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 مقدمه. 1
و تولیاد رساو    امروزه روند افزایشی فرسایش خاا   

محیطی اصالی  شاور محساو      های زیست یکی از نگرانی

حفاظات و   یهاا  برناماه  یاهارا  منظور بهشود. بنابراین  می

رسوبات ضارورت دارد   متار فرسایش خا  و  اهش تولید

ارزیابی  ها آن ه حجم  ل بار رسوبی و شدت فرسایش در 

و برآورد گردد  ه نزمه آن نیز شناسایی عوامال مال ر بار    

فرسایش و تولید رسو  است. اما عدم وهود و یاا  مباود   

بسیار زیاد آمار و اطالعات در ایان زمیناه امکاان بررسای     

محاساابه مقااادیر فرسااایش و رسااو    یمناساار را باارا

رابطاه باا    در متم اقدامات ازهمله غیرممکن ساخته است.

 باه  آماار  یدارا یهاا  در دساترس حوضاه   اطالعات یمتعم

 همگنای  بار اسااس  بنادی   گاروه  آماار،  بادون  یها حوضه

  لیه  ردن عمالً لحاظ اینکه به با توهه .باشد ها می حوضه

 باشاد،  نمای  پاییر  ها امکان همگنی حوضه در عوامل دخیل

را  متام  عوامال  مختلاف برخای از   محققاین  خااطر  بدین

 .اند نموده لحاظ ها حوضه همگنی عنوان مبنای به

در طاااای تحقیقاااای باااار روی  در یااااك تحقیااااق

 یپارامترهاا  هاای آبخیاز شامال  شاور باا انتخاا        حوزه

 وزناای، شاایر متوساا  اصاالی، آبراهااه ساااحت، طااولم

بارناادگی متوساا    و زهکشاای تاارا م متوساا ، ارتفاااع

و شارقی   خازر  آبخیاز ناحیاه   حاوزه  42ه ب مربوط سالیانه

بناادی  بااا روش خوشااه آبخیااز خاازر غرباای،  حااوزه 14

در نمودنااد. انجاام گردیاد     یبنااد مراتبای همگان   سلساله 

همگاان  گااروهچتااار  بااه فااو  دو ناحیااه نتایاات

 [.28]شدند یبند تقسیم

با استفاده [ 0همچنین در تحقیقی ]در پژوهشی دیگر 

 متوسا   مساحت، بارش متوسا  ساالیانه،   عامل چتار از

حوضاه  اه    متوسا   شایر   م و خیلی وزنی نفوذپییری

هااای اصاالی را توضاای    درصااد از تغییاارات داده  88/45

دو  ،زوارد روش باه  ای خوشاه  وتحلیال  یاه تجز دهند، با می

 .= KMO) 518/8( آوردند بدست منطقه همگن را

باا روش تحلیال   [ 6در تحقیاق ] بر اساس یك پاژوهش  

آبخیز در سط   شور، اقادام باه    حوزه 21های اصلی در  مللفه

 ساه هاا   این عامل یهبر پاها شد. سسس  تعیین مل رترین عامل

هداسااازی  یا منطقاه همگان باا اساتفاده از تحلیال خوشاه      

شد. نتایج نشانگر تأ یر برتر سه عامل شاخص خشاکی  گردید 

 یگیاهی و درصد گساتره ساازندها   دومارتن، شاخص پوشش

 .د رسو  بوده استحساس به فرسایش در میزان تولی

 مسااحت  عوامال  بر اسااس  همگن مناطق تعیین برای

 اصلی، طول آبراهه آبراهه، شاخص بارندگی، ه، ترا مضحو

 حوضاه  250 در رطوبات خاا    عامال  مباود   و شایر 

تحقیقی صاورت گرفتاه اسات     مطالعاتی واقع در اسکاتلند

 از بینو  وارد استفاده نمودند   ی ا روش تحلیل خوشه از  ه

 به قادر و یك گروه قبول قابل گروه چتار ،همگن گروه پنج

 .[2] است نبوده دبی توضی  تغییرات

باارای  را ای خوشااه تحلیاال روش[ 4در تحقیقاای ]

