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تحلیل آمار فضایی خشکسالی در ایران
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چکیده
خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوسـانات اقلیمی است .این پدیده از ویژگیهای
اصلی و تکرار شـونده ی اقلـیم های مختلف به شمار می رود .آگاهی از رفتار مکانی -زمانی بارش در
برنامهریزیهای محیطی سرزمین مؤثر است .روشهای آمار فضایی امکاناتی را فراهم میسازد که با
استفاده از آنها ،الگوهای فضایی متغیرهای تصادفی مانند بارش را تحلیل کرد .در این پژوهش با استفاده
از دادههای بارندگی  84ایستگاه منتخب سینوپتیک در بازه زمانی  30ساله ( 1985تا  )2014در ایران ،به
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سعید جویزاده :دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.1
Email: Sjavizadeh@yahoo.com

بررسی و تحلیل فضایی خشکسالی پرداختهشده است .ابتدا با استفاده از مقادیر ( SPIمقیاسهای زمانی
 24 ،12 ،6 ،3و  48ماهه) ،دورههای خشکسالی و ترسالی منطقه شناسایی شدند و با استفاده از افزونه
 Geo statistic Analystاقدام به پهنهبندی خشکسالی با روش های درونیابی شد .بهمنظور تبیین
نشان داد که مقادیر مربوط به سالهای مختلف در طول دوره آماری دارای ضریب مثبت و نزدیک به یک
می باشند که نشان دهنده ی این است که داده های شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی
فضایی و دارای الگوی خوشه ای می باشد .همچنین نتایج حاصل از مقادیر امتیاز استاندارد  Zو مقدار
 ،P-Valueخوشه ای بودن توزیع فضایی خشکسالی را مورد تائید قرارداد.

کلیدواژگان :خشکسالی ،آمار فضایی ،آماره موران ،پهنه بندی ،ایران.

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

 .1نویسنده مسئول :تهران ،مفتح جنوبی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکده علوم جغرافیایی09382252774 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

