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 های مدل از استفاده با خوزستان استان شهرهای بینی آن در بررسی گردوغبار و پیش

 زمانی سری

 
  * 2, رسول سروستان1انتظاریعلیرضا 

 دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایران   اقلیم شناسی ،  استادیار -1

 r.sarvestan@gmail.comان  دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایردانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،  دانشجوی دکترای آب و هواشناسی شهری ، - *2

 

 19/10/96 تاریخ پذیرش:           12/7/96تاریخ دریافت: 

 
 

 چکیده 
بررسییی دردوابار و پیش بینی بهترین مده های سییری زمانی برای شییهرهای اسییتان دوزسییتان در  ی سییاه های  هدف از این پژوهش 

از استان دوزستان به منظور شناسایی تخب می باشد. روش آماری کتابخانه ای و با استفاده از داده های ساالنه، هشت شهر من 2019-2023
، صییورگ درفته اسییت. Excel 2013 و Minitab17،spss19اده از نرم افزار های و پیش بینی بهترین مده های سییری زمانی با اسییتف

ادذ شده که با   2010-1990برای این منظور داده های دردوابار ساالنه از هشت ایستگاه هواشناسی استان دوزستان در  وه دوره آماری        
سی قرار      ست همگنی داده های دردوابار مورد برر ستفاده از آزمون ران ت سی و     ا سری زمانی دردو ابار برر ستفاده از مده های  درفت. با ا

(، درصد دطای مطلق   MAEبهترین مده برای شناسایی دردوابار برازش شده صحت و دقت مده ها براساس آماره دطا میانگین مطلق)     
شه دوم میانگین  MAPE) میانگین ستاندارد   ، و((RMSE(، مجذور دطا ری سب    تایید دردیده  ،((BIASبیز ا ست. نتیجه یافته های منا ا

ترین مده های سری زمانی دردوابار برای شهر های مسجد سلیمان و بهبهان مده پیش بینی هلت وینترز، شهر دزفوه به تنهای از مده       
ست. همچنین ن      1،0،1آریما ) ست آمده ا ساده بد شهرهای اهواز، رامهرمز، آااجاری، آبادان و امیدیه دارای مده نمو هموار  تایج دردوابار ( و 

شترین ادتالف دردوابار به       شهر امیدیه با بی شان داد  شهر دزفوه به کمترین تعداد با   79ن شهر ها     9روز افزایش و  سد. و بقیه  روز می ر
 روز در ساه می رسد. 25و  36، 41، 45 ،45، 75آبادان، آااجاری، رامهرمز، اهواز، مسجد سلیمان و بهبهان به ترتیب 

 

 کلمات کلیدی 
 دوزستان ریما،آدردوابار، سری زمانی، هلت وینترز، 

 

 مقدمه  -1
 کشور ما به دلیل قرار درفتن در کمربند دشك و نیمه دشك
جهان، مکرراً در معرض سیستم های درد و ابار محلی و 

 (.1389د)رسولی و همکاران،سینوپتیکی متعدد می باش
دصوص منا ق واقع ی درد و ابار در منا ق وسیعی، به پدیده

) هایی شده استدر جنوب ارب، باعث ایجاد نگرانی
 –جوی مخا راگ های یکی از  این پدیده (1390دائودی،

ه وقوع آن باعث وارد شدن دسارگ هایی در اقلیمی است ک
محیطی و بروز و تشدید بیماری های  –زمینه های زیست 

تنفسی، قلبی، ترافیك هوایی و زمینی و تهدید دردشگری، 
کشاورزی و ایره می شود. استان دوزستان به دلیل شرایط 
داص ژئومورفولوژی و اقلیمی و همچنین همجواری با کشور 

های اصلی ایجاد دردوابار در کشور انون عراق که یکی از ک
ی با میزان ماندداری، فرادیرردوابار د پدیدهاست، شدگ 
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 (.1387د)لشکری،شو مکانی میزان کاهش دید تعیین می
 بازآفرینی دذاری، تاریخ توصیف، برای نوین تکنیکی مدلسازی

 شناسان اقلیم وسیلۀ به وسیعی سطح در که است پیش بینی و
 اصلی از (. هدف1386است)فرجی،  شده درفته کار به

 وابسته مشاهداگ به داص نظم دادن زمانی سریهای مدلسازی
 برای را هایی بینی پیش بتوان آنها براساس تا است زمان به

 سریهای و تحلیل تجزیه از هدف مهمترین. داد انجام آینده
 آن آینده بینی پیش و تغییراگ مده یافتن زمانی
 . (1392) اووسی،است

ابار ودر جهان نیز مطالعاگ مختلفی به بررسی وضعیت درد
(.  در ارائه 2006ی و میدلتن )ئوددا پردادته اند. به عنوان مثاه

ی یك تنویر جهانی از منا ر دارای توفان های درد و اباری، 
وقوع توفان های درد و اباری تابستانه در داورمیانه را ناشی 

نوب ایران و یك مرکز از استقرار یك مرکز کم فشار در ج
پرفشار نیمه شمالی شبه جزیره عربستان و در پی آن پیدایش 
یك باد شدید و مداوم موسوم به باد شماه بر روی منطقه ی 

(. در رابطه با پهنه بندی مکانی 2008انگلستادلر  ) .دانسته اند
فراوانی وقوع دردوابار های جهان نقش بستر دریاچه ها و 

