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تعیین حوزههای آبخیز همگن جهت برآورد فرسایش و رسوب
با استفاده از روشهای مختلف تحلیل خوشهای
(مطالعه موردی :دامنه شمالی البرز)
 نسیم آرمان؛ استادیار ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان ،ایران.
*

 علی سالجقه ؛ استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 سادات فیضنیا؛ استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 حسن احمدی؛ استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 جمال قدوسی؛ استادیار ،گروه آبخیزداري دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
 علی کیانی راد؛ استادیار ،مؤسسه پژوهشهاي اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي ،ایران.

چکیده
شناسایی زیر حوزههای آبخیز همگن اولین گام ضروری تعمیم نتایج مطالعات محیطی می باشد .بدین منظور در این پژوهش ابتدا باا
استفاده از روش تجزیهوتحلیل عاملی (روش تحلیال مللفاههاای اصالی از باین  12متغیار مال ر بار تولیاد رساو در  12ایساتگاه
هیدرومتری البرز شمالی ،متغیرهای طولمستطیلمعادل ،میزانحساسیتسنگ به فرسایش ،باارش متوسا سااننه ،هتات و تارا م
زهکشی ه درمجموع  08/21درصد واریانس دادههاا را توهیاه مای نناد ،انتخاا شادند ) .(KMO =8/625ساسس باا اساتفاده از
روشهای مختلف تحلیل خوشهای (سلسلهمراتبی ،دومرحلهای و میانگین  ، Kسه منطقه همگن به دست آمد .آنالیز تشخیص ،صحت
تحلیل خوشهای در مناطق همگن را تائید نمود .از سوی دیگر بر اساس این پنج عامل ،یك تابع متمایز ننده تعریف شاد اه مقاادیر
همبستگی انونیك ،ایاسکور و آماره ویلکسنمبدا نیز تایید ننده مجزا بودن این سه گروه منطقه همگن میباشند.

واژگان کلیدی:

*

تحلیل عاملی ،تحلیل خوشهای ،همگنبندی ،آنالیز تشخیص ،فرسایش و رسو .

نویسنده مسئول :شماره تماس+808214031353 :

Email: salajegh@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
امروزه روند افزایشی فرسایش خاا و تولیاد رساو
یکی از نگرانیهای زیستمحیطی اصالی شاور محساو
میشود .بنابراین بهمنظور اهارای برناماههاای حفاظات و
متار فرسایش خا و اهش تولید رسوبات ضارورت دارد
ه حجم ل بار رسوبی و شدت فرسایش در آنها ارزیابی
و برآورد گردد ه نزمه آن نیز شناسایی عوامال مال ر بار
فرسایش و تولید رسو است .اما عدم وهود و یاا مباود
بسیار زیاد آمار و اطالعات در ایان زمیناه امکاان بررسای
مناساار را باارای محاساابه مقااادیر فرسااایش و رسااو
غیرممکن ساخته است .ازهمله اقدامات متم در رابطاه باا
تعمیم اطالعات در دساترس حوضاههاای دارای آماار باه
حوضههای بادون آماار ،گاروهبنادی بار اسااس همگنای
حوضهها میباشد .با توهه به اینکه عمالً لحاظ ردن لیه
عوامل دخیل در همگنی حوضهها امکانپاییر نمایباشاد،
بدین خااطر محققاین مختلاف برخای از عوامال متام را
بهعنوان مبنای همگنی حوضهها لحاظ نمودهاند.
در یااااك تحقیااااق طاااای تحقیقاااای باااار روی در
حوزه هاای آبخیاز شامال شاور باا انتخاا پارامترهاای
مساااحت ،طااولآبراهااهاصاالی ،شاایر متوساا وزناای،
ارتفاااع متوساا  ،تاارا مزهکشاای و بارناادگی متوساا
سالیانه مربوط به  42حاوزهآبخیاز ناحیاه خازر شارقی و
 14حااوزه آبخیااز خاازر غرباای ،بااا روش خوشااهبناادی
سلسالهمراتبای همگانبناادی انجاام گردیاد نمودنااد .در
نتایاات دو ناحیااه فااو بااه چتااار گااروه همگاان
تقسیمبندی شدند[.]28
در پژوهشی دیگر همچنین در تحقیقی [ ]0با استفاده
از چتار عامل مساحت ،بارش متوسا ساالیانه ،متوسا
وزنی نفوذپییری خیلی م و شایر متوسا حوضاه اه
 45/88درصااد از تغییاارات دادههااای اصاالی را توضاای
میدهند ،با تجزیاهوتحلیال خوشاهای باه روش واردز ،دو
منطقه همگن را بدست آوردند ). (KMO =8/518
بر اساس یك پاژوهش در تحقیاق [ ]6باا روش تحلیال

