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چكيده
زمينه و هدف :مدلسازي آالينده هاي زيست محيطي يكي از نيازهاي اساسي در زمينه پايش كيفيت هوا محسوب مي شود كه با
بهرهگيري از نتايج حاصله ميتوان اقدامات پيشگيرانهاي جهت بهبود شرايط آتي اتخاذ كرد .ادبيات موجود در زمينه الگوسازي آاليندههاي
زيست محيطي را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد ،دسته اول شامل مطالعاتي ميشود كه عالوه بر دادههاي مربوط به آاليندهها با
وارد كردن عوامل محيطي از قبيل دماي هوا ،جهت وزش باد ،سرعت وزش باد و ميزان رطوبت ،وضعيت انتشار را مورد بررسي قرار داده
اند .دسته دوم مطالعات -كه تحقيق حاضر در اين دسته مي گنجد -با استفاده از الگوهاي رگرسيون سري هاي زماني و غالباً با استفاده از
دادههاي موجود هر آالينده ،پيشبيني وضعيت آتي آن را مد نظر قرار دادهاند.
روش بررسی :در اين مقاله با استفاده از سه الگوي )، ARIMA(AutoRegressive Integrated Moving Average
) ARFIMA(AutoRegressive Fractionaly Integrated Moving Averageو ARIMA-GARCH(Generalized
) AutoRegressive Conditional Heteroskedasticityو رويكرد باكس-جنكينز وضعيت آتي آاليندههاي NO2، PM10 ، CO
 O3، SO2،و  PM2.5در شهر تهران پيشبيني شد و در مورد هر آالينده بهترين مدل بر اساس معيارهاي MSE(Mean Squared
) MAE(Mean Absolute Error) ،RMSE(Root Mean Squared Error) ،Errorو MAPE(Mean Absolute
) Percent Errorمعرفي گرديد.
يافته ها :آن چه اين مطالعه را از مطالعات قبل ي متمايز مي سازد ،مد نظر قرار دادن ويژگي حافظه بلندمدت و مقايسه دقت خروجي مدل
مربوطه با الگوهاي رايج خود رگرسيوني است .نتايج نشان ميدهد كه فرض وجود حافظه بلندمدت پذيرفته خواهد شد ،ولي اين كه بهترين
پيش بينيها همواره توسط مدل  ARFIMAارايه ميشود ،رد ميشود.

 -1كارشناس ارشد اقتصاد محيط زيست ،دانشگاه عالمه طباطبايي *(مسوول مکاتبات)
 -2استاديار گروه اقتصاد كشاورزي و محيط زيست دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي

بحث و نتيجه گيری :اين مطالعه كاربرد مدلهاي اقتصادسنجي را براي پيشبيني وضعيت آاليندهها اثبات ميكند .براين اساس توصيه
ميشود با توجه به هزينه هاي اجتماعي باالي انتشار آالينده ها ،با بكارگيري اين الگوها ،آاليندههاي تأثيرگذار بر آينده هواي شهر شناسايي
و در جهت كاستن از سطح انتشار آنها طرحهاي كارآمدي پياده شود.
واژه های کليدی :پيش بيني ،حافظه بلندمدت ،مدل خودرگرسيوني هم انباشته كسري( ،)ARFIMAآزمون  ،GPHآزمون R/S
اصالح شده.
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Abstract
Background and Objective: Environmental pollution modeling is one of the essential requirements in
the field of air quality monitoring which with using the output of the model, improvement of future
situation can be possible. The existing literature of the modeling of environmental pollution –
especially air pollutants- could be divided to two whole categories. First, those researches that in
addition of pollutants data, they used some factors such as temperature, wind direction, wind speed
and humidity. The second one –which this study belong to- with using time series regression models
and by usage of the existing data about each pollutant, the future situation was forecasted.
Method: In this study, we forecast future pollutants (CO,PM10,NO2,SO2,O3,PM2.5) status with
ARIMA, ARFIMA and ARIMA-GARCH models with Box-Jenkins approach, then the best model is
determined with MSE, RMSE, MAE and MAPE.
Findings: Results indicate that the assumption of existence of long-memory is acceptable but the
hypothesis that always ARFIMA models prepare the best forecast is rejected.
Discussion and Conclusion: This study proves the application of econometric models to predict the
pollutants state. Based on the high social costs of pollutant emissions, it is recommended that using
these models, identify the pollutants affecting the future of the city and reduce the level of their
dissemination of efficiency plans.
Keywords: Forecasting, Long-Memory, ARFIMA, GPH test, Modified R/S Test.
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مقدمه
مدلسازي آاليندههاي زيست محيطي يکي از نيازهاي اساسي

مدلسازي آاليندههاي زيست محيطي يکي از نيازهاي اساسي

در زمينه پايش كيفيت هوا محسوب مي شود كه با بهرهگيري از

در زمينه پايش كيفيت هوا محسوب مي شود كه با بهرهگيري از

نتايج حاصله ميتوان اقدامات پيشگيرانهاي جهت بهبود شرايط

نتايج حاصله ميتوان اقدامات پيشگيرانهاي جهت بهبود شرايط

آتي اتخاذ كرد .در صورتي كه بتوان الگويي قابل اطمينان براي

آتي اتخاذ كرد .در صورتي كه بتوان الگويي قابل اطمينان براي

پيش بيني وضعيت آتي آاليندههاي موجود در هواي شهر ارايه

پيش بيني وضعيت آتي آاليندههاي موجود در هواي شهر ارايه

داد ،ميتوان با شناخت دقيق تري كه از روند آينده آنها به

داد ،ميتوان با شناخت دقيق تري كه از روند آينده آنها به

دست ميآيد ،راهکاري مناسب با كارايي باال براي مقابله با هر

دست ميآيد ،راهکاري مناسب با كارايي باال براي مقابله با هر

يک از اين آاليندهها ،طراحي كرد و از صرف هزينههاي سنگين

يک از اين آاليندهها ،طراحي كرد و از صرف هزينههاي سنگين

پيشرو كه در صورت عدم توجه الزم به وضع موجود بروز

پيشرو كه در صورت عدم توجه الزم به وضع موجود بروز

خواهد كرد ،جلوگيري نمود.

