفاع زمين از سطح دريا زياد نبوده و همين امار موجاب

و اعتدال نسبي هوا در ايان منطقاه ماي شاود. در  لطافت 

زمسااتانها در منطقااه مااذکور ساارد و همااراه بااا  ،مجمااوع

بارندگي و تابستانها گرم و خشک است. وقاوع يخبنادانهاي 

فصل زمستان در اين منطقه امري عادي  شديد و مکرر در طول

نکتاه قابال توجاه در اقلايم اساتان  به شمار ماي آياد.

کرمانشاه ميزان بارندگي ساالنه است که با افزايش ارتفاع 

ميزان آن کاهش مي يابد. اگر از سمت غرب به شارق اساتان 

حرکت کنيم به تدريج ارتفااع زماين بيشاتر شااده ولاي از 

علت بيشتر باودن باارش در د. شو مقدار بارش آن کاسته مي

مناط  غربي استان نسبت به مناط  شرقي آن، نزدياک باودن 

اين مناط  به منبع رطوبت درياي مديترانه و وجاود رشاته 

کوه زاگرس است که مانند يک ديواره عظيم جلوي مسير توده 

هاي مديترانه را سد کرده و موجب صعود آنها و در نهايات 

باار روي اياان مناااط  مااي  مناساابيايجاااد بارناادگي 

درحاليکه در قسمتهاي شرق استان پرفشار سيبري نفاوذ گردد

بيشتري پيدا کرده است و کمتر اجازه مي دهاد تاوده هااي 

)يوسافی پاور شاهری  بارانزا به سمت شارق گساترش يابناد

 .(78ورحمانی، 

 :  اي هوايي مؤثر بر آب و هواي ايرانه توده -2-3

ی ايران عمدتا" از طري  اثرهمسايگان در آب وهوا   

ارسال توده های هوايي مشخص می گردد. هر توده هوا يک 

سيستم فشار است که يا در يک سرزمين و يا اينکه در مسير 
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خود مدتی قابل مالحظه در آنجا توقف نموده ويژگی های آن 

 را به خود می گيرد.

 دوره گرم -1

جنب در دوره گرم سال بر اثر استقرار مرکز پرفشار    

حاره آزور بر باالی خاورميانه، شراي  پايداری به وجود 

می آيد. بر اثر استيالی دراز مدت اين شراي ، توده هوای 

( بر روی ايران تشکيل می شود. اين CTقاره ای حاره ای )

توده هوا بسيار گرم وخشک است وشراي  خشکی بر همه جای 

ست وبر ايران مستولی می شود. ضخامت اين توده هوا کم ا

باالی آن پرفشار جنب حاره ای آزور مستقر استدر مواقعی 

که پرفشار جنب حاره ای آزور باالتر رود، توده هوای حاره 

( از جنوب شرقی وارد ايران می شود که MTای اقيانوسی )

به توده هوای موسمی معروف است. اين توده هوا رطوبت 

 بارشهای تابستانه جنوب شرق ايران را فراهم می

عربستان وارد ايران می  CTآورد.بعضی مواقع توده هوای 

 شود.

 دوره سرد -2

در دوره سرد سال بادهای غربی تمام ايران را فرا می    

گيرند وباخود توده های هوا را از منابع متعدد می 

( هوا را از سرزمين CPآورند. توده هوای قاره ای قطبی )

اههای ورود آن های شمالی وارد ايران می کند يکی از ر

گسترش زبانه پرفشار سيبری برروی شمال شرق ايران است. 

اين توده هوا سرد وخشک است وفق  مواقعی که از روی 

دريای خزر بگذرد ايجاد بارندگی می کند. بعضی مواقع 

فرابار سيبری  يا موج های عمي  بادهای غربی هوای عرض 

ر سرد وخشک های بسيار باال را به ايران می آورند که بسيا

( معروف است. توده هوای CAاست وبه توده هوای شمالگان )

CA ياCP  از شمال غرب هم وارد کشور می شود وسرما وخشکی

اگر از  CAو CPتوده های هوای  را به ارمغان می آورد.

