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چکيده

وليي گويونوي     ،دني ده های اقلیمي و پوشش گیاهي ارتباط بسیار نزدیك بيی  دو پيراکنش را نشياني ميي     مقایسه نقشه

شناسایي و تعیی  اثيرات عواميو و عناصير مهيم      ،بنابرای  .پوشش گیاهي به خوبي درك نشده استهمبستوي اقلیم و 

کشور بير پایيه    شناسي بندی بوم اقلیم گذارند و سپس پهنه های اصلي گیاهان ایران تأثیر مي اقلیمي که بر پراکنش گونه

تیك کشور که دارای دوره آمياری  ایستواه سینوپ 13است. بدی  منظور  پژوهشمذکور هدف اصلي ای   عوامو و عناصر

ها از بانك اطالعاتي سازمان هواشناسي کشور  های هواشناسي آن انتخاب و داده ( یا بیشتر بودند،3376-2331) ساله13

های مبنا سبب شد که مياتریس ممميو    کارگیری تکنیك مؤلفه ثر، به. پس از تعیی  متغیرهای اقلیمي مودشاستخراج 

صد از واریانس کيو را  در 4/36مؤلفه با مقادیر ویژه بیش از یك تقلیو یابد که حدود 34(، به 263×13متغیرهای اولیه )

تبیيی    بیشيتری  تيأثیر را در   ، رطيوبتي و بارشيي(  ب حرارتيي ترتی )به اولیه لفهمو سهکه  با توجه به ای  کنند.توجیه مي

سه مؤلفيه او  اقلیميي در   قرار گرفتند.  رد استفادهمو اقلیميهای  بندی پهنه عنوان مبنای به ،دارند کشور ياقلیم شرایط

رسيتری حاصيو   هيای   های رستری تبدیو شيدند. نقشيه   با استفاده از روش کریمینگ به نقشه ArcGIS افزار محیط نرم

بندی اقلیمي ایران ترسيیم شيد.    د استفاده قرا گرفته و نقشه پهنهبندی نظارت نشده مور عنوان ورودی تکنیك خوشه به

کارگیری تکنیك  هسرانمام با استفاده از دو مؤلفه اقلیمي )حرارتي و رطوبتي( به اضافه نقشه طبقات ارتفاعي کشور و با ب

بنيدی نشيان    بررسيي ایي  نقشيه پهنيه     شناسي کشور ترسیم شيد.  بندی بوم اقلیم بندی نظارت نشده، نقشه پهنه خوشه

منطبق بر دو عامو اقلیمي )حرارتي و رطوبتي( و یك عامو  مدتاشناسي کشور، ع ناطق بوم اقلیمدهد که مرزبندی م مي

های بوم اقلیمي کشيور   نتایج ای  پژوهش آن است که بیشتری  پهنه باشد. از دیور کو زمی  )ارتفا  از سطح دریا( ميش

متر( بسيیار   2433ز تر اهای بوم اقلیمي مرتفع )باالمتر( بوده و سهم پهنه3233تر از   متعلق به مناطق کم ارتفا  )پایی

 باشد. ناگیز مي
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مقدمه
تری  عوامو پراکندگي  کننده اقلیم از تعیی 

که  است دلیوه همی  ب ت.اهان اسویژه گی هجانداران ب

 ،های گیاهي برای تعیی  قلمرو انوا  پوشش

های زیست اقلیمي گوناگوني معرفي  بندی طبقه

انمام گرفته یا  تاکنونهایي که  بندی در طبقه. اند شده

اند یا تنها با  به متغیرهای اقلیمي کشور پرداخته اصرف

های  بندی ها طبقه توجه به نیازهای زیستي برخي گونه

 ،بنابرای  .ت اقلیمي محدودی انمام گرفته استزیس

ست اقلیمي واحد که بر پایه بندی زی یك طبقه

___________________________ 
 mehran.lashanizand@gmail.com مسئو  مکاتبه:* 
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 .نداردوجود  ،گرفته باشدهای اقلیمي انمام متغیر

های گیاهي با محیط از  تحلیو ارتباط گونه تمزیه و

که اهمیت  طوری هب ،موضوعات بسیار قدیمي است

کامالً  دیرباز اقلیم در توزیع حیوانات و گیاهان از

تری  عامو  عنوان مهم هتاثیر اقلیم ب .شناخته شده است

 دلیو عدم ویژه گیاهان به هو ب موجوداتپراکنش 

شناسان  ها و اقلیم ید  اکولوژیستیها مورد تا تحرك آن

که ای  همبستوي در  (Stiner، 3361) باشد مي

. (Walter، 3371) مقیاس کالن بیشتر نمایان است

دهد که مناطق های پالئوبتانیك نیز نشان مي بررسي

-جا مي هپراکنش اجتماعات گیاهي با تغییراقلیم جاب

. (Huntley ،3388 ؛Woodward، 3387) استشده 

اما وجود،  ،گذاردگیاهي اثر مي اگرگه اقلیم بر پوشش

یا نو  گیاه نیز ممک  است بر اقلیم تاثیر و عدم وجود 

تمزیه  ،همی  دلیو به .(Godfrey، 2333) داشته باشد

و تحلیو ارتباط بی  اقلیم و الووی پراکنش 

در  بحث انویزعنوان موضوعي  ههای طبیعي، ب رستني

محافو علمي و پژوهشي جغرافیای زیستي طي سالیان 

اقلیم حتي بر پراکنش مواد . دراز مطرح بوده است

اکثر متغیرهای . غذایي در پروفیو خاك نیز تاثیر دارد

همبستوي بسیار  كعوامو اکولوژی سایر اقلیمي با

امکان  رو دهند، از ای  باالئي را نشان مي

لیم  امنظور تفکیك اق های اقلیمي به بندی تقسیم

زیستي در سطح کالن و اقلیم کشاورزی و منابع 

 Compagnucci) خرد مقدور است مقیاسطبیعي در 

 . (2333و همکاران، 

یکي از پیامدهای تغییر اقلیم ای  است که مرزهای 

ها تغییر کرده و در نتیمه  جغرافیایي زیستواه گونه

برای  ،ای شود. بنابر  الووی توازن زیستي دگرگون مي

شناخت تغییراتي که در آینده در قلمرو الووهای 

های بوم زیستي رخ خواهد داد، باید وضع کنوني قلمرو

توجه به تفاوت میان  .اقلیمي کشور شناسایي شود

همی  دلیو  و اقلیم زیستي بسیار مهم است. بهاقلیم 

از آن دسته متغیرهای اقلیمي که بر  پژوهشدر ای  

 ،ندهای زیستي موثرندهای گیاهي و فرای روی گونه

بدی  ترتیب تعدادی متغیر و تعدادی  .داستفاده ش

بندی اقلیمي  طبقهشاخص زیست اقلیمي برای انمام 

 .برگزیده شد

Ramos (2333)،  پيذیری الويوی   به بررسيي تغییر

هييای  ع بييارش در منطقييه مدیترانييه بييا روش   توزیيي

 و همکيياران Alhamed .بنييدی پرداختييه اسييت خوشييه

ا ري اقلیم  مدد گنی برآوردهای ها میانوی  (،2332)

د. اني  بيرده  کيار  هبي  ای تحلیو خوشهك یدی ورون عنوا به

زمینييه ر ده ویييژ بييهی ا خوشييهو تحلیييی گیرکييار هبيي

دهنيد،   مين نشاي بزرگي مکانت تغییراه ک یيمتغیرها

 است.ند سودم

Philip (2338)،   الووهييای روزانييه دمييا و فشييار را

قرار داده است و بير اسياس   درسطح اروپا مورد مطالعه 

صييورت ماهانييه  بنييدی ایيي  الووهييا را بييه هروش خوشيي

 Seunghoو  Main Sabirبنييدی کييرده اسييت.  طبقييه

ایسيتواه   12های بيارش پاکسيتان را در    داده ،(2333)

اسياس   برو  3383-2336سنمي در دوره آماری  باران

نيد و  لي مورد تمزیه و تحلیو قرار دادروش تحلیو عام

ناحیه بارشيي را   شش ،Wardروش  وسیله بهدر نهایت 

 Martiو  Yilmaz نيييد.بنيييدی کرد تعیيييی  و خوشيييه

کيه یکيي از    Kizilirmakآب سطحي حوضه  ،(2333)

را بير   ،باشيد  های سطحي در ترکیيه ميي   تری  آب آلوده

بيا اسيتفاده از تحلیيو    و اساس پارامترهای کیفیت آب 

و همکيياران  Cadena بنييدی کردنييد. ای طبقييه خوشييه

 ،هيای اقلیميي   در پژوهشي تحت عنوان پهنه (،2332)

هيا در دنیيای    ارتفا ، عرض جغرافیایي و تکاميو گونيه  

تفاعي به طریقي کيه  جدید، اظهار نمودند که طبقات ار

 های مختلف منياطق معتدليه را    های دمایي، گونه دامنه

در مناطق معتدله و حاره  ،کنندمناطق حاره جدا مياز 

 .کنند های دیور جدا نميگونه یك گونه را از

Kasmaiee (3332)،    در طييرح پژوهشييي تحييت

هيای   بندی اقلیمي ایيران مسيک  و محيیط    عنوان پهنه

 3:4333333ای بيه مقیياس   با ترسیم نقشه مسکوني،

ایيران را  های مختلف اقلیميي   ي پهنهمحدوده جغرافیای

هيای   در ایي  نقشيه نیياز بيه سیسيتم      مشخص نميود. 

