
ای استفاده از روش تحلیل فراوانی منطقه ،های فاقد آمارهای سیالب در حوضههای تخمین چندکیکی از روش چکیده: 

مانند خصوصیات فیزیوگرافی حوضه، موقعیت  ای کردن، براساس خصوصیات حوضه آبریزهای رایج منطقهاست. در روش

ممکن های آبریز شوند. البته اکثر حوضهجغرافیایی و آمار سیالب در هر ایستگاه، مناطق همگن هیدرولوژیکی ایجاد می

تواند کامالً به یک گروه یک حوضه آبریز نمی ،. بنابراینداشته باشندمنطقه  آنهای با سایر حوضهاندکی شباهت  است

استفاده   (Self-Organizing Feature Maps)نگاشت ویژگی خود سامان از اخیراً در چند تحقیق صاص یابد.اخت

منظور یافتن مناطق همگن هیدرولوژیک است. به تفسیر نقشه خروجی از این روش به SOMمشکل اصلی  . اماشده است

نگاشت ویژگی رود. در این مطالعه، ابتدا از کار میبندی دیگر بههای خوشهبه عنوان ورودی الگوریتم SOMاین دلیل از 

 نگاشت ویژگی خود سامانهای خروجی از گیری یک نقشه ویژگی دو بعدی استفاده شد، سپس گرهبرای شکل خود سامان

های آبریز ای کردن حوضهمنطقهگیری مناطق مورد نیاز برای میانگین فازی برای شکل -cبندی توسط الگوریتم خوشه

و از لحاظ  بندی شدهبرای بهبود همگنی مناطقی که با این الگوریتم خوشه مورد بررسی قرار گرفته است وان مازندران است

ضریب بندی فازی )شاخص ارزیابی خوشه ششیی آهمچنین کار ارائه شده است. مناسبی آماری همگن نیستند، راهکارهای

بهینه نشان  ( در تعیین تعداد خوشهوون و بندی نرمال شده، زی و بنیطبقهافراز، آنتروپی افراز، درجه فازی بودن، آنتروپی 

ی دیگر در تعیین هاکارآیی بهتری نسبت به شاخص زی و بنی و وون دهد که دو شاخصنتایج نشان می داده شده است.

همگنی ترکیبی توسط آماره نابندی تعداد خوشه بهینه دارند. سپس همگنی هر یک از مناطق بدست آمده از الگوریتم خوشه

 DISTZآماره  هاسکینگ و والیس ارزیابی شد. با ترکیب دو خوشه، مناطق همگن هیدرولوژیک حاصل شدند. همچنین

 3های با استفاده از زبان برنامه نویسی فرترن برای توزیع ی همگن هیدرولوژیک،هر یک از چهار منطقههای برای ایستگاه

 توزیع  این پارامترهای گردید. ای انتخابمنطقهبهترین توزیع عنوان توزیع لجستیک تعمیم یافته به پارامتری محاسبه شد و

با استفاده  هاایستگاه از هریک در مختلف هایدوره بازگشت با سیالب  شد، سپس محاسبه خطی گشتاورهای روش بوسیله

توان از الگوریتم ارائه شده برای دستیابی به مناطق همگن با توجه به نتایج این تحقیق، می .گردید برآورد ایاز روابط منطقه

ی و فازی و نیز محاسبه SOMبندی ای برای خوشههیدرولوژیک در نقاط دیگر کشور استفاده نمود.در ضمن برنامه

 ق در محیط ویندوز توسعه یافت.بندی فازی بصورت گرافیکی توسط پژوهشگران این تحقیهای ارزیابی خوشهشاخص

 


