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 .1مقدمه
هوای پاااو و عاااری از آلودگی یکی از حی ااتیترین
نیازهای انساان است و گردوغبار یکی از منابع آلودهکننده
آن به شااامار میرود [ .]3ذرات ریز گردوغبار تحت تأثیر
عوامل گوناگونی از جمله شاارای جوی (باد ،بارش و دما)،
مشاخصاات ساطح زمین (توپوگرافی ،رطوبت سطح ،طول
زبری و پوشااش گیاهی) و ویژگیهای خاو (بافت ،تراکم،
ترکیب و کاربری اراضای) وارد جو میشوند [ .]14به دلیل
تلفاات سااانگین ماالی و انساااانی ناشااای از طوفانهای
گردوغبار ،تجزیهوتحلیل ویژگیهای مختلف آنها پیوسته
مورد توجه پژوهشگران بوده است .بنابراین درو صحیح از
فرایندهای دخیل در زمان وقوع ،بزرگی و تداوم طوفانهای
گردوغباار برای مادیریات و کنترل این پادیاده از اهمیت
بسزایی برخوردار است .در سالهای اخیر ،تأثیر پدیدههای
اقلیمی بر وقوع طوفاانهاای گردوغبار بیش از پیش مورد
توجه واقع شاده است [ 9 ،0و  ]35که در این پژوهش اثر
یکی از همین پدیدههای مهم اقلیمی بر وقوع و تشاااکیل
طوفاانهاای گردوغباار در نواحی بحرانی و مساااتعد این
پدیده مورد بررسی قرار گرفته است.
پدیدههای بزرگمقیاس اقلیمی ممکن است رژیم وقوع
متغیرهااای هیاادرولوژیکی را از طریق تغییرات الگوهااای
انتقال رطوبت جوی در دورههای خشااکی و ترسااالی و به
دنباال آن تغییر ویژگیهاای احتمالی این متغیرها در یک
ساااال معین و در یک مکان مشاااخص را تحت تأثیر قرار
دهند [ .]29از جمله این پدیدهها میتوان به پدیده النینو-
نوسانات جنوبی (انسو )2اشاره کرد که وقوع آن سبب بروز
نااهنجااریهاای اقلیمی در بسااایااری از نقاط کره زمین
میشاود [ .]25از دیدگاه علمی ،گرم شدن بیش از معمول
آبهای شرقی و مرکزی اقیانوس آرام که از دوام و پایداری
کاافی زمانی برخوردار باشاااد ،النینو گویند .النینا ،عکس
وضعیت النینو را نشان میدهد و به شرایطی گفته میشود
که در آن دمای سااطح آب در نواحی شاارقی اقیانوس آرام

