
 

 

 

 

 

  Journal of Watershed Engineering and Management و مدیریت آبخیزپژوهشي مهندسي -نشریه علمي

 Volume 12, Issue 3, 2020, Pages 608-620 810-806، صفحات 2311، 3، شماره 21جلد 
DOI: 10.22092/ijwmse.2018.115726.1363 

 

 
 یها مدلبا استفاده از گرد و غبار در استان خوزستان  دهیپد ینیب شیپبررسی و 

 نزیجنک-باکس یزمان یسر
 

 2*رسول سروستان و 1یقالهر فالح غالمعباس
 ،یشهر يهواشناس و آب رشته یدکترا یدانشجو 1و رانیا سبزوار، ،یسبزوار میحک گاهدانش ،يطیمح علوم و ایجغراف دانشکده ار،یدانش2

 رانیا سبزوار، ،یسبزوار میحک دانشگاه ،يطیمح علوم و ایجغراف دانشکده

 

 01/00/2311تاریخ پذیرش:   11/20/2318تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

منتخب استان خوزستان با استفاده از  یها ستگاهیغبار ا و گرد دهیپد یها روز تعداد يبررس و ينیب شیپ ،هدف از پژوهش حاضر

-باکس مدل دقت سهیمنظور مقابهمنتخب از استان خوزستان  ستگاهیاست. پژوهش حاضر در هشت ا زینکیج-باکس یها مدل

 نزیجنک-باکس يزمان یمدل سر Minitab 17افزار  غبار انجام شده است. با استفاده از نرم و گرد  دهیپد مقدار ينیب شیپ و نزیجنک

ها،  مانده عیبه کمك نرمال بودن توز ها مدلمدل برازش داده شد، صحت و دقت  نیو بهتر يغبار ماهانه بررس و گرد یتعداد روزها

 ArcGISافزار  از نرم انیو در پا شد دییأتمانتو -ها در طول زمان، آزمون پرت مربوط به مانده ینمودارها انس،یفرض ثابت بودن وار

 ،رامهرمز یبرا بیترتبهمناسب ماهانه  یالگوها ،پژوهش نشان داد نیا جهیاستفاده شد. نت يخروج یها نقشه میترس یبرا 10.4

، ARIMA( ،2،2،2()2،2،1 )ARIMA( 0،2،1()2،2،2) بترتیب مانیو مسجد سل ،اهواز ،هیدیام ،دزفول ،آبادان ،بهبهان ،یآغاجار

(1،2،2()0،2،3 )ARIMA( ،1،2،2()0،2،2 )ARIMA( ،1،2،2()0،2،1 )ARIMA( ،2،2،2()2،2،3 )ARIMA (2،2،2()0،2،3 )

ARIMA (2،2،2()0،3،0 )ARIMA ينیب شیپ ،نیهمچن .برخوردار بودند گرد و غبار ينیب شیپ یبرا يکه از دقت خوب هستند 

 ،یآغاجار یاستان خوزستان شهرها یشهرها انیاز م که نشان داد 1011تا  1026 یها سال یبرا گرد و غبار دهیپد یتعداد روزها

شهرها را در  نیا زانیربرنامهمسئوالن و  شتریامر توجه ب نیا و مواجه هستند گرد و غبار دهیبا پد شتریب مانیسل آبادان و مسجد

 .کند يم طلب دهیپد نیمواجه با ا

 

  ARIMA ،يزمان یمدل سر ،یزیربرنامه منتخب، ستگاهیا ،مانتو-آزمون پرت :یدیکل یها واژه

 
 مقدمه

است که  جوی یکي از مخاطرات گرد و غباردیده پ

 یها نهیزمدر  یيها خسارتشدن  واردوقوع آن باعث 

تنفسي،  یها یماریبمحیطي و بروز و تشدید –زیست

قلبي، ترافیك هوایي و زمیني و تهدید گردشگری، 

دلیل قرار گرفتن در به رانیا. شود يمکشاورزی و غیره 

جهان، مکرراً در معرض  خشك نیمهکمربند خشك و 

محلي و سینوپتیکي متعدد  گرد و غبار یها سامانه

درباره  مطالعات (1020و همکاران،  Rasoli) است

 کشور در که دهد يم نشان غباری و گرد روزهای تعداد

 گرد و غبار دهیپد نیشتریببا  رانیا مرکزی یها چاله

 در که غرب و جنوب غرب مناطق سپس و روز در

 عربستان، عراق، همچون يبزرگ یها ابانیب مجاورت

 یها سال در .(Alijani، 2111) باشند يم ... و هیسور

 طحـس در گرد و غبار یها طوفان فراواني اخیر

 و Mehrabi) است افتهی  شیافزا جهاني و یا منطقه
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عنوان یکي از به گرد و غبار. (1020 ،همکاران

طبیعي شناخته شده، مورد توجه بسیاری از  مخاطرات

مختلف علوم جوی  یها شاخهاندیشمندان و محققان 

عنوان یك ماده آالینده هوا، همراه به گرد و غباراست. 

 ردیگ يمقرار  سنجش موردجوی  یها ندهیآالبا دیگر 

(Zolfagari، 1022)  يمختلف مطالعات زیندر جهان 

 Kutiel. اند پرداخته گرد و غبار تیوضع يبررس به

را مورد مطالعه  انهیخاورم گرد و غبار( توفان 1001)

