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 يي روستايها  سكونتگاهينيان گز مكيي فضاي و اثرات آن بر الگويمي اقليسال  خشكييل فضايتحل

  )ان استان مازندري روستاهايمطالعه مورد(
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  رانيا، چالوس، ، دانشگاه آزاد چالوسيطي محيزير برنامه در يشناس مياقل ارشد ي كارشناس ـيديزمحمد پور يعل

  راني مشهد، مشهد، اي دانشگاه فردوسي شهريزير مهبرناا و يجغراف ـ كارشناس ارشد ين حاتميحس
  

  4/5/1393: بيخ تصوي             تار6/12/1392:  افتيخ دريتار
  دهيچك

ـنج  ك و بارانينوپتيستگاه سي ا22 بارش يها ن پژوهش با استفاده از داده  يدر ا  ـال ي طـ يس ـا   س -2010( يه

ل يـ ن جهـت تحل   يد و همچنـ   ين آمار گرد  ي زم يها  تفاده از روش   با اس  يسال  خشك يبند  اقدام به پهنه  ) 1998

 يي فـضا يو اثرات آن بـر الگـو      د  ي استفاده گرد  يي فضا ي خود همبستگ  يها   از شاخص  يسال  خشك ييفضا

ن كامالً  يالياسپن مدل را    يق بهتر يج تحق ينتا.  استان مازندران پرداخته شد    يي روستا يها   سكونتگاه ينيگزمكان

ـاخص مـوران درخـصوص        ين نتا يهمچن. دينما  ي م ي معرف 75/0 نيي تع بي با ضر  منظم ج حاصل ازكاربردش

 ييع فـضا يـ  بودن توزيا  است كه نشانگر خوشه99/0ب مثبت و برابر    ين ضر ي، ا يسال  خشك ييع فضا يتوز

ـا     ينكه شاخص موران نم   يبا توجه به ا   . است يسال  خشك ـاگون    ييتواند به شناس  يبنـد    از طبقـه   ي انـواع گون

ـا . صه پوشش داده شد   ين نق ي ا G يل آماره عموم  ي بپردازد با استفاده تحل    يي فضا يالگوها ـاره   يـ ج تحل ينت ل آم

ـا   يا  گر قرارگرفتـه و از رونـد خوشـه        يشتر در كنار هم د    ي ب يسال  خشكدهد مناطق با      ي نشان م  G يعموم  ب

ـاو  روستاها مورد وا  يني سپس مساحت هر خوشه و مكان گز       . برخوردار است  يسال  خشك يتمركز باال   يك

ـتان و        21/35 گرم حدود    يلي خ يها  دهد خوشه   يمحاسبات نشان م  . قرار گرفت   753 درصد از مساحت اس

ـا كمـ      ي است خوشه كمـ    ين درحال يا.  داده است  يروستا را در خود جا      درصـد از    17/37 گـرم    ي سـرد ت

ـ     ي نشان م  يج همبستگ يرد، نتا يگ  ي روستا را در برم    1245مساحت استان و     ـا   ن خوشـه  يدهد كه ب  و تعـداد    ه

 .م وجود دارديك رابطه مستقي 004/0 ي درصد با سطح خطا99/0نان يروستاها در سطح اطم

  مازندران، G ي عمومآماره، شاخص موران، يي فضالي تحل،يسال  خشك:ها دواژهيكل

  

                                                 
 Email: hakimdust_pnu@yahoo.com                                                     09116334820:  سنده مسؤلينو ١
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  مقدمه. 1
 ي و اجتمـاع   يت منابع آب، بلكه در مسائل اقتصاد      يريتنها در مد    ن مشكالت را نه   يتر  دهيچي از پ  يكي يسال  خشك

ـ ماكل( آن حل نشده اسـت       ينيب  شي و پ  ييف، شناسا ياما تاكنون مسئله تعر   . كند  يجاد م يا . 1)6: 2008ك و همكـاران،   ي

 بـا   يستيـ ن با يبنـابرا . دهـد   ي رخ م  ي طوالن ي تا حدود  ي بوده و در دوره زمان     يجي اثر ممتد و تدر    ي دارا يسال  خشك

ـ  از اي از مـشكالت ناشـ  يت آن، تا حديري مدي برا ي آمادگ يها  جاد طرح يا ـ ا. ده كاسـت يـ ن پدي ده در هـر  يـ ن پدي

. ر قرار دهد، هرچند كه گـسترش آن متفـاوت اسـت   يست را تحت تأثيز طيتواند رخ دهد و انسان و مح     ي م يا  منطقه

