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ABSTRACT
Lake Urmia, as one of the most important lakes in the country, has an inappropriate environmental condition
due to excessive consumption of water and climate change. The study of climate change and rainfall distribution
in this area can improve water management in this basin. In this study, the information of 65 weather stations
in the period of 1997-2016 were used for precipitation zoning of Urmia lake basin. For this purpose, the data
of each month were standardized and arranged in a matrix with dimensions of (n*m) in which n is the number
of stations (65) and m is the number of months (12). Principal Component Analysis (PCA) was performed on
data matrix and the main components were determined according to their Eigen values greater than one. Then
the principal component score (PCS) values were calculated for the selected components. These values were
used as inputs in the Ward cluster analysis method. Then, the Procrustes method was used to determine the
index stations. The results showed that the first two main components incorporated more than 87% of the all
data variances. Based on the selected components, six distinct precipitation regions were identified throughout
the basin. Moreover, it was found that four stations located in different points of the Urmia lake basin namely
Mehmandar, Sarab, Babaroud and Santeh can be considered as indicator stations. These stations incorporated
more than 84% of the all data variances of basin stations. The Mann-Kendall trend test showed that the rainfall
in the autumn season has a significant increase trend, while annual precipitation has only a significant increase
trend in one of the clusters.
Keywords: Cluster Analysis, Mann-Kendall, Multivariate Methods, Principal Component Analysis, Urmia
Lake
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تحليل روند و پهنهبندی زمانی-مکانی بارش حوضه درياچه اروميه و انتخاب ايستگاههای شاخص با روشهای
آماری چند متغيره
3

بهروز سبحانی ،*1محمد عيسیزاده 2و يعقوب دينپژوه

 .1دانشیار ،گروه آب و هواشناسی ،دانشکده انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .2دانشجوي دکتري مهندسی منابع آب ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1397/8/13 :تاریخ بازنگري -1397/9/16 :تاریخ تصویب)1398/1/3 :

چکيده
دریاچه ارومیه به عنوان یکی از مهمترین دریاچههاي کشور به علت مصرف بیش از حد آب و تغییر اقلیم داراي وضعیت
نامناسب زیستمحیطی شده است .بررسی تغییرات اقلیمی و نحوه توزیع بارش در این منطقه میتواند در جهت مدیریت
بهتر این حوضه آبریز به کار رود .در این مطالعه ،براي پهنهبندي نواحی بارش حوضه دریاچه ارومیه از اطالعات  65ایستگاه
هواشناسی در دوره آماري  1376-1395استفاده شد .براي این منظور ،دادههاي هر ماه استاندارد شده است و در ماتریس
با ابعاد ) (n*mکه در آن  nتعداد ایستگاهها ( )65و  mتعداد ماهها ( )12است ،نوشته شدند .تجزیه مؤلفههاي اصلی )(PCA
روي ماتریس داده ها انجام شد و با توجه به معیار دارا بودن مقدار ویژه باالي یک ،مؤلفههاي اصلی انتخاب شدند .آنگاه
مقادیر امتیازات مؤلفههاي اصلی ) (PCSبراي مؤلفههاي منتخب محاسبه شد .این مقادیر بهعنوان ورودي روش تجزیه
خوشهاي با روش وارد استفاده شدند .سپس جهت تعیین ایستگاههاي شاخص از روش پروکراستس استفاده شد .نتایج نشان
داد که دو مؤلفه اصلی اول 87 ،درصد واریانس کل دادهها را توجیه میکنند .براساس مؤلفههاي منتخب ،در کل حوضه،
شش ناحیه بارشی متمایز تشخیص داده شد .همچنین معلوم شد که چهار ایستگاه واقع در نقاط مختلف حوضه آبریز
دریاچه ارومیه شامل مهماندار ،سراب ،بابارود و سنته میتوانند بهعنوان ایستگاههاي شاخص در نظر گرفته شوند .این
ایستگاهها بیش از  84%واریانس کل دادههاي ایستگاههاي حوضه را در بر داشتند .آزمون روند من-کندال نشان داد که
بارش در فصل پاییز داراي روند افزایشی معنیدار میباشد ،درحالیکه بارش ساالنه فقط در یکی از خوشهها داراي روند
افزایشی معنیدار میباشد.
واژههای کليدی :تجزیه به مؤلفههاي اصلی ،تجزیه خوشهاي ،دریاچه ارومیه ،روشهاي چند متغیره ،من-کندال

مقدمه

*

دریاچه ارومیه با وسعت بیش از  5000کیلومترمربع یکی از مهم-
ترین دریاچههاي کشور میباشد .اثرات مثبت و منفی کاهش و
افزایش تراز آب این دریاچه ،بر اقلیم ،اکولوژي ،هیدرولوژي و
محیط زیست مناطق پیرامون آن بسیار جدي و شدید میباشد.
در چند دهه گذشته به علت افزایش سطح زیرکشت ،احداث بی-
رویه سدها ،تغییر اقلیم و غیره سطح آب این دریاچه به شدت
کاهش یافته است .یکی از گامهاي مؤثر جهت احیا و مدیریت
بهتر دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آن ،بررسی و تحلیل بارش و
ایستگاههاي بارانسنجی این حوضه آبریز بسته میباشد .دو مسئله
مهم و اساسی در بررسی بارش و همچنین مدیریت اقتصادي و
فنی ایستگاههاي همدید حوضه آبریز دریاچه ارومیه مطرح می-
باشد .مسئله اول تعیین مناطقی است که از لحاظ بارش همگن
* نویسنده مسئولSobhani@uma.ac.ir :

