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چکيده 

برای  همگن،  مناطق  تعیین  هیدرولوژي،  مطالعات  اغلب  در 
است.  منطقه ای ضروری  پیش بیني هاي  و  تحلیل ها  دقت  افزایش 
با تقسیم منطقه به نواحی همگن، از داده های ایستگاه های موجود 
با دقت بیشتري می توان در مناطق فاقد داده یا دارای آمار کوتاه 
مدت در هر منطقه همگن استفاده کرد. روش های مختلفی برای 
به  بستگی  روش ها  این  کارایی  که  می شود  استفاده  ناحیه بندی 
شناخت کامل متغیرهای حوضه و وزن آن ها دارد. در این تحقیق 
قابلیت روش همبستگی متعارف، در تعیین ناحیه همگن ایستگاه 
فاقد آمار مورد ارزیابی قرار گرفت. این روش با استفاده از رابطه 
بین زوج متغیرهای متعارف، عالوه بر شناسایی ناحیه مربوط به 
ارتباط  و  همبستگی  ساختار  بررسی  به  قادر  آمار،  فاقد  ایستگاه 
میان متغیرها می باشد.  بر پایه نتایج حاصله، ناحیه همگن ایستگاه 
مقایسه  در  متعارف  همبستگی  روش  از  آمده،  بدست  آمار  فاقد 
تعداد  دارای  ماهاالنوبیس(،  )فواصل  خوشه ای  تحلیل  روش  با 
در  سیالب  چندک های  همچنین  و   است  بیشتری  ایستگاه های 
ایستگاه فاقد آمار، از RMSE کمتری برخوردار می باشد که این 
امر باعث افزایش طول دوره آماری در تحلیل منطقه ای سیالب 
شده و سبب باال رفتن اعتمادپذیری می گردد. عالوه بر این، روش 
CCA نشان داد که از میان متغیرهای حوضه دو متغیر مساحت و 
P24  بیشترین تاثیر را بر دو متغیر جریان )Q2 و Q100/2( دارند 
و از این متغیرها می توان برای مدلسازی  متغیرهای جریان در این 

مناطق استفاده نمود.
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مقدمه  
کمبود آمار و اطالعات آب سنجی یکي از مشکالت اساسي در امر 
امر  است. همین  مختلف  بازگشت هاي  دوره  با  دبي سیالبي  برآورد 
با مشکالت متعددی  از طرح هاي اجرا شده  سبب شده که بسیاري 
مواجه شوند. بنابراین استفاده از روش هایي که بتوان طی آن ها با حداقل 
داده، برآورد قابل قبولی را ارئه نمود، ضروري به نظر مي رسد، روش 
تحلیل منطقه اي یکي از این روش ها است. هدف از تحلیل منطقه اي، 
تعمیم نقاط دارای آمار به نقاط فاقد آمار می باشد. وابسته بودن مکانی 
داده های سیالب، خطای برآورد چندک های سیالب را افزایش می دهد 
ولی میزان این افزایش کمتر از اریبی است که بخاطر ناهمگنی ناحیه به 
چندک های سیالب اعمال می شود ]19[. در روش های تحلیل منطقه ای 
سیالب ابتدا بایستی مهمترین عوامل موثر بر سیالب را مشخص و 
سپس به دسته بندی حوضه به دو یا چند منطقه همگن اقدام نمود که از 
نظر خصوصیات تولید سیل و به طور کلی خصوصیات هیدرولوژیکی 
شباهت بیشتری دارند. برای این منظور روش هاي مختلفي وجود دارد. 
از جمله مي توان به تحلیل خوشه ای ]16، 2،19[، گرافیکی ]27[، آزمون 
النگبین ]12،13،27[، منطقه اثر ]8،29[، گشتاورهای خطی ]10،11،14[ 
و روش تحلیل همبستگي متعارف4 ]3،19[ اشاره کرد. تحلیل خوشه ای 
یا  از روش های آماری چند متغیره  است که برای گروه بندی داده ها 
مشاهدات با توجه به شباهت و درجه نزدیکی آن ها بکار رفته و داده ها 
را به دسته های همگن و متمایز از هم تقسیم می کند. هدف از تحلیل 
خوشه ای رسیدن به کمترین شباهت ممکن بین داده های خوشه های 
مختلف و نیز بیشترین شباهت بین داده های موجود در یک خوشه 
می باشد. تحلیل خوشه ای، عمدتاً در مباحث مرتبط با مسائل مهندسی 
مناطق  تعیین  متداول  روش های  از  و  دارد  کاربرد  هیدرولوژیکی  و 
نواحی همگن،  تعیین  دیگر روش های  از  به حساب می آید.  همگن 
روش تحلیل همبستگی متعارف می باشد. این روش یک تکنیک آماری 
چند متغیره است که توسط هوتلینگ درسال 1936ارائه شده است. می 
توانیم به سادگی بگوییم CCA برای تعیین روابط بین دو مجموعه 
 CCA متغیر به کار می رود. برخالف ویژگی های برجسته ای که روش
دارد این تکنیک کمتر در هیدرولوژی و منابع آب به کار می رود ]16[. 

1. Canonical Correlation Analysis (CCA)
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مقادیر  تخمین  تکنیک جهت  این  از  که  بود  کسي  اولین  کاوادیاس 
ماکزیمم ساالنه سیل در استان نیوفوندلند کانادا استفاده کرد ]3[. سپس 
آن  از  و  شد  داده  توسعه  همگن  مناطق  تعیین  جهت   CCA روش 
برای منطقه ای کردن جریان های سیل استفاده شد ]24،30[. کاوادیاس 
متغیرهای  تاثیر  افزایش  همکاران جهت  و  اواردا  و   ]3[ همکاران  و 
مربوط به جریان در ناحیه بندی ایستگاه ها، از این روش استفاده کردند 
و  پیک  دبی های  تخمین  به  تکنیک  این  از  استفاده  با  ]22[ همچنین 
حجم آن ها در بخش شمالی استان کبک کانادا پرداختند ]23[. اورادا 
ایستگاه هیدرومتری در  از داده های 29  با استفاده  و همکاران ]21[، 
مکزیک، روش های تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، CCA و روش 
درون یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی CCA را مورد بررسی قرار دادند. 
نتایج آن ها نشان داد که روش CCA و زمین آمار از عملکرد بهتری 
برخوردار هستند. روش CCA نیز توسط گیلمت و همکاران ]7[، به 
منظور برآورد دمای آب در سایت های بدون آمار استفاده شد. مارتل و 
همکاران ]15[ به بررسی فراوانی منطقه ای سیالب پاییزی با استفاده از 
روش CCA، در ایالت کبک در سه بازه زمانی با احتمال وقوع سیالب 
پاییزی پرداختند. عبدل آبادی و همکاران ]1[، ارتباط میان پارامترهای 
کیفی آب را به روش CCA در 38 ایستگاه حوضه آبریز رود اترک 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش ارتباط قوی بین پارامترهای 
بودن  یکسان  گویای  که  داد  نشان  را  آب  کیفی  شیمیایی  و  فیزیکی 
منشا هر دو دسته پارامتر از فعالیت های انسانی است. همچنین شیخ و 
 CCA پهلوانروی ]26[، دو روش درون یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی
و گشتاورهای خطی را در تحلیل منطقه ای سیالب آبخیزهای استان 
مازندران مقایسه کردند. نتایج، برتری روش CCA را بویژه در دوره 
برگشت های باال نسبت به روش گشتاورهای خطی نشان داد. در این 
مقاله هدف، تفکیک و منطقه بندی حوزه های آبخیز اصفهان-سیرجان 
و  هیدرولوژیکی  همسایگی  مفهوم  اساس  بر  یزد-اردکان  دشت  و 
روش   اساس  بر  سیالب  منطقه ای  فراوانی  برآورد  خوشه ای،  تحلیل 
و  شناسایی شده  هیدرولوژیک  فضای همگن  پایه  بر  شاخص سیل 
در نهایت ارزیابی کارایی این دو روش همگن بندی می باشد. روش 
CCA عالوه بر تعیین ناحیه مربوط به ایستگاه فاقد آمار، در تحلیل 
میزان همبستگی کانونیک متغیرهای چندبعدی بسیار کارا می باشد و 
با استفاده از این روش می توان به تبیین ارتباط و همبستگی میان دو 
مجموعه از متغیرهای مستقل )متغیرهای حوضه( و وابسته )متغیرهای 
جریان( پرداخت. با آگاهی از میزان همبستگی و تاثیرپذیری متغیرها 
از یکدیگر با قاطعیت بیشتری می توان به وجود ارتباط میان متغیرهای 
مدلسازی  در  آمده  دست  به  نتایج  از  و  نمود  حکم  بررسی  مورد 

