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پهنهبندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر
منفرد ( )SVDو خوشهبندی فازی
2

هاجر سادات حسینی ،1همت اله رورده * ،2جمال قاسمی ،3یداله یوسفی

-9كارشناسيارشد اقليم شناسي شهري ،گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه مازندران
-2استادیار گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشکده علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه مازندران
-0استادیار گروه مهندسي برق ،دانشگاه مازندران

پذیرش مقاله9019/2/22 :
تأیيد نهایي مقاله9019/92/91 :
چكیده
اقليم یکي از مهمترین عوامل محيطي است كه بر زندگي و فعاليت انسانها موثر است .لذا شناخت پهنههاي
اقليمي جهت برنامهریزي و توسعه فضایي نواحي مختلف ضروري ميباشد .هدف این تحقيق پهنهبندي دما در
ایران با روش خوشهبندي فازي است .دادههاي ميانگين روزانه درجه حرارت خشک ،بيشينه درجه حرارت،
كمينه درجه حرارت ،دماي نقطه شبنم و درجه حرارت تر  60ایستگاه سينوپتيک ایران در بازه زماني  9119تا
 2390از سازمان هواشناسي اخذ شد .با توجه به عدم قطعيت ،دادههاي اقليمي ،در جهت به حداقل رساندن
عدم قطعيت دادههاي موجود با روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد ( )SVDفشرده و كاهش بعد داده شد و با
روش خوشهبندي فازي ( ،)Fcmخوشهبندي گردید .نتایج نشان داد كه روش خوشهبندي فازي به خوبي قادر
است طبقه بندي دمایي قابل قبول و مناسبي را براي ایران ارائه دهد .نتایج این تحقيق  6خوشه دمایي را در
ایران نشان ميدهد .پهنههاي دمایي ایران از دریاي خزر ،خليجفارس و دریاي عمان و رشته كوه البرز و زاگرس
و نواحي داخلي ایران تبعيت ميكند .از نتایج این پژوهش ميتوان در جهت مقاصد كشاورزي و مدیریت منابع
آبي كشور و همچنين گردشگري استفاده كرد.
واژههای كلیدی :خوشهبندي فازي ( ،)Fcmنگاشت تجزیه به مقادیر منفرد ( ،)SVDنواحي دمایي ،ایران.

* -نویسنده مسئول31990296296 :

Email: H.roradeh@umz.ac.ir
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براي مثال رومرا و همکاران ( )9111با استفاده از
دادههاي آماري سالهاي  916۱-9110منطقه
مدیترانهاي كشور اسپانيا را با روش تجزیه و تحليل
عاملي و خوشهاي به  92ناحيه اقليمي تفکيک
كردند .راموس ( )2339با روشهاي خوشهبندي
تركيبي از الگوریتم ) ،(k-meanسلسله مراتبي روش
وارد به تجزیه و تحليل الگوهاي توزیع بارش در
طول سال و تغييرات آنها در طول زمان پرداخته
است .یونال و همکاران ( ،)2330تركيه را با استفاده
از دادههاي آماري  990ایستگاه هواشناسي كه ابتدا
استاندارد سازي شده است ،براي دماهاي (ميانگين،
حداكثر و حداقل) در طي سالهاي 9199-9111
با روش تجزیه و تحليل خوشهاي سلسله مراتبي با
استفاده از روش وارد به هفت منطقه اقليمي
خوشهبندي كردند .ژو و همکاران ( ،)2331با
استفاده از دادههاي روزانه  92ایستگاه هواسنجي
در طول دوره  06ساله ( ،)91۹9-2336ناحيه
مورامبرگ استراليا را با استفاده از تحليل خوشهاي
به سه ناحيه اصلي و  6زیر ناحيه فرعي خوشهبندي
كرده است .با توجه به ثبت طوالني مدت دادهها در
مطالعات هواشناسي از یک سو و البته ثبت دادهها
بهصورت دستي در گذشته از سوي دیگر ،به نظر
ميرسد كه وقوع هرگونه خطایي در ثبت اطالعات
محتمل بوده و در نتيجه دادههاي هواشناسي
همواره از سطحي از عدم قطعيت برخوردار هستند.
با توجه به این موضوع به جاي استفاده از روشهاي
صلب 2در خوشهبندي دادههاي هواشناسي ،استفاده
از روشهایي كه قابليت مدلسازي عدم قطعيت را
داشته باشند ،ميتواند منجر به مدلسازي بهتري
شوند .یکي از مهمترین روشهایي كه در مدلسازي
عدم قطعيت مورد استفاده قرار ميگيرد ،روشهاي
فازي است كه اولين بار توسط پروفسور لطفي زاده
پيشنهاد شد (لطفيزاده .)9169 ،مزیدي و

