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  در علوم محیطی ArcGISهای آمار فضایی موجود در نرم افزار ابزار کاربرد

 2یونس خسروی، 1*علی بحری

 دانشگاه زنجان -دانشکده علوم  -زيست ارشد علوم محیط کارشناس 7
ali.bahri@znu.ac.ir  

 دانشگاه زنجان - دانشکده علوم -زيست علوم محیط استاديار گروه 2
khosravi@znu.ac.ir

 

 (7336 دي، تاريخ تصويب 7336 خرداد)تاريخ دريافت 

 چکیده

توجه به عدم  اند.هاي آمار فضايي به عنوان ابزارهاي جديد و کارامد در علوم مختلف مورد توجه محققین قرار گرفتهامروزه تحلیل

گیري و روابط ها به يکديگر در فضاي مورد مطالعه و استفاده مستقیم از فضا، محیط، همسايگي، جهتمشاهدات و وابسته بودن آناستقالل 

 عالوه بر معرفي ابزارهاي آمار فضايي  فضايي در محاسبات سبب برتري يافتن اين روش نسبت به آمار کالسیک شده است. در اين مقاله

رايپلي، میانگین مرکزي، توزيع جهت  K، تابع *Gعمومي و  Gشاخص موران جهاني و محلي، شاخص  ، نظیرArcGISموجود در نزم افزار 

م و هاي داخلي و خارجي صورت گرفته در سه بخش از علوها، با توجه به نمونه پژوهشدار و رگرسیون موزون جغرافیايي کاربرد آن

محیطي و  بررسي الگوي هاي زيستآلودگي هاياقلیمي و تغییرات آن، بررسيهاي يعني؛ بررسي هاي وابسته به علوم محیطيحوزه

زيست و ساير علوم وابسته به آن را به اين ها بیان شده و تا حداالمکان سعي شده است که توجه پژوهشگران حوزه محیطپراکنش گونه

 ابزارها جلب کرد.

 هااقلیم، آلودگي، پراکنش گونهزيست، محیط ،  ArcGISآمار فضايي، واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط  *

39



 

رد
ارب

ک
 

زار
اب

ار 
فز

م ا
 نر

در
د 

جو
مو

ي 
ضاي

ر ف
آما

ي 
ها

A
rc

G
IS

 
ي

یط
مح

م 
لو

 ع
در

 

 مقدمه -1

ي فضا و پراکندگي متغیرها بر تاکید فراوان به مسئله

روي آن سبب برتري يافتن و رجحان دادن نگرش تحلیل 

ها شده است؛ رابطه انسان و محیط از ساير نگرش 7فضايي

ي فضايي پراکندگي انسان با پراکندگي ي رابطهبه مثابه

شود. در نگرش منابع طبیعي يا محیطي تعريف مي

ها بر اساس پراکندگي متغیرهاي فضايي اي نیز ناحیهناحیه

. ]7[شود ها تعريف ميو میزان تجانس و شباهت آن

ي تحلیل فضايي مورد استفاده قرار هايي که براداده

بايست شامل دو گروه از اطالعات باشند. گروه گیرند ميمي

اند که براساس هايي از عوارض فضايياول شامل ويژگي

گیري شده، نظیر فواصل و ضرايب متغیرهاي اندازه

میر و وهاي برآورد شده، اندازه جمعیت، نرخ مرگآالينده

سمي نظیر شدت بیماري، نام و يا متغیرهاي توصیفي و ا

ي موقعیت اند. گروه دوم دربرگیرندهنوع خاک، حاصل شده

اند که بر اساس موقعیت قرارگیريشان روي فضايي عوارضي

يک نقشه زمین مرجع شده و داراي سیستم مختصات 

تحلیل فضايي بعد از انقالب کمي رايج  .]2[اند تعريف شده

ها و فرايندهاي کمي ششد و عمدتا شامل استفاده از رو

 ]3[ها است ها يا پراکندگيدر تحلیل آرايش فضايي پديده

توان تحلیل فضايي را . در تعريفي ساده و جامع مي]4[

 ي دقیق و عمیق الگوهايهاي کمي در مطالعهکاربرد روش

اي، خطي و مساحتي بر روي نقشه بیان کرد. بعدها نقطه

هاي ه پردازش دادهسازي و رياضیات هم بهاي مدلروش

کوشد ها مي. تحلیل فضايي داده]5[جغرافیايي اضافه شد 

هاي جغرافیايي يعني؛ تا دانش نهفته در پراکندگي داده

. در ]7[ نظام و الگوهاي فضايي را کشف کند قوانین،

 توان، مجموعهتر تحلیل فضايي را ميتعريفي جامع

ماري معرفي هاي رياضي و آهاي کارتوگرافي و روشمهارت

هاي فضايي به کار کرد که براي پردازش و تحلیل داده

تر تحلیل فضايي با استفاده از روند. به عبارتي سادهمي

کوشد، الگوهاي هاي گوناگون کمي ميها و روشمهارت

. ]6[ها را شرح دهد و استدالل کند فضايي پراکندگي

مهمترين ويژگي تحلیل فضايي، تاکید بر بعد فضايي 

ها است. تحلیل فضايي در پي ناکارآمدي ديدگاه ادهد

اي در حل مسائل انساني شکل گرفت تا بتواند با ناحیه

                                                           
1 Spatial Analysis 

هاي جهاني در حل مسائل انسان تعريف قوانین و نظريه

موثر باشد. تحلیل فضايي جغرافیا را از علم معلومات 

 .]7[کند افزايي تبديل ميعمومي به علم کاربردي و دانش
اي طوالني دارد و به زمان یل فضايي پیشینهمنشا تحل

دان مصري پیش از میالد(، جغرافي 39تا  761بطلیموس )

