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  چكيده:

اقليم يكي از مؤثرترين عوامل ساختاري سياره زمين است، كه بدون شك طبيعت، انسان، محيط و كليه مظاهر       

ي با استفاده از . هدف اين مطالعه پهنه بندي عناصر اقليمباشداي متأثر از شرايط اقليمي ميحيات در سطوح گسترده

هاي مورد بررسي در اين پژوهش شامل كليه عناصر اقليمي باشد. دادهدرونيابي كريجينگ براي استان ايالم مي روش

باشد. مي 1382 - 1392هاي هاي استان ايالم طي سالهاي هواشناسي سينوپتيك شهرستانثبت شده در ايستگاه

بندي عناصر از هاي اقليمي و پهنهستفاده شده است. براي تحليل دادها Arc Gisها از نرم افزار جهت برازش داده

هاي درونيابي ترين نتايج را نسبت به ديگر روشاين روش در مجموع صحيح روش درونيابي كريجينگ استفاده شد.

مي استان اقدام براي اين منظور پس از جمع آوري آمار و اطالعات اقلي. دهددر رابطه با پارامترهاي اقليمي ارائه مي

  . در نهايت  نقشه نهايي پهنه بندي عناصر اقلمي در استان ايالم مشخص شد.به تهيه بانك اطالعاتي پژوهش گرديد

  پهنه بندي، عناصر اقليمي، ايالم.لغات كليدي: 
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  مقدمه

بي به توسعه ر جهت دستياهايي كه داراي آب و هواي يكساني باشد، كه اين امپهنه بندي اقليمي يعني شناسايي پهنه

). شناخت هوا و آب و 1389به نقل از  طاووسي و همكاران،  1382(مسعوديان، ابوالفضل؛همه جانبه ضروري است

هاي دور مورد توجه انسان بوده و در زندگي بشر امروز اهميت هوا جزء موضوعات بسيار مهمي است كه از زمان

تواند در هاي طبيعي هر منطقه به خصوص آب و هوا مياخت ويژگيشن. )1366خاصي يافته است(فريفته، جمشد؛ 

به نقل از عليرضا  )47: 1389؛(تقي طاووسي و قدير دل آرااي ايفا نمايدريزي و آمايش سرزمين نقش عمدهامر برنامه

 اقليم داراي كه جهان نقاطي از شناسايي يعني اقليمي بندي پهنه هواشناسي ديدگاه ). از1389گرامي مطلق و همكاران، 

. فقدان اطالع از )1975سازمان هواشناسي جهاني،(دارند اقتصادي اهميت هاو قاره ممالك كليه براي و هستند مشابه

سازد.هاي اقتصادي و كشاورزي انسان را با شكست مواجه ميريزيهاي نواحي، برنامهخرده اقليم

كان ر يك مقه است و دسترسي به متوسط وضعيت هوا دبطور كلي اقليم يك منطقه متوسط وضعيت هوا در آن منط

نقل از زابل  ؛ به101: 1387خاص، نيازمند يك سري آمار و اطالعات درازمدت هواشناسي است(سليقه و همكاران؛

 ).1383عباسي و همكاران،

دي عناصر يابي و پهنه بنتسهيالت بسيار زيادي در درون )GIS(امروزه كاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي     

كه هاي آماري به ويژه زمين آماري نيز باعث شده است مختلف آب و هوايي به وجود آورده و استفاده از روش

Spatial (1تري برخوردار باشد. تحليل فضاييبندي از پشتوانه علمي محكمدقت برآوردهاي الزم براي پهنه

analysis( هاي ترين قابليتيكي از متداولGIS سيله خود نرم افزار و با كمترين دخالت مستقيم است كه به و

اي شود، فرآيند حدس هوشمندانهگيرد. درون يابي فضايي كه بخشي از تحليل فضايي محسوب ميكاربر صورت مي

كنند تا برآوردي قابل قبول از مقادير مجهول يا اندازه گيري نشده را در و كاربر تالش مي GISاست كه در آن 

ها بر فاصله شود اما مبناي تمام روشهاي مختلفي استفاده ميه به دست آورند. براي اين كار از روشهاي پيوستداده

و اين اصل استوار است كه مقدار معلوم در يك نقطه بيش از همه با مقادير مربوط به نقاط همجوار و نزديكتر خود 

هاي جغرافيايي را بهتر درك ند تا رفتار پديدهك). آمار فضايي به ما كمك مي1393شباهت دارد(رستمي، شاه بختي؛ 