ـ  در مناطق خـشك و مرطـوب ن  يسال  است، خشكيمي اقليده دائميك پدي كه   يبرخالف خشك  دهـد و   يز رخ مـ ي

ـ  علل وقـوع پد  2).120: 2004ترا و همكاران،  يس(م است   ي و نرمال از اقل    يعي طب يالتح تـوان   ي را مـ يسـال  ده خـشك ي

ـ     يشه در گردش عمـوم    ي كه عمدتاً ر   ي متعدد ي و مكان  يكيزيمعلول عوامل ف   ن دارد،  ي كـره زمـ    يالن انـرژ  ي جـو و ب

). 51: 1388،  ي و اكبـر   يخـسرو (شـود     ي گفته م  يعيبرطي به كمبود رطوبت و مستمر و غ       يسال  خشك. جستجو كرد 

ـ  ابداع شـده اسـت كـه اسـاس ا    ي متنوعيها   مختلف شاخص  يها  دگاهي از ابعاد و د    يسال   خشك يمنظور بررس   به ن ي

ن اسـتوار   ي معـ  يك دوره زمـان   ي ين درازمدت ط  يانگي از م  ير بارندگ ي سنجش انحراف مقاد   يها اغلب برمبنا    شاخص

اسـتفاده  ) 1993 (يكـ   ن با توسط مـك    ياست كه اول  ) SPI(ها، شاخص بارش استاندارد       هيمان ن ي از كاراتر  يكي. است

كـا بـه كـار بردنـد و         يالـت كلـرادو آمر    يه بـارش اسـتاندارد را در ا       ين بار نما  ي اول يبرا). 396: 1390بذرافشان،  (شد  

ـ ، توز ي بارنـدگ  يها   پردازش داده  يافتند كه برا  يدر از ). 180: 1993،يكـ  كمـ (ع اسـت  يـ ن توز يتـر   ع گامـا مناسـب    ي

 اتفـاق افتـاده را   ي و ترسـال يسال ع خشكيدهد تا تعداد وقا ين است كه به محقق امكان م ين شاخص ا  ي ا يها  يژگيو

 عمـده   يژگـ ي پـنج و   ي دارا يسال  هر خشك ). 13: 2000سن،  يه(د  ي نما يف و شناس  ي دلخواه تعر  ي هر گام زمان   يبرا

ها در هر مطالعـه مربـوط بـه           يژگين و يا.  و گستره  يتداوم، شدت، فراوان  آغاز و خاتمه، دوره     : اند از   است كه عبارت  

ـ  اياز اهـداف اصـل  ). 26: 1376ان، يور و مـسعود يـ غ(رد يگ ي قرار م  ي مورد بررس  يسال  خشك  ين پـژوهش بررسـ  ي

 يب بـاال  ي مـستعد بـا ضـر      ي نواح يي شناسا ي آن برا  ييل فضا ين تحل ي استان مازندران و همچن    يسال  ت خشك يوضع

 يهـا   يزير  ن مناطق و برنامه   ي ا يت معرف ي مازندران در نها   يها   روستا ينيگز   در استان و اثرات آن برمكان      يسال  خشك

  .ده استين پدي مقابله با ايمناسب برا
  

  منطقه موردمطالعه. 2
 درجـه و    35ن  ي آن برابر با ب    يت نسب يموقع. ران واقع شده است   ي ا ياستان مازندران در قسمت شمال مركز     

چ ينـو يالنهـار گر     از نصف  يقه طول شرق  ي دق 34 درجه و    50 و   يقه عرض شمال  ي دق 35 درجه و    36ا  قه ت ي دق 47

                                                 
1 Machlica   at al 
2 Sutera at al 
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 درصد از مساحت كـل كـشور        46/1لومترمربع وسعت،   ي ك 23756استان مازندران با مساحت     . قرارگرفته است 

 يهـا  تان مازندران در شمال، اسـتان تهـران و سـمنان در جنـوب و اسـ     يايدر. را به خود اختصاص داده است     

انـد   ن استان عبـارت ي ايها  كه شامل شهرستان  . ب در غرب و شرق آن قرارگرفته است       يالن و گلستان به ترت    يگ

شـهر، رامـسر، محمودآبـاد، نكـا، نـور، نوشـهر و            ، سوادكوه، قـائم   يآمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، سار     : از

 ياسيت س يموقع) 1(شكل شماره   ).  مسلح يوهاري ن يياي، سازمان جغراف  1:250000نقشه  (آباد    چالوس و عباس  

  .دهد يمنطقه موردمطالعه را نشان م

 
   موردمطالعهيها ستگاهي و پراكنش اياسيت سيموقع 1شكل 

  

