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آلودگي هوا در شهر يکي از مهمترين مسائلي است که روي محیط زيست ،سالمت جامعه ،اقتصاد ،مديريت مناطق شهري و  ...تاثیر
مي گذارد .شناسايي پارامترهاي موثر بر آلودگي هوا از طريق کاوش الگوي هم–مکاني مي تواند به حل معضل آلودگي هوا کمک نمايد.
الگوي هم–مکاني بیانگر زير مجموعه اي از اشیاي مکاني است که نمونه هاي آنها غالبا در يک همسايگي مکاني قرار مي گیرند .مدل هاي
موجود کاوش هم–مکاني بدلیل مشکالتي همچون در نظر گرفتن تنها نوع داده نقطهاي ،لحاظ کردن ارتباطات همسايگي داده ها بصورت
ورودي مساله و توجه نکردن به الگوهاي هم–مکاني با محوريت يک داده خاص ،توانايي استخراج الگوهاي مفید براي کاربردهايي مثل
آلودگي هوا را ندارند .لذا در اين تحقیق مدلي جديد در حوزه کاوش الگوي هم–مکاني توسعه يافت که :اول ،همه نوع داده هاي مکاني
(نقطهاي ،خطي و سطحي) را در يک ترکیب مشترک در نظر مي گیرد .دوم ،ارتباطات همسايگي بین اشیا بصورت غیر صريح در نظر
گرفته شده و در فرآيند کاوش الگوها استخراج مي گردد .سوم ،شناسايي الگوها با محوريت يک عنصر مرکزي انجام مي گیرد که در
بسیاري از کاربردها همچون کاوش الگوهاي آلودگي هوا مناسب مي باشد و چهارم ،با استفاده از تقسیم بندي فضا (محلي سازي) با روش
دياگرام ورونوي ضمن سرعت بخشیدن به فرآيند کاوش الگو ،باعث شناسايي الگوهاي معنادار بر مبناي مفاهیم مکاني مي گردد .مدل
توسعه يافته روي داده هاي بخشي از شهر تهران پیاده سازي و ارزيابي گرديد .بررسي الگوهاي بدست آمده اوال نشان دهنده صحت
الگوهاي استخراج شده و عملکرد مدل بود و ثانیاً بیانگر اين موضوع بود که الگوهاي استخراجي حول آلودگي هاي متوسط به باال رخ داد و
اين آلودگي ها با ترافیک کم ،سرعت باد کم و توپوگرافي کم الگوهاي معناداري ايجاد کردند .همچنین گرايش الگوهاي حاصل به سمت
مناطق مرکزي مورد مطالعه يعني منطقه  6تهران بود.

الگوکاوي آلودگي هواي منطقه شهري با استفاده از مدل توسعه يافته روش...
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مقدمه

آلودگي هوا در محیط هاي شهري اثرات جدي اي بر
روي سالمت و کیفیت زندگي ساکنین آن دارد .طیف
گسترده اي از منابع انساني و طبیعي ،سطوح غلظت
آلودگي هواي محیط را افزايش مي دهند که منجر به بدتر
شدن کیفیت هواي پیرامون مي شود] .[4،2،3تحقیقات
اخیر نشان داده است که مساله آلودگي هوا به علت توزيع
منابع آلودگي و ريخت شناسي شهر ،داراي يک طبیعت
چند متغیره و تغییر پذيري مکاني – زماني محلي باال مي
باشد ] .[1در اين راستا سازمان محیط زيست لندن در
تحقیقي تخمین زده است که  %39از  COو  %97از NOx
بخاطر ترافیک جاده اي است ] .[7ديگر بخش هاي تاثیر
گذار در اين آلودگي ،مناطق صنعتي ،مصرف انرژي خانگي
و فعالیت هاي ساختماني مي باشند.
در شهري مثل تهران ،منبع اصلي آلودگي هوا ،آلودگي
ناشي از ترافیک خیابانها مي باشد] .[6،9از آنجايي که
آالينده  COيکي از اصلي ترين آالينده هاي شهر تهران
ميباشد ] [8و در عین حال مضرترين و خطرناک ترين
آالينده هواي شهري است ][3؛ لذا آالينده  COجهت
بررسي آلودگي هواي شهر تهران در تحقیق حاضر انتخاب
گرديد.
مونوکسید کربن يک گاز بي رنگ و بي بو است که در
واقع محصول جانبي سوختن و احتراق مي باشد .بیشترين
تاثیر ناشي از مونوکسید کربن کاهش انتقال اکسیژن به
دستگاه هاي حیاتي مثل قلب و مغز مي باشد .تماس با
مونوکسید کربن در سطوح باال و کاهش انتقال اکسیژن به
سیستم اعصاب مرکزي آسیب رسانده و توانايي پاسخگويي
به محرکهاي خارجي را کاهش مي دهد ].[41
داده کاوي مکاني با عنوان روشي جهت کشف الگوهاي
ارزشمند و مهم اما از قبل نامعلوم از مجموعه اي از دادهها
معرفي گرديده است ] .[44،42کاوش الگوي هم–مکاني
يکي از مهمترين روش هاي کاوش داده هاي مکاني است
که امروزه براي يافتن وابستگي و ارتباط بین مجموعهاي از
اشیاي مختلف استفاده گرديده است ] .[43،41الگوهاي
هم–مکاني به عنوان خروجي روش هاي داده کاوي مکاني،
ارائه دهنده زير مجموعه هايي از اشیاي مکاني است که
نمونههايشان غالباً در همسايگي مکاني يکديگر قرار مي
گیرند ] .[47شناخت ،مدلسازي و پیش بیني الگوهاي
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مکاني – زماني آلودگي هوا در مناطق شهري يک موضوع
مهم و چالشي است که محورهاي تحقیقاتي از مدلسازي
هاي علمي تا زمین آمار و داده کاوي را شامل مي شود ].[1
اين تحقیق در نظر دارد تا از طريق روش داده کاوي
هم–مکاني به شناسايي الگوهاي هم–مکاني مهم آلودگي
هواي مناطق شهري و پارامترهاي موثر بر آن بپردازد.