را به عنوان تولید کننده اصلی دردوابار صحرا بزرگ افریقا 
مهم تر می داند و بر این باور است که صحرا آفریقا بیش از 
هر بیابان دیگری در دنیا دردوابار تولید می کند. کوتیل 

(. توفان دردوابار داورمیانه را مورد مطالعه قرار داد. 2009)
ه را وی چهار ناحیه اصلی بیشترین فراوانی دردوابار داورمیان

مشخص کرد. عربستان صعودی، عراق، سوریه، سودان و 
منطقه دلیج فارس نواحی هستند که بیشترین ردداد دردوابار 

(. در بررسی در مورد منشاء توفان درد 2010را دارند. الس )
ابار چین دریافت که این توفان ها در منا ق سردسیر شمالی 

ذراگ و  شکل درفته و دذشتن از روی صفحه دبی و برداشت
ایجاد دردوابار فراوان مشکالتی را برای این منا ق ایجاد می 

(. نشان داد که تعداد 2010کند. پژوهشهای لی و همکاران ) 
روزهای با توفان دردوابار، کمتر از تعداد روزهای بادی در 
مونگولیای چین است، و این نشان می دهد که پیدایش و 

تأثر از شرایط اقلیمی مثل شدگ این توفانها عالوه بر این که م
سرعت باد است متأثر از ویژدیهای سطح زمین مثل پوشش 

( 2011. میك )دیاهی، مقدار ر وبت داک و ایره نیز می باشد
 در پردادته آن ردداد علل و پدیده این ماهیت توصیف به

 پراکنش و شده انتخاب هواشناسی ایستگاه 5 پژوهش این

 نتایج نشان داد.است  شده جستجو پدیده مکانی -زمانی

 .است شده ( برآورد ژوئن )درداد ماه در آن ردداد بیشترین

در دادل کشور نیز مطالعاگ مختلفی به بررسی وضعیت  

( پس از 1386ابار پردادته اند به عنوان مثاه حیدری )ودرد

مطالعه موردی یك نمونه از سامانه مولد دردوابار در استان 

سیکلون های بسته روی عراق و کرمانشاه نتیجه درفت که 

عربستان سبب ایجاد دردوابار در استان کرمانشاه است. در 

کشور تنها منبعی که با استفاده از روش های ناپارامتریك 

(. 1388پدیده دردوابار را بررسی کرده اند. میری و همکاران )

در مورد توفان های دردوابار سیستان یاد آور شدند که پس 

فراوانی ردداد توفان افزایش  70لی اوادر دهه از وقوع دشکسا

 .( برابر داشته است5چشمگیری ) تا 

(. میزان همبستگی پارامترهایی مانند ر وبت 1390انصاری )

نسبی، دما، سرعت باد و بارش را با وقوع  وفانهای درد و ابار 

در استان زاهدان بررسی کرد، که از بین پارامترها مورد مطالعه، 

بیشترین همبستگی معنادار و ر وبت نسبی سرعت باد 

 .کمترین همبستگی معکوس را به دود ادتصاص داد

 با همراه روزهای فراوانی بینیپیش( به 1394مقامی مقیم )

سری زمانی  مده از استفاده با بجنورد در دردوداک پدیده

AMIRA هدف، این به دستیابی پردادته است. جهت 

 ساله 28 آماری دوره  ی بجنوردسینوپتیك  ایستگاه هایداده

 است. سپس قراردرفته استفاده مورد 2005 تا 1977 ساه از

 افزارنرم در ،فصلی ایر ARIMA از روش استفاده با

Minitab16  روزهای همراه فراوانی بینیپیش و تحلیل به 

مهرابی و  .شد پردادته موردنظر منطقه در دردوداک پدیده با

 و اقلیمی پارامترهای بین رابطه بررسی(.به 1394همکاران)

در استان دوزستان پردادتند و نتایج نشان داد  ریزدردها وقوع

 عربستان و عراق قبیل از عربی کشورهای از فاصله افزایش با

 .میشود استانی درون و محلی  وفانها منشأ صعودی،

دردوابار یکی از مسائل زیست محیطی دیلی مهم و از 

دطراگ عمده در منا ق دشك و نیمه دشك جهان به شمار 

می آید. تاثیر این پدیده در ایران آن قدر وسیع است که بیش 

از نیمی از استان های کشور را به نحوی با مسائل و محدودیت 

ثراگ های این پدیده  بیعی دردیر کرده است، که عالوه بر ا

زیست محیطی، موجب ادتاله در اجرای  رح های توسعه 

پایدار ملی شده و پیامد های منفی را به دنباه داشته و دواهد 
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داشت. فرادیر شدن پدیده دردوابار در استان دوزستان نگرانی 

