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چکیده

 در .نیست یرپذ امکان يسادگ  به حوزه آبخیزیک  انساني در یعي وطبمتغیرهای متعدد  یرتأثروابط پیچیده و نحوه درک 

 از درک  قابلاطالعاتي مفید و  استخراج سببمکاني  های یلتحلآماری چند متغیره و  های یلتحلتلفیق شرایطي  ینچن

، آب توپوگرافي، اقلیمي، خاک، یها دادهاطالعات شش گروه از  ،پژوهش یندر ا. شوند يم پیچیده داده مجموعه یک

آماری  های یلتحلاطالعات جغرافیایي و  سامانهکارون با تلفیق  حوزه آبخیزای  های ماهواره اجتماعي و داده-اقتصادی

 درصد 171/19 مجموع درعامل اصلي که  شش با استفاده از تحلیل عاملي، .قرار گرفت مطالعه موردچند متغیره 

تعداد بهینه دا ابت ،یا خوشهسپس با ورود این شش عامل در تحلیل  .دششناسایي  ،دهند يمرا پوشش  ها دادهواریانس 

ناحیه همگن  12به کارون  آبخیز حوزهمیانگین،  -k یبند خوشهو از روش  شناسایي ها داده درنهفته  یها خوشه

 فاصله با 11و  7دو خوشه . استفاده شد یبند خوشهبرای اعتبارسنجي نیز از تحلیل تشخیصي و  شد بندی یمتقس

 521/1 اقلیدوسي فاصله با 2و  14و دو خوشه  ها خوشه ینتر متفاوت عنوان به مراکز دو خوشه بین 471/1 اقلیدسي

در مواردی دو  که نشان داد ،منطقه همگن 12 یانگینمآزمون مقایسه شدند.  یبند طبقه ،ها خوشه ترین یهشبعنوان  به

. شود يمها  سبب تمایز آن اجتماعي-اقتصادیاما متغیرهای  ،اقلیمي و توپوگرافي شرایط یکساني دارند نظر ازمنطقه 

و واحدهای کاری  عنوان بهشدن امکان مقایسه و شناسایي مناطق مشابه   فراهمهمگن سبب جداسازی مناطق 

 یشفرسا ،زایي یابانب جمله ازمخربي  های یدهپدمطالعاتي و اجرایي مقابله با  یها طرحبرای انجام ها  بندی آن اولویت

 .شود يمو سیل  يسال خشکخاک، 


سرزمین بیتخر، تحلیل عاملي ،یا خوشهتحلیل  ،یيزا ابانیب، آبخیزداری :کلیدیهایواژه
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برای  حوزه آبخیزحفاظت منابع حیاتي  یها یاستراتژ

 جهینت ،باشد ميآبخیز  یها هزحوهر گروه خاص از 

ها  آن یبند تیاولوآبخیز،  یها هزحوبندی  همگندیگر 

 است یيزدا ابانیبو  اقدامات اجرایي آبخیزداری برای

که این موضوع با توجه به محدودیت منابع مالي امری 

 ضروری است.

حاصل روابط  حوزه آبخیزشرایط و وضعیت یک 

متغیرهای متعدد طبیعي و  دهیتن  درهمو پیچیده 

ها  و نحوه کارکرد آنانساني است که درک این روابط 

شرایطي که  نیچن در .نیست ریپذ امکان يسادگ به

مشخص  کامالًها  و ترکیب ساختار آن ها دادهابعاد 

آماری چند متغیره قادرند از طریق  یها لیتحل نیست

ها،   ابعاد داده کاهش متغیرها، تعداد کاهش

متغیرها،  بین ارتباطي یافتن ساختار و یساز شاخص

 استخراج سبب ،اطالعات شده یبند دستهمنجر به 

 داده مجموعه یک از درک قابلاطالعاتي مفید و 

و  1تحلیل عاملي .(Mohades، 1111) شوند پیچیده

 یها لیتحل یها روش نیترمهم از 1یبند خوشهتحلیل 

 ،همکارانو  Momeni) هستندآماری چند متغیره 

1111.) 

تحلیل آماری  یها روش جمله از تحلیل عاملي

 چندین زمان همبررسي رفتار  چند متغیره است که به

 متغیرهای ،روش این در .پردازد يممتغیر همبسته 

 یک به همبسته حالته چند فضای یک موجود در

 که شوند يم خالصه همبسته غیر های   عاملاز  مجموعه

اصلي  متغیرهای از خطي ترکیب ها آن از یک هر

 همبسته غیر یها مؤلفه .(Mohades، 1111باشند ) يم

اصلي  یها عاملیا  9اساسي یها مؤلفه آمده  دست به

 سیماتر  ژهیو بردارهای از که شوند يم نامیده

 اصلي متغیرهای همبستگي ماتریس یا کوواریانس

 طور به .(1111 همکاران، و Momeni) ندیآ يم دست به

 عبارت اساسي یاجزا تحلیل روش عمده کاربرد ،يکل

 بین ارتباطي یافتن ساختار و متغیرها تعداد کاهش از

 متغیرها یبند دسته همان قتیدر حق که متغیرها

 کاربرد نتایج نیتر ارزش با از یکي فوق روش که است

 یک مرتبط از اطالعات استخراج برای خطي جبر

                                                           
1
 Factor analysis 

2
 Cluster analysis 

3
 Principal component 

 ،همکارانو  Farbodباشد ) يم پیچیده داده مجموعه

1114). 

یک متغیر  4یریپذ اشتراکتحلیل عوامل،  روش در

عوامل  لهیوس بهاز بخشي از واریانس آن است که 

بخشي از  5. واریانس یکه یا معینشود يممشترک بیان 

عوامل مشترک  لهیوس بهواریانس متغیر است که 

 مشاهده متغیر Yi که يصورت در .شود ينممحاسبه 

باشند، بیان ریاضي  مؤثرامل ـدو ع 1F و 1F و شده 

صورت نوشت به این  توان يمرا مطالب فوق 

(Mohades، 1111). 
               ( )   

 
   (  )         (  )         (  )

 ( )   (  ) 
                                                 
-------------                  ------------------   
Communality                Specific Variance 

تحلیل  یها روش جمله ازنیز  یا خوشهتحلیل 

 نظر گرفتنعلت در  بهآماری چند متغیره است که 

 عنوان بهو یا  یبند طبقه برایتعداد زیادی از پارامترها 

قرار  استفاده موردکاهش داده،  یها کیتکنیکي از 

برای  .(1111 و همکاران، Castilo) ردیگ يم

 شودباید از یک تابع هدف استفاده  ها داده یبند خوشه

فاصله  -1 .دو کار زیر را انجام دهد زمان هم طور به که

اقلیدسي بین هر نقطه یک خوشه را با مرکز آن خوشه 

را  ها خوشهفاصله اقلیدسي بین مراکز  -1 د،کن کمینه

اعضای با  ،در این روش .(Alvin، 1111) کند بیشینه

. تحلیل گیرند يمبیشترین تشابه در یک گروه قرار 

 یبند خوشهکلي  به دو روش یبند خوشهچند متغیره 

غیر سلسله مراتبي انجام  یبند خوشهسلسله مراتبي و 

سلسله  روش در ها گروهایجاد  ،يکل طور به .شود يم

 ،اعمال گشته جدا کردنپیوستن و یا  به هممراتبي با 

  یمتقسو  2کننده  انباشته دسته دوبر این اساس شامل 

نتایج  (.1111 همکاران، و Momeniد )شو يم 7کننده

 توان يمرا  کننده  یمتقس کننده و  انباشتههر دو روش 

وگرام رموسوم به دند یبعد دوبه شکل یک نمودار 

 هایي بندی یمتقسیا  ها یبترک وگرام،ردند نمایش داد.

