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و گشتاورهاي خطي در تحليل فراوانيب هاي خوشه تلفيق روش  ندي فازي
)خراسان رضوي:مطالعه موردي( اي سيل منطقه

4اسماعيل دودانگه3امير منصور ضيائي1يمحمد باقر ناطق

و انرژي هلدينگ مزارع نوين ايرانيان-1 شه–مديريت منابع آب  ركرددانش آموخته مهندسي آبياري از دانشگاه
و صنعت شمال-2  دانش آموخته مهندسي دامپروري- شرق هلدينگ مزارع نوين ايرانيانمدير كشت

 از دانشگاه فردوسي مشهد
 دانش آموخته كارشناسي ارشد منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان-3

 چكيده

در ايـن مطالعـه روش. اي استي منطقهترين گامها در انجام تحليل فراوان تعيين مناطق همگن هيدرولوژيك يكي از اساسي
و تحليل خوشه و تحليـل فراوانـي منطقـه گشتاورهاي خطي در اي فازي جهت تعيين مناطق همگن هيدرولوژيك اي سـيل

، كل منطقه مطالعه از نظـر)H(در ابتدا با استفاده از آزمون همگني گشتاورهاي خطي. شمال شرق كشور به كار گرفته شد
شدهيدرولوژيك ناهم هاي ناجور همگني قابل قبول براي منطقـه مـورد با توجه به اينكه با حذف ايستگاه. گن تشخيص داده

بنـدي خوشـه. اي فازي جهت دستيابي به مناطق همگن كوچكتر بهره گرفته شـد نظر حاصل نشد لذا از روش تحليل خوشه
و آماري حوزه شد براساس مشخصات فيزيوگرافيك ها رابطه معناداري داد مشخصات فيزيوگرافيك حوزهنتايج نشان. ها انجام

و خوشه مي با گشتاورهاي وزني احتمال ندارد ،XB1،S،SCهاي فازي با استفاده از شاخص. باشند هاي ايجاد شده ناهمگن
PC ،DIوADو در نهايت با استفاده از مقـادير ايـ ن الگوي پراكنش گشتاورهاي خطي در منطقه مورد بررسي قرار گرفت

و جنوبي تقسيم گرديد شاخص نشـان ZDistآزمون نكوئي برازش با استفاده از آماره. ها منطقه به سه بخش شمالي، مياني
و توزيع لجستيك تعميم داد دو توزيع پارتوي تعميم و مياني يافته در بخش جنوبي به عنوان بهترين يافته در بخش شمالي

نتـايج. اي ترسيم گرديد هاي رشد منطقه اي منحني استفاده از توابع توزيع منطقهبا. اي مشخص گرديدند توابع توزيع منطقه
مي هاي رشد منطقه نشان داد شيب منحني .كند اي از شمال به جنوب افزايش پيدا

اي بندي فازي، گشتاورهاي خطي، تابع توزيع منطقه هيدرولوژيك، شاخصهاي خوشه همگني: كلمات كليدي

 مقدمه
و از بـين از جنبهي از سيالبهاخسارات ناش و حاصـلخيز، تخريـب هاي مختلف نظير از دسترس خارج كردن خـاك سـطحي

و مناطق مسكوني . در كشـور بـي سـابقه نبـوده اسـت زندگي انسانو حتي گاهي انسان نابودي احشام،بردن اراضي زراعي
و برنامـههبرآورد پتانسيل وقوع سيل در يك منطقه، نياز ضروري بسياري از طرح -اي مرتبط با عمليات مهندسي رودخانـه
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ميريزي طر. باشدهاي شهري تكنيـك گيـري از بـا بهـره1ها برآورد قابل اعتماد از مقادير سيلحنياز اساسي بسياري از اين
و اساس طراحي. باشدتحليل فراواني مي و تحليل اقتصـادي بسـياري از پـروژه تحليل فراواني سيل پايه هـاي هاي مهندسي

و همكاران(باشد مرتبط با كنترل سيل مي و.)2007،آنلي هايي كه آمار موجود است برآورد سيالب در حوزهتحليل فراواني
هـاي در دسـترس در يـك با اين وجود بسياري از مواقع طول دوره آماري داده)2008،مدرس(كار چندان دشواري نيست 

و يا اصال موجود نمينقطه بسيار كوتا -اي مـي در چنين مواردي تحليل فراواني منطقه. باشدهتر از يك دوره بازگشت خاص
و اواردا(تواند جهت دستيابي به مقادير قابل اعتماد از سيل مورد استفاده قـرار گيـرد بـا اسـتفاده از تحليـل.)2008،شـيو