مقدمه
جغرافيا علم مطالعه تفاوتها و تشابهات در سياره
زمين است (شکوئي .)9011 ،اقليم شناسي یکي از
شاخههاي علم جغرافياست كه یکي از اهداف آن،
شناخت تشابهات و تفاوتهاي اقليمي مکان هاست.
كشور ایران از تنوع آب و هوایي زیادي برخوردار
است .این تنوع آب و هوایي توان محيطي ویژهاي را
براي ایران ایجاد نمود و در زندگي و فعاليت ساكنان
آن نقش اساسي داشته است .گستردگي طول و
عرض جغرافيایي ،وجود دریاچه خزر و كوهستان
البرز با جهت شرقي -غربي در شمال ایران و خليج-
فارس و دریاي عمان در جنوب ایران و رشته كوه
زاگرس با جهت شمالغربي -جنوبشرقي در غرب
و جنوب ایران و تاثير پذیري از توده هواهاي
مختلف ،آب و هواي ایران را متنوع ساخت .به
منظور ارایه توصيههاي آب و هوایي در زمينه توسعه
و عمران كشور و راهنمایي كشاورزان ،مهندسين ،و
برنامهریزان كشور ،تمييز نواحي نسبتا متجانس آب
و هوایي الزم است (عليجاني .)996 ،از بين همه
عناصر آب و هوایي دما از جایگاه ممتازي برخوردار
است .در بسياري از فعاليت انساني نظير صنعت،
گردشگري ،زراعت ،دامپروري ،طراحي و معماري
شهري و روستایي ،دما نقش مهم دارد .از آنجایي
كه دادههاي هواشناسي در سالهاي گذشته به
صورت دستي ثبت و ذخيره ميشدند ،لذا ممکن
است به دالیل خاصي مثل :ثبت اشتباه توسط
اپراتور ،خرابي دماسنج ،تغييرات دادهها در گذر
زمان و  ...از عدم قطعيت باالیي برخوردار باشد .اكثر
كساني كه كار خوشهبندي انجام دادهاند از
دادههایي استفاده كردهاند كه مبتني بر عدم
قطعيت باال بوده است .در سالهاي اخير شمار
پژوهشهاي اقليمي كه در زمينه خوشهبندي به
روش جدید انجام شده ،رو به افزایش گذاشته است.
2-Crisp
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كردهاند .رحيميان ( ،)9012در زمينه پردازش
تصویر ،نشان داده است كه ميتوان تصویر را با یک
مجموعه كوچکتر از مقادیر تکين نمایش داد به
طوري كه با تصویر اصلي تفاوت زیادي نداشته باشد
و فضاي كمتري براي ذخيرهسازي استفاده شود.
چنگایي و همکاران ( ،)9010با روش SVD
سيگنالهاي گفتاري را بهبود بخشيدهاند كه نتایج
آنها حاكي از برتري این روشها نسبت به سایر
روشهاي مشابه است .نيک نژاد و همکاران ،براي
جداسازي امواج باالرونده و پایين رونده در دادههاي
پروفيل لرزهاي قائم از  SVDو  f-kاستفاده كرده-
اند و با مقایسه دو روش ،تجزیه مقادیر منفرد
ترجيح داده شده است .با توجه به كارهایي كه در
این زمينه صورت گرفته است به نظر ميرسد ابزار
قدرتمندي مثل  SVD0به منظور فشردهسازي
اطالعات و استخراج ویژگيها با حداقل از دست
دادن اطالعات ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .به
همين دليل در این پژوهش به منظور مدیریت بهتر
دادهها براي خوشهبندي ،با ارائه تکنيکي جدید،
مقادیر ویژه مناسبي مستخرج ميشود .بر این
اساس پژوهش حاضر در صدد آن است كه ضمن
انتخاب بهترین ویژگي و كاهش بعد دادههاي
اقليمي مورد استفاده با استفاده از تجزیه مقادیر
منفرد ( ،)SVDخوشهبندي جامعي از دما در ایران
با روش خوشهبندي فازي كه یکي از زیرمجموعه
هاي مطالعاتي حوزه فازي ميباشد ارائه ميدهد.

همکاران ( ،)9019در پهنهبندي اقليمي استانهاي
كردستان و همدان با استفاده از روشهاي تحليل
عاملي و تحليل خوشهاي به شناسایي  9عامل و
نيز  9ناحيه اقليمي پرداختهاند .جهانبخش و
همکاران ( )9010با روش خوشهبندي فازي ایران
را از نظر فراواني طوفانهاي گرد و غباري به پنج
ناحيه طبقهبندي كردند كه نتایج حاكي از بحراني
بودن دو استان خوزستان و سيستان و بلوچستان
است .خسروي و همکاران ( )9010با استفاده از
دادههاي  913ایستگاه همدیدي و كليماتولوژي كه
بيشترین طول دوره آماري را داشتهاند با كمک
روشهاي زمين آمار و تجزیه خوشهاي به پهنهبندي
دمایي و بارشي ایران پرداختهاند كه نتایج حاصله
از تجزیه خوشهاي ،ایران را به پنج پهنه اقليمي
تقسيم كرده است .عطایي و همکاران ( ،)901۱با
استفاده از تحليل عاملي و تحليل خوشهاي به روش
وارد ،استان كردستان را به سه پهنه اقليمي تقسيم
كردند .در فرایند خوشهبندي معموال دادههاي خام
اوليه پردازش شده و سعي ميشود ویژگيهاي
مناسبي كه با حجم كم بتوانند بخش بيشتري از
اطالعات را در خود حمل كنند استخراج شود.
روشهاي مختلفي براي استخراج ویژگيهاي
مناسب در سيستمهاي شناسایي الگو وجود دارد.
یکي از رهيافتهاي ممکن براي استخراج ویژگي
استفاده از مقادیر ویژه دادهها ميباشد .به دست
آوردن مقادیر ویژه به روشهاي مختلفي انجام مي-
گيرد .یکي از روشهاي معروف براي فشردهسازي
غيرخطي اطالعات ،استفاده از نگاشت تجزیه به
مقادیر منفرد ( )SVDميباشد .این نگاشت مقادیر
منفرد ماتریس را در اختيار قرار ميدهد .نگاشت
 SVDدر مراجع براي كاربردهاي مختلفي استفاده
شده است .براي نمونه قاسمي و همکاران (،)2390
از نگاشت  SVDبراي استخراج ویژگي استفاده

محدوده مورد مطالعه
كشور ایران با وسعت  96۱1919كيلومتر مربع در
نيمکره شمالي بين  29تا  ۱3درجه عرض شمالي
از خط استوا و بين  ۱۱و  60/9درجه طول شرقي
از نيمروز گرینویچ در منطقه معتدله واقع شده
است .ایران كشوري است ناهموار و ارتفاع ميانگين

3-Singular Value Decomposition
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حرارت كمينه  60ایستگاه سينوپتيک از سال
 9119تا سال  2390كه بيشترین طول دوره آماري
را داشتهاند ،استفاده شد .طول دوره آماري زیاد و
پراكنش متناسب ،معيار انتخاب ایستگاهها در پهنه
ایران بود .سپس بعضي از ایستگاهها كه دادههاي
مفقودي داشتند از طریق رگرسيون چند متغيره و
ميانگينگيري با ایستگاههاي همجوار كامل شدند
(شکل .)9