-2

مروری بر تحقيقات مرتبط

از نقطه نظر مکاني وضعیت آلودگي هوا در يک منطقه
مي تواند حاصل برهم کنش مجموعه اي از پارامترهاي
مکاني باشد که اين ارتباطات مکاني بین پارامترها مي
تواند نشان دهنده يکسري الگوي مکاني باشد .شناسايي
اين ارتباطات و الگوها مي تواند در تصمیم گیري هرچه
بهتر درخصوص مديريت آلودگي هوا موثر باشد .تحقیقات
زيادي به بررسي رابطه بین آلودگي هوا و پارامترهاي
مختلف همچون پارامترهاي هواشناسي ،ترافیکي،
توپوگرافي و  ...پرداخته اند] .[46،49،48،43،21براساس
بررسي تحقیقات انجام گرفته مي توان بطور کلي
پارامترهاي موثر بر آلودگي هوا را به دو بخش پارامترهاي
ثابت و پويا مطابق شکل  4طبقه بندي نمود .پارامترهاي
ثابت شامل پوشش گیاهي ،شبکه راه ها ،توپوگرافي زمین
و ساختمان ها مي گردند .وجود پوشش گیاهي در يک
منطقه مي تواند باعث کاهش آلودگي هوا گرديده ،نوع و
تراکم شبکه راه ها ،پستي و بلندي سطح زمین در مناطق
مختلف به همراه چگونگي ساختمانهاي موجود از لحاظ
ارتفاع و چینش در منطقه مي توانند هريک تاثیراتي در
وضعیت آلودگي هواي يک منطقه به عنوان پارامترهاي
ثابت داشته باشند .پارامترهاي پويا شامل ترافیک خیابان
ها و پارامترهاي هواشناسي مي شود .حجم و سرعت
وسايل نقلیه به همراه ترکیب نوع وسايل نقلیه که از
شاخص هاي ترافیک مي باشند تاثیر مستقیمي بر آلودگي
هوا به عنوان يکي از اصلي ترين منابع آلودگي هوا دارند.
بعالوه پارامترهاي هواشناسي همچون جهت و سرعت باد،
درجه حرارت و میزان نورخورشید به عنوان يکي ديگر از
پارامترهاي پويا هستند .اين پارامترها از طريق تاثیر بر
جابجايي آاليندهها و همچنین عاملي بر واکنشهاي ثانويه
آالينده ها بر همديگر مي توانند در میزان آلودگي هواي
يک منطقه موثر باشند.
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شکل  -4طبقه بندي پارامترهاي موثر بر آلودگي هوا

4 Participation Ratio
2 Participation Index

• روشهاي موجود فقط با يک نوع داده مکاني که اکثرا
از نوع نقطهاي است کار مي کنند.