گرد و  يفراوان نیشتریب ياصل هیچهار ناح ی. وداد قرار

 ،یعودسرا مشخص کرد. عربستان  انهیخاورم غبار

 يفارس نواح جیسودان و منطقه خل ه،یعراق، سور

-Lin را دارند. گرد و غباررخداد  نیشتریهستند که ب

Lin 721 هایداده کمك به (1020همکاران ) و 

 پراکنش يبررس به نیچ سراسر در يهواشناس ستگاهیا

 يفصل و ساالنه پراکنش و ده ساله راتییتغ ،یيایجغراف

 جینتا. اند پرداخته تندری توفان همراه با با روزهای

 رخداد که پراکنش داد نشان ،پژوهش نیا از حاصل

 طوریبه ،است متفاوت مختلف فصول در دهیپد نیا

 دهیکش شمال سمت به ه(ما بهشتیارد) يم در ماه که

 سمت به (ماه وریشهر)سپتامبر  ماه در و شود يم

 راتییتغDavis (1021 ) .کند يم ينینش عقب جنوب

 لندن یثرویه فرودگاه در را تندری یها توفان  روزانه

 که داد نشان وی یها پژوهش جینتا .کرد يبررس

 در فقط و ازظهرهابعد در تندری یها توفان شتریب

 .دهد يم رخ شب یها مهین مواقع يبعض

 يبه بررس يمطالعات مختلف زیدر داخل کشور ن

 ؛عنوان مثالبه .اند پرداختهغبار  وگرد  تیوضع

Javidaneh  گرد  یبر رو ي( مطالعات1028)و همکاران

، استان خوزستان انجام مانیسل مسجد يابانیخ و غبار

 يآلودگ نیشتریکه ب دندیرس جهینت نیبه ا و دادند

 Cd وZn، Cu،  Pbمربوط به فلزات  يابانیخ گرد و غبار

و  كیتراف ،ينفت یها تیفعالکه عمدتا  است

 شیسهم را در افزا نیشتریب يصنعت یها تیفعال

 Miri .شتنددا يابانیخ گرد و غبارفلزات در  نیغلظت ا

 گرد و غبار یها توفان درباره( 1001و همکاران )

اواخر  يشدند که پس از وقوع خشکسال ادآوری ستانیس

تا ) یریچشمگ شیرخداد توفان افزا يفراوان 10دهه 

( میزان 1022) Ansari .داشته است( برابر پنج

همبستگي پارامترهایي مانند رطوبت نسبي، دما، 

در  گرد و غبار یها توفانسرعت باد و بارش را با وقوع 

مورد  یکه از بین پارامترها استان زاهدان بررسي کرد

و دار  يمعنمطالعه، سرعت باد بیشترین همبستگي 

رطوبت نسبي کمترین همبستگي معکوس را به خود 

 هیبا تک (1022و همکاران ) Zarsvandi اختصاص داد.

گرد   دهنده لیتشکذرات  یا ماهواره ریو تصاو لیتحلبر 

 انیکردند و ب يرا در استان خوزستان بررس و غبار

در  توان يمخوزستان را  گرد و غبارداشتند که ذرات 

 يکانکربنات ) ( گروه2 .خالصه کرد يابیسه گروه کان

 غالب کواترنر( ي)کان تاکیلی( گروه س1 ،(تیغالب کلس

و  Holms غالب کائولن(، يکانها )رس( گروه 3 و

( و 1006همکاران )و  Viana(، 1000همکاران )

Wang  گرد و  دهیبا پد زمان هم زی( ن1007همکاران )و

  Yousefi.پرداختند ينیب شیپو  لیتحلبه  غبار

در  زی( ن1006) و همکاران Jamalizadeh ( و1027)

که سرعت باد  افتندی دست يجینتاپژوهش خود به 

 یها پژوهشدر  دارد. گرد و غبار زانیدر م یادیز ریثأت

 ينیب شیپ( به 1027) Moghigh Moghimiمشابه 

 بجنورد در خاک و گرد دهیپد با همراه یروزها يفراوان

پرداخته  AMIRA يزمان یسر مدل از استفاده با

 ستگاهیا یها داده هدف، نیا به يابیدست یبرااست. 

 سال از ساله 16 یآمار دوره يط بجنورد كینوپتیس

 سپساست.  قرارگرفته استفاده مورد 1007 تا 2111

 افزار نرم در ،يفصل ریغ ARIMA از روش استفاده با

Minitab16 یروزها يفراوان ينیب شیپ و لیتحل به 

 نظر مورد منطقه در خاک و گرد دهیپد با همراه

 یساز مدل( 1023همکاران )و   Bahrami.شد پرداخته

 استان در گرد و غبار یها توفان وقوع زماني-مکاني

 از يکیاستان خوزستان  خوزستان را انجام دادند.

 یادار یو کشاورز یکه از نظر منابع، انرژ یها استان

گرد و  دهیماه شاهد پد هر ؛ کهاست يیباال لیپتانس

 یکه بر رو ها یدشوار افزون بر دهیپد نیا. است غبار

 رامونیپ داًیشد ،آورد يموجود  موجود به یها لیپتانس

را مختل  ستیز  طیمح يمردم و حت شیو آسا يزندگ

شده  دهیپد نیمردم از ا یو دلسرد يباعث نگران ،کرده

 اریبس یها خسارتساالنه  گرد و غبار دهیپد. است

استان  يو محل يمل هیبه اقتصاد و سرما یریناپذ جبران

 دهیکه پد یيها یگرفتاربا توجه به  ،لذا .کند يموارد 

 کوششنگارنده در  ،کند يم جادیدر استان ا گرد و غبار
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که  یشهرهااستان خوزستان  یشهرها انیماست تا از 

 یشتریب خاک و گرد یبا تعداد روزها ندهیدر آ

 نی. هدف اکند ينیب شیپو  یيشناسا اند مواجه

 ستیز زانیربرنامهمسئوالن و  کهاست  نیا ،یيشناسا

 گرد و غبار موضوعمرتبط با  یها سازمانو  يطیمح

 دهیپد نیمقابله با ا یکارها راهالزم و  داتیتمه ،استان

 .کنند ایمه را بار انیز

 