الگوی حاکم بر خشکسالی در ایران از آماره موران استفاده شد .نتایج شاخص موران در مورد خشکسالی
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در طی چند دهه گذشته آسیب ها و اثرات اقتصادی بالیای جوی و اقلیمی بویژه خشکسالی در جهاان و ایاران
با سرعت زیادی رو به افزایش بوده و همچنان ادامه دارد .دامنه این بالیا و ارتباط جهانی ماا تاا نق اه ای رشاد
کرده که در آن بالیا ممکن است پیامدهای من قاه ای ،ملای و تتای پیامادهای جهاانی داشاته باشاد .نتاای
تحقیقات نشان می دهد که جوامع جهانی و ایران نسبت به قبل در برابر بالیای جوی و اقلیمی بویژه خشکسالی
تساس تر شده اند .خشکسالی شبکهی پیچیدهای از تأثیرات را ایجاد میکند که بخشهای مختلفی از جامعاه
از جمله اقتصاد را تحتالشعاع خود قرار داده و میتواند به فراسوی مناطقی که خشکسالی را تجرباه میکنناد،
سرایت کند .اینها پدیدههای گستردهای هستند  ،زیرا تدود نیمی از س ح خشکسالی های زمین مستعد آنهاا
میباشد .نکتهی مهمتر این است که تقریباً کل زمینهای کشاورزی عمده در آنجا واقاع شادهاند .در میاان کال
مخاطرات طبیعی قرن بیستم ،خشکسالی دارای بیشترین تأثیرات خسارتآور میباشد (بروس1994 1؛ اوباسی2
.)1994
شناخت جنبه های مختلف تغییر پذیری خشکسالی از نیازهای علمی و عملی باه ویاژه در کشااورزی و دیگار
بخش ها به شمار می آید .در جهان بکار گیری تحلیل های فضایی 3بسرعت در تال رشاد اسات و اماروزه در
سازمان های بین المللی و تحقیقاتی مرتبط با اقلیم شناسی توجه به تحلیلهای فضایی یکی از ارکاان ساازمان
شده است .در زمینه خشکسالی پژوهشهای زیادی در جهاان انجاام شاده اسات از جملاه کلاین 4و همکااران
( ،)2007به بررسی لکه های خشک و مرطوب من قهی آند پرداختند .دیفنبوق 5و همکاران ( ،)2008بررساای
تغییارات آبوهاوایی و نقااط داغ ایااالت متحدهی آمریکا و چند سناریو از الگاوی اقلیمای را بارای شناساایی
تغییرات آب وهوایی نقاط داغ در ایاالت متحدهی آمریکاا را بررسای کردناد .اوهاایون ،)2011( 6باا اساتفاده از
فراسنجهای اقلیمی متوسط درجه ترارت ماهاناه و متوسااط کمینااه و بیشاین دماا در دورة  37سااله ای در
سرزمینهای فلس ین اشغالی ،به مقایسهی نتاای روشاهای آماار فضاایی و سانتی پرداخات .جیاا 7و همکااران
( ،)2011با اساتفاده از روشهای آمار فضایی به ریزمقیاس نمایی الگوریتم بارش شبک TRMMبراساس شاخص
 NDVIو الگوی رقاومی ارتفاع در توض کادمیوم چین پرداختند .در این پاژوهش ،از شااخص ماوران جهاانی
برای تحلیل الگاوی شااخص  NDVIاستفاده شد .چوبین و نی ،)2011( 8لکه های داغ جزایر ترارتی چااین را
بررسی کردند .آلرد و سابیرند ( ،)2012در پژوهشی در من قهی کولمر ،واقاع در شامال شارق فرانساه ،باارای
داده هاای آب وهوایی و الگوهای پراکندگی اپیدمیولوژی گونههای گیاهی ،از رویکرد کاربردی آمار فضایی بهاره
برده ،مناطق تساس به تغییرات آب وهوایی را مشخص کردند .متکان و همکاران ( ،)2013به بررسی نقااط پار
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تصادف در مناطق شهری با استفاده از آمار فضایی پرداختند .تعداد تصادفات ساالیانه در  253من قاه ترافیکای
شهر مشهد در طی سالهای  2006تاا  2009جماع آوری و نتاای باا اساتفاده از شااخص ماوران 1و (Local
)) Indicator of Spatial Association (LISAمورد بررسی قرار گرفت .بجت 2و همکاران ( )2014در پژوهشای
به تجزیه و تحلیل فضایی روناد دماا در صربساتان (  )1961-2010پرداختناد .در ایان پاژوهش ،از داده هاای
متوسط ماهانا دماای  64ایساتگاه همدیاد استفاده شد و سپس روند دامنههای دما از روند خ ی و همچناین
روش کمترین مربعات معمولی به دست آمد .برای بررسی خودهمبساتگی فضاایی نیاز از روش ماوران جهاانی
استفاده شد .در این راب ه در ایران نیز پژوهشهای بسیاری انجام شده از جمله عسااکره و سایفی پاور (،)1392
که ساختار مکانی بارش ساالنه ایر ان را با استفاده از توابع موران و انحراف فاصله استاندارد ماورد بررسای قارار
دادند .کرمی و داداشی رودباری ( ،)1393در پژوهشی به ارزیاابی الگوهاای بارشای اساتان خراساان رضاوی باا
استفاده از روش های نوین آمار فضایی پرداختند .در این پژوهش از روشهای آمارفضایی مانناد خودهمبساتگی
فضایی ،شاخص مورا،ن جهانی ،شاخص انسلین محلی موران ،تحلیل خوشه و ناخوشه و لکه داغ استفاده کردناد.
تکیم دوست و همکاران( ،)1393پژوهش با استفاده از داده بارش  22ایستگاه ساینوپتیک و بارانسانجی طاای
ساالهاای ( )1998-2010اقدام به پهنه بندی خشکسالی با استفاده از روشهای زمین آمار گردیاد و همچنااین
جهات تحلیال فضایی خشکسالی از شاخص خود همبستگی فضایی اساتفاده گردیاد و اثارات آن باار الگااوی
فاضایی مکان گزینی سکونتگاه های روستایی استان مازندران پرداخته شد .تحلیل فضایی پاراکنش رطوبات در
ایران در بازه زمانی  2012-1982با استفاده از خودهمبستگی فضایی ماوران جهاانی ،شااخص انسالین محلای
موران و لکه های داغ نشان دادکه پراکنش فضایی رطوبت در ایران دارای الگوی خوشه ای باالسات( .قاالهری و
همکاران .)1394 ،داداشی رودباری و فالح قالهری( ،)1394به واکاویی خودهمبستگی فضایی بارش فصلی ایران
با استفاده از برونداد پایگاه داده بارش  APHRODITEپرداختند .بررسیهای آماری نشان داد که فصل تابساتان،
بیشترین ضریب تغییرات بارش ( )267/50ایران را دارا است که توسط شاخص های ضریب درجه اوج و گیاتس
اورد جی نیز تأییدشده است .خسروی و همکاران( ،)1394در پژوهشی باه بررسای خاود همبساتگی فضاایی و
شناسایی الگوی رفتاری مقادیر فشار بخار آب در جنوب و جناوب رارب ایاران باا اساتفاده از تکنیاک تحلیال
اکتشافی داده ها ی فضایی و آماره موران محلی پرداختند و تأثیرات این عنصر مهم اقلیمای را در کاانون هاای
جمعیتی مورد بحث قرار دادند .نتای تحلیل خود همبساتگی فضاایی طای ساه دهاه گذشاته ()2010-1981
تاکی از تقویت خوشه های فشار بخار آب زیاد (باال-باال) و تضعیف خوشه هایی با مقادیر پایین(پاایین-پاایین)
است .با توجه به اهمیت آمار فضایی ،در م العه تاضر با استفاده ازروش های ناوین آماار فضاایی رفتاار مکاانی
خشکسالی ها ارائه گردیده است.
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روش تحقیق

