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چكيده
يكى از روش   هاى براورد بيشينه بارندگى روزانه در مناطق فاقد 
آمار استفاده از روش تحليل فراوانى منطق  هاى است. در مطالعات 
از  آب شناختى  همگن  مناطق  به  دستيابى  منظور  به  منطق  هاى، 
مطالعه، سواحل  اين  استفاده مى شود. در  روش   هاى خوشه بندى 
با  گيالن)  و  مازندران  گلستان،  (استانهاى  خزر  درياى  جنوبى 
استفاده از تحليل خوش  هاى فازى به مناطق همگن آب شناختى 
از  تقسيم شدند. توسط آماره  هاسكينگ- واليس همگنى هر يك 
براى تعديل  نواحى بدست آمده بررسى شد. سپس راه كار    هايى 
همگنى هر يك از مناطق ارايه شد. در نهايت، با استفاده از آزمون 
نكويى برازش، براى هر يك از سه منطقه ى همگن بدست آمده، 
با  منطق  هاى  توزيع  بهترين  بعنوان  يافته  تعميم  لوجستيك  توزيع 
عامل  هاى مختلف انتخاب شد و عامل  هاى توزيع منطق  هاى بيشينه 
بارندگى روزانه با استفاده از روش گشتاور خطى، براى هر يك از 

مناطق همگن آب شناختى، برآورد شد. 
منطق  هاى،  تحليل  روزانه،  بارندگى  بيشينه  كليدى:  واژه   هاى 

تحليل خوش  هاى فازى، گشتاور  هاى خطى و همگنى.

مقدمه
در علم آب شناختى، حوادث بيشينه از اهميت فراوانى برخوردارند، 
در  آب شناختى  نادر  حوادث  وقوع  احتمال  مطالعه  دليل  همين  به 
كنترل  هوايى،  و  آب  تغييرات  كشاورزى،  آبى،  سازه   هاى  طراحى 
تحليل  در   .[25] مى رسد  بنظر  ضرورى  اقليم  تغيير  و  فرسايش 
فراوانى منطق  هاى از داده   هاى چند ايستگاه هواشناسى براى براورد 
بيشينه بارندگى روزانه با دوره  بازگشت   هاى مختلف استفاده مى شود. 
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اين تحليل شامل شناسايى منطقه و ايستگاه   هاى وابسته به آن، انجام 
آزمون همگنى و انتخاب بهترين توزيع فراوانى منطق  هاى است [24]؛ 
[10]. روش   هاى مختلفى براى تحليل منطق  هاى در علم آب شناختى 
توسعه يافته كه روش گشتاور  هاى خطى [15] يكى از آنهاست. لى و 
مائنگ [19] باران طرح را با روش گشتاور  هاى خطى با استفاده از 
سرى داده   هاى بيشينه بارندگى روزانه در هر سال برمبناى داده   هاى 
نهايت  برآورد كردند و در  باران سنجى در كره جنوبى  ايستگاه   38
انتخاب  منطق  هاى  توزيع  عنوان  به  را   GLO و   GEV توزيع   هاى 
كردند. پارك و همكاران [20] از توزيع ويكبى3 با روش گشتاور  هاى 
خطى بر روى دو سرى زمانى حداكثر بارش روزانه و حداكثر بارش 
خطى  گشتاور   هاى  روش  از   [8] مدرس  كردند.  استفاده  روزه   2
با  و  كرد  استفاده  ايران  در  بارندگى  فراوانى  كردن  منطق  هاى  براى 
استفاده از 28 ايستگاه باران سنج ايران را به 8 منطقه همگن بارش 
كه نشان دهنده تغييرات جغرافيايى و اقليمى در ايران بود تقسيم كرد. 
سرحدي و همكاران [3]  به بررسي فراواني منطقه اي مقادير جريان 
كم در جيرفت با استفاده از روش گشتاورهاي خطي پرداختند و با 
استفاده از آزمون نكويي برازش، توزيع پيرسون نوع 3 را به عنوان 
همكاران  و  كامرود  رستمى  كردند.  معرفي  منطقه اي  توزيع  بهترين 
خوشه بندى  و  خطى  گشتاور  هاى  از  استفاده  با  مطالع  هاى  در   [1]
k-ميانگين، استان گيالن را به دو زير منطقه تقسيم كردند. سپس با 
استفاده از آزمون نكويى برازش بهترين تابع توزيع منطق  هاى را براى 

هر يك از مناطق همگن بدست آمده برآورد كردند.
به  منطقه  خوشه بندى  براى  كردن  منطق  هاى  مطالعات  اكثر  در 
گروه   هاى همگن آب شناختى از تحليل خوش  هاى سخت (خوشه بندى 
k- ميانگين، خوشه بندى سلسله مراتبى) استفاده شده است. به عنوان 
نمونه مى توان به شامكوئيان و همكاران [5] رستمى و همكاران [2] 
اشاره كرد. شامكوئيان و همكاران [5] با استفاده از نظريه گشتاورهاي 
خطي به بررسي منطق  هاى سيالب در استان هاي خراسان پرداختند و 
با استفاده از خوشه بندي سلسله مراتبي و K- ميانگين، منطقه ي مورد 
مطالعه را به هفت ناحيه ي همگن  آب شناختى تقسيم كردند. رستمى 
و همكاران [2] با استفاده از روش خوشه بندي سلسله مراتبي اقدام 
به تحليل منطقه اي سيالب در حوزه  آبخيز دز پرداختند. آنها منطقه ي 
توزيع هاي  نمودند و  تقسيم  ناحيه ي همگن  به سه  را  مطالعه  مورد 
مقادير حدي تعميم يافته و لجستيك تعميم يافته را به عنوان بهترين 

توزيع هاي منطقه اي معرفي كردند. 