نفراواني منطقه هـاي داده(اي هـاي ناحيـه هاي ثبت شده در آن نقطه با دادهداده2ه، از طريق تلفيققطاي، برآوردها در يك
مي) هاي مجاور با طول دوره آماري باالثبت شده در ايستگاه ،صاف(باشند، بهبود ميابد كه داراي توزيع مشابه با نقطه مزبور

و همكاران در اين راستا، گري.)2009 هاسكينگ. را معرفي كردندPWM(3(مفهوم گشتاورهاي وزني احتمال) 1979(ن وود
و والـيس.تعريـف كـرد PWMهـاي خطـي گشتاورهاي خطي را بـه عنـوان تركيـب) 1990( كـاربرد) 1997(هاسـكينگ

و آماره اي براي محاسبه نـاهمگوني، همگنـي هاي مفيدي را براي تحليل فراواني منطقهگشتاورهاي خطي را گسترش دادند
و اكنون اين روش به فراواني توسط هيدرولوژيستناحيه و نكوئي برازش به كار بردند ها در مطالعات مربوط به سيالبها در اي
و ويلسون(مختلف دنيا از جمله اياالت متحده نقاط  و همكـاران;1991،پيرسون(نيوزلند)1996،ووگل ،)1997،مادسـن
و همكاران(هند و همكاران;1998،پاريدا الي(، مالزي)2003،كومار و رفتـهگبه كار)2009،صاف(و تركيه)2003،ليم
و چاوشي در ايران نيز. شودمي در، از روش گشتاورهاي خطي جهت انجام تحليل فراواني منطقه)2003(اسالميان اي سـيل

و همكاران. جوزه آبخيز مركزي ايران به كار گرفتند ر) 2011(ملكي نژاد -وش به تحليل فراواني منطقهنيز با استفاده از اين
روش گشـتاورهاي خطـي را جهـت) 2012(و همكـاران سـرحدي. اي سيل در حوزه درياچه نمك مركزي ايران پرداختند

راو بهترين توابع توزيع منطقـهندحوزه هليل رود جيرفت به كار بستهاي پيك سيالبي در اي دبيتحليل فراواني منطقه اي
ميبايد در نظر داشت برآوردهاي منطقه.ددر اين منطقه تعيين كردن شوند در صورتي اي كه با استفاده از اين روش استخراج

بنابراين تشخيص منـاطق همگـن. قابل اعتماد خواهند بود كه مناطق همگن از نظر پارامتر مورد بررسي وجود داشته باشند
و مشكلترين مرحله در انجام تحليل فراواني منطقه و همكاران( اي استمهمترين هايي كه بر اساس حوزه). 2011،ديكباس

در چنـين. توانند به طور قطعي از نظر هيدرولوژيك نيز همگن باشـند گيرند نميمشخصات جغرافيايي در يك گروه قرار مي
ا -يستگاه به ايستگاه ديگر در يك گروه مشترك، كه با استفاده از اين روش گروهمواقعي تعميم اطالعات هيدرولوژيك از يك

توسـط ) 4FCM(بندي فازي جهت غلبه بر اين مشكل تئوري استفاده از خوشه. باشداند از نظر اصولي صحيح نميبندي شده
و برن. محققين ارائه شده است ، از اين روش جهت تشخيص مناطق همگن هيدرولوژيك جهت برآورد بزرگـي)2004(شيو

و همكاران. سيالب بهره گرفتند هبندي سرينيز از اين روش جهت گروه) 2011(ديكباس و تعيين مناطق مگن هاي بارش
اي سـيل در ايـران گشتاورهاي خطي در تحليل فراوانـي منطقـه در خصوص استفاده از روش. بارشي در تركيه بهره گرفتند

فازي در زمينه هيدرواقليم اي در زمينه استفاده از روش تحليل خوشه). 2012سرحدي(اندكي صورت گرفته است مطالعات
ر. اي در كشور گزارش نشده استكنون مطالعهنيز تا وش گشتاورهاي بنابراين در اين مطالعه سعي خواهد شد تا با تلفيق دو

 
1 -Flood Quantiles 
2 -Pooling 
3 - Flood Quantiles 
4 -Fuzzy C-Means 



�

و خوشه و تحليل فراواني منطقهخطي اي سيل در منطقه مطالعه پرداختـه بندي فازي به تعيين مناطق همگن هيدرولوژيك
.شود

و روش  ها مواد
 208ميـانگين بارنـدگي در سـطح اسـتان. استان خراسان رضوي در شمال شرق كشور واقع گرديـده اسـت: منطقه مطالعه

و بيشت ميميليمتر بوده و اوايل بهار صورت به. گيردر آن در زمستان مناطق پرباران در نواحي مرتفع قرار دارند كه از شمال
بارش در نواحي مرتفع بيشتر به صورت برف است كه در تـامين منـابع آب اسـتان بـه. جنوب نيز ميزان بارش كاهش ميابد