 ها روشمواد و 

 يمساحت با خوزستان استان: پژوهشمنطقه مورد 

 32ˊ تا 01˚ 02ˊ نیب مربع لومتریک 80130 حدود

 يشمال عرض 33˚ 0ˊ تا 11˚ 76ˊ و يشرق طول 70˚

 يبارندگ زانیم. است شده واقع رانیا يغرب در جنوب

 و شمال سمت به غرب جنوب و جنوب از استان نیا

 نیکمتر و نیشتریب که یطور. بهابدیيم شیافزا شرق

 يشرق شمال ينواح به مربوط بیترتبه يبارندگ زانیم

 با غرب جنوب و متريلیم 100تا  828 متوسط با

 نیا در .(2شکل  (است متريلیم 117 تا 217 متوسط

صورت به گرد و غبار یتعداد روزها یها داده ،پژوهش

 ماهانه در هشت شهر استان خوزستان )مسجد

 ،یآغاجار بهبهان، دزفول، رامهرمز، اهواز، مان،یسل

. شد اخذ استان يهواشناس سازمان از(، هیدیام و آبادان

 دوره طول( 2)جدول  ها ستگاهیا نیا انتخاب علل

 پراکنش ن،یسال و همچن 12 کم دست ،يکاف آماری

 .است بوده ها هنگام يمکان مناسب

گرد و  یها خالءهای آماری موجود در بین داده

 در هست يزمانبا توجه به روند  ها ستگاهیغبار ماهانه ا

ها و با استفاده از روش همبستگي  داده يزمان یسر

بازسازی  SPSS-19 رافزانرم لهیوس به ها ستگاهیبین ا

آماری مربوط به برازش  یها لیو تحل  هیکلیه تجز .شد

و  Minitab-17افزار  بهترین مدل سری زماني در نرم

EXCEL 2013  درصد انجام  17در سطح اطمینان

افزار  صورت نقشه در نرمبه ها يخروج انیگرفت و در پا

ArcGIS 10.4 ردیگ يانجام م.  

 

 
 خوزستان استان یيایجغراف تینقشه موقع -1شکل 

 

 یسر بیني یشآن، پ یلدر تحل: ینزجنک–مدل باکس

. گیرد يصورت م یآمار یبندبا مدل یرهتك متغ يزمان

 چهار از ینزجنک-با استفاده از روش باکس بیني یشپ

 یها از مدل ينوع خاص .است شده تشکیل مرحله

بر  داده، نشان را مناسبي یجکه در عمل نتا يفصل

 یهم منطبق است، از سو یماآر یها مدل يساختار کل

 یرپذيضرب يفصل یها نام مدلبه ینزجنک-باکس

 تصوراختصار به  به شده، خوانده

ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)  نشان داده شده است. در

 (P,D,Q)مدل و  يفصل یرجز غ( (p,d,q ،ساختار ینا

عملگر انتقال به  یریکارگمدل است. با به يجز فصل

نشان داده  ریصورت ز مدل به يفرم کل Bعقب 

 .شود يم

  ( )  ( 
 )    

      ( )  ( 
 )  (2)     

به تر( ( )  ( )  ( )  ( )    آن،در که 

 P,qاست.          یها با مرتبه یها چند جمله
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اتو  یندهایفرا يمرتبه فصل ,Q Pو  يفصلریمرتبه غ

 d,D. دهد يمتحرک را نشان م نیانگیو م ونیرگرس

را نشان  يساده و فصل یریتفاضل گ درجه بیترت به

. کند يتجاوز نم كیاز  بیضرا نیاغلب ا که دهد يم

  
 De) است. يفصل ریعملگر غ   و  يعملگر فصل  

Carrey، 2111.) دیبا ،يشیمدل آزما یيپس از شناسا 

 يزمان یسر ید. الگوسازکرمدل را برآورد  یهافراسنج

است که با شناخت الگو و برآورد  یروش تکرار كی

 یهافراسنج ،مرحله نی. در اشود يها شروع مفراسنج

پس از  .شود يشده، برآورده م  برازش داده یالگو

 یيرسا دیآن، با یهامدل و برآورد فراسنج صیتشخ

 دیبودن مدل با بمناس يآزمون کرد. بررس زیمدل را ن

 يندازد. در بررسایچنان باشد که مدل را به مخاطره ب

ها، فرض  مانده عینرمال بودن توزمناسب بودن مدل از 

ها در  مربوط به مانده ینمودارها انس،یثابت بودن وار

مانتو، برازش داده شده و -طول زمان، آزمون پرت

 ،دارند یشتریکه پارامتر ب یيهامدل لیو تحل  هیتجز

شود  يم يمناسب تلق يمدل ،اساس نیاستفاده شد. بر ا

نرمال  -الف .آن بر قرار باشد یبرا ریز یها طشرکه 

فرض ثابت بودن  -ب ،هامانده يباق عیبودن توز

ها در مانده يمربوط به باق ینمودارها -ج ،انسیوار

چنانچه مدل مونتو. -آزمون پرت -د و طول زمان

را در نظر  یگریمدل د دینامناسب باشد، با یشنهادیپ

 .گرفت
 

 خوزستان در استان يهای مورد بررس ستگاهیامشخصات  -1 جدول

 نام ایستگاه طول جغرافیایي عرض جغرافیایي ارتفاع از سطح دریا کد ایستگاه دوره آماری

 سلیمان مسجد 16/01 13/32 310 00621 12

 اهواز 81/06 33/32 11/7 00622 12

 رامهرمز 8/01 32/18 270 00623 12

 دزفول 36/00 0/31 203 00117 12

 بهبهان 31/70 8/30 323 00630 12

 آغاجاری 81/01 80/30 11 00633 12

 آبادان 17/06 38/30 8/7 00632 12

 امیدیه 87/01 18/30 37 00630 12

 

 

