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 1استاديار آب و هواشناسي ،گروه محيط زيست ،پژوهشكده علوم محيطي ،پژوهشگاه علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي ،دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي
و فناوري پيشرفته کرمان ،ايران
 2دانشجوي دکتري آب و هواشناسي ،گروه جغرافيا ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه زنجان ،ايران
 3دانشجوي کارشناسي ارشد آب و هواشناسي ،دانشكده علومجغرافيايي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران
(دريافت ،92/12/12 :پذيرش نهايي)93/11/28 :

چكيده
تحليل اكتشافي دادههاي فضايي روشي براي بررسي الگوهاي فضايي تصادفي و غيرتصادفي توزيع متغيرهاي فضايي است و
خودهمبستگي فضايي از كاربرديترين و مهمترين ابزارهاي تحليلي براي پژوهش در مورد دادههاي فضايي است .هدف از اين پژوهش،
تبيين فضايي الگويهاي دما ،بارش و رطوبت نواحي مركزي ايران با استفاده از خودهمبستگي فضايي مدلهاي موران سراسري و
موضعي است .براي اين منظور از دادههاي  72ايستگاه هواشناسي(همديدي و اقليمشناسي) در دوره آماري 1390-1350استفاده شده
است .از روشهاي درونيابي كريجينگ معمولي ،ساده و عام با مدلهاي دايرهاي،گاوسي ،كروي و نمايي براي درونيابي دادهها استفاده
شده و با معيارهاي خطا شامل ريشه دوم مربعات خطاو مقدار استاندار شدهآن ،ميانگين قدرمطلق خطا ،ميانگين انحرافات خطا و ميانگين
توان دوم خطا ،به ارزيابي صحت و دقت آنها پرداخته شده است .نتايج صحتسنجي اشكار ساخت كه روش درونيابي كريجينگ معمولي
بامدل نيمپراشنگارگاوسي(داراي آستانه) به بهترين شكل الگوي توزيع فضايي بارش و روش كريجينگ عام بانيمپراشنگارنمايي(فاقد
آستانه) الگوي توزيع فضايي دما و رطوبت را در نواحي مركزي ايران تبيين ميكنند .بهمنظورتبيين الگوهاي فضايي حاكم بر دما ،بارش
و رطوبت از آمارههاي سراسري و موضعي موران درحكم رويكردهاي تحليل اكتشافي دادههاي فضايي استفاده شده است .نتايج حاصل
ازتحليل اكتشافي دادههاي فضايي دما ،بارش و رطوبت در ايران مركزي نشان داد كه الگوي دما ،بارش و رطوبت براساس موران
سراسري الگوي خوشه باال است .در اين ميان ،رطوبت نسبت به ساير متغيرها خوشة باالتري دارد .نتايج حاصل از موران موضعي نيز
نشان داد كه الگوهاي دما ،بارش و رطوبت در گستره بزرگي از نواحي مركزي ايران از الگوي تصادفي تبعيت ميكنند؛ با وجود اين،
الگوي دما توزيع پراكندگي بيشتري داشته است.
واژههاي كليدي:تحليل اكتشافي دادههاي فضايي ،خودهمبستگي فضايي ،شاخص موران ،شاخص موضعي خودهمبستگي فضايي،
ناحيه ايران مركزي
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Summary
Spatial Autocorrelation (SA) is the correlations of the observed data of an area in the form
of spatial pattern. The criterion of SA phenomenon occurrence is when the distribution of
one observed variable value follows a particular pattern systematically. The SA analysis is
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most useful and an important tool for investigating the spatial database, This analysis not
only itself gives useful information about the relationship between the inner side, but the
results for the most complex statistical analysis are given. The aim of this study is to
investigate the pattern of the spatial distribution of temperature, rainfall and humidity
model of spatial autocorrelation using Moran's central local and global statistics.
The main aim of this study is to investigate the spatial distribution patterns of
temperature, precipitation, and humidity using geostatistical exploratory analysis in the
central area of Iran. For this purpose, data from 72 synoptic stations of Iranian
Meteorological Organization for the period from 1972 to 2012 were collected, reviewed,
and analyzed. Methods used include ordinary, Sample and General Kriging with Circular,
Gaussian, Spherical, and Exponential variograms, which is done in Arc GIS 10.2. Then,
the errors criteria measures to assess their accuracy and precision have been used.
Kriging is a moderately quick interpolator that can be exact or smoothed depending on the
measurement error model. Kriging uses statistical models that allow a variety of map
outputs including predictions, standard errors, and probabilities. Kriging assigns weights
according to a (moderately) data-driven weighting function, rather than an arbitrary
function, but it is still an interpolation algorithm and will give very similar results to those
of others methods in many cases. All Kriging techniques are based on the simple linear
models as:
n
(1)
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Where z * is the estimator of the true value at any location, and i are the weights allocated
to each observation such that
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The technique minimizes estimation variables by solving a set of Kriging equations,
which include covariance between the point or volume to be estimated and the sample
points and covariance between each pair of sample points .In this investigation, we have
used the Simple, Ordinary, and Universal Kriging for interpolation of temperature,
precipitation, and humidity. Various results are obtained with the use of different
interpolation methods on similar data. With the wide and increasing applications of the
spatial interpolation methods, there is also a growing concern about their accuracy and
precision. Several error measurements have been proposed. Commonly used error
measurements include: mean error (ME) or mean bias error (MBE), mean absolute error
(MAE), mean squared error (MSE) and root mean squared error (RMSE). If ME and MSE
are closer to zero, and RMSE is smaller, the better is the model. ASE and RSME should be
the same or close. If ASE>RSME, then the method overestimates the primary variable. If
ASE<RSME, then the method underestimates the primary variable. RMSSE should be
close to 1. If RMSSE>1, the method underestimates the primary variable, and if RMSSE<1,
it overestimates the primary variable.
The use of SA method for determining the degree of connectivity of the inter spatial
objects was done through two approaches, they were: (1) Global Indicator Spatial
Association (GISA) and (2) Local Indicator Spatial Association (LISA).The Moran’s
method worked in comparing particular variable value in each area with the value in all
observed areas. GISA is the analysis of spatial associated pattern on a broader scale to see
the data distribution, whether clustering was formed or not, dispersed, random in one space.
GISA is defined in the equation (3).
n
n
(3)
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Notation n is the total observed case data, w ij is the spatial weight matrix element, x i is
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observed value I and x j is the value of neighbor observation j, and x is the average value
x.GIS A value is interpreted by the use of Moran’s I (I) ranging from – 1 to +1.Index I
that had value of -1 represents data spread or averaged objects (uniform), I that had value
of 0 represented random spread and independent. I that had value of +1 represented
data/objects that were alike to form clustering. LISA is the analysis for SA quantification
in the smaller area, which produces higher statistically significance (hotspots), lower
statistically significance (cold spots), and outlier. LISA is defined in the equation (4).
I  z i x  j 1w ij z j
n

(4)