هاي جغرافيايي و كشف داليل آنها كمك نماييم. آمار فضايي به ما در شناسايي الگوها و روندهاي موجود در پديده

هاي متعدد در فضا را در يك عدد خالصه نمود. آمار توان نحوه توزيع پديدهزيادي كند. به كمك آمار فضايي مي

گيرند با دقت علمي ها صورت ميكند تا بسياري از تصميماتي را كه با مالحضه نقشهچنين به ما كمك ميفضايي هم

). در هر عمليات درونيابي تصميم اساسي اين است كه يك مدل 14:1390بيشتري اتخاذ نماييم(عسگري، علي؛

براي چنين روابطي توزيع وزني و ميل اي انتخاب كنيم. دو مدل رايج هاي نقطهآماري براي ايجاد رابطه بين داده

دهد چگونه از اطالعات معلوم براي اي هستند. اين توابع هر دو داراي توصيفاتي تحليلي هستند كه نشان ميصفحه

كند كه هر مقدار معلوم مربوط به نقطه همسايگي چقدر تخمين مجهوالت استفاده كنيم. توابع وزني مشخص مي

                                           
 تحليل فضايي -1



                     مرادي                          

 مرادي                  

 پژوهش از قرار داد. هدفاي نامعلوم مورد استفاده توان آن را براي تعيين داده نقطهني مييابد و با چه وزادامه مي

بود،  متلب افزار نرم در درونيابي موجود هايروش از استفاده با مزبور پايگاه دماي هايداده تفكيك توان افزايش

- ايستگاه دماي هايداده با زير حوضه هر داخل شده توليد جديد هايداده شده، درونيابي هايداده دقت بررسي براي

 ضريب  RMSE،MBEخطاسنجي  معيارهاي از استفاده با. شد مقايسه زير حوضه همان داخل سينوپتيك هاي

 ديگر، هايروش به نسبت نسبي برتري با اسپالين و همسايگي نزديكترين هايروش ساتكليف - ناش و باقيمانده

مطالعات  براي دما به مربوط اطالعاتي هايگره توليد مطالعه اين حاصل. شدند شناخته برتر روش عنوان به

 از استفاده و آزمون آوري، جمع به محققين نياز حذف لذا و بروزرساني براي روشي ارائه هيدروكليماتولوژيكي،

دويي فضايي  هاي دوجينگ نشانگر روشي براي تحليل دادهمنطقه بود. كري در موجود هايداده و هاي زمينيايستگاه

. دليل اصلي معرفي اين روش اين بود كه كريجينگ است توسط جورنل معرفي شده 1983است. اين روش در سال 

هاي زمين آماري هاي چوله كارايي الزم را نداشت. بسياري از تحقيقات بر استفاده از تكنيكخطي براي تحليل داده

هاي زمين آمار را به عنوان روشي مناسب اين تحقيقات، تكنيكاند. همه ها تأكيد كردهجهت درونيابي ميان داده

  اند. جهت بررسي عناصر اقليمي معرفي كرده

هاي هوا در شهر تهران مورد استفاده قرار بندي آاليندهيابي را در پهنههاي مختلف درونفتح بار، فاضل روش

آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از  ) در بررسي كه به تحليل فضايي1392كاووسي و همكارن ( داده است.

ها هاي حاصل از اين روشهاي اتولجستيك مركزي شده و روش كريجينگ نشانگر پرداختند. پييشگوييمدل

- ند، از بين روشهست ترنشان دادند كه مناطق شمالي، شرقي و مركزي شهر تهران از ساير نواحي شهر آلوده

اتولجستيك مركزي شده از توان پيشگويي باالتري نسبت به روش  هاي مورد استفاده در اين پژوهش مدل

بندي اقليمي وقوع ) در تحقيقي به پهنه1393(كريجينگ و مدل اتو لجستيك برخودار بود. برزگر، سودابه 

-جمع آوري آمار و براي بررسي دادهغربي پرداخته است. پس از  هاي اصلي استان آذربايجانتصادفات در راه

هاي آسيب پذير شبكه در نهايت  نقشه نهايي بخشهاي فضايي استفاده نموده است. از تحليل هاي موجود

  ها مشخص شد.راه

هاي دمايي هاي مختلف درونيابي داده) در تحقيقي به بررسي و ارزيابي روش1393(مروتي و شكوهي   

NCRP/NCEP در  )1389همكاران ( تقي طاووسي و ايران پرداختند. 2هاي آبريز درجه در سطح حوضه

