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2استادیار و عضو هیأتعلمی گروه جغرافیای ،دانشگاه آزاد چالوس،
3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه پیام نور ،مدرس دانشگاه پیام نور
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چکیده
خشکسالی از نظر فراوانی وقوو ،،شودت ،مودت ،وسوتت ،تل واتجوانی ،خاوارتهوای اقتاوادی-
اجتماعی و اثرات شدید بلندمدت نابت به سایر بالیای طبیتوی اولویوت دارد و مخواطرهآمیزتر اسوت و
نیازمند توجه بیشتری در تامیمگیریهااست .روش تحقیق در این تحقیق از نوو ،کواربردی و رویکورد
حاکم بر آن تحلیل و آمواری اسوت .بوا اسوت اده از دادههوای بوارش سواننه  22ایاوتگاه سوینوپتیک و
بارانسنجی اقدام به پهنهبندی خشکسالی با است اده از روشهای زمین آموار گردیود .همچنوین بورای
تحلیل فضایی خشکسالی از شاخصهای خودهمباتگی فضایی است اده گردید .نتایج تحقیوق بهتورین
مدل را اسپیالن کامالً منظم مترفی مینماید .همچنین نتایج حاصل ازکاربرد شواخص مووران در موورد
توزیع فضایی خشکسالی ،این ضریب مثبوت و برابور  Moran`s I=0.9943اسوت کوه نشواندهنودهی
خوشهای بودن توزیع فضایی خشکسالی است .با توجه به اینکه شاخص موران نمیتواند بوه شناسوایی
انوا ،گوناگونی از طبقهبندی الگوهای فضایی بپردازد ،با است اده تحلیول آمواره عموومی  Gایون نقیاوه
پوشش داده شد .نتایج تحلیل آمارهی عمومی  Gنشان میدهد مناطق با خشکسالی ،بیشتور در کنوار
هم دیگر قرار گرفته و دارای روند خوشهای با تمرکز بانی خشکسالی هاتند.
واژگان کلیدي :تحلیل فضایی ،خشکسالی ،خودهمباتگی فضایی ،زمین آمار ،مازندران.