Where z i and z j are the amounts of I deviations. LISA was interpreted as follows, (1) if
the variable in one observed location is the same with its neighborand has high value, it
will be called as HH (high-high) or hotspots, (2) if the variable in one observed location is
the same with its neighbor and has low value, it will be called as LL (low-low) or cold
spots, (3) if the variable in one observed location has high value while its neighbor has low
value, it will becalled as HL (high-low) or outlier, (4), if the variable in one observed
location has low value while its neighbor has high value, it will be called as LH (low-high)
or outlier.
Moran's global distribution pattern of the local and spatial analysis of precipitation in
Iran suggests the fact that Iran has a very strong cluster pattern because the Moran index
value was obtained near 1 (0.94). This indicates that local distribution of precipitation is
non-uniform (spatial imbalance). Given the fact that Moran index only determines the
cluster or random nature of precipitation distribution, hot and cold spots index was used to
identify the locations of the clusters.
The results of this study showed that the pattern of trends in temperature, precipitation,
and humidity are high clustered based on the global Moran index for moisture, which is
higher than other elements of the cluster. Local Moran's results showed that the temperature,
humidity, rainfall, and more central area follows a random pattern, however the pattern of
temperature distribution is more scattered. Whereas the high value for the pattern of the
rainfall and humidity levels are higher for high-elevated areas of Kerman and in part of the
Zagros Mountains.
Keywords: Exploratory spatial data analysis (ESDA), Spatial autocorrelation (SA), Global
indicator spatial association (GISA), Local indicator spatial association
(LISA), Central area of Iran

 مقدمه1
یا نوسانهاي در روند پارامترهاي هواشناسی از جمله

 بارش و رطوبت در طول زمان،عنصرهاي اقلیمی بهویژه دما

،بارندگی و دما حاصل میشوند (شیراوند و همکاران

بر اثر ناهنجاريهاي اقلیمی و همچنین رفتارهاي جوّي دچار

 روند تغییر اقلیم یکی از مشخصترین عواملی است.)1389

، هرساله بهسبب نامنظم بودن این نوسانها.نوسان میشوند

که باعث ناهماهنگی مجموعههاي اقلیمی میشود

 صنعتگران و سایر نهادهاي وابسته،کشاورزان

 شناخت روند تغییرات اقلیمی گذشته.)1390 ،(رحیمزاده

ازاینرو بررسی و.خسارتهاي زیادي را متحمل میشوند

میتواند به پیشبینی نوسانهاي اقلیمی در آینده کمک

شناخت این نوسانها کمک زیادي به برنامهریزيهاي کالن

، بررسی تعدادي از پارامترهاي اقلیمی نظیر دما.شایانی کند

 پارامترهاي اقلیمی در.بهخصوص مدیریت آب میکند

رطوبت و بارندگی به علت ارتباط نزدیکی که با هم دارند

طول زمان در مقیاس زمانی و مکانی در حال تغییر هستند

.نقش مهمی در آشکارسازي روند تغییر اقلیم ایفا میکنند

 تغییرات اقلیمی یکی از.)1392 ،(جاللی و همکاران

وجود روند در سريهاي زمانی ناشی از تغییرات تدریجی

ویژگیهاي طبیعی چرخه جوّي است که بر اثر ناهنجاريها
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طبیعی و تغییر اقلیم یا اثر فعالیتهاي انسانی است (بروک و