آن از سطح دریا حدود  9033متر است .دامنه
تغييرات ارتفاع بسيار زیاد است و از كرانههاي خزر
كه ارتفاع آن زیر سطح آبهاي آزاد است تا قله
دماوند كه نزدیک به  9۹33متر از سطح آبهاي
آزاد ارتفاع دارد در تغيير است (مسعودیان و
كاویاني .)901۹ ،در این تحقيق از دادههاي
ميانگين روزانه درجه حرارت خشک ،درجه حرارت
تر ،دماي نقطه شبنم ،درجه حرارت بيشينه و درجه

شکل  :9موقعيت ایستگاههاي مورد مطالعه

نمایش ميدهد ،با توجه به اینکه در محاسبه مقادیر
ویژه از ماتریس كواریانس استفاده ميشود ،لذا
بزرگي مقادیر منفرد بهطور مستقيم به اطالعات و
همبستگي بين آنها بستگي دارد ،به عبارت دیگر
هرچه اطالعات همبسته تر و در یک راستا قرار
بگيرند ،مقادیر منفرد بزرگتر و هر چه اطالعات
متفرقتر بوده و پراكندگي بيشتري داشته باشند،
مقادیر منفرد كوچکتر خواهد شد .براین اساس
مقادیر منفرد ميتواند بهعنوان ویژگي مناسب به
كار برده شود SVD .ي ماتریس  Eرا ميتوان با

مواد و روشها
نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد ( :)SVDتجزیه مقدار
منفرد ( )SVDیک روش ریاضي بر پایه جبر خطي
و با استفاده از خواص ماتریس هاست .این نگاشت
به عنوان یک روش كاهنده ،یک ماتریس را به
ضرب سه ماتریس و در حقيقت به تصاویر مشخصه
سازندهاش تجزیه ميكند ،كه دو ماتریس متعامد
و سومي قطري است (مرتضوي و جواهریان،
 .)9012نگاشت  SVDدادهها را به صورت غير
خطي فشردهسازي ميكند و مقادیر منفرد را
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ابعاد  m  nبصورت تجزیه ماتریس  Eبه 0
ماتریس   ،Vو  Uكه با معادله رابطه  9نشان داده
شده است ،در نظر گرفت.

پيدا ميكند .در روش  FCMبه جاي تخصيص
دادهها به یک خوشه ،دادههاي ورودي به همه
خوشهها با درجه عضویتي متناسب (  ) با ميزان
نزدیکي به مركز خوشه مورد نظر ،اختصاص مي-
یابند ،سپس مراكز با توجه به وزن در نظر گرفته
شده به روز رساني ميشوند .درجه عضویت نمونهها
به خوشهها در  FCMاز خاصيت احتمال برخوردار
ميباشد .به عبارت دیگر روابط  9و  2براي مقادیر
عضویت برقرار ميباشد:
رابطه )0

رابطه )9

SVD  Emn   U mm  mn VnTn

در رابطه  ،9ماتریس  Vو  Uماتریسهایي متعامد
بوده و به ترتيب ماتریس بردار ویژه سمت چپي و
ماتریس بردار ویژه سمت راستي ناميده ميشود .و
 ماتریسي قطري با ابعاد  m  nاست كه
عناصر قطر اصلي آن شامل مقادیر منفرد ( )σمي-
باشند .نحوه قرارگيري مقادیر منفرد طوري است كه
این مقادیر بطور نزولي بر قطر اصلي ماتریس 
قرار گرفتهاند ،به عبارت دیگر رابطه  2را بهصورت
زیر خواهيم داشت:

0  ik  1

رابطه )۱

1

c

ik


i 1

در روابط فوق ، ik ،درجه عضویت و تعلق نمونه
 kام به خوشه  cام است ،كه در آن  iتعداد
خوشهها و  kتعداد دادهها ميباشد (هاتاوي و
بزدک .)9111 ،از طرف دیگر ميتوان نشان داد كه
با كمينه كردن تابع هدف زیر ،دادههاي موجود در
هر خوشه نسبت به دادههاي موجود در خوشههاي
دیگر از شباهت بيشتر برخوردار خواهند بود.

رابطه )2

1,1   2,2  ...   n,n  0
خوشهبندی فازی  :4 FCMهدف روشهاي
خوشهبندي ،افراز فضاي دادههاي ورودي به
مناطقي همگن ميباشد .به عبارت دیگر دادههایي
كه در فضاي ویژگي ،بيشتر به یکدیگر شباهت
داشته باشند ،در خوشههاي یکسان قرار ميگيرند.
روشهاي مختلفي براي خوشهبندي وجود دارد.
یکي از روشهاي متعارف خوشهبندي ،روش
خوشهبندي فازي ( )FCMاست كه نسخه پيشرفته
تر خوشهبندي  K-meansميباشد .در روش K-
 meanبه تعداد  Kمركز در نظر گرفته ميشود.
دادهها به نزدیکترین خوشه اختصاص ميیابند،
سپس  Kمركز اوليه در نظر گرفته شده ،به روز
رساني ميشوند .این فرایند تا توقف الگوریتم ادامه

رابطه )9
2

c

n

J ( p)   uik  xk  vi
m

k 1 i 1

در رابطه فوق  mعددي بزرگتر از یک است كه
ميزان درجه عضویت را كنترل ميكند xk ،بردار
دادهها Vk ،مركز خوشه  iام و

2

 xk  viنيز فاصله

اقليدسي بين بردار دادهها و مراكز خوشهها است.
قبل از پرداختن به توصيف روش پيشنهادي ،براي
درک بهتر ابتدا یک بلوک دیاگرام از ساختار
پيشنهادي ارائه مي گردد:

4-Fuzzy c-means clustering

11
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شکل  :2بلوک دیاگرام پيشنهادي

