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چکيده
ایي پظٍّؾ تا ّذف ؿٌاػایی تغییشات هىاًی ٍ صهاًی خَد ّوثؼتگی فضایی ػاػات آفتاتی دس
ایشاى اًجامؿذُ اػت .تذیي هٌظَس ،اتتذا الذام تِ تـىیل پایگاُ دادُّای ؿثىِای ػاػات آفتاتی دس
ایشاى ؿذُ اػت .ػپغ اص دادُّای پایگاُ هضتَس یه دٍسُ آهاسی  30ػالِ ،دس تاصُ صهاًی سٍصاًِ اص
 1982/01/1تا  2012/12/31هیالدی سا هثٌای هغالؼِ حاضش لشاس دادُ ٍ ،یاختِای تِ اتؼاد 15×15
ویلَهتش تش هٌغمِ هَسدهغالؼِ گؼتشاًیذُ ؿذُ اػت .تِهٌظَس دػتیاتی تِ تغییشات دسٍى ػالی
ػاػات آفتاتی دس ایشاى اص سٍؽّای ًَیي آهاس فضایی اص لثیل خَدّوثؼتگی فضایی هَساى جْاًی،
ؿاخق اًؼلیي هحلی هَساى ٍ لىِّای داؽ تا اػتفادُ اص اهىاًات تشًاهًَِیؼی هحیظ  GISتْشُ
تشدُ ؿذً .تایج حاكل اص ایي هغالؼِ ًـاى داد وِ تغییشات صهاًی ٍ هىاًی ػاػات آفتاتی ایشاى
داسای الگَی خَؿِای تاال هیتاؿذ .دسایيتیي تش اػاع ؿاخق هَساى هحلی ٍ لىِ داؽ ،هٌاعك
جٌَب ،جٌَبؿشق ٍ هشوض تِ ًوایٌذگی ایؼتگاُّای ّوذیذ اػتاىّای ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى،
وشهاى ،ؿیشاص ،اكفْاى ٍ یضد اػتاى داسای الگَی خَدّوثؼتگی فضایی هثثت (الگَی پشآفتاب) ٍ
تخؾّای ؿوال ،ؿوالؿشق ٍ ؿوال غشتی تِ ًوایٌذگی ایؼتگاُّای ّوذیذ اػتاىّای تثشیض،
هاصًذساى ،هـْذ ٍ ػوٌاى داسای خَدّوثؼتگی فضایی هٌفی (الگَّای ون آفتاب) تَدُ اػت .دس
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عی دٍسُ هَسدهغالؼِ تخؾ اػظوی اص وـَس دس تیـتش هَاسد تمشیثاً ًیوی اص ول هؼاحت وـَس
ّیچگًَِ الگَی هؼٌاداسی یا خَدّوثؼتگی فضایی ًذاؿتِ اػت.
ياشگان کلیدی :ػاػات آفتاتی ،خَدّوثؼتگی فضایی ،ؿاخق هَساى ،ؿاخق لىِ داؽ ،ایشاى.