 گرفتنااد. نتااایج بااه  اااربناادی مناااطق همگاان  تقساایم

دارای ایساتگاه   همگان  هاای  گاروه  در داده  اه  نشاان 

بااا دقاات  تااوان مای   ایسااتگاه یاا فاقااد  هیادرومتری و 

 .به دست آورد را هریان بیشتری

 تعمایم  تواناد  می ها حوضه زیر بندی همگن یطور ل به

 هاای  از مدل استفاده ةینزم در ها بررسی و مطالعات نتایج

 یار زبنادی   اولویات  فرساایش و رساو ،   بارآورد  ای منطقه

بنادی متغیرهاای تأ یرگایار در تولیاد      ، اولویات هاا  حوضه

و  ااربرد   عاملی وتحلیل یهتجزبا آزمون  فرسایش و رسو 

 در آن ا  نتارل یا   ااهش و  منظاور  هاهرائی با  راهکارهای

 .نماید فراهم همگن را مناطق

هتات بارآورد    بااران سااز  اساتقرار دساتگاه    ازآنجا ه

وساعت   باه علات  آبخیاز    حاوزه  12فرسایش و رسو  در 

بر بودن آن مقدور نیست، لایا   منطقه، صرف هزینه و زمان

هاای همگان و    بندی، تعیین خوشاه  نهدف از آزمون همگ

باشد. در ایان   های معرف در هر خوشه می انتخا  ایستگاه

بندی بررسای و بتتارین    های مختلف خوشه تحقیق، روش

هاای   هاای معارف اساتان    منظور تعیاین ایساتگاه   روش به

گیالن و مازنادران هتات بارآورد فرساایش و رساو  باا       

 انتخا  شد. باران سازدستگاه 
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 تحقیق یسشنا روش. 2
ساانجی و   هاای رسااو   در ایان تحقیااق آماار ایسااتگاه  

مازندران و  گیالنهای  آبخیز استان زیرحوزه 12سنجی  آ 

باشاند   ساال آماار مای    48   اه دارای حاداقل   2هدول )

  .2گردد )شکل  استفاده می

حاوزه آبخیاز البارز شامالی تاا محال        12های  ویژگی

 لیست شده است. 1ها در هدول  ایستگاه

 مراحل انجام پژوهش به شرح زیر می باشد.

 

 
 

 نقشه منطقه مطالعاتی )البرز شمالی( .1شکل 

 

 هاي گيالن و مازندران  هاي استان نام و مشخصات ايستگاه .1جدول 
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 یعامل لیوتحل هیتجز روش. 2.1
  ااهش  عااملی،  تحلیال  از اساتفاده  هدف ترین عمده

 در مال ر  یمتغیرهاا  ینتار  متام و تعیاین   هاا  داده حجم

ای،  خوشاه  وتحلیل یهتجزقبل از  .هاست گیری پدیده شکل

متغیار مال ر در    12 اهش متغیرهاای موهاود )   منظور به

 وتحلیال  یاه تجزفرایند فرسایش و تولید رساو   از روش  

عاملی استفاده شد و تأ یرگایارترین متغیرهاا باه ترتیار     

 مورداساتفاده  یا خوشاه اولویت انتخا  و در فرایند تجزیه 

 قرار گرفتند.