جدول( .)1ویژگی های ایستگاه های مورد مطالعه

اردبیل

38.15

48.17

جزیره سیری

25.53

54.29

شهرکرد

32.17

50.51

ارومیه

37.4

45.3

جزیره کیش

26.3

53.59

شیراز

29.32

52.36

اصفهان

32.37

51.4

جلفا

38.45

45.4

طبس

33.36

56.55

الیگودرز

33.24

49.42

چابهار

25.17

60.37

فردوس

34.1

58.1

امیدیه
آراجاری

30.46

49.4

خاش

28.13

61.12

فسا

28.58

53.41

امیدیه
پایگاه

30.46

49.39

خرم آباد

33.26

48.17

قزوین

36.15

50.3

انار

30.53

55.15

خرم دره

36.11

49.11

قم

34.42

50.51

اهر

38.26

47.4

خورو بیابانک

33.47

55.5

قوچان

37.4

58.3

اهواز

31.2

48.2

خوی

38.33

44.58

کاشان

33.59

51.27

ایرانشهر

27.12

60.42

دزفول

32.42

48.23

کرج

35.55

50.54

آبادان

30.22

48.15

دوشان تپه

35.42

51.2

کرمان

30.15

56.58

آباده

31.11

52.4

دوگنبدان

30.2

50.49

کرمانشاه

34.21

47.9

آبعلی

35.45

51.53

رامسر

36.54

50.4

کنارك
چابهار

25.26

60.22

آستارا

38.22

48.51

رشت

37.19

49.37

کنگاور

34.3

47.59

بابلسر

36.43

52.39

زابل

31.2

61.29

گرگان

36.54

54.24

بجنورد

37.28

57.16

زاهدان

29.28

60.53

گرمسار

35.14

52.21

بم

29.6

58.21

زنجان

36.41

48.29

ماکو

39.2

44.26

بندر انزلی

37.29

49.27

سبزوار

36.12

57.39

مراره

37.24

46.16

بندرعبا
س

27.13

56.22

سراب

37.56

47.32

مشهد

36.16

59.38

Mckee
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اراك

34.36

49.46

جزیره ابوموسی

25.5

54.5

شرق
اصفهان

32.4

51.52

1

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

ایستگاه

عرض
جغرافیایی

طول
جغرافیایی

ایستگاه

عرض
جغرافیایی

طول جغرافیایی

ایستگاه

عرض
جغرافیایی

طول
جغرافیایی
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برای م العه شرایط خشکسالی در ایران از بین ایستگاه سینوپتیک سازمان هواشناسی 84 ،ایستگاه با دوره
آماری  30سال (  1985تا  ) 2014انتخاب شدند .تداقل دوره استاندارد برای شناسایی شرایط خشکسالی 30
سال می باشد .ویژگی این ایستگاهها در جدول( )1و پراکندگی آنها در شکل( )1نشان داده شده است .برای
م العه خشکسالی از بین شاخص های متداول از شاخص بارش استاندارد شده که توسط مک کی 1تعریف شده
است استفاده گردید .این شاخص اوالً با هر نوع مقیاس زمانی م ابقت دارد و ثانی ًا کاربردی ترین و مناسب
ترین شاخص برای شناخت خشکسالی ها در اکثر زمینه ها مانند هواشناسی ،کشاورزی ،هیدرولوژی و رطوبت
خاك می باشد.
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بوشهر
ساتلی

28.54

50.49

سرپل ذهاب

34.27

45.52

میناب

27.6

57.5

بیرجند

32.52

59.12

سرخس

36.32

61.1

نوشهر

36.39

51.3

پیرانشهر

36.4

45.8

سقز

36.15

46.16

همدان

34.52

48.32

تبریز

35.5

46.17

سمنان

35.35

53.25

همدان-نوژه

35.12

48.43

تربت
تیدریه

35.16

59.13

سنندج

35.2

47

هندیجان

30.23

49.71

تهران

35.41

51.19

سیرجان

29.28

55.41

یاسوج

30.41

51.33

جاسک

25.38

57.46

شاهرود

36.25

54.57

یزد

31.54

54.17

در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های ایستگاه های زمینی متعلق به سازمان هواشناسی و وزارت نیرو و باا
استفاده از شاخص رای و کاربردی  SPIخشکسالی های وسایع و فراگیار در محادوده کشاور ایاران شناساایی
خواهد شد .پس از استخراج داده های تاصل از شاخص  SPIبرای درك بهتر اقدام باه درون یاابی مای شاود و
بهترین مدل درون یابی فضایی برای تهیه نقشه های اقلیمی و خشکسالی انتخاب می شود .به منظاور ارزیاابی
روش های مختلف درون یابی چندین روش درون یابی فضایی از قبیل کریجینگ عمومی،کوکریجیناگ ،فاصاله
معکوس وزن دار (،)IDWچند جمله ای محلی ،اسپالین کامال منظم ،اسپالین با کششو اسپالین صفحه نازك به
کار برده خواهد شد و به منظور مقایسه روش های درون یاابی از روش ارزیاابی متقااطع و همچناین محاسابه
معیار های خ ا گیری  MBA،MSE،RMSEو شااخص  %Gاساتفاده خواهاد شاد .ساپس باه تحلیال فضاایی
خشکسالی ها با استفاده از آماره موران پرداخته می شود.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

شکل( .)1موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه
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بندرلنگه

26.32

54.5

سراوان

27.2

62.2

مهاباد

36.45

45.43
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راب ه () 2
که در این معادله و مقدار بهینه( ،پارامتر شکل) و (پارامتر مقیاس) X ،مقدار بارنادگی و تاابع گاماا مای باشاد.
پارامترهای توزیع چگالی اتتمال گاما از داده های نمونه با روش درست نمایی تداکثر برای هر ایستگاه و بارای
مقیاس زمانی انتخابی و بر هر ماه از سال بر آورد می شود .
نمایه استاندارد شده بارش ،یک ابزار قوی در آنالیز داده هاای بارنادگی مای باشاد .هادف SPIاختصااص ارزش
عددی به بارندگی می باشد که بتوان نواتی با آب و هوای کامالٌ متفاوت را باهم مقایسه نمود .باه عناوان مثاال
آن چه که در نواتی تاره ای خشکسالی ایجاد می کند ،هماان مقادار بارنادگی مای باشاد کاه بعناوان باارش
سنگینی در نواتی بیابانی مورد توجه قرار می گیرد.
در این طبقه بندی ،خشکسالی برای یک دوره زمانی وقتی ظاهر می شود که نمایه  SPIمقدار کمتار از  -1باه
خود می گیرد .پایان دوره خشکسالی را زمانی می توان اعالم کرد که مقدار مثبت را نشان دهد .بر اساس روش
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راب ه ()1
 Piمقدار بارش در دوره مورد نظر
 Pمیانگین دراز مدت بارش برای دوره مورد نظر
 Sانحراف معیار مقدار بارش
مقادیر شاخص  SPIکه بدین گونه از داده های بلند مدت بارش برای یک دوره زمانی مورد نظر باه دسات مای
آید از یک توزیع نرمال تبعیت می کند که دارای میانگین صفر و انحراف از معیار یک است .این مسئله موجاب
می شود که بتوان اقلیم های مرطوب و خشک را به یک روش بررسی نمود.
جهت محاسبه این نمایه از توزیع گاما برای برازش داده های بلند مدت بارش استفاده می شود که پس از انجام
محاسبه های الزم و تعیین پارامتر های مربوط نمایه  SPIمحاسبه می گردد .همچنانکه بیان شاد محاسابه SPI
شامل برازش تابع چگالی اتتمال گاما بر توزیع فراوانی بارندگی برای یک ایستگاه معین مای باشاد .اتتمااالت
تجمعی گاما از راب ه( )2به دست می آید:
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 SPIنمایه ای است که بستگی به اتتمال بارش برای هر زمان و با هر مقیاس دارد و برای مقیاس هاای زماانی
مختلف قابل محاسبه است و می تواند هشدار اولیه جهت پایش خشکسالی و کمک به ارزیابی شدت آن باشد.
این روش به وسیله مک کی ،دوئه سکن ،جان کلئست اعضای مرکز اقلیمی کلرادو در سال  1993با توجاه باه
بررسی تاثیرات متفاوت کمبود بارش بروی آب های زیرزمینی ،ذخاائر و مناابع آب سا حی ،رطوبات خااك ،و
جریان آبراهه ارائه شده است.
2
شاخص  SPIاز راب ه ( )1به دست می آید ( :مک کی و همکاران)1993 ،
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جدول( .)2طبقه بندی خشکسالی بر اساس شاخص ( SPIمک کی)1990 ،
درجه خشکسالی