• روابط همسايگي بین اشیا به عنوان ورودي در الگوريتم
هاي موجود کاوش هم–مکاني در نظر گرفته مي شوند.
• روش هاي موجود در کاوش الگوهاي هم–مکاني توجهي
به يک پارامتر خاص ندارند و عموما الگوهاي کلي از بین
مجموعه داده هاي ورودي را استخراج مي نمايند.
• روش هاي محلي سازي استفاده شده در تحقیقات
موجود مي توانند به طريق بهینه تري انتخاب گردند
که کارايي بیشتري ارائه نمايند.
بر اين اساس تحقیق حاضر از طريق ارائه يک مدل
جديد داده کاوي هم–مکاني؛ اول ،همه نوع داده هاي
مکاني (نقطهاي ،خطي و سطحي) را در يک ترکیب
مشترک در نظر مي گیرد .دوم ،ارتباطات همسايگي بین
اشیا بصورت غیر صريح (يعني اينکه ارتباطات همسايگي
به عنوان اطالعات اضافي به همراه داده ها ارائه نمي گردد)
در نظر گرفته شده و در فرآيند کاوش الگوها استخراج مي
گردد .سوم ،شناسايي الگوها با محوريت يک عنصر مرکزي
انجام مي گیرد که در بسیاري از کاربردها همچون کاوش
الگوهاي آلودگي هوا مناسب مي باشد و چهارم ،با استفاده
از تقسیم بندي فضا (محلي سازي) با روش نمودار ورونوي
ضمن سرعت بخشیدن به فرآيند کاوش الگو باعث
شناسايي الگوهاي معنادار بر مبناي مفاهیم مکاني
ميگردد.
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پس از شناسايي پارامترهاي موثر بر وضعیت آلودگي
هواي مناطق شهري بايستي از طريق روش هاي داده
کاوي مناسب به شناسايي نحوه ارتباطات اين پارامترها
پرداخت .روشهاي داده کاوي هم–مکاني به منظور
استخراج زير مجموعههايي از نوع داده هايي که نمونه هاي
آنها غالبا در يک مکان کنار همديگر هستند استفاده مي
شوند .محققان مختلفي روي توسعه و بکارگیري روشهاي
مختلف کاوش الگوهاي هم–مکاني براي حوزه هاي
کاربردي متفاوت فعالیت کرده اند .يکي از موضوعات مورد
بررسي شناسايي شاخص هايي جهت کشف الگوها بوده
است .نسبت مشارکت 4و ضريب مشارکت 2شاخص هايي
هستند که توسط محققان مختلف] [24،22،23،21،27به
منظور شناسايي الگوهاي هم–مکاني استفاده شده اند.
تحقیقات اشاره شده تنها بر اساس نوع داده نقطهاي به
شناسايي الگوهاي هم–مکاني پرداخته اند .همچنین در
کلیه اين تحقیقات رابطه همسايگي بین اشیا به صورت
ورودي مساله در فرآيند کاوش الگوها در نظر گرفته شده
است Celik .و همکاران ] [22روش محلي سازي
 quadtreeرا در کاوش هم–مکاني بکار گرفته اند.
 Manikandanو همکاران ] [26به منظور کاهش زمان
اسکن کردن پايگاه داده ،از ساختار داده مکاني  R-treeبه
منظور کاوش الگوي هم–مکاني استفاده کردند.
 Venkatesanو همکاران ] [29از آمار مکاني و روش هاي
داده کاوي براي شناسايي الگوهاي هم–مکاني از مجموعه
داده هاي مکاني استفاده کردند .در ] [28محققین مدلي
بر مبناي بافر براي کاوش الگوهاي هم–مکاني اشیاي
مکاني توسعه يافته ارائه دادند اما اوال اين روش تنها يک
نوع داده مثال خطي را در فرآيند کاوش در نظر مي گیرد،

ثانیاً آنها از يک روش تکراري جستجوي ترکیب و اصالح
الگوها براي شناسايي الگوهاي مهم درجات باال استفاده
مي کنند که هزينه محاسبات بااليي دارد.
در نهايت بطور خالصه مي توان اشاره نمود که با
بررسي تحقیقات موجود در اين زمینه کمبودهاي زير در
مدل هاي موجود مشاهده مي گردند:

الگوکاوي آلودگي هواي منطقه شهري با استفاده از مدل توسعه يافته روش...

 -3روش پيشنهادی
تحقیق حاضر بدنبال استخراج الگوهاي هم–مکاني
آلودگي هوا و ساير پارامترهاي مکاني پويا و ثابت موثر بر آن
مي باشد .بر اساس آنچه در باال اشاره گرديد ،اول اينکه
بايستي روابط همسايگي بین اشیاي مورد بررسي به صورت
غیر صريح در نظر گرفته شود و اين ارتباط همسايگي در
فرآيند کاوش الگوها شناسايي و استخراج گردد؛ در حالیکه
در تحقیقات پیشین روابط همسايگي اشیا به عنوان ورودي
مساله در نظر گرفته شده است .دوم ،مدلي بايد ارائه گردد که
الگوها بر مبناي يک عنصر مرکزي کاوش گردند زيرا در
خیلي از کاربردها همچون کاوش الگوي آلودگي هوا ،الگوي

جرم و الگوي تصادف اتومبیل ،يافتن الگوها بدون توجه به
يک عنصر مرکزي مفید نخواهد بود .سوم ،پارامترهاي مورد
بررسي داراي نوع عارضه هاي متفاوتي هستند بعضي داراي
نوع نقطه اي ،بعضي حالت خطي و بعضي ديگر به صورت
سطحي مي باشند .لذا استفاده از شاخص هاي مرسوم مورد
استفاده براي دادههاي نقطهاي در اين تحقیق کافي نخواهد
بود و ما بايستي از طريق تعريف شاخصهاي جديد بر اين
مشکل فائق آيیم .بدين منظور در ادامه ابتدا مفاهیمي که بر
اساس آن تحقیق شکل گرفته است تشريح و سپس بر مبناي
آنها مدل پیشنهادي توسعه مي يابد .شکل  2فرآيند
عملکردي تحقیق حاضر را بطور شماتیک به تصوير مي کشد.