 بحثنتایج و 

 طور همان (:K-Sاسمیرونوف )-آزمون کلموگروف

نرمال  زانیمحاسبه م ،شود يممشاهده  1که در جدول 

استان خوزستان به  یشهرها گرد و غبار دهیبودن پد

در سه سطح مطلق، مثبت و  ها تفاوت نهیشیهمراه ب

به  تیاساس با عنا نیبر امشخص شده است.  يمنف

تر از  محاسبه شده که بزرگ یداريمعنسطح  زانیم

 دهیپد یهادادهکه  رفتیتوان پذيم ،باشديم 7/0آلفا 

منتخب شده استان خوزستان  یگرد و غبار شهرها

 .هستندنرمال 

 
 گرد و غبار دهیپد یهادادهنرمال بودن  يبررس -2 جدول

 مقدار گرد و غبار دهیپد

 171 تعداد

 نرمال
 1006/781 نیانگیم

 17083/182 اریانحراف مع

 761/0 رونوفیاسم-کلموگرف

 662/0 یریگ میتصم اریمع

 



 821/  . . . تان خوزستان با استفاده از گرد و غبار در اس دهیپد ينیب شیو پ يبررس

 

 ،آزمون نیدر ا که یيآنجا از :ها داده یآزمون همگن

Test value و مقدار آن  شده  انتخاب نیانگیم

کمتر و  یها نمونهتعداد  ،دست آمده هب 1006/781

آورده  Test valueدر جدول  نیانگیم یمساو ای شتریب

دست آمده، با  هب شده است. در تعداد دوره گردش

، همگن درصد پنجاز  شتریب یدار يمعنتوجه به سطح 

(.3)جدول  شود يم رفتهیپذ ها دادهبودن 

 
 گرد و غبار یها آزمون ران تست داده -3 جدول

Dust Runs Test 

1006/781 Test value
a

 

217 Cases < Test value 

211 Cases >= Test value 

171 Total Cases 

20 Number of Runs 

036/0 Z 

882/0 Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

و نرمال بودن  يهمگن یها آزمون يبررس پس از

 هر یبرا گرد و غبار يزمان یسر ینمودارها ،هاهداد

 ینادر  .شد یممنتخب استان ترس ها ستگاهیااز  كی

مسجد دزفول،  ستگاهیچهار ا تنهاطور نمونه بهپژوهش 

 شده ي، اهواز و آبادن آورده شده است. سعیمانسل

  جهتپوشش دادن منطقه از چهار  یبرا ،است

. شود یمترس يزمان یسر ینمودارهااستان  یایيجغراف

گرد و  يزمان های یسرکه  دهند يمنشان  هانمودار ینا

 یستند،ن یشيروند افزا یدارا منتخب های یستگاها غبار

 یانگینو م یانسدر وار يیستایا یدارا ،دلیل ینبه هم

در  یریگیتملگارو  یریگتفاضلبه  یازهستند و ن

 .(3و  1 یها شکل) ندارند یانسو وار یانگینم

 

 
 2163-1020 یدر طول دوره آمار هیدیدزفول و ام گرد و غبار یها ستگاهیا يزمان یها یسرنمودار  -2 شکل

 

از : ها( مدل )برازش مدل یپارامترها نیتخم

 pمرتبه  PACFو از نمودار  qمرتبه  ACFنمودار 

است. اکنون  یریگتفاضل مرتبه زین D ،شوند يم نییتع

مدل  ،مدل استخراج شد یبرا ازین مورد یها که مؤلفه

ARIMA برازش مدل به  (.0شود )جدول  ينوشته م

مدل . باشد يمجهول مدل م یبرآورد پارامترها يمعن

و تحت عنوان  آمد  دست به ها یستگاها یبرابرآورد شده 

هر دو  يزمان های ی. مدل سرشد  يمعرف 6تا  2مدل 

دار و مدل  وزن یرمتغ یقاز طر را گیری یانگینمدل م

 ARIMA یقمتحرک تلف یانگینم يخود بازگشت

نام برآورده  ینپژوهش بهتر ینا در که کند يبرآورده م

متحرک  یانگینم يبر خود بازگشت يمبتن ،مدل شده

تعداد دفعات  یيبه معنا يفصل ییراتتغ ،شده  یلتبد

منتخب استان  یستگاهدر مدل بر تمام ا يخود بازگشت
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تمام  یریگ تفاضل تعداد ،ینخوزستان و همچن

 ییراتتغ یت. ماهدهد يمنتخب را نشان م ها یستگاها

  یهمتعدد نمودار ته یها مدل با توجه به اوج يفصل

استان را  های یستگاها یبرا یریگتفاضلو وجود  شده

 .دهد ينشان م

 

 
 2163-1020 یاهواز و آبادن در طول دوره آمار یها ستگاهیا گرد و غبار يزمان یها یسرنمودار  -3 شکل

 
 منتخب استان یها ستگاهیا گرد و غبار ينیب شیپمناسب  یها مدل برازش -4 جدول

 نوع مدل ها ستگاهیا فیرد

 ARIMA( 0،2،1()2،2،2) رامهرمز 2

 ARIMA( 2،2،1()2،2،2) یآغاجار 1

 ARIMA( 0،2،3()1،2،2) بهبهان 3

 ARIMA( 0،2،2()1،2،2) آبادان 0

 ARIMA( 0،2،1()1،2،2) دزفول 7

 ARIMA( 2،2،3()2،2،2) هیدیام 8

 ARIMA( 0،2،3()2،2،2) اهواز 1

 ARIMA( 0،3،0()2،2،2) مانیسل مسجد 6

 

