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  مقدمه
 رفع حال نيع در و آب منابع ينابود ديتهد کاهش يبرا

 ميد يکشاورز تياهم ،مردم ةنديآ ييغذا يازهاين
 اقدامات از يکي ،راستا نيا در بود. خواهد ريناپذ اجتناب

 امکان با پرباران مناطق افتني داد انجام توان يم که يمؤثر
 يکار ميد آب، منابع کمبود به توجه با باشد. يم ميد کشت

 ،ميد يکشاورز در که است برخوردار يا ژهيو تياهم از
 محسوب يکار ميد در آب نيمأت منبع تنها بارش عامل

 يهمبستگ کشاورزي محصوالت ديتول زانيم شود. يم
 ييهوا و آب طيشرا بودن مناسب و جوي نزوالت با ييباال

 )۱۹۹۹( همکاران و رومرو ).١٩٩۸ همکاران، و ناريد( دارد
 همگن ينواح به اياسپان يا ترانهيمد مناطق يبند پهنه يبرا

 دوره طول در يسنج باران ستگاهيا ۴۱۰ آمار از يبارش
 يبند پهنه جينتا کردند. استفاده ۱۹۶۴-۱۹۹۳ يآمار

 .کرد يمعرف را يبارش منطقه ۱۲ مطالعه، مورد منطقه
 کشت طيشرا يبررس به )٢٠٠٣( همکاران و سدراس

 بودنباال با ددا نشان جينتا .پرداختند ميد زراعت در ريمتغ
 و ايپو کشت برنامه توان يم منطقه در بارش راتييتغ
 )٢٠٠٣( همکاران و يونال کرد. يزير برنامه را ريمتغ

 از استفاده با تركيه كشور اقليم براي جديدي بندي پهنه
 از دادند. انجام ١مراتبي سلسله اي هخوش تحليل روش
 قل،احد دماي شامل ،يهواشناس ستگاهيا ۱۱۳ يها داده

 با جينتا شد. استفاده ماهانه بارش كل و توسطم و حداكثر
 ميتقس يمياقل منطقه هفت به را هيترک کشور ٢وارد روش
 را يبارش همگن مناطق )۲۰۰۷( همکاران و يسليکا کرد.

 يجمهور در بارش حداکثر يآمار يها يژگيو براساس
 يآمار دوره طول در روزانه يها بارش ؛کردند يبررس چک

 از يبند پهنه يبرا .شد گرفته کار به ۲۰۰۰-۱۹۶۱
 در ند.كرد استفاده AL٣ و وارد يا خوشه هيتجز يها روش

 يبارش همگن منطقه چهار به چک يجمهور ،تينها
 راتييتغ )۲۰۰۸( همکاران و اييماالسوريو شد. کيتفک

 جينتا کردند. يبررس ايکتوريو در را ميد کشت بر بارش
 گريد سال به يسال از ساالنه بارش نيانگيم که داد نشان
 در بارش يبند پهنه يبرا )۲۰۰۹( جاگاس .باشد يم ريمتغ

 آمار از ،PCA روش از استفاده با کيتلبا يايدر حوضه
 ۱۹۰۰- ۱۹۹۶ يآمار دوره طول در يفصل و ماهانه بارش

                                                
1- Hierarchical Cluster Analysis 
2- Ward Method 
3- Average Linkage 

 يبارش هيناح چهار که داد نشان جينتا کرد. استفاده
 وجود مذکور حوضه يبرا يغرب و يشرق ،يجنوب ،يشمال
 بارش يها داده از )۲۰۱۲( همکاران و کابررا براو دارد.
 کيمکزه در سال ۴۰ تا ۳۵ دوره يط ايستگاه ۳۴۹

-K مراتبي سلسله ليتحل روش از يبند خوشهمنظور  به

Means در يبارش گروه دو داد نشان جينتا کردند. استفاده 
 يبرا )۲۰۱۵( يلوس و سانتوس دارد. وجود کيمکز
 يا خوشه ليتحل روش از ليبرز آمازون بارش يبند پهنه

 .کردند استفاده يسنج باران ستگاهيا ۳۰۵ در مراتبي سلسله
 طقهمن شش يدارا ليبرز آمازون که داد نشان جينتا

 براي )۲۰۱۶( همکاران و پاراچو باشد. يم يشبار همگن
 روزانه يها داده ،يبريا رهيجز شبه در بارش يبند پهنه

 بردند. کار بهرا  ۲۰۰۳ تا ۱۹۵۱ يآمار دوره طول در بارش
 يبرا K-Means مراتبي سلسلهريغ ليتحل روش از

 منطقه چهار در داد نشان جينتا .شد استفاد يبند خوشه
 و جهانبخش .دباش يم زيمتما ساالنه بارش زانيم

 يمکان و يزمان يالگوها يبررس براي )۱۳۸۱( يذوالفقار
 و ديهمد ستگاهيا ۲۲ يها داده روزانه، يها بارش