ارزش SPI

خشکسالی مالیم

 – 0/99تا 0

خشکسالی متوسط

 – 1/49تا - 1

خشکسالی شدید

 – 1/99تا - 1/50

خشکسالی تاد

-2/0

نیز معروف است ،یکی از کاربردیترین ابزارهای تحلیلای داده-
این آماره که با عنوان "خودهمبستگی
های فضایی است .با استفاده از این آماره میتوان درجه پرگی یا متمرکز بودن عوارض یا دادههای فضاایی را در
فضا اندازهگیری کرد (میشل 2005 ،2؛ ایالن 3و همکاران .)2008 ،لی ،)2000( 4معتقد است که در طبقهبنادی
الگوهای فضایی ،خواه خوشهای باشد یاا پراکناده و تصاادفی ،میتاوان بار چگاونگی نظام و ترتیاب قرارگیاری
واتدهای ناتیهای متمرکز شده و مشابهت و عدم مشاابهت هار جفات از واتادهای ناتیاهای مجااور را انادازه
گرفت .وقاتی که این مشابهت و عدم مشابهتها برای الگاوهاای فضاایی خالصه شوند ،نوعی خاود همبساتگی
فضایی شکل میگیرد.
خود همبستگی فضایی ابزاری ارزشمند در م العاتی است که چگونگی تغییر الگوهای فضایی را در طاول زماان
مد نظر قرار میدهند .برخالف سایر آمارههای فضایی ،آماره تحلیل خودهمبستگی را میتوان در مواقعی به کاار
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1 Spatial Dependency
2 Michel
3 Ilan
4 Lee
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آماره  Iموران
فضایی"1
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محاسبه ذکر شده طبقه بندی نمایه  SPIوضعیت من قه مورد م العه را از نظار وقاوع خشکساالی و روناد آن
می توان مورد بررسی قرار داد.
 SPIبه دو صورت کوتاه مدت ( ،1،3،6و  9ماهه ) و به صورت بلند مدت (،48،24،12و  72ماهه ) محاسبه شده
و در هر مقیاس زمانی  SPIبارندگی همان دوره خاص را با بارندگی همان دوره برای همه سالهایی که اطالعاات
برای آن ثبت شده ،فراهم می آورد .جدول( )2طبقه بندی خشکسالی را بر اساس  SPIنشان میدهد.
طبیعتاً SPIبیانگر یک نمره  Zیا عددی با انحراف معیار باالتر یا پایین تر از میانگین یک رویداد مای باشاد .هار
چند برای مقیاس های زمانی کوتاه ،تا زمانی که توزیع بارش اصلی چولگی دارد ،نمی تواند کامالً صاحیح باشاد.
شاخص  SPIموقعیت مکانی ایستگاه را بصورت نرمال نشان میدهد ،چرا کاه توزیاع فراوانای باارش را تاوام باا
تغییرات و پراکنش آن در ایستگاه برآورد می کند .عالوه بر این  SPIدر مقیااس زماانی نیاز باه صاورت نرماال
بدست می آید ،زیرا می تواند در هر مقیاس زمانی بسته به نق اه نظار تحلیال گار محاسابه شاود .بناابراین از
آنجائیکه شاخص  SPIمحدودیت مقیاس زمانی با موقعیت مکانی ندارد ،اتتمال تجمعی را در راب ه با دوره پایه
ای که پارامتر های توزیع برای آن برآورد شده اند تخمین می زند.
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وزن فضایی بین عارضه و میباشد ،تعداد کل عاوارض جغرافیاایی موجاود در من قاه
در راب ه ()3
و بهترتیب مقدار مشاهده شده متغیر مورد نظر در من قه و است و میانگین مقادیر
مورد م العه،
مشاهده شده میباشد.
مشابه با یک ضریب همبستگی تفسیر میشود .مقادیر نزدیک  +1نشاندهناده یاک الگاوی فضاایی
متغیر
قوی هستند .به عبارت دیگر مقادیر باال تمایل دارند که نزدیک به یکدیگر واقع شوند و مقادیر پایین هم تمایال
دارند نزدیک به یکدیگر قرار گیرند .مقادیر  -1نشاندهنده خودهمبستگی فضاایی منفای قاوی هساتند .البتاه
الگوهای فضایی با خودهمبستگی منفی بسیار نادر میباشند .سرانجام ،مقادیر نزدیک صافر نشاان دهناده عادم
وجود الگوی فضایی میباشندکه باید به خاطر داشت دامنه تغییرات آماره ماوران دقیقااً متناساب باا ]1 ،1
نیست و با ضریب همبستگی معمولی متفاوت است.
عالوه بر این تفسیر توصیفی ،یک چارچوب آماری نیز وجود دارد که امکان تشخیص انحاراف معناادار از الگاوی
تصادفی را به وجود آورده است .در یک آزمون تقریبی میتوان فرض کرد که وقتی تعداد پهنههاا ( )nباه انادازه
کافی بزرگ باشد (بزرگتر از تدود  20یا  ،)30دارای یک توزیع نرمال باا میاانگین و واریاانس در راب اه ()4
است:
I  EI 
راب ه ()4
ZI 
V I 
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برد که هدف ،بررسی الگوی یک عارضه با در نظر گرفتن مقادیر یک ویژگی خاص باشد .خودهمبستگی فضاایی
به راب ه بین مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط میشود .خودهمبستگی وقتی قوی معرفی میشود
که الف) مقادیر یک متغیر که از نظر جغرافیایی باه هام نزدیاک هساتند باا هام مارتبط باشاند و ب) مقاادیر
باقیمانده کامال با هم در ارتباط باشند.
فرضیاتی که در ارتباط با آماره  Iموران بهکار میروند عبارتند از:
 فرضیه صفر ( :)H0هیچ نوع خوشهبندی فضایی در مقادیر خصیصاه ماورد م العاه بارای عاوارض وجاود
ندارد.
 فرضیه مقابل ( :)H1الگوی فضایی در مقادیر خصیصه مورد م العه برای عوارض وجود دارد.
مقدار  Iموران از راب ه ( )3محاسبه میشود:

که در این جا:
j 1

i

S0  ij
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را از راب ه( )5میتوان محاسبه کرد:

V  I   E  I 2    E  I  

راب اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه()5

بسیار کوچک و مقدار محاسبه شده (قدرم لق آن) بسیار بازرگ باشاد
تال زمانی که مقدار
(خارج از محدودهی اطمینان قرار گیرد) ،میتوان فرضیه صفر را رد کرد .روابط اشاره شده در باال که مربوط باه
واریانس میباشند (روابط  20-2و  )21-2با فرض نرمال بودن دادهها نگاشته شدهاند .روابط واریانسای مرباوط
به فرضیه تصادفیسازی فضایی از لحاظ جبری پیچیده هستند و مقادیری بهدست میدهند کاه فقاط کمای باا
هم تفاوت دارند (گریفث .)1978 ،1برای تالت پیوستگی دودوئی در یک شبکه مربعی کاه در آن مجااورت باه
شکل "رُخ مانند" تعریف میشود( ،یعنی برای  4من قه مجاور که یک ضلع مشترك دارند ،وزنها مساوی باا 1
هستند و برای همه مناطق دیگر ،وزنها مساوی با صافر مایباشاند ،عباارت واریاانس ممکان اسات از طریاق
برآورد شود .برای تالت یک شبکه  6ضلعی ،با یک پیکربندی من قهای ،واریاانس ممکان اسات از
برآورد شود.
طریق
آماره موران محلی
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همچنین مقدار
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راب ه ()6
وزن فضایی بین عارضه و میباشد ،و به ترتیب مقادیر مشاهده شده متغیر مورد
در راب ه ()6
نظر در پهنههای و میباشند و نیز میانگین مقادیر مشاهده شده است .مقدار آماره موران عمومی معادل
است:
با مجموع مقادیر آماره موران محلی ضربدر تاصلجمع
راب ه()7
آنسلین ،)1995( 3مقدار پیش بینی شده و واریانس را به شکل راب ه( )8ارائه میدهد:
راب ه ()8

i
m 1

E  Ii   
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آماره موران محلی (یا آماره آنسلین) در تعیین وجود یا عدم وجود خودهمبستگی فضایی محلی در اطراف یک
به کار میرود .این آماره به صورت راب ه ( )6تعریف میشود:
پهنه مشخص

V  Ii   i 2  m  b2  /  m  1 2i kh  2b2  m /  m  1 m  2  i2 /  m  1

2

Griffith
Local Moran Statistic
3
Anselin
2

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251
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که در اینجا:

ωi  2   ωij2
j i

2

4 
2
b2  m  yi  y  /   yi  y  
i
 i


نتایج
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آماره موران محلی با عنوان "شاخص خوشه و ناخوشه محلی" نیز معروف است .در صورتیکه تعدادی عارضه
وزندهی شده موجود باشد ،با استفاده از این شاخص میتوان نشان داد که در چه مکانهایی مقادیر زیاد و یا
کم این پدیدهها در فضا به طور خوشهای توزیع شدهاند و همچنین کدام عوارض دارای مقادیری بسیار متفاوت
از عوارض پیرامونشان هستند (آنسلین.)1988،
با استفاده از آماره  Iموران محلی (آنسلین محلی) ،عالوه بر مشخص کردن وجود یا عدم وجود خوشهبندی،
میتوان دو نوع خوشهبندی محلی مختلف را نیز از هم تفکیک کرد .در شکل ( )2و ( )3نمودار معروف به
"آنسلین" نشان داده شده است .محور افقی در این نمودار نشان دهنده تغییرات آماره موران محلی و محور
عمودی مقدار عارضه مورد نظر میباشد .مقادیر مثبت موران محلی ،نشاندهنده وجود خوشهبندی محلی و
مقادیر منفی این آماره ،نشاندهنده عدم وجود خوشه (وجود ناخوشه )1در دادهها میباشد .م ابق با این نمودار
میباشد .در این
ناتیهای که در آن و هر دو مثبت هستند نشاندهنده خوشهبندی باال-باال2
تالت اگر دو پیکسل (یا دو عارضه مجاور) انتخاب شوند ،هر دو آنها دارای مقدار باال هستند و همچنین از
اطراف نیز توسط عوارضی محاصره شدهاند که دارای مقدار باالی آن خصیصه میباشند .از طرف دیگر ناتیهای
هر دو منفی هستند نشاندهنده خوشهبندی پایین-پایین3
میباشد .ناتیهای که درآن
که در آن و
با مقادیر منفی و با مقادیر مثبت نشان داده شده است (ناتیه  ،)LHیک ناخوشه وجود دارد و یک مقدار
با ارزش کم توسط مقادیر با ارزش باال محاصره شدهاند .در نهایت ناتیهای که درآن با مقادیر مثبت و نیز
با مقادیر منفی نشان داده شده (ناتیه )HLنیز یک ناخوشه وجود دارد .در این تالت یک مقدار با ارزش زیاد
توسط مقادیر با ارزش کم محاصره شده است (آنسلین .)1995
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و