خواهد كرد ،جلوگيري نمود.

آمار و ارقام موجود در زمينه آلودگي هوا نشان ميدهد شهر

آمار و ارقام موجود در زمينه آلودگي هوا نشان ميدهد شهر

تهران در سال  812 ،09روز هواي ناسالم داشته ،در حالي كه

تهران در سال  812 ،09روز هواي ناسالم داشته ،در حالي كه

اين رقم براي سال  20معادل  191روز و در سال  09 ،22روز

اين رقم براي سال  20معادل  191روز و در سال  09 ،22روز

بوده است( .)1با توجه به گزارش كيفيت هواي شهر تهران در

بوده است( .)1با توجه به گزارش كيفيت هواي شهر تهران در

سال  ،09تمامي شواهد حاكي از افزايش سطوح آاليندههاي هوا

سال  ،09تمامي شواهد حاكي از افزايش سطوح آاليندههاي هوا

و ظهور پيامدهاي منفي ناشي از آن ميباشد .در صورتي كه

و ظهور پيامدهاي منفي ناشي از آن ميباشد .در صورتي كه

بتوان الگويي قابل اطمينان براي پيشبيني وضعيت آتي

بتوان الگويي قابل اطمينان براي پيشبيني وضعيت آتي

آاليندههاي موجود در هواي شهر ارايه داد ميتوان با شناخت

آاليندههاي موجود در هواي شهر ارايه داد ميتوان با شناخت

دقيقتري كه از روند آينده آنها به دست ميآيد ،راهکاري

دقيقتري كه از روند آينده آنها به دست ميآيد ،راهکاري

متناسب براي مقابله با هريک از اين آاليندهها طراحي نمود و از

متناسب براي مقابله با هريک از اين آاليندهها طراحي نمود و از

صرف هزينههاي سنگيني جلوگيري نمود كه در صورت عدم

صرف هزينههاي سنگيني جلوگيري نمود كه در صورت عدم

توجه الزم به وضع موجود به واسطه پيامدهاي منفي آلودگي

توجه الزم به وضع موجود به واسطه پيامدهاي منفي آلودگي

هوا به شکل هزينههاي سنگين درمان ،خسارات ناشي از

هوا به شکل هزينههاي سنگين درمان ،خسارات ناشي از

تعطيلي اجباري ادارات و مدارس و مؤسسات مالي ،اختالالت

تعطيلي اجباري ادارات و مدارس و مؤسسات مالي ،اختالالت

راديويي و مخابراتي و  ...بروز خواهد كرد.

راديويي و مخابراتي و  ...بروز خواهد كرد.

مطالعات صورت گرفته در زمينه مدلسازي و پيشبيني

مطالعات صورت گرفته در زمينه مدلسازي و پيشبيني

آاليندهها را ميتوان مطابق جدول زير به شکلي جزييتر تقسيم

آاليندهها را ميتوان مطابق جدول زير به شکلي جزييتر تقسيم

كرد.

كرد.
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جدول -1طبقهبندی مطالعات
Table 1. classification of studies

محقق

روش

(Bodaghpur et al(2011))8( – Ibarra et al (2008))1

پيش بيني با ANN

(Pires et al (2008))0

پيش بيني با رگرسيون خطي

Mohd Zamri et al (2009))5( – Marzuki et al (2011))6( - Kumar& Ridder

پيش بيني با مدل هاي خود

((2010))7

رگرسيوني

(Diaz-Robles et al (2008))2( - Siew et al (2008))0

پيش بيني با مدل هاي تركيبي

استفاده از الگوي  ARIMAبراي پيشبيني روند سريهاي

 ARFIMAمطالعه كردند و عالوه بر تشخيص وجود حافظه

زماني نسبت به دو مدل ديگر ،چه در مطالعات داخلي و چه

بلند مدت ،روند آتي آن را نيز به خوبي پيش بيني نمودند

خارجي از پيشينه بيشتري برخوردار است .از جمله مطالعات

( .)15بايلي به مرور مقاالت نوشته شده در زمينه الگوي

داخلي عالوه بر موارد ذكر شده در شکل ( ،)1ميتوان به مطالعه

 ARFIMAپرداخت و نمونه اي از كاربرد آن را در مدلسازي

سلطان آبادي ( )19كه براي پيشبيني كوتاهمدت قيمت نفت

حلقههاي تشکيل شده در تنه درختان نشان داد .وي 5095

خام ايران در كنار مدل  ARIMAاز روش برنامهريزي ژنتيک

داده را مابين سالهاي  1016قبل از ميالد تا سال 1060

نيز استفاده كرده و به مقايسه نتايج حاصله پرداخت اشاره كرد.