معینی با نمونههاي اطراف خود در ارتباط است و در واقع

کارتز.)1953 ،

بر طبق فرضیههاي زمینآماري احتمال میزان تشابه بین

در زمینه روند عنصرهاي اقلیمی بهخصوص دما ،بارش

مقادیر مربوط به نمونههاي نزدیکتر بیشتر است .بنابراین به

و رطوبت تحقیقات زیادي به روشهاي متفاوت صورت

نظر میرسد که روشهاي زمینآماري ،با در نظر گرفتن

گرفته است .یکی از روشهاي متداول در تحلیل سريهاي

همبستگی و ساختار مکانی دادهها و قابلیت استفاده از روابط

زمانی آب و هواشناسی ،بررسی بودن یا نبودن روند در آنها

بین متغیرها داراي دقت برآورد بیشتري باشد .تحقیقات

با استفاده از آزمونهاي آماري است (حجام و همکاران،

پیشین نیز نشان میدهد که روشهاي زمینآماري براي

 .)1387یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده در تحقیقات

بررسی توزیع مکانی بارندگی و دما مورد استفاده

منابع طبیعی ،میزان متوسط بارش منطقهاي است .روشهاي

قرارگرفتهاند (مهدي زاده و همکاران.)1385 ،

گوناگونی براي برآورد میزان بارش وجود دارد که از جمله

براي ارزیابی و مقایسه مدلها و روشهاي متفاوت

آنها میتوان به روشهاي زمینآماري اشاره کرد .این

درونیابی از آمارههاي متعددي مانند روش اعتبارسنجی

روشها به علت در نظر گرفتن همبستگی و ساختار مکانی

توالی ،روشهاي خطاي اُریبی میانگین،خطاي قدرمطلق

دادهها اهمیت زیادي دارند تا جایی که میتوان موقعیت

میانگین ،مجذورمربعات خطاومقدار استاندار شده آناستفاده

مکانی نمونهها را همراه با مقدار کمیت موردنظر ،یکجا

شده است (فرجی سبکبار و همکاران1385 ،؛ مهدوي و

مورد تحلیل قرارداد (ذبیحی و همکاران .)1390 ،در

همکاران1383 ،؛ عساکره1387 ،؛ دالی و همکاران2008 ،؛

روشهاي زمینآمار ابتدا به بررسی بودن یا نبودن ساختار

آتور و همکاران2007 ،؛ علیجانی و همکاران2008 ،؛

مکانی پرداخته میشود ،سپس تحلیل دادهها صورت

گوارت.)2000 ،

میگیرد و با استفاده از این روش میتوان از دادههاي یک

همگام با استفاده از روشهاي جدید درونیابی ،مقایسه

کمیت در مختصات معلوم ،مقدار همان کمیت در نقطهاي

میزان دقت برآورد آنها نیز ضرورت دارد .بررسی تطبیقی

با مختصات معلوم دیگر را برآوردکرد (مظفري و همکاران،

را تعدادي از محققان صورت پذیرفته است تا به ارزیابی

 .)1391در تحقیقات جغرافیایی برداشت اطالعات اغلب

میزان دقت روشها بپردازند .فرجی سبکبار و عزیزي

بهصورت نقطهاي صورت میگیرد .معموالً ضرورت دارد

( )1385میزان دقت روشهاي گوناگون درونیابی فضایی

که اطالعات حاصل از نمونهبرداري نقطهاي به سطح تعمیم

دادههاي بارندگی را روي حوضه آبریز کشفرود بررسی

داده شود .براي مثال در تحقیقات هواشناسی با استفاده از

و بهترین روش را براي ارزیابی این حوضه روش تین و

دادههاي ایستگاههاي موجود میتوان دادههاي مناطق

کریجینگ معرفی کردهاند .ذبیحی و همکاران ()1390

مجاور را بازسازي کرد و به کمک آن میزان بارش منطقه

باهدف مشخص کردن توزیع مکانی بارش ساالنه حوضه

را برآورد کرد .به فرایند برآورد ارزشهاي کمّی براي نقاط

آبخیز قم با استفاده از روشهاي زمینآماري از مدل

بدون داده به کمک نقاط مجاور و معلوم ،درونیابی

کریجینگ استفاده کرده و دریافتهاند که تغییرات بارندگی

میگویند (عساکره .)1387 ،درونیابی را میتوان به

ساالنه ،بیشتر از مدل گاوسی تبعیت میکند .صفرراد و

روشهاي جهانی ،موضعی ،دقیق و غیر دقیق ،قطعی و یا

همکاران ( )1392در تحقیقی بهمنظور تحلیل مکانی

احتمالی تقسیم کرد .روشه ایدرونیابی از هر نوع که باشند

تغییرات بارش در زاگرس میانی به روشهاي زمینآمار به

بهصورت معادله خطی یا غیرخطی باشند (ثقفیان و

این نتیجه رسیدهاند که نتایج حاصل از ارزیابی روشهاي

همکاران .)1390 ،از دیدگاه زمینآمار ،هر نمونه تا فاصله

کریجینگ ساده ،معمولی و عام ،حاکی از دقت زیاد روش

بررسي الگويهاي توزيع فضايي دما ،بارش و رطوبت...
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کریجینگ معمولی است .ثقفیان و همکاران ()1390

پایگاههاي رقومی از آنها تهیه شود .از آنجا که پی بردن به

بهمنظور بررسی تغییرات منطقهاي بارش ساالنه با کاربرد

روابط فضایی بین این متغیرهاي مهم در ایران مرکزي

روشهاي زمینآمار روي استان فارس به این نتیجه رسیدند

میتواند مهم باشد ،بنابراین ،آشکارسازي الگويهاي

که برازش شبهگاوسی کریجینگ و کوکریجینگ بهترین

فضایی حاکم بر توزیع دما و خودهمبستگی فضایی هدف

الگو براي درونیابی دادههاي بارش ساالنه است .مظفري و

این بررسی است.

همکاران ( )1391در ارزیابی روشهاي زمینآمار و
رگرسیون خطی در توزیع مکانی بارش روي استان بوشهر
به این نتایج دست یافتهاند که دو مدل نمایی از روش
کریجینگ معمولی و تابع رگرسیونی چندجملهاي درجه
چهارم ،نتایج بهتري براي میانیابی بارش نسبت به دیگر
روشها بهدست میدهند.
تحلیل اکتشافی دادههاي فضایی به کمک تحلیل
خودهمبستگی فضایی داراي کاربردهاي گسترهاي است .از
جمله موارد استفاده از این روش تحلیل دادههاي فضایی
عبارتاند از :بررسی تغییرات فضایی و زمانی دماي سطحی
با خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر
تهران (صادقینیا و همکاران ،)1391 ،نابرابريهاي فضایی
سکونتگاههاي روستایی ایران (فرجیسبکبار،)1391 ،
شناسایی الگوهاي فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران
(فرجیسبکبار و همکاران ،)1393 ،شناسایی کانونهاي
جرمخیز ( اک و همکاران ،)2005 ،بررسی شاخصهاي
کیفیت زندگی شهري (حاتمینژاد و همکاران.)1392 ،
بارش ،دما و رطوبت از مهمترین عنصرهاي اقلیمی
هستند که بیشتر پارامترهاي اقلیمی به آنها وابسته است.

 2دادهها و روششناسي
در این بررسيييی ،مقادیر سييياال نه متغیر هاي بارش ،دما و
رطوبت در  72ایستگاه هواشناسی موجود در ایران مرکزي
برداشييت شييده اسييت .موقعیت ایسييتگاههاي هواشييناسييی و
محدوده مورد بررسييی در شييکل  1نمایان اسييت .برخی از
مشييخصييههاي آمار توصييیفی دادهاي بارش ،دما و رطوبت
در محدوده مورد بررسی در جدول  1نشان داده شده است.
در هر سه متغیر اقلیمی ،مد با میانگین ومیانه داراي اختالف
زیاد و بیانگراین واقعیت اسيييت که متغیرهاي بارش ،دما و
رطوبييت درنواحی مرکزي ایران توزیع نيياهمگنی دارنييد.
چولگی مثبت نیز بیانگراین واقعیت اسييت .درمیان این سييه
متغیراقلیمی،بارش توزیع پراکندگی بی شتري دارد ( ضریب
تغییرات) .پایگاه داده هاي ایسيييتگاهی مجزا از متغیر هاي
پیشگفته در محیط نرمافزار ArcGIS 10.2تهیه و مراحل
تولید دادههاي شييبکهبندي ( )Gridded Datasetsصييورت
گرفته ا ست .بهمنظور آ شکار سازي روابط ف ضایی متغیرها
از خودهمبسييتگی فضييایی سييراسييري و موضييعی در محیط
نرمافزار GeoDa 1.4.6استفاده شده است.

آگاهی از نحوه توزیع فضایی اینمتغرها و بهویژه در مناطق
خشک و نیمهخشک میتواند در مسائل مربوط به
آبخیزداري ،منابع طبیعی مدیریت منابع آب و خشکسالی،
به برنامهریزان کمک شایانی کند .نبود ایستگاههاي اقلیمی
و ایستگاههاي تازه تأسیس همواره به منزلة نقطه ضعفی
درشناسایی نحوه توزیع فضایی عنصرهاي اقلیمی در ایران
مطرح بوده است .هدف از این تحقیق آن است تا با
روشهاي زمینآمار بهینه ،درونیابی فضایی دادههاي
بارش ،دما و رطوبت در ایران مرکزي عملی شود و

شكل  .1محدوده بررسي و موقعیت ايستگاههای هواشناسي.
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جدول  .1برخي از مشخصههای آمار توصیفیدادهای بارش ،دما و رطوبت در محدوده مورد بررسي.
پارامتر

دما

بارش

رطوبت

ميانگين

18/62

131/4

35/4

ميانه

18/3

112/9

34/9

مد

11/02

56/5

25/4

واريانس

8/8

4017/5

23/02

انحراف معيار

2/9

83/3

4/7

ضريب

15/9

48/2

13/5

تغييرات
تغييرات
دامنه

15/8

292/5

22/3

چاولگي

/60

1/53

/27

كشيدگي

3/8

4/9

2/14

بيشينه

26/8

394/03

47/7

كمينه

11/02

56/5

25/4

Q1

16/8

86/3

31/3

Q2

18/3

112/9

34/9

Q3

20/18

151/3

39/3

 1-2روشهاي درونيابي

یک تابع خطی از نمونههاي موجود در قطعه و حوالی آن

به فرایند برآورد ارزشهاي کمّی براي نقاط فاقد داده به

است .چنین برآوردي ،نااُریب است و کمترین پراش را

کمک نقاط مجاور و معلوم ،درونیابی میگویند (چانگ،

دارد .درونیابی کریجینگ با شرط احراز صالحیتهاي

 .)2004در برآورد ارزش مجهول یک نقطه ،همه نقاط

اولیه و الزم ،میتواند بهترین میانگین موزون از یک پهنه را

مجاور و معلوم بهطور همسان مؤثر نیستند .بنابراین هریک

بهدست دهد .در این روش براي هریک ازایستگاههاي

از نقاط معلوم به تناسب تأثیر بر ارزش نقطه مجهول ،داراي

درون و بیرون یک پهنه برحسب فاصله و موقعیت آن ،وزن

وزنی خواهد بود .رویه تعیین ارزش کمّی براي نقاط داراي

آماري مشخصی در نظر گرفته میشود؛ به گونهاي که

ارزش نامعلوم ،به میانگن وزنی (موزون) موسوم است.