مللفههای اصلی در  21حوزهآبخیز در سط شور ،اقادام باه
تعیین مل رترین عاملها شد .سسس بر پایه این عاملهاا ساه
منطقاه همگان باا اساتفاده از تحلیال خوشاهای هداسااازی
گردید شد .نتایج نشانگر تأ یر برتر سه عامل شاخص خشاکی
دومارتن ،شاخص پوششگیاهی و درصد گساتره ساازندهای
حساس به فرسایش در میزان تولید رسو بوده است.
برای تعیین مناطق همگن بر اسااس عوامال مسااحت
حوضه ،ترا م آبراهه ،شاخص بارندگی ،طول آبراهه اصلی،
شایر و عامال مباود رطوبات خاا در  250حوضاه
مطالعاتی واقع در اسکاتلند تحقیقی صاورت گرفتاه اسات
ه از روش تحلیل خوشهای وارد استفاده نمودند و از بین
پنج گروه همگن ،چتار گروه قابلقبول و یك گروه قادر به
توضی تغییرات دبی نبوده است [.]2
در تحقیقاای [ ]4روش تحلیاال خوشااهای را باارای
تقساایمبناادی مناااطق همگاان بااه ااار گرفتنااد .نتااایج
نشاان داده اه در گاروههاای همگان دارای ایساتگاه
هیادرومتری و یاا فاقااد ایسااتگاه مایتااوان بااا دقاات
بیشتری هریان را به دست آورد.
بهطور لی همگنبندی زیر حوضهها میتواناد تعمایم
نتایج مطالعات و بررسیها در زمینة استفاده از مدلهاای
منطقهای بارآورد فرساایش و رساو  ،اولویاتبنادی زیار
حوضههاا ،اولویاتبنادی متغیرهاای تأ یرگایار در تولیاد
فرسایش و رسو با آزمون تجزیهوتحلیل عاملی و ااربرد
راهکارهای اهرائی باهمنظاور ااهش و یاا نتارل آن در
مناطق همگن را فراهم نماید.
ازآنجا ه اساتقرار دساتگاه بااران سااز هتات بارآورد
فرسایش و رسو در  12حاوزه آبخیاز باه علات وساعت
منطقه ،صرف هزینه و زمانبر بودن آن مقدور نیست ،لایا
هدف از آزمون همگنبندی ،تعیین خوشاههاای همگان و
انتخا ایستگاه های معرف در هر خوشه میباشد .در ایان
تحقیق ،روش های مختلف خوشه بندی بررسای و بتتارین
روش به منظور تعیاین ایساتگاه هاای معارف اساتانهاای
گیالن و مازنادران هتات بارآورد فرساایش و رساو باا
دستگاه باران ساز انتخا شد.
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 .2روششناسی تحقیق
در ایان تحقیااق آماار ایسااتگاههاای رسااو ساانجی و
آ سنجی  12زیرحوزهآبخیز استانهای گیالن و مازندران
(هدول  2اه دارای حاداقل  48ساال آماار مایباشاند

استفاده میگردد (شکل . 2
ویژگیهای  12حاوزه آبخیاز البارز شامالی تاا محال
ایستگاهها در هدول  1لیست شده است.
مراحل انجام پژوهش به شرح زیر می باشد.

