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تحلیل فضایي بارش ماَاوٍ غرب ي ضمال غرب ایران با استفادٌ از مدل 

 GISدر محیط  َای آمار فضایي

 مىصًرحلیمي

  زاًكگاُ تطتیت هسضؼ، تْطاى ، زاًكدَی زوتطی آّب ٍ َّاقٌاؾی .1
Email:Geoscience.tmu@gmail.com 

 چکیدٌ 

ًی ٍ ظهاًی آى هیتَاًس ًمف هْویی زض تطًاهیِ   تاضـ یىی اظ هْوتطیي عٌانط اللیوی اؾت وِ آگاّی اظ ضفتاض هىا
ضیعی ّای هحیطی ٍ ططح ّای آهایف ؾطظهیي زاقتِ تاقس. تىٌیه ّای آهیاض فایایی اهىاًیاتی ضا فیطاّن هیی      
ؾاظًس تا اظ ططیك آى ّا تتَاى الگَّای فاایی یه هتغییط تهازفی هاًٌس تاضـ ضا هَضز تحلیل ٍ هسل ؾاظی لیطاض  

ایؿتگاُ ؾیٌَپتیه غطب ٍ قوال غطب اییطاى تیا    42قس تا اؾتفازُ اظ زازُ تاضـ هاّاًِ زاز. زض ایي تحمیك ؾعی 
تِ عٌیَاى ییه قیاذم تحلییل ٍ آقىاضؾیاظی الگَّیای        Moranتِ واضگیطی قاذم ذَز ّوثؿتگی فاایی 

ًگیي زض ایي ضاؾتا زازُ ّیای هییا   هىاًی، تِ تحلیل ضًٍسّای فاایی تاضـ هاّاًِ ایي ترف اظ وكَض السام گطزز.

هیَضز   GISؾالِ تاضـ هاّاًِ ایؿتگاّا تِ نَضت یه الیِ اطالعاتی هىاًوٌس تا هرتهات هتطییه زض هحیی     20
تطضؾی لطاض گطفت. ًتایح حانل اظ قاذم ذَزّوثؿتگی هىاًی تیاًگط آى تَز ویِ تیاضـ هٌطمیِ زض هیاُ ّیای      

 هعٌی زاض اؾت ٍ 01/0ىاًی تَزُ وِ زض ؾطح زؾاهثط، غاًَیِ ٍ فَضیِ ٍ ًَاهثط، تِ تطتیة، زاضای تیكتطیي الگَی ه

ووتطیي تغییط پصیطی هىاًی ضا زاقتِ اًس ٍ هیتَاى گفت زض تاضـ ایي هاُ ّا عَاهل هحلی هتفیاٍت   تِ زًثال آى 
ووتطیي زذالت ضا زاقتِ اؾت ٍ تاضـ آى ّا غالثا تحت تاثیط ؾیؿتن ّای ؾیٌَپتیه خیَی تیَزُ ویِ تیا حیس      

حلی ضا تحت قعاع لطاض زازُ ٍ ّوگًَی ّای فاایی هعٌیی زاضی ضا زض ؾطتاؾیط هٌطمیِ    ظیازی تاثیط فطایٌسّای ه
ایداز وطزُ اًس.  زض وٌاض آى ّا، هاُ ّای غٍئیِ، ؾپتاهثط ٍ اٍت تِ تطتیة زاضای ووتطیي الگَی فاایی تَزُ وِ زض 

اًی تَزُ اًسویِ گَییای آى   ًیع هعٌی زاض ًیؿتٌس ٍ زاضای تاالتطیي همازیط تغییطپصیطی هى 05/0ؾطح هعٌی زاضی 
 زض تاضـ هٌطمِ ایفا هیىٌٌس.  اؾت زض ایي هاُ ّا عَاهل هحلی گًَاگَى تیكتطیي ًمف ضا

 الگَی فاایی، ذَزّوثؿتگی فاایی،  تاضـ غطب ٍ قوال غطب ایطاى، آهاض فاایی :َای كلیدی ياژٌ

 مقدمٍ -3
اظ ضفتاض هىیاًی، ظهیاًی آى هیی تَاًیس     تاضـ یىی اظ هْوتطیي ؾٌدِ ّای اللین قٌاذتی اؾت وِ آگاّی 

ظهیاًی تیاضـ اظ    -ًمف هْوی زض تطًاهِ ضیعی ّای هحیطی ٍ ططح ّای زضگیط تا آى زاقتِ تاقس. ضفتاض هىیاًی 

یه ططف  هتاثط اظ ؾاهاًِ ّای ؾیٌَپیه خَی ٍ گطزـ عوَهی خَ تَزُ ویِ زض اییي نیَضت اًت یاض هییطٍز      

تگاُ ّای ؾیٌَپتیه ٍ تاضاى ؾٌدی( زاضای تكیاتِ هىیاًی هعٌیی    همازیط ثثت قسُ زض هَلعیت ّای فاایی)ایؿ

زاضی تاقٌس، ظیطا تاضـ ضخ زازُ تحت تاثیط یه عاهل یىؿاى تِ ٍخَز آهسُ اؾت وِ ایي عاهیل ییه ّوگیًَی    

فاایی ًؿثتا هعٌی زاضی ضا زض ول هٌ مِ هَضز تطضؾی تِ ٍخَز هی آٍضز، اظ ططف زیگط عَاهل هحلی اظ لثییل  

  تَپَگطافیه، هَلعیت هطلك ٍ ًؿثی ٍ  ٍیػگی ّای ظهیي ضیرت قٌاؾی هٌطمِ ٍ.... ، ًییع هیی   اضتفاع، قطای