های موجود را افزایش داده است. استان دوزستان به دلیل 

های بیابانی موقعیت جغرافیای داص دود و همجواری کشور

مانند عراق، عربستان سوریه، تحت تاثیر سیستم عمومی فشار 

هوا و وجود کانون های، فرسایش بادی می باشد که این امر 

باعث انتقاه ذراگ دردوابار از این کشورها و فراوانی وقوع و 

الظت بیشتر این پدیده شده است. به  وری که در ساه های 

ه حاکم بر هوای استان دوزستان ادیر این پدیده تبدیل به پدید

شده است. استان دوزستان امروزه به یکی از منا ق بحرانی 

پدیده دردوابار تبدیل شده است که در صورگ عدم مقابله با 

این امر و عدم ارائه راهکارهای عملی در مقابله با این امر رفته 

رفته باعث از بین رفتن شهر های این استان و کشور می دردد 

 .ر های این استان را در وضعیت بحرانی قرار می دهدو شه

اهمیت مطالعه حاضر از این نظر است که شهرهای منتخب 

، استان دوزستان)مسجد سلیمان، اهواز، رامهرمز، بهبهان

ی که در دزفوه، آااجاری، آبادان و امیدیه ( به عنوان شهر ها

 جنوب اربی و ارب کشور بر سر مسیر ورود دردوابار های

هاجر که که از کشور های دشك همسایه از جمله عراق، م

ا عربستان صعودی، کویت، ترکیه، سودان، حتی شماه آفریق

پدیده  به سمت ایران جریان دارند قرار درفته است. و مطالعه

ه ورود و شرایط دردوابار در آن می تواند به عنوان پیش قراو

نی پیش بیو دردوابار به کشور تلقی شود. هدف بررسی 

ن وضعیت پدیده دردوابار در شهرهای منتخب استان دوزستا

جاری، ) مسجد سلیمان، اهواز، رامهرمز، بهبهان، دزفوه، آاا

بررسی  آبادان و امیدیه( می باشد. تا از این  ریق بتوان به

دردوابار و بهترین مده های سری زمانی برای ساه های 

یده دردوابار ( شناسایی و مقدار ورود پد2023-2019آینده ) 

 .ی هر یك از این شهر ها مشخص شودبرا

 

 روش انجام تحقیق-2

  محدوده مورد مطالعه 

ساحت      ستان با م ستان دوز درجه و  29کیلومترمربع بین  64054ا

 50دقیقه تا  40درجه و  47درجه عرض شمالی و  33دقیقه تا  57

دقیقه  وه شرقی در جنوب اربی ایران قرار دارد و از   33درجه و 

                                                           
 مسجد سلیمان 1

شییماه با اسییتان لرسییتان، از شییماه شییرقی و مشییرق با اسییتان 

حاه بختیاری، از جنوب   کهگیلویه و بویر احمد و اسیییتان چهارم     

فارس و از مغرب با کشور عراق  شرقی با بوشهر، از جنوب با دلیج  

موقعیت  1شکل (.1395) سایت هواشناسی دوزستان     مرز است هم

 دهندجغرافیایی منطقه موردمطالعه را نشان می

 

 
 وقعیت منطقه مورد مطالعهم - -1شکل 

عداد زوز های دردو     به صیییورگ  دراین پژوهش داده های ت  ابار 

ستان که        ستان دوز شهرا شت  سلیمان،      ساالنه ه سجد  شامل: م

بادان و ام       جاری، آ اا هان، آ یه از    اهواز، رامهرمز، دزفوه، بهب ید

 علل انتخاب اینه، سییازمان هواشییناسییی اسییتان اسییتان ادذ شیید

 سیییاه و همچنین،21ایسیییتگاه ها  وه دوره آماری کافی حداقل

اسیییت. مقطع زمانی مورد  پراکنش مناسیییب مکانی آن ها بوده     

 واقع می 2010تا  1990مطالعه در این پژوهش، بین سیییاه های   

 (1)جدوهدردد

 

 شخصاگ ایستگاه های مورد بررسی دراستان دوزستانم -1جدوه 

دوره 
 اماری

کد 
 ایستگاه

 ارتفاع
عرض 
 جغرافیایی

 وه 
 جغرافیایی

نام 
 ایستگاه

 1مسجد 49/28 93.31 320 40812 21

 اهواز 48/67 31/33 5/22 40811 21

 رامهرمز 49/6 31/26 150 40813 21

 دزفوه 40/34 32/4 143 40795 21

 بهبهان 50/23 30/6 313 40834 21

 آااجاری 67/49 30/64 27 40833 21

 آبادان 48/25 30/36 5/6 40831 21

 امیدیه 49/65 30/76 35 40830 21
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 آزمون اندرسون دارلینگ 

می باشد که در   1آماره آزمون اندرسون دارلینك به صورگ رابطه   

شامل   nF(X) آن   Fمشاهده و   n تابع توزیع تجربی نمونه ای 

(X)      ست. در زیر به این آزمون می سته مفروضی ا تابع توزیع پیو

  (Abraham Bayazidi and others, 2012)پردازیم

(1)  

 

 
دیده دردوابار شهرهای منتخب بررسی نرماه بودن داده های پ -2شکل

 2010-1990استان دوزستان در  ی ساه های 

 

شکل   شود       2با توجه به  شاهده می  سون دارلینگ م نمودار آندر

. بوده و /507( به دست آمده از این آزمون برابر  P-Valueچون )

این مقدار بزردتر از سییطح معنی داری آزمون می باشیید بنابراین  

داده های پدیده دردوابار شهر های استان دوزستان در  ی ساه      

 نرماه می باشد. 2010تا  1990های 

 

  مراحل انجام پیش بینی در سری زمانی 

احل متعددی است که اهم آن  پیش بینی در سری زمانی داری مر 

 به شرح زیر  بقه بندی نمود.