مقدمٍ
یىی اص ػٌاكش هْن اللیویی ویِ آریاس اًىاسپیزیشی تیش فؼالییتّیای هختلیا اًؼیاًی ٍ
فشآیٌذّای عثیؼی تِ خلَف دس هٌاعك خـه ٍ ًیوِخـیه داسد ،ػیاػات آفتیاتی اػیت.
هیضاى ػاػات آفتاتی دس یه سٍص ػثاست اػیت اص هیذتصهیاًی دس عیی سٍص ویِ خَسؿییذ دس
آػواى ٍجَد داسد ٍ تٍِػیلِ اتشّا پٌْاى ًویگشدد ( .)Yin, 1999: 61تاتؾ خَسؿیذی پغ
اص ٍسٍد دس ػغح صهیي ًمؾ هْوی دس تؼادل اًشطی ػیؼتن جیَ صهییي داسد .داؿیتي داًیؾ
وافی اص تاتؾ خَسؿیذی سٍصاًِ تشای تؼییاسی اص تشًاهیِّیای ویاستشدی ،هاًٌیذ وـیاٍسصی،
صیؼتهحیغیّ ،یذسٍلَطیىی ٍ هذلّای اًتمال خان پَؿیؾ گییاّی-جیَ ضیشٍسی اػیت
( .)Long Chen, 2013: 311تاایيحال ،اًیذاصُگییشی تیاتؾ خَسؿییذی دس تؼیذاد تؼییاس
هحذٍدی اص ایؼتگاُّای َّاؿٌاػی دس جْاى اًجام هیؿَد وِ آى تِ ایي دلییل اػیت ویِ
ػوذتاً ّضیٌِ اًذاصُگیشی ،تؼویش ٍ ًگْذاسی تجْیضات ٍ والیثشاػیَى آىّا دؿیَاس هییتاؿیذ
( .)Hunt g Swanton, 1998, 245ایي ػاهل تا تأریشی وِ دس تؼییي هیضاى تاتؾ خَسؿیذ
داسد ،ػاهل اكلی وٌتشل حیات ،آبٍَّا ٍ ػایش فؼالیتّای صیؼتی دس ػغح صهیي تِ ؿیواس
هیسٍد (واٍیاًی ٍ ػلیجاًی .)57 :1385 ،دسایياستثاط تحمیمات صیادی كَست گشفتیِ ویِ دس
صیش تِ چٌذ هَسد اص آىّا اؿاسُ هیؿَد :پَلیَّ ٍ 1وىیاساى ( ،)2015تغییشپیزیشی فضیایی ٍ
خَؿِای تاتؾ خَسؿیذی جْاًی دس ٍیتٌام سا تا اػتفادُ اص اًذاصُگییشی عیَل هیذت تیاتؾ
خَسؿیذی سا هَسدتشسػی لشاسدادًذ ٍ هٌغمِ هَسدهغالؼِ اصًظش تغییشپزیشی تاتؾ خَسؿییذی
تِ ػِ تا چْاس هٌغمِ تمؼین گشدیذ .تجتّ ٍ 2وىاساى ( )2014دس پظٍّـی تِ تجضیٍِتحلیل
فضایی سًٍذ دها دس كشتؼتاى ( )2010-1961پشداختٌذ .ایـاى تشای تشسػیی خَدّوثؼیتگی
1 . Polo
2 . Bajat
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فضایی اص سٍؽ هَساى جْاًی اػتفادُ وشدًذً .تایج ًـاى داد وِ سًٍذ دسجِ حشاست اص ػشاػش
كشتؼتاى اص الگَی تلادفی تثؼیت هیوٌیذ .هغالؼیات اصاییيدػیت تؼییاسًذ ویِ هییتیَاى
هغالؼیات ( )Kim and Singh, 2014; Robeson, 2014; Sawan, 2017سا تیِػٌیَاى
الگَّایی ؿاخق اص تیي كذّا عشح ٍ الگَی دیگش تشگضیذ .اص پظٍّؾّیای اًجیامیافتیِ دس
داخل هیتَاى تِ هَاسد صیش اؿیاسُ ًویَد .هؼیٌیی ٍ ّوىیاساًؾ ( ،)1389تیشآٍسدی اص تیاتؾ
خَسؿیذی دس ایشاى تا اػتفادُ اص یه هذل تْیٌِ اًجام داد .دس ایي پظٍّؾ ایشاى سا تش اػاع
عثمِتٌذی اللیوی وَپي تِ پٌج هٌغمِ اللیوی تمؼینتٌیذی ًوَدًیذ ٍ ػیپغ تیا اػیتفادُ اص
دادُ ّای تاتـی ػاصهاى َّاؿٌاػیی تیِ تؼیییي ضیشایة هؼادلیِ آًگؼیتشٍم تیشای  5اللیین
پشداختٌذ .اص دیگش واسّا دس ایي صهیٌِ هییتیَاى تیِ (ػیلیمِ ٍ ّوىیاساى ٍ 1387 ،خلیلیی ٍ
ّوىاساى )1389 ،اؿاسُ ًوَد .جوغتٌذی پیـیٌِ تحمیك ًـاى هیدّذ وِ تاٍجَد لاتلیتّای
تاالی آهاس فضایی دس تحلیل دادُّا اص لاتلیتّای تَاتغ تحلیلی آى ّوچَى تحلیل لىِّیای
داؽ ٍ تحلیل خَؿِ ٍ ًاخَؿِ ّا دس هغالؼات اللیوی دس ػغح وـَس تْشُ ویافی تیشدُ ًـیذُ
اػت .تا تَجِ تِ ایٌىِ ایشاى جضٍ هٌاعك پشآفتاب اصًظش تاتؾ خَسؿیذ دس جْاى هیتاؿذ لیزا
دس ایي پظٍّؾ تشآًین تا تِ اسصیاتی خَدّوثؼتگی فضایی تغییشات صهیاًی -هىیاًی ػیاػات
آفتاتی دس ایشاى تپشداصین تا تذیي تشتیة توْیذات الصم تشای اػتفادُ اص ایي هٌثغ الیضال الْی
اًذیـیذُ ؿَد.
مًاد ي ريغَا
دس ایي پظٍّؾ اص آهاس  125ایؼتگاُ ّوذیذ وـَس تا دٍسُ آهاسی هـتشن  30ػالِ
( )1982-2012اػتفادُ ؿذ .ؿىل  1پشاوٌؾ ایؼتگاُّای هَسدهغالؼِ سا ًـاى هیدّذ .دس
ایي پظٍّؾ دادُّای ًمغِای تا اػتفادُ اص سٍؽ هیاًیاتی وشیگیٌگ دس ًشمافضاس ArcGIS
 10.2.2تِ دادُّای پٌِْای تا یاختِّایی تِ اتؼاد  15×15ویلَهتش تؼوین دادُ ؿذ .جْت
تؼشیغ دس سًٍذ هحاػثات ،اص لاتلیتّای ًشمافضاس  Spss ٍ GS+اػتفادُؿذُ اػت .تا تَجِ
تِ ایٌىِ اعالػات هشتَط تِ ػاػات آفتاتی داسای ّوثؼتگی هىاًی هیتاؿذ؛ لزا هیتَاى تا
اػتفادُ اص سٍؽّای آهاس فضایی هذل ػاػات آفتاتی سا تِ دػت آٍسد ٍ ػپغ تا اػتفادُ اص
آهاسُّای خَؿِ ٍ ًاخَؿِ ٍ تحلیل لىِّای داؽ پیؾیاتیّای الصم سا اًجام داد.
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ؼکل  -1ایعتگاٌَای َمدید مًردمطالؼٍ