متغیرهای جریان استفاده کرد. 

موادوروشها
منطقه مورد مطالعه

و  اصفهان-سیرجان  مطالعه شامل، حوضه های  مورد  حوضه های 
دشت یزد-اردکان است. حوضه اصفهان-سیرجان یا حوضه باتالق 

گاوخوني و کویر سیرجان، از جمله زیر حوضه های بزرگ مرکزي 
 2 به  و خود  کیلومترمربع   99300 این حوزه  مساحت  است.  ایران 
به  وسعت هاي  با  سیرجان  ابرقو-  و  رود  زاینده  اصلي  حوزه  زیر 
ترتیب 41521 و 55779 کیلومتر مربع تقسیم مي شود. حوزه دشت 
شمالي  بخش  در  مربع  کیلومتر   1595/07 مساحت  با  یزد-اردکان 
استان یزد واقع شده است. حوضه زاینده رود داراي اقلیم فراخشک 
ویژگي  با  اقلیمي  داراي  سیرجان  ابرقو-  مرطوب، حوضه  بسیار  تا 
بارندگي کم، دامنه نوسان حرارتي کم و بیش زیادو خشک وحوضه 

دشت یزد- اردکان داراي اقلیم فراخشک است ]16[. 
از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. بخش  پژوهش حاضر 
اول، جمع آوری و آماده سازی داده می باشد. بخش دوم، تفکیک و 
منطقه بندی حوزه های آبخیز اصفهان-سیرجان و دشت یزد- اردکان 
بر اساس دو روش CCA و تحلیل خوشه ای است. در بخش سوم، 
به منظور بررسی همگنی نواحی به دست آمده، از دو روش آزمون 
به  پایانی،  بخش  در  و  استفاده شد  گشتاورهای خطی،  و  ویلشتایر 
منظور ارزیابی عملکرد دو روش همگن بندی، مقادیر فراوانی منطقه ای 
سیالب به دست آمده از روش شاخص سیل بر پایه فضای همگن 
هیدرولوژیکی شناسایی شده )روش CCA و تحلیل خوشه ای(، با 
استفاده از آماره های RRMSE ،RMSE و ضریب ناش- ساتکلیف 

)Maximum Error( بررسی می شود.

1- جمع آوری و آماده سازی داده 
نتخاب و 17  در بخش اول، تعداد 16 ایستگاه آب سنجی منطقه ا
24ساعته  بارش  حداکثر  ساالنه،  بارندگی  اقلیمي)متوسط  متغیر 
و متوسط درجه حرارت ساالنه(، فیزیکي )طول و عرض جغرافیایی، 
قطر  گراولیوس،  ضریب  اصلی،  آبراهه  طول  و  شیب  مساحت، 
معادل، تراکم زهکشی، کاربری اراضی، زمان تمرکز و شیب  یره  دا
سیالب  حداکثر  ساالنه  دبی  )متوسط  هیدرولوژیکي  و  متوسط( 
ساالنه با دوره بازگشت 2، 5، 25، 50 و 100 ساله(، از ایستگاه های 
آب سنجی منطقه مورد مطالعه استخراج گردید که به صورت خالصه 
در جدول 1 آورده شده است. به منظور آماده سازی داده ها و کاهش 

تعداد آن ها از تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد.

1-1 تحلیل مولفه های اصلی1
استخراج  و  اولیه  متغیرهای  تعداد  کاهش  جهت  مطالعه  این  در 
مولفه های  تحلیل  روش  از  ناحیه بندی  بر  مؤثر  حوضه  متغیرهای 
اصلی استفاده شده است. این روش، از روش های آماری چند متغیره 
مولفه های جدید  به  اولیه  متغیرهای ورودی  آن،  اعمال  با  که  است 
بدون همبستگی تبدیل می شوند، به طوری که مولفه های ایجاد شده، 
ترکیبی خطی از متغیرهای ورودی هستند. در این روش اطالعات 
آورده  حاصل  مولفه های  در  تلفات  کمترین  با  اصلی  پارامترهای 

می شود ]9[. 

1.Principle Component Analysis (PCA) 
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    جدول 1- موقعیت جغرافیایي و ویژگي هاي ایستگاه هاي آب سنجي منتخب
Table 1. Geographic location and characteristics of 16 selected hydrometric stations

متوسط بارش
ساالنه

 Average
 annual rainfall

(mm(

حداکثر بارندگی
24 ساعته

Maximum
 24-hour
rainfall
(mm(

طول آبراهه اصلي 
Main

 stream length
(km(

مساحت
  Area

2km

مشخصات جغرافیایي

نام ایستگاه
Station name

کدایستگاه
Station code

ردیف
Row

عرض
Latitude

طول 
Longitude

1494.48 94.82 32.75 430 32-28 50-07 چهلگرد 42-001 1

568.66 57.52 66.5 1917.5 32-39 50-28 قلعه شاهرخ 42-003 2

521.43 58.83 41.5 1600 32-49 50-26 اسکندري 42-005 3

472.61 43.82 130.5 5766 32-30 50-54 زمانخان 42-009 4

276.42 43.16 35 1011.5 29-55 54-05 بندپایین 42-029 5

1474.1 92.56 9.25 32 32-45 50-17 دره در 42-035 6

363.93 47.24 14 47.7 30-20 55-11 تاجو مدوار 42-039 7

432.29 46.06 16.5 119.5 32-47 50-39 مندرجان 42-047 8

356.18 46.23 12.75 46.3 30-15 55-17 آبدرمیان 42-061 9

152.43 28.36 7 120 29-22 58-08 رمرزج 42-063 10

243.26 31.97 25.25 21.02 29-18 56-15 سوچ 42-065 11

405.11 54.87 5.5 9.1 30-09 53-58 کرخنگان 42-101 12

338.45 54.2 12.7 66.22 31-36 54-07 باغستان 46-051 13

245.61 40.82 8.2 29.85 31-35 54-11 طزرجان 46-061 14

366.41 56.5 16 52.57 31-32 54-13 دره 46-063 15

140 25.14 24.5 205.2 31-37 54-15 فخرآباد 46-101 16

شکل 1- موقعیت ایستگاه های منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Case study area (Isfahan – Sirjan and Yazd - Ardakan basins) and hydrometric stations
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 p و  است  مطالعه  مورد  ایستگاه های  تعداد   ،n تحقیق  این  در 
متغیرها می باشند. با استفاده از کوواریانس موجود در n ایستگاه، به 
کمک روش آنالیز مولفه های اصلی j امین مولفه اصلی، Zj به صورت 