 صوصیات و مولفه های سری زمانیتعیین خ 

صر به فردی        صیاگ منح صو سری های زمانی دارای د هریك از 

می باشییید برای نمونه پاره ای از آنها نیازمند حذف تمام مولفه ها 

 اعم از روند، چرده ای و تغیراگ فصییلی هسییتند. در حالی که پاره

ستفاده از روش های دارای    ای دیگر از سری های زمانی نیازمند ا

تغیراگ روندی می باشییییم. لذا ما در این پژوهش از مرحله دوم       

یعنی اسییتفاده از روش های دارای تغیراگ روند، با اسییتفاده از نرم 

انجام می دیرد. در این مرحله ابتدا الزم اسییت به  Minitabافزار

عدم وجود روند در تعداد ساالنه دردو ابار منظور مشاهده وجود یا 

وارد شده به شهر ها منتخب استان دوزستان و به تفکیك هریك      

 از شهرها از  ریق ترسیم نمودار به آداهی اولیه دست یافت.

 

 انتخاب روش های بالقوه پیش بینی 

به منظور تعیین روش های بالقوه پیش بینی بعد از اینکه روند و        

گ  فصییلی و ایر فصییلی  پدیده درد ابار در نرم  عدم روند، تغیرا

ستفاده از نرم افزار        Minitabافزار سپس با ا ست  شده ا مشخص 

spss19   سب با آن به انتخاب بهترین روش های پیش بینی متنا

 (3ها انجام می دیرد )شکل

 
مده تعیین روش های پیش بینی دردوابار شهرهای منتخب استان  -3شکل

 دوزستان

 

       سنننجش د ت داده های مرتبط به سننری

 زمانی 

تکنیك های متعددی در دصییوص اسییتفاده از سییری های زمانی 

ست.     ست. همچنین تا حدودی قابل توجه به ایر ممکن ا موجود ا

تشییخیص داد که کدام یك تکنیك ها مرتبط با سییری زمانی از  

دقت بیشتری بردوردارند، لذا در این دصوص الزم است به کمك 

ماری نسییبت به محاسییبه دقت این تکنیك ها اقدام شییود.  ابزار آ

بدین منظور چهار روش متداوه جهت محاسیییبه دقت تکنیك ها    

چهار   بکار درفته شییده که در سییری های زمانی موجود اسییت. از

 :رابطه زیر استفاده می کنیم

1st Quartile 357.00
Median 538.00
3rd Quartile 745.00
Maximum 1092.00

443.98 681.82

370.12 692.08

199.87 377.26

A-Squared 0.32
P-Value 0.507

Mean 562.90
StDev 261.25
Variance 68251.89
Skewness 0.560201
Kurtosis -0.314375
N 21

Minimum 166.00

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

1000800600400200

Median

Mean

700650600550500450400

95% Confidence Intervals

andrson darling 
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 (.MAEدطای مطلق میانگین )

(2)          MAE or Bias = ∑
(𝑌𝑖−𝑌𝑖)

𝑛

𝑛
𝑖=1 

 (.MAPEدطای مطلق میانگین )درصد 

(3 )           MAPE = 100 ∑
(Yi−Yi)

Yi

n
i=1 

 (.RMSEمجذور دطای ریشه دوم میانگین )

(4)                              RMSE = √𝑀𝑆𝐸 

 (.MSEمجذور دطای میانگین )

(5)            MAE or Bias = ∑
(𝑌𝑖−𝑌𝑖)2

𝑛

𝑛
𝑖=1 

 

 پیش بینی 

ما     با سیییری ز مده مرتبط  کار     دونوع  با ب اال نی برای پیش بینی 

 دراته می شوند. 

الف. مده سیییاز ها که ایجاد کننده مده برای سیییری زمانی             

در این دسته مده ساز های دبره قرار درفته    :محسوب می شوند  

که قادر اسییت به  ور دودکار بهترین مده را برای سییری زمانی 

ساز دبره قاد    سری زمانی مبتنی بر مده  ست که  فراهم نماید.  ر ا

از مده های هولت وینترز، مده سیییاده وزنی و آریما را بر آورده       

جام می دهد. و همچنین      ها ان نموده و پیش بینی الزم را برای آن

میزان انطباق اندازه دیری ها و صییحت پیش بینی قادر اسییت از  

 ریق ضریب تعیین، ضریب تعیین ایستا، ضریب تعیین، میانگین      

یانگین مطل    طا، م طا،      مربع د یانگین مطلق د طا، نسیییبی م ق د

ماکزیمم مطلق دطا، نسبی ماکزیمم مطلق دطا، و ضریب لجانگ 

 باکس را برای مده های متغیر های وزن دار انجام شود.

ب. مده های سییری زمانی  دردواسییتی: که شییما را قادر می     

سییازد تا پیش بینی الزم را برای داده های جدید بدسییت آورده و 

بازنگری نموده بدون آنکه مده های دود را بازسادت  حتی آنها را

 (1393)پور اهری،نمایند

در این پژوهش از مده های نوع اوه یعنی مده سیییازه های         

سط نرم افزار    صورگ دودکار تو سایی و     spss19دبره به  شنا به 

(  2023-2019پیش بینی بهترین مده برای سیییاه های آماری ) 

شه ها از نرم افزار    سیم نق و برای   Arc GISپردادته. و برای تر

و   Excel 2013مرتییب کردن پیش بینی هییا از نرم افزار           

Minitab17 .استفاده شد 

 مدل آریما 

ت. در این از الگوهای آماری پرکاربرد، الگوهای دانواده آریما اسیی

دانواده از الگوهای آماری مقادیر بر اساس رفتارهای دذشته شان، 

 (.Asakereh, 2011مده سازی شده، آینده نگری میشوند)

نوع داصییی از مدلهای فصییلی که در عمل نتایج مناسییبی را      

ست، از      سادتار کلی مده های آریما هم منطبق ا شان داده و بر  ن

ضربی پذیر دوانده     سوی باکس جنکینز به نام مده  صلی  های ف

صورگ     صار به   ARIMA ( p, d ,q) (P,D,Q) شده و به ادت

 نشان داده شده است.