ميالدي جمعآوري كرد و وجود حافظه بلندمدت را در اين

در تحقيق ديگري از دو مدل  ARIMAو PCR(Principal

دادهها تشخيص داد ( .)16فستيک و همکاران به تحليل و

) Component Regressionو حالت تركيبي اين دو براي

بررسي سود بازار سهام با استفاده از رويکرد تفاضلگيري كسري

پيشبيني شاخص ) AQI(Air Quality Indexدر هر فصل

پرداختند .نتايج ،وجود ويژگيهاي حافظه بلندمدت در سود

سال استفاده شد و نتايج حاصل از حالت تركيبي با نتايج تک

دارايي را اثبات كرد .فرض اين مطالعه عدم وجود حافظه

تک مدلها مورد مقايسه قرار گرفت ( .)11در مطالعه ديگري با

بلندمدت در بازار سهام بود كه با انجام آزمونهايي از قبيل

استفاده از مدل  ARIMAروند دادههاي ساالنه آاليندههاي

 modified R/S، KPSSو برآوردگر WOLS(Wavelet

 TSP ، H2S، SO2، NOx، PM10 ، COو  PBدر بازه

) Ordinary Least Squaresمورد ارزيابي قرار گرفت و در

زماني  ،1008-8990الگوسازي شد و مورد پيشبيني قرار

نهايت فرض عدم وجود مورد پذيرش واقع نشد ( .)17عرفاني و

گرفت (.)18

صميمي نيز دو مدل  ARIMAو  ARFIMAرا به لحاظ

روشي كه نسبت به  ARIMAجديدتر محسوب ميشود و در

عملکرد و نتايج حاصل در بازار سهام با يک ديگر مقايسه كرده و

ساليان اخير مورد استفاده قرار گرفته ،مدل  ARFIMAاست.

نتيجه گرفتند كه مدل  ARFIMAدر اين زمينه نتيجه

از اين مدل براي سريهاي زماني داراي ويژگي حافظه بلندمدت

بهتري به دست ميدهد ( .)12از معدود مقاالتي كه با استفاده

استفاده ميشود .ابتدا هورست در مقالهاي با عنوان ظرفيت

از مدل  ARFIMAوضعيت آاليندههاي هوا را پيشبيني

بلندمدت مخازن ،به وجود حافظه بلندمدت اشاره كرد (.)11

كردند ميتوان به موردي اشاره كرد كه از دو روش ARIMA

سپس واليس و مندلبرت وضعيت حافظه بلندمدت را در مسايل

و  ARFIMAبراي پيشبيني

API(Air Pollution

مربوط به هيدرولوژي مورد بررسي قرار دادند ( .)10بايلي و

) Indexمربوط به آاليندههاي  SO2، NO2، PM10 ، COو

بلرسلو روند مربوط به نرخهاي برابري ارز را با استفاده از مدل

 O3استفاده شده ،است .در اين تحقيق بيان مي شود كه از
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پيشبيني روند اين آاليندهها ميتوان براي مديريت و

ادعا كرد كه مطالعه حاضر از اولين پژوهشهاي منسجم در اين

سياستگذاري در زمينه كنترل و بهبود شرايط بهره برد .در اين

زمينه محسوب ميشود.

مطالعه از دادههاي  79ماه استفاده شد و براي تعيين بهترين
مدل شاخصهاي  RMSE، MAEو  ،MAPEمد نظر قرار

 -1روش شناسی

گرفت .نتايج مطمئنتر بودن پيشبيني مدل  ARFIMAرا

اولين نکتهاي كه بايد بررسي شود اين است كه آيا دادههاي

اثبات كرد (.)0

مربوط به هر يک از آاليندهها داراي حافظه بلندمدت است يا

در زمينه مطالعات صورت گرفتهاي كه از مدل  GARCHبراي

خير؟ نکته مهمي كه در قالب اين سؤال مطرح ميشود اين

الگوسازي نوسانات استفاده شده ميتوان به بلرسلو كه به معرفي

است كه اگر پاسخ منفي باشد ،استفاده از الگوي ARFIMA

شکل تعميم يافته  ARCHپرداخت ،اشاره كرد ( .)10از

توجيهپذير نيست و در اين صورت بايد بهترين مدل پيشبيني

ARCH(AutoRegressive Conditional

كننده را پس از دريافت نتايج از ميان دو مدل  ARIMAو

) Heteroskedasticityبه طور گسترده در الگوسازي

 ،ARIMA-GARCHانتخاب كرد .هم چنين بررسي

نوسانات بازار سهام و ريسک مالي و بازارهاي نفت و فرآوردههاي

ميشود كه آيا پيشبيني حاصل از رويکرد  ARFIMAداراي

آن استفاده شده است .از جمله اين مطالعات ميتوان به مصدق

پسماند كوچکتري نسبت به دو مدل ديگر است يا خير .در

اشاره كرد كه نوسانات معامالت آتي نفت خام سبک در نايمکس

زمينه الگوي  ARIMA-GARCHنيز وجود اثرات واريانس

( )New York Mercantile Exchangeرا براي دوره

ناهمساني در دادهها مورد سؤال قرار ميگيرد و پاسخ مثبت به

 1002-8990با استفاده از خانواده مدلهاي ، ARCHالگو

اين پرسش نيز استفاده از مدل  ARIMA-GARCHرا

سازي كرد ( .)89عالم شيفرا با كمک مدل ARIMA-

توجيه ميكند.

 GARCHبه توضيح نوسانات لگاريتم بازده قيمتي محصوالت

با توجه به پيشينه تحقيقات صورت گرفته با مدل ARFIMA

كشاورزي پرداخت .به دليل نوساني بودن تغييرات واريانس،

در زمينه الگوسازي براي وضعيت آتي آاليندهها ،ميتوان فرض

مدلهاي  ARCHو  GARCHبه عنوان مناسبترين الگو در

كرد كه اوالً دادههاي مربوط به غلظت آاليندهها داراي حافظه

نظر گرفته شد (.)81

بلندمدت است و ثانيا هم چنان كه نتايج مطالعات پيشين نشان

رويکرد اين مقاله را مي توان تا حدودي در زمره دسته سوم – با

از باالتر بودن دقت مدل  ARFIMAنسبت به ديگر مدل ها

توجه به جدول  1مطالعات صورت گرفته قرار داد .در اين مقاله

دارد ،فرض دوم اين است كه دقت مدلي كه حافظه بلندمدت را

از سه روش  ARFIMA، ARIMAو ARIMA-

در نظر ميگيرد بيشتر از مدلهايي است كه توجهي به اين

 GARCHبراي پيشبيني وضعيت آاليندههاي ،PM10 ،CO

ويژگي ندارند.