ها را هاي زمین بايد آنگفت براي پديدهگردد که ميبر مي

تجزيه کرد. زيرا از طريق تجزيه الگوها به روابط و عناصر 

ها را به دقت توان ساختار و عوامل آنساده و اولیه، مي

هاي فضايي در هاي اخیر توجه به داده. در سده]1[ید فهم

شناس دان و ستارهاتوسط هالي، جغرافی 7616سال 

انگلیسي صورت پذيرفت که براي بررسي وزش بادهاي 

هاي کشاورزي در نزديکي نواحي نقشه زمین ،موسمي

گرمسیر استوايي، مسیر حرکت بادهاي موسمي را اضافه 

. ]1[ها را تعیین کند ي آنکرد و تالش نمود علل طبیع

هاي تحلیل فضايي، به صورت ديدگاه اصلي، از ديگر نگرش

اي جغرافیا، مانند نگرش انسان و محیط يا نگرش ناحیه

به اين  7369ي که از دههتر است، چنانتر و بنیاديرايج

. ورود کامپیوتر به ]3[سو پارادايم غالب جغرافیا شده است 

بسط هرچه بیشتر تحلیل فضايي جهان علم سبب تحول و 

اي فراتر از پاراديم رسید، يعني شد. تحلیل فضايي به مرتبه

به جاي افول احتمالي در آينده، ويژگي ذاتي جغرافیا شد و 

گرايي، انقالب ي اثباتبا اتکا به سه رکن اصلي يعني فلسفه

هاي کامپیوتري به صورت مسیر و کمي و پردازش

هاي جغرافیايي در آمد. در دههچهارچوب اصلي تحقیقات 

هاي اخیر افراد زيادي به بحث و بررسي پیرامون داده

، ظهور سیستم 7319ي اند. در دههفضايي پرداخته

بر تقويت اين نگرش و استمرار آن  2اطالعات جغرافیايي

کمک شاياني کرد. جايگاه عملي نگرش تحلیل فضايي 

محیط نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیايي است. به 

عبارت ديگر، اگر قبل از جنگ جهاني دوم، آزمايشگاه 

دانستند، اکنون میدان آزمايش و جغرافیا را روي زمین مي

نرم افزارهاي سیستم  فعالیت علمي جغرافیا، کامپیوتر و

هاي اطالعات . سیستم]7[اطالعات جغرافیايي است 

هايي هستند که امکان جغرافیايي بنا بر تعريف سیستم

هاي فضايي سازماندهي، تولید، تکثیر، تحلیل و نمايش داده

را فراهم آورده و امکان شناسايي روندها، روابط و الگوهاي 

 هاهند. اين سیستمدها را به دست ميموجود در بین داده

                                                           
2 Geographic Information System 

40



  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

ي 
يج

رو
ت

دس
هن

م
 ي

شه
نق

ي
دار

بر
 و 

ت
العا

اط
 

کان
م

 ي
هم

ه ن
ور

 د
،

ره 
ما

 ش
،

3 ،
ور

ري
شه

 
اه 

م
73

31
  

 

 

س
ا

 