خیلی کمتر از حد معمول و فشااار هوا نیز به میزان زیادی
بیشتر از میانگین درازمدت شود [ 24 ،5و .]19
پاادیااده النینو-نوسااااان جنوبی مهمترین برهمکنش
شاناختهشاده و پیچیده اقیانوس-جو در قساامت استوایی
اقیانوس آرام اساات که بخش اقیانوساای آن النینو و بخش
جوی آن نوسااان جنوبی میباشااد [ .]21تغییرات الگوی
وقوع پدیده  ENSOیا النینو-نوسانات جنوبی ،از مهمترین
عوامال تغییردهنده اقلیمی در مقیاس جهانی اسااات که
بااعاب به وجود آمدن تغییرات درازمدت و معنیداری در
وضعیت بارندگی و دمای کره زمین شده است [ 22و .]20
در لحظه وقوع النینو ،دمای سااطحی آب در اقیانوس آرام
گرمتر از حالت نرمال بوده اما در هنگام وقوع النینا ،دمای
سطحی آب سردتر از شرای عادی میباشد .در یک تعریف
کلی باایاد گفت که فاز گرم پدیده  ENSOرا النینو و فاز
سرد آن را النینا مینامند [.]25
در شااارای حاضااار پدیده ( ENSOالنینو نوساااانات
جنوبی) بااه عنوان مهمترین شاااااخص روی زمین کااه
میتواند تغییرات ساال به ساال خشکی و بارندگی و دیگر
پارامترهای مهم اقلیمی را توجیه نماید ،توس پژوهشگران
مختلفی از جمله [ ]11[ ،]23[ ،]20[ ،]22و [ ]33گزارش
اسااات .تاأثیر پدیده  ENSOبر عوامل مختلف محیطی و
انساانی به طور گستردهای در سطح جهان صورت پذیرفته
کااه میتوان بااه گردباااد و تگرگ [ ،]5رساااوب تجمعی
رودخانه [ ،]2سااا مت انساااان [ ،]12بازده محصاااوالت
کشااورزی [ ،]34تغییرات بارش [ ]14و تغییرات اقلیمی و
خشکسالی [ ]11اشاره کرد.
در مطالعه دیگری نتیجه گرفته شااد که طوالنی شدن
فااز النیناا و نیز آبهای گرم غیرمعمول در غرب اقیانوس
آرام ،باعب خشااکسااالی بیسااابقه در سااالهای  2229تا
 1442در مرکز و جنوب غرب آساایا (شااامل ایران) بوده
اسااات [ .]2در تحقیق دیگری دریاافتناد کاه در مناطق
جنوب اروپا ،شااامال آفریقا و خاورمیانه ،افزایش (کاهش)
بارش ،عموماً با فاز گرم (ساارد)  ENSOهمراه اساات و در
El Nino Southern Oscillation, ENSO
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پاااییز قباال از تکمیاال فاااز  ENSOرخ میدهااد [.]13
همچنین در پژوهشاای بیان شااد که اساااسااً پدیده النینو،
شاادت و احتمال وقوع خشااکسااالی (ترسااالی) پاییزی را
مخصوصاً در مناطق جنوبی ایران کاهش (افزایش) میدهد
و شااارای در حاالت النینا برعکس اساااتر به طوری که
النینای شادید ،احتمال وقوع خشکسالی شدید پاییزی را
افزایش میدهاد .همچنین در حالت النینو ،بارش در اکثر
مناطق کشاور بیشاتر از حد خشاکسالی استر به جز در
شااامااال غرب و جنوب شااارک ایران کااه احتمااال وقوع
خشاکساالی زمستانی باال است .همچنین در حالت النینا
احتمال و شادت وقوع خشکسالی در غرب و شمال غرب
ایران کم است [ 11و .]19
ویژگیهاای مهم پدیده  ENSOو تأثیر آن بر بارندگی
پاییزه و زمساتانه بسیاری از نقاط ایران بررسی شده است
[ 30 ،31 ،19 ،10 ،0 ،1و  .]30نتیجه کلی این بررسایها
گویای آن اسااات که وقوع پدیده النینو (یا النینا) موجب
افزایش (یا کاهش) بارش پاییزه در بسایاری از نقاط کشور
میشاود .افزون بر این ،مشاخص شاده است که تأثیر این
پدیده در فصال زمستان عموماً ضعیفتر از پاییز بوده و در
موارد زیادی بر خ ف پاییز ،وقوع النینو (یا النینا) موجب
کاهش (یا افزایش) بارندگی میشااود .در همین رابطه ،در
مطاالعهای به بررسااای میزان ارتباط تغییر اقلیم با پدیده
 ENSOو ارتباط آن با نوسااانات بارندگی و دما در اسااتان
خراسااان پرداخته شااد .بدین منظور از رابطه همبسااتگی
سااالنه و فصالی شاخص نوسانات جنوبی ( )SOI2استفاده
کردند .نتایج نشااان داد که میانگین ضاارایب همبسااتگی
پارامترهای بارندگی و دما با مقادیر  SOIبه طور ساااالنه و
فصلی منفی است و این پارامترها نسبت به پدیده ENSO
واکنش معنیداری نشاااان میدهناد .با توجه به افزایش
بارندگی و دمای مناطق مختلف اسااتان (به طور فصاالی و
سااالنه) در زمان فعالیت فاز منفی ( ENSOشرای النینو)،
تغییرات بارش و دمای اساتان در این شاارای را میتوان به
دگارگونی الگوی وقوع پاادی اده  ENSOدر اثر تغییرات
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اقلیمی در سطح جهان مرتب دانست [.]10
در پژوهشااای تاأثیر پادیده  ENSOبر تغییرات دمای
ماهانه و فصالی نیمه جنوبی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
بادین منظور از دادههاای دماای دوره  55سااااله (-1445
 )2252در  21ایساااتگاه ساااینوپتیک ،دادههای شااااخص
نوسااانات جنوبی ( )SOIو شاااخص انتقالی )TNI( ENSO
اساتفاده شاد .نتایج نشاان داد که تعداد ایستگاههای دارای
همبسااتگی معنیدار دمای هوا با شاااخص  ،TNIبه مراتب
بیشااتر از شاااخص  SOIبود .همچنین در دو مقیاس زمانی،
بیشااترین همبسااتگی معنیدار از نوع منفی بود که بیانگر
کااهش دماای هوا با افزایش مقادیر شااااخصهای ENSO
اسات .در مقیاس فصالی نیز دامنه همبستگی  SOIو TNI
به ترتیب  -4/305در فصال بهار تا  4/052در فصل پاییز و
 -4/534تاا  4/390در فصااال تابساااتان متغیر بود [.]31
همچنین نقش پدیدههای جوی-اقیانوسای  ENSOدر وقوع
خشااکسااالیهای کشااور بر اساااس اط عات  34ایسااتگاه
همدید در یک بازه زمانی بلندمدت از بدو تأس ایس تا سااال
 1424مورد بررسااای قرار گرفات .مقاایساااه تعاداد وقوع
خشاکسالی در فازهای گرم (النینو) و سرد (النینا) ENSO
نشاان داد که تعداد وقوع خشاکسالی در فاز النینا بیش از
النینو بود کاه مؤیاد آن اسااات که وقوع فاز النینو منجر به
کاهش خشااکسااالی کشااور شااده اساات [ .]21در تحقیق
دیگری نیز با اساتفاده از شااخص نینوی اقیانوسی (،)ONI
تأثیر فاز مثبت النینو نوسااانات جنوبی اقیانوس آرام بر وقوع
سا ای بها در حوضاااه گرگانرود-قرهساااو بهعنوان اقلیم
مرطوب و مدیترانهای و همچنین حوضااه طشااک-بختگان-
مهارلو بهعنوان اقلیم خشاک و نیمهخشاک را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج توزیع گامبل و دبی حداکثر لحظهای ،تأثیر
النینو را با تعداد  13واقعه در حوضاه گرگانرود-قرهسو و 9
واقعه در حوضه طشک-بختگان-مهارلو نشان داد .همچنین
بر اسااااس نتایج ،فاز مثبت  ONIبر سااای بهای حداکثر
لحظهای حوضه گرگانرود-قرهسو نسبت به حوضه طشک-
بختگان-مهارلو تأثیرگذارتر بود [.]1
Southern Oscillation Index
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در مطالعهای به بررساای ارتباط تأثیر پدیده  ENSOبر
خشاکساالیها و ترساالیها در استانهای ساحلی جنوب
ایران پرداخته شاااد .هدف از این تحقیق بررسااای ارتباط
بارش در فصاول مرطوب ساال (شااشماهه ساارد سال) با
پاادیااده النینو نوساااانااات جنوبی ) (ENSOدر حوضاااه
خلیجفااارس و دریااای عماان بود .نتاایج نشاااان داد کااه
ترساالیها در فاز گرم و خشکسالیها با فاز سرد به وقوع
پیوساتند [ .]30تأثیر النینو بر افزایش ریساک سی ب در
پاییندساات رودخانه میساایساایپی 2مورد بررساای قرار
گرفات .برای این منظور از خروجیهای مدل سااایساااتم
جامعه زمین ( )CESM1اسااتفاده شااده و آساایبپذیری
باالی قساامت پاییندساات رودخانه مذکور در برابر ساایل
همراه باا وقوع فااز گرم  ENSOمورد ارزیابی قرار گرفتر
نتایج نشااان داد که با وقوع این پدیده ،بارش در قساامت
پااییندسااات رودخاانه افزایش یافته و به تبع آن موجب
افزایش رطوبات و در نهاایت موجب افزایش سااای ب در
پاییندست رودخانه میسیسیپی شده است [.]15
در رابطاه باا طوفاانهاای گردوغبار ،در پژوهشااای به
پیش بینی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در
مقیاس زمانی فصالی در شش ایستگاه همدید زابل ،آبادان،
اهواز ،زاهدان ،بساتان و مسااجدسلیمان پرداخته شد .بدین
منظور از چهار روش هوش مصانوعی شاامل شاابکه عصبی
پرساتترونی چندالیه ( ،)MLP3ساایسااتم استنباط عصبی-
فازی تطبیقی ( ،)ANFIS0شااابکه عصااابی مبتنی بر توابع
پایه شاعاعی ( )RBF5و شبکه عصبی رگرسیون تعمیمیافته
( )GRNN0اساااتفاده شاااد .در مجموع با مقایساااه نتیجه
مدلهای مورد اساااتفاده ANFIS ،بهترین عملکرد و بعد از
آن  GRNNبهترین نتیجه را ارائه نمود [.]0
بر اساااس بررساای منابع موجود ،میتوان بیان کرد که