واحادهای   تاأ یر  از پرهیاز  برایدر این روش، نخست 

 اساتاندارد گردیدناد.   استفاده مورد متغیرهای گیری، اندازه

حلیل عااملی  ها برای ت برای اطمینان از مناسر بودن داده

باین   هماواره  آن مقادار   ه استفاده شد KMOاز ضریر 

 مقاادار  ااه یدرصااورت) نوسااان اساات یااك در و صاافر

6/8KMO< مناسار   عااملی  تحلیال  یبارا  ها باشد، داده

 2باا توهاه باه مقادار ارزش ویاژه      . ساسس  نخواهناد باود  

 ، تماام 1هاای اصالی   بار اسااس روش مللفاه    آمده دست به

 از یاك بودناد،   تار  بازر   ویژه ارزش دارای هایی  ه عامل

در گام بعادی،   انتخا  شدند. دار یمعنهای  عنوان عامل به

نسبت واریانس  از عامل نسبی هر اهمیت برای نشان دادن

شاده )چارخش    عامال چارخش   هار  یشاده بارا   منظاور 

  اه متغیار،   هاا  هار نتایتااً     اساتفاده شاد.  4واریماا س 

 آمااری  نظر از و را داشت عاملی بار مطلق بیشترین مقدار

 گردید.عنوان متغیر تأ یرگیار انتخا   ، بهودب دار ینیز معن

 

 یا خوشه لیوتحل هیتجز روش. 2.2

و  گروه بیشترین شباهت بندی مشاهدات هر خوشه در

 بااهم  را هاای مختلاف  متارین شاباهت     مشاهدات گروه

آن خصوصیاتی  اه باا عوامال دیگار     در این روش  .دارند

خصوصاایات  عنااوان بااهوابسااتگی دارنااد، نبایااد تو ماااً   

 ،های خاام  ورود داده قرار گیرند. مورداستفاده یز نندهمتما

هاا،   تغییرپییری دامناه داده  خاطر اختالف در مقیاس و به

از  بناابراین قبال   ،آورند می به وهودنادرستی را  یها گروه

وزن  هام  و استانداردشاده  هاا  ادهد محاسبه فواصال افاراد،  

 مرباع  شااخص فواصل بین افراد باا اساتفاده از    ند.یدگرد

با اساتفاده از ساه روش    یتدرنتاتعیین و  فاصله اقلیدسی

 4 21 بندی انجام شد. زیر، آزمون خوشه

بندی  قابلیت خوشه ه  3یا دومرحلهی ا ز خوشهیآنال  -1

خود ار بر اساس متغیرهای گسسته و پیوسته، انتخا  

 های بسیار بزر  ها و قابلیت تحلیل فایل داده تعداد خوشه

 را دارد.

6میانگین ای هخوشیز آنال -2
K  محدود به متغیرهای  ه

 های بزر  ه ، مناسر برای  ار با دادبوده گیری قابل اندازه

را ها از مر ز خوشه  فاصله سازی یرهذخامکان باشد و  می

 دارد.

 یهاا  خوشاه  باه  اه   5یمراتبا  سلساله ی ا ز خوشهیآنال -3

ی ساااختار هااا آنمیاازان عمومیاات   باار اساااس نتااایی 

نسابت داده     2دندوگرام)درختی  صورت بهمراتبی،  سلسله

بندی اساتفاده   برای خوشه 0. در اینجا از روش واردشود می

 شد.

 

 نتایج. 3

 های تحلیل عاملی خروجی. 3.1
 یجهدرنتبوده،  <6/8KMOمقدار  4هدول با توهه به 

خواهناد باود. نتاایج     ها برای تحلیل عااملی مناسار   داده

دار است، به این مفتوم  ه  آزمون  رویت بارتلت نیز معنی

شود، یعنی بین متغیرها همبستگی  فرض مخالف تأیید می

بیاانگر   نیز، مربع  ایبودن دار  دار وهود دارد. معنی معنی

 حداقل شرای  نزم برای اهرای تحلیل عاملی است.

 
1
 Eigen value  

2
 PCA 

3
 Varimax 

4
 Two Step Cluster Analysis 

5
 K-means Cluster Analysis 

6
 Hierarchical Cluster Analysis 

7
 Dendogram 

8
 Ward 
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 و نتايج آزمون کرويت بارتلت KMOآماره  .3جدول 

   KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 625/8 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 388/042 

Df 125 
Sig. 888/8 

 

 سااااااتون  3) بااااااا توهااااااه بااااااه هاااااادول

Rotation Sums of Squared Loadings مشاااهده 

دارناد. ایان    را ها یانسوارشود پنج عامل قابلیت تبیین  می

و  6320/0، 322/24، 060/25، 221/43ترتیر  به عوامل

 در واریاانس را  از درصاد  213/08 مجماوع  درو  862/2

 بردارند.