 ۲۰ يآمار دوره کي يط را رانيا غرب منطقه يشناس مياقل
 با ابتدا دادند. قرار استفاده مورد )۱۹۹۰ تا ۱۹۷۱( ساله

 يها سيماتر ،٤يعامل ليتحل يآمار روش از استفاده
 د.يگرد يبند خوشه مذکور، يها ستگاهيا روزانه يها بارش

 روزانه بارش هيناح پنج ،يعامل ليتحل جينتا براساس
 شناخت يبرا )۱۳۸۸( يزيعز و ييرضا .شد مشخص
 ريمتغ ۹ از استفاده با رانيا غرب يبارش همگن مناطق
 يآمار دوره در يهواشناس ستگاهيا ۱۴۰ ،بارش به وابسته
 از يريگ بهره با و دادند قرار استفاده مورد را ۲۰۰۰-۱۹۶۵
 شدند. يبند خوشه ها ستگاهيا وارد مراتبي سلسله روش

 رمنطقهيز چهار به رانيا غرب ،آمده دست هب جينتا براساس
 با )۱۳۹۰( زاده ميعظ و يموريت شد. ميتقس يبارش همگن

 به مؤثر بارش مقدار شاخص نام به يشاخص از استفاده
 و يفصل صورت به آن نوسانات يبررس و رانيا يبند پهنه

 درجه و بارش يها داده از ،مطالعه نيا در پرداختند. ساالنه
 دوره در کشور يهواشناس ستگاهيا ۳۹ ماهانه حرارت

 مؤثر بارش شاخص .شد استفاده ۱۳۵۵- ۱۳۸۴ يآمار
 ساالنه و يفصل ماهانه، صورت به مختلف يها ستگاهيا

 مناسب فواصل با تراز هم خطوط و ها نقشه و محاسبه
 براساس که شد هيته نگيجيکر جامع يخط روش توسط

                                                
4- Factor Analysis 
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 پنج به مذکور شاخص نظر از رانيا ق،يتحق نيا جينتا
 و وسفيمال يسهراب شد. يبند ميتقس يمياقل هيحنا

 عملکرد زانيم بر بارش راتييتغ و هااثر )۱۳۹۱( همکاران
 بارش -زمان شاخص از استفاده با را ميد گندم ساالنه
 - زمان شاخص از استفاده داد نشان جينتا کردند. يبررس

 نشان بهتر را ينوبت يها بارش نيب تفاوت و اثر بارش،
 يها بارش )۱۳۹۳( رزاديش و ددوستيخورش دهد. يم

 هيتجز و يا خوشه ليتحل استفاده با را رانيا شمال ةيناح
 دوره ماهانه بارش يها داده از کردند. يبررس صيتشخ تابع
 و النيگ گلستان، استان سه ۲۰۰۷ تا ۱۹۹۵ يآمار

 داد نشان وارد روش از حاصل جينتا .شد استفاده مازندران
 چهار به مطالعه مورد ةمنطق ،بارش زمان و مقدار حسب بر

 )۱۳۹۳( يقلندر و عساکره شود. يم تقسيم يبارش خوشه
 دوره يط ستگاهيا ۷۳ماهانه يبارندگ آمار از استفاده با

 را کشور غرب شمال يبارندگ ميرژ ۱۹۶۶- ۲۰۰۵ آماري
 راتييتغ بيضر نيکمتر که داد نشان جينتا کردند. ليتحل

 مورد پهنه شرق شمال در بارش يکنواختي نيشتريب و
 يغرب جنوب بخش آن، مقابل ةنقط در .دهد يم رخ يبررس
 جهانبخش است. متمرکز کامالً بارش ميرژ داراي پهنه،
 و يزمان عيتوز يبررس براي )۱۳۹۴( همکاران و اصل
 روزانه يها داده از زيتبر شهرستان سطح در بارش يمکان
 مراتبي سلسله يا خوشه ليتحل کردند. استفاده ستگاهيا ۲۲

 شهرستان که داد نشان جينتا گرفت. انجام وارد روش با
 کم، بارش ،يمجزا گروه سه به بارش لحاظ از زيتبر

 همکاران و يمحمد است. کيتفک قابل اديز و متوسط

 زانيم بر بارش يفصل راتييتغ تأثير يبررس )۱۳۹۶(
 اثر داد نشان جينتا کردند. مطالعه را ميد ةساالن عملکرد

 عملکرد زانيم در زمستان و زييپا بهار، فصل سه در بارش
 شيافزا روي بر ها فصل نيا در بارش و باشد يم مثبت ميد

  دارد. يا مالحظه قابل تأثير عملکرد
 زانيم نيشتريب اينکه و آب منابع تيمحدود به توجه با