*نویانده مائولamohammadpour35@yahoo.com :
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مقدمه و طرح مساله
خشکسالی یکی از پیچیدهترین مشکالت را نه تنها در مدیریت منابع آب ،بلکه در ماائل اقتاادی
و اجتموواعی ایجوواد میکند .اما تاکنون مائلهی تتریف ،شنوواسوایی و پیشبینی آن حل نشده است.
( .)Machlica & Stojkovova, 2008خشکسالی دارای اثر ممتد وتدریجی بووده و در دورهی زموانی
تا حدودی طوننی رخ میدهد .بنابراین بایاتی با ایجاد طرحهای آمادگی برای مدیریت آن ،تا حودی از
مشکالت ناشی از این پدیده کاست .این پدیده در هور منطقوهای مویتوانود رخ دهود واناوان و محوی
زیات را تحت تأثیر قرار دهد؛ هرچند که گاترش آن مت اوت است .برخالف خشکی که یک پدیودهی
دایمی اقلیمی است ،خشکسوالی در منواطوق خشک و مرطووب نیز رخ میدهد و حوالووتی طبیتووی و
نورموال از اقلیم است ( .)Bordi & Sutera, 2004علل وقو ،پدیدهی خشکسالی را مویتووان متلوول
عوامل فیزیکی و مکانی متتددی که عمدتاً ریشه در گردش عمومی جوو و بویالن انورکی کورهی زموین
دارد ،جاتجو کرد .خشکسالی به کمبود رطوبت و ماوتمر و ییرطبیتوی گ توه مویشوود (خاوروی و
اکبری .) 11 : 1311 ،برای بررسی خشکسالی از ابتاد و دیدگاههای مختلف شاخصهای متنوعی ابودا،
شده است که اساس این شاخصها ایلب برمبنای سنجش انحراف مقادیر بارندگی از میانگین درازمودت
طی یک دوره زمانی متین استوار است .یکی از کاراترین نمایهها ،شاخص بارش اسوتاندارد ( )SPIاسوت
که اولین بار مککی ( )1333از آن است اده کرد (بذرافشوان و دیگوران .)333 :1331 ،بورای اولوین بوار
نمایهی بارش استاندارد را در ایالت کلرادو آمریکا به کار بردند و دریافتند کوه بورای پوردازش دادههوای
بارندگی ،توزیع گواموا مناسبتوریون تووزیع است ( .)McKee et al., 1993از ویژگیهای این شاخص
این است که به محقق امکان میدهد تا تتوداد وقوایع خشکسالی و ترسالی ات اق افتاده را برای هرگوام
زمانی دلخواه تتریف و شناسایی نماید (هیان وهمکاران .)13 :2111 ،هور خشوکسوالی پونج ویژگوی
عمده دارد که عبارتند از :آیاز و خاتمه ،دورهی تداوم ،شدت ،فراوانوی وگاوتره .ایون ویژگویهوا در هور
مطالته مربوط به خشکسالی بررسی میشوود (ییوور و ماوتودیان .)23 :1333 ،از اهوداف اصولی ایون
پژوهش بررسی وضتیت خشکسالی استان مازندران و همچنین تحلیل فضوای بورای شناسوایی نوواحی
ماتتد با ضریب بانی خشکسالی در استان و نهایت مترفی این مناطق و برنامهریزیهای مناسب برای
مقابله با این پدیده است.
پیشینه تحقیق
موریا و همکاران ( ،)2113در پژوهشی با است اده از یک مدل لگاریتمی خطی به پیشبینی مقدار
و احتمال وقو ،خشکسالی پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از دقت مناسب این روش بوده است.
1
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نکتهی قابل توجه ،کنترل فرض است اده ازاین روش درتخمین است .اطالعات است اده شده دراین
تحقیق مربوط به یک دورهی 23ساله بوده است .مشرا 1و دسای ،)2113( 2در پژوهشی به پیشبینی
شاخص خشکسالی  SPIبا است اده از یک شبکهی عابی برگشتی پرداختند .پائولو 3و پریرا،)2113( 4
با است اده از زنجیرهی مارکو و شاخص  SPIبه ایجاد یک مدل تاادفی هشدار خشکسالی پرداختند.
ایشان با است اده از اطالعات  33ساله منطقه آجالتو در جنوب پرتقال به پیشبینی وقو ،خشکسالی در
سه ماه آتی پرداختند .بذرافشان و همکاران ( ،)1331در پژوهشی با است اده ازشاخص بارش استاندارد
 SPIبه پهنهبندی شدت خشکسالی استان گلاتان پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که وستت
خشکسالی با افزایش مقیاس زمانی کاهش یافته و وضتیت خشکسالیها در پهنهی استان گلاتان از
سمت یرب به شرق کاهش یافته است .عااکره و همکاران ( ،)1331در پژوهشی به مدلسازی بارش
