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مقدمه 
پدیدة گردوغبار یکی از مخاطرههای طبیعی است و ساالنه خسارتهای زیادی در جنوب غرب و جنوب شرق کشور ایجاد
میکند .گردوغبار یکی از منابع آلودهکنندة هوای پاک و عاری از آلودگی است و علت افزایش طوفانهای گردوغبار در
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور با توجه به قرارگیری در کمربند خشک و نیمهخشک جهان است و از سوی دیگر
نزدیکبودن با کشورهایی همچون عربستان ،عراق ،و سوریه که دارای سطح وسیعی بیابان به دلیل عاملهای مختلفی
است ،مانند کمبود پوشش گیاهی ،بارش اندک ،و دمای باال (عبدالشاهنژاد و همکاران .)۰3 :9۰11 ،همچنین ،وقوع
خشکسالی در یک منطقه با تأمین آب در آن منطقه رابطة تنگاتنگی دارد و هر چه اقلیم منطقه خشکتر باشد ،احتمال
وقوع خشکی و خشکسالی بیشتر شده و رخداد پدیدة گردوغبار محتملتر است (شاکر سوره و اسدی.)1۳ :9۰18 ،
 نویسندة مسئول ،تلفن۳1922921738 :

Email: Aliaghat@ut.ac.ir
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به طور کلی ،منابع عمدة گردوغبار عبارتاند از :سرزمینهای کمارتفاع و کمبارانی که از میانگین بارش سالیانه کمتر
از  22۳میلیمتر برخوردارند .کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست (گودی .)9۳9 :2۳93 ،ایران ،به علت قرارگرفتن
در کمربند خشک و نیمهخشک ،در معرض سیستمهای متعدد گردوغبار محلی و فرامنطقهای است .همچنین ،نیمة غربی
کشور ،به دلیل عرصههای بیابانی و بادهای منطقهای ،هرساله آسیبهای زیادی از این مخاطره را تجربه میکند (حسین
حمزه و همکاران.)12 :9۰12 ،
در بین متغیرهای اقلیمی ،بارش و دما از اهمیت بسزایی برخوردارند و شبیهسازی دقیق بارش و دما و ارتباط آن با
گردوغبار در مطالعات هواشناسی و کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است .با وجود شبیهسازی بارش و دما به دلیل
وجود همبستگی درونی بین آنها مشکل است (تانارته و همکاران .)2۳92 ،نتایج علمی مشابه توسط هرویجر و همکاران
( )2۳۳7و هاننبرگر و نیکول ( )2۳93نشان داد با افزایش دما تعداد وقوع طوفانهای گردوغبار نیز افزایش مییابد.
همچنین ،نتایج این تحقیق در ارتباط با همبستگی پارامترهای اقلیمی با طوفانهای گردوغبار همسوست با نتایج مطالعات
ژو و همکاران ( )2۳۳2و آمگاالن و همکاران ( ،)2۳97که افزایش دما ،افزایش سرعت باد ،و کاهش بارندگی را از
مهمترین دالیل افزایش رخداد پدیدة گردوغبار معرفی کردهاند .آیگنگ و همکاران ( ،)2۳۳1با بررسی ارتباط گرمایش
جهانی و تغییرات طوفانهای گردوغباری چین ،به این نتیجه رسیدند که گرمایش جهان سبب کاهش شیب عرضی دما و
در نتیجه کاهش شدت باد میشود.
جمالیزاده تاجآبادی و همکاران ( )9۰82توانایی دو روش شبکههای عصبی مصنوعی ( 9)ANNو ماشینهای بردار
پشتیبان ( 2)SVMدر پیشبینی طوفانهای گردوغبار شهر زابل را با طول دورة آماری 22ساله ( )2۳۳2-918۳بررسی
کردند .از آنجا که استفاده از نوع  ƒ-SVR۰و تابع کرنل پایة شعاعی ( 3)RBFبهترین جوابها را داده است ،توصیه شده در
مطالعات دیگر نیز قابلیتهای این روشها بررسی شود.
سبحانی و همکاران ( )9۰13به بررسی گردوغبار و ارزیابی امکان پیشبینی آن بر اساس روشهای آماری و مدل
 ANFIS2در زابل با آمار چهاردهساله پرداختند .نتایج پیشبینی گردوغبار با مدل  ANFISنشاندهندة قابلیت باالی آن در
پیشبینی گردوغبار در این ایستگاه است .علییاری و همکاران ( )2۳۳8نیز به پیشبینی کوتاهمدت آلودگی هوا به کمک
شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه ( ،2)MLPخط حافظهدار تأخیر ( ،7)DLMگاما و سیستم استنتاج فازی -عصبی
تطبیقی ( )ANFISپرداختند .نتیجه نشان داد روش پیشنهادی ترکیبی بر اساس بهینهسازی ازدحام ذرات ( 8)PSOو فیلتر
کالمن برای آموزش شبکة  ANFISتوانایی مناسبی در بهبود عملکرد پیشبینی دارد.
سروستان و فالح قالهری ( )9۰11به پیشبینی پدیدة گردوغبار در هشت ایستگاه منتخب استان خوزستان با استفاده
از مدلهای سری زمانی باکس جنکینز پرداختند .نتیجه نشان داد الگوهای مناسب ماهانه بهترتیب برای رامهرمز
( ،ARIMA )2 ،۳،9()9،9،9آغاجاری ( ،ARIMA )2 ،9،9()9،9،9بهبهان ( ،ARIMA )۳،9،۰()2،9،9آبادان ()۳،9،9()2،9،9
 ،ARIMAدزفول ( ،ARIMA )۳،9،2()9،9،2امیدیه ( ،ARIMA )9،9،۰()9،9،9اهواز ()۳،9،۰()9،9،9

،ARIMA

و

1. Artificial Neural Network
2. Support Vector Machine
3. Support Vector Regression
4. Radial Basis Function
5. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
6. Multi Layer Perceptron
7. Delay Line Memory
8. Particle Swarm Optimization
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مسجدسلیمان ( ARIMA )۳،۰،3()9،9،9میباشند که این مدلها از دقت بسیار خوبی برای پیشبینی گردوغبار برخوردار
نبودند و همچنین پیشبینی تعداد روزهای طوفان گردوغبار برای سالهای  2۳98تا  2۳27نشان داد که آغاجاری ،آبادان،
و مسجدسلیمان بیشتر با پدیدة گردوغبار مواجهاند.
گودرزی و روزبهانی ( )9۰12کارایی مدلهای سری زمانی  ARIMAو هالت وینترز در پیشبینی دما و بارش ماهانة
ایستگاه لتیان را بررسی کردند .نتایج پیشبینی توسط مدلهای  ARIMAفصلی نشان از قابلیت باالی این مدلها در
پیشبینی دمای ماهانه داشت و مدل  ARIMA )۳،۳،9( )۳،9،2(92بهعنوان مدل سری زمانی مناسب برای دادههای دما
تشخیص داده شد .اگرچه مدل هالت -وینترز نیز از دقت باالیی در پیشبینی دما برخوردار بود ،نسبت به مدل
خطای بیشتری داشت .همچنین ،نتایج نشان داد مدلهای

