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  چکیده
 طی در دما و باد سرعت بارندگی، عناصر با پديده اين بین همبستگی و خوزستان استان در گردوغبار پديده بررسی پژوهش اين از هدف

 دزفول، بهبهان، رمز،رامه اهواز، ،مانیمسجدسل) منتخب ايستگاه هشت ماهانه، یهاداده از استفاده با .است 1998-2818 یهاسال
 انجام بررسی Excel 2013 Microsoft و Minitab، spss19 17 یافزارهانرم از استفاده با خوزستان استان امیديه( و آبادان آغاجاری،

 کشف روش شامل یریگمیتصم یهامدل از گرفت. قرار بررسی مورد هاداده همگنی تست ران آزمون از کمک با منظور اين برای .شد
 آندرسون آزمون شد. استفاده چندمتغیره خطی رگرسیون آزمون و CRT درختی رگرسیون و یبندطبقه روش CHAID تعامالت ودکارخ

 دو از استفاده با است. نرمال خوزستان استان شهرهای گردوغبار پديده یهاداده که داد نشان اسمیرونوف -کلموگروف آزمون و دارلینگ
 از بیشتر باد طبقه است. خوزستان در گردوغبار یبندطبقه برای کنندهینیبشیپ بهترين باد هک شد مشخص CRT و CHAID روش

 گردوغبار یبندطبقه بر یداریمعن اثر کنندهینیبشیپ عنوانبه CHAID روش در 88/51 بیشتر باد طبقه و CRT روش در 88/21
 بارندگی بین و درصد 512/8 باد سرعت با گردوغبار درصد، 521/8 دما با رگردوغبا متغیر بین همبستگی .است داشته سینوپتیک یهاستگاهيا

 و دما پارامترهای ولی شودیم کاسته گردوغبار روزهای تعداد از خوزستان استان در بارندگی افزايش با است. شده برابر -311/8 گردوغبار و
 در گردوغبار بر یداریمعن و مستقیم ریثات دما و بارندگی باد، سرعت ایمتغیره و دارند همبستگی استان گردوغبار با یااندازه تا باد سرعت

 .دارد خوزستان استان
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 غازسرآ
 در بیشتر که هستند طبیعی باليای از نوعی ،گردوغبار یهاتوفان

 یهاتوفان فراوانی .افتندیم اتفاق خشکمهین و خشک مناطق
 بارندگی، مثل محلی اقلیمی شرايط با نزديکی ارتباط ،گردوغبار

 و یاهیگ پوشش مثل زمین سطحی یهایژگيو همچنین و دما
 ( ,.Nickling & Brazel, 1984; Sun et al دارد خاك بافت

 و خشک مناطق در یاهیگ پوشش اين، بر عالوه 2003).

 تغییر حتی و دارد بارندگی میزان به بااليی حساسیت ،خشکمهین
 گیاهی پوشش یداریمعن طوربه بارندگی، میزان در یکوچک
 & Malo) دهدیم تغییر رشد فصل در خصوصبه را زمین سطح

Nicholson, 1990.) و تولید برای بعدی مهم لفهوم اد،ب سرعت 
 .(Kurosaki & Mikamil, 2003) است گردوغبار حمل

 از تابعی که ،رسدیم آستانه حد به باد سرعت که هنگامی

 سه لهیوسبه است ممکن ذرات ،است زمین سطح یهایژگيو
 دور یهامسافت به و کنند حرکت تعلیق و جهش خزش، يندآفر

 اقلیمی پارامترهای نقش به یاتردهگس یهاپژوهش شوند. منتقل

 نشان هاهمطالع برخی ،اندپرداخته گردوغبار یهاتوفان فراوانی بر
 پارامترهای و گردوغبار یهاتوفان فراوانی بین ،بیشتر که اندداده

 دهدیم نشان موضوع اين ندارد وجود یداریمعن ارتباط اقلیمی

 ثرندوم گردوغبار یاهتوفان فراوانی بر هم ديگری یهالفهوم که
 حدودی تا و متعدد تعاريف مختلف منابع در گردوغبار وفانت.

 وفانت وقوع تشخیص در متغیر نيترمهم اما ؛دارد نامشخص

 هاداده ثبت هنگام در .هواست در گردوغبار ذرات وجود ،گردوغبار
 يا داشته غبار که هوايی سینوپتیک، هواشناسی یهاستگاهيا در
 شودیم تقسیم دسته چند به باشد داده رخ ردوغبارگ يا شن وفانت

 است افقی ديد مقدار بیشتر نیز یبندمیتقس اين مبنای که
.(Westwell, 1999) نيتربزرگ رديف در گردوغبار پديده 

 که است خشکمهین و خشک مناطق در محیطی جوی مشکالت

 و دارد مناطق اين ساکنان برای مخربی آثار ساله هر امر اين
 در .کندیم وارد مختلف یهابخش به را زيادی یهاسارتخ

 از يکی به گردوغبار ذرات از ناشی آلودگی اخیر یهاسال

 توسعه حال در کشورهای در خصوصبه ستيزطیمح معضالت
 منطقه در نیز ما کشور که اين به توجه با است. شده ليتبد
 صددر 91 حدود در و است شده واقع جهان خشکمهین و کخش

 محسوب خشکمهین و خشک مناطق جزو کشور مساحت از
 تا پیش دهه 5 از حداقل دارد. ضرورت پديده اين مطالعه ،شودیم

 ساير و ايران در سال هر طول در متعددی یهاتوفان امروز، به
 گردوغبار بروز موجب که است شده گزارش منطقه کشورهای

 به مراجعه با ت.اس شده مستعد مناطق یهاماسه يیجاجابه حتی

 انواع از يکی عنوانبه همواره گردوغبار ايران در ،سوابق و آمارها
 .(Aliabadi et al. , 2016) است بوده مطرح جوی یهادهيپد