مکانی ساننه ایران بر اساس دو مدل رگرسیون عمومی مدل رگرسیون موزون جغرافیایی پرداختند.
نتایج پژوهش نشان داد که در بین دو مدل مذکور ،برآورد حاصل از به کارگیری رگرسیون موزون
جغرافیایی ( )GWRبه واقتیت نزدیکتر است .بر همین اساس متلوم شد که ارت اعات در شمال یرب و
نواحی داخلی ،جهت دامنهها در زاگرس و شیب در شمالشرق و نواحی خزری مهمترین عامل مکانی
مؤثر بر بارش به شمار میآیند.
محمد پورزیدی و همکاران ( ،)1333در پژوهشی به تحلیل خشکسالی اقلیمی و اثرات آن بر
الگوی مکانگزینی سکونتگاههای روستای استان مازندران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
تحلیل آمارهی عمومی  Gمناطق با خشکسالی بیشتر در کنار هم دیگر قرار گرفته و از روند خوشهای
با تمرکز بانی خشکسالی برخوردار میباشند .سپس مااحت هر خوشه و مکانگزینی روستاها را مورد
واکاوی قرار دادند .محاسباتشان نشان میدهد که خوشههای خیلی گرم حدود  31/21درصد از
مااحت استان و  313روستا را در خود جای داده است .این در حالی است خوشه کمی سرد تا کمی
گرم  33/13درصد از مااحت استان و  1241روستا را در بر میگیرد .نتایج همباتگیها نشان میدهد
که بین خوشه ها و تتداد روستاها در سطح اطمینان  1/33درصد با سطح خطای  1/114رابطهای
ماتقیم وجود دارد.
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روش تحقیق
روش تحقیق در این تحقیق از نو ،کاربردی و رویکرد حاکم بور آن تحلیول و آمواری اسوت .در ایون
پژوهش برای شناسایی خشکسالی استان مازندران بر اسواس بوارش سواننه 22سواله از سوال -1311
 2111انجام گرفته شده است .برای این منظور با است اده از دادههای بوارش  22ایاوتگاه سوینوپتیک و
بارانسنجی استان است اده شده است .به علت نقص دادههای بتضی از ایاتگاههای بارانسنجی دادهوای
با است ادهی روشهای نابتها آماری ناقایها برآورد گردید .در تحلیلهای مکانی دادهها از نیم تغییور
نگار مدلهای مذکور است اده شده اسوت کوه بوا اسوت اده از نرمافوزار  ARC GIS10محاسوبه گردیود.
روشهای مورد است اده در پهنهبندی از مدلهای کریجینگ و  IDWبرای برازش شامل IDW :با سوه
توان  ،1،2،3و روش کریجینگ با مدلهای کوروی ،دایورهای ،نموایی ،گوسوین و ...اسوت کوه بوا دو فون
کریجینگ ساده و متمولی و است اده از تابع پایه شتاعی ( )RBFشوامل مودل اسوپیالین کوامالً مونظم،
مولتی کوادریک متکوس ،مولتی کوادریک ،اسپیالین با کشش و اسپیالین صو حه نواز انجوام خواهود
گرفت .برای ارزیابی و تتیین بهترین مدل ،صحت و دقت هر یک از نقشهها تولید شده محاسوبه گردیود
که در این مورد مقادیر اولیه در ساخت نقشهها ،بوا مقوادیر محاسوبه و تخموین زده شوده ،روی نموودار
برازش قرارگرفته و با است اده از محاسبه ضریب تتیین و همباتگی پیرسون ،میزان دقوت هور کودام از
نقشهها تتیین گردید .همچنوین بوا اسوت اده از توابوع ریشوهی دوم میوانگین مربوع خطوا ( )RMSEو
میانگین مطلق خطا ( ،)MAEنقشوههوا بوا یکودیگر مقایاوه گردیود .همچنوین بورای تحلیول فضوایی
خشکسالی از شاخصهای خودهمباوتگی فضوایی و مودلهای مووران و آموارهی عموومی  Gاسوت اده
خواهد شد تا روند الگوی فضایی خشکسالی در استان مازندران مورد واکاویی فضایی قرار گیرد.
شاخص استاندارد بارش ()SPI
شاخص بارش استاندارد یکی از شاخصهای اساسی در مطالتهی تغییورات و حوول مرکوز بوه شومار
می آید که محاسبه آن نیازمند داشتن میانگین و انحراف متیار درازمدت مقادیر بارندگی برای دورههوای
مورد مطالته است ( .)Bonaccorso, 2003: 275این شواخص بورای تتریوف و پوایش خشوکسوالی و
ترسالی ارائه شده است ( .)Tsakiris, 2004: 2از لحاظ ریاضی  SPIبر اساس احتمال تجمتی بارنودگی
پایهریزی شده است .بدین ترتیب که ابتدا دادهها با توزیع احتمال دوپارامتری گاما بورازش داده ،سوپس
به توزیع نرمال تبدیل میشود ( .)Edwards & Makee, 1997توزیع گاما بهترین توزیع برای بورازش
1