د. ويژه آبهاي زيرزميني نقش مهمي دارد مينواحي كوهستاني شامل و جنوبي باشند كـه در بخـش شـماليو بخش شمالي
و آالداغ–قسمت قابل توجهي از دو رشته كوه كپه داغ  رشته كوه هزار مسـجد بـا حـدود. بينالود قرار دارند–هزار مسجد

و همكاران،( جنوب شرقي امتداد يافته است–متر ارتفاع در جهت شمال غربي 3040 ).2010فالح قالهري
و انتخـاب بهتـرين تـابع توزيـع منطقـه ام تحليل فراواني منطقهجهت انج ايسـتگاه52اي، اطالعـات سـيالب حـوزه در اي

زمـاني حـداكثر سـاالنه در هر ايسـتگاه سـري).1شكل(مع آوري گرديدج سال15ي هيدرومتري با طول دوره آماري باال
1)AMS (اي در هر سال تشكيل گرديدبا انتخاب دبي پيك لحظه.

و ايستگاهموقعيت-1شكل هاي هيدرومتري منتخبمنطقه مطالعه  

(PWMs(گشتاورهاي خطي تركيبات خطي از گشتاورهاي وزني احتمال:تعريف گشتاورهاي خطي و همكاران) ،گرين وود
و واليس. باشندمي) 1979 :را به شكل زير تعريف كردندگشتاورهاي خطي) 1993(هاسكينگ

1 -Annual Maximum Series (AMS) 
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ميگشتاورهاي وزني احتمال ميβrو گشتاورهاي خطيrλكه :شوندباشند كه به شكل زير تعريف
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12نمودار نسبت گشتاورهاي خطي به شكل.باشداحتمال عدم وقوع ميFكه /λλτ λλτ/2و= rr = ( 3≥r )

 (L-Ck)و كشيدگي (L-Cs)، چولگي (L-Cv)به ترتيب پارامترهاي موقعيت، مقياس4τوλ،τ،3τشوند كه تعريف مي
و حامد. نمودار نسبت گشتاورهاي خطي روشي جهت تشخيص مناطق همگن است. باشندمي از اين روش)1997( رائو

. جهت تشخيص مناطق همگن هيدرولوژيك در حوزه رودخانه واباش استفاده كردند
ه و ناهمگنيآزمون و والـيس دو آمـاره عـدم توافـق وه بر نمودار نسبت گشـتاورهاي خطـيعال: مگني و)Di(، هاسـكينگ
مـورد)Hi(جهت تشخيص مناطق همگن ابتدا اماره ناهمگني. را جهت تشخيص مناطق همگن معرفي كردند)Hi( ناهمگني

 L-Cv( كه بر اساس ضريب تغييـراتH1آماره. باشدمي)H1،H2،H3(آماره ناهمگني شامل سه آماره. گيردبررسي قرار مي
مي) و واليس،( شود بسيار قويتر از دو آماره ديگر استمحاسبه ، لذا در اين مطالعه نيز از اين آماره جهت)1993هاسكينگ

باشـد تـا2و1باشد، اگـر بـين1كمتر ازH1يك منطقه همگن است اگر.اي بهره گرفته شده استبررسي همگني منطقه
و اگر بيش از  H1( در صورتيكه منطقـه نـاهمگن بـود. باشد كامال ناهمگن است2حدودي ناهمگن است > در اينصـورت)2

مي)Di(آماره ناجوري  از. گيرددر تك تك ايستگاهها مورد محاسبه قرار باشـد3ايستگاهي كه در آن ميزان اين آماره بيش
و بنابراين بايد از مجموعه ايستگاههاي انتخاب شـده حـذف شـود به عنوان ايستگاه ناجور شناخته مي درصـورتيكه بـا. شود

حذف ايستگاه ناجور، همگني قابل قبول براي منطقه مورد نظر حاصل شد در اين صورت با استفاده از آزمون نكوئي بـرازش 
مياي به دادهتابع توزيع منطقه . شودها برازش داده

ميتشخيص بهترين تابع توزيع منطقه جهت: آزمون نكوئي برازش آماره نكوئي. شوداي آزمون نكوئي برازش به كار گرفته
مي) ZDist(برازش  :شودبه شكل زير تعريف

4

44

σ
τ dist

dist tZ −= )6(

4اي ضريب كشيدگي خطي، متوسط منطقه4tدر رابطه باال
distτضريب كشيدگي خطـي توزيـع بـرازش داده شـده بـه

و داده ت. انحراف معيار ضريب كشيدگي خطي برازش داده شده است4σها اي، وزيـع منطقـه جهـت انتخـاب بهتـرين تـابع
آن. گيـرد اي مـورد مقايسـه قـرار مـي هاي مختلف با گشـتاورهاي متوسـط نمونـه گشتاورهاي توزيع تـابع تـوزيعي كـه در