 به (Maghami Moghim, 2016) مشابه یهاپژوهش در

 بجنورد در گردوخاك پديده با همراه روزهای فراوانی ینیبشیپ
 برای است. پرداخته AMIRA زمانی سری مدل از استفاده با

 طی بجنورد سینوپتیک ايستگاه یهاداده هدف، اين به دستیابی

 قرار استفاده مورد 2881 تا 1900 سال از ساله 20 آماری دوره
 در ،یفصلریغ ARIMA روش از استفاده با سپس است. گرفته

 روزهای فراوانی ینیبشیپ و تحلیل به Minitab16 افزارنرم

 شد پرداخته موردنظر منطقه در گردوخاك پديده با همراه
(Bahrami et al., 2014) وقوع زمانی مکانی یسازمدل 

 بدين دادند. انجام را خوزستان استان در گردوغبار یهاتوفان

 رطوبت درصد بارندگی، دما، باد، )سرعت اقلیمی یهاداده منظور،
 ارزيابی 2880 تا 2888 سال از گردها زير وقوع فراوانی و نسبی(

 ،یاهیگ پوشش نوع و اراضی کاربری خاك، یهانقشه تفسیر .شد

 در هوا به زياد انتشار تیباقابل قلیا و شور یهاخاك وجود از
 پتانسیل باالترين ايجاد سبب که ددا نشان استان جنوبی مناطق
 بنابراين، .است شده مناطق اين در داخلی امنش با گردوغبار وقوع

 یهاتوفان فراوانی ثریوم طوربه یاهیگ پوشش تخريب
 قرار ریثات تحت خوزستان استان در را داخلی امنش با گردوغبار

 مستعد هاخاك ساير از بیشتر قلیا و شور یهاخاك و است داده

 (Yousefi & Kashiهستند جو به غبار ذرات رهاسازی

(Zenouri, 2016. ورودی ترکیب روش نيترمناسب تعیین 

 ینیبشیپ بر باد عوامل تعیین منظوربه صنوعیم عصبی شبکه
 از تحقیق اين در دادند. انجام يزد در گردوغبار وفانت پديده
 نشان تحقیق نتايج .شد استفاده چندمتغیره رگرسیون گاما آزمون

 پديده برتاثیر  بیشترين رفته، کار به یهاروش براساس که داد
 ديد غالب، باد عتسر عوامل يزد، استان در را گردوغبار وفانت

 (Jamalizadeh دارندعهده به باد سرعت میانگین و تداوم افقی،

(et al., 2018. وفانت وقوع ینیبشیپ عنوان تحت تحقیقی در 
 نتايج اين به مصنوعی عصبی شبکه روش از استفاده با گردوغبار

 هاتوفان وقوع مدتکوتاه ینیبشیپ در روش اين که يافتند دست

 زمان شدن بیشتر با اگرچه دهدیم نشان را ریبیشت موفقیت
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 نظر هب .شودیم کاسته نتايج ینیبشیپ در دقت از ،ینیبشیپ
 یهاینیبشیپ بتوان هاتوفان اين يندآفر بهتر شناخت با رسدیم

 (Rashki et al., 2012) یهاافتهي طبق داد. انجام را یترقیدق

 افقی بارگذاری و گردوخاك یهاتوفان عنوان تحت پژوهشی در
 روزها AQI، 51% آنالیز اساس بر سیستان، منطقه در گردوغبار

  (Yousefi, 2016بودند خطر دارای % 38 و آرام هوای دارای
& Kashi Zenouri (Jamalizadeh et al., 2008; در نیز 

 در زيادی ریثات باد سرعت که رسیدند مطلب اين به خود پژوهش

 در همچنین (Bahrami et al., 2014) دارد. گردوغبار میزان
 ارتباط ،گردوغبار یهاتوفان فراوانی که داشتند بیان خود تحقیق
 باد سرعت و دما بارندگی، مثل محلی اقلیمی شرايط با نزديکی

 آمدن پديد که دادند نشان نیز (Rashki et al., 2012) دارد.
 ذرات از یایغن منبع و شديد، بادی به نیاز گردوغبار یهاتوفان

 .دارد ناپايدار اتمسفری شرايط و ريز

 هاروش و مواد
 موردمطالعه منطقه

 50 بین لومترمربعیک 55235 حدود مساحتی با خوزستان استان

 29 و شرقی طول دقیقه 31 و درجه 18 تا دقیقه 51 و درجه
 در شمالی عرض دقیقه 5 و درجه 33 تا دقیقه 10 و درجه
 اين بارندگی میزان (.1 )شکل است شده واقع ايران غربجنوب

 شرقشمال و شمال سمت به غربجنوب و بجنو از استان
 .(Salname Amari Khouzestan, 2013) ابديیم افزايش

 به ترتیب به بارندگی میزان کمترين و بیشترين کهیطوربه

 غربجنوب و متریلیم 088تا 515 متوسط با یشرقشمال نواحی

 اساس بر .ستا سال در متریلیم 221 تا 121 متوسط با
 نفر 5131038 استان اين کل جمعیت 1398 سال سرشماری

 انددهيگز سکنی شهرستان 11 در که باشدیم
(www.amar.org.ir.)  

، گردوغبار یهاتعداد ماهيی شامل هادادهپژوهش  نيدر ا
 استانشهر  هشتدر  اهانهمصورت به بارندگی، سرعت باد و دما

 رامهرمز، دزفول، بهبهان، ، اهواز،مانیمسجدسل) خوزستان
(، از سازمان هواشناسی استان اخذ شد. و امیديه آبادان آغاجاری،

 کافی آماری دوره طول( 1جدول ) هاستگاهيا اين انتخاب علل
 بوده هاآن مکانی مناسب پراکنش همچنین، و سال 21حداقل 

 21دوره  يک اين پژوهش، در مطالعه مورد نیزما مقطع است.