ّط ایؿتگاُ تاثیط گصاض تَزُ ٍ ضفتیاض فایایی اییي ؾیٌدِ اللیین قیٌاذتی ضا         تَاًٌس زض همازیط تاضـ ثثت قسُ

حیت قیعاع لیطاض    وٌتطل وٌس، تِ گًَِ ای وِ گاّا ایي قطای  هحلی تیاثیطات ؾیؿیتن ّیای ویالى خیَی ضا ت     

زض حالت زٍم اًت اض ایي  اؾت وِ تكاتِ فاایی تاضـ زضهَلعیت ّای ثثت قسُ ووتیط اظ حالیت    .[1]هیسٌّس 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 3131اردیبُطت  -ملي ژئًماتیك  َمایصي یکمیه  بیست

اٍلی تاقس ظیطا زض ایي حالت تاضـ ّط هٌطمِ تحت تاثیط عَاهل هحلی هرتلفیی قیىل گطفتیِ ویِ اظ ّویسیگط      

عٌَاى قاذِ ای اظ آهاض وِ ووتط هَضز تَخیِ هحممییي علیَم خغطافییایی      اؾتمالل فاایی زاضًس. آهاض فاایی تِ

زضگییط اؾیت.    1وكَضهاى لطاض گطفتِ اؾت زض حمیمت تركی اظ آهاض اؾت وِ تا هتغییطّای هحیطیی هىاًوٌیس  

ّسف اؾاؾی ایي قاذِ اظ آهاض، آقىاض ؾاظی تاثیط ؾاذتاضّای فایایی هكیاّسات، تحلییل الگَّیای هىیاًی ٍ      

ؾٌدِ ّیای اللیین   . [2]ٍات  فاایی هتغییط، اظ ططیك هكاّسات ًوًَِ تطزاضی قسُ هىاًوٌس اؾتهسل ؾاظی ض

قٌاذتی اظ لثیل زها، تاضـ، فكاض ٍ .... زاضای ؾاذتاض هىاًوٌسی ّؿتٌس وِ عسم تَخِ تِ ایي ؾیاذتاض فایایی   

زلیل انلی گؿتطـ ؾطیع آهاض فاایی زض ظهیٌِ ّای هرتلی  علیَم   . هیؿاظزتحلیل ّا ضا اظ حالت اللیوی زٍض 

غی ٍ َّاقٌاؾی، علَم ذان ٍ آب ٍ َّاقٌاؾی ٍ ّوچٌییي  هحیطی اظ لثیل وكاٍضظی، ظهیي قٌاؾی، ّیسضٍلَ

اپیسهَلَغی ّای ًاقی اظ عَاهل هحیطی ضا هی تَاى زض ایي ًىتِ خؿتدَ وطز وِ ایي قاذِ اظ آهاض تیط ذیالف   

ٍ ؾاذتاض فاایی هتغییط هَضزً ط ضا ًیع زض تحلیل ّا هسً ط لطاض هیی زّیس اییي     2آهاض والؾیه، آضایف هىاًی

ا لازض هی ؾاظز تا چْطُ ٍالعی تطی اظ هتغییط هَضز تطضؾی ضٍتطٍ قَز ٍ تسیْی اؾت وِ تحلیل لاتلیت، هحمك ض

اظ واضّای اًدیام گطفتیِ  زض اییي ظهیٌیِ هیتیَاى تیِ ویاض         .[2] ٍالعی تطی تِ ذَز ذَاٌّس گطفت ّا ًیع ضًگ

آهیاضی تیؿیي ٍ   یؿِ ًتایح زٍ ضٍـ آهیاضی ٍ ظهییي  ( اقاضُ ًوَز وِ تا اؾتفازُ اظ هما2002تَتطیت ٍ ّوىاضاى)

ایؿتگاُ تاضاى ؾٌدی ضقتِ وَُ ّای غطتی وَُ ّای آًس زض اوَازض  السام وطزًیس   14وطیدیٌگ تِ تطآٍضز تاضـ 

 ٍ تیط اؾیت. تطًؿیسٍى    ٍ زض ًْایت واض آى ّا ًكاى زاز وِ ًتایح ضٍـ وطیدیٌگ تِ زازُ ّای ٍالعیی ًعزییه  

، تِ تطضؾی اضتثاط تیي تاضـ ؾاالًِ ٍ پاضاهتط اضتفاع، 3ٍظى زاض خغطافیایی ضگطؾیَى زُ( تا اؾتفا2001ّوىاضاى)

ِ  تاضـ افعایف هیعاى وِ زاز ًكاى السام ًوَزًس ًتایح واض ایكاى اًگلیؽ زض  )ضیطایة  افیعایف اضتفیاع   اظای تی

 اییي  قسیس اؾت تغییطات وطزُ هی تغییط هتط زض هیلیوتط نفط حسٍز هیلی هتط زض هتط تا 5/4حسٍز  اظ اضتفاع(

. ّواًطَضوِ زیسُ هیكَز واضّیای اًدیام   اؾت تط ًوایاى ؾطظهیي اًگلیؽ زضترف ّای هطوعی ٍیػُ تِ ضطیة

آهاض فاایی تطای هطالعات اللین قٌاذتی ٍ تِ ٍیػُ تاضـ ویِ تیِ قیست هتیاثط اظ      گطفتِ زض ظهیٌِ تِ واضگیطی

ؾاذتاضّای هىاًی ٍ هَلعیتی هكاّسات اؾت ضوي ایٌىِ تؿیاض هحسٍز تیَزُ، تیكیتط زض ظهیٌیِ هیسل ؾیاظی      