ARIMA

ARIMA

فصلی و مدل هالت-وینترز قابلیت باالیی در

پیشبینی مقادیر باالی بارش ماهانه در ایستگاه لتیان ندارند .این مدلها عمدتاً مقادیر بارشهای پایین و متوسط را بهتر
برآورد میکنند و تخمینگر مناسبی در بارشهای باال نیستند.
سبحانی و همکاران ( )9۰11به بررسی مدلسازی و پیشبینی گردوغبار در غرب ایران پرداختند .بدین منظور از دادههای
گردوغبار ،دما ،و رطوبت  28ایستگاه مناطق درگیر شدید با گردوغبار در ایران در بازة زمانی 21ساله ( )2۳98-911۳استفاده شد.
بر اساس نتایج پژوهش ،در بهترین شرایط مقدار  RMSEمدل  ANFISبرابر با  99/27و مدل  RBFبرابر با  2/91است .بنابراین،
قدرت دقت  RBFدر پیشبینی گردوغبار در سالهای شبیهسازیشده بیشتر است .بر اساس نتایج خروجی مدل  RBFدر
پیشبینی گردوغبار برای سالهای آتی ایستگاههای مورد مطالعه ،در هر دو مقیاس میانگین و حداکثر فراوانی گردوغبار،
ایستگاههای غربی و جنوب غربی منطقة مورد مطالعه بیشتر در معرض گردوغبار در سالهای آینده قرار گرفتند.
انتظاری و سروستان ( )9۰12به بررسی گردوغبار و پیشبینی آن در استان خوزستان برای بازة زمانی  2۳2۰-2۳91با
استفاده از مدلهای سری زمانی پرداختند .برای این منظور ،از دادههای گردوغبار ساالنة هشت ایستگاه هواشناسی استان
خوزستان در طول دورة آماری  2۳9۳-911۳استفاده شد .نتیجة یافتههای مناسبترین مدلهای سری زمانی گردوغبار
برای شهرهای مسجدسلیمان و بهبهان مدل پیشبینی هالت-وینترز ،شهر دزفول بهتنهایی از مدل ( ARIMA )9 ،۳ ،9و
شهرهای اهواز ،رامهرمز ،آغاجاری ،آبادان ،و امیدیه دارای مدل نمو هموار ساده بهدست آمد.
تغییر اقلیم و بررسی اثرهای آن بر منابع آب از موضوعات مهمی بهشمار میرود که پژوهشگران زیادی هدف تحقیق
خود را در این زمینه تعریف کردهاند .بنابراین ،اهمیت پیشبینی وقوع پدیدههای جوی نظیر گردوغبار ،که بسیار حائر
اهمیت است ،بیش از پیش حس میشود .تأثیر پدیدة گردوغبار در ایران آن قدر وسیع است که بیش از نیمی از
استانهای کشور را به نحوی با مسائل و محدودیتهای این پدیدة طبیعی درگیر کرده است که ،عالوه بر اثرهای
زیستمحیطی ،موجب اختالل در اجرای طرحهای توسعة پایدار ملی شده و تاکنون پیامدهای منفی زیادی به دنبال
داشته و خواهد داشت .از طرفی ،بیشتر مطالعات داخلی در این زمینه مربوط به روند پدیدههای گردوغبار در محدودههای
کوچک ،مطالعات سینوپتیکی ،و ماهوارهای آن است .بنابراین ،با توجه به اینکه این پدیده اثرهای نامطلوب و پیامدهای
منفی در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی ،و سالمت مردم داشته است ،مطالعه و پیشبینی و ارتباطسنجی آن با نوسانات
اقلیمی ضروری است .در این مطالعه به مقایسة عملکرد مدلهای سری زمانی  SARIMAو  Holt-Wintersبا روشهای
هوش مصنوعی  RBFو  ANFISبهمنظور پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار ( 9)FDSDپرداخته شده

1. Frequency of Dust Stromy Days
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است و بنابراین این تحقیق میتواند راهنما و الگوی جدیدی بهمنظور پیشبینی پدیدة طوفان گردوغبار در کشور باشد؛
زیرا تا کنون چنین مطالعهای با اهداف فوقالذکر انجام نشده است.

روشﻫﺎ

موادو
ودادهﻫﺎيمورداستفﺎده 

منطقةموردمطﺎلﻌه

در این پژوهش به بررسی مقایسة عملکرد روشهای آماری کالسیک ( SARIMAو  )Holt-Wintersو مدلهای هوش
مصنوعی ( RBFو  )ANFISبهمنظور پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار ( )FDSDدر پنج ایستگاه
سینوپتیک استان سیستان و بلوچستان (زابل ،زاهدان ،ایرانشهر ،خاش ،و سراوان) ،که بیشترین فراوانی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار در کشور را شامل میشوند (عراقینژاد و همکاران ،)29 :9۰17 ،با جامعة آماری 22ساله (-911۳
 )2۳93در مقیاس فصلی پرداخته شد .بدین منظور ،از دادههای ساعتی قدرت دید افقی و کدهای سازمان جهانی
هواشناسی ( 9)WMOاستفاده شد .مشاهدات پدیدههای هواشناسی به فاصلة سه ساعت یک بار و درمجموع هشت بار در
شبانهروز ثبت میشود .در این مشاهدات ،پدیدههای بصری آب و هوا بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی هواشناسی در
 9۳۳کد ( )۳۳-11تعریف شده که از این  9۳۳کد بهطورکلی بهمنظور ثبت و گزارش پدیدة گردوغبار در ایستگاههای
مختلف هواشناسی از  99کد استفاده میشود (اولینگسای و همکاران .)2۳93 ،کدهای مربوط به طوفانهای گردوغبار در
جدول 9ارائه شده است .با توجه به اینکه دادههای گردوغبار بهصورت تفکیکنشده از سایر پدیدههای هواشناسی از
سازمان هواشناسی در اختیار قرار میگیرد ،در وهلة اول کدهای مربوط به گردوغبار از سایر پدیدههای اقلیمی در ساعات
مختلف همدیدی جدا شد (گودی و میدلتون .)2۳۳2 ،بر اساس تعریف سازمان جهانی هواشناسی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار به روزی گفته میشود که حداقل در یکی از هشت سینوپ (گزارشهای سهساعتة دیدهبانی) یکی از
کدهای مربوط به گردوغبار ( ۰۳ ،۳1 ،۳8 ،۳7 ،۳2تا  ۰2و  )18در بخش هوای حاضر گزارش شده باشد .البته ،به شرط
اینکه دادههای قدرت دید افقی متناظر با آن کد گردوغبار کمتر از  9۳۳۳متر به ثبت رسیده باشد (گودی و میدلتون،
 .)2۳۳2در این مطالعه ،برای تشخیص طوفانهای گردوغباری از عامل قدرت دید افقی  ≥9۳۳۳متر برای همة کدهای
هواشناسی گردوغبار استفاده شده است.
اولﯿنگسﺎيوﻫﻤکﺎران )5۱94،

ﺟدول.9کدﻫﺎيسﺎزمﺎنﺟهﺎنﯽﻫواﺷنﺎسﯽمﺮتﺒ بﺎﻓﺮسﺎیﺶبﺎديوپدیدهﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎر(
کد
۳2
۳7
۳8
۳1
۰۳
۰9
۰2
۰۰
۰3
۰2
18