 .دشویواقع م 2818تا  1998 یهاسال بین که است ساله
 مطالعه موردی هاستگاهيا بارندگی زمانی سری آماری مشخصات

 .است شده آورده( 2) جدولدر 

بازسازی و  ،زمانی یهایمرتبط به سر یهاسنجش دقت داده
خصوص استفاده از متعددی در  یهاکیتکن همگنی داده:

زمانی موجود است. همچنین تا حدودی تشخیص و  یهایسر

دقت بیشتری نیازمند مرتبط با سری زمانی به هاکیانتخاب تکن
در اين خصوص الزم است به کمک ابزار آماری  بنابراين،است. 

اقدام شود. بدين منظور  هاکینسبت به محاسبه دقت اين تکن

کار گرفته ه ب یهاکیبه دقت تکنمحاس برایچهار روش متداول 
زمانی موجود است؛ بنابراين در اين تحقیق از  یهایدر سر شده

 :میکنیچهار رابطه زير استفاده م
 

 

 
 مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت (:1) شکل

http://www.amar.org.ir/
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 خوزستان استان در یبررس مورد سینوپتیکی یهاستگاهیا مشخصات (:1) جدول

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 موردمطالعه یهاستگاهیا گردوغبار زمانی سری آماری مشخصات (:2) جدول
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 آزمون از هاداده بودن نرمال صحت و یسازنرمال توزيع برای
 افزارنرم از اسمیرنوف -کولموگروف و دارلینگ آندرسون

Minitab 17 در تست ران آزمون از هاداده بودن همگن برای و 

 شد. استفاده SPSS19 افزارنرم
 یریگمیتصم درخت :یریگمیتصم یهامؤلفه و هاويژگی تعیین
 یهاشاخه شکل به یبندطبقه مدل يک ايجاد برای روشی

 هاینیبشیپ يا هاگروه عددی یهاارزش مدل اين است درخت

 متغیرهای اعداد اساس بر را هدف( )متغیر وابسته متغیر برای
 روش اين .دينمایم یبندطبقه کننده( ینیبشیپ )متغیر مستقل

 علوم هایهمطالع در یديیات و اکتشافی تحلیل برای ابزاری
 یریگمیتصم درخت بر مبتنی یهامدل .دينمایم مهیا جغرافیای

 عنیي آن الزم قواعد طراحی و هاداده استخراج برای بیشتر

 ردیگیم قرار استفاده مورد ینیبشیپ و یبندطبقه
(Georgiaana petre, 2010). 

 

 برای آزمون شرايط :هاداده یبندطبقه یهاروش و شرایط

 به بعد مرحله در و هاداده مقیاس به نخست هاداده یبندطبقه
 جداسازی راستای در است. وابسته یهاداده تفکیک یهاراه تعداد

 از يکی که دارند وجود متعددی یهاروش و هاادهد تفکیک و

 اين در .است همگن یهاگروه در هاگره تشکیل هاآن نيترمهم
 داد. قرار سنجش مورد را هاگره ناخالصی درجه است الزم راستا

 ،گردوغبار یهاماه تعداد یهاچندگانه از داده جداسازی برای
 در خوزستان استان یهاستگاهيا در دما و باد سرعت بارندگی،

 درخت کمک با و گرفت صورت یبندطبقه (spss19) افزارنرم

 پديده میزان ینیبشیپ و یيشناسا به نسبت یریگمیتصم
 خطی رگرسیون ادامه در .شد اقدام خوزستان استان در گردوغبار

 ایستگاه کد ماریآ دوره
 سطح از ارتفاع

 دریا

 عرض

 جغرافیایی

 طول

 جغرافیایی
 ایستگاه نام

 مانیمسجدسل 59/20 93/31 328 58012 21

 اهواز 50/50 31/33 1/22 58011 21

 رامهرمز 5/59 25/31 118 58013 21

 دزفول 30/58 5/32 153 58091 21

 بهبهان 23/18 5/38 313 58035 21

 ریآغاجا 50/59 55/38 20 58033 21

 آبادان 21/50 35/38 1/5 58031 21

 امیديه 18/59 05/38 31 58038 21

 هاستگاهیا

 امیدیه آبادان آغاجاری بهبهان دزفول رامهرمز اهواز مسجدسلیمان مشخصات

 98/120 20/03 10/11 05/38 30/09 50/30 98/03 51/55 میانگین

 59/50 55/30 01/30 32/35 55/53 31/29 12/55 55/35 معیار انحراف

 ./10 15/1 /.30 23/1 -/35 ./00 /.32 /.30 یچولگ ضريب
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 با گردوغبار متغیرهای بین همبستگی به نسبت چندمتغیره
 د.ش مشخص دما و باد سرعت بارندگی،
 یهاآزمون بیشتر در :هاداده توزیع بودن نرمال بررسی

 اين تا که دارد وجود بسیاری مقدماتی هایفرضیه پارامتری،

 نامعتبر آزمون، از آمده دست به نتايج نشوند؛ نیمات هافرضیه
 فرض، نيترعيشا و نيترمهم هافرضیه اين میان در بود. خواهد
 هاداده توزيع بودن نرمال از رمنظو .هاستداده بون نرمال فرض

 منحنی صورتبه بايتقر هاداده فراوانی هیستوگرام که است اين
 در که متغیرهايی يا متغیر آيا که اين بررسی برای باشد. نرمال

 آزمون دو از خیر، يا هستند نرمال توزيع دارای ،ميدار اریاخت

 -فکولموگرو و (Minitab17) افزارنرم در دارلینگ آندرسون
 شد. استفاده (spss19) افزارنرم اسمیرنف