 يعدم وجود روند قطع ایوجود  درباره ،پس از آن

ابتدا  ،کار نیا یکرد. برا یریگ میتصم توان يم در مدل

و سپس با  شود يم دادهمدل با جمله ثابت برازش 

عدم  ایدر مورد حضور  p–valueو  tتوجه به آماره 

 .شد خواهد گرفته میحضور جمله ثابت در مدل تصم

برازش شده  یها مدل یهافراسنج 7با توجه به جدول 

 یها ستگاهیا گرد و غبار یتعداد روزها يزمان یها یسر

همه  یبرا t که آماره شد، مشاهده منتخب استان

بهبهان، آبادان، دزفول،  ،یآغاجار، رامهرمز یهاستگاهیا

، 17/0، 21/2 بیترت به مانیسل مسجداهواز و  ه،یدیام

 دوکمتر از  11/2و  83/0 ،-03/0 ،61/0، 06/2، 72/0

کردن جمله ثابت در مدل  لحاظبه  یازین ،بوده

، 30/0 ،37/0 بیترتبههم  p-value مقدار. ستندین

داده  شینما 37/0و  01/0، 81/0، 02/0، 31/0، 82/0

. است 07/0 از شیب زین ستگاهیهر ا یبرا کهشده 

 يرد کرد و به معن توان ينمصفر را  هیفرض نیبنابرا

 وگرد  يزمان یسر ها مدلدر  يد روند قطععدم وجو

گام بعد بر  در. هستنداستان  یهاستگاهیا یبرا غبار

 گام نی. در اشود يممدل قضاوت  یهافراسنج یرو

مدل  یاز اجزا كیهر  در p-value مقدار چنانچه

مرتبه از  كی دیبا ،باشد 07/0از  شیشده ب برازش داده

 دیجد یها مرتبهرا کاهش داد و دوباره مدل را با  آن

 مشاهده 7جدول  که در طور همانبرازش داد. 

مدل  یهادر همه فراسنج p–value زانیم ،شود يم

 .است 07/0کمتر از 
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 خوزستان یها ستگاهیا یها مدل یها فراسنج -5 جدول

 .Type Coef ستگاهیا
SE 

Coef. 
T P ستگاهیا Type Coef. 

SE 

Coef. 
T P 

مز
هر

رام
 

AR1 3186/2 7716/0 36/1 026/0 

ول
دزف

 

AR1 3826/0 0010/0 62/0 011/0 

AR2 0071/0- 3366/0 1/2- 033/0 AR2 2117/0 1028/0 6/0 018/0 

SAR12 0018/0- 0621/0 03/0- 007/0 SAR12 2218/0 0131/0 82/2 02/0 

MA1 1617/0 7388/0 01/2 030/0 SAR24 0108/0- 0138/0 13/2- 021/0 

SMA12 6181/0 0711/0 81/27 000 MA1 0178/0- 0701/0 12/0- 000/0 

Constant 023/0 008/0 21/2 37/2 SMA12 1231/0 0081/0 78/21 000 

جار
آغا

 ی

AR1 7800/0 088/0 01/6 000 Constant 0181/0 0317/0 61/0- 021/0 

AR2 0131/0- 0886/0 37/0 003/0 

هیدیام
 

AR1 3616/0 0607/0 73/0 000 

SAR12 0161/0 0111/0 3/0- 207/0 AR2 2221/0 0117/0 00/2 002/0 

MA1 1802/0 0201/0 30/10 000 AR3 0271/0- 0102/0 12/0- 03/0 

SMA12 601/0 0812/0 82/22 000 SAR12 2871/0- 0188/0 28/1- 031/0 

Constant 0011/0 0011/0 17/0 30/0 MA1 611/0 0777/0 08/28 000 

ان
به

به
 

AR 1317/0 3181/0 12/0 016/0 SMA12 6817/0 0086/0 76/26 000 

AR 1601/0 136/0 1/2 033/0 Constant 001/0 000/0 03/0- 81/0 

AR1 2111/0 0873/0 17/1 003/0 

واز
اه

 

AR1 1117/0 1122/0 66/0 001/0 

SAR2 0116/0 0681/0 27/2 072/0 AR2 1018/0 281/0 10/2 028/0 

SAR3 0821/0- 601/0 13/0- 006/0 AR3 1001/0 0187/0 1/3 001/0 

MA12 0121/0- 311/0 11/2- 007/0 SAR12 0011/0 0687/0 76/0 007/0 

SMA24 6161/0 0813/0 2/20 000 MA1 132/0- 3002/0 11/0 001/0 

Constant 0102/0- 0010/0 72/0- 806/0 SMA12 6116/0 0708/0 11/27 000 

ان
اد

آب
 

AR1 1112/0 0807/0 31/21 000 Constant 0321/0 0081/0 86/0 017/0 

SAR12 0011/0- 2026/0 01/0- 011/0- 

جد
مس

  
یسل

ان
م

 

AR1 111/2 0811/0 16/21 000 

SAR24 0071/0- 013/0 01/0 010/0 AR2 310/2- 131/0 1/20- 000 

MA1 376/0 011/0 71/3 000 AR3 130/0 222/0 33/6 000 

SMA12 671/0 062/0 71/20 000 AR4 2880/0- 018/0- 21/1- 032/0 

Constant 0722 010/0 06/2 31/0 SAR12 011/0- 018/0 02/2- 020/0 

      constant 081/0 022/0 11/2 370/0 

 

 كی صیپس از تشخ: مدل بودن مناسب یبررس

 جا بهکه  يسؤالآن،  یپارامترها برآوردمدل مناسب و 

 يلینه؟ اگر دال ایمدل رسا است  ایاست که آ نیا مانده

 مشخص دیباوجود داشته باشد،  دیشد یياز نارسا

 دیچگونه با پس از آن یتکرار کلیمدل در س ،شود

 دیمدل با بودن مناسب زانیم يشود. بررس داده رییتغ

 يعنی .ندازدایبچنان باشند که مدل را به مخاطره 

دارند،  دادرخکه احتمال  ينسبت به انحرافات يستیبا

 دو روشاز  ،مناسبت مدل يبررس یبراحساس باشد. 