توضﯿحﺎت
مه ناشی از گردوغبار
غبار یا شن برخاسته از زمین
طوفان گردوغبار
طوفان گردوغبار اتفاقافتاده در گذشته (اتفاقافتاده در یک ساعت قبل از مشاهده یا در ایستگاه)
گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  9۳۳۳متر اما بیشتر از  2۳۳متر
گردوغبار پایدار یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  9۳۳۳متر اما بیشتر از  2۳۳متر
شروع یا افزایش گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  9۳۳۳متر اما بیشتر از  2۳۳متر
طوفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  2۳۳متر
طوفان گردوغبار پایدار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  2۳۳متر
شروع یا افزایش طوفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  2۳۳متر
رعدوبرق با گردوغبار و یا طوفان شن و ماسه
1. World Meteorological Organization
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پس از انتخاب ایستگاهها و بررسی دادهها در بازة زمانی 22ساله ( ،)2۳93-911۳تعداد روزهای همراه با طوفان
گردوغبار ( )FDSDبرای پنج ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از دادههای دید
افقی و کدهای سازمان هواشناسی محاسبه و در جدول  2نشان داده شده است .ضمن اینکه ایستگاههای هواشناسی،
طول و عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،متوسط شاخص  FDSDدر مقیاس فصلی و تعداد روزهای گردوغباری
بهترتیب نزولی قابل مشاهده است .ایستگاه زابل ،که در بین ایستگاههای مورد مطالعه در مرزیترین نقطة استان سیستان
و بلوچستان واقع شده ،با  799روز در بازة زمانی 22ساله بهعنوان رکورددار بیشترین روزهای همراه با طوفان گردوغبار در
این استان ثبت شده است .بر این اساس ،ایستگاههای خاش و سراوان بهترتیب با  98۳و  9۳2روز کمترین فراوانی
روزهای همراه با طوفان گردوغبار را در بین ایستگاههای مورد مطالعه به خود اختصاص دادهاند .بر اساس این توضیحات،
به صورت جغرافیایی میتوان بیان کرد که با پیشروی از مناطق شرقی و شمالی استان (مناطق مرزی) به سمت جنوب و
جنوب غرب استان از وقوع فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار کاسته شده است .علت آن را میتوان در وزش
بادهای 92۳روزه ،که در نتیجة تشکیل سیستم پُرفشار در شمال شرق دریای خزر و شکلگیری یک سامانة کمفشار در
بیابانهای شرق ایران و غرب افغانستان ایجاد میشود و همچنین متغیر اقلیم ،عدم مدیریت صحیح منابع آب ،و
خشکشدن تاالبهای منطقه جستوجو کرد .نتایج این بخش با مطالعات مهرابی و همکاران ( ،)9۰13انتظاری و
سروستان ( ،)9۰12عراقینژاد و همکاران ( ،)9۰17و انصاری قوجقار و همکاران ( )9۰11همخوانی دارد .شکل  9موقعیت
جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه و پهنهبندی مقدار شاخص  FDSDدر استان سیستان و بلوچستان را نشان میدهد.
ﻓﺮاوانﯽروزﻫﺎيﻫﻤﺮاهبﺎﻃوﻓﺎنﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎراستﺎنسﯿستﺎنوبلوچستﺎن( )5۱94-911۱

ﺟدول.5
ایستاﺎه
سراوان
خاش
ایرانشهر
زاهدان
زابل

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

(درﺟه) 
27/2۳
28/9۰
27/92
21/28
۰9/2۳

(درﺟه) 
22/2۳
29/92
2۳/32
2۳/2۰
29/21

ارتفﺎعازسطحدریﺎ(متﺮ)

منطقهوپهنهبنديﺷﺎ

ﺷکل.9مﻌﺮﻓﯽ

9912
9۰13
219
9۰7۳
381

مﯿﺎناﯿنﻓصلﯽ FDSD
(روز) 
9/۳2
9/8۳
2/99
۰/93
7/99

درایستاﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه 

FDSD

 FDSD
(روز)
9۳2
98۳
299
۰93
799
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دادهﻫﺎ 
آنﺎلﯿیاولﯿه 

برای آنالیز ،مدلسازی ،و پیشبینی از نرمافزارهای  Rو  Matlabاستفاده شد .پیش از هرگونه اقدام در جهت مدلسازی یا
پیشبینی سری زمانی ،تجزیه و تحلیل توصیفی اولیهای از دادهها امری ضروری است .در این مطالعه آنالیز اولیة دادهها بر
روی مجموعه دادههای آموزشی صورت گرفت که شامل شناسایی ویژگیهای مهمی نظیر همبستگی ،الگوهای فصلی،
تغییرات دورهای تودرتو در الگوهای فصلی ،روند ،دادههای پرت ،و هرگونه نوسانات قابل توجه دیگر در این سریهاست.
همچنین ،ایستایی 9دادهها نیز باید بررسی شود .منظور از ایستایی این است که آیا خواص اساسی آماری مانند میانگین و
واریانس سری زمانی در طول زمان ثابت باقی میماند یا خیر؟ (آسپلین و همکاران .)999۳ :2۳۳2 ،بیشتر مدلهای
پیشبینی فرض میکنند دادههای سری زمانی ایستا میباشند؛ زیرا با این فرض پیچیدگی ریاضی مدلهای برازش
دادهشده کاهش مییابد؛ حال آنکه اغلب در واقعیت چنین نیست .در این مطالعه از آزمون ریاضی  Dickey-Fullerبرای
تشخیص ایستایی یا ناایستایی دادهها استفاده شد (کوکران .)27 :2۳۳2 ،آنگاه در مواردی که سری زمانی ناایستا بود از
تفاضلگیری 2و تبدیالت توان برای حذف ناایستایی روند یا الگوهای فصلی استفاده شد .آنالیز اولیة دادهها نیز از طریق
تجزیه و تحلیل بصری نمودارهای زمانی شامل  ،PACF3 ،ACF۰و محاسبات آمار توصیفی پایه انجام گرفت .ضمناً ،برای
شناسایی الگوهای موجود در سریهای زمانی از تابع

Decompose

در نرمافزار

R

استفاده شد که این تابع از روش

میانگین متحرک برای تجزیة سری زمانی به اجزای فصلی ،روند ،و بخش نامنظم و تصادفی استفاده میکند.

مدلﻫﺎ
انتخﺎب و بﺮازش 
روشهای بسیاری برای مدلسازی و پیشبینی سریهای زمانی توسعه یافتهاند و انتخاب یک روش مناسب بسیار اهمیت
دارد .تحقیقات گستردهای انجام شده است که نشان میدهند یک روش پیشبینی برتر برای همة موارد و در حالت جامع
در این زمینه وجود ندارد (آسپلین و همکاران2۳۳2 ،؛ احمد و همکاران .)2۳9۳ ،بنابراین ،برای بهکارگیری یک مدل
پیشبینی با صحت قابل قبول ،باید روشهای پیشبینی مختلفی مقایسه شود و توانایی هر یک در پیشبینی مشاهدات
نمونههای آینده ارزیابی شود .به دلیل وجود الگوهای فصلی در دادههای ایستگاههای مورد مطالعه ،مدلهای پُرکاربرد و
دارای صحت باالتر در مطالعات مشابه ،که قابلیت پیشبینی الگوهای فصلی را نیز داشتند ،بهعنوان مدلهای پیشبینی
سری زمانی در این مطالعه درنظر گرفته شدهاند که این مدلهای آماری عبارتاند از مدلهای سری زمانی
 Wintersو ( SARIMA2ابوگیسارفو و همکاران )2۳92 ،و مدلهای یادگیری ماشین شامل دو روش  RBFو