 دارلینک آندرسون آزمون آماره دارلینگ: آندرسون آزمون

 تجربی توزيع تابع nF(X) آن در که است (1) رابطه صورتبه
 مفروضی پیوسته توزيع تابع F (X) و مشاهده n شامل یانمونه
 .(Keikhosravi, 2012) است
(1)  
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 هاافتهی
 قبلی بخش در که طورهمان :دارلینگ آندرسون آزمون نتایج

 شهرهای گردوغبار پديده یهاداده بودن نرمال ،شد داده شرح
 و انجام دارلینگ آندرسون آزمون با خوزستان استان منتخب

 .شودیم مشاهده (2) شکل نمودار در نتايج

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
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  هاستگاهیا در گردوغبار پدیده یهاداده بودن نرمال بررسی نمودار (:2) شکل

 2111-1991 یهاسال طی خوزستان استان منتخب

 
 که اين دلیل به (،2 )شکل دارلینگ آندرسون نمودار به توجه با
(P-Value) اين و بوده 180/8 برابر آزمون اين از آمده دست به 

 یهاداده بنابراين ،است آزمون یداریمعن سطح از تربزرگ مقدار
 یهاسال طی در خوزستان استان شهرهای گردوغبار يدهپد

 است. نرمال 2818 تا 1998

 که طورهمان :(K-S) اسمیرونوف-کلموگروف آزمون نتایج
 پديده بودن نرمال میزان محاسبه شودیم مشاهده (3) جدول در

 در هاتفاوت بیشینه همراه به خوزستان استان شهرهای گردوغبار
 اين در است. شده مشخص منفی و مثبت مطلق، سطح سه

 با تفاوتی ولی .باشدیم برابر هم با مثبت و مطلق تفاوت راستا
 سطح دهندهنشان موضوع اين که دهندیم نشان منفی سطح
 با اساس نيا بر .باشندیم منفی سطح از تربزرگ مثبت و مطلق

 آلفا از تربزرگ که شده محاسبه یداریمعن سطح میزان به عنايت
  شهرهای گردوغبار پديده یهاداده که پذيرفت توانیم است 1/8
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 .هستند نرمال خوزستان استان شده منتخب
آزمون  نيدر اجايی که  از آن: هادادهنتایج آزمون همگنی 

Test Value  به  9850/151میانگین را انتخاب شده و مقدار آن
در ی کمتر و بیشتر يا مساوی میانگین هانمونهآمده تعداد  دست

 آورده شده است. در تعداد دوره گردش Test Valueجدول 
(Number of Case) ی داریمعن، با توجه به سطح آمده دستبه

Asymp Sig (2-tailed) ، شودیمپذيرفته  هادادههمگن بودن 

 (.5جدول )
 

 گردوغبار پدیده یهاداده بودن نرمال بررسی (:3) جدول

  نخوزستا استان منتخب یهاستگاهیا

 2111-1991 یهاسال طی در

 مقدار گردوغبار پدیده
 21 تعداد

 نرمال
 9850/152 میانگین

 21853/251 معیار انحراف

 حداکثر
 اختالف

 /.120 مطلق

 /.120 مثبت

 /.803 منفی

 /.100 اسمیرونوف - کلموگرف

 /.001 تصمیم معیار

 

 بهترين باد ،CRT روش از استفاده با :SPSS افزارنرم نتایج
 ايستگاه گروه هشت در گردوغبار یبندطبقه برای کنندهینیبشیپ

 عنوانبه 188/2 از بیشتر باد طبقه است. سینوپتیک
 گردوغبار یبندطبقه بر یداریمعن اثر کنندهینیبشیپ
 دزفول شهر در طبقه اين در است. داشته سینوپتیک یهاستگاهيا

 داشته سزايی به ریثات رگردوغبا پديده در درصد 1/33 میزان به
 یهاطبقه به مربوط یداریمعن ترتیب به هاطبقه بقیه است.
 طبقه ،شهرآبادان به مربوط مقدار درصد 0/20 با 188/5 از بیشتر

 دزفول، شهر به مربوط درصد 1/25 مقدار با 188/2 تا 088/2
 شهر به مربوط درصد 3/28 مقدار با 588/2 تا 088/3 طبقه

 به مربوط درصد 2/19 مقدار با 888/1 تا 188/5 طبقه رامهرمز،

 با اهواز شهر به مربوط 088/3 تا 888/1 طبقه و اریآغاج شهر
 وجود فرعی یهاگره یبندطبقه اين در .باشندیم درصد 0/10

  رهـگ وانـعنبه 188/2 از رـبیشت باد طبقه ،نـبنابراي است نداشته

 است. شده تلقی نهايی
 

 های ایستگاه گردوغبار تست انر آزمون (:4) جدول

 2111-1991 آماری دوره طول در خوزستان استان

DUST Runs Test 

98/152 Test Valuea 

11 Cases < Test Value 

18 Cases >= Test Value 

21 Total Cases 

18 Number of Runs 

530 Z 

551/1 Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

کننده ديگر ینیبشیپن بهتري 888/1تا  088/3برای طبقه 

 رگذاریثاتی بارندگی يک عامل بندطبقه. در اين استبارندگی 
که در طبقه بیشتر از  باشدیمبرای شهرهای استان خوزستان 

درصد و کمترين  1/23آن در شهر اهواز با  ریثات، باالترين 888/5

است. همچنین در طبقه  مشاهده قابل 0/1بارندگی با  ریثات
آن در ايستگاه شهر  ریثات، باالترين 888/5تر از بارندگی کم