هستند که این امر میتواند در تصمیمگیريها و
سیاستگذاريهاي کالن حوضه نقش مهمی ایفا کند .مسئله دوم
که یکی از مسائل مهم و ضروري در مدیریت و برنامهریزي شبکه
ایستگاههاي بارانسنجی است ،تعیین ایستگاههاي شاخص می-
باشد .این ایستگاهها دربرگیرنده بخش زیادي از اطالعات ایستگاه-
هاي منطقه مورد بررسی میباشند .ایستگاههاي شاخص میتوانند
محل استقرار تجهیزات دیدهبانی پیشرفتهاي باشند که به دلیل
باال بودن هزینه آنها ،تهیه و نصب این تجهیزات در همه ایستگاه-
هاي حوضه مقدور نمیباشد .در صورتی که موقعیت جغرافیایی
ایستگاههاي شاخص بهدرستی انتخاب نگردد ،مواردي مانند وجود
اتالف وقت و انرژي ،از دست رفتن اطالعات مورد نیاز ،هدر رفت
سرمایه گذاريهاي کالن مورد انتظار خواهد بود.
در این مطالعه از روش پیشنهادي ) Krzanowski (1987به
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نام روش تجزیه پروکراستس (PA) 1استفاده شده است .این روش
از بین متغیرهاي ورودي ،آن مجموعهاي را انتخاب میکند که
بیشترین اطالعات کل مجموعه دادهها را دارا باشد ..تاکنون
تحقیقات کمی در زمینه کاربرد این روش در هیدرولوژي صورت
گرفته است .در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میگردد.
) Dinpashoh et al. (2004جهت پهنهبندي اقلیم بارش
کشور ایران از  57متغیر مرتبط با بارش به دست آمده از 77
ایستگاه هواشناسی استفاده کردهاند .سپس با استفاده از روش PA
تعداد  12متغیر مهم را از بین همه متغیرها انتخاب کردند .آنگاه
با اعمال روشهاي  PCAو تجزیه خوشهاي وارد ،هفت گروه مشابه
اقلیم بارش را در ایران تشخیص دادند .نتایج آزمون همگنی نشان
داد که شش ناحیه کامالً همگن و یک ناحیه غیر همگن میباشد.
) Nam et al. (2015آنالیز فراوانی منطقهاي حداکثر بارش ساالنه
را با استفاده از دادههاي  67ایستگاه هواشناسی در کشور کره-
جنوبی انجام دادند .ایشان با استفاده از روش پروکراستس از کل
 42متغیر در نظر گرفته شده ،تعداد  33متغیر را بهعنوان
متغیرهاي مهم انتخاب کردند .سپس از این متغیرهاي منتخب و
روشهاي خوشهبندي وارد و فازي C-means -براي تقسیم
ایستگاهها استفاده کردند که این روشها پنج ناحیه همگن را براي
بارش کرهجنوبی مشخص نمود.
در دهههاي اخیر تکنیکهاي تحلیل چند متغیره در زمینه
تشخیص مناطق همگن بارش بیشتر مورد استفاده قرار گرفته

انجام شد .سپس براساس روش خوشهبندي وارد و به ازاي
مؤلفههاي اصلی اول و دوم چرخش یافته ،خوشهبندي صورت
گرفت .در نهایت ،صربستان به سه ناحیه همگن بارشی تفکیک
گردید Khalili et al. (2014) .به تحلیل روند بارش طی دو دهه
( )2010-1990در  140ایستگاه سینوپتیک با استفاده از دو
روش من-کندال و اسپیرمن پرداختند .بررسیها نشان داد که بین
نتایج دو روش تفاوت معنیداري وجود ندارد .نتایج روند با روش
من-کندال نشان داد که در ایستگاه کبوترآباد و اردستان در استان
اصفهان هیچ روند مشخصی وجود نداشته است ،ولی در ایستگاه-
هاي ایزه ،بم و زابل روند کاهشی در دو سطح  1و  5درصد وجود
داشته است Othman et al. (2015) .جهت شناسایی الگوي بارش
روزانه ،از دادههاي بارش  89ایستگاه در کشور مالزي و روش
تجزیه مؤلفههاي اصلی ) (PCAاستفاده کردند .شش مؤلفه اول با
 53/43درصد واریانس کل ،توسط روش تجزیه مؤلفههاي اصلی
انتخاب گردیدند .نتایج نشان داد که مؤلفههاي اول و دوم ،مناطق
شمال شرقی و جنوب غربی را که تحت تأثیر بادهاي موسمی
هستند را شامل میگردند.
) Fallahi et al. (2012به ازاي دادههاي  60ایستگاه
هواشناسی ،پهنهبندي بارشهاي روزانه شمال غرب ایران را با
استفاده از روشهاي  ،K-meansوارد و  PCAانجام دادهاند .روش-
هاي ذکر شده منطقه مورد مطالعه را به ترتیب به دو ،دو و نه
منطقه همگن تقسیم کردهاند .نتایج نشان داد که روش  PCAبه
دلیل اینکه فضاي دادهها را روي محورهاي اصلی تصویر میکند،
در نتیجه خوشههاي حاصل از آن واقعیتر از خوشههاي حاصل از
سایر روشها میباشد .اما از نظر گسترش اطالعات خوشهبندي بر
مبناي همگنی ،روشهاي خوشهبندي سلسله مراتبی بر سایر
روشها ارجحیت دارند Fathian and Morid (2012) .روند بارش
حوضه دریاچه ارومیه را با استفاده از روش من-کندال مورد
بررسی قرار دادهاند .نتایج این تحقیق نشان داد که بارشهاي
ساالنه و ماهانه رفتارهاي متفاوتی داشتهاند ،به طوري که در 8
درصد از ایستگاهها روند افزایشی و  14درصد از ایستگاهها روند
کاهشی مالحظه گردیده است.
) Mirabassi and Dinpashoh (2013روند بارش ایستگاه-
هاي شمال غرب ایران را در نیمقرن گذشته با استفاده از سه
ویرایش مختلف روش من -کندال مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج
نشان داد که بارش ساالنه ایستگاههاي شمال غرب کشور در اکثر
موارد داراي روند کاهشی میباشند .در مقیاس ماهانه نیز تعداد
ماههاي با روند منفی بیشتر از تعداد ماههاي با روند مثبت می-
باشند .الزم به ذکر است طبق این تحقیق ایستگاههاي حوضه

