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ABSTRACT
Dust has always been one of the most important environmental hazards and has adverse
environmental consequences. The purpose of this study is to investigate the relationship
between temperature extreme variables and dust storms and evaluate the best model for
predicting the FDSD index in the west of the country. We used hourly visibility data, World
Meteorological Organization codes and temperature extreme indices including maximum
temperature (TXx) and minimum temperature (TNn) on a monthly basis for 14 meteorological
stations located in the west of the country with a statistical period of 25 years (1990-2014) and
correlation between them were considered using Tau-Kendall and Pearson correlation
coefficients. Map of correlation coefficients to better display the results was prepared by spline
method (base radius method) in ArcGIS software. Also, three artificial intelligence models
including best neighbor algorithm (KNN), gene expression programming (GEP) and Bayesian
network (BN) were evaluated to predict dust. The results showed that dust storms have a
positive and significant correlation with temperature extreme indices in 14 studied stations, so
that the highest Tau-Kendall correlation coefficient with FDSD index is related to the
maximum temperature variable in Dogonbadan station with a value of 0.202 and with the
minimum temperature at Sare-Pole-Zahab station with the correlation coefficient 0.242. Also,
the highest Pearson correlation coefficient with FDSD index for the maximum temperature
variable in Dogonbadan station was 0.415 and that of the minimum temperature in Islamabad
station 0.211. Also, the results of the forecast indicated the proper performance of the KNN
method, which is ranked first in 13 stations and the BN method had the best performance in
Islamabad station. The results of this study can help to better understand the occurrence of dust
storms and to studying their climatic relations, as well as to reducing the damage caused by
this phenomenon in the study area.
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چکیده
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گرد و غبار همواره به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات محیطی مطرح بوده و پیامدهای زیستمحیطی نامطلوبی را
برجای میگذارد .هدف از این پژوهش ،بررسی رابطهی متغیرهای حدی دمایی با طوفانهای گرد و غبار و ارزیابی
بهترین مدل جهت پیشبینی شاخص  FDSDدر غرب کشور میباشد .با استفاده از دادههای ساعتی قدرت دید افقی،
کدهای سازمان جهانی هواشناسی ،نمایههای حدی دمایی شامل دمای بیشینه (  )Txxو دمای کمینه (  )TNnدر مقیاس
ماهانه برای  14ایستگاه هواشناسی واقع در غرب کشور با طول دورۀ آماری  25ساله ( )1990-2014و ضرایب
همبستگی تاو-کندال و پیرسون به ارتباط سنجی پرداخته شد .نقشه ضرایب همبستگی برای نمایش بهتر نتایج به
روش اسپالین (روش شعاع پایه) در نرمافزار  ArcGISتهیه گردید .همچنین سه مدل هوش مصنوعی شامل الگوریتم
بهترین همسایگی ( ،)KNNبرنامهریزی بیان ژن ( )GEPو شبکه بیزین ( )BNجهت پیشبینی گرد و غبار مورد
ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که طوفانهای گرد و غباری همبستگی مثبت و معنیداری با نمایههای حدی
دمایی در  14ایستگاه مورد مطالعه دارند به نحوی که باالترین ضریب همبستگی تاو-کندال با شاخص  FDSDمربوط
به متغیر بیشینه دما در ایستگاه دو گنبدان با مقدار  0/202و دمای کمینه در ایستگاه سر پل ذهاب با مقدار 0/242
بود .همچنین باالترین ضریب همبستگی پیرسون با شاخص  FDSDنیز برای متغیر بیشینه دما در ایستگاه دوگنبدان
با مقدار  0/415و دمای کمینه در ایستگاه اسالم آباد با مقدار  0/211بود .همچنین نتایج پیشبینی حاکی از عملکرد
مناسب روش  KNNمیباشد که در  13ایستگاه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و در ایستگاه اسالمآباد
روش  BNبهترین عملکرد را داشته است .نتایج نشان داد که این مطالعه میتواند به درک صحیح وقوع طوفانهای
گرد و غبار و بررسی روابط اقلیمی و همچنین کاهش خسارات ناشی از این پدیده در منطقه مورد مطالعه کمک شایانی
کند.
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مقدمه
یکی از مهمترین معضالتی که در سالهای اخیر گریبان گیر اکثر استانهای غربی و جنوب غربی کشور بوده است ،پدیدهی گرد و غبار
میباشد .پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرههای طبیعی است و ساالنه خسارتهای زیادی را در غرب ،جنوب غرب و جنوب شرق کشور به
وجود آورده است .علت افزایش طوفانهای گرد و غبار در ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور و نزدیکی با کشورهایی همچون عربستان،
عراق و سوریه که دارای سطح وسیعی بیابان به دلیل عاملهای مختلفی مانند کمبود پوشش گیاهی ،بارش اندک و دمای باال هستند،
میباشد ( .)Abdolshahnejad et al, 2020; Araghinejad et al, 2013; Pourgholam-Amiji et al, 2020منشأ اصلی گرد و غبارها در
ایران ،باد شمال است .این باد از خرداد تا شهریور در نواحی شمال غربی خاورمیانه شکل میگیرد و با گذر از کوههای ترکیه به بیابانهای
عراق و سوریه سراریز میشود و تا خلیجفارس و رسیدن به سطح آبهای آزاد پیش میرود ( .)Ansari-Renani, 2011بر اساس تعریف
سازمان جهانی هواشناسی 1شدت گرد و غبار از نظر میدان دید افقی به چهار طبقه تقسیمبندی میشود که عبارتاند از :گرد و غبار ضعیف
با میدان دید افقی بیشتر از  10کیلومتر ،گرد و غبار متوسط با میدان دید بین  1تا  10کیلومتر ،طوفان شدید با میدان دید بین  200تا 1000
متر و طوفان خیلی شدید با میدان دید کمتر از  200متر ( .)Tan et al, 2014مشاهدات پدیدههای هواشناسی به فاصلة  3ساعت یکبار و
در مجموع  8بار در شبانهروز ثبت میشود ( .)O’Loingsigh et al, 2014در این مشاهدات ،پدیدههای بصری آبوهوا بر اساس دستورالعمل
سازمان جهانی هواشناسی در  100کد ( )00-99تعریف شده است؛ از بین  100کد به طور کلی ،به منظور ثبت و گزارش پدیده گرد و غبار
در ایستگاههای مختلف هواشناسی از  11کد استفاده میشود ( .)O’Loingsigh et al, 2014کدهای مربوط به طوفانهای گرد و غبار در
جدول  1ارائه شده است .بر اساس تعریف سازمان جهانی هواشناسی ،روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار بهروزهایی گفته میشود که
حداقل در یکی از هشت سینوپ (گزارشهای سه ساعته دیدهبانی) ،یکی از کدهای مربوط به گرد و غبار ( 30 ،09 ،08 ،07 ،06تا  35و
 )98در بخش هوای حاضر گزارش شده باشد ،البته به شرط اینکه دادههای قدرت دید افقی متناظر با آن کد گرد و غبار کمتر از  1000متر
به ثبت رسیده باشد (.)Mohammadi, 2015
جدول  .1کدهای سازمان جهانی هواشناسی مرتبط با پدیدههای گرد و غبار ()O’Loingsigh et al, 2014
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توضیح
رخداد طوفان گرد و غبار گسترده در خارج از ایستگاه هواشناسی
خاک یا شن برخاسته از زمین در محدوده ایستگاه هواشناسی
مشاهده گردباد در محدوده ایستگاه هواشناسی یا خارج از آن در زمان دیدبانی یا طی ساعت گذشته
طوفان شن یا ریزگرد در زمان دیدبانی در خارج از ایستگاه یا طی ساعت گذشته در محدوده ایستگاه هواشناسی
طوفان خفیف یا متوسط شن یا خاک با روند کاهشی طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر ،همراه با کاهش میدان دید به کمتر
از  1000اما بیشتر از  200متر
طوفان خفیف یا متوسط شن یا خاک بیتغییر شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش میدان دید به کمتر از 1000
ولی بیش از  200متر
طوفان خفیف یا متوسط شن یا خاک با افزایش شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر همراه با کاهش میدان دید به کمتر
از  1000اما بیشتر از  200متر
طوفان شدید شن یا خاک همراه با روند کاهشی طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش دید کمتر از  200متر
طوفان شدید شن یا خاک بیتغییر شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر همراه با کاهش دید به کمتر از  200متر
طوفان شدید شن یا خاک با افزایش شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش دید به کمتر از  200متر
رعدوبرق بدون بارش همراه با طوفان شن یا خاک (هبوب)