هاي مختلف  درصد واريانس و مقادير ويژه عامل .4جدول 

 

 

)ماتریس عاملی دوران یافته باه    6)با توهه به هدول 

آبخیز همگن  یها حوزه یرزشناسایی روش واریما س  در 

تحلیال  عااملی )روش   وتحلیال  یاه تجزروش  استفاده از با

متغیر مل ر بر تولیاد رساو     12بین  از اصلی  یها مللفه

پانج   البرز شامالی، های  دامنهایستگاه هیدرومتری  12 در

  باه    سانگ   حساسایت  معاادل، میازان   مساتطیل    طول متغیر

 ساننه، هتات و تارا م زهکشای     متوس  فرسایش، بارش

 توهیاه  هاا را  درصاد واریاانس داده   21/08مجموع در   ه
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عامل شیر متوسا  حوضاه نیاز     . نند، انتخا  شدند می

  باه    سانگ   حساسایت  میازان در ستون دوم پاس از متغیار   

  1) شااکلگیاارد.  در اولویاات بعاادی قاارار ماای فرسااایش

 نشاان  هاا  عامال  باا  ارتبااط  در را ویاژه  تغییرات مقاادیر 

 باه  هاا  بتینه مللفه برای تعیین تعداد این نمودار .دهد می

 از  اه  شود می مشاهده این نمودار به توههبا  رود.  ار می

پاس   شاود،   م می ویژه تغییرات مقدار بعد به پنجم عامل

 عوامل عنوان به را  6)می ور در هدول پنج عامل  توان می

 دارند، ها داده واریانس در تبیین را بیشترین نقش متم  ه

 . رد استخراج
 

 يافته دوران عاملی ماتريس .5 جدول

 
 ها گراف براي تعيين تعداد عامل نمودار اسکري .2شکل 
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 تشخیص زیآنال .3.2

 دو باه  همگان بایاد   یهاا  گروه شدن از مشخص پس

 هاای  گاروه  آیاا  توهه داشات. یکای اینکاه    اساسی مسئله

اینکاه   دیگار  یکادیگر هساتند    از مجازا   امالً یجادشدها

 یا و شر ت نکرده وتحلیل یهتجز در  ه ای هضحو وضعیت

باه    اه  مشخص نماود  توان یم را چگونه آمار فاقد هضحو

 دارد  تعلق گروه  دام

 توابع از ای مجموعه تابع یا آنالیز تشخیص یك انجام با

 تابع تشخیص ساخته K-1گروه،  Kشود برای  ساخته می

 بینی پیش یبتترین تر یر خطی برا اولین تابع .شود می

 تعیین بتتارین  برای .دهد می  دست بهها  گروه در عضویت

 مقادار . شاود  ویلکس استفاده می از شاخص نمبدای تابع

 مقادار  یك متغیر است. هار چاه   و صفر شاخص بین این

  نناد    تفکیاك  تاابع  باشاد، آن  تار   وچاك  تابع یك برای

 اساکور  ی اا  باه  شاخص این توزیع ازآنجا ه .خوبی است

 .شاود  یمنیز تعبیر  آماره این طریق رو از   این از است، شبیه

 صاحت  آناالیز تشاخیص،   22و  8،28با توهه به هاداول  

  ند. می تائید در مناطق همگن را ای خوشه تحلیل

 

 مراتبی ای به روش سلسله نتایج تحلیل خوشه. 3.3

ای سلساله   ، دندروگرام حاصل از تحلیل خوشه4شکل 

 یهاا دررو  خوشاه  مطلو  تعداد دهد. مراتبی را نشان می

 دو ادغام  ه فاصله زیاد بین است هایی دندروگرام نمودار

 تعاداد  تعیاین  بارای  2معادله  از .شود یم مشاهده خوشه

 افاراد   ال  ، تعاداد Nشاود  اه در آن    می استفاده خوشه

√است. با توهه به این معادلاه 
  

 
در شاود.   مای  5/4برابار   

در فاصاله    ایساتگاه  12 سلسله مراتبای بندی  روش خوشه

 اند. گروه همگن قرار گرفته 4در  14 یدسیاقل

(2   
2

Nتعیین تعداد خوشه

 

