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تحليل آمار فضايي خشكسالي اقليمي بلند مدت استان فارس )در بازه زماني١٩٩٠تا  ٢٠١٤ميﻼدي(
٣

عبدالرسول قنبري* ،١حسن روستا ،٢مهدي فتوحي نژاد
 ١و  -٢عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسﻼمي ﻻرستان

 -٣دانش آموخته كارشناسي ارشد  ،GISدانشگاه آزاد واحد ﻻرستان
)تاريخ دريافت ،٩٧/٠٦/٠٦ :تاريخ پذيرش(٩٩/٠٤/١٧ :

چكيده
خشكساليها از جمله مهم ترين بﻼياي طبيعي هستند كه علي رغم تلفات انساني كم ،از خسارت هاي اقتصادي و تبعات اجتماعي فراواني برخوردار هستند .
خشكساليها به چندشكل اقليمي ،هيدرولوژي ،كشاورزي،اقتصادي واجتماعي ديده مي شوند؛ كه نوع اول آن در وقوع و خاتمه انواع ديگر از تقدم و
اولويت برخوردار است .تحقيق حاضر خشكسالي اقليمي را مد نظر قرار داده و كاربرد شاخص هاي معتبر خشكسالي را بر روي ايستگاه هاي مختلف كشور
ارزيابي نموده است .از بين تمامي ايستگاه هاي موجود ،ايستگاه هايي كه داراي آمار هواشناسي كامل تر و معتبرتري نسبت به بقيه ايستگاه ها بودند ،انتخاب
شدند .بدين منظور،از آمار بارش بيست وپنج ساله ) (٢٠١٤-١٩٩٠نه) (٩ايستگاه با شرط برخورداري از پريود و دقت كامل و توزيع جغرافيايي مناسب
درسطح استان ،استفاده گرديد .شاخص بارش استاندارد شده) (SPIدر مقياس زماني  ٢٤ ،١٢و  ٤٨ماهه در ايستگاههاي منتخب ؛محاسبه و نقشه هاي درونيابي

تهيه شد .در نهايت به منظور شناسايي الگوي خشكسالي و نمايش آن بر روي نقشه به ترتيب از آماره خودهمبستگي فضايي موران و تحليل لكه هاي داغ
استفاده شد .ويژگي هاي خشكسالي استان نشان مي دهد كه تقريباٌ تمامي نقاط استان رخداد خشكسالي را با شدت و ضعفهاي متفاوت تجربه مي كنند.از نظر
شدت خشكسالي نتايج بررسي بيانگر اين است كه هر قدر مقياس زماني باﻻتر مي رود ،ارقام  SPIنيز باﻻتر مي رود ،اما قدر مطلق خشكسالي كم مي شود.
بدين ترتيب كه در مقياس زماني  ١٢ماهه ايستگاه نيريز با  ،-٢.٦٧در مقياس  ٢٤ماهه ايستگاه درودزن با  -٢.٦٢و در مقياس  ٤٨ماهه مجددا ايستگاه درودزن
با  -٢.٤٣پايين ترين مقدار  SPIرا در مقايسه با ساير نواحي تحت مطالعه دارا بوده اند .نتايج حاصل از كاربرد شاخص موران درخصوص توزيع فضايي
خشكسالي  ٢٤ ،١٢و  ٤٨ماهه خوشه اي بودن توزيع خشكسالي را در استان فارس نشان داد.
كلمات كليدي :خشكسالي ،بارش ،استان فارس ،شاخص بارش استاندارد شده ) ،(SPIآمار فضايي.

مقدمه

سنتي يا كﻼسيك استفاده مي شود كه داراي معايب بسياري

عنصر اقليمي بارش ،از نظر زماني و مكاني ،بيشترين درجه

است  .در آمار سنتي فرض بر اين است كه مشاهدات نمونه ها

شدت يابد؛ شاهد مخاطراتي از قبيل خشكسالي و سيﻼبهاي

فرض برقرار نيست و مشاهدات به يكديگر وابسته اند .ناديده

رخداددر سطح پايين تري نسبت به ديگر مخاطرات طبيعي قرار

ميشود و در نتيجه ،تحليل هاي آماري دور از واقعيت خواهد

نوسان را ،بخود اختصاص ميدهد .هنگامي كه نوسانات بارش
ناگهاني خواهيم بود .هرچند كه خشكسالي از نظر فراواني

دارد ،اما در جاگذاري خسارت در جايگاه نخست است

)پايگاه بينالمللي بﻼياي طبيعي .(٢٠٠٩ ،از آن جا كه
خشكسالي ،بخشهاي مختلف جامعه مانند منابع آب،

كشاورزي ،صنعت ،اقتصاد ،بهداشت و  ...را تحت تأثير قرار

مستقل از يكديگرند؛ اما در بسياري از موارد ،در عمل ،اين

گرفتن اين وابستگي سبب از بين رفتن اطﻼعات بسياري
بود .در چنين مواقعي بايد روشي ديگر براي تحليل اين نوع

داده ها انتخاب نمود .اين مسئله كه مشاهدة مربوط به يك
موقعيت به مشاهدات موقعيت هاي مجاور نزديك به خود

وابسته باشد كامﻼً منطقي به نظر ميرسد .گاهي وابستگي

ميدهد ،لذا پايش و ارزشيابي اين بليه در آينده به منظور

دادهها به وضعيت قرار گرفتن آن ها در فضا بستگي دارد و در

ﻻزم و ضروري است .در مطالعات خشكسالي اغلب از آمار

است .به شاخهاي از علم آمار كه به بررسي و تحليل اين نوع

ارايهي برنامه ريزي صحيح در بخشهاي مختلف جامعه ،امري

* نگارنده رابط:

واقع وابستگي آنها تابعي از فاصلة قرارگيري آ نها از يكديگر

Dr,ghanbari121@yahoo.com
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دادهها ميپردازد آمار فضايي گفته مي شود .در واقع ،در آمار

 (١٩٩٨اقدام به پهنه بندي خشكسالي با استفاده از روشهاي

فضايي سعي بر اين است كه بين مقادير مختلف يك متغير ،از

زمين آمار گرديد و همچنـين جهـت تحليـل فضايي خشكسالي

حيث فاصله و جهت قرار گرفتن آنها نسبت به هم ،ارتباط

از شاخص خود همبستگي فضايي استفاده گرديد و اثرات آن

قالب روابط رياضي بيان مي شود ،ساختار فضايي نام دارد.

مازندران پرداخته شد .تحليل فضايي پراكنش رطوبت در ايران

بنابراين ،آمار فضايي به بررسي متغيرهايي مي پردازد كه

در بازه زماني ٢٠١٢-١٩٨٢با استفاده از خود همبستگي فضايي

) (Spatial analystبسرعت در حال رشد است و امروزه در

نشان دادكه پراكنش فضايي رطوبت در ايران داراي الگوي

سازمانهاي بينالمللي و تحقيقاتي مرتبط با اقليم شناسي توجه

خوشه اي باﻻست .در طي دورة پژوهش ،بخش اعظمي از

همكاران ) (٢٠٠٧به بررسي لكههاي خشك و مرطوب منطقة

است)قالهردي و همكاران .(١٣٩٤ ،ملكي و همكار ) (١٣٩٥به

آب و هـوايي و نقـاط داغ ايـاﻻت متحدة آمريكا پرداختند.