                                                           
4
 Communality 

5
 Specific variance or uniqueness 

6 Agglomerative 

7 Divisive 
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را تشریح  اند شده  ساختهکه در سطوح متوالي 

 خالف برهای غیر سلسله مراتبي  در روش .کنند يم

 ها خوشهابتدا باید تعداد  از ،روش سلسله مراتبي

غیر  یبند خوشهروش  ینترمهم و مشخص باشند

دارد  نام 1میانگین -Kسلسله مراتبي الگوریتم 

(Tahmasebi، 1115.) 

آماری چند  یها لیتحلقات مربوط به کاربرد حقیت

عمده  طور بهآبخیز در ایران  یها حوزهمتغیره در زمینه 

بندی  همگن و یزیخ لیسمعطوف به مطالعات 

 ازحوضه از دیدگاه هیدرولوژی و سیالب بوده است زیر

( با استفاده از 1111همکاران )و  Omidvar جمله

 آبخیز یها هزحوریزخصوصیت  11تحلیل عاملي 

 اصليعوامل  قالب کنجانچم در استان ایالم را در

 اقلیمي و نفوذپذیری فیزیوگرافي، ژئومتری، شامل

 عاملي امتیاز بر اساس و سپسدند کر یساز خالصه

 زیاد، یزیخ لیس دسته پنج را به مطالعه مورد منطقه

. دندکر تقسیم کم و کم نسبتاً متوسط، زیاد، نسبتاً

Nosrati  ( پس از تقسیم حوزه 1114همکاران )و

 عوامل شناخت برای آبخیز دره شهر به مناطق همگن،

 از ها حوضهریز از کدام هردر  بیشینه دبي بر مؤثر

. کردند پارامتر استفاده 11 اساس بر عاملي تحلیل

Telvari  وSamiei (1113)  حوضه استان زیر 14در

 11عاملي از میان  لیتحل و  هیتجزفارس با انجام 

متغیر، عوامل مساحت، متوسط بارندگي سالیانه، تراکم 

بر  مؤثرعوامل  عنوان بهزهکشي و ضریب گراولیوس را 

 (1114همکاران ) و Abdi. دندکر یيشناساسیالب 

 میزان تخمین را در فازی یبند خوشه الگوریتم کاربرد

و نتیجه  دادند قرار يبررس مورد معلق بار رسوبات

 با و مناسب بسیار دقت با فازی یبند خوشهگرفتند که 

 ،رسوب سنجه منحني روش به نسبت بیشتر اطمینان

 استفاده مورد بار معلق رسوبات تخمین برای تواند يم

 منظور به (1111و همکاران ) Rahmati .گیرد قرار

 از آبخیز یها هزحوبندی  همگن تخمین آبدهي و

 دندروگرام به توجه با کرده،استفاده  یا خوشه تحلیل

 ها را حوضه ،اقلیدسي اساس فاصله بر و شده  استخراج

 .دندکرتقسیم  همگن گروه دو به

                                                           
1
 k-means cluster 

ابزاری سودمند  ،آماری چند متغیره یها لیتحل

 از .است ستیز  طیمحمکاني  یها شاخصبرای تعیین 

( در تهیه نقشه 1111همکاران ) و Castilo جمله

با استفاده از واحدهای  يطیمح  ستیزواحدهای 

گیاهي و کاربری  پوشش خاک، یها دادهاراضي و 

  کنترلعمده  عوامل ،با استفاده از تحلیل عاملي ،اراضي

خصوصیات محیط زیستي را در منطقه المالینچ  کننده

نشان داد که ارتفاع،  جینتا .دندکردر مکزیک استخراج 

 کننده کنترلمتغیرهای  نیترمهمشیب و دما 

 هستند. مطالعه موردخصوصیات بیوفیزیکي منطقه 

Yaouti شوریند افرنیز در بررسي  (1111همکاران ) و 

 ،شدن منابع آب زیرزمیني سواحل مدیترانه در مراکش

متغیره شامل  آماری چند یها لیتحلبا استفاده از 

و تحلیل عاملي نشان دادند که منبع اصلي  یبند خوشه

ترتیب نفوذ آب دریا  به ،اصلي اول مؤلفهآلودگي و سه 

 یها تیفعالو  و گچدر سواحل، نفوذ از تشکیالت آهک 

( تغییرات 1111همکاران ) و Pingانساني بوده است. 

ژی  یها رودخانهمکاني و زماني آلودگي به نیتروژن در 

اطالعات  سامانهجیانگ چین را با استفاده از 

 .عاملي بررسي کردند و تحلیل یبند خوشهجغرافیایي، 

تحلیل عاملي و بررسي تغییرات مکاني آلودگي نشان 

انساني  یها تیفعال لهیوس بهتخریب کیفیت آب  داد که

 است. شده جادیا حوزه آبخیزو مدیریت ضعیف 

برای تشخیص تخریب سرزمین در  یا مطالعهدر 

اجتماعي و -ایتالیا با استفاده از معیارهای اقتصادی

اکولوژیکي ابتدا با استفاده از تحلیل عاملي نسبت به 

 يدگیچیو پاستخراج روابط پنهان و کاهش حجم 

 تحلیلاز با استفاده  و سپس شداقدام  ،ها داده

نسبت به تعیین مناطق همگن  k-mean یبند خوشه

از نواحي تحت خطر شناسایي  طبقهسه  شد.اقدام 

 تخریب سرزمین در این سه یها شاخصکه  شدند

 شور -1 ،خاکسله بستن  -1 :شاملترتیب  به طبقه

و  Salvatiبودند )فرسایش خاک  -9و شدن خاک  

Ziti ،1113) .Denti (1114 در بررسي )یها شاخص 

در کاتالونیا واقع در شمال شرق اسپانیا  یيزا ابانیب

و محدودسازی متغیرهای مرتبط  یساز خالصهبرای 

 . سهاراضي از تحلیل عاملي استفاده کرد تیفیباک

گرفتند.  مي بر دردرصد تغییرات را  71بیش از  مؤلفه

نتایج حاکي از اهمیت بیشتر سه شاخص میزان تولید 
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رفت مواد  هدرتولید رسوب و میزان  زانیم ب،اروان

معیاری برای  عنوان بهسه شاخص  نیو اغذایي بود 

 حساب  به یيزا ابانیباراضي در  یو کاربرکیفیت خاک 

( در بررسي اثرات 1111همکاران ) و Hafeziآمدند. 