 O3 ،SO2 ،NO2و  PM2.5استفاده شده است .در زمينه

براي پاسخگويي به سؤاالت فوق مسير خاصي دنبال شده كه در

استفاده از الگوي  ،ARFIMAبا مروري كه بر مطالعات

شکل زير مالحظه ميشود .بر اين اساس پيش از تخمين الگو

گذشته انجام گرفت ميتوان ادعا كرد كه تاكنون از اين مدل در

(تمامي محاسبات با استفاده از نرم افزار  STATA12صورت

ايران براي پيشبيني آاليندهها استفاده نشده – در ساير

گرفته است) بايد آزمون مانايي در مورد تک تک سريها صورت

موضوعات نيز به طور انگشت شمار به كار گرفته شده -و اين

گيرد .اگر متغيري مانا باشد ،شوکهاي وارده به آن حتي اگر در

مطالعه اولين پژوهش در زمينه استفاده از مدل خودرگرسيون

كوتاه مدت سطح متغير را تغيير دهند در بلندمدت بر متغير

هم انباشت كسري ( )ARFIMAبراي پيشبيني روند

مذكور كامالً بياثرند و اين متغير حركت خود را در حوالي روند

آاليندههاي مذكور است .در مورد دو روش ديگر هم ميتوان

ثابت بلندمدت ادامه خواهد داد .در اين مقاله با دو نوع شوک

مدلهاي

مواجه هستيم ،شوکهاي طبيعي از قبيل وارونگي هوا ،بارندگي

مدل سازی و پيش بينی وضعيت آالينده های هوای شهر تهران ....
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اندک ،پايين بودن سرعت وزش باد و به نوعي پايداري جوي در

DFGLS(Dickey-Fuller Generalized Least ،

بازه زماني بلندمدت و نيز شوکهاي غيرطبيعي مانند تعطيالت

) Squaresو ) PP(Phillips-Perronصورت گرفت .در

اضطراري به علت آلودگي هوا كه باعث كاسته شدن از حجم

آزمون  ADFاز روش هلدن و پرمن به روايت نوفرستي استفاده

آاليندهها ميشود .مانايي يا نامانايي در اين وضعيت ميتواند بر

شده و هم چنين با بهرهگيري از متدولوژي باكس-جنکينز

اثرات بلندمدت اين قبيل شوکها تأثير گذار باشد.

بهترين الگو در هر يک از مدلها مورد شناسايي قرار

تعيين وضعيت مانايي سريهاي زماني با سه آزمون

گرفت(.)88

)test

ADF(Augmented

Dickey–Fuller

بررسي  ACF17و
 PACF18براي تعيين
الگو و وقفه ها

تخمين حالت هاي
ممکن براي هر مدل

ماناست

تعيين مانايي با استفاده از
آزمون هاي ADF
PP، DFGLS،
ناماناست

انتخاب بهترين مدل بر اساس
 AIC19و BIC20

تفاضل گيري مي كنيم

شكل  -1مسير انتخاب مدل
Figure 1. model selection procedure

براي مدل  ARFIMAپيش از انجام مراحل فوق بايد وجود

معرفی مدلها

حافظه بلندمدت با آزمونهايي كه در ادامه معرفي ميشود مورد

مدل ARIMAوARFIMA

ارزيابي قرار گيرد .هم چنين در مورد مدل ARIMA-

مدل  ARFIMAتوسط گرنجر و ژوكس ( )81و هاسکينگ

 ،GARCHالزم است پس از انجام آزموني كه وجود اثرات

( )80معرفي شد .بايلي ( )16و بايلي و چونگ ( )85مقدماتي را

ناهمساني واريانس را اثبات ميكند ،روند گام به گام فوق انجام

در جهت معرفي كاربردهاي اين مدل فراهم آوردند .اساس مدل

پذيرد .پس از برازش الگوها با مقايسه نتايج و تعيين بهترين

)ARFIMA(p,d,q

)ARIMA(p,d,q

مدل از ميان الگوهاي مطرح ،بهترين مدلي كه داراي كمترين

ميباشد ،با اين تفاوت كه درجه هم انباشتگي ( )dدر اين فرايند

خطا در پيشبيني باشد معرفي شده و مقادير پيشبيني در كنار

عدد صحيح نيست و اصوالً مقاديري بين  1و  -1را اختيار

مقادير واقعي نشان داده خواهد شد.

ميكند .اگر ) Xt (t=1,…,Tاز يک فرايند )ARMA(p,q

همانند

مدل

تبعيت كند ،ميتوان حالت عمومي اين فرايند را به صورت زير
نوشت:
() 1

Xt  1 Xt 1  2 Xt 2  ...  P Xt  p  1 1t 1  2t 2  ...  qt q

فرآيند فوق را ميتوان به صورت زير بازنويسي كرد :
()8

) (0, 2

( L) Xt   ( L)t , t

حال اگر فرايند  ، X tفرآيندي مانا نبوده و داراي ريشه واحد
باشد با تفاضلگيري مانا خواهد شد.

()1

X t  X t  X t 1  (1  L) X t

در اين صورت رابطه ( )8به صورت زير نوشته ميشود:
()0

( L)d Xt   ( L)t
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در اينجا  dمرتبه تفاضلگيري الزم براي رسيدن به فرآيندي

در برآورد مدل  ARIMA-GARCHاين گونه عمل مي شود

مانا است.