  ها مواد و روش. 3
 يمنظور شناس   ژوهش به ن پ يدر ا .  است ي و آمار  يليكرد حاكم بر آن تحل    ي و رو  يق از نوع كاربرد   ين تحق يا

 يبـرا . گرفته شده است  انجام2010-1988 ساله از سال   22 استان مازندران بر اساس بارش ساالنه        يسال  خشك

بـه علـت   . شده است  استان استفادهيسنج ك و بارانينوپتيستگاه سي ا22 بارش يها ن منظور با استفاده از داده يا

ها   ي ناقص يها، آمار    نسبت يها  ها ناقص بودن با استفاده روش        آن ي دادها يسنج   باران يها  ستگاهي ا ينكه بعض يا

شده است كه بـا اسـتفاده          مذكور استفاده  يها  ر نگار مدل  ييم تغ يها از ن     داده ي مكان يها  ليدر تحل . ديبرآورد گرد 
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 IDW1نگ و   يجي كر يها   از مدل  يبند   مورداستفاده در پهنه   يها  روش. دي محاسبه گرد  ArcGIS10افزار    از نرم 

ن ي، گوسـ  يي، نما يا  رهي، دا ي كرو يها  نگ با مدل  يجي، و روش كر   1،2،3 با سه توان     IDW: جهت برازش شامل  

ـ  و اسـتفاده از تـابع پا       ينگ سـاده و معمـول     يجيك كر يو است كه با دو تكن       شـامل مـدل     RBF)2 (يه شـعاع  ي

ن صفحه نـازك    يالين با كشش و اسپ    ياليك، اسپ ي كوادر يك معكوس، مولت  ي كوادر يمولتن كامالً منظم،    يالياسپ

د شـده  يـ هـا تول  ك از نقـشه يـ ن مدل، صـحت و دقـت هـر    ين بهتريي و تعيابيجهت ارز. انجام خواهد گرفت 

ن زده شـده،    ير محاسـبه و تخمـ     يها، با مقـاد     ه در ساخت نقشه   ير اول ين خصوص مقاد  يد، كه در ا   يمحاسبه گرد 

زان دقت هركـدام  يرسون، مي پين و همبستگييب تع ي نمودار برازش قرارگرفته و با استفاده از محاسبه ضر         يرو

 .دين گردييها تع از نقشه

، MAE (4(ن مطلـق خطـا      يانگيـ و م 3)RMSE(ن مربع خطـا     يانگيشه دوم م  ين با استفاده از توابع ر     يهمچن

 ي خـود همبـستگ    يها   از شاخص  يسال   خشك ييل فضا ين جهت تحل  يهمچن. ديسه گرد يگر مقا يكديها با     نقشه

 و مكـان    يسال   خشك يي فضا ي استفاده خواهد شد تا روند الگو      ي ج ي موران و آماره عموم    يها   و مدل  ييفضا

  .رديگ ي قرار ميي فضايا ي روستاها در استان مازندران مورد واكاوينيگز
  

SPI(رد بارش شاخص استاندا
(5 

 ي مطالعه پراكنـدگ  يها  مربوط به روش  ) SPI( از شاخص بارش استاندارد      يسال  در انتخاب شاخص خشك   

  ):87: 1383 زند، يلشئ(ل است ين شاخص به شرح ذيفرمول ا. شده است ن بارش استفادهيانگيم

SD

PP
SPI i

__

−
=  

متـر، يلي معادل بارش سال مفروض به م      iP، شاخص استاندارد بارش،   SPIن معادله   يدر ا 
__

P ـ  م ن بـارش   يانگي

 .ار بارش استي انحراف معSDستگاه ويدرازمدت ا

  يي فضاي خودهمبستگ-

ـ  نظـم و ترت    يتـوان بـر چگـونگ       ي، م ي، پراكنده و تصادف   يا   خواه خوشه  يي فضا ي الگوها يبند  در طبقه  ب ي

 خالصـه   يي فـضا  ي الگوها يها برا   توان مشابهت و عدم مشابهت      يم.  متمركز شد  يا  هي ناح ي واحدها يريقرارگ

 مطالعه شـده، خـود همبـسته هـستند و           يها  ن است كه ارزش صفت    ي به مفهوم ا   ييفضا يشوند، خودهمبستگ 

                                                 
1 Inverse Distance Weighted 

2 Radial Basis function 

3 root-mean-square error 
4 Mean Absolute Error 
5 Standardized Precipitation Index 
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 يي فـضا  يخودهمبـستگ  .1)379: 1986كـالرك، (ها اسـت      دهي پد ييايها قابل اسناد به نظم جغراف        آن يهمبستگ