 اقليمي بندي پهنه منظور به كه مطالعه اين اردبيل پرداختند، در  استان هواي و آب بندي اي به بررسي پهنهمطالعه

) 1975 -2005ساله ( 30هاي همديد استان در مقطع تمام ايستگاه هايهداد از اردبيل انجام شده بود، استان

 Arc Gis افزار  نرم از ها، با استفاده ايستگاه از هريك به مربوط قليميا ضرايب محاسبه از پس .شد استفاده

توانستند،  خوبي به هاروش ساير ايوانف بندي طبقه روش جز به گرديد.  ترسيم استان اقليمي بندي پهنه هاينقشه

  .دهند نشان  را استان اين اقليمي تنوع و  كنند تفكيك اقليمي لحاظ از را اردبيل استان مختلف هايناحيه

) در تحقيقي با موضوع پهنه بندي اقليمي استان سيستان و بلوچستان پرداختند 1387سليقه و همكاران (   

عامل است كه اين  5ي بررسي با روش تحليل عاملي بر روي اقليم استان نشان داد كه اقليم استان ساخته

رارت، تابش و باد تندر. بارزترين ويژگي عوامل بترتيب اهميت عبارتند از عوامل رطوبت جوي، بارش، ح

عامل اقليمي  5اي روي اقليمي سواحل عمان نم و ابر و پس از آن تابش و حرارت است. يك تحليل خوشه
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) در موضوعي با عنوان تحليل فضايي 1395ناحيه اقليمي را در استان نشان داد. ذولفقاري، ميرزايي ( 5وجود 

پرداختند نتايج اين مطالعه نشان داد  DDSLRمي در ايران براساس شاخص  هاي خشك اقليو پهنه بندي دوره

هاي بندري سواحل درياي هاي جنوب شرقي كشور بخصوص ايستگاهكه دوره خشك اقليمي در ايستگاه

هاي هاي ديگر آغاز مي شود همچنينن دوره خشك در ايستگاهعمان(چابهار و بندرعباس) قبل از ايستگاه

هاي اكتبر اتفاق ها در ماهرسد. خشك ترين روز دوره در اكثر ايستگاهر زودتر به پايان ميساحل درياي خز

  افتد.مي

) در پژوهشي با هدف تجزيه و تحليل توزيع خشكي در منطقه مديترانه توسط 2010رايزل و كوتيل(

اي در جنوب ه) در مطالع2012)، دو منطقه متمايز تشخيص دادند. رويز سينگا و همكاران(DDSlRشاخص(

به  DDSLRاسپانيا، با انتخاب دو ايستگاه در منطقه نيمه خشك و دو ايستگاه در منطقه مرطوب، با كمك 

  هاي سپتامبر و اكتبر مشاهده كردند. مقايسه اين دو منطقه پرداخته و يك دوره كمبود بارش در طي ماه

.. در استان ايالم، از طريق پهنه بندي آب و هاي بالقوه محيطي، كشاورزي، اقتصادي، صنعتي و .توان شناخت

ناحيه،  هر اقليم نوع شناخت براي استان اين اقليمي بندي پهنه بنابراين هدف از اين تحقيقگردد. هوايي ميسر مي

  .شود مي محسوب منطقه ضروري و مهم مسائل از كه

   منطقه مورد مطالعه:

درصد از مساحت  4/1كيلومتر مربع كه حدود  19044استان ايالم در جنوب غربي ايران با مساحت      

دقيقه طول شرقي از نصف النهار  10درجه و  48دقيقه تا  45درجه و  45دهد، بين كشور را تشكيل مي

دقيقه عرض شمالي از خط استوا واقع شده است. براساس  15درجه و  48دقيقه تا  58درجه و  3گرينويچ و 

دهستان بوده و كل  41شهر و  22شهرستان،  10استان ايالم، داراي  1395آخرين تقسيمات كشوري سال 

(معاونت برنامه ريزي استانداري ايالم، نفر بوده است 580158جمعيت استان بر اساس آخرين سرشماري 

-هاي سينوپتيكي استان ايالم را نشان مي) توزيع و موقعيت جغرافيايي ايستگاه1شكل ( .)1395سالنامه آماري 

  دهد.
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  ) موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي سينوپتيكي استان ايالم1شكل (

  

  مواد و روشها:

 :GISدرون يابي و انواع آن در  

ن يابي ا دروربه طور كلي تخمين و برآورد ميزان متغير پيوسته در مناطقي كه مقدار آن نامشخص است    

). پيكسل(هاي رستري رزش هاي) سلولگويند. همچنين درون يابي روشي است براي پيش بيني مقادير (امي

ي بر زن دههاي تيسن، وبرآورد اطالعات توسط روش هاي مختلف درون يابي مانند رگرسيون ساده، پليگون

ان اع، ميزها براي به دست آوردن ارتفگيرد. از اين روشو غيره صورت ميحسب معكوس فاصله، كريجينگ 

  ).1393ودابه، به نقل از برزگر س 1392شود (عبداله زاده،ميبارش، غلظت شيميايي مواد و غيره استفاده 

  شود:يابي پرداخته ميهاي واسطهبه توضيح نمونه از روشدر اينجا 

  علت استفاده از درونيابي:

سطوحي  چنين مطالعه سطح وسيعي از يك منطقه معموالً بسيار زمان بر و پرهزينه است. معموالً براي   

. دهندم ميقه تعميهاي آن را به كل منطنتخاب و سپس با استفاده از توابع بخصوص دادهاي اهاي  نقطهنمونه

  توان انتخاب كرد.اين نقاط را به صورت تصادفي و يا منظم مي

  يابي:هاي درونروش

 يابي عبارتند از:روش هاي درون

  2اي معكوسوزني فاصله �

 3اسپالين �

                                           
2- Inverse Distance Weight  

3-splaine          
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 4كريجينگ �

در  هاي متنوعي وجود دارد كه از ميانگين متحرك وزني نقاطشرو :) IDW(روش وزني معكوس فاصله

 هاييوزن بتني برمها ترين روشيكي از سادهكنند. مناطقي از تأثير كه به طور معمول حلقوي است استفاده مي

ت عكس ه نسباست كه با مجذور فاصله از مركز منطقه نسبت عكس دارد. در درونيابي وزني، نقاط معلوم ب

ه نقل از ب 1391ايشان از نقطه مجهول، در برآورد ارزش آن نقطه سهم خواهند داشت (احساني،هفاصله

  ) خواهد بود.1مطابق رابطه ( IDW). درون يابي با استفاده از روش 1393سودابه برزگر،  

   )                  1رابطه (

به نقاط  i به نقطه تخمين و انديس O، انديس نشان دهنده مقدار تخمين ارتفاع سطحي است Zعالمت روي 

با فاصله نسبت دارند،   ها با رابطه كند. وزنگيرند، اشاره مياي كه در منطقه تأثير قرار مينمونه

به اي نزديك است. در اين رابطه وزني تأثير واگذاري نقاط داده oتا نقطه  iفاصله از نقطه   كه در آن 

 ار تخمينوي مقدهايي به نسبت بزرگ دارد در حالي كه نقاط دورتر تأثير ناچيزي بر رنقطه درونيابي، وزن

  زده شده دارند.

 دگي تهيه وهاي رستري با حداقل خميدر اين روش با استفاده از نقاط، محدوده :Splaineدرونيابي روش 

ي زيرزمين ، آبهايزمين از قبيل ارتفاعات، خطوط ترازشود و بيشتر براي نمايش تغييرات سطح نمايش داده مي

  گيرد.و يا تراكم جمعيت مورد استفاده قرار مي

 كه يك 1به افتخار يكي از پيشگامان علم زمين آمار به نام د.جي.كريگ نگيجيكر روش: روش كريجينگ

كريجينگ  ).85: 1394مرادي، هوشنگ؛مهندس معدن آفريقاي جنوبي بود، به اين نام نامگذاري شده است (

بهترين  فت كهتوان گروش تخميني است كه بر منطق ميانگين متحرك وزن دار استوار بوده و در مورد آن مي

هاي رزشرات اتخمين گر خطي نااريب  است. روش كريجينگ فرآيند درونيابي را بر پايه طبيعت آماري تغيي

ا يك به بتوان كن است رد تغييرات محلي، نامنظم تر از آنمايند. در واقع در بسياري از موانامعلوم، بهينه مي

ي احيه بندغير نرابطه رياضي، تغييرات در كل منطقه را مدل سازي كرد. لذا در اين روش بر اساس نظريه مت

 نيابيگردد. دروهاي مختلف تغييرات بررسي، ناحيه بندي و سپس مدل درونيابي برازش ميشده، جنبه

