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ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

   جهت تعيين زون هاي همگن خشكساليSPIآناليز خوشه اي با استفاده از شاخص 
 

  3، افشين هنر بخش2، اصغر عابدي 1سميه انگبيني

 دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه شهركرد.  1

 استاديار  گروه جنگل دانشگاه شهركرد . 2

                                      
Cluster Analysis by use standardised Precipitation Index for grouping of drought  

 
somaye Angebini1, asghar abedi2  

 
  

  چكيده
ام و خشكسالي حادثه اي طبيعي و پديده اي آر. خشكسالي يكي از مزمن ترين و از لحاظ اقتصادي زيان بار ترين بالياي طبيعي ميباشد

به . مرموز است كه به اعتقاد بسياري داراي مكانيسم پيچيده بوده و ماهيت آن نسبت به تمامي حوادث طبيعي كمتر شناخته شده است
از آنجا كه تعيين پراكنش مكاني . منظور كاهش اين تاثيرات خشكسالي را بايد به صورت كامال عملي و در چارچوب صحيح مطالعه كرد

در اين مطالعه .  در استان چهار محال و بختياري از اهميت خاص در مطالعه و مديريت خشكسالي برخوردار استويژگي هاي خشكسالي
 ايستگاه استان چهار محال و 15 مشخصه خشكسالي كه بر اساس شدت، مدت و فراواني شاخص استاندارد بارش در 8با استفاده از 

.  گروه مكاني خشكسالي در استان چهار محال و بختياري تشخيص داده شد3بختياري استوار است و تحليل خوشه اي اين مشخصات 
پراكنش مكاني اين گروه ها بيانگر تغييرات شدت و مدت خشكسالي بر اساس طول و عرض جغرافيا و ميزان بارش دريافتي در هر منطقه 

  .ميباشد
  ستاندارد بارشخشكسالي،  گروه بندي مكاني، تحليل خوشه اي ، شاخص ا :كليديواژه هاي 

  

 مقدمه
بخش وسيعي از كشور ما به علت قرار گرفتن در كمربند بياباني دنيا داراي اقليمي خشك و نيمه خشك است و به اين علت بارش كمي 

با مربوط به در سالهاي اخير بنا بر عللي كه غال. كه اين ميزان بارش كم نيز در سالهاي مختلف داراي نوسانات شديدي است. دريافت ميكند
افزايش وقوع خشكسالي و سيالب . تغييرات جهاني اقليم هستند ناهنجاري هاي بارش در نواحي مختلف مملكت ما نيز فزوني يافته است

 درصد از مساحت كشور در منطقه 91قرار گرفتن بيش از . در نواحي مختلف كشور را ميتوان ازاثرات نوسانات بارش محسوب نمود
ن كافي است تا دوره هاي خشكسالي و تكانهاي ناشي از آن را كه بر دوره هاي ترسالي غلبه دارد، به عنوان يكي از خشك و كم آب جها

در چند دهه گذشته استفاده از روش هاي آماري در بررسي پديده هاي . دغدغه هاي اصلي سياست مداران و برنامه ريزان كشور قرار دهد
روش تحليل خوشه اي يكي از روش هاي تحليل چند متغيره است كه .  توسعه پيدا كرده استژيك مانند خشكسالي به خوبي هيدرولو
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. محبوبيت زيادي بين اقليم شناسان و هيدرولوژيست ها دارد و اغلب به منظور گروه بندي اين پديده در بعد زمان و مكان به كار ميرود
با استفاده از روش تحليل ) 1985( گاتشاك. ه مثال هاي مختلفي اشاره كردبراي كاربرد روش خوشه اي در هيدرولوژي ومنابع آب ميتوان ب

در طبقه بندي رابطه ) 1995(رومر و همكاران . ژيك را در كشور سوئد تعيين كرد خوشه اي و مولفه اصلي، نواحي همگن هيدرولو
) 1999(سالي و سيل در هند، استال و دموت در طبقه بندي دوره هاي خشك) 1999(بارندگي روزانه و سيستم هاي گردش عمومي، سينگ 

در طبقه بندي بارش ) 1997(در طبقه بندي بارندگي در منطقه مديترانه  و موران) 2001(در طبقه بندي خشكسالي هيدرولوژيكي، راموس 
ين مطالعه گروه بندي هدف در ا. و دما از روش هاي چند متغيره مانند طبقه بندي خوشه اي و تحليل مولفه هاي اصلي استفاده كردند