3 -Wakeby distribution
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با اين وجود تالش   هاى كمى براى كشف توانمندى خوشه بندى 
گرفته  صورت  آب شناختى  همگن   مناطق  به  دستيابى  براى  فازى 
است. فرسادنيا و مدرس [7] از تكنيك خوشه بندى تركيبى فازى و 
نگاشت ويژگى خود  سامان1 براى دستيابى به مناطق همگن بارش 
در منطقه غرب ايران استفاده كردند. در آن پژوهش ابتدا از نگاشت 
بعدى  دو  ويژگى  نقشه  يك  شكل گيرى  براى  سامان  خود  ويژگى 
خود  ويژگى  نگاشت  از  خروجى  گره   هاى  سپس  كردند،  استفاده 
مناطق  شكل گيرى  براى  فازى  خوشه بندى  الگوريتم  توسط   سامان 
مورد نياز در تحليل فراوانى منطق  هاى بيشينه بارندگى ساالنه استفاده 
در  شده  ارائه  روش  قبول  قابل  كارايى  از  حاكى  آنها  نتايج  كردند. 

دستيابى به مناطق همگن  آب شناختى دارد.
فرسادنيا و همكاران [6] كارايى الگوريتم خوشه بندى فازى را براى 
ارزيابى كردند و  مازندران  استان  آبخيز  منطق  هاى كردن حوزه   هاى 
كارايى 5 نمايانه تعيين تعداد خوشه بهينه را مقايسه كردند. در نهايت، 
براساس آزمون نكويى برازش توزيع آمارى لجستيك تعميم يافته را 
براى مناطق همگن انتخاب كردند.   هال و مينس [12] سودمندى دو 
روش خوشه بندى فازى و خوشه بندى شبكه عصبى را براى داده   هاى 
بررسى  انگلستان  كشور  از  ناحيه  دو  در  اندازه گيرى  ايستگاه   101
كردند. آنها از ويژگى  ها مساحت حوزه  آبخيز، ميانگين طول آبراهه، 
براى  نمايه خاك  و  بارندگى ساالنه  ميانگين  آبراهه،  ميانگين شيب 
اين منظور استفاده كردند. جينگى و  هال [17] روش   هاى خوشه بندى 
وارد، شبكه عصبى و فازى را براى خوشه بندى حوزه رودخانه گان 
مينگ در جنوب شرقى چين بكار بردند. نتايج آنها نشان داد كه روش 
سنتى  روش   هاى  از  عصبى  شبكه  خوشه بندى  و  فازى  خوشه بندى 
براى  فازى  خوشه بندى  از   [21] اسرينيواس  و  رائو  هستند.  كاراتر 
طبقه بندى حوزه   هاى آبخيز اينديانا در اياالت متحده آمريكا استفاده 
كردند. آنها از 5 نمايانه ارزيابى خوشه بندى براى تعيين تعداد خوشه  
 7 به  را  اينديانا  آبخيز  حوزه   هاى  نهايت  در  و  كردند  استفاده  بهينه 

1 - Self-organizing feature maps

خوشه همگن تقسيم كردند. 
از يك روش خوشه بندى فازى (FCM)2 براى  اين مطالعه،  در 
براى دستيابى به مناطق همگن استفاده شده است. در مرحله ى بعد، 
پس از تعديل همگنى مناطق بدست آمده و بررسى همگنى مناطق 
عامل   هاى  گشتاور  هاى خطى،  آزمونهاى  از  استفاده  با  شده،  تعديل 
آب شناختى  همگن  مناطق  از  يك  هر  براى  منطق  هاى  توزيع  تابع 

بدست آمد.

 مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

بالغ بر 24  با مساحتى  منطقه مورد مطالعه، سواحل درياى خزر 
هزار كيلومتر مربع در محدوده 36 درجه 28 دقيقه تا 38 درجه و 36 
دقيقه عرض شمالى و 48 درجه و 52 دقيقه تا 54 درجه 26 دقيقه 
طول شرقى قرار دارد (شكل 1). ارتفاع اين منطقه از زير صفر در 
كناره هاي درياي خزر تا 5670 متر در قله دماوند متغير است. منطقه 
البرز  ارتفاعات  به  جنوب  از  و  خزر  درياى  به  شمال  از  مطالعاتى 
خود  به  را  ايران  مساحت  درصد  چهار  حدود  و  مى گردد  محدود 
از  ابتدا  منطقه،  ايستگاه   هاى  آمارى  تحليل  .براى  مى دهد  اختصاص 
طريق سازمان مديريت منابع آب ايران آمار حداكثر بارندگى روزانه 
براى هر سال تهيه شد. سپس با توجه به رعايت حداقل طول دوره 
مطالعات  ادامه  براى  ايستگاه   66 تعداد   (1386 (تا  سال   30 آمارى 
مورد استفاده قرار گرفت. جدول (1) برخى مشخصات ايستگاه   هاى 