 مراتبی اي سلسله دندروگرام حاصل از تحليل خوشه .3شکل 
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 یا دومرحلهای به روش  نتایج تحلیل خوشه. 4 .3
هااا را در  تعااداد و درصااد حضااور ایسااتگاه  5) هاادول

، نمایی از  3شکل )دهد.  های تعیین شده نشان می خوشه

را نشاان   یا بندی دومرحلاه  ها با روش خوشه اندازه خوشه

اند  اه   گرفته یمنطقه همگن ها 4ها در  دهد، ایستگاه می

های مربوط به هر خوشه همگن  نام ایستگاه  2هدول )در 

 ارائه شده است.

 ها ها در خوشه توزيع ايستگاه .6جدول 

Cluster Distribution 

  N % of Combined % of Total 

Cluster 1 8 30.8% 29.6% 

2 10 38.5% 37.0% 

3 8 30.8% 29.6% 

Combined 26 100.0% 96.3% 

Excluded Cases 1  3.7% 

Total 27  100.0% 

 

 

 
 ها . اندازه خوشه4شکل 

 

 يا دومرحلهبندي  هاي همگن به روش خوشه تعيين گروه .7جدول 

 

 

 همگن گروه ايستگاه همگن گروه ايستگاه همگن گروه ايستگاه همگن گروه ايستگاه

 1 )سفیدرود   آستانه 1  درازنت 2  بلیران 2  بلده

 1 رودبارسرا 4 شتربیجار 2  ذغال پل 4 طانر قران

 4  پونل 1  توتکی 2   ) شتارگاه  بابل 4  سنگ  ره

 1   )اسالم خرهگیل 1  چال  ل 4 آباد ماشااهلل 2  اسکومحله

 1  خانه ماشین   ن ان 1  یله  چشمههراتبر ) 2 )آبشار   دره معین

 4  محله  قربان 2   مادول 1  توتکابن 2 آغوز تی نویج ) تنگه

   4  محله باش 1   سموشبر )  هرات 4  بتارستان
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 Kای به روش میانگین  نتایج تحلیل خوشه .3.5
را  Kهاا در روش میاانگین    عضویت خوشه  0هدول )

 دهد. نشان می

 Kها در روش ميانگين  عضويت خوشه .8جدول 

همگن گروه ايستگاه همگن گروه ايستگاه  همگن گروه ايستگاه  همگن گروه ايستگاه   

 4 )سفیدرود  آستانه 4  درازنت 1  بلیران 2  بلده

 1 رودبارسرا 4 شتربیجار 2  ذغال پل 1 طانر قران

 4  پونل 4  توتکی 2   ) شتارگاه بابل 1  سنگ  ره

 4   )اسالم خرهگیل 4  چال  ل 4 آباد ماشااهلل 2  اسکومحله

 1  خانه ماشین   ن ان 4  یله  چشمههراتبر ) 2 )اآبشار  دره معین

 4  محله  قربان 1   مادول 2  توتکابن 1 آغوز تی نویج ) تنگه

   4  محله باش 4   سموشبر )  هرات 4  بتارستان

 

 

مراتبی اي سلسله ل خوشهينتايج آناليز تشخيص به روش تحل .9جدول   

 همبستگی کانونيکال درصد تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه عامل مقادير ويژه

( یروش سلسله مراتب ) 

2 603/6 23 23 812/8 

1 855/2 15 288 023/8 

 ويلکس المبدا

معناداريسطح  درجه آزادي کاي اسکور ويلکس المبدا آزمون عوامل  

 888/8 28 385/51 62/8 1 بواسطه 2

1 442/8 018/11 3 888/8 

بندي نتايجطبقه  

 
 

 

 بندي% درست طبقه2/96

 شده است

96.2% of original grouped 

cases Correctly classified. 

