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 چکیذٌ :
ؿًَذ باػث ؿذُ کِ سگشػیَى ّای هکاًی اًدام هیّای کِ با دادُّا، دس پظٍّؾاػتفادُ اص خَدّوبؼتگی هکاًی ٍ ًاایؼتایی هکاًی دادُ

ػاصی ّای هکاًی باؿذ. هذلاًَاع هختلف سگشػیَى ّای هکاًی دس بیيّای پشداصؽ دادُداس خغشافیایی اص خولِ کاساتشیي سٍؽهٌؽقی ٍصى

-پاساهتشی اًدام ؿَد کِ هذل ؿبِتَاًذ بِ دٍ صَست ػشاػشی کِ ؿاهل یک ظشیب ثابت بشای ّش هتغیش هؼتقل ٍ ؿبِبا ایي سٍؽ هی

بیواسی ذ. اص ػَی دیگش،  باؿکٌذ، هیپاساهتشی خَد ؿاهل دٍ قؼوت ػشاػشی ٍ هحلی بشای ظشایب ّش هتغیش، کِ دس ّش ًقؽِ تغییش هی

ای دس ّایی اػت کِ بِ دلیل آلَدُ ؿذى هحیػ اؼشاف صًذگی اًؼاى بِ ػَاهل هحشک حؼاػیت، گؼتشؽ فضایٌذُحؼاػیت اص بیواسی

س پزیش اػت. دصا ٍ ػپغ، دٍسی خؼتي اص آى ػاهل اهکاىػالیاى اخیش داؿتِ اػت. دسهاى یا تؼذیل اثشات آلشطی با ؿٌاػایی ػاهل آلشطی

تَاًذ بشای تَاًٌذ هَخب ایداد آلشطی گشدًذ. ایداد ًقـِ هکاًی خؽشپزیشی حؼاػیت هیایي هیاى، ػَاهل ًاؿٌاختِ بؼیاسی ّؼتٌذ کِ هی

بیواساى دس ؿٌاػایی هٌاؼق پشخؽش بشای ایي بیواسی هفیذ باؿذ. ایي هقالِ، بِ بشسػی ٍابؼتگی هیاى ٍقَع حؼاػیت با پاساهتشّای 

پشداصد. دس اًدام ایي پظٍّؾ سٍؽ هی CO ،SO2 ،NO2 ،PM10 ،PM2.5  ٍO3ّای َّا هاًٌذ لِ اص پاسک ٍ آالیٌذُهحیؽی ّوچَى فاص

ػاصی )ػشاػشی یا هحلی( اػتفادُ ؿذُ اػت. ًتایح دّی ٍ ًَع هذلداس خغشافیایی با ؿشایػ هتفاٍت دس ّؼتِ ٍصىسگشػیَى هٌؽقی ٍصى

-بش ٍقَع آلشطی تاثیشگزاس ّؼتٌذ ٍ آالیٌذُ CO ،NO2 ،PM10  ٍPM2.5ّای ِ اص پاسک ٍ آالیٌذُفاصلدٌّذُ ایي اػت کِ پاساهتشّای ًـاى

پاساهتشی با ّؼتِ ٍصًذّی تؽبیق ػاصی ؿبِتأثیشی دس ٍقَع ٍ تـذیذ ایي بیواسی ًذاسًذ. ًتایح ٌّگاهی کِ اص سٍؽ هذل CO  ٍO3ّای 

داس ّؼتٌذ. دس ًْایت با اػتفادُ اص ػَاهل تاثیشگزاس ٍ سٍؽ سگشػیَى هٌؽقی ٍصىّا قابل اػتوادتش پزیش بذػت آیٌذ ًؼبت بِ ػایش سٍؽ

 ًقـِ خؽش ؿیَع حؼاػیت تَلیذ ؿذ.
 

 خَدّوبؼتگی هکاًی، سگشػیَى هٌؽقی ٍصًذاس خغشافیایی،، بیواسی حؼاػیت َای کلیذی :ياژٌ
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 مقذمٍ -1

ّشای اهششٍصی اص    ٍ فشآیٌذ کـف داًشؾ بشا ؼیشف گؼشتشدُ دادُ    گیشی داؿتِ  ّای اخیش پیـشفتِ چـنکاٍی دس دِّدادُ

ّای ػابق بش ایي کِ بش ّا اص سٍؽگیش حدن ایي دادًُوایذ. با افضایؾ چـنّای آهاسی ػٌتی تقشیبا غیش هوکي هیسٍؽ

ُ کشاٍی ػشَد داد  ّشای دادُ باؿشذ ٍ بشِ ػشوت سٍؽ   ّا اهکشاى پشزیشًوی  ّای آهاسی هؼوَلی هتکی بَدًذ پشداصؽگضاسُ

داس خغشافیشایی  ٍصى ّای هکاًی، سگشػشیَى هٌؽقشی  ّای کاٍؽ دادُ. دس ایي پظٍّؾ تالؽ ؿذُ یکی اص سٍؽ]1[اًذ ؿذُ

ػاصی با یکذیگش هقایؼِ گشدد. دس ایي ساُ اص پظٍّـشی کشِ بشا ایشي     تش بشسػی ؿَد ٍ ًتایح حاالت هختلف ایي هذلدقیق

 ّای تؼییي تاثیش گزاسی ػَاهل هحیؽی هختلف بش بیواسی حؼاػیت اًدام گشفتِ، اػتفادُ ؿذُ اػت. سٍی دادُسٍؽ بش 

