
  
  �شاورزی و �نا�ع ����یدا���ده 

���د�ی آب�وه آ�وز�ی 

  

  کارشناسی ارشددرجه  افتیدر يبرا نامهپایان

  آبیاري و زهکشیگرایش  مهندسی کشاورزيرشته 

هاي آبریز فاقد آمار با استفاده برآورد رواناب در حوضه

مطالعه (ها از عوامل هواشناسی و فیزیوگرافی حوضه

  )ن اردبیلاستا: موردي

  

  :پژوهشگر

  انزابیاللهیبتول پورسیف

:راهنما اناستاد

  دکتر امین کانونی

  پوردکتر محمدرضا نیک

  :استاد مشاور

  مقدمدکتر جواد رمضانی

  1397بهمن
  

  

  
  



  

  

  
  

هاي آبریز فاقد آمار با استفاده از عوامل هواشناسی و فیزیوگرافی برآورد رواناب در حوضه  :نام پدیدآور و عنوان

  انزابیاللهیبتول پورسیف/ )استان اردبیل: مطالعه موردي(ها حوضه

  

  پورین کانونی و دکتر محمدرضا نیکدکتر ام  : راهنمااناستاد

  مقدمدکتر جواد رمضانی  :مشاور استاد

  27/11/97  :دفاعتاریخ

  .ص139  : اتصفحتعداد

  نامه انیشماره پا/ نام گروه   :نامه شماره پایان

  :چکیده

در هـا  ضـه رواناب با استفاده از عوامـل هواشناسـی و فیزیـوگرافی حو    تعیینهدف از انجام این پژوهش :هدف 

  .هاي آبریز فاقد آمار را تخمین زدباشد تا با استفاده از آن بتوان مقدار رواناب در حوضهمیاستان اردبیل 

متعـددي بـا مشخصـات متنـوعی     هـاي  در این پژوهش استان اردبیل که از زیرحوضـه :شناسی پژوهش روش

ایستگاه هیدرومتري و 30دبی و بارش هاي داده. منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شد عنوانبهبرخوردار است 
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پارامترهـاي فیزیـوگرافی و    وسـعت زیـاد و تنـوع    دلیلبه. شدنداستخراج ArcGISافزار با استفاده از نرمآبریز 

تجزیـه و  مورد نیاز در متغیرهاي ورودي  تعدادابتدا . به مناطق همگن تقسیم شدمنطقه مورد مطالعه ، اقلیمی

بندي سلسله مراتبی وارد و خوشهگیري کاربهبا سپس ،هاي اصلی کاهش یافتاي با تحلیل مؤلفهتحلیل خوشه

هـاي  هبرآورد روانـاب در خوشـ   منظوربهدر مرحله بعد . گردیدنواحی همگن شناسایی K-meansروش افرازي 

 ازهمچنـین  .گرفتـه شـد   کـار بـه اي و شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون، مدل منطقهتحلیل سه روش همگن، 

و ) MRE(، میـانگین خطـاي نسـبی    )NS(سـاتکلیف  -نش، )RMSE(مجذور میانگین مربعات خطا معیارهاي 

  .هاي مختلف استفاده شدمدل آماري براي ارزیابی)r(ضریب همبستگی 

وع واریـانس  مهاي اصلی، چهار عامل اول با مجاز تجزیه و تحلیل مؤلفه دست آمدهه به نتایج بهبا توج:ها یافته

تعداد مناطق همگن با استفاده از . اي انتخاب شدندورودي تجزیه و تحلیل خوشه عنوانبهدرصد  6/83تجمعی 

 چهـار مورد مطالعـه بـه   منطقه K-meansروش افرازياز  گیريبهرهبندي وارد تعیین و سپس با روش خوشه

هـاي  روشهاي واقع در نـواحی همگـن بـا اسـتفاده از     در ادامه رواناب ساالنه حوضه. شدخوشه همگن تقسیم 

  .شدهاي مناسب ارائه روابط و مدل در نهایت و شد برآورداي و شبکه عصبی مصنوعیرگرسیون، مدل منطقه

سنجی در مرحله صحتعصبی مصنوعی شبکه روش از  دست آمدههاي بهمدلنتایج نشان داد که:گیري نتیجه

عملکرد مناسبی در مقایسه با  روش تحلیل رگرسیون .دارندسازي و برآورد رواناب ساالنهتوانایی باالیی در شبیه

هاي فاقد آمار مورد اسـتفاده  رواناب در حوضهتواند براي تخمین روش شبکه عصبی مصنوعی داشته است و می

  .قرار گیرد

،، شبکه عصبی مصـنوعی هاي فاقد آمارحوضههاي اصلی، تحلیل مؤلفهاي،تجزیه و تحلیل خوشه:هاي کلیدي واژه

  .ايمدل منطقه
  



  مقدمه-1-1

از  یمختلفـ  يهـا بـه داده  ازیـ ن زریآب ياهحوضه تیریدر مد يبندتیو اولو يزیربرنامه

 يبـرا  ،مختلف يهامتوسط با دوره بازگشت یآبده میزان. و نوسانات آن دارد یآبده قبیل

 یزراعـ  یاراضـ  تیریمـد ، از سدهاي برداربهره يبرا يزیربرنامه ها،رودخانه جریاننیتخم

جـامع   تیریمـد از طرف دیگـر  . باشدیم ازیمنابع آب مورد ن يهاپروژه ریسا ودست نییپا