هاي روش سلسله مراتبیتعداد خوشه  

بينی شده اعضاي گروه پيش  
 مجموع

2 1 4 

 واقعی

 تعداد

2 24 2 8 23 

1 8 0 8 0 

4 8 8 3 3 

بندي نشدهگروه  2 8 8 2 

% 

2 8/81 2/2 .8 288 

1 8 288 .8 288 

4 8 8 288 288 

بندي نشدهگروه  288 8 8 288 
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 يا دومرحلهاي  ل خوشهينتايج آناليز تشخيص به روش تحل .11جدول 

 مقادير ويژه

(يا دومرحله)روش    

 همبستگی کانونيکال درصد تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه عامل

2 886/2 1/83 1/83 025/8 

1 214/8 0/6 288 442/8 

 ويلکس المبد

 سطح معناداري درجه آزادي کاي اسکور ويلکس المبدا آزمون عوامل

 886/8 28 321/16 182/8 1 بواسطه 2

1 088/8 348/1 3 565/8 

 طبقه بندي نتايج

 

 

 درست طبقه بندي% 8/25

 شده است
76.9% of original grouped cases 

Correctly classified. 

يا دومرحلهروش  يها خوشهتعداد   
شده بينی يشپاعضاي گروه   

 مجموع

2 1 4 

 واقعی

 تعداد

2 0 8 8 0 

1 2 2 1 28 

4 8 4 6 0 

نشده يبند گروه  8 8 2 2 

% 

2 288 8 8 288 

1 28 28 18 288 

4 8 6/42 6/51 288 

 288 288 288 8 نشده يبند گروه

 

 

 Kاي ميانگين  ل خوشهينتايج آناليز تشخيص به روش تحل .11جدول 

 مقادير ويژه

 ) kروش ميانگين )

 همبستگی کانونيکال درصد تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه عامل

2 888/8 4/83 4/83 838/8 

1 661/8 2/6 288 685/8 

 ويلکس المبدا

 سطح معناداري درجه آزادي کاي اسکور ويلکس المبدا آزمون عوامل

 888/8 28 288/62 853/8 1 بواسطه 2

1 533/8 148/8 3 865/8 

 طبقه بندي نتايج
 

 است شده يبند طبقهدرست  1/85%
96.2% of original grouped 
cases Correctly classified. 

 kتعداد خوشه هاي روش ميانگين 
 شده بينی يشپاعضاي گروه 

 مجموع
2 1 4 

 واقعی

 تعداد

2 5 8 8 5 

1 8 2 8 2 

4 8 2 21 24 

 2 8 2 8 نشده يبند گروه

% 

2 288 8 8 288 

1 8 288 8 288 

4 8 2/2 4/81 288 

 288 8 288 8 نشده يبند گروه
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 گیری یجهنتبحث و . 4
 تشاخیص  هتات  عاملی وتحلیل یهتجز از حاصل نتایج

 ماورد  متغیار  12میاان   مساتقل از  و متغیرهای پارامترها

 ایستگاه هیدرومتری دامنه شمالی البرز باه  12 در بررسی

 عامال  پانج   اه  این اسات  از حا ی SPSS افزار نرم  مك

فرساایش،    باه    سنگ  حساسیت معادل، میزان مستطیل   طول

 در مجماوع  ساننه، هتت و ترا م زهکشای   متوس  بارش

 سسس با . نند می توهیه ها را درصد واریانس داده 21/08

ای  تحلیاال خوشااه  هااای مختلااف  روش اسااتفاده از

  ، ساه منطقاه  Kو میاانگین   یا دومرحلهمراتبی،  )سلسله

 تحلیال  صاحت  آناالیز تشاخیص،   آماد.  دسات  به همگن

تاابع   یاك  نماود.  تائیاد  همگان را  در منااطق  یا خوشاه 

 انونیاك،   مقادیر همبساتگی   ه شد  ننده تعریف  متمایز

مجازا  دهناده   نشاان  نیاز  نمبدا آماره ویلکس و اسکور ی ا

  ه این نتایج با نتایج باشند این سه گروه همگن می بودن

 یخوان هم [22، 28، 8 ،0، 2، 5، 6، 3، 4، 1، 2تحقیقات ]