Holt-

ANFIS

(سینگ و میشرا.)2۳92 ،
مدل SARIMA
2

مدل  SARIMAگسترشیافتة مدل  ARIMAبرای دادههای فصلی است .منظور از سریهای زمانی فصلی ،سریهایی
است که رفتار نسبتاً منظمی در فواصل زمانی با طول ثابت از خودشان نشان میدهند .در هنگام کار با دادههای سری
زمانی ،که دارای الگوهای فصلیاند ،نهتنها بررسی وجود همبستگی بین مشاهدات فعلی و مشاهدات اخیر ضروری است
1. Stationary
2. Differencing
3. Auto Correlation Function
4. Partial Autocorrelation Function
5. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average
6. Average Autoregressive Integrated Moving
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که بایستی وجود همبستگی میان مشاهدات فعلی و مشاهدات قبلی در فصلهای گذشته نیز بررسی شود که روشی برای
شناسایی وجود یا فقدان الگوی فصلی در دادهها نیز هست .این مدل فرض میکند که سری زمانی درنظرگرفتهشده خطی
است و از یک توزیع آماری شناختهشدة خاص ،مانند توزیع نرمال ،تبعیت میکند .محبوبیت مدل  SARIMAعمدتاً به
دلیل انعطافپذیری آن در نمایش ساده انواع مختلفی از سریهای زمانی برای فرایند ساخت مدل بهینه است .برای اجرای
مدل  ،SARIMAاز الگوریتم ارائهشده توسط هایندمن 9و خندکار 2استفاده شده است (هایندمن و خندکار.)2۳۳8 ،
مدل Holt-Winters
۰

این مدل یکی از محبوبترین روشهای هموارسازی نمایی است .این مدل بر اساس الگوهای فصلی و روند موجود در
دادهها ایجاد میشود .محبوبیت این روش به دلیل مزایایی از قبیل نیاز محاسباتی کمتر ،سادگی استفاده ،و دقت پیشبینی
این مدل بهخصوص برای سریهای دارای الگوی فصلی است .این روش دو گونه معادله ( Additiveو )Multiplicative
دارد .از آنجاکه نوسانات سریهای زمانی این مطالعه نسبتاً ثابت بودند ،از معادلة  Additiveاستفاده شد که برای سری
زمانی { }xt: t= 1, …, nبه صورت زیر است:
 l t  hbt  s t m  h 

x

()9
که  hافق پیشبینی است .برای مثال ،در این مطالعه که پیشبینی برای فصل آتی (سه ماه آینده) است h ،برابر با  ۰بوده
m

t  h /t

و سایر پارامترها عبارتاند از:
) Level : l t ( y t  s t  m )  (1  α)( l t 1  bt 1
Trend : bt  *(l t  l t 1 )  (1  *)bt 1

()2
که ،

Seasonality : s t  ( y t  l t 1  bt 1 )  (1   )s t 1

،و

پارامترهای هموارسازیاند و مقدار آن به صورت

≤1

≤ ≤ 1 ،0

≤  ،0و

≤ 1-

≤  0بوده و

همچنین  mطول دورة فصلی است.
ﺷﺒکةعصﺒﯽمﺒتنﯽبﺮتواب پﺎیةﺷﻌﺎعﯽ()RBF

شبکة عصبی مبتنی بر توابع پایة شعاعی ( )RBFدارای پایة ریاضیاتی بسیار قوی بر مبنای فرضیة منظمسازی برای حل
مسائل مشکل است .به طور کلی این شبکه از سه الیه شامل الیة ورودی ،مخفی ،و خروجی تشکیل شده است (چن و
همکاران .)۰۳۰ :9119 ،در این شبکه ،تابع انتقال گوسی در الیة مخفی استفاده میشود و در الیة خروجی تابع انتقال
خطی است RBF .پایه و اساس نوع خاصی از شبکههای عصبی به نام شبکههای عصبی آماری است .در شکل  3یک
شبکة  RBFنشان داده شده است .همانطورکه در شکل مشخص است ،نورون  RBFیک تابع گوسی است .ورودی این
تابع فاصلة اقلیدسی بین هر ورودی به نورون با بردار مشخصشدة هماندازة بردار ورودی است .این تابع گوسی از رابطة
 ۰زیر استفاده میکند:
()۰

I  X r  X b * 0.8326 / h

2

f ( X r , b)  e  I

1. Hyndman
2. Khandakar
3. Exponential Smoothing
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در این رابطه  X rورودی شبکه با خروجی نامعلوم X b ،ورودی مشاهداتی در زمان یا مکان  ،bو  hپارامتری است که
پهنای تابع گوسی را کنترل میکند .خروجی این تابع بین صفر تا یک متغیر است .محاسبة خروجی  Yrبر اساس متغیر
مستقل  X rبه صورت زیر بهدست میآید:
Yr  LW * f ( X r , b)  Bias

()3

در این رابطه  LWو  Biasبهترتیب وزن ماتریس ارتباطات بین الیة مخفی و الیة خروجی و ماتریس بایاس الیة
خروجی است.
x1r
 Xr  Xb *0.8326/ h

2

f ( Xr , b)  e

x1b
x2b
x3b

x2r
x3r

LW

x1r

Bias

x2r

Yr

x3r

ﺷکل.5ﺷﻤﺎتﯿا RBF

سﯿست استنﺒﺎععصﺒﯽ-ﻓﺎزيتطﺒﯿقﯽ()ANFIS
سیستم استنباط عصبی -فازی تطبیقی ( )ANFISتوسط جانگ در سال  911۰معرفی شد (جانگANFIS .)911۰ ،

شبیه به یک شبکة عصبی چندالیه است؛ با این تفاوت که ،عالوه بر الگوریتمهای یادگیری شبکة عصبی ،از منطق فازی
نیز بهره میگیرد .یک مدل  ANFISاز پنج الیه تشکیل شده است؛ این پنج الیه بهترتیب عبارتاند از :الیة ورود
اطالعات ،الیة محاسبة وزن قوانین فازی ،الیة نرمالسازی وزنهای قوانین بهدستآمده ،الیة محاسبة قوانین ،الیة
جمعبندی و خروجی شبکه .در این تحقیق تابع عضویت درنظرگرفتهشده تابع عضویت ذوزنقهای و الگوریتم آموزش
شبکه روش هیبریدی درنظر گرفته شد .شکل  ۰شماتیکی از  ANFISرا نشان میدهد.

ﺷکل.9ﺷﻤﺎتﯿاسﯿست استنﺒﺎععصﺒﯽ -ﻓﺎزيتطﺒﯿقﯽ) (ANFIS
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ﻫﺎيپﯿﺶبﯿنﯽ 


مدل

بهمنظور پیشبینی کمّی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار ( )FDSDچهار مدل مختلف استفاده شد .سپس،
بر اساس معیارهای ارزیابی بهترین مدل در هر پیشبینی انتخاب شد .متغیر تعداد فصل (های) گذشته برای پیشبینی
فصل آتی بهکار گرفته شد که میتواند شامل یک ،دو ،سه ،و چهار فصل قبل از متغیر فراوانی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار باشد .در مدل  ،9برای پیشبینی متغیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در فصل بعد،
از سری زمانی  FDSDبا یک گام تأخیر استفاده شد .بدین صورت که برای پیشبینی در زمان  ،t+1از مقدار آن در زمان t

استفاده شد .در مدل  ،2پیشبینی در فصل بعد بر اساس مقادیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار تا دو فصل
قبل استفاده شد و به طور مشابه در مدل  ۰و  3پیشبینیها بر اساس مقادیر متغیر مورد نظر تا سه و چهار فصل قبل
صورت پذیرفت .روابط  8-2زیر در تکمیل توضیحات بیانشده ارائه میشود .شکل  2مدلهای مورداستفاده در انتخاب
فصل (های) گذشته برای پیشبینی در فصل آتی را نشان میدهد .روشهای پیشبینی بهکاررفته در این پژوهش شامل
 ،RBF ،Holt-Winters ،SARIMAو  ANFISاست.
()2
()2
()7
()8