Co-location Mining

Visualization

{E,C} pi=2/3
{A,C} pi=1/4
{A,B,C} pi=3/8
{A,B,D} pi=1/3
…

Data Distribution

Localization

Candidate Patterns

{E,C} pi=2/3
{A,B,C} pi=3/8
…
Prevalent Patterns

شکل  -2فرآيند عملکردي تحقیق حاضر

 -1-3مفاهيم تحقيق
به منظور توسعه الگوريتم هاي موجود نیاز به ارائه
تعاريفي وجود دارد تا بتوان بر مبناي آنها روش پیشنهادي
اين تحقیق را تشريح کرد.
تعريف  :1اولین قانون جغرافیاي  Toblerبیان مي کند

که "اشیاي مکاني با همديگر در ارتباط هستند و هرچه اشیا
به هم نزديک ترند ارتباط بیشتري دارند و برعکس" ].[23
بنابراين در کاوش الگوهاي هم–مکاني بهتر است رابطه اشیاي
مکاني بر اساس روابط محلي کاوش گردند .با توجه به تعريف
 ،4فضاي مکاني مورد نیاز براي کاوش الگوهاي هم–مکاني
مشخص گرديده است .فرض کنید چارچوب مکاني  Dباشد
آنگاه  SDiبه نحويکه )𝑛 ≤ 𝑖 ≤  ، 𝑆𝐷𝑖 ⊂ 𝐷, (1يک
منطقه مکاني خواهد بود که روابط مکاني داخل آن همگون
مي باشد و } 𝑛𝐷𝑆  𝐷 = {𝑆𝐷1 , 𝑆𝐷2 , … ,به گونهاي است که
اين مناطق مکاني همپوشاني ندارند.
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تعريف  :2در تحقیق حاضر با توجه به اينکه هدف

يافتن الگوهاي هم–مکاني پارامترهاي مختلف با آلودگي
هوا مي باشد ،لذا با توجه به نوع مساله تحقیق ،هم–مکاني
ساير پارامترها بايستي با يک پارامتر مرکزي (در اين مورد
آلودگي هوا) سنجیده شود .از اينرو اين عنصر به عنوان
عنصر مرکزي الگو ( 4)PCEتعريف گرديد.
تعريف  :3عالوه بر آنچه قبال به عنوان اهداف تحقیق
حاضر ذکر شد ،اين تحقیق به موضوع ديگري نیز توجه
داشته است .اول اينکه در اکثر تحقیقات بدنبال يافتن
الگوهاي هم–مکاني بین همه نوع داده هاي موجود در
چارچوب مکاني مساله مي باشند ] [22،23،31،34و در
اين بین هیچ تاکیدي بر يافتن هم–مکاني بر اساس يک
رابطه همسايگي بین اشیا در کاربرد مورد نظر به صورت
ورودي مـسـاله داده مي شود ] [22،23،31،34در حالیکه
4 Pattern Core Element
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در حوزه علوم مکاني ،روابط همسايگي يکسري روابط غیر
صريح مي باشند و نبايستي به عنوان ورودي مساله داده
شوند بلکه اين رابطه همسايگي در حین حل مساله
بايستي شناسايي و استخراج گردد .از اينرو ،در اين تحقیق
الگوي هم–مکاني مطابق تعريف  3کاوش مي گردد.
تعريف  :4بر مبناي تعاريف  2 ،4و  3اين تحقیق

)(Voronoi Diagram

اس

الگوهاي هم–مکاني را در زيرمجموعه هاي چارچوب
مکاني با عنوان مناطق کاوش خواهد نمود .در ] [22نیز
کاوش هم–مکاني به صورت منطقهاي انجام گرفته است
که آنها از روش  quad-treeبراي تقسیم بندي فضا استفاده
نمودند .اما بدلیل مشکالتي که اين روش داشته است
همچون پیچیدگي محاسبات و همپوشاني مناطق تعريف
شده ،اينجا از روشي ديگر براي تقسیم بندي فضا استفاده
شده که مشکالت فوق را ندارد .روش مورد استفاده اين
تحقیق نمودار ورونوي مي باشد .براي يک مجموعه سايت
و يک اندازه فاصله داده شده در صفحه ،نمودار ورونوي
صفحه را به مناطقي براي هر سايت تقسیم بندي ميکند
که همه نقاط داخل يک منطقه به مرکز منطقه (سايت) از
هر يک از مراکز ديگر نزديکترند.

