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 چکیده:

آلودگی هوا یکی از مشکالت شهرهای بزرگ است. پیشبینی و مدلسازی آلودگی هوا برای مناطقی که آلوودگی بیشویری   
های مهو    تواند به مدیران شهری جهت کنیرل و مدیریت بهیر آلودگی هوا کمک کند. از طرفی یکی از آالینده دارند، می

یست آسیب وارد کند. هدف این مقاله مدلسازی مکوانی لظتوت   تواند به انسان و محیط ز هوا ازن تروپسفری است که می
باشد. مدلسازی با اسیفاده از رگرسویون   اکسید نییروژن، تراک  جمعیت، ارتفاع و موقعیت می ازن با اسیفاده از لظتت دی

با خطای  چند میغیره و شبکه عصبی پرسپیرون چند الیه انجام شد. نیایج نشان داد که شبکه عصبی پرسپیرون چندالیه
با توجوه بوه   دارد.  81/9غیره با خطای کمیرین مربعات کارایی بهیری نسبت به رگرسیون چند می 63/5کمیرین مربعات 

نقشه لظتت ازن با اسیفاده از این روش تولید شد. نقشه تولید شده نشوان   ،شبکه عصبی پرسپیرون چندالیه کارایی بهیر
توانود   یرین آلودگی از نتر لظتت ازن هسیند. مدل و نقشه تولید شده موی دهد که مناطق شرقی و شمالی دارای بیش می

 برای مدیریت بهیر لظتت ازن توسط مدیران شهری به کار گرفیه شود.
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 مقدمه -1
هوا را تحوت توا یر قورار      آلودگی هوا از معضالت مهو  شوهرهای بوزرگ تونعیی اسوت و زنودگی انسوان       

تهران به دلیل رشد جمعیت افزایش زیاد وسایل نقظیوه و همننوین تمرکوز و تجموی شودید      . شهر [8]دهد می

تنایی با بحران آلودگی هوا مواجه است. بر اساس تحقیقات انجام شده، در هور سوال از هور سوه روز یوک روز      

توث یر  کوه تحوت    های مهو  هووا ازن تروپوسوفری اسوت     یکی از آالینده[. 5]های هوا آلوده است توسط آالینده

ز اگوزو  از خروجوی  هوای  های فیوشیمیایی بوین هیودروکربن   ازن در ا ر واکنش. [86]پارامیرهای مخیظف است

توسط منبعوی بوه محویط منیشور       این آالینده اساساً .آید نییروژن در اتمسفر بوجود میها و اکسیدهای  ماشین

شود و به همین عظت، ایون آالینوده    لید میهای اتمسفر تو های موجود بین آالینده شود بظکه بوسیظه واکنش نمی

در نقوا  پوایین اتمسوفر یعنوی      ای دارد. ازن نقوش مخورو و آلووده کننوده     ازن .[1]نامنود  را از نوع  انویه می

و افزایش تراک  آن در این ناحیه در باال بردن گرمای عموومی   کند یمی عمل ا گظخانهتروپوسفر، مانند گازهای 

.ازن موجود باشد یم ها هیراز جمظه ا رات مضر این آالینده بر سالمیی انسان، سوزش چش  و   زمین مؤ ر است.

. ازن کنود  یمو ی شدیدی بوه کودکوان، افوراد سوالخورده و افوراد دارای نواراحیی تنفسوی وارد        ها بیآسدر هوا 

. [1]شوود  یو اکوسیسی  گیاهی م ها جنگلهمننین موجب کاهش بازدهی محصوالت کشاورزی و از بین رفین 

هوایی بوا    ها جهت  شناسوایی مکوان   یکی از مشکالت در کنیرل و مدیریت آلودگی هوا مدلسازی لظتت آالینده

های مخیظفی برای مدلسازی آلودگی هوا بوه کوار    به همبن دلیل مدل؛ [3]آلودگی بیش از حد اسیاندارد است