 SIAPدر استان يزد و صﻼحي و همكار ) (١٣٩٥با استفاده از

برقرار شود )عسگري .(١٣٩٠،اين ارتباط فضايي ،كه معموﻻً در

ساختار فضايي دارند .در جهان بكارگيري تحليلهاي فضايي

به تحليلهاي فضايي يكي از اركان سازمان شده است .كلين و
آند پرداختند .ديفنبوق و همكاران ) (٢٠٠٨به بررسـي تغييرات

بر الگوي فضايي مكان گزيني سكونتگاهاي روستايي استان

موران جهاني ،شاخص انسلين محلي موران و لكه هاي داغ

كشور داراي الگوي معناداري يا خودهمبستگي فضايي بوده

پهنه بندي بحران خشكسالي با نمايههاي  TOPSISو ،PNPI

اوهايون ) (٢٠١١با استفاده از فراسنجهاي اقليمي متوسط درجه

آماره خودهمبستگي فضايي به تحليل فضايي خشكسالي اقليمي

حرارت ماهانـه و متوسـط كمينـه و بيشينة دما در دورة ٣٧

شمال غرب ايران و خورشيد دوست و همكاران ) (١٣٩٥به

سالهاي در سرزمينهاي فلسطين اشغالي ،به مقايسة نتايج

مدلسازي و پيشبيني روند بارش و خشكسالي شمال غرب

) (٢٠١٢در پژوهشي در منطقة كولمر ،واقـع در شمال شرق

آناليز خطا در ارزيابي شاخص خشكسالي  SPIبا استفاده از

اپيدميولوژي گونههاي گياهي ،از رويكرد كاربردي آمار

صمدي و همكاران به تحليل روش پس پردازش خروجي

مشخص كردند .بجت و همكاران ) (٢٠١٤در پژوهشي به

خشكسالي شمال غرب ايران و وفايي جهان وهمكار با

) (١٩٦١-٢٠١٠پرداختند .گاي و همكاران ) (٢٠١٥در پژوهشي

بارندگي در ايران و نورمحمدي همكاران به تحليل سري هاي

از دادههاي بارش حوضه سيواس در آناتولي مركزي جهت

زماني -مكاني خشكسالي  ،دشت مشهد در حوزه آبخيز كشف

گرفت .گمانه ) (٢٠١٦كاربرد شبكه عصبي مصنوعي را جهت

و زنجيره ماركوف به پايش و پيشبيني خشكسالي ماهانه در

روشهاي آمار فضايي و سنتي پرداخت .آلرد و سابيرند
فرانسـه ،براي دادههاي آب و هوايي و الگوهاي پراكندگي

فضايي بهره برده ،مناطق حساس به تغييرات آب وهوايي را
تجزيه و تحليل فضايي روند دما در صربستان طي سالهاي

بررسي شاخص بارش استاندارد وخشكسالي اقليمي بهره

ايران براي كاهش مخاطرات و خسروي و همكار) (١٣٩٥به
زمين آمار؛ در استان بوشهر پرداختند .همچنين در سال ١٣٩٦
مدلهاي ديناميكي با استفاده از دادههاي شبكه بر روي
مدلهاي ماركوفي تركيبي به پيشبيني خشكسالي و سطح

رود؛ وزارعي وهمكاران با استفاده از شاخص استاندارد بارش

تجزيه و تحليل شاخص خشكسالي حوضه الجزاير بررسي

جنوب شرق كشور ،و در سال  ١٣٩٧ترابي پوده وهمكاران به

نمود .ذوالفقار و همكاران ) (٢٠١٧در پژوهشي با استفاده از

تخمين خشكسالي با استفاده از شبكه هاي هوشمند ،سلطاني

مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند كه شبكه عصبي

 GISدر دشت يزد -اردكان ،به تحليل اثرات خشكساليهاي

حكيم دوست و همكاران) (١٣٩٣پژوهش با استفاده از داده

خشكسالي در حوزه كشاورزي شرق اصفهان ،زنجيره ماركوف

بارش  ٢٢ايستگاه سينوپتيك و بارانسـنجي طي سالهاي )-٢٠١٠

و تقريب سمبليك ) (SAXبه كار گرفتند .در سال ١٣٩٨

شبكه عصبي مصنوعي ،شاخص خشكسالي را در چند ايستگاه
مصنوعي قابليت باﻻيي در تخمين شاخص خشك سالي دارد.

گردفرامرزي وهمكاران با استفاده از روش هاي زمين آماري و
اقليمي و جويباري مقدم و همكاران ،به منظور بررسي احتمال
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نيزبررسي خشكسالي مورد توجه محققين زيادي قرار گرفته از

فضايي براي پايش خشكسالي در بستر  GISيكي از روشهاي

جمله؛ ناجي عظيمي وهمكاران؛ با استفاده از روشهاي تصميم

كارامد و مقيداست چون بر خﻼف آمار كﻼسيك در مكان

گيري چندشاخصه فازي به مديريت ريسك خشكسالي

جغرافيايي سير كرده و باعث پردازش واقعي داده هاي ميشود.

كشاورزي در شهرستان فردوس؛ و حجازيزاده و همكار به
تحليل آمار فضايي خشكسالي در كشور پرداختهاند مطالعات

انجام شده در ايران نشان ميدهد كه در پژوهشهاي اقليمي در
سطح كشور ،با وجود قابليتهاي زياد آمار فضايي در تحليل

دادههـا ،از قابليـتهـاي توابـع تحليلـي آن همچـون تحليـل
لكه هاي داغ بهرة كافي برده نشده است .هدف كلي از اين
تحقيق ،تحليل فضايي خشكسالي هاي بلند مدت در بازه زماني

 ٢٤ ،١٢و  ٤٨ماهه درطي دوره اماري  ١٩٩٠تا  ٢٠١٤ميﻼدي

در استان فارس ميباشد .براي دستيابي به اين هدف ،از

اطﻼعات بارش ماهيانه نه ايستگاه سينوپتيكي منتخب و سيستم

منطقه مورد مطالعه

استان فارس در جنوب منطقه مركزي ايران بين مدار هاي ٢٧

درجه و  ٢دقيقه تا  ٣١درجه و  ٤٢دقيقه عرض شمالي و ٥٠

درجه و  ٤٢دقيقه تا  ٥٥درجه و  ٣٦دقيقه طول شرقي از نصف
النهار گرينويچ قرار گرفته است .اين استان از شمال با استان

اصفهان و يزد ،از مغرب با استان هاي كهگيلويه و بوير احمد و
بوشهر ،از جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان كرمان

همسايه است .شكل ) (١موقعيت و خطوط همبارش اقليمي
استان فارس را نشان مي دهد.