پراش برآورد کمینه شود (عساکره .)1387 ،بهطور ساده،

روش تعیین وزن ،موجب تکوین روشهاي گوناگونی در

کریجینگ روشی است که طی آن به ارزش هریک از

امر درونیابیشده است .این روشها را میتوان به گروه

مجموعه نمونهها ،وزن آمارياي نسبت داده میشود ،به

همگانی (منطقهاي) و موضعی تقسیم کرد.براساس دقت

گونهاي که ترکیب خطی (میانگین وزندار) آنها نااُریب

روش برآورد ،روشهاي درونیابی به دو دسته روشهاي

شود و در بین سایر برآوردگرهاي خطی ،پراش آن کمینه

رسا و نارسا و براساس خطاي برآورد به دو دسته روش

باشد .بنابراین ،برآوردگر کریجینگ یک برآوردگر خطی

قطعی و احتمالی تقسیم میشوند (کولینس و بولستاد،

به شکل رابطه ( )1است:

 .)1996بهطورکلی ،روشهاي درونیابی از هر نوع،

()1

میتوانند بهصورت معادلهاي خطی یا غیرخطی باشند.
کریجینگ یا روش انتخابی این پژوهش براي درونیابی،
ابزاري زمینآماري بهمنظور برآورد عیارِ یک قطعه درحکم

که در آن،
1

n

) z *   i z (x i
i 1

n



i

ارزش برآوردي یک قطعه یا یک نقطه و

i 1

)  z ( xiارزش نمونه  xiو  iوزن آماري است که به نمونه
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 xiداده میشود .اکنون باید این برآورد ،نااُریب و داراي

حول و حوش میانگین متمرکز باشد .این شرط ،شرط کم

کمترین پراش باشد .براي اینکه برآورد *  zنااُریب باشد باید

بودن پراش برآورد است .بنابراین ،الزم است با معیارهاي

مجموع ضرایب آماري برابر واحد باشد .این شرط در واقع

خطا (روش مرسوم) به ارزیابی دقت برآوردگرها پرداخته

شرط الزم براي برآوردگر کریجینگ است.کمینه شدن

شود .براي این منظور از آمارههاي تشخیصی شامل ریشه

پراش برآورد ،باید کمینه تابع پراش برآورد (  )  E2را با

دوم مربعات خطا ( )RMSو مقدار استاندار شده آن

شرطبهدست آورد .این دو شرط به شکل رابطه ()2

( ،)SRMSمیانگین قدرمطلق خطا( ،)MAEمیانگین

بیانمیشود:

انحرافات خطا ( )MBEو متوسط مربعات خطا
  k2  F (1, 2 , 3 ,....n ) minبا شرط

()2

1

n



i

i 1

فرایند تعیین وزنهاي آماري در کریجینگ ،معادل حل
یک مسئله بهینهسازي محدود است (مدنی .)1373 ،روش
درونیابی کریجینگ بسته به کیفیت همبستگی و نحوه
تغییرات مکانی پدیدهها و برحسب ارزشهاي مورد
جستوجو و همچنین ارتباط بین متغیر مورد بررسی و
متغیرهاي توضیحی دیگر به انواع گوناگونی تقسیم
میشوند .کریجینگ ساده ( ،)Simple Krigingکریجینگ
معمولی

(Kriging

،)Ordinary

کریجینگ

( )Universal Krigingوکریجینگ همبسته

عام
(Co-

 )Krigingاز آن جملهاند .بهطورکلی ،کریجینگ از هر نوع
که باشد براساس گامهاي زیر عملی میشود؛ محاسبه
نیمپراشنگار ،برازش مدل مناسب به نیمپراشنگار ،کاربرد
فرایند کریجینگ مناسب ،ترسیم نقشه همارزش براساس
شبکه برآورد شده و تعیین صحت برآورد .روشهاي مورد
استفاده در این پژوهش عبارتانداز کریجینگ ساده،
معمولی و عام (براي جزئیات بیشتر در این مورد رجوع شود
بهسن2009 ،؛ کارلو و ژاویر2010 ،؛ رندو.)1987 ،
اگر روشهاي گوناگون درونیابی را بر دادههاي مشابه
به کار بگیریم ،نتایج متفاوتی بهدست میآید .هر روش
برآورد ،خطاي برآورد ویژه خود را دارد .این خطا ،از این
واقعیت منشا میگیرد که میزان واقعی آنچه که مورد
برآورد است (  ،) zبا آنچه که از برآوردگر حاصل میشود
( *  ) zتفاوت دارد .روش برآورد مناسب باید واجد شرایط
زیر باشد -1 :میانگین خطاها نزدیک صفر باشد .این شرط،
همان شرط نااُریب بودن برآورد است -2.توزیع خطاها در

()ASEاستفاده شده است( .براي جزئیات بییشتر رجوع شود
به حمیدیانپور و همکارن 1392 ،و فرجیسبکبار و عزیزي،
.)1385
 2-2خودهمبستگي فضايي سراسري (موران)
بهمنظور تشخیص نوع الگوي حاکم بر روند دما ،بارش و
رطوبت از روش خودهمبستگی فضایی سراسري (موران)
استفاده شده است .این شاخص را موران ( )1948توسعه
داده است .نتیجه مثبت در شاخص موران بیانگر آن است
که ویژگیهاي مشابه به همدیگر گرایش دارند و ارزش
منفی نشاندهنده ناهمگنی خصوصیات و باالخره ارزش
صفر بیانگر ناپیوستگی و تصادفی بودن است (برتاو و
همکاران .)1392 ،ابزار تحلیل خودهمبستگی فضایی
سراسري ،به بررسی خودهمبستگی فضایی براساس مکان
دو مقدار خصیصه موردنظر عوارض جغرافیایی میپردازد.
این ابزار نشان میدهد که الگوي پراکنش این عوارض با
در نظر گرفتن مقادیر خصیصه مورد بررسی از الگوي
خوشهاي ویا پراکنده برخوردار است .این تحلیل الگوي
توزیع عوارض در فضا را با مالحظه همزمان موقعیت مکانی
و خصیصه ،مورد ارزیابی قرار میدهد .نتایج حاصل از این
تحلیل نشان میدهد که آیا عوارض بهصورت تصادفی،
پراکنده و یا خوشهاي در فضا توزیع شدهاند.شاخص موران
براي خودهمبستگی فضایی بهصورت رابطه ( )3محاسبه
میشود (عسگري.)1390 ،
()3