64.1≤distZرا. اي انتخاب شودتواند به عنوان توزيع منطقهمي در مواردي كه بيش از يك توزيـع شـرايط ذكـر شـده
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اي انتخـاب را داشته باشد بـه عنـوان بهتـرين توزيـع منطقـه ) ZDist(زيعي كه كمترين مقدارداشته باشند در اين صورت تو
.خواهد شد

اين الگوريتم واريانس. باشدمي1ميانگينKبندي اصالح شده الگوريتم خوشه FCMبندي الگوريتم خوشه: بندي فازيخوشه
و همكاران(رساند داخل خوشه را به حداقل مي ها در يك فضاي بر اين است كه داده FCMيتمورفرض الگ.)2007،آيوازا

و هدف آن به حداقل رساندن مجموع واريانس داخل خوشه  . باشد، ميDv برداري هستند
2

1
∑ ∑
= ∈

−=
K

k ksjx
kjv cxD )7(

وkمجموعه نقاط در كالسترSkها، مجموع تعداد خوشهk،K، مركز يا ميانگين نقاط در خوشهckدر معادله باال بـردارxjام
شود، سپس ميانگين هر خوشه بدسـت خوشه انتخاب ميkدر اين روش ابتدا به طور تصادفي. باشدميjاستاندارد در نقطه 

مي براي FCMدر ضمن. مي آيد به. كند هر داده يك درجه عضويت تعيين و درجه عضويت با هر هنگام كردن مراكز ها براي
مي مراكز خوشه FCMداده،  مياين تكرار بر پايه كمينه. كند ها را تصحيح كـه در اينجـا تـابع هـدف، باشد كردن تابع هدف

بـر. شـوند دهي مـي وسيله درجه عضويت هر داده وزنبهها باشد، كه البته اين مراكز خوشه فاصله هر داده از مركز خوشه مي
عضـويت جزئـي مطـرح FCMگيـرد، در روش ميانگين كه هر داده فقط به يك خوشه تعلق ميkخالف روش خوشه بندي 

اي كه در مرز يك خوشـه بنابراين داده. ها تعلق دارداي از عضويت به تمامي خوشهباشد بدين معني كه هر داده با درجهمي
ميگيرد با درجه عضويت كمتري نسبت به دادهقرار مي درجـه عضـويت. گردداي كه به مركز خوشه نزديكتر است مشخص
:ام، با فاصله اين ايستگاه تا مركز خوشه نسبت عكس داردkبه خوشهiايستگاه 
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,ik
k cd
ib = )8(

وkبه خوشهiدرجه عضويت ايستگاه bk(i)كه اي هر ايستگاه به خوشه. باشدميiتا مركز خوشهiفاصله ايستگاهd(ck,i)ام
رايب نرمال شده هستند به طوريكهض هاي عضويتدرجه.گيرد كه بيشترين درجه عضويت را به آن خوشه داردتعلق مي

.ها برابر با واحد خواهد بودمجموع درجه عضويت هر ايستگاه به تمام خوشه

∑
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)باشد ام ميkدر خوشهiدرجه عضويت استاندارد ايستگاه Uk(i)كه بر اساس(اي در صورت ناهمگني منطقه.∋]1,0[(
و واليس  و مقادير گشتاورهاي خطي، با استفاده از درجه عضويت محاسبه شده براي ايستگاهها)Hآماره همگني هاسكينگ

. ها از يك خوشه به خوشه ديگر منتقل كرددستي ايستگاهها را بين خوشهتوان به طورميمحاسبه شده در هر ايستگاه
و بحثنتايج

1 -K-Mean 
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از. اي تشخيص مناطق همگن استگام اصلي در تحليل فراواني منطقه در اين مطالعه براي بررسي همگني منطقه مورد نظر
و نيز آمارهنمودار نس شد)H1(همگني بت گشتاورهاي خطي و نيـز)2شـكل(ت گشـتاورهاي خطـي نمودار نسـب. استفاده

و واليس نتايج نشان).1جدول( ميباشدناهمگني منطقه مورد مطالعه نشان دهنده) 1993(ميزان آماره ناهمگني هاسكينگ
و حسينناجور دو ايستگاه پس از حذف داد  D(آباد با مقادير آماره ناجوري بيش از حد بحرانـي كالته منار > بـه ترتيـب)3

مي76/6و73/11 برابر با .ماندمنطقه همچنان ناهمگن باقي
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چپ( L-Cv,L-Csو) سمت راست(L-Cs,L-Ck نمودار نسبت گشتاورهاي خطي-2شكل  در منطقه مورد مطالعه) سمت