 و  هیتجز اول .شود يماستفاده  گرندیکدیکه مکمل 

و دوم  شده  دادهمدل برازش  یها مانده يباق لیتحل

. دارند یشتریکه پارامتر ب یيها مدل لیتحل و  هیتجز

از مدل مشخص شده است و  تر يکلکه  يمدل يعنی

 دارد بر در خاص حالت كیعنوان بهمدل را  نیا

(Khorami، 1001). لیو تحل هیپژوهش از تجز نیدر ا 

 نی. اشدتر است، استفاده جیرامدل که  یهامانده يباق

 عینرمال بودن توزبه کمك  لیتحل و  هیتجز

 ینمودارها انس،ی، فرض ثابت بودن وارها مانده يباق

 ،نیدر طول زمان و همچن ها مانده يباقمربوط به 

فرض  يبررس ی. براردیگ يمانجام  مانتو-آزمون پرت

مدل نمودار احتمال نرمال  یها مانده يباقنرمال بودن 

 میترس ها مانده يباق ستوگرامیو نمودار ه ها مانده يباق

(. در نمودار احتمال نرمال، نقاط 1تا  0 های شکل) شد

 دو نیکه تطابق ا اند شدهگسترده  یخط قطر راستادر 
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با  زین ستوگرامینرمال است. نمودار ه عیتوز انگریب

را نشان  ها دادهنرمال  عیتوز ریستون مقاد عیتوز

که  شود يم به نمودارها مشاهده يبا نگاه .دهد يم

 نیا که ستندین دار يمعن ها يخودهمبستگاز  كی چیه

بودن  يهمبسته بودن و تصادفنا يخود به معن

مناسب  شده دادهاست. اگر مدل برازش  ها مانده يباق

در برابر زمان  ها مانده يباقنمودار  ،رود يمانتظار  باشد،

را  یبدون روند يصفر پراکندگ ياطراف سطح افق در

 كیرفتار  هینمودار شب نیچنانچه رفتار ا .نشان دهد

ثابت  انسیصفر و وار نیانگیمحض با م يتصادف ندیفرا

 دییرا تا شده  دادهمدل برازش  توان يمباشد، آنگاه 

در مدل صحت  شده  میترس ی. با توجه به نمودارهاکرد

 .شود يم دیتائ شده  دادهمدل برازش 

 

 
 و رامهرمز یآغاجار ستگاهیمدل ا یها مانده يباقمربوط به نمودار  -4 شکل

 
 آبادان و بهبهان ستگاهیمدل ا یها مانده يباقمربوط به نمودار  -5شکل 

 
 و دزفول مانیسل مسجد ستگاهیمدل ا یها مانده يباقمربوط به نمودار  -6شکل 
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 و اهواز هیدیام ستگاهیمدل ا یها مانده يباقمربوط به نمودار  -7شکل 

 

فرض نرمال  ،شده  مشاهده ینمودارهابا توجه به 

 یها مدلبرازش  برآمده از ها مانده يباق عیبودن و توز

فرض ثابت  ،نیاستان و همچن یها ستگاهیا يزمان یسر

 ینمودارها. شود يم رفتهیپذ ها مانده يباق انسیبودن وار

 يطرح خاص زیدر طول زمان ن ها یسر نیا ها مانده يباق

 ندیفرا كیمشابه  ها آنو رفتار  دهند ينمرا نشان 

ثابت  انسیصفر و وار نیگانیاغتشاش خاص با م

 ها مانده يباقاست که  آناز  يحاک نمودارها نی. اهستند

؛ هستند همبستهنا ها مدل نیحاصل از برازش ا

از  كی چیکه هآن به توجه با ،نیبنابرا

 ،تجاوز نکردند استانداردشاناز حدود  ها يخودهمبستگ

 كیاگر  .رفتیرا پذ ها نمونهفرض استقالل  توان يم

صورت  نیدر ا ،باشد شده  داده صیمدل درست تشخ

 باًیتقر دیحاصل از برازش آن مدل با یها مانده يباق

نرمال مستقل هم  يتصادف یرهایمتغخواص  یادار

چنانچه مدل  ثابت باشند. انسیو وار نیانگیبا م عیتوز

 فاقد ساختار باشند. ها مانده يباق دیبا ،مناسب باشد

ا بها داده یآورجمعمانند زمان  یگرید ریهر متغ يعنی

هرگونه  باشند. وجود ارتباط يببرآورده شده  ریمقاد

نرمال  ریاز اثر غ يحاک نمودارها لیقب نیدر ا یساختار

مدل برازش شده  انسیوار و نیانگیمدر  عیبودن توز

مناسبت  يبررس یبرا تر يرسمو  گریروش د است.