-2-3 -1توسعه الگوريتم
شکل  -3فلوچارت کاوش هم -مکاني

با توجه به آنچه در تعريف مساله آمده است ،اين
تحقیق بدنبال يافتن الگوهاي هم–مکاني است .اين کار از
طريق مدلي جديد انجام مي گیرد که با لحاظ کردن
شرايطي توسعه يافته است .مدل توسعه يافته نوع داده
هاي مختلف را که بیان کننده يک مساله واقعي هستند در
نظر مي گیرد .کاوش را در مناطق محلي انجام مي دهد
چون اشیاي مکاني رفتار محلي دارند؛ و بر اساس يک
عنصر مرکزي اين کاوش انجام مي پذيرد چون کاربردهايي
همچون الگوي آلودگي هوا و صدا ،الگوي جرم و الگوي
تصادفات اتومبیل وجود دارند که الگوهاي بر مبناي يک
عارضه خاص اهمیت دارند .دستیابي به اين هدف مستلزم
توسعه مفاهیم و معیارهاي سنجش الگوها مي باشد که
مفاهیم مورد نیاز در قسمت قبل تعريف گرديد .بر مبناي
تعاريف ارائه شده مدل پیشنهادي اين تحقیق با نام RST-
(Regional

Spatio-Temporal Co-location
) Pattern Miningتوسعه يافت که شکل

نمايش مي دهد.

CoM

 3فلوچارت آن را

در مدل پیشنهادي  ، RST-CoMورود داده ها با دو عنوان
انجام مي گیرد ،داده هاي موثر در تشکیل الگو و داده هاي عنصر
مرکزي الگو .بر مبناي عنصر مرکزي الگو محلي سازي با استفاده
از نمودار ورونوي انجام مي پذيرد و ساير داده ها به آن اندکس
مي گردند تا اوال سرعت کاوش الگو افزايش يافته و ثانیا الگوها
بصورت محلي کاوش گردند .سپس شعاع همسايگي عنصر
مرکزي الگو با توجه به کاربرد مورد بررسي تعیین و بر آن اساس
عناصر داخل شعاع همسايگي شناسايي و الگوريتم وارد فرآيند
کاوش الگوهاي هم–مکاني مي گردد .اين کار از طريق تشکیل
کانديدهاي الگوي هم–مکاني و ارزيابي آنها بر اساس حدآستانه
تعريف شده که تابعي از کاربرد مورد بررسي مي باشد انجام
ميگیرد .شناسايي الگوهاي هم–مکاني در مساله اين تحقیق
نیاز به گسترش شاخصهاي موجود همچون نسبت مشارکت و
ضريب مشارکت استفاده شده در تحقیقات پیشین ]24،22،23
 [21،27،دارد .بر اين اساس در اين تحقیق با در نظر گرفتن
انواع داده ها ،شاخص هاي پیشین به شکل زير توسعه يافته اند :
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شده در شناسايي الگوهاي هم–مکاني با هاشور صورتي
رنگ مشخص گرديده است.

• براي داده هاي نقطه اي :
) 𝑖𝑓(𝐼𝑁
) 𝑖𝑓(𝑁

()4

= ) 𝑖𝑓 Pr(𝐶,

جايیکه ) 𝑖𝑓(𝐼𝑁 تعداد اشیاي مشخص 𝑖𝑓 در همسايگي
نمونه هاي 𝐶 و ) 𝑖𝑓(𝑁 کل تعداد اشیاي 𝑖𝑓 است.
•

()2

براي داده هاي خطي :
) 𝑖𝑓(𝐼𝑁
) ⋯ (𝑙1 𝑤1 + 𝑙2 𝑤2 +
+
) ⋯ 𝑁(𝑓𝑖 ) 𝑁(𝑓𝑖 ) × (𝑤1 + 𝑤2 +

= ) 𝑖𝑓 Pr(𝐶,

جايیکه ) 𝑖𝑓(𝐼𝑁 تعداد اشیاي مشخص 𝑖𝑓 که کامال در
همسايگي نمونه هاي 𝐶 قرار دارند و ) 𝑖𝑓(𝑁 کل تعداد
اشیاي 𝑖𝑓 است .همچنین 𝑖𝑙 تعداد عارضه هاي خطي است
که 𝑖𝑤 درصد آنها داخل همسايگي نمونه هاي 𝐶 قرار دارند.
• براي داده هاي سطحي :
()3