1- Procrustes
2- Linkage

3- Factor Analysis
4- Varimax

است Jackson (1972) .از تحلیل لینکیج Barring (1988) ،2از
تجزیه فاکتور )FA( 3و )Kulkarni et al. (1992از تابعهاي تجربی
)Wallis et ،Zhang and Hall (2004

متعامد استفاده کردهاند.
)Satyanarayana ،Venkatesh and Jose (2007) ،al. (2007
) and Srinivas (2008از تکنیکهاي تحلیل خوشهاي استفاده
کردهاند Nam et al. (2008) .با استفاده از تحلیل خوشهايPA ،
و  FAمناطق همگن بارش در جنوب کره را تعیین کردهاند.
) Satyanarayana and Srinivas (2011روش خوشهبندي فازي
را جهت شناسایی مناطق همگن بارش در هند مورد استفاده قرار
دادهاند Garcia-Marin et al. (2011) .و Chen and Hong
) (2012با استفاده ا روش  PCAمناطق همگن را تشخیص داده-
اند .مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است که در
ادامه به بخشی از مهمترین آنها اشاره میگردد.
) Gocic and Trajkovic (2014الگوهاي مکانی-زمانی
بارش صربستان را با استفاده از دادههاي بارش ماهانه  29ایستگاه
همدید مورد ارزیابی قرار دادند .در این تحقیق ،تجزیه مؤلفههاي
اصلی ) (PCAبا چرخش واریماکس 4بر روي هفت متغیر بارش
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دریاچه ارومیه (تبریز و ارومیه) در اکثر موارد داراي روند کاهشی
بارش میباشند.
)Nadi and Khalili (2013با استفاده از دادههاي درازمدت
 81ایستگاه همدید 98 ،متغیر ترکیبی را محاسبه کردهاند .سپس
با روش حذف پسرو  39متغیر جهت تحلیل انتخاب گردید که این
مجموعه نیز با روش تحلیل عاملی به شش متغیر کاهش یافت.
در نهایت ،گروهبندي امتیازات عاملی با الگوریتم خوشهبندي
سلسله مراتبی وارد انجام شد و شش ناحیه اقلیم بارش در گستره
کشور ایران نتیجه گردید Ahmadi et al. (2015) .روند بارشهاي
ماهانه ،فصلی و ساالنه ایستگاههاي شمال کشور را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج روند ساالنه نشان داد که  44درصد ایستگاهها
داراي روند کاهشی معنیدار 34 ،درصد ایستگاهها داراي روند
کاهشی غیر معنیدار و  22درصد ایستگاهها داراي روند افزایشی
غیر معنیدار هستند .در مقیاس ماهانه نیز تعداد ماههاي با روند
کاهشی 1/3 ،برابر تعداد ماههاي با روند افزایشی هستند.
) Fazel et al. (2015با استفاده از دادههاي بارش روزانه 50
ایستگاه بارانسنجی ،کالسبندي بارش روزانه حوضه دریاچه
ارومیه را انجام دادند .در این تحقیق روشهاي تجزیه مؤلفههاي
اصلی و چرخش واریماکس براي کاهش تعداد وروديها و روش
خوشهبندي وارد براي پهنهبندي بارش بکار گرفته شده است.
نتایج نشان داد که سه مؤلفه اصلی اول  89درصد واریانس کل
دادهها را شامل میشوند .در نهایت ایستگاههاي بارانسنجی
حوضه دریاچه ارومیه در سه کالس مجزا قرار گرفتندNazeri .
) Tahroudi et al. (2017روند بارش حوضه دریاچه ارومیه در
دوره آماري  1363-1392را با استفاده از دادههاي  42ایستگاه
بارانسنجی و روش من-کندال بررسی کردهاند .روند کاهشی
بیشتر مربوط به ایستگاههاي غربی و جنوب غربی بوده و روند
افزایشی نیز بیشتر مربوط به مناطق جنوبی و شمال شرقی دریاچه
میباشد .همچنین روند افزایشی در ماههاي اردیبهشت ،خرداد،
تیر ،مرداد ،شهریور و بهمن بیشتر دیده میشود.
) Ghaderpour et al. (2017روند مکانی بارش 37
ایستگاه بارانسنجی در دوره آماري  1359-1388را با استفاده از
آزمون من-کندال مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این تحقیق
نشان داد که عموماً ایستگاهها در مقیاس فصلی و ساالنه داراي
روند معنیدار نمیباشند .همچنین ایشان نشان دادند که در بیشتر
ایستگاهها بارش فصلهاي تابستان و زمستان داراي روند مثبت
بوده و بارش فصلهاي بهار و پاییز در بیشتر ایستگاهها داراي روند
منفی بوده است Nazeri Tahroudi et al. (2016) .تحلیل روند
تغییرات ایستگاهی و منطقهاي بارش نیمقرن اخیر کشور ایران را
با استفاده از دادههاي  31ایستگاه سینوپتیک انجام دادند .جهت