مورد مطالعه را نشان مى دهد.
2- خوشه بندى فازى

الگوريتم خوشه بندى c- ميانگين فازى (FCM) يك روش تحليل 
 P

n RxxX ⊂= },...,{ 1 داده   هاى چند متغيره است كه يك مجموعه داده 
}2,...,1{ خوشه فازى  −∈ nc اقليدسى) را به P بعدى  (در فضاى 
)1,...,( شناخته مى شوند، تفكيك مى كند.  ciVi = كه با مراكز خوشه

2 - Fuzzy c-mean

شكل 1- سواحل جنوبى درياى خزر (منطقه مورد مطالعه)
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اين الگوريتم، براساس بهينه  سازى تابع هدف زير با تكرار است، كه 
N زير منطقه موجود در يك ناحيه را به c خوشه ى فازى تفكيك 

مى كند.
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 U و  است   i در خوشه ى  k-ام  ويژگى  uik درجه عضويت  كه 
]1,[ توان وزنى يا عامل فازى  ∞∈m ماتريس عضويت فازى است. 
سازى است كه درجه فازى بودن نتايج خوشه بندى را كنترل مى كند 
معنى دار  مقدار  حداقل  با  است.  خوشه ها  بين  همپوشانى  درجه  و 
m=1 خوشه بندى FCM تبديل به خوشه بندى ميانگين k مى شود. 
با ميل m به سمت بى نهايت به باالترين درجه از فازى شدن ميل 
مى كند [9]. به طور معمول مقدار پيش فرض m 2= به كار مى رود 

2),( فاصله k- امين بردار مشخصه تا مركز i-امين 
ik vxd  .[13]

خوشه (vi) است. اولين محدوديت تابع هدف (J) رابطه2 بيانگر اين 
است كه ماتريس عضويت1 در محدوده [1و0] مى باشد.

دومين محدوديت (رابطه 3) مجموع درجه عضويت در يك خوشه 
فازى را بين 0 و N نشان مى دهد. اگر مجموع درجه عضويت ها در 
يك خوشه فازى مساوى صفر باشد، ايجاب مى كند كه خوشه حاوى 
هيچ ايستگاهى نباشد. در مقابل، اگر مجموع برابر N شود، خوشه 
الگوريتم  بنابراين،  بر مى گيرد.  در  را  مشخصات  بردار  تمام  فازى 
بهينه، حداقل يك بردار مشخصه را به هر خوشه  افراز  FCM در 

اختصاص مى دهد.
زير خالصه شده  به صورت   [9]  FCM الگوريتم  تكرار  روش 

است:
(يا   U فازى  ماتريس عضويت  i. توسط مولد اعداد تصادفى به 

ماتريس مركز خوشه ها V) مقدار دهى اوليه مى شود.
ii. اگر الگوريتم  FCM كه با ماتريس عضويت فازى U مقدار 

1 -Membership Matrix

جدول1- مقادير آماره   هاى گشتاور  هاى خطى ايستگاه   هاى منطقه
D N نام ايستگاه رديف D N نام ايستگاه رديف D N نام ايستگاه رديف

**4/05 41 گانگسر 45 0/49 39 پنجاب 23 **4/68 38 آب وير 1
0/85 32 گلوگاه بندپي 46 0/42 41 تالرم 24 0/38 41 آستانه-اداره آبيارى 2
0/23 41 الريم 47 0/08 38 تيرتاش 25 0/08 38 اوستاقاسم  محله  3
1/92 41 محمودآباد 48 1/91 36 جفاكنده 26 2/21 39 باش  محله  4
1/44 40 مياندشت 49 0/32 34 چمستان-نور 27 1/2 40 پارودبار 5
1/16 41 نمارستاق 50 0/14 37 دارابكال 28 0/78 37 خرجگيل-اسالم 6
0/09 41 نوذرآباد 51 0/93 30 دينارسرا 29 1/12 39 ديزان  7
0/44 39 هرات بر 52 1/71 37 رامسر 30 0/46 41 رشت  8
0/36 36 ارازكوسه  53 0/16 38 رزن 31 0/4 39 شلمان  9
0/21 33 اينچه  برون  54 0/17 41 ريگ چشمه 32 1/44 39 قلعه  رودخان  10
0/34 37 بهلكه  داشلي  55 1/43 39 سفيدچاه 33 0/35 41 كسما-پاسكه 11
0/24 33 ترشكلي  56 1/41 41 سليمان تنگه 34 0/47 39 گيلوان  12
1/8 41 تمر-گرگان 57 0/1 37 عالم كال 35 0/87 41 شاندرمن -ماسال 13
2/21 33 چشمه  خان  58 *3/23 41 عباس آباد-كاظمرود 36 0/69 40 ماشين  خانه  14
0/84 رباط  قره بيل          32 59 0/68 38 عرب خيل 37 0/57 40 منجيل  15
0/98 39 سد گرگان  60 2/82 38 قرآن تاالر 38 0/66 39 هرات  بر-سموش 16
0/19 41 غفارحاجي  61 0/7 41 كردخيل 39 0/32 41 هشتپر 17
0/56 36 فاضل آباد 62 0/73 40 كره سنگ 40 0/59 37 آبلو 18
0/83 35 قازانقايه  63 0/75 37 كالردشت 41 0/44 36 باركال 19
0/07 33 قلعه  جيق  64 0/45 41 كالرآباد  42 2/82 31 بلده 20
0/98 41 مراوه تپه  65 1 40 كالي بن 43 1/09 33 پجيم 21
1/21 37 هوتن  66 *3/23 40 كياكال 44 0/52 38 پل ذغال 22