اطﻼعات جغرافيايي ) (GISاستفاده گرديد .چرا كه آمار

شكل  -١موقعيت جغرافيايي و نواحي همبارش استان فارس

مواد و روش ها
دادههايي كه براي تحليل و تجزيه در اين تحقيق مورد استفاده
قرار گرفت شامل داده هاي بارندگي ساليانه  ٩ايستگاه منتخب

هواشناسي در سطح استان فارس)جدول  (١در طول سالهاي
 ٢٠١٤-١٩٩٠ميﻼدي )دوره آماري  ٢٥ساله( بود كه به صورت

فايل هاي ذخيره شده از اداره كل هواشناسي استان ،گرفته شد.
پس از جمع آوري داده هاي بارش مربوط به ايستگاه هاي
مورد مطالعه از سازمان هواشناسي استان فارس ،ابتدا بارش بر

روي نقاط شبكه پهنه بندي و در ادامه شاخص خشكسالي SPI

بر روي دادههاي درون يابي شده نقاط شبكه محاسبه شده و

سپس پهنه بندي گرديد تا درحد امكان از خطاهاي ناشي از
اختﻼف روش هاي پهنه بندي اجتناب گردد.
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بررسي عوامل ديناميكي و همديدي موثر در رخداد بارش سنگين برف در استان تهران مطالعه موردي :ژانويه ٢٠١٨
جدول  -١موقعيت ايستگاه هاي مورد مطالعه

نام ايسنگاه

طول شرقي

عرض شمالي

ارتفاع

آباده

52 ᵒ 30′

31ᵒ 11′

٢٠٣٠

داراب

41′

54ᵒ

28ᵒ 38′

١٢١٤

درودزن

٥٢

′٢٧ᵒᵒ

٣٠′١٢ᵒ

١٠١٧

زرقان

43′

52ᵒ

29ᵒ 47′

١٦٠٠

شيراز

52ᵒ 32′

29ᵒ 36′

١٤٨٤

فسا

41′

53ᵒ

28ᵒ 58′

١٢٨٨

فيروزآباد

32′

52ᵒ

28ᵒ 52′

١٣٣٠

ﻻرستان

17′

54ᵒ

27ᵒ 41′

٧٩٢

نيريز

19′

54ᵒ

29ᵒ 11′

٢١٠٠

روشهاي درون يابي زمين آماري)(Geostatistical

روشهاي زمين آمار توابع رياضي و آماري را در درون يابي به

دقت هركـدام از نقشه ها تعيين شد همچنين با استفاده از توابع

ريشه دوم ميانگين مربع خطـا و ميانگين مطلـق خطـا ،نقشه ها با

كار مي گيرند و بر پايه ويژگي هاي آماري داده ها مي باشند.

يكديگر مقايسه شد.

اندازه گيري شده و ساختار فضايي آنها پيش بيني مي كند.

شاخص بارندگي استاندارد شده )(SPI

آن نقاط پيش بيني شده با اندازه هاي واقعي تفاوت دارد .اين

منظور پايش خشكساليها ابداع گرديد .به تجربه ثابت شده

حداقلهاي مطلق جلوگيري كند .روشهاي موجود درونيابي

توزيع احتمال گاما پيروي مي كند .تابع چگالي احتمال اين

اين تكنيك نقاط مجهول را بر اساس خود همبستگي بين نقاط

درون يابي زمين آماري ،يك درون يابي غير دقيق است كه در
روش مي تواند از تاًثير داده هاي نادر مثل حداكثر ها و

عبارتند از :روش وزندهي بر اساس عكس فاصله ،روش
 ،Splineروش كريجينگ  ،روش درون يابي چند جمله اي

محلي ،روش جملهاي جهاني ،روش توابع شعاع محور .در اين
پژوهش ،جهت پهنه بندي خشكسالي بلند مدت استان فارس از
مدلهاي كريجينگ و  IDWجهت برازش شامل IDW :با سه

توان  ٣ ،٢ ،١و روش كريجينگ با مدل هاي كروي ،دايرهاي،

اين شاخص در سال  ١٩٩٣توسط مك كي و همكاران به
است كه توزيع احتمال بارش در يك ايستگاه غالباً از تابع

توزيع بصورت زير است :
)(١

 پارامتر مقياس توزيع و )   (تابع گاما است كه رابطه آن

معمولي و اسـتفاده از تـابع پايـه شـعاعي ) (RBFشامل مدل

)(٢

كه در اين خصوص مقادير اوليه در ساخت نقشهها ،با مقـادير
محاسـبه و تخمـين زده شـده ،روي نمودار برازش قرارگرفته و
با استفاده از محاسبه ضريب تعيين و همبستگي پيرسون ،ميزان





كه در اين رابطه  Xمقدار بارندگي )متغيير(  پارامتر شكل،

نمايي ،گوسـين بوده كه با دو تكنيك كريجينگ ساده و

صحت و دقت هر يك از نقشه ها توليـد شـده محاسبه گرديد،

X a 1 .e

)  (

بصورت زير است :

اسپﻼين كامﻼً منظم ،مولتي كوادريك معكوس ،انجام شد.



x

1

 ( x) 



 ( )   y  1e  y dx
0

ضرايب  و  بهينه نيز از طريق روابط زير حساب ميشود:
)(٣

1 
4A 

1  1 

4A 
3 
كه در آن :

نيوار ،دوره  ،٤٤شماره  ،١١٠-١١١پائيز و زمستان ) ١٣٩٩دو فصلنامه(

X

) In ( x



٥٧



A  In ( x ) 

n
كه  nتعداد مشاهدات بارش مي باشد.براي محاسبه شاخص

 SPIابتدا يك توزيع گاما با پارامترهاي محاسبه شده به
اطﻼعات بارش هر ايستگاه برازش داده مي شود .پارامترهاي
 و  براي هر سري بارش بايد بطور جداگانه محاسبه شود.

در محاسبه شاخص  SPIاز تابع توزيع احتمال تجمعي استفاده
مي شود كه احتمال تجمعي از رابطه زير محاسبه مي گردد.
) (٤

1 x a 1  x 
 X e dx
  ( ) 0

x

F ( x )   f ( x ) dx 

گام بعدي در محاسبه  ،SPIانتقال احتمال تجمعي از توزيع
گاماي بدست آمده به توزيع نرمال استاندارد تجمعي با ميانگين

صفر و انحراف از معيار يك مي باشد .در واقع  SPIعبارت
است از متغييري از تابع توزيع نرمال استاندارد كه مقدار احتمال
تجمعي آن با مقدار احتمال تجمعي متغيير مورد نظر از تابع

توزيع گاماي بدست آمده مساوي باشد .بهترين حالت انتقال
يك متغيير از يك توزيع آماري به توزيع آماري ديگر ،انتقال

هم احتمال مي باشد كه در آن احتمال هاي كمتر يا مساوي دو
متغيير از دو توزيع برابر با هم فرض مي شوند .چگونگي تعيين

شاخص  SPIدر شكل  ٢نشان داده شده است.

