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ه به يتجز يها روش بار و تعرق يغرب کشور براساس نسبت بارش بر تبخ شمال يبند پهنه
  و وارد ياصل يها مؤلفه

  
  ٣ها يحسن يعل  نيحسو  ٢فرد ياحمد فاخر، *١يم ستارينس

  
  

  چکيده
  

 ين منظور برايبد. است بآ منابع نهيبه يزير برنامه در هياول يازهاين از يکي يکيدرولوژيه و يمياقل يرهايمتغ يبند منطقه
 يريکارگه م، با بيت کشت ديقابل ير و تعرق در جهت بررسينسبت بارش بر تبخ يغرب کشور بر مبنا شمال يبند پهنه

 کاربرد با تعرق و ريتبخ نيانگيم، ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۰ يدوره آمار يبرا شناسي اقليم و همديدي ستگاهيا ۲۲ يمياقل يپارامترها
 با سپس. به دست آمد زين تعرق و ريتبخ هب بارش نسبت ،ماهانه بارش ريمقاد از استفاده با و نييتع ثيمانت -پنمن -فائو روش

ها  انس دادهيدرصد از وار ۱/۷۴رنده يافته، که دربرگيچرخش  يانتخاب يلفه اصلؤو شش م ياصل يها ه به مؤلفهيتجز روش از
ر و تعرق يتبخ هن بارش بيانگيمه دوم با يکه ناح شد يمعرف تعرق و ريتبخ هب بارش نسبت پارامتر نظر ازه همگن يناح ۶ ،دبودن

پهنه همگن به دست  ۲م دندروگرام، يو ترسوارد  روش يريکارگه با ب وم بوده يکشت د نظر ت باالتر ازياولو ي، دارا۵/۰برابر 
 يبرا ۵۹/۰ه اول با مقدار يو در فصل بهار ناح ۴۱/۰ر و تعرق يتبخ هن بارش بيانگيه دوم با ميز، ناحييفصل پا آمدند که در

درصد  ۵که در سطح  شد انجام ها خوشه يهمگن تست S آماره روش با. م قرار گرفتنديت کشت ديپارامتر مذکور در اولو
 به دهيرس ها آن نيب اختالف يدار يمعن به وارد روش در ها پهنه اريمع انحراف نيب F تست انجام بانهايت در دار بوده و يمعن
 تيفيک خصوص در جهيدرنت دست آمد،ه ب ۵۷/۲معادل  يتر از مقدار بحران ، بزرگ۶۸/۲ار معادل يکه نسبت انحراف مع يطور
  .شدانتخاب  وارد روش ،يبند خوشه اطالعات گسترش و ها پهنه کيتفک
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  ...ي تجزيه به ها روش باغرب کشور براساس نسبت بارش بر تبخير و تعرق  ي شمالبند پهنه                                                                    ٢

 

  مقدمه
متفاوت  ييايکسان در مناطق جغرافي يها ميپراکنش اقل

را که  ي، مناطقيشناس مين اقليتا متخصص شده سبب
و  کرده جداگر ي، از همدهستند يکساني يآب و هوا يدارا
ک طبقه قرار دهند يات مشترک را در يبا خصوص ينواح

)، ۲۰۰۱و همکاران ( تي). وا۱۳۸۸و همکاران،  يميعظ(
 يندب توسعه، پهنهدر حال  يکشورهاکه در  عنوان کردند

خواهد  يحداکثر سودده دنيرس سبب يکشاورز يمياقل
ره يمتغهاي آماري چند از روش يکي يا ل خوشهي. تحلشد

دا کردن يها و پ نه کاهش ابعاد دادهياست که در زم
ه به يتجز روششود.  يمشابه استفاده م يها گروه
آماري  يها از روش يکيز ين ١)PCA( ياصل يها مؤلفه
ژه ير ويل مقاديره است که با استفاده از تحليمتغچند
ن يا. هدف شود يانس انجام ميا کوواري يس همبستگيماتر
گسترش  و يبند ا پهنهي يبند دن به منطقهيرسها  روش