بررسی روند در مقیاس منطقهاي ،از روش خوشهبندي فازي
استفاده گردیده که طی آن ایستگاههاي کشور به پنج خوشه اصلی
تقسیم شده است .آماره کندال منطقهاي ،بیشترین روند کاهشی
بارش را در مناطق شمال غرب کشور تشخیص داده است.
تحقیقات دیگري نیز در بعضی استانهاي ایران با روش
خوشهبندي وارد صورت گرفته است که از آن میان میتوان به
مطالعات )Khorshiddoust and ،Masoudian et al. (2011
)Jahanbakhsh Asl et ،Arvin et al. (2012) ،Shirzad (2014
) al. (2015و ) Pansera et al. (2013اشاره نمود.
همانطور که ذکر شد ،تحقیقات گذشته صرف ًا به بحث روند
بارش ایستگاههاي بارانسنجی پرداختهاند و یا خوشهبندي
ایستگاهها را مورد بررسی قرار دادهاند .با توجه به تصادفی و
منطقهاي بودن بارش ،بررسی روند بارش هر ایستگاه به طور
جداگانه باعث ایجاد عدم یکپارچگی مکانی در افزایش یا کاهش
بارش در هر یک از مناطق واقع در حوضه میشود .درحالیکه
بررسی روند بارش هر خوشه (میانگین بارش خوشه) باعث ایجاد
یک دید جامع و کلی درباره وضعیت بارش حوضه میشود که در
این تحقیق صورت پذیرفته است .درواقع در این روش روند بارش
ایستگاههایی که در یک خوشه قرار گرفتهاند مشابه میباشد ،در
صورتی که در حالت بررسی روند بارش ایستگاهها به طور جداگانه
ایستگاههاي هر خوشه میتوانند داراي روند مثبت یا منفی باشند.
الزم به ذکر است که تاکنون مقالهاي در کشور بر روي تعیین
ایستگاههاي شاخص انجام نگردیده است .لذا در این تحقیق براي
اولین بار در کشور با استفاده از روش پروکراستس ایستگاههاي
شاخص تعیین شدهاند .بنابراین در تحقیق حاضر با استفاده از
بارشهاي ماهانه ایستگاههاي همدید و به ازاي ترکیب روشهاي
تجزیه به مؤلفههاي اصلی ) (PCAو تجزیه پروکراستس ) (PAبا
روش خوشهبندي سلسله مراتبی وارد ،سه هدف اصلی زیر دنبال
شده است .هدف اول ،تعیین مؤلفههاي اصلی میانگین بارش
ماهانه و سپس خوشهبندي ایستگاهها با روش وارد میباشد .این
مرحله ایستگاههاي با اقلیم بارش مشابه در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه را مشخص کرده و در خوشههاي متمایز قرار میدهد .هدف
دوم ،تعیین ایستگاههاي شاخص (ایستگاههاي حاوي حداکثر
اطالعات اقلیم بارش) با استفاده از روش  PAاست .هدف سوم،
تعیین روند بارش متوسط هر یک از خوشههاي هم اقلیم بارش
در حوضه دریاچه ارومیه است.

مواد و روشها
منطقه و دادههای مورد استفاده

دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران بیستمین دریاچه جهان از
لحاظ وسعت محسوب میشود .وسعت حوضه آبریز این دریاچه
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 52355کیلومترمربع است که از این مقدار حدود 5822
کیلومترمربع وسعت خود دریاچه میباشد که مستقیماً با ارتفاع
آب دریاچه رابطه داشته و با افزایش یا کاهش آن تغییر پیدا
میکند .تراز کف دریاچه از سطح آزاد دریاها  1268متر است.
متوسط درجه حرارت سالیانه آن  11درجه سانتیگراد و میانگین
ساالنه بارندگی در این منطقه بین  180تا  500میلیمتر متغیر
است .رودخانههاي عمده حوضه عبارتند از نازلوچاي ،باراندوزچاي،
آجیچاي ،زرینهرود ،سیمینهرود ،مهاباد چاي و زوالچاي و

مجموعه دیگري از رودخانههاي بخش غربی دریاچه ارومیه
(.)Mahsafar et al., 2011
در شکل ( )1موقعیت حوضه و ایستگاه بارانسنجی واقع در
آن نشان داده شده است .در این تحقیق به منظور تعیین خوشه-
هاي همگن و روند بارش در حوضه دریاچه ارومیه از دادههاي 65
ایستگاه سینوپتیک ،کلیماتولوژي و بارانسنجی (اخذ شده از
سازمان هواشناسی و وزارت نیرو) با دوره آماري  19/5ساله
(فروردین  1376تا شهریور  )1395استفاده شده است.

شکل  .1موقعيت منطقه مورد مطالعه و ايستگاههای بارانسنجی مورد استفاده

روش تجزيه به مؤلفههای اصلی )(PCA

روش  PCAشاید قدیمیترین روش چند متغیره باشد که اولین
بار در سال  1901توسط پیرسون و بعداً در سال  1933توسط
هتلینگ معرفی شد ( .)Jolliffe, 1986ایده اصلی  PCAکاهش
ابعاد دادههایی است که همبستگی نسبی باالیی (از نظر قدر
مطلق) با همدیگر دارند .کاهش ابعاد دادهها به کمک تبدیل این
دادهها به متغیرهاي جدید (PCها یا مؤلفههاي مستقل از هم)
آنچنان صورت میگیرد که اوالً چند مؤلفه اول دربرگیرنده بخش

زیادي از تغییرات کل دادهها باشند و ثانیاً تغییرات مؤلفه اول
بیشتر از دوم ،مؤلفه دوم بیشتر از سوم و  ...باشد .محاسبه مقادیر
مؤلفههاي اصلی ) (PCSیا به عبارت دیگر امتیاز مؤلفههاي اصلی
براي هر متغیر مستلزم پیدا کردن مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه
ماتریس پخشیدگی میباشد (.)Johnson and Hanson, 1995
روش تجزيه پروکراستس )(PA

