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مقدمه
در انسجامبخشی به حیات شهر ،محلههای اجتماعی ،نقشی چشمگیر دارند .بهبیان دیگر ،با نگاهی ژرف به شهر میتوان
تبیین کرد که شهر در طول تاریخ رشد میکند ،متحول میشود و ساختار آن متأثر از جریانهای اقتصادی ،اجتماعی و
عوامل طبیعی دچار تغییرهای گوناگون میشود .برای تولید یک برنامۀ مشکلسو ،باید در فرایند تولید برنامه ،مشکلها
تعیین و تبیین شوند .تحلیل ساختار فضایی شهر ،یکی از مسیرهایی است که برای تعیین و تحلیل مشکلهای منطقه
استفاده میشود .پدیدۀ شهری و مناطق مختلف شهر ،از نظر ویژگیهای مختلف ،متفاوتاند .بهعبارت دیگر ،قسمتهای
مختلف یک شهر همگن نیستند .بههمینسبب ،تجویز یک برنامۀ یکسان برای همۀ مناطق ،کاری بینتیجه است.
درنتیجه ،برای ارائۀ راهبرد و سیاستهای متناسب با نواحی برنامهریزی ،شناخت نواحی برنامهریزی بسیار اهمیت دارد.
نواحی دارای ویژگیهای همگن اجتماعی ،اقتصادی ،کارکردی ،اداری و سنتی را میتوان نواحی برنامهریزی نامید.
تعیین نواحی برنامهریزی  ،1یعنی رسیدن به یک الگوی تقسیمبندی در شهر ،متشکل از نواحی خرد دارای شرایط همگن
از لحاظ فضایی و اجتماعی که یکی از اساسیترین محورهای برنامهریزی فضایی است و بر بنیادهای اجتماعی ،اقتصادی
و کالبدی ،تأکید ویژهای دارد .تحلیل نواحی خرد درونشهری در این جهت است که با شناخت مشکلها و ارائۀ اهداف و
راهبردهای متفاوت برای هریک از نواحی خرد ،تفاوتها و تمایزهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ساکنان درنظر گرفته
شود .از آنجاکه نواحی مختلف در ویژگیهای مختلف با یکدیگر متفاوتاند ،با تشکیل نواحی همگن از لحاظ فضایی ،به
ارائۀ راهبردها و سیاستهای متفاوت و متناسب با نواحی برنامهریزی پرداخته میشود .نواحی برنامهریزی ،از تلفیق نواحی
زیر تعیین میشوند:
 نواحی اجتماعی
 نواحی کارکردی
 نواحی اداری
 محلهبندی سنتی (محمدی و مرادی)1390 ،
همگنبودن نواحی شهر از ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی  -که برنامهریزی و ارائۀ خدمات بر آن استوار
است  -رکن اصلی تعیین واحدهای برنامهریزی است .همگنی و یکرنگی نواحی ،تأثیرگذاری برنامهریزیها را افزایش
میدهد و سبب میشود برنامهریز با چشم بازتری به امر تخصیص امکانات و رفع مشکلها بپردازد .همچنین از بعد
تخصیص امکانات و جمعیت ،مهمترین مؤلفه درنظر گرفته میشود.
فضا دارای سلسلهمراتبی است که در مطالعات و برنامهریزی شهری درنظر گرفته میشود .شهر به منطقۀ شهری،
ناحیه ،حوزه و ...تقسیم میشود که مفاهیم و تعاریف کاربردی خاصی در مطالعات و برنامهریزی و مدیریت شهری دارند و
وجه مشترک همۀ آنها همگنی است .در تحلیلهای فضایی ،روشهایی برای تعیین مناطق همگن وجود دارد که بر
مجموعهای از معیارها و روشها بنا شده است و فارغ از سطح و مقیاس تحلیل میتوان برای ناحیهبندی و تعیین
حوزههای همگن ،از روشهای مشابه استفاده کرد .در این پژوهش نیز با این رویکرد ،هدف ارائۀ مدلی برای تفکیک
سطح شهر به واحدهای فضایی همگن و فشرده برمبنای شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی است و این روش را
میتوان در مقیاسهای بزرگتر یا کوچکتر نیز بسط داد؛ بنابراین ،این روش موضوعهایی مانند منطقهبندی ،تعیین
نواحی برنامهریزی و ناحیهبندی را پوشش میدهد و کامالً در راستای تحققبخشیدن به استفاده از روشهای کمی نو در
برنامهریزی شهری گام برمیدارد.
بهاینترتیب ،در این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این پرسشها هستیم:
 .1آیا روشهای خوشهبندی فضایی ،قابلیت ساخت نواحی برنامهریزی همگن و فشرده را دارند؟
 .2آیا با این روشها میتوان کارایی بیشتری در ترسیم نواحی برنامهریزی داشت؟