) 𝑖𝑓(𝐼𝑁
) ⋯ (𝑙1 𝑠1 + 𝑙2 𝑠2 +
+
)
𝑖𝑓(𝑁
) ⋯ 𝑁(𝑓𝑖 ) × (𝑠1 + 𝑠2 +

= ) 𝑖𝑓 Pr(𝐶,

جايیکه ) 𝑖𝑓(𝐼𝑁 تعداد اشیاي مشخص 𝑖𝑓 که کامال
درهمسايگي نمونه هاي 𝐶 قرار دارند و ) 𝑖𝑓(𝑁 کل تعداد
اشیاي 𝑖𝑓 است .همچنین 𝑖𝑙 تعداد عارضه هاي سطحي
است که مقدار 𝑖𝑠 درصد از مساحت آنها داخل همسايگي
نمونه هاي 𝐶 قرار دارند.
اجراي الگوريتم شناسايي الگوهاي هم–مکاني در
حالتي که تنها نوع داده مساله نقطهاي باشد يک حالت
عادي است زيرا در اين وضعیت رابطه همسايگي تنها از
طريق کنترل قرارگیري در شعاع همسايگي مي تواند
تعیین گردد؛ در صورتي که اگر مساله حالت کلي تري را
در نظر بگیرد که داده هاي خطي و سطحي نیز جزو داده-
هاي مساله باشند ،در اين حالت رابطه همسايگي تنها از
طريق کنترل شعاع همسايگي تعیین نمي شود .از اينرو با
توجه به فرض اين تحقیق که بايستي انواع دادهها در
فرآيند داده کاوي مکاني منظور گردند ،لذا جهت فائق
آمدن بر اين موضوع تعاريف زير براي مديريت نوع داده
هاي خطي و سطحي در فرآيند کاوش هم–مکاني ارائه
گرديده است .شکل  1نمايش شماتیکي از يک منطقه
همسايگي (دايره سبز رنگ) و عنصر مرکزي الگو (نقطه
مشکي رنگ) را نشان مي دهد که اشیاي مختلف در
همسايگي آن قرار گرفته اند و قسمت هاي در نظر گرفته
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شکل  -1نمايش شماتیک همسايگي عنصر مرکزي الگو

• داده هاي خطي  :براي اين نوع داده دو حالت را مي
توان متصور شد .اول اينکه عارضه خطي بطور کامل در
شعاع همسايگي عنصر مرکزي الگوي هم–مکاني قرار
بگیرد .در اين حالت مي توان اين عارضه خطي را جزو
داده هاي همسايگي در نظر گرفت .در حالت دوم
اينکه عارضه خطي به صورت بخشي در شعاع
همسايگي عنصر مرکزي الگوي هم–مکاني قرار بگیرد.
در اين حالت همانطور که در شکل  1نمايش داده
شده است بخشي از عارضه خطي که داخل شعاع
همسايگي عنصر مرکزي الگو قرار مي گیرد شناسايي
گرديده و در محاسبات معادله ( )2استفاده مي گردد.

• داده هاي سطحي  :براي اين نوع داده نیز دو حالت در
نظر گرفته شده و تحلیل مي گردد .اول اينکه عارضه
سطحي بطور کامل در شعاع همسايگي عنصر مرکزي
الگوي هم–مکاني قرار بگیرد .در اين حالت مي توان
اين عارضه سطحي را جزو داده هاي همسايگي در نظر
گرفت .در حالت دوم اينکه عارضه سطحي به صورت
بخشي در شعاع همسايگي عنصر مرکزي الگوي هم–
مکاني قرار بگیرد .در اين حالت همانطور که در شکل
 1نمايش داده شده است بخشي از عارضه سطحي که

-4

نتيجه عملي و ارزيابي

به منظور ارزيابي کارايي روش پیشنهادي ،مورد
مطالعاتي بر روي کاوش الگوي هم–مکاني آلودگي هواي
بخشي از شهرتهران انجام گرفت .همانطور که قبال اشاره
گرديد با در نظر گرفتن نوع داده هاي مختلف و کاوش
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داخل شعاع همسايگي عنصر مرکزي الگو قرار مي
گیرد شناسايي گرديده و در محاسبات معادله ()3
استفاده مي گردد.

الگوها با ديد محلي ،اين تحقیق با توجه به اهمیت بحث
آلودگي هوا خصوصا در کالن شهري مثل تهران ،الگوهاي
هم–مکاني آلودگي هوا با ساير پارامترهاي موثر کاوش
گرديد .شکل  7منطقه مورد مطالعه را نمايش مي دهد.
محل مورد بررسي مناطق  24 ،8-4و  22از شهر تهران مي
باشد که اوال دادههاي آن در دسترس بود و ثانیا دادهها بروز
و داراي همپوشاني زماني بود .با توجه شرايط ذکر شده از
مجموعه داده هاي طبقه بندي شده موثر بر بحث آلودگي
هوا ،مطابق شکل  6مجموعه اي از داده ها انتخاب گرديد.

اس

شکل  -7نمايش منطقه مورد مطالعه

شکل  -6نمايش داده هاي مورد استفاده در تحقیق حاضر

همانطور که در شکل  6نشان داده شده است به منظور
بکارگیري داده هاي مدنظر در فرآيند داده کاوي هم–
مکاني ،هر يک از داده ها در سه دسته طبقه بندي گرديدند.

