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منابع آبهاي سطحي به لحاظ کيفي ،متاثر از فعاليتهاي انساني و عوامل طبيعي ميباشد .از اين رو ،در تصميمگيريهاي مرتبط با
کاهش آلودگي منابع آبي ،مشخص کردن اين تاثيرات اجتنابناپذير است .با اين حال ،به دليل ماهيت پوياي مکاني -زماني ارتباط ميان
کاربريها و پوشش زمين با آاليندههاي آبي ،در نظر گرفتن ابعاد مکان و زمان براي استخراج اين روابط امري ضروري است .عالوه بر اين،
ورود بُ عد مکان و مشخص کردن تاثيرات مذکور در يک بازه زماني بلند مدت ،درک ما را از ارتباطاتي که در فضا و زمان در حال تغيير
ميباشند ،بهبود ميبخشد .در اين تحقيق ،از رگرسيون وزندار مکاني -زماني براي تعيين تأثيرات کاربري /پوششهاي زمين بر ميزان
غلظت آالينده فلزي استفاده شده است .مزيت استفاده از اين نوع رگرسيون آن است که همبستگي مکاني و ناايستايي مکاني ايستگاههاي
پايش کيفيت آب را در برآورد ضرايب لحاظ مينمايد .عالوه بر اين ،با در نظر گرفتن بُعد زمان در انجام محاسبات ،همبستگي زماني غلظت
آاليندههاي مذکور نيز مد نظر قرار ميگيرد .نتايج عملي فرايند فوق ،براي يک نمونه عملي ،ارائه شده و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

زمانمندسازي رگرسيون وزندار مکاني به منظور استخراج ارتباط ميان ...

 -1مقدمه
تحقيق و بررسي پيرامون آلودگي آبهاي سطحي
همچون رودخانهها ،درياچهها و نواحي ساحلي با در نظر
گرفتن عوامل فيزيکي ،شيميايي و زيستي ،يک مسئله
زيست محيطي پيچيده به شمار ميآيد .مطالعات انجام
شده حاکي از تاثيرپذيري کيفيت اين منابع از فعاليتهاي
انساني و عوامل طبيعي (با شدتي کمتر) است [ .]2از
جمله فعاليتهاي انساني ميتوان به شهرنشيني ،حضور
کارخانجات و صنايع ،فعاليتهاي کشاورزي و در نتيجه
گسترش در بهرهبرداري از منابع آبي [ ]3و در مورد عوامل
طبيعي ميتوان به خصوصيات هيدرولوژيکي حوضه آبي،
تغييرات جوي و بارشهاي فصلي [ ]1اشاره نمود .به اين
ترتيب ،يکي از اهداف تحقيق در مورد ارتباط کاربري
زمين و کيفيت آب ،توانايي در برآورد کيفيت منابع آبي
است ،به گونهاي که آگاهي از نحوه اين ارتباطات ،تصميم-
گيرندگان را قادر سازد تا با درک روابط و تاثيرات موجود و
برآورد وضعيت کيفي آب به صورت محلي و منطقهاي ،در
جهت کنترل کاربريها به منظور حفظ و بهبود کيفيت
منابع آبي گام بردارند [.]5
مطالعات زيادي در تحليل تاثير کاربريها و توسعه
زمين بر کيفيت منابع آبي و ارتباط ميان آنها صورت
پذيرفته است [ .]8-6از جمله اين تحقيقات ميتوان به
مطالعه موردي حوضه آبريز آپاالچين 4کشور آمريکا در
سال  4338اشاره نمود که در آن ،سطح شهرنشيني به
عنوان مرتبطترين عامل در افت کيفيت آب اين حوزه
عنوان شد [ .]3همچنين در سال  ،2002تانگ 2و چِن 3و
تالش کردند تا با استفاده از يک روش جامع ،اثرات
هيدرولوژيکي کاربري زمين را در مقياسهاي ناحيهاي و
محلي ،براي ايالت اوهايوي کشور آمريکا آزمايش کنند
[ .]40در سال  2005نيز تحقيقي توسط مهافِي 1و
همکاران در مطالعه موردي منابع آب شهر نيويورک ،با
استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام چندگانه انجام
گرفت که ارتباط ميان نواحي آبي ،مناطق شهري ،زمين
عريان ،جنگلي و کشاورزي را با  3پارامتر کيفي آب در سه
بازه زماني مورد بررسي قرار دادند [ .]44اين تحقيقات
۱ Appalachian
۲ Tong
۳ Chen
٤ Mehaffey
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همچنان در سالهاي اخير ادامه داشته است [ .]43 ,42از
ميان تحقيقات داخلي نيز ميتوان به بررسي تاثير آلودگي
جمعيت و صنايع بر روي کيفيت آب رودخانههاي استان
آذربايجان شرقي اشاره نمود که توسط فردي کريميپور
انجام شد [.]45 ,41
آنچه در اين تحقيقات کمتر مورد توجه قرار گرفته
است ،خودهمبستگي مکاني موجود ميان دادههاي کيفي
آب است .از آنجا که اندازهگيري غلظت آاليندهها غالبا در
ايستگاههايي با موقعيت معين انجام ميشود ،ممکن است
ميان مشاهدات انجام شده در اين ايستگاهها ،همبستگي
وجود داشته باشد [ .]46لحاظ نکردن اين همبستگي در
برآورد ضرايب ،سبب ورود انحرافاتي ناخواسته به نتايج و
بنابراين کاهش اعتماد به اطالعات بدست آمده ميگردد .در
راستاي حل اين مشکل ،برخي از تحقيقات با حذف
ايستگاههاي اضافي که از رودخانههاي يکسان نمونهبرداري
ميکنند ،تنها تعداد محدودي از آنها را در نظر گرفتند [.]7
اما کاهش تعداد ايستگاهها ،اغلب رسيدن به نتايج پايدار
براي تمام ناحيه مطالعاتي را با دشواري روبرو ميسازد
[ .]47به همين منظور ،استفاده از يک رگرسيون مکاني
محلي با عنوان رگرسيون وزندار مکاني ،5پيشنهاد شده است
که عالوه بر وارد نمودن بعد مکان و خودهمبستگي مکاني
در برآورد ضرايب رگرسيون و کاهش انحرافات ،روابطي را
استخراج مينمايد که از مکاني به مکان ديگر تغيير مينمايد
[ .]43 ,48جزيات بيشتر در خصوص نحوه عمل اين
رگرسيون مکاني در [ ]20آمده است.
روند معمول در تحقيقات انجام شده آن است که پس
از تهيه دادههاي کيفي آب در يک بازه زماني بلندمدت و
ميانگينگيري از کل بازه زماني ،نهايتا فقط از اطالعات
کاربري يک سال مشخص استفاده شده است .به عبارت
ديگر ،در بررسي تاثيرات کاربري زمين بر روي کيفيت آب،
تنها مولفه مکاني دادهها مدنظر قرار گرفته است .هر چند
ورود خودهمبستگي مکاني دادهها به تحليلها ،منجر به
نتايجي مناسبتر در مقايسه با رگرسيون کمترين مربعات
معمولي ميگردد ] ،[4ولي عدم توجه به تغييرات زماني،
همچنان به عنوان يک نقيصه باقي خواهد ماند .اين در
حالي است که پارامترهاي معرف کيفيت آب و نيز
کاربريها و پوشش زمين ،غالبا عالوه بر تغييرات مکاني ،از
نظر زماني نيز متغير هستند و بنابراين نمونهبرداري از
٥ Geographically Weighted Regression