بارندگی در پديده  ریثاتو کمترين  1/28رامهرمز به مقدار 

 است شده مشاهده 8در ايستگاه شهر دزفول به مقدار  گردوغبار
 .(3)شکل 
 CRTهمانند روش  CHAID( با استفاده از روش 1و  5شکل )

ی گردوغبار در بندطبقهکننده برای ینیبشیپباد بهترين 
، فقط تفاوت در طبقه باشدیمی استان خوزستان هاستگاهيا

 188/5طبقه باد بیشتر از  کهیطوربه. است هاآنی هاگره

ی بر گردوغبار استان داشته داریمعنکننده اثر ینیبشیپ عنوانبه
 رسدیمدرصد  5/32روز و  95است که به ايستگاه آبادان با تعداد 

با  2088به ترتیب: دزفول در طبقه کمتر از  هاهستگاياو بقیه 

به  088/3-888/1و  088/2-088/3 دوطبقهدرصد،  5/31
به  888/1-188/5درصد و طبقه  2/10و  2/23رامهرمز با 

خروجی جدول  .رسندیمدرصد  23ايستگاه آغاجاری و آبادان با 

جدول درختی است.  داد قرارآن را مورد تفسیر  توانیم( که 1)
اطالعات در خصوص مدل درختی مندرج  نيتریاساسين جدول ا

 .دهدیمرا در قالب جدول نشان 
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 بارندگی، پارامترهای به توجه با خوزستان یهاستگاهیا گردوغبار یبندطبقه (CRT روش) درختی مدل دیاگرام (:3) شکل

 (2111-1991) یآمار دوره طول در باد سرعت دما،

 

 
 پارامترهای به توجه با خوزستان یهاستگاهیا گردوغبار یبندطبقه (CHAID )روش یدرخت مدل دیاگرام (:4) شکل

 (2111-1991) یآمار دوره طول در باد سرعت دما، بارندگی،
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 پارامترهای به توجه با خوزستان یهاستگاهیا گردوغبار یبندطبقه (CHAID روش) درختی مدل دیاگرام ادامه (:5) شکل

 (2111-1991) آماری دوره طول در باد سرعت ،دما بارندگی،

 
 (2111-1991) یآمار دوره طول در خوزستان یهاستگاهیا گردوغبار یبندطبقه درختیمدل  (:5) جدول

 
 

 گره امیدیه آبادان آغاجاری بهبهان دزفول رامهرمز مانیمسجدسل اهواز کل

  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

2811 188 212 1/12 212 1/12 212 1/12 212 1/12 212 1/12 212 1/12 212 1/12 212 1/12 8 

202 1/12 3 1/1 13 1/19 32 0/11 98 1/33 01 1/25 0 5/2 8 8 12 9/1 1 

219 9/18 19 0/0 30 5/10 23 1/18 10 1/25 12 0/23 11 1 11 1 0 2/32 2 

321 1/15 58 3/12 11 9/15 55 3/28 51 28 51 0/13 22 0/5 21 1/5 11 5/3 3 

539 1/25 00 0/10 55 5/13 05 11 30 0/0 19 12 13 0/18 13 0/18 52 5/2 5 

308 9/10 52 3/15 35 9/0 11 5/13 1 3 28 3/1 03 2/19 03 2/19 55 5/10 1 

325 2/15 39 12 5 0/1 5 0/1 8 8 1 1/1 05 5/21 95 0/20 98 5/20 5 

255 1/13 31 3/13 28 5/0 13 1/28 8 8 30 15 59 5/10 51 1/11 29 11 0 

229 5/11 13 23/1 55 1/28 21 2/9 30 5/15 22 5/9 5 0/1 12 2/1 33 5/15 0 
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 وابسته متغیرهای شامل وابسته متغیرهای یبندطبقه (5) جدول
 استان ايستگاه بقهط هشت در که باد سرعت و بارش دما،

 شهرهای ايستگاه برای .دهدیم نشان را اندشده ینیبشیپ

 هیچ آبادان و آغاجاری اهواز، رامهرمز، دزفول، مسجدسلیمان،
 اصلی اندکی باد سرعت گره بنابراين، .ندارد وجود اصلی گره

 سطح تعیین است. فرعی یهاگره بدون و شده محسوب

 از استفاده با تفکیکی سطوح برحسب مستقل متغیر یداریمعن
 ترتیببدين ،CRT و CHAID روش به و 2X آزمون آماره

 مشاهده اصلی یهاگره برحسب تفکیکی سطوح و شد ینیبشیپ

 است، تغییر قابل درختی مدل در که ديگری خروجی از شد.
 هدف طبقه جدول عنوان تحت شاخص و پاسخ ،Gain خروجی

 اين در Gain دهدیم شانن (0) جدول که طورهمان .باشدیم

 هر در و هدف طبقه در موارد کل درصد و تعداد معنای به مدل
  بر هدف یهارهـگ تعداد تعمیم حاصل از آن درصد که است رهـگ

 .ديآیم دست به 188 درضرب هاگره کل
 پديده در که هستند متغیرهايی هدف طبقه تحقیق اين در

 درصد نیز Response ینهمچن .اندشده گرفته نظر در گردوغبار

 گره درصد از ضريبی نیز Index و هدف طبقه در موارد
Response، کل با مقايسه از که است هدف طبقه هر برای 

 یرگذاریثات که سرعت( بارش، )دما، متغیرهای .شودیم حاصل هدف

 پنج گره در ،اندداشته خوزستان استان ايستگاه گردوغبار پديده در را
 متغیرها اين میان از که باشندیم درصد 0/25 و 52 تعداد با

 یهاستگاهيا بر را یرگذاریثات بیشترين بارندگی و باد سرعت

 که دهدیم نشان Response همچنین است. داشته استان
 1/1 با يک گره در گردوغبار پديده در یرگذاریثات درصد کمترين