ضٍات  هىاًی ّؿتٌس. ّسف اؾاؾی ایي تحمیك قٌاؾایی الگَی فاایی تاضـ هاّاًِ غطب ٍ قوال غیطب اییطاى   

 ت  تِ عثاضت زیگط ّسف ایي تحمیك پاؾد گَیی تِ ایي ؾَاالت اؾت:اؾ

آیا هدوَع تاضـ هاّاًِ ای وِ زض ّط وسام اظ ایؿتگاُ ّای هٌطمِ هَضز هطالعیِ ثثیت قیسُ اؾیت زاضای     

تكاتِ فاایی هعٌی زاضی ّؿتٌس تِ گًَِ ای وِ تتَاى گفت تط اثط یه عاهل ؾیٌَپتیه خیَی زض ویل هٌطمیِ    

اقٌس یا ایٌىِ تكاتِ هىاًی هعٌی زاض ًثَزُ ٍ تاضـ ّایی وِ زض ّط ایؿیتگاُ ثثیت قیسُ تحیت     تِ ٍخَز آهسُ ت

 تاثیط عَاهل هحلی ذال آى هٌطمِ ضٍی زازُ اؾت؟

 مًاد ي ريش َا -2
ایؿتگاُ ؾییٌَپتیه تیطای هحیسٍزُ ای تیِ      42ؾالِ تاضـ هاّاًِ 20زض ایي تحمیك اظ زازُ ّای هیاًگیي 

ط هطتع وِ قاهل  اؾتاى ّای آشضتایداى غطتی ٍ قطلی، وطزؾتاى، وطهاًكاُ ٍ ایالم ٍ ویلَهت 198475هؿاحت 

اضائیِ قیسُ اؾیت. هٌطمیِ هیَضز       1ّوساى ٍ ظًداى تَز اؾتفازُ گطزیس ایؿتىاُ ّای هَضز اؾتفازُ زض خیسٍل  

َ   1هطالعِ ًیع زض قىل  ال اؾیت  اضائِ قسُ اؾت، ّواًطَض وِ اقاضُ گطزیس ّسف تحمیك پاؾرگَیی تِ اییي ؾی

وِ آیا ایؿتگاُ ّای هَضز اؾتفازُ تِ عٌَاى هَلعیت ّای هكاّساتی فاایی، زاضای ٍاتؿتگی فاایی ّؿیتٌس ییا   

                                                 
1
 Georeferenced Variables 

2 Spatial arrangements 
3 Geographical Weighted Regression (GWR) 
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ایٌىِ اؾتمالل هىاًی زاضًس ٍ ایي ضٍات  زض هاُ ّای هرتل  ؾال چىًَیِ اؾیت؟ تیطای ًییل تیِ اییي ّیسف اظ         

گیطز اؾیتفازُ قیس ویِ تیِ      فازُ لطاض هیوِ تطای تحلیل الگَّای هىاًی هَضز اؾت Moranقاذم آهاض فاایی 

 هعطفی هرتهط آى پطزاذتِ هیكَز:

 . ایؿتگاُ ّای هَضز اؾتفاز1ُخسٍل 

 تاضـ ؾاالًِ ایؿتگاُ تاضـ ؾاالًِ ایؿتگاُ

1/313 ظًداى 341 اضٍهیِ  

3/348 تىاب 7/275 هاُ ًكاى   

 398 ذساتٌسُ 866 ؾطزقت

7/228 ؾلواؼ  301 ذطهسضُ 

7/672 پیطاًكْط ىّوسا   7/317  

5/249 هاوَ غًَُ   7/332  

1/413 هْاتاز  317 هالیط 

6/292 ذَی 2/376 ًْاًٍس   

4/458 ؾٌٌسج  616 ایالم 

3/689 تاًِ 8/290 زّلطاى   

8/691 ایَاى 344 تیداض  

9/338 لطٍُ 1/228 هیاًِ   

2/991 هطیَاى 3/378 هطًس   

4/499 ؾمع 4/322 هطاغِ   

8/394 ظضیٌِ 5/383 ولیثط   

3/455 وطهاًكاُ 7/202 ؾٌْس   

6/483 تازآ ماؾال 6/243 ؾطاب   

 199 خلفا 400 وٌگاٍض

2/542 ضٍاًؿط 9/250 تٌاب   

3/422 ؾطاتطٍز 2/292 اّط   

1/454 ؾطپل ظّاب  289 تثطیع 

 

 

 . هٌطمِ هَضز هطالعِ 1قىل
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ٍ تَؾی  ٍالیس   1970قاذم ذَزّوثؿتگی فاایی زض ضاؾتای ایي انل خغطافیایی اؾیت  ویِ زض ؾیال    

خغطافیساى آهطیىایی تِ ایي نَضت هططح گطزیس: زض خغطافیا ّوِ پسیسُ ّا تِ ّویسیگط هیطتث  ّؿیتٌس     1تاتلط

ایي اضتثاط تیي پسیسُ ّایی وِ تِ ّن ًعزیىتطًس تیكتط ٍ تیي پسیسُ ّایی وِ اظ ّن زٍضتطًس ون ضًگ تط اؾیت.  