مدل 9

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

مدل 2

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

مدل ۰

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

مدل 3

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

t

t+1

SARIMA
Holt-Winters
RBF
ANFIS

مدل ()9

مدل ()2

t-1

مدل ()۰
مدل ()3

t-2

t-3
ﺷکل.4سﺎ تﺎرﻫﺎيمورداستفﺎدهدرپﯿﺶبﯿنﯽگﺮدوغﺒﺎر

دادهﻫﺎ 
آمﺎدهسﺎزي 


پس از بررسی و کنترل کیفی آمار ایستگاهها و رفع نواقص آماری ،همگنی دادهها با استفاده از آزمون  Run Testارزیابی
و تصادفیبودن دادهها در سطح اطمینان 12درصد پذیرفته شد .در ادامه ،با توجه به وجود سری زمانی متغیر فراوانی
روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار ،اقدام به پیشبینی آن با استفاده از روشهای ،Holt-Winters ،SARIMA
 ،RBFو  ANFISبهمنظور استفاده از روشهای هوش مصنوعی شد .از  8۳درصد دادهها برای مرحلة آموزش و 2۳
درصد آن برای آزمون استفاده شد .پارامترهای مناسب روشهای مختلف از طریق آزمون و خطا تعیین شد .همچنین،
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بهمنظور جلوگیری از بیشبرازش از صحتسنجی متقاطع استفاده شد .در روش صحتسنجی متقاطع در هر بار اجرای
مدل برای پیشبینی با یک پارامتر مشخص ،یک یا تعدادی از دادههای مجموعه آموزش کنار گذاشته میشوند (بهعنوان
دادههای صحتسنجی) و مدل بر اساس دادههای باقیمانده آموزش میبیند .سپس ،دادههای کنارگذاشتهشده به مجموعة
آموزش برگردانده شده و داده یا مجموعة دیگری از دادههای آموزش بهعنوان دادة صحتسنجی از این مسیر جدا میشود
و بار دیگر شبکه آموزش داده میشود .این فرایند تا زمانی که همة دادههای آموزش در قسمت صحتسنجی استفاده
شوند ،ادامه مییابد .پس از آن بر اساس میانگین خطای مدل در تخمین دادههای صحتسنجی ،پارامتر (های) مناسب
شبکه عصبی تعیین میشوند .برای پیشبینی از چهار مدل معرفیشده فوق الذکر استفاده شد .مدل مناسب بر اساس
معیارهای ارزیابی برای هر روش در مقیاس فصلی استخراج شد .پس از آن ،تحلیل نتایج بر پایه بهترین مدل برای هر
یک از روشها صورت پذیرفت.
مﻌﯿﺎرﻫﺎيارزیﺎبﯽ 
9

برای ارزیابی مدلها و مقایسة نتایج روشهای مختلف ،از چهار معیار ارزیابی یعنی ضریب همبستگی ( ،)Rجذر میانگین
مربعات خطا ،)RMSE( 2میانگین قدر مطلق خطا ،)MAE( ۰و نشساتکلیف ( 3)NSاستفاده شد .این معیارها بهصورت
زیر تعریف میشوند :
n



1
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در این رابطهها Oi ،مقادیر مشاهداتی در گام زمانی iام fi ،مقادیر پیشبینیشده در گام زمانی iام ،میانگین مقادیر
مشاهداتی،

میانگین مقادیر پیشبینیشده ،و  nتعداد دادههاست .هر مدل که دارای  Rو  NSبیشتر و  RMSEو

 MAEکمتر باشد از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

نتﺎیجوبحث 
شکل  2تغییرات شاخص

FDSD

را در پنج ایستگاه سینوپتیک منتخب استان سیستان و بلوچستان از منظر فراوانی

روزهای همراه با طوفان گردوغبار نشان میدهد .بر اساس این شکل ،شاخص  FDSDدر ایستگاههای سراوان ،خاش،
ایرانشهر ،و زاهدان دارای نوسانات نسبتاً کمی است که به صورت پراکنده در طول سری زمانی پخش شده ،ولی با
1. Correlation
2. Root Mean Square Error
3. Mean Absolute Error
4. Nash–Sutcliffe
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افزایش تعداد روزهای گردوغباری در ایستگاه زابل از پراکندگی نوسانات کاسته شده و به شدت آن افزوده شده است و
مقادیر اوج گردوغبار به صورت متمرکز در کنار یکدیگر مشاهده میشوند که حکایت از وقوع طوفانهای گردوغبار
پیدرپی در این ایستگاه از سال  2۳۳۳به بعد دارد .با توجه به شکل  ،2وجود فصول متوالی عاری از طوفانهای
گردوغبار ،انقطاع و داشتن یک سری زمانی منفصل ،و به تبع آن تشکیل طوفانهایی با فاصلة زمانی بیشتر نسبت به
ایستگاه زابل در سالهای  911۰تا  ،2۳۳9در ایستگاههای سراوان ،خاش ،ایرانشهر ،و زاهدان مشهود است .بر اساس
شکل  ،2میتوان سه دورة طوالنیمدت اوج طوفانهای گردوغبار مربوط به سالهای  ،2۳۳3-2۳۳۳ ،9112-911۰و
 2۳92-2۳۳8را در ایستگاههای مورد مطالعه تشخیص داد .نتایج مشابهی از ویژگیهای شاخص  FDSDدر مقیاس زمانی
فصلی توسط زینالی ( ،)9۰12عراقینژاد و انصاری قوجقار ( ،)9۰12و عراقینژاد و همکاران ( )9۰17ارائه شده است.

ﺷکل.2سﺮيزمﺎنﯽﺷﺎ

FDSDدر مقﯿﺎ

ایستاﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه

زمﺎنﯽ ﻓصلﯽ بﺮاي

اولین قدم در پیشبینی سریهای زمانی ،شناسایی ویژگیهای مهمی نظیر همبستگی ،الگوهای فصلی ،تغییرات
دورهای در الگوهای فصلی ،روند و ایستایی یا غیرایستایی دادههاست .وجود همبستگی در میان دادههای سری زمانی،
امکان اجرای مدلسازی و پیشبینی مقادیر بعدی سری زمانی را فراهم میکند .در این مطالعه ،وجود همبستگی با رسم
نمودارهای  ACFو  PACFبرای هر ایستگاه با فاصلة اطمینان  12درصد (خطوط نقطهچین) بررسی شد (شکل  .)2اگر
مقدار همبستگی مشاهدهشده در خارج از این محدوده واقع شود ،مقدار همبستگی در سطح خطای  2درصد به طور
معنیداری با صفر اختالف دارد .همانطورکه در نمودارهای  ACFو  PACFایستگاههای مورد مطالعه مشاهده میشود،
وقفههای زمانی معنیدار نشاندهندة وجود همبستگی بین مقادیر زمانی است که اجرای مدلسازی و پیشبینی مقادیر
آینده (فصل آتی) شاخص  FDSDرا برای هر پنج ایستگاه مورد مطالعه ممکن میسازد .گام مهم در تجزیه و تحلیل
سریهای زمانی بررسی ایستایی یا غیرایستایی میانگین سریهای زمانی است .با توجه به شکل  ،2نمودارهای  ACFو
 PACFایستگاهها حکایت از ایستایی دادههای همة سریهای زمانی به غیر از ایستگاه زابل دارد.