در استفاده از روشهاي آماري مرسوم مانند رگرسيون
کمترين مربعات معمولي ،پيشفرضهايي همچون استقالل
دادهها در نظر گرفته ميشود .اما چنين فرضياتي در علوم
مکاني  ،اغلب امکانپذير نيست .يکي از داليل مهم اين امر،
وجود خودهمبستگي مکاني ،4به عنوان خصلت ذاتي داده-
هاي مکاني ميباشد [ .]42مفهوم خودهمبستگي مکاني
در اولين قانون علوم مکاني ،موسوم به قانون تابلر 2به شرح
زير بيان ميشود :براي يک موقعيت مشخص ،مشاهدات
انجام شده در فواصل نزديک به هم ،نسبت به مشاهداتي
که در موقعيتهاي دورتري انجام شده باشند ،ارتباط
بيشتري با هم دارند [.]46
۱ Spatial Autocorrelation
۲ Tobler’s First Law Geography

ناايستايي مکاني ،مفهومي مرتبط با خودهمبستگي مکاني
است .چناچه در مطالعه رفتار پديدهاي ،خودهمبستگي مکاني
موجود ميان دادهها در ناحيه مورد مطالعه ،از مکاني به مکان
ديگر تغيير نمايد ،فرآيند مورد مطالعه را يک فرآيند ناايستا3
يا ناهمگون 1ميگويند .در سوي مقابل اگر همبستگي مکاني
بدست آمده از مطالعه پديده مورد نظر در تمام فضاي مطالعه
ثابت باشد ،به آن پديده ،يک پديده ايستا اطالق ميشود
[ .]25به عبارتي ،ايستايي مکاني ،فرآيند يا مدلي را توصيف
مينمايد که پارامترهاي آن در تمام ناحيه مورد مطالعه،
سازگار ميباشند .در غير اينصورت ،اگر پارامترهاي مدل
ناسازگار بوده و به صورت محلي تغيير نمايند ،انتخاب يک
مدل سراسري منجر به استنباط مکاني نادرستي از رفتار
پديده مورد مطالعه خواهد گرديد [.]26

 -2-2شاخص موران
به منظور سنجش خودهمبستگي مکاني و همچنين ناايستايي
مکاني ،آمارههاي گوناگوني معرفي شده است که همگي برآوردي از
درجه شباهت ميان مشاهدات در مقادير همسايگي يک ويژگي
ارايه ميدهند .از نمونه اين آمارهها ميتوان به شاخص موران،5
نسبت مجاورت گيري ،6آزمون رويدادهاي فزوني تنگو 7و آزمون
رويدادهاي فزوني افزايش يافته 8اشاره نمود .در اين مقاله ،به ارايه
توضيحاتي در مورد شاخص موران ،جهت رديابي خودهمبستگي
مکاني ميان دادههاي مکاني ميپردازيم .ساير آمارههاي
خودهمبستگي مکاني به همراه جزئيات در [ ]27آمده است.
 -1-2-2شاخص سراسري موران
ضريب خودهمبستگي مکاني شاخص موران ،شباهت
مشاهدات يک متغير بدست آمده را در نواحياي که از نظر
مکاني مرتبط تعريف ميشوند ،به صورتي کمي بيان مينمايد
[ .]28اين شاخص از معادله ( )4محاسبه ميشود [.]23
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۳ Non-stationary
٤ Heterogeneous
٥ Moran’s I
٦ Geary’s C
۷ Tango’s Excess Events Test
۸ Maximized Excess Events Test
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 -2خودهمبستگي مکاني
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شاخصهاي کيفي آب در يک بازه زماني کوتاه ممکن
است نمايانگر رفتار واقعي پديده نباشد [ .]24از جمله اين
تغييرات ،ميتوان به تغييرات فصلي اشاره نمود که عالوه
بر تاثيري که بر روي غلظت پارامترها ميگذارند ،ميتوانند
منجر به تغيير کاربريها و پوششها نيز شوند .همچنين
تغييرات فصلي کيفيت آب رودخانهها عالوه بر عوامل
انساني ،بصورت گستردهاي با فرآيندهاي طبيعي مانند نرخ
ريزش باران و هوازدگي قابل تعيين ميباشد [ .]22در
نهايت ،با وجود اينکه عموما ورود پسآبهاي شهري و
صنعتي ،منشا ثابتي براي آلودگي به شمار ميروند ،با اين
حال روانآبهاي سطحي يک پديده فصلي محسوب
گرديده و به شدت تحت تاثير تغييرات آب و هوايي مي-
باشند [ .]23بنابراين به دليل ماهيت پوياي روابط ميان
کاربري /پوشش زمين با پارامترهاي کيفي آب ،عدم توجه
به تغييرات زماني و فصلي و تاثير آن بر روابط استخراج
شده منجر به افت کارآمدي اين اطالعات ميگردد [.]21
بخش دوم و سوم اين مقاله به مفاهيم مربوط به
خودهمبستگي مکاني و زماني و مسايل ناشي از آن
ميپردازد .در بخش چهارم ،راهکار پيشنهادي براي در نظر
گرفتن خودهمبستگي مکاني و زماني موجود در
مشاهدات ،ارايه ميگردد .در بخش پنجم ،اين راهکار براي
يک نمونه عملي ،پيادهسازي شده و نتايج آن مورد بحث
قرار خواهد گرفت .در پايان ،در بخش ششم به نتيجهگيري
و ارايه پيشنهادات خواهد پرداخت.