ؼکل  -2ريودومای مراحل اوجام کار

تشای پیؾیاتی هىاًی سٍؽّای گًَاگًَی اسائِؿذُ اػت وِ دس ایي پظٍّؾ تا تَجِ تِ
تشسػیّای اًجامؿذُ ٍ همایؼِ هجوَع هشتغ خغاّای هذلّای هختلا پیؾیاتی سٍؽ
وشیگیٌگ سٍؽ تٌْجاس تـخیق دادُؿذُ اػت (هیشهَػَی ٍ هیشیاى158 :1390 ،؛
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گَدسصی ٍ ّوىاساى ،)145 :1390 ،لزا ولیِ تشسػیّای هثٌی تش پیؾیاتی دادُّای ػاػات
آفتاتی ایشاى ،تش اػاع ایي سٍؽ اسائِؿذُ اػت .پیؾیاب وِ اص سٍؽ وشیگیٌگ تِدػت
هیآیذ ،خغیً ،ااسیة ٍ داسای وَچهتشیي ٍاسیاًغ دس تیي توام پیؾیابّای ًااسیة خغی
اػت؛ وِ تِ دٍ كَست وشیجیٌگ هؼوَلی ٍ وشیجیٌگ ػام هیتاؿذ.
دس آهاس فضایی ؿٌاخت الگَّا ٍ وـا سًٍذّای هَجَد دس دادُّای فضایی اص اّویت
صیادی تشخَسداس اػت ( ،)Waagepetersenand, 2006: 268چشاوِ لثل اص ّشگًَِ تحلیل
ٍ تْیِ ًمـِ دس آهاس فضایی تایذ ایي پیؾداٍسی كَست گیشد وِ دادُّا چگًَِ دس فضا
تَصیغؿذُاًذ ٍ تَصیغ آىّا دس فضا اص چِ الگَ ٍ لاػذُای پیشٍی هیوٌذ (سٌّوا ٍ
اهیشفخشیاى .)134 :1391 ،دس پظٍّؾ پیؾسٍ تِهٌظَس دسن تْتش دادُّا ٍ تلوینگیشی
دلیكتش دس هَسد ػغح اػتواد آهاسی ،اص سٍؽ تحلیل الگَی هَساى هحلی اػتفادُؿذُ اػت.
دس دِّّای اخیش ػٌاسیَّای هختلفی دس خلَف تحلیل الگَّای دادُ فضایی دس آهاس
فضایی تؼظ دادُؿذُ اػت .تذیي هٌظَس هیتَاى تِ ؿاخق جْاًی هَساى 1وِ تِ
 Global Moran Iهؼشٍف اػت ،اؿاسُ ًوَد وِ ایي آهاسُ ػذدی سا تِدػت هیدّذ (z-
 ،)scoreوِ تا اػتفادُ اص آى هیتَاى دسجِ پشاوٌذُ تَدى یا هتوشوض تَدى ػَاسم یا
دادُّای فضایی سا دس فضا اًذاصُگیشی ًوَد ( .)Illian et al, 2008: 418تشای هحاػثِ
آهاسُ یا ؿاخق هَساى ،اتتذا ًوشُ اػتاًذاسد  P  Value ٍ zهحاػثِ هیؿَد ٍ دس هشحلِ
تؼذ تِ اسصیاتی ٍ هؼٌاداس تَدى ؿاخق پشداختِ هیؿَد .تشای هحاػثِ خَدّوثؼتگی فضایی
تا اػتفادُ اص ؿاخق هَساى جْاًی اص ساتغِ ( )1اػتفادُ هیؿَد (ػالیخَاُ.)252 :1396 ،
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1 .Moran
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الیِ هَسداػتفادُ ٍ  s 0جوغ ول ٍصىّای فضایی هیتاؿذ .دس ایي پظٍّؾ اص تحلیل خَؿِ
ٍ ًاخَؿِ ٍ 1تحلیل لىِّای داؽ 2تشای هغالؼِ ػاػات آفتاتی اػتفادُؿذُ اػت .تحلیل
خَؿِ ٍ ًاخَؿِ وِ تِ ؿاخق اًؼلیي هحلی هَساى ًیض هـَْس اػت ،الگَیی تْیٌِ تشای
ًوایؾ تَصیغ آهاسی پذیذُّا دس فضا هیتاؿذ ( .)Anselin et al, 2009: 74تشای تحلیل
خَؿِ ٍ ًاخَؿِ تشای ّش ػاسضِ هَجَد دس الیِ ،همذاس ؿاخق هَساى هحلی،
ًوشُ  P  Value ٍ zوِ تیاًگش هؼٌاداسی ؿاخق هحاػثِؿذُ هیتاؿذ ،هحاػثِ هیؿَد.
آهاسُ هحلی هَساى  Iتش اػاع ساتغِ ( )2لاتلهحاػثِ اػت (:)Ripley, 2005: 149
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فضایی تیي ػاسضِ  j ٍ iهیتاؿذً .وشُ  zهحاػثِؿذُ ًـاى هیدّذ وِ دس وذام هٌاعك
دادُّا تا همادیش صیاد یا ون خَؿِتٌذیؿذُاًذ .اهتیاص  zتشای خشٍجی ًْایی صهاًی تِدػت
خَاّذ آهذ وِ هجوَع هحلی (  ) Local sumػاسضِ ٍ ّوؼایِ آى تِعَس ًؼثی تا جوغ
ول ػاسضِّا همایؼِ گشدد ( .)Zhang et al, 2008: 219آهاسُ گتیغ -اسد جی تِكَست
ساتغِ ( )3هحاػثِ هیؿَد ):(Gelfand et al, 2011: 187
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 n ٍ jتؼذاد ول ػاسضِّا هیتاؿذ.
یافتٍَا ي بحث