ي هااي است، اين روش در مجموع صحيح ترين نتايج را نسبت به ديگر روشكريجينگ روش پيشرفته

  ). 1393، سودابهبه نقل از برزگر 1391دهد (احساني، درونيابي در رابطه با پارامترهاي اقليمي ارائه مي

توان محاسبه كرد. هاي روش كريجينگ آن است كه به ازاي هر تخمين، خطاي مرتبط با آن را مياز ويژگي

توان دامنه اطمينان آن تخمين را محاسبه كرد (حسني پاك، بنابراين براي هر مقدار تخمين زده شده مي

                                           
4-kriging         
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). در روش كريجينگ فرض بر اين است كه فاصله و جهت بين نقاط نمونه بر روي همسبتگي مكاني 1377

  كنند.اقليمي استفاده مي گذارد. از اين روش اغلب در علوم نفت، زمين شناسي و توزيع مكاني عواملتأثير مي

مقدار اندازه گيري  IZ(X(تركيب خط اين روش براي مقدار متغير نامعلوم به  قرار زير است: در صورتي كه  

باشد معادله تركيب خطي  )ox(مقدار تخمين زده شده متغير در نقطه  OZو  )IX(شده متغير در مكان 

 كريجينگ عبارت است از:

  )           2معادله(

   ها اندازه گيري شده است.: تعداد نقاطي كه متغير در آنnو iدر نقطه  x: وزن داده شده به متغير كه در آن 

  :آمار و اطالعات هواشناسي

يابي در پهنه بندي عناصر اقليمي در هاي مختلف دروندر تحقيق حاضر به منظور بررسي و ارزيابي روش 

كه در جدول شماره  ) هفت ايستگاه سينوپتيك استان،1382 -1392ساله ( 10هاي ميانگين ز دادهاستان ايالم ا

ها شامل اي و آماري استفاده شده است. اين دادهو از روش كتابخانه مختصات جغرافيايي آنها آمده است، 2

  موارد زير است:

  كيلومتر 10ميانگين تعداد روزهاي با ديد افقي كمتر از  �

  بارندگي ميانگين �

  ميانگين رطوبت نسبي �

 ميانگين سرعت باد �

 ميانگين جهت باد �

 ميانگين حداقل دما �

 ميانگين دما �

 ميانگين فشار هوا �

 ميانگين تعداد روزهاي گرد و غبار �
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  مطالعه مورد يمياقل عناصر) 1(جدول

 

  

  هاي اقليمي:ادههاي پايه دتهيه نقشه

هاي پهنه هاي موردنظر، نقشهمنطقه و ايستگاه GISهاي پس از تهيه آمارهاي اقليمي وهمچنين تهيه اليه

براي اين منظور با استفاده از ابزار . بندي اين پارامترهاي اقليمي با استفاده از بانك اطالعاتي نيز تهيه شد

Geostatistical analyst  در نرم افزارArc GIS  و روش زمين آماري كريجينگ اقدام به ترسيم اين

هاي متغير در زمان و مكان است به مفهوم بررسي پديده )Geostatistic( آناليز زمين آماري. ها گرديدنقشه

توان به راحتي يك نقشه يا سطحي از نقاط نمونه برداري مي Geostatisticو به طور كلي از طريق آناليز 

توانند مقادير ارتفاع، عمق و يا پديده مربوط به هدف كار نقاط نمونه برداري شده مي. شده را ايجاد نمود

  .باشند

ر پايه روش كريجينگ فرآيند درون يابي را بدر اين پژوهش از روش زمين آماري كريجينگ استفاده گرديد 

موارد تغييرات محلي،  نمايند. در واقع در بسياري ازهاي نامعلوم، بهينه ميطبيعت آماري تغييرات ارزش

ن نامنظم تر از آن هستند كه بتوان با يك رابطه رياضي، تغييرات در كل منطقه را مدل سازي كرد. لذا در اي

بندي و سپس مدل هاي مختلف تغييرات بررسي، ناحيهبندي شده، جنبهروش بر اساس نظريه متغير ناحيه

ياز دارد. اين اي است كه به محاسبات زيادي نپيشرفته يابي كريجينگ روشگردد. درونيابي برازش ميدرون

ه با پارامترهاي اقليمي ترين نتايج را نسبت به ديگر روش هاي درون يابي در رابطروش در مجموع صحيح

  ).1393 ،به نقل از برزگر سودابه 1391دهد (احساني، ارائه مي

  