جدول  4نحوه انجام اين طبقه بندي براي ورود به فرآيند
داده کاوي را نشان داده است .اين جدول طبقه بندي چهار
پارامتر مورد استفاده در اين تحقیق را نشان مي دهد و در
ستون برچسب از نمادهاي اختصاري ،(Air pollutant) Ap
 (Traffic) Tr ،(Topography) Tpو  (Wind) Wnجهت
سهولت استفاده در مدل استفاده شده است.
در اجراي مدل پیشنهادي از داده هاي  1روز در ماه
هاي فروردين ،تیر ،مهر و دي  4331استفاده گرديده
است 1 .زمان براي اجراي مدل توسعه يافته انتخاب گرديد
تا اوال تکرار پذيري اجراي برنامه تست گردد و ثانیا با
توجه به تغییرات فصلي اعتبار سنجي نتايج و بالطبع
اعتبارسنجي مدل پیشنهادي کنترل گردد .مقادير ورودي
اين تحقیق عبارتند از :
• شعاع همسايگي  4711 :متر
• حدآستانه اهمیت 1.7 :
در انتخاب مقدار شعاع همسايگي با توجه به فاصله بین
ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا و نواحي ورونوي ايجاد شده از
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يک طرف و معني دار بودن شعاع همسايگي جهت تغییرات
پارامترها ،مقدار فوق انتخاب گرديد .در انتخاب حدآستانه اهمیت
مقدار  1.7از اين جهت انتخاب گرديد که الگويي استخراج گردد
که حداقل بیش از نصفي از عوارض آن در الگوي مد نظر
مشارکت داشته باشند .الزم به ذکر است که اين تحقیق بدنبال
يافتن مقادير بهینه براي شعاع همسايگي و حد آستانه شناسايي
الگوي غالب نميباشد و اين موارد خارج از بحث اين تحقیق
است .شکل  9نمايش مکاني الگوهاي هم–مکاني استخراج شده
مي باشد .به منظور نمايش الگوهاي هم-مکاني بدين ترتیب
عمل گرديد که براي هر الگوي شناسايي شده میانگین هندسي

عوارض آن الگو از بین تمام عوارض مشارکت کننده در تشکیل
آن الگو استخراج گرديده است و سپس اين عوارض با خطوطي
به هم متصل گرديدند که ضخامت آن متناسب با اهمیت الگو و
رنگ هاي متفاوت جهت تشخیص الگوها اختصاص يافته است.
الگوهاي استخراج شده در اين فرايند شامل يک الگوي
}) {(ap2;wn1در زمان اول (فروردين) ،دو الگوي {(ap2;tr1),
}) (ap2;tr2در زمان دوم (تیر) 1 ،الگوي {(ap2;tr1), (ap3;tp1),
}) (ap3;wn1), (ap3;tp1;wn1در زمان سوم (مهر) و  1الگوي
}) {(ap2;tr1), (ap3;tp1), (ap3;wn1), (ap3;tp1;wn1در زمان
چهارم (دي) مي باشند.

جدول -4طبقه بندي داده هاي مورد استفاده
ابرکالس

ترافيک

سرعت باد

ابرکالس

زيرکالس

دامنه کمي

برچسب

سنگین

ترافیک سنگین و
بسیار سنگین

Tr3

نیمه روان

اختالل در حرکت و
سنگین در حرکت

Tr2

روان

ترافیک روان

Tr1

پست

شديد

>46

Wn3

زياد

>7

متوسط

6-46

Wn2

متوسط

4-7

Ap2

ضعیف

<6

Wn1

کم

<4

Ap1

DEM

آالينده ()CO

زيرکالس

دامنه کمي

برچسب

مرتفع

>4711

Tp3

متوسط

4311-4711

Tp2

<4311

Tp1
Ap3

شکل  -9نمايش توزيع مکاني الگوهاي هم – مکاني استخراج شده در چهار زمان متفاوت

300

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

 -5نتيجه گيری
بحث آلودگي هوا در مناطق شهري يکي از مسائل بغرنج
مديريت شهري است .مديران شهري جهت فائق آمدن بر
اين مشکل بايستي پارامترهاي موثر و همچنین نوع عملکرد
آنها بر آلودگي هوا را شناخته تا بتوانند برنامه ريزي الزم در
خصوص آن را انجام دهند .تحقیقات متعددي در خصوص
بررسي اثر پارامترهاي مختلف همچون هواشناسي ،ترافیک
و توپوگرافي بر روي آلودگي هوا انجام گرفته است .در اين
تحقیق سعي گرديده است تا بطور همزمان اثر هر سه مولفه
فوق الذکر بر روي آلودگي هوا در مناطق شهري بررسي
گردد و اثرات آنها بر آلودگي هوا از طريق شناسايي الگوهاي
غالب تعیین گردد .اين کار از طريق استخراج الگوهاي هم–
مکاني آلودگي هوا و ساير پارامترها براي شهر تهران انجام
گرفت .بکارگیري اين روش مستلزم توسعه الگوريتم هاي
موجود کاوش الگوي هم–مکاني بود که اين کار در تحقیق
حاضر انجام گرفت.
نتايج حاصل از پیاده سازي اين مدل کارايي مدل توسعه
يافته را مشخص نمود و همچنین الگوهاي بدست آمده نشان
داد که آلودگي هوا با ترافیک نوع  ،4سرعت باد نوع  4و
توپوگرافي نوع  4بیشترين ارتباط را دارد و الگوهاي غالب عمدتا
گرايشي به سمت منطقه مرکزي مورد مطالعه يعني منطقه 6
شهر تهران دارند .نکته اي که بايستي به آن اشاره کرد اينکه
بحث آلودگي هوا يک موضوع زماني – مکاني است و عالوه بر
در نظر گرفتن بعد مکاني بايستي به بعد زماني مساله نیز توجه
گردد .اما در اين تحقیق تنها تمرکز بر توسعه مکاني مدل
جهت پاسخگويي به انواع داده بوده است .توسعه مدل موجود
به نحوي که کاوش الگوهاي مکاني و زماني به صورت توامان
انجام گیرد جزو اهداف آينده محققین مي باشد.
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اس