هـا بخصـوص در   سـطح حوضـه   درانیـ جر دیتول یمکان عیتوز نیازمند بررسیزریحوضه آب

در نقـاط   ياشـده و مشـاهده   يریـ گاطالعـات انـدازه   کـه با توجه به این.استها سرشاخه

 نیـ ا یمکـان  راتییتغکامل یبررس، با دارندوجود،)يدرومتریه يهاستگاهیااز (يمحدود

-اطالعات در دسـترس حوضـه  توان می،هاحوضه ثابتيهایژگیها با ووامل و ارتباط آنع

  ). 1389رحمتی و همکاران، (تعمیم داد  آمار فاقديهاضهبه حورا آمار  يدارا يها

و  ياسـازه  اتیـ صـرف عمل  هـاي زیـادي  هزینهییاجرا يهابخش ،هگذشت يهادر سال

ساالنه بـا احتمـاالت مختلـف     یها برآورد آبدهآن یاحدر طراغلب که  اندنموده یکیولوژیب

هـا طـرح ییابعاد و سطح اجرا يسازنهیارقام در به نیا محاسبهدقت در . بوده است لیدخ

 یاز بزرگـ  ردیصورت گ يشتریب نانیدارد و هر اندازه برآوردها با اطم يادیز اریبس اهمیت

-در حوضـه  .شـد خواهـد   يرینه جلوگساال یتوان آبده ایو  ازیخارج از ن یابعاد و گستردگ

هاي آبریز مورد مطالعه در صورتی که تعدادي ایستگاه سنجش دبی موجـود باشـد کـه در    

گیري شده شود، وجود آمار و اطالعات اندازهگیري و ثبت میها مشخصات جریان اندازهآن

در این شرایط بـا  . باشد مؤثرتواند اي براي حوضه میها و ارائه روابط منطقهدر تحلیل داده

متغیرهـاي مربـوط بـه خصوصـیات فیزیـوگرافی و       صورتبهاستفاده از اطالعات محلی که 

هاي ماهانه اي یا متوسطتوان میزان رواناب لحظهشوند، میهواشناسی منطقه مشخص می

در ایـن مـورد مطالعـات وسـیعی در     ). 1378کـانونی و همکـاران،   (و ساالنه را برآورد کرد 

-هتجارب ب. استهاي مختلف در منابع متعدد ارائه شده ورت گرفته و مدلسطح جهان ص

رونـد، نتـایج    کـار بـه اي ها و روابـط منطقـه  گونه مدلدهد که اگر ایندست آمده نشان می

  .بهتري را ارائه خواهند داد

گیـرد  ی صـورت نمـی  دالیلبهها بنا گیري آبدهی جریان در آنهایی که اندازهدر حوضه

اي بـر آن  رو بوده و شرایط پیچیـده و آگاهی از رواناب تولیدي حوضه با مشکل روبهتحلیل 

از . هاي فاقد آمار وجـود دارد هاي مختلفی، براي برآورد رواناب در حوضهروش. حاکم است

دسـت  ههاي متداول، بکارگیري معادالت تجربی است که در سایر نقاط دنیـا بـ  جمله روش
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هاي دیگر به علت عـدم تناسـب شـرایط محلـی از دقـت      در مکانها آمده و استفاده از آن

  .)1377، کانونی(باشدکافی برخوردار نمی

هـاي  مدیریت جامع حوضه آبریز نیاز به توزیع مکانی تولیـد جریـان در سـطح حوضـه    

تعداد کـم ایسـتگاه    دلیلبهها دادهکمبود آمار و . ها داردآبریز کشور بخصوص در سرشاخه

ها را غیـرممکن  بسیاري از مناطق، برآورد مستقیم جریان عبوري از حوضه هیدرومتري در

گـام اصـلی   . گیردمورد استفاده قرار میاي، در این شرایط تجزیه و تحلیل منطقه. سازدمی

Abdolhay(بندي منـاطق همگـن هیـدرولوژیکی اسـت    اي، خوشهدر مدل منطقه et al., 

2012(. اي وجـود نداشـته باشـد    زیادي براي تحلیل منطقههاي در صورتی که ایستگاهاام

هـا از  به ایـن دلیـل هیدرولوژیسـت   . باشدشناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی دشوار می

بنـدي  هاي خوشهروش .کنندبه مناطق همگن استفاده میاي براي دستیابی تحلیل خوشه

بنـدي سلسـله   هتـوان بـه خوشـ   ها ارائه شده است که مـی بندي حوضهمتعددي براي طبقه

اشـاره  ) 2008و همکـاران،   3چانگ(K-meansبندي خوشهو )٢،1963وارد(1وارد مراتبی

  .نمود

تـوان  مـی  هاي فاقد آمـار هاي قابل استفاده براي برآورد رواناب در حوضهروش دیگراز  

هاي هوشمند عصبی مصنوعی، تئوري کمبـود جریـان، روابـط    هاي رگرسیونی، شبکهروش

در تحقیقات صورت گرفتـه در کشـور و سـایر نقـاط     . را نام برداي و روش نقطهاشل  -دبی

اي هاي هوشمند عصبی مصنوعی، تئوري کمبود جریـان و روش منطقـه  دیگر، روش شبکه

  .باشندهاي دیگر ارائه داده و از اعتبار زیادي برخوردار مینتایج بهتري نسبت به روش

  تحقیقضرورت -1-2

منابع آب با توجه به نیاز اقتصادي و اجتماعی در نقاط مـورد نظـر    هايها و پروژهطرح

در . گردنـد هاي مناسـب، مطالعـه و اجـرا مـی    یابی محلهاي آبریز و پس از مکاناز حوضه