 عملیات کشاورزی و کاربری اراضي در نحوه توزیع و

منشا عناصر سمي در خاک در استان گلستان، با 

دند کرآشکار  یبند خوشهعاملي و  تحلیلاستفاده از 

 طبیعي و منشأبیشتر عناصر سمي در خاک  منشأکه 

سطح باالتر عناصر  ،ست. همچنیناژئوشیمیایي منطقه 

ناشي از استفاده از  ،زارها در اراضي آبي نسبت به دیم

 .کشاورزی است یها تیفعالکودها در  مواد شیمیایي و

معلوم شد که سطح باالتر عناصر سرب و  ،همچنین

 ها با مناطق کادمیم در اراضي ناشي از مجاورت آن

 صنعتي و کشاورزی است.

 عاملي تحلیل روش استفاده از ،در این تحقیق

 و متغیرها سازی، کاهش ابعاد و تعداد سبب شاخص

سپس با استفاده از  خواهد شد. متغیرها یبند دسته

 یا خوشهو از طریق تحلیل  شده  استخراج یها عامل

 .اقدام خواهد شد حوزه آبخیزبندی  همگننسبت به 

 ،مناطق یبند دستهو  یبند طبقه دلیل به بندی همگن

مطالعاتي و  یها طرحواحدهای کاری را برای انجام 

 جمله از مخربي یها دهیپدبرای مقابله با اجرایي 

و سیل  يسال خشکخاک،  شیفرسا ،یيزا ابانیب

 .دکن يممشخص 



هاوروشمواد

 کارون باال با  حوزه آبخیز:پژوهشموردمحدوده

درصد از کل  52حدود  مربع لومتریک 92111مساحت 

 .ردیگ يمبر  کارون بزرگ را در حوزه آبخیزمساحت 

 91˚ 15ʹ 54̋ این حوضه بین مختصات جغرافیایي

 11ʹ 19̋ تا  41˚ 97ʹ 51̋ شرقي و  91˚ 51ʹ 11̋ تا 

 و غرب ناحیه از حوضه این شمالي محدود است. 51˚

 شمال جهت از و دز رودخانه حوزه آبخیز با شمال

 و جنوب از جهت و رود ندهیزا حوزه آبخیز با شرق

 و بختگان دریاچه آبخیز هزحو با ترتیب به شرق جنوب

 یها رودخانه .است مرز  هم زهره رودخانه حوزه آبخیز

 حوزه آبخیز نیدر ا دائمي جریان با متعددی آب پر

 بشار، از عبارتند ها آن نیتر معروفکه  دارند وجود

 دشت ماربر، ونک، آب بازفت، آب خرسان، کبکیان،

 واقع یها یبلند از که وکریک کیار شور، لردگان، روم،

 سرچشمه کارون یزخآب هزحو مختلف یها بخش در

 را آن اصلي یکدیگر شاخه به پیوستن از پس ،گرفته

 کارون حوزه آبخیزموقعیت  ،1. شکل دهند يم تشکیل

نقشه کشور  و درکارون بزرگ  حوزه آبخیزباال را در 

.دهد يمایران نمایش 

اطالعات: در این  استفاده مورداطالعات بانک

توپوگرافي، اقلیمي،  یها دادهشامل شش گروه  ،تحقیق

اجتماعي و -، اقتصادیآب خاک، شیو فرساخاک 

 مورد یها دادهجزئیات  .استای  های ماهواره داده

آمده است. 1در جدول  استفاده
 

 
کارون بزرگ و کشور ایران حوزه آبخیزکارون نسبت به  حوزه آبخیز تیموقع-1شکل
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 شده  استفادهاطالعاتي  و منابعها  هداد-1جدول

 سال تهیه منبع اطالعات متغیر گروه

 اقلیم

 ساالنهبارش 

 ستاد مطالعات هواشناسي متر یليم

 هماهنگي طرح آبخیزداری کارون

 

1931 
 تبخیر پتانسیل ساالنه

)نسبت بارش ساالنه به تبخیر و  شاخص خشکي میلي متر

 ساالنه( یلپتانستعرق 

 توپوگرافي

 مدل رقومي ارتفاع

 متر
توپوگرافي رقومي  های نقشه

 شناسي سازمان زمین 1:15111
1911 

 جهت شیب

 شیب درجه

 تراکم آبراهه درصد

 جریان تجمعي متربر کیلومتر مربع

 خاک

 فرسایشي اشکال

خاک  مطالعات سیمای فرسایش

هماهنگي طرح آبخیزداری  ستاد

 کارون

1931 

 کاربری اراضي

 حساسیت سنگ به فرسایش

 تن در هکتار() یژهوفرسایش 

 پذیری خاکنفوذ

 عمق خاک

 آب

سازی مطالعات تلفیق  هنگام به افت سطح آب زیرزمیني

 منابع آب حوضه کارون بزرگ

برق خوزستان  )سازمان آب و

1931) 

1931 
 شوری آب

 اقتصادی اجتماعي

مساحت  کل  بهسوزی  مساحت تحت تاثیر آتش

 حوضه

حوزه ادارات کل منابع طبیعي 

 کارون آبخیز
1931 

جمعیت باالی  کل  به باسواد نسبتمیزان جمعیت 

 نسبت درآمد به هزینه ساالنه خانوار روستایي 1931 آمارنامه سرشماری عمومي سال 2

 (مربع یلومترکنفر در ) يانسانتراکم جمعیت 

 (مربع یلومترکنفر در ) یرعشاتراکم جمعیت 
 یها استانادارات کل امور عشایر 

 کارون حوزه آبخیز
)تعداد دام عشایر در کیلومتر تراکم دام عشایر  1931

 مربع(

واحد دامي در ) يدامتراکم تعداد کل واحد 

 کیلومتر مربع(

حوزه های جهاد کشاورزی  سازمان

 کارون آبخیز
1931 

 پوشش گیاهي
 NDVIشاخص 

 Landsatهای  هتصاویرماهوار

(ETM+) 
 میالدی 1117

 Greennessشاخص 

 Brightnessشاخص  

 Wetnessشاخص  



اطالعات پردازش پردازش اطالعات با استفاده از :