ايهبا توجه به ناهمگني منطقه مطالعه سعي شد با استفاده از مولفه: بندي فازيتعيين مناطق همگن با استفاده از خوشه
ارتفاع مينيمم، شيب متوسط، طول بلندترين آبراهه اصلي، ضريب شكل، مساحت، ارتفاع ماكزيمم، ارتفاع متوسط،(1فيزيكي

و بارش  )هامتوسط حوزهضريب شكل معكوس، ضريب فشردگي، طول مستطيل معادل، عرض مستطيل معادل، زمان تمركز
و با بكارگيري روش تحليل خوشهحوزه)ي زماني دبي اوجهاهاي مربوط به گشتاورهاي خطي سريآماره(2آماريو اي ها

و همگن تقسيم FCMفازي  .بندي شود،كل منطقه مطالعه به مناطق كوچكتر
cها ابتدا تعداد خوشه = و كل منطقه مطالعه بر اساس ورودي3 شدهاي مذكور به سه بخش تقسيمانتخاب گرديد از. بندي

و والـيس هـاي باشـد كـه در آن داده، يـك منطقـه همگـن شـامل گروهـي از ايسـتگاهها مـي)1997(ديدگاه هاسـكينگ
ميهيدرولوژيك در تمامي ايستگاه هاي ايجاد شده با استفاده بنابراين مجددا همگني خوشه. كنندها از توزيع واحدي تبعيت

طونتايج نشان داد خوشه. مورد بررسي قرار گرفتH1از آماره  ميهاي ايجاد شده به با افـزايش تعـداد. باشدر كامل ناهمگن
و مناطق ايجاد شده ناهمگن باقي ماندنخوشه تـوان در تفسير ايـن نتيجـه مـي.دها نيز ميزان همگني تغيير چنداني نداشت

و گشتحوزهاط مشخصي بين مشخصات فيزيوگرافيك گفت ارتب بنـدي بنـابراين گـروه اورهاي وزني احتمال وجـود نـدارد ها
ب راساس مشخصات فيزيوگرافيك ممكن است به ايجاد مناطق همگن هيدرلوژيك نينجامد بخصوص اگر تغيير پذيري مناطق

و همكاران. خصوصيات هيدرولوژيكي منطقه زياد باشد  اظهار داشـتند جهـت دسـتيابي بـه مقـادير قابـل) 2011(ديكباس
ارتباط بين بعضـي3شكل. بندي مناطق بايد بر اساس تشابهات هيدرولوژيك باشداي، گروهاعتماد در تحليل فراواني منطقه

و اقليمي حوزه و گشتاورهاي خطي را در خوشهاز مشخصات اصلي فيزيوگرافيك ميها بـا. دهـد بندي فازي ايستگاهها نشان

 
1 -Site characteristics 
2 -at-site statistics 
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ها از ساختار مشخصـي تبعيـت هيدرولوژيك حوزه–مشخصات فيزيوگرافيك هاي ايجاد شده بر اساستوجه به شكل خوشه
ميكند بنابراين علت ناهمگني هيدرولوژيك در خوشهنمي . شودهاي ايجاد شده مشخص
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و) كرپيچبه روش(زمان تمركز)د( شيب متوسط)ج(ارتفاع متوسط)ب(مساحت) الف(ها ارتباط بين متغيرهاي فيزيوگرافيك حوزه-3شكل

.بندي فازي ايستگاههاگشتاورهاي خطي در خوشه

زمـاني گشتاورهاي خطي محاسبه شـده از سـري جهت تعيين مناطق همگن هيدرولوژيك در منطقه مطالعه، سعي گرديد
گFCMبندي هاي دبي اوج در هر يك از ايستگاهها با استفاده از الگوريتم خوشهداده .دبنـدي گـرد هاي مشابه تقسيمروه، به

ها در يك منطقه فرض مشخصي وجود در منابع مختلف در خصوص تعيين تعداد خوشه مشخص در ارتباط با تعداد ايستگاه
و تعداد خوشه ها در يـك منطقـه در منـابع به عبارت ديگر معيار مشخصي جهت تعيين ارتباط بين تعداد ايستگاه. ندارد ها

باشـد مـي) مناطق(ها اي هدف تعيين تعداد مشخصي از خوشهبا اين حال در تحليل فراواني منطقه. استمختلف ذكر نشده 
و بـورن(كه در آنها توزيع فراواني در منطقه از ايستگاهي به ايستگاه ديگر كمترين تغييرات را داشته باشد  .)2011،صدري

و پراكنش گشـتاورهاي خطـي در منطقـه جهـت ساختاري دادههاي فازي جهت بررسي الگوي در اين مطالعه از شاخص ها
به اين منظـور بـه كـار گرفتـهSو XB ،DI ،ADI ،PC ،SCهاي فازي شاخص. ها استفاده گرديدتعيين تعداد بهينه خوشه