 ها مانده يباق یها يخودهمبستگ یمدل که بر مبنا

که در واقع  باشد يممانتو -استفاده از آزمون پرت

 گونه همان (.8جدول ) دهد يمرا نشان  ها مدل تیکفا

 يتمام یبرا p–value مقدار ،شود يمکه مالحظه 

بودن  همبستهنا هیفرض که است 07/0از  شیب رهایتأخ

 گرد و غبار یتعداد روزها يزمان یها یسرمانده  يباق

منتخب استان  یها ستگاهیا یماهانه را برا صورت به

رامهرمز  ستگاهی. در ادهد يمقرار  دیتائخوزستان مورد 

 p–valueمقدار  06و  38، 10، 21 یهاریدر تاخ

است  687/0و  611/0، 112/0، 180/0برابر  بیترت به

 که است 07/0از  شتریب ها ستگاهیاکه همانند همه 

استان دارا  یها ستگاهیا انیها را در مریتاخ نیتریقو

 دییتارا  مانده يباقدن بو ناهمبسته هیو فرض باشد يم

 .کند يم

 یکه با استفاده از استراتژ  اکنون: ینیب شیپ

، شد یيشناسا یيمدل نها نزیجنک-باکس یساز مدل

تعداد  یسر ندهیرفتار آ ينیب شیپ یبرا توان يم

 ينیب شیبه پ 6گرد و غبار استفاده کرد. شکل  یروزها

گرد و غبار در  یتعداد روزها ماهانه نیانگیم

 1026 یها منتخب استان خوزستان سال یستگاهایا

. در سال دهد يمدت ده سال را نشان م به 1011تا 

گرد و غبار همراه  دهیاستان خوزستان با پد 1026

 و نیکمتر یدارا هیدیام یسال شهرها نی، در اباشد يم

 یدارا مانی، رامهرمز و مسجد سلیآغاجار یشهرها

. سال هستندتعداد روزها گرد و غبار در ماه  نیشتریب

 1026گرد و غبار همانند سال  دهیروند پد 1021

گرد و غبار  یتفاوت که از تعداد روزها نیبا ا ،باشد يم

 18/21با  یهمچنان شهر آغاجار کاسته شده است و

گرد و غبار است. در  دهیپد نیشتریب یروز در ماه دارا

گرد و غبار  دهیپد ينیب شیپ 1012و  1010 یها سال

بهبهان و  یکه شهرها یطور . بهباشد يبه هم م هیشب

، یآغاجار یامقدار و شهره نیکمتر یدارا هیدیام

 10تا  هفت یبا تعدد روزها مانیآبادان و مسجد سل

. باشند يمقدار گرد و غبار م نیشتریب یروز در ماه دارا

است  يدهنده هنگام  نشان 1013تا  1011 یها سال

 نیدر ا ،باشد يگرد و غبار همراه م دهیکه استان با پد
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نسبت به  دزفول و اهواز ،یآغاجار یها شهرها سال

گرد و غبار  یقبل از شدت تعداد روزها یها سال

 آبادان و مسجد ،یآغاجار یشهرها ،کاسته شده

 یها مقدار گرد و غبار در ماه نیشتریب یدارا مانیسل

 .هستندسال 

 
 گرد و غبار دهیمانتو پد-پرتآزمون  جینتا -6جدول 

 Lag 21 10 38 06 ستگاهیا Lag 21 10 38 06 ستگاهیا

 رامهرمز

Chi-

Squaer 
3/3 6/8 1/11 2/31 

 دزفول

Chi-

Squaer 
2/2 1/21 8/10 0/00 

DF 8 26 30 01 DF 7 21 11 02 

P-Value 180/0 112/0 611/0 686/0 P-Value 633/0 171/0 10/0 311/0 

 یآغاجار

Chi-

Squaer 
3/20 3/21 1/31 0/30 

 هیدیام

Chi-

Squaer 
1/21 1/21 11 3/02 

DF 8 26 30 01 DF 7 21 11 02 

P-Value 220/0 70/0 606/0 111/0 P-Value 111/0 310/0 712/0 071/0 

 بهبهان

Chi-

Squaer 
0/1 6/21 0/21 1/17 

 اهواز

Chi-

Squaer 
0/21 1/12 1/33 8/02 

DF 0 28 16 00 DF 7 21 11 02 

P-Value 226/0 860/0 10/0 182/0 P-Value 33/0 121/0 11/0 000/0 

 آبادان

Chi-
Squaer 

8/20 1/21 1/13 31 
مسجد 

 مانیسل

Chi-
Squaer 

2/1 0/10 6/11 3/36 

DF 8 26 30 00 DF 1 20 18 36 

P-Value 22/0 010/0 160/0 681/0 P-Value 222/0 226/0 117/0 071/0 

 

 1018و  1017 ،1010 یها سالماه  یانگینم در

 قابلدر استان  گرد و غبار یدهاز پد یشتریبروند 

ها مقدار تعداد سال نیدر ا که  یطور به است، مشاهده

مقدار خود خواهد  نیشتریبه ب گرد و غبار یروزها

در سال  یشهر آغاجار گرد و غبار یتعداد روزها .دیرس

گرد  دهیروند پد رسد. يمروز در ماه  10/10به  1018

 دهیبه روند پد هیشب 1011در استان در سال  و غبار

 ،است 1018 و 1017، 1010 یها سالدر  گرد و غبار

 دهیپد شماراز  و بهبهان دزفول شهر که تفاوت نیبا ا

به خوزستان  استان شهر ها هیبق و کاسته گرد و غبار

گرد و  یها ينیب شیپ دهند.يمخود ادامه  شیروند افزا

استان خوزستان  که دهند يمدر استان نشان  غبار

 دهیپد نیا و هستهمراه  گرد و غبار دهیهمواره با پد

 .ردیگيدر بر ماستان را  گستره همه گرد و غبار

خوزستان در دوره استان  ساالنه نیانگیم نیشتریب

 گرد و غبار دهیروز در ماه با پد 01/12با  ينیب شیپ

 یرخدادهااستان خوزستان شاهد  .باشد يمهمراه 

بر سالمت  یبارانیزکه اثرات  است گرد و غبار دهیپد

و  یویر ،يتنفس یها یماریب ،يو روح يجسم)

اختالف در رفت نقل )حمل  ،(يو عروق يمشکالت قلب

، (ها فرودگاه يلیتعط رثا در یيهوا ایو  یو آمد جاده ا

زنبورو زراعت،  ها یکار يفیصباغات ) یاقتصاد، کشاورز

و  استان پرورش و  آموزش (،اهیو پرورش گل و گ یدار

قطع آب و برق استان  چالشتر دیو جد مهمتراز همه 

 ،کنديمعمل  گرد و غباراندازه  از شیعلت نشست ببه

 .دارد

و  هیپا یها سال انیگرد و غبار م یناهنجار

دست  هب یدر واقع برا یناهنجار: ینیب شیپ یها سال

 یها سال نیانگیبا م هیپا  ماهانه، سال نیانگیآوردن م

 ينیب شیپ یها تك سال تك ،نیو همچن ينیب شیپ

 دهد ينشان م 1جدول  .دهد يهر شهر را نشان م یبرا

گرد و غبار در  یتعداد روزها هیساالنه پا نیانگیکه م

 نیو کمتر نیشتریروز در ماه ب 6/22با  هیدیشهر ام

در شهر رامهرمز اتفاق افتاده است.  13/3روز در ماه با 

شده نشان   ها محاسبه از سال كی هر یبرا یناهنجار

گرد و غبار کاهش  یکه چه اندازه شمار روزها دهد يم

اختالف تعداد روزها  نیاست و ا افتهی  شیافزا ای

ی. از ناهنجاردهد يرا نشان م هیبا سال پا ينیب شیپ
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 شود يگرد و غبار مشص م یساالنه تعداد روزها یها