روی دريای مديترانه بگذرند گرما ورطوبت جذب کرده 

تبديل می ناپايدار می شوند و به توده هوای مديترانه ای 

اقيانوس اطلس نيز از طري  دريای  mpشوند. توده هوای 

مديترانه به ايران می آيد. رطوبت بارندگيهای زمستانه 

اکثر مناط  ايران به وسيله اين توده هوايی فراهم می 

 (.81)عليجانی، شود
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 مقدمه: -3-1

هاي هوا، تاا کناون بندي تيپقهدر زمينه شناسايي و طب   

بنادي هاي مختلاف طبقاهمطالعات زيادي با استفاده از روش

هااي هاا، روشانجام گرفته است. قبل از ظهاور ابرراياناه

هااي خودکاار باه دستي بسيار معمول بودند ولي اخيرًا روش

گيرند. هار دو شايوه اي مورد استفاده قرار ميطور گسترده

باشاد، از داراي نقاط قوت و ضعفي مايبندي همديد هوا تيپ

هاي دستي وقت و هزيناه فراواناي را صارف جمله اينکه روش

باشد، در حالي که روشهاي کرده و بازسازي آن نيز مشکل مي

تار و تر بوده و براي استفاده، بسايار ساادهخودکار سريع

باشد. با اين حال، نتاايج حاصال از عمومًا قابل گسترش مي

توان تفسير کرد.برخاي بندي را به آساني نمياين نوع طبقه

کنند بندي همديد که به طريقه دستي عمل ميهاي طبقهاز روش

هاي هاواي تيپروش  (.1385اند )محمدي، فراوان يافتهرواج 

هااي دساتي کاه ، گروسوترالگن، به عنوان روش23، مولر22المب

بندي دساتي ديگار داراي مقبوليات و نسبت به روشهاي طبقه

استفاده از روشهاي خودکااار آساان و هستند. واج بيشتري ر

سريع است و نتايج آن هم تکرار پذير اسات در صاورتي کاه 

يارناال اين دو خصوصيت در روشهاي دستي ديده نمي شاود. )

(  ازجمله روشهاي خودکار ماي  1385، مسعوديانبه نقل از 

، شااخص 25، همبسااتگي  24توان از روشهاي، بردارهاي ويااژه

نام برد. با توجه به اين  28و تصريح 27، روش ترکيب 26سازي

که در اين پژوهش از روش بردارهاي ويژه استفاده شده است 

 به توضيح اين روش مي پردازيم.

 داده: -3-2

ارا اه آماارکلي از پارامترهااي  در اين پاروژه جهات   

آماار  قسامت spssاز نرم افزار  اقليمي ايستگاه کرمانشاه

 شده و هيستوگرام و توزياع نرماال آنهااتوصيفي استفاده 

روناد خطاي و پلاي نومياال  Excelرسم شده همچنين در  نيز

و رونااد تغيياارات ماهانااه بااراي هاار يااک از  6درجااه 

 پارامترهاي اقليمي بکار رفته است. 

جهت تيپ بندي همديدي هواي شهرستان کرمانشاه از مجموعاه 

نمايناده باه عناوان   متغير اقليمي 18داده هاي روزانه 

نمايناده  که شد. اين متغيرها استفاده شهرستان کرمانشاه

شاامل دمااي خشاک،دمای  جو هساتند شراي  دمايي و رطوبتي

 15و 03،09تاار،نم نساابي وجهاات باد)هرکاادام باارای ساااعات 

 حداکثر دماي روزاناه، حاداقل دمااي روزاناهگرينويچ ( و

 باشند. در اين پاژوهش، از داده هااي بارش مي وميانگين 

                                                 
22 -Lamb          2-Muller         3-Eigenvector         4-Correlarion         5 -Indexing          6 -Compositing          

7-Specification 
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ايسااتگاه سااينوپتيک   2005تااا  1977اقليمااي سااال هاااي 