 باشد، يم يکشاورز بخش به مربوط کشور، آب مصرف
 و بارش از استفاده با يشاخص نييتع پژوهش نيا هدف

 شاخص، نيا يبند پهنه با که باشد يم آن يزمان فواصل
 اچهيدر شرق منطقه در آن يزمان عيتوز و بارش زانيم

 ميد کشت تيقابل يابيارز که شود يم مشخص هياروم
  کند. مي نييتع مطالعه مورد ةمنطق در را شتريب

  
  ها روش و مواد
 در هياروم اچهيدر حوضه يشرق بخش مطالعه، مورد ةمنطق
 ۳۳' ييايجغراف تيموقع در که باشد يم رانيا يغرب شمال
 عرض ۳۸ ۲۵' تا ۳۵ ۴۲' و يشرق طول ۴۷˚۵۴' تا ۴۴

 ستگاهيا ۲۳ بارش روزانه آمار است. گرفته قرار يشمال
 مشترک دوره به توجه با هياروم اچهيدر شرق يسنج باران
 استان يا منطقه آب سازمان از ۱۳۷۰ - ۱۳۹۲ يآمار
 يها داده يبازساز براي .آمد دست به يشرق جانيآذربا

 شکل در شد. استفاده فرترن طيمح در يا برنامه از گمشده
 شده داده نشان مطالعه دمور ةمنطق ييايجغراف تيموقع ،۱

  است.

  

 
 مطالعه مورد منطقه ييايجغراف تيموقع - ١ شکل
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بندي  هاي طبقه ترين روش يکي از مهم ،بندي خوشه
هاي  يکي از روش ،اي شود. تحليل خوشه محسوب مي

هاي علمي است. در تحليل  پرکاربرد در بسياري از شاخه
شود تا مشاهدات واقع در هر خوشه  اي تالش مي خوشه

هم  تشابه را از نظر متغيرهاي مورد نظر با(گروه) بيشترين 
داشته باشند و مشاهدات هر خوشه از مشاهدات 

هاي ديگر بيشترين فاصله (عدم تشابه) را داشته  خوشه
-Kدر اين پژوهش، از روش  .)١٣٩٣ ،منيؤ(م باشند

Means روش وارد به بندي استفاده شد.  و وارد براي خوشه
اشي از الحاق دليل ماهيت حداقل كردن خطاهاي ن

هاي  کاراترين روش ةدر زمر ،ها به همديگر خوشه
 . روشباشد مراتبي مي هاي سلسله بندي در بين روش خوشه

K-Means ،مراتبي محسوب  سلسله هاي غير روش ءجز
ها  صورت انبوه در خوشه ها را به داده ،روش. اين شود مي

يک ها را  خوشه ،مراتبي وارد ولي روش سلسله ؛کند وارد مي
  کند. مي هم متصل به يک به

  
  K-Means روش
 يها روش نيتر يکاربرد از يکي ،K-Means روش

 مک توسط بار نياول ،روش نيا هاست. داده يبند خوشه
 ،روش نيا در ها خوشه تعداد شد. هئارا )١٩٦٧( نييکو

 براساس روش نيا است. شده نييتع شيپ از و ثابت
 که يگروه درون انسيوار اي خطا مربعات کردن نهيکم

 نهاده بنا هاست، خوشه نيب انسيوار کردن  نهيشيب با معادل
 دست به ،تميالگور نيا يکل هدف ن،يبنابرا است. شده

 طور به ها خوشه ثابت تعداد با که است ييها قسمت آوردن
 ه،ياول خوشه K به توجه با کند. نهيکم را خطاها مربع يکل
 مرکز نيتر کينزد به مانده يباق يها داده صيتخص قيطر از
 تابع براساس ها خوشه در تيعضو رييتغ بارها آن از پس و

 طور به خطا تابع که يزمان تا ؛رديگ يم صورت خطا،
 ياديز راتييتغ ها خوشه ياعضا اي نکند رييتغ يدار يمعن

 ييها داده يبند خوشه يبرا روش نيا باشند. نداشته
 خوشه و باشند )ي(کم يعدد صورت به که شد يطراح

 ابتدا روش، نيا در باشد. نيانگيم نام به يمرکز يدارا
 در شوند. يم ميتقس خوشه K به يتصادف صورت به هابردار
 خود ةخوش مرکز از هابردار از کي هر فاصله بعد، گام

 از نظر مورد بردار فاصله که يصورت در شود. يم محاسبه
 تر کينزد يگريد خوشه به و اديز خود خوشه نيانگيم

 اختصاص ،است تر کيدنز که يا خوشه به بردار نيا باشد،

 حداقل خطا تابع تا شود يم تکرار قدر آن کار نيا ابد.ي يم
   د.نابين رييتغ ها خوشه ياعضا اي و شود
 ،CK و ... ،C1، C2 و باشد بردار n با ها داده مجموعه ، Dاگر