برای بررسی خشکسالی در ایران ابتدا خشکسالی را با روش  SPIاستخراج و سپس به تحلیل فضایی خشکسالی
می پردازیم .یکی از شاخصهای تحلیل های فضایی شاخص موران است ،این شاخص بر دو اصاول مهم متکی
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

1 Outlier
2 High-High Clustering
3 Low-Low Clustering

261

تحلیل آمار فضایی خشکسالی در ایران

است ،یکی دارای یک توزیع مشخصی از شاخص ها است و هم بار ارزشهاا ی هماسایگی متکی است  .یکی از
نقاط ضعف این تحلیل این است که نم یتواند به شناساایی اناواع گونااگونی از طبقاه بناد ی الگوهاا ی فضایی
بپردازد  .برای خوشه بندی فضایی خشکسالی با استفاده از نرم افزار  ArcGIS10.5و با ابزار موجاود Spatial
 Statistics Toolsکاه باسیار منع اف اسات استفاده شد.
در تحلیل خشکسالی مالیم با آماره موران مقدار شاخص  0/965به دست آمده است .از آن جا که عدد به دست
آمده نزدیک به عدد مثبت یک است بنابراین دادههای شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و
دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم در شکل( )2نشان داده
شده است.
نتای بدست آمده از شکل( )3تهیه شده به کمک آمارهی موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر
خشکسالی مالیم نشان میدهد که خوشههای خشکسالی با اتتمال  99درصد در قسمتهایی از مناطق مرکزی،
جنوبی و شمال رربی کشور و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهایی مناطق جنوبی مشاهده میشود.

تحلیل فضایی خشکسالی متوسط  3ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

در تحلیل خشکسالی متوسط با آماره موران مقدار شاخص  1به دست آمده است .بنابراین دادههای شاخص
خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه
استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

شکل ( .)3خوشههای خشکسالی مالیم

شکل ( .)2الگوی خوشهای خشکسالی مالیم

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

تحلیل فضایی خشکسالی مالیم  3ماهه در ایران
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شکل ( )5خوشههای خشکسالی متوسط

شکل ( 4الف) الگوی خوشهای خشکسالی

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط در اشکال ( )4و ()5
نشان داده شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط این
نتای به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  99درصد در قسمتهایی از مناطق جنوبی کشور و
همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهای مناطق شمالی و شمال رربی مشاهده میشود.

متوسط

تحلیل فضایی خشکسالی شدید 3ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

در تحلیل خشکسالی شدید با آماره موران مقدار شاخص  1به دست آمده است .بنابراین دادههای شاخص
خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه
استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید در شکل( )6نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید این
نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق شمالی کشور

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

شکل ( 4ب)
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مشاهده میشود .همانطور که در شکل( )7مشاهده میشود ،خوشههای خشکسالی در هی قسمتی از کشور
مشاهده نمیشود.

تحلیل فضایی خشکسالی بسیار شدید 3ماهه در ایران

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی بسیار شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/928به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید در شکل( )8زیر
نشان داده شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید
این نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق جنوبی
کشور مشاهده میشود .همانطور که در شکل( )9مشاهده میشود ،خوشههای خشکسالی در هی قسمتی از
کشور مشاهده نمیشود.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( )7خوشههای خشکسالی شدید

شکل ( )6الگوی خوشهای خشکسالی شدید

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251
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شدید

تحلیل فضایی خشکسالی مالیم  6ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

شکل()11

شکل (10الف)

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی مالیم با آماره موران مقدار شاخص  0/925به دست آمده است .از آن جا که عدد به دست
آمده نزدیک به عدد مثبت یک است بنابراین دادههای شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و
دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم در شکل ( )10نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم این نتای
به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  99درصد به صورت پراکنده در قسمتهایی از مناطق
شرقی ،جنوب شرقی و ررب کشور و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهایی از مناطق جنوبی مشاهده
میشود شکل(.)11

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( )9خوشههای خشکسالی بسیار شدید

شکل ( )8الگوی خوشهای خشکسالی بسیار
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شکل ( 10ب)

شکل ()13

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی متوسط با آماره موران مقدار شاخص  0/977به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط در شکل ( )12نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط این
نتای به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  95درصد به صورت پراکنده در قسمتهایی از
مناطق شمال ،شمال رربی ،مرکزی و شرق کشور و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهایی مناطق شمالی،
شمال رربی ،مرکز ،ررب و جنوب مشاهده میشود شکل (.)13

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

تحلیل فضایی خشکسالی متوسط  6ماهه در ایران

شکل ()12

تحلیل فضایی خشکسالی شدید 6ماهه در ایران
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

در تحلیل خشکسالی شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/971به دست آمده است .بنابراین دادههای شاخص
خشکسالی  SPIدارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه
استوار است که به صورت:
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تحلیل فضایی خشکسالی بسیار شدید  6ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

در تحلیل خشکسالی بسیار شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/919به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید در شکل ( )16نشان
داده شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید
این نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق جنوبی
کشور مشاهده میشود .همان طور که در شکل ( )17مشاهده میشود ،خوشههای خشکسالی در هی جای
کشور مشاهده نمیشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

شکل ()15

شکل ()14

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید در شکل ( )14نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید این
نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق شمالی کشور
مشاهده میشود .همانطور که در شکل ( )15مشاهده میشود ،خوشههای خشکسالی در هی جای کشور
مشاهده نمیشود.