شود که ایستگاه سنجش دبی در محل و نزدیکی پروژه مـورد  بسیاري از مواقع مشاهده می

در چنـین مـواقعی   . نقطه مشخص نیسـت  نظر وجود ندارد و رواناب خروجی حوضه در آن

هـاي مختلـف اسـتفاده    هاي مجاور براي مطالعه و طراحی ابعاد سـازه اغلب از آمار ایستگاه

  .گرددها میشود که همین امر باعث ایجاد خطا در تعیین ابعاد سازهمی

هـاي  بـرداري از طـرح  ریزي، توسعه و بهرهبراي برنامهخانههارود تخمین آبدهی ساالنه

                                                                                                                        
1 Ward’s hierarchical clustering
2 Ward
3 Chang



21  مقدمه و هدف: فصل اول

 يگیرآب ،سدهازنمخااز  داريبرهبهريیزربرنامه،بیآ تتأسیساحیاطرمختلف از جملـه 

هاي در زمینه هیدرولوژي آباز موضوعات مهم هاي فاقد آمار، در حوضه... و خانههااز رود

ايبراي هپیچیدو  نگوناگويلگوهاو ا بطروا نتاکنو). Kumar et al., 2007(سطحی است 

يلگوهاا ب،ناروا-رشبامفهومیهــايمــدلاعنوا مانندخانههارود هیبدآ مقــدارپیشبینی

ه علــت عــدم بــهشدئهارا بطرواا امــ،ستا هشدئهارا ريماآ عمتنويهاو روش مانیز يسر

در  ،خانههارود بدهیدر آ مؤثرملاعواز ثیر متفـاوت هـر یـک   شناخت کافی و همچنین تـأ 

بـرآورد یر دمقاانمیزبرخی موارد و در  ر نبودهبرابهشدهمشاهدیردمقابااردمواز  ريبسیا

ــف بطاز روا هشد ــتهیکدیگر باداري معنیوتتفامختل ــد داش ــده(ان ــدزاده دانن ــر و مج مه

هـاي  لذا یافتن مدلی که با اسـتفاده از آن بتـوان روانـاب را در حوضـه    ). 1388طباطبائی، 

  .باشدداراي اهمیت میدست آورد هفاقد آمار ب

مطالعاتی کـه مربـوط   ) هاي آبریز واقع در استان اردبیلحوضه(مطالعه  در منطقه مورد

هـاي  که تاکنون تمام پـروژه با توجه به این. هاي فاقد آمار باشد، انجام نشده استبه حوضه

هـاي  تخمینی و با بکارگیري روش صورتبهبرداري از منابع آب مربوط به استحصال و بهره

بـراي بـرآورد دقیـق و     هاي مجاور انجام شده است،اي حوضههتجربی و یا استفاده از داده

روري به نظـر  ها، مطالعه حاضر ضمبتنی بر اصول علمی و مورد قبول رواناب در این حوضه

  .رسدمی

  

  سواالت تحقیق -1-3

هاي فاقد آمار، تحقیق حاضر جهت پاسخ به با توجه به اهمیت برآورد رواناب در حوضه

  .ه استگرفتسواالت زیر انجام 

هـا بـراي تخمـین روانـاب     توان روابطی براساس خصوصیات فیزیوگرافی حوضهآیا می.1

  استخراج کرد؟

  ها و عوامل هواشناسی وجود دارد؟اي بین رواناب حوضهآیا رابطه.2

  باشد؟تر میهاي موجود براي برآورد رواناب کدام یک دقیقاز بین روش.3

توان روابط و نتـایج بهتـري   اي همگن میهمنطقه مورد مطالعه به خوشه تقسیمآیا با .4

  دست آورد؟ههاي فاقد آمار بدر خصوص برآورد رواناب در حوضه
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  فرضیات تحقیق -1-4

  :است شده انجام این تحقیق فرضیات زیر در نظر گرفته منظوربه

  .هاي هیدرومتري از اعتبار کافی برخوردار استفرض بر این است که آمار ایستگاه.1

  .دهندنتایج متفاوتی ارائه میرواناب بینی لف پیشهاي مختروش.2

  

  اهداف تحقیق -1-5

هاي آبریز مختلف بـا اسـتفاده از عوامـل    برآورد رواناب تولیدي حوضه جهتاهداف زیر 

  :مد نظر خواهد بود ها،هواشناسی و فیزیوگرافی حوضه

هاداري آندر برآورد رواناب و سنجش معنی مؤثرتعیین عوامل .1

  مناطق همگني بندخوشه.2

  هاي مختلفهاي فاقد آمار با استفاده از روشبرآورد رواناب حوضه.3

  هاي فاقد آماریافتن بهترین روش براي برآورد رواناب در حوضه.4

  

  نامهساختار پایان-1-6

زیـر   شـرح بـه نامه که در قالب پنج فصل ارائه شده اسـت،  هاي مختلف این پایانبخش

  :باشدمی

ن کلیات، جایگاه موضوع مـورد بحـث در هیـدرولوژي و ضـرورت     تحت عنوا:فصل اول

له، فرضیات و اهـداف  در این فصل مقدمه، صورت مسأ. است پرداختن به آن را بیان نموده

  .نداهتحقیق حاضر، شرح داده شد

تحلیل مروري بر مطالعات انجام شده و مبانی نظري،این فصل در دو بخش:فصل دوم

اي ارائـه شـده   هاي عصبی مصنوعی و مدل منطقـه ، شبکهیسیونرگر هاياي و روشخوشه

داخل و خارج از ایـران در بخش پیشینه تحقیقات نتایج بررسی محققین مختلف در . است

هـاي مـورد   و در بخـش دوم تئـوري روش  هاي فاقد آمار در زمینه برآورد رواناب در حوضه

