Archive of SID

مغبلعٍ يضعيت خطكسبلي استبن يشد بب استفبدٌ اس ضبخص ببرش استبوذارد
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چكيذٌ
خـىؼبلي اص جولِ ثاليبي طجيؼي اػت وِ ثِ كَست هتٌبٍة جَاهغ ثـشي سا اص طشيك اثشات هٌفي ثش سٍي هٌبثغ آة ٍ
وـبٍسصي ٍ ثِ تجغ آى التلبد دچبس هـىل هي ػبصدّ .ذف اص ايي تحميك پٌِْ ثٌذي ؿذت خـىؼبلي دس اػتبى يضد دس ػبل
آثي 9911-19هي ثبؿذ.ثذيي هٌظَس اص ؿبخق ثبسؽ اػتبًذاسد( )SPIثِ ػٌَاى ؿبخق هٌتخت جْت پبيؾ خـىؼبلي دس
ايؼتگبُ ّبي ٍالغ دس داخل اػتبى ثب طَل دٍسُ آهبسي هـتشن  01ػبلِ()9931-9911دس هميبع صهبًي  90 ٍ 6هبِّ اػتفبدُ
گشديذ ٍ همبديش 39 SPIايؼتگبُ دس ايي دٍ گبم صهبًي ثب ووه سٍؽ  IDWپٌِْ ثٌذي ؿذً.تبيج حبكل ًـبى داد وِ ثب افضايؾ
هميبع صهبًي  ،دس ثخؾ ؿوبلي اػتبى اص ٍػؼت تشػبلي وبػتِ ؿذُ ٍ ثِ خـىؼبلي خفيف گشاييذُ اػت ثذيي گًَِ وِ
ثيـتشيي ٍػؼت هٌطمِ دس دٍ هميبع  90 ٍ 6هبِّ اص ًظش خـىؼبلي دس ؿشايط خـىؼبلي خفيف ثِ ػش هي ثشد .
کلمبت کليذی :اػتبى يضد ،خـىؼبلي ،ؿبخق ثبسؽ اػتبًذاسد ،هٌبثغ آة ، GIS،
الف -ممذمٍ
خـىؼبلي حبدثِ اي طجيؼي ٍ پذيذُ اي آسام ٍ هشهَص اػت وِ ثِ اػتمبد ثؼيبسي داساي هىبًيؼوي پيچيذُ ثَدُ ٍ هبّيت آى
ًؼجت ثِ توبهي حَادث طجيؼي ووتش ؿٌبختِ ؿذُ اػت(جَاًوشد ٍ ّوىبساى.)9931 ،
ّوِ هٌبطك دًيب ثِ طَس هَلت اهب ًبهٌظن اص تىشاس ؿشايط خـىؼبلي سًج هي ثشًذ  ،اهب ايي ٍضؼيت دس هٌبطمي وِ اص ًظش الليوي
ثِ طَس ًبهٌظن تَػط ػبهبًِّبي هختلف آة ٍ َّايي تحت تبثيش لشاس هيگيشًذ ثيـتش هـبّذُ هيؿَد(سضيئي ٍ
ّوىبساى.)9930،
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ثشاي تؼييي ٍيظگي ّبي خـىؼبلي تبوٌَى ًوبيِ ّبي ثؼيبسي اسائِ ؿذُ اػت وِ دس ًمبط هختلف جْبى اص آًْب اػتفبدُ ؿذُ
اػت .تَولي ٍ ّوىبساى ( ) 9931ؿبخق پبيِ خـىؼبلي  ،ؿبخق ؿذت خـىؼبلي ػبل صساػي لجل ٍ ؿبخق دسكذ ثبسؽ
فلل سٍيؾ سا ثب اػتفبدُ اص هيبًگيي ثبسًذگي يىؼبل صساػي هشاوض اػتبى ّب هَسد ثشسػي لشاس دادُ ٍ ًتيجِگيشي ًوَدًذ وِ ايي
ػِ ؿبخق  % 91،ؿبخق ول خ ـىؼبلي ّش اػتبى سا تـىيل هي دّذ ٍ ثشاي اسصيبثي خـىؼبلي ّش اػتبى هيتَاى اهتيبص
خبف ّش ػِ ؿبخق سا دس ًظش گشفت.
ّ ٍ Hongوىبساى ( )0119ؿبخقّبي  SPI, CZI, Z-Scoreسا دس هميبع ّبي صهبًي  90 ٍ9،9،6،1هبِّ ثشاي چْبس ايبلت