كه با فرض وجود اثرات ( ARCHيا همان واريانس ناهمساني)

در مدل ) ،ARFIMA(p,d,qمقدار  dعددي حقيقي در بازه

كه با آزمون  LMشناسايي شده و با در نظر گرفتن اينكه جمله

 1تا  -1است .در اين حالت عبارت  X tدر معادله ( )4را با

اختالل در مدل  ARIMAبه صورت زير تعريف شود:

يک فرآيند خود توضيح از درجه بينهايت جايگزين ميكنيم.
عملگر تفاضلگيري كسري  d X tعبارت خواهد بود از :
() 5

d 

d X t  (1  L)d X t  k 0 ( 1)k   Lk X t
k 
 

() 2

در معادله ( )2مقدار  Utمشخص ميشود كه جمله اختالل
فرآيند  ARIMAرا تشکيل ميدهد .بر اين مبنا مدل
 ARIMA-GARCHبرآورد خواهد شد.

با جاي گذاري عبارت ( )5در معادله ( ،)4مدل ARFIMAبه

نتايج و بحث

صورت زير تبديل مي شود:

توصيف داده ها

( L)(1  L)d Xt   ( L)t

()6

در اين حالت مي بايست ، dشرط زير را داشته باشد :

d  0.5

Ut   t  t

داده هاي مورد استفاده در اين مقاله شامل آالينده هاي ، CO
 O3، SO2، NO2، PM10و  PM2.5در دوره زماني  09/1/11تا
( 01/6/19شامل  516داده روزانه) ميباشد كه اطالعات مربوط
به آن از تجميع و شاخص سازي دادههاي حاصل از ايستگاه

براي تخمين مقدار  dدر اين فرآيند سري زماني ،تا كنون

هاي سنجش آالينده هوا در شهر تهران توسط سازمان حفاظت

روشهاي متعددي معرفي شده اند كه تحليل  R/Sو

محيط زيست تهران حاصل شده است.

برآوردگرهاي  GPHاز جمله اين روش ها هستند و توسط

مانايي هر يک از سريها با استفاده از آزمونهاي ،ADF

اقتصادداناني از قبيل هورست ( ،)11واروتسوس و ديويدف ()26

 DFGLSو  PPمورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه

و جوک و همكاران ( )22معرفي شدند.

تمامي آاليندهها در سطح مانا هستند.
براي الگوسازي سريهاي زماني و برازش الگوي  ARMAاز

مدل ARIMA-GARCH

رويکرد باكس-جنکينز استفاده شد كه شامل سه مرحله

مدل  GARCHتوسط بلرسلو ( )11معرفي شد .اگر براي يک

تشخيص ،تخمين و آزمون دقت است .بر اين اساس در مرحله

مدل  ARCHفرآيندي شبيه به مدل  ARMAدر نظر

تشخيص توابع خودهمبستگي ( )ACFو خود همبستگي جزيي

بگيريم ،مدل  GARCHپديد خواهد آمد .در اين حالت P

( )PACFمورد بررسي قرار گرفتند و براي انتخاب وقفه بهينه،

درجه جمله ( GARCHيعني  )  2و  qدرجه جمله

از شاخصهاي آكاييک ( )AICو بيزين ( )BICاستفاده شد.

( ARCHيعني

 )  2خواهد بود .فرم كلي مدل

) GARCH(p,qبه صورت زير مي باشد:
() 7

2
t2  0  1t21  ...  qt2q  
 ...  Pt2 p
1 t 1

برازش الگوی ARMA
مدلهاي زير بهترين برازش ممکن را بر اساس رويکرد باكس –
جنکينز ارايه مي كنند:
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)CO = 17/928 + 9/811(COt-8) + 9/101(COt-1) + 9/901(COt-5) + 9/900(COt-2) + 9/178(COt-15) + 9/118(COt-01
)– 9/171(COt-05) + 9/928(COt-51) + 9/961(COt-66) + 9/096(Ut-1) – 9/121(Ut-1) + 9/971(Ut-10
AIC : 1561/178 , BIC: 1681/098 , loglikelihood = -1767/626
– ))NO8 = 66/108 – 9/980(trend) + 9/68(NO8(t-1)) + 9/106(NO8(t-1)) – 9/696(NO8(t-0)) + 9/671(NO8(t-5
)9/17(NO8(t-6)) – 9/581(Ut-1) + 9/888(Ut-0) – 9/062(Ut-5) + 9/978(Ut-80
AIC : 1759/10 , BIC : 1291/600 , loglikelihood = -1261/905
)O1 = 12/601 + 9/121(O1(t-1)) + 9/905(O1(t-82)) – 9/112(Ut-1) + 9/120(Ut-17) + 9/101(Ut-86) + 9/906(Ut-08
AIC : 1526/105 , BIC : 1689/002 , loglikelihood = -1725/902
))PM8.5 = 118/912 – 9/911(trend) + 9/616(PM8.5(t-1)) + 9/926(PM8.5(t-81)) – 9/921(PM8.5(t-82)) – 9/970(PM8.5(t-01
))+ 9/950(PM8.5(t-51
AIC : 0605/780 , BIC : 0629 , loglikelihood = -8110/265
)PM19 = 66/695 + 9/05(PM19(t-1)) + 9/160(PM19(t-51)) + 9/975(PM19(t-69)) + 9/101(Ut-0
AIC : 0798/002 , BIC : 0782/886 , loglikelihood = -8105/800
)SO8 = 11/768 + 9/870(SO8(t-1)) + 9/171(SO8(t-7)) + 9/15(SO8(t-11)) + 9/111(SO8(t-17)) + 9/052(Ut-1) + 9/1(Ut-8
AIC : 8000/151 , BIC : 1911/651 , loglikelihood = -1001/675
برازش الگوی ARFIMA
در اين مقاله از چهار روشِ مشاهده ،آماره  R/S، GPHاصالح

نتيجه داد .البته آمارههاي  R/S ،GPHاصالح شده و KPSS

شده و آماره  KPSSبراي آزمون وجود حافظه بلندمدت در هر

نيز وجود حافظه بلندمدت را براي اين آالينده تأييد ميكنند.