 


n

n

j 1
n

i 1

w i,j z i z j

z2
i 1 i

n
S0

I 
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در اینجا z i ،تفاضل بین مقادیر خصیصه عارضه  iبا

( )High- Highو مناطق با ارزش کم با مناطق با ارزش کم

میانگین آن استw i , j .بیانگروزن فضایی بین عارضه  iو

(کم -کم) یا ( )Low - Lowمحصور شدهاند .مقدار منفی

 jو  nتعداد کل عوارض جغرافیایی موجود در الیه مورد

از  I iنشانگر آن است که ارزش کم با ارزش زیاد

استفاده بوده و  S 0جمع کل وزنهاي فضایی است که

(کم -زیاد) یا ( )Low - Highیا ارزش زیاد با ارزش کم

بهصورت رابطه ( )4محاسبه میشود (علیجانی و همکاران،

(زیاد -کم) یا ( )High - Lowاحاطه شده است.

.)1392
S 0   i 1  j 1w i , j

()4

n

n

امتیاز  z iاستاندارد براي آماره موران نیز از رابطه ()5
محاسبه میشود:
] I  E [I

()5

] V [I

که در اینجا،
n

()6

j 1 j 1



n 1

zi 

 3بحث نتايج
 1-3يافتههاي ارزيابي روشهاي درونيابي
نخستین گام منطقی در بررسی رابطه میان دو متغیر ،ترسیم
دادهها به صورت نقاطی در یک د ستگاه مخت صات متعامد
است .نمودار حاصل از این دستگاه به نمودار پراکنشنگار
معروف اسييييت .کشيييف راب طه بین متغیر ها و چگونگی

V [I ]  E [I 12 ]  E [I 12 ] E [ I ]  

تأثیرپذیري آنها از یکدیگر یکی از اهداف این مدل ا ست.
بهطوريکه متغیر بودن این عوامل باعث تغییر عامل وابسيته

 3-2شاخص موضعي پيوند فضايي

می شود .بااطالع از رابطه بین متغیر واب سته و متغیر م ستقل،

انسلین ( )1995شاخص موضعی موران یا شاخص موضعی

میتوان از این راب طه و مدل بهمنظور اسيييتن باط در مورد

پیوند فضایی را پیشنهاد داد که میکوشد تا نقاط موضعی را

چگونگی تأثیرگذاري متغیرهاي م ستقل و مقای سه عملکرد

تشخیص دهد و اینکه چگونه مکانهاي انفرادي در

این متغیر ها روي متغیر وابسييي ته و همچنین پیشبینی متغیر

پیوندهاي فضایی مؤثر هستند .اگر فرض کنیم تعدادي

وابسته با معلوم بودن مقادیر متغیرهاي مستقل استفاده کرد.

عارضه جغرافیایی وزندهی شده داشته باشیم ،این ابزار نشان

براي این منظور میتوان خط برازش یاف ته رگرسيييیون را

میدهد که در کجاها مقادیر زیاد ویا کم این پدیدهها در

مورد ا ستفاده قرار داد .همانطور که در شکل  2م شخص

فضا بهطور خوشهاي توزیع شدهاندو همچنین کدام عوارض

ا ست نتایج رگر سیون براي هر سه پارامتر اقلیمی براز شی

داراي مقادیري بسیار متفاوت از عوارض پیرامونشان

مناسيييب دارد و این بیانگر نتایج با خطاي اندک روشهاي

هستند .این شاخص براي منطقه  iپیوند فضایی بین یک

زمینآمار در درونیابی عنصييرهاي اقلیمی اسييت .با وجود

ارزش را در  iو نزدیک به آن به روش رابطه ( )7تعریف

این ،خط برازشييی دما نسييبت به دو عنصيير دیگر ،برازش

میکند.

مناسبتري دارد.

()7

][w ij  x ij  x 

j



x i  x 
S x2

Ii 

براي بررسی و برآورد درونیابی بارش ،دما و رطوبت،
مقادیر واریوگرام تجربی در حالتهاي متفاوت (روند،

در اینجا S x2 ،واریانس معادله استو به روش رابطه ()8

بدون روند و ایستا) ترسیم شده است (شکلهاي  4 ،3و .)5

محاسبه میشود.

سپس یک مدل مناسب با توجه به معیارهاي ارزیابی خطا

()8

S x2   j  x j  x  / n
2

(اشاره شده در جدولهاي  2تا  )4از بین مدلهاي ساختار

که در آن ،مقدار مثبت از  I iبیانگر آن است که مناطق

فضایی دایرهاي ،کروي ،نمایی و گاوسی انتخاب شده

با ارزش زیاد با مناطق بار ارزش زیاد (زیاد -زیاد) یا

است .نتایج این بررسی در شکلهاي  4 ،3و  5آورده شده
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است .در این روش با رسم واریوگرام در جهتهاي

میلمیکند ،دامنه یا شعاع تأثیر نامیده میشود .پس از

گوناگون ،جهتهاي کم و یا بدون روند را پیدا کرده و

محاسبه نیمتغییرنماي تجربی ،یک مدل ریاضی به آن

برآوردها به همان جهتها محدود شده است .بدینگونه،

برازش داده میشود .مدلهاي اصلی و پایهاي نیمتغییرنما به

از وارد شدن اثرات نامطلوب روند در برآورد تا حدودي

دو نوع تقسیم میشوند :آنهایی که به یک حد ثابت

جلوگیري میشود .بهمنظور یافتن جهتهاي بدون روند

میل میکنند و آنهایی که داراي چنین شرایطی نیستند.

باید واریوگرامهاي جهتی رسم شود تا درنهایت بتوان این

مدلهاي نیمتغییرنماي نوع اول ،اغلب با عنوان «مدلهاي

واریوگرام را بهصورت یک رویه واریوگرام درآورد.

انتقالی» شناخته میشوند .برخی مدلهاي انتقالی به مقدار

بهترین جهت براي برآورد جهتی است که رویه واریوگرام

آستانه بهصورت مماسی میل میکنند .در این مدلها ،دامنه

شیب حداقل داشته باشد و به کمترین مقدار برسد .با وجود

معموالً در فاصله  95درصد آستانه اختیار میشوند.

این هنگامی که فاصله بین جفت نقاط افزایش مییابد،

مدلهاي نیمتغییرنماي نوع دوم به یک مقدار ثابت

مقدار نیمتغییرنما معموالً افزایش مییابد تا جایی که با

نمیرسند و با افزایش میزان  ،hهمچنان افزایش مییابند.