کشِ   ییّشا اص بیواسی  ّا ًیض اص حیث تٌَع ٍ تؼذاد افشاد دسگیش، دس حال افضایؾ ّؼتٌذ. یکی بیواسی ،اهشٍص با سؿذ خَاهغ

 یوٌش یا ؼشتن یػ ی. حؼاػیت ٍاکٌؾ افشاؼ[13] حؼاػیت یا حؼاػیت اػت بیواسی داؿتِ اػت،ای فضایٌذُگؼتشؽ 

ّؼشتٌذ کشِ    اسیفَد َّؿش  یوٌیدػتگاُ ا یّؼتٌذ، داسا تیکِ دچاس حؼاػ یبذى ًؼبت بِ ػَاهل گًَاگَى اػت. کؼاً

 کیش  تیؼاػش . حدٌّذ یاص حذ هؼوَل ًـاى ه ؾیب یٍاکٌـ ؿاى،یظشس هَخَد دس هحل صًذگ یًؼبت بِ هَاد ظاّشاً ب

دس ایدشاد ٍ تـشذیذ     ػَاهل هختلفشی . اص آى هبتال ّؼتٌذ یاص ّش دُ ًفش، دٍ ًفش بِ ًَػ باًیاػت ٍ تقش غیؿا اسیهـکل بؼ

ؿٌاػشایی ػَاهشل    .افشاد هتغیش اػت  ٍ ػبک صًذگی  ؿشایػ هحیؽی ،ایي بیواسی دخیل ّؼتٌذ کِ بؼتِ بِ ًَع خغشافیا

. اص [13]یي ساُ بشای خلَگیشی اص بشٍص حؼاػیت اػشت صا بْتشهحشک حؼاػیت ٍ پیـگیشی اص هَاخِْ با هَاد حؼاػیت

-ؿیَع حؼاػشیت هشی  بش هَثش   هشتبػ اػت، کـف ػَاهل هحیؽی  صًذگی ػیحها اص ایي ػَاهل، ب  هْویبخؾ آًدا کِ 

صًشذگی   آٍسی اؼالػات هٌاػب اص هحشیػ تَاى با خوغاص ایي سٍ هی .یی دس کاّؾ اثشات آى داؿتِ باؿذاتَاًذ، ًقؾ بؼض

ّشا  ػاصی ٍ پشداصؽ دادُّذف اص هذل .[12]افشاد، ًقؾ ػَاهل هختلف هحیؽی سا دس ٍقَع ٍ تـذیذ ایي بیواسی ػٌدیذ

باؿشذ. ایشي ػَاهشل ؿشاهل     تـخیص ػَاهل هَثش بش بیواسی حؼاػیت دس ؿْش تْشاى اص هیاى ػَاهشل اًتخشاش ؿشذُ هشی    

باؿشٌذ کشِ اص تحلیشل     ٍ فاصلِ اص فعای ػبض دس ؿشْش تْششاى هشی    CO ،SO2 ،NO2 ،PM10 ،PM2.5  ٍO3ّای َّا آالیٌذُ

 ؿًَذ.ػاصی هتفاٍت اسصیابی هیسگشػیَى هٌؽقی ٍصًذاس خغشافیایی دس ؿشایػ هذل

، 3513تشَاى بشِ پظٍّـشی کشِ دس ػشال      ّای کِ پیؾ اص ایي حَل ایي هَظَع صَست گشفتِ ؿذُ هشی اص خولِ پظٍّؾ

Youssef Agha  آهشَصاى هذسػشِ   بیٌی بشٍص حؼاػیت دس بشیي داًشؾ  کاٍی بشای پیؾّای دادُاص قابلیت ]7[ٍ ّوکاساى

ّای هذسػِ ابتشذایی  ابتذایی بْشُ بشدًذ، اؿاسُ کشد. ّذف اص ایي تحقیق، پی بشدى بِ سابؽِ هیاى ٍقَع حؼاػیت دس بچِ

ّشا،  ٍ آلَدگی ّشَای سٍصاًشِ )سیضگششد   ٍ هـاّذات سٍصاًِ َّاؿٌاػی باالی ػؽح صهیي )دها، سؼَبت ًؼبی، ًقؽِ ؿبٌن( 

اکؼیذ ٍ اٍصٍى( با اػتفادُ اص سگشػیَى هٌؽقی بَد. ًتایح ایي تحقیشق  اکؼیذ، کشبي هًََاکؼیذ، ًیتشٍطى دیػَلفَس دی

ٍابؼتگی صیادی با ٍقشَع ٍ   SO2 ،CO  ٍPM10ّای چٌیي غلظت باالی آالیٌذُبیاًگش آى اػت کِ افضایؾ دهای َّا ٍ ّن

تَاى بِ تدضیِ تحلیشل سگشػشیَى خغشافیشایی ٍصًشذاس     ّا هیاسی حؼاػیت داسًذ. ٍ ّوچٌیي اص دیگش پظٍّؾتـذیذ بیو

صشَست   3510ٍ ّوکاساًؾ دس ػال  P Goovaertsبشای تـخیص ػشؼاى پشػتات دس هشاحل آخش دس فلَسیذا کِ تَػػ 

پشػشتات سا هشَسد اسصیشابی ٍ بشا اػشتفادُ اص      بیوشاساى ػششؼاى    3557تشا   3551. آًْا دس ؼَل دٍسُ ]8[گشفت اؿاسُ ًوَد