خـواه  (دارنـد  گر رابطـه  يكـد ي بـا  يطور قو  بهيياي جغرافيها دهين است كه ارزش صفات پد   ي به مفهوم ا   يقو

 نداشـته   ي مشخـص  ي مجاور ارتباط و نظـم ظـاهر       يياي جغراف يها  دهي پد يژگياگر ضرائب و  ). فيا ضع ي،  يقو

 يي فـضا  يخودهمبستگ. باشند  ي م ي تصادف ي الگو يا دارا يف و   ي ضع يي ارتباط فضا  يشود دارا   يباشند، گفته م  

ن نـوع  يـ ج اينتا. كنند ير مييول زمان تغ در طيي فضاينكه چگونه الگوهاي اي است برا  ي ارزشمند يليابزار تحل 

 يريـ گ  انـدازه يبـرا . كند ي از گذشته به حال كمك م     يي فضا ير الگوها يي تغ ي از چگونگ  يشتريق به فهم ب   يتحق

) يا هيـ سـطوح ناح (هـا     گـون  يا پلـ  يـ دهند با نقاط      ي وجود دارد كه به ما اجازه م       ييها   آماره يي فضا يهمبستگ

  .ميكاركن

  يي فضاي همبستگ خوديارهايانواع مع-

  2شاخص موران

  :ر استيشاخص موران به شرح ز
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iXيا هيــ ناحي در واحــدهايا نــسبيــ يا ر فاصــلهيــب متغي ضــر ،i ،nوزن يا هيــ ناحي تعــداد واحــدها ،

ijwمثبت استيي برابر تعامل فضا1 و ي منفيي برابر تعامل فضا-1. ر استي متغ1 تا -1ن يب موران بيضر .  

  .نتظار موران برابر صفر استب مورد اي وجود نداشته باشد، ضرايياگر تعامل فضا

  .ب مورد انتظار موران برابر استيضرا

)( ln

l
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n  يا  هي ناح ي تعداد واحدها  ،EI تـر از     كه شـاخص مـوران موردمحاسـبه بـزرگ          يوقت. ب مورد انتظار  ي ضر

ـ ي تأ ييا پراكنش فـض   يب مورد انتظار باشد الگو    يمقدار ضر  ـ . (شـود و بـرعكس     يد مـ  ي : 2001 و همكـاران، يل

138(3.  

  G يآماره عموم-

.  سـاخته شـده اسـت   ي جهـان يي فـضا يف همبـستگ ي و توصـ ي خواص آماري برايخوب شاخص موران به 

 ي بعـض  ن الگوهـا  يا. ستندي كارآمد ن  يي فضا ي الگوها يبند   از طبقه  ي انواع گوناگون  ييها، در شناسا    هرحال آن   به

                                                 
1 Clark 

2 Moran`s I 
3 Lee and  et a 
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ـ  باال، نزد  يها   مثال اگر ارزش   يبرا. شوند  يده م ي تمركز نام  2 و نقاط سرد   1عنوان نقاط داغ    مواقع به  گر يكـد يك  ي

ـ  مثبـت نـسبتاً بـاال دارنـد، ا       يي فـضا  ي داللت بر خود همبستگ    يب گر يباشند، شاخص موران و ضر     ن طبقـه  ي

 مثبت  يي فضا ياما خودهمبستگ . ده شود ينام) داغ(عنوان نقطه تمركز      ه باال ممكن است ب    يها  از ارزش ) خوشه(

ن مجـاور بـا   يي پايها لة ارزشي ممكن است به وس يب گر يلة شاخص موران و ضر    يباال نشان داده شده به وس     

شـاخص مـوران   . ده شـود يـ عنـوان نقطـة سـرد نام    تواند به ين نوع از خوشه ميا. گر به وجود آمده باشند  يكدي

ـ  بـر شـاخص مـوران در تع   G يآماره عموم. ز كنندي را متمايي فضا ين دو نوع از خودهمبستگ    ين ا توا  ينم ن يي

ـ ا. ح دارد ية موردمطالعـه تـرج    يدر سطح ناح  ) سرد (يو منف ) داغ(نقاط مثبت    توانـد    ين نقـاط داغ و سـرد مـ        ي

  .3)238: 1980توماس و همكاران،( در نظر گرفته شوند يي فضايعنوان تمركزها به

  :ف شده استيز تعري به شكل فرمول نG يآماره عموم

ji

jiij

xx

xxdw
dG

ΣΣ

ΣΣ
=

)(
)(

 
jiنكه  يبه خاطر ا   ر درون آن فاصلة    د. ف شده است  يتعر) D(ار فاصله   يلة مع ي به وس  G ي، آماره عموم  ≠