سیساتي و اهداف عمده اقلیميي  مختلف ساختماني و تا

 .بود مشخص شده اقلیمي های  یك از زیرگروه برای هر

Kamali و Koochaki (3338)،   بيير اسيياس آمارهييای

پنبيه،    مدت آب و هيوایي و نیازهيای بیوکلیميایي   دراز

تهیيه  استان خراسان را در بندی اقلیم کشاورزی  طبقه

 GIS بييا اسييتفاده از  ،Bradaranrad (3333) نمودنييد.



 377/    ایران شناسي اقلیم بوم بندی پهنه

 

از  بيا اسيتفاده   بندی اقلیمي مناطق آذربایميان را  پهنه

 . انمام دادبندی سیلیانینف سیستم طبقه

Tklobighsh (3333)،   اسييتان همييدان را از نظيير

بنيدی کيرده    ناحیيه  GISبا استفاده از سیستم و گندم 

 43( بييا اسييتفاده از 3333) Alijani و Heidari. اسييت

ایسييتواه هواشناسييي سييینوپتیك  41، متغیيير اقلیمييي

بندی  ای طبقهکشور را با تحلیو عاملي و تمزیه خوشه

اقلیمييي ایييران بييا روش تحلیييو  بنييدی کردنييد. طبقييه

Jahanbakhsh (2333 )و  Torabiای توسيييط  خوشيييه

تيری  متغیرهيای    در مطالعه فوق مهم .انمام شده است

ایسييتواه  343نييم نسييبي(   و اقلیمييي )دمييا، بييارش 

-3366ساله )13در یك دوره آماری  ینوپتیك کشورس

بيا   ،Masoodian (2331) .( استفاده شده اسيت 3331

بيا  و عنصر اقلیميي در مقیياس سياالنه     27استفاده از 

ای نيواحي اقلیميي    روش تحلیو عاملي و تحلیو خوشه

 ایران را تعیی  نموده است.

Ghaffari  نقشييه  نخسييتی  ،(2334)و همکيياران  

  ایي   را تهیيه نمودنيد.    ایران  کشاورزی  اقلیم  بندی پهنه

  کشاورزی  بندی پهنه  نقشه  تری  و کامو  نخستی   نقشه

  جيای   به  مطلق  از تبخیر و تعریق  و استفاده  است  ایران

  براسيياس  نقشييه  ایيي  .اسييت  آن  اصييلي  ویژگييي ،دمييا

  جهيان   خشك  مناطق  یونسکو برای  سازمان  بندی طبقه

  رطيوبتي، تیي     رژیيم   مهم  شاخص  از سه  با استفادهو 

  نقشه  در ای . است  شده  تهیه  تابستاني  و تی   زمستاني

  شيده   تقسيیم   ناحیيه  ششو   اقلیمي  پهنه 28  به  ایران

 .است

Khodagholi (2331)،  مهمتيييری  در پژوهشيييي

اهي را عناصر اقلیمي موثر بر پيراکنش اجتماعيات گیي   

 در GISکييياربرد  بررسيييي و تعیيييی  نميييوده اسيييت.

 توسيط  نمي کشت زیتون در اسيتان اصيفهان  س امکان

Mohammadi ( 2338و همکاران)،  نتيایج  شد.بررسي 

 شيرایط  مکياني  انطبياق  زعيدم ي اهيا حياک   آن پژوهش

 زیتيون  کشيت  اصفهان جهتاستان  محیطي و اقلیمي

 .باشد مي

Yaghmaie ( 2338و همکاران)،  اثر عوامو اقلیمي

بر گسترش درمنه کوهي و دشتي در استان اصفهان را 

ای آماری گنيد متغیيره بررسيي    ه با استفاده از روش و

 ،(2338و همکييياران ) Esmailnejhadانيييد.  نميييوده

بيا  اسيتان سیسيتان و بلوگسيتان را    بندی اقلیمي  پهنه

بررسيي   .نيد نمودتهیيه   استفاده از روش تحلیو عاملي

عاميو   پينج ها نشان داد کيه اقليیم اسيتان سياخته      آن

 .اسيت  بارش، حرارت، تابش و باد و تندررطوبت جوی، 

Mohammadi ( 2338و همکيياران)، راي هييای شيياخص 

 هيای شيیراز،   ایسيتواه  دهيد  ميي  نشيان  کيه  ددندا ارائه

ي دميای ی الويو  ذهياب  سيرپو و  گنبيد  گرگان، منمیو،

 دارند.  خیز زیتون نواحيبا  مشابه

Raziei  وAzizi (2333)،  مناطق همو  بارشي را

 متغیير  نهمیانوی  ها  آناند.  در غرب ایران تعیی  کرده

 343 بيرای را  3361-2333 دوره درارش بي ه ب وابسته

 و محاسبه منطقه سطح در پراکنده هواشناسياه ایستو

 کميك  بيه  یادشده متغیرهای. دادند قرار مورد استفاده

 گهيار  ( بيه Rاصيلي )بيا آرایيه     های مولفه تحلیو روش

 ميياکس ریاو گييرخش از اسييتفاده و بييا کيياهشه مؤلفيي

 روش از گیييری بهييره بييا سييپس .شييدند داده گييرخش

 ،Ward بييه شييیوه  مراتبييي سلسييله بنييدی خوشييه

 بررا  تحلیو و تمزیه ای  در استفاده مورد های ایستواه

 هيای  مولفيه  در هيا  آن اسيتاندارد  نميرات  مقادیر مبنای

را  ایيران  غرب ترتیب ای ه ب و بندی گروه آمدهت دس به

 نتیمهنمودند.  تقسیم بارشي همو  زیرمنطقه گهار به

 در جغرافیيایي  عيرض  و ها ناهمواری که روند داد نشان

 بسيیار  نقش ،مناطق بی  مکاني های تفاوت و مرزبندی

 . دندار مهمي

Khosravi و Mahmoudi (2333)،   اقييييدام بييييه

غرب ایران کردند. برای انميام   بندی غرب و شما  پهنه

تبدیو و  z های هواشناسي را به نمره دا دادهای  کار ابت

بندی ای، خوشهحلیو خوشهسپس با استفاده از روش ت

هيای  سيپس بير اسياس خوشيه     ها انميام شيد.   ایستواه

 گرفت.بندی اقلیمي انمام  پهنهآمده دست  هب
 

 هاروشموادو
استفاده:داده مورد در ای  پژوهش ابتدا با هاي

ترتیب  سازمان هواشناسي بهاستفاده از اطالعات 

کلیماتولوژی و  های سینوپتیك، های ایستواه داده

د. اطالعات عنصر تبخیر از شآوری  سنمي جمع باران

گون، د. شآوری  جمع www.CloudySky.ir سایت

بندی اقلیمي و مقایسه و  هدف از تهیه ای  آمار، طبقه

از  تا های مشابه بوده است، الزم بود بندی ایستواه گروه
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هایي انتخاب  های موجود، تنها ایستواه میان ایستواه

های طوالني  هشوند که دارای آماری کامو در طو  دور

از  اما بررسي هر یك سا ( باشند. 13)حداقو 

 ایستواه 333ها نشان داد که از میان  ایستواه

ارای آماری کامو ایستواه د 13سینوپتیك کشور تنها 

 که در با توجه به ای  ساله هستند.13برای یك دوره 

ای  بررسي از میانوی  ماهانه پارامترهای مختلف 

 های پایه مشترك آماری سا با استفاده شده است )

 13آماری  که دارای دوره هایي (، ایستواه2331-3376

های قابو استفاده  عنوان ایستواه به ،سا  یا بیشتر بودند

 منظور بررسي نحوه به در ای  بررسي انتخاب شدند.