. ابتادا پايگااه گرديدسال استفاده  29ه به مدت کرمانشا

داده اي از متغيرهاي مورد بررساي در نارم افازار مطلاب 

شد. اين پايگاه شاامل روزهاايي باود کاه مقادار  جاد اي

. ودندبه طور کامل در آن ثبت شده ب متغيرهاي مورد بررسي

د به اينکه هدف از اين پژوهش، تياپ بنادي همديابا توجه 

. آراياش گرديد آماده pست، ماتريس داده ها با آرايش هوا

p  آرايشي از ماتريس پايگاه داده اسات کاه در آن ساطرها

زمان و ستون ها عناصر اقليمي هستند. بعد از انتخاب روش 

طبقه بندي، از آنجا که داده هاا داراي يکاهااي مختلفاي 

ش از انجام تحليل، انجام استاندارد سازي داده هستند، پي

اساتاندارد زيرها ضروري است. داده هاي ماتريس با رابطه 

 :ندشد  سازي

 

سپس بر روي مقادير استاندارد شده، تحلياال خوشاه اي     

شد. براي محاسبه درجاه  ( انجام wardبه روش ادغام وارد)

. گردياده استفاد نا همانندي نيز از روش فواصل اقليدوسي

درخت خوشه بندی تيپ هاای  ستگاه مورد مطالعهسپس براي اي

شد. در مرحله بعد با اساتفاده از روش تحليال  مترسيهوا 

عاملي، در بين هر ياک از تياپ هااي غالاب منطقاه ماورد 

مطالعه، روزي که از همبستگي بيشتري هم در گروه خود)تيپ 

باشاد،  خود( و هم در بين ديگر تيپ هاي منطقه برخاوردار

. روز گردياادپ انتخاااب بااه عنااوان روز نماينااده آن تياا

گرديد. ساپس  ننماينده ساير تيپ ها نيز بدين منوال تعيي

جداگاناه به تحليل آماري هر ياک از تيااپ هاا باه صاورت 

شد. در نهايت ارتباط هر يک از تياپ هااي غالاب  پرداخته

هکتوپاساکال،  500سطح زمين وساطح  منطقه با الگوي گردشي

ماورد  بت نسبی، همدما وآب قابل بارش روزهای نمايندهرطو

 گرفت. ر قرارتحليل و تفسي

 کاربرد تحليل بردارهاي ويژه در اقليم شناسي همديد-3-3

مراحاال اجااراي روش بردارهاااي ويااژه در  1-3تصااوير    

دهاد. در مرحلاه اول محقا  شناسي همديد را نشان مياقليم

بهترين حالت اين اسات  هاي خود را انتخاب كند.بايد داده

ها روي زمان و مكان پيوساته باشاند و كمبودهااي كه داده

آماري آنهاا در كمتارين حاد ممكان باشاد. محقا  نباياد 

ياابي مكااني را يابي كند و ميااننبودهاي زماني را ميان

jj

jij

ij
MinMax

MinData
STND
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نيز بايد با احتياط زياد انجااام دهاد باويژه در منااط  