1. Planning areas
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مبانی نظری
برنامهریزی شهری با واحدهای فضایی مجردی سروکار دارد .درنتیجه ،به جنبههای گوناگونی از اطالعات دربارۀ آنها
نیازمند است تا به توصیف و تحلیل فضاهای شهری بپردازد .تقسیمات فضایی شهر ،نظم و رابطهای را بین عناصر
کالبدی و کاربریهای مناطق شهری نشان میدهد .برحسب اینکه منطقۀ مورد مطالعه دارای چه مقیاسی باشد ،از
نظریهها و روشهای مختلفی میتوان برای شناخت و تجزیه و تحلیل سازمان یا ساختار تقسیمبندی موجود استفاده کرد.
واحد شهری که براساس جمعیتی متناسب با یک دبیرستان تشکیل میشود ،ناحیۀ شهری نامیده میشود که جمعیتی
حدود  20،000تا  30،000نفر را دربرمیگیرد .همچنین واحد شهری براساس جمعیت متناسب با یکی از بیمارستانهای
منطقه ،جمعیتی حدود  150هزار نفر را شامل میشود (مهندسین مشاور آرمانشهر .)1386 ،طبیعی است که این ارقام
مطلق نیستند و در زمینۀ ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی و سیاسی ممکن است تغییر یابند .کوچکترین عنصر
کالبدی شهر ،واحد مسکونی است .از مجموع واحدهای مسکونی ،کوچه یا مجتمع مسکونی تشکیل میشود ( 90تا 200
واحد) .سه تا پنج مجتمع مسکونی ،کوی یا واحد همسایگی را بهوجود میآورند و از ترکیب دو تا سه واحد همسایگی،
محله تشکیل میشود .همچنین از ترکیب دو محله ،برزن ،از ترکیب دو برزن ،یک ناحیۀ شهری و از ترکیب چند ناحیه،
یک منطقه بهوجود میآید .تعیین نواحی برنامهریزی ،مبتنیبر ساختاری است که برای جلوگیری از تداخل غیرضروری و
نامناسب کارکردها ،کاربریها و فعالیتها و ارتقای کیفیت و کارایی محیط شهری ،نظام یافته است .ناحیهبندی روشی
است برای اطمینان از اینکه استفاده از زمین در نقاط مختلف شهر و در یک ناحیۀ شهری ،بهنحوی منطقی و هماهنگ و
بهتناسب نیاز به عملکردهای مختلف شهری انجام شده است و فضاهای شهری ،خدمات رفاهی و تأسیسات عمومی به
بهترین شکل توزیع شدهاند .بدینترتیب ،ناحیهبندی شهر باید وسعتی را برای هر ناحیه تأمین کند که در آن ،امکان ایجاد
خدمات رفاهی و ارتباطی ،تأسیسات و تجهیزات عمومی را به شایستهترین صورت عملی سازد .همچنین ضوابط
ناحیهبندی ،یکی از ابزارهای قانونی برای کنترل نحوۀ استفاده از زمین است .از طریق ناحیهبندی ارتفاعی ساختمانها،
وسعت ساختوسازها ،درصد سطح اشغال ،نسبت فضاهای باز و بسته ،کنترل تراکم جمعیتی و ساختمانی ،تعیین نوع
استفاده از اراضی و ...را میتوان انجام داد .بهکمک ناحیهبندی میتوان برای نهادها ،مؤسسهها و دستگاههای اجرایی
شهر  -که برای ارائۀ خدمات خود به ناحیهبندی و بهنوعی تقسیمبندی شهر براساس ضوابط ،استانداردها و سرانههای
مربوط نیاز دارند  -نظام هماهنگ و یکپارچهای ارائه کرد .اهمیت ناحیهبندی در اثنای قرن گذشته ،اقدامی مهم برای
کنترل و نظم بهرهگیری از زمین تلقی شده است .ناحیهبندی ،اساس و مبانی برنامهریزی جامع شهری را تعیین کرده
است؛ زیرا این الگو در برنامهریزی شهری بیشتر کشورهای جهان بهکار رفته است .ناحیهبندی بخشهای مختلف ،شهر را
برای مقاصد خاص آماده میکند .نواحی نمونۀ مسکونی ،صنعتی ،تجاری و ...ایجادشده و توزیع فضایی بهینۀ جمعیت،
براساس مقررات ناحیهبندی بهوجود میآید .ناحیهبندی ،با طرحهای از پیشاندیشیدهشده ،آیندۀ توسعۀ شهر را تضمین
میکند (زیاری.)32 :1388 ،
برنامهریزان شهری و جغرافیدانان ،مسئولیت عمدهای در طرحهای راهبردی برعهده دارند؛ بهطورکلی ،اقتصاددانان و
جامعهشناسان ،نقش عمدهای در فرایند برنامهریزی ندارند (کولینگوورث :1997 ،اوانز .)2003 ،علیرغم این نقش اندک،
پژوهشهای اخیر (کومبس  :2000 ،1اوسالیوان و تونی اسکاتلند :2004 ،جونز و دیگران )2005 ،بر جنبههایی تأکید دارند
که در تعریف مناطق شهری به برنامهریزان کمک کنند .روشهای سنتی تقسیمبندی فضاهای شهری ،مبتنیبر تعیین
شاخصهای تأثیرگذار و سپس وزندهی سادۀ خطی این شاخصها هستند .بهازای هریک از شاخصها ،الیهای ایجاد
میشود و پس از ترکیب الیهها با یکدیگر با تکنیک همپوشانی ،مرزها برحسب امتیاز کلی ترسیم میشوند ،اما روشهای
بسیار دیگری نیز برای انجام این تقسیمبندیها وجود دارد .بسته به نوع اطالعات ،روشهای متنوعی در ناحیهبندی شهر
وجود دارد که عبارتاند از :الگوریتمهای مبتنیبر رفتوآمد شهری ،روشهای مبتنیبر قانون جاذبه ،مقیاسگذاری
چندبعدی ،روشهای خوشهبندی و تجزیه و تحلیل محیط سیاسی و اجتماعی برمبنای معیارهای مدیریتی (رویال و
1. Coombes
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دیگران2009 ،؛ های و لیتهولد 2005 ،؛ کیم و دیگران .)2013 ،یکی از رویکردهایی که میتوان در زمینۀ تعریف نواحی
برنامهریزی یا ناحیهبندی شهری بهکار گرفت ،خوشهبندی فضایی است .در این روشها ،از یکسو تأکید بر همگونی
فضایی درون هر ناحیه و حداکثرسازی ناهمگنی بین نواحی است و از سوی دیگر بر فشردگی شکل فیزیکی نواحی
شهری تأکید میشود؛ بنابراین ،میتوان از این روشها در این حوزه استفاده کرد.