 ازی .پرد ها می گرفیه شده است. در ادامه به معرفی برخی از این مدل

تحقیقات میعددی با تمرکز بر مدلسازی مکانی آلودگی هوا انجوام شوده اسوت. تعودادی از تحقیقوات بور       

به  2005اند. پوماکارنناتا و همکاران  ها تاکید کرده های زمین آمار جهت درونیابی میان داده اسیفاده از تکنیک

هوا بورای    انود. آن  شهر بانکوک پرداخیوه توسعه سیسی  پایش آلودگی هوا جهت آمادگی و آگاهی عمومی برای 

بوه   8690تبارفیروزجوایی    فوی  . [81]های زمین آمار و قطعی مورد اسیفاده قرار دادند بینی مکانی روش پیش

. شواد و  [3]های هوا در شهر تهوران پرداخیوه اسوت    یابی در پهنه بندی آالینده های مخیظف درون بررسی روش

مدلی ترکیبی میشکل از الگوریی  ژنییک و تابی کریجینو  فوازی بوه پیشوبینی     با اسیفاده از  2009همکاران 

کار گرفیه شده دارای دقت مناسبی نست  اند. نیایج نشان داد که مدل به آلودگی هوا در مناطق نامعظوم پرداخیه

هوای درونیوابی قوادر بوه مدلسوازی مناسوب لظتوت         . این درحالی است که تکنیوک [20]به مدل خطی است

گیرند؛ و پارامیرهای مو ر بر آلودگی هووا را در   را در نتر می  باشد. زیرا فقط لظتت آالینده های هوا نمی یندهآال

 دهند. مدل شرکت نمی

تعدادی از تحقیقات نیز بر اسیفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسوازی مکوانی آلوودگی هووا تاکیود      

بینوی کیفیوت    های اطالعات مکانی جهت پیش و سیسی  های هوش مصنوعی از تکنیک 8690اند. خزایی  کرده

. این درحالی است که پارامیرهوای تا یرگورار بور آلوودگی هووا ماننود       [6]هوا در شهر تهران کمک گرفیه است

( میودی جدیود بورای توزیوی مکوانی      2009تراک  جمعیت در این تحقیق منتور نشده است. فیفر و همکاران )

مودل  . [81]انود  گیری نمونه انیشار و شبکه عصبی مصنوعی را پیشنهاد داده اندازه میانگین آلودگی هوا بر پایه

 های با انداره یک کیظومیر مربی اجرا شده است، که دقت مناسبی ندارد. ها میزان آلودگی برای پیکسل آن

 منطقه مطالعه -2
 38درجوه و   58دقیقوه و   20درجوه و   58شهر تهران از نتر موقعیت جغرافیایی در طول جغرافیایی بین 

دقیقه، در جنوو رشیه کوه البورز واقوی    16درجه و  65دقیقه و  53درجه و  65دقیقه و عرض جغرافیایی بین 

میودان تجوریش ارتفواع    میور اسوت. در    8100توا   900ارتفاع کنونی تهران از سط  دریا در حدود شده است. 
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باشد. الزم ذکر است کوه ایون اخویالف     میر باالتر از سط  دریا می 8800آهن  میر و در میدان راه 8600حدود 

. اگر چه شیب عمومی شوهر بوه سومت جنووو     [88] شدبا سط  به عظت گسیردگی و وسعت زیاد این شهر می

بوی شوهربانو    هوای بوی   اخل شهر ه  ناهمواری بسیار است. ارتفاعات البرز دیواره شومالی و کووه  است ولی در د

مساحت شهر  [6]دهند. اما نواحی جنوبی و لربی تهران چندان مرتفی نیسیند دیواره شرقی شهر را تسکیل می

باشد. رشود   ه میمنطق 22کیظومیر مربی است. این شهر بر اساس تقسیمات شهرداری دارای  100تهران حدود 

ناموزون و بدون برنامه شهری که عمدتا در حاشیه شهرها به دلیل ارزان بودن زمین، کنیورل کمیور میصودیان    

گیورد و بوا پدیوده حاشویه نشوینی نیوز        شهری بر این نقا  و عوامظی از این دست در شهرهای بزرگ شکل می