* ايستگاه   هاى ناهماهنگ؛ Nطول دوره آمارى؛ D آماره ناهماهنگى.
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init را با استفاده از رابطه (4) تعديل 
ikU دهى اوليه شده، تعلق اوليه

كند، محدوديت اول (رابطه2) برطرف مى شود. 
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)( به ازاء c.…,1,2=i توسط رابطه (5)  iv iii. مركز خوشه فازى

محاسبه مى شود.
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v. ميزان تعلق (uik) با استفاده از رابطه (6) بهنگام سازى مى شود.
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NKcifor ≤≤≤≤ 1,1

بين  عضويت  ماتريس  مقدار  كه  زمانى  تا    (iii)و  (iv) مراحل 
دو تكرار متوالى به حد كافى كوچك شود، تكرار مى شود. در اين 
مى كنند  توصيه  فازى  خوش  هاى  تحليل  مرسوم  روش   هاى  هنگام، 
بردار  انجام  سر  تا  كنند،  فازى  غير  را  فازى  عضويت  ماتريس  كه 

ويژگى  هاى خوشه ها اختصاص يابند.
حداكثر  روش  از  استفاده  با  مى تواند  فازى  عضويت  ماتريس 
تعلق غير فازى يا سخت شود [22]. در روش حداكثر عضويت، به 
بزرگ ترين عضو در هر ستون ماتريس عضويت فازى، مقدار تعلق 
واحد اختصاص مى يابد(رابطه 7). به عبارت ديگر، بردار ويژگى به 

خوش  هاى كه بيشترين تعلق را دارد اختصاص مى يابد. 
� � jiallforuuu ikikcijk ����

��
0;1max
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minmin  
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3- نمايه   هاى ارزيابى خوشه بندى فازى

تعداد خوشه ى  انتخاب  از مهمترين مسايل در خوشه بندى  يكى 
را  بيشترين فشردگى  بايد هر خوشه   بدين  منظور  مناسب مى باشد. 
داشته باشند و تا حد امكان بين خوشه ها حداكثر فاصله وجود داشته 
ارضا  با هم  معيار  بايد هر دو  مناسب  براى يك خوشه بندى  باشد. 
شوند چرا كه اگر تنها معيار فشردگى مورد استفاده قرار گيرد، هر 
داده مى تواند به صورت يك خوشه در نظر گرفته شود چرا كه هيچ 

خوش  هاى فشرده تر از خوش  هاى با يك داده نمى باشد و اگر تنها 
معيار جدايى در نظر گرفته شود در آن صورت بهترين خوشه بندى 
اين مى باشد كه كل داده ها را يك خوشه بگيريم با اين توضيح كه 

فاصله هر خوشه از خودش صفر است.
در  اگر چه  استفاده شود.  فوق  معيار  دو  تركيب  از  بايد  بنابراين 
در  ولى  است  شده  قبل مشخص  از  تعداد خوشه ها   FCM روش 
با  و  نيست  مشخص  متخصصين  براى  خوشه ها  تعداد  كار  ابتداى 
براى  مى شود.  تعيين  خوشه ها  مناسب  تعداد  خطا  و  سعى  روش 
ارايه  ارزيابى مختلفى  توابع  تعداد درست خوشه ها  مشخص كردن 
شده است اما به علت عدم دسترسى به جزئيات داده ها به طور عملى 
كارايى مناسبى ندارند [21] از ميان اين نمايه ها، نمايه   هاى ارزيابى 
مناطق همگن  به  دستيابى  در  قبولى  قابل  نتايج  ووون2  بنى1  و  زى 

آب شناختى دارند [21]
تابع زى و بنى: نمايه پيشنهاد شده توسط زى و بنى [27]  تابعى 
از مجموعه ى داده و مراكز خوشه ها است. كه از نسبت فشردگى كل 
بر جدايى يك c-افراز فازى تشكيل شده است. اين نمايه به صورت 

زير تعريف شده است:
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. نشان دهنده فاصله اقليدسى است و جزء صورت  كه عالمت 
 (xk(k=1,…,N كسر مجموع مربعات اختالف فازى هر بردار ويژگى
از مركز هر خوشه فازى c,…,1=Vi(i) است. مقدار اين جزء با افزايش 
فشردگى خوشه كاسته مى شود. جزء مخرج كسر، حداقل اندازه  جدايى 
بين مراكز خوشه ها است، براى خوشه هايى كه به خوبى مجزا شده اند 
مقدار بزرگترى دارد. مقدار حداقل XB  به يك افراز خوب اشاره دارد، 
كه به فشردگى و نيز جدايى خوب خوشه ها بستگى دارد. زى و بنى 
m≠2  باشد در رابطه  [27] توصيه كردند زمانى كه در رابطه (1)،
)  جايگذين شود. نمايه زى و بنى  )miku ) مقدار )2iku (8) به جاى