جه آن يان شده است که نتيبه سطح ب يا اطالعات نقطه
بدون  يها ستگاهيو ا ها منطقه کردنصاحب اطالعات 

ها و  يخواهد بود (حسن يا با اطالعات ناکافياطالعات و 
 ر درييبا توجه به تغ يياي). هر منطقه جغراف۱۳۹۱، يستار

ر، نوع کشت و يت سطح تبخي، ماهييايعرض جغراف
خود را خواهد  ويژه يريل تبخي، پتانسيمياقل يرهايمتغ

دهد. تبخير  يل ميرا تشک يبند خوشه يداشت که مبنا
 يو بارش برخالف آن ورود ياز منابع آب يعنوان خروج به

 يزمان مقياسر در ين دو متغينسبت ا پسمحسوب شده 
 يمياقلت يکننده وضع بيانتواند  يانه) من (مثل ماهيمع

که هرچه نسبت  يطور باشد، به يمنطقه از نظر خشک
تر   يايگو يتواند تا حدود يشتر شود مير بيبارش به تبخ

  م باشد. يت کشت ديبودن منطقه و موفق
 يبند ) با انجام پهنه۱۳۸۸و همکاران ( يباش رابيم ياخوا
و  يبارندگن ير و تعرق و نسبت بيتبخ يها نقشه يرو
و  يبردار بهره نحوه يبرا يي، راهکارهار و تعرقيتبخ
و  ياند. سلطان اصفهان ارائه کرده ينه منابع آبيت بهيريمد

استان  يمياقل ستيز يبند ) در پهنه۱۳۸۹همکاران (
ره يمتغي روش آماري چندبرتر، به ياريچهارمحال و بخت

رمنگام يمک گرگور و ببهتر دست يافتند.  جداکردن يبرا
ن را با استفاده از آمار يچ يمياقل يبند ز پهنهي)، ن۱۹۹۳(

 يها ه به مؤلفهيتجز يها ماهانه با روش يبارش و دما
 
                                                
1- Principal component analysis 

ز يمتما يميمنطقه اقل پنجانجام دادند و  ٢واردو  ياصل
) با ۲۰۰۰نوروود ( پژوهش. در وردندبه دست آمنطقه  يبرا
کانزاس الت يا يها در دشت يمياقل يها ل دادهيتحل
ن يعنوان مؤثرتر را به ير و تعرق و بارندگيکا، تبخيآمر

 يم معرفيدر طول مراحل رشد گندم د يمياقل يعنصرها
و  يبارش يبند هي) به ناح۲۰۰۵تسارا و همکاران (يکرد. ک

و  ياصل يها مؤلفه تجزيهونان، با روش ير و تعرق يتبخ
پرداخته و به پنج  Average Linkageو وارد  يها روش
) ۲۰۰۶افتند. لوگان (يدست  يميه همگن اقليناح
و  يو جنوب يشمال يايفرنيم منطقه کالياقل يبند پهنه
ه يناح يبارش يبند ) پهنه۲۰۰۹س (يديرونيس و مياستات
ره يمتغهاي آماري چند روش با را يونان مرکزيدر  يتسال

 به) به جهت ۲۰۱۱انجام دادند. کارانزا و همکاران (
الت يم ايزراعت د يزير طول دوره رشد در برنامه يريکارگ

بهره  GISط يدر مح يبند ک، از پهنهيدر مکز وکاتاني
ها در شرايط تغييرات  ستگاهيا يگرفته و شش گروه برا

انگر طول دوره رشد ير و تعرق که بيتبخ -ساالنه بارش
 يمياقل يبند پهنه پژوهشن ي، مشخص کردند. هدف ااست

 هبارش بنسبت ران از نقطه نظر يغرب ا منطقه شمال
 يها يه به مؤلفهتجزو وارد  يها ر و تعرق با روشيتبخ
در  ARCGISافزار  ط نرميها در مح ش پهنهيو نما ياصل