تحلیل آمار فضایی خشکسالی در ایران

شکل ()16

تحلیل فضایی خشکسالی مالیم  12ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

شکل ()19

شکل ()18

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی مالیم با آماره موران مقدار شاخص  0/947به دست آمده است .از آن جا که عدد به دست
آمده نزدیک به عدد مثبت یک است بنابراین دادههای شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و
دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم در شکل ( )18نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم این نتای
به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  95درصد به صورت پراکنده در قسمتهایی از مناطق
شرقی ،رربی ،مرکز و جنوب شرقی کشور و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهای مناطق شمالی ،شمال
شرقی ،رربی ،جنوبی ،جنوب رربی و شرقی مشاهده میشود شکل (.)19

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ()17
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تحلیل فضایی خشکسالی متوسط  12ماهه در ایران

شکل ()21

شکل ( 20ب)

تحلیل فضایی خشکسالی شدید 12ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

در تحلیل خشکسالی شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/956به دست آمده است .بنابراین دادههای شاخص
خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه
استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

شکل ( 20الف)

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

در تحلیل خشکسالی متوسط با آماره موران مقدار شاخص  0/929به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط در شکل ( )20نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط این
نتای به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  99درصد در قسمتهایی از مناطق جنوب شرقی،
شرق ،شمال شرقی و ررب کشور و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهایی از مناطق شمالی ،شمال رربی،
مرکزی و شرق مشاهده میشود شکل (.)21
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شکل ()23

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید در شکل ( )22نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید این
نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق شمالی و شرقی
کشور مشاهده میشود .همانطور که در شکل ( )23مشاهده میشود ،خوشههای خشکسالی در هی جای
کشور مشاهده نمیشود.

شکل ()22

تحلیل فضایی خشکسالی بسیار شدید  12ماهه در ایران
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی بسیار شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/922به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید در شکل ( )24نشان
داده شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید
این نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق جنوبی
کشور مشاهده میشود .همان طور که در شکل ( )25مشاهده میشود ،خوشههای خشکسالی در هی جای
کشور مشاهده نمیشود.

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251
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تحلیل فضایی خشکسالی مالیم  24ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

شکل ()27

شکل ()26

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی مالیم با آماره موران مقدار شاخص  0/947به دست آمده است .از آن جا که عدد به دست
آمده نزدیک به عدد مثبت یک است بنابراین دادههای شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و
دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم در شکل ( )26نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم این نتای
به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  99درصد به صورت بسیار پراکنده در قسمتهایی از مناطق
شمال شرقی ،شمال رربی ،شمال ،ررب و شرق کشور و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهایی از مناطق
شمالی ،شمال شرقی ،شمال رربی ،مرکز و ررب مشاهده میشود شکل (.)27

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ()25

شکل ()24
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تحلیل فضایی خشکسالی متوسط 24ماهه در ایران

تحلیل فضایی خشکسالی شدید  24ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

در تحلیل خشکسالی شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/951به دست آمده است .بنابراین دادههای شاخص
خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه
استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید در شکل ( )30نشان داده
شده است .م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی
شدید این نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

شکل ()29

شکل ()28

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

در تحلیل خشکسالی متوسط با آماره موران مقدار شاخص  0/928به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط در شکل ( )28نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط این
نتای به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  99درصد در قسمتهایی از مناطق جنوب شرقی
کشور و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهایی مناطق شمالی و جنوبی مشاهده میشود شکل (.)29
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شمالی و جنوب شرقی کشور مشاهده میشود .همانطور که در شکل ( )31مشاهده میشود ،خوشههای
خشکسالی در هی جای کشور با اتتمال  99درصد مشاهده نمیشود.

تحلیل فضایی خشکسالی بسیار شدید  24ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

شکل ()33

شکل ()32

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی بسیار شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/933به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید در شکل ( )32نشان
داده شده است .م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر
خشکسالی بسیار شدید این نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در
قسمتهایی از مناطق جنوبی ،شمالرربی و مرکز کشور مشاهده میشود .همانطور که در شکل ( )33مشاهده
میشود ،خوشههای خشکسالی در هی جای کشور مشاهده نمیشود.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ()31

شکل ()30
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تحلیل فضایی خشکسالی مالیم  48ماهه در ایران

تحلیل فضایی خشکسالی متوسط  48ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

در تحلیل خشکسالی متوسط با آماره موران مقدار شاخص  0/943به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط در شکل ( )36نشان داده
شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

شکل ()35

شکل ()34

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

در تحلیل خشکسالی مالیم با آماره موران مقدار شاخص  0/939به دست آمده است .از آن جا که عدد به دست
آمده نزدیک به عدد مثبت یک است بنابراین دادههای شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و
دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم در شکل ( )34نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی مالیم این نتای
به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  99درصد به صورت بسیار پراکنده در قسمتهایی از مناطق
شمال رربی ،شمال  ،ررب و جنوب کشور و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهایی از مناطق شمالی ،شمال
رربی و مرکز مشاهده میشود شکل (.)35
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م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی متوسط این
نتای به دست میآید که خوشههای خشکسالی با اتتمال  95درصد در قسمتهایی از مناطق جنوب شرقی و
شرقی کشور مشاهده میشود و همچنین خوشههای ترسالی در قسمتهایی از مناطق شمال رربی ،ررب و
جنوبی مشاهده میشود شکل (.)37