هاي علمي و عملي، در حال حاضر در بسیاري از عرصه

ريزي شهري، مديريت بحران، بهداشت عمومي، مانند برنامه

هاي جمعیتي، مديريت منابع حمل و نقل، پلیس، تحلیل

ها به میزان زيست، بازاريابي و مانند آنطبیعي و محیط

ابتداي پیدايش  از .]79[شوند اي بکار گرفته ميگسترده

افزارهاي سیستم اطالعات جغرافیايي به تدريج ابزارهاي نرم

اند و در اشکال تحلیلي آن نیز تکمیل و توسعه داده شده

ها عدم امکان انجام اند. براي مدتمختلف ارائه گرديده

هاي افزارهاي رايج سیستمدر نرم 7هاي آمار فضاييتحلیل

گرديد و اين حسوب مياطالعات جغرافیايي نوعي خالء م

و  SpaceStatاي مانند، افزارهاي ويژهباعث شده بود که نرم

GeoDat هاي آمار فضايي به وجود آيند. براي انجام تحلیل

اگرچه اين نرم افزارها خالءهاي موجود را تا حدي پوشش 

افزارهاي ها نرمدادند ولي به دلیل آنکه هیچ کدام از آنمي

شوند غرافیايي محسوب نميهاي اطالعات جسیستم

هاي خود را از کاربران در نهايت مجبورند که داده

هاي اطالعات جغرافیايي به اين افزارهاي سیستمنرم

هاي مورد نظر را انجام و افزارها منتقل کرده و تحلیلنرم

هاي اطالعات جغرافیايي افزار سیستمسپس نتايج را به نرم

اقدام  2994از سال  ESRIمنتقل کنند. از اين رو موسسه 

به افزودن مجموعه ابزارهاي تحلیلي جديدي، تحت عنوان 

 . ]79[نمود  ISArcGافزار به نرم 2ابزارهاي آمار فضايي

به رغم اهمیت و کاربرد فراوان آمار فضايي، اين شاخه 

از آمار کمتر مورد توجه و استفاده پژوهشگران و 

بع نظري در اين کارشناسان قرار داشته است. کمبود منا

ها هاي ذاتي اين نوع تحلیلزمینه از يک طرف و پیچیدگي

هاي مناسب و يا از طرف ديگر به همراه عدم وجود داده

ها از جمله پرهزينه بودن گردآوري، تهیه و آماده سازي آن

اند. در اند که در اين زمینه تاثیر گذار بودهعواملي بوده

آوري در زمینه هاي فنهاي اخیر به همراه پیشرفتسال

هاي جغرافیايي مانند سنجش از آوري و پردازش دادهجمع

هاي اطالعات يابي جهاني و سیستمدور، سیستم موقعیت

 هاي موجود در زمینه تحلیلجغرافیايي و درک خالء

هاي فضايي و جغرافیايي، توجه پژوهشگران و داده

و عالقمندان بیشتري به آمار فضايي جلب شده است 

هاي قابل توجهي نیز در اين زمینه صورت پیشرفت

                                                           
1 Spatial Statistics Analysis 

2 Spatial Statistics Toolbox 

اي از . آمار فضايي شامل مجموعه]79[پذيرفته است 

هاي فضايي است، سازي دادهها براي توصیف و مدلتکنیک

هاي مختلف آنچه چشم و ذهن براي اين ابزارها به روش

ها، فرايندها و روابط فضايي ارزيابي الگوها، روندها، پراکنش

هاي دهند. برخالف تکنیکدهند را توسعه ميمي انجام

هاي آمار فضايي از فضا و محیط، آمار معمولي، تکنیک

گیري و روابط فضايي به طور فاصله، مجاورت، جهت

. اغلب ]77[کنند مستقیم در محاسبات خود استفاده مي

هاي معمولي آمار مبتني بر استقالل مشاهدات روش

اند. اما در عمل موارد بنا شدهي مستخرج از جامعه نمونه

زيادي وجود دارند که مشاهدات مستقل نبوده و بر حسب 

موقعیت قرار گرفتنشان در فضاي مورد مطالعه به يکديگر 

وابسته هستند. اگر اين وابستگي تابعي از فاصله بین 

اي که مشاهدات نزديک به موقعیت مشاهدات باشد، بگونه

ر از هم وابستگي کمتري تر و مشاهدات دورتهم وابسته

هاي فضايي نامیده داشته باشند، اين گونه مشاهدات داده

هاي فضايي با شوند. بديهي است که تحلیل آماري دادهمي

هاي آمار معمول مقدور نیست، زيرا شرط اساسي روش

باشد، لذا شاخه آمار فضايي ها محقق نمياستقالل داده

فته و در حال براي تحلیل اينگونه مشاهدات شکل گر

. ]1[باشد هاي مختلف ميتوسعه و فراهم آمدن تکنیک

هاي کند تا رفتار پديدهآمار فضايي به ما کمک مي

در شناسايي الگوها و ي را بهتر درک نموده و جغرافیاي

هاي جغرافیايي و کشف داليل روندهاي موجود در پديده

 .]79[ نمايدمک زيادي ميها کآن

ا در زمینه تحلیل فضايي، بر هبسیاري از پیشرفت

هايي که در علوم متخلف کاربرد مبناي نوع و خصیصه داده

شناسان و اند. براي مثال اقیمدارند، حاصل شده

هايي دارند که شناسان تمايل به مطالعه دادهزمین

اند. توجه اقتصاددانان و دانشمندان حوضه علوم پیوسته

معطوف شده است. هاي داراي سري زماني سیاسي به داده

شناسي شناسي و جامعهي جغرافیا، انسانمحققین حوضه

اي دارند. اي و ناحیههاي نقطهخصوصي به دادهي بهعالقه

ريزان حوضه اي مورد توجه برنامههاي شبکهداده

گیرند. بسیاري از پژوهشگران نقل قرار ميوحمل

ر هاي فضايي که توسط سنجش از دوزيستي از دادهمحیط

کنند هاي خود استفاده مياند، در پژوهشحاصل شده

زيست، . از نظر تاريخي، پايش و سنجش از دور محیط]72[

هاي فیزيکي، شیمايي و گرا براي بررسيبه مطالعات فرايند
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اتمسفر کمک فراواني -اقیانوس-زيستي سیستم زمین

نموده است. در واقع به واسطه چنین مطالعاتي بوده است 

ل و مشکالت جهاني نظیر مرگ و نابودي که مسائ

هاي اسیدي، گرمايش ها و درختان بر اثر باراندرياچه

اکسیدکربن، جهاني زمین به دلیل افزايش غلظت دي

بیني کاهش مقدار ازون استراتسفري، تغییرات ناشي پیش

هاي اقیانوسي و جوي و اثر اين از ال نینو بر چرخه

شاورزي، تخريب هاي شیالت و کتغییرات بر بخش

هاي باراني مناطق گرمسیري به واسطه آتش جنگل

هاي مرتبط با هاي با منشا انساني، در علوم و رشتهسوزي

طبیعت ظهور کرده است. از طرفي فرايندهاي اقلیمي و 

گیري و زيستي، فرايندهاي اساسي در شکلهاي آبي چرخه

 زمین به عنوان يک سیستم هستند، در نتیجه هرکدام از

زيستي ها اگر نقش معناداري را در مسائل محیطاين چرخه

بايست با جزئیات کامل و در ذکر شده، دارا باشند مي

هاي اخیر، توجه مقیاس جهاني بررسي شوند. طي سال

زيستي معطوف شده ت محیطزيادي به مسائل و مشکال

زيستي اين نکته قابل توجه در مباحث محیط است. اما

اي مشاهده شده و مورد توجه بسیار است که، فراينده

ي رسوبات مرطوب سولفات متغیرند. براي مثال؛ در مطالعه

و نیترات در يک منطقه، تغییرات میزان بارش يک شکاف 

و شکستگي بزرگ را از متغیرهاي مشاهده شده نمايان 

هاي آماري دقیق و سازد. در نتیجه استفاده از روشمي

ها بسیار هاي پديدهنشانه مناسب براي استخراج عالئم و

کارامدترين ابزارهاي آمار فضايي عبارت  .]73[ حیاتي است

، ابزارهاي تهیه نقشه 7اند از، ابزارهاي تحلیل الگوها

و  3گیري توزيع جغرافیايي، ابزارهاي اندازه2هاخوشه

، که هر کدام از ]72[ 4سازي روابط فضاييابزارهاي مدل

باشند. در ادامه اين هايي ميعهاين ابزارها شامل زيرمجمو

ها در زمینه علوم هاي پرکاربرد آنابزارها و زير مجموعه

زيستي معرفي شده و کاربرد هر کدام با ذکر محیط

 شود.هاي صورت گرفته بیان ميهايي از پژوهشنمونه

 7توان در شکلفلوچارت موضوعي پژوهش حاضر را نیز مي

 مشاهده نمود.