 در ؛باشند D عناصر هيکل يحاو تلفخم خوشه K انگريب
 از بردار هر فواصل مجموع )EF( خطا تابع ،صورت نيا

 فيتعر )١( همعادل صورت به که است خودش خوشه مرکز
  شود: يم
)١                           (EF = ∑ ∑ d(X, μ(C ))          

 که است يا خوشه مرکز از بردار هر فاصله ،d(X,μ(C )) ؛خوشه ن)يانگي(م مرکز ةدهند نشان ،μ آن در که
 ةيپا بر خود خوشه از بردار هر فاصله ست.ا آن درون خود

   شود. يم محاسبه يدسياقل فاصله
 يط ريز قرار  به ييها گام ،K-Means يبند خوشه يبرا
  شود: يم

صورت  به خوشه K به بردارها ةيکل کيتفک ن:يآغاز گام
  ؛دلخواه

 خود، مرکز از بردار هر فاصله ةمحاسب الف) :يتکرار گام
  ؛خطا تابع محاسبه ب)
 مرکز با را فاصله نيشتريب که يعضو ييجا هجاب بهبود: گام

 آن با را فاصله نيکمتر که يا خوشه به دارد خودش ةخوش
  و ؛دارد

 کاهش اي ها خوشه ياعضا افتنين  رييتغ توقف: دستور
   ).١٣٩٣ ،يمنؤ(م خطا تابع مقدار افتنين 

  
  وارد روش

 که کرد هئارا ها داده يبند خوشه يبرا يروش ،)۱۹۶۳( وارد
 ١مراتبي سلسله يبند خوشه يها روش از يکي ،روش نيا
 صورت به هابردار از کي هر ابتدا ،روش نيا در باشد. يم

 هر در ،سپس شوند. يم گرفته نظر در يا جداگانه خوشه
 تکرار قدر آن کار نيا شوند. يم ادغام هم با بردار دو گام

 نيا در رد.يگ شکل ييکتاي خوشه کار، انيپا در تا شود يم
 امغاد از ممکن ييدوتا يها بيترک ةهم گام، هر در روش،

 خطا مربعات مجموع نام به يشاخص و دنشو يم دهيد
)SSE(يکمتر يخطا که يبيترک هر شود. يم محاسبه ٢ 

 انجام ادغام آن هيپا بر و شود يم دهيبرگز باشد، داشته
 شيافزا خطا حداقل مقدار بار هر که است روشن رد.يپذ يم
 هم با هابردار ةهم تا شود يم تکرار قدر آن کار نيا ابد.ي يم

                                                
1- Hierarchical Cluster  
2- Sum of Squares Error  
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 نيا از يگاه د.يآ وجود هب ييکتاي خوشه و شوند ادغام
  شود. يم ادي »١انسيوار نيکمتر« روش نام با روش

 
  H آماره يهمگن آزمون

 H آماره از ها خوشه يهمگن آزمون براي ،قيتحق نيا در
 يخط يگشتاورها براساس که ،)۱۹۹۳( نگيسکاه توسط

 يها داده يگشتاورها يمبنا بر استانداردشده يمشاهدات
 بر شده داده برازش عيتوز نيبهتر از حاصل يمصنوع

 است. شده استفاده ،شود يم جاديا يمشاهدات يها داده
  :شد انجام ريز مراحل يط H-Statistics آزمون

 يبرا L-Kurtosis (t,t3,t4) و L-CV، L-Skew ريمقاد -۱
 ،L-CV شدند. محاسبه خوشه کي در واقع ستگاهيا هر
 و ؛يچولگ بيضر ،L-Skew ؛معمول راتييتغ بيرض رينظ

L-Kurtosis، باشند. يم يدگيکش بيضر   
̅,L-Kurtosis (t و L-CV، L-Skew ريمقاد -۲  t ̅ ,  t ̅ ) 

 .ديگرد محاسبه هيناح اي خوشه يبرا يا هيناح
 ينسب يهاL-CV  اريمع انحراف يوزن نيانگيم -۳
= V   :شد محاسبه )۲( معادله صورت به يستگاهيا ∑ n (t ( ) − t)̅     ∑ n      )۲(  

 يگشتاورها ،ستگاهيا N يحاو هيناح اي خوشه کي يبرا
 )۳( معادله صورت به يگروه اي يا هيناح نيانگيم يخط
t  :دنشو يم فيتعر ̅ = ∑ n t( )    ∑ n      ,  t ̅ = ∑ n t ( )    ∑ n      )۳(  

 و شده ثبت يها داده طول بيترت به ،( ) t و  ni آن در که
 خوشه امi ستگاهيا در نسبت ينسب يخط يگشاورها

   باشد. يم امi ستگاهيا ،( )L-CV ،t و باشند يم
t =۱ يا هيناح ينسب يخط يگشتاورها از استفاده با -۴ ̅ ، t ̅،  t t  و ̅  h و ξ، α، k يعني کاپا عيتوز يپارامترها  ̅