اگر بخواهیم سیماي کلی یک سري از دادههاي چند متغیره را با
یکی از روشهاي کاهش ابعاد دادهها ،مانند  PCAنشان دهیم
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الزم است تعداد مؤلفههاي غالب ) (kمشخص شده و سري مقادیر
 PCSمنتخب در مورد این مؤلفهها محاسبه شوند .مقادیر مؤلفهها
ترکیب خطی از همه متغیرها (به تعداد  )pمیباشند .اگر  pزیاد
باشد ،تعداد ضرایب نیز زیاد خواهد بود .بنابراین ،نامگذاري و
تفسیر مؤلفهها با مشکل روبهرو میگردد .یکی از راههاي حل این
مشکل ،انتخاب تعداد معقولی متغیر (به تعداد  )qاز بین همه
متغیرها ) (pمیباشد ،به طوري که اطالعات همه متغیرهاي
کاندیدا (بهطور تقریبی) در بطن متغیرهاي انتخاب شده موجود
باشد.
در این مطالعه ،از روش پیشنهادي )Krzanowski (1987
استفاده شد .براي این کار الزم است تعداد عناصر زیر مجموعه
منتخب نسبت به مجموعه مرجع خیلی کم باشد ) (q<<pو ثانی ًا
تعداد این عناصر برابر یا بیشتر از تعداد مؤلفههاي اصلی منتخب
باشد ) .(q≥kدر این روش ،انتخاب متغیرها براساس روش بهینه-
سازي با کمینهکردن تابع هدف که با " "M2نمایش داده میشود،
انجام میگیرد .شکل ( )2مراحل کلی تجزیه پروکراستس را نشان
میدهد.
)(n q

انتخاب

)X(n p

)Y(n k

)Z(n k

(رابطه )1
}' M 2  Trace {Y Y ' ZZ ' 2ZQ 'Y
که در آن Q ،از رابطه زیر به دست میآید:
(رابطه )2
' Q VU
که در آن ،ماتریس  Uو  Vاز عملیات تجزیه مقدار منفرد3
ماتریس  Z 'Yبه ابعاد  k  kحاصل میشود که شکل ریاضی
آن چنین است:
(رابطه )3
که در آن روابط

' Z 'Y  U V
VV ' V 'V  I k UU '  I k

)   diag ( 1 ,  2 ,...,  k

،

و

برقرار میباشند Ik .ماتریس

همانی به ابعاد  k*kاست.
براي هر یک از زیر مجموعههاي مربوط به مجموعه مرجع
متغیرها که حداقل  qعضو داشتند ،کمیت  M2تعیین شد .بهترین
زیر مجموعه مرجع متغیرها چنان انتخاب گردید که کمترین
مقدار کمیت  M2متعلق به آن زیر مجموعه بود ( Krzanowski,
 .)1987کلیه محاسبات مربوط به روشهاي  PAو  PCAبراساس
کدنویسی در محیط برنامهنویسی متلب انجام گرفته است.
روش خوشهبندی سلسله مراتبی وارد

PCA

PCA

نتایج تجزیه پروکراستس محاسبه اختالف بین مجموعه مربعات
دو آرایش تقریبی و واقعی میباشد که از رابطه ( )1به دست می-
آید.

پروکراستس
شکل  .2چرخه انتخاب متغيرها با روش پروکراستس

)(Dinpashoh, 2003
𝑋

در این شکل X ،ماتریس کل دادههاي استاندارد شده و
ماتریس دادههاي استاندارد شده پس از حذف متغیرها (به صورت
مرحلهاي) میباشند .ماتریس  Yکه بر اساس همه متغیرهاي
کاندیدا محاسبه میشود را اصطالحاً آرایش واقعی 1و ماتریس Z
که مبتنی بر متغیرهاي منتخب میباشد را به عنوان آرایش
تقریبی 2دادهها مینامند .تجزیه پروکراستس اختالف مجموع
مربعات نقاط متناظر این دو آرایش را ارزیابی میکند .هرچه
متغیرهاي منتخب دقیقتر انتخاب شوند ،این دو آرایش مشابه هم
بوده و تفاوت بین آرایش تقریبی و واقعی کمتر خواهد بود .حاصل
1- True Configuration
2- Approximate Configuration

تجزیه خوشهاي با روش حداقل واریانس وارد ،یکی از انواع روش-
هاي تجزیه خوشهاي سلسله مراتبی است که در هر مرحله از
الحاق خوشهها به یکدیگر ،امکان جابجایی فرد (ایستگاه) از یک
خوشه به خوشه دیگر وجود ندارد .هدف مشترک همه روشهاي
تجزیه خوشهاي این است که شباهت افراد (ایستگاهها) در داخل
خوشه بیشینه ،ولی در بین گروهها کمینه شود .در هر گام از
اعمال روش وارد براي خوشهبندي ،هدف کمینهکردن میانگین
مربعات انحراف افراد (ایستگاهها) از میانگین گروه در درون یک
خوشه معین بهعنوان شاخص تشابه میباشد .در درون یک خوشه،
( Wشاخص تشابه) بهعنوان تابع هدف میباشد که از رابطه ()4
محاسبه میگردد (:)Kalkstein et al., 1987
Nk

(رابطه )4

J

K

W   (X ijk  X . jk )2
k 1 j 1 i 1

در فرمول  Xijk ،4مقدار متغیر jام در فرد iام از خوشه kام،
 Nkتعداد افراد (ایستگاهها) در خوشه kام J ،تعداد کل متغیرهاي
مورد بررسی و  Kتعداد کل خوشهها میباشد X.jk .میانگین
ایستگاهها (به تعداد  )NKبراي متغیر jام از خوشه kام است.
)3- Singular Value Decomposition (SVD

سبحانی و همکاران :تحليل روند و پهنه بندی زمانی – مکانی 1587 ...

ضرایب خودهمبستگی مرتبه  kیا  0/25*n( rkو )k=1 ،2 ،...
محاسبه میشود و معنیداري آن در سطح  10درصد بررسی می-
گردد .در صورتی که هیچیک از ضرایب ضریب همبستگی معنی-
دار نشوند ،روند من-کندال مرسوم ) (MK1و در صورت معنی-
داري ضرایب همبستگی اثر آنها از سري زمانی دادهها با محاسبه
واریانس اصالح شده حذف میشودHamed and Rao (1998) .
روش  MK3را بسیار دقیقتر از روش  MK1ارزیابی کردهاند.