 .باشدیم درصد 1/23 با هشت گره در بیشترين و درصد

 

  خوزستان یهاستگاهیا گردوغبار اصلی یهاگره تفکیکی سطوح و شده بینی پیش طبقه (:6) ولجد

 (2111-1991) یآمار دوره طول در

4گره  شده بینیپیش طبقه 
 یهاگره

 اصلی

اولیه مستقل متغیر  

X یداریمعن سطح متغیر
2
آزادی درجه  کیتفکی سطوح   

50/011 888 باد  مانیمسجدسل 8  31 < 188/2  

50/011 888 باد 8 دزفول 1  31 <= 188/2  

50/011 888 باد 8 بهبهان 2  31 188/2 , 088/2  

50/011 888 باد 8 رامهرمز 3  31 088/2 , 088/3  

50/011 888 باد 8 اهواز 5  31 088/3 , 888/1  

50/011 888 باد 8 آغاجاری 1  31 888/1 , 188/5  

50/011 888 باد 8 آبادان 5  31 > 188/5  

83/122 888 بارندگی 5 مهرمزرا 0  0 <= 888/5  

83/122 888 بارندگی 5 اهواز 0  0 > 888/5  

 

 (2111-1991) یآمار دوره طول در خوزستان یهاستگاهیا گردوغبار Index و Gain هدف طبقه یهاصدک (:7) جدول

 گره
 Gain گره

Response Index 
 درصد تعداد درصد تعداد

0 229 5/11  13 1/21  1/32  0/101  

1 308 9/09  52 0/25  3/15  131 

0 255 1/13  31 9/13  3/13  5/185  

3 321 1/15  58 9/11  3/12  0/90  

5 325 2/15  39 1/11  12 95 

2 219 9/18  19 5/0  0/0  5/95  

1 202 1/13  3 2/1  1/1  9/0  
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 تحلیل به نسبت آن اساس بر توانیم که مهمی نمودارهای از
 Index و Gain دياگرام تهیه نمود داماق مدل ینیبشیپ وضعیت

 یهاصدك تراکمی درصد انتقال حاصل از نمودارها اين .است

 دست به جدول مطابق Index و Gain مقیاس به مربوط
 تراکمی مقادير شودیم مشاهده که یطورهمان .نديآیم

 )شکل شودیم ختم درصد 188 به و آغاز صفر از Gain هاصدك

 طبقه خط که است مدلی دياگرام اين در خوب مدل يک (.5
 آن در و حرکت درصد 188 سمت به افزايشی شیب با آن هدف
 کامال مدل تحقیق اين در گفت توانیم اساس نيا بر آيد. فرود

 وجود Index نمودار خصوص در مشابهی تحلیل است. مناسب
 از نیز نمودار اين دهدیم نشان (0) شکل که طورهمان دارد

 و عمودی محور در Index به متعلق هاصدك یتجمع انتقال

 بیش نقطه از چارت اين .شودیم حاصل افقی محور در هاصدك
 درصد 188 به نزديک تا ترتیب به و آغاز 118 ،درصد 188 زا

 آغاز نقطه بايد Index خطر در خوب مدل يک برای .ديآیم فرود

 ددرص 188 سمت به تند شیب يک با و باشد درصد 188 از بیش
 زير نمودار در آمده دست به شکل به عنايت با نمايد. حرکت

 مناسب کامال مدل تحقیق اين در که ودمن استنباط توانیم

 است.

 
 Gain نمودار (:6) شکل

 

 
 Index نمودار (:7) شکل

ی ريسک بندطبقهی درختی برآورد ریگمیتصمی مهم هالیتحلاز 
ا چه اندازه مناسب مدل پیشنهادی ت دهدیم، که نشان باشدیم

 شدهدادهی نشان بندطبقهاست. اين برآورد در جدول ريسک و 

 است.
 

 یهاستگاهیا گردوغبار ینیبشیپ ریسک (:8) جدول

 (2111-1991) آماری دوره طول در خوزستان

 ریسک
 برآورد خطا

818./ 318./ 
 

 ،مدل ريسک برآورد دهدیم نشان (0) جدول در که طورهمان
 ینیبشیپ طبقه که ستمعنا بدان اين .باشدیم 380/8 معادل

 حدود تا خوزستان( استان شهری )ايستگاه مدل لهیوسبه شده

 در گردوغبار پديده که اين يعنی ؛است نادرست درصد 0/38
 بيتقربه و شده یبندطبقه نادرست خوزستان استان یهاستگاهيا

 دهدیم نشان (9) جدول که طورهمان همچنین است. درصد 31

 اين در پیشنهادی مدل که است آن مبین یبندطبقه نتايج
 یهاستگاهيا یهاینیبشیپ از درصد 2/59 تقريب طوربه تحقیق
 توانیم همچنین است. نموده یبندطبقه یدرستبه را استان

 خوزستان یهاستگاهيا در که يیهادهيپد آن برای نمود ینیبشیپ
 رگذاریثات کل درصد 0/10 تنها دزفول شهر اندشده یبندطبقه

 پديده در یرگذاریثات درصد 3/51 که معناست بدان اين .باشدیم

 شده یبندطبقه ايستگاه ديگر طبقه در نادرست طوربه گردوغبار
 از يک هر برای هاینیبشیپ کنندهنییتب خروجی آخرين .ستا
 .شودیم محسوب خوزستان استان شهرهای یهاستگاهيا

ی هاستگاهيای وضعیت نیبشیپبه شرح زير نشانگر  چهار ستون
 :باشندیماستان 

ی: در اين ستون شماره گره نهايی برای هر يک اگرهستون تعلق 

 نشان داده شده است. هادهيپداز 
: وضعیت دما، بارش و باد را برای هر شده ینیبشیپستون عدد 