شکل  .1مدل مفهومی کاربرد روش های خوشهبندی مکانی در تعیین نواحی برنامهریزی
منبع :نگارندگان
3

روشهای خوشهبندی درواقع ،همان روش منطقهبندی  ،1روشهای ترکیب با محدودیت مکانی  2یا مرزبندی ناحیه
هستند (داکو و دیگران )2007 ،که برای ترکیب واحدهای فضایی اولیه در قالب مناطق ،نواحی و خوشهها ارائه شدهاند؛
بهنحویکه از طریق آنها بتوان بعضی از توابع هدف را بهینه کرد (منیس و گو .)2009 ،در اینجا باید تأکید کرد که این
روشها محدود به مقیاس نیستند و در هر مقیاسی میتوان از آنها استفاده کرد .بههمیندلیل ،نامهای متفاوت و گاه
متناقضی دارند.
4
تنوع رویکردهای موجود در این زمینه ،ارائۀ تعریفی مشخص از منطقهبندی را دشوار میکند .رویکردهایی مانند
ساخت واحدهای فضایی برای انجام تحلیل اکتشافی فضایی دادهها (وانگ و دیگران2012 ،؛ گو و وانگ 2011 ،؛ رومانو،
2010؛ سانتوز و دیگران ،)2010 ،استفاده از الگوریتمهای خوشهبندی غیرمکانی و استفاده از کنترلگرهای پیوستگی
مکانی نواحی شکلگرفته (کریستیانا و کوماثی  )2013 ،در این زمینه بهکار گرفته شده است.
بهطورکلی میتوان به این ویژگیها اشاره کرد که در اغلب رویکردها وجود دارند:
 .1تمامی روشها ،عمل ترکیب نواحی جغرافیایی را در تعداد معینی از مناطق ،همزمان با بهینهسازی تابع خاصی
انجام میدهند؛

1. Regionalization methods
2. Spatially constrained aggregation methods
3. Zone design
4. Regionalization
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 .2نواحی درون یک منطقه باید از لحاظ جغرافیایی متصل باشند (محدودیت پیوستگی فضایی)؛
 .3تعداد نواحی باید بزرگتر یا مساوی تعداد مناطق باشد؛
 .4هر ناحیه باید تنها به یک منطقه تخصیص یابد؛
 .5هر منطقه باید حداقل دارای یک ناحیه باشد.
ویژگی دیگر این روشها ،قابلیت نظارت بر آنهاست؛ چراکه باید دانش اولیهای درمورد فرایند ترکیب ،مانند تعداد
نواحی ،معیارهای مورد استفاده برای ترکیب ،توابع هدف (جمعیت برابر برای تمامی مناطق ،حداکثر همگنی درون مناطق
و حداکثر ناه مگنی بین مناطق ،فشردگی یا پیوستگی درونی مناطق) و محدودیت پیوستگی فضایی داشته باشیم (داکو و
دیگران .)2007 ،شکل  2گویای رویکردهای موجود در این زمینه است:

روشهای
منطقه بندی
روشهای بدون محدودیت
پیوستگی فضایی
الگوریتم های
خوشه بندی
سنتی

روشهای با محدودیت
پیوستگی فضایی

حداکثر سازی
فشردگی مناطق

مدلهای بهینه
سازی دقیق

الگوریتمهای خوشه بندی سلسله مراتبی
انطباق یافته که تنها برعوارض سطحی
متصل قابلیت اعمال دارند