در رابطه فوق ،اطالعات ایستگاه  iام را در مدت
 21سال نشان ميدهد .این ماتریس مربوط به یک
 kام از ایستگاه  iام است ،كه در آن  i  63مبين
تعداد ایستگاهها و  ، k  5بيانگر ویژگي هاست.
براي كل ایستگاهها همانند آن ماتریس به ابعاد
 31 29به وجود ميآید ،كه در مجموع براي هر
ایستگاه  92ماه با  9ویژگي وجود دارد ،به این
ترتيب دادههاي خام اوليه در اینجا به  63مجموعه
داده نسبتا مستقل تفکيک ميشوند.
استخراج و انتخاب ویژگی :در این تحقيق تركيبي از
ویژگيهاي خطي و غيرخطي بهعنوان ویژگي از
دادههاي اوليه استخراج ميشود .ویژگيهاي
غيرخطي مبتني بر نگاشت  SVDميباشد .در
حقيقت با استفاده از این نگاشت ،بزرگترین مقدار
منفرد دادههاي بهعنوان ویژگي مناسبي مورد
استفاده قرار ميگيرد .در بخش شبيه سازي نشان
داده ميشود كه بزرگترین مقدار ویژگي ميتواند
تبيين مناسبي از دادههاي هواشناسي باشد .هم-
چنين ویژگيهاي خطي مطابق با جدول  9از
دادههاي اقليمي استخراج ميشود .براي استخراج
ویژگيهاي غيرخطي از ماتریس مقادیر ویژه
(قطري) ،ابتدا بزرگترین مقدار منفرد ( 9)LSVاز
ویژگيها استخراج ميشود ،كه در قطر ماتریس
مقادیر ویژه ،به ترتيب بزرگ و شاخص بودن
ویژگيها آورده ميشود .در این ماتریس درایه اول
از نظر ارزشي از اهميت برتري براي تبين ویژگي
برخوردار است و در درایههاي بعدي به صورت

براساس ساختار پيشنهادي كه در شکل  2ارائه
شده است شرح بخشهاي آن را به ترتيب ميآوریم:
پیش پردازش (اطالعات خام اولیه) :ابتدا دادههاي
روزانه دما (ميانگين روزانه ،دماي تر ،بيشينه دما،
كمينه دما و دماي نقطه شبنم) براي  60ایستگاه
سينوپتيک در بازه زماني  21ساله ()9119-2390
گردآوري شد .سپس ماتریس  Eبا ابعاد m  n
كه با معادله  6نشان داده شده است ،به دست آمد.
رابطه )6

Eik jmn
در رابطه فوق  k  1: 5بيانگر ویژگيهاي مورد
استفاده (ميانگين دماي تر ،ميانگين دماي خشک،
دماي نقطه شبنم ،بيشينه و كمينه دما) ميباشد.
 i  1: 63مبين تعداد ایستگاههاj  1:12 ،
تعداد ماههاي سال و در نهایت  mو  nبه ترتيب
مبين تعداد روزهاي ماه و تعداد سالهاي مورد
مطالعه ميباشند.
در مرحله بعد ،براي هر ایستگاه و براي هرماه به
ازاي هر ویژگي مورد استفاده در پژوهش یک
ماتریس بدست ميآید (رابطه .)۹
رابطه )۹
2013 
1985 1986
.....
1
 E1
E
E111 
11
 111

E112 ..... E112 
 E1 2


.
.....
. 
 .
 E1112 E1112 ..... E1112  3129

5-Lorgest Singular Value
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نزولي از اهميت آنها كاسته ميشود .در مجموع به
این كار تحليل مولفههاي اساسي 6گفته ميشود.

شکل  :0بلوک دیاگرام مراحل استخراج و انتخاب ویژگي

با توجه به رابطه  9ساختار ماتریس  ، ماتریسي
قطري بوده كه مقادیر  σروي قطر اصلي آن قرار
دارند .ماتریسهاي ساخته شده با اولين مقادیر
منفرد ،اثر بزرگتر و ماتریسهاي ساخته شده با
مقادیر منفرد بعدي اثر كمتري را در ميل كردن به
مقدار واقعي ماتریس ایفا مي كند (رابطه .)1
رابطه )1
0
0

0



0
0


0

 iنمایانگر یک ایستگاه است .براي مثال كه در
 F111ایستگاه اول ،ماه اول ،ویژگي اول و F11 2

نيز ایستگاه اول ،ماه اول ،ویژگي دوم و  ...را نشان
مي دهد .در كل براي هر ایستگاه و براي هر سال
یک ماتریس  92×63شکل ميگيرد (رابطه .)93این
 9ویژگي ،همان دماي تر ،دماي خشک ،دماي نقطه
شبنم ،كمينه و بيشينه دماست كه با SVD
بزرگترین مقدار منفرد ماهيانه آنها استخراج شد و
به صورت یک ماتریس  92×63درآمد.
در گام بعدي و به موازات استخراج ویژگيهاي
غيرخطي مبتني بر  9 ،SVDشاخص دمایي كه در
جدول  9آورده شده است ،استخراج شد (رابطه
 .)99در واقع این  9شاخص حدي ویژگيهاي خطي
هستند .در نهایت ماتریسي با ابعاد  60×69به وجود
آمد (ماتریس رابطه .)99
رابطه )99


0
   0

0

0


0
0

بعد از انتخاب ویژگي و استخراج بزرگترین مقدار
منفرد ،ماتریسي با ویژگي رابطه  1شکل مي گيرد.
رابطه )1

Fi w j
k

در رابطه  1عالمت  Wبعد ویژگيها را نشان ميدهد
و شرح بقيه عالیم نيز قبال آورده شده است .در نهایت
ماتریسي به صورت رابطه  93به وجود ميآید.

 FTX 99 P FTN 99 P FSU 25 FTX 1P FTN 1P 
F
F
F
F
F 
Fi  TX 99 P TN 99 P SU 25 TX 1P TN 1P 
 .
.
.
.
. 


 FTX 99 P FTN 99 P FSU 25 FTX 1P FTN 1P   6365

رابطه )93
F115 

F125 
. 
12  5 
F1 125

1 4
1
2 4
1

F
F

.

13
1
2 3
1

F
F

.

12  4
1

F

1 2
1
22
1

F
F

.