، SPSS22 ،MINITAB17 ،ENVI5.1 یافزارها نرم

ArcGIS9.3  وEXCEL2010 .افزار نرم انجام شد 

ArcGIS9.3  اطالعاتي  یها هیالبرای تبدیل برخي

 یها دادهمتني مانند اطالعات اقتصادی اجتماعي به 

 سامانه کردن  کسانی برداری و سپس رستری،

اندازه  کردن  اندازه  هم وتصویر  سامانهمختصات و 

 تراکم مانند شیب، ها هیال، تولید برخي ها هیالپیکسل 

رستری به داده  یها نقشهآبراهه، تبدیل اطالعات 

متني  یها دادهتبدیل  تینها درو  (ASCII) متني
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نقشه به  یبند خوشهحاصل از تحلیل عاملي و تحلیل 

در دسترس نبودن اطالعات دقیق  دلیل به. دشاستفاده 

کارون،  حوزه آبخیزکمي از پوشش گیاهي 

استفاده از  با Tasseled Cap و NDVI1 یها شاخص

که بدین  ندآمد دست به دور از  سنجش یها داده

Landsat (ETM یا ماهوارهمنظور تصاویر 
+
حوضه  (

س از انجام پ ENVI5.1 افزار نرموسیله  بهکارون 

 ،شده ادی یها شاخصو شده   موزاییکتصحیحات الزم 

 و EXCEL2010 یافزارها نرماز . دشاستخراج 

SPSS22  آماری استفاده شد. یها لیتحلبرای انجام 

 سه الیه اشکال مطالعه مورداز بین متغیرهای 

سایش، کاربری اراضي و حساسیت سنگ به رف

کردن   کميفرسایش ماهیتي کیفي داشتند که برای 

ها از معیارهای مدل تجربي برآورد فرسایش خاک  آن

EPM  تبدیل به داده رستری ها هیال تمام .دشاستفاده 

تبدیل به داده متني  ها کسلیپسپس اطالعات  ،شدند

(ASCII) .افزار نرمبا استفاده از  شدند MINITAB17 

شدند )تمام  STACKحاصله  سیماتر 17 تمام

یک الیه، تبدیل به یک ستون شدند( که  در ها ستون

 147512×17ماتریسي به ابعاد  این پردازش جهینت در

 .شدحاصل 

واحدهای  بودن  متفاوتاثر از بین بردن  منظور به

و جلوگیری از  مطالعه موردمتغیرهای  یریگ اندازه

 لیو تحلبزرگي اعداد در تحلیل عاملي  ریتأث

سلسله مراتبي تجمعي، استانداردسازی  یبند خوشه

 که  یطور به ،انجام شد (4)با استفاده از رابطه  ها داده

و دارای میانگین صفر  شده استانداردمتغیرهای 

 (.Lindsay ،1111) هستندمعیار یک  انحراف

  
(   ̅)

 
(4    )                                             

انحراف معیار  Sو   ها دادهمیانگین  ̅ ، که در آن

 .است ها داده

 IBM SPSS22 افزار نرمتحلیل عاملي با استفاده از 

آوردن میانگین  دست بهانجام شد که این تحلیل شامل 

آوردن ماتریس  دست به پارامترها به تفکیک پارامتر،

آوردن مقادیر ویژه و  دست بهواریانس و کوواریانس، 

نمرات عاملي هر متغیر  و محاسبه بردار مقادیر ویژه

. برای اطمینان از (1114 و همکاران، Farbod) است

                                                           
1
 Normalized Difference Vegetation Index  

( و رابطه ها نمونه)اندازه  ها دادهاین مسئله که آیا تعداد 

از  ،برای تحلیل عاملي مناسبند یا خیر رهایمتغبین 

 منظور به .دشاستفاده  و آزمون بارتلت KMOشاخص 

اطالعات و کاهش تعداد متغیرها  مؤثر یساز خالصه

 حذف شدند ها عاملحفظ و سایر  ها عاملتعدادی از 

(Rencher، 1111).  تهیه نقشه  منظور بهدر انتها

 ها عاملاصلي، ماتریس نمرات  یها عاملپراکنش 

 . دشتبدیل به نقشه رستری 

 افزار نرمریزبا استفاده از  مطالعه موردمحدوده 

SWAT  افزار نرمدر ArcGIS  حوضهریز 191به تعداد 

 شش، از بندی همگن برایادامه  و درشد  یبند میتقس

متغیر استفاده  17استفاده از  یجا به( PC) عامل اصلي

شش با استفاده از  یبند خوشهتحلیل  جهینت در ،شد

 SWATحاصل از مدل  حوضهزیر 191 اصلي وعامل  

 انجام گرفت. 

از  کارون حوزه آبخیزدر همگن جداسازی مناطق  

در سه مرحله انجام شد. در و  یا خوشهطریق تحلیل 

سلسله  یا خوشهمرحله اول با استفاده از تحلیل 

( 1)روش وارد کمینهمراتبي تجمعي به روش واریانس 

نهفته در  یها خوشهو فاصله مربع اقلیدسي تعداد 

با استفاده از دندروگرام حاصله   ،ها دادهساختار 

و  pوارد مبنای تلفیق دو خوشه  روش دردست آمد.  به

q  حاصل از تلفیق  یا خوشه درونکاهش واریانس

 درکه  یا خوشهدو  گرید  عبارت بهاست.  q و pخوشه 

 یا خوشهرون دها کمترین واریانس  تلفیق آن جهینت

واریانس درون  .شوند يمآید با یکدیگر تلفیق  دست به

از افراد  کدام هرفواصل مربعات  مجموع زین یا خوشه

. مجموع مربعات فواصل شود يماز مرکز ثقل خوشه 

( از طریق زیر Cاز مرکز ثقل خوشه ) یا خوشه درون

 .(Tahmasebi، 1115) شود يممحاسبه 

 (   )  ∑   (   )
 

   
(5)                            

از مرکز  jفاصله اقلیدسي بین فرد     ،که در آن

فرد است. مرکز ثقل خوشه نیز  nبا  Cثقل خوشه 

متوسط کل خصوصیات  رندهیبرگ دراست که  یا نقطه

مرکز ثقل خوشه از طریق زیر  افراد آن خوشه است.