 -1-2ناايستايي مکاني

زمانمندسازي رگرسيون وزندار مکاني به منظور استخراج ارتباط ميان ...

که در آن 𝑥𝑖 ،و 𝑗𝑥 ،مشاهدات انجام شده در موقعيت-
هاي 𝑖 ام و 𝑗 ام و ̅𝑥 ميانگين مشاهدات صورت گرفته از
ويژگي 𝑥 ميباشد 𝛿𝑖𝑗 .وزن (اثر) مشاهده انجام شده در
موقعيت 𝑗 بر روي مشاهده انجام شده در موقعيت 𝑖 است
که در واقع عناصر تشکيل دهنده ماتريس وزن ميباشند.
شاخص سراسري موران ،عددي در بازه  -4تا  +4است.
هرچه مقدار شاخص موران به  +4نزديکتر باشد ،حاکي از
وجود خودهمبستگي باالتر ميان دادههاي مکانمبنا است و
هر چه اين مقدار به  -4نزديکتر باشد نشان ميدهد که
دادهها به صورت منظم در سراسر فضا گسترش يافتهاند.
مقدار صفر براي اين شاخص بيانگر تصادفي بودن مقادير
مشاهده شده و عدم وجود همبستگي ميان آنها است [.]30
 -2-2-2شاخص محلي موران
در مقايسه با شاخص سراسري موران ،شاخص محلي
موران براي هر موقعيتي که در آن مشاهده انجام شده است،
يک مقدار بدست ميدهد و بر اساس شاخصي که براي هر
نقطه بدست ميآيد ميتوان شباهت ايستگاهها را از نظر
آلودگي درک کرد .تفاوتي که ميان اين روش و روشهاي
قبل وجود دارد در اين است که ايستگاههايي که با استفاده
از اين روش در يک خوشه قرار ميگيرد ،عالوه بر مؤلفههاي
غيرمکاني ،موقعيتشان نيز در گروهبندي آنها نقش داشته
است و بنابراين انحرافي که در نتيجه مد نظر قرار ندادن بُعد
مکان در تحليل حاصل ميگردد ،بهبود مييابد .شاخص
موران بصورت محلي ،از رابطه ( )2قابل محاسبه است [:]25
()2

𝑗𝑍 𝑗𝑖𝛿 ∑ 𝐼𝑖 = 𝑍𝑖 −
𝑖≠𝑗𝑗,

در اين رابطه 𝑍𝑖 ،و 𝑗𝑍 مشاهدات استاندارد شده در
موقعيت 𝑖 ام و 𝑗 ام و 𝑗𝑖𝛿 مشابه حالت قبل ،وزن (اثر)
مشاهده انجام شده در موقعيت 𝑗 بر روي مشاهده انجام
شده در موقعيت 𝑖 است.

 -3خودهمبستگي زماني
بطور کلي در يک پايگاه داده زماني ،با سه نوع داده
زماني روبرو هستيم؛ جريان دادهها ،دادههاي متوالي و
سريهاي زماني [.]34
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يک سري زماني ،رشتهاي از مقادير يا رويدادها است که
بواسطه مشاهدات تکراري در بازه زماني مشخص بدست
آمدهاند .اين مشاهدات بر اساس رفتار پديده و تحليلهايي
که قصد داريم انجام دهيم ،ممکن است در کوتاه مدت يا
بلند مدت انجام شوند .هر کدام از مقادير ،به زماني مشخص
( 𝒊𝒕) مربوط ميشوند و از آنجايي چنين دادههايي به بررسي
تغييرات يک پديده در طول زمان ميپردازند ،ميتوان به
کمک اين دادهها رفتار آن پديده را در طول زمان مورد
تحليل قرار داد .به همين دليل ،تحليل و تفسير دادههاي
سريهاي زماني از يک سو بينش ما را در مورد مکانيزم
رفتاري يک پديده گسترش ميدهد و از سوي ديگر ما را در
پيشبيني اين رفتار براي آينده ،ياري ميرساند.
ماهيت چنين دادههايي در بسياري از موارد ،وجود
ارتباطي است که يک مقدار با مقادير مربوط به زمانهاي
قبل از خود دارد .مشابه آنچه عموما در مورد ارتباط ميان
دو متغير وجود دارد ،ميتوان براي مقادير اندازهگيري شده
از يک متغير در يک دوره زماني نيز همبستگي را مدنظر
قرار داد .وجود همبستگي ميان مقادير يک متغير در طول
زمان ،مفهومي مهم در تحليل سريهاي زماني و جنبههاي
استنتاجي مدلسازي رگرسيون به شمار ميرود.