وجود افزایش در فاصله جداکننده بین زوج نقاط هیچ

این مدلها در صورت وجود روند ( )Driftیا ایستا نبودن

افزایشی در میانگین مجذور تفاضل بین مقادیر زوج نقاط

پدیدار میشوند .در این مرحله مفهوم پیوستگی ،همگنی و

ایجاد نمیشود و نیمتغییرنما به یک مقدار ثابت میرسد.

ناهمگنی و باالخره ساختار فضایی دادهها با واریوگرام

فاصلهاي که در آن نیمتغییرنما به این مقدار ثابت

بررسی میشود.

شكل  .2برازش خط رگرسیون برای مقادير واقعي وبرآورده شده متغیرهای (الف) دما( ،ب) بارش و (ج) رطوبت در محدوده مورد بررسي.
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شكل  .5نیم پراشنگار (دايرهای ،کروی ،نمايي و گاوسي) رطوبت در مدلهای مختلف کريجینگ.

نتایج کمی روشهاي متفاوت درونیابی براي

ساخت که روش درونیابی کریجینگ معمولی با مدل

متغیرهاي بارش ،دما و رطوبت بهترتیب در جدولهاي  2تا

نیمپراشنگارگاوسی (داراي آستانه) به بهترین شکل

4داده شده است .در بین انواع گوناگون برآوردگرهاي

الگوي توزیع فضایی بارش و روش کریجینگ عام با

کریجینگ از کریجینگ ساده ،معمولی و عام که رایجتر

نیمپراشنگار نمایی (فاقد آستانه) الگوي توزیع فضایی دما

هستند با نیمپراشنگارهاي دایرهاي،کروي ،گاوسی و

و رطوبت را در نواحی مرکزي ایران تبیین میکنند.

نمایی استفاده شده است .نتایج این برازشها با آمارههاي

بنابراین ،با استفاده از روشهاي فوق به درونیابی دادههاي

تشخیصی شامل ریشه دوم مربعات خطا ( )RMSو مقدار

ایستگاهی عنصرهاي اقلیمی بارش ،دما و رطوبت در ایران

استاندار شده آن ( ،)SRMSمیانگین قدرمطلق خطا

مرکزي پرداخته شده است .نتایج درونیابی دادهها ،تهیه

( ،)MAEمیانگین انحرافات خطا ( )MBEو متوسط مربعات

پایگاه دادههاي شبکهاي مجزا براي عنصرهاي اقلیمی

خطا ( )ASEارزیابی شده است .نتایج صحتسنجی،آشکار

پیشگفته است.
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جدول  .2نتايج ارزيابي روشهای گوناگون برآوردگر کريجینگ با نیمپراشنگارهای متفاوت برای درونيابي بارش.

برآوردگر كريجينگ

كريجينگ ساده

كريجينگ معمولي

كريجينگ عام

نيمپراشنگار

معيارهاي ارزيابي خطا

معادله خط رگرسيون

MAE

MBE

ASE

SRMS

RMS

دايرهاي

42.98

-1.073

67.34

0.96

56.98

𝟏𝟓 𝐘 = 𝟎. 𝟓𝟎 𝐗 + 𝟔𝟖.

كروي

44.06

-0.9.3

68.33

0.95

58.10

𝟗𝟔 𝒀 = 𝟎. 𝟒𝟕𝑿 + 𝟕𝟏.

نمايي

42.43

-1.531

70.84

0.83

55.77

𝟗𝟎 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟕𝐗 + 𝟕𝟐.

گاوسي

49.89

0.166

67.94

1.25

67.28

𝟑𝟎𝟎 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟐 𝐗 + 𝟖𝟏.

دايرهاي

46.26

2.622

63.46

0.83

56.05

𝟑𝟕 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟕 𝐗 + 𝟕𝟖.

كروي

46.41

2.702

63.67

0.84

56.45

𝟐𝟖 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟔𝐗 + 𝟕𝟗.

نمايي

47.998

2.817

64.19

0.87

59.67

𝟕𝟗 𝐘 = 𝟎. 𝟑𝟗 𝐗 + 𝟗𝟐.

گاوسي

46.23

2.605

63.22

0.84

55.33

𝟒𝟒 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟖 𝐗 + 𝟕𝟕.

دايرهاي

42.98

-10.74

67.34

0.96

56.68

𝟏𝟓 𝐘 = 𝟎. 𝟓𝟎𝐗 + 𝟔𝟖.

كروي

44.6

-0.903

68.33

0.95

58.10

𝟗𝟔 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟕𝐗 + 𝟕𝟏.

نمايي

42.43

-1.531

70.84

0.83

55.77

𝟎𝟏 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟕𝐗 + 𝟕𝟐.

گاوسي

49.89

0.166

67.94

1.25

67.28

𝟑𝟎𝟎 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟐 𝐗 + 𝟖𝟏.

جدول  .3نتايج ارزيابي روشهای گوناگون برآوردگر کريجینگ با نیمپراشنگارهای متفاوت برای درونيابي دما.

برآوردگر كريجينگ

كريجينگ ساده

كريجينگ معمولي

كريجينگ عام

نيمپراشنگار

معيارهاي ارزيابي خطا

معادله خط رگرسيون

MAE

MBE

ASE

RMSS

RMS

دايرهاي

12.90

0.521

19.99

0.82

16.15

𝟏𝟗 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟓 𝐗 + 𝟏𝟕.

كروي

12.92

0.528

19.99

0.82

16.16

𝟑𝟗 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟒𝐗 + 𝟏𝟕.

نمايي

12.98

-0.029

20.16

0.81

16.27

𝟗𝟖 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟗 𝐗 + 𝟏𝟓.

گاوسي

12.93

0.531

19.99

0.82

16.17

𝟔𝟗 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟒 𝐗 + 𝟏𝟕.

دايرهاي

12.82

1.413

14.89

1.12

16.67

𝟑𝟐 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟔 𝐗 + 𝟏𝟔.

كروي

12.89

1.466

14.85

1.13

16.78

𝟔𝟑 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟔𝐗 + 𝟏𝟔.

نمايي

13.27

1.696

16.72

1.01

16.70

𝟗𝟕 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟐 𝐗 + 𝟏𝟕.

گاوسي

12.69

1.389

14.93

1.11

16.74

𝟓𝟑 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟖 𝐗 + 𝟏𝟔.

دايرهاي

12.90

0.522

19.99

0.82

16.15

𝟏𝟗 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟓𝐗 + 𝟏𝟕.

كروي

12.92

0.528

19.99

0.82

16.17

𝟑𝟗 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟒𝐗 + 𝟏𝟕.

نمايي

12.89

-0.029

20.16

0.81

16.27

𝟗𝟖 𝐘 = 𝟎. 𝟐𝟗𝐗 + 𝟏𝟓.

گاوسي

12.93

0.532

19.99

0.82

16.17

𝟑𝟓 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟒 𝐗 + 𝟏𝟕.
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جدول  .4نتايج ارزيابي روشهای گوناگون برآوردگر کريجینگ با نیمپراشنگارهای متفاوت برای درونيابي رطوبت.
برآوردگر كريجينگ

كريجينگ ساده

كريجينگ معمولي

كريجينگ عام

نيمپراشنگار

معيارهاي ارزيابي خطا

معادله خط رگرسيون

MAE

MBE

ASE

RMSS

RMS

دايرهاي

2.70

0.257

3.06

1.13

3.50

𝟖𝟗𝟗 𝐘 = 𝟎. 𝟔𝟖 𝐗 + 𝟏𝟏.