258
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ایستاﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه 

FDSDدر
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در دادههای غیرفصلی و ساالنه ،معموالً با یک بار تفاضلگیری درجة اول دادهها ایستا میشوند؛ ولی ،با توجه به
فصلیبودن و مقیاس دادهها ،با تفاضلگیری درجة دوم ( )D=2دادههای ایستگاه زابل ایستایی شدند که نمودار توابع
خودهمبستگی ( )ACFو خودهمبستگی جزئی ( )PACFآن بعد از تفاضلگیری در شکل  7نشان داده شده است .با توجه
به توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی ،محدودة تغییرات اتورگرسیون و میانگین متحرک تعیین و با استفاده از
معیارهای ارزیابی مناسب بهترین مدل سری زمانی برای هر ایستگاه استخراج شد .همچنین ،از آزمون

Dickey-Fuller

نیز برای تشخیص ایستایی یا ناایستایی سریهای زمانی بر روی مجموعه دادههای آموزشی استفاده شد (جدول  .)۰در
آزمون  ،Dickey-Fullerسطح معنیداری برای احتمال  P-Value >۳/۳2درنظر گرفته شد .فرض  H0این آزمون ناایستایی
سری زمانی را بررسی میکند .بر اساس این آزمون ،صرفاً سری زمانی ایستگاههای زابل ناایستاست که نتایج نمودارهای
 ACFو  PACFایستگاههای مورد مطالعه را تأیید میکند.

)بﻌدازتفﺎضلگﯿﺮيﻓصلﯽمﺮتﺒةدوم()D=2درایستاﺎهزابل

ﺷکل.5نﻤودار ودﻫﻤﺒستاﯽ()ACFو ودﻫﻤﺒستاﯽﺟیئﯽ(PACF
ﺟدول.9نتﺎیجآزمون Dickey-Fuller

ایستاﺎه 
سراوان
خاش
ایرانشهر
زاهدان
زابل

P-Value

۳/۳9
۳/۳۰
۳/۳9
۳/۳3
۳/۰1


جدول  3مقادیر معیارهای ارزیابی مربوط به مرحلة آزمایش روشهای مختلف بهمنظور پیشبینی فراوانی روزهای
همراه با طوفان گردوغبار را نشان میدهد .نتایج پیشبینی شاخص  FDSDحاکی از عملکرد مناسب روشهای سیستم
استنباط عصبی -فازی تطبیقی ( )ANFISو شبکة عصبی مبتنی بر توابع پایة شعاعی ( )RBFدر همة ایستگاههای مورد
مطالعه (زابل ،زاهدان ،ایرانشهر ،خاش ،و سراوان) است .بر اساس جدول  ،3در ایستگاههای زابل ،زاهدان ،و ایرانشهر
روشهای سیستم استنباط عصبی -فازی تطبیقی ( ،)ANFISشبکة عصبی مبتنی بر توابع پایة شعاعی ( ،)RBFمدلهای
سری زمانی  ،Holt-Wintersو  SARIMAبهترتیب رتبة اول تا چهارم بهترین روشهای پیشبینی شاخص  FDSDرا بر
اساس معیارهای ارزیابی به خود اختصاص دادند .برخالف ایستگاههای مذکور ،در ایستگاه خاش بعد از روش ،ANFIS
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استفاده از مدل سری زمانی  Holt-Wintersبرای پیشبینی شاخص  FDSDعملکرد بهتری نسبت به روش  RBFاز خود
نشان داد .به طوری که ضرایب همبستگی ( )Rو نشساتکلیف ( )NSبین مقادیر مشاهداتی فراوانی روزهای همراه با
طوفان گردوغبار و مقادیر پیشبینیشدة آن بهترتیب از  ۳/79به  ۳/73و  ۳/7۳به  ۳/79و همچنین معیارهای خطای
 RMSEو  MAEبهترتیب از  ۳/7۳به  ۳/21و  ۳/22به  ۳/22بهبود یافت .همچنین ،در ایستگاه سراوان نیز بعد از روش
 ،ANFISروش

RBF

و مدل سری زمانی

Holt-Winters

عملکرد تقریباً یکسانی از خود نشان دادند؛ به طوری که

معیارهای ارزیابی  ،MAE ،RMSE ،Rو  NSدر روش  RBFنسبت به روش  Holt-Wintersبهترتیب از ،۳/79 ،۳/21
 ،۳/21و  ۳/28به  ،۳/22 ،۳/7۰ ،۳/7۳و  ۳/27تغییر یافت .با توجه به اینکه معیارهای ارزیابی  RMSEو  NSنشاندهندة
برتری روش  RBFنسبت به مدل  Holt-Wintersو معیارهای ارزیابی  Rو  MAEحکایت از برتری مدل

Holt-Winters

نسبت به روش  RBFدارد ،نمیتوان قضاوت صحیحی از برتری هیچ یک از این دو مدل بعد از روش  ANFISدر این
ایستگاه داشت .علت بهبود نتایج مدل سری زمانی  Holt-Wintersدر ایستگاههای خاش و سراوان را میتوان در کاهش
وقوع فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار جستوجو کرد؛ به طوری که این موضوع حاکی از قابلیت باالی مدل
سری زمانی

Holt-Winters

در پیشبینی مقادیر کم شاخص  FDSDاست؛ ولی با توجه به اهمیت موضوع پیشبینی

طوفانهای گردوغبار در مناطق بحرانی کشور (پُرتعداد) ،نمیتوان چندان به تواناییهای این مدل در پیشبینی فراوانی
روزهای همراه با طوفان گردوغبار اتکا کرد .همچنین ،نتایج نشان داد که مدل سری زمانی  SARIMAنسبت به سایر
روشها قابلیت باالیی در پیشبینی شاخص  FDSDدر هیچ یک از ایستگاههای مورد مطالعه ندارد .نتایج این بخش با
مطالعات گودرزی و روزبهانی ( ،)9۰12انتظاری و سروستان ( ،)9۰12و سبحانی و همکاران ( )9۰11مطابقت دارد.
مدلﻫﺎيآمﺎريکالسﯿاسﺮيزمﺎنﯽوروشﻫﺎيﻫوشمصنوعﯽبﺮايپﯿﺶبﯿنﯽﺷﺎ
ﺟدول.4مﻌﯿﺎرﻫﺎيارزیﺎبﯽمحﺎسﺒهﺷدة 
حﺎلت

مﻌﯿﺎرﻫﺎيارزیﺎبﯽ
مدل بهینه
R

SARIMA

RMSE
MAE
NS

مدل بهینه
R
Holt-Winters

RMSE
MAE
NS

مدل بهینه
R
RBF

RMSE
MAE
NS

مدل بهینه
R
ANFIS

RMSE
MAE
NS

متوسط روزهای همراه با طوفان گردوغبار در مقیاس فصلی

سﺮاوان
3
(۳/22 )3
(۳/72 )3
(۳/2۳ )3
(۳/22 )3
۰
(۳/7۳ )2
(۳/7۰ )۰
(۳/22 )2
(۳/27 )۰
3
(۳/21 )۰
(۳/79 )2
(۳/21 )۰
(۳/28 )2
3
(۳/72 )9
(۳/27 )9
(۳/32 )9
(۳/79 )9
9/۳2