  .استم يت کشت ديموفق يبررس يراستا
  

  ها مواد و روش
  يبررسمنطقه مورد 
غرب  ه شمالين پژوهش ناحيدر ا يبررسمنطقه مورد 

و  يشرق جانيل، آذرباياردب يها ران بود که شامل استانيا
از عرض  يبين منطقه به طور تقريا يگستردگ .است يغرب

 ۴۴ ييايو طول جغراف يدرجه شمال ۴۰تا  ۳۷ ييايجغراف
 همديديستگاه يا ۱۵است. ابتدا تعداد  يدرجه شرق ۴۹تا 
 يهواشناس يپارامترها يکه دارا شناشي اقليمستگاه يا ۷و 

، فشار هوا و ي، سرعت باد، رطوبت نسبدمااز شامل يمورد ن
 ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۰ يدوره آمار يبودند برا يآفتاب يها ساعت

 يها  ها، داده ستگاهيانتخاب شدند. پس از انتخاب اميالدي 
فرترن  يسينو ط برنامهيکه در مح يا رنامهبمفقود توسط 

 ير و تعرق مرجع بر مبنايو تبخشده  ينوشته شده بازساز
ر يتبخ همحاسبه و نسبت بارش ب ٣ثيرابطه فائو پنمن مانت

 
 
 

2- WARD 
3- Fao penman monteith 
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  دهد. هاي منتخب را نشان مي ستگاهيت ايموقعو  يبررسمنطقه مورد  ۱. شکل به دست آمدو تعرق 
  

  
  يمورد بررس يها ستگاهيت ايو موقع يبررسمنطقه مورد  -۱شکل 

  
  يبند پهنه يها روش
 وارد روش
شوند  يبه هم ملحق م  qو pخوشه دو  ين روش وقتيدر ا
اورند مقدار رشد خطا يوجود به را ب tد يجد خوشهتا 

  ).۲۰۰۷همکاران، (گان و خواهد بود  )۱(رابطه  براساس

 ،qبه  p وستنيپاز  يناش يرشد خطا ∆pqE که در آن

pE و qE يها خوشهکل  يخطا p وq ، tE کل  يخطا
  .هستند t خوشه

 دياب ها به هم، خوشه وستنيپاز در هر مرحله وارد در روش 
هر  يمقدار خطا . چنانچهديبه دست آرشد خطا  نيکمتر
حاصل  )۲(رابطه  داده شود، رارق )۱(، در رابطه خوشه
  ).۲۰۰۷گان و همکاران، ( شود مي

)۲          (qp
qp

qp
pq XX

mm
mm

E −
+

=∆  

 و q،pm وp  يها خوشهمراکز  qX و PX که در آن

qm  هاي  خوشهتعداد اعضاي pوq  .هستند  
گر يد و ديجد خوشهن يب يدر مرحله بعد، رشد خطا

ابد ي ين روند ادامه ميشود و ا ين مييموجود تع يها خوشه
حاصل  ،استها  خوشهه يکل يدارا که يينها خوشهک يتا 

 حاصل از هر مرحله، يها خوشهسپس با استفاده از  شود.
با  شود. يم ميمربوط به منطقه ترس ١ينمودار درخت

  آيد. دست مي هاي همگن به خوشه استفاده از دندروگرام،
  

  )PCA( ياصل يها ه به مؤلفهيتجز
د يجد يرهايه به متغياول يرهاين روش، متغيبا اعمال ا

ل يتبدتر  ک مجموعه کوچکيو به گر يکديمستقل از 
از تمام  ديجد يها ل مؤلفهيچون در تشک و شوند يم

 اطالعات جهينتدر شود ياستفاده م هياول يرهايمتغ
حاصل  يها ن تلفات توسط مؤلفهيه با کمترياول يرهايمتغ

 
                                                                            
1- Dendrogram  

)١(  qptpq EEEE −−=∆  
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 انين مجموعه کوچک، بياکه  يطور به شود يارائه م
ن يدوم و استها  انس موجود در دادهيوار نيشتريکننده ب
  .ممکن بعد از مؤلفه اول را داردانس ين واريشتريمؤلفه ب

