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  چکیده

و  1389کربن با استفاده از آمار سري زمانی روزانه سال منوکسیدهواي مشهد به گاز  بینی آلودگی مطالعه حاضر به پیش

را به عنوان بهترین مدل  ARMA(3,2)مدل  ،تحقیقنتایج این . پردازد می  GARCH و ARMA،  ARCHي ها روش

تر نشان  شهري متراکمرا در مراکز  کربن منوکسیدگاز پراکندگی  ،ترسیم نقشه آلودگی .نماید بینی آلودگی هوا معرفی می پیش

هزینه هر % 19 متوسط، گفتن نرخ تورم نظر و با در) 2008(زادگان و همکاران  برمبناي نتیجه مطالعه کریمهچنین . دهد می

با توجه به باال بودن سطح در این تحقیق . دالر درنظر گرفته شد 34000برابر  1389کربن درسال واحد آلودگی منوکسید

  .گردد ي تردد خودروها پیشنهاد میسازمدت همچون محدود کوتاه يها اجراي طرحپاییز و زمستان آلودگی در 

  

   .نقشه آلودگی هوا  ،ARMAمدل   ،بینی پیش  کربن، منوکسید، آلودگی هوا :کلیدي واژگان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مقدمه

 به شهرها وتوسعه شهرنشینی گسترش.باشد میمطرح بشري  جوامعمشکالت  ترین مهمی از آلودگی هوا امروزه به عنوان یک

 افزایش را ها آلودگی شدت به فسیلی هاي سوخت رویه بی مصرف و صنعتی يها فعالیت توسعه، جمعیت شتابان افزایش همراه

حجم این . گردد میدر هوا تخلیه اي طبیعی ه هاي غیر سازگار با مکانسیم روزانه حجم وسیعی از آالینده در نتیجه آن،داده و 

را به عنوان یکی از مباحث مطرح  این مسالهسته از شدت آن جلوگیري نماید و خود پاالیی نتوان هآلودگی به حدي است ک

  . هاي اخیر تبدیل کرده است در طی دهه ،محیطی زیست

ها  ذرات معلق و هیدروکربنکربن، دي اکسید گوگرد، اکسیدهاي ازت،  منوکسیدهوا شامل  ترین منابع آلودگی هعمد

روز  قابل توجه بر سالمت انسان و گسترش تأثیربه دلیل  ،کربن منوکسیددر این بین  ).1381خوش اخالق و شاهی، .(هستند

و اکثر رفته شمار ه ي هوا بها هآالیند ترین مهمبه عنوان یکی از  ،شهرها در کالن اًصاي فسیلی مخصوه افزون استفاده از سوخته

ین بودن کیفیت پای را به عنوان آالینده مسئولاین گاز سمی  ،هاي کیفیت هوا بررسی شاخص مطالعات انجام گرفته در زمینه

؛ موسوي و ندافی، 1386 آرا و همکاران، ؛ نظم1389کاران، ماله حسینی و ه( اند معرفی کرده بهداشتیهوا در روزهاي غیر

ش از یکه ب دهد ها نشان می بررسی .)1385؛ سبحانی اردکانی و همکاران، 1382؛ سبحانی اردکانی، 1380؛ چراغی، 1379

هموگلوبین  این گاز با. شود میمنتشر شده در جریان عملیات حمل و نقل و حرکت خودروها تولید  مونواکسید کربن % 70

را  ها ها جلوگیري کرده و سوخت و ساز سلول از رسیدن اکسیژن مطلوب به سلولدهد که  اري را تشکیل میخون ترکیب پاید

 ترین مهماز  ،ایجاد اختالل در بینایی و کاهش هوشیاريهاي دوران زایمان،  مشکالت قلبی و عصبی، بیماري. سازد مختل می

پی پی ام  50تا  5کربن در مناطق شهري بین منوکسیدغلظت  ،مواجه با این گاز است و این درحالی است که امروزهعوارض 