سري از دادهها استفاده شد .بر مبناي روش مشاهده ،نمودار تابع

ميتوان از آزمون  KPSSبراي شناسايي حافظه بلندمدت و

خود همبستگي ( )ACFبايد داراي روندي نزولي به شكل

كوتاه مدت استفاده كرد( .)21اين آزمون غالباً براي بررسي

هذلولي باشد .اين ويژگي توسط هورست مطرح گرديد

مانايي استفاده ميشود ،اما در اين مورد فرضيه صفر عبارت

( )22()11و در فرآيندهاي سري زماني مختلف مورد استفاده

است از وجود حافظه كوتاهمدت كه در مقابل فرضيه حافظه

قرار گرفت .استفاده از اين روش فقط در مورد آالينده O3

بلندمدت قرار ميگيرد .تعداد وقفههاي بهينه در اين آزمون با
استفاده از معيار شوارتز تعيين شد.

جدول  -2نتايج آزمون وجود حافظه بلند مدت
Table 2. results of the long memory test

KPSS

**ˆ u  0/206
*ˆ r  0/226
*ˆ u  1/22
*ˆ r  0/152

GPH

آالينده

**

0/50 , 0/14= Power

CO

*

0/65 , 0/14= Power

NO2

R/S
2/01

2/22
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*ˆ u  1/22
*ˆ r  1/2

***
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0/25 , 0/45= Power

O3

*ˆ u  0/212
ˆ r  0/02

1/12

0/55 , 0/12= Power

PM2.5

***ˆ u  0/512
**ˆ r  0/114

1/42

0/50 , 0/15= Power

PM10

**ˆ u  0/202
*ˆ r  0/226

*

0/65 , 0/12= Power

1/25

2/26

SO2

منبع :محاسبات محقق
 به طور پيش فرض ،تعداد وقفه هاي آزمون  R/Sدر
نرم افزار STATA 12بااستفاده از معيار اطالعات

 : ˆ r روند مانا ( : ˆ u ،)trend stationarityسطح
مانا ()level stationarity

اندروز محاسبه مي شود .فرضيه صفر در اين آزمون

 فرض صفر در آزمون kpssوجود حافظه كوتاه مدت و

عدم وجود رابطه بلندمدت است .در مورد آزمون R/S

فرض مقابل وجود حافظه بلند مدت در سري است .در

 H0،با* %11اطمينان %15**،اطمينان %10***،

* %11اطمينان %5/12** ،اطمينان%15***،

اطمينان ،رد ميشود .در غير اين صورت فرض صفر را

اطمينان ^ H0 ،%10رد ميشود .در غير اين صورت

نمي توان رد كرد.

فرض صفر را نمي توان رد كرد.

 براي وجود حافظه بلندمدت بايد آماره  GPHمابين

با اين فرض كه فرم كلي مدل  ARFIMAعبارت است از :

 5/0تا  -5/0قرار گيرد .البته اين مقدار ميتواند به
ازاي هر تواني در بازه ( 0/4تا  )0/25قرار گيرد.

(1  1L  2 L2  ...  P LP )(1  L)d xt  (1  1L  2 L2  ...  q Lq )t
مدلهاي برازش شده  ARFIMAبراي آاليندههاي مورد نظر
عبارت خواهند بود از :

 t + 12/224 d= 0/15

= )(1-0/154 L15- 0/122 L41+ 0/151 L45- 0/022 L51)(CO

AIC : 1521/121 , BIC : 1601/116 , loglikelihood = -1222/1605

) t + 66/12- 0/021(trend

= )(1-0/111 L+ 0/104 L4+ 0/116 L6- 0/121 L21 – 0/021 L56 + 0/022 L62)(NO2
AIC : 1242/125 , BIC : 1210/261 , loglikelihood = -1261/1124

d=0/46

 t + 11/445

d= 0/11

)(1- 0/521 L1- 0/011 L12- 0/122 L22- 0/101 L11+ 0/026 L45)(O3) = (1- 0/615 L1
AIC : 1524/121 , BIC : 1622/224 , loglikelihood = -1221/0116

)(1- 0/446 L- 0/011 L21+ 0/105 L22 + 0/02 L41 +0/102 L44- 0/021 L51)(PM2.5) =  t + 111/555- 0/012(trend
AIC : 4640/116 , BIC : 4621/014, loglikelihood = -2110/0622
d=0/11

 t + 66/514

d= 0/11

)(1- 0/104 L- 0/112 L1+ 0/102 L22- 0/202 L51)(PM10) = (1- 0/112 L42

مدل سازی و پيش بينی وضعيت آالينده های هوای شهر تهران ....

41

AIC : 6411/22 , BIC : 4210/021 , loglikelihood = -2111/260
d=0/12

(1+ 0/106 L4- 0/104 L11)(SO2) =  t + 11/521

AIC : 1125/154 , BIC : 1206/514 , loglikelihood = -1522/5222
در پايان عدم وجود همبستگي بين پسماندهاي هر مدل مورد

داراي ميانگين و واريانس ثابت هستند .طبق جدول زير آماره

بررسي قرار ميگيرد .براي اين منظور از دو آزمون  Qو بارتلت

مربوط به هر دو آزمون ،عدم تفاوت ضرايب هم بستگي

استفاده شد .در آزمون بارتلت فرضيه صفر اين است كه داده ها

پسماندها تا وقفه صدم با صفر را تأييد ميكند.