(رنچر، مشخص شود  )۳(تواند با رابطه  يم يهر مؤلفه اصل
۲۰۰۲:(  

)۳(                          pXijaXiaiZ ++= ...11  
[i,j=1,…,p]   

  بيضر aijام مورد نظر، i يمعرف مؤلفه اصل Ziکه در آن 
 .استام iه ير اوليز متغين Xiام و i يمربوط به مؤلفه اصل

ه ب )۴(از حل رابطه  ياصل يها ب مربوط به مؤلفهيضر
  ):۲۰۰۲د (رنچر، يآ يدست م

)۴                                        (OIR =− λ  
ا ي يس همبستگيماتر Rس واحد، يماتر Iکه در آن 

. ستاژه يز مقدار وين  ه و ياول يرهاين متغيانس بيکوار
 )۵(رابطه تابع الگرانژ  کردنبا حداکثر  )۴(حل رابطه 

  ):۲۰۰۲شود (رنچر،  يحاصل م

)۵(  

)( IPPXPXP TTT −−= λϕ  
 )۵حداکثر نمودن رابطه ( →

022 =−=
∂
∂ PXPTX

P
λ

ϕ
 

0)( =− λXTXP→ 

0=− λXTX 

ه و ياول يها لفهؤس ميب ماتريترت به Pو  X، که در آن
 يها سيترانهاده ماترPT و  XTو ژه بوده يار وس برديماتر

دست آمده و از ه ژه بين صورت مقدار ويبد .هستندمذکور 
د يآ يدست مه ب )۶(ژه از رابطه يژه، بردار وين مقدار ويا

  ):۲۰۰۲(رنچر، 

ژه) يو يژه با اطالعات مربوط به آن (بردارهايهر مقدار و
  کند. يف ميرا توص يک مؤلفه اصلي يها يژگيو
ه به يتجزو  وارد يها روش با يبند انجام خوشه يبرا

  :شدب انجام يترت ر بهيمراحل ز ياصل يها مؤلفه
 يهر پارامتر هواشناس يازاستگاه به يا ۲۲ يها ابتدا داده

تا روز  ۲۰۰۰جداگانه از روز اول ماه ژوئن  يها جدولدر 

خ مرتب شدند. به يبرحسب تار ۲۰۰۶ماه دسامبر سال  ۳۰
ها)  سطر (تعداد ماه ۷۹با  يا هيب در هر جدول آراين ترتيا

ل يمورد استفاده) تشک يها ستگاهيستون (تعداد ا ۲۲و 
افزار فرترن نوشته  که در نرم يا شد. سپس به کمک برنامه

رابطه فائو  ير و تعرق مرجع بر مبنايشده بود، ابتدا تبخ
ر و تعرق به يتبخ هث و سپس نسبت بارش بيپنمن مانت
ه دست آمدند. در مرحله بعد با ب ۷۹*۲۲ه يصورت آرا

ه به ي، عمل تجزيس همبستگيماترو  MINITABافزار  نرم
از نمودار  يريگ بهره . سپس باشدانجام  ياصل يها مؤلفه
ژه يمقدار و ياول تا چهارم که دارا يها ، مؤلفه١يا صخره

انتخاب شدند. در مرحله بعد  يبند منطقه يباالتر بودند برا
انتخاب  يها مؤلفه کيکاي درخصوص بيضر هم يها يمنحن

نقشه منطقه مورد مطالعه رسم و براساس  يشده، رو
بارش نسبت مذکور مناطق همگن از نقطه نظر  يها نقشه

ر يت تصويز داده شدند. درنهاير و تعرق از هم تميتبخ هب
 يک نقشه رسم شد. براي يطور توأم روه مختلف، ب ينواح
که  يها به همان صورت ز دادهينوارد با روش  يبند پهنه
 MINITAB فزارا و در نرم شدهح داده شد مرتب يتوض