 يتراکم ياحتماالت تابع يدارا مذکور عيتوز شدند. محاسبه
 :است )۴( معادلهصورت  به

F(X) =  1 − h  1 − k(X − ξ)α          )۴( 

   است: )۵( معادله شرح هب کاپا عيتوز احتمال يچگال عيتا و

f(x) = 1α  1 − k(X − ξ)α         
 )۵(  

                                                
1- Minimum variance 

. [F(X)]                α > 0 
X(F)   :شود يم محاسبه )۶( معادله از کاپا عيتوز چندک تابع و = ξ + αK  1−  1 − Fh     )٦( 

 کدام هر که (NSm) هيناح اي خوشه ياديز اريبس تعداد -۵
 يها داده طول با يمساو يها داده طول با ستگاهيا N يدارا

 عيتوز از استفاده با ،باشد يم يواقع خوشه يها ستگاهيا
 )۷( معادله از را  H  توان يم .شد جاديا کاپا يچهارپارامتر

= H  آورد: دست به V − µ   
σ    )۷(  

۶ - V1S، محاسبه شده يساز هيشب خوشه اي هيناح هر يراب 
 که شد حاصل V1S يبرا عدد  NSm تعداد ،جهينت در ؛شد

 دست به     σ و    µ يعني ،ها آن اريمع انحراف و نيانگيم
  .آمد

-H عنوان تحت H )يگنهم اري(مع يمگنه عدد -۷

Statistics آن در که شود يم محاسبه ريز معادله قيطر زا 
V1 يگنهم اريمع توان يم باشد. يم يواقع خوشه يبرا H 
-L يعني ،باالتر مراتب يخط يگشتاورها يمبنا بر را

Skew و L-Kurtosis صورت نيا در که كرد محاسبه زين، 
 يستگاهيا نيب يريرپذييغت يارهايمع گريد V1 يجا هب

 نيانگيم و L-CV و L-Skew مثل ،يخط يگشتاورها
 و L-CV يازا به شوند. يم برده کار هب ها آن ةشد يساز هيشب

L-Skew توان يم  V  آورد دست به )۸( معادله از را:   V = ∑ n [(t( ) − t)̅ + (t ( ) − t ̅ ) ]       ∑ n      
)۸( 

 )۹( معادله از را  V  توان يم L-Kurt و L-Skew يازا به
∑ = V   :زد نيتخم n (t ( ) − t ̅ ) + (t ( ) − t ̅ ) ]       ∑ n      )۹( 

V2، يگشتاورها فاصله شده) ني(توز يوزن متوسط L-CV-

Skew at- site يا هيناح نيانگيم يگشتاورها زا L-CV- 

Skew و ؛ V3، يگشتاورها فاصله يوزن نيانگيم L-Skew-

Kurt at- site يا هيناح نيانگيم يگشتاورها از L-Skew-

Kurt معادالت از توان يم را ريمقاد ،نيبنابرا ؛باشد يم 
= H  :زد نيتخم )۱۰( V − µ   

σ    ,     H = V − µ   
σ    )۱۰( 

 قيطر از يساز هيشب يها خوشه نيانگيم ،   µ آن در که
V2، σ   ، قيطر از يساز هيشب يها خوشه اريمع انحراف 
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V2؛ µ   ، قيطر از يساز هيشب يها خوشه نيانگيم V3و ؛ 
σ   ، قيطر از يساز هيشب يها خوشه اريمع انحراف V3 

 يابيارز ريزصورت  به H-Statistics آزمون .باشند يم
 :دهد يم انجام را يگنهم
  ؛بود خواهد همگن کامالً هيناح اي خوشه ،باشد ≥١H اگر
 ميمال يهمگن يدارا هيناح اي خوشه ،باشد ۲H≤<۱ اگر

 و ؛بود خواهد
 بود خواهد ناهمگن کامالً هيناح اي خوشه ،اشدب <٢H اگر

  ).۱۹۹۳ نگ،ي(هاسک
 در يا برنامه ابتدا ،بارش يزمان عيتوز شاخص نييتع يبرا
 بارش، يها داده از استفاده با که شد نوشته فرترن طيمح

 .شود محاسبه آن يزمان فواصل به بارش نسبت ابتدا
 مناطق يبررس براي ر،يمتغ دو نيا از هاستفاد با ،سپس

 مطالعه مورد منطقه بارش يزمان عيتوز و ميد ترمستعد
 يمبنا بر شاخص يمعرف دهيا د.يگرد يمعرف يشاخص
 نيا مقدار اگر که باشد يم آن يزمان فواصل به بارش نسبت
 پرباران (منطقه آب نيمأت انگريب ،شود حاصل بزرگ نسبت
 بود خواهد باال ميد تيقابل انگريب ،گريد عبارت به اي و بوده)