با فرض ملحق شدن خوشه  1به خوشه  2در روش وارد،
تغییر در مقدار  (W ) Wفقط وابسته به رابطه بین دو خوشه
ملحق شده میباشد و به رابطه بین دیگر خوشهها بستگی ندارد.
با استفاده از رابطه ( )4براي دو خوشه (با  N1و  N2مشاهده) مقدار

 Wاز رابطه ( )5محاسبه میگردد.
(رابطه )5
J

J

j 1

j 1

W W ' W  N 1  (X . j .  X . j 1 ) 2  N 2  (X . j .  X . j 2 ) 2

نتايج و بحث

در رابطه ( W=W ،)5قبل از الحاق و  W Wبعد از الحاق
'

میباشد .روش وارد ،خوشههاي با کمترین مقدار  Wرا به
یکدیگر ملحق میکند ،که شامل مربعات فاصله بین مرکز جدید

به طوري که قبالً اشاره شد تعیین مؤلفههاي اصلی با استفاده از
روش  PCAصورت پذیرفته است .براساس دادههاي میانگین بارش
هر ماه در کل دوره آماري و کلیه ایستگاههاي هواشناسی ،ماتریس
ورودي براي روش  PCAایجاد گردید .ابعاد این ماتریس )(n*m
بود که در آن  m=12ستون (به تعداد ماههاي سال) و  n=65ردیف
(به تعداد ایستگاههاي هواشناسی منتخب) میباشند .پس از انجام
 PCAنمودار صخرهاي رسم شد .در این مطالعه ،تعدادي از
مؤلفههاي اصلی اول که مقدار ویژه آنها بیش از واحد بود بهعنوان
مؤلفههاي اصلی در نظر گرفته شدند .شکل ( )3واریانس مربوط
به هر یک از دوازده مؤلفه اصلی ،به همراه درصد واریانس تجمعی
آنها را نشان میدهد .با توجه به این شکل دو مؤلفه اصلی اول
( )k=2با مقدار ویژه بزرگتر از یک ،بیش از  87درصد کل واریانس
دادهها را تأمین میکنند .بنابراین ،از مقادیر  PCSاین دو مؤلفه
اصلی در روش خوشهبندي وارد استفاده شد.

X

X

X

تعيين مؤلفههای اصلی متوسط بارش ماهانه

(  ) . j .و دو مرکز اولیه (  . j 1و  ) . j 2میباشد که با تعداد
مشاهدات ( N1و  )N2وزندار شده است .در این تحقیق از نرمافزار
 SPSS22براي خوشهبندي وارد استفاده شده است.
آزمون من-کندال نوع سه )(MK3

محاسبه روند با روش  MK1در صورتی صحیح است که سري
زمانی دادهها داراي همبستگی معنیداري نباشند .لذا در صورت
وجود همبستگی معنیدار بایستی از روشهاي دیگر همچون
 MK3استفاده نمود .در صورت حذف نکردن اثر همبستگی ،میزان
آماره  Zبیشتر یا کمتر از واقعیت به دست میآید (Kumar et
) .al., 2009; Hamed and Rao, 1998این روش اولین بار
توسط ) Hamed and Rao (1998ارائه گردیده و سپس توسط
) Kumar et al. (2009تشریح شده است .در این آزمون تأثیر
8

100

7

درصد تجمعی واریانس

80

مقدار ویژه

70

5

مقدار ویژه

60

4

50

3

40

2

30

درصد تجمعی واریانس

6

90

20
1

10
0

0
12

11

10

9

7

8

6

5

4

3

2

1

شماره مقدار ویژه
شکل  .3نمودار صخرهای حاصل از ( PCAبخش اول مطالعه)

پس از تعیین مؤلفههاي اصلی ،خوشهبندي ایستگاههاي
همدید با استفاده از روش وارد انجام شد .با در نظر گرفتن فاصله

بین خوشهاي برابر با  ،3ایستگاهها به شش خوشه متمایز تقسیم
شدند (شکل  .)7خوشه اول شامل  11ایستگاه است که مناطق
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کوهپایهاي شمال شرق و بخشی از شمال غرب حوضه آبریز
دریاچه ارومیه را شامل میشوند .خوشه دوم شامل  7ایستگاه
هریس ،لیقوان ،میرکوه حاجی ،قوشچی ،دریان ،چهریقعلیا و
نظرآباد میباشد که در مناطق مرتفع شمال شرقی و غربی دریاچه
واقع هستند .خوشه سوم با  19ایستگاه بزرگترین مجموعه
ایستگاههاي هم اقلیم را تشکیل داده است .ایستگاههاي واقع در
این خوشه مربوط به مناطق شرقی و غربی نزدیک به دریاچه و
همچنین بخشهایی از مناطق جنوبی با ارتفاع نسبی متوسط

میباشند .نزدیکترین ایستگاههاي جنوبی ،غربی و شرقی دریاچه
خوشه چهارم را ایجاد کردهاند .دو ایستگاه ژارآباد و گاگشآباد که
در نقاط مرتفع غرب و جنوب غربی حوضه واقع هستند به تنهایی
خوشه پنجم را تشکیل دادهاند .خوشه ششم نیز بیشتر مربوط به
ایستگاههاي جنوبی و جنوب غربی دریاچه میباشد .ایستگاههایی که
در یک خوشه قرار گرفتهاند ،اقلیم مشابهی در میانگین بارش ماهانه
دارند .جهت مقایسه خوشهها ،میانگین بارش ساالنه هر یک از خوشه-
ها و همچنین انحراف معیار آنها محاسبه گردید (شکل .)4
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شکل  .4مقادير ميانگين و انحراف معيار بارشهای ساالنه خوشههای شش گانه