12  3
1

F

12  2
1

F

F

F
Fi 
 .
 121
 F1
11
1
2 1
1

در رابطه فوق FTX 99 P ،شاخص روزهاي گرم براي
ایستگاه  iام FTN 99 P ،شاخص شبهاي گرم براي

)6-principal component transformation (PCA
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ایستگاه  iام FSU 25 ،شاخص روزهاي تابستان

براي ایستگاه  iامFTX 1P ،

 FTN 1Pشاخص شبهاي سرد براي ایستگاه  iام
ميباشد (جدول .)9

شاخص روزهاي سرد و

جدول  :9شاخصهاي حدي دما

دوره گرم

روزهاي گرم (TX99P) :فراواني روزهایي كه تعداد آنها مساوي یا بيشتر از ميانگين صدک  11ام حداكثر
دماي روزانه است.
شبهاي گرم (TN99P) :فراواني روزهایي كه تعداد آنها مساوي یا بيشتر از ميانگين صدک  11ام حداقل
دماي روزانه است.
روزهاي تابستان (SU25) :فراواني روزهایي كه حداكثر دماي آنها بيشتر از  29درجه سانتيگراد باشد.

دوره سرد

روزهاي سرد (TX1P) :فراواني روزهایي كه تعداد آنها مساوي یا كمتر از ميانگين صدک یکم حداكثر
دماي روزانه است.
شبهاي سرد (TN1P) :فراواني روزهایي كه تعداد آنها مساوي یا كمتر از ميانگين صدک یکم حداقل
دماي روزانه است.

در ادامه این تحقيق بعد از استخراج ویژگيها و
اضافه كردن شاخصهاي حدي دما خوشهبندي
فازي انجام گرفت ،كه براي هر یک از  60ایستگاه
مورد مطالعه ،یک ماتریس به ابعاد  60×69ایجاد
شد (رابطه  .)92این ماتریس براي  kام تمام
 i  63ایستگاه ميباشد ،با توجه به اینکه ، k  5
بنابراین چهار ماتریس با چنين ابعادي براي هر
ایستگاه به وجود ميآید.
رابطه )92
F1112 

F2112 
.... 
112 
F63
 6365


....
....
....
....

F11 2
F21 2
....
1 2
F63

براي ایستگاه  60است ،كه در نهایت یک ماتریس
با ابعاد  60×69ایجاد گردید (رابطه .)92
نتایج
با توجه به نتایج تحقيق پژوهشگران گذشته كه كار
ناحيهبندي اقليمي را براي ایران انجام دادهاند ،از
جمله عليجاني ،ایران را به  6ناحيه اقليمي تقسيم
كردهاند؛ بر همين اساس در این پژوهش با بررسي
دماي ميانگين روزانه  60ایستگاه سينوپتيک و
كليماتولوژي (كه بهعنوان نماینده مناطق مختلف
ایران هستند) آن را به  6خوشه تقسيم نموده است.
در این خوشهبندي بهعنوان شاخصهاي كلي،
دادههاي ميانگين روزانه درجه حرارت خشک،
بيشينه درجه حرارت ،كمينه درجه حرارت ،دماي
نقطه شبنم و درجه حرارت تر استفاده شده است.
خوشههاي آب و هوایي حاصل در شکل  ۱ترسيم
شده است و ایستگاههاي هر خوشه به شرح زیر مي-
باشد:

 F111
 11
 F2
 ....
 11
 F63


با توجه به رابطه  F1 ،92بيانگر ایستگاه  iام و -9
 9بيانگر ویژگي اول در ماه اول (ژانویه) ميباشد .و
همچنين  F63112ویژگي اول در ماه (92سپتامبر)
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شکل  :۱نقشه خوشهبندي اقليمي (دمایي) ایران با روش فازي

ساالنه  22درجه سانتيگراد كمترین دما و ایرانشهر
با دماي  2۹/29بيشترین دما را در این خوشه دارند.
با توجه به ویژگيهاي خطي مندرج در جدول ،9
فراواني روزهایي كه حداكثر دماي آنها بيشتر از
 29درجه سانتيگراد باشد ،درتمام خوشهها
باالست ،طبس و زابل نسبت به بقيه ایستگاهها
فراواني كمتري دارند .شکل  9تجزیه مقادیر منفرد
خوشه  9را نشان ميدهد SVD .ایستگاه بم ،طبس
و زابل به دليل دور بودن از دریا در اكثر ماههاي
سال نسبت به بقيه ایستگاهها كمتر بوده است.
نمودار ميانگين دماي ساالنه این سه ایستگاه نيز به
نسبت بقيه ایستگاهها كمتر است ،كه این ميتواند
هم دليل بر عرض جغرافيایي و پدیده پرفشار جنب-
حاره در این سه منطقه و هم دليل بر دور بودن این
مناطق از دریا كه عامل شرجي شدن آنها را در
این فصول به همراه دارد ،باشد (شکل .)9

خوشه  :1این خوشه شامل شهرهاي اهواز ،ایرانشهر،
آبادان ،مسجد سليمان ،اميدیه (آغاجاري) ،بم،
بوشهر ،طبس و زابل ميباشد .اكثر شهرهاي قرار
گرفته در این خوشه سرزمينهاي ساحل جنوبي را
در برگرفته است كه ميانگين ساالنه دماي مجموع
ایستگاههاي این خوشه  29درجه سانتيگراد است.
دكتر عليجاني در كتاب آب و هواي ایران ،تمام
مناطق جنوبي در امتداد ساحل خليجفارس و دریاي
عمان را با هم در یک ناحيه قرار داده است .در
صورتي كه طبق گفته ایشان از بوشهر تا چابهار در
تمام زمستان هم حالت شرجي وجود دارد بقيه
مناطق ساحلي نم نسبي روز كمتر است (عليجاني،
 .)90۹۱در این پژوهش چون اساس خوشهبندي بر
پایه دماي كمينه و بيشينه ،دماي تر و خشک و
دماي نقطه شبنم است تمام مناطق ساحلي جنوب
در یک خوشه نيامده است .زابل با ميانگين دماي
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شکل  :9مقادیر ویژه ( )SVDدما در شهرهاي خوشه 9