  .شده استاستفاده در این تحقیق ارائه 

انتخـاب و معرفـی   : هـاي اصـلی شـامل   ها از بخشعنوان مواد و روشتحت :فصل سوم

هــاي آوري شــده، ویژگــیهــاي جمـع منطقـه و محــدوده مــورد مطالعـه، اطالعــات و داده  

کامـل تشـریح شـده     صورتبهفیزیوگرافی و اقلیمی منطقه و در نهایت روش انجام تحقیق 



23  مقدمه و هدف: فصل اول

  .است

لیـه مراحـل تحقیـق و همچنـین     دست آمده از کهنتایج بشامل این فصل :فصل چهارم

هاي فاقد آمـار  رفته در برآورد رواناب در حوضه کاربههاي و مدل افزارهانتایج حاصل از نرم

هاي الزم در خصوص تفسـیر و  در این فصل همراه با هر یک از نتایج مزبور، بحث.باشدمی

  .شرح نتایج نیز صورت گرفته است

بنـدي نتـایج، مباحـث تکمیلـی و     دات، جمـع گیري و پیشنهانتیجهشامل :فصل پنجم

بخش انتهـایی  .انددست آمدهههاي تحقیق بکه در پاسخ به فرضیهاست گیري اصلی نتیجه

  .نامه نیز حاوي منابع و مراجع مورد استفاده در این تحقیق استپایان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مبانی نظري -2-1

  مقدمه -2-1-1

به وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه و تنوع عـواملی همچـون پوشـش گیـاهی،     با توجه 

بـا   الزم است ابتدا هاي مختلف آندر حوضه... شناسی، عوامل اقلیمی، فیزیوگرافی و زمین

و سـپس  به مناطق همگن تقسیم اي منطقه مورد مطالعه استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه

هـاي  هـاي مختلـف از جملـه روش   آمـار از روش  هـاي فاقـد  جهت برآورد رواناب در حوضه

جایی کـه دانسـتن   از آن. اي و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شودرگرسیون، مدل منطقه

دلیـل در   همـین بههاي ذکر شده از ضروریات است ها و کاربرد روشبنیان ریاضی، قابلیت

  .شده استهاي فوق ارائه اي از تئوري روشادامه خالصه

  

  ٤ايه و تحلیل خوشهتجزی -2-1-2

ها و پارامترهاي فیزیوگرافی معموالً از داده ،تعیین نواحی همگندر مطالعات مربوط به 

ا   .شـود اي اسـتفاده مـی  ورودي تجزیـه و تحلیـل خوشـه    عنوانبهو هواشناسی مختلفی  امـ

ودن بـر بـ  کثرت متغیرهاي مؤثر بر رواناب و نیز نبود برخی از پارامترها و یـا زمـان   دلیلبه

شـود تـا   هاي موجود آنالیز مناسـبی انجـام مـی   ها، بر روي دادهها در اکثر حوضهبرآورد آن

هـاي اصـلی از   روش تحلیـل مؤلفـه  . ها را بر روي رواناب بررسی نمودبتوان تأثیر نسبی آن

باشد که روابط مشاهده شـده بـین چنـدین    هاي آماري چند متغیره میترین روشمتداول

                                                                                                                        
4 Cluster Analysis



تـوان ابعـاد متغیرهـا را کـاهش داده و از     دهـد و بـا اسـتفاده از آن مـی    یمتغیر را نشان م

ورودي تجزیـه و تحلیـل    عنوانبهمتغیرهایی که تأثیر زیادي بر روي پدیده مورد نظر دارد 

  .اي استفاده کردخوشه

 ایـ يبنـد مربـوط بـه گـروه    کـه اسـت  یاهداف مختلف يدارااي خوشه لیو تحل هیتجز

در  اشـیاي موجـود  که يطوربه .شودمیها مجموعه ریبه ز ایاز اش يامجموعه يبندمیتقس

وابسـته   ، بیشـتر بـه یکـدیگر   دیگـر يهاشهبه خو افتهیاختصاص  ایهر خوشه نسبت به اش

ها ایاشـ  گـر یارتبـاط آن بـا د   ایـ هـا  يریگاز اندازه ياتوان با مجموعهیرا م یش کی. باشند

  .)1382کالنتري، (کرد فیتوص

  .است آمده 1-2بندي وجود دارد که در شکل ختلفی جهت خوشههاي مروش

  

  
  بنديهاي مختلف خوشهروش -1-2شکل 

  

  ٥مراتبیبندي سلسلهخوشه -2-1-2-1

اي سلسـله مراتبـی   روش خوشـه . این روش داراي ساختار درختی سلسله مراتبی است

ش تراکمـی و روش  رو: هـا عبارتنـد از  ایـن شـیوه  . گیردخود به دو شیوه مختلف انجام می

سپس  شود،در روش تراکمی هر مورد یا موضوع با خوشه خاص خود آغاز می. پذیرتفکیک

بنـابراین در هـر مرحلـه    . سـازند دو مورد با هم ترکیب شده و خوشه تراکمی جدیدي مـی 

 ر بعضی موارد، مورد یا موضوع سـوم د. یابدیک به یک کاهش می صورتبهها تعداد خوشه

                                                                                                                        
5 Hierarchical clustering
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بـدین ترتیـب   . آورنـد مـی  وجـود بـه و موردي ادغام شده و خوشه جدیدي را اي دبا خوشه