 ٢Sه استفاده از آزمون آمار. سپس با شدانجام  يبند خوشه
شد.  يبررس ياز نواح کيهر  ي) همگن۱۹۸۶، ريلتشايو(

) را دارد و انتظار X2( اسکور يشکل آماره کا Sآماره 
) N-1( ياسکور با درجه آزاد يصورت کا  به Sرود که  يم

 يشتر از مقدار بحرانيب Sع شده باشد. اگر مقدار يتوز
نان يک سطح اطمي ي) براN-1( يآزاداسکور با درجه  يکا

منطقه رد  يخاص باشد، فرض صفر مربوط به همگن
همگن خواهد ريغ ين منطقه مورد بررسيشود و بنابرا يم

  ).۱۹۸۶ ر،ياتشلي(وبود 
  

  نتايج و بحث
ها  داده يس اصلي، ماترياصل يها ل مؤلفهيانجام تحل يبرا

 سطر است مورد استفاده شد. ۷۹ستون و  ۲۲که داراي 
هاي اصلي تا جايي ادامه يافت که در هنگام  انتخاب مؤلفه

هاي  کاهش معقول تعداد متغيرها، بيشينه واريانس داده
 هاي به دست آمده توجيه شود. پس از اوليه از طريق مؤلفه
 هاي اصلي، نتيجه به دست آمده نشان از انجام تجزيه مؤلفه

مؤلفه اول است.  ۴ها با  درصد از واريانس داده ۱/۸۳توجيه 

 
                                                
1- Scree Plot  
2- S-Statistics 
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 هاي درنظر گرفته شده در جدول از مؤلفه کيهر واريانس 
  نشان داده شده است. ۱

  
س يانس حاصل از ماتريژه و درصد وارير ويمقاد -١جدول 

  در حالت قبل از چرخش يهمبستگ
شماره 
 مؤلفه

مقدار 
ژهيو  

درصد 
انسيوار  

انس يدرصد وار
يتجمع  

۱ ٠٤٦/١٣  ٣/٥٩  ٣/٥٩  
۲ ٧٨٤/٢  ٧/١٢  ٠/٧٢  
۳ ٤٦١/١  ٦/٦  ٦/٧٨  
۴ ٩٨٥/٠  ٥/٤  ١/٨٣  

  
شود، مؤلفه اول  يمشاهده م ۱طور که در جدول  همان
ن امر يکند. ا يه ميها را توج انس دادهيدرصد از وار ۳/۵۹

ج از ي. به تدراستمؤلفه اول  مهم بودندهنده  نشان
 فقطکه مؤلفه چهارم  يشده به نحو کم ها ت مؤلفهياهم
  رد. يگ يم ها را دربر انس دادهيدرصد از وار ۵/۴

 يمؤلفه اصلاز شماره  يعنوان تابع بهرا ژه ير ويمقاد ۲شکل 
ب يافت شيتوان در يکه از شکل م يطور دهد. به ينشان م
  شود. يکم م يطور محسوس بعد از مؤلفه چهارم به يمنحن

)، چهار ۲اي (شکل  و نمودار صخره ۱با توجه به جدول 
هاي اصلي غالب انتخاب شدند که  مؤلفه عنوان بهمؤلفه اول 

ضريب  هاي هم هاي منتخب، منحني از مؤلفه کيهر براي 
 مقدار ها مؤلفه بيضر نهيبه مقدار يابيارز يبرارسم شد. 