 -1-3ناايستايي زماني
خودهمبستگي زماني بازگو کننده ارتباط ميان
مشاهدات انجام شده از متغيري است که در واحدهاي
پيوستهاي از زمان جمعآوري شده باشد [ .]32بر اساس
وجود يا عدم وجود خودهبستگي زماني در سريهاي زماني،
با دو مفهوم ايستايي زماني و ناايستايي زماني روبرو هستيم.
از نقطه نظر شهودي ،يک سري زماني را از لحاظ زماني
ايستا ميگوييم اگر هيچ روندي در تغييرات ميانگين و
واريانس روي نداده باشد .از منظر آماري ،ايستايي زماني يک
پديده ،حالتي است که توزيع توام سريهاي زماني
) 𝑛𝑡(𝑦  𝑦(𝑡1 ), … ,و )𝜏  𝑦(𝑡1 + 𝜏), … , 𝑦(𝑡𝑛 +مشابه باشد
و به عبارتي انتقال مبدا زمان به مقدار 𝝉 ،تاثيري بر توزيعهاي
توام نداشته باشد [.]33
در مقابل ،ناايستايي زماني حالتي است که يک سري
زماني از يک روند مشخص در تغيير ميانگين ،وريانس يا هر
دو حکايت ميکند [ .]33در عمل اغلب با انواع مختلفي از
ناايستايي زماني روبرو بوده و براي يک سري زماني غير

 -1-1-3روند و حرکات چرخهاي
روند ،تغييرات بلند مدتي است که جهت کلي سري
زماني را در يک بازه زماني طوالني مدت بيان ميکند .اين
جهت را ميتوان با استفاده از خط يا منحني روند تخمين زد.
به تغييرات چرخهاي و نوسانات بلند مدت خط يا منحني
روند ،حرکات گردشي گويند که ممکن است دورهاي باشد يا
نباشد .به عبارت ديگر ،ضرورتا نيازي نيست که چرخهها در
بازههاي زماني يکسان داراي الگوي مشابهي باشند.
 -2-1-3تغييرات فصلي

()3

𝑦𝑡−1 + 𝑦𝑡 + 𝑦𝑡+1 + 𝑦𝑡+2
4

)(1

با توجه به آنچه گفته شد ،رگرسيونهاي مرسوم،
توانايي مناسبي جهت لحاظ کردن خودهمبستگي مکاني و
ناايستايي مکاني در برآورد نتايج ندارند .اين مشکل ،در
نوعي از رگرسيون با عنوان رگرسيون وزندار مکاني تا حد
زيادي مرتفع ميگردد ( .)6به بيان ساده ،رگرسيون وزندار
مکاني ،از ماتريس وزني استفاده ميکند که بر اساس
فاصله ميان موقعيت مشاهدات حاصل شده و اين توانايي
را دارد تا انحراف ناشي از عدم دخالت دادن خودهمبستگي
مکاني دادهها را رفع نمايد.
از آنجا که اين رگرسيون ،يک رگرسيون محلي است،
ضرايب رگرسيون را براي هر کدام از موقعيتها بدست
ميآورد (رابطه ( ))7و به اين ترتيب با استفاده از مشاهداتي
که درموقعيتهاي همسايه آن موقعيت انجام شدهاند ،برآورد
مناسبتري از ارتباطات را ارايه مينمايد [.]20
با تعميم معادالت رگرسيون کمترين مربعات معمولي
به بُعد مکان بر اساس رابطه ( ،)6ميتوان ضرايب را با
حفظ چارچوب رگرسيونهاي مرسوم ،بر اساس رابطه ()7
محاسبه نمود 𝛽0 .و 𝑗𝛽 ،ضرايب رگرسيون ميباشند ].[4
𝑘

= 𝑀𝐴𝑡+.5

𝑦𝑡−.5 + 𝑦𝑡+.5
4

()6

= 𝑡𝐴𝑀𝐶

که 𝑡𝑦 مشاهده انجام شده در فصل 𝑡ام است.
شاخص فصلي مربوط به هر دوره با توجه به روابط ()3
و ) ،(1از رابطه ( )5قابل محاسبه است.
()5

رگرسيون وزندار مکاني

𝑡𝑦
𝑡𝐴𝑀𝐶

= 𝐼𝑆

𝑗𝑖𝑥 ) 𝑖𝑣 𝑌𝑖 = 𝛽0 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) + ∑ 𝛽𝑗 (𝑢𝑖 ,
𝑗=1

) 𝑖𝑣 + 𝜀(𝑢𝑖 ,

که عناصر ماتريس وزن 𝑊 در آن از طريق ) (8قابل
محاسبه ميباشد ] .[4با اين حال در اين الگوريتم ،امکاني
براي وارد نمودن زمان و رفع يا بهبود مساله
خودهمبستگي زماني دادهها وجود نداشته و تنها
همبستگي مکاني دادهها بين ايستگاههاي سنجش کيفيت
آب بر اساس رابطه ) (8مدنظر است ].[4
)𝑌 𝑖𝑾 𝑇 𝑋( 𝛽𝑖 = (𝑋 𝑇 𝑾𝑖 𝑋)−1

 -3-1-3تغييرات نامنظم

()7

تغييرات نامنظم ،تغييرات پراکنده ،ناگهاني و گاه و
بيگاه سريهاي زماني هستند که به دليل رويدادهاي
تصادفي رخ ميدهد.