1 .Cluster and Outlier Analysis
2. Hot Spot Analysis

162 

بزرسي تغییزات سماني-مکاني ساعات آفتابي در ايزان

خشٍجیّای تحلیل خَدّوثؼتگی فضایی هَساى جْاًی ،دس جذٍل ( )1اسائِؿذُ اػت.
تش اػاع جذٍل  1همذاس ؿاخق هَساى جْاًی تشای ّش  12هاُ ػال تاالی  0/90هیتاؿذ.
ایي ًىتِ ًـاىدٌّذُی آى اػت وِ تش اػاع ؿاخق هَساى جْاًی ،ػاػات آفتاتی دس ایشاى
دس دٍسُ هَسدهغالؼِ ،داسای الگَی خَؿِای تاال دس ػغح  99 ٍ 95 ،90دسكذ هیتاؿذ.
آهاسُ  zتشای ّش  12هاُ ٍ هیاًگیي ػاالًِ دٍسُ آهاسی هَسدهغالؼِ ،تاال ٍ تیي  244تا 261
هیتاؿذ؛ تٌاتشایي دسهجوَع تش اػاع هَساى جْاًی هیتَاى اػتٌثاط ًوَد وِ تغییشات دسٍى
ػالی ػاػات آفتاتی دس ایشاى اص الگَی خَؿِای تاال تثؼیت هیوٌذ؛ تٌاتشایي تا تَجِ تِ تاال
تَدى همذاس  ٍ zپاییي تَدى همذاس P  Valueهیتَاى فشضیِ ػذم ٍجَد خَدّوثؼتگی
فضایی تیي دادُّا دس ّش  12هاُ اص ػال ٍ هیاًگیي ػاالًِ سا سد ًوَد .حال اگش لشاس تَد
ػاػات آفتاتی تشای هاُّای ػال دس ایشاى تِعَس ًشهال دس فضا پخؾؿذُ تاؿذ ،ؿاخق
هَساى جْاًی همذاس  -0/000139سا اختیاس هیًوَد.
جديل  –1خريجی آمارٌ مًران بٍصًرت ماَیاوٍ
ماٌ

ؼاخص مًران

ؼاخص مًران مًرد اوتظار

ياریاوط

z-score

p-value

طاًَیِ
فَسیِ
هاسع
آٍسیل
هِ
طٍئي
طٍئیِ
اٍت
ػپتاهثش
اوتثش
ًَاهثش
دػاهثش
هجوَع

0/961611
0/954206
0/948854
0/948517
0/943462
0/906601
0/937050
0/944911
0/904650
0/931915
0/960286
0/965641
0/939518

-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
-0/000139
0/000139

0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014
0/000014

259/419270
257/427201
256/001767
255/907880
254/564265
244/637340
252/826930
254/933368
244/190809
251/476048
259/070230
260/505411
253/539144

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

چٌاًچِ دس جذٍل ً 1یض هـاّذُ هیؿَد ،دس  12هاُ ػال ٍ هجوَع هیاًگیي ػالیاًِ،
همذاس ؿاخق هَساى جْاًی تاالی  0/90تَدُ اػت .ایي ًَع اص تَصیغ دادُّا هثیي ایي اهش
هیتاؿذ؛ وِ الگَی پشاوٌؾ فضایی ػاػات آفتاتی دس فَاكل ٍ همیاعّای چٌذگاًِ اص
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فاكلِای تِ فاكلِ دیگش ٍ یا همیاػی تِ همیاع دیگش تغییش هیوٌذ .لزا اصآًجاوِ ػاػات
آفتاتی دس هاُّای گشم ػال تشای ول وـَس افضایؾ هییاتذ ،تغییش اًذاصُ ػاػات آفتاتی
هحؼَػی دس ول وـَس تشای ٍاحذّای ّوؼایگی حاكلؿذُ اػتٍ .لی دس هاُّای ػشد
ػال ػاػات آفتاتی تِعَس ًاهتَاصى دس وـَس تَصیغ هیؿَد .دس هاُّای اوتثشًَ ،اهثش ٍ
دػاهثش اص فلل پاییض ًیض هـاّذُ هیؿَد وِ تاالتشیي همذاس اسصؿی سا تِخَد اختلاف دادُ
اػت .ایي اهش ًیض تِدلیل ّوؼاى تَدى افتٍخیض تمشیثاً هـاتِ ػاػات آفتاتی دس ول پٌِْ
وـَس هیتاؿذّ .واىعَسی وِ هـاّذُ ؿذ خَدّوثؼتگی فضایی هَساى جْاًی فمظ ًَع
الگَ سا هـخق هیوٌذ .تِّویي دلیل تشای ًـاى دادى تَصیغ فضایی الگَی حاون تش
ػاػات آفتاتی ایشاى ،عی دٍسُ هَسدهغالؼِ اص هَساى هحلی اػتفادُؿذُ اػت .ؿىل 3
تغییشات دسٍىػالی خَدّوثؼتگی فضایی الگَی خَؿِای ػاػات آفتاتی سا عی دٍسُ آهاسی
هَسدهغالؼِ (ً )1982-2012ـاى هیدّذ .دس ػِ هاُ فلل تاتؼتاى (طٍئیِ ،اٍت ٍ ػپتاهثش)
دس اوثش هٌاعك وـَس ّیچ ًَع الگَیی حاون ًثَدُ یا تِػثاستی فالذ خَدّوثؼتگی فضایی
تَدُ اػت .ایي ٍضؼیت تِعَس هتَػظ تا همذاس  59/29دسكذ دس ػِ هاُ فلل تاتؼتاى دس
ػغح وـَس تَصیغؿذُ اػت (ؿىل  .)3دس هاُ طاًَیِ  ،31/68فَسیِ  ٍ 35/40هاسع 33/69
دسكذ اص هٌاعك وـَس (تِ دلیل ػشم جغشافیایی پاییي ٍ تاتؾ ػوَدتش خَسؿیذ تِ ًؼثت
هٌاعك ؿوالی وـَس) وِ غالثاً دس ًَاحی جٌَب ،هشوض ٍ جٌَبؿشق تِ ًوایٌذگی
ایؼتگاُّای ّوذیذ اػتاىّای ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى ،وشهاى ،ؿیشاص ٍ اكفْاى داسای الگَی
خَؿِای تا اسصؽ تاال (خَدّوثؼتگی فضایی هثثت) حاون هیتاؿذ .دس ّویي دٍسُ اص ػال
الگَی آفتاتی یا همادیش تا اسصؽ پاییي (خَدّوثؼتگی فضایی هٌفی) وِ ًوایاًگش خَؿِّای
ون آفتاب هیتاؿٌذ تِتشتیة دس هاُّای فلل صهؼتاى تا همذاس ػذدی ٍ 27/68 ،28/64
 23/48دسكذ تَصیغؿذُاًذ (جذٍل )2؛ ٍ تِكَست ًَاسی ،دس ًَاحی ؿوال ،ؿوالغشب ٍ
ؿوالؿشلی وـَس وـیذُ ؿذُاًذ ،وِ دلیل آى ٍجَد ػذّای وَّؼتاًی الثشص ٍ صاگشع
هیتاؿذ وِ اص ًفَر تادّای غشتی تِ ایشاى هشوضی جلَگیشی هیوٌذ .دس فلل تْاس همادیش
ػاػات آفتاتی تا خَدّوثؼتگی فضایی هثثت تاال ًؼثت تِ فلل صهؼتاى حذٍد  2/48دسكذ
واّؾیافتِ ٍ اصًظش هىاًی ًیض دچاس تغییشاتی ؿذُ اػت (ؿىل  .)3تِعَسیوِ خَؿِّای تا
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اسصؽ تاال تِػوت ؿشق ،غشب ٍ هشوض وـَس (وشدػتاى ،وشهاًـاُ ،خشاػاىجٌَتی ،یضد،
لشػتاى ٍ غیشُ) وـیذُ ؿذُ اػت .ایي دس حالی اػت وِ همادیش تا اسصؽ تاال یا داسای
خَدّوثؼتگی فضایی هثثت دس فلل صهؼتاى هحذٍد تِ هٌاعك جٌَتی ٍ داسای افتٍخیض
ون تَدُ اػت .دس فلل تاتؼتاى اص تغییشات الگَّای ػاػات آفتاتی ون واػتِ ؿذُ اػت،
تِایيتشتیة تشای هاُّای طٍئیِ ،اٍت ٍ ػپتاهثش تِتشتیة همادیش 15/49 ٍ 19/38 ،21/76
دسكذ ًـاى دادُؿذُ اػتّ .واىعَس وِ لاتلهـاّذُ اػت دس ایي فلل اص ػال اص هؼاحت
الگَّای ونآفتاب اًذوی واػتِ ؿذُ اػت ٍ تِ لحاػ هىاًی ًیض تغییشات ًاچیضی سا تجشتِ
وشدُ اػت .دس فلل صهؼتاى هؼاحت الگَّای پش آفتاب ٍ ون آفتاب ًؼثت تِ ػِ فلل
لثل ووتشیي افتٍخیض ػذدی سا داؿتِاًذ (جذٍل  .)2تِعَس هیاًگیي دسهجوَع ػِ هاُ
طاًَیِ ،فَسیِ ٍ هاسع  39/81دسكذ اص هؼاحت وـَس اص ّیچ الگَی فضایی پیشٍی ًویوٌذ.
دسهجوَع تا تَجِ تِ ایٌىِ همادیش داسای خَدّوثؼتگی فضایی هثثت دس ّش چْاسفلل اص
ػال ٍ تا ًگاّی ولی ،دسهجوَع هیاًگیي ػالیاًِ ،تِ ًَاحی جٌَتی ٍ هشوضی ٍ دس تؼضی اص
هاُّای ػال (ؿىل  )3تِ هٌاعك ؿشلی ،غشتی هحذٍدؿذُ اػت ،هیتَاى اػتٌثاط ًوَد وِ
ػَاهل هحلی دس تَصیغ پشاوٌذگی ػاػات آفتاتی دس ایشاى ًمؾ تؼضایی داسًذ.
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جديل  -2درصد معاحت تحت پًؼػ الگًی حاصل از مًران محلی