مدلهای اکتشافی
ترکیبی

مدلهای اکتشافی

انتخاب نواحی اولیه به عنوان
مرکز منطقه و افزودن نواحی
همسایه

ترکیب نواحی در قالب مناطق
اولیه و معاوضه نواحی بین
مناطق

رویکردهای مبتنی بر
تئوری گراف

شکل  .2روش های مورد استفاده در زمینۀ منطقهبندی
منبع :داکو و دیگران2007 ،

پژوهشهای بسیاری در زمینۀ بهکارگیری این روشها برای مرزبندیهای گوناگون ،تعیین مقیاس تحلیل فضایی،
ساخت واحدهای پایۀ مطالعاتی و ...انجام شده است .داکو و دیگران ( )2012با استفاده از الگوریتم  MAX-Pبرای تعیین
مقیاس فضایی مناسب تحلیل فضایی ،به منطقهبندی مناطق حاشیهنشین پرداختند .رویوئال و دیگران ( )2011با هدف
ایجاد نواحی شهری چندبعدی با استفاده از شاخصهای کیفیت زندگی از قبیل اشتغال ،تحصیالت ،خریدوفروش،
بهداشت ،فرهنگ و گذران اوقات فراغت ،به منطقهبندی شهر کاتالونیا پرداختند .جیمنز و مورولون ( )2011در مطالعهای
بهدنبال ساخت نواحی مستعد برای انجام تحلیلهای فضایی بازار کار بودند که نواحی تحلیلی آنها بسیار کارآمدتر از
تقسیمبندیهای اداری باشد .در پژوهش دیگری ،دراکلی و دیگران ( )2011با استفاده از الگوریتم درخت به تعیین
مرزهای فضایی واحدهای همسایگی مبتنیبر عوامل اجتماعی پرداختند تا به تحلیل دادههای سالمت بپردازند .در ایران
نیز در زمینۀ منطقهبندی ،هادیپور و دیگران ( )1385به بررسی معیارهای ناحیهبندی شهر پرداختند و تأکید کردند که
اعمال تقسیمات شهری بهمنظور مدیریت غیرمتمرکز شهر باید مبتنیبر اسلوب و شاخصهای متناسب باشد .ضرابی و
رحمتی ( )1386به تحلیل آثار منفی تنوع منطقهبندی موجود در شهرها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شهرها
باید یک سیستم منطقهبندی واحد بهکار گرفته شود.
رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی ،بهصورت ترکیب واحدهای اولیه در قالب مناطق و معاوضۀ این واحدهاست؛ زیرا در
بسیاری از پژوهشها ،بهرهبرداری از این روش کارساز بوده است (اوپنشو1977a ،؛ 1978b؛  )1979و با تالش محققان
دانشگاه سوثهمپتن انگلستان ،نرمافزارهایی برای حل این مسئله توسعه یافته است (رالفس و دیگران.)2009 ،
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الگوریتم این پژوهش ،ناحیهبندی اتوماتیک  1یا  AZPاست که اولینبار اوپنشو و سپس دیگران آن را توسعه دادند
(اوپنشو و رائو  .)1995 ،درواقع ،این الگوریتم برای کاهش اثر مسئلۀ واحدهای فضایی متغیر  2ارائه شد (اوپنشو،
.)1977b
4
3
مسئلۀ ناحیهبندی اتوماتیک در اینجا شرح داده میشود و سپس راهحل مناسب ارائه میشود .واحدهای فضایی پایه
را میتوان کوچکترین عوارضی تعریف کرد که داده در سطح آنها منتشر میشود (مانند بلوکهای سرشماری مرکز
آمار) و نواحی ،از ترکیب یک یا تعداد بیشتری از واحدهای پایۀ فضایی تشکیل میشوند .همچنین پارتیشن را مجموعهای
از نواحی  -که منطقۀ مورد مطالعه را کامالً پوشش میدهند  -تعریف میکنیم .حال میتوان  x1, x2, … , xNرا  Nبردار
nبعدی نشاندهندۀ واحدهای فضایی پایه نامید:
X   x1T , x2T ,, x TN 



ماتریس

C

(ماتریس وزنهای مکانی  ،)5ماتریسی

N*N

است که هر مؤلفۀ آن  c ij 1است ،اگر واحدهای فضایی

پایۀ  iو  jدارای مجاورت (مرز مشترک) باشند یا در ناحیۀ واحد قرار گیرند .درغیر اینصورت c ij 0 ،است:
c1N 


c NN 

 c11
C  
c N1

هدف ترکیب  Nبردار مجموعۀ  Xدر قالب  Kناحیه (بهصورت 1, 2,,Kدر اینجا) آن است که سطح منطقه به
نحوی پوشش داده شود که  1  K  N 1باشد wi .ناحیه است که  xiبه آن تعلق میگیرد و  wi 1, 2,,K است.
آرایۀ طبقهبندی  Wبهصورت زیر تعریف میشود:
W   w1, w2 ,, w N 