پاادیااده  ENSOبر رژیم هیاادرولوژیکی و اقلیمی نقاااط
مختلف کره زمین مؤثر اسااات .شااادت این تأثیر در نقاط
مختلف ،متفاوت گزارش شاده اسات .در پژوهش حاضر با
اسااتفاده از شاااخص نینوی اقیانوساای ( ،)ONIتأثیر فاز
مثبات النینو-نوسااااناات جنوبی اقیااانوس آرام بر فراوانی
روزهای همراه با طوفان گردوغبار ( )FDSD1در دو استان
خوزستان و سیستان و بلوچستان با اعتبارسنجی دادههای
سااری زمانی ،مقایسااه تغییرات دادهها با شاااخص ،ONI
تحلیل و بررسای شااخص  FDSDبا اسااتفاده از ساایستم
اساااتنتاج عصااابی-فازی تطبیقی ( )ANFISو بررسااای
تغییرات زمااانی بین زمااان وقوع النینو و حااالاات خنثی
بررساای شااده اساات .قابل ذکر اساات چنین مطالعهای در
مورد رابطاه بین پدیده  ENSOو فراوانی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار در ایران صورت نگرفته است.

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقه مورد مطالعه
بعد از انتخاب ایستگاهها و بررسی دادهها در بازه زمانی
 04ساااله ( ،)2294-1422تعداد روزهای همراه با طوفان
گردوغباار ( )FDSDبه ترتیب برای هفت و پنج ایساااتگاه
هواشاناسای اساتان خوزساتان و سیستان و بلوچستان با
اسااتفاده از دادههای دید افقی و کدهای سااازمان جهانی
هواشاناسای محاسبه شد .ایستگاههای هواشناسی ،طول و
عرض جغرافیایی ،ارتفاع از ساطح دریا و متوسا شاخص
 FDSDدر مقیاس سااالنه در جدول ( )2نشااان داده شده
اسااات .ضااامن اینکاه شاااکال ( )2موقعیات جغرافیایی
ایساااتگاههای مورد مطالعه در اساااتانهای خوزساااتان و
سیستان و بلوچستان را نشان میدهد.
1

Mississippi River
Community Earth System Model
3
Multi-Layer Perceptron
4
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
5
Radial Basis Function
6
Generalized Regression Neural Network
7
Frequency of Dust Stormy Days
2
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جدول  .1فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در ایستگاههای مورد مطالعه ()1291-9112
استان

خوزستان
سیستان و بلوچستان

ایستگاه

عرض جغرافیایی (درجه)

طول جغرافیایی (درجه)