شناخت پدیدههای اقلیمی و ارتباط آنها با طوفانهای گرد و غبار میتواند یکی از مهمترین راهکارهای کاهش خسارتهای ناشی
از مخاطرات طبیعی باشد .در بین متغیرهای اقلیمی دما از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و شبیهسازی دقیق دما و ارتباط آن با گرد و غبار
در مطالعات هواشناسی و کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است ( .)Tanarhte et al, 2012; Ansari Ghojghar et al., 2020با بررسی
سایر مطالعات و پژوهشهای انجامشده در ارتباط با این موضوع موارد زیر قابل اشاره است:
در پژوهشی حرکت فصلی طوفانهای گرد و غبار بر فراز منطقه سیستان (ایران) و ویژگیهای حملونقل و مناطق آسیبدیده را در
)1. World Meteorlogical Organization (WMO
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طول تابستان (خرداد تا شهریور) و در بازه زمانی سالهای  1380تا  1391با استفاده از اطالعات مرکز هواشناسی محلی و مشاهدات
ماهوارهای بررسی شد .نتایج این مطالعه نشان داد که حرکت طوفانهای گرد و غبار ( 356رخداد در کل) با دید زیر یک کیلومتر در ایستگاه
هواشناسی زابل در ایران ،در ماههای خرداد و تیر ،شدت باالتری دارد .همچنین دریافتند که در چند مورد طوفان گرد و غبار ،سیستان تحت
تأثیر مرکز و جنوب عربستان و اقیانوس هند قرار میگیرد ( .)Rashki et al, 2015نتایج روند طوالنی مدت ویژگیهای فصلی روزهای گرد
و غبار در غرب ایران طی دوره  1951-2014نشان داد ،فراوانی روزهای گرد و غبار از شمال به جنوب و از شرق به غرب ایران افزایش
یافته است .بیشترین روزهای گرد و غبار در ماههای می ،ژوئن و جوالی در جنوب و جنوب غرب و بیشترین شدت روزهای گرد و غبار
در مناطق میانی غرب مشاهده شده است ( .)Saremi Naeini, 2016مطالعه آبوهواشناسی طوفانهای گرد و غبار در ایران نشان داد که
بیشینه طوفانهای گرد و غبار در تابستان و کمینه آن در زمستان رخ میدهد .تیرماه بیشترین فراوانی و آذرماه کمترین فراوانی را داشته
است ( .)Zanganeh et al, 2014فراوانی طوفانهای گرد و غبار در نیمه غربی ایران بهخصوص جنوب غرب آن در حال افزایش است
( .)Zeinali et al, 2016عده ای از پژوهشگران بر این باورند که در برخی مناطق مانند شرق آسیا همبستگی زیادی بین وقوع گرد و غبارها
و سرعت باد در مجاورت سطح زمین وجود دارد .درحالی که در برخی تحقیقات بهدلیل منشأ محلی داشتن ،هیچگونه همبستگی قابل قبولی
بین سرعت باد و فراوانی وقوع گرد و غبار مشاهده نشده است ( .)Jalali et al, 2012برخی پژوهشگران بر این باورند که تغییرات اقلیمی
منطقهای نقش مهمی بر وقوع طوفانهای گرد و غبار فراهم میکنند .آنها همچنین نشان دادند که دمای باالی هوا ،بارندگی کم ،پوشش
گیاهی فقیر و سرعت باد شرایط مساعدی برای وقوع طوفانهای گرد و غبار دارند ( .)Yoshino, 2002در مطالعهای جهت بررسی عملکرد
متغیرهای حدی (دمای بیشینه و دمای کمینه) با فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گرد و غباری ،دادههای ساعتی و روزانه گرد و غبار
و همچنین دادههای هواشناسی  10ایستگاه سینوپتیک استان لرستان با طول دوره آماری مشترک ( )2000-2014در مقیاس فصلی مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که متغیر دمای بیشینه با  5ایستگاه سینوپتیک دارای روند افزایشی معنادار بیشترین مطابقت اقلیمی
را با طوفانهای گرد و غبار دارد ( )2019( Ghorbani & Moddress .)Ansari Ghojghar & Araghinejad, 2017به مدلسازی رابطه
فراوانی طوفان های گرد و غبار با متغیرهای اقلیمی مناطق بیابانی ایران در فصل تابستان پرداختند .نتایج آنها نشان داد که ایستگاههای
واقع در جنوب و جنوبشرق منطقه مورد مطالعه دارای بیشترین رخداد گرد و غبار هستند .بهطوری که ایستگاه زابل با ( 3892روز) با
تفاوت زیادی بیشترین فراوانی وقوع طوفانهای گرد و غبار را داشته است .متغیر بیشینه دما در ایستگاه قم با ضریب همبستگی 0/389
یک رابطه معنیدار و مثبت را نشان داده و ایستگاه ایرانشهر با ضریب همبستگی  -0/620با میانگین دما و میناب با ضریب همبستگی
 -0/461با بیشینه دما همبستگی معکوس داشتند .نتایج همبستگی دما با وقوع طوفانهای گرد و غبار حاکی از آن است که کم فشارهای
سطح زمین در ایجاد پدیدههای غباری در دوره گرم سال مؤثر بوده است .شجاعیزاده و همکاران ( )2013به تحلیل آماری-اقلیمی رابطه
اقلیم و پدیده گرد و غبار شهر ماهشهر در دوره آماری ( )1986-2005پرداختند .به این منظور از متغیرهای اقلیمی رطوبت نسبی ،حداقل و
حداکثر دما ،میانگین بارش و سرعت باد استفاده کردند .نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که در ایستگاه ماهشهر ارتباطی قوی بین تمام
عناصر اقلیمی با گرد و غبار وجود دارد .باالترین ضریب همبستگی مربوط به متغیر باد با  0/95و همبستگی معکوس با متغیرهای رطوبت
و بارش مشاهده میشود .همچنین بیان کردند که تعداد روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار در ایستگاه ماهشهر  81روز در سال است.
در مطالعهای با استفاده از دادههای  27ساله گرد و غبار در  14ایستگاه سینوپتیک در جنوب غرب ایران در بازه زمانی ()1990 -2017
و با استفاده از مدلهای شبکه عصبی هیبرید -پانل دیتا ،شبکه عصبی تطبیقی  ANFISاقدام به پیشبینی گرد و غبار کردند و برای
اولویتسنجی ایستگاههای بیشتر در معرض گرد و غبار از مدلهای تصمیمگیری چند متغیره  TOPSISو  SAWاستفاده شد .یافتههای
پژوهش نشان داد که میزان اطمینان حاصل از مدلهای خطا سنجی (شبکه عصبی هیبرید-پانل نسبت به شبکه عصبی تطبیقی )ANFIS
بیشتر است .بر اساس مدلهای پیشبینی بیشترین احتمال رخداد ،حداکثر گرد و غبار در 23سال آینده پیشبینیشده در منطقه مورد
مطالعه در دو ایستگاه سرپل ذهاب و آبادان به ترتیب با درصد ( )120/709 ،128/917به دست آمده است .بر اساس مدل  SAWبیشترین
مقدار احتمال رخداد گرد و غبار پیشبینیشده در  23سال آینده در ایستگاه آبادان با  0/99و بر اساس مدل  TOPSISدر ایستگاه اسالمآباد
غرب با مقدار  0/97را به خود اختصاص داد ( )2020( Amini .)Sobhani & Safarian zengir, 2020در مطالعات خود به تأثیر تغییرات
طوالنی مدت آب و هوایی نظیر بارش و دما بر وقوع طوفانهای گرد و غبار در استان کردستان پرداخت .در این تحقیق از آزمون گرافیکی
من -کندال برای بررسی تغییراتی که در سری زمانی برای میانگین دما و میزان بارندگی ماهانه رخ داده استفاده شده است .توزیع فضایی
دما و بارندگی همراه با شاخصهای خشکسالی در محیط  GISتأمین شد .نتایج نشان داد که تغییرات بارندگی و پارامترهای دما منجر به
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گسترش خشکسالی در منطقه شده است .در یک سری زمانی طوالنی مدت  30ساله 19 ،و  31ماه برای تغییرات ،به ترتیب ،میانگین
بارش و دما در ایستگاههای منطقه مورد مطالعه ثبت شد .در این روند ،به ترتیب  7و  5ماه با توجه به تغییرات ناگهانی بارش و دما گزارش
شده است .همچنین ،تعداد روزهای گرد و غبار به طور قابلتوجهی افزایش یافته است )2014( Su et al. .تغییرات زمانی و مکانی روزهای
غباری و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی از سال ( )1961-2013در سه کالنشهر (پکن ،نانجینگ و گوانگژو) را با استفاده از آزمونهای
آماری من-کندال و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قراردادند .نتایج آنها نشان داد که فراوانی روزهای غباری در نانجینگ و گوانگژو
بهطور مداوم از سال  1961در حال افزایش میباشد درحالی که روند افزایشی در پکن از سال  2000آغاز شده استSepahvand et al. .
( )2019در تحقیقی در استانهای لرستان ،کرمانشاه ،همدان ،ایالم ،مرکزی و کردستان نتیجه گرفتند که همبستگی متغیرهای اقلیمی فشار،
دما و بارش بر پدیده گرد و غبار در مکانهای مختلف متفاوت است.
با توجه به اهمیت طوفانهای گرد و غبار در غرب کشور و اثرات مخرب و پیامدهای نامطلوب این پدیده ،مطالعات و پیشبینی آن
امری ضروری است .طوفانهای گرد و غبار با عناصر اقلیمی مانند بارش ،دما و سرعت باد ارتباط دارد .افزایش دما باعث میشود که رطوبت
خاک ازبین رفته و درنتیجه باعث کاهش چسبندگی و افزایش فرسایشپذیری خاک میشود .در این تحقیق با استفاده از دادههای ساعتی
قدرت دید افقی ،کدهای سازمان جهانی هواشناسی و همچنین نمایههای حدی دمایی 1شامل دمای بیشینه )Txx ( 2و دمای کمینه)TNn ( 3
در مقیاس ماهانه برای  14ایستگاه هواشناسی در غرب کشور با طول دورۀ آماری  25ساله ( )1990-2014به بررسی ارتباط بین متغیرهای
حدی دمایی با طوفانهای گرد و غبار و همچنین پیشبینی شاخص  FDSDپرداخته شد .برای بررسی روابط آماری از ضرایب همبستگی
تاو-کندال و پیرسون استفاده شد و نقشه ضرایب همبستگی به روش اسپالین تهیه گردید .همچنین برای پیشبینی فراوانی روزهای همراه
با طوفانهای گرد و غبار ( )FDSDسه مدل هوش مصنوعی شامل الگوریتم بهترین همسایگی ( ،)KNNبرنامهریزی بیان ژن ( )GEPو
شبکه بیزین ( )BNمورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