كروي

2.68

0.257

3.10

1.11

3.49

𝟕𝟓 𝐘 = 𝟎. 𝟔𝟔𝐗 + 𝟏𝟐.

نمايي

2.57

0.185

3.69

0.91

3.42

𝟗𝟏 𝐘 = 𝟎. 𝟔𝟏 𝐗 + 𝟏𝟒.

گاوسي

2.86

0.163

3.27

1.10

3.57

𝟎𝟓 𝒀 = 𝟎. 𝟔𝟑 𝑿 + 𝟏𝟑.

دايرهاي

2.86

-0.030

4.28

0.84

3.61

𝟓𝟑 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟕 𝐗 + 𝟏𝟗.

كروي

2.86

0.035

4.28

0.83

3.01

𝟓𝟐 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟕𝐗 + 𝟏𝟗.

نمايي

2.88

0.013

4.30

0.83

3.70

𝟓𝟔 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟔 𝐗 + 𝟏𝟗.

گاوسي

2.95

-0.039

4.29

0.85

3.67

𝟔𝟕 𝐘 = 𝟎. 𝟒𝟖 𝐗 + 𝟏𝟖.

دايرهاي

2.70

0.257

3.06

1.13

3.50

𝟖𝟗𝟗 𝐘 = 𝟎. 𝟔𝟖 𝐗 + 𝟏𝟏.

كروي

2.68

0.257

3.10

1.11

3.49

𝟕𝟓 𝐘 = 𝟎. 𝟔𝟔𝐗 + 𝟏𝟐.

نمايي

2.57

0.185

3.69

0.91

3.42

𝟗𝟏 𝐘 = 𝟎. 𝟔𝟏 𝐗 + 𝟏𝟒.

گاوسي

2.86

0.163

3.27

1.10

3.57

𝟎𝟓 𝐘 = 𝟎. 𝟔𝟑 𝐗 + 𝟏𝟑.

 2-3تحليل اكتشافي دادههاي فضايي

عوارض مورد بررسی داراي الگوي پراکنده هستند.

بهمنظور بررسی الگويهاي فضایی توزیع بارش ،دما و

همانگونه که در شکل  6آورده شده است ،ارزش

رطوبت در نواحی مرکزي ایران از روشهاي زمینآمار

شاخص موران سراسري براي توزیع فضایی دما  0/13و

خودهمبستگی فضایی موسوم به موران سراسري و موران

آماره  zموران سراسري  11/5و آماره  p-valueنیز صفر

موضعی استفاده شده است .خروجی تحلیل خودهمبستگی

است .بنابراین ،الگوي توزیع فضایی دما در ایران مرکزي

فضایی به دو صورت عددي و گرافیکی است .بهطورکلی

الگوي خوشه باال (سطح اطمینان  99و  95درصد) است .از

اگر ارزش شاخص موران در مورد الگوي فضایی هر متغیر

طرف دیگر ،با توجه به بزرگ بودن مقدار  zو کم بودن

نزدیک به  1مثبت باشدآن متغیر داراي خودهمبستگی

مقدار ارزشی  p-valueمیتوان فرضیه نبود خودهمبستگی

فضایی و داراي الگوي خوشهاي است .چنانچه ارزش

فضایی بین توزیع دما را تأیید نکرد .شاخص موران

شاخص موران نزدیک به  1منفی باشد،آنگاه دادهها از هم

سراسري فقط نوع الگوي فضایی خودهمبستگی را مشخص

گسسته و پراکنده هستند .خروجی گرافیکی نیز نشان

میکند .توزیع فضایی نوع الگوي حاکم بر دما از راه

میدهد که آیا دادهها پراکنده و یا خوشهبندياند .فرضیه

شاخص خودهمبستگی موضعی امکانپذیر شده است .این

صفر در مورد این ابزار این است که هیچ نوع خوشهبندي

شاخص ،پراکندگی توزیع خوشهاي و تصادفی و پراکنده

فضایی بین مقادیر خصیصه مرتبط با عوارض جغرافیایی

را در پهنه مورد بررسی براي متغیر دما نشان میدهد .عالوه

موردنظر وجود ندارد .حال زمانی که مقدار  p-valueبسیار

بر آن ،این تحلیل ،الگوي توزیع عوارض در فضا را با

کوچک و مقدار  zمحاسبه شده (قدر مطلق آن) بسیار

مالحظه همزمان موقعیت مکانی و خصیصه ،مورد ارزیابی

بزرگ باشد (خارج از محدوده اطمینان قرار گیرد) ،آنگاه

قرار میدهد.اگر مقدار شاخص پیوند فضاییموضعی ()I

میتوان فرضیه صفر را تأیید نکرد .اگرمقدار شاخص موران

مثبت باشد به معناي آن است که عارضه مورد نظر با

بزرگتر از صفر باشد ،دادهها نوعی خوشهبندي فضایی را

عوارض مشابه خود محاصره شده است .بنابراین ،عارضه

نشان میدهند .اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد

موردنظر بخشی از آن خوشه است.اگر مقدارشاخص پیوند
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فضاییموضعی ( )Iمنفی باشد به معناي آن است که عارضه

بارش نسبت به دما اندکی متفاوتتر است؛ بهطوريکه

موردنظربا عوارضی که اصالً تشابهی با آن ندارند محاصره

تمرکز الگوها برخالف دما پراکنده نیست .مقادیر با ارزش

شده است .این نوع عارضه در حقیقت ناخوشه نامیده

زیاد براي الگوي بارش که 13/7درصد از مساحت را به

میشود .شاخص موران موضعی فقط در چارچوب امتیاز

خود اختصاص داده است (جدول  )4بیشتر مربوط به

استاندارد محاسبه شده و  P-Valueقابل تفسیر و تحلیل

بخشهاي از ارتفاعات استان کرمان ،بخشهاي از زاگرس

است .الیه خروجی ایجاد شده با این ابزار داراي خوشههاي

و همچنین نواحی شمالی استان سمنان است .مقادیر با ارزش

مقادیر زیاد ( ،)HHخوشههاي مقادیر کم ( ،)LLناخوشه

کم که شامل ثقل نواحی مرکزي ایران است فقط 2/5

که در آن یک مقدار زیاد با مقادیر کم محاصره شدهاند

درصد را به خود اختصاص داده است (شکل .)9

( )HLو تکدانههایی که در آن عارضه داراي مقدار کم با

ارزش شاخص موران سراسري براي توزیع فضایی

عوارض داراي مقادیر زیاد ( )LHمحاصره شدهاند و از نظر

رطوبت در شکل  10آورده شده است .ارزش شاخص

آماري معنادار (سطح  5درصد) هستند را از یکدیگر

مزبور 0/98و آماره  zموران سراسري  83/30و آماره

متمایزمیسازند .نتایج شاخص موضعی پیوند فضایی براي

 valueنیز صفر است .بنابراین ،الگوي توزیع فضایی بارش

دما در شکل  7آورده شده است .همانطور که

در ایران مرکزي الگوي خوشه باال (سطح اطمینان  99و 95

مشخصاست مناطق با ارزش زیاد ( )HHبهصورت پراکنده

درصد) است .از طرف دیگر ،با توجه به بزرگ بودن مقدار

در سراسر نواحی مرکزي ایران به چشم میخورد که تمرکز

 zو کوچک بودن مقدار ارزشی  p-valueمیتوان فرضیه

پراکندگی این خوشهها به نیمه باالیی نواحی مرکزي یعنی

نبود خودهمبستگی فضایی بین توزیع بارش را تأیید نکرد.