های مختلف در سطح  توزیع و پراکندگي ایستواه

ایستواه سینوپتیك در نقشه ایران  13کشور، موقعیت 

 (. بررسي ای  نقشه نشان داد که3 )شکو دشمشخص 

های هواشناسي در سطح کشور  توزیع ایستواه

های انتخابي بعضي  در ایستواه یکنواخت نیست.

با استفاده از  ،پارامترها که به هر دلیلي فاقد آمار بود

.ها بازسازی صورت گرفت ها و تفاضو روش نسبت

 

 
 های هواشناسي مورد استفاده نقشه موقعیت ایستواه -1شکل

 

از آن دسته متغیرهای اقلیمي کيه   ،پژوهشدر ای  

هيا   ینيدهای زیسيتي آن  اهای گیياهي و فر  بر روی گونه

منظيور فهيم و    هبي  ،. بنابرای شده استاستفاده  ،مؤثرند

ها باید ای  قبیو متغیرها  بیان گوونوي پراکندگي گونه

هيای اقلیميي در نظير     بنيدی  ها و پهنه بندی را در طبقه

 گرفت. 

از آن جهيت کيه بير پراکنيدگي      حيدی متغیرهای 

هيا   عناصری کيه از آن  یابند. اهمیت مي ،ها مؤثرند گونه

 ،شناسي کشور استفاده شيده  بوم اقلیم  بندی برای پهنه

 ده است.شارائه  3در جدو  

متغیيير اقلیمييي کييه بيير روی   263از  ،مممييو  در

، هيا مؤثرنيد   ینيدهای زیسيتي آن  اهای گیاهي و فر گونه

یید صيحت و سيقم   پس از بررسي و تا گرفته شد.  بهره

ها بير روی   )مکان ایستواه Rها، ماتریسي به حالت  داده

 ابعياد  هيا( بيه   ها و متغیرهای اقلیمي روی ستون ردیف

هيا و عيدد    نمایانور تعداد ایسيتواه  13)عدد  263×13

مياه و   32متغیرهيای یياد شيده در    نشانور تعداد  263

 د.باشد( تهیه ش متغیرهای فصلي و ساالنه مي
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 شناسي کشور بوم اقلیم  بندی عناصراقلیمي مورد استفاده در پهنه -1جدول

 تعداد گیری واحد اندازه متغیرنام  ردیف

 31 گراد درجه سانتي معد  دما 3
 31 گراد درجه سانتي معد  بیشینه دما 2
 31 گراد درجه سانتي معد  کمینه دما 1
 31 گراد درجه سانتي تری  دما پایی  4
 31 گراد درجه سانتي باالتری  دما 1
 31 درصد 1رطوبت نسبي در ساعت  6
 31 درصد 3رطوبت نسبي در ساعت  7
 31 درصد 31رطوبت نسبي در ساعت  8
 31 درصد معد  رطوبت نسبي 3
 31 متر میلي مممو  بارش 33
 31 متر میلي حداکثر بارش روزانه 33
 31 تعداد روز متر میلي 33روزهای باراني مساوی و بیش از  32
 31 تعداد روز کو روزهای باراني 31
 31 متر میلي تعرق پتانسیوتبخیر و  34
 7 بارش-تبخیر و تعرق پتانسیو بارش مؤثر 31
 31 تعداد روز روزهای توأم با پدیده یخبندان 36
 31 ساعت ساعات آفتابي 37
 31 متر بر ثانیه متری( 33معد  سرعت باد )ارتفا   38
 4 متر میلي معد  فصلي تبخیر و تعرق 33
 4 متر میلي معد  فصلي بارش 23
 4 گراد درجه سانتي معد  فصلي دما 23
 4 گراد درجه سانتي معد  فصلي دمای کمینه 22
 4 گراد درجه سانتي معد  فصلي دمای بیشینه 21
 4 درصد معد  فصلي رطوبت نسبي 24
 4 ساعت معد  فصلي ساعات آفتابي 21
 32 درصد نسبت بارش ماهانه به ساالنه 26
 3 گراد سانتيدرجه  > 1  درجه روز   27

 

هيای مبنيا در    لفيه وتحلیو م: 1هايمبنالفهحليلموت

حقیقت یك نواشت خطي است که متغیرهای اولیه را 

نوارد. نخستی  محور ای   ای مي روی محورهای تازهر ب

 یابيد  ميي دستواه مختصات جدید در راستایي گسترش 

بویرند.  که بیشتری  مقادیر متغیرها در پیرامون آن جا

 یافتيه و دومی  محيور عميود بير محيور او  گسيترش      

تيا   ارائيه شيدند  محورهای دیور نیز به هميی  ترتیيب   

بیشييتری  مقييدار پييراکنش متغیرهييای اولیييه در ایيي   

هير محيور    تواه مختصات جدید توضیح داده شيود. دس

دارای یييك مقييدار ویييژه اسييت کييه بیييانور مقييداری از 

محيور   وسيیله  بيه پراکنش متغیرهای اولیيه اسيت کيه    

تا زماني که مقدار ویيژه   ،شود. بنابرای  توضیح داده مي

توان بير تعيداد    مي ،محور از آستانه معیني کمتر نشده

                                                            
1 Principal Component Analysis 

تاکید  ،(2333) و همکاران Compagnucci. ها افزود آن

شناسيي،   پژوهنيدگان عليوم هيوا و اقليیم     د کيه کنن مي

بنيدی اقلیميي، بيه دو روش تحلیيو      منظيور منطقيه   به

2 هييای مبنييا و مؤلفيه 
EOF   هييای اخیيير توجييه  در سيا

هيای   ها، بيا حيذف داده   روش اند. در ای  بسیاری نموده

هيای مسيتقو جدیيد     گند سری از داده یکسان، تقریبا

را تعریيف  های اصيلي   صد زیادی از واریانس دادهکه در

 آید. کنند، به وجود مي مي

اگر هدف کاهش اطالعيات موجيود در متغیرهيای    

دار  های خطيي وزن  ای از ترکیب صورت ممموعه زیاد به

که بی  واریانس  های اصلي ها باشد، تحلیو مؤلفهمتغیر

کيار   شود، به واریانس یوانه تمایزی قائو نمي مشترك و

                                                            
2 Empirical Orthogonal Functions 
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ی پنهياني  رود. اما اگر مقصيود تشيخیص متغیرهيا    مي