تابع خطی زیر تعریف می شود.
)1(pjpajjj XaXXaZ +++= ...2211

متغیرهای اصلی  نیز   Xj بردار ویژه مربوطه و   aj رابطه )1(،  در 
کرد  ثابت  می توان  اصلی  مولفه های  تئوری  از  استفاده  با  می باشد. 
برای  که  می باشد   jλ ویژه ی  مقدار  به  مربوط  ویژه ی  بردار   aj که 
ماتریس کوواریانس، S، استخراج می گردد. مقدار ویژه ماتریس S از 

روابط زیر محاسبه می گردد ]20[.
)2(0=− IS λ

می باشد.   pp× بعد با  واحد  ماتریس  یک   I فوق  روابط  در 
 pλλλ ≥≥≥ ...21 مرتب شده   ویژه  مقدار   p می توان  بنابراین 
را به دست آورد، بطوری که مجموع مقادیر ویژه برابر با p باشد. هر 
به آن )بردارهای ویژه( ویژگی های  با اطالعات مربوط  مقدار ویژه 
از اطالعاتی که  نیز درصدی  یک مولفه را ارائه می دهد. هر مولفه 
توسط متغیرهای اولیه بیان می شود را در بر می گیرد و معادل با بخشی 
متغیرهای  در  رقم  و  عدد  به صورت  که  است  مسئله  اطالعات  از 
باشد،  بزرگتر  ویژه  مقادیر  عددی  کمیت  است. هر چه  نهفته  اولیه 
بیانگر این است که مولفه ایجادی از آن درصد بیشتری از اطالعات 
متغیرهای اولیه را در بر می گیرد ]S  .]18  ماتریس کوواریانس مرتبه 
p است که از رابطه زیر قابل محاسبه است. در رابطه فوق T عالمت 

ترانهاده می باشد.
)3(1−= nXXS T /

محدودیت های حل معادله عبارتند از: 
( )jiaaaa j

T
ii

T
j ≠== ,0 1( عمود بودن بردارهای ویژه 

( )1=j
T
j aa 2( نرمال یا یکه بودن بردارهای ویژه 

محدودیت های فوق باعث می گردد جواب های رابطه )2( یگانه 
 paaa ,...,, 21 اگر  باشند.  مستقل   ،Zj اصلی،  مولفه های  و  بوده 
 pλλλ ,...,, 21 ویژه  مقادیر  به  مربوط  ویژه  بردارهای  ترتیب  به 
ji است(. آنگاه معادله 1 به  λλ >  ، ji < باشند ) بطوریکه برای 
) و  )pZZZZ ,...,, 21= صورت زیر تعمیم داده می شود. که در آن 

) است ]20[. )paaaA ,...,, 21=
)4(Z=XA

2-ناحیه بندی هیدرولوژیکی
2-1-ناحیه بندی به روش تحلیل خوشه ای

در روش تحلیل خوشه ای حوضه ها براساس تشابه خصوصیات 
تعیین  همگن  مناطق  و  جدا  یکدیگر  از  هیدرولوژیکی  و  فیزیکی 
مناسب  تحلیلی  روش  یک  خوشه ای،  تحلیل  واقع  در  می گردند. 
معموال  خوشه ای  تحلیل  در  است.  متغیره  چند  مسائل  حل  برای 
ماتریس  یک  و  می شود  اندازه گیری  ایستگاه   n روی  بر  ویژگی   p

n×p از داده های خام تشکیل می شود. سپس ماتریس داده های خام 
از  یکی  از  استفاده  با  و  شده  تبدیل  فاصله  یا  شباهت  ماتریس  به 
تحلیل  از  هدف  می شود.  انجام  گروه بندی  طبقه بندی،  تکنیک های 
خوشه ای دسته بندی داده هاست، به طوری که گروه های موجود در 
هر دسته بیشترین شباهت را به هم داشته باشند. برای سنجش میزان 
توابع  از جمله  می شود  استفاده  فاصله ای  توابع  از  جدایی خوشه ها 

فاصله: فاصله اقلیدسی1، فاصله ماهاالنوبیس2 است.

2-1-1- ناحیه بندی به روش ماتریس فاصله 
فاصله  ماتریس  ایستگاه ها  ناحیه بندی  معیار  متداول ترین  از  یکی 
رابطه )5(  به صورت  دارد و  کاربرد  از سایر روابط  بیش  است که 

تعریف می شود.

)5(    ( ) 



 −= ∑

=

M

i
ikijijk XXWD

1

2
,,

که در آن Djk فاصله ایستگاه j از ایستگاه فاقد آمار M ،k تعداد 
متغیرهای حوضه بکار برده شده، Wi وزن مربوط به پارامتر یا متغیر 
i و Xj,i مقدار استاندار متغیر i برای ایستگاه j می باشد. برای تشکیل 
ناحیه مربوط به ایستگاه فاقد آمار، فاصله ایستگاه ها تا ایستگاه فاقد 
آمار محاسبه می گردد و ایستگاه ها بر حسب فاصله تا ایستگاه فاقد 
آمار به صورت صعودی مرتب شده و همزمان آزمون همگنی انجام 
می شود تا ایستگاهی که منجر به ناهمگنی ناحیه ایستگاه فاقد آمار 
برای  یابد.  ادامه  ایستگاه ها  مابقی  برای  روند  و  گردد  شده، حذف 
خطی  گشتاورهای  و  ویلشتایر  آزمون  روش  دو  از  همگنی  آزمون 

استفاده شده است ]19[. 

2-1-2-ناحیه بندی به روش فواصل ماهاالنوبیس
فواصل ماهاالنوبیس به عنوان معیاری از موقعیت چند بعدی هر 
یک از مشاهدات نسبت به مرکز ثقل کل مشاهدات عمل می کند. به 
عبارت دیگر فاصله یاد شده، معیاری از فاصله هر یک از مشاهدات 
در فضای چند بعدی از مرکز میانگین تمام مشاهدات است. برتری 
گرفته  نظر  در  فاصله ها،  به سایر  نسبت  ماهاالنوبیس  فواصل  عمده 
شدن ماتریس کواریانس در آن است. چون شکل و اندازه داده های 
برای یک  تعیین می شود.  کواریانس  ماتریس  به وسیله  متغیره  چند 
ماهاالنوبیس  فواصل  بعدی،  متغیرها(  )تعداد   P متغیره  چند  نمونه 

برای مشاهده i ام از رابطه )6( بدست می آید: 
)6(( ) 211 /)()( XXCXXMD i

T
ii −−= −

X بردار میانگین   که در آن Xi بردار متغیرها برای مشاهده i ام، 
متغیرها )مرکز ثقل مشاهدات( و C ماتریس کواریانس نمونه است. 
اجازه  که  است  گونه ای  به  ماهاالنوبیس  فواصل  مربع  خصوصیات 
استفاده از آزمون  آماری t را می دهد ]6[. با استفاده از روش مورد 