دس وـَس چيي اص طاًَيِ  9199الي دػبهجش  9113ثشاي ًـبى دادى البلين خـه ،هشطَة ٍ ٍلبيغ ػيل ٍ صلضلِ ثشسػي وشدًذ.
ًتبيج حبكل ًـبى داد وِ ؿبخق ّبي  ،, CZI, Z-Scoreهيتَاًٌذ ًتبيج هـبثِ ثب SPIسا ثشاي ّوِ هميبعّبي صهبًي داؿتِ
ثبؿٌذٍ دس ول جْت پبيؾ البلين هشطَة وبسثشديتش هيثبؿٌذ.
ّ ٍ Aaronوىبساى( )0110ثب هطبلؼِ خَد دس وبسٍليٌبي آهشيىب چٌيي ثيبى ًوَدًذ وِ ؿبخق ثبسؽ اػتبًذاسد(ً )SPIوبيؾ
ثْتشي اص تغييشات وَتبُ هذت سطَثت خبن اسائِ هي دّذ .
ؿبيكٍػلطبًي()9911اًَاع ؿبخق خـىؼبلي ؿبهل( )DPI,RAI,BMDI,SPIٍPNPIسا هَسد هطبلؼِ لشاس دادًذ ٍ چٌيي ثيبى
ًوَدًذ وِ دس هميبع هبّبًِ ً BMDI,SPIتبيج ثْتشي اسائِ هي دٌّذ.
ثب تَجِ ثِ ؿشايط ٍيظُ اػتبى يضد ٍ ًمؾ حيبتي آة ثِ ػٌَاى هْوتشيي صيشػبخت تَػؼِ ٍ فؼبليت ّبي ػوشاًي ٍآثبداًي ٍ
ّوچٌيي خؼبست ّبي صيبدي وِ دس اثش خـىؼبليّبي اخيش دس ثخؾّبي وـبٍسصي ،هٌبثغ آة ٍ التلبدي -اجتوبػي  ،ضشٍست
پبيؾ خـىؼبلي سا دس ايي تحميك لَت هي ثخـذ .ثٌبثشايي تحميك حبضش ثب ّذف ثشسػي ٍضؼيت خـىؼبلي ثب ووه ؿبخق
ثبسؽ اػتبًذاسد) ٍ(SPIسٍؽ صهيي آهبس ػىغ فبكلِ دس اػتبى يضد اًجبم گشفت.
ة -مًاد ي ريضُب
 -1مًلعيت مىغمٍ
اػتبى يضد ثب هؼبحت  39031ويلَهتش هشثغ ثيي  90دسجِ ٍ  91دليمِ تب  93دسجِ ٍ  96دليمِ طَل ؿشلي ٍ  01دسجهِ ٍ 99
دليمِ تب  99دسجِ ٍ 3دليمِ ػشم ؿوبلي دس هشوض ايشاى لشاس داسد .هيضاى ًضٍالت جَي دس ػطح اػتبى ثِ طَس هتَػهط 61-31
هيلي هتش اػت .سطَثت ًؼجي ػبالًِ ثِ طَس هتَػط حذٍد  09تب  1دسكذ هيثبؿذ وِ
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حذاو ثش آى دس ديوبُ ٍحذالل دس تيشهبُ هي ثبؿذ.هيضاى تجخيش ػبالًِ دس اػتبى يضد ثؼيبس ثبال ثَدُ چٌبى وِ ثِ طَس هتَػهط ثهِ
 0911تب  9911هيلي هتش هي سػذ وِ ايي سلن ثؼيبس ثبالتش اص هيضاى ًضٍالت جَي اػت.
دس ايي پظٍّؾ ثِ هٌظَس ثشسػي ٍضؼيت خـىؼبلي اص آهبس ثبسًذگي  91ايؼتگبُ َّاؿٌبػي دس ول اػهتبى ثهب پهشاوٌؾ ًؼهجتب
هٌبػت اػتفبدُ ؿذ ٍ پغ اص ثبصػبصي دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افهضاس  ،SPSSيه دٍسُ آهبسي  01ػبلِ( )9931-9911ثِ ػٌهَاى
دٍسُ آهبسي هـتشن ثشاي توبهي ايؼتگبُ ّب دس ًظش گشفتِ ؿذ .ؿىل 9پشاوٌؾ ايؼتگبُ ّبي ههَسد هطبلؼهِ دس ػهطح اػهتبى سا
ًـبى هي دّذ.