ای از متغیرهای  موعهباشد که در واریانس مشترك مم

را کيه   3تحلیيو عياملي   ،گیری سهیم اسيت  مورد اندازه

از تحلیو خيارج کنيد،    واریانس یوانه را ،کند تالش مي

 شود. گرفته مي کار به

نشدهخوشه نظارت یا  یزوکالسترابزار ا: 2بندي

را  ینهبه بندیخوشهاصالح شدهروش گر مکاني  تحلیو

 میانوی  متحركعنوان روش  به که برد کار مي به

ها را به  همه سلو  یتمالوورای  . است شناخته شده

مشخص شده توسط کاربر ی همو  گروه ممزا گند

های از باند یگند بعد یفضا کند که در مي تقسیم

 نظارت یبند ابزار اغلب در طبقه ی . ای قرار دارندورود

 یتمالوور یزویا وندپیش .شود مياستفاده  نشده

تکرار  يخود سازمانده روشمخفف ، بندی خوشه

از  یبند خوشه نو  ی است. ابندی  خوشه اجرایشونده 

در آن، در هر تکرار، تمام  کهکند  مي استفاده یندیفرا

 های میانوی موجود و  یها ها به مراکز خوشه نمونه

 طبقههر  یبراکه شوند  ياختصاص داده میدی جد

معموال ها  طبقه. تعداد مطلوب شوند مي همحاسب

 کردنرد او کهشود  يم یهتوص ی ،است. بنابرا معلومنا

و  یهتمز) ها با احتیاط صورت گیرد زیاد خوشه تعداد

ی ها طبقهاز  یبا تعدادتابع و  انمام شودخوشه  یوتحل

 . (شود تکرار کمتر

 یتمالويور یيك  از  :(يمکاانگرتحليل)ايزوکالستر

 یهيا  یبنيد  گيروه  خصوصیات یی تع یبرابندی  خوشه

و  یگنيد بعيد   توصيیفي  یهيا در فضيا   سيلو   یعيطب

 اسيتفاده اسيکي   يخروجي  یيو فا یيك در  یجنتا یرهذخ

گنييد  یهييا دادهبنييدی  خوشييه یزوکالسييتراشييود.  مييي

های بانيد  یستي ازلکند که حاوی  اجرا مي ای رایرهمتغ

توانيد   يمي حاصيله   1شناسایي یوفا پنچ د.هستن یورود

از  کيار رود،  ی بيه بنيد  ابزار طبقيه  یبرا یعنوان ورود به

یك نقشيه  حداکثر احتما ، که  یبند طبقهبرای  جمله

. کنيد ميي  یيد تولرا  نشده نظارت یبند طبقهرستری با 

دو اسيت.   عددا ه طبقهتعداد  یمعتبر برا عدد کمتری 

طيور   دارد. بيه ني وجيود  ی حيداکثر ها  تعداد خوشه برای

. هستند یشتریتکرار ب یازمندن یشتر،ب یها خوشه ي،کل

                                                            
1 Factor Analysis 
2 Iso Cluster Unsupervised Classification 
3 Signature file 

 یيك  یبيرا اسيت کيه    الزم هيای ميوثر   هآمار تهیه یبرا

هير   د،شيو ایمياد  شناسيایي   یوفاتي یك آ یبند طبقه

 بييرای تهیييه  يکيياف یهييا سييلو حيياوی  یييدخوشييه با

حيداقو   یباشد. مقدار وارد شيده بيرا   ای درست خوشه

تير از تعيداد    برابير بيزر    33حيدود   یيد با طبقهاندازه 

 .باشد یورود های رستری یهال

محيدوده جغرافیيایي ایيران در     هايپايه:تهيهنقشه

درجه  61تا  44درجه عرض شمالي و  43تا  21فاصله 

طو  شرقي گسترده شده اسيت. ایي  محيدوده اميروز     

 3648333فقييط قسييمتي از فييالت ایييران اسييت کييه  

 کیلومتر مربع مساحت دارد و با توجه به ای  وسيعت و 

طو  و عرض جغرافیيایي نسيبتاً قابيو    گسترش آن در 

توجه باید گفت که تنيو  طبیعيي از خصوصيیات بيارز     

 (.Rahnemai ،2333) محیطي آن است

ومي ارتفيا   منظور تهیه مد  رقي  به پژوهشدر ای  

د. نقشه شاستفاده  متری، 13های رادار  از نقشه 4کشور

 بنيدی  طبقات ارتفا  از سيطح دریيا بير اسياس طبقيه     

(Makhdoum ،3331)   نقشيه د. برای ایران ترسيیم شي 

طور جداگانيه   به و نقشه جهت جغرافیایي طبقات شیب

کارگیری نقشيه ميد  رقيومي ارتفيا  کشيور در      و با به

منظيور تهیيه نقشيه پوشيش      . بهتهیه شد GISمحیط 

گیاهي از نقشه رقومي پوشش مرتعي و نقشيه رقيومي   

هيای   جنولي کشور که توسط مؤسسه پيژوهش پوشش 

ریزی، اقتصاد کشاورزی تهیه شده است، استفاده  برنامه

بييا  ArcGIS افييزار شييد. بييدی  منظييور در محييیط نييرم

و  AnalysisTools\Overlay\Union رونييد اسييتفاده از

تلفیق نقشه پوشش مرتعي با نقشيه پوشيش جنوليي،    

هيای   در نقشيه  نقشه پوشش گیاهي کشور حاصو شد.

عليت   بيه پوشش مرتعي، جنولي و نقشه نهائي پوشيش  

 ،ئييه شييدهاهييای ار تعييدد طبقييات در راهنمييای نقشييه 

 است.مشخص نشده تقسیمات گیاهي 

 

 نتايجوبحث

)ماننيد   یهای افزایش تمایز بی  ممموعه متغیربرا

هيا، از دوران اسيتفاده   هریك از مؤلفه بارش(باد و  دما،

مقدار و نو  دوران با بررسي آرایش مکاني مقيادیر   شد.

قيدر   را باید آن هالفهوممحورهای  .مددست آ هب هالفهمو

                                                            
4 DEM (Digital Elevation Models) 
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دوران داد تا میزان تمایز میان مقادیر روی هير یيك از   

کيارگیری تکنیيك    به. محورها به بیشتری  مقدار برسد

هييای مبنييا سييبب شييد کييه ميياتریس مممييو    مؤلفييه

(، بعييد از انمييام تحلیييو و 263×13) متغیرهييای اولیييه

 34بيه   ،3مياکس  واری گيرخش  روش بيه  هادوران مؤلفه

مؤلفه با مقادیر ویژه بیش از یك تقلیو یابد که حيدود  

صيد  )درکنند  صد از واریانس کو را توجیه ميدر 4/36

 .(آميده اسيت   2در جيدو    ها واریانس هر یك از مؤلفه

درصد از کيو   6/1وضو  بدان معناست که حدود ای  م

توانسيت بيا بررسيي     ، بیان نشده است که ميي واریانس

اقلیمي ر هر دو زمینه اقلیمي و غیرافي دمتغیرهای اض

 افزایش یابد.

استخراجي از  های مؤلفهمنظور اطمینان از تعداد  به

(. ایي  شيکو   2)شيکو   استفاده شيد  2ای آزمون صخره

دوم  مؤلفيه او  نسيبت بيه    مؤلفيه دهيد کيه    نشان مي

و مؤلفه دوم نسيبت بيه مؤلفيه     بیشتری  شیب را دارد

ده و از کمتر شي  سپس شیبسوم نیز به همی  ترتیب، 

. اما با توجه شده استافقي  تقریبا ،عامو هشتم به بعد

تبیيی    اولیه بیشيتری  تيأثیر را در   مؤلفه سهکه  به ای 

های  تمزیه و تحلیو مبنای ،دارند کشور ياقلیم شرایط

 .(2)جدو   گیرند قرار ميبعدی 

جهييت ترسييیم  ،او  سييه مؤلفييهاز بييدی  ترتیييب 

عنيوان   هبي  ،و همچنی بندی بوم اقلیمي  های پهنه نقشه

بيا   ای اسيتفاده شيد.   های اولیه جهت آنالیز خوشه داده

هيا و ارتبياط    که میيزان همبسيتوي یافتيه    توجه به آن

در حو  یك مؤلفه تممع پیدا  که ها گناندروني متغیر

صيورت   هصيورت ارتبياط مثبيت و بيالعکس بي      ه، بکنند

  اسياس نیيز   شود، لذا بير ایي   ارتباط منفي متملي مي

ه ي کي های گذاری نمود. مؤلفه ها را نیز نام توان مؤلفه مي

 به قرار زیر هستند. ،در ای  راستا استخراج شدند

صيد از  در 86/11 ای  مؤلفه به تنهایيمؤلفهحرارت:

لفه است. مؤ دهد و مهمتری  کو واریانس را توضیح مي

متغیرهای درجه روز رشد، معد  دمای ماهانه، معيد   

حييداقو دمييای ماهانييه و حييداقو مطلييق ماهانييه دمييا  

با رابطه مستقیم  درصد 36ب بیش از با ضرای ترتیب به

ان ماهانيه،  و متغیرهای تعداد روزهای تيوام بيا یخبنيد   

و رابطيه  درصيد   -31ب بیش از فصلي و ساالنه با ضرای

                                                            
1 Varimax Rotation 
2 Scree Plot 

معکوس، بیشيتری  سيهم را در تبیيی  کيو تغییيرات      

 اند. داشته

صد در 34/26ای  مؤلفه نیز به تنهایي  مؤلفهرطوبت:

هميی  عليت عاميو     کند. بيه  از واریانس کو را بیان مي

شيد. متغیرهيای   نام عاميو رطوبيت نامويذاری     هفوق ب

االنه و ساعتي رطوبت نسبي بيا  س ،فصلي ،معد  ماهانه

یم و تبخیير  درصد با رابطيه مسيتق   32ب بیش از ضرای

و رابطيه   درصيد  -73 ب بیش ازماهانه و فصلي با ضرای

بیشيتری  سيهم را در تبیيی  کيو تغییيرات       معکوس،

 ند.ا داشته

درصد از کو واریانس را  6/36ای  مؤلفه :مؤلفهبارش

هد که د بررسي مقادیر بار مؤلفه نشان مي کند. بیان مي

 ، معيد  فصيلي بيارش،   متغیرهای معد  ماهانه بيارش 

ا و بارش ميؤثر بي   متر میلي 33روزهای با بارش بیش از 

درصيد بيا رابطيه مسيتقیم و      87/3تير از   ب بزر ضرای

 ب بيیش از یمتغیر معد  ساعات آفتابي ماهانه بيا ضير  

در تبیيی    و رابطه معکوس،  بیشتری  سيهم را  -63/3

عواميو گهيارم تيا گهياردهم      انيد.  کو تغییرات داشيته 

 کنند. از واریانس را بیان مي صددر 8/33ممموعاً 

هيای     تحلیيو مؤلفيه  ماتریس دیوری که در نتیمه 

، مياتریس بيار   شدحاصو  ماکس واری گرخشاصلي و 

ایيي  ميياتریس میييزان همبسييتوي بييی  . عيياملي اسييت

گيذاری   منظيور نيام   به. کند متغیرها و عوامو را بیان مي

مقادیر بار عاملي که در واقع ضرایب همبستوي ، عوامو

متغیرهييا هسييتند، ابتييدا بيير حسييب   بييی  عوامييو و 

شيده و سيپس مقيادیر بيیش از      شان مرتيب  مطلققدر

6/3    (.1انتخاب و بقیه حذف شدند )جدو 

گيون  ، بنيدی  بندی اقلیمي حاصيو از خوشيه   طبقه

بنيدی   هيای هواشناسيي کشيور را طبقيه     فقط ایسيتواه 

بنيدی بيوم    عنيوان مبنيای پهنيه    تواند به ، نمينماید مي

سيه مؤلفيه    ،همی  دلیو به. اقلیمي کشور استفاده شود

 دوران متغیرهيای اولیيه   و او  که بعد از انمام تحلیيو 

های حرارتي، رطوبتي  مؤلفه) ، حاصو شدند(263×13)

ای و تعیی   های مقایسه ، پس از انمام بررسي(و بارشي

یيابي در محيیط    های مختلف میان مقادیر خطای روش

، با توجه به حصو  کمتيری  مقيادیر   ArcGIS افزار نرم

بييا اسييتفاده از ایيي  روش  و ینييگمروش کریخطييا در 

های رسيتری   یابي، به نقشه عنوان شیوه مناسب میان به

 .تبدیو شدند
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 متغیرهای اقلیميی ا نمودار صخره -2شکل

 
 (SPSS17 افزار خروجي نرم) ها مممو  واریانس توضیح داده شده پس از دوران مؤلفه -2جدول

 2مممو  مربعات دوران یافته وزن عاملي 3مممو  مربعات استخراج شده وزن عاملي
 مؤلفه

 تممعي درصد واریانس درصد کو جمع تممعي درصد واریانس درصد کو جمع

23/337 17/41 17/41 38/33 86/11 86/11 3 

43/81 33/13 18/74 13/73 34/26 33/13 2

33/37 16/6 34/83 61/44 13/36 13/76 1

18/33 86/1 83/84 64/31 37/1 66/83 4

38/8 34/1 84/87 37/33 33/4 77/81 1

12/6 11/2 33/33 31/6 28/2 31/88 6

81/1 41/3 62/33 83/1 44/3 13/83 7

11/2 31/3 17/32 41/1 28/3 78/33 8

23/2 81/3 42/31 44/1 28/3 36/33 3

33/2 73/3 23/34 33/2 33/3 37/31 33

33/3 73/3 33/34 87/2 37/3 24/34 33

64/3 63/3 12/31 28/2 81/3 38/31 32

12/3 43/3 33/36 34/2 83/3 88/31 31

36/3 13/3 43/36 43/3 12/3 43/36 34





                                                            
1 Extraction Sums of Squared Loadings 
2 Rotation Sums of Squared Loadings 
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 دوران یافته ماتریس بار عاملي-3جدول

 
 بارشي عامو سوم:

 
 رطوبتي :عامو دوم

 
 عامو او : حرارتي

888/3 341/3 سبتامبرمممو  بارش  384/3 معد  رطوبت نسبي بهار  درجه روز رشد

886/3 341/3 مممو  بارش تابستان 382/3 معد  رطوبت نسبي ژوئ   معد  دمای اکتبر

884/3 344/3 متر سبتامبر میلي 33 روزهای باراني بیش از 376/3 معد  رطوبت نسبي مي  معد  دمای کمینه مي

883/3 343/3 مممو  بارش اوت 371/3 ژوئ  1 رطوبت نسبي ساعت  معد  دمای کمینه بهار

883/3 311/3 اوت متر میلي 33 روزهای باراني بیش از 371/3 معد  رطوبت نسبي اکتبر  معد  دمای پائیز

873/3 312/3 بارش موثر اکتبر 368/3  ژوئیه 1 رطوبت نسبي ساعت  معد  دمای زمستان

871/3 312/3 بارش موثر نوامبر 368/3 مي 31 نسبي ساعت رطوبت  معد  دمای نوامبر

867/3 313/3 مممو  بارش اکتبر 368/3 معد  رطوبت نسبي ژوئیه  معد  دمای فوریه

866/3 321/3 ژوئیه متر میلي 33 روزهای باراني بیش از 366/3 معد  رطوبت نسبي تابستان  معد  دمای سبتامبر

818/3 324/3 اکتبر متر میلي 33 روزهای باراني بیش از 361/3 اوت 1 رطوبت نسبي ساعت  معد  دمای کمینه آوریو

843/3 324/3 بارش روزانه سبتامبر بیشینه 364/3 سبتامبر 1رطوبت نسبي ساعت   معد  دمای کمینه ژوئ 

847/3 323/3 مممو  بارش پائیز 364/3 معد  رطوبت نسبي سبتامبر  معد  دمای کمینه تابستان

818/3 323/3 نوامبر مممو  بارش 361/3 معد  رطوبت نسبي اوت  معد  دمای کمینه ژوئیه

811/3 323/3 مممو  بارش ژوئیه 362/3 مي 3 رطوبت نسبي ساعت  تری  دمای ژوئ  پائی 

611/3- -733/3 ساعات آفتابي ژوئ  -831/3 و تعرق پتانسیو مي تبخیر  تعداد روزهای یخبندان مارس

672/3- -721/3 ساعات آفتابي مارس -333/3 و تعرق پتانسیو بهار تبخیر  تعداد روزهای یخبندان پائیز

631/3- -718/3 ساعات آفتابي آوریو -337/3 و تعرق پتانسیو سبتامبر تبخیر  تعداد روزهای یخبندان دسامبر

634/3- -776/3 ساعات آفتابي سبتامبر -333/3 و تعرق پتانسیو اوت تبخیر  ژانویهتعداد روزهای یخبندان 

633/3- -778/3 ساعات آفتابي مي -317/3 و تعرق پتانسیو ژوئ  تبخیر  تعداد روزهای یخبندان ساالنه

736/3- -773/3 ساعات آفتابي اکتبر -344/3 و تعرق پتانسیو تابستان تبخیر  تعداد روزهای یخبندان زمستان

721/3- -833/3 ساعات آفتابي بهار -346/3 و تعرق پتانسیو ژوئیه تبخیر  تعداد روزهای یخبندان فوریه

 
 که سه مؤلفه او  به نقشه تبدیو شدند، پس از ای 

 Isoعنوان ورودی تکنیك های رستری حاصو به نقشه

Cluster Unsupervised Classification   مورد

بندی اقلیمي  های پهنه استفاده قرا گرفته و نقشه

که هدف  يجای از آن مختلفي برای کشور ترسیم شد.