گسترش يافته از رابطه زير بدست مى آيد:        
   

 

2

2

1 1

min

)(

):,(,

KiKi

C

i

N

K Ki
m

ik

VVN

XVu

XVUmXB






�

�

� �	 	  

 
                           (9) 

كاهش  يكنواخت  به طور   XB مقدار  مى شود  زياد   c كه  زمانى 
 Vk مى يابد. براى  رفع اين مشكل، وون [18] نمايه ارزيابى جديد

را معرفى كرد. 
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- گشتاور   هاى وزنى

1- Xie-Beni
2- Kwon
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 (PWMs) وزنى  گشتاور  از  خطى  تركيب  يك  خطى  گشتاور 
توسط  هاسكينگ  و   [26] است  غير حساس  پرت  داده  به  كه  است 
[16] اين گشتاور كه فرم اصالح شده گشتاور وزنى [11] است، به 

صورت زير تعريف شده است:
01 =                                                            (11)

012 2 −=                                                   (12)
0123 66 +−=                                         (13)

01234 122020 ����� 
�
�                            (14)
گشتاور وزنى است و به صورت زير  r گشتاورخطى و r    كه

 تعريف شده است:

��
1

0

)( dFFFx r
r�  

 
                                              (15)

ميانگين گشتاور خطى يا معيار تمايل به مركز، و  1 در روابط فوق
انحراف معيار گشتاور خطى يا معيار پراكندگى است. 2

به منظور مستقل ساختن گشتاور  هاى خطى از واحد اندازه گيرى 
گشتاور  هاى  نسبت  به صورت  اغلب  آن  را   ،  (X) تصادفى  متغيير 

خطى نشان مى دهند:
4,3

2

== rr
r  

                     (16)

1

2=
                                                             (17)

ضريب  4 و   LCS خطى  چولگى  ضريب  عامل   3 آن در  كه 

ضريب تغييرات خطىLCv است.  كشيدگى خطى LCk و
استفاده از منحنى نسبت گشتاورها 1(MRD) يك روش مقايسه 
بصرى براى تشخيص همگنى منطق  هاى است [23] و همواره رسم 
اين نمودار بر آزمون نكويى برازش مقدم است [26]. منحنى نسبت 
گشتاورها به اندازه كافى براى فهميدن همگنى منطقه مناسب نيست، 
به اين دليل  هاسكينگ و واليس [14] دو آماره را براى آزمون همگنى 
آماره  و    D2 (ناجورى)  ناهمگونى  آماره  شامل  كه  كردند  استنتاج 

ناهمگنىH3  است. 
5- آزمون  گشتاور   هاى خطى[15]

5-1- آزمون ناهمگونى4: اين آماره مكانهاى ناجور را نسبت به 
كل گروه مشخص مى كند. اگر مقدار D  بزرگ تر از 3 باشد ايستگاه 

ناجور بوده و از گروه حذف مى شود.
آماره  سه  شامل  آزمون  اين  منطق  هاى:  ناهمگنى5  آزمون   -2-5
H3 ,H2 ,H1 است، اگر مقدار اين آماره ها كم تر از يك باشد، منطقه 
همگن و اگر بين 1 تا 2 باشد، منطقه تا حدى همگن و اگر بزرگ تر 

1- Moment Ratio Diagram
2- Discordancy
3- Heterogeneity
4-  Discordancy
5- Heterogeneity 

شكل2-  نمودار گشتاور  هاى خطى ايستگاه   هاى مورد مطالعه قبل خوشه بندى فازى

شكل 3- مقادير نمايه   هاى زى و بنى و وون به ازاء تعداد خوشه متفاوت
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از 2 باشد، منطقه كامًال ناهمگن است. 
5-3- آزمون نكوئى برازش: به منظور انتخاب بهترين تابع توزيع 
DISTZ است. تابع  منطق  هاى انجام مى شود و شامل محاسبه آماره

DISTZ باشد.  توزيع مناسب تابعى است كه 1/64>
محيط  در  خوشه بندى  محاسبات  كه  است  ذكر  به  الزم 
الگوريتم نوشته  MATLAB و محاسبه گشتاور   هاى خطى توسط 
انجام   FORTRAN نويسى  برنامه  زبان  به  توسط  هاسكينگ  شده 

شده است.