  .آیدتمام موارد با یکدیگر ادغام شده و نهایتاً یک خوشه بزرگ پدید می تدریجبه

انجـام گیـرد، در    تراکمـی  ي در جهت عکس روش سلسله مراتبیبنداگر فرآیند خوشه

اي از یـک  تفکیکـی فرآینـد خوشـه    در روش. پذیر استفاده شده استواقع از روش تفکیک

در مراحل بعد، مـواردي کـه از   . شودآغاز می ،گیردخوشه بزرگ که تمام موارد را در بر می

هاي کوچـک و جدیـدي   همگنی کمتري برخودار هستند از خوشه اولیه جدا شده و خوشه

خـاص   کند که هر مورد به یک خوشـه این مراحل تا جایی ادامه پیدا می. دهندمیتشکیل 

-بندي را بـه روش تراکمـی انجـام مـی    اي خوشههاي رایانهبسیاري از برنامه. منتهی شوند

  .)1382کالنتري، (دهند

  :بندي سلسله مراتبی تراکمی عبارتند ازهاي مختلف جهت خوشهالگوریتم

پیوند تکی.1

پیوند کامل.2

پیوند متوسط.3

روش مرکز ثقل.4

روش وارد.5

که در این دلیلبه. با هم متفاوتندها فاصله بین خوشهها از نظر نحوه محاسبه این روش

ها استفاده بندي حوضهاکثر مطالعات هیدرولوژي از روش سلسله مراتبی وارد جهت خوشه

  .توضیح داده شده است ادامهطور مفصل در علت این روش به همینبهشود می

  

  مراتبی واردروش سلسله -2-1-2-1-1

دسـت  هو خوشه از طریق مجموع مجذورات بین دو خوشه بفاصله بین د ،در روش وارد

 ت انحـراف مجمـوع مربعـا  در الگـوریتم،  تـابع هـدف   . شـود آمده از کل متغیرها تعیین می

-یبـه حـداقل مـ   اي که به آن تعلق دارد، مربوطه يهااز مرکز خوشه مشخصه راهايبردار

  .)Ward, 1963(رساند

)2-1(    

ام، kمعرف تعداد بردارهاي مشخصـه در خوشـه   ها،نماد تعداد خوشهKکه در آن، 



ام اختصـاص  iي ام در بـردار مشخصـه  jي مقدار بازتجدید مقیاس شده ویژگی نماینده 

.ام استkي ام براي خوشهjمقدار میانگین ویژگی  ام و kي داده شده به خوشه

  

  6بندي افرازيخوشه -2-1-2-2

بنـدي  ها تقسیمها را براساس معیار تشابه به تعداد خاص خوشههاي افرازي، دادهشرو

ها بر این فرض استوار است که هر داده تنها متعلق بـه  در این روش تمام تکنیک. دنکنمی

در اختیـار   هـا از داده هاي افرازي در مواردي که مجموعه بزرگیروش. باشدیک خوشه می

رختی از نظر محاسباتی مقرون بـه صـرفه نیسـت، از نظـر کـاربرد      است و تشکیل نمودار د

هـاي اولیـه،   بنـدي افـرازي شـامل شناسـایی خوشـه     هاي خوشهمراحل روش. مزیت دارند

باشـد هـا مـی  ها و سـپس تعیـین محـل مجـدد داده    انتساب افراد به هر یک از این خوشه

ه مراتبـی تصـحیح   علـت در ایـن روش بـرخالف روش سلسـل     همینبه. )1382کالنتري، (

تـرین الگـوریتم در ایـن روش    معـروف . گیـرد انجـام مـی  خوشه اولیه با تعیین مجدد اعضا 

  .است K-meansبندي، الگوریتم خوشه

  

  K-meansبندي خوشه -1- 2- 2- 2-1

بندي دیگـر  هاي خوشهرغم سادگی یک روش پایه براي بسیاري از روشاین روش علی

هـا  ولـی همـه آن  . هاي مختلفی بیان شده استم شکلبراي این الگوریت. شودمحسوب می

ی در تخمین مـوارد زیـر   سع ،هااز خوشه یداراي روالی تکراري هستند که براي تعداد ثابت

  :ددارن

این نقاط در واقـع همـان میـانگین     ،هامراکز خوشه عنوانبهدست آوردن نقاطی هب.1

.نقاط متعلق به هر خوشه هستند

که کمترین فاصله تا مرکز آن خوشـه  طوري بهک خوشه نسبت دادن هر داده به ی.2

  .را دارا باشد

 صـورت بـه هـاي مـورد نیـاز نقـاطی     اي از این روش ابتدا به تعداد خوشـه در نوع ساده

بـه یکـی از    ،)شـباهت (میزان نزدیکـی   هها با توجه بسپس داده. دنشوتصادفی انتخاب می

بـا   .شـود هاي جدیدي حاصـل مـی  خوشهشوند و بدین ترتیب ها نسبت داده میاین خوشه

                                                                                                                        
6 Partitional clustering
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-ها مراکز جدیدي بـراي آن گیري از دادهتوان در هر تکرار با میانگینتکرار همین روال می

این روند تا زمانی ادامه . هاي جدید نسبت دادها را به خوشهها محاسبه کرد و مجدداً داده

ایـن  . جابجـا نشـود  شـه  خوها حاصل نشـود و مرکـز   کند که دیگر تغییري در دادهپیدا می