1. Euclidean Distance (Djk)
2. Mahalanobis Distance (MD)
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نظر می توان فاصله متغیرهای حوضه هر ایستگاه نسبت به ایستگاه 
فاقد آمار را به دست آورد. با مقایسه MD2/df و توزیع t، هر گاه 
مقدار یاد شده با توجه به درجه آزادی )df( و سطح معنی داری مورد 
ناهمگن محسوب  نظر  مورد  ایستگاه  باشد،  t جدول  از  بیشتر  نظر 

می شود.
:)CCA( 2-2-ناحیه بندی به روش همبستگی متعارف

هوتلینگ نخستین بار CCA را برای بررسی ارتباط دو مجموعه 
متغیره  آماری چند  CCA، یک روش  کرد. روش  پیشنهاد  داده  از 
است که با استفاده از زوج متغیرهای متعارف و روابط میان آن ها، 
ایستگاه های مشابه به ایستگاه فاقد آمار را شناسایی می کند. در واقع 
با این روش می توان تاثیر متغیرهای جریان را در ناحیه بندی افزایش 
ترکیب  یکی  که  می آید  بدست  متغیر جدید  دو  این روش  در  داد. 
از جمله  ایستگاه ها  تمامی  برای  و  بوده  متغیرهای حوضه  از  خطی 
ایستگاه فاقد آمار قابل محاسبه می باشد و دیگری ترکیب خطی از 
متغیرهای جریان است که برای ایستگاه فاقد آمار با استفاده از روابط 
رگرسیونی بین این دو، متغیر جدید قابل محاسبه است. این دو متغیر 
ایستگاه  با  ایستگاهی  اینجا  در  می باشند.  بیشترین همبستگی  دارای 
فاقد آمار تشابه دارد که مقدار متغیر جریان آن نزدیک به آن باشد 

 .]19[
متغیر حوضه   X به  نیاز  متعارف  متغیرهای  استخراج زوج  برای 
داریم.   ) qN × )ماتریس  جریان  متغیر   Y و   ) pN × )ماتریس
X1,… متغیرهای  از  بین دو مجموعه  توابع خطی   ،CCA روش 
Y1,…,Yq )متغیرهای جریان( را به  Xp, )متغیرهای حوضه( و 
گونه ای تولید می نماید که ضریب همبستگی بین توابع متناظر حوضه 
(. ترکیبات خطی )زوج  pq ≤ و جریان به بیشینه مقدار خود برسد )
متغیر متعارف  kام( برای متغیرهای حوضه )Uk( و متغیرهای جریان 

)Vk( به ترتیب شامل روابط )7( و )8( می باشد. 

)7(∑−′=
21/

XXkk XeU

)8(∑−′=
21/

YYkk YfV

برای  شده  مرتب  ویژه  مقادیر   22
2

2
1 pρρρ ≥≥≥ ... اینجا  در 

ماتریس  ویژه  بردارهای  با   2/112/1 −−− ∑∑∑∑∑ XXYXYYXYXX ماتریس
ماتریس  ویژه  بردارهای   pfff ...,,, 21 و  بوده   peee ...,,, 21

به   YYXYXX ∑∑∑ ,, می باشد.   2/112/1 −−− ∑∑∑∑∑ YYXYXXYXYY

کوواریانس  ماتریس  جریان،  متغیرهای  کوواریانس  ماتریس  ترتیب 
متغیرهای  کوواریانس  ماتریس  و  جریان  و  حوضه  متغیرهای  بین 
می باشد،  ویژه  مقدار  بزرگترین   2

1ρ که  آنجا  از  می باشد.   حوضه 
اولین زوج متغیر متعارف )U1,V1( دارای بیشترین همبستگی بوده 
و دومین زوج متغیر متعارف )U2,V2( از نظر همبستگی در مرتبه 
دوم قرار دارند و در مقابل بقیه زوج متغیرهای متعارف در مقایسه 
با دو زوج متغیر متعارف اول دارای همبستگی ناچیزی می باشند]3[. 
برای نمونه، ترکیب خطی از متغیرهای حوضه و جریان به صورت 

رابطه )9( و )10( نوشته می شود. 
)9(pp XXXU 12121111 βββ +++= ...

)10(qqYYYV 12121111 γγγ +++= ...

 q11211 γγγ ...,,, و   p11211 βββ ...,,, مقادیر   CCA روش 
 ،V1 و U1 را به گونه ای محاسبه می کند که ضریب همبستگی بین
مرحله  در  شود.  ممکن  مقدار  بیشترین   ، ),( 111 VUcorrr =
بعدی، ترکیب های خطی برای تولید U2 و V2 با شرط آن که ضریب 
، بیشترین مقدار ممکن  ),( 222 VUcorrr = همبستگی بین آن ها، 
 U1 و U2 با V1 ،V2 با U1 ،U2 با U1 باشد و نیز ضریب همبستگی

با V2 صفر باشند، به صورت زیر تعریف می شود: 
)11(pp XXXU 22221212 βββ +++= ...

)12(qqYYYV 22221212 γγγ +++= ...

این روش تا به دست آمدن m مجموعه از متغیرهای متعارف ادامه 
متغیرهای  از  مجموعه   m بنابراین   .)m=min(p,q)( می کند  پیدا 
) حاصل می شود که به  ) ( ) ( )mm VUVUVU ,,...,,,, 2211 متعارف 

طوری که دو شرط زیر برقرار باشند: 
1( همبستگی های متعارف r1, r2,…,rm بیشترین مقدار را داشته 

باشند. 
kjVUcorrUUcorrVVcorr kjkjkj ≠=== ,0),(),(),(  )2 

 ،ri امین متغیر متعارف حوضه و جریان و i به ترتیب Vi و Ui

نامیده می شود. چون در پژوهش حاضر  امین همبستگی متعارف   i
بازگشت 2  با دوره  بینی متغیر جریان)حداکثر سیالب ساالنه  پیش 
سال   100 بازگشت  دوره  با  ساالنه  سیالب  حداکثر  نسبت  و  سال 
است،  نظر  مد  آمار  فاقد  ایستگاه  برای  سال(   2 بازگشت  دوره  به 
ایستگاه  به  ناحیه مربوط  تعیین  برای   .]17[ m=2 می باشد  بنابراین 
 )U1,V1( از دو زوج متغیر متعارف اول ،CCA فاقد آمار به روش
و دوم )U2,V2( استفاده می گردد. از آنجایی که در ایستگاه فاقد آمار 
جریان  متعارف  متغیرهای  مقدار  ندارد  وجود  جریان  مشخصه های 
می توان از  1̂V 2̂V قابل محاسبه نیست. جهت محاسبه مقدار  و  1̂V
رابطه رگرسیون خطی بین U1 و V1 استفاده نمود و به همین ترتیب 
2̂V را از رابطه رگرسیونی بین U2 و V2 برآورد نمود.   مقدار متغیر 
سپس فاصله نقاط دو متغیر متعارف جریان )V1,V2( در ایستگاه های 
( در ایستگاه فاقد آمار محاسبه شده  21

ˆ,ˆ VV مختلف نسبت به نقطه )
و به ترتیب صعودی مرتب می شود. این فاصله با استفاده از رابطه 

)13( محاسبه می گردد ]8[.