1- Standardized Precipitation Index

بررسی فضایی خشکسالی اقلیمی بر اساس بارش استاندارد ...SPI

717

دادهها در این روش است؛ زیرا از طریق این تابع حداکثر همجواری پوارامتر توزیوع گاموا  αو βبورآورده
میگردد (.)Michael, 2003
از جمله مزایای دیگر این شاخص آن است که میتوان خشکسالیهای شدید و ترسالیهوای شودید
منطقه را شناسایی و با تابع برازش تابع چگالی احتمال ،تحلیل فراوانی روی آن انجوام داد ( & Livada
 .)Assimakopoulos, 2007: 145در انتخاب شاخص خشکسالی از شاخص بوارش اسوتاندارد ()SPI
مربوط به روشهای مطالته پراکندگی میانگین بارش است اده شده است .فرمول این شواخص بوه شورح
ذیل است( :لشئی زند( .)13 :1313 ،رابطه :)1
__

رابطه ()1

P P
SPI  i
SD
__

در این متادله  ،SPIشاخص استاندارد بارش Pi ،متادل بارش سال م روض به میلیمتر P ،میانگین
بارش دراز مدت ایاتگاه و  SDانحراف متیار بارش است.
تحلیل فضایی
روشهاي آماري گرافیک مبنا
الف)خودهمبستگی فضایی :در طبقهبندی الگوهای فضایی خواه خوشهای ،پراکنده و تاادفی،
میتوان بر چگونگی نظم و ترتیب قرارگیری واحدهای ناحیهای متمرکز شد .میتوان مشابهت و عدم
مشابهتها برای الگوهای فضایی خالصه شوند .خودهمباتگی فضایی به م هوم این است که ارزش
ص تهای مطالته شده ،خود همباته هاتند و همباتگی آنها قابل اسناد به نظم جغرافیایی پدیدهها
است .)Clark & Hosking, 1986:379( .خودهمباتگی فضایی قوی به ایوون م هوووم است که
ارزش ص ات پدیدههای جغرافیایی به شکلی متنیدار با یکدیگر رابطه دارند (خواه قوی ،یا ضتیف) .اگر
ضرایب ویژگی پدیدههای جغرافیایی مجاور ارتباط و نظم ظاهری مشخای نداشته باشند ،گ ته میشود
دارای ارتباط فضایی ضتیف و یا دارای الگوی تاادفی میباشند .خودهمباتگی فضایی ابزار تحلیلی
ارزشمندی است برای اینکه چگونه الگوهای فضایی در طول زمان تغییر میکنند .نتایج این نو ،تحقیق
به فهم بیش تری از چگونگی تغییر الگوهای فضایی از گذشته به حال کمک میکند .برای اندازهگیری
همباتگی فضایی آمارههایی وجود دارد که به ما اجازه میدهند با نقاط یا پلیگونها (سطوح ناحیهای)
کار کنیم.
ب) انواع معیارهاي خودهمبستگی فضایی :مدلهای مت اوتی برای اندازهگیری آمارهای (خود
همباتگی) فضایی وجود دارد ،از جمله شاخص موران و ضریب گری میباشند و گزینش ممکن دیگر
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آماره عمومی G1میباشد ( .)Lee et al., 2001:136شاخصهای موران و گری مشخاههای مشترکی
دارند ،اما مشخاات (خواص) آماریشان مت اوت است .اکثر تحلیلگران با شاخص موران موافقترند،
اساساً به خاطر اینکه توزیع مشخااتش مطلوبتر است ( .)Clark & Hosking, 1986: 379هنوز هر
دو روش بر مقایاهی ارزشهای واحدهای ناحیهای هماایگیها متکی هاتند .اگر واحدهای ناحیهای
هماایگی و طول ناحیه ارزشهای مشابهی داشته باشد ،آنگاه آمارهها دنلت بر یک خودهمباتگی
فضایی قوی دارند .اگر واحدهای ناحیهای هماایگی ارزشهای خیلی نامشابهی داشته باشند ،آمارهها
یک خودهمباتگی فضایی من ی خیلی قوی را نشان میدهند .دو مدل ،به هر حال روشهای مت اوتی
را برای مقایاهی ضرایب هماایگیها به کار میگیرند.
شاخص موران