  ).2-2رابطه(را مینیمم کند 7کند که یک تابع هدفالگوریتم تالش می

)2-2(    

نقطـه از   nکننده مشخص jام، jمرکز خوشه  cjمعیار فاصله بین نقاط،  در آن، که

Han(باشد شان میمرکز کالستر مربوطه and Kamber, 2006.(  

  :شودایه براي این روش محسوب میالگوریتم زیر یک الگوریتم پ

.شوندها انتخاب میمراکز خوشه عنوانبهنقطه  Kدر ابتدا .1

اي کـه مرکـز آن خوشـه کمتـرین فاصـله تـا آن داده را       هر نمونه داده بـه خوشـه  .2

.شودداراست، نسبت داده می

براي هـر خوشـه یـک نقطـه جدیـد       ،هاها به یکی از خوشهپس از تعلق تمام داده.3

).میانگین نقاط متعلق به هر خوشه(شود مرکز محاسبه می نعنوابه

-تکرار می ها حاصل نشودتا زمانی که هیچ تغییري در مراکز خوشه 3و  2مراحل .4

Chang(شوند et al., 2008.(

  

  8بندي فازيخوشه -3- 2- 2-1

در حـالی  . بندي فازي هر داده با یک درجه عضویت به هر خوشه متعلق استدر خوشه

در  ضو یک خوشه باشـد، تواند عداده تنها مییک نمونه بندي هاي خوشهسایر روش در که

هـا اسـت،   دهنده تعلق نسبی آنکه نشان یکتا  صفرا درجه تعلقی بین ها باین روش داده

از . کنـد تـر عمـل مـی   بندي فازي بسیار طبیعـی در شرایط واقعی خوشه. شوندتفکیک می

-هاي مبتنی بـر شـبکه  روشو Fuzzy c-meansروش بندي فازي، هاي خوشهجمله روش

Abdolhay(باشدمی )٩دهمثل نگاشت ویژگی خودسامان(هاي عصبی  et al., 2012.(  

  

                                                                                                                        
7 Objective Function
8 Fuzzy clustering
9 Self-Organizing Feature Maps



  )PCA(10هاي اصلیتحلیل مؤلفه -3- 2-1

روابـط  . باشـد مـی چندمتغیره هاي آماري ترین روشمتداولهاي اصلی از لفهتحلیل مؤ

توان ابعاد متغیرهـا  دهد و با استفاده از آن مینشان میمشاهده شده بین چندین متغیر را 

 عنـوان بـه را کاهش داده و از متغیرهایی که تأثیر زیادي بر روي پدیده مـورد نظـر دارنـد    

هاي اساسی ابعـاد کلیـه   لفهروش تحلیل مؤ. اي استفاده کردورودي تجزیه و تحلیل خوشه

دهـد کـاهش مـی   ،هدات مشـابه بنـدي مشـا  مشاهدات را براساس شاخص ترکیبی و دسته

)Jolliffe, 2004.(  

، بـه یـک مجموعـه از    وابستهحالته  در این روش متغیرهاي موجود در یک فضاي چند

شود که هر یک از آنهـا ترکیـب خطـی از متغیرهـاي اصـلی      خالصه می مستقلهاي لفهمؤ

ه از شـوند کـ  هـاي اساسـی نامیـده مـی    لفـه دست آمـده مؤ به مستقلهاي لفهمؤ. باشندمی

-دسـت مـی  ماتریس همبستگی متغیرهاي اصلی بـه بردارهاي ویژه ماتریس کوواریانس یا 

کـاهش تعـداد   : از سـت عبارت هاي اصـلی مؤلفهطور کلی کاربرد عمده روش تحلیل به. آیند

بنـدي متغیرهـا   که در حقیقت همان دستهافتن ساختار ارتباطی بین متغیرها، متغیرها و ی

KMOو آزمون  11کرویت بارتلتدو روش آزمون .باشدمی
هـا  ، جهت بررسی کفایت داده12

 KMOکه در ایـن تحقیـق از روش آزمـون     دنشوبرده می کاربهبراي اجراي تحلیل عاملی 

  .شداستفاده 

  

  KMOآزمون  - 3-1- 2-1

هـاي اصـلی، آزمـون    لفـه ها براي انجـام تحلیـل مؤ  اولین گام جهت بررسی کفایت داده

KMO ب مقدار ضری. باشدمیKMO این عامل با استفاده . یر استدر بازه صفر تا یک متغ

  .شودمحاسبه می4-2ب همبستگی ساده و جزئی طبق رابطه از ضرای

  

)2-3(  
  

ضـریب همبسـتگی    j  ،aijو  iضریب همبسـتگی سـاده بـین متغیرهـاي      rijکه در آن، 

 ,Cerny and Kaiser(باشـد برابـر بـا تعـداد متغیرهـا مـی      Pو  jو  iجزئی بین متغیرهاي 

                                                                                                                        
10 Principal Component Analysis
11 Bartlett Test of Sphericity
12 Kaiser-Meyer-Olkin
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1977.(  

-برداري داراي رابطـه مسـتقیم بـا یکـدیگر مـی     ي کفایت نمونهو اندازه KMOمیزان 

اجـراي تحلیـل عـاملی در صـورتی     . ها ارائه شده استرابطه بین آن 1-2در جدول . باشند

  ).Latt et al., 2015(باشد 5/0مساوي یا بزرگتر از  KMOبدون مانع است که مقدار 

  

  هاو کفایت دادهKMOمحدوده مقادیر -1-2جدول 

KMO کفایت

>0/9 بسیار عــالی

>0/8 عالی

>0/7 خوب

>0/6 تقریباّ مناسـب

>0/5 مناسب

<0/5 بسیار نامناســب
  

  