به منظور انجام پژوهش حاضر ،از دادههای ساعتی قدرت دید افقی ،کدهای سازمان جهانی هواشناسی و همچنین نمایههای حدی ماهانه
شامل دمای بیشینه (  )Txxو دمای کمینه (  )TNnبرای  14ایستگاه هواشناسی واقع در  6استان در غرب کشور (کردستان ،کرمانشاه ،همدان،
لرستان ،خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد) با طول دورۀ آماری  25ساله ( )1990-2014استفاده شد .شکل  1پراکنش ایستگاههای
سینوپتیک بهکاررفته رفته در این تحقیق را نشان میدهد و خصوصیات ایستگاهها در جدول  2آورده شده است.
جدول .2مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مورد بررسی
نام ایستگاه
اسالم آباد
سرپل ذهاب
بیجار
سنندج
الیگودرز
خرمآباد
همدان هواپیمایی
همدان نوژه
اهواز
بندر ماهشهر
بستان
صفیآباد
مسجدسلیمان
دو گنبدان

طول جغرافیایی (درجه)
46/43
45/87
47/37
47
49/41
48/17
48/32
48/41
48/4
49/16
48/01
48/25
49/24
50/81

عرض جغرافیایی (درجه)
34/13
34/45
35/53
35/02
33/24
33/26
34/52
35/12
31/2
30/56
31/71
32/25
32
30/33

ارتفاع (متر)
1349
545
1883/4
1373/4
1972
1147/8
1730
1679
22/5
6 /2
8 /6
82
320
726
1. Temperature extreme variables
2. Maximum temperature
3. Minimum temperature
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه در غرب کشور

در این تحقیق برای تشخیص طوفانهای گرد و غباری ،از فاکتور قدرت دید افقی  ≤ 1000متر برای همة کدهای هواشناسی گرد
و غبار استفاده شده است ( .)Goudie & Middleton, 2006با توجه به اینکه دادههای گرد و غبار به صورت تفکیک نشده از سایر پدیدههای
هواشناسی از سازمان هواشناسی در اختیار قرار میگیرد ،در مرحله اول ،کدهای مربوط به گرد و غبار از سایر پدیدههای اقلیمی در ساعات
مختلف سینوپتیکی جدا شد ( .)Goudie & Middleton, 2006پس از بررسی و کنترل کیفی آمار ایستگاهها و رفع نواقص آماری ،همگنی
دادهها با استفاده از آزمون  Run Testارزیابی و تصادفی بودن دادهها در سطح اطمینان  % 95پذیرفته شد .در انجام این تحقیق برای بررسی
رابطه نمایههای حدی دمایی با طوفانهای گرد و غبار ،دادههای حدی دمای ایستگاهها (به عنوان متغیر مستقل) و همچنین متغیر فراوانی
روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار آنها (به عنوان متغیر وابسته) با تکنیکهای همبستگی تاو-کندال و پیرسون مورد پردازش و
تحلیل واقع شدند و نقشه پهنه بندی ضرایب همبستگی به روش اسپالین (روش شعاع پایه) در نرمافزار  ArcGISتهیه شد .در انتها مدلهای
پیشبینی کننده گرد و غبار مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین مدل پیشبینی معرفی گردید.
ضریب همبستگی تاو-کندال

یکی از ضرایب همبستگی به نام همبستگی مان-کندال یا تاو-کندال معروف است .برای استفاده از این همبستگی به مقادیر نسبی دادهها
نیاز است ( .)Asakereh, 2011ضریب همبستگی تاو-کندال برای سنجش میزان تناظر یا مطاقبت بین دو مجموعه و ارزیابی معنیداری
این تناظر بهکار میرود ( .)Mahdavi & Taherkhani, 2005ضریب تاو-کندال همواره بین  -1تا  +1در نوسان است .اگر بین دو رتبه یا
دو مجموعه توافق کامل وجود داشته باشد ،مقدار ضریب  + 1خواهد بود .اگر بین دو مجموعه عدم توافق کامل وجود داشته باشد ،مقدار
ضریب  -1خواهد بود .اما اگر رتبهها بهطور کامل مستقل ازهم باشند و افزایش یا کاهش در یکی با افزایش و یا کاهش دیگری مرتبط
نباشد ،مقدار ضریب بهطور متوسط برابر با صفر خواهد بود .ضریب همبستگی تاو-کندال از رابطه  1محاسبه میشود ( & Mahdavi
.)Taherkhani, 2005
𝑆2
رابطه )1
=τ
)𝑁(𝑁 − 1