ﺎش 
3
(۳/21 )3
(۳/72 )3
(۳/27 )3
(۳/22 )3
3
(۳/73 )2
(۳/21 )2
(۳/22 )2
(۳/79 )2
3
(۳/79 )۰
(۳/7۳ )۰
(۳/22 )۰
(۳/7۳ )۰
3
(۳/72 )9
(۳/2۰ )9
(۳/39 )2
(۳/72 )9
9/8۳

ایﺮانشهﺮ 
۰
(۳/7۳ )3
(۳/21 )3
(۳/22 )3
(۳/28 )3
3
(۳/72 )۰
(۳/27 )۰
(۳/22 )۰
(۳/7۳ )۰
3
(۳/72 )2
(۳/22 )2
(۳/31 )2
(۳/79 )2
۰
(۳/77 )9
(۳/22 )9
(۳/39 )9
(۳/7۰ )9
2/99

زاﻫدان 
3
(۳/29 )3
(۳/71 )3
(۳/27 )3
(۳/2۳ )3
۰
(۳/2۰ )۰
(۳/78 )۰
(۳/2۰ )۰
(۳/22 )۰
۰
(۳/27 )2
(۳/7۰ )2
(۳/2۳ )2
(۳/22 )2
3
(۳/78 )9
(۳/22 )9
(۳/39 )9
(۳/72 )9
۰/93

 FDSD
زابل 
3
(۳/71 )3
(۳/22 )3
(۳/22 )3
(۳/89 )3
3
(۳/87 )۰
(۳/2۰ )۰
(۳/29 )۰
(۳/82 )۰
3
(۳/12 )2
(۳/2۳ )2
(۳/38 )2
(۳/19 )2
۰
(۳/12 )9
(۳/29 )9
(۳/3۳ )9
(۳/12 )9
7/99

پﯿﺶبﯿنﯽ...
روشﻫﺎيﻫوشمصنوعﯽدر 
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با توجه به اینکه در جدول  3ترتیب ایستگاهها به لحاظ شاخص  FDSDاز ایستگاه سراوان تا زابل به صورت صعودی
بوده و متوسط شاخص  FDSDدر مقیاس فصلی از  9/۳2تا  7/99متغیر است ،میتوان دریافت که عملکرد همة روشهای
پیشبینی شاخص  FDSDبا افزایش تعداد روزهای همراه با طوفان گردوغبار رابطة مستقیمی دارد .بدین معنی که با
افزایش فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار ،مقادیر همة معیارهای ارزیابی مورد استفاده بهبود مییابند؛ به نحوی
که در روش

SARIMA

ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشدة شاخص  FDSDاز  ۳/22به ۳/71

افزایش مییابد .همچنین ،برای روشهای  ،RBF ،Holt-Wintersو  ANFISنیز بهترتیب از  ۳/7۳تا  ۳/21 ،۳/87تا ،۳/12
و  ۳/72تا  ۳/12در ایستگاههای مورد مطالعه متغیر است .نتیجة دیگری که از جدول  3قابل استنتاج است عملکرد بهتر و
مناسب همة روشهای پیشبینی شاخص  FDSDبر اساس معیارهای ارزیابی در ایستگاه ایرانشهر نسبت به ایستگاه
زاهدان است؛ این در حالی است که فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در ایستگاه ایرانشهر نسبت به ایستگاه
زاهدان کمتر است .علت این موضوع را میتوان در سری کامل و بدون انقطاع شاخص  FDSDدر ایستگاه ایرانشهر
نسبت به ایستگاه زاهدان جستوجو کرد؛ به طوری که در ایستگاه ایرانشهر تنها در دو مقطع زمانی تابستان و پاییز
سالهای  2۳۳2و  2۳99دو فصل متوالی بدون روزهای همراه با طوفان گردوغبار رخ داده است.
در جدول  3اعداد داخل پرانتز روبهروی مقادیر معیارهای ارزیابی رتبهبندی روشهای مختلف پیشبینی فراوانی روزهای
همراه با طوفانهای گردوغبار را نشان میدهد .بر این مبنا ،در همة ایستگاههای مورد مطالعه بهمنظور پیشبینی شاخص
 ،FDSDروش سیستم استنباط عصبی-فازی تطبیقی ( )ANFISبیشترین تعداد رتبة اول (بهترین حالت پیشبینی) را داشته
است .با ترکیب تعداد معیارهای ارزیابی و تعداد ایستگاههای مورد مطالعه برای پیشبینی ،برای هر روش  2۳رتبه ()3*2
وجود خواهد داشت .بدین ترتیب ،مدلهای سری زمانی  ،Holt-Winters ،SARIMAو روش  RBFاصالً رتبة نخستی به
خود اختصاص ندادهاند؛ در حالی که روش  2۳ ANFISبار در رتبة نخست قرار گرفت .درمجموع و با این حساب ،روش
 ANFISبا اختالف زیادی بهتر از روشهای دیگر پیشبینی بوده و باالترین دقت پیشبینی را داشته است .نکتة دیگری که
باید به آن اشاره کرد عملکرد مناسب شبکة عصبی مبتنی بر توابع پایة شعاعی ( )RBFاست .هرچند که این روش در دو
ایستگاه خاش و سراوان بهترتیب عملکرد ضعیفتر و تقریباً یکسانی با مدل سری زمانی  Holt-Wintersداشت ،در غیاب
روش  ،ANFISبا  93بار قرارگیری در رتبة دوم ،بهترین عملکرد را به خود اختصاص داد .همچنین ،نتایج دیگری از جدول 3
قابل برداشت است که انتخاب مدلهای پیچیدهتر بهعنوان مدل بهینة پیشبینیکننده در ایستگاههای مورد مطالعه است؛ به
نحوی که برای پیشبینی شاخص  FDSDدر همة ایستگاهها از مدل  ۰و ( 3با سه و چهار گام تأخیر) استفاده شده است .با
توجه به اینکه بادهای 92۳روزه عامل اصلی وقوع طوفانهای گردوغبار در شرق و جنوب شرق کشورند ،افزایش سرعت و
گسترة فعالیت بادهای منطقهای سیستان از  92۳روز به  922روز و همچنین رسوب و تهنشینشدن این ذرات خود یک اهرم
قدرتمند برای وقوع طوفانهای بعدی بوده که در مطالعات فرجزاده اصل و علیزاده ( ،)9۰1۳راشکی و همکاران (،)2۳9۰
سبحانی و همکاران ( ،)9۰13یارمرادی و همکاران ( ،)9۰17عراقینژاد و همکاران ( ،)9۰17و قربانی و مدرس ( )9۰18بدان
اشاره شده است .این ذرات بهجامانده از طوفانهای قبلی میتواند دلیل مهمی برای تأثیر طوفانهای گردوغباری چند فصل
گذشته برای شکلگیری طوفانهای گردوغبار در فصل آتی باشد.
شکل  8مقادیر مشاهداتی و پیشبینی شاخص

FDSD

را برای دادههای آزمایش نشان میدهد .این شکل بهبود

عملکرد مدلهای مورد استفاده بهمنظور پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار را با بهکارگیری روش
ANFIS

در همة ایستگاهها بهخوبی بیان میکند .به طوری که در همة ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه در استان

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن9911
پژو 

285

سیستان و بلوچستان ،روش

ANFIS

بهترین مطابقت بین مقادیر پیشبینی و مشاهداتی شاخص

FDSD

را داراست.