 .دارد

هاای زیاادی بارای تجزیاه      با توهه به اینکه الگاوریتم 

 عناوان  باه  هاا  آناز   ادام  یچها ای وهود دارند، ولی  خوشه

های مختلف نتایج  اند. الگوریتم بتترین روش پییرفته نشده

. آورد ینما  به بارها  یکسانی را برای مجموعه معینی از داده

قش متمی در ارزیابی نتایج حاصل معمونً نظر پژوهشگر ن

مورد گفاتن   یندر ا. [21]  ند از هر روش خاص بازی می

بنادی صاحی     هاای خوشاه   الگاوریتم  ةینزم در ینتر خو 

ایان   kبندی به روش میاانگین   نیست، از مشکالت خوشه

گیاری اسات.    است  ه محدود به متغیرهاای قابال انادازه   

معماونً در  اماا   سات، اابتادا مشاخص    هاا از  تعداد خوشاه 

باشاد.   هاا مشاخص نمای    زیادی تعاداد خوشاه   ی اربردها

در  .دارد های اولیه بساتگی  هوا  نتایی به انتخا  خوشه

مرا ااز  ةاولیاا ةایاان روش روالاای مشااخص باارای محاسااب

ها وهود ندارد و اگر در تکاراری از الگاوریتم تعاداد     خوشه

صفر شد، راهی برای تغییار و   یا متعلق به خوشه یها داده

نادارد. باا توهاه باه اینکاه روش       روش وهود ةبتبود ادام

با متغیرهای پیوسته  زمان هم یا دومرحلهای  تحلیل خوشه

هاای   تواناد فایال داده    ند و می  ار می یخوب بهگسسته  و

ها هام   بسیار بزر  را تحلیل نماید، همچنین تعداد خوشه

باا نظار پژوهشاگر تعیاین      خود ار و هم مطابق صورت به

ای  گاااردد، اماااا اماااروزه از روش تجزیاااه خوشاااه  مااای

هااای مختلااف   وهااود روش یاالبااه دلمراتباای  سلسااله

همساایه، دورتارین همساایه،     تارین  یاك نزد) یبند خوشه

 بنادی میاناه و روش واردز ،   بندی متمر از، خوشاه   خوشه

انتخااا  خود ااار و عاادم دخالاات پژوهشااگر در تعااداد   

شاخه درختی بیشاتر   صورت بهخروهی ها و نمایش  خوشه

روش تجزیاه   ینپر ااربردتر  عناوان  باه شود و  استفاده می

 رود. می به  ارای  خوشه

با توهه به هدف ایان تحقیاق در بارآورد فرساایش و      

هاای گایالن و    رسو ، با در نظار گارفتن وساعت اساتان    

در  باران سازاستقرار  بر بودن هزینه و زمان مازندران، صرف

آن  بالطبعهای معرف منطقه و   ل منطقه، تعیین ایستگاه

بنادی   عااملی بارای اولویات    وتحلیال  یهتجزضرورت انجام 

هاای   منظاور تعیاین حاوزه    ای باه  های آنالیز خوشه ورودی

رسد. باا توهاه باه     می به نظرآبخیز همگن نزم و ضروری 

 یهاا  حوضاه نتایج بارآورد میازان رساو  و فرساایش در     

تاوان   گردند، می معرف منطقه  ه از هر خوشه انتخا  می

های دارای آماار   های بدون آمار یا حوضه نتایج را به حوضه

های همگن انتخابی در هر   حوضه چرا هناقص تعمیم داد، 

هااای موهااود در آن خوشااه  خوشااه، معاارف  اال حوضااه

و هاا   ریازی  ، برنامهها یاستستوان  می یتدرنتاباشند و  می

 اهش میزان فرسایش  ةینزم درهای نزم را  گیری تصمیم

و تولید رسو  در سط  منطقه مورد مطالعه اتخااذ  ارد.  
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