لودگی هوا را محیطی ناشی از آ ي بهداشتی و درمانی و خسارات زیستها ههمچنین هزین ).1386آرا و همکاران،  نظم(باشد  می

) 2008( بر اساس مطالعه کریم زادگان و همکاران .تحمیلی بر جامعه برشمرد يها هبه عنوان یکی از منابع مهم هزین توان می

کربن، اکسید ازت و اکسید گوگرد در تهران به  منوکسیدهاي سالمتی ناشی از افزایش یک واحدي ذرات معلق،  هزینه آسیب

ور دگی هوا به ذرات معلق را در سنگاپهزینه آلو) 2003(کوآه و بون . باشد میدالر  7739و  1927، 28816، 16224ترتیب 

نشان داد که  ،)2001(اسریواستاوا و کومار همچنین مطالعه . ورد نمودندتولید ناخالص داخلی این کشور برآ %4بیش از 

این . باشد میهاي سالمت در این منطقه  آسیب هزینه% 29تنها  آلودگی هوا در منطقه مومباي هند ي اجتناب ازها ههزین

شهرها که  سمی در هواي کالن هايدر جهت کاهش غلظت گاز گذاري سیاستگی هوا و دوآلضرورت توجه به پدیده  ،مساله

 گذاري ارزشو آلودگی هوا  بینی پیش. نماید میرا بیش از پیش مشخص  ؛دباشن دربرگیرنده حجم وسیعی از جمعیت کشور می

در جهت پیشگیري و کاهش ریزي  هوا در آینده و برنامه یشناخت منابع آلودگ عنوان ابزارهایی براي د بهتوان میاقتصادي آن 

و ) 2008( 1مطالعات انجام گرفته توسط شی و تیسوکاسبه  توان میهوا  بینی پیشدر خصوص  .این معضل کمک شایانی نماید

 و کومار  3)2009(انتشار دي اکسید کربن در آمریکا، لو و همکاران  بینی پیشدر زمینه ) 2005(2 استین هاوزر و آفهامر

روند توسعه وسائل نقلیه موتوري، مصرف انرژي و انتشار گاز دي اکسید کربن توسط  بینی پیشدر خصوص ) 2006( 4سینگ

کربن در  منوکسیدانتشار گاز  بینی پیشبر روي ) 2003( 5این وسائل در کشور هاي تایلند و هند، مطالعه مامات و همکاران

در به ترتیب ) 2005( 6و عباسپور و همکاران) 1387(صدر موسوي و رحیمی  ،)1387(، مطالعات واثقی و زیبایی کشور مالزي

این راستا در  .تبریز و تهران اشاره نمود کربن در هواي شهرهاي منوکسیدآلودگی هواي شیراز و غلظت  بینی پیشزمینه 
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نقشه پرداخته و با ترسیم  1389سال در کربن  منوکسیدگاز به آلودگی هواي مشهد  گذاري ارزشو  بینی پیشمطالعه حاضر به 

  . دهد میآلودگی روند انتشار این گاز در سطح شهر را مورد بررسی قرار 

  روش تحقیق

 رگرسیونی غیر يها روش. کرد تقسیم رگرسیونی غیر و رگرسیونی گروه دو به را بینی پیش کمی يها روش توان بطور کلی می

 و علی گروه دو به نیز رگرسیونی يها روش .است نمایی تعدیل يها روش انواع و متحرك میانگین ساده، میانگین روش شامل

 (ARCH)با واریانس ناهمسانی شرطی  نیخودرگرسیو مدل به توان می علی يها روش جمله از. شوند می بندي تقسیم غیرعلی

 نیز غیرعلی رگرسیونی يها روش. اشاره نمود (GARCH)با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته  نیخودرگرسیوو مدل 

فرآیند خود توضیح جمعی میانگن و  (ARMA)ي خود توضیح میانگین متحرك هافرایند و رمونیکها روش  شامل