ذَزّوثؿیتگی فایایی ییِ عٌیَاى ییه ضٍـ تطضؾیی ٍ        قاذم .[3]ٍی ایي انل ضا لاًَى اٍل خغطافیا ًاهیس

آقىاضؾاظی الگَّا ٍ ضًٍسّای فاایی هتغییط هَضز تطضؾی زض ؾطح هٌطمیِ هیَضز هطالعیِ تیِ ویاض هییطٍز. زض       

حمیمت اگط زض نسز آى تاقین وِ تساًین، آیا هكاّسات ًوًَِ تطزاضی قسُ زض ؾطح هٌطمِ هَضز هطالعیِ زاضای  

زاضای اؾتمالل فاایی هی تاقٌس،  ایي قاذم تِ عٌیَاى ییه اتیعاض آهیاض فایایی       تكاتِ هعٌی زاضی ّؿتٌس یا

 .[4]لاتلیت پاؾد گَیی تِ ایي ؾَال ٍ ؾَاالت هكاتِ ضا زاضز

تِ واضگیطی قاذم ذَز ّوثؿتگی فاایی تطای تكریم الگَّای هىاًی هتغییط هیَضز تطضؾیی هثتٌیی    

. تِ عثیاضت زیگیط عیالٍُ تطتَظییع     [5]عیت همازیط هكاّساتی هیثاقستطزضً طگیطی ّوعهاى همساضهتغییط ٍ هَل

فاایی هتغییط هَضز تطضؾی زض تیي هَلعیت ّای هكاّساتی، هَلعییت ٍ آضاییف فایایی ذیَز هَلعییت ّیای       

همییساض عییسزی قییاذم  .هكییاّساتی ضا ًیییع اظ ططیییك ؾییاذتاض هییاتطیؽ وَاضیییاًؽ هییَضز ً ییط لییطاض هیسّییس

تیِ هعٌیی تَظییع     1ًیع ًكاى زازُ قسُ اؾت  2هیثاقس ّواًطَض وِ زض قىل  ±1تیي  Moran ذَزّوثؿتگی

تِ هعٌی تَظیع پطاوٌسُ هكاّسات زض ؾطح هَضز تطضؾی اؾت ٍ همیساض نیفط تیِ     -1ذَقِ ای هكاّسات تَز ٍ 

 [6]هعٌی تَظیع تهازفی هكاّسات زض فاای هَضز تطضؾی هیثاقس

 

 [11]. الگَّای پطاوٌف هكاّسات هىاًی 2قىل

 :[10]هعطٍف اؾت اظ ضاتطِ ظیط هحاؾثِ هیگطزز  Moranقاذم ذَز ّوثؿتگی فاایی وِ تِ آهاضُ
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ًیع هیاًگیي هتغییط هَضز تطؾی هیثاقیس.   ̅ اؾت،  iٍjهمساضهتغییط زض هَلعیت فاایی  xوِ زض ضاتطِ فَق

ّواًطَض وِ اظ ضاتطِ فَق هكاّسُ هیگطزز ایي قاذم هثتٌی تط وَاضیاًؽ هَلعیت ّای هكیاّساتی هیثاقیس.   

Wi,j ِیاتیس. ٍظى ّیای هیصوَض     ّط وسام اظ هَلعیت ّای هكاّساتی اذتهال هیی  ٍظى ّای فاایی اؾت وِ ت

تطاؾاؼ هسلی وِ تیطای تطضؾیی    2ِ زضایِ ّای ایي هاتطیؽ لططیتطاؾاؼ هاتطیؽ ٍظى زّی تِ زؾت هیایس و

هسل ّای هرتلفی تطای ووی ؾیاظی   .هكاّسات ًوًَِ تطزاضی قسُ، هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطز 3ضٍات  فاایی

الگَّای ضٍات  فاایی، تَؾعِ زازُ قسُ اًس وِ ّطوسام زاضای واضتطزّای ٍیػُ ای ّؿتٌس. عوَهی تطیي آى ّیا  

                                                 
1 Waldo Tobler  

2 Diagonal 
3 Conceptualization of spatial relationships 
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، ضٍـ هثلت تٌیسی زال  3، ًاحیِ هداٍض2، هسل هطتع هعىَؼ فانلِ، فانلِ ثاتت1اظ هسل هعىَؼ فانلِعثاضتٌس 

هعوَال اًت اض هیطٍز ضٍات  هىاًی هتغییطّایی وِ ضًٍس تیسضیدی یىؿیاًی ضا زض   . اهیي ّوؿایِ ًعزیهK، 4آًی

وٌٌسُ ذال، تا فیطو ایٌىیِ   ؾطح هٌطمِ هَضز هطالعِ زًثال هیىٌٌس، هاًٌس زها ٍ تاضـ یا گؿتطـ یه آلَزُ 

هتغییطّای غیطلاتل پیكثیٌی هاًٌس هساذالت اًؿاًی، زذالت ًساقتِ تاقس، تاتع هعىَؾی اظ فانلِ  اللیسٍؾیی  

. تٌاتطایي زض ایي تحمیك ًیع اظ ایي هسل تطای ووی ؾاظی الگَی وَاضیاًؽ هىاًی تاضـ [7]تیي هكاّسات تاقس

 .هٌطمِ اؾتفازُ گطزیس

ایؿتگاُ ّیای ؾییٌَپتیه هیَضز تطضؾیی( ویِ       42ًیع تعساز ول هَلعیت ّای هكاّساتی) n،  1ضاتطِ زض 

ًییط هدویَع    S0تطای تطضؾی ٍ آقىاض ؾاظی الگَّای فاایی هتغییط هَضز تطضؾی اظ آى ّا اؾتفازُ هی قَز. ٍ 

 ٍظى ّای هىاًی اذتهال زازُ قسُ تِ هَلعیت ّای هكاّساتی اؾت:

                                                                                                                             

2)   
0 ij

i j

S w
                                                                                                     

                                                                                                     

 تطای هحاؾثِ هعٌی زاضی ضًٍس فاایی ًیع اظ ضاتطِ ظیط هحاؾثِ هیكَز: Zًوطُ 

 3 )                                   

   
      

√    
 

 :[9]اظ ضٍات  ظیط هحاؾثِ قسُ      ٍ      وِ زض آى 
              
                 

وِ زض ایي تحمیك  هیگطزًسلیل ضًٍس ًیع ّواًٌس ؾایط تحلیل ّای آهاضی زٍ فطو هططح زض آظهَى ّای تح

 تِ ایي نَضت اؾت:

فطو نفط: تاضـ هٌطمِ اظ الگَی هىاًی هعٌی زاضی پیطٍی ًىطزُ ٍ ضًٍسّای آقىاض قسُ ویاهال تهیازفی   

 اؾت.