تعلق  . ستون احتمالشودیمی استان محسوب هاستگاهيايک از 

احتمال تعلق  دهندهنشان: اين ستون ريرپذیثاتی هاستگاهيابه 
در ايستگاه  گردوغباری هادهيپدی دما، باد و بارش به ريرپذیثات

 .دهدیماستان را نشان 

 طوربهمشاهده نتايج خروجی جدول رگرسیون در چند قسمت 
( 18. اولین قسمت آن در جدول )شودیمجداگانه توضیح داده 

آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای  دهندهنشان
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 .شوندیمی اين پارامترها گزارش هادادهتعداد ، بارندگی، دما، سرعت باد( است. همچنین گردوغبارهمه متغیرها )
 

  (2111-1991) آماری دوره طول در خوزستان استان شهرهای در گردوغبار روزهای تعداد یبندطبقه (:9) جدول

 شده هدهمشا
 شدهینیبشیپ

 ینیبشیپ درصد امیدیه آبادان آغاجاری بهبهان دزفول رامهرمز مانیمسجدسل اهواز

 1/21 51 39 52 52 22 01 23 13 اهواز

 13/52 32 5 35 12 91 01 0 55 مانیمسجدسل

 2/50 51 5 11 01 11 119 15 21 رامهرمز

 0/10 21 8 1 02 150 51 30 30 دزفول

 12/13 0 1 28 21 123 02 12 22 بهبهان

 29 15 05 03 12 10 01 10 5 آغاجاری

 3/30 02 95 03 02 11 52 32 12 آبادان

 2/39 55 98 55 91 23 58 51 33 امیديه

 2/59 32/19 2/15 9/10 21/10 5/25 2/29 02/9 5/11 کل درصد

 
 (2111-1991) آماری دوره طول در خوزستان ناستا یهاستگاهیا گردوغبار روزهای تعداد توصیفی آمار (:11) جدول

 کل تعداد معیار انحراف میانگین متغیرها

 2815 59/5 88/5 غباروگرد

 2815 39/9 50/21 دما

 2815 81/2 11/5 باد

 2815 15/53 55/25 بارندگی

 

 بارندگی و باد سرعت دما، ،گردوغبار بین همبستگی (11) جدول
 521/8 دما با گردوغبار متغیر نبی همبستگی .دهدیم گزارش را

 و بارندگی بین و درصد 512/8 باد سرعت با گردوغبار درصد،
 و دما چقدر هر که اين يعنی ؛است شده برابر 311/8 گردوغبار

 ،زيرا .ابديیم افزايش هم گردوغبار شوندیم زياد باد سرعت
 ،نيبنابرا .باشدیم همراه ترسالی و بارندگی روزهای با دما کاهش

 همه برای (sig) یداریمعن .شودیم کم هم گردوغبار

 دلیل به باشدیم 888 با برابر جدول اين در اقلیمی پارامترهای
 پارامترها اين بین رابطه بنابراين است کمتر 1/8 از sig که اين
 .است داریمعن

( روش انتخاب شده برای رگرسیون و همچنین 12جدول )
حذف شده از مدل را نشان متغیرهای وارد شده به مدل و 

استفاده شده است.  Enter. در اين تحقیق از روش دهدیم

پارامترهای سرعت باد، بارندگی و دما به اين مدل وارد شده و 
 هیچ متغیری حذف نشده است.

( خالصه مدل نام دارد. در اين جدول ضريب 13جدول )
ضريب همبستگی،  R)تفاوت  شودیمگزارش  122/8همبستگی 

+ قرار دارد 1بین صفر و  Rاين است که  (r) یهمبستگضريب با 
(. در اين جدول شودینممنفی  وقتچیه گريدعبارتبهو يا 

میزان واريانس متغیر وابسته است، که  دهندهنشانضريب تعیین 
. در شودیم( تعیین گردوغبارتوسط متغیر يا متغیرهای مستقل )

ه است. يعنی متغیر شد 201/8برابر اين تحقیق ضريب تعیین 

از واريانس  درصد 1/20 مجموع درسرعت باد، دما، بارندگی 
 .کنندیمرا تعیین  گردوغبار)تغییرات( متغیر 

ی اگر طورکلبه کندیمی کل مدل را مشخص داریمعنجدول 

( آنگاه 81/8کوچک باشد )کمتر از  Fی آماری داریمعنسطح 
متغیرهای وابسته  ی تغییراتخوببه( گردوغبارمتغیر مستقل )

اين  که یصورت در. کندیم)سرعت باد، دما، بارندگی( را تبیین 

باشد، آنگاه متغیر مستقل، تغییرات متغیر  81/8از  تربزرگمقدار 
که در جدول زير مشخص  گونههمان. کندینموابسته را تبیین 
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شده است.  888ی داریمعنبا سطح  13/255 برابر F است مقدار
 داریمعنشده مدل  ترکوچک 81/8ی از داریعنمچون سطح 

 است.