نتايج و بحث
ابتدا به منظور مقايسه بصرى تشخيص همگنى منطق  هاى، منحنى 
خطى  گشتاور  هاى  نمودار  شد.  رسم   (MRD)1 گشتاورها  نسبت 
داده  نشان   (2) ايستگاه   هاى منطقه مورد مطالعه در شكل   MRDs
حول  نقاط  پراكندگى  مى شود  مشاهده  كه  همانطور  است.  شده 
قابل  پراكنش  ايستگاه ها  ديگر،  به عبارت  نمى باشد،  مناسب  ميانگين 
توجهى نسبت به ميانگين از خود نشان نمى دهند. از طرفى با بررسى 
جدول شماره (1) مشاهده مى شود كه مقادير آماره ناجورى D در 
بيشتر  كاظمرود  عباس آباد-  وير،  آب  گانگسر،  كياكال،  ايستگاه   هاى 
از 3 مى باشد كه دليل آن را مى توان ناهمگون بون ايستگاه   هاى فوق 
با بقيه ايستگاه ها دانست. بدين ترتيب به منظور دستيابى به مناطق 
همگن از تحليل خوش  هاى فازى استفاده شد. براى مشخص كردن 
تعداد خوشه ى بهينه نمايه   هاى ارزيابى خوشه بندى فازى به ازاء عامل 
شد  محاسبه   10 تا   2 بين   c مختلف  مقادير  و   m=2 سازى  فازى 
(شكل 3). همانطور كه مشاهده مى شود هر دو نمايه زى و بنى و 
وون در c =4 كمترين مقدار را دارد. به اين ترتيب تعداد خوشه ها 
تحليل ها  بعدى  مرحله  براى   m=2 فازى سازى  مقدار  و   4 برابر 

انتخاب مى شود.
تحليل  در  تاثيرگذار  متغيير   هاى  از  جامعى  مجموعه  كه  زمانى 
فراوانى منطق  هاى سيالب وجود ندارد،  به طور معمول مناطق شكل 
گرفته براى تحليل فراوانى منطق  هاى همگن نخواهند بود و نياز به 
تعديل براى بهبود همگنى آن وجود دارد [15]. از اين رو متخصصين 

1_  Moment Ratio Diagram

آب شناختى پيشنهاد مى كنند با تعديل، اين مناطق به گروه هايى همگن 
اصالح شوند. گزينه   هاى پيشنهاد شده توسط  هاسكينگ و واليس [15] 

براى اصالح مناطق شكل گرفته با تحليل خوش  هاى عبارتند از: 
(1)حذف يك يا چند ايستگاه از مجموعه داده ها؛ (2) انتقال يك 
يا چند ايستگاه از يك منطقه به منطقه ديگر؛ (3) تفكيك منطقه به 
براى   ايستگاه  يك  به  دادن  اجازه   (4) جديد؛  خوشه ى  چند  يا  دو 
مشاركت در دو يا چند منطقه؛ (5) انحالل مناطق با انتقال ايستگاه ها 
به ديگر مناطق؛ (6) الحاق يك منطقه به منطقه يا مناطق ديگر؛ (7) 
الحاق دو يا چند منطقه و تعريف دوباره گروه ها؛ (8) كسب داده   هاى 

بيشتر و تعريف دوباره گروه ها.
در ابتدا ايستگاه هايى كه در هر خوشه فازى توسط آماره ناجورى 
(D)  هاسكينگ و واليس ناهمگون شناخته شدند، حذف گرديدند. اگر 
چه  هاسكينگ و واليس [14] و [15] مقادير بحرانى آماره ناهمگونى 
كردند،  معرفى  غيرهمگن  ايستگاه   هاى  شناسايى  براى  را   (D>3)
را  ناجورى  آماره  باالى  مقادير  ايستگاه هايى كه  تمام  بهتر است  اما 
شناسايى كرد. در ادامه، دو خوشه ى يك و چهار با يكديگر تركيب 
شدند و ايستگاه   هاى ناجور كه به ميزان معنى دارى از كم شدن آماره 
ناهمگنى منطق  هاى (H) ممانعت مى كنند، شناسايى شده و بعد از 
كسب اطمينان از زياد نبودن عضويت فازى اين ايستگاه ها،  حذف 
شدند. مقادير نمايانه ناهمگنى قبل و بعد از تعديل در جدول (2) 
ارايه شده است. سه منطقه همگن آب شناختى پس از تعديل در شكل 
(4) نشان داده شده است. همانطور كه در شكل (4) ديده مى شود 
منطقه مورد مطالعه از غرب به شرق به سه خوشه تقسيم شده است 
كه با روند كاهش بارندگى از غرب به شرق شمال كشور نيز مطابقت 

نشان مى دهد.
نشان  را  مازندران  استان  محدوده ى  تقريب  طور  به   2 خوشه 
به عنوان  مى دهد كه در تحقيق شامحمدى حيدرى و همكاران [4] 
موضوع  اين  و  است  شده  گرفته  نظر  در  بارش  همگن  منطقه  يك 
اين  در  شده  انجام  فازى  خوشه بندى  صحت  بر  تاييدى  مى تواند 
آماره  منطق  هاى،  توزيع  بهترين  انتخاب  منظور  به  باشد.  پژوهش 
با استفاده از برنامه نوشته شده  ZDIST براى ايستگاه   هاى هر منطقه 

توزيع   هاى 3 عاملى  براى  FORTRAN توسط  هاسكينگ  زبان  به 

جدول 2- مقادير آماره نا همگنى
بعد از تعديل قبل از تعديل

H3 H2 H1 تعداد ايستگاه H3 H2 H1 تعداد ايستگاه شماره منطقه
-0/59 -0/18 0/7 13 0/1 0/84 1/19* 28 1
0/05 0/88 0/55 37 0/54 0/85 1/19* 15 2
-1/06 -0/23 0/79 12 -1/06 -0/23 0/79 12 3

- - - - 0/79 1/28* 3/06* 11 4
* مقادير ناهمگن
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لجستيك تعميم يافته، مقادير حدى تعميم يافته، لوگ نرمال، پيرسون 
نوع 3 و پارتو تعميم يافته محاسبه شد(جدول 3).