0

شكل  -٢طرح چگونگي تعيين شاخص SPI

چون تابع گاما براي ) x=0بارندگي صفر ملي متر( تعريف

ميانگين صفر و انحراف معيار يك است محاسبه ميگردد .اين

نشده است و توزيع بارش ممكن است داراي مقادير صفر باشد،

مقدار همان شاخص  SPIاست .روابط زير مقادير  Zيا SPI

احتمال تجمعي كل كه دربرگيرنده مقادير صفر نير باشد از

را روي مقادير ) H(xارايه مي دهد .جدول  ٢طبقه بندي

رابطه زير بدست ميآيد:

خشكساليها را بر اساس شاخص  SPIرا نشان مي دهد.

) (٥

)  H ( x )  q  pf ( xكه  qاحتمال صفر بودن مقدار

بارندگي و  P=1-qمي باشد اگر  mتعداد داده هاي بارندگي
صفر در سري زماني  nتايي باشد آنگاه q ،از رابطه زير بدست
ميآيد:

m
)(٦
n
پس از محاسبه احتمال تجمعي كل ، H(x) ،مقدار متغيير
q

تصادفي نرمال استاندارد هم احتمال با احتمال مذكور كه داراي

)(٧


C0  C1t  C 2 t 2 
Z  SPI   t 
2
3
 1  d1t  d 2 t  d 3 t 
𝟐))𝐱(𝐇 ṭ=[ 𝐋𝐧(𝟏/(𝟏 −

كه
0<H(X)<0.5
و براي
0.5<H(x)<1

تحليل آمار فضايي خشكسالي اقليمي بلند مدت استان فارس )در بازه زماني١٩٩٠تا  ٢٠١٤ميﻼدي(

٥٨



1
t  ln 
2 
 (1  H ( x)) 

C0  2.515517


C0  C1t  C 2 t 2 
Z  SPI   t 
2
3
 1  d1t  d 2 t  d 3 t 
ثابت هاي معادﻻت فوق الذكر عبارتند از :

C1  0.802853

d 2  0.189269

d 3  0.001308

d 1  1.432188
جدول  -٢طبقه بندي خشكسالي را براساس شاخص SPI

نوع خشكسالي

شاخصSPI

نوع خشكسالي

شاخصSPI

مﻼيم

٠تا-.٩٩

متوسط

-١تا١.٤٩-

شديد

 -١.٥تا -١.٩٩

بسيارشديد

٢-وكمتر

شاخص موران عمومي

خودهمبستگي به رابطه بين مقادير باقيمانده در طول خط
رگرسيون مربوط مي شود .و خودهمبستگي وقتي قوي معرفي
ميشود .اوﻻً كه مقادير يك متغير كه از نظر جغرافيايي به هم

كه در آن:
𝟏
)𝟏

كه درآن  nتعدادواحدهاي ناحيه اي ،ضريب مورد انتظاراست.

نزديك هستند با هم مرتبط باشند .ثانيا مقادير باقيمانده شديدا با

هم در ارتباط باشند .تحليل خودهمبستگي فضايي در مواقعي
كه بخواهيم الگوي يك عارضه را با در نظر گرفتن مقادير يك

وِيژگي خاص مورد بررسي قرار دهيم مورد استفاده قرار
ميگيرد )عسگري .(١٣٩٠ ،فرضيههاي مورد استفاده در آزمون
شاخص موران عمومي به صورت فرضيه صفر) :(H0بيان
ميكند كه هيچ نوع خوشه بندي فضايي در مقادير خصيصه
مورد مطالعه براي عوارض موجود در ﻻيه مورد نظر وجود
ندارد و فرضيه مقابل) :(H1بيان مي كند كه الگوي فضايي در
مقادير خصيصه مورد مطالعه براي عوارض موجود در ﻻيه

مورد نظر وجود دارد .شاخص موران براي خودهمبستگي
فضايي به صورت زير محاسبه ميشود.
) (٨

𝒏
𝒏∑ 𝒏
𝒙 𝒋𝒙 )𝒙 𝒊𝒙( 𝒋𝒊 𝟏 ∑𝒋 𝟏 𝒘𝒊,
𝒏
𝒏
𝟐
𝒏∑
)𝒙 𝒊𝒙(𝟏 𝒊∑ 𝒋𝒊 𝟏 ∑𝒊 𝟏 𝒘𝒊,

=𝑰

 Wi,jوزن فضايي بين عارضه  iو  jمي باشد n ،تعداد كل
عوارض جغرافيايي موجود در ﻻيه مورد استفاده است .نمره

استاندارد براي آماره موران از طريق زير محاسبه مي شود.
) (٩

]𝑰[𝑬 𝑰
]𝑰[𝑽

= 𝑰𝒁

𝒏( 𝑬[𝑰] = −

𝟐

)𝑰(𝑬 𝑽[𝑰] = 𝑬[𝑰𝟐 ] −

از روي مقدار عددي به دست آمده ميتوان الگوي پديده
مورد بررسي را تشخيص داد در صورتي كه مقدار شاخص

موران به عدد يك نزديك باشد اشاره به اين مطلب است كه
الگوي پديده به صورت خوشه اي است.و اگر مقدار شاخص

موران نزديك به عدد منفي يك باشد آنگاه نشان مي دهد كه

داده ها داراي الگوي پراكنده هستند.

تحليل خوشه و ناخوشه يا شاخص انسلين محلي
موران

يكي از ابزارهاي مفيد براي نمايش توزيع آماري پديده ها در

فضا تحليل خوشه و ناخوشه است كه به شاخص انسلين محلي
موران معروف است) .انسلين و همكاران (٢٠٠٢ ،در تحليل

خوشه و ناخوشه با چهار دسته پراكندگي روبرو خواهيم شد.
ناحيه اي كه در آن  xو  yهر دو مثبت هستند را  H-Hيا نقاط

باﻻ-باﻻ ميگوييم .هرگاه دو پيكسل )دو همسايه( را انتخاب
كنيم به گونهاي كه هر دو پيكسل )دو همسايه( داراي ارزش

٥٩

نيوار ،دوره  ،٤٤شماره  ،١١٠-١١١پائيز و زمستان ) ١٣٩٩دو فصلنامه(

باﻻ باشند و از اطراف نيز توسط نقاطي محاصره شدهاند كه

در آمار فضايي ميتوان از شاخص يا لكههاي داغ براي تهيه

داراي مقدار باﻻي آن خصيصه هستند ميگوييم خوشه بندي

نقشه خوشهها استفاده كرد .آماره را به صورت زير تعريف

از نوع  H-Hيا نقاط باﻻ -باﻻ است .ناحيهاي كه در آن  Xو

ميشود:

Yهر دو منفي هستند را با  L-Lيا نقاط پايين-پايين تعريف

)(١٢

گونهاي كه هر دو پيكسل )دو همسايه( داراي ارزش پايين

و همه  jها :