از يک فرآيند نوفه سفيد بدون همبستگي ،ايجاد شده اند و

جدول  -3آماره های  Qو بارتلت
Table 3- Q and Bartlet stats

Prob>B

آماره بارتلت

)Prob>chi2(100

آماره Q

مدل

9/00

9/100

9/00

57/595

ARMA

9/02

9/210

9/00

52/616

ARFIMA

9/00

9/510

9/70

22/806

ARMA

9/27

9/520

9/08

29/086

ARFIMA

9/29

9/612

9/00

62/008

ARMA

9/82

9/021

9/02

79/609

ARFIMA

9/61

9/756

9/70

09/029

ARMA

9/70

9/607

9/02

78/989

ARFIMA

9/21

9/618

9/00

61/092

ARMA

9/21

9/680

9/00

60/119

ARFIMA

9/00

9/100

9/50

07/099

ARMA

9/70

9/605

/19

196/692

ARFIMA

آالينده
CO

O3

NO2

PM2.5

PM10

SO2

منبع :محاسبات محقق
برازش الگوی ARMA-GARCH
براي به كارگيري مدل  GARCHبا استفاده از آزمون LM

اثرات  ARCHدر تمام آاليندهها تأييد ميشود و در نتيجه

وجود اثرات  ARCHدر پسماند مدل ها بررسي شد .ابتدا

استفاده از مدلهاي  ARIMA-GARCHميتواند توجيه

مقدار هر آالينده بر عرض از مبدأ رگرس و سپس پسماندهاي

پذير باشد .الگوهاي برازش شده با در نظر گرفتن رابطه  15به

آن محاسبه شد .آزمون  LMروي پسماندها ميتواند وجود يا

صورت زير خواهند بود:

عدم وجود اثرات  ARCHرا نشان دهد .بر اين اساس وجود
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(1-0/261L2-0/126L2-0/121L22-0/101L15-0/142L41+0/151L45)CO = 16/111+(1+0/441L+0/025L2)Ut

 2  21/016 + 0/112U2t-1 + 0/121 t21
AIC : 1421/224 , BIC : 1512/422 , loglikelihood = -1222/642
(1-0/111L6-0/152L21-0/116L56)NO2=65/42-0/026(trend)+(1+0/522L+0/124L2+0/121L1+0/101L4)Ut

 2  1/052+ 0/052U2t-1 + 0/21 t21
AIC : 1215/261 , BIC : 1266/221 , loglikelihood = -1245/614
(1-0/422L5-0/124L12-0/016L26-0/105L42+0/1L15)O3=12/415+(1+0/511L+0/412L2+0/115L1+0/214L40/241L5+0/011L22)Ut

 2  15/51+ 0/126 U2t-1
AIC : 1566/102 , BIC : 1626/112 , loglikelihood = -1261/45
(1-0/612L-0/1L21+0/122L22+0/064L41+0/052L44-0/052L51)PM2.5=115/201-0/045(trend)+Ut

 2  62/121+ 0/221U2t-1+ 0/515  t22
AIC : 4601/144 , BIC : 4656/51 , loglikelihood = 4656/51
(1-0/642L)PM10=64/024+(1-0/014L-0/011L2+0/142L1+0/214L51+0/02L60-0/066L61)Ut

 2  251/152+ 0/126 U2t-1
AIC : 4616/412 , BIC : 4621/211 , loglikelihood =-2102/206
(1-0/101L1-0/022L5-0/111L1-0/111L11-0/122L12)SO2=11/541+(1+0/421L+0/226L2)Ut

 2  0/21+ 0/065U2t-1+ 0/126 t21
AIC : 2112/201 , BIC : 2125/162 , loglikelihood = -1452/1
در مورد هر سه مدل ارايه شده ،در نظر گرفتن حجم داده ها –

شرايط اقليمي و جغرافياي شهر تهران ،انتظار انباشت آالينده ها

 516داده براي هر آالينده  -و ويژگي انباشت آالينده ها در

دور از ذهن نيست .با اين اوصاف غلظت هر آالينده در هر لحظه

محيط زيست و به خصوص ساختار اقليمي تهران ،استفاده از

از زمان مي تواند از غلظت آن آالينده در هفته هاي گذشته

وقفه هاي طوالني را توجيه مي كند .در مطالعات سري زماني با

تبعيت نمايد.

بازه هاي زماني بزرگ استفاده از وقفه هاي طوالني همان طور

نتايج آزمونهاي  Qو بارتلت از صفر بودن ضرايب خود

كه در ديگر مطالعات آمده ،توجيه پذير است ( .)10()12از سوي

همبستگي در سري مربوط به پسماند مدلهاي فوق حكايت

ديگر برخي آالينده ها مانند ذرات معلق ،در شرايط پايدار جوي،

دارد.

قابليت ماندگاري بااليي در محيط دارند كه با لحاظ كردن

مدل سازی و پيش بينی وضعيت آالينده های هوای شهر تهران ....
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جدول  -4آمارههای  Qو بارتلت
Table 4. Q and Bartlet stats

Prob>B

مقدار آماره آزمون بارتلت

) Prob>chi2(100مقدار آماره آزمون Q

آالينده

0/14

0/522

0/12

24/012

CO

0/11

0/126

0/12

22/211

NO2

0/222

1/04

0/21

22/111

O3

0/454

0/252

0/262

24/42

PM2.5

0/112

0/152

0/11

61/414

PM10

0/412

0/22

0/20

111/51

SO2

منبع :محاسبات محقق
نتايج حاصل از هر سه مدل با استفاده از چهار معيار MSE
 APE ،RMSE،و  ،MAPEبه منظور تعيين مدلي با
كمترين خطا در پيش بيني با يک ديگر مقايسه مي شوند.
جدول  -4مقايسه دقت مدل ها
Table 5. comparison of models accuracy