ماهانه گرد و غبار در شهر  یتعداد روزها نیشتریکه ب

د تعدا نیو کمتر شیروز افزا 01/12با  یآغاجار

 ستگاهیروز در ماه در ا 80/2گرد و غبار با  یروزها

 .بهبهان مواجه بوده است

 

 
 1026-1011و غبار استان خوزستان در طول دوره  گرد یتعداد روزها ينیب شیپنقشه  -8شکل 

 
 گرد و غبار استان خوزستان یتعداد روزها یدست آمده برا هماهانه ب یناهنجار -7جدول 

ستگاهیا هیپا دوره  1026 102110101012101110131013101710181011ماهانه نیانگیم  

31/3رامهرمز  06/1 06/1 06/1 0/1 71/1 11/1 18/1 27/6 30/6 11/6 18/1 

یآغاجار 33/0  1/10 18/21 18/26 17/21 17/10 61/21 10/11 16/12 10/10 10/17 01/12 

0/2بهبهان  37/3 0/0 02/0 07/0 12/2 28/1 01/3 01/3 02/1 12/2 80/2 

21/8ابادان  11/0 66/21 00/20 21/20 81/23 13/23 1/20 10/20 00/21 23/21 16/20 

12/6دزفول  66/3 80/0 71/0 70/0 66/0 63/0 16/0 13/0 62/0 80/0 13/0 

هیدیام 6/22  71/0 00/0 03/2 26/1 11/0 818/1 71/6 17/1 3/22 17/7 

07/1اهواز  17/8 70/8 13/8 61/8 08/6 21/1 37/6 7/6 87/6 66/6 71/1 

مانیسل مسجد 82/7  11/8 00/1 11/1 7/1 03/21 81/21 10/21 11/21 01/1 12/23 01/20 

 

 یریگ جهینت

و استفاده  یيکارا بردست آمده  هب جینتا ،يطورکلبه

گرد  دهیپد راتییتغ ينیب شیپدر  نزیجنک-باکسمدل 

 ينیبشیپداللت دارد. بدون شك آنچه از واژه  و غبار

با  ،یریاست، ارائه مقاد غبار مدنظر و گرد مطالعه در

 نیشتریب یگذشته که دارا يزمان یهایسرتوجه به 

 ریوجه منظور ارائه مقاد چیو به ههستند  وقوع احتمال

چرا که با توجه به  ستین ندهیآ گرد و غبار یبرا قیدق

 يمیاقل یپارامترها يو مکان يزمان دیشد یریپذرییتغ

عدم درک درست از  يصرفاً به معن یيادعا نیچن

حاکم بر آن است.  طیو شرا میاقل دهیچیچرخه پ

از آن است که  يحاک يمیمطالعات پژوهشگران اقل

 نانیعدم اطم وجود بامطالعات  نیحاصل از ا ریمقاد

کاراتر از  تیریموثر در مد اریبس یاگونهحاکم بر آن به 
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روش  داشته، لذا ریتاث گرد و غبار دهیپد راتییتغ

گرد و  دهیاز مقدار پد يمنظور آگاهبه تواند يمذکور م

باشد.  ندهیبار آن در آانیزو احتمال وقوع اثرات  غبار

 یمختلف سر یها مدلپژوهش پس از برازش  نیدر ا

ها، فرض مانده يباق عینرمال بودن توز یهابرازش يزمان

ها مانده يباقمربوط به  ینمودارها انس،یثابت بودن وار

مدل برازش  نی، بهترنتوام-پرتدر طول زمان و آزمون 

( 0،2،1()2،2،2رامهرمز ) یهاشهر یبرا بیترتبهشده 

ARIMA( 2،2،1()2،2،2) ی، آغاجارARIMA ،

، آبادان ARIMA( 0،2،3()1،2،2بهبهان )

(1،2،2()0،2،2 )ARIMA، ( 0،2،1()1،2،2) دزفول

ARIMA( 2،2،3()2،2،2) هیدی، امARIMA،  اهواز

(2،2،2()0،2،3 )ARIMA مانیو مسجد سل 

(2،2،2()0،3،0 )ARIMA از  ها مدل نیا که هستند

 برخوردار بودند گرد و غبار ينیبشیپ یبرا يدقت خوب

 گرد و غبار دهیپد یتعداد روزها ينیب شیپ ،نیو همچن

که  دهديمنشان  1011تا  1026 یهاسال یبرا

گرد و  یتعداد روزها یاختالف و ناهنجار نیشتریب

، آبادان 01/12ا ب یآغاجار ستگاهیا در هیبا سال پا غبار

 شیافزا در ماه روز 01/20 مانیسلو مسجد  16/20با 

 بهبهان ستگاهیدر ا یناهنجار نیکمتر و هستندمواجه 

شهر  ،دهد يم نشان جینتااست.  در ماه روز 80/2 با

 هیاز بق شتریب مانیو مسجد سل ، آبادانیآغاجار

 .رو به رو هستند گرد و غبار دهیاستان با پد یشهرها

 یها یماریبباعث انواع  دهیپد نیکه ا يیاز آنجا

به  يطیمح ستیز یهاانیزو  يو عروق يتنفس ،يپوست

شود. احتمال مواجه يم رهیو غ یمنابع انرژ ،یکشاورز

 ندهیدر آ شهرها نیدر ا هابیآسها و انیز نیشدن با ا

 ،یشهر زانیربرنامهمسئوالن و  ،نیبنابرا .است شتریب

شهرها در مقابله با  نیبه ا دیبا يمیو اقل يستیز طیمح

 نظر در یشتریب يآمادگ و الزم داتیها تمهبیآس نیا

 دهیپد نیمقابله با ا یها را برا یریشگیپ و باشند داشته

  .دهند انجام نظر مورد یشهرها نیا در
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