ؿىلً-9مـِ هَلؼيت ايؼتگبُ ّبي هَسد هطبلؼِ دس اػتبى يضد
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اص آًجب وِ ؿبخق  SPIيىي اص هؼذٍد ؿبخق ّبي پبيؾ خـىؼبلي اػت وِ دسآى هميبع صهبًي ثشاي پبيؾ پذيذُ خـىؼهبلي
هذًظش لشاس گشفتِ اػت ٍ لزا اص اًؼطبف پزيشي ثباليي دس تؼييي ٍ پبيؾ خـىؼبليّب ٍ ثشسػي اثشات ايي پذيذُ ثشاي رخبيش آثي
وَتبُ هذت(ثخؾ وـبٍسصي) ٍ رخبيش ثلٌذ هذت( هٌبثغ آة ػطحي ٍ صيشصهيٌي) ثشخَسداس اػت(تَولي.)9931،
ّوچٌيي اص آًجب وِ ايي ؿبخق دس همبيؼِ ثب ؿبخق ّبي ديگش هبًٌذ  DPIٍRAI,PNPIثب هـىل هحبػجِ هَاجِ ًجَدُ ٍ لهبدس
اػت دس هميبع ّبي  90 ٍ 6هبِّ ثْتشيي اسصيبثي ّبي هبّبًِ اص خـىؼبلي سا دس اختيبس لشاس دّذ(جَاًوشد ٍ ّوىبساى)9931،
لزا دس ايي تحميك ثب تَجِ ثِ همبديشثبسًذگي هبّبًِ ّش يه اص ايؼتگبُ ّب ٍ اػتفبدُ اص ساثطِ صيش (ساثطِ  )9همبديش SPIدس ايهي دٍ
دٍسُ هحبػجِ گشديذ .ػپغ ٍضؼيت خـىؼبلي ّش دٍسُ صهبًي ثب اػتفبدُ اص جذٍل( )9تؼييي ؿذ.
)(1
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دس ًْبيت ثِ هٌظَس ثشسػي ٍتْيِ ًمـِ ٍضؼيت خـىؼبلي دس ّش هٌطمِ اص ػطح اػهتبى اص سٍؽ ػىهغ فبكهلِ)(IDWدس ًهشم
افضاس Arc GISاػتفبدُ ؿذ.
 -2ريش عكس فبصلٍ()IDW
ايي سٍؽ ثب ٍصى دّي ثِ دادُ ّبي اطشاف ًمطِ هَسد ثشآٍسد ،وويت هجَْل سا ثشآٍسد ٍ دسٍى يهبثي سا اًجهبم ههي دّهذ.دس ايهي
سٍؽ فشم ثش ايي اػت وِ ًمبط ًضديه ثِ يىذيگش ؿجبّت ثيـتشي ًؼجت ثِ ًمبط دٍستش داسًذ .ثٌبثشايي ًمبط ًضديهه تهش داساي
ٍصى ثيـتشي ّؼتٌذ(ّ ٍ Johnstonوىبساى.)0119،
 -3وتبيج
ؿىل  ٍ9ٍ0جذٍلً 0ـبى هي دٌّذ .ثش ايي اػبع ًتبيج ًَػبًبت خـىؼبلي دس دٍسُ ّبي  90ٍ6هبِّ ثيهبًگش ايهي اػهت وهِ ثهب
افضايؾ گبم صهبًي دٍسُ ّبي ثب همبديش هثجت ٍ هٌفي اص ًظش تهذاٍم يهب طهَل ههذت خـىؼهبلي افهضايؾ ههي يبثذ(ؿهىلٍ)9 ٍ0
(جذٍل.)0