شناسي کشور  بندی بوم اقلیم اصلي ای  پژوهش پهنه

عالوه بر متغیرهای اقلیمي در ای   ،باشد. بنابرای  مي

، شیب و جهت( زمی  )ارتفا های شکو  مرحله از نقشه

گذار بر توزیع تری  عوامو جغرافیایي تاثیرعنوان مهم به

همی   و پراکنش پوشش گیاهي کشور استفاده شد. به

کارگیری  هبا ب ArcGISافزار  منظور در محیط نرم

گندی  نقشه  ،بندی نظارت نشده تکنیك خوشه

های اقلیمي و  تلفیقي با استفاده از سه نقشه مؤلفه

پس از بررسي د. های شکو زمی  ترسیم ش نقشه

ها با نقشه  های ترسیم شده و مقایسه تطبیقي آن نقشه

که با استفاده از دو  1 شکو پوشش گیاهي کشور،

مؤلفه اقلیمي )حرارتي و رطوبتي( به اضافه نقشه 

 روشکارگیری  هطبقات ارتفاعي کشور و با ب

عنوان  دی نظارت نشده ترسیم شده است، بهبن خوشه

 شناسي کشور برگزیده شد. بندی بوم اقلیم نقشه پهنه
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لفه اقلیمي و عامو ارتفا شناسي کشور با استفاده از دو مؤ بندی بوم اقلیم نقشه پهنه-3شکل

 

ایرانهای بوم اقلیمي  یك از پهنه درصد مساحت تحت پوشش امتیازات عاملي برای هر -4جدول

سرد و نیمه 

 رطوبم

معتد  و 

 خشك

سرد و  نیمه

 خشك

سرد و 

 خشك

گرم و خشك با 

 تبخیر زیاد

معتد  و 

 خیلي مرطوب

گرم و  خیلي

 مرطوب

گرم و خشك  خیلي

 زیاد با تبخیر
 طبقات




 

33 13/3  27/33  33 21/23  33 43/36  33/27  3-3  

عامو 

حرارتي

33 17/33  21/31  43/3  77/31  33 63/1  13/43  3-2  
21/3  24/76  11/18  83/62  64/37  87/61  33 36/23  3-1 

32/12  37/33  38/32  32/31  81/3  41/23  33 41/3  3-4 

81/66  734/3  78/21  73/33  33 68/32  33 33 3-1 

33 33 21/1  64/1  33/3  81/12  33 33 2-3  
عامو 

 رطوبتي



33 33 18/3  23/6  18/3  83/27  38/16  33 2-2 

333 28/38  18/41  81/43  23/11  27/13  82/61  76/23  2-1 

33 22/61  44/13  16/37  34/11  33 33 74/18  2-4 

33 13/63  18/31  32/13  33/27  33 33 13/33  2-1 

33 33 33 33 33 31/16  34/33  43/33  433>

امو ع

 ارتفا 



33 33 33 34/3  23/43  11/18  86/3  63/3  833- 

43333 33 13/3  37/8  72/11  31/4  33 33 3233- 

83333 33 68/33  86/86  32/3  11/3  33 33 3633- 

323333 37/2  43/61  71/4  33 33/3  33 33 2333- 

363333 12/73  42/3  37/3  33 33 33 33 2433- 

233333 77/21  87/1  33 36/3  33 33 33 2833- 

2433333 64/3  2/3  33 32/3  33 33 33 1233- 

283333 33 32/3  33 63/3  33 33 33 1633- 

123333 33 33/3  33 37/3  33 33 33 4333- 

163333 33 33 33 32/3  33 33 33 4433- 

433333 33 33 33 331/  33 33 33 4833- 

443333 33 33 33 333/3  33 33 33 1233- 

483332/3  33 64/24  13/37  13/11  13/1  13/4  31/1  درصد مساحت هر پهنه
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 (1شکو )بندی بوم اقلیمي  با استناد به نقشه پهنه

که گوونوي پراکنش مکاني امتیازات  4و جدو  

های بوم اقلیمي نشان  عاملي را برای هریك از پهنه

های  های بوم اقلیمي ایران و ویژگي دهند، پهنه مي

 د.شو تشریح ميزیرها در  آن

تبخيرزيادهايپهنه-1  :خيليگرموخشکبا

پنج  ای  نواحي در جنوب غرب ایران با مساحتي حدود

استان  توجهي ازکشور بخش قابو  صد از کودر

کرمان و سیستان  تری از خوزستان و محدوده کوگك

لحاظ اقلیمي ای  ناحیه دارای آب اند. به را در بر گرفته

تبخیر زیاد است. بیش از گرم و خشك با خیلي  وهوای

درصد ای  ناحیه در طبقات او  و دوم عامو  6/76

لحاظ عامو رطوبتي نیز گرفته است. به رحرارتي قرا

در طبقات گهارم و پنمم  درصد ای  پهنه 83بیش از 

یعني خشك و خیلي خشك با تبخیر زیاد  ،عامو دوم

 33بیش از است. به لحاظ  توزیع ارتفاعي قرار گرفته 

متر  433از  تر ، ارتفاعي کمدرصد مساحت ای  پهنه

 دارد.

اني، دسندی، ناحیه سو-ه فلورستیکي نوبوضحو

هایي از  قسمت اعظم استان خوزستان و بخش

های کرمان و سیستان و بلوگستان دیده  استان

 گیاهي در ای  منطقه شاموهای شاخص  شود. گونه مي

 (.Majnonyan ،3338های زیر است ) گونه
Calotropis procera, Hammada Salicornica, 

Gymnocarpus decander, Prosopis farcta, 

Platychaeta mucronifolia, Ziziphus nummularia, 

Ziziphus spins-christi, Stipa capensis 

ایي  نيواحي در    :خيليگرمومرطوبهايپهنه-2

-جنيوب در حاشیه صورت نواری  کرانه جنوبي کشور به

از کيو کشيور    1/4جنوب شرقي بيا مسياحتي حيدود    

هيای سیسيتان و    اسيتان  ي ازهيای  امتداد یافته و بخيش 

 اند.  ، هرمزگان و بوشهر را در برگرفتهبلوگستان

 هييوای بييه لحيياظ اقلیمييي ایيي  ناحیييه دارای آب و

 است. تقریبا تمامي ای  پهنه درخیلي گرم  و مرطوب 

ي گرم با یخبنيدان  طبقه او  عامو حرارتي، یعني خیل

 از نظر عاميو رطيوبتي نیيز    گرفته است. ربسیار کم قرا

توزیيع  از نظير   .درصد ناحیه مرطوب است 16بیش از 

درصييد مسيياحت ایيي  پهنييه،   33بييیش  از  ،ارتفيياعي

متعلق بيه  ای  محدوده  متر دارد. 433از  تر ارتفاعي کم

-الئوتروپیيك، منطقيه رویشيي سيودانو    پهنه رویشي پ

 3نسپيرو  سيندی، -زیر منطقه رویشي عميان زامبزی ، 

صورت کمربنيدی بيا    به نسپروای   ایران جنوبي است.

دور  ،ارتفيا  از سيطح دریيایي پيایی      ت ووعرض متفيا 

هيای   و به تیغيه  خلیج فارس و عمان کشیده شده است

 یابد.  مکران راه مي های زاگرس و جنوبي کوه

-یق خط مرزی بيی  فليور قلميرو عميان    تعیی  دق

توراني در ایران بسیار دشيوار اسيت. در   -و ایرانسندی 

هيای انيدمیك نظیير     شمار زیادی از جنس پرونسای  

Zhumaria ازخييانواده Lamiaceae  وجييود دارد کييه در

د هييای بنييدرعباس دامنييه انتشييار محييدودی دار  کييوه

(Majnonyan ،3338). ندمیك های ا هایي از گونه نمونه

 است. یرز یها گونه شامو پرونسای  

Diceratella canescens, Pycnocycla nodiflora, 

Fagonia acerosa, F. subinermis, Otostegia 

aucheri, Salvia mirzayanii, Echinops kotschi 
تروپیکا  کویری  پرونسپوشش گیاهي گیره ای  

جمله جوامع زیر  گوناگوني ازاست و شامو اجتما  

 .(Majnonyan ،3338) است
Periploca aphylla, Amygdalus arabica, 

Euphorbia larica, Jaubertia aucheri, Euphorbia 

lorica, Convolvulus acanthocladus, Euphorbia 

larico, Sphaerocoma aucheri  

خيليمرطهايپهنه-3 ای  نواحي  :وبمعتدلو

صد از کو در 1/1با مساحتي حدود  در شما  ایران

های گیالن،  از استانبخش قابو توجهي  کشور،

از نظر شرایط  گیرند. مازندران و گرگان را در بر مي

خیلي معتد  و ای  ناحیه دارای آب و هوای  ،اقلیمي

دهد که بیش از  نشان مي 1جدو  باشد.  مي مرطوب

درصد از مساحت ای  پهنه در طبقه سوم عامو  66

حرارتي، یعني نرما  به لحاظ دما و یخبندان قرار دارد. 