2

شاخص موران به شرح زیر است( .رابطه )2
رابطه ()2

) nwij ( xi  x )( x j  x
w( xi  x ) 2

I

 X iضوریب متغیوور فاصولهای یووا ناوبی در واحوودهای ناحیوهای n ،i ،تتووداد واحودهای ناحیووهای ،وزن
( wijشامل تاهیالت شهری است) .ضریب موران بین  -1تا  1متغیور اسوت -1 .برابور تتامول فضوایی
من ی و  1برابر تتامل فضایی مثبت است.
اگر تتامل فضایی وجود نداشته باشد ،ضرایب مورد انتظار موران برابر ص ر اسوت .ضورایب موورد انتظوار
موران برابر است( .رابطه :)3
l
EI  
) (n  l
رابطه ()3
 nتتداد واحدهای ناحیهای EI ،ضریب مورد انتظار .وقتی که شاخص موران مورد محاسبهی بزرگتر از
مقدار ضریب مورد انتظار باشد ،الگوی پراکنش فضایی تأیید میشود و بر عکسLee et al., ( .
.)2001:138
آماره عمومی  :Gشاخص موران به خوبی برای خواص آماری و توصیف همباتگی فضایی جهانی
ساخته شده است .به هر حال آنها ،در شناسایی انوا ،گوناگونی از طبقهبندی الگوهای فضایی کارآمد

1- General G-Statistic
2- Moran`s I
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نیاتند .این الگوها بتضی مواقع به عنوان نقاط داغ 1و نقاط سرد 2تمرکز نامیده میشوند .برای مثال اگر
ارزشهای بان ،نزدیک یکدیگر باشند ،شاخص موران و ضریب گری دنلت بر خودهمباتگی فضایی
مثبت نابتاً بان دارند ،این طبقه (خوشه) از ارزشهای بان ممکن است به عنوان نقطهی تمرکز (داغ)
نامیده شود .امّا خودهمباتگی فضایی مثبت بان نشان داده شده با شاخص موران و ضریب گری ممکن
است به وسیلهی ارزشهای پایین مجاور با یکدیگر به وجود آمده باشند .این نو ،از خوشه میتواند به
عنوان نقطة سرد نامیده شود .در شاخص موران نمیتوان این دو نو ،از خودهمباتگی فضایی را متمایز
کنند .آمارهی عمومی  Gب ر شاخص موران در تتیین نقاط مثبت( داغ) و من ی( سرد) در سطح ناحیه
مورد مطالته ترجیح دارد .این نقاط داغ و سرد می تواند به عنوان تمرکزهای فضایی در نظر گرفته شوند
(.)Thomas et al., 1980: 283
آمارهی عمومی  Gبه شکل فرمول نیز تتریف شده است (رابطه :)4
wij (d ) xi x j
G (d ) 
xi x j
رابطه ()4
به خاطر اینکه  ، i  jآمارهی عمومی  Gبه وسیله متیار فاصله ( )Dتتریف شده است ،درون آن
فاصلهی واحدهای ناحیهای میتوانند به عنوان هماایهای  Iمد نظر قرار گیرند .وزن( wij)dبرابر 1
است ،اگر در داخل فاصله  dباشد و در صورت عکس برابر ص ر ( )1است .بنابراین ،وزنهای ماتریس
اساساً یک ماتریس متقارن دوتایی است ،امّا ارتباطات هماایگی به وسیلهی فاصلهی  dتتریف شده
است .مجمو ،وزنهای ماتریس  Wبرابر است با (رابطه :)1
رابطه ()1

) w   i  j wij (d

روش :1IDWیک روش کامالً ریاضی است و بر فاصله بین نقاط مشاهده شده و نقطهای که باید
درونیابی شود ،پایهگذاری شده است .این روش یک روش پیشرفتهی نزدیکترین هماایه است که
اجازه میدهد تتداد یاز نقاط همجوار در برآورد وزنهای درونیابی سوایر نقواط شرکوت کنند و بدین
ترتیب نزدیکترین نقطه ،بیشترین وزن را به دست میآورد و ایاتگاههای دورتر بالتکس که از نظر
ریاضی  IDWبه صورت زیر بیان میشود ( .)Ole &Wolfgang, 2002: 1-45
1- Hot Spots
2- Cold Spots
3- Inverse Distance Square Weighted
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(رابطه :)3