)13(( ) ( ) ( ) 2
,0

1

0
ˆˆˆˆ

pp UVIUV αχ≤Λ−Λ′Λ−
′

Λ−
−

0U بردار متغیرهای  که در آن V بردار متغیرهای متعارف جریان،
Λ ماتریس قطری از ضرائب  pI ماتریس همانی و  متعارف حوضه،

همبستگی متعارف می باشند.
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3- بررسی و تایید همگنی نواحی
3-1-آزمون ویلتشایر

 S را که در بردارنده ی آماره ی CV ویلتشایر آزمونی را بر اساس
می باشد به صورت معادله )14( ارائه کرد:

)14(
( )

∑
=

−
=

N

j j

vovj

U
CC

S
1

2

vjC ضریب  و  ناحیه  یک  مکان های  تعداد   N معادله  این  در 
مشخص  زیر  معادالت  وسیله  به  voC و بوده   j مکان  تغییرات 

می شود.

)15(
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==

N

j
j

N

j
jvjvo UUCC

11
1

)16(jn
V

jU =

ناحیه ای  واریانس   V و   j مکان  در  آماری  دوره ی  طول   jn که
2χ است که به  می باشد. آماره S در معادله )14( شکلی از آماره 
اگر مقدار  باشد.  با درجه آزادی )N-1( توزیع شده   2χ صورت 
) در یک سطح اعتماد خاص  )12 −Nχ S بیش از مقدار بحرانی 
باشد، بنابراین فرضیه ای که ناحیه را همگن می داند رد شده و ناحیه ی 

مورد نظر غیر همگن خواهد بود ]5[.

3-2-آزمون ناهمگنی هاسکینگ 
ایستگاه ها بزرگ  پراکنش  یا فضاي  ایستگاه ها  پذیري  تغییر  اگر   
را مي توان  به یک مجموعه واحد  ایستگاه  این  تعلق  احتمال  باشد، 
گشتاورهاي  ناهمگني  آزمون  کرد.  بررسي  آزمون  این  وسیله  به 
به سري داده هاي  را   ]25،16[ کاپا  پارامتري  توزیع چهار  خطي یک 
به وسیله شبیه سازي عددي، یک  داده و  برازش  منطقه  مشاهداتي 
دسته 500 تایي ازداده هاي منطقه اي را تولید مي کند و سپس تغییر 
پذیري گشتاورهاي خطي ناحیه واقعي را با گشتاورهاي خطي سري 
شبیه سازي شده مقایسه مي نماید. تابع توزیع کاپاي چهار پارامتري 

به صورت رابطه )17( مي باشد. 
[ ]{ } hkxkhxF

///)()(
1111 αξ−−−=  )17(

و   h و  مقیاس  پارامتر   α موقعیت، پارامتر   ξ معادله، این  در 
بررسي  در  ناهمگنی  آماره  سه   .]5[ مي باشد  شکل  پارامترهاي   k
 1H تغییرپذیري سه آماره خطي مختلف به کار گرفته مي شود: آماره 
از  ترکیبي  براي   2H آماره  خطي،  تغییرات  ضریب  بررسي  براي 
3H براي  ضریب تغییرات خطي و ضریب چولگي خطي و آماره 
ترکیبي از ضریب چولگي خطي و ضریب کشیدگي خطي ]1[. هر 

H داراي فرم عمومي زیر است:    یک از آماره هاي

v
vVH obs
σ

µ )( −= )18(

vσ به ترتیب میانگین و انحراف معیار مقادیر  vµ و  به طوري که 
شبیه سازي شده متغیر مورد نظر و پارامتر Vobs مقادیر محاسبه شده 

متغیر مورد نظر با استفاده ازداده هاي منطقه اي است و مبتني بر آماره 
V است. طبق تعریف، درصورتي که H کوچکتر از یک باشد منطقه 
همگن و اگر بین یک و دو باشد، منطقه تا حدي همگن و اگر بزرگتر 

از دو باشد، منطقه ناهمگن است ]10،4،14[.

4-ارزیابی عملکرد روش های ناحیه بندی
به منظور ارزیابی عملکرد سه روش ناحیه بندی، بعد از شناسایی 
ناحیه همگن، چندک های سیالب در دوره برگشت های مختلف )2، 
5، 10، 25و 50 ساله( با تحلیل منطقه ای سیالب )روش شاخص سیل( 
محاسبه گردید. سپس جهت مقایسه برآورد چندک های سیالب برای 
هر کدام از روش های ناحیه بندی از سه معیار میانگین مربعات خطا 
 Maximum(1ناش-ساتکلیف RRMSE و ضریب   ،)RMSE(
بینی  iP مقدار دبی پیش  استفاده گردید. در روابط فوق،   )Error
Q میانگین مقادیر دبی مشاهداتی  iQ مقدار دبی مشاهداتی و  شده، 

می باشند. 

( ) ( )[ ] 







−= ∑

=

p

i
ii PQ

n
RMSE

1

21
  )19( 

( ) ( ) 







−−−= ∑∑

==

n

i
i

n

i
ii QQPQME

1

2

1

21 )20(

( ) ( )
( ) 




















 −
= ∑

=

n

i i

ii

Q
PQ

n
RRMSE

1

2
1

)21(

نتایج
تعیین  منطقه ای سیالب،  اولیه و ضروری در تحلیل  از گام های 
منطقه  چند  یا  دو  به  دسته بندی حوضه  و  سیالب  بر  موثر  عوامل 
به طور کلی  تولید سیل و  از نظر خصوصیات  همگن می باشد که 
خصوصیات هیدرولوژیکی شباهت بیشتری دارند. به همین منظور 
بارش  حداکثر  ساالنه،  بارندگی  )متوسط  اقلیمي  متغیر   17 تعداد 
و  )طول  فیزیکي  ساالنه(،  حرارت  درجه  متوسط  و  ساعته   24
ضریب  اصلی،  آبراهه  طول  و  شیب  مساحت،  جغرافیایی،  عرض 
گراولیوس، قطر دایره معادل، تراکم زهکشی، کاربری اراضی، زمان 
و   ساالنه  دبی  )متوسط  هیدرولوژیکي  و  متوسط(  شیب  و  تمرکز 
 100 و   50  ،25  ،5  ،2 بازگشت  دوره  با  ساالنه  سیالب  حداکثر 
استخراج  مطالعه  مورد  منطقه  آب سنجی  ایستگاه های  از  ساله(، 
تعداد  کاهش  متغیرها، جهت  تعداد  بودن  زیاد  به  توجه  با  گردید. 
مؤلفه های  تحلیل  از  ناحیه بندی  بر  مؤثر  متغیرهای  تعیین  و  آن ها 
تاثیر زیاد یک متغیر بر  از  اصلی استفاده شد. به منظور جلوگیری 
با اعمال تحلیل مؤلفه های  مؤلفه های اصلی، داده ها استاندارد شد. 
ایستگاه های آب سنجی،  اصلی بروی ماتریس همبستگی متغیرهای 
چهار مؤلفه اصلی که در مجموع 86/8 درصد از پراش داده های را 
تبیین می کنند به عنوان مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در نظر گرفته 

1.Nash and Sutcliffe
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شدند. این مؤلفه ها به ترتیب شامل: مساحت )33/7 درصد(، طول 
آبراهه اصلی )27 درصد(، متوسط بارش ساالنه )16/7 درصد( و 

حداکثر بارش 24 ساعته )9/4 درصد( می باشند )جدول 2(. 