شکل  .1نقشه منطقه مطالعاتی (البرز شمالی)
جدول  .1نام و مشخصات ايستگاههاي استانهاي گيالن و مازندران
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 .1.2روش تجزیهوتحلیل عاملی
عمدهترین هدف اساتفاده از تحلیال عااملی ،ااهش
حجم دادههاا و تعیاین متامتارین متغیرهاای مال ر در
شکلگیری پدیده هاست .قبل از تجزیه وتحلیل خوشاهای،
بهمنظور اهش متغیرهاای موهاود ( 12متغیار مال ر در
فرایند فرسایش و تولید رساو از روش تجزیاه وتحلیال
عاملی استفاده شد و تأ یرگایارترین متغیرهاا باه ترتیار
اولویت انتخا و در فرایند تجزیه خوشاهای مورداساتفاده
قرار گرفتند.
در این روش ،نخست برای پرهیاز از تاأ یر واحادهای
اندازهگیری ،متغیرهای مورد استفاده اساتاندارد گردیدناد.
برای اطمینان از مناسر بودن داده ها برای تحلیل عااملی
از ضریر  KMOاستفاده شد ه مقادار آن هماواره باین
صاافر و یااك در نوسااان اساات (درصااورتی ااه مقاادار
 KMO<8/6باشد ،دادهها بارای تحلیال عااملی مناسار
2
نخواهناد باود  .ساسس باا توهاه باه مقادار ارزش ویاژه
به دست آمده بار اسااس روش مللفاه هاای اصالی ،1تماام
عاملهایی ه دارای ارزش ویژه بازر تار از یاك بودناد،
بهعنوان عاملهای معنیدار انتخا شدند .در گام بعادی،
برای نشان دادن اهمیت نسبی هر عامل از نسبت واریانس
منظاور شاده بارای هار عامال چارخش شاده (چارخش
واریماا س 4اساتفاده شاد .نتایتااً هار هاا اه متغیار،
بیشترین مقدار مطلق بار عاملی را داشت و از نظر آمااری
نیز معنیدار بود ،بهعنوان متغیر تأ یرگیار انتخا گردید.

 .2.2روش تجزیهوتحلیل خوشهای
در خوشهبندی مشاهدات هر گروه بیشترین شباهت و
مشاهدات گروههاای مختلاف متارین شاباهت را بااهم
دارند .در این روش آن خصوصیاتی اه باا عوامال دیگار
وابسااتگی دارنااد ،نبایااد تو ماااً بااهعنااوان خصوصاایات
متمایز ننده مورداستفاده قرار گیرند .ورود دادههای خاام،
به خاطر اختالف در مقیاس و تغییرپییری دامناه داده هاا،
گروه های نادرستی را به وهود می آورند ،بناابراین قبال از

محاسبه فواصال افاراد ،داده هاا استانداردشاده و هام وزن
گردیدند .فواصل بین افراد باا اساتفاده از شااخص مرباع
فاصله اقلیدسی تعیین و درنتایت با اساتفاده از ساه روش
412
زیر ،آزمون خوشهبندی انجام شد.
 -1آنالیز خوشهای دومرحلهای 3ه قابلیت خوشهبندی
بر اساس متغیرهای گسسته و پیوسته ،انتخا خود ار
تعداد خوشهها و قابلیت تحلیل فایل دادههای بسیار بزر
را دارد.
 -2آنالیز خوشهای میانگین 6Kه محدود به متغیرهای
قابل اندازهگیری بوده ،مناسر برای ار با دادههای بزر
میباشد و امکان ذخیرهسازی فاصلهها از مر ز خوشه را
دارد.
 -3آنالیز خوشهای سلساله مراتبای 5اه باه خوشاههاای
نتااایی باار اساااس میاازان عمومیاات آنهااا ساااختاری
سلسله مراتبی ،به صورت درختی (دندوگرام 2نسابت داده
میشود .در اینجا از روش وارد 0برای خوشهبندی اساتفاده
شد.