کیلَهتش اص فلَسیذا سا هشَسد هؽالؼشِ قششاس دادًشذ. اص خولشِ       130ای بِ ؿؼاع داس دس هحَؼِسگشػیَى هٌؽقی هکاًی ٍصى

ّای آى اص ػشؿواسی خوغ آٍسی ؿذ، ؿاهل خصَصیات افشاد هبتال بِ بیواسی ػشؼاى پشػتات اص قبیشل  ػَاهلی کِ دادُ

تشَاى  یاُ بَدى سًگ پَػت، سٍػتایی یا ؿْشی بَدى، هصشف ػیگاس، ٍظؼیت تاّل ٍ ػؽح دسآهذ خاًَادُ هیػفیذ یا ػ

بٌذی اص ایي ایالت اسائِ دٌّذ کِ ًـاى داس خغشافیایی بِ آًْا اخاصُ داد کِ بتَاًٌذ تقؼینًام بشد. دس ًْایت سگشػیَى ٍصى

 تش باؿذ.ّای کن خؽشي بیواسی تا هکاىّای با بیـتشیي احتوال هبتال ؿذى بِ ایدٌّذُ هکاى

ّشای ایشي پشظٍّؾ سا    ّشای هٌحصشش بفششد دادُ   ػاختاس اداهِ هقالِ بشذیي ؿششا اػشت: بخشؾ دٍم، بشِ هؼشفشی ٍیظگشی       

داس خغشافیایی ؿَد. دس بخؾ چْاسم، سگشػیَى ٍصىداس خغشافیایی هؼشفی هیکٌذ. دس بخؾ ػَم، سگشػیَى ٍصى هی بیاى
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 … یمىطق یًنرگرس پارامتری¬شبٍ سازی¬مدل یبررس

 یلیاسماع ی،علپًر¬یمیکر ید،فریدادگر یمرتض

ّا سا تـشیح ًوَدُ ٍ ًتایح حاصل ػاصی اًدام ؿذُ بش سٍی دادُؿذُ ٍ دس بخؾ پٌدن هشاحل پیادُ پاساهتشی اسصیابیؿبِ

 گیشی حاصل اص تحقیق اسائِ خَاّذ ؿذ.اص آى سا اسائِ ٍ اسصیابی خَاّین ًوَد. دس ًْایت، دس بخؾ ؿـن، ًتیدِ

 َای ایه پژيَصَای مىحصز بفزد دادٌيیژگی -2

تشَاى بشِ   ّای هٌحصش بِ فشدی سٍ بِ سٍ ّؼتین کِ اص آى خولِ هشی بِ ایي پظٍّؾ، با ٍیظگی ّای هشبَغدس تحلیل دادُ

ّشای هکشاًی   اؿاسُ کشد. بِ دلیل چٌیي خصَصیاتی الصم اػت دس تحلیل دادُ 3ٍ ًاایؼتایی هکاًی 1خَدّوبؼتگی هکاًی

دّذ، دقت بیـتشی داؿشتِ  خغ تـکیل هیّای هکاى هشّای آى سا دادُّایی کِ ّوِ یا بخـی اص دادٍُ کاٍؽ دس پایگاُ

ّشای هکشاًی ٍ   ّشایی ّؼشتٌذ کشِ بشِ تشتیشب بشِ دادُ      . خَدّوبؼتگی هکاًی ٍ ًاایؼتایی هکاًی ٍیظگشی ]3ٍ  1[باؿین 

ّای ّایی ٍخَد داؿتِ باؿٌذ ٍلی دس بشآٍسد پاساهتشؿًَذ. دس صَستی کِ چٌیي ٍیظگیّای هذل هکاًی هشبَغ هیپاساهتش

ّا، هٌدش ؿشًَذ  بیٌی ٍ تفؼیش هکاًی ًاهٌاػبی اص دادُیذ، هوکي اػت بِ هذلی ظؼیف ٍ بٌابشایي پیؾهذل بِ حؼاش ًیا

ّا اص یکشذیگش سا  باؿذ، اػتقالل دادُّای هکاى هشخغ هیٍخَد خَدّوبؼتگی هکاًی کِ ٍیظگی هٌحصش بِ فشد دادُ .]2[

ػشاصی،  اص دیشذگاُ هشذل   ].0[تابشذ ٍ بشا آى هغشایشت داسد    ّای آهاسی هشػَم اػت، بشًویفشض بؼیاسی اص سٍؽکِ پیؾ

ّای هذل باصگَکٌٌذُ آى فشآیٌذ، دس توشام ًاحیشِ هشَسد هؽالؼشِ     ًوایذ کِ پاساهتشایؼتایی هکاًی فشآیٌذی سا تَصیف هی

ٌٌشذ،  کّای هذل داسای ًاػاصگاسی هکاًی ّؼتٌذ، یؼٌی بِ ؼَس هحلشی تغییشش هشی   ػاصگاس باؿٌذ ٍ دس صَستی کِ پاساهتش

ؿشَد. دس چٌشیي ؿششایؽی    اًتخاش یک هذل ػشاػشی هٌدش بِ اػتٌباغ هکاًی ًادسػتی اص سفتاس پذیذُ هَسد هؽالؼِ هی

 ].4[ّا یکؼاى داًؼت ّا سا با ًتایح بِ دػت آهذُ اص کل دادُای اص کل دادُهدوَػِتَاى ًتایح بِ دػت آهذُ اص صیشًوی

داسی تْشاى ٍ ػاصهاى هحیػ صیؼشت  ّای کٌتشل آلَدگی تَػػ ؿْشا ایؼتگاُاص ػَی دیگش آلَدگی َّا دس ؿْش تْشاى ب