ميشود .هرگاه دو پيكسل )دو همسايه( را انتخاب كنيم به
باشند و از اطراف نيز توسط نقاطي محاصره شدهاند كه داراي
مقدار پايين آن خصيصه هستند ميگوييم خوشه بندي از نوع
 L-Lيا نقاط پايين -پايين است .ناحيهاي كه درآن  Xبا مقادير
منفي و  Yبا مقادير مثبت نشان داده شده به آن نقاط  L-Hيا

𝒊≠𝒋

𝒙 𝒊𝑾 𝒋𝒙)𝒅( 𝒋𝒊𝝎 𝒋∑
𝟐𝟏⁄

𝟐𝑾 𝒊𝟏𝑺)𝟏 𝒎( )𝒊(𝒔
𝟐 𝒎𝒊 ⁄

𝒙 𝒊∗𝑾 𝒋𝒙)𝒅( 𝒋𝒊𝝎 𝒋∑

)(١٣

𝟐𝟏⁄

كه در اينجا:

𝟐∗𝑾 𝒊𝟏∗𝑺𝒎 𝒔
𝟏 𝒎𝒊 ⁄

𝑾∗𝒊 = 𝑾𝒊 +

𝟐

سر و كار داريم به گونهاي كه يك مقدار با ارزش كم توسط

ناخوشه سر و كار داريم به گونهاي كه يك مقدار با ارزش

زياد توسط مقادير با ارزش كم محاصره شدهاند)انسلين و
همكاران.(٢٠٠٢ ،

= 𝒊𝟏𝑺

)𝒅( 𝒋𝒊𝝎
𝒊 𝒋

مقادير با ارزش باﻻ محاصره شدهاند .ناحيهاي كه درآن  Xبا
 - Lيا نقاط باﻻ–پايين گفته ميشود .در اين حالت با يك

= ∗𝒊𝑮

)𝒅( 𝒋𝒊𝝎 𝒊 𝒋∑ = 𝒊𝑾
)𝒅( 𝒋𝒊𝝎 𝒋∑ = 𝒊𝒊𝝎

نقاط پايين – باﻻ گفته ميشود .در اين حالت با يك ناخوشه

مقادير مثبت و  Yبا مقادير منفي نشان داده شده به آن نقاط H

= 𝒊𝑮

𝟐

= 𝒊𝟏∗𝑺

)𝒅( 𝒋𝒊𝝎
𝒋

مولفه ) wij(dيك وزن فضايي است كه نشاندهنده مجاورت
)نزديكي( ميان مناطق  iو  jاست .همچنين 𝒙 ،و  sبه ترتيب
ميانيگن و انحراف معيار مجموعه )𝒎  𝒙𝒊 (𝒊 = 𝟏, … ,مشاهده

شده هستند .جدول ) (٣طبقهبندي نمره استاندارد در تحليل نوع
پراكنش دادههاي مكان محوررا نشان مي دهد.
)(١٤

شاخص يا لكههاي داغ

𝟐

𝒙𝟐𝒋 (𝒎 − 𝟏) −

)𝟏 𝒙𝒋 ⁄(𝒎 −
𝒋

جدول  -٣طبقهبندي نمره استاندارد در تحليل نوع پراكنش دادههاي مكان محور

رديف

نمره استاندارد

سطح معنيداري

نوع الگوي پراكنش فضايي

١

<-٢.٥٨

٠.٠١

خوشهاي قوي -سرد/سرد

٢

 -٢.٥٨تا -١.٩٦

٠.٠٥

خوشهاي متوسط-سرد/سرد

٣

 -١.٩٦تا -١.٦٥

٠.١

خوشهاي ضعيف -سرد/سرد

٤

 -١.٦٥تا ١.٦٥

........

تصادفي-توزيع ناموزون

٥

١.٩٦-١.٦٥

٠.١

خوشه-اي ضعيف -داغ /داغ

٦

٢.٥٨-١.٩٦

٠.٠٥

خوشهاي متوسط -داغ/داغ

٧

>٢.٥٨

٠.٠١

خوشهاي قوي -داغ/داغ

= )𝒊( 𝟐𝒔
𝒋

٦٠

تحليل آمار فضايي خشكسالي اقليمي بلند مدت استان فارس )در بازه زماني١٩٩٠تا  ٢٠١٤ميﻼدي(

بحث و يافته ها

فضاي استان با فراواني صفر در ايستگاههاي ني ريز و

تعيين بهترين مدل درونيابي فضايي خشكساليهاي

سددرودزن مشاهده مي شود)شكل .(٣

در اين پژوهش ابتدا بارش بر روي نقاط شبكه پهنه بندي شد و

فراواني سه رده خشكسالي در مقياس زماني  ٢٤ماهه

فارس

در ادامه شاخص خشكسالي بر روي داده هاي درون يابي شده

نقاط شبكه محاسبه شده و سپس پهنه بندي گردد تا اين كه تا

در رده خشكسالي مﻼيم ،به ترتيب ايستگاههاي فسا ،ني ريز با

تعداد  ٦و  ٤بيشترين فراواني را در طول اين دوره آماري را دارا

حد ممكن از خطاهاي ناشي از اختﻼف روش هاي پهنه بندي

بوده اند .در رده خشكسالي متوسط بيشترين فراواني خشكسالي

داده هـاي شـاخص اسـتاندارد بـارش ) (SPIمورد مطالعه وارد

رخداد بوده است .در رده خشكسالي شديد ايستگاه آباده با

اجتناب شود .جهت پهنه بنـدي خـشكسـالي در اسـتان فارس

متعلق به ايستگاههاي شيراز ،ني ريز ،ﻻر و درودزن با تعداد ٣

پايگـاه داده اطﻼعـات  GISگرديـد و بـا اسـتفاده از فنـون

تعداد  ٤باﻻترين فراواني  ٢٥سال اخير را در بين بقيه

مدت در سه رده خشكسالي مﻼيم ،خشكسالي متوسط و

رده خشكسالي مﻼيم ،قسمت اعظم استان در رده فراواني  ٢تا

معكوس با ضريب تعييين  ٠/٧٥بهترين مدل جهت پهنهبندي

اول يعني فراواني  ٠تا  ١ميباشد .در فراواني مكاني رده

زمـين آمـار اقدام به پهنه بندي فراواني خشكسالي هاي بلند

خشكسالي شديد شد .نتايج نشان داد كه روش وزن دهي

خشكسالي ميباشد .پس از تعيين بهترين مدل جهت پهنه بندي
خشكسالي ها در مقياس زماني  ٢٤ ،١٢و  ٤٨ماهه در استان

فارس ،اقدام به تهيه نقشههاي پهنه بندي فراواني خشكسالي ها
در مقياس زماني يلند مدت در طي دوره آماري)(٢٠١٤-١٩٩٠

در استان فارس با استفاده از نرم افزار  Arc Map 10.3شد.