 .3نتایج
 .1.3خروجیهای تحلیل عاملی
با توهه به هدول  4مقدار  KMO>8/6بوده ،درنتیجه
داده ها برای تحلیل عااملی مناسار خواهناد باود .نتاایج
آزمون رویت بارتلت نیز معنیدار است ،به این مفتوم ه
فرض مخالف تأیید می شود ،یعنی بین متغیرها همبستگی
معنی دار وهود دارد .معنیدار بودن مربع ای نیز ،بیاانگر
حداقل شرای نزم برای اهرای تحلیل عاملی است.

1

Eigen value
PCA
3
Varimax
4
Two Step Cluster Analysis
5
K-means Cluster Analysis
6
Hierarchical Cluster Analysis
7
Dendogram
8
Ward
2
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جدول  .3آماره  KMOو نتايج آزمون کرويت بارتلت
8/625
042/388
125
8/888

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

بااااااا توهااااااه بااااااه هاااااادول ( 3سااااااتون
 Rotation Sums of Squared Loadingsمشاااهده
میشود پنج عامل قابلیت تبیین واریانسها را دارناد .ایان

عوامل به ترتیر  0/6320 ،24/322 ،25/060 ،43/221و
 2/862و در مجماوع  08/213درصاد از واریاانس را در
بردارند.

جدول  .4درصد واريانس و مقادير ويژه عاملهاي مختلف

با توهه به هدول (( 6ماتریس عاملی دوران یافته باه
روش واریما س در شناسایی زیر حوزههای آبخیز همگن
با استفاده از روش تجزیاهوتحلیال عااملی (روش تحلیال
مللفههای اصلی از بین  12متغیر مل ر بر تولیاد رساو

در  12ایستگاه هیدرومتری دامنههای البرز شامالی ،پانج
متغیر طول مساتطیلمعاادل ،میازانحساسایتسانگ باه
فرسایش ،بارش متوس ساننه ،هتات و تارا م زهکشای
ه در مجموع  08/21درصاد واریاانس دادههاا را توهیاه
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می نند ،انتخا شدند .عامل شیر متوسا حوضاه نیاز
در ستون دوم پاس از متغیار میازانحساسایتسانگ باه
فرسااایش در اولویاات بعاادی قاارار ماایگیاارد .شااکل (1
تغییرات مقاادیر ویاژه را در ارتبااط باا عامالهاا نشاان
میدهد .این نمودار برای تعیین تعداد بتینه مللفههاا باه

ار میرود .با توهه به این نمودار مشاهده میشود اه از
عامل پنجم به بعد تغییرات مقدار ویژه م میشاود ،پاس
میتوان پنج عامل می ور در هدول ( 6را بهعنوان عوامل
متم ه بیشترین نقش را در تبیین واریانس دادهها دارند،
استخراج رد.

جدول  .5ماتريس عاملی دوران يافته

شکل  .2نمودار اسکريگراف براي تعيين تعداد عاملها
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 .2.3آنالیز تشخیص
پس از مشخص شدن گروههاای همگان بایاد باه دو
مسئله اساسی توهه داشات .یکای اینکاه آیاا گاروههاای
ایجادشده امالً مجازا از یکادیگر هساتند دیگار اینکاه
وضعیت حوضهای ه در تجزیهوتحلیل شر ت نکرده و یا
حوضه فاقد آمار را چگونه میتوان مشخص نماود اه باه
دام گروه تعلق دارد
با انجام آنالیز تشخیص یك تابع یا مجموعهای از توابع
ساخته میشود برای  Kگروه K-1 ،تابع تشخیص ساخته
میشود .اولین تابع بتترین تر یر خطی برای پیشبینی
عضویت در گروهها بهدست میدهد .برای تعیین بتتارین
تابع از شاخص نمبدای ویلکس استفاده میشاود .مقادار
این شاخص بین صفر و یك متغیر است .هار چاه مقادار
برای یك تابع وچاكتار باشاد ،آن تاابع تفکیاك نناد
خوبی است .ازآنجا ه توزیع این شاخص باه اای اساکور
شبیه است ،ازاینرو از طریق این آماره نیز تعبیر میشاود.