ظاالوٍ
19/90
33/39
46/71

شيئه
34/79
22/31
42/90

مٍ
31/86
19/78
48/36

آيریل
26/67
23/04
50/29

مارض
33/69
23/48
42/83

فًریٍ
35.4
27/68
36.92

شاوًیٍ
31/68
28/64
39.6

وًع الگًی آفتابی
الگَی خَؿِای تاال
الگَی خَؿِای پاییي
فالذ الگَ

-

دظامبر

وًامبر

اکتبر

ظپتامبر

ايت

شيئیٍ

وًع الگًی آفتابی

30/79
30/10
39/11

29/88
26/22
43/90

35/67
19/13
45/20

16/65
15/49
67/86

24/01
19/38
56/61

24/85
21/76
53/39

الگَی خَؿِای تاال
الگَی خَؿِای پاییي
فالذ الگَ

ؼکل  -3وتایج حاصل از پراکىػ الگًی مًران محلی ظاػات آفتابی در ایران

تا تَجِ تِ آًچِ تاوٌَى گفتِ ؿذ ،آى دػتِ اص ًَاحی وـَس وِ ػاػات آفتاتی آىّا
داسای خَدّوثؼتگی فضایی هثثت (خَؿِّای پش آفتاب) ٍ هٌفی (خَؿِّای ون آفتاب)
تَدًذ هـخق گشدیذُ؛ اها تِهٌظَس حلَل اعویٌاى اص هٌاعك داسای خَؿِّای تا اسصؽ تاال
ٍ پاییي اص ؿاخق *  GIیا  HotSpotاػتفادُؿذُ اػت وِ ًتایج آى دس ؿىل  ٍ 4جذٍل
 3اسائِؿذُ اػت .آهاسُ *  GIوِ تشای ّش ػاسضِ هَجَد دس دادُّای هحاػثِ هیؿَدًَ ،ػی
اهتیاص  zاػتّ .واىعَس وِ اص ؿىل  4تشهیآیذ ،هاُ طاًَیِ دس فلل صهؼتاى ػاػات پش