فراواني سه رده خشكسالي در مقياس زماني  ١٢ماهه

در مقياس زماني  ١٢ماهه بيشترين فراواني خشكسالي در رده
خشكسالي خفيف در ايستگاه زرقان با  ٦رخداد و سپس
ايستگاههاي شيراز و فسا با  ٥رخداد بوده است .كمترين

فراواني متعلق به ايستگاه فيروزآباد مي باشد .در رده خشكسالي
متوسط بيشترين فراواني خشكسالي در ايستگاه درودزن با ٤

رخداد بوده است .كمترين فراواني رخداد در ايستگاههاي
آباده ،فيروزآباد و ﻻر بوده است .در رده خشكسالي شديد

قسمت اعظم استان فراواني خشكسالي آن ها  ١بوده است .از
نظر توزيع مكاني در رده خشكسالي مﻼيم بيشترين فضاي

استان در اشغال گروه فراواني  ٣تا  ٤رخداد بوده است .در رده

خشكسالي متوسط ،فراواني بين  ١تا بيشترين فضاي استان را
پوشش داده و كمترين فضاي استان تحت پوشش فراواني  ٣تا

 ٤مي باشد .در فراواني مكاني رده خشكسالي شديد ،كمترين

ايستگاههاي مورد مطالعه داشته است .از نظر توزيع مكاني در

 ٣مشاهده ميشود .كمترين فضاي استان تحت پوشش گروه
متوسط ،فراواني  ١تا  ٢بيشترين فضاي استان را اشغال كرده

است .در رده خشكسالي شديد ،قسمتهاي شرقي و غربي استان

داراي فراواني  ٠تا  ١بوده است .بيشتر فضاي استان را فراواني ١
تا اشغال كرده است).شكل. (٤
فراواني سه رده خشكسالي درمقياس زماني ٤٨ماهه

بيشترين فراواني ،در رده خشكسالي مﻼيم ،به ترتيب در
ايستگاههاي داراب با  ٧رخداد ،فسا با ٥؛ آباده و ني ريز با ٤
رخداد بوده است .در گروه خشكسالي متوسط ،بيشترين

فراواني متعلق به ايستگاه ني ريز با  ٥رخداد ،ايستگاه فسا با ٤
رخداد ،سپس ايستگاه شيراز و ﻻر با  ٣رخداد بوده است .در

رده خشكسالي شديد ،بيشترين فراواني متعلق به ترتيب در
ايستگاههاي آباده ،فيروزآباد و زرقان بوده است .كمترين

فراواني اين گروه متعلق به ايستگاههاي ني ريز ،شيراز ،ﻻر و
داراب ميباشد .از نظر توزيع مكاني در رده خشكسالي مﻼيم،

فراواني بين  ٦تا  ٧كمترين فضاي استان را پوشش داده و
بيشترين فضاي استان در اشغال گروه فراواني  ٢تا ٣مي باشد.

در رده خشكسالي متوسط مناطق شمالي ،شمال غرب ،غرب و
قسمتي از جنوب شرق كه بيشترين پهنه استان را شامل مي
شود ،داراي فراواني بين  ١تا ٢بوده است .در توزيع مكاني رده

٦١

نيوار ،دوره  ،٤٤شماره  ،١١٠-١١١پائيز و زمستان ) ١٣٩٩دو فصلنامه(

خشكسالي شديد ،قسمتهاي شمالي ،مركزي و غرب استان به

نتايج حاصل از كاربرد شاخص موران درخصوص توزيع

صورت لكه هايي فراواني  ٢تا  ٣به چشم مي خورد .قسمتهاي

فضايي خشكسالي  ٢٤ماهه در شكل  ٩نشان داده شده است ،از

از مركز استان كه به صورت لكه اي در اطراف ايستگاه شيراز

آنجايي كه شاخص موران محاسبه شده مثبـت و برابر

و قسمتهاي شرق وجنوب استان فراواني  ٠تا  ١مشاهده ميشود.

 ٠/٩٩٥٦٥٠است كه نشانگر خوشهاي بودن توزيـع فـضايي

بقيه پهنه استان فراواني رخداد آنها بين  ١تا  ٢مي باشد )شكل

خشكسالي  ٢٤ماهه در استان اسـت .بـا توجـه بـه اينكـه مقـدار

.( ٥

 ZScore=٢٤٨/٥٨٨٧١٩محاسبه شده در سطح اطمينان

تحليل فضايي شديدترين خشكساليهاي بلند مدت
در استان فارس

در اين مرحله بعد از استخراج خشكسالي هاي شديد استان
فارس به تحليل فضايي خشكسالي در اين استان مي پردازيم.

در اين مرحله نقشه بهينـه كـه حالـت رستـري دارد ،بـه نقطه اي

تبديل ميشود كه هر پهنه هم ارزش به نقاط هم ارزش كنار هم
درميآينـد ،كـه گـروههـاي هـم ارزش شناخته مي شوند .يكي

از شاخصهاي تحليل هاي فضايي شاخص موران است ،اين

شاخص بر دو اصـول مهم متكي است ،يكي داراي يك توزيع
مشخصي از شاخص ها است و هم بـر ارزشهـاي همـسايگي

متكي است  .براي تحليل هاي فضايي خشكسالي استان فارس با
استفاده از نرمافزار  ArcGIS10.3و با ابزار موجود Spatial

 Statistics Toolsكـه بـسيار منعطف است استفاده شد.

نتايج حاصل از كاربرد شاخص موران درخصوص توزيع

فضايي خشكسالي  ١٢ماهه در شكل ) (٦نشان داده شده است،
از آنجايي كه شاخص موران محاسبه شده مثبـت و برابر

 ٠/٩٩٣٤٨٠است كه نشانگر خوشهاي بودن توزيـع فـضايي

خـشكسـالي  ١٢ماهه در استان اسـت .بـا توجـه بـه اينكـه

مقـدار  ZScore=٢٤٨/٠٤٦٦٤محاسبه شده در سطح اطمينان

 sig.L=٠.٠١بزرگتـر از مقـدار مـورد انتظـار )(٢EI= /٥٨
است ،در نتيجه خوشهاي بودن توزيع فـضايي خشكسالي ١٢

ماهه و ضريب موران مورد تأييد واقـع ميگردد .شكل شماره

) (٧و ) .(٦نتايج شكل ) (٨نشان مي دهد كه قسمت هاي سد
درودزن ،نيريز ،آباده و داراب داراي ضريب خوشه اي پايين

)مناطق سرد( است و برعكس مناطق ايستگاههاي ﻻر ،فيروز
آباد ،و فسا نقاط داغ را تشكيل مي دهند.

 sig.L=٠.٠١بزرگتـر از مقـدار مـورد انتظـار )(٢EI= /٥٨
است ،درنتيجه خوشهاي بودن توزيع فـضايي خشكسالي ٢٤
ماهه و ضـريب مـوران مـورد تأييـد واقـع ميگردد .شكل

شماره ) (١٠و ).(٩

با توجه به شكل ) (١٠ميتوان گفت كه ايستگاههاي نيريز،

داراب ،درودزن ،زرقان ،و شيراز از لحاظ توزيع فضايي
خشكسالي شديد  ٢٤ماهه در خوشه مقادير پايين قرار ميگيرند

و ايستگاههاي فسا ،ﻻر و آباده در خوشه پايين قرار ميگيرند .
نتايج شكل  ١١نشان ميدهد كه قسمتهاي سد درودزن،
زرقان ،شيراز ،نيريز ،و داراب داراي ضريب خوشهاي پايين

)مناطق سرد( است و برعكس مناطق ايستگاه هاي ﻻر ،آباده ،و

فسا محدوده هايي هستند كه در واقع نقاط داغ را تشكيل
ميدهند.