 شيروانچرداول آبدانان دره شهر ايوان دهلران مهران ايالم  عناصر اقليمي مورد مطالعه

66/39 ميانگين رطوبت نسبي (برحسب درصد)  34/33  74/33  47/33  66/40  88/28  39/39  

2/200 388 ميانگين بارندگي (برحسب ميليمتر)  4/223  6/645  365 6/530  442 

ميانگين روزهاي گردوغبار 

 (روزگردوغبار)
86 88 112 65 64 80 63 

92/4 ميانگين سرعت باد (نات بر ثانيه)  15/7  42/4  07/5  49/3  46/4  27/4  

 10ميانگين روزهاي با ديد افقي(كمتر از 

  كيلومتر)
139 110 139 119 103 129 161 

C( 33/4ميانگين حداقل دما (برحسب درجه  49/11  79/12  06/6  18/9  43/9  65/6  

C(  51/29ميانگين حداكثر دما (برحسب درجه  05/39  27/40  98/31  84/37  89/36  001/35  

C(  52/17انگين دما (برحسب درجهمي  45/25  72/25  71/18  34/23  26/23  96/21  

63/868 ميانگين فشار نسبي (برحسب ميلي بار)  83/979  39/983  27/871  64/947  28/925  32/898  

94/169 ميانگين جهت باد (جهات جغرافيايي)  87/174  77/161  84/167  55/140  04/107  87/169  
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  ها:يافته

  (الف) ميانگين دماي حداقل 

اشاره شده دما مهمترين عامل اقليمي در شناخت و تبيين نوع اقليم و شرايط حاكم بر  همانطور كه در زير

- ) نمايش مي1382-1392ميانگين دماي حداقل روزانه را در استان ايالم طي ده سال ( 2منطقه است. شكل 

ود براساس نقشه بدست آمده به طريقي كه ذكر شد قسمتهاي شمالي استان كمترين دماها را به خ دهد.

باشد. بيشترين دماي حداقل نيز به جنوب استان اختصاص داده هسته اين كمينه دما در ايستگاه ايوان مي

توان در عدم وجود پوشش شود و هسته آن در ايستگاه دهلران قرار گرفته است و دليل آن را ميمربوط مي

درجه  13درجه و حد باالي آن  4دما گياهي و منابع جنگلي و ارتفاع پايين منطقه دانست. حد پايين ميانگين 

  اي اثرات بسيار متفاوتي در مناطق مختلف استان خواهد داشت.درجه 9است. اين اختالف 

  
  ) ميانگين دماي حداقل برحسب (سلسيوس) در استان ايالم 2شكل (

  ب) ميانگين دماي حداكثر

ه سانتي گراد در شهرستان دهلران و بعد درج 40برخالف اليه حداقل دما، مركز دماي حداكثر با دماي حدوداً 

هاي ايوان ايالم و سرابله است. در مهران قرار گرفته است و كمترين دماهاي حداكثر نيز مربوط به شهرستان

توان در هاي شمالي استان كمتر از قسمتهاي جنوبي است و دليل آن را ميتوزيع دماي حداكثر در قسمت

نطقه و وجود پوشش گياهي و منابع جنگلي فراوان دانست، كه آب و هواي ارتفاع باال و توپوگرافي خاص م

  ).3كند (شكل خاص منطقه را به نحوي از نواحي جنوبي استان متمايز مي
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  ) ميانگين دماي حداكثر برحسب (سلسيوس) در استان ايالم 3شكل (

  پ) ميانگين دما

مطابق اين شكل، به  ) نمايش مي دهد.1392-1382ميانگين دما را در استان ايالم طي ده سال ( 4شكل 

هاي شمالي استان كمترين دماها را به خود اختصاص داده است و هسته اين كمينه طريقي كه ذكر شد قسمت

شود و هسته آن در باشد. بيشترين ميانگين دما نيز به جنوب استان مربوط ميدما در ايستگاه ايالم مي

ان قرار گرفته است، اختالفات دما در اين مناطق بابت وجود نقاط ايستگاههاي دهلران و بعد در مهر

  باشد.غربي مياي در جنوب و جنوب شرقي و وجود مناطق جلگه كوهستاني در شمال و شمال

  
  ) ميانگين دما برحسب (سلسيوس) در استان ايالم 4شكل(
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  ت) ميانگين رطوبت نسبي

باشد و كمترين آن را ن رطوبت نسبي در ايستگاه دره شهر ميشود بيشتريمشاهده مي 5همانطور كه در شكل 

است. رطوبت به طبيعت، فصل سال، دماي هوا و موجودي بخار آب  ايستگاه مهران به خود اختصاص داده

بستگي دارد، دليل اينكه در ايستگاه مهران به كمترين مقدار رسيده، ارتفاع و افزايش دماي منطقه مي باشد. در 

داراي بيشترين دماها است، مقدار رطوبت نسبي به كمترين حد ممكن رسيده است. عالوه بر  مناطقي كه

  داليل ذكر شده مي توان به ساير عوامل آب و هوايي، بارش منطقه نيز اشاره كرد.