هاي ي تحليل دادهناهمگن اهميت اين موضوع بيشتر است. برا

مند بايد يكسان باشد. محق  اي فاصله ميان نقاط دادهنقشه

يك خوشهالعاده خوشههايي كه فوقتواند دادهمي اند را روي 

يابي كند ولي هرگز نباياد روش بردارهااي شبكه منظم ميان

در  خوشه بكار برد.العاده خوشههاي فوق ويژه را روي داده

لت مختلف تجزيه وجاود دارد )حااالت روش بردار ويژه شش حا

شاوند. در نامياده ماي T ,S ,R ,Q ,P ,Oتجزيه(كه بناام حالات

هاي اقليمي باا بكارگيري روش بردارهاي ويژه بر روي داده

متغير جوي  كه به آن ميدان هام  (1مقوله روبرو هستيم  3

(. در تحقيقاات 198629)ريچمان ايساتگاه (3(زمان و2گويند مي

كي از اين مقوالت را ثابت و دو مقوله ديگار همديد محق  ي

گيرد كه به اين ترتيب شش حالت مختلف را متغير در نظر مي

ها )برحساب حاالت مختلف ماتريس داده 2-3آيد. تصويرپيش مي

مااتريس پاراكنش، مااتريس بارهااي  ها(،ستون آرايش سطر و

بردارهاي ويژه و ماتريس نمرات بردارهاي وياژه را نشاان 

 sو  pشناسي همدياد عمادتًا از دو حالات هد. در اقليمدمي

اي از متغيرها تغييرات مجموعه pشود. در حالت استفاده مي

تغييارات  sشود. در حالت در طول زماني تجزيه و تحليل مي

يك متغير )كه معموالً ميدان فشار يا ارتفااع ژ وپتانسايل 

براي   pتبنابراين حال شود.است( در قلمرو مكان مطالعه مي

اي بندي الگوهاي نقشاهبراي طبقه sبندي همديد و حالت تيپ

هااا و رود. پااس از انتخاااب دادهبناادي بكااار ماايو پهنااه

كردن ماتريس مشاهدات محق  بايد نوع ماتريس پراكنش آماده

انتخاب در برابر محق  قارار  3را انتخاب كند. در اينجا 

مااتريس ضارب  پاراش وماتريس هام دارد: ماتريس همبستگي،

با چندين متغير سروكار داريم كاه  pچون در حالت  داخلي.

 گيري آنها باا هام تفااوت دارد محقا  بايادواحد اندازه

كاار  دارد كند و ماتريس همبستگي را باهها را استانداده

گيري به اين راحتي نيست. در حالت تصميم Sببرد. در حالت 

s انحرافااات  اگاار از ماااتريس همبسااتگي اسااتفاده كناايم

چناد آوريم و خطوط همهاي جوي را بدست مياستاندارد ميدان

در ايان صاورت تنهاا شاكل  حاصله بدون بعد خواهند باود.

                                                 
29 -Richman          2- White et.al            
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اي با هم قابل مقايسه خواهد باود ناه شادت الگوهاي نقشه

پاراش اساتفاده ها. از سوي ديگر اگر از ماتريس هامميدان

ا خود را نشان هكنيم انحرافات مكاني مقادير واقعي ميدان

هاي فشار، مناط  پراش هستهدهند. با اين حال ماتريس هممي

داراي باالترين پراش را آشكار خواهد كرد. بنابراين اگار 

مقدار پراش در منطقه مورد مطالعه گراديان داشاته باشاد 

(. 1981)ريچمان  .شاويمكه معموالً دارد با مشكل روبه رو مي

بنادي الگوهااي ت براي طبقهبنابراين با توجه به اين نكا

بهتر است از ماتريس همبستگي اساتفاده  sاي در حالت نقشه

 تپراش بهتر اسبندي اقليمي ماتريس همكنيم ولي براي پهنه

ضارب داخلاي  (. از مااتريس حاصال1991 30)وايت و همكااران

در مطالعات اقليمي نشده است. سپس محقا   استفاده چنداني

گياري كناد. در مطالعاات تصاميم بايد در مورد نوع تحليل

شاود: تحليال عااملي نوع تحليل استفاده ماي 3اقليمي از 

( و توابااع PCA(، تحلياال مؤلفااه مبنااا ) CFAعمااومي ) 

نااوع تحلياال يادشااده جاازء  3(. هاار EOFمتعامااد تجربااي )

خااانواده تحلياال بردارهاااي ويااژه هسااتند. در يااك فضاااي 

به  عمود است ر بردار ويژه بعديچندبعدي هر بردار ويژه ب

ها را در چناد گاروه همين دليل بردارهاي ويژه پراش داده

تفساير  (31،1967دگولا)كنناد. بندي مايمتمايز و مجزا دسته

بكري از وجوه هندسي مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ارا ه 

در ياك مرحلاه  CFAشناختي روش كرده است. از ديدگاه روش

آن هاام مرحلااه تفاااوت دارد و  EOFو  PCAحساااس بااا روش 

درجه تعمايم معارف مقادار پاراش  تعيين درجه تعميم است.