نسبت به بقيه ایستگاهها  SVDكمتري را نشان
ميدهد .دماي تابستان نيز در این ایستگاه نسبت به
سایر ایستگاهها كمتر است كه پایين بودن دماي
تابستان را ميتوان با توجه به ویژگيهاي اقليمي
منطقه از جمله وجود ارتفاعات سبالن و طالش،
تاثير بخار دریاي خزر ،بادهاي سرد شمالي و وجود
جنگلهاي شمال و شرق آن توجيه كرد .فراواني
روزهایي كه حداكثر دماي آنها بيشتر از  29درجه
سانتيگراد باشد ،در اردبيل كمترین روزها و در
خوي بيشترین روزها را داراست (جدول  .)9در
ماههاي ژانویه ،فوریه ،مارس و دسامبر (ماههاي
سرد) ،ميزان  SVDدر بين تمام ایستگاهها كاهش
ميیابد ،كه این با كاهش دما در این فصل براي همه
ایستگاهها مطابقت ميكند (شکل .)6

خوشه  :2شهرهاي قرار گرفته در این خوشه شامل:
سقز ،شهركرد ،همدان ،اردبيل ،اروميه ،بجنورد،
زنجان ،خوي ،ماكو ،قوچان و همدان (فرودگاه) مي-
باشد .این خوشه مناطق كوهستاني و فالتهاي
مرتفع را در بر ميگيرد .زمستانهاي سرد و
تابستانهاي نسبتا گرم از ویژگيهاي این نواحي
است .ميانگين ساالنه مجموع ایستگاههاي خوشه؛
 99/۱1درجه سانتيگراد است .كمترین ميانگين
ساالنه مربوط به ایستگاه اردبيل با دماي ساالنه 1/1
درجه سانتيگراد است ،هر چند كه این شهر ارتفاع
كمي دارد اما به علت ورود توده هواي سرد سيبري
در زمستان دماي ساالنه آن كمتر است .بيشترین
ميانگين ساالنه مربوط به بجنورد با دماي ساالنه 90
درجه سانتيگراد است .مطابق نمودار شکل ،6
ایستگاه اردبيل به جز در ماههاي پایيز و زمستان

93۱
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شکل  :6مقادیر ویژه ( )SVDدما در شهرهاي خوشه 2

ميانگين صدک  11ام حداكثر دماي روزانه است)
نزدیک به هم است ،یعني اكثر روزهاي گرم دماي
بسيار باال داشتهاند ،كه یزد بيشترین فراواني
روزهاي گرم را داراست .مجموع ميانگين ساالنه دما
براي كل ایستگاه  91/2۱درجه سانتيگراد است .در
شکل  ۹مقادیر ویژه در كل خوشه در اكثر ماهها به
هم نزدیک هستند به جز خوشه خرمآباد كه در
ماههاي بهار و بيرجند در ماههاي تابستان SVD
كمتري را نشان ميدهند .خرمآباد به جهت اینکه
در ارتفاع باالتري واقع شده است ،در نتيجه گرماي
هوا در بهار كمي دیرتر به این منطقه ميرسد .و
بيرجند نسبت به بقيه ایستگاهها تابستانهاي
خنکتري دارد ،كه این ميتواند پایين بودن ميزان
 SVDرا در این فصل توجيه كند ،و با توجه به
جدول  9فراواني روزهاي تابستاني آن نيز كمتر
است.

خوشه  :3این خوشه شامل :اصفهان ،كرمان،
بيرجند ،شيراز ،یزد ،زاهدان ،كاشان ،سيرجان،
فردوس ،خرم آباد ،فسا ،دوشان تپه ،سرخس و
سمنان ميباشد .قسمت اعظم ایستگاههاي این
خوشه در بين كوهستانهاي مرتفع محصور شدهاند
در نتيجه داراي شرایط بري هستند .كمي پوشش
گياهي و فراواني زمينهاي ماسهاي عریان سبب
ميشود در طول روز و تابستان بسيار گرم شوند و
در شب و یا زمستان حرارت خود را سریع از دست
بدهند و سرد شوند (عليجاني .)90۹۱ ،بيشترین
ميانگين دماي ساالنه مربوط به یزد با ميزان 91/1
درجه سانتيگراد و كمترین ميانگين مربوط به
ایستگاه بيرجند با دماي  96/9درجه سانتيگراد
است .با توجه به ویژگيهاي خطي جدول ،9
فراواني روزهایي كه حداكثر دماي آنها بيشتر از
 29درجه سانتيگراد باشد با روزهاي گرم (فراواني
روزهایي كه تعداد آنها مساوي یا بيشتر از
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شکل  :۹مقادیر ویژه ( )SVDدما در شهرهاي خوشه 0

كمتر است ،و در جلفا بيشتر از بقيه ایستگاهها
است .جلفا با وجود عرض جغرافيایي باال به علت
واقع شدن در ناحيه پست دره رود ارس،
تابستانهاي نسبتا گرمي دارد .بيشترین روزهاي
گرم مربوط به دو ایستگاه جلفا و كرج است .از نظر
مقادیر ویژه تمام ایستگاهها ارتباط و نزدیکي بسيار
زیادي با هم دارند .ميزان  SVDدر كل خوشه،
همانند ميانگين دماي ساالنه ،در ماههاي سرد به
كمترین ميزان و در ماههاي گرم به بيشترین مقدار
خود رسيده است .فاصله  SVDدر ایستگاههاي این
خوشه نسبت به خوشههاي دیگر بسيار كم و نزدیک
به یکدیگر است.