DISTZ در مناطق 3 و 1، براى سه توزيع لجستيك تعميم  مقادير 

يافته1 و مقادير حدى تعميم يافته2 و لوگ نرمال3 كمتر از 1/64 است 

1- Generalized logistic distribution (GLO)
2- Generalized extreme-value distribution (GEV)
3- Lognormal distribution (LN)

شكل 4- مناطق ايجاد شده با الگوريتم خوشه بندى فازى پس از تعديل همگنى

شكل 5- مقايسه دو توزيع GEV و GLO براى ايستگاه   هاى: الف) اداره آبيارى آستانه  ب) رامسر
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و در منطقه 2 نيز توزيع لجستيك تعميم يافته كمتر از 1/64 است. 
نمونه  عنوان  (به  توزيع   هاى فوق  از  نتايج هر يك  بيشتر  بررسى  با 
ايستگاه   هاى اداره آبيارى آستانه و رامسر در شكل 5 نشان داده شده 
است) مى توان ديد كه توزيع GLO براى دوره بازگشت   هاى كوتاه 
مدت به طور تقريب مقادير يكسانى با توزيع GEV بدست مى دهد 
اما براى دوره بازگشت   هاى طوالنى به تدريج افزايش مى يابد. با اين 
وجود توزيع لوجستيك تعميم يافته كمترين مقدار را بين توزيع   هاى 
فوق دارد. بر  اين اساس توزيع لجستيك تعميم يافته به عنوان بهترين 
براى هر  براى هر سه منطقه  شناخته شد.  عامل   هاى توزيع  توزيع 

منطقه در جدول (4) بيان شده است.

بحث و نتيجه گيرى
نتايج نشان داد كه هر چند خوشه بندى فازى قابليت بااليى براى 
دستيابى به مناطق همگن  آب شناختى دارد، با اين وجود اگر تمامى 
مولفه   هاى تاثير گذار بر بارندگى منطقه مورد مطالعه موجود نباشد، 
شدند  حاصل  فازى  خوشه بندى  الگوريتم  از  كه  فازى  خوشه   هاى 
همواره از لحاظ آب شناختى همگن نيستند. تنها زمانى امكان همگنى 
اين خوشه ها وجود دارد كه تعديل شوند. همچنين نقطه ضعف روش 
خوشه بندى فازى، نياز به برآورد عامل فازى سازى و داشتن شناخت 
از منطقه مورد مطالعه به منظور تعيين تعداد خوشه ى بهينه است. البته 

اين موضوع با محاسبه ى نمايه   هاى نوين Vk و XB تا حد زيادى 
برطرف گرديده است و نتايج اين پژوهش كارايى اين دو نمايانه را 
آزمون  مبناى  بر  اثبات رساند. همچنين  به  در آب شناختى در عمل 
نكويى برازش، كمترين مقادير آماره |ZDIST| را توزيع GLO دارد 
و نتايج بهترى در برآورد بيشينه بارندگى روزانه نسبت به توزيع   هاى 
ديگر نشان مى دهد. البته توزيع GEV نيز براى دوره بازگشت   هاى 
كوتاه مدت به طور تقريب مقادير يكسانى با توزيع GLO بدست 
مى دهد اما براى دوره بازگشت   هاى طوالنى به تدريج كاهش مى يابد. 
ساخت  هزينه   هاى  بر  افزايشى  اثر   GLO توزيع  انتخاب  بنابراين، 

سازه   هاى هيدروليكى دارد. 

منابع
1- Rostami Kamrood, M., Shamohammadi, Z., 

Haghighat Joo, P., Moghaddam Nia, A.R. 2011. 
Regional Flood Frequency Analysis Using the 
L-Moments Techniques for the Watersheds in 
the Province of Gilan. Journal of Water Resource 
Engineering, 39-50. (In Persian)

2- Rostami, R,. Sedghi, H and Motamedi, A. 
2009. Dez basin flood frequency analysis. Journal 

جدول 3- آماره نكويى برازش
ZDIST مقادير آماره توزيع آمارى

منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1
0/61* 0/58* 0/79* لجستيك تعميم يافته
-1/05* -2/56 -1* مقادير حدى تعميم يافته
-1/45* -3/21 -1/46* لوگ نرمال
-2/28 -4/62 -2/39 پيرسون نوع 3
-4/85 -9/67 -5/12 پارتو تعميم يافته

* آمارى منتخب توزيع  هاى 

جدول 4- عامل   هاى منطق  هاى  توزيع لوجستيك تعميم يافته

 K α ξ
منطقه 1 0/93 0/196 -0/206
منطقه 2 0/936 0/192 -0/194
منطقه 3 0/932 0/193 -0/203

 ξ : عامل مكان؛ α : عامل مقياس؛  k: عامل شكل.