جدول 2- مقادیر پراش مؤلفه های اول تا چهارم 
Table 2. Variances of principal components

مؤلفه ها
Components

  درصد پراش
 Variance(%)

درصد تجمعي پراش
 Cumulative
 variance(%)

 First 33.733.7اول

 Second 2760.7دوم

 Third 16.777.4سوم

Fourth 9.486.8چهارم

پس از تعیین عوامل موثر بر سیالب، به منظور تحلیل منطقه ای بایستی 
حوضه مورد مطالعه را به مناطق همگن تقسیم نمود. روش های مختلفی 
برای تعیین نواحی همگن وجود دارد. مشکل اصلی در روش های 
همگن بندی، عدم وجود معیار مناسب جهت تعیین پارامترهای موثر 
ناحیه بندی  سبب  همین  به  که  می باشد  آن ها  وزن  و  ناحیه بندی  بر 
یا وزن  پارامترها و  تغییر  با  و  باشد  یگانه  نمی تواند  صورت گرفته 
آن ها می توان به ناحیه بندی دیگری دست یافت ]19[. به همین جهت 
در روش هایی که ناحیه بندی تنها بر اساس خصوصیات فیزیوگرافی 
صورت می گیرند، ناحیه بندی نمی تواند بهینه باشد. به همین منظور 
عالوه بر چهار مولفه اصلی به دست آمده، دو متغیر جریان شامل 

متغیر Q2 )حداکثر سیالب ساالنه با دوره بازگشت 2 سال( و متغیر 
بازگشت 100 سال  با دوره  Q100/2 )نسبت حداکثر سیالب ساالنه 

ز  ا معیاری  سال(،   2 بازگشت  دوره  با  ساالنه  سیالب  حداکثر  به 
دامنه تغییرات سیالب، نیز در نظر گرفته شد که متغیر Q2 و متغیر 
شکل  پارامتر  دیگری  و  موقعیت  پارامتر  یکی  ترتیب،  به   Q100/2

بوده و اگر این دو متغیر در دو ایستگاه به هم نزدیک باشند دارای 
از  حاصل  نتایج   .]16[ بود  خواهند  بیشتری  هیدرولوژیکی  تشابه 
بروی  ماهاالنوبیس  و  فاصله اقلیدسی  دو روش  به  تحلیل خوشه ای 
ایستگاه های آب سنجی، نشان داد که ناحیه همگن مربوط به ایستگاه 
فاقد آمار به ترتیب، 11 ایستگاه )3، 5، 7، 8، 9، 10،  11، 12، 13، 
 14و15 ( و 7 ایستگاه )3، 5، 7، 8، 10، 11 و12 ( را شامل می شود. 
محیط  در  برنامه اي  مطالعه،  مورد  منطقه  در   CCA محاسبه  جهت 
متغیر  اصلی  مؤلفه  چهار  منظور،  همین  به  شد.  نوشته   Matlab
محیط  در  برنامه اي  مطالعه،  مورد  منطقه  در   CCA محاسبه  جهت 
متغیر  اصلی  مؤلفه  چهار  منظور،  همین  به  شد.  نوشته   Matlab
آب سنجی  ایستگاه   15 در  که  جریان  متغیر  دو  داده های  و  حوضه 
اندازه گیری شده اند به ترتیب در قالب دو ماتریس با ابعاد 4×15 و 
2×15 به عنوان ورودی CCA در نظر گرفته شدند. پس از انجام 
 )U1,V1( شامل  متعارف  متغیرهای  زوج  از  مجموعه  دو  محاسبات 
حوضه  متغیرهای  خطی  ترکیب   U که  آمد  بدست   )U2,V2( و 
متغیرهای جریان  از  V ترکیب خطی  کننده( و  )متغیرهای پیش گو 
 )U1,V1(  اولین ،)متغیرهای پیش گو شونده( می باشد. در شکل )2(
و دومین )U2,V2( زوج متغیر متعارف همراه با معادله رگرسیونی 
نمایش  مطالعه  مورد  منطقه  آب سنجی  ایستگاه های  برای  آن ها  بین 
داده شده که به ترتیب ضریب همبستگی آن ها 0/7197 و 0/6071 

)U1,V1( اولین زوج متغیر متعارف )شکل 2- مقادیر زوج متغیرهای متعارف منطقه مورد مطالعه همراه با رابطه رگرسیونی آن ها الف    
)U2,V2( دومین زوج متغیر متعارف )ب

Figure 2. The scatter diagrams of the two pair of canonical variables for study area with their regression equations
 a) the first pair of canonical variables (U1,V1) b) the second pair of canonical variables (U2,V2)

b)ب( 

  

a)الف(



سال یازدهم- شماره 38- پاییز 181396 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

بوده و با استفاده از آزمون بارتلت در سطح 5 درصد معنی دار )فرض 
بی ارتباط بودن متغیرهای حوضه و جریان در این دسته متغیرهای 
تاباکیک و فیدل،  کانونی پذیرفته نمی شود( می باشد. مطابق توصیه 
همبستگی بین متغیرهای کانونی اصلی با مقدار بیشتر از 0/3، قابل 
تفسیر می باشد ]28[. برای همین تنها ضرایب همبستگی دسته اول 
این،  بر  عالوه  است.  شده  استفاده  نهایی  نتیجه گیری  برای  دوم  و 
قاطعیت  با  باشد،  بیشتر  دسته ها،  همبستگی  مقادیر ضریب  چه  هر 
بیشتری می توان به وجود ارتباط بین دسته متغیرهای حوضه و جریان 
حکم نمود. نخستین ضریب همبستگی متعارف، بیانگر آن است که 
 U1 توسط   V1 متعارف  متغیر  در  موجود  پراکنش  از  درصد   51/8
توجیه می گردد و دومین همبستگی متعارف، بیانگر آن است که 36/9 
درصد از پراکندگی موجود در متغیر متعارف V2 توسط U2 شرح 
داده می شود. به طور کلی در حدود 88/7 درصد از پراش مجموع 
جریان توسط مجموع متغیرهای حوضه تعریف  متعارف  متغیرهای 
می گردد. در واقع، ارتباط موثری بین متغیرهای حوضه و متغیرهای 
برقرار  برای دسته های یک و دو  باال  کانونیک  با همبستگی  جریان 
است. بررسی بیشتر در نتایج به دست آمده از روش CCA نشان 
 ،)V1,U1( در ستون اولین زوج متغیر کانونیک ،)می دهد )جدول 3
باالترین  دارای   0/77 و   1/8 مقادیر  با  ترتیب  به   Q2 و  مساحت 
ضریب کانونی هستند و این موضوع بیانگر تاثیرپذیری بیشتر ترکیب 
خطی V1 از متغیر مساحت و ترکیب خطی U1 از Q2 است. به 
 )V2,U2( همین ترتیب، متغیرهای اصلی در دومین متغیر کانونیک
در ستون متغیرهای حوضه V2، حداکثر بارش 24 ساعته با ضریب 
از   Q100/2  ،U2 جریان  متغیرهای  ستون  در  976/ 0و  کانونیک 
بدان  این  و  هستند  برخوردار   0/914 کانونی  ضریب  باالی  مقدار 