 : تاضـ هٌطمِ زاضای الگَّای هىاًی هعٌی زاضی اؾت.1فطو 

آظهیَى   Zاًحیطاف هعییاض(، ًویطُ      ±96/1)ؾطح تحطاًی 05/0ٌدا ًیع زض ؾطح هعٌی زاضی تٌاتطایي زض ای

هحاؾیثِ قیسُ، اظ ؾیطح     Zهحاؾثِ هیگطزز. زض نَضتی ویِ زض ّیط هیاُ، ًویطُ      3تطای ّط هاُ اظ ططیك ضاتطِ 

ِ الگَّیای  تائیس قسُ ٍ تسیي هعٌی اؾت و1اًحطاف هعیاض( تاالتط تاقس، فطو  96/1تحطاًی زض ً طگطفتِ قسُ )

هحاؾثِ قسُ تطای هاّی ووتط اظ ؾطح  Zهىاًی آقىاض قسُ زض آى هاُ، هعٌی زاض اؾت ٍ زض نَضتی وِ ، ًوطُ 

فطضیِ نفط تائیس قسُ ٍ الگَی هىاًی هكاّسُ قسُ تاضـ آى هیاُ هعٌیی زاض،    تحطاًی زض ً طگطفتِ قسُ تاقس،

 زض ً ط گطفتِ ًوی قَز.

ّین هحاؾیثِ هیكیَز ویِ زض      P_valueزض آظهَى هصوَض همساض احتوال تاییس یا ضز فطو نفط تِ عٌیَاى،  

ِ ( لطاض هیگیطز. زض نیَضتی  05/0همایؿِ تا ؾطح هعٌی زاضی ) هحاؾیثاتی اظ ؾیطح هعٌیی زاضی     P_value  وی

هی گییطز ٍ تٌْیا هیاُ     هَضز ً ط تعضگتط تاقس، الگَی هكاّس ُ قسُ هعٌی زاض ًثَزُ ٍ فطو نفط هَضز تایس لطاض

                                                 
1 Inverse distance(Impedance) 
2 Distance band (sphere of influence) 
3 Polygon Contiguity 

4 Delaunay Triangulation  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 3131اردیبُطت  -ملي ژئًماتیك  َمایصي یکمیه  بیست

تیطای آى ّیای ویَچىتط اظ ؾیطح       P_valueّایی زاضای الگَی هىاًی هعٌی زاض تِ حؿاب هی آیٌس وِ همیساض 

 تاقس. 05/0هعٌی زاضی آظهَى یعٌی 

 یافتٍ َا -1
ایؿیتگاُ هیَضز تطضؾیی،  اتتیسا      42ؾیالِ   20تا اخطای آظهَى ذَز ّوثؿتگی تطای هیاًگیي تاضـ ّای هاّاًِ 

زضایِ تِ اظای ّط هاُ تكىیل گطزیس وِ زضایِ ّای آى عثاضتٌس  اظ:  همساض 42زض  42وَاضیاًؿی تِ اتعاز  هاتطیؽ

وَاضیاًؽ هىاًی وِ اظ هسل هعىَؼ فانلِ تسؾت آهس. زضایِ ّای تیطٍى لطط انلی ایي هاتطیؽ ّا ّواى ٍظى 

هیسٌّس. ًتایح ًكاى زاز وِ تاضـ ّای فاایی ّؿتٌس وِ تِ هسل ذَزّوثؿتگی ٍاضز قسُ ٍ تِ آى تعس هىاًی 

هاُ ّای زؾاهثط، غاًَیِ، فَضیِ ٍ ًَاهثط تِ تطتیة زاضی تیكتطیي الگَی هىاًی تَز. تِ عثاضت زیگیط تیاضـ اییي    

هاُ ّا غالثا تحت تاثیط الگَّای ؾیٌَپتیىی تِ ٍخَز آهسُ اًس وِ زض ؾطتاؾط هٌطمِ هَضز هطالعِ ًمیف ًؿییتا   

ٍ ًَعی ّوگًَی ٍ الگَی عوَهی ضا تط فطایٌسّای هحلی تحویل ًویَزُ ٍ ًمیف آى    یىؿاًی ضا  ایفا ًوَزُ اؾت

اضائِ قسُ اؾیت،   1ّا ضا زض ایي هاُ ّا ون ضًگ وطزُ اؾت. همازیط عسزی قاذم ذَزّوثؿتگی وِ زض خسٍل 

آقىاض  هیثاقس. الگَّای 570/0ٍ  610/0، 619/0/، 640تط اؾاؼ فانلِ اللیسٍؾی، تِ تطتیة   تطای ایي هاُ ّا

هعٌی زاض اؾت. هی تَاى گفت تاضـ ایي هیاُ ّیا اغلیة تیاضـ      01/0قسُ ایي هاُ ّا زض زض ؾطح هعٌی زاضی 