، CO ،SO2 ،NO2 ،PM10ّشای  ّای آلَدگی َّا هشَسد هؽالؼشِ دس پشظٍّؾ، غلظشت آالیٌشذُ     ؿَد. پاساهتشگیشی هیاًذاصُ

PM2.5  ٍO3 ُّشای  ّای صهاًی هاُباصُ اًذ ٍ بشایگیشی ؿذُّا کِ بِ صَست ػاػتی دس ّش ایؼتگاُ، اًذاصُّؼتٌذ. ایي داد

ّای افضًٍِ ٍ کاّؾ اص ؿْشداسی تْشاى ٍ ػاصهاى هحیػ صیؼت اخز گشدیذًذ ٍ بِ هٌظَس سفغ دادُ 93خشداد ٍ آرس ػال 

ّا بِ پاساهتش آلَدگی هاّاًِ، بشای ّش آالیٌذُ، بیـیٌِ غلظت آلَدگی بششای یشک سٍص بشِ ػٌشَاى آلشَدگی      حدن صیاد دادُ

ّای سٍصاًِ بشای ّش هاُ، آلَدگی هتَػػ هاّاًِ بششای ّشش ایؼشتگاُ    گیشی اص غلظتؿذ ٍ با هیاًگیي سٍصاًِ دس ًظش گشفتِ

دٌّشذ، بششای تَلیشذ    ّای ػٌدؾ آلَدگی ًـاى هیهحاػبِ گشدیذ.ایي هقادیش کِ هیضاى غلظت ّش آالیٌذُ سا دس ایؼتگاُ

اػتفادُ ؿذُ اػت. بشای ّش آالیٌذُ ًقـشِ آلشَدگی   یابی هکاًی کشیدیٌگ  ًقـِ آلَدگی هاّاًِ ّش آالیٌذُ اص سٍؽ دسٍى

 ((.1ّای خشداد ٍ آرس بِ صَست پیَػتِ دس کل ؿْش تَلیذ ؿذ )ؿکل )هتَػػ هاُ

 
 َای ًَا بزای ضُز تُزان: وقطٍ آالیىذ1ٌضکل 

                                                 
1
 Spatial Autocorrelation  

2
 Spatial Non-Stationary  
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 دار جغزافیاییساسی رگزسیًن يسنمذل -3

ّای خذیذی تَاًین قشائتکٌین هیظشیبی کِ ٍاسد هی ایي هذل کاسایی باالتشی ًؼبت بِ هذل سگشػیَى ػٌتی داسد ٍ با

ّا با یک ٍصى ٍاسد کشد ٍ بشخی دیگش سا بایشذ  تَاى بشای توام هکاىّا سا هیّا داؿتِ باؿین. بشخی اص هتغیشاص تغییش پذیذُ

آیشذ  ؿکل صیش دس هشی تش بِ با تغییش هکاى ظشیب سا ًیض تغییش داد کِ با ایي گفتِ هؼادلِ ػٌتی سگشػیَى بِ صَست کاهل

 گَیین.پاساهتشی هیکِ بِ آى صَست ؿبِ

   ∑   (     )     ∑                   (1)  

دس ایي هؼادلِ ظشیبی اػت کِ بِ صَست هحلی تغییشش     اػت.    اهیي هتغیش با ظشیب ثابت lهقذاس  Zl,iدس هؼادلِ باال 

-ظشیبی اػت کِ بشای ّش هتغیش هقذاس ثابتی سا داسد ٍ قؼن ػشاػشی سا ؿاهل هی   ػاصد ٍ کٌذ ٍ قؼن هحلی سا هیهی

کٌذ ٍ ًتایح سا ػاصی اػتفادُ هی( بشای هذل2ٍ  3داس خغشافیایی اػت کِ اص هؼادالت )ؿَد. هذل سگشػیَى هٌؽقی ٍصى

 .]15[ آٍسد.اص ایي هؼذالت بشای ّش ًقؽِ بِ دػت هی

               [  ]   

     (  )  ∑   (     )             (3)  

 پاساهتشی بِ صَست صیش اػت.ٍ هذل ؿبِ

                [  ] 

     (  )  ∑   (     )     ∑                 (2)  

حل هؼالِ سا بِ پٌْای باًذ بِ ػوت بیٌْایت، ساُای کِ سؿذ (، اًتخاش هٌاػب پٌْای باًذ اػت. بِ گ2ًًَِکتِ هْن دس )

ّشا بشِ   کٌذ ٍ با کَچک ؿذى پٌْای باًذ؛ بششآٍسد پشاساهتش  خَاش حاصل اص سگشػیَى کوتشیي هشبؼات هؼوَلی ًضدیک هی

ذ یابذ. بِ ؼَس کلی دٍ گضیٌِ دس اًتخاش پٌْای باًش ٍابؼتِ ؿذُ ٍ دس ًتیدِ ٍاسیاًغ افضایؾ هی  ّای ًضدیک بِ هَقؼیت

ٍ اًتخاش یشک ّؼشتِ هکشاًی بشا پٌْشای باًشذ        2ّؼتِ تابغ ٍصى ٍخَد داسد. اًتخاش یک ّؼتِ هکاًی با پٌْای باًذ ثابت

پزیش دس سگشػیَى ٍصًذاس خغشافیایی ایي قابلیشت سا داسًشذ کشِ بشش     ّای هکاًی با پٌْای باًذ تؽبیقکِ ّؼتِ 4پزیشتؽبیق