 است، اگـر در داخـل   1 برابر d(wij(وزن . رندي مد نظر قرار گIه  يعنوان همسا توانند به  ي م يا  هي ناح يواحدها

س متقارن  يك ماتر يس اساساً   ي ماتر يها  ن، وزن يبنابرا. است) 0( باشد و در صورت عكس برابر صفر         dفاصله  

 Wس  ي مـاتر  يهـا   مجمـوع وزن  . ف شده اسـت   ي تعر dاصلة  لة ف ي به وس  يگي است، اما ارتباطات همسا    ييدوتا

  :برابر با

)(dww ijjiΣΣ=  
  جيبحث و نتا. 4

 شـاخص اسـتاندارد بـارش       يهـا    در اسـتان مازنـدران داده      يسـال    خـشك  يبنـد   ن قسمت جهت پهنه   يدر ا 

)SPI(4گـاه داده اطالعـات      ي موردمطالعه وارد پا   يها  ستگاهياGIS ـ  گرد ن آمـار   يد و بـا اسـتفاده از فنـون زمـ          ي

ن مـدل  ين بهتر يي و تع  يابي نقشه به دست آمد و جهت ارز       16نه  ين مدل به  يي تع ين برا يهمچن. دي گرد يبند  پهنه

زان يرسون، م ي پ يو همبستگ ن  ييب تع يد شده و با استفاده از محاسبه ضر       يك از نقشه تول   يو صحت و دقت هر      

و ) RMSE(ن مربـع خطـا   يانگيشه دوم م ين با استفاده از توابع ر     يهمچن. دين گرد ييها تع   دقت هركدام از نقشه   

  .مشاهده است قابل) 1(كه در جدول شماره . شده است استفاده) MAE(ن مطلق خطا يانگيم

  

                                                 
1 Hot Spots 
2 Cold  Spots 
3 Thomas and et al 
4 Standardized Precipitation Index 
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  د شدهي توليها  متقابل نقشهيابيج ارزينتا 1جدول شماره 
 روش  متقابليابي روش ارزيخطا

 MAE RMSE R2 مدل 
 0,75 0,74 0,08 ن كامالً منظميالياسپ

 0,38 0,93 -0,02 الن صفحه نازكياسپ

 0,44 0,76 0,10 ك معكوسي كوادريمولت

 0,44 0,75 0,04 كي كوادريمولت

  
  

RBF 
 

 0,43 0,75 0,06 الن با كششياسپ

1 0,05 0,87 0,22 

2 0,10 0,82 0,31 

  
IDW 
 

3 0,14 .083 0,32 

 0,35 0,79 0,05 يكرو

 0,36 0,80 0,04 يا رهيدا

 0,26 0,82 0,05 يينما

  
ok 

 0,35 0,80 0,08 نيگوس

 0,28 0,85 0,12 يكرو

 0,27 0,86 0,09 يا رهيدا

 0,22 0,87 0,11 يينما

  
sk 

 0,25 0,87 0,09 نيگوس

 

ـ   درون يها  كه بر اساس مدل   ) 1(با توجه به جدول شماره       ـ  اسـتخراج گرد   يابي نـه و   ين مـدل به   يده بهتـر  ي

) 2(ن كامالً منظم است كه در شـكل شـماره           يالي استان مازندران مدل اسپ    يسال   خشك يبند  مناسب جهت پهنه  

  .نه آورده شده استيمدل به

 

  ن كامالً منظميالي استان مازندران با مدل اسپيسال  خشكيبند پهنه 2شكل شماره 
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ـ         يشـود بعـض     ي استان، مشاهده مـ    يسال   خشك يبند  با توجه به نقشه پهنه      ي از منـاطق مرتفـع اسـتان و حت

 از اسـتان در     يعي خشك قرار دارند، و پهنـه وسـ        يليانه در غرب استان از استان در پهنه خ        ي از مناطق م   يقسمت

بـا توجـه بـه نقـشه     . شـود  ي خشك را شامل ميط كمي شراي مركز و شرق استان دارا انه از غرب،  يارتفاعات م 

 284208,5 خـشك  يلـ يمنـاطق خ  دهـد  يمطالعات نشان م. دي مربوطه استخراج گرديها مذكور، مساحت پهنه

لومترمربـع، محـدوده نرمـال      ي ك 483280,5لومترمربـع، نرمـال خـشك       ي ك 704854 خـشك    يلومترمربع، كم يك