ن عملكرد بهتري. محاسبه گرديدc = 2:10 هاي فازي در بندي فازي، مقادير شاخصجهت ارزيابي عملكرد بهينه خوشه.شدند
ميبندي با كمترين ميزان اين شاخصخوشه جزئيات بيشتر در خصوص محاسبات مربوط به اين شاخصـها(شود ها مشخص

و اسرينيواس  بنـدي ها در خوشهها را در ارتباط با تعداد خوشهتغييرات اين شاخص4شكل ). آورده شده است 2006در رائو
به. دهدگشتاورهاي خطي نشان مي مي با توجه هـا، با افزايش تعداد خوشـهSو SCهاي شود مقادير شاخصشكل مشخص

از SCبا اين حال شيب تغييرات شاخص. كندكاهش پيدا مي cبعد = و مي3 شمحسوس نيست اخص با توان گفت تغييرات
c ها از افزايش تعداد خوشه ≥ cن شاخص در كمترين ميزا DIو PCهاي بر اساس شاخص. باشدقابل توجه نمي3 = ديده3



	

در ADIبر اساس شاخص.شودمي cميزان شاخص ≥ و به كمترين مقدار خود رسيده اسـت5 بـر اسـاس. تقريبا يكنواخت
cدر XBشاخص  ≥ و در4 cافزايش ≥ و در6 cكاهش پيدا كرده است = در تحليل. به كمترين ميزان خود رسيده است8

مي اي هدف دستيابيفراواني منطقه و بورن(باشد كه به اندازه كافي بزرگ باشند به مناطق همگني چرا كـه) 2011،صدري
و اريبي كـاهش پيـدا مـي با افزايش تعداد ايستگاه لـذا همگنـي. كنـد هاي شركت كننده در محاسبات دقت برآوردها بيشتر

cها در سه سناريوي خوشه = .مورد بررسي قرار گرفت 3,4,5
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هااي فازي با افزايش تعداد خوشههتغييرات مقادير شاخص-4لشك

مي)H(براساس آماره همگني روش گشتاورهاي خطي هـا شود كه تعداد خوشهمشخص گرديد بهترين نتيجه زماني حاصل
مي3برابر با  م(بنابراين كل منطقه مطالعه به سه بخش همگن هيدرولوژيك).1جدول(شود خوشه انتخاب و شـمالي، يـاني
شدتقسيم) جنوبي ميموقعيت ايستگاه5شكل. بندي .دهدهاي هر خوشه را بر روي شبكه هيدروگرافي منطقه نشان






 اي بر اساس گشتاورهاي خطيمناطق همگن ايجاد شده با استفاده از روش تحليل خوشه-5شكل

در1جدول و متوسط گشتاورهاي خطي نمونه را هـاي خوشـه. دهـدي ايجاد شده نشـان مـيهاخوشهمقاديرآماره همگني
ميايجاد شده از نظر همگني سري با توجه به نتايج مندرج در جدول. باشندهاي زماني سيل از همگني قابل قبولي برخوردار

ميمشخص مي كه اين خود ناشي از كـاهش)1جدول(. كندشود متوسط گشتاورهاي خطي از شمال به جنوب افزايش پيدا
ميمتوسط بارش  و همكاران(باشد از شمال به جنوب استان كـه باعـث افـزايش تغييرپـذيري ميـزان) 2010،فالح قالهري

و در نتيجه افزايش ضريب تغييرات سيل در اين منطقه گرديده است .بارش

و بخشمقادير آماره-1جدول  هاي همگنهاي همگني براي كل منطقه مورد مطالعه

اي گشتاورهايمتوسط منطقه ايهمگني منطقه تعداد زيرحوزه
L-Ck L-Cs L-Cv H1 منطقه

23/0 41/0 53/0 09/5 52 كل منطقه مطالعه
11/0 26/0 44/0 92/0 24 بخش همگن
23/0 43/0 54/0 5/1- 19 بخش همگن مياني
47/0 64/0 65/0 58/0 9 بخش همگن

ايانتخاب تابع توزيع منطقه
و والـيس،()ZDist(گني منطقه مطالعه از نظر هيدرولوژيك با استفاده از آماره نكـوئي بـرازش پس از بررسي هم هاسـكينگ

و توزيع لجستيك تعمـيم يافتـه1، توابع توزيع پارتوي تعميم يافته)1993 و مياني در بخـش جنـوبي بـه2در بخش شمالي
، بيانگر مقادير اين آماره براي توابع توزيع مختلـف2جدول نتايج. اي شناخته شدندترتيب عنوان بهترين توابع توزيع منطقه

شـود توزيـع پـارتوي تعمـيم يافتـه در تمـامي نـواحي همگـن مشـخص مـي2با توجه به نتايج مندرج در جدول. باشدمي