ارتفاع از سطح دریا (متر)

میانگین ساالنه ( FDSDروز)

آبادان

34/39

09/12

0/0

20/20

اهواز

32/30

09/10

11/5

23/10

بستان

32/12

09/42

1/9

21/20

بندر ماهشهر

34/55

02/20

0/1

22/50

مسجدسلیمان

32/29

02/10

314/5

22/09

صفی آباد

31/15

09/03

91/2

2/11

دزفول

31/04

09/39

203

1/51

زابل

32/14

02/12

092/1

11/04

زاهدان

12/19

04/53

2314

25/94

ایرانشهر

11/21

04/01

522/2

9/00

خاش

19/23

02/21

2320

1/00

سراوان

11/14

01/14

2225

5/20

شکل  .1موقعیت جغرافیایی و معرفی ایستگاههای مورد مطالعه در پژوهش حاضر
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 .2.2اطالعات جمعآوریشده
در این پژوهش به بررساای مقایسااه فاز گرم  ENSOبر
شاااکالگیری طوفاانهاای گردوغباار در هفت ایساااتگاه
هواشااناساای خوزسااتان (شااامل آبادان ،اهواز ،بسااتان ،بندر
ماهشهر ،مسجدسلیمان ،صفی آباد و دزفول) و پنج ایستگاه
هواشااناساای اسااتان ساایسااتان و بلوچسااتان (شااامل زابل،
زاهدان ،ایرانش اهر ،خاش و سااراوان) که طبق نتیجه مطالعه
[ ،]9بیشترین فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار
در کشااور را شااامل میشااوند با جامعه آماری بلندمدت 04
ساله ( )2294-1422پرداخته شد .بدین منظور از دادههای
سااعتی قدرت دید افقی ،کدهای سازمان جهانی هواشناسی
( )WMO2و دادههای شاخص  ONIاستفاده شد .مشاهدات
پدیدههای هواشااناساای به فاصااله سااه ساااعت یکبار و در
مجموع هشااات باار در شااابانهروز ثبت میشاااود .در این
مشاهدات ،پدیدههای بصری آب و هوا بر اساس دستورالعمل
سااازمان جهانی هواشااناساای در  244کد ( )44-22تعریف
شااده که از این  244کد بهطورکلی بهمنظور ثبت و گزارش

پدیده گردوغبار در ایساتگاههای مختلف هواشااناسی از 22
کد اسااتفاده میشااود [ .]12کدهای مربوط به طوفانهای
گردوغبار در جدول ( )2ارائه شااده اساات .با توجه به اینکه
دادههاای گردوغباار باهصاااورت تفکیک نشاااده از ساااایر
پدیدههای هواشاناسی از سازمان هواشناسی در اختیار قرار
میگیرد ،بناابراین در وهلاا اول کدهای مربوط به گردوغبار
از ساایر پدیدههای اقلیمی در ساعات مختلف همدیدی جدا
شاد .بر اسااس تعریف سااازمان جهانی هواشناسی روزهای
همراه باا طوفانهای گردوغبار به روزی گفته میشاااود که
حداقل در یکی از هشاات سااینو (گزارشهای سااهساااعته
دیادهباانی) ،یکی از کادهای مربوط به گردوغبار (،41 ،40
 34 ،42 ،49تا  35و  )29در بخش هوای حاضااار گزارش
شااده باشااد .البته به شاارط اینکه دادههای قدرت دید افقی
متناارر باا آن کاد گردوغباار کمتر از  2444متر باه ثبات
رسیده باشد [ .]20در این مطالعه برای تشخیص طوفانهای
گردوغبااری از فااکتور قدرت دید افقی کمتر از  2444متر
برای همه کدهای هواشناسی گردوغبار استفاده شده است.

جدول  .1کدهای سازمان جهانی هواشناسی مرتبط با پدیدههای گردوغبار []92
کد

توضیحات

40

رخداد طوفان گردوخاو گسترده در خارج از ایستگاه هواشناسی

41

خاو یا شن برخاسته از زمین در محدوده ایستگاه هواشناسی

49

مشاهده گردباد در محدوده ایستگاه هواشناسی یا خارج از آن در زمان دیدبانی یا طی ساعت گذشته

42

طوفان شن یا خاو در زمان دیدبانی در خارج از ایستگاه یا طی ساعت گذشته در محدوده ایستگاه هواشناسی

34
32
31

طوفان خفیف یا متوس شن یا خاو با روند کاهشی طی ساعت گذشته و با سرعت باد  25متر بر ثانیه یا بیشتر،
همراه با کاهش میدان دید به کمتر از  2444متر اما بیشتر از  144متر
طوفان خفیف یا متوس شن یا خاو بی تغییر شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  25متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش میدان دید
به کمتر از  2444ولی بیش از  144متر
طوفان خفیف یا متوس شن یا خاو با افزایش شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  25متر بر ثانیه یا بیشتر
همراه با کاهش میدان دید کمتر از  2444متر اما بیشتر از  144متر

33

طوفان شدید شن یا خاو همراه با روند کاهشی طی ساعت گذشته و با سرعت باد  25متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش دید کمتر از  144متر

30

طوفان شدید شن یا خاو بی تغییر شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  25متر بر ثانیه یا بیشتر همراه با کاهش دید به کمتر از  144متر