MAPE

MAE

RMSE

MSE

مدل

*10/521

*5/108

*6/061

*01/755

ARMA

10/781

5/851

6/501

08/720

ARFIMA

10/281

5/809

6/571

01/121

ARMA-GARCH

15/978

5/910

6/675

00/568

ARMA

*10/702

*0/068

6/601

00/115

ARFIMA

10/085

0/025

*6/691

*01/697

ARMA-GARCH

19/176

5/625

*7/712

*50/570

ARMA

*19/198

*5/617

7/719

50/765

ARFIMA

19/121

5/667

7/217

61/196

ARMA-GARCH

11/125

18/058

17/009

181/206

ARMA

*116/600* 17/706* 18/219* 11/121

ARFIMA

11/589

18/002

17/228

110/770

ARMA-GARCH

15/021

19/790

10/916

161/690

ARMA

آالينده

CO

O3

NO2

PM2.5

PM10
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19/729

*157/861* 12/091

*19/552* 15/055

12/069

150/510

ARMA-GARCH

2/192

8/211

*1/260

*10/071

ARMA

*2/807

*8/281

1/271

10/027

ARFIMA

2/157

8/258

1/097

15/871

ARMA-GARCH

16/180

ARFIMA

SO2

منبع :محاسبات محقق
عالمت

*

نشانگر مقدار كمينه در ميان مقادير مربوط به هر مدل است.

مقادير كمينه براي هر معيار به صورت ستاره دار مشخص شده

اكنون براساس الگوي برآورد شده براي هر آالينده ،پيشبيني

اند .بر اساس جدول فوق ،در مورد آاليندههاي  COو PM2.5

روز آتي انجام مي شود كه نتيجه آن در كنار مقادير واقعي در

تمامي معيارهاي خطاي پيشبيني فقط براي يک الگو حداقل

جدول زير ارايه شده است.

شدهاند .اما در مورد ساير آاليندهها،كمينه معيارهاي دقت در
پيش بيني ،الگوي واحدي را پيشنهاد نمي كنند.

جدول  -7مقادير پيش بينی شده در هر مدل
Table 6. predictions of the models
PM10

SO2

PM2.5

ARFIMA

ARMA-GARCH

18/0

12/2

62/2

12/5

ARMA

ARFIMA

ARMA-GARCH

66/2

101/2

101/1

101/5

42/1

66/6

ARMA

ARFIMA

ARMA-GARCH

ARMA

ARFIMA

ARMA-GARCH

24/4

54/4

42/2

ARMA

ARFIMA

ARMA-GARCH

52/5

42/1

55/1

ARMA

ARFIMA

ARMA-GARCH

مدل

44/1

42

ARMA

15

44

NO2

40/1

14

61

O3

CO

آالينده

پيش بيني

25

مقدار واقعي

منبع :محاسبات محقق
نتيجه گيری و پيشنهادات
در اين مقاله از مدل  ARFIMAبراي اولين بار در زمينه

پيش بيني هاي بهتري از وضعيت آتي به دست آيد ،اما مباحث

پيشبيني آاليندههاي هوا در ايران استفاده شد و وجود حافظه

مربوط به اين واقعيت خارجي كه برخي از آالينده ها در هوا و

بلندمدت در سري هاي مربوط به آاليندههاي مختلف اثبات

محيط زيست داراي ماندگاري طوالني تري است ،با كاربرد

گرديد و در نتيجه فرضيه اول تحقيق اثبات شد .البته وجود

مفهوم حافظه بلند مدت به طور دقيق تري مي تواند مورد

حافظه بلند مدت صرفاً يک بحث فني است كه باعث مي شود

بررسي قرار گيرد.
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) نشان مي دهد كه براي همه آاليندهها بر خالف6( شکل
 را بهتر ازARFIMA  نميتوان نتايج مدل،فرضيه دوم تحقيق
 زيرا شواهد نشان مي دهد كه در مورد،دو مدل ديگر دانست
 پيش بيني يک روز توسط،PM2.5  وNO2، CO آاليندههاي
دو مدل ديگر داراي خطاي كمتري نسبت به پيشبيني مدل
 بنابراين فرض دوم اين تحقيق مبني بر. استARFIMA
 نسبت به ديگر مدل هايARFIMA باالتر بودن دقت مدل
خود رگرسيوني در شرايط وجود حافظه بلند مدت در سري
.زماني رد مي شود
 وCO  در مورد آاليندهARMA در مجموع ميتوان مدل
 را به عنوانPM2.5  در مورد آاليندهARFIMA مدل
 معرفي،الگوهايي كه داراي كمترين خطا در پيشبيني هستند
با توجه به مقادير به دست،  اما در مورد ديگر آالينده ها،كرد
،MAPE  وAPE، RMSE، MSE آمده براي چهار معيار
نمي توان به طور قطعي مدلي را معرفي كنيم كه كمترين خطا
 ولي به طور كليتر ميتوان پيشبيني،در پيشبيني را دارا باشد
 راARMA-GARCH  وARFIMA حاصل از مدلهاي
 براي. دانستARMA  بهتر از مدلPM10  وO3 براي
 وARMA  نيز دو مدلSO2  وNO2 آاليندههاي
ARMA-  پيشبينيهاي بهتري نسبت به مدلARFIMA
. ارايه ميكنندGARCH
مطالعات فوق كاربرد مدلهاي اقتصادسنجي را براي پيشبيني
 براين اساس توصيه ميشود.وضعيت آاليندهها اثبات ميكند
سياستگذاران مسوول در حوزه كيفيت هوا با توجه به هزينه
هاي اجتماعي بااليي كه در اثر انتشار آالينده هاي گازي بر
 آاليندههاي، با به كارگيري اين الگوها،جامعه تحميل مي شود
تأثيرگذار بر آينده هواي شهر را شناسايي و در جهت كاستن از
.سطح انتشار آنها طرحهاي كارآمدي را پياده نمايند
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