 
1� Generalized Pareto(GPAR) 
2 -Generalized logistic (GLOG) 
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و نيز در كل منطقه مطالعه برازش قابل قبولي به داده در ايـن توابع توزيع منتخب. هاي دبي سيل داشته استهيدرولوژيك
و توزيع لحستيك تعميم يافته(مطالعه  در مطالعات محققين ديگر نيز بـه عنـوان توابـع توزيـع) توزيع پارتوي تعميم يافته

و چاوشـي اي سيل مشخص گرديدههاي منطقهمناسب در برازش به داده نشـان دادنـد)2003(اند به عنوان مثال اسـالميان
و پار اي هـاي منطقـه توي تعميم يافته به عنوان مناسبترين توابع توزيع در برازش به دادهتوابع توزيع لجستيك تعميم يافته

و همكاران ملكي.اندهاي آبخيز مركزي ايران بودههايي از حوزهسيل در بخش نيز توزيع لجستيك تعميم بافتـه) 2013(نژاد
بخاي در برازش به دادهرا به عنوان مناسبترين توزيع منطقه لذا توابـع.شي از حوزه درياچه نمك معرفي كردندهاي سيل در

ميهاي منطقهتوزيع منتخب در اين مطالعه به عنوان توابع توزيع مناسب در برازش به داده . باشنداي سيل

.ايآزمون نكوئي برازش جهت انتخاب بهترين تابع توزيع منطقه-2جدول

تابع توزيع منطقه اي منطقه
GPD P111 GNO EV1 GLOG 

23/1-* 97/2- 03/0-* 70/1 51/2 كل منطقه مطالعه
31/0* 74/1 13/3 92/3 34/5 بخش همگن
27/0* 16/1* 82/0* 98/1 41/2 بخش همگن مياني
58/1-* 15/3- 91/1- 12/1-* 11/1-* بخش همگن

 نشان دهنده توزيع قابل قبول*

 اي سيالبهاي رشد منطقهمنحني
م منحني در برآورد. باشدسال، به مقدار ميانگين سيالب در منطقه ميTاي نسبت بزرگي سيالب با دوره بازگشت نطقهرشد
دين پژوه(هاي منطقه مطالعه يكسان است اي فرض بر اين است كه اين نسبت براي تمامي ايستگاههاي رشد منطقهمنحني

و نيز بخشهاي رشد منطقهمنحني) 2004،و همكاران و جنـوبي اي سيل كل منطقه مورد مطالعه ها همگن شـمالي،مياني
-ها پايينبينيها، دقت پيشهها، بدليل افزايش ضريب تغييرات دادبا افزايش شيب منحني. نشان داده شده است6در شكل 

و همكاران(تر خواهد بود اي سيل در بخش جنوبي منطقه بيشترين شـيب را نشـان منحني رشد منطقه). 2004،دين پژوه
مي. دهدمي و شمالي تواند ناشـي از افـزايش نسـبي در افزايش شيب منحني در بخش همگن جنوبي نسبت به بخش مياني

و به ويژه ضريب تغييرات خطي در اين منطقه باشـد اي نسبت گشتامتوسط منطقه كـه ايـن خـود)1جـدول(ورهاي خطي
و همكـاران،(باشـد ناشي از كاهش متوسط بارش از شمال به جنوب استان مـي  كـه باعـث افـزايش) 2010فـالح قـالهري

و در نتيجه افزايش ضريب تغييرات سيل در اين منطقه گرديده است ر بخش جنوبي حـوزه كـهد. تغييرپذيري ميزان بارش
ميمنحني رشد منطقه از مقـدار) ويـا كمتـر(هـايي بسـيار بيشـتر دهد، شاهد وقوع سيالباي سيل شيب تندتري را نشان

و دقت پيش شكل. هاي بازگشت باال، پايين خواهد بودها در تحليل فراواني به خصوص در دورهبينيميانگين آن خواهيم بود
با7 ،)معـرف بخـش همگـن شـمالي(اي سيل را در سه ايستگاه معرف طـاغون استفاده از توابع منطقه تحليل فراواني سيل

مي) معرف بخش همگن جنوبي(و دهبار) معرف بخش همگن مياني(حطيطه . دهدنشان
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 هاي مختلف منطقهاي سيل در بخشههاي رشد منطقمنحني-6شكل

از-7شكل ايستگاه معرف(ميانيو) ايستگاه معرف طاغون(در بخش شمالي GPARاي توابع توزيع منطقه برآورد مقادير سيل با استفاده
)ايستگاه معرف دهبار(بخش جنوبيدر GLOGو) حطيطه

 نتيجه گيري
و حاضر به بررسي تحليل فراواني منطقهمطالعه اي سيالب در استان خراسان رضوي با تلفيق تئوري گشتاورهاي خطي