همانطور که در شکل  8مشخص است ،ارتباط بین مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده از خطوط نسبتاً پراکنده و نزدیک
به  32درجه (مدلهای سری زمانی

SARIMA

و  Holt-Wintersو روش  )RBFبه یک خط دقیقاً  32درجه (روش

 )ANFISدر همة ایستگاهها رسیده است .بر اساس شکل  ،8با افزایش وقوع شاخص  FDSDدر ایستگاههای مورد مطالعه
(پیشروی از ایستگاه سراوان به سمت ایستگاه زابل) ،ارتباط بین مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده در همة روشها
(مدلهای سری زمانی و روشهای هوش مصنوعی) مطابقت بیشتری با نیمساز ربع اول پیدا میکند.

25

زاﻫدان
20
15
10

0
25

بﯿنﯽﺷدةﺷﺎ
وپﯿﺶ 

ﺷکل.8نتﺎیجمقﺎدیﺮمشﺎﻫداتﯽ

20

15

5
10
FDS I

درایستاﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه

FDSD

0

FDS I

ANFIS
RBF
Holt-Winters
SARIMA
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مقایسة میانگین مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده بر اساس آزمون ( Zجدول  )2نشان میدهد که فرض صفر مبنی
بر برابربودن میانگین سری مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشدة شاخص  FDSDدر هیچ کدام از ایستگاههای مورد مطالعه
بر اساس روشهای  ANFISو  RBFدر سطح خطای  9درصد و بر اساس مدلهای سری زمانی  SARIMAو

Holt-

 Wintersدر سطح خطای  2درصد رد نمیشود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که همة روشهای استفادهشده (بهویژه
روشهای  ANFISو  )RBFبهمنظور پیشبینی شاخص  FDSDمیانگین سری زمانی مشاهداتی را حفظ کردهاند (جدول
 .)2این ویژگی میتواند تأکیدی بر کارایی روشهای هوش مصنوعی در پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان
گردوغبار باشد.
ﯽﺷدةﺷﺎ
ﺶبﯿن 
ﺟدول.2آزمونمقﺎیسةمﯿﺎناﯿنسﺮيزمﺎنﯽمشﺎﻫداتﯽوپﯿ 

ایستاﺎه

مﯿﺎناﯿن

 FDSD
آمﺎرةZ

مشﺎﻫداتﯽ

SARIMA

HoltWinters

RBF

ANFIS

SARIMA

HoltWinters

RBF

ANFIS

۳/222
۳/۰83
۳/392
۳/2۳2
۳/199

۳/217
۳/۰۳9
۳/3۳2
۳/318
۳/292

۳/218
۳/۰۳۰
۳/322
۳/327
۳/218

۳/۰۳۰
۳/۰۳7
۳/32۰
۳/32۳
۳/773

۳/۰۳8
۳/۰99
۳/318
۳/2۰9
۳/71۰

۳/232
۳/217
۳/3۳9
۳/399
۳/317

۳/293
۳/۰۳9
۳/399
۳/3۰۰
۳/2۳9

۳/212
۳/۰۳2
۳/392
۳/339
۳/292

۳/217
۳/۰۳3
۳/322
۳/2۳2
۳/7۳2

سراوان
خاش
ایرانشهر
زاهدان
زابل

نتﯿجهگﯿﺮي 

هدف از این پژوهش مقایسة عملکرد مدلهای سری زمانی  SARIMAو  Holt-Wintersبا روشهای هوش مصنوعی
شامل شبکة عصبی مبتنی بر توابع پایة شعاعی ( )RBFو سیستم استنباط عصبی -فازی تطبیقی ( )ANFISبهمنظور
پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار ( )FDSDدر مقیاس فصلی در پنج ایستگاه سینوپتیک استان
سیستان و بلوچستان با طول دورة آماری 22ساله ( )2۳93-911۳بود .نتایج نشان داد که در همة ایستگاههای مورد
مطالعه روش

ANFIS

بهترین عملکرد را نسبت به سایر روشها داشت .همچنین ،با افزایش شاخص

FDSD

در

ایستگاههای مورد مطالعه ،دقت پیشبینی همة روشها افزایش یافت .با این توضیح که همة روشها در ایستگاه زابل ،که
با  799روز در بازة زمانی 22ساله ( )2۳93-911۳بیشترین فراوانی را به همراه داشت ،بهترین عملکرد را از خود نشان
دادند .غیر از ایستگاههای خاش و سراوان ،که کمترین فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار را بهترتیب با مقادیر
 98۳و  9۳2روز در بازة زمانی 22ساله به خود اختصاص دادند ،در دیگر ایستگاههای مورد مطالعه ،روشهای ،ANFIS
 ،Holt-Winters ،RBFو  SARIMAبهترتیب رتبة اول تا چهارم را در پیشبینی شاخص  FDSDبهدست آوردند .با کاهش
فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار در ایستگاههای سراوان و خاش ،مدل سری زمانی  Holt-Wintersبهترتیب
عملکرد تقریباً یکسان و باالتری نسبت به روش  RBFاز خود نشان داد که حاکی از قابلیت باالی این مدل بهمنظور
پیشبینی مقادیر کم شاخص  FDSDبود .همچنین ،نتایج بیانگر این موضوع بود که مدل سری زمانی  SARIMAنسبت
به سایر روشهای پیشبینی قابلیت باالیی در پیشبینی شاخص  FDSDدر هیچ یک از ایستگاههای مورد مطالعه نداشت.
همچنین ،با وجود وقوع کمتر فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار در ایستگاه ایرانشهر نسبت به ایستگاه زاهدان،
همة روشهای پیشبینی شاخص  FDSDبر اساس معیارهای ارزیابی ،عملکرد بهتر و دقیقتری نسبت به ایستگاه زاهدان
داشتند که علت آن را میتوان در وجود سری کامل و بدون انقطاع شاخص  FDSDدر ایستگاه ایرانشهر جستوجو کرد؛
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به طوری که در ایستگاه ایرانشهر فقط در دو مقطع زمانی تابستان و پاییز سالهای  2۳۳2و  2۳99دو فصل متوالی عاری
از روزهای همراه با طوفان گردوغبار رخ داد .از طرفی ،در پیشبینی شاخص  FDSDدر استان سیستان و بلوچستان ،مدل
بهینة پیشبینیکننده مدل پیچیدهای بوده است .به صورتی که برای همة ایستگاههای مورد مطالعه ،مدلی که از سه یا
چهار گام تأخیر در پیشبینی استفاده کرد بهعنوان بهترین مدل پیشبینیکننده شناخته شد .از این رو ،ذرات بهجامانده از
طوفانهای قبلی میتواند دلیل مهمی بر تأثیر طوفانهای چند فصل گذشته بر شکلگیری طوفانهای گردوغبار در
فصلهای آینده باشد .یعنی طوفان شکلگرفتهشده در حال حاضر ممکن است به خاطر ذرات رسوبکرده و تهنشینشده
از سه یا چهار فصل گذشته باشد که اکنون به خیزش درآمده است .همین دلیل علمی که اکنون بیان شد در دیگر
مطالعات به آن اشاره نشده و حلقة مفقودة بیشتر مطالعات بوده است .ضمن اینکه این دلیل فیزیکی و عملی هم باعث
سنجش صحیح عملکرد مدلها در پیشبینی شده هم علت شکلگیری طوفان گردوغبار در مناطق مستعد این پدیده را
آشکار کرد؛ زیرا ذرات بهجامانده از طوفانهای گردوغبار قبلی خود عاملی بر شکلگیری طوفانهای گردوغبار فعلی و آتی
هستند.
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