𝜏 = ضریب همبستگی تاو-کندال
 = Sمجموع ضرایب همبستگی مرتب شده
 = Nمقدار حجم جامعه
مقدار ضریب  Sاز طریق رابطه  2قابل محاسبه است:
رابطه )2

𝑖𝑄 ∑ 𝑆 = ∑ 𝑃𝑖 −
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𝑖𝑃 = اعداد بزرگتر از حد آستانه
𝑖𝑄 = اعداد کوچکتر از حد آستانه
ضریب همبستگی پیرسون

کارل پیرسون یکی از افرادی بود که نحوه محاسبه همبستگی را به صورت فرمول بیان کرد و این روش زمانی کاربرد دارد که مقیاس
اندازهگیری دادهها ،فاصلهای و یا نسبی باشند و میتوان طبق فرمول زیر ضریب همبستگی را محاسبه نمود (.)Pearson, 1897
𝑦 ∑ 𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 .
)𝑦 𝑐𝑜𝑣(𝑥,
رابطه )3
= 𝑦𝑥𝑟
=
𝑦𝜎 𝑥𝜎

] √[𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2 ][𝑛 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2

در صورت فرمول ،کواریانس  xو  yمیباشد که با صورت شیب خط رگرسیون برابر است و در مخرج آن دو انحراف معیار  xو  yدر
هم ضرب شده است .ضریب همبستگی در فاصله  -1تا  ) −1 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ +1 ( +1تغییر میکند بنابراین عالمت ضریب همبستگی جهت
و مقدار آن ،شدت ضریب همبستگی را نشان میدهد.
شبکه بیزین)BN( 1

نخستین بار در اوایل دهه  1990بهوسیله بنتین و بعدها  )1992( Mackayبرای شبکههای عصبی مصنوعی بهکار برده شد و با سرعت به
یک ابزار انتخاب برای کاربردهای هوش مصنوعی تبدیل شد ( .)Mackay, 1992در شبکههای بیزین برخالف شبکههای عصبی متداول
هدف یافتن یک بردار وزن بهینه نیست ،بلکه ارائه عدم قطعیت صریح با توجه به مقادیر وزن بهوسیله توزیع احتمال ثانویه است ( Kingston
 .)et al, 2005شبکه بیزین ،نمایش با معنی روابط نامشخص مابین پارامترها در یک فرآیند مییاشد و گرافی جهتدار غیر حلقوی از گرهها،
برای نمایش متغیرهای تصادفی و کمانها ،برای نمایش روابط احتمالی میان متغیرها بهشمار میرود )1992( Mackay .دو سطح از
استنتاجهای بیزین را که میتوان در مدلسازی شبکه عصبی بیزین بهکار رود ،تشریح کرده است .اولین سطح شامل استخراج شبکه وزنها
می باشد ،البته با این فرض که ساختار شبکه انتخاب شده صحیح است .سطح دوم شامل مقایسه مدلها و انتخاب مدل است ( Mackay,
.)1992شبکه بیزین یک مدل گرافیکی احتماالتی است که مجموعهای از متغیرها و احتماالت را نشان میدهد .این شبکه ،یک گراف
مستقیم و غیرچرخهای است که در آن گرهها در حکم متغیرهای مسئله هستند .شبکههای بیزین محدودیتی در نمایاندن متغیرهای تصادفی
ندارند .ساختار یک شبکه بیزین در واقع یک نمایش نموداری از اثرات متقابل متغیرهایی است که باید الگوبندی شوند ،عالوه بر اینکه
کیفیت ،رابطه بین متغیرها را نیز به نمایش میگذارد .این روش بر مبنای محاسبات احتماالت شرطی (قانون بیز )2است .معادله زیر رابطه
بیز را نشان میدهد.
)𝑎(𝑃 × )𝑎|𝑏(𝑃
رابطه )4
= )𝑏|𝑎(𝑃
)𝑏(𝑃

که در آن 𝑃(𝑎) ،احتمال وقوع پیشامد 𝑎 𝑃(𝑏) ،احتمال وقوع پیشامد  𝑃(𝑏|𝑎) ،bاحتمال شرطی پیشامد  bاست به شرطی که پیشامد
𝑎 اتفاق افتاده باشد و )𝑏|𝑎(𝑃 احتمال شرطی پیشامد 𝑎 است .شکل  ،2نمونهای از گراف بیزین را بهصورت چرخهای و مستقیم نشان
میدهد.
گره
C

B

E

D

شکل  .2نمایش گراف چرخهای و مستقیم شبکه بیزین

برنامهریزی بیان ژن ()GEP

برنامهریزی بیان ژن که در ادامه سیر تکاملی مدلهای هوشمند بهوجود آمده است ،جزء روشهای الگوریتم گردشی محسوب میشود که
مبنای تمامی آنها بر اساس نظریه تکامل داروین استوار است ( .)Danandehmehr & Tabatabaie, 2010مزیت فرامدل شبیهساز بیان ژن
نسبت به مدلهای دیگر از جمله شبکه عصبی مصنوعی این است که در فرامدل شبیهساز بیان ژن ،ابتدا ساختار (متغیرهای ورودی ،هدف
1. Bayesian Network
2. Bayes theorem
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و مجموع توابع) تعریفشده ،سپس ساختار بهینه مدل و ضرایب طی فرآیند آموزش تعیین میشوند .درحالی که در شبکههای عصبی ،ابتدا
باید ساختار تعیین شده ،فقط ضرایب مدل طی فرآیند آموزش حاصل میشوند .همچنین ،این الگوریتم بهطور خودکار میتواند متغیرهای
ورودی که در این روش کروموزومهای خطی و ساده با طول ثابت ،مشابه با آنچه که در الگوریتم ژنتیک استفاده میشود و ساختارهای
شاخهای با اندازهها و اشکال متفاوت ،مشابه با درختان تجزیه در برنامهریزی ژنتیک ترکیب میشوند .اولین مرحله در الگوریتم مدل ،تولید
جمعیت اولیه از راه حلهاست .این امر میتواند بهوسیله فرآیند تصادفی و یا در نظر گرفتن اطالعات ورودی درباره مسأله انجام شود .سپس
کروموزومها بهصورت بیان درختی ارائه شده ،بهوسیله تابع برازش ارزیابی میشوند .در صورت دستیابی به راهحل مطلوب و یا رسیدن نسلها
به تعداد معین ،تکامل متوقف شده و بهترین راهحل ارائه میشود .اگر شرایط توقف یافت نشود ،نخبهگزینی انجام میشود و باقی راهحلها
به فرآیندی گزینشی واگذار میشوند .این فرآیند برای چندین نسل تکرار میشود و با پیش رفتن نسل به جلو کیفیت جمعیت نیز بهطور
نسبی بهبود مییابد ( .)Ferreira, 2006فرامدل شبیهساز بیان ژن نیز همانند الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی ژنتیک ،یک الگوریتم ژنتیکی
است .تفاوت اساسی بین این الگوریتم ،مربوط به ماهیت افراد آنها است بهطوری که در الگوریتم ژنتیک ،افراد رشتههای خطی با طول
ثابت (کروموزومها) و در برنامهریزی ژنتیک ،نهادههای غیر خطی با اندازهها و اشکال متفاوت (درختان تجزیه) میباشند ،در حالی که در
فرامدل شبیهساز بیان ژن ،افراد بهصورت رشتههای خطی با طول ثابت (ژنوم یا کروموزومها) کدگذاری شده و سپس به شکل نهادههای
غیر خطی با اندازهها و اشکال متفاوت (یعنی نمایش دیاگرام ساده یا بیان درختی) بیان میشوند ( .)Ferreira, 2001برای کسب اطالعات
بیشتر با این مدل به تحقیقات  )2009( Meshkani & Nazemiو  )2002( Singh., et al.مراجعه شود.
الگوریتم بهترین همسایگی K-NN