   ).1387واثقی و زیبایی، (باشند  می (ARIMA)كمتحر

براي . گردد میآلودگی هواي مشهد استفاده  بینی پیشبه منظور  GARCHو  ARMA، ARCHهاي  مطالعه از مدل در این

  :گردد مینخست یک الگوي جامع به صورت ذیل تشکیل  ARIMA بهترین الگوي شناسایی 

φ��L��X� = θ��L��ε�                                           )1(  

 qو ) درجه خود توضیح( P با درجات Lاي  هاي چند جمله به ترتیب عبارت ��θ��Lو  (��)��اي،  عملگر وقفه Lکه در آن 

�εسري زمانی مورد بررسی و   Xt. باشند می) درجه میانگین متحرك( با توجه . باشد میهاي نوفه سفید  جزء اخالل با ویژگی  

و تابع خودهمبستگی جزئی  (ACF)٧گیري از توابع خودهمبستگی  به رفتار جزء میانگین متحرك و جزء خود توضیح و با بهره
٨(PACF)  براي برآورد الگوهاي . شود مینوع الگوي نهایی تعیینARIMA  ي حداقل مربعات و حداکثرراستنمایی ها روشاز

در مراتب مختلف برآورد گردیده و توسط معیارهاي  ،ARIMAالزم است تا الگوي  ،به منظور ارزیابی. استفاده نمود توان می

  ).1388سالمی و جهانگرد، (ین الگوها انتخاب گردد بهترآکائیک و شوارتز بیزین 

فرض بر آن است که جزء اخالل مدل داراي واریانس ناهمسانی بوده و این واریانس تابعی از رفتـار جمـالت    ،ARCHدر مدل 

بـه طـور    .ه به اطالعات گذشته خود توضیح دهدمی تواند روند واریانس شرطی را با توج، ARCHدر واقع مدل . باشد میخطا 

  :توان به صورت زیر نوشت را می ARCHخالصه ساختار مدل 
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.مربوط به واریانس شرطی است) 3(که رابطه در حالی. نماید میانگین شرطی متغیر وابسته را در طول زمان ارائه می) 2(رابطه 

tX  وtZ
  .واریانس قرار دارند ي میانگین وها همتغیرهاي برونزایی هستند که به ترتیب در معادل ،

 توان میبنابراین . باشد میي خود واریانس شرطی نیز ها هجمالت خطا تابعی از وقفبر واریانس مدل عالوه ، GARCHدر مدل 

  :را به صورت ذیل در نظر گرفت GARCHمدل 
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و جزء عرض  βiو  αiمثبت بودن کلیه ضرائب  ،GARCHو  ARCHهاي  شرط الزم براي مثبت بودن واریانس شرطی در مدل

مدل  آزمون براي دیگر مجموعۀ و آموزشی يها هداد بخش، دو به ها هداد باید می بینی پیش مدل تخمین براي. باشد می از مبداء

 نشان مختلف تحقیقات .گیرد می قرار آزمون مورد ،مختلف زمانی هاي افق در بینی دقت پیش واقع در. شوند تقسیم بینی، پیش

                                                        
7
 Auto correlation function 

8
 Partial auto correlation function 



 10% ( 7/2در این تحقیق . یابد می بهبود بینی، پیش زمینه در عملکرد یابد، افزایش آموزشی نمونه تعداد هرچه که داده است

  .گردد میبراي دوره آموزش استفاده  درصد آنها% 3/97براي آزمون و  ها هداد) روز

و درصد قدرمطلق میانگین خطا  (MAE)بااستفاده از معیارهاي میانگین قدرمطلق خطا  توان میبینی الگو را  قدرت پیش

(MAPE) بینی  و ریشه میانگین مجذور خطاي پیش(RMSE) به صورت ذیل مورد بررسی قرا داد . 
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 متغیر گیري اندازه مقیاس به ،اول معیار دو .باشند دوره آزمایشی می t=T+h,…,hدوره آموزشی و  t=1,…,Tبطوریکه 