خ ميوشهروش تحليل و آماره. پردازداي فازي ، مشخص)H(همگني در ابتدا با استفاده از نمودار نسبت گشتاورهاي خطي
اي. باشدگرديد كل منطقه مورد مطالعه از نظر هيدرولوژيك كامال ناهمگن مي و حسينبا حذف  ستگاههاي ناجور كالته منار

بآباد از مجموعه ايستگاه ميهاي منطقه، همچنين ناهمگني در ادامه جهت دستيابي به مناطق همگن. ماندسيار باال
و آماري زيرحوزههيدرولوژيك با استفاده از مولفه اي فازي منطقه به مناطق ها با استفاده از الگوريتم خوشههاي فيزيكي

شدكوچكتر تقسيم و با افزايش كامال ناهمگن ميHنتايج نشان داد مناطق ايجاد شده بر اساس آماره همگني. بندي باشند
دليل اين امر عدم وجود رابطه منطقي بين مشخصات.شودها حاصل نميها تغييري در ميزان همگني خوشهتعداد خوشه

و هيدرولوژيك در منطقه مي ها اين نتيجه تاييدي بر غيراصولي بودن استفاده از مشخصات فيزيكي حوزه.باشدفيزيوگرافيك
ميدر نظر گرفتن جهت تعيين مناطق همگن بدون با.باشدمشخصات هيدرولوژيك آنها جهت دستيابي به مناطق همگن،
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و تحليل قرار گرفت هاي فازي ساختار دادهاستفاده از شاخص و الگوي پراكنش گشتاورهاي خطي در منطقه مورد تجزيه اي
ا. ها تعيين گرديدها با توجه مقادير شاخصو تعداد بهينه خوشه سه FCMلگوريتم فازي با استفاده از منطقه مورد مطالعه به

و جنوبي تقسيم هاي ايجاد شده از همگني قابل قبول نشان داد خوشهHشاخص همگني. بندي گرديدبخش شمالي، مياني
و يافته در بخشمبا استفاده از آزمون نكوئي برازش مشخص گرديد تابع توزيع پارتوي تعمي. برخوردارند و مياني هاي شمالي

متابع توزيع لجستيك تعميم يافته در بخش جنوبي بهترين برازش را به داده از.انداي داشتهنطقههاي دبي سيل با استفاده
نتايج نشان شيب. هاي مختلف منطقه گرديداي در بخشهاي رشد منطقهاي اقدام به تهيه منحنيتوابع توزيع منطقه

ميمنحني ميها از شمال به جنوب منطقه افزايش باشد كه ابد كه نشان دهنده ضريب تغييرات باالي سيل در اين منطقه
ها در تحليل فراواني سيل كاسته شود كه اين مسئله بايد در مطالعات مربوط به بينيشود از قابليت اعتماد پيشباعث مي

و  شواقدامات پيشگيرانه و تبديل مديريت بحران به مديريت ريسك در نظر گرفته نتايج اين مطالعه نشان.دكنترل سيل
ميدهد تلفيق روشهاي خوشهمي و گشتاورهاي خطي تواند رويكرد مناسبي در جهت تعيين مناطق همگن بندي فازي

كههيدرولوژيك  و هيدرولوژيك باشد به به خصوص در مناطق وسيع جغرافيايي با تنوع توپوگرافي، اقليمي افزايش منجر
. شودميواني ها در تحليل فرابينيدقت پيش
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Regional flood frequency analysis by integrating L-moments and fuzzy clustering techniques 
 (Case study: Khorasan Razavi)  

Regional flood frequency analysis is carried out by integrating L-moments and fuzzy cluster analysis in north 
east Iran. L-moments based homogeneity test revealed that entire region is absolutely heterogeneous. 
Removing discordant sites, homogeneity was not achieved for the study region, therefore Fuzzy C-Means 
algorithm is applied to gain acceptable homogeneous regions. Cluster analysis based on site characteristics 
and at-site statistics resulted in heterogeneous regions. It is because of not existing a significant relationship 
between site characteristics and probability weighted moments. Screening L-moments pattern by fuzzy cluster 
validation indexes, XB, S, SC, PC, DI and ADI, and homogeneity measure H, the optimum number of regions 
ascertained to be c=3. By applying fuzzy C-Means algorithm, the whole study region is divided into three 
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north, middle and south sub-regions. Based on the goodness-of-fit test, ZDist, GPAR distribution is determined 
as the best fitted regional distribution for the north and middle and GLOG distribution is determined for the 
south homogeneous sub-regions. Regional growth curves (RGC) are then constructed by the applied regional 
distributions. Because of increasing coefficient of variation (CV) of the peak flows, the regional growth 
curves tend to increase from north to the south.   
 
Keywords: Hydrologic homogeneity, Fuzzy cluster validation index, L-moments, Regional distribution. 
 