مفاهیم اولیه و الگوریتم کلی استفاده از  K-NNدر فرآیندهای پیشبینی
از مزایای استفاده از الگوریتم  K-NNدر فرآیندهای پیشبینی ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد ( Yakowitz, 1985; Karlsson & Yakowitz,

:)1987; Jayawardena et al., 2002
 .1اجرای ساده
 .2عدم نیاز به مرحله تخمین پارامترها
 .3قابلیت مدلسازی غیرخطی
 .4مؤثر بودن و عملکرد با بازدهی باال در برخورد با تعداد دسته های زیاد از داده ها.
از محدودیتهای استفاده از الگوریتم  K-NNدر فرایندهای پیشبینی میتوان به موارد زیر اشاره کرد ( ;Jayawardena et al., 2002
:)Todeschini, 1989
از آنجا که این مدل سعی در شناسایی الگوهای مشابه در سری تاریخی و استفاده از آنها در پیشبینی دارد ،وجود اطالعات کافی
برای واسنجی آن الزم است .اطالعات کوتاه مدت ممکن است منجر به خطاهای زیادی در مدلسازی با استفاده از این الگوریتم شود.
همانگونه که از روابط مربوط به ساختار روش  K-NNبرای تخمین اطالعات توسط این الگوریتم بر میآید این الگوریتم قادر نیست مقادیر
بزرگتر از بیشترین مقدار مشاهده شده تاریخی و کوچکتر از کمترین مقدار مشاهده شده تاریخی تولید کند .به عبارت دیگر این الگوریتم
تنها توانایی درونیابی بین اطالعات را دارد و قادر به انجام برونیابی نیست .بنابراین استفاده از این الگوریتم در پیش بینی مقادیر تا حدی
ممکن است منجر به تولید خطاهای چشمگیر شود.
در روش  K-NNتابع توزیع مقادیر در پیشبینی با استفاده از توزیع ناپارامتری تابع کرنل بهدست میآید .مفهوم مورد استفاده در این
روش به این شرح است که با مشاهده متغیرهای مستقل در زمان واقعی ،مدل به جستجوی الگوهای مشابه شرایط فعلی در سری تاریخی
میپردازد .وقایعی که در سری تاریخی در این الگوها پیش آمدهاند میتوانند به عنوان گزینههای محتمل در شرایط فعلی درنظر گرفته
شوند .احتمال وقوع هر یک از این حالتها در شرایط حاضر ،بستگی به شباهت بردار متغیرهای مستقل فعلی با بردار متغیرهای مستقل
مشاهداتی در سری تاریخی دارد .دو عامل مهم در به کارگیری روش  ،K-NNتعداد همسایهها ( )Kو وزن پیش بینی کنندهها ( 𝑗𝑊) هستند.
براساس توضیحات ارائه شده ،الگوریتم انجام پیشبینی با استفاده از روش  K-NNبهصورت زیر است:
 _1بردار سطری  mستونه مقادیر متغیرهای پیش بینی کننده 𝑗𝑋 در زمان  tبهصورت زیر است.
رابطه ()5

𝑚 … 𝑃𝑟𝑗𝑡 = (𝑋𝑗𝑡 ) 𝑗 = 1

(علمی  -پژوهشی)
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ماتریس  mستونه و  nسطری از مقادیر متغیرهای پیش بینی کننده 𝑗𝑋 درسری زمانی تاریخی بهصورت زیر است
𝑛 … 𝑃𝑟𝑗,(𝑡−𝑖) = (𝑋𝑗,(𝑡−𝑖) ) 𝑗 = 1 … 𝑚, 𝑖 = 1
رابطه ()6
با استفاده از تابع فاصله سنجی 𝑡𝑠𝑖𝐷 ،فواصل بین بردار 𝑡 𝑃𝑟𝑗,با سطرهای ماتریس )𝑖 𝑃𝑟𝑗,(𝑡−استخراج می گردد
) 𝑡𝑗𝑋 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑡 − 𝑖) = 𝑓( 𝑊𝑗 , 𝑋𝑗,(𝑡−𝑖) ,
رابطه ()7
که در این رابطه اندیس  jنشاندهنده متغیرهای پیش بینی کننده و اندیس 𝑖 بیان کننده گام زمانی در سری تاریخی است .مقادیر
𝑗𝑊 ،وزنهایی است که برای پیشبینی کنندهها درنظر گرفته میشود.
در این تحقیق برای تعیین وزنها از روش صحتسنجی متقاطع تعمیم داده شده 1استفاده شد .رابطه محاسبه  GCVبهصورت زیر
است (:)Tarboton et al., 1993
2
∑n
i=1ei ⁄n

رابطه ()8

2
(1−1⁄∑k
)j=11⁄j

= GCV

که دراین رابطه  nتعداد دادهها و 𝑖𝑒 خطای پیش بینیها و  kتعداد بهترین همسایگی است .در این فرآیند پس از انتخاب بهترین
همسایگی ،مقادیر مختلفی برای وزنها در نظر گرفته میشود و در نهایت وزنهایی که کمترین  GCVرا نتیجه میدهند ،انتخاب میگردند.
محدوده وزنها را میتوان به نسبت میزان همبستگی بین هر یک از متغیرهای پیشبینی کننده با متغیر وابسته تعیین کرد.
 _2از یک تابع کرنل گسسته برای وزندهی به همسایهها استفاده میشود .یاکوویتز ،تابع کرنل زیر را پیشنهاد داده است ( Yakowitz,
:)1985
)1⁄𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑡−1
𝐾(𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑡 − 𝑖)) = ∑𝑘 ⁄
رابطه ()9
)𝑖1 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑡−
𝑖=1

نزدیکترین همسایهها بر اساس وزن محاسبه شده از  1تا  Kرتبهبندی میشوند بهنحوی که همسایه با بیشترین وزن ،کمترین
رتبه را دارد و برعکس .چناچه دو یا چند همسایه دارای یک وزن باشند ،رتبه همسایهای که در سری تاریخی فاصله زمانی کمتری با زمان
پیش بینی دارد ،کمتر درنظر گرفته میشو د .اینکه بتوان تعیین کرد کدام تعداد همسایگی به عنوان بهترین تعداد همسایگی است یکی از
دغدغههای موجود در این روش است .در نهایت مقدار پیش بینی از رابطه زیر محاسبه میشود.
𝐾∑ = )𝑡(𝐷
رابطه ()10
)𝑖 𝑖=1 𝑘(𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑡 − 𝑖)) × 𝐷(𝑡 −
که در این رابطه )𝑖  ،𝐷(𝑡 −مقدار متغیر وابسته در زمان 𝑖  𝑡 −و ) D(tمقدار متغیر وابسته در زمان  tاست .شکل  3شماتیک روش
پیش بینی  K-NNرا نشان میدهد.