35

طوفان شدید شن یا خاو با افزایش شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  25متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش دید به کمتر از  144متر

29

رعدوبرک بدون بارش همراه با طوفان شن یا خاو (هبوب)

World Meteorological Organization

1
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 .3.2معرفی شاخص ONI

پدیده  ENSOپدیده نوساااانات جنوبی اقیانوس آرام
است که برای بررسی آن از شاخصهای اندازهگیری ONI2
و  SOI1اساتفاده میشود .شاخص  SOIحاصل از اخت ف
فشاااار بین دو منطقاه تاهیتی و داروین واقع در اقیانوس
آرام اس ات .اگر فشااار تاهیتی منهای فشااار داروین عددی
مثبت شاود ،شارای النینا بوده و اگر فشار تاهیتی منهای
فشار داروین عددی منفی شود ،شرای النینو برقرار است.
پدیده مذکور دارای سااه فاز گرم ،ساارم و خنثی اساات .به
فاز گرما النینو و فاز سااارد النینو گفته میشاااود .در این
پژوهش از شاااخص  ONIبرای ارزیابی پدیده  ENSOبهره

گرفته شاد .شااخص نینوی اقیانوسی ( )ONIعبارت است
از میانگین سهماهه از دادههای دمای سطح دریا ( NOAA
 )ERSST.v2 SSTدر منطقه NINO 3.4در طول و عرض
جغرافیااایی ( )5N-5S, 120-170Wکااه بر مبنااای دوره
ساالیانه است .در شکل ( ،)1نحوه گذار از فاز گرم به سرد
پدیده  ENSOو بالعکس نشااان داده شده است .همچنین
باید افزود که در این پژوهش از دادههای سالهای -1422
 2294شاخص  ONIاستفاده شد که برای اط عات بیشتر
و استخراج دادهها میتوان به درگاه زیر مراجعه کرد.
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis
_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

شکل  .9چرخه وقوع فازهای گرم و سرد پدیده  ENSOدر اقیانوس آرام جنوبی []92

Oceanic Nino Index
Southern Oscillation Index

1
2
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 .4.2سییییسیییتت اسیییتنتا عصیییبی-فازی تطبیقی
()ANFIS
ساایسااتم اسااتنتاج عصاابی-فازی تطبیقی )(ANFIS

توس ا [ ]22معرفی شااد ANFIS .شاابیه به یک شاابکه
عصااابی چناادالیااه اسااات بااا این تفاااوت کااه ع وه بر
الگوریتم های یادگیری شاابکه عصاابی از منطق فازی نیز
بهره می گیرد .یک مدل  ANFISاز پنج الیه تشاکیل شده

اساااتر این پنج الیاه باه ترتیاب عباارتناد از :الیه ورود
اط عات ،الیه محاسبه وزن قوانین فازی ،الیه نرمال سازی
وزن های قوانین بهدسااتآمده ،الیه محاساابه قوانین ،الیه
جمعبندی و خروجی شابکه .در این تحقیق تابع عوااویت
در نظر گرفته شاااده ،تابع عواااویت ذوزنقهای و الگوریتم
آموزش شابکه ،رو ش هیبریدی در نظر گرفته شااد .شکل
( )3شماتیکی از  ANFISرا نشان میدهد.

شکل  .3شماتیک ]12[ ANFIS

 .5.2آمادهسییازی دادهها جهت برآورد شییاخص
 FDSDتوسط مدل ANFIS

پس از بررساای و کنترل کیفی آمار ایسااتگاهها و رفع
نواقص آماری ،همگنی دادهها با اساااتفاده از آزمون Run
 Testارزیابی و تصااادفی بودن دادهها در سااطح اطمینان
 25درصااد پذیرفته شااد .در ادامه با توجه به وجود سااری
زماانی متغیر فراوانی روزهاای همراه باا طوفان گردوغبار،
اقدام به برآورد ساااالنه آن با اسااتفاده از فرامدل ANFIS
شد .در این پژوهش 94 ،درصد دادهها برای مرحله آموزش
و  14درصاااد آن برای آزمون مورد اساااتفاده قرار گرفت.
پارامترهای مناساااب روش های مختلف از طریق آزمون و
خطاا تعیین شاااد .همچنین به منظور جلوگیری از بیش
برازش ،از صااحتساانجی متقاطع اسااتفاده شااد .در روش

صاااحاتسااانجی متقاااطع در هر بااار اجرای ماادل برای
پیشبینی باا یاک پاارامتر مشاااخص ،یاک یا تعدادی از
دادههاای مجموعه آموزش کنار گذاشاااته میشاااوند (به
عنوان دادههای صاحتسانجی) و مدل بر اساس دادههای
بااقیمااناده آموزش میبیناد [ .]1ساااتس دادههای کنار
گذاشاته شده به مجموعه آموزش برگردانده شده و داده یا
ماجموعااه دیگری از داده هااای آموزش بااه عنوان داده
صاحتسنجی از این مسیر جدا میشوند و بار دیگر شبکه
آموزش داده میشود .این فرایند تا زمانی که تمام دادههای
آموزش در قسامت صااحت ساانجی اسااتفاده شوند ،ادامه
مییااباد .پس از آن بر اسااااس میاانگین خطای مدل در
تخمین دادههای صااحت ساانجی ،پارامتر (های) مناسااب
شبکه عصبی تعیین میشوند.
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 .3نتایج و بحث
 .1.3مقایسه تغییرات دادهها با استفاده از شاخص
ONI