با توهه به هاداول  8،28و  22آناالیز تشاخیص ،صاحت
تحلیل خوشهای در مناطق همگن را تائید می ند.

 .3.3نتایج تحلیل خوشهای به روش سلسلهمراتبی
شکل  ،4دندروگرام حاصل از تحلیل خوشهای سلساله
مراتبی را نشان میدهد .تعداد مطلو خوشاههاا درروی
نمودار دندروگرام هایی است ه فاصله زیاد بین ادغام دو
خوشه مشاهده میشود .از معادله  2بارای تعیاین تعاداد
خوشه استفاده میشاود اه در آن  ،Nتعاداد ال افاراد
است .با توهه به این معادلاه √ برابار  4/5مایشاود .در
روش خوشه بندی سلسله مراتبای  12ایساتگاه در فاصاله
اقلیدسی  14در  4گروه همگن قرار گرفتهاند.
(2

شکل  .3دندروگرام حاصل از تحليل خوشهاي سلسلهمراتبی

N
2

تعیین تعداد خوشه
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میدهد ،ایستگاهها در  4منطقه همگن های گرفتهاند اه
در هدول ( 2نام ایستگاه های مربوط به هر خوشه همگن
ارائه شده است.

 .4.3نتایج تحلیل خوشهای به روش دومرحلهای
هاادول ( 5تعااداد و درصااد حضااور ایسااتگاههااا را در
خوشه های تعیین شده نشان میدهد .شکل ( ، 3نمایی از
اندازه خوشه ها با روش خوشه بندی دومرحلاهای را نشاان

جدول  .6توزيع ايستگاهها در خوشهها
Cluster Distribution
% of Total

% of Combined

N

29.6%
37.0%
29.6%
96.3%
3.7%

30.8%
38.5%
30.8%
100.0%

8
10
8
26
1

1
2
3
Combined
Excluded Cases

27

Total

100.0%

Cluster

شکل  .4اندازه خوشهها

جدول  .7تعيين گروههاي همگن به روش خوشهبندي دومرحلهاي
ايستگاه

گروه همگن

ايستگاه

گروه همگن

گروه همگن

ايستگاه

گروه همگن

ايستگاه

آستانه (سفیدرود

1

رودبارسرا

1

درازنت

1

شتربیجار

4

بلده

2

بلیران

2

قرانطانر

4

پلذغال

2

4

1

پونل

رهسنگ

4

بابل ( شتارگاه

2

توتکی

1

خرهگیل(اسالم

1

ماشینخانه

1

اسکومحله

2

ماشااهللآباد

4

لچال

معیندره (آبشار

2

هراتبر (چشمه یله

1

ن ان

قربانمحله

4

تنگهنویج (آغوز تی

2

توتکابن

1

مادول

2

بتارستان

4

هراتبر (سموش

1

باشمحله

4
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نشان میدهد.

 .5.3نتایج تحلیل خوشهای به روش میانگین K
هدول ( 0عضویت خوشه هاا در روش میاانگین  Kرا

جدول  .8عضويت خوشهها در روش ميانگين K
ايستگاه

گروه همگن

ايستگاه

گروه همگن

ايستگاه

گروه همگن

ايستگاه

گروه همگن

بلده

2

بلیران

1

درازنت

4

آستانه(سفیدرود

4

قرانطانر

1

پلذغال

2

شتربیجار

4

رودبارسرا

1

رهسنگ

1

بابل( شتارگاه

2

توتکی

4

پونل

4

اسکومحله

2

ماشااهللآباد

4

لچال

4

خرهگیل(اسالم

4

معیندره(اآبشار

2

هراتبر (چشمه یله

4

ن ان

ماشینخانه

1

تنگهنویج (آغوز تی

1

توتکابن

2

مادول

1

قربانمحله

4

بتارستان

4

هراتبر (سموش

4

باشمحله

4

جدول  .9نتايج آناليز تشخيص به روش تحليل خوشهاي سلسلهمراتبی
مقادير ويژه
)روش سلسله مراتبی(

عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد تجمعی

همبستگی کانونيکال

2

6/603

23

23

8/812

1

2/855

15

288

8/023

ويلکس المبدا

آزمون عوامل

ويلکس المبدا

کاي اسکور

درجه آزادي

سطح معناداري

 2بواسطه 1

8/62

51/385

28

8/888

1

8/442

11/018

3

8/888

اعضاي گروه پيشبينی شده
تعداد خوشههاي روش سلسله مراتبی

طبقهبندي نتايج

مجموع

2

1

4

2

24

2

8

23

1

8

0

8

0

4

8

8

3

3

گروهبندي نشده

2

8

8

2

2

81/8

2/2

8.

288

1

8

288

8.

288

4

8

8

288

288

گروهبندي نشده

288

8

8

288

تعداد
 %96/2درست طبقهبندي
شده است
96.2% of original grouped
cases Correctly classified.

واقعی

%
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جدول  .11نتايج آناليز تشخيص به روش تحليل خوشهاي دومرحلهاي
مقادير ويژه
(روش دومرحلهاي)

عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد تجمعی

همبستگی کانونيکال

2

2/886

83/1

83/1

8/025

1

8/214

6/0

288

8/442

ويلکس المبد

آزمون عوامل

ويلکس المبدا

کاي اسکور

درجه آزادي

سطح معناداري

 2بواسطه 1

8/182

16/321

28

8/886

1

8/088

1/348

3

8/565

اعضاي گروه پيشبينیشده

تعداد خوشههاي روش دومرحلهاي

طبقه بندي نتايج
تعداد
 %25/8درست طبقه بندي
شده است
76.9% of original grouped cases
Correctly classified.

واقعی

%

مجموع

2

1

4

2

0

8

8

0

1

2

2

1

28

4

8

4

6

0

گروهبندي نشده

8

8

2

2

2

288

8

8

288

1

28

28

18

288

4

8

42/6

51/6

288

گروهبندي نشده

8

288

288

288

جدول  .11نتايج آناليز تشخيص به روش تحليل خوشهاي ميانگين K
مقادير ويژه
(روش ميانگين ( k

عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد تجمعی

همبستگی کانونيکال

2

8/888

83/4

83/4

8/838

1

8/661

6/2

288

8/685

ويلکس المبدا

آزمون عوامل

ويلکس المبدا

کاي اسکور

درجه آزادي

سطح معناداري

 2بواسطه 1

8/853

62/288

28

8/888

1

8/533

8/148

3

8/865

تعداد خوشه هاي روش ميانگين k

طبقه بندي نتايج
 %85/1درست طبقهبنديشده است
96.2% of original grouped
cases Correctly classified.