 است قبول قابل گران پژوهش از ياريبس توسط ۳/۰ حد
 با نهيبه مقدار نيا زين پژوهش نيا در. )۲۰۰۲(رنچر، 
 انتخاب ۳/۰ با برابر مختلف ينواح زيتما تيقابل به توجه

روي  ۳/۰مطلق ضريب بيش از  شد. تصوير مناطق با قدر
ترسيم شد. نتايج  ArcGISافزار  يک نقشه منفرد با نرم

نشان داد که چهار مؤلفه انتخاب شده که دربرگيرنده 
ها هستند، بيشتر سطح منطقه را  حداکثر واريانس داده

کردن  نتيجه براي امکان جدا در .تحت پوشش قرار ندادند
بهتر نواحي همگن، محورهاي اصلي مورد چرخش متعامد 
 از نوع وريماکس نرمال شده قرار گرفتند و تمامي

هاي چرخانده شده انجام  هاي ذکر شده روي مؤلفه مرحله
نشان دهنده مقادير واريانس و درصد  ۲شد که جدول 

  واريانس فاکتورهاي انتخاب شده هستند.
  

  
حاصل از  ياز مؤلفه اصل يتابع عنوان بهژه ير ويمقاد -۲ شکل

PCA  
  

انس بعد از چرخش يانس و درصد وارير واريمقاد -٢جدول 
   ماکسيور

شماره 
 مؤلفه

مقدار 
انسيوار  

درصد 
انسيوار  

انس يدرصد وار
يتجمع  

۱ ٨٠/٥  ٤/٢٦  ٤/٢٦  
۲ ٥٥/٥  ٢/٢٥  ٦/٥١  
۳ ٣٤/٣  ٢/١٥  ٨/٦٦  
۴ ٤٥/١  ٦/٦  ٤/٧٣  
۵ ۰۸/۰  ۴/۰  ۸/۷۳  
۶ ۰۷/۰  ۳/۰  ۱/۷۴  

  
، شش ينواح يرو Sآماره  يبا انجام تست همگن تيدرنها
ر و تعرق يتبخ نسبت بارش به ه همگن از نقطه نظريناح
 همگن ينواح ۳شد. شکل  جدا رانيغرب ا شمال يبرا

ران را يغرب ا شمال ير و تعرق برايتبخ نسبت بارش به
  دهد. يها نشان م داده يماکس رويبعد از چرخش ور

شود منطقه شمال غرب  مشاهده مي ۳چنانچه در شکل 
کشور براساس شش مؤلفه اصلي به دست آمده از روش 

هاي اصلي بر مبناي نسبت بارش به تبخير  تجزيه به مؤلفه
و تعرق به شش ناحيه متمايز جدا شده که خصوصيات در 

ها  به ويژگي با توجهتوان  داخل هر ناحيه مشابه بوده و مي
ها را کشت  محصوالت در تناسب با هر ناحيه آنو نياز آبي 

کرد. جنوب استان آذربايجان شرقي داراي کمترين مقدار 
بارش به تبخير و تعرق بوده و درصورت بروز نسبت 

ها در معرض  داري اين منطقه آبي، کشاورزي و باغ کم
ي قرار خواهد گرفت که نيازمند تر يجدتهديدهاي 

  دامات صحيح و به موقع است.و انجام اق ريزي قبلي برنامه
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ر و تعرق در منطقه يتبخ هبارش بنسبت همگن  ينواح -۳شکل 
  PCA ماکس توسط روشيران بعد از چرخش وريغرب ا شمال

  
دست آمده از ه ج بينتا يبرا S-statistics يتست همگن

 شمالز انجام شد و براساس آن منطقه ينوارد  يبند خوشه
نسبت بارش به ه همگن از نظر يران به دو ناحيغرب ا
قسمت ، شامل ه دوميم شد که ناحير و تعرق تقسيتبخ
 يغرب جانياز شمال استان آذربا يو بخش محدود يمرکز
نمودار  ۴است. شکل ها  ستگاهيبقيه اشامل ه اول، يو ناح
  دهد. يرا نشان موارد حاصل از روش  يدرخت

 شود که دو خوشه به طور مشاهده مي ۴با توجه به شکل 
کامل متمايز براي پارامتر نسبت بارش به تبخير و تعرق با 

حاصل شده است که ناحيه اول، شامل تبريز،  واردروش 
آباد، کليبر،  سراب، سهند، اروميه، جلفا، مراغه، بناب، پارس