 با معیار دو این براساس توان می را ،است یکسان آنها وابسته متغیر که الگوهایی، تنها بنابراین .هستند حساس وابسته،

 الگو توانایی باشد، کمتر بینی پیش خطاي هرچه. نیست حساس گیري اندازه مقیاس به، دیگر معیار .نمود مقایسه یکدیگر

 ؛بود خواهد کامل برازش دهندة نشان ها هآمار از یک هر براي صفر مقدار .است بیشتر معیارها این مطابق ،بینی پیش براي

 یکدیگر با ابزارها این بینی پیش قدرت و تناسب دسترس، در يها هداد به ماهیت بسته که است توضیح به الزم البته

  .)1388مقدسی و رحیمی بدر، (  هستند متفاوت

در  COي سري زمانی انتشار گاز ها هاز داد کربن مشهد،  منوکسیدانتشار  مدت کوتاه بینی پیشبه منظور  در این مطالعه

محیط زیست استان خراسان رضوي که توسط اداره حفاظت از  29/12/1389تا  1/1/1389هاي مختلف طی دوره  ایستگاه

  . گردد میاستفاده  است، آوري گردیده جمع

  نتایج

  کربن منوکسیدتغییرات شاخص استاندارد آلودگی  روندبررسی  -1

 توان می 1 با توجه به نمودار. آورده شده است 1در نمودار  ،1389در سال کربن  منوکسیدآالینده  ماهانهروند تغییرات 

و  د بیشتر به دلیل پدیده وارونگی هواتوان میکه  ،حد آلودگی در پاییز و زمستان اتفاق افتاده است نمشاهده نمود که بیشتری

از  ،نبکر منوکسید PSIشاخص متوسط  ها، ماهبا این حال در هیچ یک از . باشد دههاي فسیلی رخ دا افزایش مصرف سوخت

 منظور به امریکا زیست محیط حفاظت آژانسیا شاخص استاندارد آلودگی توسط  PSIشاخص . ان صد تجاوز نکرده استمیز

 0 بین اي ساده اعداد به را هوا آالینده ترکیبات غلظت، PSI. تعریف شده است عمومی يها هرسان از هوا کیفیت گزارش سهولت

 1جدول  .) 1387، واثقی وزیبایی( کند می بیان ... و متوسط و خوب يها هواژ با را هوا کیفیت نهایت در و تبدیل 500 تا

   .دهد میرا نشان ي متفاوت این شاخص ها هوضعیت کیفیت هوا در دامن

داشته و هیچ گاه از مرز  رواره در حد متوسط قرامکربن ه منوکسید PSIشاخص  متوسط  مقدار 2و جدول 1با توجه به نمودار 

د به عنوان زنگ خطري در جهت توان می ،ي آذر و بهمنها ماهاما افزایش این شاخص در طی . باالتر نرفته است 100

  . ي آینده باشدها ماهو  ها سالاین شاخص در طی  گیري از افزایش بیشتر ریزي و پیش هبرنام

روز  135داشته و در مجموع  ري آذر و بهمن قراها ماهمشاهده نمود که بیشترین روزهاي آلوده در  توان می 2جدول با توجه به 

روز و در حدود  30 دتر اینکه حدو مهم. کرده است رکربن از مرز سالمت کامل عبو منوکسید PSIمقدار شاخص  ،از کل سال

  . کربن آلوده بوده است منوکسیدکل سال هواي شهر مشهد به % 8

  کربن منوکسیدشاخص استاندارد آلودگی  مدت کوتاه بینی پیش -2

قرار  یآماره دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسبا استفاده از ، PSICO حیح نخست ایستایی متغیرص بینی پیشبه منظور انجام 

از  بینی پیشبراي . باشد میدر سطح  ،متغیر مورد نظری ینتایج این آزمون نشان دهنده ایستا 3با توجه به جدول  .گرفت