تعداد

واقعی

%

اعضاي گروه پيشبينیشده

مجموع

2

1

4

2

5

8

8

5

1

8

2

8

2

4

8

2

21

24

گروهبندي نشده

8

2

8

2

2

288

8

8

288

1

8

288

8

288

4

8

2/2

81/4

288

گروهبندي نشده

8

288

8

288
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 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل عاملی هتات تشاخیص
پارامترها و متغیرهای مساتقل از میاان  12متغیار ماورد
بررسی در  12ایستگاه هیدرومتری دامنه شمالی البرز باه
مك نرمافزار  SPSSحا ی از این اسات اه پانج عامال
طول مستطیل معادل ،میزانحساسیتسنگ باه فرساایش،
بارش متوس ساننه ،هتت و ترا م زهکشای در مجماوع
 08/21درصد واریانس دادهها را توهیه می نند .سسس با
اسااتفاده از روشهااای مختلااف تحلیاال خوشااهای
(سلسلهمراتبی ،دومرحلهای و میاانگین  ، Kساه منطقاه
همگن به دسات آماد .آناالیز تشاخیص ،صاحت تحلیال
خوشاهای در منااطق همگان را تائیاد نماود .یاك تاابع
متمایز ننده تعریف شد ه مقادیر همبساتگی انونیاك،
ایاسکور و آماره ویلکس نمبدا نیاز نشااندهناده مجازا
بودن این سه گروه همگن میباشند ه این نتایج با نتایج
تحقیقات [ ]22 ،28 ،8 ،0 ،2 ،5 ،6 ،3 ،4 ،1 ،2همخوانی
دارد.
با توهه به اینکه الگاوریتم هاای زیاادی بارای تجزیاه
خوشهای وهود دارند ،ولی هایچ ادام از آنهاا باهعناوان
بتترین روش پییرفته نشدهاند .الگوریتمهای مختلف نتایج
یکسانی را برای مجموعه معینی از دادهها به بار نمایآورد.
معمونً نظر پژوهشگر نقش متمی در ارزیابی نتایج حاصل
از هر روش خاص بازی می ند [ .]21در این مورد گفاتن
خو ترین در زمینة الگاوریتمهاای خوشاهبنادی صاحی
نیست ،از مشکالت خوشه بندی به روش میاانگین  kایان
است ه محدود به متغیرهاای قابال انادازهگیاری اسات.
تعداد خوشاههاا از ابتادا مشاخص اسات ،اماا معماونً در
اربردهای زیادی تعاداد خوشاههاا مشاخص نمایباشاد.
هوا نتایی به انتخا خوشههای اولیه بساتگی دارد .در
ایاان روش روالاای مشااخص باارای محاساابة اولی اة مرا ااز

خوشهها وهود ندارد و اگر در تکاراری از الگاوریتم تعاداد
دادههای متعلق به خوشهای صفر شد ،راهی برای تغییار و
بتبود ادامة روش وهود نادارد .باا توهاه باه اینکاه روش
تحلیل خوشهای دومرحلهای همزمان با متغیرهای پیوسته
و گسسته بهخوبی ار می ند و میتواناد فایال دادههاای
بسیار بزر را تحلیل نماید ،همچنین تعداد خوشهها هام
به صورت خود ار و هم مطابق باا نظار پژوهشاگر تعیاین
مااایگاااردد ،اماااا اماااروزه از روش تجزیاااه خوشاااهای
سلساالهمراتباای بااه دلیاال وهااود روشهااای مختلااف
خوشهبندی (نزدیاك تارین همساایه ،دورتارین همساایه،
خوشهبندی متمر از ،خوشاهبنادی میاناه و روش واردز ،
انتخااا خود ااار و عاادم دخالاات پژوهشااگر در تعااداد
خوشهها و نمایش خروهی بهصورت شاخه درختی بیشاتر
استفاده می شود و باه عناوان پر ااربردترین روش تجزیاه
خوشهای به ار میرود.
با توهه به هدف ایان تحقیاق در بارآورد فرساایش و
رسو  ،با در نظار گارفتن وساعت اساتانهاای گایالن و
مازندران ،صرفهزینه و زمانبر بودن استقرار باران ساز در
ل منطقه ،تعیین ایستگاه های معرف منطقه و بالطبع آن
ضرورت انجام تجزیهوتحلیال عااملی بارای اولویاتبنادی
ورودیهای آنالیز خوشهای باهمنظاور تعیاین حاوزههاای
آبخیز همگن نزم و ضروری به نظر میرسد .باا توهاه باه
نتایج بارآورد میازان رساو و فرساایش در حوضاههاای
معرف منطقه ه از هر خوشه انتخا میگردند ،میتاوان
نتایج را به حوضههای بدون آمار یا حوضههای دارای آماار
ناقص تعمیم داد ،چرا ه حوضه های همگن انتخابی در هر
خوشااه ،معاارف اال حوضااههااای موهااود در آن خوشااه
میباشند و درنتایت میتوان سیاستها ،برنامهریازیهاا و
تصمیم گیری های نزم را در زمینة اهش میزان فرسایش
و تولید رسو در سط منطقه مورد مطالعه اتخااذ ارد.
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