 (.Tahmasebi، 1115) شود يممحاسبه 

 (   )  (
(          )

 
 
(          )

 
) (2)       

                                                           
2
 Ward 



 1931، 1، شماره 11جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي112

 یها يژگیوارزش عددی  Yو  X ،که در آن

 بعد است. rشده در  یریگ اندازه

انتخاب تعداد  منظور به، یبند خوشهدر مرحله دوم 

 از  یبند خوشهبهینه خوشه و ارزیابي و اعتبار سنجي 

 (1114 و همکاران، Farbod) 1تحلیل تشخیصي  روش

 -k یبند خوشهشد. در مرحله سوم، به روش  استفاده

 اقدام شد. ها کسلیپ یبند خوشهنسبت به  1میانگین

 باید ابتدا از روش این در مراتبي سلسله روش برخالف

 مرحله در ،روش این در. باشند مشخص ها خوشه تعداد

در  بذر شده  گرفته نظر در یها خوشه تعداد به اول

 هک ردیگ يم قرار تصادفي صورت به مشاهدات محدوده

 در کند. مي خوشه عمل ثقل مرکز عنوان به بذر ره

 به نسبت آن فاصله به توجه با مشاهده هر بعد مرحله

 سپس. ابدی يم اختصاص خوشه نیتر کینزدبه  بذرها

 خوشه خود مشاهدات موقعیت به توجه با بذرها

 جدید یها خوشه به مشاهدات مجدداً ،شده جا هجاب

 یابد مي ادامه یيجا تا این سیکل .ابندی يم اختصاص

 ،Tahmasebi) ندهد خوشه تغییر ،یا مشاهده هیچ که

ر انتها با  استفاده د ها داده یبند خوشهپس از  .(1115

اطالعات جغرافیایي نسبت به تهیه نقشه  سامانهاز 

 .اقدام شدکارون  حوزه آبخیزبندی  همگن



وبحثنتایج

مقادیر ویژه و واریانس متناظر :(PCA)تحلیلعاملی

مجموع مقادیر  .آمده است 9 در جدولبا هر عامل 

است که  411/11عامل نخست برابر با  ششویژه 

 برها را در داده دردرصد واریانس موجود  17/19

که  شده  استخراج. اولین عامل اصلي گیرند يم

را در کل مجموعه  ها دادهبیشترین مقدار پراکندگي 

معادل  51/2، با مقدار ویژه گیرد يمدر نظر  ها داده

. این امر دهد يمدرصد کل تغییرات را نشان  11/14

بدان معني است که اولین عامل با تعدادی از متغیرها 

(. دومین Lindsay، 1111) باالیي داردهمبستگي 

درصد تغییرات را دربر  14/11نیز  شده  استخراجعامل 

عاملي، دومین عامل، بیشترین  یلدر تحل .گیرد يم

عامل اول  وسیله بهکه  ها دادهمجموعه  یانسوار

                                                           
1
 Disciminant analysis 

2
 k-means cluster 

 یها عامل. سایر گیرد يممحاسبه نشده است را در نظر 

 . هستندنیز ویژگي مذکور را دارا  شده  استخراج

سبب تغییر  ها عاملدر تحلیل عاملي چرخش 

بلکه هدف از  شود، ينم شده  استخراج یها عاملتعداد 

توزیع بارهای  ییربا تغآن است که  ها عاملچرخش 

 بیشینهبه  ها عاملعاملي رابطه بین برخي از متغیرها و 

و تفسیر هر  ها عاملساختار  کار درکبرسد که با این 

(. در Farbod، 1114) خواهد شدانجام  تر آسانعامل 

در هر  کننده  یینبارهای عاملي متغیرهای تع ،9جدول 

با آن  يترین قدر مطلق همبستگ امل که دارای بزرگع

است.  شده  ارائهدوران بعد از عمل  ،دارند عامل را

بارهای عاملي ضرایب همبستگي بین هر یک از 

که در دامنه بین  دهد يمرا نشان  ها عاملمتغیرها و 

 شش ،بنابر نتایج تحلیل عاملي. + قرار دارند1تا  -1

بر را  ها دادهعامل اصلي که تبیین بیشترین واریانس 

این عوامل و دلیل  یرگذاریتأثبیانگر  ،داشته عهده

 باشند. يمدر سطح حوزه آبخیز کارون  ها تفاوتایجاد 

 ترتیب بیشترین درصد واریانس شامل عامل خاک، به

عامل  عامل اقلیم، توپوگرافي،-پوشش گیاهيعامل 

و عامل آب  شناسي ینزمعامل  اجتماعي،–اقتصادی

 (. 4 )جدولهستند 

یاخوشهتحلیل آبخیز با  یها هززیرحو یبند خوشه:

میانگین  -kبه روش  عامل اصلي و ششاستفاده از 

 لزوم میانگین، -k روش الزامات از . یکيشدانجام 

 است، یبند خوشه از قبل ها خوشه تعداد تعیین

 یبند خوشهاز روش  ،ها خوشهتعیین تعداد  منظور به

مراتبي استفاده شد. سلسله

نتایج حاصل از تحلیل :سلسلهمراتبییبندخوشه

زیرحوضه به روش سلسله مراتبي در  191 یبند خوشه

شده است. انتخاب   ( ارائه1قالب دندروگرام )شکل 

که با  چرا ،مکان قطع در دندروگرام بسیار مهم است

متفاوتي استخراج تغییر مکان قطع، تعداد خوشه 

بنابر نتایج حاصل از  (.Tahmasebi، 1115) شود يم

دو، سه،  ها در فاصله اقلیدسي دندروگرام تعداد خوشه

خوشه  11و  12، 19، 11ترتیب برابر با  به چهار و پنج

منظور انتخاب یکي از  به ،(. بنابراین1 )شکل است

عنوان تعداد بهینه خوشه و  مذکور به یها نهیگز

از تحلیل تشخیصي استفاده  یبند اعتبارسنجي خوشه

شده،   ساختار دندروگرام استخراجبه شد. با توجه 
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خوشه  11و  19، 12، 11 تحلیل تشخیص برای تعداد

ها، میزان  اجرا شد. بعد از سه بار تعویض تعداد گروه

 111با  خوشه برابر 12مبنای تعداد  دقت مدل بر

 .درصد شد

 -k یبند خوشهخروجي حاصل از اجرای :یبندخوشه

خوشه  12عامل اصلي و تعداد شش میانگین با ورودی 

 .شده است  ارائه 9در حوزه آبخیز کارون در قالب شکل 



 شده  استخراج یها عامل یانسو وار یژهو یرادمق-3جدول

 درصد واریانس تجمعي درصد واریانس مقدار ویژه عامل

 111/14 111/14 513/2 اول

 925/45 114/11 711/5 دوم

 512/21 111/17 243/4 سوم

 174/79 511/11 153/1 چهارم

 211/71 442/5 471/1 پنجم

 171/19 251/4 155/1 ششم



 یافتهدوران  یها عامل از حاصل یبضرا یزاندر هر عامل و م کننده  یینتع یرهایمتغ-4جدول

 ضریب متغیر نام عامل

 خاک

 39/1 اشکال فرسایش

 31/1 فرسایش ویژه

 -31/1 خاکعمق 

 توپوگرافي -پوشش گیاهي
 11/1 ارتفاع

 -NDVI 31/1شاخص 

 17/1 بارش سالیانه اقلیم

 اجتماعي–اقتصادی
 11/1 روستایي یخانوارها نسبت درآمد به هزینه

 -31/1 تراکم جمعیت عشایر

 17/1 حساسیت سنگ به فرسایش شناسي ینزم

 آب
 -24/1 شوری

 -21/1 افت سطح آب زیرزمیني

 

 
 يسلسله مراتب یبند خوشهدندروگرام حاصل از -2شکل
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 همگن یهناح 12کارون به  حوزه آبخیز یمتقس-3شکل

 

نشان  طرفه کی ANOVAآزمون مقایسه میانگین 

( PCعامل اصلي ) ششهر  یها نیانگیمداد که تفاوت 

دار  يمعندرصد  33خوشه در سطح  12در بین 

 عنوان بهشش عامل اصلي که  ،عبارتي بههستند. 