اردبيل، اهر، ميانه، مرند، خوي، ماکو و ناحيه دوم، شامل 
خلعت پوشان، خواجه، تسوج، خسروشهر، ارسباران، ديم 

  مراغه و خداآفرين است.
تعرق حاصل از  مقادير ميانگين نسبت بارش به تبخير و

از  کيهر مربوط به و وارد  ياصل يها ه به مؤلفهيتجز روش
و به طور کلي اين  باشد مينواحي همگن، کمتر از يک 

نسبت بيانگر توان ديم در منطقه شمال غرب کشور يا هر 
هرچه اين نسبت کمتر شود به طوري كه ، استاي  منطقه

ود و ش انتظار عملکرد کافي در زمينه کشت ديم کم مي
  تر شدن منطقه است دليل آن خشک

 يساالنه، پارامتر يم عالوه بر مجموع بارندگيدر زراعت د
در  يع بارندگيبرخوردار است، توز ييت بسزايکه از اهم

در مرحله  ياشد. وجود رطوبت کافب ميطول دوره رشد 
. است يار ضرورياه بسيرشد و استقرار گ يزدن برا جوانه
و رشد دانه  يده مصادف با گل ن در فصل بهار کهيهمچن

ر و تعرق، يش تبخيتوجه به گرم شدن هوا و افزا باشد با يم
ن يزش باران در ايابد. ري يش ميز افزاياه نيگ ياز رطوبتين

د محصول يدر رشد و تول ير بارزيتواند تأث يمراحل م
). با توجه به ۱۳۸۴مهربان و همکاران، ( داشته باشد

م در يت کشت ديقابل يبررس ين موضوع، برايت اياهم
بهشت و يم) و ارديمهر و آبان(مرحله اک يها منطقه، ماه

م مهم ي(مرحله عملکرد) که از نظر عملکرد د خرداد
از  يز برخين ۴و  ۳جداول  باشند، انتخاب شدند. يم

  دهند. يرا نشان م ين نواحيات ايخصوص
 

  
نسبت بارش به  يبند دندروگرام مربوط به خوشه -۴شکل 

  ر و تعرقيتبخ
  

همگن پارامتر بارش به  يات نواحيخصوص يبرخ -٣جدول 
  م يمرحله اک يبرا WARDدست آمده با روش ه ر و تعرق بيتبخ

شماره 
ب ين ضريانگيم  نيانگيم  هيناح

  راتييتغ
ن انحراف يانگيم

  اريمع
۱  ۲۰۵/۰  ۶۵/۱  ۲۹/۰  
۲  ۴۱/۰  ۳۲/۱  ۵۴/۰  

 
همگن پارامتر بارش به  يات نواحيخصوص يبرخ -٤جدول 
مرحله  يبراWARD  دست آمده با روشه ر و تعرق بيتبخ

  عملکرد
شماره 

هيناح نيانگيم  ب ين ضريانگيم 
راتييتغ  

ن انحراف يانگيم
اريمع  

٥٩/٠ ١  ٥٨/٠  ٣٣/٠  
٣٦/٠ ٢  ١٠/١  ٣٩/٠  
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ار ين انحراف معيانگين ميتست ب -Fج انجام ينتا ۵جدول 
  دهد. يرا نشان م وارد ها در روش پهنه

شود مقدار نسبت انحراف معيار  چنانچه مشاهده مي
دار بودن  بوده که گوياي معني Fتر از مقدار بحراني  بزرگ

نتيجه درخصوص کيفيت تفکيک  ، در.ها است تفاوت پهنه
 يها ه به مؤلفهيتجزانتخاب شد. روش وارد ها روش  پهنه
محورهاي  ها را روي نظر ماهيت خود فضاي داده از ياصل

دهد  کند و ساختار واقعي فضا را نشان مي اصلي تصوير مي
بندي بر مبناي  اما از نقطه نظر گسترش اطالعات خوشه

بندي واقعي برتري  همگني، روش سلسله مراتبي بر خوشه
هايي با اعضاي بيشتر است که  زيرا شامل خوشه ،دارد