نتايج حاصل از كاربرد شاخص موران درخصوص توزيع

فضايي خشكسالي در شكل ) (١٢نشان داده شده است ،از
آنجايي كه شاخص موران محاسبه شده مثبـت و برابر

 ١/٠١١٨٩٢است كه نشانگر خوشه اي بودن توزيـع فـضايي
خـشكسـالي  ٤٨ماهه اسـت .زيـرا هرچه ضريب به سمت عدد
 ١تمايـل داشـته باشـد نـشان از تمركـز بـاﻻتر دارد.بـا توجـه
بـه اينكـه مقـدار ZScore=٢٥٢ ٦٤٠٦٦٤محاسبه شده درسطح

اطمينان  sig.L=0.01بزرگتـر از مقـدار مـورد انتظـار )/٥٨
 (EI=2است ،در نتيجه خوشهاي بودن توزيع فـضايي

خشكسالي  ٤٨ماهه و ضـريب مـوران مـورد تأييـد واقـع
مـيگـردد .شكل شماره) (١٣و ).(١٢

با توجه به شكل ) (١٣مي توان گفت كه ايستگاه هاي نيريز،
داراب ،ﻻر ،و فسا از لحاظ توزيع فضايي خشكسالي شديد ٤٨

ماهه در خوشه مقادير زياد قرار مي گيرند و ايستگاههاي
زرقان ،شيراز و درودزن در خوشه پايين قرار مي گيرند .نتايج

٦٢

تحليل آمار فضايي خشكسالي اقليمي بلند مدت استان فارس )در بازه زماني١٩٩٠تا  ٢٠١٤ميﻼدي(

موران نشان ميدهد كه خشكسالي مكاني استان فارس يك

ضعفهاي متفاوت تجربه ميكنند .از نظر شدت خشكسالي

حالت خوشهاي را داراست .البته ايـن تحليل نميتواند به

نتايج بررسي بيانگر اين است كه هر قدر مقياس زماني طوﻻني

شناسايي انواع گوناگوني از طبقهبندي الگوهاي فضايي

تر شود ،مقدار  SPIنيز باﻻترمي رود .اما قدر مطلق خشكسالي

بپـردازد كـه بـا اسـتفاده از تحليـل آماره عمومي  Gاين نقيصه

كم مي شود .بدين ترتيب در مقياس زماني  ١٢ماهه با مقدار

را پوشش داديم .نتايج شكل ) (١٤نشان ميدهد كه قسمتهاي

 ،-٢/٥٩ايستگاه ني ريز و شيراز در مقياس  ٢٤ماهه با مقدار

سد درودزن ،زرقان و شيراز داراي ضريب خوشهاي پايين

 -٢/٤٩و در نهايت ايستگاه درودزن در مقياس  ٤٨ماهه با مقدار

)مناطق سرد( است و برعكس در مناطق شرق و جنوب شرقي

 -٢/٤٢پايين ترين ارقام  SPIرا در مقايسه با ساير نواحي تحت

استان شامل ايستگاههاي ﻻر ،نيريز ،و جنت شهر داراب

مطالعه دارا بودهاند .اگرچه ،تحليل بارش و نوسانات آن ،با

محدودههايي هستند كه در واقع نقاط داغ را تشكيل ميدهند.

دادهاي طوﻻني ) (٢٠١٤-١٩٩٠صورت پذيرفت ،ولي مسلما

جدول  ٤آورده شده است.

ضرورت نياز به دادههاي طوﻻنيتر؛ براي آشكارسازي بهتر

شديد ترين خشكساليهاي ايستگاههاي منتخب استان فارس در

نتيجه گيري
خشكسالي ،بخشي از رفتار سيستمهاي طبيعي بوده و پتانسيل
وقوع در هر شرايط اقليمي را دارد .پژوهش حاضر با هدف،

بررسي خشكسالي در استان فارس ،صورت پذيرفت .استان
فارس با گستردگي زياد در راستاي طول جغرافيايي،از شرايط

توپوگرافيكي و ژيومورفولوژيكي متفاوتي برخورداري است.
نزديكي به پهنههاي آبي جنوب ،واقع شدن بين بيابانهاي داخل
كشور و عربستان و ....شرايط اين استان را از نظر دريافت
بارش ،در دورههاي مختلف ويژه ساخته است .در اين تحقيق
به تحليل فضايي خشكساليهاي بلند مدت استان فارس با

استفاده از شاخص محلي موران و تحليل لكههاي داغ پرداخته
شد .يافتهها ،نشان دهنده اين واقعيت بود كه؛ چون ايستگاههاي
انتخابي تاحدي ،در شرايط اقليمي متفاوت قرار داشت ،انتظار

روند خشكساليهاي مشابه و يكسان دور از انتظار است .وتغيير

رفتار سريهاي بارش در ايستگاههاي مورد مطالعه استان،

يكنواخت نبوده و گوياي وجود الگوهاي متفاوت است .نتايج
پژوهش حاكي از آن است كه روشهاي تحليل آمارفضايي
ميتواند خوشههاي مناسب خشكسالي را شناسايي كند .و نتايج
شاخص موران در مورد خشكسالي ،مثبت و نشان دهنده خود

همبستگي فضايي شاخص  SPIو برخورداري از الگوي
خوشهاي بود .ويژگيهاي خشكسالي استان نشان ميدهد كه

تقريباٌ تمامي نقاط استان رخداد خشكسالي را با شدت و

با توجه به شرايط اقليمي خشك ونيمه خشك مسلط بر استان،
موضوع احساس ميشود .چراكه؛ با توجه به مطالعه انجام شده

نميتوان يك الگوي خاص زماني و تا حدي مكاني دقيق براي
پديده خشكسالي در استان ترسيم نمود و نيازمند مطالعات بيشتر

در اين زمينه است .اما در كل ،با استفاده از بيضي انحرافي
استاندارد ،جهت غالب خشكسالي در منطقه مورد مطالعه از

شمال غربي به سمت جنوب شرقي است .به عبارت ديگر از
شمال غربي به سمت جنوب شرقي بر تعداد فرواواني

خشكسالي افزوده مي شود.
منابع

 .١بابايي ،ا .ب ،عليجاني ،١٣٩٢ ،تحليل فضايي
خشكساليهاي بلندمدت ايران ،پژوهشهاي جغرافياي
طبيعي ،سال  ،٤٥شماره  ،٣صفحات  ١تا .١٢

 .٢بداق جمالي ،ج ،١٣٨١ ،.پايش و پهنهبندي وضعيت
خشكسالي استان خراسان با استفاده از نمايه استاندارد شده

بارش ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،شماره  ،٦٧سال
هفدهم.