  
  ) ميانگين رطوبت نسبي برحسب (درصد) در استان ايالم 5شكل (

  ث) ميانگين فشار هوا

فشار هوا است كه بيشترين ميزان فشار هوا  در ايستگاه دره شهر و پس از آن در مربوط به ميانگين  6شكل 

ايستگاه مهران گزارش شده است. كمترين ميزان فشار هوا را ايستگاههاي ايالم و ايوان به خود اختصاص 

ار اند. همچنين قسمتهاي شمالي استان از ميزان فشار هواي كمتري نسبت به قسمتهاي جنوبي برخوردداده

شود، يابد و نيز با افزايش ارتفاع فشار هوا نيز كم ميهستند، از آنجايي كه غلظت هوا با ارتفاع كاهش مي

مناطق شمالي استان كه ارتفاع باالتري از سطح دريا دارند از ميزان فشار هواي كمتري نسبت به ساير مناطق 

  استان برخوردارند.
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  بار) در استان ايالم  ) ميانگين فشار هوا برحسب (ميلي6شكل (

  ج) تعداد روزهاي گردوغبار

هاي جنوبي و جنوب مطابق آن بخشدهد. وضعيت روزهاي گردوغباري را در سطح استان نشان مي 7شكل 

و كمترين آن اند ي مورد مطالعه تجربه كردهغربي استان تعداد روزهاي گردوغباري بيشتري را طي دوره

-توان وجود مناطق جلگهكه دليل آن را مي باشدشيروان چرداول و دره شهر مي ان وهاي ايومربوط به ايستگاه

هاي جنوب و جنوب غربي، نزديكي و همجواري با بيابانهاي عراق و عدم پوشش گياهي و منابع اي در بخش

 هاي شمالي استان، از داليل ديگرجنگلي مناسب دانست و همچنين ميزان بارندگي ساالنه كم نسبت به بخش

  هاي جنوبي استان است.فراواني تعداد روزهاي گردوغبار در بخش

  
  ) ميانگين تعداد روزهاي گردوغبار برحسب (روز گردوغبار) در استان ايالم 7شكل (
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  چ) روزهاي با ديد كم

دهد. مطابق اين شكل بيشترين كيلومتر را نشان مي 10تعداد روزهاي همراه با ديد افقي كمتر از  8شكل    

-اد روزهاي همراه با ديد كم از ايستگاه سرابله (شيروان چرداول) گزارش شده است. پس از آن ايستگاهتعد

شهر با كمترين اند. ايستگاه درههاي ايالم و دهلران تعداد روزهاي بيشتري را در وضعيت نامناسب ديد داشته

  دهد.تعداد روزهاي همراه با ديد كم وضعيت مساعدتري را نشان مي

 

  كيلومتر) در استان ايالم 10) تعداد روزهاي با ديد كم برحسب (ديد افقي كمتر از 8كل (ش

  ح)ميانگين سرعت باد

نشان داده شده است. مطابق اين شكل بيشترين و كمترين ميزان سرعت باد به  9ميانگين سرعت باد در شكل 

هاي جنوب غربي استان از ميزان تشهر گزارش شده است. همچنين قسمترتيب از ايستگاه هاي مهران و دره

هاي استان برخوردار است كه دليل آن را مي توان ارتفاع باال، سرعت باد بيشتري نسبت به ساير بخش

نزديكي و همجواري با بيابانهاي عراق و حاكميت بادهاي غربي از سمت صحراي  توپوگرافي خاص منطقه،

  عربستان دانست.
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  رحسب (نات در ثانيه) در استان ايالم ) ميانگين سرعت باد ب9شكل (

  خ) ميانگين جهت باد

 180 - 270هاي جغرافيايي بين نشان داده شده است، بيشترين ميانگين در جهت 10همانطور كه در شكل    

هاي شمالي و غربي استان است. اين موضوع حاكميت بادهاي هاي واقع در بخشدرجه منطبق بر ايستگاه