، عامو رطوبتيدر طبقات دوم و سوم تمامي ای  ناحیه 

یعني مرطوب و نرما  به لحاظ رطوبت قرار دارد. به 

درصد از مساحت ای   31لحاظ توزیع ارتفاعي حدود 

 متر دارد. 833از  تر رتفاعي کمپهنه، ا

و در  شود هیرکاني نامیده مي پرونسیه ای  ناح

غربي و  مانده در جنوب های باستاني باقي واقع جنوو

های ساحلي خزر از لنکر )در جنوب  جنوب جلوه

های  شرقي  ماوراء قفقاز( تا گیالن و مازندران، شیب

های البرز  های شمالي کوه های تالش، شیب شرقي کوه

 گیرد.  و دنباله شرقي آن را در بر مي

                                                            
1 Provence :است.ي یك ناحیه جغرافیای 
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ای از اجتماعات محدود شده آن در جهت کوه  پاره

هیرکاني یکي از  پرونسشود.  بمنورد نیز دیده مي

-منطقه ایران های پرونستری   خصمتمایزتری  و مش

هیرکاني یك جزیره باستاني  پرونستوراني است. 

مي از فلور های مزوفیو قدی مانده از جنوو باقي

های آندمیك و نیمه  گونه )ترتیاری دوران سوم( است.

 .زیرندهیرکاني به قرار  پرونسیك آندم
Ranunculus dolosus, Epimedium pennatum, 

Buxus hyrcana, Alnus subcordata, Cyclamen 

elegans, Populus caspica, Alcea hyrcana, 

Daphne rechihnger, Pyrus hyrcana, Rubus 

hyrcanuus, Ilex hyrcana 
در هیرکاني عمدتاً جنوو است.  پرونسپوشش 

های ساحلي قرار دارند که  ای جنوو اراضي جلوه

زیر است ی ها ها وجود گونه نآویژگي بارز 

(Majnonyan ،3338). 
Alnus subcordata, Gleditsia caspica, Populous 

cospica, Pterocarya fraxinifola 
زيادپهنه-4 تبخير با خشک و گرم ای  :هاي

درصد از کو کشور  11 نواحي با مساحتي بالغ بر

باشد که بخش  تری  پهنه بوم اقلیمي ایران مي بزر 

 سیستان و ،کرمان ،ی یزدها قابو توجهي از استان

 فارس، ،قم خراسان، سمنان، اصفهان، بلوگستان،

. از نظر شود شامو ميرضوی و جنوبي را  خراسان

گرم و خشك با شرایط اقلیمي دارای آب و هوای 

 باشد.  تبخیر زیاد مي

درصد از ای  ناحیه  11دهد که  نشان مي 4 جدو 

گرفته  در طبقات گرم و خیلي گرم عامو حرارتي قرار

درصد از آن در طبقه خشك با تبخیر  61و بیش از 

 37دود به لحاظ توزیع ارتفاعي ح زیاد واقع شده است.

متر از  3233تا  433 درصد ای  پهنه در حد فاصو

رکزی فرعي ایران م پرونسسطح دریا واقع شده است. 

ی دارد. خاصیت کویر پوشش گیاهي ای  منطقه عمدتا

 درمنهوسیله اجتماعات  های وسیعي از آن به عرصه

پوشش گیاهي با  پوشیده شده است که متناوبا

ماعات اجت .یابد دوست تغییر مي ش  و دوستشور

 و Amygdalus scoparia های مانده از گونه باقي

Pistacia khinjuk  و در ای  ناحیه امری عادی بوده

 آید.  شمار مي مشخصه بارزی برای آن به

توان به  از دیور گیاهان ای  ناحیه مي

Gymnocarpus decander  اشاره کرد که در

های فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان،  استان

روید.  تان و بلوگستان، یزد و خراسان ميسیس

 ,Haloxylon, Hammada, Salsolaهای متعلق به  گونه

Hertia, Khazya گونه و خاص مناطق بیاباني هستند 

Halostachys Belanqeriana مناطق باتالقي شور  در

قم، بی  زاهدان و پژمان، اطراف دریاگه  اطراف دریاگه

های شاخص ای   از گونه و رویند سیستان و یزد مي

 هستند. محدوده

های  احي بخشوای  ن :هايسردوخشکپهنه-5

آذربایمان و برخي مناطق مماور آن ای در پراکنده

ویژه دریاگه ارومیه، از جهت شرق به تهران و  هب

های البرز و از  های جنوبي بخش مرکزی کوه شیب

های  از استان مناطق مرتفع ،همچنی و جمله دماوند 

ای  پهنه با  .دنگیر در بر مي خراسان و یزد را ،سمنان

درصد کو کشور از نظر شرایط  37مساحتي حدود 

 31)بیش از  اقلیمي به تبعیت از شرایط توپوگرافي

متر از 3633تا  833درصد آن در حد فاصو ارتفا  

ست( داری آب و هوای سرد سطح دریا گسترش یافته ا

 باشد.  و خشك مي

مناطق در  درصد ای  11اقلیمي بیش از به لحاظ 

 اند. طبقات سرد و بسیار سرد عامو حرارتي قرار گرفته

درصد از  48ي نیز بالغ بر نظر عامو رطوبت از

نظر در طبقات خشك و  های مورد محدوده

شمار زیادی از عناصر ای   خشك قرار دارند. خیلي

 ای  .اند راه یافته و کرمان در جنوب تا شیراز پرونس

آتروپات  یا   يفرع پرونسبسیار شبیه به  گستره

، ایران است. همچنی -ارمنستان پرونساز آذربایمان 

کنیم به زیر ناحیه سمت شرق که حرکت مي به

که پوشش گیاهي آن شبیه به  رسیم ميخراسان 

تفاوت که در ای  زیر ناحیه  آذربایمان است با ای 

شوند.  صورت وحشي دیده مي ههای پسته ایران ب  جنوو

های اندمیك ای  ناحیه عبارتند از:  شماری از جنس

Elburzia, Kalaxia, Szovitsiaبرخي از عنوان  . به

 توان از گیاهان زیر نام برد اندمیك آن ميهای  گونه

(Majnonyan ،3338). 
Delphinium charducrum, Acanthophyllum 

versicolor, Allium akaka, Pistacia vera, Salsola 

cana, Atropatenia rostrata, Papaver bipinnatum, 

Acanthophulym bungai 
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پهنه-6 خشکنيمههاي و سرد ای  نواحي با :

درصد از کو کشور، دومی   24 مساحتي بالغ بر

شوند که  سیع بوم اقلیمي ایران را شامو ميگستره و

متر از  2333تا  3233در محدود ارتفاعي بی   عمدتا

اند. به لحاظ عامو حرارتي ای   سطح دریا قرار گرفته

نواحي در طبقات گرم تا خیلي سرد با یخبندان بسیار 

اند. از نظر عامو رطوبتي نیز حدود  یافتهزیاد گسترش 

ر طبقات خشك و خیلي درصد ای  نواحي د 44

های زاگرس  جنوو عمدتادر واقع اند.  خشك واقع شده

فرعي که  پرونسایسه با د و قابو مقنگیر را در بر مي

 هفرعي وجو پرونسبا و زاگرس است -کردستان

 ارد. اشتراك زیادی د

های  غربي و بخش ، شما پرونسدر ایران ای  

مرکزی سیستم زاگرس )شما  کردستان ایران و 

طرف جنوب تا  هایي از آذربایمان ایران( و به شبخ

تقریباً عرض جغرافیایي روستاهای کازرون و شیراز 

از فلور غني برخوردار است و  پرونسامتداد دارد، ای  

 ,Alrawia نظیرزیادی را های اندمیك  جنس

Choriantha Zeugandra, Brossadia  در خود جای

 ستاني )رلیك( از گونهاجتماعات گیاهي با داده است.

Zelkova carpinfoli شود در آن دیده مي 

(Majnonyan ،3338) .ي ای  منطقه مشخصه گیاه

های خاردار( و  ویژه است  های کوهستاني )به است 

های بلوط  ویژه جنوو های بلوط )به طور جنوو همی 

 Quercus libani, Q. infectoria, Q. brantiمتشکو از 

  .زارهای باز است و انوا  مختلفي از درخت

وط از سردشت شرو  و های بل جنوودر واقع 

 سمت جنوب شرق در امتداد زاگرس ادامه پیدا کرده به

شود. در شما  زاگرس یا  به کازرون ختم مي و

های  در قسمت ،کردستان هر سه گونه را داریم

را داریم. در غرب ایران  Q. brantiتر فقط گونه  جنوبي

 Juniperusیا های بلوط گونه ارس در باالی جنوو

excels  ها  که ای  جنوو يیدر جا شود. دیده مي

صورت  به Daphne mucrunataگونه  ،اند تخریب شده

 Cirsiumمهاجم درآمده است که به همراه 

congestum از زیر جنس  خشبي های گون و

Tragacantha شوند.  دیده مي 

خشکهايپهنه-7 و حي تحت واای  ن :معتدل

–فارس منطقهکرمان )–فرعي فارس پرونسعنوان 

شرقي  جنوب مناطق عمدتا ایران( پرونسکرمان، 

-های یزد سیستم زاگرس تا جنوب و شرق شیراز، کوه

 .(Majnonyan ،3338) دنگیر را در بر مي کرمان

درصد از کو کشور را شامو  33مساحت ای  نواحي 

درصد از آن  76شود و از نظر عامو حرارتي بیش از  مي

به لحاظ عامو  طبقه نرما  حرارتي واقع شده است. در

درصد آن در طبقات خشك و  82رطوبتي نیز بیش از 

 خیلي خشك واقع شده است.