 ،قرار گرفتند استفاده مورد یبند خوشهورودی تحلیل 

 .اند شدهخوشه  12باعث تمایز  یاعتماد قابل طور به



نواحیهمگنتمایزبررگذاریتأثیهاعامل

 آزمون مقایسه میانگین به  که  یطور بهاول:عامل

میانگین عامل اول  ،دهد يمنشان  Tukey HSDروش 

خوشه دیگر  15نسبت به تمام  3در خوشه شماره 

 ،3است. پس از خوشه  یدار يمعندارای اختالف 

دارای بیشترین مقادیر عامل اول  11خوشه شماره 

دلیل داشتن باالترین  به(. عامل اول 4 شکل) هستند

ضرایب همبستگي با متغیرهای مرتبط با  قدر مطلق

خاک و متغیرهای مرتبط با فرسایش خاک  یها يژگیو

وجود  ،بنابراین .دش یگذار نامعامل خاک  عنوان به

بیانگر  11 و 3 یها خوشهباالترین مقادیر عامل اول در 

شدید پارامترهای مرتبط با خاک و  یرگذاریتأث

بنابراین  .فرسایش خاک در این دو ناحیه همگن است

 ها حوضهریزدر این دسته از  یزیر برنامههرگونه 

تمرکز و اولویت آن بر کنترل فرسایش خاک  ستیبا يم

 برای کاهش فرسایش خاک باشد. و تالش

عامل پوشش گیاهي و  عنوان بهعامل دوم :عاملدوم

و  توپوگرافيکه متغیرهای  چرا ،فیزیوگرافي نامیده شد

ضریب همبستگي با  قدر مطلقپوشش گیاهي باالترین 

 1، خوشه ها خوشهدر بین  .این عامل را داشتند

کمترین مقدار میانگین عامل دوم را نسبت به سایر 

میانگین عامل  که  یطور به ،(4 )شکل دارد ها خوشه

دیگر اختالف  یها خوشهدوم نسبت به تمام 

 1کمترین میزان عامل دوم در خوشه  .دارد یدار يمعن

بودن مقادیر متغیرهای توپوگرافي   ضعیفبه معني 

ضعف پوشش گیاهي در این  ،ارتفاع و همچنین ژهیو به

بیشترین مقدار میانگین عامل دوم نیز  خوشه است.

وجود باالترین مقدار  .است 11 مربوط به خوشه شماره

بودن ترکیبي از   قویبیانگر  11عامل دوم در خوشه 

عوامل پوشش گیاهي و فیزیوگرافي در این خوشه 

 1و  11مقایسه موقعیت جغرافیایي خوشه  .است

نشان  ها خوشهاین عامل را در تمایز  ریتأث يخوب به

 یبلند و  يپست کمینه 1خوشه  که  یطور به ،دهد يم

تقویت و توسعه پوشش گیاهي و جلوگیری از  .را دارد

ناحیه همگن  درتغییر کاربری اراضي جنگلي و مرتعي 

رهیافتي برای جلوگیری از  عنوان به تواند يم 1شماره 

    .باشد 1تخریب در خوشه یند افر

مربوط به  ،ترین مقدار عامل سوم بزرگعاملسوم:

و کمترین آن همانند عامل دوم متعلق به  1خوشه 

اختالف میانگین عامل سوم  .(4 )شکل است 1خوشه 
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جز  به ها خوشهنسبت به سایر  1در خوشه شماره 

این موضوع بیانگر  .است دار يمعن ،7خوشه شماره 

نقش شدید پارامترهای اقلیمي در این خوشه و مقادیر 

بیشتر متغیرهای اقلیمي در این خوشه نسبت به سایر 

عامل سوم به نام  که آنجا از ،همچنیناست.  ها خوشه

متغیرهای  ،شده یگذار نامفیزیوگرافي  –عامل اقلیم

در  ،بنابراین .شیب و ارتفاع در آن نقش مهمي دارند

کمترین مقدار را  ،1اینجا هم شبیه عامل دوم خوشه 

و  الگوی بارش .(4 )شکل به خود اختصاص داده است

که از است  یا گونه بهدر حوزه آبخیز کارون  دما

بارش کاهش و دما ه ضحوالراس به سمت خروجي  خط

 که آنجا از .(KWMO)، 1111 ابدی يم شیافزا ریتبخو 

 یها برنامه ،قرار دارده ضحودر محل خروجي  1خوشه 

مبتني بر  دیبا يمدر این خوشه  خاک و  آبحفاظت 

کاهش تبخیر و تقویت اقدامات آبخیزداری برای 

  افزایش نفوذ آب در خاک باشد.

ترین مقدار عامل چهارم مربوط  بزرگعاملچهارم:

 1و کمترین مقدار آن مربوط به خوشه  2به خوشه 

-عامل اقتصادی عنوان به(. عامل چهارم 4 )شکل است

باالترین مقدار این عامل در  ،شده  یگذار ناماجتماعي 

به معني تراکم بیشتر جمعیت انساني  2خوشه شماره 

بدیهي است تمرکز و اولویت  .و تراکم دام در آن است

مدیریت حوزه آبخیز در این منطقه  یها برنامه

اجتماعي و -مبتني بر پارامترهای اقتصادی یستبا يم

همچون حذف دام  برای حل مشکالت يشیاند چاره

 یها برنامهاز عرصه مرتعي و جنگلي و  حد از  شیب

 ،مقابله با فقر باشد. کمترین میانگین عامل چهارم

دقت در پراکنش  .است 1متعلق به خوشه شماره 

که این  دهد يمنشان  (9مکاني خوشه یک )شکل 

خوشه در نواحي شرق حوزه آبخیز کارون واقع است 

با اقلیم  یها دشتاختصاص به  عموماً واقع درکه 

دارد که تراکم جمعیت انساني و  خشک مهیو نبارش  کم

تراکم تعداد واحد دامي و دام عشایر در آن کمتر است 

در این خوشه میزان عامل چهارم  ،و به همین دلیل

 کمتر است.