بزرسي تغییزات سماني-مکاني ساعات آفتابي در ايزان

162 

آفتاب (دس ػغح هؼٌاداسی  99دسكذ) تِ لؼوتّای جٌَب ،جٌَبؿشق ٍ هشوض (تِ دلیل
پاییي تَدى ػشم جغشافیایی ،تاتؾ ػوَدتش خَسؿیذ ًؼثت تِ هٌاعك ؿوالی ٍ ًثَد اتشًاوی)
تِ ًوایٌذگی ایؼتگاُّای ّوذیذ اػتاىّای ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى ،وشهاى ،ؿیشاص ،اكفْاى ٍ
یضد هحذٍدؿذُ اػت؛ وِ تِتشتیة دس هاُّای طاًَیِ ،فَسیِ ٍ هاسع 42/36 ،41/44 ،38/05
دسكذ اص هٌاعك وـَس سا تـىیل دادُاًذ .دس ّویي فلل اص ػال ،هٌاعمی وِ ًوایٌذُ ػاػات
ون آفتاب (دس ػغح اعویٌاى  99دسكذ) تَدُ ًَاحی هشتفغ وـَس سا تحت ػیغشُ خَد لشاس
دادُاًذ (تِ دلیل گؼتشؽ تادّای غشتی دس هٌغمِ ٍ افضایؾ اتشًاوی ٍ تاال تَدى ػشم
جغشافیایی) تِعَسیوِ دس ایؼتگاُّای ّوذیذ اػتاىّای تْشاى ،تثشیض ،هـْذ ،ػوٌاى ٍ
وشدػتاى تِاحتوال  99دسكذ لىِ ون آفتاب تـخیق دادُؿذُ اػت .هٌاعك فالذ الگَی
هؼٌاداسی دس فلل صهؼتاى تِتشتیة  19/16 ٍ 17/89 ،16/72دسكذ تشای هاُّای طاًَیِ،
فَسیِ ٍ هاسع هحاػثِؿذُ اػت .الگَی خَؿِای همادیش تاالی خَدّوثؼتگی فضایی
ػاػات آفتاتی یا تِػثاستیدیگش الگَی پش آفتاب دس فلل تْاس وِ دس ػغح اعویٌاى 99
دسكذ هؼٌاداس هیتاؿذ ،افضایؾ پیذا وشدُ اػت (جذٍل  .)3اها تِ لحاػ هىاًی تِجض هاُ طٍئي
تغییشات ًاچیضی سا ًؼثت تِ دٍ هاُ فَسیِ ٍ هاسع داؿتِ اػت .تِعَسیوِ دس هاُ طٍئي
دًثالِ ًَاحی تا خَدّوثؼتگی فضایی هثثت دس ػغَح اعویٌاى  95 ٍ 90دسكذ تا جٌَب
خشاػاى سضَی ،وشهاًـاُ ٍ وشدػتاى وـیذُ ؿذُ اػت (ؿىل  .)4دس فلل تْاسًَ ،احی تا
خَدّوثؼتگی فضایی هٌفی ًؼثت تِ فلل صهؼتاى اصًظش هىاًی تغییشات لاتلتَجْی
داؿتِ اػت تِعَسیوِ لىِ ون آفتاب تا احتوال  95دسكذ اص ؿوالغشب تِ ػوت جٌَب-
غشب وـیذُ ؿذُ اػت .حتی دس هاُ طٍئي وِ لىِ پش آفتاب تِ ػوت هشوض وـیذُ ؿذُ دس
ػَاحل جٌَبؿشلی لىِّای ون آفتاب تَجَد آهذُ اػت وِ دلیل آىّن تِ خاعش ًضدیىی
تِ دسیا ٍ سعَتت صیاد هیتاؿذ وِ تاػث واّؾ ػاػات آفتاتی هیؿَد .هٌاعك فالذ الگَی
هؼٌاداسی دس فلل تْاس ًؼثت تِ ػِ هاُ لثل خَد تغییشاتی ًِچٌذاى هحؼَػی سا داؿتِ
اػت؛ تِعَسیوِ همذاس آى تشای هاُّای آٍسیل  ،18/88هِ  ٍ 15/47طٍئي  20/25دسكذ
هیتاؿذ (جذٍل  .)3لىِّای پش آفتاب دس فلل تاتؼتاى ًؼثت تِ  9هاُ دیگش ػال وـیذگی
صیادی تِػوت هشوض ٍ ؿشق ٍ غشب وـَس داؿتِاًذ ،تِعَسیوِ هٌغمِ ػشخغ وِ دس اوثش
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هاُّای لثل ػال فالذ الگَی هؼٌاداسی تَدُ ،دس فلل تاتؼتاى دس آى لىِ پش آفتاب
تـخیق دادُ ؿذُ اػت ،دس ایي فلل اص ػال تِ دلیل ایٌىِ تادّای غشتی تِ هٌغمِ ؿوال
وـَس پؼشٍی وشدُ ٍ فؼالیتّای هَػوی تاتؼتاًِ ًیض دس جٌَب وـَس ؿشٍعؿذُ ،هٌاعك
ؿوالی ٍ جٌَتی وـَس داسای الگَّای ّوثؼتگی فضایی هٌفی هیتاؿذ ،اها هٌاعك هشوضی
وـَس تِ دلیل اػتمشاس ػاهاًِ پشفـاس جٌة حاسُ آصٍس داسای الگَّای پشآفتاب ّؼتٌذ.
لىِّای ون آفتاب دس ػغَح اعویٌاى هختلا ًیض دس هاُّای طٍئیِ ،اٍت ٍ ػپتاهثش اص هشوض
تِػوت ؿوال (دسیای خضس) دس حال جاتجا ؿذى ّؼتٌذ .جاتجایی جٌَب تِ هشوض لىِّای
پش آفتاب دس فلل تاتؼتاى تِ دلیل ػشم جغشافیایی ٍ آفتابگیشی صیاد دس ػوت هشوض
وـَس ٍ فؼالیت هَػویّای تاتؼتاًِ دس جٌَب ؿشق وـَس هیتاؿذ ّوچٌیي هجشد ٍ هشادی
(ً )1393یض دس پظٍّـی وِ تش سًٍذ ػاػات آفتاتی دس ایشاى تا سٍؽّای ًاپاساهتشیه داؿتٌذ
تشایي هْن كحِ گزاؿتٌذ .تغییشات خَدّوثؼتگی فضایی ػاػات آفتاتی دس ایشاى دس فلل
پاییض تش اػاع ؿاخق *  GIتمشیثاً هـاتِ فلل صهؼتاى تَدُ اػت .تاایيٍجَد دس ایي فلل
اص ػال لىِّای ون آفتاب اص پَؿؾ یا هؼاحت تیـتشی ًثؼت تِ دٍسُّای لثل تشخَسداس
تَدُ ٍ دسهجوَع دس هاُ اوتثش  ،30/58هاُ ًَاهثش  ٍ 38/50دس دػاهثش  39/69دسكذ اص
هؼاحت وـَس داسای خَدّوثؼتگی فضایی هٌفی ٍ یا تِػثاستدیگش داسای الگَّای ون
آفتاب تَدُ اػت .هٌاعمی تا خَدّوثؼتگی فضایی هثثت دسهجوَع دس هاُ اوتثش 51/59
ًَاهثش  ٍ 25/03دػاهثش  44/23اص هؼاحت وـَس سا تـىیل دادُاًذ .دس فلل پاییض دسكذ
هٌاعك تا ػذم هؼٌاداسی تِ ووتشیي همذاس خَد سػیذُ اػت وِ ایي اهش تِ افتٍخیض ووتش
ػاػات آفتاتی دس ایي فلل اص ػال تشهیگشدد (دسهجوَع ػِ هاُ  52/38دسكذ اص ول
هؼاحت وـَس) .ایي همذاس دس فلل صهؼتاى  54/57دسكذ ،دس فلل تاتؼتاى  86/03دسكذ
ٍ دس فلل تْاس  54/60تَدُ اػت .دسهجوَع تش اػاع هیاًگیي ػاالًِ ػاػات آفتاتی ًیوِ
جٌَتی وـَس داسای الگَی خَؿِای پشآفتاب هیتاؿذ ٍ تیؾ اص  50دسكذ هؼاحت وـَس اص
الگَی پشآفتاب پیشٍی هیوٌذ.
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جديل  -3درصد معاحت تحت پًؼػ ظاػات آفتابی در ایران
هیاًگیي ػاالًِ
23/81