نیست و  شخصزیاد م پرونسمرزهای ای  

مخصوصاً در شما  غربي در جائي که پوشش گیاهي 

کرمان و -فرعي فارس های پرونسبینابی  از فلور 

ای  مرز کامالً  ،گیرد زاگرس شکو مي-کردستان

تا  2333ی  در واقع ارتفاعات ب و نامشخص است

گیرد. در میان  متر را در ای  نواحي در بر مي 2833

های ای  ناحیه جنس انحصاری و منوتیپیك  آندمیك

Hypericopsis persica تر است که  از همه قابو توجه

شود. عالوه بر ای   و شیراز دیده مي در مناطق فارس

 Acanthocardamumفرعي گونه  پرونسدر ای  

erinaceum های اندمیك نظیر  و بسیاری دیور از گونه
Cotoneaster persica, Alkana leptophylla, 

های  از گونه Zerdana anchonioidesگونه  رویند. مي

–فرعي فارس های پراونساندمیك و مشترك بی  

های  زاگرس است. دیور نمونه-کرمان و کردستان

، Majnonyan)های زیر است  گونهشاخص آن  

3338). 
Juniperus excelsa sub sp. polycarpus, 

Amygdalus wendellboio, Olea aucheri 

نيمهپهنه-8 و سرد مرطوبهاي ای  نواحي با :

تری   درصد از کو کشور کوگك 32/3مساحتي حدود 

از نظر عامو حرارتي  باشد. پهنه بوم اقلیمي ایران مي

تمامي مناطق تحت پوشش ای  بوم اقلیم در طبقات 

اند. به لحاظ عامو رطوبتي  خیلي سرد واقع شده سرد و

نیز تمامي ای  بوم اقلیم در طبقه نرما  رطوبتي و در 

متر از سطح دریا  1233تا  2833محدوده ارتفاعي 

د به . ای  طبقه بوم اقلیمي محدوتگرفته اس قرار

راسان شمالي و ، خرضوی مناطق کوگکي در خراسان

مساحت بسیار به شود. با توجه  رقي ميآذربایمان ش

کم طبقه و دقت نقشه پوشش گیاهي که در حد 

شناسي گونه  باشد، در منابع متعدد گیاه يم نسج

ای  پهنه مشخص نشده و عمده  شاخصي برای
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شایان . به اقلیم ارتفاعات تعلق دارندود های موج گونه

)شامو پوشش  ذکر است که فهرست پوشش گیاهي

های بوم اقلیمي، با  مرتعي و جنولي( هریك از پهنه

 شناسي کشور بندی بوم اقلیم کارگیری نقشه پهنه هب

 ج شد. ( استخرا1شکو )

دهد  بررسي نتایج حاصو از ای  پژوهش نشان مي

حرارتي، رطوبتي و بارشي اقلیمي  مؤلفه که سه

 ياقلیم تبیی  شرایط بیشتری  تأثیر را درترتیب  به

 سه مؤلفه حرارتي، . برهمی  اساسدارند کشور

در تهیه نقشه  رطوبتي و بارشي به نقشه تبدیو شده و

مورد  های مبنا عنوان نقشه به بندی اقلیمي ایران پهنه

 قرار گرفتند.  استفاده

پژوهش آن است که بیشتری  ی  نتایج ااز دیور 

ور متعلق به مناطق کم ارتفا  های بوم اقلیمي کش پهنه

های بوم  متر( بوده و سهم پهنه 3233تر از  )پایی 

متر( بسیار ناگیز  2433اقلیمي مرتفع )باالتر از 

و  Hassel پژوهش (. ای  نتایج با4 )جدو  باشد مي

زیستي بریتانیا و  های قلیماکه  (3333همکاران )

. در ای  خواني دارد هم ،کردند بندی طبقه را ایرلند

اقلیمي و زیست اقلیمي معیار متغیر  83بررسي 

های  فتند. با استفاده از تحلیو مؤلفهبندی قرار گر طبقه

تبدیو شده است.  متغیر اولیه به هفت مؤلفه 83مبنا، 

ای،  ها با روش تحلیو خوشه سپس نمرات مؤلفه

است. در  های مربوطه ترسیم شده بندی و نقشه پهنه

آمده پوشش دست  ههای ب ادامه در هر یك از پهنه

ي شناسای ،های درختي هستند گیاهي که عمدتا گونه

ها  تری  خوشه بزر د که در انتها مشخص ش. شد

 دست و کم ارتفا  و مربوط به مناطق پایی 

 که يیها مربوط به ارتفاعات، جا تری  خوشه کوگك

تغییرات عناصر اقلیمي در مقیاس کوگکي تفاوت زیاد 

 باشد. د، ميندار

جمله دیور نتایج ای  پژوهش ترسیم گندی   از

های اقلیمي  یقي با استفاده از سه نقشه مؤلفهنقشه تلف

با  ArcGISافزار  های شکو زمی  در محیط نرم و نقشه

بندی نظارت نشده بود. بدی   کارگیری تکنیك خوشه هب

 Godfrey (2333)نیز نتایج ای  تحقیق با کار  لحاظ

آماری و های  ي روشیمنظور بررسي کارا بهکه 

بندی  اطالعات جغرافیایي اقدام به پهنههای  سیستم

خواني  ، هممریکا نمودا اقالیم کشاورزی ایالت آیداهو

معتقد است که استفاده از  Godfrey زیرا دارد.

 اطالعاتهای  سیستم و متغیرههای گند روش

های  یي قادر به شناسایي و تفکیك پهنهجغرافیا

در  باشد. آمدی ميکار دح  درهموون اقلیم کشاورزی 

توان به  مهمتری  دستاوردهای ای  پژوهش ميآخر از 

که  (1 )شکو شناسي کشور بندی بوم اقلیم نقشه پهنه

با استفاده از دو مؤلفه اقلیمي )حرارتي و رطوبتي( به 

کارگیری  هطبقات ارتفاعي کشور و با باضافه نقشه 

اشاره  ،بندی نظارت نشده ترسیم شد تکنیك خوشه

بندی اقلیم  شه تا حدود زیادی با نقشه پهنهای  نق کرد.

 ،و همکاران Ghaffari) کشاورزی ایران با روش یونسکو

بندی اقلیمي ایران، مسک  و  و نقشه پهنه (2334

مطابقت  (Kasmaiee ،3332) های مسکوني محیط

 دارد.

 

دانيتشکروقدر

وسیله از همکاری صمیمانه مرکز تحقیقات دی ب

لرستان و پژوهشکده استان کشاورزی و منابع طبیعي 

 شود.حفاظت خاك و آبخیزداری کشور قدرداني مي
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Abstract  

There is a very close relationship between two distributions of climate and vegetation 

maps. But, the relation between climate and vegetation is not clear. Therefore, the main 

objective of this research is to determine the effect of main climatic factors on 

distribution of main vegetal species and its zonation in Iran. For this purpose, 51 

synoptic stations with 30-year data (1976-2005) or more were selected and their 

meteorological data were extracted. Using principal components techniques, 269 

climatic variables were considered and the numbers of variables reduced to 14 factors 

with eigenvalues more than one that represent 96.4% of the total variance. The first 

three factors (the thermal component, moisture and precipitation, respectively) had the 

most influence on the climate, so, they were considered for climate zonation criteria. 

These three components were rasterized within ArcGIS using Kriging interpolation 

method. Resulted raster map was used to create the climatic zonation map by 

unsupervised clustering technique. Finally, ecological climate zonation map was 

derived using two climate parameters (temperature and humidity) and elevation map of 

country and by using unsupervised clustering technique. This map shows that the 

boundaries of ecological climate regions are mainly based on climatic (temperature and 

humidity) and landform factors (elevation). Another result of the research was that most 

ecological climatic zones were related to the low elevation areas of the country (below 

1200 m) and the rate of high ecological climatic areas (above 2400 m) were very low. 
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