رابطه ()3
* =Zjارزش ارزیابی شده در نقطه  =ZI ،jارزش در نقطه =i ،iمختاات برای نقطهی هماایه=j ،
مختاات برای نقاط برآورد شده =hij ،ماافت بین نقطهی برآورد شده و نقاط هماایه ،توازن وزنی.
این روش برخالف روش کریجینگ از فرضیات مربوط به ارتباط مکانی بین دادهها پیروی نمیکند
(واریوگرام ندارد) و تنها به این فرض متکی است که نقاط نزدیکترین به نقطهی برآورد ،شبهات بیشتر
به آن دارند تا نقاط دورتر .در این روش ایلب توانی بر عکس فاصله در نظر گرفته میشود که به طور
متمول بین  1تا  1است ،ولی ایلب از توان  2است اده میشود ،یتنی عکس مجذور فاصله .مشخاهی
جالب این روش این است که وزن به کار رفته با افزایش فاصله به سرعت کاهش مییابد ،در نتیجه
درونیابی در این روش کامالً محلی است و چون وزنهای به کار رفته هیچگاه ص ر نمیشوند ،بنابراین
هیچگونه انقطا ،و عدم پیوستگی در برآوردها رخ نمیدهد (.)Webster & Oliver, 2000: 271
محدوده و قلمرو پژوهش
ض استان مازندران در قامت شمال مرکزی ایران واقع شده است .موقتیت نابی آن برابر با بوین 31
درجه و  43دقیقه تا  33درجوه و  31دقیقوه عورض شومالی و  11درجوه و  34دقیقوه طوول شورقی از
نافالنهار گرینویچ قرار گرفته است .استان مازندران با مااحت  23313کیلوومتر مربوع وسوتت1/43 ،
درصد از مااحت کل کشور را به خود اختااص داده است .دریاى مازندران در شومال ،اسوتان تهوران و
سمنان در جنوب و اسوتانهاى گویالن و گلاوتان بوهترتیوب در یورب و شورق آن قورار گرفتوه اسوت.
شهرستانهاى این استان عبارتند از :آمل ،بابل ،بابلاور ،بهشوهر ،تنکوابن ،سوارى ،سووادکوه ،قائمشوهر،
رامار ،محمودآباد ،نکوا ،نوور ،نوشوهر و چوالوس و عبواسآبواد( .نقشوه ،1:211111سوازمان جغرافیوایی
نیروهای مالح) .شکل ( )1موقتیت سیاسی منطقه مورد مطالته را نشان میدهد.
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شکل  -3موقعیت سیاسی و پراکنش ایستگاههاي مورد مطالعه

بحث اصلی
یافتههاي تحقیق
در این قامت برای پهنهبندی خشکسالی در استان مازندران ،دادههای شاخص استاندارد بارش
( 1)SPIایاتگاههای مورد مطالته وارد پایگاه داده اطالعات  GISگردید و با است اده از فنون زمین آمار
پهنهبندی گردید .همچنین برای تتیین مدل بهینه ،شانزده نقشه به دست آمد که در جداول ( )1و ()2
قابل مشاهده است.
جدول  -3نتایج ارزیابی متقابل نقشههاي تولید شده
روش

RBF

خطای روش ارزیابی متقابل

مدل
اسپیالن کامال منظم

MAE
1411

RMSE
1434

R2
1441

اسپیالن ص حه ناز

-1412

1433

1431

مولتی کوادریک متکوس

1411

1433

1444

مولتی کوادریک

1414

1431

1444

اسپیالن با کشش

1413

1431

1443

1- Standardized Precipitation Index
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جدول  -2نتایج ارزیابی متقابل نقشههاي تولید شده
مدل

روش

MAE
1411

RMSE
1413

R2
1422

2

1411

1412

1431

3

1414

113.

1432

کروی

1411

1433

1431

دایرهای

1414
1411

1411
1412

1433
1423

گوسین

1411

1411

1431

کروی

1412

1411

1421

دایرهای

1413

1413

1423

نمایی

1411

1413

1422

گوسین

1413

1413

1421

1
IDW

ok

نمایی

sk

خطای روش ارزیابی متقابل

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

با توجه به جدول بان شمارههای ( )1و ( )2که بر اساس مدلهای درونیابی استخراج گردیده،
بهترین مدل بهینه و مناسب برای پهنهبندی خشکسالی استان مازندران مدل اسپیالن کامالً منظم
است که در شکل ( )2مدل بهینه آورده شده است.