ّایی کِ تشاکن تغییشات، خَد سا تؽبیق دٌّذ. بِ ایي تشتیب بشای هَقؼیتّای هـاّذاتی ٍ اًذاصُ اػاع چگالی هَقؼیت

ّایی کِ هـاّذات بِ صَست پشاکٌشذُ  ّای آًْا باال اػت، ػشض باًذ کاّؾ یافتِ ٍ بشای هَقؼیتهـاّذات دس ّوؼایگی

ّشای  ای کِ هَقؼیشت س ًَاحییابذ. دس ًتیدِ با کاّؾ پٌْای باًذ ّؼتِ هکاًی داص آًْا قشاس داسًذ، ػشض باًذ افضایؾ هی

ای کشِ هَقؼیشت   یابذ ٍ با افضایؾ پٌْای باًذ ّؼتِ هکاًی دس ًَاحیهـاّذات تشاکن باالیی داسًذ، اثش ٍسیاًغ کاّؾ هی

 سٍد.هـاّذات پشاکٌذُ اػت، اهکاى بشآٍسد ًـذى احتوالی بؼعی اص ظشایب اص بیي هی

 ساسی ي وتایجپیادٌ -4

ّشای هختلشف اسصیشابی سگشػشیَى     پظٍّؾ دس دٍ هشحلِ اًدام پزیشفتِ اػت. اٍل هقایؼِ سٍؽػاصی دس ایي بخؾ پیادُ

ّا اص سٍؽ پیـٌْادی ٍ تؼیشیي  ّا ٍ پغ اص آى پشداصؽ دادُداس خغشافیایی ٍ اًتخاش هذل بشای پشداصؽ دادُهٌؽقی ٍصى

 ًَع ٍابؼتگی ػَاهل هحیؽی بِ بیواسی حؼاػیت.

                                                 
3
 Spatial Fixed Kernel Bandwidth 

4
 Spatial adaptive Kernel Bandwidth 
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 … یمىطق یًنرگرس پارامتری¬شبٍ سازی¬مدل یبررس

 یلیاسماع ی،علپًر¬یمیکر ید،فریدادگر یمرتض

 ف ي اوتخاب ريش قابل اعتمادتزَای مختلبزرسی وتایج مذل -4-1

بِ ؼَسی کِ پیؾ اص ایي هـخص ؿذُ دس ایي پظٍّؾ هتغیش هؼتقل بیواسی حؼاػیت اػت ٍ ّفت هتغیش هؼتقل اثش 

گیشًشذ. هقشادیش هحاػشبِ ؿشذُ     هَسد هؽالؼِ قششاس هشی   O3 ،CO ،PM2.5 ،PM10 ،NO2  ٍSO2ّای پاسک ٍ غلظت آالیٌذُ

 آهذُ اػت.ظشایب ایي هتغیشّا دس خذاٍل صیش 

 ساسی َای مختلف:  مقادیز متًسط محاسبٍ ضذٌ پارامتزَا بزای مذل1جذيل 

 َامتغیز
دَی ثابت ي سزاسزی با َستٍ يسن

 پذیزتطبیق

-پارامتزی با َستٍ يسنضبٍ

 دَی ثابت

دَی پارامتزی با َستٍ يسنضبٍ

 پذیزتطبیق

park_dist 5.1196 5.149 5.190 

O3 5.0757 5.006 5.378 

PM2.5 5.7216 5.754 5.607 

PM10 5.0952 5.063 5.481 

NO2 5.9884 5.980 5.998 

SO2 5.3378 5.320 5.168 

CO 5.0103 5.01 5.27 

ّشای هتفشاٍت، یکؼشاى ًیؼشت.     ؿَد کِ هقادیش هحاػبِ ؿذُ بشای ّش ظشیب بشا سٍؽ (  هـاّذُ هی1با ًگاُ بِ خذٍل )

تشَاى اسصیشابی   (  هشی 3ػاصی دس خشذاٍل ) قابل اػتوادتش ّؼتٌذ سا با ًگاُ بِ کل هذلّا تحلیل آى کِ کذام دػتِ اص دادُ

پشاساهتشی،  ؿَد. پاساهتشّای آهاسی پغ اص پشداصؽ ٍ بذػت آٍسدى ظشایب ّش هتغیش بِ صَست ػشاػشی ٍ ثابت ٍ یا ؿبِ

 .ّای صیش آهذُ اػتپزیش دس خذٍلبا هحاػبِ ٍصى ظشایب با پٌْای باًذ ثابت ٍ تؽبیق

 َای استفادٌ ضذٌ: پارامتزَای آماری مذل2جذيل 
 دَیَستٍ يسن مذل درجٍ آسادی/وااریبی درجٍ آسادی وااریبی

 مذل سزاسزی 5.760 298.55 254.487

 پارامتزیمذل ضبٍ 5.700 292.467 397.184 دَی ثابتَستٍ يسن

 تفايت 1.611 4.022 7.254

 مذل سزاسزی 5.760 298.55 254.487

 پارامتزیمذل ضبٍ 5.741 295.035 389.40 پذیزدَی تطبیقَستٍ يسن

 تفايت 3.51 7.48 10.528
  

سفت،  تفاٍتی سا ًذاؿتِ ٍ تٌْا دس هشذل  ؿَد هذل ػشاػشی ّواى گًَِ کِ اًتظاس هی( اػتٌباغ هی3آى گًَِ اص خذٍل )