شکل  .3شماتیک روش پیشبینی  K-NNبا استفاده از تابع کرنل

)1. Generalized Cross Validation (GCV
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مدلهای پیشبینی

به منظور پیشبینی کمی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گرد وغبار ( )FDSDسه مدل هوش مصنوعی شامل الگوریتم بهترین
همسایگی ( ،)KNNبرنامهریزی بیانژن ( )GEPو شبکه بیزین ( )BNمورد استفاده قرار گرفت .سپس بر اساس معیارهای ارزیابی بهترین
مدل در هر پیشبینی انتخاب شد .متغیر تعداد فصل (های) گذشته برای پیشبینی فصل آتی به کار گرفته شد که میتواند شامل یک ،دو،
سه و چهارفصل قبل از متغیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار باشد .در مدل  ،1برای پیشبینی متغیر فراوانی روزهای همراه
با طوفانهای گرد و غبار در فصل بعد ،از سری زمانی  FDSDبا یک گام تأخیر استفاده شد .بدین صورت که برای پیشبینی در زمان ،t+1
از مقدار آن در زمان  tاستفاده شد .در مدل  ،2پیشبینی در فصل بعد بر اساس مقادیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار تا
دو فصل قبل استفاده شد و به طور مشابه در مدل  3و  ،4پیشبینیها بر اساس مقادیر متغیر مورد نظر تا سه و چهار فصل قبل صورت
پذیرفت .روابط زیر در تکمیل توضیحات بیانشده ارائه میشود.
رابطه )11
رابطه )12
رابطه )13
رابطه )14

مدل 1

) ) FDSD( t 1)  f ( FDSD( t

مدل 2

) )FDSD( t 1)  f ( FDSD( t ) , FDSD( t 1

مدل 3

) ) FDSD( t 1)  f ( FDSD( t ) , FDSD( t 1) , FDSD( t 2

مدل 4

) )FDSD( t 1)  f ( FDSD( t ) , FDSD( t 1) , FDSD( t 2 ) , FDSD( t 3

معیارهای ارزیابی

برای ارزیابی مدلها و مقایسه نتایج ،از سه معیار ارزیابی یعنی ضریب همبستگی ،)R( 1جذر میانگین مربعات خطا )RMSE( 2و میانگین
قدرمطلق خطا )MAE( 3استفاده شد .رابطه ریاضی متغیرها به شرح زیر است:
𝑛 1
)̅𝑓∑ (𝑂 −𝑂̅)(𝑓𝑖 −
𝑖 𝑛 𝑖=1
1
1
𝑛∑ √
𝑛∑ √ (𝑂 −𝑂̅)2
(𝑓 −𝑓̅)2
𝑖 𝑛 𝑖=1
𝑖 𝑛 𝑖=1

رابطه ()15

=𝑅

1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑓𝑖 )2

رابطه ()16

𝑛

1

| 𝑖𝑓 𝑀𝐴𝐸 = ∑𝑛𝑖=1|𝑂𝑖 −

رابطه ()17
در این روابط Oi ،مقادیر مشاهدهشده درگام زمانی 𝑖ام 𝑓𝑖 ،مقادیر پیشبینی شده در گام زمانی 𝑖ام 𝑜̅ ،میانگین مقادیر مشاهدهشده،
̅𝑓 میانگین مقادیر پیشبینیشده و  nتعداد دادهها است .هر مدلی که دارای  Rبیشتر RMSE ،و  MAEکمتر باشد ،از مطلوبیت بیشتری
برخوردار است.
𝑛

350

250
200
150
100

شاخص( FDSDروز)

300

50
0

ایستگاه های مورد مطالعه

شکل  .4مجموع روزهای همراه با طوفان گرد و غبار در ایستگاههای مورد مطالعه

8. Correlation
9. Root Mean Square Error
10. Mean Absolute Error
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(علمی  -پژوهشی)

شکل  .5فراوانی طوفانهای گرد و غباری در نیمهغربی کشور ()1990-2014

نتایج و بحث
بررسی نمایههای حدی دمایی و فراوانی روزهای همراه با گرد و غبار

شکل  4و  ،5فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار را برای هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه نشان میدهد .بر اساس
استانداردهای جهانی ( )WMO, 1996طوفان گرد و غبار زمانی اتفاق میافتد که دید افقی به  1000متر و کمتر و سرعت باد به  15متر بر
ثانیه و بیشتر برسد .نتایج نشان میدهد ایستگاه های واقع در جنوب غرب منطقه موردمطالعه دارای بیشترین رخداد گرد و غبار هستند.
بهطوری که ایستگاه اهواز ( 321روز) بیشترین فراوانی وقوع طوفانهای گرد و غبار را داشته است .ایستگاههای بستان( ،)282مسجدسلیمان
( ،)268بندرماهشهر ( ،)259سرپل ذهاب ( ،)241صفی آباد ( )189و اسالم آباد ( )72شامل ایستگاههایی با فراوانی وقوع باال هستند وکمترین
فراوانی وقوع طوفانهای گرد و غبار در ایستگاههای دوگنبدان ( ،)57خرم آباد ( ،)39سنندج ( ،)35بیجار ( ،)28همدان نوژه ( ،)14الیگودرز
( )11و فرودگاه همدان ( )8بوده است .بر اساس این توضیحات بهصورت جغرافیایی میتوان بیان کرد که ایستگاههای واقع در استان
خوزستان دارای بیشترین فراوانی وقوع طوفانهای گرد و غبار میباشند.
در این مطالعه با ثابت درنظر گرفتن پارامترهای تأثیرگذار بر روی گرد و غبار ،فقط تأثیر متغیرهای حدی دما مورد بررسی قرار گرفته
است .جدول  3میانگین ماهانه نمایههای حدی دما را نشان میدهد .میتوان گفت تعداد روزهای گرد و غباری در مناطق غرب ایران رابطه
مستقیم با نمایههای حدی دما دارد .باتوجه به جدول  ،3بیشترین فراوانی شاخص  FDSDمربوط به ایستگاههایی با بیشترین مقدار دما
است؛ بهنحوی که میانگین دمای بیشینه (  )TXxو کمینه (  )TNnدر ایستگاه اهواز بهترتیب  42/9و  10/3و همچنین در ایستگاه بستان
بهترتیب  42/6و  7/1درجة سلسیوس ،باالترین مقادیر عددی در بین ایستگاههای مورد مطالعه میباشد .علت این افزایش دما و خشکی
منطقه را میتوان در مواردی همچون گرمایش جهانی ،بیابانزایی و خشک شدن تاالبهای منطقه جستجو کرد .نتایج این قسمت با
 )2016( Zeinaliو  )2014( Cao et al.همخوانی دارد.
ارزیابی همبستگی بین تعداد روزهای گردوغبار و متغیرهای حدی دمایی