حداقل اختالف میانگین بارشهاي ساالنه بین خوشههاي
سوم و چهارم و برابر با  5میلیمتر میباشد و همچنین بیشترین
اختالف مربوط به خوشههاي اول و پنجم میباشد که برابر 321
میلیمتر است .خوشهها از لحاظ انحراف معیار نیز تفاوت نسبتاً
قابل توجهی با یکدیگر داشتهاند .مقادیر انحراف معیار بارشهاي
ساالنه خوشهها بین  44و  120میباشد که به ترتیب مربوط به
خوشههاي دوم و پنجم میباشد .همانطور که مشخص است ،دو
علت اصلی تفکیک خوشهها از یکدیگر ،اختالف میانگین بارش و
انحراف معیار بارش هر یک از خوشهها هستند.
بهطوري که قبالً اشاره شد بخش دوم این مطالعه مربوط به
تعیین ایستگاههاي شاخص است .جهت دستیابی به این ایستگاهها
از روش  PAاستفاده شده است .ابعاد ماتریس ورودي )΄(n΄*m
است که در آن ستونها شامل ایستگاههاي هواشناسی ()m΄=65
و ردیفها شامل سري زمانی بارش ماهانه ( )n΄=234میباشد.
پس از اعمال روش  PCAبر روي این ماتریس ،مقدار واریانس و
درصد واریانس تجمعی به دست آمد که در شکل ( )5نشان داده
شده است .با توجه به این شکل ،مؤلفههاي یک تا چهار بهعنوان
مؤلفههاي اصلی انتخاب گردیدند .سپس روش  PAبه ازاي p=4

و  q=4جهت تعیین ایستگاههاي شاخص استفاده شده است .با
اعمال  PAبر روي ماتریس ورودي ،مقادیر مربوط به  MinM2به
ازاي حذف ستون دادهها در هر مرحله از محاسبات تعیین گردید
(شکل .)6
پس از حذف هر یک از ایستگاههاي غیر مهم در هر یک از
 61مرحله آزمون پروکراستس ،چهار ایستگاه همدید مهماندار،
سراب ،بابارود و سنته بهعنوان ایستگاههاي شاخص حوضه آبریز
دریاچه ارومیه تعیین شدند .شکل ( )7خوشههاي ایجاد شده با
استفاده از روش -PCAوارد به همراه ایستگاههاي شاخص به
دست آمده از روش  PAرا نشان میدهد.
آزمون من-کندال

میانگین بارش ماهانه ،فصلی و ساالنه هر یک از خوشههاي شش-
گانه در هر یک از سالهاي آماري موجود به دست آمده است.
سپس با استفاده از آزمون من-کندال نوع سه ،روند بارش در هر
یک از ماههاي فروردین تا اسفند ،فصلهاي بهار ،پاییز ،تابستان و
زمستان و همچنین بارش متوسط ساالنه هر خوشه محاسبه شد.
نتایج حاصل از آزمون من-کندال نوع سه بر روي بارش خوشههاي
ششگانه در جدول ( )1نشان داده شده است.
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شکل  .6مقادير  MinM2به ازای حذف متغيرها در هر مرحله

شکل  .7خوشههای يک تا شش به دست آمده از روش -PCAوارد و ايستگاههای شاخص حاصل از روش -PCAپروکراستس در حوضه درياچه اروميه
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جدول  .1نتايج آزمون من-کندال مربوط به بارش متوسط خوشههای هفتگانه حوضه درياچه اروميه

خوشه 1

خوشه 2

خوشه 3

خوشه 4

خوشه 5

خوشه 6

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند

0/2920/2271/330
0/935
0/487
***2/758
0/700
0/560
0/264
*1/6790/210
0/490

0/032
0/422
1/136
0/227
1/3631/340
1/015
1/259
0/431
0/9100/700
1/120

0/227
0/6160/487
0/227**2/1741/292
1/259
1/609
0/560
1/6090/350
1/539

0/2920/000
1/038
0/1300/908*1/879
0/910
0/910
0/421
1/2590/000
0/770

0/324
1/071
*1/655
0/4540/195
1/622
1/329
1/050
1/120
0/8400/140
1/015

0/2270/1620/130
1/168*1/6871/471
0/000
0/980
0/471
1/5391/0500/840

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

0/000
1/329
1/399
0/945-

0/490
0/770
***2/659
0/770

0/3500/350
***2/729
0/175

0/1400/280
**2/169
0/980-

0/980
0/245
*1/924
0/420

0/2100/000
*1/749
*1/679-

ساالنه

0/830

1/531

1/050

0/824

*1/889

0/070

توجه :عالمتهای * ** ،و *** به ترتيب نشاندهنده معنیداری در سطح ده ،پنج و يک درصد میباشند.

با توجه به جدول باال ،روند افزایشی بارش متوسط در خوشه
اول مربوط به ماه شهریور (در سطح یک درصد) است .روند من-
کندال در این خوشه روند کاهشی معنیدار در سطح ده درصد را
در ماه دي نشان داده است .بارش پاییز در خوشه دوم داراي روند
افزایشی در سطح یک درصد میباشد .این خوشه در بارشهاي
متوسط ماهانه روند معنیداري ندارد .خوشه سوم در ماه مرداد
داراي روند کاهشی معنیدار در سطح پنج درصد میباشد .نتایج
نشان داد که خوشه سوم در فصل پاییز داراي روند افزایشی بارش
در سطح معنیداري یک درصد میباشد و در سایر موارد روند
معنیداري در این خوشه مشاهده نگردیده است .خوشه چهارم در
ماه شهریور و فصل پاییز به ترتیب داراي روند افزایشی معنیدار
در سطح ده و پنج درصد میباشد .در خوشه پنجم ،روند افزایشی
بارش مربوط به ماه خرداد و فصل پاییز میباشد .روند افزایشی
معنیدار بارش ساالنه تنها در خوشه پنجم اتفاق افتاده است .روند
افزایشی و معنیدار بارش در خوشه ششم مربوط به فصل پاییز
(در سطح ده درصد) است .این خوشه در ماه مرداد و فصل زمستان
داراي روند منفی معنیدار در سطح ده درصد میباشد .همانطور
که در جدول نشان داده است ،در بین چهار فصل بهار ،تابستان،
پاییز و زمستان ،تنها بارش متوسط فصل پاییز روند معنیدار
صعودي داشته است .بارش ساالنه خوشهها نیز به طور متوسط
روند افزایشی را نشان میدهند که معنیدار نیستند .در واقع نتایج