  ماتریس همبستگی -3-2- 2-1

این ماتریس که ماتریسی متقارن است، میزان تغییرات در نمونه و میزان همبستگی 

N عضوهاي روي قطر اصلی این ماتریس، کوواریانس بین . دهدمتغیر را نشان می

هاي استاندارد ماتریس از داده که براي تشکیل اینبا توجه به این. متغیرهاي ورودي است

دلیل این ماتریس، معادل ماتریس همبستگی بین  همینبهشده استفاده شده است، 

از و بردارهاي ویژه مربوطه ) λ(جهت محاسبه مقادیر ویژه .متغیرهاي ورودي است

  :شودحل می 4-2رابطه،ماتریس همبستگی

)2-4(    

یک ماتریس واحد بـا   Ipیرهاي ورودي وکوواریانس متغ-ماتریس واریانس Rکه در آن،

را  مقدار ویـژه مرتـب شـده     pتوان بنابراین می. باشدمی ppبعد 

هـر مقـدار ویـژه بـا اطالعـات      . باشد pکه مجموع مقادیر ویژه برابر  طوريبه. دست آوردهب

لفـه نیـز   مؤهـر  . دهـد لفـه را ارائـه مـی   هـاي یـک مؤ  ویژگی) بردارهاي ویژه(مربوط به آن 

گیرد و معـادل بـا   شود را در بر میدرصدي از اطالعاتی که توسط متغیرهاي اولیه بیان می

 کمترین مقـدار واریـانس  ، بیشترین واریانس ومؤلفهاولین . بخشی از اطالعات مسئله است

لفه اول کـه بیشـترین مقـدار واریـانس را     مؤانتخاب چند . باشدمؤلفه میآخرین  مربوط به



  .)1387نوري و همکاران، (شونداصلی شناخته میهاي مؤلفهعنوانبهد، دارن

  

  هاچرخش عامل - 3-3- 2-1

از . باید محورها چرخانـده شـوند   ،هاکردن رابطه بین متغیرها و عامل حداکثرمنظوربه

این روش به دو نوع . شودها بهترین ترکیب و ساختار عاملی ایجاد میطریق چرخش عامل

هـا را  هاي عمود اسـتقالل میـان عامـل   دوران. شودي و دوران مایل تقسیم میدوران عمود

وابسـته   همبهها را ها را از بین برده و آنهاي مایل استقالل عاملا دورانکنند، امحفظ می

، 14، اکیوامـاکس 13واریمـاکس تـوان بـه چـرخش    هـا مـی  از انـواع ایـن چـرخش   . کننـد می

در این پژوهش از چـرخش واریمـاکس   . )1382النتري، ک(اشاره نمود... و  15کوارتیماکس

  . استفاده شده استکه یک روش پرکاربرد و معروفی است 

  

  چرخش واریماکس  -1- 3-3- 2-1

بـردن   کاربهبا که پیشنهاد شده است  )1958(16براي اولین بار این روش توسط کایزر

بـا ایـن دوران    .گیـرد هـا صـورت مـی   دورانی متعامد بـر روي ضـرایب عامـل    ،این چرخش

  یعنی با فرض. کندمی حداکثرها را تغییرات مربعات عناصر ستونی، برآورد ضرایب عامل

)2-5(    

  :شودمیحداکثر  6-2رابطه 

)2-6(    
  

-تعداد متغیرها مـی  pها و تعداد عامل mام، iام در متغیر jضریب عامل  ijλکه در آن، 

هـا بـه   چـرخش واریمـاکس عامـل   از طریـق  . هاست ijλهمان مجموع توان دوم  djباشد و 

شـوند تـا از آن طریـق مجموعـه متغیرهـاي آزمـون کـه        محورهاي جدید انتقال داده مـی 

هـاي تفسـیرپذیر باشـد،    نمایشگر خطوط اصلی و نسبتاً واضح، جهت رسـیدن بـه راه حـل   

  .پذیر گرددامکان

                                                                                                                        
13 Varimax
14 Equamax
15 Quartimax
16 Kaiser
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  هاي اساسیتخمین تعداد مؤلفه -3-4- 2-1

هر مدل برابر است با تعداد متغیرهایی کـه بررسـی   هاي استخراج شده در لفهتعداد مؤ

معیارهـایی کـه بـراي    . را انتخاب کردها مؤلفهتوان تعداد مشخصی از این ا میام. شوندمی

  :الزم است عبارتند ازهامؤلفهیافتن تعداد 

مطرح شد که بعدها ) 1966(18کتلاین آزمون اولین بار توسط : 17آزمون اسکري.1

ها روي در این نمودار تعداد عامل. ي مورد استفاده قرار گرفتبه نام نمودار اسکر

.گیردمحور افقی و مقدار ارزش ویژه روي محور عمودي قرار می

ها از یک بزرگتر است در نظر گرفته و از یی که مقدار ویژه آنهامؤلفه: ارزش ویژه.2

.شودنظر میصرفها مؤلفهبقیه 

و دهند از پراکندگی را توضیح می یی که درصد بیشتريهامؤلفه: واریانس.3

شوند انتخاب میدرصد است براي ادامه کار  75حداقل برابر با  هاواریانس آن

)Latt et al., 2015.(

  

  تحلیل رگرسیون -4- 2-1

دهد که مقدار یک متغیر بـه متغیـر   واژه رگرسیون به معناي بازگشت است و نشان می

تـابعی کـه   . از نـوع خطـی یـا غیرخطـی باشـد      این رابطه ممکن است. گردددیگري بر می