سادتار)      صلی مده و ) ( p, d, qدر این  (  P, D, Qجزء ایر ف

 B جزئ فصلی مده است. با به کاردیری عملگر انتقاه به عقب 

 (.5فرم کلی مده به صورگ زیر نشان داده می شود:) رابطه 

 
(6) 

در این به مده به ترتیب 

 ,p است ضرایب   P, D. q ,Qچند جمله ای هایی با مرتبه های

q  صلی و سیو و     P,Qمرتبه ایر ف صلی فرایندهای اتوردر مرتبه ف

میانگین متحرک را نشیییان می دهد. در این معادله مرتبه در این      

به ترتیب درجه تفاضل دیری ساده و فصلی را نشان  d ,Dمعادله 

یدهد که االب این ضییرایب از یك تجاوز نمی کند. در این مده م

∨𝑠
𝑑   عملگر فصلی و∨𝑑 .عملگر ایر فصلی است 

 

 وینترز-مدل پیش بینی نمو هموار هلت 

نشان می   xtرا با tمقدار مشاهده شده برای سری زمانی در زمان    

بیانگر مقدار پیش بینی آن دواهد بود.     tẍ دهد. می توان دفت که 

معرفی می کنیم در این مده،  tTبنابراین روند برآورده شییده را با 

 (8و  7دو معادله برآورد عبارتند از: )رابطه 

                                 (1   >  A   >0     ) 

(7)     xt   (A - 1 (  + )t−1T    +t−1ẍ  A( =tẍ   

                                       (1   >  B   >0     ) 

(8)           (t−1ẍ  - tẍ   ( )B -  1 + )t−1B =tT  

وینترز به صورگ زیر دالصه می   -مراحل استفاده از مده هلت     

 شود.

و 9به صورگ زیر بدست می آید:) رابطه    tTو   tẍبرآورد های     

10) 

(9)                             (n،....،3،4=t 1؛ >A>0 ) 

xt  (A - 1 ( + )t−1T   +t−1ẍ  A(=tẍ  
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(10)                                (n،....،3،4=t 1؛ >B>0 ) 

      (t−1ẍ  - tẍ   ( )B -  1 + )t−1B =tT 

صورگ ذیل    n+hxمقادیر مورد نیاز آینده،  nمان با رسیدن به ز -2

 (.11پیش بینی می شود: )رابطه 

 (11)             (3  ،2  ،1 =h  ،   )n+htnẍ=n +hẍ  

 

 مدل نمو هموار ساده 

ینی در بسییییاری از موارد از مده نمو هموار سیییاده برای پیش ب   

ز امقادیر آینده سییری زمانی اسییتفاده می شییود. این روش یکی  

ست که مبن    ساده پیش بینی ا ای بهترین روش ها و در عین حاه 

وار بر دیگر روش های پیش بینی به حساب می آید. روش نمو هم

سری های زمانی مفی      سته از  ست که تغیر ساده برای آن د اگ د ا

ه بعد دوره ای مد نظر نباشیید. این روش پیش بینی داده های دور

 (.12عبارگ است از: فرموه نمو هموار ساده )رابطه 

(12)                   

    1t+F     ،عدی های ب برای پیش بینی  tFبرای پیش بینی دوره 

حاسبه میزان واقعی برای دوره های قبل را م tAدوره های قبل و 

یك شود.  می کند. هر قدر آلفا با ضریب نمو به هموار به صفر نزد  

ریب نمو ضنمایانگر بی ارزش بودن داده ها ادیر است و هر قدر با 

با  هموار به یك نزدیك شییود. نشییان می دهد که داده های ادیر

 ارزش تر می باشند.

 

 نتایج-3

سنجش منظم یك     سری زمانی مجمو  صله از  شاهداگ حا عه از م

رتبط با مدر این سری زمانی داده های . متغیر در دوره زمانی است 

به صیییورگ  ( 1990-2010) تعداد دردوابار در  وه دوره آماری   

 . ساالنه استفاده شد

اید در ابتدا به منظور مشییخص شییدن روند و تغیراگ فصییلی ب    

سری های زمانی برای هریك ا  شود    نمودار  شهرها انتخاب  ه کز 

کار   این Minitab17ما در این پژوهش با اسیییتفاده از نرم افزار  

 انجام دردید.

نشان می دهد سری زمانی موجود دارای    4همان  وری که شکل 

سری        ست. که در آن  شترین تغییراگ ا سطحی ناصاف و دارای بی

زمانی به صورگ انفرادی برای هریك از شهرها نمونه دردواباری  

رفته شییود. شییاهد وجود تغییراگ می باشیییم. که در کل داده ها د

ضعیت         شکل می توان و شود. در این  شاهده می  صلی م تغیراگ ف

هر یك از شیییهر ها را به صیییورگ جدادانه در دصیییوص پدیده 

 .دردوابار مورد مطالعه قرار داد

 
های استان دوزستان در  نمودار سری زمانی پدیده دردوابار شهر -4شکل 

 2010-1990ساه های  ی 

 

ست. در این دروجی با عن  2دروجی جدوه ایت تبیین کننده مده ا

ا نرم تبه انتخاب مده سییازهای دبره این امکان فراهم می دردد. 