. شهر تهوران یکوی   [2]میشه مشکل ساز باشدشود، باعث شده که مساله حدود و حری  شهر تهران ه همراه می

آلوودگی هووا در   . [5]های جهان است. عوامل میعددی در آلودگی هوای شهر تهوران مؤ رنود   ترین شهر از آلوده

 . [6]شهر تهران عموما به عظت وسایط نقظیه موتوری و مراکز تنعیی آالینده است

اکسوید نییوروژن    اله لظتوت آالینوده ازن و دی  های تراک  جمعیت و میانگین یک س در این تحقیق از داده

 برای پیشبینی و مدلسازی لظتت ازن اسیفاده شده است. 

ها به تورت خام نمایانگر  های ساخیمانی از مرکز آمار ایران اخر شد؛ اما این داده جمعیت ساکن در بظوک

توان  گاه می وک محاسبه شود آناطالعات مفیدی راجی به مناطق آلوده نیسیند؛ اما اگر تراک  جمعیت در هر بظ

ارتبا  آلودگی هوا با تراک  جمعیت را در هر منطقه بررسی کرد. برای تهیه نقشه تراک  جمعیت در هور بظووک   

 میر مربی از فرمول زیر اسیفاده شد. 800جمعییی به تورت جمعیت ساکن در هر 

8)   
 

 
     

 Dمساحت بظوک جمعییی )بر حسوب میور( و    Aجمعیت ساکن در بظوک جمعییی،  Pکه در این فرمول 

توان نقشوه   های جمعییی به فرمت رسیر می تراک  جمعیت است. بعد از محاسبه تراک  جمعیت با تبدیل بظوک

 .تراک  جمعیت را تولید کرد

هوای هووا عمومواً توسوط      هوای هووا اسویفاده شوده اسوت. لظتوت آالینوده        در این تحقیق از لظتت آالینده

عودد اسوت کوه در     18 ها در شهر تهران شود؛ تعداد این ایسیگاه گیری می ایش کیفیت هوا اندازههای پ ایسیگاه

 ها در شهر تهران نشان داده شده است. موقعیت ایسیگاه 1-1. در شکل سط  شهر پراکنده هسیند

 

های پایش کیفیت هوا در تهران ( موقعیت ایسیگاه8شکل
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اکسید نییروژن اسیفاده شده اسوت. عظوت اسویفاده از میوانگین      میانگین لظتت ازن و دیدر این تحقیق از 

های پایش کیفیت هوا، بررسی تغییر پریری مکوانی بصوورت     ساالنه حرف ا رات کوتاه مدت و خطاهای دسیگاه

 .[81]بظند مدت و امکان حرف تغییرات کوتاه مدت مرتبط با این آالینده است

شود لظتت ازن همبسیگی باالیی با تراک  جمعیت دارد و ایون   تریس همبسیگی دیده میهمانطور که در ما

دهد. همننوین لظتوت ازن بوا ارتفواع همبسویگی       موضوع نقش تا یر گرار جمعیت را بر  آلودگی هوا نشان می

منطقی بوه   های بیشیر در عمظکرد فیوشیمیایی مو ر است مثبت دارد البیه این مطظب با توجه به این که ارتفاع

 رسد.   نتر می

اکسید نییروژن همبسیگی منفی و بسویار بواالیی دارد؛ کوه ایون امور       عالوه بر این لظتت ازن با پارامیر دی

اکسیدنییروژن ک  است؛ لظتت ازن نیز زیواد اسوت و    دهنده آن است که در مناطقی که مقدار لظتت دی نشان

 شود. تبدیل می اکسید نییروژن در ا ر عمل فیوشیمیایی به ازن دی
( ماتریس همبسیگی ازن با پارامیرهای مخیظف8جدول

 
x y h 

pop-
dens 

NO2 O3 

x 1 0.014 0.171 0.086 -0.31 0.207 

y 0.014 1 0.946 0.204 -0.36 0.379 

h 0.171 0.946 1 0.164 -0.49 0.464 

pop-
dens 

0.086 0.204 0.164 1 -0.38 0.443 

NO2 -0.31 -0.36 -0.49 -0.38 1 -0.66 

O3 0.207 0.379 0.464 0.443 -0.66 1 

 