لومترمربـع را  ي ك210837,01در مجمـوع    مرطوب و فرا مرطوبيليخ لومترمربع و پهنهي ك535492,1مرطوب 

 مـوردنظر را در سـطح اسـتان نـشان           يها  مساحت و درصد پهنه   ) 3(جدول شماره   . اند  به خود اختصاص داده   

  .دهد يم

   موردنظر در سطح استانيها مساحت و درصد پهنه 3جدول شماره 

 درصد لومترمربعيت پهنه به كمساح SPI يبند طبقه فيرد

 %12,02 284208,5  خشكيليخ 1

 %29,83 704854  خشكيكم 2

 %20,45 483280,5 نرمال خشك 3

 %22,66 535492,1 نرمال مرطوب 4

 %6,09 144042,9  مرطوبيكم 5

 %6,57 155466,4  مرطوبيليخ 6

 %2,34 55370,61 فرا مرطوب 7

  

ن كـامالً  يالي استان مازندران كه مدل اسـپ يسال  خشكيبند ن مدل پهنه  يهترن مرحله بعد از استخراج ب     يدر ا 

 دارد، بـه  يتـر  نـه كـه حالـت رس   ين مرحله نقشه به  يدر ا . ميپرداز  ي م ي خشكسال ييل فضا يمنظم است به تحل   

ارزش    هـم  يهـا   نـد، كـه گـروه     يآ  يارزش كنار هم درم     ارزش به نقاط هم     شود كه هر پهنه هم      يل م ي تبد يا  نقطه

 دو اصـول    ين شاخص دارا  ي شاخص موران است، ا    يي فضا يها  لي تحل يها   از شاخص  يكي. شوند  ياخته م شن

 يگي همـسا  يهـا   ها را دارا است و هم بـر ارزش           از شاخص  يع مشخص يك توز ي ي دارا يكي است،   يمهم متك 

 ي الگوهـا يبنـد   از طبقـه ي انـواع گونـاگون  ييتواند به شناسـا   يل نم ين تحل ي از نقاط ضعف ا    يكي.  است يمتك

 استان مازنـدران    يسال   خشك يي فضا يها  لي تحل يبرا. ل آمده است  يج هردو روش در ذ    يكه نتا .  بپردازد ييفضا

ار منعطـف اسـت   ي كـه بـس  Spatial Statistics Tools و با ابزار موجـود  ArcGIS10افزار  با استفاده از نرم

 مثبـت  بيضر ني، ايسال  خشكييفضا عيتوز درخصوص موران ج حاصل از كاربرد شاخصينتا. استفاده شد

ـ توز بودن  يانشانگر خوشه  است كه Moran`s I=0.994307و برابر  ـ ز. اسـت  يسـال   خـشك ييفـضا  عي را ي

ـ  تما1عدد  سمت به بيضر هرچه مقـدار   نكـه يا بـه  بـا توجـه  . از تمركـز بـاالتر دارد   باشـد نـشان   داشـته  لي
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ZScore=6.9462نان ياطم درسطح شده  محاسبهsig.L=0.01 تـر از مقـدار مـورد انتظـار     بزرگ)EI=2.58 (

ـ يمـورد تأ  مـوران  بي بـارش و ضـر  ييفـضا  عيتوز  بودنياخوشه جهياست، درنت ـ  د واقـع ي ج ينتـا . گـردد  يم

  .نشان داده شده است) 4(و جدول شماره ) 3(آمده در شكل شماره  دست به
  

 
   با مدل مورانيي فضايگزارش خودهمبستگ 3شكل شماره 

  

   استان مازندرانيسال ل موران خشكيج خالصه تحلينتا 4جدول 

Moran's Index 0,994307 

Variance 0,000002 

z-score 6,9462 

p-value 0,00000 

      

ـ البته ا. را داراست يا ك حالت خوشهي استان مازندران ي مكانيسال دهد كه خشك يج موران نشان م   ينتا ن ي

ـ  بپـردازد كـه بـا اسـتفاده از تحل        يي فضا ي الگوها يبند   از طبقه  ي انواع گوناگون  ييتواند به شناسا    يل نم يتحل ل ي



 زدهميا                                              شماره يطيجغرافيا و مخاطرات مح                                                              70 

 ي از سواحل غرب   يها  دهد كه غرب استان و قسمت       يج نشان م  ينتا. ميصه رو پوش داد   ين نق ي ا G يآماره عموم 