صورگ دودکار بهترین مده را برای پیش بینی در  دوابار افزار به 

شهرها انتخاب نماید. در وا     ساالنه در هریك از  صورگ  قع این به 

سلیمان و      یافته ها سجد  شهر ها م شان می دهد که   ی پژوهش ن

اری،  بهبهان مده هولت وینترز، شیییهرهای اهواز، رامهرمز، آااج       

شهر دزفوه ب   ساده و  ه تنهای از آبادان، امیدیه، از مده نمو هموار 

یده   ( به عنوان مناسیییب ترین مده برای پد     1، 0، 1مده آریما )  

 شده اند. ( شناسایی2023-2019دردوابار در ساه های )

میزان سیییازداری و تطبیق مده پیش    3دروجی مندرج در جدوه   

هد. دبینی با مقادیر واقعی را در سییطح تمامی مده ها نشییان می  

  برای هریك از آماره های جدوه حاضیییر میزان میانگین، دطای        

ه ها  اسیییتاندارد، ارزش عددی حداکثر و حداقل در میان تمامی مد  

صد ارزش عددی مربوط به نمایش می دهد. همچنین می   توان در

صد مده      صدک ها نیز در شاهده نمود. برای  ها،  توزیع آماری را م

 ارزش عددی را جهت سیییازداری آماری با مقادیر کمتر از سیییطح

ی ا مینان را بیان نمود. در واقع صیییدک های این مده نشیییان م

.اند دهند که چند درصد از آماره سازداری ارزش عددی را داشته  
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با عنایت به صورگ مسئله پیش بینی مقادیر دردوابار وارد شده به    

ستان در  ی دوره      ستان دوز -2019ساله )  5شهر های منتخب ا

 95پایین آن در سییطح ا مینان ( با فاصییله ا مینان باال و 2023

ست نتایج جدوه    صدی پردادته ا شکل  4در شان می دهد که   4و  ن

برای شییهر مسییجد سییلیمان بهترین مده مناسییب برای پیش بین 

ساه          ست. و مقدار پیش بینی برای  شده ا سای  شنا هولت وینترز 

                                                           
 مسجد سلیمان1

( انجام درفته اسییت که نشییان می دهد، مقدار 2023-2019های) 

ساه   ساه     109به  2019دردوابار در ساه و در  به  2023روز در 

روز در سییاه می رسیید که این نشییان دهنده روند افزایشییی   119

 .دردوابار در ساه آینده می باشد

نشان می دهد که بهترین مده شناسایی     4و شکل   5نتایج جدوه

شییده برای شییهر اهواز مده نمو هموار سییاده می باشیید. مقادیر   

ساه         شان می دهد که از  شده ن شخص  برای  2023تا  2019م

سد البته حد     124شهر اهواز مقدار دردوابار به  ساه می ر روز در 

-2019اه های)  باال این جدوه  روند رو به افزایشیییی را از سییی     

 ( نشان می دهد.2023

 متوسط تعداد روزهای دردوابار 2

 ری و تطبیق مدل پیش بینی با مقادیر وا عی در سطح تمامی مدل ها برای شهرهای منتخب استان خوزستانمیزان سازگا -3جدول

 میانگین آماره سازگاری
دطا 
 استاندارد

 حداکثر حداقل
 صدک ها

5 10 25 50 75 90 95 

 .820 .82 .64 .20 .12 -2.21 -2.21 .82 -2.11 .30 .31 ضریب تعین ایستا

 .49 .49 .46 .23 .10 -2.21 -2.21 .49 -2.11 .18 .26 ضریب تعیین

 48,36 48.36 25.54 31.91 29.48 25.04 25.04 48.60 25.04 8.20 34.73 میانگین مربعات خطا

میانگین مطلق خطا 

 نسبی
77.29 54.64 29.68 190.92 29.68 29.68 32.218 66.98 10.68 10.92 19,92 

ماکزیمم مطلق خطا 

 نسبی
40.1 39.3 94.30 16.03 94.30 34.30 123.107 24.72 38.98 12.07 11,037 

 3,26 36.82 33.16 25.41 21.924 18.10 18.10 36.82 18.10 6.59 27.07 میانگین مطلق خطا

 14,80 10.80 88.32 31.01 59.29 54.32 54.32 10.806 54.232 17.503 73.73 ماکزیمم مطلق خطا

ر پیش بینی تعداد دردو ابار شهرهای منتخب تبیین مده د -2جدوه

 (2020-2016استان دوزستان برای ساه های) 

 نوع مده شماره مده شهرها 

    

نیییوع 

 مده 

 هلت وینترز 1  1مسجد

 نمو هموار 2 اهواز

 نمو هموار 3 رامهرمز

 (1,0,1) آریما 4 دزفوه

 هلت وینترز 5 بهبهان

 نمو هموار 6 آااجاری

 نمو هموار 7 آبادان

 نمو هموار 8 امیدیه

ر هلت وینترز برای پدیده دردوابار وارد شده به شه پیش بینی مده-4جدوه
 مسجد سلیمان

 پایه مقدار 2019 2020 2021 2022 2023 میانگین

114 119 117 114 111 109 2M 

78 179 184 182 179 176 174 H 

59 54 52 49 46 44 L 
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نشان دهند آن است که بهترین مده    4و شکل   6وجی جدوه در

 شناسای برای شهر رامهرمز شهر اهواز مده نمو هموار ساده 

-2019می باشد مقادیر مشخص شده پیش بینی برای ساه های)    

روز در سیییاه می رسییید در واقع حد باال ا مینان  70( و به 2023

اه های پیش نشییان دهنده روند روبه افزایش دردو ابار برای سیی 

بینی می باشیید. مطابق این یافته ها شییهر رامهرمز دارای کمترین 

مقدار پیش بینی دردو ابار برای ساه های آینده از بین شهر های   

 منتخب استان دوزستان می باشد.