 ها روش -1
 

سوازی   بینی این پدیوده اسوت؛ بورای مودل     در بسیاری از مطالعات مربو  به آلودگی هوا که هدفشان پیش

موورد   هوای آمواری   هوا و روش  های عصبی،منطق فوازی، رگرسویون   های شبکه های هوا لالباً روش رفیار آالینده

هوا و   هوا از میوان داده   های عصبی از توانایی باالیی در اسویخرا  الگوو   گیرند. در این بین شبکه اسیفاده قرار می

هوای در حالوت در    همننین حل مسائل پینیده با ماهیت طبیعی برخوردار هسیند. دقوت اجورای ایون شوبکه    

بوده و با امکان آموزش پوریری مجودد در    ها مناسب حالت وابسیگی پارامیرهای ورودی و حیی وجود نویز داده

با توجه به اهمیت شبکه عصبی در . [1]های جدید، از انعطاف پریری باالیی برخوردار هسیند هنگام ورود داده

هوای آن   های عصبی مصونوعی و قابظیوت   بینی آلودگی در این قسمت به معرفی شبکه مطالعات مرتبط با پیش

 پرداخیه شده است.

هوای شوبکه عصوبی     های محاسباتی هسویند کوه سوظول    همانطور که از نامش پیداست؛ شبکهشبکه عصبی 

سازی سظول به سظول )نرون بوه   سازی یک شبیه کنند. این شبیه بیولوژیکی )انسان یا حیوان( را شبیه سازی می

ن در بودن  هوا نورو   های عصبی هسویند. میظیوون   ترین واحد ساخیاری شبکه ها ساده . نرون[88]باشد نرون( می

ها میسر  ترین کارهای روزمره انسان تنها از طریق همکاری همه جانبه این نرون انسان وجود دارد؛ و حیی ساده

 . [1]است

توانود بوه عنووان روشوی شوبه پوارامیری        ها است که می شبکه عصبی موضوعی نوین در زمینه تحظیل داده

.  [9]ها را دارد نایی تشخیص ساخیار لیر خطی دادهمبنا است که توا بندی شود. شبکه عصبی روشی داده دسیه



 1131اردیبهشت  -همایش ملی ژئوماتیك و یکمین  بیست

ای همنون قابظیت یادگیری، تطبیوق، تعموی ، خوشوه بنودی و یوا مرتوب        شبکه عصبی دارای خصوتیات ویژه

های عصبی اولین بار توسط موک کوالو و    . ایده شبکه[82]باشد ها با اسیفاده از محاسبات موازی می سازی داده

های عصبی، شبکه عصبی پرسپیرون است؛ اما این نوع شوبکه   ساده ترین نوع از شبکه. [83]پیت مطرح گردید

تواند برای مسائل خطی مورد اسیفاده قرار گیرد اما با اضوافه کوردن یوک الیوه پنهوان شوبکه عصوبی         فقط می

پرکواربردترین شوبکه   شبکه عصبی چندالیه . [85]تواند برای مسائل لیر خطی نیز مورد اسیفاده قرار گیرد می

عصبی مصنوعی است، چون در تورتی این شبکه عصبی به درسیی آموزش داده شود، با یک الیه میوانی قوادر   

 .[86]کند به حل بسیاری از توابی است. هر چند که اسیفاده از چند الیه انعطاف پریری شبکه را بیشیر می

دهد کوه   تحقیق، یک شبکه چندالیه را نشان می ای از شبکه عصبی به کارگرفیه شده در این نمونه 2شکل 

 باشد.. ورودی، خروجی و میانی میهای  شامل الیه

 

 
  [9] ( ساخیار شبکه عصبی پیشخور چندالیه2شکل

باشود؛ ایون معمواری     موی  8-1-5اسیفاده شده، بصورت  MLPالزم به ذکر است که معماری شبکه عصبی 