خوشه  :4در این خوشه شهرهاي تربتحيدریه،
سنندج ،جلفا ،مراغه ،مهاباد ،تبریز ،مشهد ،شاهرود،
قزوین ،كرمانشاه ،اراک و كرج قرار گرفتند .این
خوشه ویژگي مناطق كوهپایهاي را داراست ،با
زمستانهاي سرد و تابستانهاي بسيار گرم .بيش-
ترین ميانگين دماي ساالنه مربوط به ایستگاه كرج
با ميانگين  99/13و كمترین ميزان مربوط به
ایستگاه تبریز با مقدار  92/10درجه سانتيگراد
است .ميانگين مجموع ایستگاههاي این خوشه
 9۱/22درجه است .در تبریز ،مراغه و مهاباد،
فراواني روزهایي كه حداكثر دماي آنها بيشتر از
 29درجه سانتيگراد باشد از ایستگاههاي دیگر

شکل  :1مقادیر ویژه ( )SVDدما در شهرهاي خوشه ۱
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روزهاي گرمتري نسبت به بقيه ایستگاهها دارند ،و
كنارک به علت دور بودن از بادهاي گرم عربستان
روزهاي گرم آن كمتر از ایستگاههاي دیگر است.
جزیره كيش ،جزیره ابوموسي و جزیره سيري به-
علت محصور بودن در داخل خليجفارس شبهاي
گرمتري نسبت به دیگر ایستگاهها دارند .با توجه به
شکل  1ميزان  SVDایستگاههاي چابهار ،جاسک و
كنارک در ماههاي گرم سال نسبت به دیگر
ایستگاهها كمتر است ،كه علت آن چنانچه ذكر شد
دور بودن این ایستگاهها از هواي گرم و خشکي كه
از عربستان به ایران در این فصل ميوزد ميباشد .و
شاید یکي دیگر از علل آن وزش بادهاي موسمي
تابستاني از جنوب شرق ایران است كه بيتأثير در
این ایستگاهها نيست .ميزان  SVDدر ایستگاه
ميناب در فصل گرم نسبت به دیگر ایستگاهها بيش-
تر است چنانچه ذكر شد بيشترین ميانگين ساالنه
هم مربوط به ميناب است.

خوشه  :۵این خوشه شامل جزیره سيري ،جاسک،
چابهار ،بندرلنگه ،جزیره ابوموسي ،جزیره كيش،
كنارک ،ميناب و بندرعباس ميباشد .این خوشه
سرزمينهاي ساحلي جنوب به جز سواحل جلگه
خوزستان را در بر گرفته است .تابستانهاي ناحيه
بسيار گرم است .دماهاي بسيار باال با نم نسبي نسبتاً
باال از ویژگيهاي دمایي این خوشه در تابستان است
بهطوري كه شرایط شرجي را براي تمام ایستگاهها
به وجود ميآورد .دامنه ساالنه دما تقریباً در این
خوشه كم است .ميانگين ساالنه دما براي مجموع
ایستگاهها در این خوشه  2۹/۱1درجه سانتيگراد
است .باالترین ميانگين ساالنه مربوط به ایستگاه
ميناب با  21/9۹درجه سانتيگراد و پایينترین
ميانگين ساالنه مربوط به ایستگاه چابهار با ميانگين
ساالنه  26/09درجه سانتيگراد است .با توجه به
ویژگيهاي خطي ،جزیره سيري و جزیره ابوموسي
كه در عرض جغرافيایي پایينتري واقع شدهاند،

شکل  :1مقادیر ویژه ( )SVDدما در شهرهاي خوشه 9

ميانگين دماي ساالنه افزایش ميیابد .تفاوت
ارتفاعي ایستگاههاي مورد مطالعه ،در این خوشه
چندان چشمگير نيست؛ به نظر ميرسد كه ورود
تودههاي هوایي متفاوت ،این كاهش دما از شرق به

خوشه  :۶آخرین خوشه شامل شهرهاي گرگان ،بندر
انزلي ،پارسآباد ،بابلسر ،رشت ،رامسر ،نوشهر و
قراخيل است .این خوشه سواحل دریاي خزر از
انزلي تا گرگان را در برگرفته است .از غرب به شرق
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بهجز پارسآباد ،به هم شبيه هستند .دوري از دریا
و عرض جغرافيایي باالتر در پارسآباد باعث شده
است این ایستگاه زمستانهاي سردتر نسبت به
سایر ایستگاههاي این خوشه داشته باشد ،همانطور
كه در شکل  93دیده ميشود ميزان  SVDپارس-
آباد در زمستان و پایيز متفاوت و كمتر از بقيه
ایستگاهها است (شکل  .)93با توجه به جدول 9
فراواني روزهایي كه حداكثر دماي آنها بيشتر از
 29درجه سانتيگراد باشد در گرگان بيشتر از سایر
ایستگاهها است.

غرب را سبب ميشود .باالترین دماهاي سال نيز در
شرق بيشتر از غرب است .باالترین ميانگين ساالنه
دما مربوط به ایستگاه گرگان با  9۹/09درجه
سانتيگراد و پایينترین دما مربوط به ایستگاه
پارسآباد با  99درجه سانتيگراد ميباشد .و با توجه
به ویژگيهاي خطي موجود در جدول  ،9تنها
ایستگاهي كه در آن شبهاي سرد وجود دارد
ایستگاه پارسآباد است .ميانگين ساالنه دما براي
مجموع ایستگاهها  96/۱0درجه سانتيگراد است.
به همين نسبت فراواني شبهاي گرم نيز در پارس-
آباد بيشتر است SVD .اكثر ایستگاههاي این خوشه

شکل  :93مقادیر ویژه ( )SVDدما در شهرهاي خوشه 6

و همچنين عدم قطعيت دادهها طبقهبندي قابل
قبولي متناسب با ویژگيهاي اقليمي هر خوشه ارائه
دهد .بهعبارت دیگر همانطور كه انتظار ميرفت
ایستگاهها از نظر موقعيت جغرافيایي و ویژگيهاي
مشابه اقليمي در یک خوشه قرار گرفتهاند .شکل
 99تجزیه مقادیر ویژه برون گروهي را به ازاي
ویژگي دما نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده
ميشود SVD ،تمام خوشهها در ماههاي سرد كمتر
است و در ماههاي گرم بيشترین ميزان را داراست،
كه این به دليل ورود بادهاي غربي و خروج پرفشار
جنب حاره از اكثر مناطق ایران است ،كه خود باعث