 

 

ته های جدوه       نشیییان دهنده آن اسیییت که بهترین مده        7یاف

( مده   2023-2019شیییناسیییایی برای شیییهر دزفوه در سیییاه)   

شهر دزفوه در      1،0،1آریما) شهر(  سایی برای این  شنا ( )تنها مده 

شهر رامهرمز داری کمترین تعداد دردو ابار در بین این  واقع بعد از

ساه های پیش بینی می باشد. تعداد روز های دردوابار برای شهر   

 برای  وه دوره پیش بینی می رسد. 89دزفوه با میانگین  

                                                           
 حد باال تعدد روز های گردوغبار 1

نشییان دهنده آن اسییت که شییهر  4و شییکل 8یافته های جدوه 

سایی برای        شنا سلیمان بهترین مده  شهر مسجد  بهبهان همانند 

( مده هلت وینترز 2023-2019پدیده دردو ابار در سیییاه های )

شهر بهبهان دارای روند رو به افزایشی برای ساه های    می باشد.  

دوره پیش بینی نشان می دهد. این شهر در واقع پنجمین شهر از    

شهری های       ساالنه در  صورگ  نظر تعداد روز های دردو ابار به 

 و96به  2019منتخب استان دوزستان دارد. که مقدار آن در ساه 

 روز در ساه می رسد. 112به  2023در ساه  

ست بهترین مده     9یافته های مندرج در جدوه  شان دهنده آن ا ن

شهر های اهواز، رامهرمز،        شهر آااجاری همانند  سایی برای  شنا

آبادان، امیدیه، مده نمو هموار سییاده می باشیید حد ا مینان باال  

ساه     شهر آااجاری در  ساه  198به مقدار  2019پیش بینی  و در 

روز در سیییاه می رسییید. یعنی در واقع پیش بینی  219به  2023

 ساه های آینده می باشد.شهر آااجاری داری روندی افزایشی در 

 

مقدار پیش بینی نشییان دهنده ان اسییت که  10یافته های جدوه 

و  2023تا  2019میانه حد باال و پایین  برای شهر آبادان در ساه   

زوز در سییاه می رسیید در واقع شییهر آبادان بعد از  149به 140از 

ساه های پیش      شترین تعداد دردوابار برای  شهر امیدیه داری بی

بینی در شهر های منتخب استان می باشد بهترین مده شناسایی      

 .این شهر مده ساده نمو همو ساده می باشددردوابار در 

 حد پایین تعداد روزهای دردوابار 2

ر هلت وینترز برای پدیده دردوابار وارد شده به شه پیش بینی مده-8جدوه
 بهبهان

 پایه مقدار 2019 2020 2021 2022 2023 میانگین

104 112 108 104. 100 96 M 

79 158 167 163 158. 154 150 H 

50 58 54 50 46 43 L 

 نموهموار برای پدیده دردوابار وارد شده به شهر پیش بینی مده-5جدوه
 اهواز

 پایه مقدار 2019 2020 2021 2022 2023 میانگین

124 127 126 124 123 122 M 

83 269 283 276 269 262 254 H 

25 39 32 25 18 10 L 

نموهموار برای پدیده دردوابار وارد شده به شهر  پیش بینی مده-6جدوه
 رامهرمز

 پایه مقدار 2019 2020 2021 2022 2023 میانگین

83 80 78 74 75 70 M 

38 149 154 151 149 146 144 H 

8 12 10 8 5 3 L 

 وهآریما برای پدیده دردوابار وارد شده به شهر دزف پیش بینی مده-7جدوه

 پایه مقدار 2019 2020 2021 2022 2023 میانگین

85 89 86 85 83 80 M 

76 180 180 180 180 180 180 1H 

5 9 6 4 3 1 2L 

 نمو هموار برای پدیده دردوابار وارد شده به شهر پیش بینی مده-9جدوه
 آااجاری

 پایه مقدار 2019 2020 2021 2022 2023 میانگین

96 96 96 97 95 94 M 

51 209 219 214 209 204 198 H 

20 30 25 20 15 9 L 
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ست که بهترین     11یافته های مندرج در جدوه  شان دهنده ان ا ن

 مده شناسایی دردوابار برای ساه مدنظر در شهر امیدیه مده 

 