استانهاي اصفهان ،سمنان ،اراک و بخشهایی از استان قم

الگوي حاکم بر توزیع رطوبت نسبت به دما و بارش از

محدود شده است .با وجود این مقادیر با ارزش زیاد 9/88

الگوي منظمتري پیروي میکند .با وجود اینکه بیشتر

درصد از کل مساحت را به خود اختصاص داده است.

یاختههاي نواحی مرکزي ( 69/8درصد) از هیچ الگوي

مقادیر با ارزش زیاد در اکثر نواحی مرکزي با مقادیر با

پیروي نمیکند اما  17/4درصد از مساحت ایران مرکزي

ارزش کم احاطه شده است؛ که این بیانگر ناهمسانی توزیع

داراي الگوي ( )LLحاکم بوده است.

فضایی دما در این نواحی است .در مجموع میتوان گفت
که  84/37درصد از مساحت نواحی مرکزي (جدول )5
هیچگونه الگویی حاکم نبوده است.
ارزش شاخص موران سراسري براي توزیع فضایی
بارش در شکل 8آورده شده است .ارزش شاخص
مزبور 0/54و آماره  zموران سراسري نیز  45/60و آماره
 valuepنیز صفر است .بنابراین ،الگوي توزیع فضاییبارش در ایران مرکزي الگوي خوشه باال (سطح اطمینان 99
و  95درصد) است .از طرف دیگر ،با توجه به بزرگ بودن
مقدار  zو کوچک بودن مقدار ارزشی  p-valueمیتوان
فرضیه نبود خودهمبستگی فضایی بین توزیع بارش را تأیید
نکرد .از منظر شاخص موضعی الگوي حاکم بر توزیع

شكل  .6خروجي شاخصموران در مورد توزيع فضايي دما.

p-
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شكل  .7خروجي شاخصموضعي موران در مورد توزيع فضايي دما.
جدول .5گسترههای الگوهای حاصل از شاخص موضعي پیوند فضايي برای عنصرهای دما ،بارش و رطوبت در ايران مرکزی.
نوع الگو

درصد
دما

بارش

رطوبت

خوشههاي مقادير زياد يا خودهمبستگي فضايي مثبت يا الگوي خوشهاي)(HH

9/88

13/7

12/6

خوشههاي مقادير كم يا خودهمبستگي فضايي منفي يا الگوي خوشهاي ()LL

-

2/5

17/4

ناخوشهاي كه در آن مقدار زياد توسط مقادير كم محاصره شدهاند ()HL

5/064

0/27

-

عارضه داراي مقدار كم با عوارض داراي مقادير زياد محاصره شدهاند()LH

0/68

0/38

-

معنيدار نبودن بهلحاظ آماري (الگوي تصادفي)

84/37

83/63

69/8

شكل  .8خروجي شاخصموران در مورد توزيع فضايي بارش.
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شكل  .9خروجي شاخصموضعي موران در مورد توزيع فضايي بارش.

شكل  .10خروجي شاخصموران در مورد توزيع فضايي بارش.

شكل  .11خروجي شاخصموضعي موران در مورد توزيع فضايي بارش.

 4نتيجهگيري

استفاده از تحلیل اکتشافی دادههاي فضایی براي تبیین

مجموعه روشهایی که براي پیریزي کردن نمایش

الگويهاي توزیع فضایی عنصرهاي دما ،بارش و رطوبت

تصویري دادههاي فضایی ،مشاهده اندازه ،وابستگی فضایی

در ایران مرکزي است .بنابراین با استفاده از آمارههاي کلی

یا ناهمگونی فضایی به کار میرود ،با عنوان تحلیل اکتشافی

(سراسري) و موضعی موران به منزلة رویکردهاي تحلیل

دادههاي فضایی شناخته میشود .این تحلیل مجموعهاي از

اکتشافی دادههاي فضایی ،تحلیل خودهمبستگی فضایی

روشهایی است که توزیعهاي فضایی را توصیف میکند

الگوهاي دما ،بارش و رطوبت در ایران مرکزي صورت

و نمایش میدهد و همچنین مکانها ،الگوهاي فضایی پیوند

گرفته است.در واقع این روشها نشان میدهند که آیا

فضایی و تجمع را که داراي صورتهاي متفاوت ناهمگونی

دادهها بهصورت پراکنده ،خوشهبندي شدهاند و یا بهطور

فضایی هستند ،بررسی میکند .هدف از این بررسی نیز

تصادفی در فضا پخش شدهاند .نتایج حاصل از تحلیل
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سراسري بیانگر وجود الگوي خوشهاي بر روند دما ،بارش

حجام ،س ،.خوشخو ،ي .و شمسالدینوندي ،ر،1387 ،.

و رطوبت نواحی مرکزي است .در بین سه عنصر ،الگوي

تحلیل روند تغییرات بارندگیهاي فصلی و ساالنه چند

رطوبت از نظم بهتري پیروي میکند .به علت شرایط

ایستگاه منتخب در حوزه مرکزي ایران با استفاده از

توپوگرافی ،الگوي حاکم بر روند دما و بارش کمی

روشهاي ناپارامتري ،پژوهشهاي جغرافیایی،64 ،

پیچیدهتر است .نتایج حاصل از موران موضعی بیانگر این

.168-157

است که در روند دما مقادیر با ارزش زیاد بهصورت

حمیدیانپور ،م ،.سلیقه ،م .و فالحقالهري ،غ .ع،1392 ،.

پراکنده در سراسر نواحی مرکزي پراکنده شده است .این

کاربرد انواع روشهاي درونیابی بهمنظور پایش و

درحالی است که مقادیر با ارزش زیاد براي الگوي بارش و

تحلیل فضایی خشکسالی مورد :استان خراسان رضوي،
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 ،1390بررسی توزیع مکانی بارش ساالنه با استفاده از
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آذرکلک.
برتاو ،ع ،.حاجینژاد ،ع ،.عسگري ،ع .و گلی ،ع،1392 ،.
بررسی الگوهاي سرقت مسکونی با به کارگیري

استان لرستان طی دهههاي

آتی براساس مدل LARS-
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