بااه منظور بررسااای تااأثیر فاااز گرم النینو بر فراوانی
روزهاای همراه با طوفان گردوغبار در ایساااتگاههای مورد
مطالعه ،از تغییرات میانگین ساااالنه شاااخص  FDSDدر
تمام ایستگاهها نسبت به شاخص  ONIاستفاده شد .بدین
منظور ،اقادام به ایجاد ساااری زمانی میانگین ماهانه تمام
ایسااتگاهها شااد تا با مقایسااه این سااری زمانی با مقادیر
شااااخص  ONIو متوسااا بلنادمادت داده های فراوانی
روزهای همراه با طوفان گردوغبار ،به بررسی تأثیر فاز گرم
پدیده  ENSOبر مقادیر شاااخص  FDSDدر ایسااتگاههای
مورد مطالعه پرداخته شااود .مقادیر اسااتفاده شااده در این
قسامت برای استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان
باه ترتیب در شاااکلهای ( )0و ( )5ارائه شاااده اسااات.

همانطور که از شاکل ( )0مشاخص اساات ،در مواقع بروز
فاز مثبت شااخص ( ONIالنینو) ،اساتان خوزستان در 04
درصد از موارد میانگین شاخص  ،FDSDمقادیر کمتری از
شااااخص  FDSDدر مقیااس بلنادمدت ارائه میدهد .در
همین راسااتا در سااالهای ،2220 ،2291 ،2290 ،2291
 1441 ،2221و  1440مقادیر حداکثر شااااخص FDSD
در مقیاس ماهانه برای اسااتان خوزسااتان به ترتیب ،4/3
 4/1 ،4/3 ،4/1 ،4/0 ،4/9و  4/3روز میباشد .همچنین در
سااالهای  1421 ،1444و  ،1422همبسااتگی مثبت بین
شااخصهای  ONIو  FDSDمشااهده میشود (شکل )0ر
باه طوری که با توجه به میانگین ساااری زمانی بلندمدت
شااااخص  FDSDدر مقیااس مااهانه ( 4/22روز) ،مقادیر
حداکثر فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار به وقوع
پیوسته در مقیاس ماهانه در این سالها به ترتیب 1 ،1/9
و  3/1روز میباشد.

3
2.5

سری زمانی میانگین تمام ایستگاه ها
متوسط بلندمدت داده ها
شاخص ONI
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مقدار شاخص( FDSDروز)

2

5.0

زمان (سال)
شکل  .2مقایسه سری زمانی دادهها با شاخص  ONIدر استان خوزستان

شااکل ( )5به مقایسااه سااری زمانی دادههای طوفان
گردوغبار با شااخص  ONIدر استان سیستان و بلوچستان
پرداختاه اسااات .با توجه به این شاااکل ،در  04درصاااد
سالهای وقوع النینو ،میانگین شاخص  FDSDاز میانگین
بلندمدت شااخص  FDSDدر استان سیستان و بلوچستان

کمتر اسات .در سالهای  1442 ،1440 ،2290 ،2291و
 ،1425همبستگی منفی بین شاخصهای  ONIو FDSD
مشااااهده میشاااودر به طوری که مقادیر حداکثر فراوانی
روزهاای همراه باا طوفاان گردوغبار در مقیاس ماهانه در
این سااالها به ترتیب  4/1 ،2 ،4/0 ،4/3 ،4/5 ،4/5و 4/0
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روز میبااشاااد .همچنین در ساااالهای  1420 ،1444و
 1422یک همبساااتگی مثبت بین شااااخصهای  ONIو
 FDSDوجود داردر باه نحوی کاه مقادیر حداکثر فراوانی

روزهاای همراه باا طوفان گردوغبار به وقوع پیوساااته در
مقیاس ماهانه در این ساااالها ،به ترتیب  1/9 ،3/1و 1/1
روز میباشد.

3
2.5

سری زمانی میانگین تمام ایستگاه ها
متوسط بلندمدت داده ها
شاخص ONI
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1.5

3.5

مقدار شاخص ( FDSDروز)

2

5.0

زمان (سال)
شکل  .5مقایسه سری زمانی دادهها با شاخص  ONIدر استان سیستان و بلوچستان

 .2.3بررسیی مقادیر شاخص  FDSDبا استفاده از
مدل ANFIS

تحلیل دیگر انجامشاااده در این پژوهش ،اساااتفاده از
ساایسااتم اسااتنتاج عصاابی-فازی تطبیقی ( )ANFISبوده
است .از این مدل به منظور برآورد مقادیر شاخص FDSD
در ایستگاههای مورد مطالعه استفاده شده است .ستس در
ادامه برای بررسی تأثیر فاز گرم  ENSOبر فراوانی روزهای
همراه با طوفان گردوغبار ،مقادیر برآورد شاااده شااااخص
 FDSDتوساا مدل  ANFISبا مقادیر مشاااهداتی آن در
سااالهای وقوع النینو در ایسااتگاههای مورد مطالعه ،مورد
مقایساه قرار گرفت .در جدولهای ( )3و ( )0ایستگاههایی
که در آنها مقادیر مشاااهداتی شاااخص  FDSDکمتر از
مقادیر برآوردشاده آن میباشد ،به ترتیب برای استانهای
خوزساتان و سایساتان و بلوچساتان آورده شاده است .با
مشاهده جدول ( )3میتوان دریافت که در سال  2220در
شااش ایسااتگاه مورد مطالعه از اسااتان خوزسااتان ،مقادیر