T

هر واحد فضایی پایه را میتوان به هر ناحیۀ  Kتخصیص داد ،اگر هیچ واحد دیگری به آن ناحیه متعلق نباشد یا
برحسب ماتریس  Cحداقل با یکی از اعضای آن ناحیه مجاورت داشته باشد.
درنهایت ،فرض بر آن است که مدلی با  mمتغیر مستقل  p1, p2 ,,p Nبا دادههای ناحیه بهکار رفته است:

j

P   p1,p2 ,,pm 

T

حال تابع هدفی بهمنظور اندازهگیری سطح کارایی هریک از ترکیبات محتمل واحدهای پایه در قالب نواحی برحسب
مدل و مقدار از پیشتعیینشده تعریف میشود .درنتیجه ،با بهینهسازی این تابع ،ناحیهبندی بهینهای حاصل خواهد شد؛
بنابراین ،تابع ) ،F(W; X,C, Pتابع اسکالر متشکل از متغیر مستقل  Wو متغیرهای ثابت  C ،Pو  Xاست .مثالی از تابع
 ، F W ; X ,C , P اندازهگیری نیکویی برازش یک مدل است .درنتیجه ،با بهینهسازی این تابع میتوان ترکیبی از
نواحی را حاصل کرد که تأثیر  MAUPرا به حداقل برساند .مسئلۀ ناحیهبندی ،شامل یافتن ترکیب بهینۀ  Wبهازای مقادیر
ثابت  C ،Pو  Xاست؛ بهنحویکه:





F W* ;X,C,P  min. or max. F  W;X,C,P 

معموالً وابستگی  Pو دادههای ناحیهای تولیدشده توسط ترکیبات مختلف  Wوجود دارد .درواقع ،روابط متقابلی بین
پارامترهای مدل و پارتیشنهای مختلف دیده میشود که ویژگی ذاتی مدلسازی مکانی است .مطابق همین ویژگی،
شکل عمومی مسئلۀ ناحیهبندی بهینه بهصورت زیر است:





F W* ,P;X,C  min. or max. F  W,P;X,C 

)1. Automated Zoning Procedure (AZP
)2. M odifiable Areal Unit Problem (M AUP
3. Automatic Zoning Problem
)4. Basic Spatial Units (B.S.U
5. Spatial weights matric
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 P *  F W * ; Xاست ،بهدلیل استفاده از تکنیکهای تخمین خطی پارامتر ،همزمان با تغییرهای

مداوم ترکیبات  ،Wمقدار  Pنیز تغییر میکند که سبب پیچیدگیهای زیادی میشود .در مطالعات مرسوم مکانی ،متغیر
مستقل * Pبهازای مقادیر ثابت  Wو  Xفقط یکبار تخمین زده میشد .در اینجا * Pبهازای هر تغییر در ترکیبات  Wدوباره
تخمین زده میشود .با حل این مسئله میتوان سیستم ناحیهبندی را در بستر دادههای ترکیبشده ایجاد کرد که مدل
مورد نظر را بهینه سازد (اوپنشو.)1977 ،
راهحل اوپنشو و رائو ( )1995به شکل ملموستری بیان میشود:
الگوریتم اولیه از مجموعۀ  Nواحد اولیۀ ورودی (بلوکهای سرشماری ،محله ،ناحیه و )...آغاز میشود .این واحدهای
اولیه a1 ،تا  aNهستند .فرایند اجرایی این الگوریتم ،شامل مراحل زیر است:
مرحلۀ اول :ایجاد ترکیب تصادفی اولیه از واحدهای اولیۀ ورودی درون  Mناحیۀ خروجی  Z1تا  ،ZMبهطوریکه
تمامی واحدهای نواحی به هم متصل باشند ،شرط  M<Nبرقرار باشد و هر واحد تنها به یک ناحیه منتسب شود .مقدار
تابع هدف برای این ترکیب اولیه محاسبه میشود.
مرحلۀ دوم :یک ناحیه ( )zmاز مجموعۀ تصادفی اولیه بهصورت تصادفی انتخاب میشود .سپس لیستی از همۀ
واحدهای اولیه که دارای مرز مشترک با آناند ،ولی در آن ناحیه قرار نمیگیرند ،تهیه میشود که خود آن  Bو اعضای آن
 aB1تا  aBnنامگذاری میشوند .در شکل  ،3ناحیۀ  z5بهعنوان  zmانتخاب شده است و تمامی واحدهای اولیۀ مجاور آن در
لیست  Bقرار گرفتهاند.
مرحلۀ سوم :از لیست  Bیک واحد اولیه بهصورت تصادفی انتخاب (  )aB12و مجزا میشود.
مرحلۀ چهارم :ناحیهای که این واحد متعلق به آن است ،تعیین (  )z7و با  zqمشخص میشود.
مرحلۀ پنجم :اگر دیگر واحدهای متعلق به  zqکامالً به هم متصل باشند ،مرحلۀ شش آغاز میشود .درغیر اینصورت،
واحد اولیۀ انتخابی به ناحیهای که متعلق به آن بود ( ،)z7بازگردانده میشود و این فرایند مجدداً از مرحلۀ سوم آغاز
میشود .در شکل  ،3جداکردن  aB12از ناحیۀ  zqموجب از بینرفتن پیوستگی یا اتصال درونی واحدهای آن نمیشود؛
بنابراین ،مرحلۀ بعدی اجرا میشود.
مرحلۀ ششم :واحد  aB12به ناحیۀ  zmاختصاص مییابد و مقدار تابع هدف برای این ترکیب جدید محاسبه میشود.
مرحلۀ هفتم :اگر مقدار تابع هدف از مقدار آن در مرحلۀ اول بیشتر باشد ،مرحلۀ هشتم آغاز میشود .درغیر اینصورت،
طبقهبندی مرحلۀ قبل به حالت اولیۀ آن بازگردانده و الگوریتم از مرحلۀ سوم آغاز میشود.
مرحلۀ هشتم :اکنون که تابع هدف بهبود یافت ،لیست  Bگسترش مییابد و تمامی واحدهای اولیۀ مجاور با  - aB12که
متعلق به  zmنیستند  -انتخاب و به لیست  Bافزوده میشوند .اگر لیست خالی نباشد ،به مرحلۀ سوم بازمیگردد .درغیر این
صورت ،مرحلۀ نهم آغاز میشود.
مرحلۀ نهم :هنگامیکه لیست همۀ واحدهای اولیۀ مجاور ناحیۀ  zmبهاتمام رسید ،مرحلۀ دوم اجرا میشود.
مرحلۀ دهم :مراحل اول تا هشتم تا زمانیکه الگوریتم همگرا شود  -یعنی بهبود در مقدار تابع هدف از تولرانس
مشخصی کمتر باشد  -اجرا میشود.
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مرحلۀ دوم