در موضوع مورد مطالعه اين تحقيق ،با توجه به
تغييراتي که در غلظت آاليندهها و همچنين تراکم کاربري/
پوشش زمين در بلندمدت رخ ميدهد الزم است با
زمانمندسازي تحليلها ،خودهمبستگي زماني و ناايستايي
زماني را نيز در تحليلها لحاظ نماييم.
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تغييرات فصلي ،حرکاتي سيستماتيک يا تقويمي را
نشان ميدهند که اگر بدون تغيير و مربوط به تاريخي
معين باشد ،آن الگو را فصلي گويند .براي بيان اين
تغييرات با کمک شاخص فصلي ،ابتدا بايد ميانگين
متحرک بر اساس رابطه ( )3و ميانگين متحرک مرکزي بر
اساس رابطه ) (1محاسبه شوند .براي اين منظور ،با در
اختيار داشتن مشاهداتي که به چهار فصل متوالي تعلق
دارند ،خواهيم داشت:

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره پنجم  ،شماره  ، 3بهمن ماه 4331

ايستا ميتوان سه مولفه را در نظر گرفت []34؛ روند و
حرکات چرخهاي ،تغييرات فصلي و تغييرات نامنظم.

 -4راهکار

پيشنهادي:

زمانمندسازي

زمانمندسازي رگرسيون وزندار مکاني به منظور استخراج ارتباط ميان ...

2

)(8

} )

𝑆
𝑗𝑖𝑑

𝑆𝛼

( 𝑤𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝 {−

به همين منظور در اين تحقيق با وارد نمودن بُعد زمان
به رگرسيون وزندار مکاني ،روابطي را استخراج نموديم که
عالوه بر مکان ،در طول زمان نيز در تغيير ميباشند .مدل
پيشنهادي براي استخراج روابط مذکور در رابطه ( )3قابل
مشاهده است [:]31
) 𝑖𝑡 𝑌(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 , 𝑡𝑖 ) = 𝛽0 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ,
𝑘

()3

𝑗𝑖𝑥 ) 𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑗 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ,

که در آن ،سهگانه )𝑡  (𝑢, 𝑣,موقعيت و زمان هر مشاهده را
نشان ميدهد 𝑌𝑖 .و 𝑗𝑖𝑥 ،متغيرهاي پاسخ و پيشبين مساله و 𝑖𝜀،
باقيمانده يا خطاي مدل ميباشد 𝛽0 .و 𝑗𝛽 به ترتيب عرض از
مبدا و شيب خط رگرسيون ميباشند .ضرايب رگرسيون با کمک
روش کمترين مربعات ،از رابطه ( )40بدست ميآيند.
)𝑌 𝑖𝑾 𝑇 𝑋( 𝛽𝑖 = (𝑋 𝑇 𝑾𝑖 𝑋)−1

()40

𝑋 و 𝑌 در رابطه ( )40به ترتيب دربرگيرنده مشاهدات
مربوط متغيرهاي پيشبين و پاسخ و 𝑊 ،ماتريس وزن مکاني-
زماني ميباشند .به اين ترتيب براي هر کدام از روابط ،در هر
موقعيت و هر سال ،ضرايب رگرسيون با احتساب ايستگاههاي
همسايه و سالهاي قبل و بعد همان سال برآورد ميشوند و از
اين حيث ،اين رگرسيون يک رگرسيون مکاني -زماني وزندار
به حساب ميآيد .همچنين به دليل اينکه رگرسيون پيشنهاد
شده ،چارچوبي مشابه رگرسيون کمترين مربعات معمولي را
دنبال مينمايد ،از محاسبات سادهاي برخوردار است.
2

2

𝑛𝑖𝑚 → ) 𝑗≠𝑖̂𝑌 ∑(𝑌𝑖 −
𝑖=1

𝑖𝑌 در رابطه ( ،)42مقدار مشاهده شده براي ويژگي
𝑖 ام و 𝑗≠𝑖̂𝑌 مقدار برآورد شده براي ويژگي 𝑖 ام ،بدون در
نظر گرفتن مشاهده موقعيت 𝑖ام و تنها با استفاده از
مشاهدات همسايهاش ميباشد.

 -5استفاده از رگرسيون وزندار مکاني-
زماني براي استخراج ارتباط پارامترهاي
کيفي آب با کاربري و پوشش زمين
در اين بخش ،به عنوان يک نمونه عملي ،با زمانمندسازي
رگرسيون وزندار مکاني ،تحليل تاثير کاربري /پوشش زمين بر
ميزان سختي آب ،با در نظر گرفتن همبستگي زماني هر يک از
آاليندههاي فلزي در کنار همبستگي مکاني انجام ميشود؛ و به
اين ترتيب نتايج مناسبتر و قابل اعتمادتري به دست خواهد آمد.

 -1-5دادهها
دادههاي مورد استفاده مربوط به  42ايستگاه سنجش
کيفيت آب در شهر سياتل آمريکا در يک بازه زماني 3
ساله (از  4338تا  )2006ميباشد (شکل .)4

2

𝑆
𝑇
𝑗𝑖𝑑
𝑗𝑖𝑑
} ) 𝑇 ( 𝑤𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝 {− ( 𝑆 ) } × 𝑒𝑥𝑝 {−
𝛼
𝛼

به عالوه با لحاظ شدن خودهمبستگي مکاني و زماني
آاليندههاي آبي ،عالوه بر درک بهتر تغيير روابط ،با ايجاد
تمهيدات الزم در مورد رفتار سريهاي زماني ،نتايج مناسبتري
در مقايسه با رگرسيون وزندار مکاني ارايه ميکند .بر اساس رابطه
) ،(44عناصر ماتريس وزن از حاصل ضرب دو جز مجزاي مکاني
و زماني بدست ميآيد [ 𝑑𝑖𝑗𝑆 .]31و 𝑇𝑗𝑖𝑑 در اين رابطه ،فواصل
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()42