برآورد شده شاخص  FDSDاز مقادیر مشاهداتی آن تجاوز
کرده اسااات .باه همین ترتیب برای ساااالهای  2291و
 1425تعاداد پنج ایساااتگااه ،ساااال  1441تعاداد چهار
ایسااتگاه ،سااالهای  2291و  1429تعداد سااه ایسااتگاه،
سااالهای  2221 ،2290و  1442تعداد دو ایسااتگاه و در
ساال  1440تعداد یک ایساتگاه از مقادیر مشاهداتی خود
تجاوز کردهاند .همچنین با توجه به جدول ( ،)0در ساااال
 2291تعداد چهار ایسااتگاه سااینوپتیک واقع در اسااتان
سیستان و بلوچستان ،مقادی ر مشاهداتی کمتری نسبت به
مقادیر برآوردشده مدل  ANFISداشتهاند.
به منظور مقایسااه تأثیر فاز گرم  ENSOبر شااکلگیری
طوفانهای گردوغبار در دو اسااتان خوزسااتان و ساایسااتان و
بلوچساتان با توجه به جدولهای ( )3و ( )0میتوان مشاهده
کرد کاه در ایساااتگاههای ساااینوپتیک واقع در دو اساااتان
خوزسااتان و ساایسااتان و بلوچسااتان به ترتیب در  33و 21
واقعاه ،مقاادیر مشااااهاداتی فراوانی روزهای همراه با طوفان
گردوغبار کمتر از مقادیر برآوردشده آن به ثبت رسیده است.
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جدول  .3مقایسه شاخص  FDSDمشاهداتی و برآورد شده مدل  ANFISدر استان خوزستان
ایستگاه

آبادان

اهواز

بستان

سال النینو

شاخص ( FDSDروز)

ایستگاه

سال النینو

شاخص ( FDSDروز)

مشاهداتی

برآوردی

2291

2

23

2290

20

21

2220

1

1

1425

1441

0

2

2290

3

1445

10

11

2291

9

23

2291

0

1

1441

2

3

2291

2

3

1425

22

25

2220

1

0

1429

2

22

2221

2

0

2291

1

3

1440

9

22

2220

2

5

1429

21

25

1441

1

0

2291

0

9

1442

23

20

2220

2

1

1425

1

2

2221

1

5

2291

0

9

1441

2

1

2220

0

5

1425

10

11

1442

23

21

1429

0

24

بندر ماهشهر

مسجدسلیمان

صفی آباد

دزفول

مشاهداتی

برآوردی

2291

3

5

2220

2

3

2

21
0

جدول  .2مقایسه شاخص  FDSDمشاهداتی و برآورد شده مدل  ANFISدر استان سیستان و بلوچستان
ایستگاه

زابل

زاهدان

ایرانشهر

سال النینو

شاخص ( FDSDروز)

ایستگاه

سال النینو

شاخص ( FDSDروز)

مشاهداتی

برآوردی

2891

21

11

1002

9

12

1022

21

33

1008

2891

1

22

2891

2

2891

1

22

1008

1

2

1008

1

9

1022

2

3

2891

2

2

1029

2

2

2881

1

22

1022

1

22

خاش

سراوان

مشاهداتی

برآوردی

2891

2

3

2882

29

11

2

2
3
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ایسااتگاههای مورد مطالعه میباشااد .برای انجام این مهم،
روش کار بدین صاورت بود که در سااطح استانهای مورد
مطالعه ،بیشااترین فراوانی وقوع شاااخص  FDSDدر یک
ساال مشاخص تعیین شاده و در نهایت به مقایسه دو فاز
وقوع النینو و خنثی منطقه پرداخته شااد .نتایج مربوط به
این تحلیل برای اسااتانهای خوزسااتان و ساایسااتان و
بلوچساتان در شاکل ( )0نشاان داده شااده است .با توجه
شاااکل (-0الف) میتوان نشاااان داد که از بعد زمانی ،در
ساال هایی که پدیده النینو اتفاک افتاده نسبت به شرایطی
که خنثی بوده اساااتر وقوع طوفانهای گردوغبار افزایش
 34درصادی در ماههای اردیبهشات و خرداد را در استان
خوزستان داشته است .نتیجه دیگر این است که در حالت
خنثی در این اساااتاان ،حاداکثر فراوانی روزهای همراه با
طوفان گردوغبار در ماههای دی و بهمن رخ داده استر در
صاااورتی که در ساااالهای النینو هیچ شااااخص FDSD
حداکثری در این ماهها به ثبت نرسیده و به وقوع نتیوسته
است.

همچنین بیشاترین نسبت مقادیر برآورد شده توس مدل
 ANFISبه مقادیر مشاااهداتی در اساااتان خوزساااتان به
ترتیب مربوط به ایسااتگاههای صاافی آباد ،اهواز و آبادان با
مقادیر  0 ،5و  3/5اسات که این ایساتگاههای سینوپتیک
را در زمان وقوع النینو نسابت به سایر ایستگاههای استان
در تشااکیل طوفانهای گردوغبار ،ناتوانتر نشااان میدهد.
همچنین باا توجاه باه نتاایج مادل  ANFISدر اساااتان
سایساتان و بلوچساتان ،دو ایستگاه ایرانشهر و سراوان به
ترتیاب باا مقاادیر  5/5و  ،5بیشاااترین نسااابات مقادیر
برآوردشاااده فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار به
مقادیر مشاهداتی را به خود اختصاص دادهاند.