های مخیظف بدست آمد. همننین همانطور که در شوکل دیوده    معماری بعد از چند بار آزمایش و مقایسه نیایج

شود تابی انیقال در الیه پنهان سیگموید در نتر گرفیه شد و در الیه خروجوی توابی انیقوال خطوی در نتور       می

گرفیه شد؛ زیرا شبکه عصبی پرسپیرون چندالیه با الیه پنهان دارای توابی انیقوال سویگموید و الیوه خروجوی      

 .[82]تواند به راحیی هر تابعی را تقریب بزند خطی می

 
کار گرفیه شده تحقیق ( ساخیار  شبکه عصبی پرسپیرون چندالیه به6شکل

 رگرسیون چندمتغیره

رگرسیون چند میغیره یک روش آماری برای درک میزان اسیقالل و یا وابسیگی میغیرها اسوت، کوه اجوازه    

فرمول کظوی رگرسویون چنود میغیوره بوه       . [80]دهد هر پارامیر در آلودگی هوا را میمحاسبه درتد مشارکت 

 تورت زیر است:

2)                        

میغیرهوا هسویند؛ در             ضرایب رگرسیون بووده و          و  i=1,…,nکه در این فرمول 

مقدار معظوم با اسیفاده از روش کمیورین   kتواند با داشین  خطای رگرسیون می باشد. این مدل می  حالی که 

 .[28]مربعات محاسبه شود
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 نتایج -4

و همننین رگرسیون چند میغیره برای پیشبینی مکوانی   MLPهای عصبی  در این قسمت از شبکه

اکسوید   ها موقعیت، ارتفاع، تراک  جمعیت و لظتت دی لظتت ازن اسیفاده شده است. ورودی این مدل

باشد؛ در حالی که خروجی مدل میزان لظتت ازن در هر نقطه اسوت. در ایون    نییروژن در هر نقطه می

هوای لظتوت ازن اسویفاده شود. دلیول       سواالنه داد  هوای  یانگینها از م مقاله برای سنجش قابظیت مدل

اسیفاده از مقیاس زمانی فصظی، بررسی تغییر پریری مکانی بصورت بظند مدت و امکان حرف تغییرات 

  .[81]کوتاه مدت مرتبط با این آالینده است

آن با اسویفاده از  از فرآیند آموزش حرف شده و مقدار  ها ها، هر بار یکی از ایسیگاه برای تست مدل

ها تکرار شد و مقدار خطوای کمیورین مربعوات بوا      محاسبه شده. این فرآیند برای تمام ایسیگاه ها مدل

 شد. محاسبه  ها از رابطه زیر دار واقعی ایسیگاهتوجه به مجموع مربعات مق

6)      √
 

 
∑      ̂  
 

   

 

مقودار محاسوبه    ̂  مقدار واقعی لظتت در ایسیگاه موورد نتور و    yiها،   تعداد ایسیگاه Nکه در آن 

  .[89]باشد شده لظتت می
هوای سوال آموده     میانگین مجرور مربعات خطای مربو  به هر روش در هر یوک از فصول   81-1در جدول 

هوای دیگور    دارای دقت باالتری نسبت به روش MLPشود شبکه عصبی  است. همانطور که در جدول دیده می

 . است
 ها در هریک از روش ppb( نیایج مدلسازی مکانی لظتت ازن بر حسب 2جدول

Method RMSE 

MLP 5.36 

Regression 9.18  
 MLPتوان شبکه منت  از نقا  ایجاد کورده و مقودار هرکودام را بوا اسویفاده از روش       بعد از مدلسازی می

 نقشه لظتت ازن را تولید کرد. IDWها، با کمک روش  مشخص کرد. سپس با ترکیب نقا  و ایسیگاه

 

 ( نقا  منت  ایجاد شده در شهر تهران1شکل
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محاسبه شده ایجاد شد. سوپس بوا    MLPها توسط شبکه عصبی  در این تحقیق شبکه منت  که لظتت آن