                                                           
1 Analyzing Patterns 

2 Mapping Clusters 
3 Measuring Geographic Distributions 

4 Modeling Spatial Relationships 

 
 موضوعي پژوهش حاضرفلوچارت  -7شکل

 ها و مبانی نظریروش -2

 ابزارهای تحلیل الگوها -2-1

هايي مجموعه ابزارهاي تحلیل الگوها شامل روش

شوند که براي فهم الگوها و روندهاي کلي موجود در مي

گیرند. با توجه به هاي فضايي مورد استفاده قرار ميداده

ابزارهاي ها و مطالعات صورت گرفته، از جمله بررسي

توان زيستي، ميهاي محیطپرکاربرد اين بخش در پژوهش

، شاخص خودهمبستگي 5بندي زياد/کمبه شاخص خوشه

 .]79[اشاره کرد  1اياي چندفاصلهو تحلیل خوشه 6فضايي

 بندی زیاد/کمتحلیل خوشه -2-1-1

گیري میزان تراکم بندي زياد/کم به اندازهتحلیل خوشه

بندي مقادير زياد و يا کم يک متغیر در محدوده و خوشه

عمومي  Gي پردازد. اين تحلیل به آمارهمورد مطالعه مي

نیز معروف است. اين آماره وجود و يا عدم وجود 

هاي فضايي را بررسي بندي زياد و يا کم دادهخوشه

عمومي آن است که  Gي یه صفر براي آمارهکند. فرضمي

                                                           
5 High/Low Clustering 
6 Spatial Autocorrelation 

7 Multi-Distance Spatial Cluster Analysis 
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ها بندي فضايي چه زياد و چه کم بین دادههیچ نوع خوشه