𝑛

𝑗=1

) 𝑖𝑡 + 𝜀(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ,

)(44

مکاني و زماني و  αSو  αTپهناي باند مکاني و زماني ميباشند.
براي انتخاب پهناي باند مناسب ،از فرآيند اعتبارسنجي ضربدري
بر طبق رابطه ( )42استفاده ميگردد [.]20

شکل  -4وضعيت  42ايستگاههاي نمونهبرداري در مورد مطالعه

دادههاي کيفي آب شامل ميزان غلظت فلز آرسنيک
ميباشند که در مدت زمان  3سال از "برنامه نظارت
رودخانههاي استان کينگ ( ")KCSMPتهيه شده و با

شکل  -3خودهمبستگي مکاني براي اندازهگيري آرسنيک بر اساس
شاخص سراسري موران

 -2-5تحليل مکاني

شکل  -1ناايستايي مکاني آرسنيک بر اساس تغييرات شاخص محلي موران

 -3-5تحليل زماني
عالوه بر انجام تحليل مکاني با هدف بررسي خودهمبستگي و
ناايستايي مکاني آاليندههاي مذکور ،ناايستايي زماني دادههاي
سري زماني با تحليل روند و نيز بررسي تغيير شاخصهاي فصلي
هر ايستگاه در دوره  3ساله مورد ارزيابي قرار گرفت (شکل  5و
شکل  .)6از آنجاييکه تغييرات فصلي همچون بارشهاي جوي و
تغييرات دمايي ميتوانند نقش ويژهاي در غلظت آاليندههاي درون
آب داشته باشند ،در ابتدا با توجه به اين اطالعات بارشهاي جوي
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عالوه بر اين ،براي آزمايش وجود ناايستايي مکاني در
ناحيه مطالعاتي ،شاخص محلي موران بکار گرفته شد که
نتايج اين بررسي براي هر سال با استفاده از نمودار جعبهاي
مطابق شکل  1ارايه گرديده است .بر طبق نتايج حاصل ،به
استثناي سالهاي  2000و  2006که ناايستايي در فضاي
مورد مطالعه ،ميزان نسبتا کمتري ميباشد ،در ساير سالهاي
بازه زماني ،اين تغييرات قابل توجه بوده و بيشترين ميزان
ناايستايي مکاني براي سالهاي  2004و  2005ديده ميشود
(شکل  .)1بدين ترتيب ،ميتوان ناايستايي مکاني را در
محدوده مطالعاتي ،براي دوره  3ساله بر اساس تغييرات
شاخصهاي محلي موران مورد تاييد قرار داد.

شکل  -2طبقات کاربري منطقه مطالعاتي در تصاوير ماهوارهاي
( NOAAسال )2006

براي برآوردي بهينه از ضرايب رگرسيون در حضور
خودهمبستگي و ناايستايي مکاني در بين اندازهگيريهاي انجام
شده براي سختي آب (غلظت فلز آرسنيک) ،امکان وجود يا
عدم وجود خودهمبستگي مکاني با استفاده از شاخص
سراسري موران (رابطه ( ))4مورد بررسي قرار گرفت .نتايج اين
بررسي تا شعاع  6کيلومتري از هر ايستگاه در شکل  3ارايه
شده است .بر اساس اين نتايج ،به استثناي سالهاي  4333و
 2006با شاخص موران  0/33و  ،0/36در ساير سالها ميتوان
مقدار قابل مالحظهاي را براي شاخص سراسري موران مشاهده
نمود؛ به گونهاي که در سالهاي  2000و  2001بيشترين
ميزان خودهمبستگي مکاني براي آرسنيک ديده ميشود.
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توجه به ميزان بارش ماهيانه در شهر سياتل و به منظور
انجام تحليلهاي زماني ،به چهار دوره زماني تقسيم شدند.
اطالعات کاربري و پوشش زمين در منطقه ،از تصاوير
ماهوارهاي  NOAAبا قدرت تفکيک  30متر ،در  25طبقه
کاربري /پوشش زمين و براي سالهاي  2004 ،4336و 2006
بدست آمدند و در بسياري از تحقيقات از اين قدر تفکيک
استفاده شده است [ .]48سپس با طبقهبندي مجدد ،اين تعداد
به  5طبقه کاربريهاي شهري ،کشاورزي ،پوششهاي چمنزار،
جنگلي و زمينهاي مرطوب کاهش يافت (شکل  .)2سپس
درصد تراکم کاربريها و پوششها براي هر کدام از ايستگاههاي
سنجش کيفيت آب در يک ناحيه حايل دايرهاي به شعاع سه
کيلومتر تعيين شدند .نهايتا با انجام درونيابي خطي ساده و
بدست آوردن اطالعات کاربري سالهاي مياني ،از آنها در کنار
دادههاي کيفي آب براي تحليل ارتباطات استفاده گرديد.

بنابراين به طور کلي براي بازه زماني  3سال ميتوان تصديق
نمود که خودهمبستگي مکاني مقدار قابل توجهي است.

زمانمندسازي رگرسيون وزندار مکاني به منظور استخراج ارتباط ميان ...