-دهد كه بيشترين آن در ايستگاه مهران و كمترين آن در جهتعربستان را نشان مي غربي از سمت صحراي

باشد كه ميهاي جنوب شرقي استان منطبق هاي واقع در بخشدرجه است كه بر ايستگاه  90 - 180هاي بين 

  هاي آبدانان و دره شهر قرار دارند.در بين آنها ايستگاه

  
  ) در استان ايالم جهات جغرافيايي) ميانگين جهت باد برحسب (10شكل (
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  د) ميانگين بارش

نشان  هاي هواشناسيبراساس اطالعات به دست آمده از ايستگاه ) پهنه بندي ميانگين بارش را11شكل (   

هاي جنوبي هاي شمالي استان از ميزان بارندگي بيشتري نسبت به بخشدهد. مطابق اين شكل زير بخشمي

چرداول (سرابله) و هسته كمينه آن در هاي ايوان، شيرواناين بيشينه در ايستگاه برخوردار است. كه هسته

توان ارتفاع باال و كوهستاني هاي جنوبي استان از جمله دهلران و مهران قرار دارد كه دليل آن را ميشهرستان

  كند.بودن منطقه دانست كه راه را براي عبور توده هواي بارانزا به منطقه فراهم مي

 

  ) ميانگين بارش برحسب (ميليمتر) در استان ايالم 11شكل (

  

  نتيجه گيري:

هاي به دست آمده از روش درونيابي كريجينگ و به طريقي كه ذكر شد براساس نقشه در اين پژوهش و   

-هاي شمالي استان كمترين دماها را به خود اختصاص داده هسته اين كمينه دما در ايستگاه ايالم ميقسمت

هاي دهلران و بعد در شود و هسته آن در ايستگاهباشد. بيشترين ميانگين دما نيز به جنوب استان مربوط مي

شرقي،  مهران قرار گرفته است، اختالفات دما در اين مناطق بابت وجود نقاط كوهستاني در شمال و شمال

دست آمده از ميزان فراواني تعداد هاي به در نقشه باشد.غربي مياي در جنوب و جنوب وجود مناطق جلگه

هاي جنوبي و جنوب شود كه بخشهاي درونيابي به دست آمده مشاهده ميروزهاي گردوغبار كه از روش

و كمترين آن  اند،ي مورد مطالعه تجربه كردهغربي استان تعداد روزهاي گردوغباري بيشتري را طي دوره

نقشه مربوط به ميانگين فشار هوا نشان  باشد.ل و دره شهر ميهاي ايوان و شيروان چرداومربوط به ايستگاه

دهد كه بيشترين ميزان فشار هوا از ايستگاه دره شهر و بعد در ايستگاه مهران گزارش شده است. و مي

هاي شمالي اند. همچنين قسمتكمترين ميزان فشار هوا ايستگاههاي ايالم و ايوان را به خود اختصاص داده

هاي جنوبي استان برخوردار است، از آنجا كه غلظت هوا زان فشار هواي كمتري نسبت به قسمتاستان از مي



  مرادي                      

14 

 

شود به همين دليل مناطق شمالي استان به يابد و نيز با افزايش ارتفاع فشار هوا نيز كم ميبا ارتفاع كاهش مي

به ساير مناطق استان  دليل ارتفاع باالتري كه از سطح دريا دارند از ميزان فشار هواي كمتري نسبت

 180 -270ها در باال آمده بيشترين ميانگين جهت باد در جهات جغرافيايي همانطور كه در نقشه برخوردارند.

باشد، كه بيشترين اين هاي شمالي و غرب استان قرار دارند ميهايي كه در بخشدرجه كه منطبق بر ايستگاه

هاي كه در درجه كه منطبق بر ايستگاه 90 -180هاي بين در جهت ميزان در ايستگاه مهران، و كمترين ميانگين

از  هاي آبدانان و دره شهر قرار دارد.باشد كه در بين آنها ايستگاههاي جنوب شرقي استان قرار دارند ميبخش

 فتههاي طبقه بندي اقليمي مورد مطالعه قرار نگراقليم اين استان بصورت جدي با استفاده از روش آنجايي كه

بنابراين پهنه بندي اقليمي تحقيقات صورت گرفته جامع و كامل نبوده، بصورت موردي  در برخي موارد است.

  شود.استان براي شناخت اقليم هر ناحيه از مسائل مهم و ضروري منطقه محسوب مي
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