تحلیل فضایی خشکسالی شدید  48ماهه در ایران

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/955به دست آمده است .بنابراین دادههای شاخص
خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این فرضیه
استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید در شکل ( )38نشان داده
شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی شدید این
نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق شمالی کشور
مشاهده میشود .همان طور که در شکل ( )39مشاهده میشود ،خوشههای خشکسالی در هی جای کشور با
اتتمال  99درصد مشاهده نمیشود.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ()37

شکل ()36

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

تحلیل آمار فضایی خشکسالی در ایران

شکل ()38

تحلیل فضایی خشکسالی بسیار شدید  48ماهه در ایران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.53.251

شکل ()41

شکل ()40

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.53.14.2

در تحلیل خشکسالی بسیار شدید با آماره موران مقدار شاخص  0/943به دست آمده است .بنابراین دادههای
شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای است .این آماره بر اساس این
فرضیه استوار است که به صورت:
فرضیه صفر ( ) :هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود ندارد.
فرضیه مقابل ( ) :خوشهبندی فضایی بین مقادیر شاخص خشکسالی  SPIمورد نظر وجود دارد.
از آن جا که مقدار  P-Valueبسیار کوچک و مقدار  Zمحاسبه شده بسیار بزرگ است ،آن گاه میتوان فرضیه
صفر را رد کرد .نوع الگوی خوشهای با شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید در شکل ( )40نشان
داده شده است.
م ابق نقشه تهیه شده به کمک آمارة موران محلی برای شاخص خشکسالی  SPIدر خشکسالی بسیار شدید
این نتیجه به دست میآید که خوشههای ترسالی با اتتمال  99درصد فقط در قسمتهایی از مناطق جنوبی،
شرقی کشور مشاهده میشود .همانطور که در شکل ( )41مشاهده میشود ،خوشههای خشکسالی در هی
جای کشور مشاهده نمیشود.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ()39
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نتیجه گیری

تکیم دوست ،سید یاسر؛ پورزیدی ،علی محمد؛ گرامی ،محمد صالح ،1393 ،تحلیل مکانی بارش رگباری استان
مازندران در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی (.191-203 :)102(26 ،)GIS
خسروی ،یونس؛ لشکری ،تسن؛ متکان ،علی اکبر؛ عساکره ،تسین ( ،)1394تحلیل فضایی فشار بخارآب در جنوب
و جنوب غرب ایران با استفاده از تکنیک های خودهمبستگی فضایی با تاکید بر مراکز و کانون های جمعیتی،
مدیریت شهری ،شماره  ،39تابستان .1394
داداشی رودباری ،عباسعلی؛ فالح قالهری ،رالم عباس؛ کرمی ،مختار؛ باعقیده ،محمد  ،1394،تحلیل تغییرات بارش
حوضهی آبریز هراز با استفاده از روش های آماری و تکنیک تحلیل طیفی ،سامانه مدیریت نشریات علمی:)7(2 ،
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ایران به دلیل گستردگی زیاد به لحاظ طول و عرض جغرافیایی ،وجود پیکربندی ناهمواری ها و قرارگیری در
معرض یورش توده های هوا ،ازنظر بارشی شرایط ویژه ای دارد .ساختار کلی بارش در ایران ،تحت تأثیر عرض
جغرافیایی ،ارتفاع و تودههای هوا قرار دارد ،به طوریکه با تغییر هر یک از این عوامل بارش نیز تغییر خواهد
کرد .به عبارت دیگر ،شرایط کلی بارش تابعی از عرض جغرافیایی و ارتفاع است و عوامل دیگری مانند پهنه
های آبی و پوشش س ح زمین که از آنها با عنوان عوامل محلی یاد میشود ،در شکل گیری بارش ایران نقش
دارند .با توجه به وجود نوسانات شدید در بارشهای من قه و کشور ،خشکسالیها از جمله بالیای طبیعی
هستند که در شرایط نوسان منفی یا به عبارتی کاهش بارشهای جوی نسبت به میانگین درازمدت رخ میدهند
و اثرات زیانباری بربخش کشاورزی ،اقتصادی و اجتماعی خواهند گذاشت .در پژوهش تاضر به تحلیل آمار
فضایی خشکسالی با استفاد ه از روش نوین آمار فضایی پرداخته شده است .در این پژوهش با استفاده از
دادههای بارندگی  84ایستگاه منتخب سینوپتیک در بازه زمانی  30ساله ( 1985تا  )2014در ایران ،به بررسی
و تحلیل فضایی خشکسالی پرداختهشده است .ابتدا با استفاده از مقادیر ( SPIمقیاسهای زمانی ،12 ،6 ، 3
 24و  48ماهه) ،دورههای خشکسالی و ترسالی من قه شناسایی شدند و با استفاده از افزونه Geostatistic
 Analystاقدام به پهنهبندی خشکسالی با روشهای درونیابی شد .بهمنظور تبیین الگوی تاکم بر خشکسالی در
ایران از آماره موران استفاده شد .نتای شاخص موران در مورد خشکسالی نشان داد که مقادیر مربوط به
سالهای مختلف در طول دوره آماری دارای ضریب مثبت و نزدیک به یک می باشند که نشان دهنده ی این
است که داده های شاخص خشکسالی  SPIدارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشه ای می باشد.
همچنین نتای تاصل از مقادیر امتیاز استاندارد  Zو مقدار  ،P-Valueخوشه ای بودن توزیع فضایی خشکسالی
را مورد تائید قرارداد.

.59-86
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عسگری ،ع ،)1390( ،.تحلیلهای آمار فضایی با  ،Arc GISانتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
تهران.
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