طٍئي
25/04

هِ
24/39

آٍسیل
27/58

هاسع
26/19

فَسیِ
30.35

طاًَیِ
32/26

5/03

2/75

5/13

5/39

3/40

2.54

3.9

2/29

1/63

2/13

2/64

1/53

1.33

2.64

16/90

20/25

15/47

18/88

19/96

17.98

16.72

2/35

2/58

1/56

3/26

1/75

1.88

1.90

5/26

5/32

4/07

8/67

4/81

4.57

4.53

44/36

42/43

47/25

33/58

42/36

41.44

38.05

-

دػاهثش
34/32

ًَاهثش
31/54

اوتثش
23/26

ػپتاهثش
17/81

اٍت
22.22

طٍئیِ
24/38

3/72

4/49

4/58

2/57

2/96

2/63

1/65

2/47

2/74

1/47

1/42

1/42

16/08

19/47

17/83

27/95

31/58

26/50

2/04

2/28

2/05

5

4/48

3/76

4/69

4/99

6/35

13/31

6/06

9/17

37.5

34/76

43/19

31/89

31/28

32/14

ًَع ػاػات آفتاتی

الگَی ون آفتاب دس ػغح90%
الگَی ون آفتاب دس ػغح95%
الگَی ون آفتاب دس ػغح99%
فالذ الگَی هؼٌاداسی%
الگَی پش آفتاب دس ػغح90%
الگَی پش آفتاب دس ػغح95%
الگَی پش آفتاب دس ػغح99%
ًَع ػاػات آفتاتی

الگَی ون آفتاب دس ػغح 90%
الگَی ون آفتاب دس ػغح95%
الگَی ون آفتاب دس ػغح99%
فالذ الگَی هؼٌاداسی%
الگَی پش آفتاب دس ػغح90%
الگَی پش آفتاب دس ػغح95%
الگَی پش آفتاب دس ػغح99%