ّشا حاصشل ؿشذُ اػشت.     بخؾ هحلی هتغیشّشا  ایشي تفشاٍت   ّای ایداد ؿذُ، بٌابشایي فقػ اص پاساهتشی ًْایی تفاٍتؿبِ

پاساهتشی بیؾ اص سٍؽ قبل اػت. هقایؼِ ػؽشّای تفاٍت دس پزیش هیضاى بْبَدی دس هذل ؿبِّوچٌیي دس سٍؽ تؽبیق

ِ       ( ًوایاًگش ایي هَظَع اػت کِ ًااسیبی دس حالتی کِ ّؼتِ ٍصى3خذٍل ) -دّشی ثابشت بشَدُ بشا اػشتفادُ اص هشذل ؿشب

پشزیش کشِ بشیؾ اص دٍ بشابشش ایشي      دّشی تؽبیشق  بْبَد داؿتِ کِ دس هقایؼِ با ّؼتِ ٍصى 7.254قػ بِ هیضاى پاساهتشی ف

ِ    تَاى ًتیدِ گشفت کشِ هشذل  باؿذ ٍ دس کل هیهی 10.528بْبَدی اتفاد افتادُ اػت بشابش  -ػشاصی بشا هتغیشّشای ؿشب

کٌذ کِ ایي بْبَدی ػشی ّؼتٌذ بْبَد پیذا هیپاساهتشی ًؼبت بِ حالتی کِ ظشایب آًْا دس فعای هؼادالت ثابت ٍ ػشا

 پزیش ًؼبت بِ سٍؽ ثابت بیـتش اػت.دّی تؽبیقدس ًتایح با اػتفادُ اص سٍؽ ٍصى
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 َای حساسیت با ريش اوتخاب ضذٌپزداسش دادٌ -4-2

بشا ّؼشتِ   داس خغشافیشایی  پاساهتشی سگشػیَى هٌؽقی ٍصىػاصی ؿبِهـخص ؿذ کِ بشای بْبَد ًتایح بْتش اػت اص هذل

ّا هتغیشّا هحاػبِ ؿذًذ کِ هقادیش هتَػػ دّی تؽبیق پزیش اػتفادُ ؿَد. با ایي سٍؽ یک باس  بشای اسصیابی هذلٍصى

ّای آهاسی تؼییي کٌین کِ کذام ػَاهشل هحیؽشی دس   ( آٍسدُ ؿذُ اػت. اکٌَى بایذ با اػتفادُ اص گضاس1ُآًْا دس خذٍل )

بشا ٍ   Tٍ ّوچٌیي هقایؼِ آهاسُ  P-Valueیش گزاس اػت کِ دس ایي ساُ اص پاساهتش ًظش گشفتِ ؿذُ بش بیواسی حؼاػیت تاث

 اػتفادُ ؿذُ اػت.  t-Studentتَصیغ 

 : مقادیز متًسط متغیزَا ي پارامتزَای مقایس3ٍجذيل 

 متغیز
مقذار متًسط 

𝛃 
P-Value 

میاوگیه 

 Tآسمًن 
T80% T95%  باسٌ آسمًنT 

park_dist 5.103 5.555 5.070 5.843 1.60 [        ] 

O3 5.057 5.279 1.731 5.843 1.60 [        ] 

PM2.5 5.640 5.555 5.243 5.843 1.60 [        ] 

PM10 5.473 5.543 5.913 5.843 1.60 [       ] 

NO2 5.97 5.555 5.654 5.843 1.60 [        ] 

SO2 5.137 5.248 1.019 5.843 1.60 [        ] 

CO 5.021 5.556 5.163 5.843 1.60 [        ] 
 

-( باؿذ با دسػت اًگاؿتي فشض صفش )ظشیب سگشػیَى بشابش با صفش( داد5.50ًُضدیک بِ صفش )صیش  P-Valueاگش هقذاس 

صشفش  ّا داسای ًاػاصگاسی ّؼتٌذ. بِ ػباست دیگش با بِ صفش گشاییذى ایي هقذاس ایي هَظَع کشِ ظششیب سگشػشیَى غیشش    

پشزیشی هتغیشش هشبشَغ بشِ آى ظششیب، دس ػشاخت هؼادلشِ        بَدى ایي ظشیب یؼٌشی ًقشؾ  صفش ؿَد ٍ غیشاػت تأییذ هی

بشا هقشادیش    O3  ٍSO2ؿَد کِ بشِ تشتیشب   ( هـخص هی2اص خذٍل ) .[4]سگشػیَى ٍ دس ٍاقغ تأییذ تأثیش ایي هتغیش اػت

با فشض صفش بشَدى هقشذاس تخوشیي آًْشا     ای با صفش داسًذ ٍ ایي بِ هؼٌی ایي اػت کِ فاصلِ قابل تَخِ 5.248ٍ  5.279

گزاس باؿٌذ تَاًٌذ ًاهضد اًتخاش حزف اص ػَاهل تأثیشؿًَذ یا بِ دیگش ػخي ایي دٍ ػاهل هیّا داسای ًاػاصگاسی ًویدادُ

بشا دسصشذ اؼویٌشاى     t-Studentٍ تَصیشغ   Tداسین. اص هقایؼِ آهشاسُ   Tگیشی ًْایی ًیاص بِ بشسػی آصهَى کِ بشای تصوین