نمو همار سییاده می باشیید مقدار پیش بینی برای شییهر امیدیه با  

 روز در ساه با بیشترین تعداد روز های دردوابار  173میانگین 

ستان می      شهرهای منتخب ا سبت به  شد. مقدار حد باال تعداد  ن با

و در ساه  2019در ساه  318روز های دردوابار در شهر آااجاری

 نشان می دهد. 348به  2023

بررسییی مقدار دردوابار ورودی در ایسییتگاه های منتخب اسییتان  

ساه های     ستان  شان می دهد. میانگین تعداد   2010تا 1990دوز ن

روز و  130مقدار با  روزهای دردوابار در شیهر امیدیه به بیشیترین  

 روز در ساه به کمترین مقدار و بقیه شهر ها  38شهر رامهرمز با 

سلیمان، دزفوه،آبادان و آااجاری به ترتیب     سجد  اهواز، بهبهان، م

 می باشد.  51و  69، 78،76، 79، 83

 

 

 بررسی روند پدیده گردوغبار

مقادیر پیش بینی دردوابار را برای هر یك از شهر های  5شکل 

استان دوزستان به همراه روند کاهشی و افزایش در  ی ساه های 

را نشان می دهد این یافته ها نشان دهنده آن است  2023تا  2019

 که مقدار پیش بینی دردوابار برای شهر ها مسجد 

ینترز داری روندی سلیمان و بهبهان با استفاده از مده هلت و

 افزایشی، شهرهای اهواز، رامهرمز، آااجاری، آبادان، امیدیه مده 

( در  ی ساه ها 1،0،1نمو هموار ساده و شهر دزفوه از مده آریما)

( روند ثابت و بدون تغییر را نشان می دهند. 2023-2019ی آینده )

 روند وضعیت پدیده دردوابار برای شهر امیدیه نسبت به دیگر شهر

نشان  2010تا  1990ها استان روند متفاوتی را در  ی ساه های 

روند افزایشی و رو به رشد  2000می دهد به  وری که از ساه 

ادامه داده است. و اما در  2009تعداد روز های دردوابار را تا ساه 

 بقیه شهر ها استان روند مشابهی مالحضه می شود.
 

 

 نمو هموار برای پدیده دردوابار وارد شده به پیش بینی مده-10جدوه
 شهر آبادان

 پایه مقدار 2019 2020 2021 2022 2023 میانگین

144 149 147 144 142 140 M 

69 257 269 263 257 251 244 H 

23 11 16 22 29 35 L 

پیش بینی مده هلت وینترز برای پدیده دردوابار وارد شده به -11جدوه
 شهر امیدیه

 پایه مقدار 2019 2020 2021 2022 2023 میانگین

173 179 175 172 171 168 M 

130 333 348 341 334 326 318 H 

9 11 4 2 10 18 L 
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 2023-2019نقشه پیش بینی درد وابار برای ساه های -4شکل

 
 (2023-202019پیش بینی تعداد دردوابار وارد شده به شهرهای منتخب استان دوزستان در  ی ساه های) -5شکل

 

 نتیجه گیری-4

و ارزیابی رفتار روش های آماری ابزارهایی کار او مفید برای درک 

یکی از کاربردهای آمار دراقلیم شناسی، . اقلیم به شمار می آیند

 ازالگوهای آماری پرکاربرد . مدلسازی رفتار عناصر اقلیمی است

 

الگوهای دانواده آریما است که اقلیم شناسان به آن بسیار توجه نموده 

 مدلهای سری زمانی دارای سطحی انی از سادتارهای متفاوگ. اند

معموال این مده ها . و مختلف در مدلسازی پیش بینی دردوابار اند

. به داده های زیادی برای سادت یك مده پیش بینی موفق نیاز دارند

در این دونه مده ها قضاوگ شخصی و تجربه در انتخاب پارامترها و 

در واقع، انتخاب بهترین مده قالب مشخصی . مده بهینه مهم است

در این پژوهش از مده های  .دطا انجام می دیردندارد و با سعی و 

سری زمانی برای شناسایی و پیش بینی مقدار دردوابار وارد شده به 

 2010-1990شهرهای منتخب استان دوزستان در  وه دوره آماری 

استفاده شد نتایج نشان می دهد. مناسب تری مده های سری زمانی 

هان مده پیش بینی دردوابار برای شهر های مسجد سلیمان و بهب

 ( و شهرهای 1،0،1هلت وینترز، شهر دزفوه به تنهای از مده آریما )

 

 

اهواز ، رامهرمز، آااجاری، آبادان و امیدیه دارای مده نمو هموار ساده 

 بدست آمده است. 

همچنین نتایج دردوابار نشان داد شهر امیدیه با بیشترین ادتالف 

روز  9روز افزایش و شهر دزفوه به کمترین تعداد با  79به  دردوابار

می رسد. و بقیه شهر ها آبادان، آااجاری، رامهرمز، اهواز، مسجد 

روز در ساه  25و  36، 41، 45،45، 75سلیمان و بهبهان به ترتیب 

 ،یپوست یها یماریباعث انواع ب دهیپد نیکه ا یاز آنجا می رسد. .

منابع  ،یبه کشاورز یطیمح ستیز یها انیو ز یو عروق یتنفس

 بیها و آس انیز نیشود. احتماه مواجه شدن با ا یم رهیو ا یانرژ

مسئوالن  نیبنابرا ؛باشد یم شتریب ندهیشهر ها در آ نیا نیها در ا

شهرها  نیبه ا دیبا یمیو اقل یستیز طیمح ،یشهر زانیو برنامه ر

در نظر  یشتریب یالزم و آمادد داگیها تمه بیآس نیدر مقابله با ا

شهر  نیدر ا دهیپد نیمقابله با ا یها را برا یریشگیپ و ؛داشته باشند

مورد نظر انجام دهند. یها
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