 .3.3بررسی تغییرات زمانی بین زمان وقوع النینو
و حالت خنثی منطقه
مقایساااه تغییرات در بعد زمانی در دو فاز ساااالهای
وقوع النینو و فاز خنثی منطقه ،دیگر تحلیل صورت گرفته
در ایان پژوهش بر روی داده هااای شاااااخص FDSD
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درصد وقوع شاخص FDSD

30

30
20
10
0

0
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خنثی
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شکل  .6بررسی تأثیرات النینو بر روند تغییرات الگوهای زمانی شاخص  FDSDدر دو استان خوزستان (الف) و سیستان و بلوچستان (ب)

شاکل (-0ب) برای استان سیستان و بلوچستان نشان
میدهد که بیشترین فراوانیها در دو فاز وقوع النینو و فاز
خنثی در منطقه مربوط به ماههای مرداد و شاااهریور بوده
اسااات .در این مااههاا تغییر خاصااای بین دو فاز مذکور
مشاهده نمیشود ولی در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر

باا وقوع پادیاده النینو ،فراوانی روزهاای همراه باا طوفان
گردوغبار در سطح استان افزایش چشمگیری داشته استر
در صاااورتی که در همین شااارای برای ماه مهر معکوس
عمل شده و وقوع پدیده النینو در سطح استان سیستان و
بلوچساتان با کاهش شاخص  FDSDهمراه بوده است .در
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نهایت با مقایسااه دو اسااتان مورد مطالعه در دو فاز مذکور
میتوان دریافت که استان خوزستان با وقوع پدیده النینو،
دارای پراکندگی زمانی بیشتری بوده و تعداد ماههای متأثر
از این پدیده در این اساتان نسابت به اساتان ساایستان و
بلوچساتان بیشتر است .به طور کلی میتوان بیان کرد که
وقوع پاادیااده النینو در تعااداد روزهااای همراه بااا طوفااان
گردوغبار اساتان خوزساتان نساابت به اسااتان سیستان و
بلوچستان تاثیرگذارتر بوده است.

 .4نتیجهگیری
روی اداد النینو (فاااز گرم  )ENSOیکی از مهمترین و
شااااخصترین رویادادهااایی اسااات کااه منجر بااه رهور
نااهنجااریهاای بزرگ آب و هوایی در بسااایاری از نقاط
جهااان می شاااود .پاادیااده  ENSOتغییرات زیااادی را بر
متغیرهای هواشناسی و به تبع آن متغیرهای هیدرولوژیکی
و اقلیمی از قبیل شاااخص فراوانی روزهای همراه با طوفان
گردوغبار ( )FDSDدر سطح منطقه دارد .این پدیده دارای
سااه فاز گرم ،ساارد و خنثی اساات .فاز گرم را النینو و فاز
سااارد را النینا مینامند .شااااخصهای اندازهگیری پدیده
 ENSOشااااخص  ONIو شااااخص  SOIاسااات .در این
مطاالعه با اسااتفاده از شاااخص نینوی اقیانوساای (،)ONI
تاأثیر فااز مثبت النینو-نوساااانات جنوبی اقیانوس آرام بر
فراوانی روزهاای همراه باا طوفاان گردوغبار ( )FDSD2در
دو اساتان خوزستان و سیستان و بلوچستان مورد بررسی

قرار گرفات کاه تا کنون چنین تحقیقی در کشاااور انجام
نشده است .همچنین در پژوهش حاضر از سیستم استنتاج
عصابی-فازی تطبیقی ( )ANFISبه منظور برآورد شاخص
 FDSDو بررسااای تغییرات زمانی در دو فاز خنثی و وقوع
النینو اسااتفاده شااد که یکی از نوآوریهای دیگر این کار
میباشاااد .نتایج حاکی از آن بود که مدل  ANFISبا ثبت
 33واقعه برای اساتان خوزسااتان و  21واقعه برای استان
سایساتان و بلوچستان ،تأثیر پدیده  ENSOرا بر شاخص
 FDSDنشاااان داد .در نهااایاات و بااه عنوان نتیجااه کلی
میتوان بیاان کرد کاه تااأثیر فاااز مثبات  ONIبر فراوانی
روزهای همراه با طوفان گردوغبار در اساااتان خوزساااتان
نسابت به استان سیستان و بلوچستان بیشتر است .از این
رو ،در زمااان وقوع فاااز گرم  ENSOمی توان بااه مراتااب
تمهیاادات بیشاااتری را در زمینااه کنترل و ماادیریاات
طوفااان هااای گردوغبااار و اثرات مخرب آن در اساااتااان
خوزساتان نسابت به اساتان سایستان و بلوچستان اتخاذ
نمود.

 .5سپاسگزاری
باادین وسااایلااه از دانشاااگاااه تهران و پژوهشاااکااده
اقلیمشناسی کشور به دلیل تأمین امکانات الزم برای انجام
این پژوهش و تهیاه مقااالت مربوطاه تشاااکر و قدردانی
میشود.
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