که از يک ايستگاه هواشناسي در مرکز شهر سياتل تهيه شدند،
دادههاي سري زماني به چهار فصل تقسيم گرديد.
سپس تحليل دادههاي فوق موسوم به تحليل سريهاي
زماني براي استخراج مولفههاي زماني انجام گرفت .به اين ترتيب،
الگوي تغيير روند و حرکت چرخهاي دادههاي آرسنيک به همراه
نحوه تغييرات فصلي هر يک ايستگاهها استخراج شدند.
در بين ايستگاههاي موجود ،ايستگاه شماره  2داراي
بيشترين ميزان سختي آب ميباشد .بر اساس نتايج تحليل
روند براي بازه زماني مورد مطالعه ،ايستگاههاي 3 ،6 ،3 ،2

الف)

و  40داراي يک روند صعودي در سختي آب بوده و اين
تغييرات در مورد ايستگاههاي  8 ،7 ،5 ،1 ،4و  42يک
سير نزولي را دنبال ميکند .در مورد ايستگاه شماره ،44
تغيير روند ناچيزي وجود دارد (شکل  ،5الف) .عالوه بر
اين ،اگر دوره زماني را به به  5قسمت تقسيم نماييم،
تغييرات چرخهاي را ميتوان با افزايش ميزان سختي آب
در قسمت دوم و چهارم بازه مطالعاتي و کاهش آن در
قسمتهاي اول ،سوم و پنجم اين بازه ،براي تمام ايستگاه-
ها مشاهده کرد (شکل  ،5ب).

ب)

شکل  -5تحليل زماني سختي آب در بازه زماني  3سال؛ الف) روند تغييرات و ب) حرکات گردشي

از سوي ديگر ،تحليل تغييرات فصلي در غلظت آرسنيک به
منظور بررسي نحوه تغييرات فصلي در هر ايستگاه با استفاده از
نمودار جعبهاي و بر اساس شاخص فصلي بدست آمده از رابطه
( )5صورت گرفت .شکل  6تغييرات فصلي را در هر يک از 42
ايستگاه سنجش کيفيت نمايش ميدهد.
با توجه به دنبالههاي ترسيم شده در نمودار جعبهاي ،در
بين ايستگاههاي موجود ،تغييرات فصلي ايستگاههاي شماره
 8 ،6 ،5 ،1و 42ميزان باالتري است که در اين ميان بيشترين
ميزان تغييرات فصلي به ايستگاههاي شماره  1و  5اختصاص
دارد و اين به معني آنست که مشاهدات انجام شده در اين دو
ايستگاه در مقايسه با ساير ايستگاهها ،بيشترين تاثير را از
تغييرات فصلي متحمل ميشوند.
با توجه به نتايج به دست آمده از نتايج تحليلهاي مکاني
(شکل  3و شکل  )4و زماني (شکل  5و شکل  ،)6به کارگيري
روشي به منظور استخراج روابط ميان کاربري/پوششها و سختي
آب که به صورت همزمان تغييرات مکان و زماني را لحاظ نمايد،
ضروري به نظر ميرسد.
به همين دليل در اين تحقيق با زمانمندسازي
رگرسيون وزندار جغرفيايي ،عالوه بر وارد نمودن
خودهمبستگي مکاني و ناايستايي مکاني ،تغيير غلظت
آاليندهها در طول زمان نيز لحاظ گرديد.
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شکل  -6تغييرات فصلي بر مبناي شاخص فصلي فلز آرسنيک

 -4-5استخراج ارتباطات
تاثيرات ناشي از کاربريهاي شهري و کشاورزي و
همچنين چمنزارها ،جنگلها و زمينهاي مرطوب بر
سختي آب ،بر اساس مدل ارايه شده در بخش  1تعيين
گرديد .از آنجا که مدلسازي رگرسيون همانند بسياري از
تکنيکهاي کشف الگو ،از معيار فاصله بين دادههاي
غيرمکاني استفاده مينمايد ،به منظور کاهش اثر
مشاهداتي با مقدار بزرگ و جلوگيري از غالب شدن آنها بر
ساير مشاهدات در تعيين فاصله غير مکاني ،از تکنيک
نرمالسازي امتياز  zاستفاده شد [.]35
از نقطه نظر زماني ،بمنظور درک بهتر تااثير تغييرات زماني و
بارشهاي فصلي بر روابط استخراج شده ،دادههاي کيفي آب در

)4

)2

)3

)1

)5

)4

مطلب را ميتوان با توجه به تغييرات محلي معيار  𝑅2بررسي
نمود .به دليل تاثير تغييرات فصلي بر نوع بافت کاربريها ،عالوه
بر غلظت آاليندهها ،اين ارتباطات براي دوره خشک هم تعيين
شدهاند (شکل .)8
توانايي مدل در نمايش تغييرات مکاني براي ارتباطات
استخراج شده در دوره خشک همانند دوره مرطوب براي
کاربري کشاورزي ،کمتر از چهار طبقه ديگر است.

)2

)3

)1

)5

شکل  -8توانايي الگوريتم در مدلسازي ارتباط کاربريها و پوششها با ميزان سختي آب در دوره خشک ( .4شهري .2 ،کشاورزي .3 ،علفزار .1 ،جنگل .5 ،زمينهاي مرطوب)
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اس

شکل  -7توانايي الگوريتم در مدل نمودن ارتباط کاربريها و پوششها با ميزان سختي آب در دوره مرطوب ( .4شهري .2 ،کشاورزي .3 ،علفزار .1 ،جنگل .5 ،زمينهاي مرطوب)

عالوه بر اين ،پس از استخراج روابط فوق ،ميزان معنادار
بودن اين ارتباطات بر اساس نتايج آزمون آماري  𝑡-studentدر
سطح اطمينان  35درصد بررسي شد که نتايج ،با توجه به
آماره آزمون يعني  𝑡-statارائه گرديد .به استثناي درصد کاربري
کشاورزي ،درصد کاربري شهري و نيز علفزارها ،مشاهده
ميشود که جنگلها و زمينهاي مرطوب توانستهاند تغييرات
مکاني در ارتباطات موجود را به خوبي نشان دهند که اين

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره پنجم  ،شماره  ، 3بهمن ماه 4331

ماههاي پر بارش سال (تحت عنوان دوره مرطوب) و دادههاي
کيفي آب در ماههاي کم بارش سال (تحت عنوان دوره خشک)
بصورت جداگانه وارد تحليلها شد.