ؿىل ً 0وَداس خـىؼبلي ّب ٍ تشػبلي ّبي ايؼتگبُ ػمذا(ًوًَِ)دس هميبع صهبًي  6هبِّ
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ؿىلً -9وَداس خـىؼبلي ّب ٍ تشػبلي ّبي ايؼتگبُ ػمذا(ًوًَِ)د هميبع ّبي صهبًي90هبِّ

جذٍل-0همبديشSPIدسهميبع صهبًي  90 ٍ 6هبِّ دس اػتبى يضد
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-0.96

-0.4
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0.19
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ؿىلً-3مـِ ٍضؼيت خـىؼبلي دس هميبع صهبًي  6هبِّ دس اػتبى يضد
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ؿىلً -9مـِ ٍضؼيت خـىؼبلي دس هميبع صهبًي  90هبِّ دس اػتبى يضد

ثب طجمِ ثٌذي والع ّبي هختلف ؿذت خـىؼبلي دس ػطح اػتبى يضد هـهخق گشديهذ وهِ ثيـهتشيي ٍػهؼت هٌطمهِ دس دٍ
هميبع  90 ٍ 6هبِّ اص ًظش خـىؼبلي دس ؿشايط خـىؼبلي خفيف ثِ ػش هي ثشد(جذٍل) .
جذٍل -9هتَػط دسكذ گؼتشؽ ٍضؼيت خـىؼبلي دس دٍسُّبي صهبًي  90 ٍ 6هبِّ ثش اػبع ؿبخق ثبسؽ اػتبًذاسد
SPIضص مبٍَ

ضذت خطكسبلي
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ج -بحث ي وتيجٍ گيزی
ثب ثشسػي ًمـِ ّب ٍ ثشسػي ؿبخق ثبسؽ اػتبًذاسد ؿذُ ) (SPIهـبّذُ هي گشدد وِ هحَسجٌَة –جٌَة ؿشق دس ٍضؼيت ثهب
خـىؼبلي ؿذيذتشي هَاجِ اػت وِ ّشچٌذ هجوَع ثبسؽ اػتبى دس ػبل صساػي جبسي هٌبػت ثهَدُ ٍ ثهِ خـىؼهبلي خفيهف
ًضديه ؿذُ اػت اهب ٍالؼيت ايي اػت وِ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ دس  96ػبل اخيش تٌْب  0ػبل تشػبلي ثِ هؼٌهبي ٍالؼهي سد دادُ لهزا
ثبسًذگي ّبي ايي ػبل ًتَاًؼتِ خـىؼبلي ػبل ّبي لجل سا ججشاى ًوبيذ ٍ اػتبى يضد ّوچٌبى ثب هـىل خـىؼبلي سٍثشٍػت.
لزا اص آًجب وِ دس اػتبى يضد پذيذُ خـىؼبلي ثب ؿذت هتفبٍت ثِ كَست دٍسُ اي ثشٍص هيىٌذ ٍ اوثش هٌبطك اػتبى ّوهِ ػهبلِ
تحت تٌؾ ٍ اػتشع خـىي ،ؿَسي ٍ گشهب هيجبؿذ ٍ اهىبى همبثلِ ثب ايي هَضَع ٍجَد ًذاسد ثبيذ طَسي ثشًبهِ سيضي گشدد تب ثب
ػٌبيت ثِ تجشثِ ثَهي وـبٍسصاى ٍ تلفيك آى ثب ساّىبسّبي ػلوي هَجَد ٍ آهَصؽ ٍ اطالع سػهبًي فشاگيهش دس جْهت تؼهذيل ٍ
وٌتشل خؼبستْبي ًبؿي اص خـىي ٍ خـىؼبلي ثشآيين.
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