شاود. مشتركي است كه توس  بردارهاي ويژه توضيح داده ماي

در مقابل پراش مشترك اصطالح پراش خاا  ياا پااراش توصايف 

شااود. در روش نشده قرار دارد كه براي هر متغير تعريف مي

CFA مختلفي تعيين  هايمتغيرها به روش پراش خا  هر يك از

شود. اگار از مااتريس همبساتگي اساتفاده كنايم باراي مي

كنايم محاسبه پراش مشترك مقدار پراش خا  را از يك كم مي

پراش استفاده كرده باشيم مقدار پراش و اگر از ماتريس هم

سپس مقدار پراش مشترك هر  كنيم.خا  را از پراش كل كم مي

كنيم. در صاورتي د ميمتغير را در قطر ماتريس پراكنش وار

                                                 
 

31 -Gould 
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كنيم كه پاراش خاا  برابار فرض مي EOFو  PCAكه در روش 

كنيم كه بردارهااي وياژه كال پاراش صفر است يعني فرض مي

كنند. در اين صورت نيازي باه تغييار ها را تبيين ميداده

مقادير قطري ماتريس پراكنش نداريم. با اينكه ايان فارض 

تار و درك اين روش آسانرسد ولي اجرا غيرواقعي به نظر مي

هم پراش مشترك و هم پراش خا   CFAاست. با اين حال چون 

هااي توان آنرا در معرض آزماوندهد ميها را تشخيص ميداده

 .(1385)يارنال به نقل از مسعوديان آماري قرار داد جدي 
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 ردارهاي ويژهمراحل انجام طبقه بندي اقليمي به روش ب -1-3شکل 

 1993منبع : يارنال ،             

كه جنبه آرماني دارند و  EOFو  PCAدر صورتي كه در روش 

گذارند فرض را بر وجود پراش مشترك و عدم پراش خا  مي

هاي احتماالتي استفاده توان از آزمون فرض و آزموننمي

توان اين دو روش را شگردهاي آماري كرد. بنابراين نمي

عيار به حساب آورد. بلكه اين دو روش در واقع نوعي  تمام

هاي بندي رياضي هستند كه در آنها برخي خصوصيات روشفرمول

ها در حقيقت اساسًا آماري مفروض دانسته شده است. اين روش

ها ارا ه شده اند و از اين لحا  به براي كاهش حجم داده

 اساس هايي تعل  دارند كه كارايي آنها برروش مجموعه

 

 



 22 
 

 

Surname: Amjadian                                               Name: Parivash   

Title of thesis: 

Reorganizations and quantitative analysis of prevailing synoptically 

types of weather  in Kermanshah municipallity 

Supervisors: Dr. B. Salahi  

Advisor : Dr. B. Sobhani 

 

Graduate Degree: MSc        major : Physical Geography                 

specialty: Climatology         Faculty: Literature and Human Science         

graduation date: 2010/06/13                        Number of pages: 87 

Keywords: synoptic typing, cluster analysis, Inter-group correlation, 

kermanshah 

Abstract:  

 
  In this project, Mat lab software and cluster analysis Ward were used to identify 

the dominant type of weather in kermanshah station. The statistics gained from 

1977-2005 wear studied. Data of 18 various climates of temperature dry, 

temperature wet, rather humid, speed of wind, direction of wind, each of  this for 

03:09 and 15 Green witch Mean Time and minimum and maximum temperature 

and average daily rate of rainfall of 9935 days of kermanshah station was used. The 

process of data standardization has been done after formation of 9935×8 matrix. 

The matrix included horizontal and vertical axes. The horizontal axe was the 

number of days and the vertical axe was the variables. First, calculated Inter-group 

correlation has been done and the cluster analysis. Finally, six types of cold with 

very rainfall, cold and low rainfall, mid cold and dry windy, very cold and humid 

and rainy, warm and dry windy, very warm and low rainfall identified. Also the 

effect of each type and its beginning and end and peak were studied. Besides, the see 

level pressure, 500Geopatential height, surface air temperature, surface Relative 

Humidity, and columnar perceptible water of each type were investigated and 

interpreted. The cold types with flows North and height pressure Siberian and 

warm types with flows South and height pressure Azores was connected.                                                                                            

 

 



 23 
 

 



 24 
 

 
 

 

Faculty of Literature and Human Science 

Department of Physical Geography 

 

 
Recognization and quantitative analysis of preavalling synoptical types of 

weather  in Kermanshah municipallity 

 

 

 

Supervisors: 
 

Dr. Broumand Salahi  ِ  ِ 

 

 

Advisor: 
 

Dr. Behroz Sobhani 

 

 

 

By 
 

Parivash Amjadian 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

 

June- 2010 

 

 

 