داس بَدى استباغ بیي هتغیش هؼتقل اًتخاش ؿذُ ٍ هتغیش ٍابؼتِ پی ببشین. قشاس گشفتي آهشاسُ  تَاًین بِ هؼٌیهی هـخص

|( ) |دس باصُ هـخص ؿذُ ) ( )    (     
 
داس ( بِ هؼٌی پزیشؽ فشض صفش آصهَى هبٌی بش ػذم ٍخَد استباغ هؼٌشی (

-داس بیي هتغیش پشیؾ باصُ قشاس گیشد بِ ایي هؼٌی اػت کِ یک استباغ هؼٌیباؿذ. دس هقابل اگش ایي آهاسُ دس خاسج اص هی

داس هثبشت اػشت ٍ اگشش هٌفشی کشِ      بیي ٍ پاػخ ٍخَد داسد. حال اگش ایي آهاسُ دس ؼشف هثبت باصُ باؿذ ایي سابؽِ هؼٌی

 داسای یک استباغ هٌفی ّؼتین.

α% )90% ٍ 85دس ایي پظٍّؾ دٍ ػؽح اؼویٌاى      ٍ α ًظش گشفتِ ؿذُ اػت کِ اص خذٍل تَصیشغ  ( دس      

t-Student   ًْایت( هقادیش آى اػتخشاج ؿذ. حال اگش باصُ هحشذٍدُ آهشاسُ   )دس ٍاقغ ّواى بی 415هقادیش با دسخِ آصادی

T ( ( هی2سا دس ًظش بگیشین )ػتَى آخش خذٍل)     تَاًین اسصیابی ًْایی سا اًدشام دّشین دس هشَسد هتغیششO3    ّشی  یشک اص

با هشذل اػشت.    O3اًذ ٍ ایي ًـاى دٌّذُ بی هؼٌی بَدى استباغ % دس باصُ قشاس ًگشفت90ِ% ٍ 85هقادیش با ػؽح اؼویٌاى 

داس اػشت اهشا دس   % ایشي سابؽشِ هؼٌشی   85ؿَد کِ اگشچِ دس ػؽح اؼویٌشاى  ًیض هـاّذُ هی SO2اص ػَی دیگش دس هَسد 

ًشاهضد حشزف ؿشذى ًْشایی      دٍداسد. دس ًْایشت   SO2ای با ًیض حالت هـابِ PM10ؿَد ٍ % ایي استباغ ًقط هی90ػؽح 
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 … یمىطق یًنرگرس پارامتری¬شبٍ سازی¬مدل یبررس

 یلیاسماع ی،علپًر¬یمیکر ید،فریدادگر یمرتض

SO2  ٍO3   ّؼتٌذ ٍ چَىP-value  دس هَسدPM10  چٌشاى دس خوشغ ػَاهشل    ًاػاصگاسی دس ػاختاس هذل پیذا ًکشدُ ّشن

 هاًذ.گیشد( هی% قشاس ًوی90کِ دس ػؽح اؼویٌاى گزاس )حتی با ٍخَد آىتأثیش

ػاصی سا با ایي ػَاهل اًدام دادُ ٍ ًتیدِ ًْایی حاصل ؿَد کِ بؼذ اص اًدشام  ػَاهل تاثیش گزاس بایذ هذلپغ اص ؿٌاػایی 

( بِ دػت آهذ کِ دس ایي هؼادلِ ظشایب هتغیشّا هقادیش هتَػؽی ّؼتٌذ کِ اص سٍؽ سگشػشیَى  0ایي پشداصؽ هؼادلِ )

 اًذ.ُدّی تؽبیق پزیش حاصل ؿذداس خغشافیای با ّؼتِ ٍصىهٌؽقی ٍصى

                                                                 

                  (0) 

بٌذی خؽش ابتال یا تـذیذ بیواسی حؼاػیت سا تَلیشذ کششد کشِ    تَاى ًقـِ پٌِْدس ًْایت با تَخِ بِ ایي هذل ػاصی هی

 گیشی اص تـذیذ بیواسی اػتفادُ کشد.بیواساى هبتال دس خْت پیؾ تَاى اص آى بشای اػتفادُهی

 
 بىذی خطز ابتال یا تطذیذ بیماری حساسیت ضُز تُزان: وقطٍ پُى2ٍضکل 

 گیزیوتیجٍ -5

ّای دس ایي هقالِ بِ بشسػی ٍابؼتگی هیاى ٍقَع حؼاػیت با ػَاهل هحیػ صًذگی پشداختِ ؿذ. بشای اػتخشاج ٍابؼتگی

، CO ،SO2) ّشَا   ّشای یٌشذُ فاصشلِ اص پشاسک ٍ آال   ّوچَىپاساهتشّای هحیؽی ٍقَع بیواسی حؼاػیت با ًاؿٌاختِ بیي 

NO2 ،PM10 ،PM2.5  ٍO3 ) کِ هـخص ؿذ هذل اػتفادُ گشدیذخغشافیایی   داسسگشػیَى هٌؽقی ٍصى، اص  ِ -ػشاصی ؿشب

ًتشایح بشِ دػشت آهشذُ بیشاًگش ایشي ٍاقؼیشت ّؼشتٌذ کشِ           اػشت. پزیش سٍؿی کاسا تش دّی تؽبیقپاساهتشی با ّؼتِ ٍصى

ِ تاثیش هؼٌاداسی دس ٍقَع ٍ تـذیذ حؼاػشیت ًشذاسد   SO2  ٍO3 ّایپاساهتشّای هیضاى آالیٌذُ ػَاهشل  ػشایش   ، دس حالیکش