نتايج حاصل از اين تحقيق که با در نظر گرفتن تغييرات درصد
کاربريها و غلظت آرسنيک در زمان ،تنها براي سالها  2006ارائه
شده است ،بر اساس طبقهبندي مقدار  𝑅2و به تفکيک دورههاي
مرطوب (شکل  )7و خشک (شکل  )8ميباشد.

زمانمندسازي رگرسيون وزندار مکاني به منظور استخراج ارتباط ميان ...

با اين حال ،با بررسي توانايي مدل در برآورد ارتباطات براي
دوره مرطوب نسبت به دوره خشک و با مقايسه مقدار
باقيماندههاي محلي ميتوان دريافت که اين قابليت براي دوره
مرطوب بيشتر بوده و به عبارت ديگر ،تاثير تغييرات فصلي بر
روي توانايي مدل در استخراج ارتباطات فوق ديده ميشود.
بعالوه به منظور نمايش نحوه ارتباطات فوق از آزمون آماري 𝑡
در سطح اطمينان  %35بهره گرفته شد.
با مطالعه نتايج اين بررسي که در شکل  3آمده است،
ميتوان به نقش تغييرات فصلي بر روي الگوي ارتباطات پي
برد .براي نمونه در مورد ارتباط کاربري شهري با ميزان
سختي آب ،هرچند در فصول مرطوب ارتباط معنادار منفي
در بيشتر ايستگاهها وجود دارد ولي در فصول خشک ،غالب
ايستگاهها ارتباط معناداري با سختي آب ندارند.

 -6نتيجهگيري و پيشنهاد
در اين تحقيق ،نحوه تاثير  5طبقه کاربري /پوشش
زمين شامل مناطق شهري ،کشاورزي ،چمنزار ،جنگلي و
زمينهاي مرطوب بر روي غلظت آالينده فلزي آرسنيک
مورد بررسي قرار گرفت .نتايج اين تحقيق که در يک بازه
زماني  3ساله و با در نظر گرفتن خودهمبستگي مکاني و
زماني ارايه گرديده است ،منجر به ارايه روشي گرديد که
عالوه بر استخراج روابط متغير در فضا ،قادر است تغييرات
زماني را نيز در نظر گرفته و از اين رو نتايج بهتري را ارايه
نمايد .براي نمونه ،با مقايسه نتايج در حالت مکاني -زمانمند
براي سال  2006با نتايج رگرسيون وزندار مکاني در همين
سال ،بر اساس وريانس و ضريب تشخيص ميتوان اين بهبود
را نشان داد.

شکل  -3نمايش نحوه ارتباطات استخراج شده ميان کاربري /پوششها با ميزان سختي آب بر اساس آماره 𝒕 در سطح اطمينان  %35به تفکيک فصول مرطوب و خشک

يکي از مراحل محاسباتي در الگوريتمهاي رگرسيون
وزندار مکاني و رگرسيون مکاني زمانمند ،تعيين پهناي
باند هسته الگوريتم در ماتريس وزن ميباشد که براي اين
منظور بر طبق رابطه ( ،)42از فرايند اعتبارسنجي
ضربدري بهره گرفته شد [.]36
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به دليل حساسيت ضرايب برآورد شده مدل به پهناي
باند انتخاب شده ،تعيين بهينه پهناي باند بعنوان بخشي از
کاليبراسيون تابع وزن مدل ،امري ضروري بشمار ميرود
[.]20
بر اساس نتايج بدست آمده از روند کار اعتبارسنجي
ضربدري که در جدول  4آمده است ،مدل پيشنهادي اين
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 جنس خاک و نيز تاثيرات،جمله توپوگرافي و شيب زمين
 در،هوازدگي را ميتوان به عنوان معيارهاي تاثيرگذار
 دخالت داد و به اين ترتيب به بهبود نتايج،برآورد نتايج
.کمک کرد
 مقايسه امتيازات اعتبارسنجي ضربدري مدلهاي رگرسيون-4 جدول
)STWR( زماني وزندار-) و رگرسيون مکانيGWR( وزندار مکاني
STWR

GWR

3/843

8/152

کاربري شهري

41/877

43/034

کاربري کشاورزي

44/633

40/440

پوشش جنگلي

44/085

40/417

پوشش چمنزار

43/310

47/516

زمينهاي مرطوب

 پهناي باند، در مقايسه با رگرسيون وزندار مکاني،تحقيق
را در امتيازاتِ اعتبارسنجيِ ضربدريِ کوچکتري بدست
 کارايي مناسبتر مدل،]37[ ميآورد که بر اساس
پيشنهادي اين تحقيق را در مقايسه با مدل رگرسيون
.وزندار مکاني نشان ميدهد
 حاکي از، بدست ميآيد4 نهايتا آنچه از نتايج جدول
بهبود پهناي باند تابع ماتريس وزن و در نتيجه بهبود
ضرايب برآورد شده در مقايسه با مدل رگرسيون وزندار
.مکاني است
 پوشش زمين/ از آنجاکه نوع بافت کاربري،با اين وجود
در اطراف هر ايستگاه بر اساس مقياس انتخاب شده
 استفاده از مقياس مناسب بر اساس کاربرد و،متفاوت است
 براي نمونه ميتوان. مناسبتر خواهد بود،نظر کارشناس
به مقياس زير حوضه آبي و ناحيه حايل حاشيهاي اشاره
 دخالت دادن عوامل محيطي ديگر از، از سوي ديگر.نمود
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