 يلـ ي منـاطق فـرا مرطـوب تـا خ         يدارا) ليـ قراخ (ياطراف سـار   در   يتا شهرستان نور، بابلسر و آمل و مناطق       

ج ينتـا . باشـند  ي برخوردار مييار باال يكه از انحراف مع   . است) مناطق داغ ( باال   يا  ب خوشه ي ضر يمرطوب دارا 

 از مركـز اسـتان   يهـا   و قسمتي از غرب و سواحل غربيها دهد كه قسمت ي نشان مG يآماره عموم ليتحل

ج ينتـا .  معنـادار اسـت  01/0نـان  ي است، كه در سـطح اطم 6.518083 آن Z، كه نمره  مناطق گرم است يدارا

 در  يينقـاط روسـتا   ) 6(و  ) 5(و در جـداول شـماره       ) 6(و  ) 5(و  ) 4 (يهـا   آمـده در اشـكال شـماره        دسـت   به

  . گرم و سرد نشان داده شده استيها خوشه
  

  
  

   استان مازندرانيسال  خشكG ي آماره عموميگزارش همبستگ 4شكل 
  

  استان مازندران يسال  ب خشكG يل آماره عمويج خالصه تحلينتا 5جدول 

Observed General G 8/0 

z-score 5180/6 

Variance: 0,00009 

p-value 0000/0 
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   شكليسال  نقاط داغ و سرد خشكيينقشه فضا 5شكل 

  

  
  يسال  قرارگرفته در نقاط داغ و سرد خشكي روستاهايينقشه فضا  6
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   گرم و سرد در استان مازندرانيها  روستاها در خوشهيني مكان گزيي فضايالگو 6جدول 

  گرميليسرد تا خ يلي خيها خوشه فيرد
تعداد 

 روستاها

ها  مساحت خوشه

 لومتريبه ك
 درصد

 15,30 3636,8 311 > -2,58 سرد يليخوشه خ 1

 1,58 375,74 130 -2,58 - -1,96مه سرد يخوشه ن 2

 466,83 85 -1,96 - -1,65 سرد يخوشه كم 3
1,96  
 

 35,17 8356,93 1245 -1,65 -1,65 گرم ي سرد تا كميخوشه كم 4

 5,38 1386,06 399 1,65 – 1,95مه گرم ي گرم تا نيخوشه كم 5

 5,32 1266,02 410 1,96 – 2,58مه گرم تا گرم يخوشه ن 6

 35,21 8366,35 753 <2,58 گرم يليخوشه خ 7

  

   روستاهايني مكان گزي الگويي فضايسال  خشكيل همبستگيتحل-4-1

ـ ي مكـان گز يي فضاين الگو ين مرحله رابطه ب   يدر ا   يي فـضا يهـا   بـا خوشـه  يي روسـتا يهـا  ونتگاه سـك ين

 سـرد و    يهـا   ن روستاها با خوشـه    ين ا ي ب ين منظور مقدار همبستگ   يبد. رديگ  ي قرارم يابي مورد ارز  يسال  خشك

ن و  يتـر   ي از معمـول   يكي. ميكن  ي محاسبه م  يوني در سطح استان مازندران به كمك مدل رگرس        يسال  گرم خشك 

ان ين برازش از مي است كه با بهتر يخط) ا خط بازگشت  ي(ون  يط رگرس خ.  است ين روابط، رابطه خط   يتر  ساده

 اسـت كـه     يا  داكردن معادلـه  يـ قـت پ  ي خـط، درحق   برازاندنمقصود از   . گذرد  يمجموعه نقاط نمودار پراكنش م    

ـ  متغيهـا   نمرهير را ازرويك متغي يها رها باشد و با استفاده ازآن معادله بتوان نمره ين متغ يكننده رابطه ب    انيب ر ي

ر يـ ر متغير برحـسب تفـس  يـ ك متغير ي تفسي متوسط براين خط نوعيا.  كرد ينيب  شيتر پ   قيگر تاحدامكان دق  يد

: 1390عـساكره، (شود  يم ميمشاهدات ترس) پراش(ر يين تغيتر شيگر، خط در امتداد ب    يبه عبارت د  . گر است يد

ون، ي انجـام رگرسـ    يكـه بـرا   ن معنا يبد.  دارد يب همبستگ ي با ضر  يكيون رابطه نزد  يرگرس). 219- 220صص  

ـ       يرهـا قـو   ين متغ ي ب يب همبستگ يهرچه ضر .  را محاسبه كرد   يب همبستگ يد ضر يبا ـ يب  شيتـر باشـد، پ ـ  ن ين ز ي