شکل  -2پهنهبندي خشکسالی استان مازندران با مدل اسپیالن کامالً منظم
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با توجه به نقشه پهنهبندی خشکسالی استان ،مشاهده میشود بتضی از مناطق مرت ع استان و
حتی قامتی از مناطق میانه در یرب استان در پهنهی خیلی خشک قرار دارند و پهنهی وسیتی از
استان در ارت اعات میانه از یرب ،مرکز و شرق استان شرای کمی خشک را شامل میشود .با توجه به
نقشهی مذکور ،مااحت پهنههای مربوطه استخراج گردید .مطالتات نشان میدهد مناطق خیلی خشک
12/12درصد ،کمی خشک  23/13درصد ،نرمال خشک  21/41درصد ،محدوده نرمال مرطوب 22/33
درصد و پهنه خیلی مرطوب و فرا مرطوب در مجمو 1/31،درصد مااحت استان را به خود اختااص
دادهاند .جدول ( )3مااحت و درصد پهنههای مورد نظر را در سطح استان نشان میدهد.
جدول  -1مساحت و درصد پهنههاي خشکسالی
ردیف

 SPIطبقهبندی

مااحت پهنه به کیلومتر مربع

1

خیلی خشک

21421141

%12412

2

کمی خشک

314114

%23413

3

نرمال خشک

41321141

%21441

4

نرمال مرطوب

13143241

%22433

1

کمی مرطوب

14414243

%3413

3

خیلی مرطوب

11143344

%3413

3

فرامرطوب

11331431

درصد

%2434

(مأخذ :محاسبه نگارندگان)

تحلیل فضایی خشکسالی استان مازندران :در این مرحله بتد از استخراج بهترین مدل پهنهبنودی
خشکسالی استان مازندران کوه مودل اسوپیالن کوامالً مونظم اسوت بوه تحلیول فضوایی خشکسوالی
میپردازیم .در این مرحله نقشه بهینه که حالت رستری دارد به صورت نقطهای تبدیل میشود کوه هور
پهنه همارزش به نقاط همارزش کنار هم درمیآیند که گروههای همارزش شوناخته مویشووند .یکوی از
شاخصهای تحلیلهای فضایی شاخص موران است؛ این شاخص بر دو اصول مهم متکوی اسوت :توزیوع
مشخای از شاخصها را داراست و دیگر اینکه بر ارزشهای هماایگی متکی است .یکی از نقاط ضوتف
این تحلیل این است که نمیتواند به شناسایی انوا ،گوناگونی از طبقهبنودی الگوهوای فضوایی بپوردازد.
نتایج هر دو روش در ذیل آمده است .برای تحلیلهای فضایی خشکسالی استان مازندران با اسوت اده از
نرمافزار  ARCGIS10و با ابزار موجود  Spatial Statistics Toolsکه بایار منتطوف اسوت ،اسوت اده
شد .نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در مورد توزیع فضایی خشکسالی ،این ضریب مثبوت و برابور
 Moran`s I=0.994307میباشدکه نشان دهندهی خوشهای بودن توزیع فضوایی خشکسوالی اسوت.
زیرا هر چه ضریب به سمت عدد  1تمایل داشته باشد نشان از تمرکز بوانتر دارد .بوا توجوه بوه ایونکوه
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مقدار  ZScore=641.9462محاسبه شده در سوطح اطمینوان  sig.L=0.01بوزرگتور از مقودار موورد
انتظار ( )EI=2.58است ،در نتیجه خوشه ای بودن توزیع فضایی بوارش و ضوریب موووران موورد تأییود
واقع میگردد .نتایج به دست آمده در شکل ( )3و جدول ( )4نشان داده شده است.

شکل  -1گزارش خودهمبستگی فضایی با مدل موران
جدول  -4نتایج خالصه تحلیل موران خشکسالی استان مازندران
1.33431

Moran's Index

14111112

Variance

341.343213

z-score

1411111

p-value

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

نتایج موران نشان میدهد که خشکسالی مکانی استان مازندران حالتی خوشهای را دارد .البته این
تحلیل نمی تواند به شناسایی انوا ،گوناگونی از طبقهبندی الگوهای فضایی بپردازد که با است اده از
تحلیل آمارهی عمومی  Gاین نقیاه را روپوش دادیم .نتایج نشان میدهد که یرب استان و قامتهای
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از سواحل یربی تا شهرستان نور ،بابلار ،آمل و مناطقی در اطراف ساری (قراخیل) دارای مناطق فرا
مرطوب تا خیلی مرطوب ،دارای ضریب خوشهای بان (مناطق داغ) است که انحراف متیار بانیی دارد.
نتایج تحلیل آمارهی عمومی  Gنشان میدهد که قامتهایی از یرب و سواحل یربی و قامتهای از
مرکز استان مناطقی گرم دارد که نمره  Zآن  612.518083است که در سطح اطمینان  1/11متنادار
است .نتایج به دست آمده در شکلهای ( )4و ( )1و در جدول ( )1نشان داده شده است.