و میانگین متحرك در  نیانتخاب مرتبه اتورگرسیو. استفاده گردید GARCH(8,3)و ARMA(3,2) ،ARCH(8) يها مدل

اترز بر اساس معیار شو ،GARCHو  ARCH يها و تعداد وقفه باقیمانده و واریانس شرطی باقیمانده در مدل ARMAمدل 

، (MAE) میانگین قدرمطلق خطاهاي  با استفاده از شاخص ،هر یک از الگوها بینی پیشن قدرت پس از آ. انجام پذیرفتبیزین 

نتایج . گرفت رمورد بررسی قرا، (RMSE)بینی  و ریشه میانگین مجذور خطاي پیش (MAPE)مطلق میانگین خطا  درصد قدر

مشاهده نمود که بر اساس هر سه شاخص  توان می .آورده شده است 4مدل در جدول  3ها در خصوص هر  محاسبه این شاخص

  .ها برتري دارد بردیگر مدل ARMA(3,2) مدل

 29/12/1389تا  20/12/1389طی دوره را  ARMA(3,2)با استفاده از مدل  PSICOشده شاخص  بینی پیشمقادیر  2نمودار 

 منوکسیدمشاهده نمود که آلودگی ناشی از  توان می ،مقادیر واقعی با توجه به نمودار .دهد میقابل مقادیر واقعی آن نشان مدر 

شده نیز به نحو  بینی پیشبرخودار بوده و این روند در نمودار مقادیر  یکاهش از روند 1389روزهاي انتهاي سال  کربن در

ه و از دوروز آینده اقدام نم آلودگی هوا براي ده بینی پیشبه  توان میبنابراین با استفاده از این مدل . شود میمناسبی نمایان 

  . از گسترش این آالینده در فضاي شهر جلوگیري کرد مدت کوتاههاي  ریزي طریق برنامه

  کربن منوکسیدي آسیب سالمتی افزایش غلظت ها هتخمین هزین -3

 ،)2008(و همکاران از نتایج تحقیق کریم زادگان نوکسید کربنسالمتی م بآسی ها هدر این مطالعه به منظور برآورد هزین

 شهر تهراننوکسید کربن د آلودگی هوا به موزانه کل آسیب به سالمتی هر واحرهزینه  ،آنها در این مطالعه. گردد میاستفاده 

هوا در شهر مشهد نیز در آن را به عنوان تقریبی از هزینه آلودگی  توان میکه  ؛دالر برآورد نمودند 28819را  1381در سال 

 34000کربن را برابر  منوکسیدهزینه هر واحد آلودگی  توان می، ٪19متوسط بنابراین با درنظر گرفتن نرخ تورم . نظر گرفت

با این حال باید توجه داشت که این یک تقریب از . دالر برآورد نموده و آن را به عنوان تخمینی براي مشهد نیز درنظر گرفت

و محاسبه ارزش دقیق نیازمند جمع آوي اطالعات و در نظر گرفتن  باشد میسالمتی آلودگی در شهر مشهد  ارزش آسیب

در خصوص شهر  ي هواها هامید است در مطالعات آینده محاسبه ارزش آلودگی کلیه آالیند. باشد میمشهد هاي شهر  شاخص

  . مشهد به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود

  کربن منوکسیدترسیم نقشه آلودگی هواي شهر مشهد به  -4

نتایج ترسیم این نقشه در . استفاده گردیدسیستم اطالعات جغرافیایی افزار  براي ترسیم نقشه آلودگی هواي شهر مشهد از نرم

هر مشاهده مشاهده نمود که بیشترین حد آلودگی در قسمت مرکزي ش توان میبا توجه به نقشه . آورده شده است 1شکل 

  . گردد میحومه از میزان آلودگی کاسته با حرکت به سمت  و شود می

  بحث و نتیجه گیري - 

با استفاده از  کربن منوکسیددر خصوص گاز  و ترسیم نقشه آلودگی هواي شهر مشهد گذاري ارزش  ،بینی پیشمطالعه حاضر به 