نتيجه آن دربرگرفتن اطالعات زياد و گسترش دقيق و 
گران  بل قبول آن خواهد بود. در اين راستا پژوهشقا

)، بر مبناي پارامتر تبخير و ۲۰۱۱ديگري از جمله برنا (
بندي اقليم ايران پرداخته و  تعرق و با روش وارد، به خوشه

به شش خوشه همگن براي منطقه دست يافته است. 
بندي  )، براي پهنه۱۳۸۲پژوه و همکاران ( همچنين دين
ها  هاي اصلي را روي داده يران، تجزيه به مؤلفهاقليم بارش ا

درصد  ۶/۹۲انجام دادند، شش مؤلفه اول که توجيه کننده 
هاي اصلي شناخته  عنوان مؤلفه ها بوده به کل واريانس داده

نهايت  شدند. ايشان روش وارد را نيز به کار گرفتند و در
سطح ايران را به شش ناحيه همگن تقسيم کرده و همگني 

تست کردند. نتايج اين  H ها را با روش آزمون آماره هپهن
نيز هماهنگي  )۱۳۹۰( همکاران و فالحي پژوهش با پژوهش

بندي منطقه شمال غرب کشور را بر  دارد. ايشان پهنه
در  ياصل يها ه به مؤلفهيتجزمبناي پارامتر بارش با روش 

انجام داده و شش ناحيه بارشي  MINITABافزار  نرم
نهايت روش  اند و در اي منطقه مشخص کردهمتمايز بر

بندي سلسله مراتبي وارد را نيز براي مقايسه به کار  خوشه
  اند. گرفته

  
ر و يتبخ هپارامتر نسبت بارش ب يبرا Fج تست ينتا -٥جدول 

  تعرق
شماره 

هيناح  
انحراف 

اريمع  
نسبت انحراف 

اريمع  
df F 

۱ ٢٢/٠  ٦٨/٢  ٠/١٤  ۵۷/۲  
۲ ٥٩/٠  ٦٨/٢  ٠/٦  ۵۷/۲  

 
 
  

  گيري نتيجه
ه به يبراساس روش تجزغرب کشور  شمال منطقه
شش  يپس از اعمال چرخش، بر مبنا ياصل يها مؤلفه

انس يدرصد از وار ۱/۷۴که شامل  يانتخاب يمؤلفه اصل
 ، به شش منطقه همگن براساس پارامترهستندها  داده

، ين نواحين ايدر ب .شد جدار و تعرق يتبخ هبارش ب نسبت
ر يغرب، نسبت به سا شامل شرق منطقه شمال ه دوميناح
با  ير و تعرق باالترين بارش بر تبخيانگيم يدارا ينواح

مذکور در  م در منطقهيکشت د نظربوده و از  ۵/۰مقدار 
ن يادر  يبررسن دو روش مورد ياز بالبته  .استت ياولو

 يبرا وارد ، روشFج تست ينتا يبر مبنا پژوهش
ر و يتبخ هبارش بنسبت منطقه براساس پارامتر  يبند پهنه

ه يم)، ناحيز (مرحله اکييکه در فصل پا شد تعرق انتخاب
ت ي، قابل۴۱/۰ر و تعرق يتبخ هن بارش بيانگيدوم با م
ه اول داشته و در فصل ينسبت به ناح يشتريم بيکشت د

 يبرا ۵۹/۰ه اول با مقدار يبهار (مرحله عملکرد) ناح
روش عنوان شده در  است.ت ياولو يپارامتر مذکور دارا

ت يريمد يبرا ييعنوان راهنما تواند به يمذکور م پژوهش
 مانند عيوس يها اسيدر مق ينه منابع آبيمناسب و به

کار گرفته شود و با کمک آن  ز بهيا حوضه آبرياستان 
برده و  يپ ياز نظر منابع آب يبحران يها منطقهتر به  راحت

ز ين يبه کشاورزان آن نواح ياز وارد آمدن خسارات جد
  .کرد يريجلوگ
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