معنی است که با افزایش میزان متغیرهای مورد نظر، افزایش در میزان 
متغیرهای کانونیک مشاهده می شود. از سوی دیگر این نتایج نشان 
د که از میان متغیرهای حوضه، متغیر مساحت بیشترین تاثیر را بر  دا
متغیر Q2 و متغیر P24 بیشترین تاثیر را بر Q100/2 دارند. این 
نتایج به نقش اساسی دو متغیر مساحت و حداکثر بارش 24 ساعته 
ر برآورد متغیر جریان، در منطقه مورد مطالعه تاکید دارد و از همین 
از مساحت  استفاده  با  برآورد دبی  مساله می توان در مدلسازی های 
استفاده نمود. در گام  مناطق  این  بارندگی 24 ساعته در  و حداکثر 
بعدی بایستی مقادیر زوج متغیرهای متعارف در محل ایستگاه فاقد 
آمار جهت تعیین ناحیه همگن برآورد گردد. ولی از آنجایی که در 
ایستگاه فاقد آمار مشخصه های جریان وجود ندارد مقدار متغیرهای 
متعارف جریان V1 و V2 قابل محاسبه نیست. با استفاده از روابط 

1̂V رگرسیونی ارائه شده در شکل  2، مقادیر متغیر متعارف جریان)
ایستگاهی  اینجا  فاقد آمار برآورد گردید. در  ایستگاه  ( برای  2̂V و 
نزدیک  آن  متغیر جریان  مقدار  که  دارد  تشابه  آمار  فاقد  ایستگاه  با 
متعارف جریان  متغیر  نقاط دو  فاصله  به همین منظور  باشد.  آن  به 
در   ) 12

ˆ,ˆ VV ( نقطه  به  نسبت  مختلف  ایستگاه های  در   )V2  ،V1(
ایستگاه  موقعیت   3 در شکل  که  گردید  محاسبه  آمار  فاقد  ایستگاه 
فاقد آمار نسبت به سایر ایستگاه ها مشخص شده است. این ناحیه 
همگن دارای 10 ایستگاه است که شامل ایستگاه های 3، 5، 7، 8، 9، 

10، 11، 12، 14 و 15 می باشد. 

جدول 3- نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی کانونیک
 Table 3. The results of canonical correlation analysis for basin and flood variables used in the application

(V2,U2)متغیرهای کانونیک دسته دوم
 The second pair of canonical variables

(V1,U1) متغیرهای کانونیک دسته اول
  The first pair of canonical variables

متغیر مورد بررسی
Surveyed variable

0.350 1.412
مساحت 

Area

حوضه
B

asin

0.493 0.827
طول آبراهه اصلی

 Main stream length

0.541 0.261
متوسط بارش ساالنه

Average annual rainfall

0.976 -0.642
حداکثر بارش 24 ساعته

Maximum 24-hour rainfall

0.644 0.770 Q2 جریان
 Flood-0.914 0.406

Q100/2
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جدول 4- آزمون های مورد استفاده جهت تایید همگنی
 Table 4. The results of homogeneity tests

CCA MD Djk

4.81 5.35 20.95 S ویلتشایر

21.7 16.8 23.2 ( )12 −Nχ
-0.06 -0.59 0.84 H1

تست ناهمگنی
 گشتاورخطی

-1.34 -1.51 0.49 H2
0.177 -1.40 0.06 H3

سپس همگنی نواحی بدست آمده از دو روش، با استفاده از آزمون 
ناهمگنی گشتاورهای خطی و آزمون ویلشتایر مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج نشان داد که نواحی بدست آمده از دو روش CCA و تحلیل 
خوشه ای )فاصله اقلیدسی و فواصل ماهاالنوبیس( بر پایه دو آزمون 
ویلتشایر و ناهمگنی گشتاورهای خطی، همگن می باشند )جدول 4(. 

نسبت  نمودارهای  از  حاصل  نتایج  توسط  همچنین  نتایج  این 
گشتاورهای خطی تایید می شود. چرا که نقاط داده در نمودارهای 
به  تحلیل خوشه ای،  CCA و  نسبت گشتاورهای خطی دو روش 
میانگین  از  زیادی  فاصله  نقاط  و  گرفته اند  قرار  خوشه ای  طرز 
منطقه ای نداشته و در اطراف آن تجمع یافته اند )شکل  4(. عالوه بر 
این، دقت همگنی در ناحیه های بدست آمده با مقایسه انحراف معیار 
متغیرهای حوضه و جریان در این نواحی نیز مورد بررسی قرار گرفت 
]2[. مطابق با جدول 5، انحراف معیار برای حالتی که ناحیه بندی به 
و  بوده  کوچکتر  متغیرها  تمامی  برای  گرفته،  انجام   CCA روش 
فاقد  ایستگاه  در  جریان  متغیرهای  برآورد  برای  را   CCA می توان 

آمار مناسب تر دانست. 

MD, Djk, CCA شکل 4- نمودار نسبت گشتاورهای خطی سه روش     
Figure 4. LCv – L-skewness moment ratio diagrams  a) MD b) Djk c) CCA

a) MD

L-CS (Skewness)L-Cv (Variation)

L-CS (Skewness)

b) Djk
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به دو روش  ناحیه بندی هیدرولوژیکی  بررسی دقیق تر  به منظور 
CCA و تحلیل خوشه ای )فاصله اقلیدسی و فواصل ماهاالنوبیس(، 
 Maximum( ناش-ساتکلیف  ضریب  و   RRMSE  ،RMSE
Error( چندک های سیالب در دوره برگشت های مختلف برای هر 
کدام از روش های به روش شاخص سیل، بدست آمد. بر پایه نتایج 
جدول 6، کمترین مقدار RMSE مربوط به روش CCA بوده و 
همین طور مقدار ضریب ناش ME در روش CCA، نزدیک به یک 
است که این نشان دهنده ی برآورد دقیق تر این روش نسبت به روش 
ماتریس فاصله و فاصله ماهاالنوبیس می باشد. آخرین معیار ارزیابی 

عملکرد سه روش، معیار RRMSE است )شکل 5(. 
مقدار RRMSE در حالتی که ناحیه بندی هیدرولوژیکی به روش 

ماتریس  و  ماهاالنوبیس  فواصل  روش  از  کمتر  شده  انجام   CCA
فاصله است. البته مقدار RRMSE بدست آمده برای ناحیه بندی با 
روش فواصل ماهاالنوبیس بسیار نزدیک به روش CCA می باشد 
و تنها در دوره بازگشت های باال ) 50 سال به باال( میزان این خطا 
افزایش یافته و تفاوت قابل مالحظه می باشد. همانطور که گفته شد، 
برتری عمده فواصل ماهاالنوبیس، در نظر گرفتن ماتریس کواریانس 
ماتریس  به  نسبت  این روش  بهتر  عملکرد  دلیل  می تواند  که  است 
بوسیله  متغیره  چند  داده های  اندازه  و  شکل  که  چرا  باشد  فاصله 
بازگشت ها  دوره  تمام  در  اما  می شود.  تعیین  کواریانس  ماتریس 
عملکرد روش CCA بهتر بوده است. چرا که در تحلیل منطقه ای 
است  هیدرولوژیکی  شباهت  پایه  بر  ناحیه بندی  هدف  سیالب، 