 .٣ترابي پوده ،ح .ر ،دهقاني .س ،رستمي ،١٣٩٧ ،تخمين
خشكسالي در استان لرستان با استفاده از شبكههاي

هوشمند ،مجله پژوهش هاي اقليم شناسي  ،شماره . ٣٥

 .٤جويباري مقدم ،ي .س ،ق ،رستمي ،١٣٩٧ ،بهكارگيري
زنجيره ماركوف و تقريب سمبليك ) (SAXبهمنظور

بررسي احتمال خشكسالي در حوزه كشاورزي )مطالعه

نيوار ،دوره  ،٤٤شماره  ،١١٠-١١١پائيز و زمستان ) ١٣٩٩دو فصلنامه(

موردي :منطقه شرقي اصفهان(مجله دانش مخاطرات ،دوره
پنجم  ،شماره .٣

٦٣

 .١٤صمدي ،س .ب ،ساري صراف .م ،حبيبي نوخندان .ع ،ا،
رسولي .ش ،ملبوسي ،١٣٩٦ ،تحليل روش پس پردازش

 .٥جوي زاده ،س ،١٣٨٧ ،پايش خشكسالي در استان فارس،

خروجي مدلهاي ديناميكي با استفاده از دادههاي شبكه بر

 .٦حجازيزاده ،ز .س ،جويزاده ،١٣٩٨ ،تحليل آمار فضايي

شناسي« شماره  ٢٩و . ٣٠

همايش مقابله با سوانح طبيعي دانشگاه تهران.

روي خشكسالي شمال غرب ايران ،مجله پژوهش هاي اقليم

خشكسالي در ايران ،مجله تحقيقات كاربردي علوم

 .١٥عسكري ،ع ،١٣٩٠ ، .تحليلهاي آمار فضايي با ،ArcGIS

 .٧حكيم دوست ،ي .م ،رستگار .ع ،م ،پور زيدي .ح ،حاتمي،

 .١٦عليزاده ،ا ،١٣٨١، .آيا ميتوان خشكسالي را پيش بيني و با

 ،١٣٩٣تحليل فضايي خشكسالي اقليمي و اثرات آن بر

آن مقابله نمود؟ ،فصلنامه علمي -ترويجي خشكي و

)مطالعه موردي روستاهاي استان مازندران( ،جغرافيا و

 .١٧فرج زاده ،م ،١٣٧٤ ،.خشكسالي در ايران با استفاده از

جغرافيايي ،شماره .٥٣

الگوي فضايي مكان گزيني سكونتگاههاي روستايي

مخاطرات محيطي ،شماره يازدهم .٧٥-٦١

 .٨خسروي ،ي .غ ،ع ،مظفري .١٣٩٥ ،آناليز خطا در ارزيابي
شاخص خشكسالي  SPIبا استفاده از زمين آمار ،مطالعه
موردي استان بوشهر ،مجله جغرافيا  ،شماره .٤٨
 .٩خورشيددوست ،ع ،م .ع  ،ا ،رسولي .س ،زنگنه،١٣٩٥ ،
مدلسازي و پيشبيني روند بارش و خشكسالي شمال غرب

انتشارات شركت پردازش و برنامه ريزي شهري ،تهران.

خشكسالي ،شماره .٦

برخي شاخص هاي آماري ،نشريه دانش كشاورزي ،شماره

 ١و ) ٢جلد پنجم( ،صفحات  ٣١تا .٥١

 .١٨قالهردي ،غ .ع ،.اسدي ،م ،و داداشي رودباري ،ع.(١٣٩٤).

تحليل فضايي پراكنش رطوبت در ايران .پژوهشهاي

جغرافياي طبيعي.٦٥٠-٦٣٧ :(٤)٤٧.

 .١٩قويدل رحيمي ،ي ،١٣٨٢ ،.كاربرد نمايههاي مبتني بر بارش

ايران براي كاهش مخاطرات  ،مجله دانش مخاطرات ،دوره

در خشكساليها و ترساليها ،مجله پژوهش و سازندگي،

 .١٠زارعي ،ع .م ،م ،مقيمي ،م ،بهرامي ،١٣٩٦ ،پايش و

 .٢٠كاوياني ،م ،ر ،١٣٧٨ ،.بررسي اقليمي شاخص هاي خشكي

سوم  ،شماره .٣

پيشبيني خشكسالي ماهانه با استفاده از شاخص استاندارد

بارش و زنجيره ماركوف مطالعه موردي :جنوب شرق
ايران ،مجله جغرافيا و پايداري محيط ،شماره . ٢٣

شماره .٦٥

و خشكسالي ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،شماره  ،٦٠ص

.٧١

 .٢١كمالي ،غ ،ع .ل ،خزانهداري ،١٣٨١ ،.تحليل خشكسالي

 .١١سازمان هواشناسي كشوري.

اخير مشهد با بكارگيري شاخصهاي خشكسالي ،نيوار،

 .١٢سلطاني گردفرامرزي ،م .غ ،م ،مظفري ،ش ،شفيعي،١٣٩٧ ،

مجله علمي و فني سازمان هواشناسي كشور ،شماره  ٤٤و

آبهاي زيرزميني با استفاده از روشهاي زمين آماري و

 .٢٢محمدي ،ك ،١٣٨٢ ،.پهنهبندي خشكسالي اقليمي در

تحليل اثرات خشكساليهاي اقليمي اخير بر ميزان شوري
 GISدر دشت يزد -اردكان ،مجله اطﻼعات جغرافيايي،

شماره .١٠٦

 .١٣صﻼحي ،ب .م ،فريدپور ،١٣٩٥ ،تحليل فضايي خشكسالي
اقليمي شمال غرب ايران با استفاده از آماره خود همبستگي

فضايي ،مجله تحليل فضايي مخاطرات محيطي ،سال سوم،
شماره .٣

 ،٤٥بهار و تابستان.

حوزه مارون با استفاده از شاخص آماري  ،SIAPسومين
كنفرانس منطقهاي و اولين كنفرانس ملي تغيير اقليم،

اصفهان ٢٩ ،مهر الي اول آبان .١٣٨٢

 .٢٣ناجي عظيمي ،ز .س ،حرثي .س ،م ،خليلي،١٣٩٨ ،.
مديريت ريسك خشكسالي كشاورزي با استفاده از

روشهاي تصميمگيري چندشاخصه فازي در شهرستان
فردوس ،اقتصاد كشاورزي و توسعه ،شماره .١٠٥

( ميﻼدي٢٠١٤ تا١٩٩٠تحليل آمار فضايي خشكسالي اقليمي بلند مدت استان فارس )در بازه زماني
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