آوري  که توسط اداره حفاظت از محیط زیست استان خراسان رضوي جمع 1389اطالعات سري زمانی روزانه مربوط به سال 

. استفاده گردید GARCH(8,3)و   ARIMA(2,3)، ARCH(8)هاي  آلودگی از مدل بینی پیشبراي . پرداخته است ،گردیده

برخودار بوده و  بینی پیشها از خطاي کمتري در  نسبت به سایر مدل ، ARIMA(2,3)تحقیق نشان داد که مدل  نتایج این

بنابراین با استفاده از این مدل . زند به خوبی تخمین می 1389کربن را طی ده روز آخر سال  منوکسیدروند کاهشی آلودگی 

همانند  ،مناسب مدت کوتاهي ها هآلودگی هوا در خصوص شهر مشهد پرداخته و با اجراي برنام مدت کوتاه بینی پیشبه  توان می

بررسی روند آلودگی هوا طی . جلوي پیشرفت آلودگی را گرفت ،ي محدودسازي تردد خودروها بر اساس شماره شهربانیها طرح

 توان میکه ؛ ي آذر و بهمن رخ داده استها ماهو هاي پاییز و زمستان  نشان داد که بیشترین سطح آلودگی در فصل 1389سال 

در خصوص . نسبت دادهاي پاییز و زمستان  هاي فسیلی در طی فصل و نیز افزایش مصرف سوختآن را به پدیده وارونگی هوا 

سیب آنها در این مطالعه هزینه آ. استفاده گردید) 2008(آلودگی از نتایج مطالعه کریم زادگان و همکاران  گذاري ارزش



 توان می ٪19 متوسط دالر برآورد نمودند که با نرخ تورم 28816برابر  را1381در سال کربن  منوکسیدسالمتی هر واحد گاز 

ترسیم نقشه  .درنظر گرفتورد نموده و به عنوان تقریبی براي مشهد نیز رآب 1389دالر در سال  34000این هزینه را برابر 

 ر بوده و با حرکت به سمت حومه ازدهد که بیشترین تراکم آلودگی در مناطق مرکزي شه نشان می ،آلودگی هواي شهر مشهد

به منظور  انتقال مراکز تجاري و اداري به مناطق با تراکم جمعیت و ترافیک کمتربر این اساس  . گردد میشدت آن کاسته 

به منظور  در مراکز اداري و تجاري صاًهاي فسیلی مخصو موزش در جهت اصالح الگوي مصرف سوختکاهش رفت و آمد و نیز آ

 گردد میهاي ثبت آلودگی در مشهد پیشنهاد  با توجه به محدود بودن تعداد ایستگاههمچنین  .گردد میتوصیه کاهش آلودگی 

هاي مورد  دستگاه تأمینیابی مناسب و  شهر در خصوص مکان ها با توجه به نیاز این کالن که عالوه بر افزایش تعداد این ایستگاه

  . نیاز نیز اقدام گردد

  پیشنهادات -

  :گردد میگی هوا ي شهر مشهد ارائه دونهادات ذیل در جهت بهبود وضعیت آلبا توجه به نتایج این تحقیق پیش

هاي ثبت آلودگی در برخی از مناطق مشهد  با توجه به ترسیم نقشه آلودگی هوا، پراکنش نامناسب و خالء وجود ایستگاه -

مورد آلودگی هواي  درتري  د اطالعات دقیقتوان میها  یابی صحیح این ایستگاه بناباین افزایش و نیز مکان. استنمایان 

 .مناطق مختلف مشهد در اختیار پژوهشگران قرار دهد

اي مدت به منظور برآورد آلودگی هوا در روزه بینی کوتاه هاي پیش از مدل توان می ،گیري افزایش آلودگی هوا براي پیش -