نشان داده است که در  20سال گذشته روند کاهشی در بارش
ساالنه وجود ندارد ،در صورتی که بارش ساالنه  30سال یا بیشتر
میتواند داراي روند کاهشی باشد .بنابراین مدیریت منابع آبی
حوضه دریاچه ارومیه ،نبایستی روند بارش را به طور پیوسته
کاهشی در نظر گرفت ،بلکه همانطور که در نتایج نشان داده شد،
بارش ساالنه  20سال گذشته در هیچیک از خوشهها روند کاهشی
وجود نداشته است.
) Fathian et al. (2016روند بارش ساالنه حوضه دریاچه
ارومیه را با استفاده از روش من-کندال نوع سه به دست آوردهاند.
در این تحقیق نشان داده شده است که بارش ساالنه اکثر ایستگاه-
هاي حوضه داراي روند معنیدار مثبت یا منفی نمیباشند .در این
تحقیق نیز بارش متوسط ساالنه پنج خوشه یک ،دو ،سه ،چهار و
شش که شامل  63ایستگاه هستند ،روند بارش معنیدار نداشته-
اند .الزم به ذکر است که بررسی روند بارش در خوشهها ،باعث
ایجاد تعادل نسبی و حذف روندهاي مثبت یا منفی برخی
ایستگاههاي داخل خوشه میشود Fazel et al. (2015) .بارش
روزانه حوضه دریاچه ارومیه را به سه خوشه تقسیم کرده است.
البته با ترکیب خوشههاي این تحقیق میتوان تا حدودي خوشه-
هاي اول و دوم تحقیق ) Fazel et al. (2015را به دست آورد .اما
اختالف موجود در دو تحقیق به علت تفاوت در نوع و تعداد ورودي
(متوسط ماهانه و روزانه) و همچنین افزودن روش واریماکس
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میباشد .الزم به ذکر است که نتایج تحقیق )Fazel et al. (2015

به علت قرار دادن مناطق کوهستانی (با بارش زیاد) در کنار مناطق
پست کنار دریاچه (با بارش کم) در هر سه خوشه به دست آمده،
از دقت کمتري نسبت به تحقیق حاضر برخوردار میباشد.
) Nazeri Tahroudi et al. (2017در حالت کلی روند بارش ساالنه
حوضه دریاچه ارومیه را منفی ارزیابی کردهاند .علت اختالف میان
نتایج ) Nazeri Tahroudi et al. (2017با تحقیق حاضر در سال-
هاي آماري مورد استفاده میباشد .شروع دادههاي مورد استفاده
) Nazeri Tahroudi et al. (2017از دهه پر باران شصت شروع و
پس از طی دورههاي خشکی شدید  1379-1377و -1388
 )Isazadeh et al., 2016( 1386تا سال  1392ادامه مییابد ،در
حالی که دادههاي مورد استفاده در تحقیق حاضر از اواسط دهه
هفتاد (شروع خشکی هواشناسی) شروع و تا سال  1395ادامه
مییابد Ghaderpour et al.(2015) .نشان دادند که در حالت کلی
روند بارشهاي ساالنه و فصلی ایستگاههاي حوضه دریاچه ارومیه
معنیدار نمیباشد .این موضوع با نتایج حاصل از تحقیق حاضر
(به جز فصل پاییز) مطابقت دارد.

نتيجهگيری کلی
در این تحقیق ،از دادههاي بارش ماهانه  65ایستگاه همدید جهت
خوشهبندي استفاده شده است .در گام اول ،با استفاده از روش
تجزیه به مؤلفههاي اصلی ،دو مؤلفه اصلی اول با داشتن  87درصد
کل واریانس دادهها (بهعنوان معیارهاي اصلی خوشهبندي) در نظر
گرفته شدند .سپس با استفاده از روش خوشهبندي سلسله مراتبی
وارد و دو مؤلفه اصلی اول ذکر شده ،ایستگاههاي همدید حوضه

آبریز دریاچه ارومیه خوشهبندي گردیدند .نتایج نشان داد که با
در نظر گرفتن فاصله اقلیدسی برابر با سه ،این حوضه داراي شش
خوشه اصلی میباشد.
نتایج نشان داد که چهار مؤلفه اصلی اول ،بیش از
هشتادوچهار درصد اطالعات کل دادهها را در خود جاي دادهاند.
بنابراین ،با استفاده از روش پروکراستس نیز چهار ایستگاه شاخص
تعیین گردید .ایستگاههاي همدید شاخص شامل مهماندار ،سراب،
بابارود و سنته میباشند .ایستگاههاي شاخص میتوانند محل
نصب تجهیزات گران قیمتی که استفاده از آنها در کلیه ایستگاه-
ها مقدور نیست ،باشند .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان
روش  PAرا به عنوان یکی از روشهاي مناسب جهت شناسایی
متغیرهاي مؤثر در کاهش حجم دادههاي ورودي ،همراه با حداکثر
اطالعات موجود در کل دادهها معرفی نمود .در نهایت روند بارش
متوسط هر یک از خوشه در هر دوازده ماه ،چهار فصل و ساالنه با
استفاده از روش من-کندال نوع سه محاسبه گردید .نتایج نشان
داد که بارش فصل پاییز در این خوشهها داراي روند افزایشی
معنیدار میباشد .البته بارش ساالنه حوضه دریاچه ارومیه در 20
سال گذشته داراي روند مثبت ،ولی غیر معنیدار میباشد.
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