ّای عوَهی اؾت تا هحلی، تِ عثاضت زیگط همازیط ثثت قسُ تاضـ ول ایؿتگاُ ّا هٌطمِ زض ایي هاُ ّیا زاضای  

كتطن تاقس تا عَاهل هحلی. ظهیاًی ًتیایح   تكاتِ هعٌی زاضی هی تاقس وِ تیكتط هیتَاًس ًاقی اظ یه ؾاهاًِ ه

آظهَى ذَزّوثؿتگی هىاًی گَیاتط ذَاّس قس وِ ایي ًتایح ضا تا تحلیل ّای آهاض والؾیه هٌطمِ تیِ نیَضت   

اضائِ قسُ اًس. زض ایي ضاؾتا هكاّسُ گطزیس: هاُ زؾیاهثط پطتیاضـ تیطیي     4تطثیمی همایؿِ ًوایین وِ زض خسٍل

زضنس تاضـ ؾاالًِ زض ایي هاُ ضخ هیسّیس ٍ زض وٌیاض   2/15ُ وِ تِ طَض هتَؾ  هاُ زض هٌطمِ هَضز تطضؾی تَز

هیلیویتیط هیثاقیس ضیطیة    14آى اًحطاف هعیاض هىاًی تیاضـ زض اییي هیاُ ًییع تؿییاض وین تیَزُ ٍ زض حیسٍز         

تِ زؾت آهس. هاُ غاًَیِ ّن اظ لحاظ همیساض تیاضـ هكیاتِ     25/0تغییطپصیطی هىاًی تاضـ زض ایي هاُ زض حسٍز 

زض نس تاضـ ؾاالًِ هٌطمِ ضا تِ ذَز اذتهال هیسّیس اهیا تغییطپیصیطی فایایی      13ؾاهثط تَزُ ٍ زض حسٍز ز

اؾت وِ  تؿیاض ووتط اظ  زؾاهثط تَزُ ٍ زض تیي هاُ ّای ؾال ًیع حسالل   032/0تاضـ هٌطمِ زض ایي هاُ تطاتط 

گًَی فاایی ووتطی ًیع ًؿیثت تیِ زٍ   زضنس تاضـ ؾاالًِ هٌطمِ زاضای ّو 11اؾت. هاُ فَضیِ تا زض تطگطفتي 

اؾیت. هیاُ    0/ 48هاُ لثلی هیثاقس تِ طَضی وِ ضطیة تغییطپصیطی هىاًی تاضـ هٌطمِ زض ایي هاُ زض حیسٍز  

 15/0زضنس تاضـ ؾیاالًِ هٌطمیِ، زاضای ضیطیة تغییطپیصیطی هىیاًی زض حیسٍز        12ًَاهثط ًیع تا زض تطگطفتي 

ا ًیع زض ایي زؾتِ لطاض زاز. ّواًطَض وِ هكاّسُ گطزیس تغییط پیصیطی  هیثاقس وِ اظ ایي خْت هیتَاى ایي هاُ ض

هىاًی تاضـ ایي هاُ ّا ًیع ًؿثت تِ ؾایط هاُ ّای ؾال ووتط تَز ٍ اظ ایي خْت ًتایح تِ زؾت آهسُ تا حیسٍز  

زضنیس  55ظیازی زض ضاؾتای آظهَى ذَزّوثؿتگی هىاًی اؾت. ّواًطَض وِ هكیاّسُ هیگیطزز طیَض هتَؾی      

 هاُ ضخ زازُ اؾت. 4هیلیوتط، زض ایي210الًِ هٌطمِ تطاتط تاضـ ؾا

تطای ایي هاُ ّا تِ تطتیة،  Moranزض زضخِ زٍم، تاضـ هاُ ّای هاضؼ، اپطیل ٍ غٍئي لطاض زاضز وِ همساض آهاضُ 

هعٌی زاض اؾت، اییي تیسیي    05/0اؾت. الگَّای هىاًی تاضـ ایي هاُ ّا زض ؾطح  485/0ٍ  510/0ٍ  545/0، 

ؾت وِ زض ایي هاُ ّا ًیع تاضـ هٌطمِ تحت تاثیط  قطای  ؾیٌَپتیه ییا عَاهیل هحلیی هكیتطن، تیِ      هعٌی ا

ٍخَز آهسُ اؾت اها زض وٌاض ایي عَاهل قطای  ٍ ٍیػگی ّای هحلی ویِ تاعیک ویاّف الگَّیای فایایی ویل       

ضا ایفیا ویطزُ اًیس.    هاُ اٍلیِ وِ اقاضُ گطزیس، تاحسٍزی ًمف تیاضظتطی   4هٌطمِ هیكًَس زض ایي هاُ ّا ًؿثت تِ

هیلیوتط(پطتاضاى تطیي هاُ هٌطمیِ تیِ حؿیاب هیاییس اهیا       62زضنس تاضـ هٌطمِ ) 16هاُ هاضؼ تا زض تطگطفتي 

هیثاقس وِ تیاًگط تَظیع فایایی ًاهتدیاًؽ    0/ 59تغییط پصیطی هىاًی تاضـ زض ایي هاُ ظیاز اؾت ٍ زض حسٍز 
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ِ ّط ایؿیتگاُ ضا ًكیاى هیسّیس. هیاُ آپطییل تیا زض تیط        تاضـ ٍ ّوچٌیي ًمف الگَّای ٍ عَاهل هحلی هطتَط ت

زضنس تاضـ ؾاالًِ هٌطمِ زٍهیي هاُ پطتاضـ هٌطمِ تِ قواض هیایس اها زض ایي هاُ ًیع تغییطپیصیطی   15گطفتي 