CCA، MD، Djk جدول 5- مقایسه آماری نواحی به دست آمده از روش
Table 5. Comparative statistics for three homogeneity methods (CCA, MD, Djk)

متغیرها
Variables

)Average( میانگین)Standard deviation( انحراف معیار

TotalMDCCADjkTotalDjkCCAMD

2km  )Area( 2.212.142.022.110.770.760.650.71مساحت

)km( طول آبراهه اصلي
Main stream length

1.281.221.171.260.370.320.280.31

)mm( متوسط بارش ساالنه
Average annual rainfall

2.622.592.52.560.260.20.140.16

)mm( حداکثر بارندگي24ساعته
Maximum 24-hour rainfall

1.701.621.631.670.140.10.090.09

Q2
1.391.271.221.310.440.470.260.28

Q100/2
0.660.710.820.780.350.360.310.31

شکل 5- میانگین مربعات نسبی خطا )RRMSE( چندک های سیالب
Figure 5. The RRMSE values of flood quantiles
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هیدرولوژیک  شباهت  تعیین  در  بهتری  عملکرد   ،CCA روش  و 
ایستگاه ها نسبت به فواصل ماهاالنوبیس و ماتریس فاصله دارد. این 
قطعیت  و  دقت  از  منطقه ای،  برآوردهای  که  است  شده  سبب  امر 

باالتری برخوردار باشند. 
نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج نوری قیداری ]19[، 
بیانگر  اورادا ]21[ و کاوادیاس و همکاران ]3[ همخوانی داشته و 
عملکرد باالی روش CCA در تعیین ناحیه ی مربوط به ایستگاه فاقد 
لعات صورت گرفته کارایی روش CCA در  آمار می باشد. در مطا
ر گرفته است.  مورد ارزیابی قرا مقایسه با روش های خوشه بندی 
اما در این مطالعات، مقایسه ای جهت بررسی کارایی روش CCA و 
دو روش خوشه بندی ماتریس فاصله و فواصل ماهاالنوبیس صورت 
نگرفته است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر 
روش  باالی  پذیری  انعطاف  و  قابلیت  گرفته،  انجام  مطالعات  و 
بیان  تعیین مناطق همگن کاماًل مشهود است و می توان  CCA در 
کافی  پتانسیل  از  نواحی همگن،  تعیین  بر  این روش عالوه  داشت 
برای برآوردهای منطقه ای در مناطق فاقد آمار یا دارای طول دوره 
آماری کوتاه برخوردار است و برآوردهای دقیق تر و قابل اعتمادتری، 

نسبت به روش های مرسوم در این زمینه می دهد.

نتيجهگيری
کمبود و عدم کفایت مشاهدات به یکی از چالش های بزرگ در 
پیش بینی های هیدرولوژیکی مبدل شده است. روش تحلیل منطقه ای 
طیف گسترده ای از مطالعات هیدرولوژیکی هستند که جهت رفع این 
مشکل توسعه یافته اند. یکی از مهمترین کاربردهای تحلیل منطقه ای 
سیالب، برآورد سیالب طرح در ایستگاه فاقد آمار می باشد که دقت 
آن وابسته به میزان همگنی ایستگاه های مورد استفاده می باشد. به 
همین منظور پژوهش حاضر، قابلیت روش CCA را در مقایسه با 
روش تحلیل خوشه  ای )ماتریس فاصله و فواصل ماهاالنوبیس(، در 
دشت  و  اصفهان-سیرجان  آبخیز  حوزه های  منطقه بندی  و  تفکیک 
یزد-اردکان بر اساس مفهوم همسایگی هیدرولوژیکی مورد بررسی 
قرار داد.  نتایج بدست آمده نشان داد که در روش ماتریس فاصله، 
نمی توان  و  نبوده  برخوردار  مناسبی  دقت  از  آمده  دست  به  ناحیه 
همگن  مناطق  تعیین  در  روش  این  از  آمده  دست  به  نتایج  به  تنها 
اکتفا نمود. به طور کلی استفاده از این روش برای به دست آوردن 
نواحی همگن اولیه در مناطق مورد مطالعه می تواند سودمند  باشد. 

در روش ناحیه بندی CCA و فواصل ماهاالنوبیس، بررسی ها نشان 
است.  بوده  دقیق تر  آن ها  از  گرفته  شکل  نواحی  همگنی  که  داد 
به روش  نسبت   CCA در روش  ناحیه همگن  ایستگاه های  تعداد 
فواصل ماهاالنوبیس زیادتر بوده که این امر باعث افزایش طول دوره 
اعتماد  رفتن  باال  سبب  و  شده  سیالب  منطقه ای  تحلیل  در  آماری 
پذیری می گردد. این در حالی است که نتایج بدست آمده از روش 
تنها در دوره  بوده و   CCA به روش  فواصل ماهاالنوبیس نزدیک 
بازگشت های باال )50 سال به باال( دارای تفاوت قابل مالحظه ای با 
این روش است. عالوه بر این روش CCA، به نقش اساسی دو متغیر 
بارش 24 ساعته در برآورد متغیر جریان تاکید  و حداکثر  مساحت 
دارد. با آگاهی از  میزان همبستگی و تاثیرپذیری متغیرها از یکدیگر 
مورد  متغیرهای  میان  ارتباط  وجود  به  می توان  بیشتری  قاطعیت  با 
بررسی حکم نمود و از نتایج به دست آمده در مدلسازی متغیرهای 
جریان استفاده کرد. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از پژوهش 
حاضر، قابلیت و انعطاف پذیری باالی روش CCA در تعیین مناطق 
همگن کاماًل مشهود است و می توان بیان داشت این روش عالوه بر 
تعیین نواحی همگن، از پتانسیل کافی برای برآوردهای منطقه ای در 
مناطق فاقد آمار یا دارای طول دوره آماری کوتاه و تبیین ارتباط و 
همبستگی میان دو مجموعه از متغیرهای مستقل و وابسته، برخوردار 
است و برآوردهای دقیق تر و قابل اعتمادتری، نسبت به روش های 

مرسوم در این زمینه می دهد.
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Determination of Hydrological Homogeneous Regions using Canonical
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The main requirement of regional frequency analysis is the homogeneity of the study area. The results 
of regional frequency analysis will be valid while the study area is homogeneous. Classifying an area into 
homogeneous regions causes more careful predicting of flood for different return periods at areas with no 
data or low-recorded length. Numerous methods are used for identifying of the Homogeneous Regions that 
the efficiency of these methods is dependent on identifying the effective basin variables and their weights. 
In this study, the canonical correlation analysis method using the pair canonical variables and its relations 
are able to determine the region of ungaged station. Based on the results, the regional homogeneity of 
ungaged station obtained by canonical correlation analysis method has more stations and the RMSE of 
flood estimation in ungauged sites is low in compare the Mahalanobis distance (MD) that it is caused 
increasing the length of the time record and the reliability in regional frequency analysis. As well as, the 
canonical correlation analysis method showed that there is an effective correlation between the watershed 
variables and flow variables and indicated the effectiveness of linear combination for area and p24 on flow 
variables. These variables can be used to model the flow variables in this area.  
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