 .مدتی همچون کنترل تردد خودروها در این روزها استفاده نمود هاي کوتاه آینده و بکارگیري سیاست

بر این اساس انتقال . باشد نشان دهنده تجمع آلودگی منوکسید کربن در مراکز شهري می ،نقشه آلودگی ترسیم شده -

زیرا انتقال این مراکز باعث کاهش . گردد صیه میمراکز تجاري و اداري به مناطق با تراکم جمعیت و ترافیک کمتر تو

 .گردد رفت و آمد و کاهش آلودگی در این مناطق می

سازي و آموزش در جهت اصالح الگوي مصرف  هاي پاییز و زمستان فرهنگ با توجه به افزاش آلودگی هوا در فصل -

ها منجر به کاهش آلودگی هوا  کاهش هزینهد عالوه بر توان می، در مراکز اداري و تجاري مخصوصاً ،هاي فسیلی سوخت

 . گردد

ها  هاي آسیب سالمتی کلیه آالینده هوا بر سالمت شهروندان مشهد، تخمین هزینه یبا توجه به تأثیر قابل توجه آلودگ -

هاي پیشگیري از گسترش آلودگی در  ها با هزینه هاي این شهر و نیز مقایسه این هزینه ها و ویژگی شاخص بر مبناي

  . باشد هاي مناسب یک ضرورت می جهت اتخاذ سیاست

  :ضمائم - 

  منوکسید کربن PSIروند تغییرات ماهانه شاخص  -1نمودار
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  و تشریح کیفیت هوا PSIمقادیر  - 1جدول

  کیفیت هوا  مقدار شاخص

  خوب  50-0

  متوسط  51- 100

  آلوده  101- 199

  بسیار آلوده  200- 300

  سمی و خطرناك  <300

  

  1389ي سال ها ماهتعداد روزهاي آلوده طی  - 2جدول

  مجموع  اسفند  بهمن  دي   آذر  آبان  مهر   شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

PSI>50 4  5  10  9  9  11  8  13  23  13  24  6  135  

PSI>100 0  0  1  3  0  0  1  4  10  3  8  0  30  

  

  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته زکربن با استفاده ا منوکسیدنتایج آزمون ایستایی سري زمانی روزانه  -3جدول 

  نتیجه  درجه  تعداد وقفه بهینه  مقدار آماره  نام متغیر

PSICo 
***79/8-  1  I(0) ن رونددوپایا با عرض از مبدا و بفرآیند  

  %1معنی دار در سطح احتمال ***                                            

  

  بینی پیشنتایج ارزیابی الگوهاي منتخب  -4جدول 

  ARMA(3,2)  ARCH(8)  GARCH(8,3)  شاخص

MAE 78/0  16/1  14/1  

MAPE  66/22  14/40  00/39  

RMSE  82/0  27/1  24/1  

  

  20/12/1389 - 29/12/1389بینی شده و واقعی آلودگی منوکسیدکربن طی دوره   مقایسه نتایج پیش -2نمودار
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  1389کربن در سال  منوکسیدنقشه آلودگی هواي شهر مشهد به  - 1شکل 
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Forecasting, valuation and drawing of air pollution map for Mashhad, Case study: 

Carbon Monoxide 

Abstract 

Current paper predicts CO air pollution in Mashhad with using daily time series data in year 1389 and 

ARIMA, ARCH and GARCH method. Results introduces ARMA(3,2) as best model for forecasting 

air pollution. Drawing of air pollution map shows dispersion of air pollution denser in center of city. 

Also in the basis of results of Karimzadegan et.al's(2008) study and with taking   average inflation 

rate 19%, carbon monoxide pollution cost in 1389 is considered about 34000 dollar.   In this study, 

due to high pollution levels in autumn and winter, short-term projects such as limiting vehicle traffic 

have been proposed 

Key words: Air pollution, Carbon Monoxide, Forecasting, ARIMA model, Air pollution map.  

 

 

  

  

  

  

  