 ARC-GIS 10افوزار   های پایش کیفیت هوا توسط نورم  های ایسیگاه اسیفاده از نقا  ایجاد شده همراه با داده

را نشوان   8698درونیابی مکانی انجام شد. شکل نقشه ایجاد شده به کمک این روش در سال   IDWبه روش 

 دهد.   می

 

 8698لظتت ازن در سال  ( نقشه5شکل

 ppb 15توا   28دارای دامنوه مقوداری بوین     1شود نقشه تولیود شوده در شوکل     همانگونه که مشاهده می

 تورین  و لربوی  تورین  های شرقی بیشیرین آلودگی را دارند؛ و در جنووبی  باشد. این در حالی است که قسمت می

هوای مرکوزی نیوز دارای آلوودگی      اسوت. قسومت  های دیگر  های شهر آلودگی هوا بسیار کمیر از قسمت قسمت

های لربی شهر از نتر سط  آلوودگی درسوط  پوایین قورار دارد.      بسیار زیاد از نتر لظتت ازن است. در قسمت

ریزی  و مدیریت کیفیت هووای شوهر موورد     تواند در آنالیز، برنامه اطالعات تولید شده توسط این مدلسازی می

 قرار گیرد.اسیفاده 

 گیری نتیجه -5
شوود.   ترین شهرهای جهان است؛ در جهان از آلودگی هوا به عنوان یک بحران یواد موی   شهر تهران از آلوده

هوای   های مه  هوا کوه آسویب   یکی از مراحل اتظی در مدیریت بحران پیشبینی است. از طرفی یکی از آالینده

ر این مقاله به پیشوبینی مکوانی لظتوت    زند ازن تروپوسفری است به همین دلیل د جدی به سالمت انسان می

 ازن پرداخیه شده است. 

اکسیدنییروژن و توراک    در این تحقیق پیشبینی لظتت ازن به کمک پارمیرهای موقعیت، ارتفاع، لظتت دی

جمعیت انجام گرفت. برای بررسی همبسیگی پارامیرهای مخیظف با لظتت از ضریب همبسیگی اسویفاده شود.   

مبسیگی نشان داد که لظتت ازن با تراک  جمعیت رابطه مثبت دارد؛ یعنی لظتوت ازن در  های ه نیایج ماتریس

مناطقی که جمعیت زیاد است میزان لظتت ازن نیز زیاد است. همننین لظتوت ازن بوا پوارامیر ارتفواع رابطوه      

دیگور  دهنده آن است که در مناطق شومالی شوهر لظتوت ازن بیشویر از منواطق       مثبت دارد. این موضوع نشان

نییوروژن رابطوه معکووس و نسوبیا بواالیی دارد کوه ایون         اکسید است. همننین میزان لظتت ازن با لظتت دی

 دهنده عمظکرد فیوشیمایی و تولید ازن به کمک آن است. موضوع نشان

برای مدلسازی اسیفاده شد. نیوایج تحقیوق    MLPعصبی   در این تحقیق از رگرسیون چند میغیره و شبکه

دیگر در پیشبینی لظتت ازن دارد. در نهایوت شوبکه     کارایی بهیری نسبت به روش MLPه شبکه نشان داد ک

نییوروژن   اکسوید  گریدی از نقا  برای شهر تهران تهیه شد و در هر نقطه میوزان توراک  جمعیوت و لظتوت دی    

قطوه  هور ن لظتوت ازن  آموزش دیده، مقودار   MLPمشخص گردید. سپس از با اسیفاده از روش شبکه عصبی 
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مشخص گردید؛ با درونیابی بین این نقا  نقشه لظتت ازن تهیه شد و لظتت این آالینده در تمام سوط  شوهر   

دست آمد کوه لظتوت ازن در منواطق شورقی شوهر بیشویر از        به ردید. از نقشه تهیه شده این نییجهمشخص گ

توت ازن بسویار کمیور از    هوای شوهر لظ   تورین قسومت   ترین و جنوبی مناطق دیگر است. در حالی که در شمالی

 مناطق دیگر است.
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