وجود ندارد. شرط رد فرض صفر براي اين آماره، اين 

-Pبسیار بزرگ و مقدار  Zباشد که مقدار استاندارد مي

Value  بسیار کوچک و نزديک به صفر باشد. آنگاه اگر

گیريم که مقادير زياد يا مثبت باشد، نتیجه مي Zمقدار 

باالي خصیصه مورد نظر در منطقه مورد مطالعه 

. همانگونه که در بخش قبل نیز ]79[اند. بندي شدهخوشه

به عنوان ابزار اصلي اين  ArcGISگفته شد، نرم افزار 

اي از خروجي ها مطرح شده است و در اينجا نمونهتحلیل

ر حاصل شده، که توسط اين نرم افزاعمومي  Gي آماره

 .(2آورده شده است )شکل

 
 عمومي Gي اي از خروجي ابزار آمارهنمونه -2شکل

 تحلیل خودهمبستگی فضایی -2-1-2

 يشناخت الگوها و کشف روندها ييدر آمار فضا

 برخوردار است ياديز تیاز اهم ييفضا يهاموجود در داده

نقشه در آمار  هیو ته لیقبل از هرگونه تحل چراکه، ]74[

ها چگونه که داده ردیصورت گ يداورشیپ نيا ديبا ييفضا

ها در فضا از چه الگو و آن عياند و توزشده عيدر فضا توز

هاي جالب و . يکي از شاخه]75[ کنديم يرویپ ييهاهقاعد

همبستگي فضايي حال رشد آمار فضايي مربوط به خوددر 

بطه بین مقادير باقي است. خودهمبستگي فضايي به را

شود. مانده در طول خط رگرسیون مربوط مي

دهد که مقادير يک خودهمبستگي قوي زماني رخ مي

متغیر که از نظر جغرافیايي به هم نزديک هستند با هم 

مرتبط باشند. اگر عوارض و يا مقادير متغیرهاي مربوط به 

نبايد طور تصادفي در فضا توزيع شده باشند، ظاهراً ها بهآن

ها ارتباطي وجود داشته باشد. تحلیل بین آن

 Iخودهمبستگي فضايي به آماره موران جهاني يا موران 

باشد. تحلیل خودهبستگي فضايي دو نوع معروف مي

نمايد. خروجي به صورت گرافیکي و عددي ارائه مي

ها پراکنده و يا دهد که آيا دادهخروجي گرافیکي نشان مي

بندي شده هستند. خروجي عددي اين آماره شامل خوشه

و عدد موران جهاني  Zباشد؛ نمره استاندارد دو عدد مي

درجه پراکنده بودن  توانيم اين اعدادده از ا استفا. ب]79[

را در فضا  ييفضاي هاداده ايمتمرکز بودن عوارض  اي

اگر مقدار شاخص موران نزديک به  .]76[د نمو يریگاندازه

ها داراي خودهمبستگي فضايي عدد مثبت يک باشد، داده

اي بوده و اگر مقدار شاخص موران و داراي الگوي خوشه

گسسته ها از هممنفي يک باشد، آنگاه دادهنزديک به عدد 

باشند. در مورد اين ابزار فرضیه صفر اين آن و پراکنده مي

بندي فضايي بین مقادير خصیصه است که هیچ نوع خوشه

مرتبط با عوارض جغرافیايي مورد نظر وجود ندارد. حال 

محاسبه  Zبسیار کوچک و مقدار  P-Valueزمانیکه مقدار 

توان فرض ( بسیار بزرگ باشد، آنگاه ميشده )قدر مطلق

اي از خروجي آماره نمونه 3. شکل]79[صفر را رد کرد 

 دهد.موران جهاني را نشان مي

 
 ي موران جهانياي از خروجي آمارهنمونه -3شکل

 ایای فضایی چند فاصلهابزار تحلیل خوشه -2-1-3

اي که به تابع اي فضايي چند فاصلهابزار تحلیل خوشه

K نیز مشهور است يکي ديگر از ابزارهاي بسیار  7رايپلي

ها در فضا و مفید براي بررسي آماري الگوي فضايي پديده

مکان است. بر خالف دو ابزار تحلیلي قبلي اين ابزار نشان 

                                                           
1 Ripley’s K-function 
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ها در فواصل بندي پديدهدهد که وضعیت خوشهمي

مختلف جغرافیايي چگونه است. وقتي به بررسي الگوهاي 

هاي فضايي چندگانه فضايي در فواصل و مقیاس پراکنش

اي به فاصله ديگر و از پردازيم، الگوها معموال از فاصلهمي

کنند که در حقیقت منعکس مقیاسي ديگر تغییر مي

کننده وجود فرايندهاي فضايي خاص در فواصل و 

دهد رايپلي نشان مي Kباشند. تابع هاي مختلف ميمقیاس

فضايي يا پراکندگي مرکزيت بندي که چگونه خوشه

کند عوارض همراه با تغییر اندازه واحد همسايگي تغییر مي

 هيو تجز يابيبراي ارز دقدرتمن يابزار يپليرا K تابع. ]79[

 مختلف فاصله هاياسینقاط در مق يالگوي مکان لیو تحل

رايپلي را  Kنمايي از خروجي تابع  4. شکل]71[باشد مي

دهد.  هرچه منحني نتايج مشاهده شده باالتر از نشان مي

منحني نتايج مورد انتظار باشد به معناي آن است که 

اند. برعکس بندي شدهمشاهدات در اين فاصله خوشه

تر از منحني نتايج هرچه منحني نتايج مشاهده شده پايین

ه از هم ها در آن فاصلمورد انتظار باشند در آن صورت داده

 .]79[تر هستند پراکنده

 
رايپلي. منحني مشاهده شده با  Kاي از خروجي تابع نمونه -4شکل

 ]71[اند رنگ قرمز و منحني مورد انتظار با رنگ آبي مشخص شده

 هاابزارهای تهیه نقشه خوشه  -2-2

مندند که بتوانند الگوهاي بسیاري از تحلیل گران عالقه

هاي فضايي را نه تنها از نظر آمار فضايي اثبات پراکنش داده

ها را بر روي نقشه نیز نمايش يا رد کرده، بلکه بتوانند آن

اي ها براي تحلیل خوشهدهند. ابزارهاي تهیه نقشه خوشه

توان ابزارها مي گیرند و به کمک اينمورد استفاده قرار مي

هاي داغ، سرد و ناخوشه فضايي ها لکههايي که در آنمکان

معنادار از نظر آماري وجود دارند را تعیین نمود. تهیه نقشه 

ها بخصوص زماني که بايد بر اساس مکان يک يا چند خوشه

خوشه اقدامي صورت گیرد بسیار مفید است. همچنین در 

بندي سايي علت خوشهمواردي که محققان به دنبال شنا

دو ابزار تحلیلي اين ابزارها کاربرد زيادي دارند. هستند نیز 

اصلي و بسیار مفید اين بخش عبارتند از؛ تحلیل خوشه و 

 .]79[ 2هاي داغو تحلیل لکه 7ناخوشه

 تحلیل خوشه و ناخوشه -2-2-1

تحلیل خوشه و ناخوشه که به شاخص انسلین محلي 

د از ابزارهاي مفید براي نمايش شونیز شناخته مي 3موران

باشد. اين ابزار همچنین ها در فضا ميتوزيع آماري پديده

ها را در فضاي ها و ناخوشهمحل مقادير زياد و کم خوشه

يا همان مقدار  Iدهد. اگر مقدار مورد مطالعه نشان مي

شاخص موران مثبت باشد به معناي آن است که عارضه 

به خود محاصره شده است. مورد نظر توسط عوارض مشا

بنابراين عارضه مورد نظر بخشي از آن خوشه است. اگر 

منفي باشد به معناي آن است که عارضه مورد نظر  Iمقدار 

توسط عوارضي که اصال مشابهتي به آن ندارند محاصره 

شده است. اين نوع عارضه در حقیقت ناخوشه نامیده 

به چهار حالت  شود. خروجي ايجاد شده توسط اين ابزارمي

زياد -هاي مقادير زيادخواهند بود که عبارتند از؛ خوشه

(HHخوشه ،)هاي مقادير کم-( کمLLناخوشه ،)هاي زياد-

به  5(. در شکلLHزياد )-هاي کم( و ناخوشهHLکم )

 .]79[اند خوبي اين چهار حالت نمايش داده شده

 های داغتحلیل لکه -2-2-2

را براي  4ارد جي-گتیس يهاي داغ آمارهتحلیل لکه

. ]73[کند ها محاسبه ميي عوارض موجود در دادههمه

دهد که در کدام مناطق، به دست آمده، نشان مي zامتیاز 

براي . ]29[اند بندي شدهها با مقادير زياد يا کم خوشهداده

 Zمثبت و معنادار از نظر آماري، هرچه امتیاز  Zامتیاز 

بندي شده  به میزان زيادي خوشهبزرگتر باشد، مقادير باال

منفي و معنادار  Zدهند. براي امتیاز و لکه داغ تشکیل مي

کوچکتر باشد به معناي  Zاز نظر آماري، هرچه امتیاز 

ها در بندي شديدتر مقادير پايین خواهد بود و اينخوشه

 (.4. )شکل]79[دهند هاي سرد را نشان ميحقیقت لکه

                                                           
1 Cluster and Outlier Analysis 

2 Hot Spot Analysis 
3 Anselin Local Moran I 

4 Getis-Ord Gi 
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، c(. HL، ناخوشه )b( يا همان لکه داغ. HH، خوشه )a -5شکل

 ]27[( يا همان لکه سرد LL، خوشه )d(. LHناخوشه )