ؼکل  -4وتایج حاصل از پراکىػ الگًی لکٍ داؽ برای ظاػات آفتابی طی ديرٌ مًردمطالؼٍ

 163

نشزيه علمي ـ پژوهشي جغزافیا و بزنامهريشی ،شماره 16

وتیجٍگیری
ًتایج حاكل اص سٍؽ هَساى جْاًی ًـاى داد وِ تغییشات خَدّوثؼتگی فضایی ػاػات
آفتاتی وـَس اص الگَی خَؿِای تاال پیشٍی هیوٌذ .اصآًجاییوِ ؿاخق هَساى جْاًی فمظ
ًَع الگَ سا هـخق هیوٌذ لزا تِهٌظَس تغییشات خَدّوثؼتگی فضایی الگَّای ػاػات
آفتاتی دس ایشاى اص ؿاخق هَساى هحلی ٍ تحلیل لىِّای داؽ اػتفادُ گشدیذ .تش اػاع ّش
دٍ ؿاخق ،هٌاعك جٌَب ،جٌَبؿشق ٍ هشوض تِ ًوایٌذگی ایؼتگاُّای ّوذیذ اػتاىّای
ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى (تِجض صهاى فؼالیت هَػویّا وِ تاػث افضایؾ اتشًاوی ٍ حاون ؿذى
الگَی ون آفتاب دس هٌغمِ هیؿَد) ،وشهاى ،ؿیشاص ،اكفْاى ٍ یضد ًمؾ لاتلتَجْی دس
ؿىلدّی الگَّای پش آفتاب تا الگَی خَؿِای تاال داؿتِاًذ .ایي دس حالی اػت وِ ًَاحی
داسای خَدّوثؼتگی فضایی هٌفی یا تِػثاستیدیگش الگَّای ون آفتاب دس ّش  12هاُ ػال
تِ تخؾّای هشتفغ وـَس هحذٍدؿذُ اػت .دسهجوَع ،هؼاحت تاالیی اص وـَس دس ّش 12
هاُ هَسدهغالؼِ فالذ خَدّوثؼتگی فضایی هؼٌاداس تِ لحاػ آهاسی تَدُ اػتً .تایج ایي
پظٍّؾ ًـاى داد وِ الگَّای ػاػات آفتاتی دس یه تاصُ صهاًی تلٌذهذت تحت تؼاهل
ػٌاكش گشدؿی جَ ؿىل هیگیشًذ ،اها ًمؾآفشیٌی هتفاٍتی داسًذ .تِعَسیوِ آسایؾ
جغشافیایی الگَّای ػاػات آفتاتی سا ػَاهل هحلی ،تٍِیظُ استفاػات (ارش استفاػات تا تَجِ تِ
ؿىل  4تِعَس ٍاضح لاتلهالحظِ هیتاؿذّ .واىعَس وِ دس ؿىل  4دیذُ هیؿَد دس هاُ-
ّای فلل صهؼتاى (طاًَیِ ،فَسیِ ٍ هاسع) سؿتِوَُ الثشص ٍ صاگشع تِهاًٌذ یه ػذ
وَّؼتاًی جلَی ًفَر تادّای غشتی ٍ پشفـاس ػیثشی سا تِ ایشاى هشوضی گشفتٌذ ٍ تاػث
ؿذًذ وِ دس هٌاعك ؿوالی وـَس دسكذ اتشًاوی افضایؾ یاتذ ٍ تِ دلیل ػشم جغشافیایی تاال
ٍ صهاى ػال هذتصهاى تاتؾ آفتاب واّؾ یاتذ ٍ الگَّای ون آفتاب تش هٌغمِ حاون ؿَد.
حتی دس هاُ هِ ارش استفاػات تِكَست واهالً ؿفاف هـخق هیتاؿذ ٍ استفاػات الثشص ٍ
صاگشع هاًغ ًفَر ػاهاًِّای تاسؽصا یا اتشصا تِ داخل ایشاى هشوضی ؿذُ ٍ دلیماً هٌغثك تش
پـت ایي سؿتِوَُّا الگَّای خَدّوثؼتگی فضایی هٌفی یا ّواى الگَی ون آفتاب
تـىیلؿذُ اػتّ .وچٌیي دس فلل تاتؼتاى (طٍئیِ ،اٍت ،ػپتاهثش) وِ فؼالیتّای هَػوی
دس جٌَب وـَس آغاصؿذُ تاػث افضایؾ اتشًاوی دس جٌَب وـَس ؿذُ ٍ دس ایشاى هشوضی
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پشفـاس جٌةحاسُای آصٍس غالة گـتِ ٍ دس پـت ػذ وَّؼتاًی صاگشع ًیض تاد فَى تـىیل
یافتِ ٍ تِ دلیل اػتمشاس ػاهاًِ پشفـاس تش سٍی هٌغمِ هذتصهاى تاتؾ آفتاب ًیض
افضایؾیافتِ ٍ دسًتیجِ الگَّای پشآفتاب تش هٌغمِ حاون ؿذُ اػت ،تِ تیاًی ٍاضحتش سدپای
پیىشتٌذی ًاّوَاسیّا ٍ ًمؾ ػشم جغشافیایی سا هیتَاى دس آىّا هـاّذُ ًوَد وِ هؼیٌی
ٍ ّوىاساى (ً )1389یض دس پظٍّؾ خَد (تشآٍسد تاتؾ خَسؿیذی تا اػتفادُ اص هذل
آًگؼتشٍم ) تِ آى اؿاسُ ًوَدًذ؛ ایي دس حالی اػت وِ ًثایذ ًمؾ ػَاهل تیشًٍی سا دس
ؿىل گیشی الگَّای ػاػات آفتاتی ًادیذُ گشفت؛ چشاوِ ػَاهل تیشًٍی یا تلَیحاً ّواى
ػٌاكش گشدؽ ػوَهی جَ دس تؼییي سطین آفتاتی ٍ آٌّگ تغییشات ػاػات آفتاتی دس عَل
صهاى ًمؾ داسًذ .اگش تِ ًمـِ خَؿِّای ػاػات آفتاتی وـَس تَجِ ًوائین ،هـاّذُ هیؿَد
خَؿِّای پش آفتاب ٍ ون آفتاب ؿثیِ تِّن ًیؼتٌذ .ایي تثایي ًاؿی اص تأریش ػٌاكش گشدؽ
ػوَهی جَ اػت .پغ تِعَسولی هیتَاى گفت وِ ػاػات آفتاتی تحت تأریش دٍ ػیؼتن
ایجاد ٍ وٌتشل هیؿًَذ؛ وِ ػثاستٌذ اص -1 :ػَاهل هحلی وٌتشلوٌٌذُ هىاى (آسایؾ
جغشافیایی ػاػات آفتاتی)  -2ػَاهل تیشًٍی وٌتشلوٌٌذُ صهاى (سطین ػاػات آفتاتی)ً .تایج
پظٍّؾ حاضش هیتَاًذ الگَی هٌاػثی تشای ػایش هغالؼات فضایی فشاػٌجّای اللیوی تاؿذ.
چشاوِ هغالؼات آهاس فضایی هیتَاًذ دسیچِّای ًَیي سا پیؾ سٍی اللینؿٌاى تگـایذ.
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