بشِ   t-Studentٍ تَصیشغ   Tٍ هقایؼشِ آهشاسُ     P-Valueبا تحلیل پاساهتش  ؿًَذ.باػث تـذیذ ایي بیواسی هی ،بشسػی ؿذُ

ّشای  ؿَد کِ خاّایی کِ بِ پاسک ًضدیک ّؼتٌذ ٍ ّوچٌیي آلَدگی خیلی صیادی داسًذ، هکشاى دػت آهذُ هـاّذُ هی

هؼتؼذتشی بشای ؿیَع بیواسی حؼاػیت ّؼتٌذ. بٌابشایي بشای دسهاى حؼاػیت ٍ ػذم تـذیذ ایي بیواسی، بیواس بایشذ  

اػتفادُ اص ػَاهل هَثش دس تـذیذ حؼاػشیت دس ایشي تحقیشق    ّا دٍسی کٌذ. ّوچٌیي با اص قشاسگیشی دس ایي دػت هکاى

ػشاصد ٍ  هذلؼاصی هکاًی خؽش ؿیَع بیواسی حؼاػیت صَست گشفت، کِ ایي هذل، بیواس سا اص هٌاؼق پشخؽش آگشاُ هشی  

 ّا بِ بْبَد بیواسی حؼاػیت خَد کوک کٌذ.تَاًذ با پشّیض اص قشاسگیشی دس ایي هکاىبیواس هی

 مىابع -5

[1] Cliff, A. and K. Ord, Testing for Spatial Autocorrelation Among Regression Residuals. Geographical 

Analysis, 1972. 4(3): p. 267-284. 



 

7 

 مهىدسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 

[2] Fotheringham, A.S., C. Brunsdon, and M. Charlton, Geographically weighted regression: the analysis 

of spatially varying relationships. Vol: 2002 .13 : Wiley Chichester.  

[3] Legendre, P., Spatial autocorrelation: trouble or new paradigm? Ecology, 1993. 74(6): p. 16591673. 

[4] Brunsdon, C., A.S. Fotheringham, and M.E. Charlton, Geographically Weighted Regression: A 

Method for Exploring Spatial Nonstationarity. Geographical Analysis, 1996. 28(4): p. 281-298. 

[5] Fotheringham, A.S., C. Brunsdon, and M. Charlton, Geographically weighted regression: the analysis 

of spatially varying relationships2003: Wiley. 

[6] Chatterjee, S. and A.S. Hadi, Regression analysis by example2013: John Wiley & Sons  

[7] Searle, S.R., Linear models. 2012: John Wiley & Sons. 

[8] Agresti, A., Categorical data analysis. 2014: John Wiley & Sons. 

[9] Hosmer Jr, D.W., S. Lemeshow, and R.X. Sturdivant, Applied logistic regression. 2013: John Wiley 

& Sons. 

[10] Wu, W. and L. Zhang, Comparison of spatial and non-spatial logistic regression models for modeling 

the occurrence of cloud cover in north-eastern Puerto Rico. Applied Geography, 2013. 37: p. 52-62. 

[11] Harrell, F.E., Regression modeling strategies: with applications to linear models, logistic regression, 

and survival analysis. 2001: Springer. 

[12] UK, A.; Available from: https://www.allergyuk.org/allergy-statistics/allergy-statistics. 

[13]Asher, M., et al., International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC): rationale and 

methods. European respiratory journal, 1995. 8(3): p. 483-491. 

 

  



 

8 

 … یمىطق یًنرگرس پارامتری¬شبٍ سازی¬مدل یبررس

 یلیاسماع ی،علپًر¬یمیکر ید،فریدادگر یمرتض

Investigating geographical weighted logistic regression Semi-

parametric modeling with different weighting condition; 

environmental factors effects on allergic diseases case study 
 

 
   

Dadgari, M. *
1
, Esmaili, A. 

2
 

1-Ms.c student of Geographic information system in Department of Civil engineering, Graduate 

University of Advanced Technology Kerman 

2- Assisstant professor in Department of remote sensing, Department of Civil engineering, 

Graduate University of Advanced Technology Kerman 

 

 

Abstract 

Using spatial autocorrelation and non-stationarity of spatial data in researchs that deal with spatial data, 

have made geographically weighted logistic regression as an efficient method for geo-processing between 

varieties of spatial regressions. Using these methods, modeling can be implemented in two ways, global 

model that consists of a fixed coefficient for each independent variable and semi-parametric model that 

includes two parts which are global and local coefficients for each variable that change at any point of 

model. On the other hand Allergy have been spreaded extensively in recent years, because of the increase 

of air pollution and contamination of the surrounding environment of human life. Treating or alleviating 

the effects of allergy is possible by identifying the allergens and avoiding them. However, many unknown 

factors may cause allergic reactions. Producing a risk-allergy location map could be useful for patients 

enabling them to identify high risk areas. The present study examines the association between allergy and 

environmental parameters such as the distance to parks and air pollutants including CO, SO2, NO2, 

PM10, PM2.5 and O3. Used in this study is geographical weighted logistic regression with different 

conditions, weighting kernel and modeling (global or local). The results indicate that the distance to parks 

and pollutants CO, NO2, PM10 and PM2.5 parameters effect on the occurrence of allergy and pollutants 

such as CO and O3 does not. Besides, When we use the semi-parametric modeling method by adaptive 

weighting kernel, obtained results are more trustworthy than other methods. Finally, using weighted 

logistic regression method and effective factors, allergy risk map is produced. 

Keywords: autocorrelation, geographically weighted logistic regression, Allergy. 
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