 

 
همگن یهناح 12در  يعامل یلحاصل از تحل ياصل عاملهفت  یانگیننمودار م-4شکل

 

پنجم: کمترین مقدار میانگین عامل پنجم عامل

 حوزه آبخیزدر جنوب غرب  15مربوط به خوشه 

آن مربوط به  نیشتریو ب( 4 )شکلاست کارون 

 در ریمتغ نیرگذارتریتأث .است 14و  7 یها خوشه

منطقه  يشناس نیزممتغیر ویژگي  ،عامل اصلي پنجم

که با پارامتر حساسیت سنگ به فرسایش است 

(. کمترین میزان عامل پنجم در 4 )شکل شدسنجیده 

متغیر حساسیت  تر کوچکبه معنای مقادیر  15خوشه 

ترین  و بزرگ استسنگ به فرسایش در این خوشه 

به معنای  14و  7مقادیر عامل پنجم در خوشه 
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بودن مقادیر حساسیت سنگ به  فرسایش در  تر بزرگ

. مقادیر بزرگ عامل پنجم به معنای استاین دو ناحیه 

و  يشناس نیزمضرورت تمرکز بر وضعیت 

دلیل سازند  ذاتي منطقه به یریپذ شیفرسا

تطابق نقشه  سست و حساس آن است. يشناس نیزم

نیز این  يشناس نیزمبا نقشه سازندهای  ها خوشه

محل تمرکز  ،7 یها خوشه .کند يم دییتأموضوع را 

 یها شیفرساسازندهای تبخیری گچساران است که 

که مقدار  یيها خوشه ،عکس بر ،دهکرشدیدی را ایجاد 

محل تمرکز  ،ها کوچک است عامل پنجم در آن

سازندهای آهکي و کنگلومرای بختیاری هستند که 

 سازندی مقاوم به فرسایش است. 

را  ها عاملعامل ششم کمترین واریانس عاملششم:

 ،در برگرفتهرا  ها دادهدرصد کل واریانس  25/4دارد و 

 قدر مطلقهمین دلیل متغیرهایي که بیشترین  به

 کممتغیرهایي  ،دارند راضرایب همبستگي با این عامل 

ها در  آن یها دادهبوده که تفاوت بین  تیاهم 

عامل  واقع درمختلف زیاد نیست و  یها حوضهریز

تغییراتي  يجزئدر حد  ایو ایجاد تغییرات نیستند 

بررسي تخریب  نظر از ،به همین دلیل .ندکن يمایجاد 

از  ،حوزه آبخیزبررسي وضعیت  يکل طور بهسرزمین و 

  .اهمیت کمتری برخوردارند

 مراکز اقلیدسی فواصل  ماتریس:هاخوشهفاصله

که بیشترین فاصله بین  دهد يمنشان  ها خوشهمراکز 

با  7مربوط به فاصله بین مرکز خوشه  ها خوشهمرکز 

 ها خوشهو کمترین مقدار فاصله بین مرکز  11خوشه 

 2 با مرکز خوشه 14متعلق به فاصله مرکز خوشه 

مربوط  ها خوشهکمترین شباهت بین  ،عبارتي . بهاست

تفاوت   منطقه همگناست و این دو  11و  7به خوشه 

بیشترین میزان شباهت و یا  که  يحال در ،هم دارند را با

  است. 2 و 14به بیاني کمترین اختالف بین دو گروه 

دورترینعنوانبه12و7مقایسهمناطقهمگن

آزمون مقایسه نتایج حاصل از اجرای ازهم:هاخوشه

در دو  Tukey post-hocمتغیرها به روش  میانگین

متغیرهایي مانند جهت  نشان داد که 11و  7خوشه 

حساسیت سنگ به  نفوذپذیری، تراکم آبراهه، شیب،

 ،ندارند یدار يمعنفرسایش و تراکم جمعیت اختالف 

فرسایش  یها شاخص نظر از 11و  7اما دو خوشه 

 7میزان فرسایش ویژه خاک در خوشه  .خاک متمایزند

از منظر  بیشتر است. 11از خوشه  یدار يمعنبه طرز 

شیب  خصوص بهمیزان بارش و خصوصیات فیزیوگرافي 

 ،بین دو خوشه وجود دارد یدار يمعن فاوتو ارتفاع ت

متغیرهای  نظر از 11و  7دو خوشه  ،همچنین

متغیرهای تراکم  .اقتصادی و اجتماعي نیز متمایزند

خانوار جمعیت، تراکم دام و میزان درآمد ساالنه 

توجه به  .دارند باهم یدار يمعناختالف  یيروستا

موقعیت جغرافیایي این دو خوشه تا حد زیادی توجیه 

در  7خوشه  که چرا ،کند يماین موضوع را آشکار 

کارون در  حوزه آبخیزبارش  مناطق مرتفع و پر

محدوده شهرستان کوهرنگ واقع است که محل تمرکز 

 11خوشه  که يحال در ،عشایری است يوزندگعشایر 

 يزندگ ومناطقي هموار و کم بارش  در حوضهدر شرق 

 یبردار بهرهاجتماعي مبتني بر زندگي روستایي و 

 سنجش یها شاخص نظر ازکشاورزی است. دو خوشه 

و شاخص  NDVIپوشش گیاهي شامل  دور از 

 به نیز متمایزند که این موضوع با توجه 1سبزینگي

در بین  میانگین بارش ساالنه یمتر يلیم 439اختالف 

 . است انتظار  قابل دو ناحیه 

نیترهیشبعنوانبه6و14مقایسهمناطقهمگن

 برای Tukey post-hocآزمون نتایج بههم:هاخوشه

 عنوان به 2و  14 یها خوشهمقایسه میانگین 

دو ناحیه همگن نشان داد که این دو ناحیه  نیتر هیشب

 هم با یدار يمعنبسیاری متغیرها اختالف میانگین در 

ناحیه دو  ،اقلیمي یها يژگیوویژه از منظر  به، ندارند

 طبقه دوارتفاع نیز تفاوت  نظر از .یکسان هستند

متغیرهای اقتصادی و اجتماعي  نظر از .نیست دار يمعن

 یها شاخص نظر ازخوشه  و دونیز تمایزی ندارند 

باعث  آنچه پوشش گیاهي نیز اختالف معناداری ندارند.