بهطور كلي در این تقسيمبندي ،خوشه ( 2كه
مناطق كوهستاني را شامل ميشود) با ميانگين
 99/۱1سردترین ناحيه و خوشه  ،9سواحل جنوب
با ميانگين  2۹/۱1گرمترین ناحيه را به خود
اختصاص دادند .شکلهاي  9تا  93نمودارهاي
تجزیه مقادیر منفرد ( )SVDدرونگروهي را براي
هریک از  6خوشه نشان ميدهد .همانطور كه
مشاهده ميشود ،ارتباط نزدیک و فاصله كمي بين
ایستگاههاي موجود در هر خوشه وجود دارد كه این
حاكي از این است كه خوشهبندي فازي توانسته
است با وجود تداخالتي كه بين نمودارها حاكم است
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خود حاكي از نزدیکي دماي این دو خوشه در این
فصل به یکدیگر است .خوشه  9كه بيشتر مناطق
جنوبي ایران از خوزستان تا بوشهر را در بر ميگيرد،
كمترین پراكندگي  SVDرا داراست .به دليل عرض
جغرافيایي پایين و نزدیکي به مدار راس السرطان،
تابش مستقيم خورشيد و ورود توده هواي گرم و
خشک از عربستان تفاوت بين تابستان و زمستان
ناچيز است ،كه این عامل ميتواند در كاهش
پراكندگي  SVDنقش داشته باشد .به طور كلي
نمودار شکل  99بر خالف نمودارهاي قبلي كه
ارتباط و نزدیکي زیادي بين  SVDایستگاهها وجود
داشت ،در اینجا تفاوت قابل مالحظهاي بين هر یک
از خوشهها دیده ميشود ،كه این فاصله حاكي از
تفاوت شرایط اقليمي و آب و هوایي هر یک از
خوشهها است (شکل .)99

كاهش دما در تمام مناطق ایران شده استSVD .

خوشه  0و خوشه  ۱همراه با گرم شدن هوا از اوایل
آوریل ،بسيار نزدیک به هم است ولي در فصل پایيز
و زمستان از یکدیگر فاصله ميگيرند .خوشه  0به
دليل محصور بودن در بين كوهستانهاي بلند
داراي شرایط بري با تابستانهاي بسيار گرم است،
و خوشه  ۱به دليل زاویه نزدیک به عمود خورشيد
در دامنههاي آفتابگير و دریافت تابش زیاد در
تابستان ،تقریباً به خوشه  0نزدیک است ،اما در
فصلهاي سرد سال از همدیگر فاصله ميگيرند ،كه
در كل خوشه  0به دليل شرایط بري ،زمستانهاي
سردتري دارد .خوشه  2كه مناطق كوهستاني را
شامل ميشود در ماههاي ژانویه ،فوریه و سپتامبر
شباهت و نزدیکي زیادي به خوشه  0دارد ،كه
چنانچه به شرایط اقليمي و ميانگين دماي
ایستگاههاي این خوشه در این فصل توجه شود،

شکل  :99مقادیر ویژه ( )SVDدما در كل خوشهها

استخراج گردیدند .و در نهایت با استفاده از روش
فازي كار خوشهبندي دادهها انجام شد .و
ایستگاههاي مورد مطالعه به  6خوشه اقليمي تقسيم
گردیدند .همانطور كه انتظار ميرفت هر ایستگاه
با توجه به ویژگيهاي اقليمي و دمایي مشابه در
یک خوشه قرار گرفت .با استفاده از این روش

نتیجهگیری
با استفاده از نگاشت تجزیه مقادیر منفرد ،دادههاي
اقليمي كه از قطعيت باالیي برخوردار نبودند،
فشرده سازي و بهترین ویژگي از اطالعات گرفته
شد و براي بهتر نتيجه دادن كار 9 ،شاخص حدي
دما با توجه به ميزان تاثير گذاریشان بهصورت كمي

931

پهنهبندي دماي ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد 993 .............................................................

مناطق جنوبي ایران از خوزستان تا بوشهر در یک
خوشه و از بوشهر تا چابهار در خوشه دیگر قرار
گرفتند برخالف خوشهبندي هاي قبلي كه این دو
را در یک خوشه قرار دادهاند .در این روش سعي بر
كاهش بعد دادهها با روش قدرتمند  SVDشده
است كه در مجموع از نتيجه مطلوب و مناسبي
برخوردار بود .در این شيوه ميتوان با توجه به نياز
طبقهبندي ،خوشهها را بهصورت كامال علمي و كمي
كوچکتر كرد و یا آن را گسترش داد .در ایران
خوشهبندي اقليمي با استفاده از روش نگاشت
تجزیه مقادیر منفرد ( )SVDو روش خوشهبندي
فازي بر روي دما مطالعه انجام نشده است.
پژوهشگران زیادي با روشهاي متفاوت به پهنه-
بندي اقليم ایران پرداختهاند ،از جمله عليجاني كه
 6ناحيه دمایي براي ایران را شناسایي كرده است.
وي در كتاب آب و هواي ایران تمام نواحي جنوبي
را در یک خوشه قرار داده است ،در صورتي نيمه
شرقي سواحل خليج فارس بر خالف نيمه غربي آن

طبق گفته ایشان در تمام زمستان حالت شرجي
وجود دارد ،و در این پژوهش هر كدام در یک خوشه
جداگانه قرار گرفتند .ولي به طوركلي خوشههاي به
دست آمده در این پژوهش شباهت زیادي به كار
عليجاني دارد ،از جهت اینکه ناهمواري و عرض
جغرافيایي یکي از عوامل اصلي در خوشهبندي
لحاظ شده است .و در خوشهبندي كه منتظري براي
دماي ایران انجام داده است ،نواحي شمال ایران با
بسياري از نواحي مركزي و شرقي در یک خوشه
آمدهاند ،درصورتي كه در این پژوهش نواحي كناره
دریاي خزر به دليل اینکه داراي زمستانهاي
معتدل تري هستند و دماي تر آنها با نواحي شرقي
و مركزي تفاوت زیادي دارد در یک خوشهبندي
جداگانه قرار گرفتهاند .از این رو در این مطالعه براي
دستيابي به خوشهبندي دقيق دما در ایران از روش
نگاشت تجزیه مقادیر منفرد ( )SVDو خوشهبندي
فازي استفاده شده است.
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