مرحلۀ اول

مراحل پنجم و ششم

مراحل سوم و چهارم

مراحل هفتم و هشتم
شکل  .3روند اجرای الگوریتم AZP
منبع :رالفس و دیگران2009 ،

این الگوریتم درواقع ،یک فرایند جستوجوی محلی را در واحدهای اولیۀ انتخابی اجرا میکند و عضویت این واحدها
را تا زمان کسب بهترین مقدار برای تابع هدف تغییر میدهد .درحالیکه الگوریتمهای با جستوجوی گلوبال لیست،
تمامی حرکات قابلاجرا برای  Mناحیۀ موجود را ایجاد و بهترین آنها را انتخاب میکنند .این نوع جستوجو ،کارایی
کمتری در مقایسه با  AZPدارد؛ زیرا پیش از هر انتساب واحد اولیه ،تعداد زیادی از قالبهای ناحیهبندی باید ارزیابی
شوند (اوپنشو و رائو  .)1995 ،بهدلیل جستوجوی محلی برای حل مسئله ،ممکن است الگوریتم دچار مشکل شود و
مسئله را حل نکند .از سوی دیگر ،قابلیت حل مسئله ،با افزایش نسبت  N/Mو بیقاعدگی در اندازه و شکل واحدهای
اولیه کاهش مییابد .مهمترین مسئله در منطقهبندی ،تعیین تابع هدف است؛ زیرا بیانگر نوع محدودیتی است که قصد
داریم بر دادهها اعمال کنیم .سیستمهای منطقهبندی درواقع ،کاشف الگوهای مکانیاند و نوع الگوی کشفشده بستگی
به تابع هدف بهینه دارد .الگوریتم  AZPتوانایی اعمال هرگونه تابعی را دارد؛ برای نمونه میتوان از توابعی نام برد که به
طورمستقیم از دادهها استخراج میشوند (مجموع مربع انحرافات از متوسط اندازۀ نواحی) یا توابعی که نیکویی برازش مدل
را نشان میدهند (برازش مدل رگرسیون خطی ،سطح کارایی مدلهای تقابلهای مکانی) .توانایی بهینهسازی توابع بسیار
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مهم است؛ زیرا اهداف سهگانهای از ایجاد این الگوریتم وجود دارد .1 :شناسایی تأثیرهای ترکیب  1دادهها بر آمارهها و
مدلهای گوناگون از طریق حداکثرسازی و حداقلسازی مقدار آمارهها یا پارامترهای مدل با تغییر سیستماتیک تابع هدف؛
 .2برای اثبات اینکه تأثیرهای  MAUPذاتی است و بر نتایج تمامی مطالعههای دادههای ترکیبشده تأثیر میگذارد و
مهمتر از همه  .3مبنایی برای توسعۀ رویکردهای نو در حل مسئلۀ ترکیب دادهها.
روش پژوهش
در شهر زنجان ،منطقهبندیهای مختلفی مطرح است (شکل  .)4در مطالعات طرح جامع امکو مصوب  ،1357شهر به 11
منطقه تقسیم شده است که ظاهراً معیار خاصی برای این منطقهبندی وجود ندارد و تمامی مطالعههای اجتماعی -
اقتصادی برایناساس صورت گرفته است (شارمند .)1367 ،منطقهبندی شهرداری زنجان درحالحاضر ،مالک عمل
شهرداری زنجان است و شهر را به سه پهنه تقسیم کرده است .در منطقهبندی طرح تفصیلی مصوب سال  1363نیز
درجهت رسیدن به اهداف زیر تالش شده است .1 :نیاز منطقی به عملکردهای خدماتی پیشبینیشده  .2دسترسی
مناسب .3 ،تمرکز خدماتی .4 ،مطلوبیت اجتماعی و  .5سیمای خوشایند شهری .بدینترتیب ،شهر زنجان به  4منطقه و
 32ناحیه تقسیمبندی شد .در مطالعههای بازنگری طرح تفصیلی  ،1386شهر زنجان به  6منطقه و  30ناحیه تقسیم شد
(حبیبی و دیگران.)116 :1387 ،

شکل  .4منطقهبندی های طرح های شهری زنجان
منبع :نگارندگان

دادههای مورد استفاده در پژوهش حاضر ،الیۀ رقومی بلوکهای آماری شهر زنجان در سرشماری سال  85و الیۀ
رقومی کاربری اراضی زنجان است که در هنگام تهیۀ طرح تفصیلی شهر در سال  86ایجاد شده است .دادههای مذکور ،از
ارگانهای شهرداری زنجان و مرکز آمار ایران تهیه شد و پیشپردازشهای مربوط در محیط  ArcGIS 10برای
آمادهسازی الیههای رقومی انجام گرفت .مراحل آمادهسازی و ترکیب دادهها در قالب شبکۀ راستگوشه  2و اعمال
الگوریتم منطقهبندی در شکل  ،5به طورکلی ارائه شده است.