در دو خوشه  ها حوضهزیر یریقرارگتمایز دو خوشه و 

با کاربری اراضي،  مرتبطمتغیرهای  ،شده 14و  2

خصوصیات خاک و میزان فرسایش خاک در این دو 

 ه است.خوش



یریگجهینت

یک واحد فیزیکي، بیولوژیکي،  حوزه آبخیز

و مدیریت کلیه  یزیر برنامهاقتصادی و اجتماعي برای 

                                                           
1
 Greness 



 131/  رهیچند متغ یآمار یها لیو تحل یيایسامانه اطالعات جغراف يقیتلف افتیبا ره زیآبخ یها حوزه یبند همگن

 يدر نواح است. شده  رفتهیپذطبیعت  موجود درمنابع 

توسعه و مدیریت  یها برنامهکوهستاني و باالدست 

انجام  حوزه آبخیزمدیریت  یها طرحاراضي در قالب 

در این  .(1331 و همکاران، van Lynden) شود يم

 انجامآبخیز  یها هزحونواحي سنجش تخریب در قالب 

از تخریب  یا دامنهآبخیز در یک  یها هزحوو  شود مي

که  شوند يم یبند طبقه شده  بیتخر شدت بهنشده تا 

برای شناسایي نواحي  شود يم ای پایه ،این موضوع

 .(1331 همکاران،و  van Lyndenم )دارای اولویت اقدا

بین محیط  کنش برهمنتیجه  آبخیز یها هزحوتخریب 

مل متعددی که از عوا استطبیعي و محیط اجتماعي 

 ،گیرداقتصادی تأثیر مي و اعم از طبیعي، اجتماعي

نیازمند  ،حوزه آبخیزتخریب در یک ارزیابي  ،نیبنابرا

خاک، منابع آب، پوشش گیاهي،  وضعیت منابع بررسي

 Baartman) است يو اجتماعاقلیم و وضعیت اقتصادی 

 .(1117 ،و همکاران

متغیرهای متعدد با استفاده از  ،در این مطالعه

تحلیل  یریکارگ بهاجتماعي و با -طبیعي و اقتصادی

کارکرد آن شناخت ساختارهای  نیترمهمعاملي که 

 ،است ها دادهسازی و کاهش ابعاد  شاخصپیچیده، 

تغییرات در سطح این  کننده جادیامعیارهای اصلي 

تحلیل عاملي اصلي  جینتاشناسایي شدند.  حوزه آبخیز

عامل  ششمتغیر به  17حاکي از آن است که تبدیل 

را  ها دادهدرصد واریانس  19قادر است بیش از  ،اصلي

عامل که بیان بیشترین  نیتر کننده نییتع .کند نییتب

عامل خاک  ،دارد بر عهدهها را  داده درواریانس موجود 

توپوگرافي، -پوشش گیاهي یها عامل آن از  پساست و 

اجتماعي، عامل –دیعامل اقلیم، عامل اقتصا

 یها عامل نیترمهمعامل آب  و يشناس نیزم

در مواردی  که نتایج نشان داد استخراجي هستند.

مانند این تحقیق که با تعداد زیاد داده و ابهام زیاد در 

تحلیل عاملي  ،استمتغیرها مواجه  کنش برهمنحوه 

 یبند طبقهقادر به تمایز روابط دروني متغیرها و 

  .است ریتأثدرجه اهمیت و  نظر ازمتغیرها 

همگن سبب فراهم شناسایي و جداسازی مناطق 

درک بهتر ساختار پیچیده سه و شدن امکان مقای

شناسایي که نتیجه آن  شود يمآبخیز  یها حوزهزیر

 برایواحدهای کاری  عنوان بهمناطقي یکنواخت 

تدوین راهبردهای مدیریتي و عملیاتي خاص هر طبقه 

فرسایش  جمله ازمخربي  های یدهپدبرای مقابله با 

با  یا خوشهتحلیل  .شود يمو سیل  يسال خشکخاک، 

عامل خروجي تحلیل عاملي نشان داد  ششاستفاده از 

 یها يژگیوآبخیز کارون را با توجه به  یها هزحوریزکه 

ناحیه همگن تقسیم  12به  توان يم طبیعي و انساني

بندی حاکي از آن است که در برخي  همگن. نتایج کرد

نواحي عوامل طبیعي و در برخي دیگر عوامل اقتصادی 

شده  از سایر مناطق مایز این نواحيو اجتماعي سبب ت

نتایج نشان داد که برخي متغیرهای طبیعي  است.

بر  یدار يمعن ریتأثمانند جهت شیب و تراکم آبراهه 

گفت این دو متغیر  توان يمایجاد تغییرات ندارند و 

  مهمي در تمایز مناطق همگن نیستند. یها شاخص

 با 2و خوشه  11با  7دو خوشه  یها تفاوتمقایسه 

 نیتر کینزددورترین و  عنوان بهترتیب  بهکه  14

از چگونگي  یانداز چشم هستند. نسبت به هم ها خوشه

و لزوم بین مناطق همگن  یها تفاوتبندی و  همگن

بررسي و یند افرمتغیرهای گوناگون در  زمان همبررسي 

نتایج  .کردآشکار را آبخیز  یها هزحومقایسه وضعیت 

آبخیز تا آنجا  یها حوزهکه در بندی نشان داد  همگن

 زمان همکه مقدور است باید متغیرهای گوناگوني را 

 نظر از دو حوضه ،یدر موارد که چرا کرد،بررسي 

اقلیمي و توپوگرافي شرایط یکساني دارند اما 

  .شود يم حوضهمتغیرهای انساني سبب تمایز دو 
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Abstract 

Homogeneous sub watershed Are useful for comparison and better understanding of the 

complex structure of watershed and thereby facilitating the development and 

management approaches specific to each class to deal with the destructive phenomena 

such as soil erosion, drought and flood. In this study, the database contains 6 groups of 

information such as climatic and socio-economic, topography, soil, water, remote 

sensing were studied.These Factors converted to raster and then the pixel data converted 

to text data (ASCII). So matrix was produced with dimensions of 27 * 147 506. 

Eigenvalues and the variance associated with each factor showed that 6 first component 

includes a total of 83.27% of the changes. In order to select the optimal number of 

clusters and clustering evaluation and validation of the method, hierarchical clustering 

and discriminant analysis and clustering using k- mean cluster of the data was 

performed. Karoon Sub watersheds were classified into 16 groups. The discriminant 

analysis was used to validate the clustering. Based on the euclidean distance between 

cluster centers, two clusters 7 and 12 were classified as the most different clusters , and 

the two clusters 6 and 14 were classified as the most similar clusters. The mean 

comparison test of homogenous regions shows that in some cases, both regions are 

similar in terms of climate and topography, but socio-economic variables cause 

differentiation. Separation of homogenous regions allows for comparison and 

identification of similar areas as working units and prioritization of them to carry out the 

study and implementation plans to deal with destructive phenomena such as 

desertification, soil erosion, drought and flooding.  
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