 هیثاقس.   50/0هىاًی تاضـ زض ایؿتگاُ ّای هَضز تطضؾی تاال تَزُ ٍ زض حسٍز 

پاییع ٍ ظهؿتاى ضا زض تط هی گیطًس وِ گَیای آى اؾیت ویِ عَاهیل    هاُ ّای هصوَض غالثا زٍضُ ؾطز ؾال یعٌی  

گطزـ عوَهی خَ ٍ الگَّای ؾییٌَپتیه هاًٌیس تیاز ّیای غطتیی، زض اییي فهیل ًمیف تیاضظتطی ًؿیثت تیِ            

اذتهانات هحلی ّط ایؿتگاُ، ایفا هیىٌٌس تا خایی وِ هیتَاى گفت ٍلتی زض قوالی تطیي ایؿیتگاُ هٌطمیِ زض   

ثت هیكَز زض خٌَتی تطیي ایؿتگاُ ًیع تاضقی ثثت هیگطززوِ تا حسی هكاتِ ّین ّؿیتٌس   ایي هاُ ّا تاضقی ث

گفت تَؾ  یه عاهل هكتطن وِ زض ول هٌطمِ ًمف ّوؿاًی ضا ایفا  95/0تِ گًَِ ای وِ هیتَاى تا اطویٌاى 

ویِ ذیال   ًوَزُ ٍ ّوگًَی هعٌی زاضی ضا تط ول هٌطمِ تحویل وطزُ اؾت تِ گًَِ ای وِ تاثیط عَاهل هحلی 

  .ّط ایؿتگاُ اؾت ضا ون ضًگ ًوَزُ، تِ ٍخَز آهسُ اؾت

زض تیي هاُ ّای فهل گطم، هاُ ّای ، غٍئییِ، ؾیپتاهثط، اٍت، اوتثیط ٍ هیی تیِ تطتییة زاضای ووتیطیي همیساض         

تطای ایي هاُ ّا تط اؾیاؼ فانیلِ اللیسٍؾیی تیِ       Moranذَزّوثؿتگی هىاًی ّؿتٌس. همساض عسزی قاذم 

هیثاقس وِ  زض ؾطح هعٌی زاضی زض ً ط گطفتِ قسُ زض ایي  390/0ٍ  350/0، 220/0، 311/0، 175/0تطتیة 

( هعٌی زاض ًیؿتٌس. زض ایي هاُ ّا همازیط تاضـ ثثت قسُ ایؿتگاُ ّا تفاٍت ّیای هعٌیی زاضی ضا   05/0تحمیك )

طالعیِ زض اییي هیاُ    ًؿثت تِ ّن زاضا هی تاقٌس. تفاٍت همازیط ثثت قسُ تاضـ تیي ایؿتگاُ ّای هٌطمِ هَضز ه

ّا تا اًساظُ ای تاال اؾت وِ وِ ًوی تَاى الگَی هكتطن هعٌی زاضی ضا زض هٌطمِ تكیریم زاز. ٍیػگیی ّیای    

هحلی هطتَط تِ هىاى لطاضگیطی ّط وسام اظ ایؿتگاّا، تِ عٌَاى هَلعیت ّای ًوًَیِ تیطزاضی قیسُ فایایی، اظ     

ف گیاّی ٍ واضتطی اضاضی، قىل ظهیي ٍ هحیل لیطاض   لثیل عطو خغطافیایی، اضتفاع، قیة ٍ خْت زاهٌِ، پَق

گیطی ایؿتگاُ زض اضتثاط تا ٍیػگی ّای تاز هحلی، ّوطفت ّا ٍ ضگثاضّای هحلی وَچه همیاؼ، زض ایي هاُ ّا 

ًمف تاضظی ضا زض قىل گیطی تاضـ ایؿتگاُ ّا ایفا هیىٌس ٍ اظ آًدا وِ ایي عَاهل تطای ّط وسام اظ ایؿتگاُ ّیا  

ا تِ عثاضت زیگط ّط وسام اظ ایؿتگاّا زاضای هكرهات هحلی ٍ خغطافییایی هٌحهیط تیِ فیطزی     هتفاٍت اؾت، ی

ّؿتٌس، لصا همازیطی تاضقی وِ تحت تاثیط ایي فطایٌس ّای هحلی زض ّط وسام اظ ایؿیتگاُ ّیا ثثیت هیی گیطزز      

تاضـ ثثت قیسُ   زاضای قثاّت هعٌی زاضی ًثَزُ ٍ تفاٍت ّای فاحكی ضا ًكاى هیسٌّس تِ عثاضت زیگط همازیط

زض ایي هاُ ّا زض ایؿتگاُ ّای هرتل  زاضای اؾتمالل هىاًی هیثاقس.تا تطثیك قاذم ذَزّوثؿیتگی فایایی   

تا قاذم ّایآهاض والؾیه تاضـ هٌطمِ هكاّسُ گطزیس هاُ ّای غٍئیِ، ؾپتاهثط، اٍت، اوتثیط ٍ هیی ضٍی ّین    

ٌس ٍ تغییط پصیطی فاایی تاضـ زض ایي هاُ ّا زضنس تاضـ ؾاالًِ هٌطمِ هَضز تطضؾی ضا تكىیل هیسّ 10ضفتِ 

زضنیس اؾیت.    65ٍ  50، 147، 84، 183تؿیاض تاال تَزُ تِ طَضی وِ همساض آى تطای هاُ ّای هصوَض تِ تطتیة،

 Zٍ ّوچٌییي آهیاضُ    P_valueزضنیس(  ٍ همیساض احتویال آظهیَى تیِ عٌیَاى        05/0ؾطح هعٌی زاضی آظهَى)