با مشاهده شکل  9مشخص مي گردد که در همه
الگوهاي بدست آمده آلودگي هوا از نوع  2و  3مي باشند که
با توجه به شکل  6نشان دهنده آلودگي متوسط به باال
هستند و همانگونه که ] [6،8،32به آلودگي هواي زياد به
عنوان مشکل اصلي شهر تهران اشاره کرده اند ،رخداد
الگوهاي با سطوح باالي آلودگي هوا قابل انتظار بود .از ديگر
موارد مشهود اينکه در  3زمان از  1مورد بررسي شده الگويي
بین آلودگي هوا و ترافیک وجود دارد .از آنجايي که در اين
تحقیق از  COبه عنوان آالينده هوا استفاده شده است و
همچنین با توجه به اين حقیقت که منابع اصلي اين آالينده
وسايل نقلیه موتوري هستند CO ،به عنوان آالينده مرتبط با
ترافیک شناخته مي شود ] [6،9و در نتیجه وجود الگوهاي
غالب بین آلودگي هوا و ترافیک مورد انتظار مي باشد .از
طرفي ديگر پارامترهاي مشارکت کننده در الگوهاي استخراج
شده سرعت باد نوع  4مي باشد که بیانگر سرعت پايین باد
است و اين خود با توجه به وضعیت توپوگرافي شهر تهران که
در میان رشته کوه البرز از شمال و کوه هاي بي بي شهربانو از
شرق محبوس گرديده است يکي از معضالت شهر تهران و
باعث باقي ماندن آلودگي ها در سطح شهر مي گردد ] [9و
مشابه ] [32مي توان نتیجه گرفت که سرعت پايین باد يکي
از مهمترين پارامترهاي هواشناسي است که منجر به سطوح
باالي غلظت  COمي شود .بعالوه توپوگرافي نوع  4بیشتر در
مناطق مرکزي و جنوبي شهر قرار مي گیرد که مناطق داراي
آلودگي بیشتر مي باشند و همانگونه که در ] [3،32اشاره
گرديده است الگوي بین توپوگرافي کم و آلودگي هواي زياد
يک الگوي معتبر است .همچنین با توجه به تغییرات فصلي
میزان الگوهاي استخراج شده تغییر ميکند به نحوي که در
فصول پايیز و زمستان تعداد الگوهاي بدست آمده در خصوص
آلودگي هوا بیشتر است که مطابق با نظر محققین در ] [9،3با
توجه به رخداد پديده هايي همچون وارونگي دمايي در اين
فصول اين اتفاق قابل انتظار و لذا وجود الگوهاي بیشتر و
همچنین در ارتباط با آلودگي بیشتر هوا معتبر مي باشد.
همانگونه که در شکل  9ديده مي شود در بازه هاي زمانياي
که تنها الگوها بین آلودگي هوا و ترافیک وجود دارند ،طول
خطوط کوتاهتر از بازههاي زماني با الگوهاي داراي پارامترهاي
بیشتر ميباشد .اين تايید کننده اين حقیقت است که
مهمترين منبع آلودگي هوا ترافیک است ] [6،9جايیکه مراکز
هندسي داده هاي ترافیک و آلودگي هوا نزديک همديگر قرار
ميگیرند .از طرف ديگر اگرچه سرعت باد و توپوگرافي کم

يک همبستگي نزديک با آلودگي هوا دارند ،بخاطر اين
حقیقت که آن پارامترها منبع آلودگي هوا نیستند و در عوض
تنها پارامترهاي مهم تاثیرگذار بر رخداد آلودگي هوا هستند،
اين انتظار وجود ندارد که مراکز هندسي سرعت باد و
توپوگرافي مشابه ترافیک نزديک آلودگي هوا واقع شوند .از
ديگر نقطه نظر مي توان به اين موضوع اشاره کرد که
محوريت الگوهاي استخراج شده در مناطق مرکزي شهر بويژه
منطقه  6تهران مي باشد و اين با وجود طرح ترافیک در اين
محدوده ها قابل درک مي باشد.
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