 نيا در د.ينما عمل يابيارز شاخص عنوان هب تواند يم که
 نقش يبارندگ فواصل و مثبت نقش يبارندگ عمق ،شاخص

 تر بزرگ شاخص مقدار هرچه دارند. يابيارز در را يمنف
 يستيبا بارش مقدار رايز ؛ابدي يم شيافزا ميد تيقابل ،شود
 اي باشد يم بارش اديز مقدار از يحاک که شود تر بزرگ

 را بارش تعدد شيافزا که شود تر کوچک آن يزمان فواصل
 موجب يبيترکصورت  به اگر اي و داشت خواهد دنبال به

 بارش مقدار ، P ؛i زمان در بارش يزمان فاصله ، D شيافزا
 بعد باشند. يم سال طول در بارش تعداد ، n و ؛i زمان در
 شاخص ساالنه يها داده يبند خوشه شاخص، ةمحاسب از
 ،يبند خوشه در .ديگرد انجام وارد و K-Means روش دو با
 ؛شد گرفته نظر در ريمتغ عنوان به يسنج باران يها ستگاهيا
 سيماتر صورت به که شاخص يها داده از ستون هر يعني

 اختصاص ستگاهيا کي يها داده کل به ،بود آمده دست به
 ١٣٧٠ سال از شاخص يعددها ،ستون هر در يعني ؛افتي
 يهمبستگ سياترم .شدند درج يمتوال طور هب ١٣٩٢ تا

 )ها ستگاهيا دتعدا و ها سال تعداد به مربوط ٢٣( ٢٣*٢٣
 SPSS افزار نرم در وارد و K-Means روش يورود عنوان به

 يهمگن يبررس ،سپس ؛شد گرفته کار به يبند خوشه براي
 صورت H آماره آزمون از استفاده با شده حاصل يها خوشه
 يها نقشه ArcGIS افزار نرم از استفاده با ،تينها در .گرفت

 روش دو با آمده دست به همگن يها خوشه يبند پهنه
  .ديگرد رسم ذکرشده

  
  بحث و جينتا
 مطالعه، مورد يها ستگاهيا روزانه بارش آمار از استفاده با

 يمبنا بر يشاخص .شد نييتع ها بارش وقوع يزمان فاصله
 و شد يمعرف آن) يزمان فواصل و (بارش ريمتغ دو نيا

 با بارش يزمان عيتوز شاخص براساس منطقه يبند پهنه
 مورد منطقه بارش يمکان عيتوز و ميد يابيارز هدف

 روش دو به مربوط جينتا ،ريز در .گرفت صورت مطالعه
  .است شده آورده يبند خوشه

  
  K-Means روش يبند پهنه جينتا
 خوشه دو صورت به مطالعه مورد منطقه کل روش، نيا در
 نشان H آماره يهمگن آزمون جينتا و شد گرفته نظر در
 کي خوشه ).۱ (جدول باشند يم همگن خوشه دو که داد
 باشد. يم همگن کامالً دوم خوشه و ميمال يهمگن يدارا
 شرق منطقه در آمده دست به همگن مناطق ،۲ شکل در
 با بارش يزمان عيتوز شاخص يمبنا بر هياروم اچهيدر

 ةيناح که اند شده داده نشان K-Means روش از استفاده
 از ييها بخش مرکز، از ييها بخش ،يجنوب يها قسمت ،اول

 هيناح ؛است برگرفته در را انيدر ستگاهيا و يشرق شمال
 سهزاب ستگاهيا و شمال مرکز، غرب، از ييها سمتق ،دوم

  .است شده شامل را
  
  وارد روش يبند پهنه جينتا
 مطالعه مورد ةمنطق ،وارد روش با شاخص يبند خوشه در
 آزمون با ها خوشه يهمگن يبررس شد. ميتقس خوشه دو به

 دنباش يم همگن خوشه دو داد نشان H آماره يهمگن
 باشند. يم ميمال يهمگن يدارا خوشه دو هر ).۱ (جدول

 در را مساحت اعظم قسمت ،کي هيناح يبند پهنه در
 و جنوب از ييها بخش ،دوم هيناح است. برگرفته

 و دآباديسع ن،يبراز ،يحاج رکوهيم ان،يدر يها ستگاهيا
 شرق همگن مناطق ،۳ شکل در شود. يم شامل را قوانيل

 با بارش يزمان عيتوز شاخص يمبنا بر هياروم اچهيدر
 مقدار به مربوط جينتا است. شده داده نشان وارد روش
 جدول در بارش يزمان عيتوز شاخص يهمگن آزمون آماره

  .است شده ارائه ۱
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 يزمان عيتوز شاخص H يهمگن آزمون آماره مقدار -۱ جدول
 مطالعه مورد منطقه بارش