زضنیس هكیاّسات زض آى    95اًحطاف هعیاض ویِ   ±96/1زض ً ط گطفتِ قسُ )هحاؾثاتی آظهَى ٍ  همساض تحطاًی 

 اضائِ قسُ اؾت.  5ٍ  4ٍ قىل ّای  2تاظُ لطاض زاضًس( تطای ّوِ هاُ ّا  هحاؾثِ قسُ ٍ زض خسٍل

 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 3131اردیبُطت  -ملي ژئًماتیك  َمایصي یکمیه  بیست

 تطای هاُ ّای هرتل   Moran. همازیط قاذم2خسٍل 

 هٌْاتي اللیسٍؾی هاُ

629/0 غاًَیِ  0.540 

610/0 فَضیِ  519/0  

اضؼه  540/0  584/0  

510/0 اپطیل    420/0  

390/0 هی  379/0  

485/0 غٍیي  424/0  

175/0 غٍییِ   08/0  

311/0 اٍت  330/0  

220/0 ؾپتاهثط  200/0  

350/0 اوتثط  380/0  

570/0 ًَاهثط  552/0  

650/0 زؾاهثط  55/0  

 
 

 

 تطای هاُ ّای هرتل   Moran. همازیط قاذم4قىل

 ( تطای هاُ ّای هرتل P_value) تی ٍ همساض احتوال تِ زؾت آهسُهحاؾثا Z. ًوطُ 3خسٍل 
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 منهاتن آقلیدوسی

هعٌی زاضیؾطح  Zهحاؾثاتی تحطاًی Z   هاُ  p_value 

96/1 غاًَیِ  68/3  05/0  004/0  

96/1 فَضیِ  61/3  05/0  004/0  

96/1 هاضؼ  8/3  05/0  016/0  

96/1 اپطیل  63/3  05/0  014/0  

96/1 هی  2 05/0  051/0  

96/1 غٍئي  85/1  05/0  062/0  

96/1 غٍئیِ  92/1  05/0  055/0  

96/1 اٍت  52/1  05/0  073/0  

96/1 ؾپتاهثط  7/1  05/0  068/0  

96/1 اوتثط  2 05/0  051/0  

96/1 ًَاهثط  2/3  05/0  004/0  

96/1 زؾاهثط  8/3  05/0  006/0  
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 آظهَى تطای هاُ ّای هرتل  P_value. همازیط 5قىل
 . هیاًگیي ٍ ضطیة تغییطپصیطی هىاًی تاضـ زض هاُ ّای هرتل  ؾال زض هٌطمِ هَضز تطضؾی4خسٍل 

 

 گیری وتیجٍ -4
ّواًطَض وِ هكاّسُ گطزیس زض ایي تحمیك تِ تحلیل ضفتاض فاایی تاضـ هاّاًیِ هٌطمیِ غیطب ٍ قیوال غیطب      

ُ هٌطمیِ تیِ عٌیَاى    ایؿیتگا  42وكَض اظ ططیك ووی ؾاظی وَاضیاًؽ هىاًی همازیط تاضـ تثیت قیسُ هاّاًیِ    

هَلعیت ّای ًوًَِ تطزاضی قسُ فاایی السام گطزیس. ٍ ًتایح حانل اظ ایي قاذم آهاض فاایی تا ًتایح حانیل  

اظ تطضؾی آهاض والؾیه تاضـ هٌطمِ تِ نَضت تطثیمی همایؿِ گطزیس ًتایح گَیای آى تَز وِ تاضـ هاُ ّیای  

هیتیَاى اؾیتسالل زض تیاضـ    تَزُ ٍ  01/0هعٌی زاضی ًیوِ ؾطز ؾال زاضای الگَی فاایی هعتی زاضی زض ؾطح

ایي هاُ ّا عَاهل هحلی ووتطیي زذالت ضا زاقتِ ٍ زض وٌاض آى ّا هاُ ّای غٍئییِ، ؾیپتاهثط ٍ اٍت تیِ تطتییة     

زاضای ووتطیي الگَی فاایی تَزًس ٍ تیكتطیي تغییطپصیطی فاایی تاضـ ًیع زض ایي هاُ ّا هكاّسُ گطزیس ویِ  

 ایي هاُ ّا عَاهل هحلی تِ تطتیة تیكتطیي ًمف ضا ایفا هیىٌٌس.  گَیای آى اؾت زض 

 
 
 
 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

یه
نو
ژا

یه 
ر
فو

س 
ر
ما

 

ل
ری
آپ

 

ی
م

ن 
وئ
ژ

یه 
وئ
ژ

 

ت
او

 

ر
مب
تا
سپ

 

ر
تب
اک

ر 
مب
وا
ن

ر 
مب
سا
د

 

ال
تم
ح
ا

 

p_value 0.05 0.01

 ضطیة تغییطات زضنس اًحطاف هعیاض هیاًگیي هاُ

3/53 غاًَیِ  69/1  132/0  2/3  

15/47 فَضیِ  7/39  117/0  3/42  

162/0 35 65 هاضؼ  8/58  

96/60 اپطیل  31 151/0  4/42  

52/36 هی  7/19  09/0  64 

6/14 8 غٍئي  020/0  4/183  

25/8 5 غٍئیِ  014/0  8/185  

66/3 3 اٍت  011/0  2/147  

55/2 4 ؾپتاهثط  015/0  1/83  

27/20 اوتثط  63/3  05/0  8/48  

27/50 ًَاهثط  48/7  125/0  15 

2/52 زؾاهثط  44/15  129/0  4/7  
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