مقدار ضریب همبستگی بین نمایههای حدی دمایی (  ) TNn ، TXxبا تعداد روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار (شاخص  )FDSDدر
جدول  4آورده شده است .نتایج همبستگی در غرب کشور نشان میدهد که در بیشتر ایستگاههای واقع در این منطقه ،بین شاخص FDSD
و نمایههای حدی دمایی ارتباطی قوی و مؤثر وجود دارد .نتایج آزمون تاو-کندال برای دادههای طوفان گرد و غبار در جدول  4نشان دهنده
این موضوع است که بین نمایههای حدی دما و وقوع پدیده گرد و غبار در تمامی  14ایستگاه همبستگی مثبت وجود دارد .این همبستگی
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برای اکثر ایستگاهها در سطح اطمینان  99درصد معنیدار شده است .طبق آزمون همبستگی تاو-کندال ،رابطه بین متغیرهای حدی دما و
شاخص  FDSDدر همه ایستگاههای مورد مطالعه مثبت بوده است؛ بهنحوی که در مورد دمای بیشینه (  )TXxو فراوانی روزهای همراه با
طوفان گرد و غبار ،باالترین همبستگی مربوط به ایستگاه دوگنبدان با مقدار  0/202و کمترین همبستگی مربوط به ایستگاه اسالم آباد با
مقدار  0/138میباشد .مطابق آنچه گفته شد ،در تمام ایستگاههای مورد مطالعه بین دمای کمینه (  )TNnو فراوانی روزهای همراه با طوفان
گرد و غبار نیز همبستگی مثبتی وجود دارد .بهگونهای که ضریب همبستگی در ایستگاه سر پل ذهاب با مقدار  0/242باالترین و در ایستگاه
الیگودرز با مقدار  0/137کمترین مقدار را دارا میباشد .نتایج این تحقیق در ارتباط با همبستگی نمایههای حدی دما با طوفانهای گرد و
غبار با نتایج مطالعات انصاری قوجقار و عراقینژاد ( ،)2017دانش شهرکی و همکاران ( )2017همسو است .باتوجه به جدول  ،4نتایج
همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین نمایههای حدی دما و شاخص  FDSDرابطهای مستقیم و مثبت برقرار است؛ بهنحوی که در مورد
دمای بیشینه (  )TXxو فراوانی روزهای همراه با طوفان گرد و غبار ،باالترین همبستگی مربوط به ایستگاه دوگنبدان با مقدار  0/415و
کمترین همبستگی مربوط به ایستگاه الیگودرز با مقدار  0/111و در مورد دمای کمینه (  )TNnنیز همبستگی در ایستگاه اسالم آباد با مقدار
 0/211باالترین و در ایستگاه مسجدسلیمان با مقدار  0/107کمترین مقدار را دارا میباشد .باتوجه به جدول  4میتوان دریافت که ضرایب
آزمون همبستگی تاو-کندال و پیرسون بهمنظور ارتباط سنجی نمایههای حدی دمایی با شاخص  ،FDSDبا افزایش تعداد روزهای همراه با
طوفان گرد و غبار رابطه مستقیمی د ارد؛ بدین معنی که با افزایش فراوانی روزهای همراه با طوفان گرد و غبار ،مقادیر ضرایب همیستگی
نیز افزایش مییابند .بهمنظور تحلیل منطقهای ضریب همبستگی بین نمایههای حدی دمایی و فراوانی گرد و غبار ،نقشه پهنهبندی این
ضرایب در شکلهای  6تا  9نمایش داده شدهاند.
جدول .3میانگین ساالنه نمایههای حدی دما و شاخص  FDSDدر ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه
اهواز
بستان
مسجد سلیمان
بندر ماهشهر
سر پل ذهاب
صفی آباد
اسالم آباد
دو گنبدان
خرم آباد
سنندج
بیجار
همدان نوژه
الیگودرز
فرودگاه همدان

روزهای همراه باگردوغبار ()FDSD
321
282
268
259
241
189
72
57
39
35
28
14
11
8

)℃( 𝐱𝐗𝐓

)℃( 𝐧𝐍𝐓

42/9
42/6
41/5
42/6
38/5
41/8
32/5
39/3
34/8
32/7
27/8
30/6
28/8
30/2

10/3
7/1
10/3
9/4
3/1
7/3
-5/1
6/6
-0/2
-4/2
-5/6
-8/9
-4/8
-7/7

شکل  6نقشه ضریب همبستگی پیرسون نمایه بیشینه دما با فراوانی وقوع طوفانهای گرد و غبار در نیمهغربی کشور است و نشان
میدهد که در بخش های جنوب غربی کشور و بیشتر ایستگاههای مسجد سلیمان و دوگنبدان ،فراوانی وقوع طوفانهای گرد و غبار تحت
تأثیر نمایه بیشینه دما بوده و در این مناطق مقدار ضریب همبستگی معنیدار است یعنی افزایش دما باعث افزایش طوفانهای گرد و غبار
خواهد شد .نقشه ضریب همبستگی پیرسون نمایه کمینه دما نیز نشان دهنده همبستگی مثبت و قوی با فراوانی وقوع طوفانهای گرد و
غبار در قسمتهای غربی است و هرچه به سمت نواحی مرکزی و جنوب غرب میرویم از شدت همبستگی کاسته میشود (شکل  .)7نقشه
ضریب همبستگی تاو-کندال نمایه بیشینه دما نیز نشاندهنده همبستگی مثبت و معنیدار بین فراوانی وقوع طوفانهای گرد و غبار با نمایه
بیشینه دما است (شکل  .) 8هرچه به سمت جنوب غرب و شمال غرب منطقه مورد مطالعه نزدیک میشویم این همبستگی مثبت قویتر
میشود و نقشه نمایه کمینه دما نیز همبستگی مثبت با فراوانی وقوع طوفانهای گرد و غبار است و در این نمایه ،مناطق غرب و شمال
غرب دارای باالترین همبستگی هستند (شکل .)9
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جدول .4نتایج همبستگی شاخص  FDSDبا نمایههای حدی دمایی در مقیاس ماهانه ()1990-2014
ردیف

ایستگاه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اسالم آباد
سرپل ذهاب
بیجار
سنندج
الیگودرز
خرم آباد
فرودگاه همدان
همدان نوژه
اهواز
بندر ماهشهر
بستان
صفی آباد
مسجد سلیمان
دو گنبدان

همبستگی تاو کندال
𝐱𝐗𝐓

* 0/138
**0/159
**0/176
**0/178
**0/165
**0/196
**0/188
**0/175
**0/167
**0/159
* 0/148
**0/178
**0/196
**0/207

همبستگی پیرسون

𝐧𝐍𝐓
**0/217

𝐱𝐗𝐓
**0/202

𝐧𝐍𝐓
**0/211

**0/242
**0/196
**0/152
* 0/137
* 0/139
**0/151
* 0/147
**0/172
**0/176
**0/159
**0/163
**0/194
**0/202

**0/297
* 0/147
**0/152
* 0/111
**0/317
**0/402
**0/226
**0/249
**0/307
**0/151
**0/202
**0/408
**0/415

**0/191
* 0/117
**0/182
**0/156
**0/191
* 0/113
* 0/132
* 0/147
**0/174
**0/186
* 0/121
* 0/107
**0/205

** روند معنیداری در سطح اطمینان  99درصد و * روند معنیداری در سطح اطمینان  95درصد

شکل  .6نقشه ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط سنجی

شکل  .7نقشه ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط سنجی

بین نمایه بیشینه دما با شاخص  High ،FDSDو  Lowبهترتیب

بین نمایه کمینه دما با شاخص  High ،FDSDو  Lowبهترتیب

بیشترین و کمترین مقدار این ضریب را نشان میدهد.

بیشترین و کمترین مقدار این ضریب را نشان میدهد.
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شکل  .8نقشه ضریب همبستگی تاوکندال برای ارتباط سنجی

شکل  .9نقشه ضریب همبستگی تاوکندال برای ارتباط سنجی

بین نمایه بیشینه دما با شاخص  High ،FDSDو  Lowبهترتیب

بین نمایه کمینه دما با شاخص  High ،FDSDو  Lowبهترتیب

بیشترین و کمترین مقدار این ضریب را نشان میدهد.

بیشترین و کمترین مقدار این ضریب را نشان میدهد.