. ، به تابع رگرسـیون مرسـوم اسـت   دهدشرح میارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته را 

هاي عـددي  سازي و تحلیل دادهدر واقع تجزیه و تحلیل رگرسیونی روش آماري براي مدل

. سـتقل هسـتند  ها شامل مقدارهایی براي متغیر وابسته و یک یا چنـد متغیـر م  داده. است

هدف از تحلیل رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیرهاي مستقل، ضـرایب  

در این تحقیق جهـت اسـتخراج روابـط بـین     ). 1385اسماعیلیان، (و مقدارهاي خطا است 

، ماننـد  هاي رگرسیونی مختلفرواناب ساالنه و متغیرهاي فیزیوگرافی و هواشناسی از مدل

  .شده استساده، چندمتغیره و غیرخطی استفاده  مدل رگرسیونی

  

  رگرسیون خطی -4-1- 2-1

هاي رگرسیونی خطی، پارامترهاي مدل خطی هستند و الزامـاً متغیـر وابسـته    در مدل

                                                                                                                        
17 Scree Test
18 Cattell



)Y ( تابعی خطی از متغیرهاي مستقل)Xهاي زیادي وجـود دارنـد کـه    مدل. باشدنمی) ها

)Y ( غیرخطی به  صورتبهرا)Xرابطـه ها را تا زمانی کـه  توان آنهند و میدارتباط می) ها 

ها اگر تنها داراي این مدل. هاي رگرسیون خطی بیان نمودها خطی باشد، با مدلβاز نظر 

راي بیش از یک متغیـر مسـتقل باشـند    و اگر دابیان شده  7-2رابطهبا  یک متغیر باشند،

  ).8-2رابطه (شوندچند متغیره نامیده میمدل 

)2-7(      

)2-8(      

عــرض از مبــدأ، β0تغیرهــاي مســتقل، م X1,…,Xnمتغیــر وابســته،  Yهــا، در آنکــه 

β0,…,βn و مدل ضرایبɛ  خطاي برازش است)Balan et al., 1995.(  

  

  رگرسیون غیرخطی -4-2- 2-1

هـاي خطـی هسـتند، در رگرسـیون     برخالف رگرسـیون خطـی کـه محـدود بـه مـدل      

. تغیرهاي مستقل و وابسته برقرار کـرد هایی با ضابطه دلخواه بین متوان مدلغیرخطی می

خاصـی وجـود    رابطـه هاي غیرخطی، براي برآورد پارامترها به علت تنوع بیش از حد مدل

هنگـامی کـه   ). 1385اسـماعیلیان،  (گیرد هاي عددي صورت میروش کمکبهندارد بلکه 

دل شامل عبـارات غیرخطـی ماننـد توابـع نمـایی، لگـاریتمی و یـا تـوانی باشـد، مـ           رابطه

زیـر   صـورت بـه در این تحقیق شکل کلی مـدل  . شودرگرسیونی مذکور غیرخطی تلقی می

  :باشدمی

  

)2-9(      

 ɛو مـدل  ضرایب β0,…,βnتغیرهاي مستقل،م X1,…,Xnمتغیر وابسته،  Yکه در آن، 

  ).Latt et al., 2015(خطاي برازش است 

شـرایط الزم  . دشورگرسیونی براساس روش کمترین مربعات محاسبه می رابطهضرایب 

  :زیر است شرحبهبراي استفاده از متغیرهاي مستقل در مدل رگوسیون چندمتغیره 

.مابین متغیرهاي مستقل وابستگی وجود نداشته باشد- 1

متغیرهاي انتخاب شده جهت استفاده در مدل باید از نظر فیزیکی رابطه منطقـی  - 2

.با متغیر وابسته داشته باشد
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Abstract
Research Aim: The purpose of this study is to estimate runoff using 
metheorological and physiographic parameters of the catchments in Ardabil 
province for estimating of runoff in ungauged catchments.
Research method: In this research, the Ardabil province, which has a variety of 
sub-basins, has been considered as the study area. Data of Flow and rainfall of 
30 hydrometric stations and 55 rain gauge stations were collected with a 
statistical period of 23 years. Then the physiographic characteristics of the 
sub-basins were extracted using ArcGIS software. Due to the large size and 
variation of physiographic and climatic parameters, the study area was 
divided into homogeneous regions. First, the number of input variables 
needed in the cluster analysis was reduced by principal component analysis.

Then, by applying Ward’s hierarchical clustering method and the K-means
partitioning method the homogeneous regions were identified. In the next 
step, the regression analysis method, regional model and artificial neural 
network method were used to estimate runoff in homogeneous clusters. Also,
the root mean square error (RMSE), Nash-Sutcliff (NS), mean relative error 
(MRE) and correlation coefficient (r) were used to evaluate different models.
Findings: According to the results obtained from the Principal Component 
Analysis, the first four factors with a total accumulation variance of 83.6% 
were selected as inputs of cluster analysis. The number of homogeneous 
regions was determined using the Ward’s clustering method and then, using 
the K-means partitioning method, the study area was divided into four
homogeneous clusters. The annual runoff of catchments in homogeneous 
regions was estimated using the regression analysis method, regional model 
and artificial neural network method, and finally appropriate equations and 
models were presented.
Conclusion: The results showed that the models obtained from the artificial 
neural network have a high ability in simulation and estimation of runoff at 
the validation stage. The regression analysis method has a appropriate 
performance compared to artificial neural network method and can be used 
for estimating runoff in ungauged catchments.

Keywords: Artificial neural network, Cluster analysis, Principal component 
analysis, Ungauged catchments, Regional model.
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