سال هفتم- شماره 21- تابستان 91392 علوم و مهندسى آبخيزدارى ايران

of Water Engineering, 61-70. (In Persian)
3- Sarhadi, A,. Soltani, S and Modares, R. 

2008. Regional low flow frequency distribution in 
Jiroft area by L-moments. Journal of Iran Water 
Research, 45-54. (In Persian)

4- Shamohammadi, Z., Farsadnia, F., Rostami 
Kamrood, M. 2011. Regional frequency of 
maximum daily rainfall by linear moments. 4th 
Iran water resources management conference. (In 
Persian)   

5- Shamkoeyan, H., Ghahreman, B., Davodi, 
K., Sarmad, M. 2008. Flood frequency analysis 
using Linear moment and flood index method in 
Khorasan provinces. Journal of water and soil, 31-
43.(In Persian)                                                                              

6- Farsadnia, F., Haghighat Jou, P., 
Shamohammadi, Z., Moghaddam Nia, A. 2012. 
Flood regionalization of Mazandaran province’s 
watersheds by using Fuzzy clustering algorithm. 
Watershed Management Society of Iran. (in 
Persian)

7- Farsadnia, F., Modarres, R. 2012. Identification 
of maximum daily rainfall homogeneous regions 
using fuzzy and SOFM algorithms in western Iran. 
3th Water resources management conference.

8- Modarres, R. 2006. Regional rainfall 
distributions of Iran. Pajouhesh and Sazandegi, 
86-91. (in Persian)

9- Bezdek, J.C. 1981. Pattern recognition with 
fuzzy objective function algorithms. Plenum Press, 
New York.

10- Durrans SR, Kirby JT. 2004. Regionalization 
of extreme precipitation estimates for the Alabama 
rainfall atlas. Journal of Hydrology 295: 101–107.

11- Greenwood, J.A., Landwehr, J.M., Matalas. 
N.C. and Wallis, J.R. 1979. Probability weighted 
moments: Definition and relation to parameters 
of distribution expressible in inverse form. Water 
Resources Research, 15(5): 1049–1054.

12- Hall, M.J. and Minns, A.W. 1999. The 
classification of hydrologically homogeneous 
regions. Hydrological Sciences Journal, 44 (5): 
693–704.

13- Hathaway, R. J. and Bezdek, J. C. 2001. 
Fuzzy c-means clustering of incomplete data, 
IEEE Trans. Syst. Man Cybern. B, 31, 735– 744.

14- Hosking JRM, Wallis JR. 1993. Some 
statistics useful in regional frequency analysis. 
Water Resources Research 29: 271–281.

15- Hosking JRM, Wallis JR. 1997. Regional 
Frequency Analysis: An Approach Based on 
LMoments. Cambridge University Press: 
Cambridge.

16- Hosking, J. R. M. 1986. The theory of 
probability weighted moments, Res. Rep. RC 
12210, IBM Research Division, Yorktown Heights, 
NY.

17- Jingyi, Z. and Hall, M.J. 2004. Regional flood 
frequency analysis for the Gan-Ming river basin in 
China. Journal of Hydrology, 296: 98–117.

18- Kwon, S.H. 1998. Cluster validity index 
for fuzzy clustering. Electronics Letters, 34(22): 
2176–2177.

19- Lee SH, Maeng SJ. 2003. Frequency analysis 
of extreme rainfall using L-moment. Irrigation and 
Drainage 52: 219–230.

20- Park JS, Jung HS, Kim RS, Oh JH. 2001. 
Modelling summer extreme rainfall over the Korean 
Peninsula using wakeby distribution. International 
Journal of Climatology 21: 1371–1384.

21- Rao, A.R. and Srinivas, V.V. 2006b. 
Regionalization of watersheds by fuzzy cluster 
analysis. Journal of hydrology, 318: 57-79.

22- Ross, T.J. 1995. Fuzzy logic with engineering 
applications. McGraw-Hill, New York.

23- Stedinger JR, Vogel RM, Foufoula-Georgiou 
E. 1993. Frequency Analysis of Extreme Event, 
Handbook of Hydrology. McGraw-Hill: New 
York.

24- Sveinsson OGB, Salas JD, Boes DC. 
2002. Regional frequencyanalysis of extreme 
precipitation in northeastern Colorado and Fort 
Collins flood of 1997. Journal of Hydrologic 
Engineering 7: 49–63.

25- Svensson C, Rakhecha PR. 1998. Estimation 
of probable maximum precipitation for dams in 



سال هفتم- شماره 21- تابستان 101392 علوم و مهندسى آبخيزدارى ايران

the Hongru River catchment, China. Theoretical 
and Applied Climatology 59: 79–91.

26- Vogel RM, Fennessey NM. 1993. L-moment 
diagram should replace product moment diagram. 
Water Resources Research 29: 1745–1752.

27- Xie, X.L. and Beni, G. 1991. A validity 
measure for fuzzy clustering. IEEE Transactions 
on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 
13(8): 841–847.