  وارد  K-Means  خوشه شماره
۱  ٤٥/١  - ٥٩/١  
۲  ١٠/١  ٧٢/٠ -  

  
 دو با آمده دست به همگن يها خوشه جينتا به توجه با

 هيناح دو به مطالعه مورد ةمنطق ،وارد و K-Means روش
 را منطقه اعظم قسمت وارد روش کي هيناح شد. کيتفک
 را يمحدود مشترک يها ستگاهيا ،روش نيا و برگرفت در
 ييتوانا يبررس براي شدند. شامل K-Means روش با

 مناطق ييشناسا و يبند خوشه در ذکرشده يها روش
 بارش يزمان عيتوز شاخص  هم خطوط م،يد مستعدتر

 شاخص هم خطوط ،٤ شکل شد. رسم مطالعه مورد منطقه
 دوره يط هياروم اچهيدر شرق منطقه بارش يزمان عيتوز

 باران پر مناطق ييشناسا دهد. يم نشان را ١٣٩٢ -١٣٧٠
 به موجود نسبت نيشتريب( خطوط نيا يبررس با منطقه
 يکشاورز براي پرباران مناطق گرفت. انجام آمده) دست

 نيا در بارش يزمان عيتوز ،يمياقل نظر از و اند ناسبم ميد
 يبند پهنه از حاصل ةنقش دو ةسيمقا .دباش يم تربه مناطق

 عيتوز شاخص هم خطوط و وارد و K-Means روش دو با
-K روش با يبند پهنه در که داد نشان بارش يزمان

Means، شاخص هم خطوط با يبند پهنه نيا کي هيناح 
 ودنب  تر پرباران از يحاک که دارند سو هم يشيافزا

 يها ستگاهيا به نسبت هيناح نيا در واقع يها ستگاهيا
 از کي هيناح در موجود يها ستگاهيا باشد. يم دوم هيناح
 ييباال ريمقاد از بارش يزمان عيتوز شاخص مقدار نظر

 عيتوز شاخص فيتعر به توجه با که هستند برخوردار
 مناطق نشانگر ،شاخص زانيم باالبودن بارش، يزمان

 .است منطقه در يشتريب ميد کشت تيقابل و پرباران
 قابل زين هيناح نيا در شده رسم شاخص هم خطوط زانيم

 کشت براي را مستعدتر مناطق ه،يناح نيا که بوده توجه
 يزمان عيتوز شاخص هم خطوط زانيم شود. يم شامل ميد

 در هيناح دو در يکمتر اريبس يها ستگاهيا تعداد با بارش
 هيناح ،نيهمچن ند.برخوردار همسو يشيافزا از د،وار روش
 در وارد روش با آمده دست به همگن مناطق دوم

 يهمخوان شاخص هم خطوط با يمحدود يها ستگاهيا
 نيا ،K-Means روش يبند خوشه ييتوانا به توجه با دارند.
 عيتوز شاخص يبند خوشه در برتر روش عنوان به روش

 نظر از کرد. عمل هياروم اچهيدر شرق منطقه بارش يزمان
 يزمان عيتوز با که يشاخص از استفاده با يمکان راتييتغ

 شمال مرکز، از ييها بخش ،يجنوب مناطق شد، محاسبه
 مطالعه مورد ةمنطق پرباران مناطق ،غرب شمال و يشرق

 را ميد مستعدتر مناطق يکار ميد توان نظر از و دنباش يم
 و يکشاورز ليپتانس نظر از زين مناطق نيا رند.يگ  يم دربر
  .باشند يم مناسب بارش يزمان عيتوز

  

  
  K-Means روش با بارش يزمان توزيع شاخص يمبنا بر هياروم اچهيدر شرق همگن مناطق - ۲ شکل
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 وارد روش با بارش يزمان توزيع شاخص يمبنا بر هياروم اچهيدر شرق همگن مناطق - ٣ شکل

  

 
  ١٣٧٠ - ١٣٩٢ دوره يط هياروم اچهيدر شرق شاخص هم خطوط - ٤ شکل

  
  يريگ جهينت
 حسط رفتن نييپا کشور، در آب بحران مسئله به توجه با

 مواد نيمأت در يکشاورز بخش تياهم و ينيرزميز آب
 يضرور يامر آب منابع تيريمد ،اشتغال جاديا و ييغذا

 طيشرا در ميد مستعد ياراض نييتع ،نيبنابرا .باشد يم
 ييباال يتيريمد ارزش ،يبارندگ کاهش وجود با يفعل

 مناطق ييشناسا يبرا ،قيتحق نيا در داشت. خواهد
 و بارش يمبنا بر يمناسب يابيارز شاخص م،يد مستعدتر

 شاخص نيا از استفاده با .شد نييتع آن يزمان فواصل
 آب نيمأت نظر از ميد يکشاورز يبرا که را يمناطق
 تواند يم شاخص نيا که شد ييشناسا باشند، يم مناسب