در تحليل و گروه بندي . مكاني خشكسالي هواشناسي در سطح استان چهار محال و بختياري با استفاده از تحليل خوشه اي است
با تحليل خوشه اي اين ماتريس ميتوان به گروه بندي مكاني ويژگي . خشكسالي ايجاد يك ماتريس از ويژگي هاي خشكسالي الزامي است

  .لي رسيدهاي خشكسا
  

 مواد و روشها 

 شاخص خشكسالي   
از بين شاخص هاي مختلفي كه در تحليل . به منظور گروه بندي مشخصه هاي خشكسالي ابتدا بايد يك شاخص خشكسالي در نظر گرفت

بارش حقيقي هاي بدين منظور ابتدا داده. شاخص استاندارد بارش از قابليت بهتري برخوردار است. هواشناسي خشكسالي وجود دارد
  : گرديده كه براي اين كار از معادله ذيل استفاده شده استSPIهاي تبديل به داده

i

iik pPSPI
σ
−

=   

  :در معادله فوق
SPI : نمايه بارش استاندارد شده  

ikP : مقادير بارشi امين ايستگاه به ميليمتر   

iP : ميانگين بارشi امين ايستگاه به ميليمتر   
iσ :هاي بارش انحراف معيار دادهiباشند امين ايستگاه مي.  

  . بر اساس دوره زماني يك ماهه محاسبه شده استSPI  دراين مطالعه شاخص   

  مشخصه هاي خشكسالي 
به منظور .  ايجاد يك ماتريس از خصوصيات نقطه اي يك متغير در يك ناحيه ضروري استهمان طور كه عنوان شد به منظور دسته بندي،

 مشخصه از هر سري زماني براي هر 8گروه بندي ويژگي هاي خشكسالي، پس از محاسبه سري يك ماهه شاخص استاندارد بارش، 
.و مدت و فراواني وقوع بودايستگاه به شرح زير انتخاب شد كه برآوردي از خصوصيات مهم خشكسالي نظير شدت   

 
   مشاهده شدهSPI بيشترين مقدار - 1
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  مشاهده شده SPI  كمترين مقدار - 2
   بر حسب ماه SPI طوالني ترين دوره خشكسالي مشاهده شده در سري زماني- 3
  . ها به دست ميĤيد  ميانگين دوره خشكسالي كه با تقسيم مجموع طول دوره هاي خشكسالي بر تعداد دوره- 4
.ها به دست ميĤيد ميانگين دورههاي ترسالي كه از تقسيم مجموع طول دورهاي ترسالي بر تعداد دوره - 5  
نسبت كل دوره هاي خشكسالي به كل دوره زماني مورد استفاده بر حسب درصد- 6  
  نسبت كل طول دوره هاي ترسالي به كل دوره هاي زماني مورد استاده بر حسب درصد - 7
الي شديد و خيلي شديد به كل خشكسالي پديد آمده نسبت دوره هاي خشكس- 8  

  تحليل خوشه اي 
 n.pدر اين حالت يك ماتريس. هدف از تحليل خوشه اي، قرار دادن ايستگاه ها در گروههاي است كه بيشترين تفاوت را با يكديگر دارند

در اين حالت شباهت بين خوشه ها بر اساس فاصله اقليدسي محاسبه و .  ويژگي اندازه گيري شده ايجاد ميشودp مشاهده ازnشامل 
دو روش اساسي در تحليل خوشه اي وجود ردارد كه شامل روش سلسله مراتبي و روش تقسيمي است . ماتريس شباهت تشكيل ميشود

 در اين تحقيق ازدو SASبر اساس توصيه.  اي، تعداد مناسب خوشه هاستمهم ترين مسئله در تحليل خوشه) . 1996(مكي و همكاران
 كاذب كه بر اساس آناليز واريانس خوشه هاي ايجاد شده محاسبه ميشود،بر اساس نظريه اسميت t2 وR2شاخص مقدار ضريب تبيين

 كاذب به طور قابل توجهي T2ه مقداربر اين اساس تعداد خوشه هاي مناسب برابر است با تعداد خوشه اي ك. استفاده گشت ) 2000(
  .نسبت به خوشه هاي قبلي كاهش يا افزايش يابد