ارزیابی مدلهای پیشبینی کننده طوفانهای گرد و غبار

متغیرهای ورودی جهت پیشبینی طوفانهای گرد و غبار ،شاخص  FDSDو متغیرهای حدی دمایی معنادار در ایستگاههای مورد بررسی
می باشد .به عبارت دیگر در ایستگاهی که متغیرهای حدی دمایی در سطح  %95معنیدار شده به عنوان ورودی همراه با شاخص FDSD
در نظر گرفته شده است .و متغیر خروجی در هر ایستگاه ،شاخص  FDSDدر فصل آینده میباشد .جداول  5و  ،6مقادیر معیارهای ارزیابی
مدلهای هوش مصنوعی  GEP ،BNو  KNNبهمنظور پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان گرد و غبار در  14ایستگاه واقع در غرب
ایران را نشان میدهد .نتایج پیشبینی شاخص  FDSDحاکی از عملکرد مناسب هر سه روش در همه ایستگاههای موردمطالعه میباشد.
در جداول  5و  ،6اعداد داخل پرانتز روبهروی مقادیر معیارهای ارزیابی ،رتبهبندی هر روش بر اساس معیارهای ارزیابی مورد نظر در پیشبینی
فراوانی روزهای همراه با طوفان گرد و غبار را نشان میدهد .بر این مبنا ،تقریباً در تمامی ایستگاههای مورد مطالعه ،مدل  KNNبیشترین
مقدار رتبه اول (بهترین پیشبینی) را داشته است در صورتیکه در ایستگاه اسالمآباد مدل  BNرتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
با ترکیب مقدار معیارهای ارزیابی و تعداد ایستگاههای مورد مطالعه برای پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان گرد و غبار 42 ،رتبه
( ) 3*14برای هر روش وجود دارد .بدین ترتیب مدل برنامهریزی بیان ژن اصالً رتبه نخستی به خود اختصاص نداده است؛ این در حالی
است که مدلهای  KNNو  BNبه ترتیب  40و  2بار در رتبه نخست قرار گرفتند .در مجموع ،عملکرد مدل  KNNبهتر از سایر روشها
بوده است پس از روش  ،KNNروش  GEPبا  42بار قرارگیری در رتبه دوم بهترین عملکرد را داشته است .نتیجه دیگری که از جداول 5
و  6قابل استنتاج است ،انتخاب مدلهای سادهتر به عنوان مدل بهینه پیشبینیکننده در ایستگاههای مورد مطالعه میباشد .بهنحوی که
برای پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار در اکثر ایستگاهها ،مدل شماره  1و ( 2با یک و دو گام تأخیر) نتیجه بهتری
را گزارش میکند اما در ایستگاههای سرپل ذهاب ،سنندج ،بندرماهشهر و مسجد سلیمان مدل شماره ( 1با یک گام تأخیر) نتیجه بهتری را
ارائه میدهد که دلیل آن را میتوان تأثیر ذرات به جامانده از طوفانهای قبلی و فصل گذشته بر شکلگیری طوفانهای گرد و غبار فصل
آینده با بومی شدن منشأ طوفانهای گرد و غبار (پیشروی از مناطق مرزی به مرکز کشور) جستجو کرد .نتایج این قسمت با مطالعات
 )2019( Araghinejad et al. ،)2015( Rashki et al.و  )2016( Saremi Naeiniمطابقت دارد.
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جدول  .5معیارهای ارزیابی محاسبهشده مدلهای مختلف هوش مصنوعی در پیشبینی طوفانهای گردوغبار
روش

BN

معیارهای ارزیابی

اسالمآباد

سرپل ذهاب

بیجار

سنندج

الیگودرز

خرمآباد

هواپیمایی

مدل بهینه

1
(0/73 )1

1
(0/71 )3

2
(0/69 )3

1
(0/72 )3

1
(0/71 )3

2
(0/72 )3

2
(0/73 )3

MAE

(0/64 )1
(0/63 )3
1
(0/71 )2
(0/69 )2
(0/59 )2

(0/68 )3
(0/58 )3
1
(0/73 )2
(0/65 )2
(0/55 )2

(0/61 )3
(0/53 )3
1
(0/71 )2
(0/59 )2
(0/51 )2

(0/71 )3
(0/63 )3
1
(0/73 )2
(0/70 )2
(0/61 )2

(0/69 )3
(0/53 )3
1
(0/72 )2
(0/68 )2
(0/51 )2

(0/69 )3
(0/59 )3
1
(0/81 )2
(0/66 )2
(0/53 )2

(0/63 )3
(0/51 )3
2
(0/77 )2
(0/61 )2
(0/47 )2

2
(0/68 )3
(0/73 )3
(0/51 )1

1
(0/75 )1
(0/62 )1
(0/51 )1

1
(0/72 )1
(0/57 )1
(0/49 )1

1
(0/76 )1
(0/69 )1
(0/59 )1

2
(0/79 )1
(0/66 )1
(0/48 )1

1
(0/83 )1
(0/64 )1
(0/52 )1

1
(0/81 )1
(0/58 )1
(0/46 )1

R
RMSE

مدل بهینه
GEP

R
MAE
RMSE

مدل بهینه
KNN

ایستگاهها

همدان

R
MAE
RMSE

جدول .6معیارهای ارزیابی محاسبهشده مدلهای مختلف هوش مصنوعی در پیشبینی طوفانهای گردوغبار
روش

BN

معیارهای ارزیابی
مدل بهینه

2

2

1

2

2

1

1

R

(0/71 )3
(0/70 )3
(0/61 )3
2
(0/73 )2
(0/67 )2

(0/72 )3
(0/66 )3
(0/49 )3
2
(0/74 )2
(0/65 )2

(0/77 )3
(0/69 )3
(0/53 )3
1
(0/80 )2
(0/66 )2

(0/73 )3
(0/69 )3
(0/62 )3
1
(0/75 )2
(0/68 )2

(0/77 )3
(0/67 )3
(0/49 )3
1
(0/82 )2
(0/64 )2

(0/77 )3
(0/67 )3
(0/52 )3
1
(0/82 )2
(0/63 )2

(0/49 )2
1
(0/77 )1
(0/66 )1
(0/46 )1

(0/45 )2
1
(0/79 )1
(0/63 )1
(0/43 )1

(0/49 )2
1
(0/82 )1
(0/64 )1
(0/44 )1

(0/59 )2
1
(0/77 )1
(0/67 )1
(0/52 )1

(0/43 )2
1
(0/85 )1
(0/63 )1
(0/42 )1

(0/49 )2
1
(0/86 )1
(0/61 )1
(0/42 )1

(0/44 )2
2
(0/83 )1
(0/66 )1
(0/42 )1

MAE
RMSE
R
MAE
RMSE

مدل بهینه
KNN

همدان نوژه

اهواز

بندر ماهشهر

بستان

صفیآباد

مسجد سلیمان

دوگنبدان

(0/79 )3
(0/70 )3
(0/49 )3
1
(0/81 )2
(0/69 )2

مدل بهینه
GEP

ایستگاهها

R
MAE
RMSE

نتیجهگیری
هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه متغیرهای حدی دمایی با طوفانهای گرد و غبار و همچنین پیشبینی شاخص  FDSDدر  14ایستگاه
سینوپتیک واقع در غرب کشور بود .نتایج آزمون همبستگی تاو-کندال و پیرسون که بهمنظور ارتباط سنجی نمایههای حدی با شاخص
 FDSDبهکار گرفته شده بود ،نشان داد که با افزایش فراوانی روزهای همراه با طوفان گرد و غبار ،مقادیر ضریبهای همبستگی بهبود
یافتند .نمایههای حدی دما به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در شکلگیری طوفانهای گرد و غبار شناخته میشوند زیرا افزایش مقادیر
نمایه های حدی دما منجر به افزایش بیش از حد تبخیر از سطح خاک و سستی بیشتر خاک میشوند که میتواند منبعی از ذرات را برای
وقوع اینگونه طوفانهای گرد و غبار فراهم کند .با افزایش متغیرهای حدی دما در نیمهغربی کشور ،شرایط اقلیمی منطقه برای وزش
بادهای شدید (بهویژه در مناطق مرزی استان خوزستان) مساعد میشود .این عوامل بههمراه خشک بودن خاک و فقدان پوشش گیاهی،
شرایط مناسبی را برای فرسایش بادی و وقوع طوفانهای گرد و غبار فراهم میکند .همچنین در این مطالعه برای پیشبینی فراوانی
روزهای همراه با طوفانهای گرد و غبار ( )FDSDسه مدل هوش مصنوعی شامل الگوریتم بهترین همسایگی ( ،)KNNبرنامهریزی بیانژن
( )GEPو شبکه بیزین ( )BNمورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از عملکرد مناسب روش KNNمیباشد که در  13ایستگاه رتبه
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- لذا استفاده از مدلهای هوش. بهترین عملکرد را داشته استBN نخست را به خود اختصاص داده است و در ایستگاه اسالمآباد روش
. میتواند به عنوان ابزاری مناسب در اتخاذ تصمیمات مدیریتی قرار گیرد، در غرب کشورFDSD مصنوعی جهت پیشبینی شاخص
""هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد
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