1. Aggregating
2. Fishnet
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وزن دهی و

ارزیابی منطقه
بندی حاصله

اعمال منطقه

توسط آماره

بندی

موران I

تعیین تعداد
مناطق و تابع

هدف

تقلیل ابعاد
شاخص ها بر
مبنای تحلیل
مولفه های
اصلی

محاسبه و
ترکیب

تعیین ابعاد و

شاخص ها

تولید الیه

در قالب الیه

راست گوشه

راست گوشه

شکل  .5فرایند منطقهبندی اجتماعی برمبنای الگوریتم AZP
منبع :نگارندگان

در بسیاری از پژوهشها ،شبکۀ راستگوشه بهعنوان واحد پایه برای ترکیب دادههای اولیه بهکار گرفته شده است؛
زیرا شبکۀ راستگوشه را میتوان مجدداً در هر زمانی در همان اندازه و در همان مختصات دقیق ایجاد کرد و مرزهای آن
در طول زمان تغییر نمیکند .از سوی دیگر ،عامل عمده برای انتخاب این واحد پایه ،اجتناب از بروز انحراف  1در داده،
هنگام ترکیب آنها در واحدهای فضایی بزرگتر است (سابل و دیگران :2012 ،آربیا :1989 ،آمرهین .)1995 ،ابعاد
سلولهای الیۀ راستگوشه برمبنای متوسط فاصلۀ مرکز ثقل عوارض سطحی در الیههای کاربری اراضی و بلوکهای
آماری تا مرکز ثقل هشت نزدیکترین همسایگی آنها تعیین شد .این مقدار برای الیۀ کاربری اراضی 29 ،متر و برای
الیۀ بلوکهای آماری  142متر است؛ بنابراین ،مقدار  200متر برای ابعاد سلولها انتخاب شد (شکل .)6
برای انتخاب شاخصها در این گام باید با درنظرگرفتن معیارهایی مانند دردسترسبودن اطالعات ،تناسب با
روشهای برنامهریزی ،جامعیت و همهشمولبودن ،شاخصهایی انتخاب شدند که در جدول  1قابلمشاهدهاند.
شاخصهای اجتماعی پس از ترکیب الیههای رقومی کاربری اراضی (بهصورت الیۀ عوارض نقطهای) و بلوکهای آماری
(بهصورت الیۀ عوارض سطحی) در قالب شبکۀ راستگوشه با استفاده از تحلیل همپوشانی و خالصهسازی  2و اتصال این
خالصهسازیها با شبکۀ راستگوشه برای هر سلول محاسبه شد.

شکل  .6واحدهای پایۀ حاصل برای ترکیب داده ها برمبنای شبکۀ راستگوشه
منبع :نگارندگان
1. Bias
2. Summarizing
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تحلیل مؤلفههای اصلی بهکمک چند ترکیب خطی از شاخصهای اصلی ،به تبیین ساختار واریانس  -کوواریانس
میپردازد .اهداف کلی این تحلیل ،کاهش حجم دادهها و تعبیر و تفسیر آنهاست (نیرومند .)431 :1378 ،تحلیل
مؤلفههای اصلی ،بهمنظور حداکثرکردن مجموع مجذورات همبستگیها انجام میشود .وزنهای اختصاصیافته به
شاخصها توسط اولین عامل ،به همبستگی آنها بستگی دارد؛ بهطوریکه هرچه همبستگی یک شاخص با سایر
شاخصها بیشتر باشد ،وزن باالتری به آن تعلق میگیرد (کالنتری .)64 :1391 ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،به دو دلیل
انجام میشود :کاهش تعداد شاخصها و تعیین اهمیت آنها (جدول  .)1رویکردها و روشهای متفاوتی برای تعیین تعداد
مناطق بهینه ارائه شده است .در این پژوهش ،تعداد مناطق برمبنای توزیع دادهها حول میانگین ،بهاندازۀ یک انحراف
معیار برابر  5منطقه و دو تابع هدف همگنی مناطق و فشردگی تعیین شد .در هنگام اعمال الگوریتم ،دو شاخص برای
بهینهسازی دو تابع همگنی و فشردگی بهکار رفت.
جدول  .1شاخص ها و وزن های اختصاصیافته به آن ها برمبنای تحلیل مؤلفه ه ای اصلی
ویژگی ها اجتماعی
• تراکم جمعیت
• شاخص پیری
• تعداد خانوار در واحد مسکونی
• تراکم مسکونی خالص
• شاخص جوانی جمعیت
• بعد خانوار
• ساختار جنسی
• نرخ بی سوادی
• ضریب محصلین
• ضریب زنان خانه دار
• بار تکفل
• ضریب وابستگی خالص
• اندازه جمعیت