 
  خوزستان استان سینوپتیکی یهاستگاهیا روزهای تعداد همبستگی (:11) جدول

 (2111-1991) آماری دوره طول در

ی
تگ

س
مب

ه
 

ن
سو

یر
پ

 

 بارندگی باد دما گردوغبار 

 -/.311 /.512 /.521 888/1 غباروگرد

 -/.102 /.535 888/1 /.521 دما

 -/.311 888/1 /.535 /.512 باد

 888/1 -/.311 /.102 -/.311 بارندگی

S
ig

. 
(1

-

ta
il

e
d

)
 

 888 888 888 888 گردوغبار

 888 888  888 دما

 888  888 888 باد

  888 888 888 بارندگی

داد
تع

 

 2815 2815 2815 2815 گردوغبار

 2815 2815 2815 2815 دما

 2815 2815 2815 2815 باد

 2815 2815 2815 2815 بارندگی

 
  سینوپتیکی یهاستگاهیا روزهای تعداد شده وارد متغیرهای و انتخاب روش (:12) جدول

 (2111-1991) آماری دوره طول در خوزستان استان

 روش شده حذف متغیر شده وارد متغیر مدل

 Enter  باد سرعت دما، بارندگی، 1

 
  خوزستان استان سینوپتیکی یهاستگاهیا وزهایر تعداد مدل خالصه (:13) جدول

 (2111-1991) آماری دوره طول در

 مدل
 ضریب

 همبستگی

 مجذور

 ضریب

 ضریب

 تعیین

 آماری تغییرات

2
X 

 راتییتغ
F 

 درجه

 1 یآزاد

 درجه

 2 یآزاد
 یداریمعن

1 122/8 202/8 201/8 202/8 13/255 3 1905 888 

 
  به توجه با خوزستان یهاستگاهیا گردوغبار دیدهپ مدل کل یداریمعن (:14) جدول

 (2111-1991) یآمار دوره طول در باد سرعت دما، بارندگی، پارامترهای

 F Sig حسابی میانگین df مربعات مجموع مدل

 13/0152 3 3/22505 رگرسیون

 1905 58089 /1 هامانده 888 13/255
0/38 

 1909 9/0339 کل
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 بتا .کندیم گزارش را بتاها که دارد نام ضريب جدول (11) جدول
 t تی و (Beta) بتا چه هر .است شده استاندارد ضريب همان
 معناست بدين باشد ترکوچک (sig) یداریمعن سطح و تربزرگ

 وابسته متغیرهای بر شديدتری ریثات (گردوغبار) مستقل متغیر که
 متغیر برای بتا قیقتح اين در دارد. (بارندگی دما، باد، )سرعت
 است. شده 253/8 دما و 801/8 بارندگی ،325/8 باد سرعت

 و بارندگی باد، سرعت متغیرهای ریثات که است اين مهم نکته
 همه برای یداریمعن سطح ريز .است شده داریمعن همه دما،

 بارندگی باد، سرعت متغیرهای ترتیببدين .باشدیم 888 متغیرها

 خوزستان استان در گردوغبار بر یداریمعن و مستقیم ریثات دما و
 دارد.

 

  پارامترهای به توجه با خوزستان یهاستگاهیا گردوغبار پدیده ضرایب (:15) جدول

 (2111-1991) یآمار دوره طول در باد سرعت و دما بارندگی،

 ضریب استاندارد ضریب های غیراستاندارد مدل
t sig 

B Std. Error Beta 

 888 -103/1 /.232 /.112 -550/2 ثابت

 888 010/9 /.253 /.810 /.150 دما

 888 15/11 /.325 /.850 825/1 باد سرعت

 888 -810/3 -/.801 /.885 -/.811 بارندگی

 

  یریگجهینت و بحث
 اقلیم رفتار ارزيابی و درك برای مفید ابزارهايی آماری یهاروش

 ،یشناسمیاقل در مارآ کاربردهای از يکی .نديآیم شمار به

 پرکاربرد آماری یالگوها از .است اقلیمی عناصر رفتار یسازمدل
 توجه بسیار آن به شناساناقلیم که است آريما خانواده الگوهای

 از غنی سطحی دارای زمانی سری یهامدل .اندنموده

 ینیبشیپ یسازمدل در مختلف و متفاوت ساختارهای
 ساخت برای زيادی یهاداده به هالمد اين معموال .گردوغبارند

 قضاوت هامدل گونهنيا در .دارند نیاز موفق ینیبشیپ مدل يک

 در .است مهم بهینه مدل و پارامترها انتخاب در تجربه و شخصی
 خطا و سعی با و ندارد مشخصی قالب مدل بهترين انتخاب ،واقع

 شهر شته یهاداده از استفاده با تحقیق اين در .ردیگیم انجام

 دزفول، بهبهان، رامهرمز، اهواز، ،مانیمسجدسل) منتخب
 که شد مشخص خوزستان استان از امیديه( و آبادان آغاجاری،
 گردوغبار بر یداریمعن ریثات دما و بارندگی باد، سرعت متغیرهای

 که شد مشخص CRT و CHAID روش دو از استفاده با دارند.

 هشت در گردوغبار یبندقهطب برای کنندهینیبشیپ بهترين باد
 بهبهان، رامهرمز، مسجدسلیمان، اهواز، سینوپتیک: ايستگاه گروه

 2188 از بیشتر باد طبقه است. امیديه و آبادان آغاجاری، دزفول،
 CHAID روش در 5188 بیشتر باد طبقه و CRT روش در
 گردوغبار یبندطبقه بر یداریمعن اثر کنندهینیبشیپ عنوانبه

 و آبادان یهاستگاهيا به که ؛است داشته سینوپتیک یهاستگاهيا
 پديده در ترتیب به درصد 1/33 و 5/32 میزان به دزفول

 رگرسیون همبستگی است. داشته سزايی به ریثات گردوغبار

 دما با گردوغبار متغیر بین همبستگی که دهدیم نشان چندمتغیره
 بین و درصد 512/8 باد سرعت با گردوغبار درصد، 521/8

 با کهنيا يعنی ؛است شده برابر 311/8 گردوغبار و بارندگی

 گردوغبار روزهای تعداد از خوزستان استان در بارندگی افزايش
 با یااندازه تا باد سرعت و دما پارامترهای ولی شودیم کاسته

 که داد نشان هایبررس نتايج دارند. همبستگی استان گردوغبار

 یداریمعن و مستقیم ریثات دما و ندگیبار باد، سرعت متغیرهای
 دارد. خوزستان استان در گردوغبار بر
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