  
  نتايج 

 20 ايستگاه هواشناسي و سينوپتيك استان چهار محال و بختياري در دوره آماري              15در اين مطالعه شاخص استاندارد بارش يك ماهه براي          
نتايج تحليـل خوشـه اي بـا        .  وارد انجام شد   " با استفاده از روش سلسله مراتبي      ابتدا تحليل خوشه اي   . محاسبه گرديد  ) 2006-1986(ساله  

 در خوشـه سـوم ار   t2 مقـدار . را توجيـه ميكنـد  ) R2 =82/0( درصد واريانس بـين گروههـا  82 خوشه 4.متغيير استاندارد شده نشان ميدهد
تعداد سـه گـروه   . الت با متغير استاندارد شده انجام شده استبنابراين در اين ح.  كاهش مييابد و سپس تغييرات آن ثابت ميشود     6,7به  14,3

 مشخصه انتخاب شده عرض جغرافيايي فقط بـا مشخـصه پـنجم  در               8از بين   . براي تفكيك مكاني مشخصه هاي خشكسالي مناسب است       
رم وشـشم و هفـتم بـه        از طرف ديگر طول جغرافيا يي با مشخـصه هـاي چهـا            ). R2=-0.62(سطح يك درصد رابطه منفي معني دار دارد         

و رابطـه مثبـت در سـطح يـك          ) R2=-0.51(رابطـه منفـي در سـطح يـك درصـد          ) R2=-0.42(ترتيب رابطه منفي در سطح يك درصـد       
به عبارت ديگر با افزايش طول و عرض جغرافيايي نسبت وقايع خشكسالي شديد و خيلي شديد به كـل            . نشان ميدهد ) R2=-0.58(درصد

بنابراين انتظار ميرود خشكساليهاي به وقوع پيوسته در شرق و جنـوب شـرقي               . اما دوره خشكسالي كاهش مييابد    خشكساليها افزايش مييابد    
اين در حالي است كه مشخـصه       .استان چهار محال و بختياري داراي شدت بيشتر و در شمال غرب و غرب  استان داراي طول بيشتر باشد                     

  .كند و از الگوي خاصي پيروي نميهاي ديگر خشكسالي دراي تغييرات تصادفي بوده 
محاسبه ميانگين و انحراف معيار و ضريب تغييرات مشخصه هاي گروههاي سه گانه خشكسالي نيز مويد همگن بودن نسبي تمام گروهها 

يمي با اين حال گروههاي دوم وسوم داراي همگني بيشتر نسبت به ساير گروهها است اين موضوع ميتواند ناشي از شرايط اقل. ست 
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نكته قابل ذكر . كه در شكل شماره يك نشان داده شده است.يكنواخت تر در مناطق شرق و بخش مركزي  نسبت به بخش غربي باشد
ميتوان گفت اين .  اينكه حداكثر دوره خشكسالي در ايستگاههاي منطقه خشك و نيمه خشك استان باايستگاههاي ديگر كامال متفاوت است

شك و نيمه خشك شرق استان به طورمحسوسي باالتر از ساير مناطق ديگر است كه نشان دهنده ريسك شاخص منحصرا در مناطق خ
 .باالي مناطق شرقي به لحاظ وقوع خشكساليهاي شديد و بسيار شديد است

                  
 

 
 

 گانه3 پراكنش مكاني گروههاي خشكسالي : 1 شكل

.  
  بحث 

به اين منظور الزم . در اين مطالعه به منظور گروه بندي مكاني خشكسالي در استان چهار محال و بختياري از تحليل خوشه اي استفاده شد
اين مشخصه ها ميبايست بر مبناي ويژگي هاي مهم . است مشخصه هاي از خشكسالي براي هر ايستگاه به طور مجزا انتخاب شود

نكته حائز اهميت ديگر، .  مشخصه انتخاب شده در اين مطالعه واجد اين خصوصيات بود8.  و مدت و فراواني باشدخشكسالي نظير شدت
گرچه در اين مطالعه از شاخص استاندارد . انتخاب شاخص خشكسالي است كه قابليت نشان دادن ويژگي هاي خشكسالي را دارا باشد

در ضمن پيشنهاد ميشود . شاخص ها نيز استفاده شده و نتايج آنها با اين شاخص مقايسه شوداما پيشنهاد ميگردد از ساير. بارش استفاده شد
  .در آينده، تلفيق تحليل عاملي و تحليل مولفه هاي اصلي با تحليل خوشه اي انجام شود
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