شکل -4گزارش همبستگی آمارهي عمومی Gخشکسالی استان مازندران
جدول - 5نتایج خالصه تحلیل آمارهي عموي Gخشکسالی استان مازندران
1/1111

Observed General G

312/1111

z-score

141111

Variance:

1/1111

p-value

مأخذ :محاسبات نگارندگان
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شکل  -5نقشه فضایی نقاط داغ و سرد خشکسالی استان مازندران

جمعبندي و نتیجهگیري
در این پژوهش با است اده از دادههای بارش  22ایاتگاه سینوپتیک و بارانسنجی در دورهی 22
ساله ساننه است اده شد .ابتدا بهترین پهنهبندی خشکسالی تهیه شد که بهترین مدل اسپیالن کامالً
منظم شناخته شد .بتد از آن بهترین مدل از حالت رستری به صورت نقطهی هم ارزش تبدیل شد تا
تحلیلهای فضایی موران و آمارهی عمومی  Gروی آن انجام پذیرد .نتایج حاصل ازکاربرد شاخص موران
در مورد شناسایی الگوی توزیع فضایی خشکسالی ،این ضریب مثبت و برابرMoran`s I= 0.994307
است که نشاندهندهی خوشهای بودن توزیع فضایی خشکسالی است زیرا هرچه ضریب به سمت عدد
 1تمایل داشته باشد نشان از تمرکز بانتر دارد .با توجه به اینکه مقدار  ZScore =641.9462محاسبه
شده در سطح اطمینان  sig.L=0.01بزرگتر از مقدار مورد انتظار ( )EI=2.58است در نتیجه
خوشهای بودن توزیع فضایی خشکسالی و ضریب موران مورد تأیید واقع میگردد .همچنین نتایج
تحلیل آمارهی عمومی  Gنشان میدهد مناطق با خشکسالی بیشتر در کنار همدیگر قرار گرفته و
دارای روند خوشهای با تمرکز بانی خشکسالی است و قامتهای از یرب و سواحل یربی و
قامتهای از مرکز استان دارای مناطقی با الگوی توزیع فضایی خشکسالی با روند خوشهای با تمرکز
نقاط بارشی بان (داغ) است که نمره  Zآن  612.518083است که در سطح اطمینان  1/11متنادار
است .در نهایت تحلیل حاصل نشاندهندهاین مطلب است که این پدیده در استان مازندران به صورت
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مکرر ات اق میافتد و حاکمیت این حالت شرای دشواری را بر اکوسیاتم و منابع طبیتی آن وارد
میکند .البته باید گ ت در بتضی دورهها تغییرات تناوبی دوره خشک و تر از شدت شرای خشکسالی
میکاهد .مهمترین مائله در بررسی خشکسالی به روش  SPIعدم در نظر گرفتن مقیاس زمانی روزانه
جهت کاهش تغییرات زمانی بارش در ماه مورد نظر و شدت آن است.
خشکسالیهای استان را از لحاظ زمانی میتوان به دو دسته تقایم کرد .فاول سرد سال ،روند
خشکسالی از خشکسالی خیلی کم به طرف خشکسالی شدید سوق پیدا کرده است که این روند در
یرب مازندران نابت به شرق محاوستراست .در فاول اکتبر و نوامبر این روند به بانی  41درصد
ایاتگاههای مورد مطالته رسیده است .در فاول گرم سال روند خشکسالی مانند دوره سرد سال است.
در چند سال اخیر این روند به طور بیسابقهای در تمام ایاتگاههای مورد مطالته در سراسر استان
گاترش پیدا کرده است و درفاول کوئن ،جونی و اگوست به اوج خود رسیده است .این روند به طور
اضطراری به بانی  31درصد برای تمام ایاتگاهای مورد مطالته رسیده است که نشان از روند فوق
خشک در سراسر استان مازندران است.
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