 مناطق ييشناسا با کند. عمل آب منابع تيريمد در
 در مخرب آثار از توان يم يبحران مناطق در ميد مستعدتر

 K-Means روش در ،نيهمچن کرد. ممانعت منطقه سطح
 هر در واقع يها ستگاهيا در سو هم يشيافزا به توجه با

 روش نيا بارش، يزمان عيتوز شاخص هم خطوط و خوشه
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 به نسبت شاخص، يبند خوشه يبرا را يبهتر عملکرد
 برتر روش عنوان به ،K-Means روش کرد. ارائه وارد روش

 ،تينها در شد. انتخاب مطالعه نيا در يبند خوشه يبرا
 شمال و يشرق شمال مرکز، از ييها بخش ،يجنوب مناطق

 ميد مستعدتر مناطق عنوان به مطالعه، مورد منطقه غرب
   .دشدن ييشناسا
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Abstract 
 
Considering the importance of precipitation and scarcity of water resources, spatial analysis 
of daily rainfall together with corresponding time intervals is one of the requirements. Among 
atmospheric factors affecting the rainfed farming, precipitation is the most important factor in 
numerous studies to rainfed cultivation. For reducing the destruction threat of water resources 
and resolve the future food needs of the people, the importance of rainfed agriculture would 
be inevitable. In this regard, one of the effective measures that can be done to find rainy areas 
with the possibility of rainfed cultivation. The highest water consumption is corresponding to 
the agricultural sector, according to the water crisis in the country, decline in the groundwater 
levels and the importance of agriculture in job creation, the water resource management is 
essential. Therefor it will have a value of upper management the determination of fertile lands 
in the current situation despite the reduction in rainfall, also it is necessary to analytical study 
of rainfed and to determine the fertile lands in the country especially in Urmia lake basin. 
This study aimed to introduce an index for identification of the eligible areas from the 
viewpoint of rainfed ability, by using daily rainfall in corresponding with the time intervals 
for each year in the east part of the Urmia lake basin. 
 Firs a program is written in Fortran, by using rainfall data, the proportion of rainfall intervals 
is determined, then Fortran program is developed for this propose, based on the concept of the 
temporal intensity precipitation and their related mechanistic, an index is defined which is the 
main outcome of Fortran programming. The index was a criterion for analysis and 
disintegration of the quantity of rainfed. The idea of introduce an index is based on the ratio 
of rainfall to the interval corresponding. If the value of this ratio is high, it represents the 
water supply, in other words that rainfed capability will be high, and it can play the role of an 
index rating. In this index the depth of rainfall have positive role and intervals have negative 
role in the assessment. When the index amount is high, rainfed capability will increase. 
Because the amount of precipitation must be bigger which is the sign of the high amount of 
rainfall or the smaller time interval consequently the increase of the number of rainfall will be 
followed, or in compound cause the increase of the proportion which shows the increase of 
rainfed ability. Statistical period was 1992-2014 for 23 rainfall stations. Index values were 
calculated for each year of stations. Clustering is one of the most numerous classification 
methods. In cluster analysis one attempts to actual observations of each cluster which have 
the most similarity in terms of variables together. In this study the clustering methods of K-
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Means and Ward were carried out for delineation of homogeneous regions based on 
developed index values. Clustering in rainfall stations is intended as a variable, the correlation 
matrix 23 * 23, 23 related to the number of the years and the number of stations is used. The 
homogeneity of cluster were checked through H-Statistics method and homogeneous clusters 
were shown in GIS environment.  
For regionalization with K- Means method in the whole area of the study was considered as 
two clusters and the results of homogeneity test H-Statistics showed that the two cluster are 
homogeneous. The first cluster have a mild homogeneous and the second one is completely 
homogeneous. In the clustering index with Ward method in the study area was divided in two 
clusters. The observation of the of homogeneous clusters with homogeneous test of H-
Statistics showed both clusters are mild homogeneous. On the other hand, from the view point 
of spatial variation of Iso-Index lines were drawn over the study area. Identify rainy areas was 
conducted by examining the lines of these areas that are suitable for rainfed agriculture and 
also the climate temporal distribution of rainfall in these areas are better. The comparison of 
two maps regionalization with two methods and the Iso-Index lines show that the 
regionalization by K- means method, the first part of this regionalization with Iso-Index lines 
have the same incremental direction, that suggests more rain stations in this area in 
comparison with the second area. The second cluster of homogeneous region obtained by 
Ward method having only in the limited stations have similarity with Iso-Index lines. The 
comparison regions resulted from clustering methods with the spatial distribution of the Iso-
Index lines over the study area implied that K-Means method isolated the regions better than 
ward method. The results show that South, the northeast, the northwest and the center of the 
study area were more eligible for rainfed agriculture than the other parts, this areas regarding 
to agriculture, temporal distribution of precipitation and richness of groundwater are better. 
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