 گیری توزیع جغرافیاییابزارهای اندازه -2-3

ابزارهايي که در اين بخش وجود دارند به ما کمک مي 

ها کجاست؟ شکل کنند تا پاسخ سواالتي نظیر؛ مرکز داده

و سو است؟ را بیابیم.  ها به کدام سمتگیري دادهو جهت

توان توزيع از جمله کاربردي ترين ابزارهاي اين بخش مي

را نام  2)بیضي انحراف معیار( و میانگین مرکزي 7دارجهت

دار میزان فشردگي و يا تمرکز عوارض برد. در توزيع جهت

گیري شده و نشان داده ها اندازهاز میانگین جغرافیايي آن

گیري برخوردار ها از نوعي جهتدهشود که آيا توزيع دامي

ترين تحلیل . میانیگن مرکزي ساده(6است يا خیر )شکل

در آمار فضايي است. اين تحلیل مشابه میانگین در آمار 

. اين ]79[شود کالسیک است و صورتي مشابه محاسبه مي

اي از تحلیل مرکز جغرافیايي و يا مرکز ثقل مجموعه

 .(1لکند )شکشناسايي مي عوارض را

 

 
نمايش شماتیک ورودي و خروجي ابزار تحلیلي توزيع  -6شکل

 ]22[دار جهت

 

 
نمايش شماتیک ورودي و خروجي ابزار تحلیلي میانگین  -1شکل

 ]22[مرکزي 

                                                           
1 Directional Distribution 

2 Mean Center 

 

 سازی روابط فضاییمدل -2-4

 3(GWR)  رگرسیون موزون جغرافیایی

هاي رگرسیون موزون جغرافیايي يکي از انواع رگرسیون

است که استفاده از آن در علوم جغرافیايي و ساير فضايي 

ها استفاده هاي فضايي و مانند آنهايي که از دادهرشته

هاي آمار کنند رو به افزايش است. در رگرسیونمي

(، OLS) 4کالسیک، نظیر رگرسیون حداقل مربعات معمولي

خواهیم بین يک اي که ميفرض ما بر آن است که که رابطه

سازي کنیم در ته و تعدادي متغیر مستقل مدلمتغیر وابس

سرار محدوده مورد مطالعه يکسان است، که در بسیاري از 

موارد چنین فرضي صحیح نیست. رگرسیون موزون 

جغرافیايي يک مدل محلي از متغیري که ما درصدد فهم و 

بیني بهتر آن هستیم از طريق اجراي رگرسیون يا پیش

نمايد. رگرسیون موزون ه ميمحلي براي يکايک عوارض تهی

جغرافیايي اين کار را از طريق تهیه معادالت رگرسیون 

جداگانه براي هر عارضه با مالحظه متغیرهاي وابسته و 

گیرند مستقلي که در طول باند يا محدوده عارضه قرار مي

 OLSبر خالف مدل  GWR. در مدل ]79[دهد انجام مي

نطقه مورد مطالعه، ضرايب يا پارامترهاي مدل در سطح م

ثابت نیستند و به مختصات مکاني )وزن مکاني و 

ها اند و مقدار و عالمت هر يک از آنجغرافیايي( وابسته

 .]23[داراي تغییرپذيري مکاني است 

 هابحث و یافته -3

هاي داخلي و در اين بخش بر اساس مطالعات و پژوهش

علوم خارجي که در زمینه آمار فضايي و کاربرد آن در 

هايي از زيست صورت گرفته، نمونهوابسته به محیط

شود، تا بتوان توجه هاي انجام يافته بیان ميپژوهش

محققین و پژوهشگران عرصه علوم محیطي را به کاربردهاي 

محیطي معطوف هاي زيستآمار فضايي در علوم و پژوهش

کرد. در اين پژوهش کاربرد آمار فضايي در سه بخش اصلي 

هاي اقلیمي و تغییرات آن، زيست، يعني؛ بررسيحیطحوزه م

محیطي و بررسي الگوي پراکنش هاي زيستبررسي آلودگي

 ها مورد بررسي قرار گرفته است.گونه

                                                           
3 Geographically Weighted Regression 

4 Ordinary Least Square 
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 های اقلیمی و تغییرات آنبررسی -3-1

دهد که تغییر اقلیم به عنوان شواهد موجود نشان مي

ما  يک واقعیت انکارناپذير در حال رخ دادن است و

توانیم بیش از اين منتظر بمانیم تا اقدامي کنیم. اين نمي

عبارتي است که دبیر کل سابق سازمان ملل )کوفي عنان( 

در آمريکا طي يک سخنراني ايراد نمود. آنچه  2997سال 

که قطعي است، تغییر اقلیم در حال رخ دادن است و هر 

در  آيد که اقلیم کره زمینروز شواهد بیشتري به دست مي

. بدون شک اثرات تغییر ]24[حال تغییر و دگرگوني است 

هاي مختلف اجتماع، نظیر منابع آب، اقلیم بر بخش

کشاورزي و صنعت و از همه مهمتر محیط زيست غیر قابل 

باشد. در نتیجه استفاده از ابزارهايي کارآمد و به انکار مي

ه به رود. در ادامروز در اين علم، امري ضروري به شمار مي

هاي اقلیمي که از ابزارهاي آمار فضايي در پژوهش

 شود.اند اشاره ميهاي خود استفاده کردهبررسي

، صداقت و نظري پور، با استفاده از 7334در سال 

شناسي بارش، وضعیت بارش کشور را هاي مرکز اقلیمداده

میالدي  2993تا  7359هاي هاي سرد طي سالدر ماه

دند. اين پژوهشگران در مطالعه خود مورد بررسي قرار دا

هاي خود از رگرسیون موزون براي بررسي صحت داده

جغرافیايي استفاده کرده و براي کشف وضعیت 

خودهبستگي فضايي بارش کشور از شاخص موران جهاني 

استفاده نمودند. اين محققین همچنین شاخص موران 

هاي بارش کشور به محلي را براي بررسي وضعیت خوشه

هاي اين پژوهشگران خود همبستگي کار بردند. طبق يافته

فضايي بارش کشور، از روند کاهشي يا افزايشي چندان 

ها مشاهده معناداري برخوردا نبوده است. همچنین آن

هايي رخ اي کشور در سالهاي دورهنمودند که خشکسالي

 ]25[داده است که مقدار عدد موران جهاني کم بوده است 

 .(1)شکل

 
اي کشور و مقادير موران جهاني هاي دورهخشکسالي وضعیت -1شکل

 ]25[براي هر سال 

 