 وجـود دارد كـه بـا توجـه بـه مقـدار       ي مختلفـ يوني، معادالت رگرسيابي انيجهت انجام م  . تر خواهد بود    قيدق

ج بـه دسـت   يباتوجه بـه نتـا  ). 68 :1390همكاران، ويخسرو(شود    يه انتخاب م  ي و ثانو  ير اصل ي متغ يهمبستگ

 سرد و گـرم     يها  ن مساحت خوشه  ي ب 01/0نان  يتوان گفت در سطح اطم      ي، م يس همبستگ يآمد، از جدول ماتر   

 914/0ن رابطه برابـر بـا   ي، مقدار ا ياز طرف .  مازندران ارتباط وجود دارد    ي روستاها يني و مكان گز   يسال  خشك
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 سـرد و گـرم   يهـا  ن خوشـه ي بـ يزان همبستگيم) 7(جدول شماره . باشد  ي م ،)مثبت(م  ياست به صورت مستق   

  . روستاها استان مازندران نشان داده شده استيني و مكان گزيسال خشك

  روستاهايني و مكان گزيسال  سرد و گرم خشكيها ن خوشهي بيهمبستگ 7جدول 

ريمتغ يهمبستگ  لومتريها به ك مساحت خوشه   تعداد روستاها 

Pearson Correlation 1 .914** 

Sig. (2-tailed) - .004 
ها به  شهمساحت خو

لومتريك  
N 7 7 

Pearson Correlation .914** 1 

Sig. (2-tailed) .004 - تعداد روستاها 

N 1 7 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  يريگجهينت. 5
شـود و     ي آغاز مـ   يمالحظه بارش نسبت به متوسط بلند مدت بارندگ         هش قابل ك كا ي اغلب با    يسال  خشك

 .گـردد  ي مـ ينـ يرزمي و زي سـطح يهـا   با گذر زمان سبب كاهش رطوبـت خـاك و در ادامـه افـت منـابع آب                 

ـ  ا يعي طب ياير بال يشود چرا كه برخالف سا      يان م يده خزنده ب  يك پد يعنوان     غالباً به  يسال  خشك ده بـه   يـ ن پد ي

شتر يـ ر بي عمل كرده و اثرات آن ممكن است پس از چند سـال و بـا تـأخ                ي طوالن يك دوره زمان  يج و در  يتدر

جـه  ي است در نت   يرساختاري از آن به صورت غ     ين اثرات ناش  يهمچن.  ظاهر شود  يعير حوادث طب  ينسبت به سا  

توجـه  قابـل   ... و يطـ يست مح ي، ز ي، اقتصاد ي، اجتماع ي مختلف مانند كشاورز   يها   آن در بخش   يها  خسارات

ـ ي مكـان گز ي فضاير آن بر الگوي و تأث يسال   خشك ي فضا ين پژوهش با هدف بررس    ي در ا  .است  روسـتاها  ين

ـ  تحل يدهد برا   يج نشان م  ينتا. در استان مازندران صورت گرفته است      ن مـدل   ي بهتـر  يسـال    خـشك  يل فـضا  ي

 يسـال   خشكي فضايبند هنهن مدل به پيبر اساس ا.  است75/0ن ييب تعيالن كامالً منظم با ضر ي اسپ يابي درون

 يا  هـا از خوشـه      ن شـاخص  يج ا ي كه نتا  G ي موران و آماره عموم    يپرداخته شد كه بر اساس دو شاخص فضا       

 در  Zscore=94/6 و   99/0ج شـاخص مـوران بـا عـدد          ينتا. دهد  ي را نشان م   يسال   خشك ييع فضا يبودن توز 

 01/0نـان  ي در سـطح اطم Z= 51/6ه ، بـا نمـر   8/0 بـا عـدد      G ي و شاخص آمـاره عمـوم      01/0نان  يسطح اطم 

 يهـا دهـد خوشـه     يمحاسبات نـشان مـ    .  محاسبه شد  يسپس مساحت هر خوشه بر اساس روستاها      . باشند  يم

 است ين درحاليا.  داده است  ي روستا را در خود جا     753 درصد از مساحت استان و       21/35 گرم حدود    يليخ

ج ينتـا . رديـ گي روسـتا را در برمـ      1245و   درصـد از مـساحت اسـتان         17/37 گـرم    ي سرد تا كمـ    يخوشه كم 



 زدهميا                                              شماره يطيجغرافيا و مخاطرات مح                                                              74 

 ي درصـد بـا سـطح خطـا    99/0نـان  يها و تعداد روستاها در سـطح اطم      ن خوشه يدهد كه ب  ي نشان م  يهمبستگ
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