تغییرات الگوي فضايي دماي سطح  در تحقیقي جديد

 2975تا  2993هاي در خلیج فارس، بین سال (SST) دريا

. نتايج حاصل از تحلیل خوشه و مورد بررسي قرار گرفت

باال -هاي باالدر مجموع خوشه حاکي از آن بود که ناخوشه

( در SSTاند )مقادير باالي هاي گرمکه معرف خوشه

-هاي پايینو خوشه شرقي منطقه شکل گرفته قسمت

هاي سرداند )مقادير پايین دهنده خوشهپايین که نشان

SSTاندغربي خلیج فارس تشکیل شده ( در قسمت ،

همچنین مشخص گرديد که عالوه بر کاهش تعداد 

ز تغییراتي ها نی، محل تشکیل اين خوشهSSTهاي خوشه

 .]26[ توان مشاهده نمودمي 3داشته است که در شکل

 
در خلیج فارس  SSTهاي فضايي گیري خوشهتغییرات شکل -3شکل

 ]26[ 2975و  2993بین دو سال 

خسروي و همکاران با استفاده  ،میالدي 2971در سال 

تغییرات بخار آب را در جنوب و  QWRو  OLSهاي از روش

جنوب غرب کشور مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش 

هاي متغیر وابسته بخار آب و متغیرهاي مستقل ويژگي

جغرافیايي نظیر؛ طول و عرض جغرافیايي، ارتفاع، شیب و 

پژوهش مشخص شد که  جهت در نظر گرفته شدند. در اين

شیب  آب، متعلق بهباالترين ضريب براي تخمین بخار 

همچنین در اين تحقیق مشاهدات نشان  (.7باشد )جدولمي

از کارايي بسیار باالتري نسبت به روش  GWRداد که روش 

OLS  (2)جدول ]21[برخوردار است. 
 

 ]21[ضرائب متغیرهاي مستقل براي تخمین بخار آب  -7جدول

 ضرائب متغیرها ضرائب متغیرها

 -994242/9 ارتفاع 11/721 ضرايب ثابت

طول 

 جغرافیايي
 3443/3 شیب 999991/9

عرض 

 جغرافیايي
 -99936/9 جهت -999995/9
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 ]GWR ]21و  OLSمقايسه کارايي دو روش  -2جدول

 GWRمدل   OLSمدل 

 3331 تعداد نقاط 3331

 5 تعداد متغیرها 5

 2R 361/9ضريب  1416/9

 361/9 تعديل يافته 2Rضريب  1415/9

944/74553 AIC 31/3323 

 

هاي توان به پژوهشیمي ميهاي اقلدر رابطه با بررسي

سازي مدلدر رابطه با  (2971) بیالني و همکاران

در  (2971روستا و همکاران )، ]21[ساختارهاي دمايي 

 بارش ارتباط با تحلیل الگوهاي خودهمبستگي فضايي

 در زمینه دماي سطح زمین (2976و همکاران ) رن ،]23[

 نیز اشاره کرد.  ،]39[

 محیطیهای زیستبررسی آلودگی -3-2

زيست تاثیرات غیرقابل در شرايط کنوني جهان، محیط

ها، روابط اجتماعي بین انکاري بر کسب زندگي انسان

جوامع، صنعت، کشاورزي، گردشگري، سالمت، اقتصاد، 

انرژي، جرم و جنايت، جنگ و روابط بین المللي بین 

هاي مختلف اي که بحرانکشورها گذاشته است، به گونه

دهند يي که به طور طبیعي رخ ميهامحیطي چه آنزيست

هايي که حاصل جهل بشري است، زندگي انسان و چه آن

امروزه با . ]37[نمايد امروزي را به طور جدي تهديد مي

هاي زيست افزايش روز افزون جمعیت حجم تولید آالينده

 ي که چه بههايمحیطي نیز رو به افزايش است. آالينده

صورت مستقیم و چه غیر مستقیم سالمت انسان و محیط 

هاي آماري اندازند. از اين رو استفاده از روشرا به خطر مي

مناسب و کارآمد امري ضروري در پايش و بررسي اين مواد 

ها و باشد. در اينجا مطالعات مرتبط با آاليندهمي

 شود.هاي زيست محیطي به عنوان نمونه بیان ميآلودگي

، در کشور چین، تحقیقي به منظور 2975سال  در

زيست طي ي محیطبررسي رويدادهاي آلوده کننده

میالدي صورت پذيرفت. در اين  2972تا  7335هاي سال

عمومي براي تشخیص  Gي تحقیق پژوهشگران از آماره

براي  *Gي هاي فضايي معنادار و از آمارهوضعیت خوشه

ها استفاده آاليندهنشان دادن محل تشکیل نقاط داغ 

هاي فضايي عمومي افزايش تشکیل خوشه Gکردند. آماره 

به خوبي محل تشکیل نقاط داغ  *Gرا نشان داده و آماره 

اي از هاي مختلف نمايان کرد. در اينجا نمونها طي سالر

که توسط اين محققین تهیه  G*ي خروجي از آماره نقشه

 .(79)شکل ]32[ گرديده، آورده شده است

 
در کشور  2972 نقاط داغ آلودگي طي سالوضعیت تشکیل  -79شکل

 ]32[چین 
 

هاي مناطق شهري از ديرباز مورد توجه محقیق آلودگي

هاي مختلفي در اين باره صورت بوده است و پژوهش

میالدي  2991پذيرفته است. در همین راستا در سال 

ژانگ و همکاران به منظور بررسي نقاط داغ آالينده سرب 

خاک شهر گالواي ايرلند پژوهشي را انجام دادند. اين 

از خاک سطحي منطقه را برداشت نمونه  766محقیقن 

برداري را با دستگاه کرده و موقعیت مکاني هر نقطه نمونه

GPS ي موران محلي را در ها تحلیل آمارهثبت کردند. آن

چند محدوده باندي اجرا کرده و نتیجه گرفتند که 

و غربي شهر بیشترين نقاط داغ آالينده در نواحي مرکزي 

محقیقین منابع اصلي  . اين(77تشکیل شده است )شکل

ورود سرب به خاک منطقه را؛ ترافیک شهري، سوزاندن 

ها و همچنین يک محل زغال سنگ براي گرمايش خانه

 .]27[دفن قديمي پسماندها، برشمردند

 
پراکنش نقاط داغ آالينده سرب در خاک سطحي شهر  -77شکل

 ]27[گالواي ايرلند 

هاي در ايران نیز تحقیقاتي در زمینه بررسي آلودگي

زيستي با استفاده از ابزارهاي آمار فضايي صورت محیط
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ها مي توان به تحقیقي که در گرفته است که از جمله آن

توسط جعفري و همکاران جهت بررسي  7333سال 

آلودگي هواي شهر کرمانشاه صورت پذيرفت، اشاره کرد. 

تفاده از ابزارهاي میانگین مرکزي و در اين تحقیق با اس

بیضي انحراف معیار مشخص شد که میانگین مرکزي نقاط 

وقوع آلودگي هوا منطق با مرکز شهر بوده و بیضي انحراف 

. (72باشد )شکلیدي شمال به جنوب ميمعیار داراي کش

همچنین مناطق داراي بیشترين ترافیک منطبق بر مناطق 

 .]33[آلوده بودند 

 
محل تشکیل میانیگن مرکزي و بیضي انحراف معیار در  -72شکل

 ]33[ شهر کرمانشاه

عالوه بر مطالعات ذکر شده در زمینه بررسي 

محیطي با استفاده از ابزارهاي آمار زيستهاي آالينده

، در زمینه )2974هاي ژانگ و همکاران )فضايي، پژوهش

بررسي تولیدات پسماندهاي جامد شهري در کشور چین 

( در رابطه 7334زاده و همکاران )و مطالعات بخشي ]34[

 .]35[  توان نام برداي شهر تهران را ميبا آلودگي هو

 هابررسی الگوی پراکنش گونه -3-3

ها در حل پي بردن به الگوي مکاني و پراکنش گونه

مسائل اکولوژيک و ارائه راهکارهاي مديريتي از طريق پي 

بردن به حضور، رقابت، اجتماع پذيري و پراکنش درختان، 

داراي اهمیت زيادي است. بدين منظور تحقیقي در سال 

در جنگل چفرود گیالن جهت بررسي الگوي مکاني  7335

رايپلي صورت  Kي با استفاده از تابع درختان انجیل

ها به پذيرفت. نتايج حاصله نشان داد که پراکنش گونه

دلیل زادآوري طبیعي و وجود داشتن بزر سنگین ابتدا 

اي شديد میل اي و با افزايش فاصله به سمت کپهکپه

 .(73. )شکل]36[کند مي

 ]36[ ها با افزايش فاصلهبندي گونهوضعیت خوشه -73شکل

توان به مطالعات؛ جهت آشنايي بیشتر با اين ابزار مي

( در رابطه با تحلیل الگوي 7336ري )یعرفاني فرد و نظ

 همچنین ،]31[ مکاني درختان کنار در استان فارس

( در زمینه الگوي 2973شیائو و همکاران ) تتحقیقا

 (2971فنگ و همکاران ) و ]31[ها پراکنش فیتوپالکنتون

 .]33[ رجوع کرد

 گیریبندی و نتیجهجمع -4

هاي ياد شده از آمار فضايي لزوم با توجه به مزيت

، امري کارآمد به ها در علوم محیطيز اين روشاستفاده ا

 آيد که محققین با توجه به نوع تحلیل و تحقیقشمار مي

ها اشاره شد از ابزارهاي آمار فضايي که به آن خود،

توانند استفاده کنند. اگر محققین به دنبال آمار و ارقام مي

باشند و بخواهند وضعیت پراکنش الگوها و روندهاي 

موجود در فضا را در قالب عدد بیان کنند، مجموعه 

ها کمک کند، به تواند به آنميابزارهاي تحلیل الگوها 

آماره موران جهاني براي بررسي وضعیت  اي کهگونه

 Gها در طول زمان کارايي زيادي دارد، آماره پراکنش گونه

عمومي براي تعیین و تشخیص نوع پراکنش الگوها مورد 

هرگاه بخواهیم وضعیت  از طرفي گیرد.استفاده قرار مي

هاي مختلف بررسي ها را در فواصل و مقیاسپراکنش گونه

لي باالترين کاربرد را خواهد داشت. حال رايپ Kکنیم، تابع 

اگر بخواهیم وضعیت پراکنش الگوها و محل تشکیل 

هاي داغ و سرد را بر روي نقشه ها، لکهها و ناخوشهخوشه

ها را براي خود بصري کنیم به سراغ نمايش داده و آن

ها خواهیم رفت. براي مجموعه ابزارهاي تهیه نقشه خوشه

ها در ها و يا نوع جهت گیري دادههپیدا کردن مرکزيت داد

دار استفاده فضا از ابزارهاي میانگین مرکزي و توزيع جهت

شود. براي تخمین متغیرهاي وابسته بر حسب مي

متغیرهاي مستقل روش رگرسیون موزن جغرافیايي از 

 ها برخوردار است.کارايي باالتري نسبت به بقیه روش
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