ویژگی های اقتصادی

• بار جمعیت
• نسبت اشتغال زنان
• درصد اشتغال خالص

• نرخ بیکاری مردان
• جمعیت فعال بالفعل
• نرخ بیکاری
ویژگیهای کالبدی
• سرانه زمین و زیر بنای مسکونی
• درصد ساختمانهای نوساز
• درصد ساختمانهای تخریبی

• تراکم ساختمانی
• تعداد واحد مسکونی در هکتار
• متوسط ابعاد قطعات مسکونی
• سهم برخورداری از کاربردهای خدمات رفاه عمومی و گذران اوقات فراغت( فضای سبز و فضاهای ورزشی)
منبع :نگارندگان
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همبستگی درونناحیهای  1بهطورمستقیم ،قابلیت اندازهگیری همبستگی درونی طبقات متعلق به یک ناحیه را دارد که براساس:
1 k
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 Mتعداد واحدهای سطحی N* ،میانگین مقدار متغیر در واحدهای سطحی Ng ،مقدار متغیر در واحد سطحی
نسبت کلی متغیر در طبقه (واحد سطحی اولیه)  kو  pkgنسبت متغیر در طبقۀ  kمتعلق به واحد سطحی  gاست (سابل و
دیگران .)2012 ،این شاخص ،نسبت واریانس بینگروهی به واریانس درونگروهی را نشان میدهد .پژوهشها نشان داده
است که اگر  IAC > 0.5باشد همگنی درون نواحی بسیار مطلوب است (کوکینگ و هارفوت  :2011 ،گریدی و اناندر،
 .)2009معیار دیگر فشردگی است که از نسبت مربع محیط با مساحت نواحی حاصل میشود و عبارت است از:
1 qk2

)
4 Ak

(P2A  

 qمحیط و  Aمساحت ناحیۀ  Kاست .این مقدار برای ناحیهای با شکل دایرهای 1 ،است .اهمیت فشردگی شکل
نواحی شکلگرفته بهدلیل کاهش فاصله از نواحی حاشیهای ناحیه بهسمت مرکز ثقل ناحیه است (برنابل و دیگران،
 .)2008در پژوهشهای اخیر بر این معیار تأکید بسیار شده است و در بسیاری از پژوهشها به بهینهسازیهای مکانی در
این زمینه با الگوریتم ژنتیک (داتا و دیگران )2012 ،و الگوریتم کلونی موچگان (میمیس و دیگران )2012 ،پرداخته شده
یا از مفاهیم فیزیکی مانند مماس اینرسی برای بهینهسازی این بعد از مسئله استفاده شده است (لی و دیگران.)2013 ،
درنهایت ،با استفاده از آمارۀ مکانی  Iموران ،الگوی توزیع مؤلفهها در سطح گلوبال بررسی شد (رویال و داکو ،
 .)2012مقدار آمارۀ موران ،بین  +1و  - 1متغیر است .مقدار  - 1نشاندهندۀ الگوی توزیع پراکنده +1 ،نشانگر الگوی
توزیع خوشهای و  0نشانۀ الگوی توزیع تصادفی است.
بحث و یافتهها
در بررسی ساختار فضایی منطقه ،مسئلۀ مهم ،بررسی و تحلیل نواحی همگن برنامهریزی در سطح منطقه است .محله -
بندی و تقسیمات اداری ،اجتماعی یا سنتی موجود ،جوابگوی نیازهای فعالیت برنامهریزی نیست؛ زیرا برنامهریزی نیازمند
ناحیهبندیای است که نمایانگر ابعاد متفاوت مکانی اجتماع ساکن و الگوهای مکانی ساختار شهر باشد .شاخصها پس از
استخراج از منابع و اسناد کتابخانهای و محاسبه در قالب واحدهای پایۀ فضایی راستگوشه ،برای کاستن پیچیدگی دادهها
و گویاسازی روندهای کلی ،در تحلیلعاملی بهکار گرفته شدند .نتایج تحلیلعاملی ،ایجاد پنج عامل است که  76درصد
تغییرات را توجیه میکنند (جدول  .)2مقدار آمارۀ  0/893 ،KMOو آزمون بارتلت نیز نشاندهندۀ مطلوبیت تحلیلعاملی
است .شاخصها در قالب عاملها ترکیب شدند (جدول  )3و درنهایت ،پنج عامل ایجادشده برای منطقهبندی بهکار رفتند.
جدول  .2عامل ها ،مقادیر ویژه و درصد تغییرات تحت کنترل هر عامل
عامل ها

مقدار ویژة کل

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

1
2
3
4
5

14/20
2
1/46
1/09
1/02

54/60
7/71
5/62
4/18
3/93

54/60
62/30
67/92
72/10
76/03

منبع :نگارندگان
)1. Intra-Area Correlation (IAC
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پس اعمال منطقهبندی 20 ،ناحیه خرد برنامهریزی ایجاد شد (شکل  .)7این نواحی ،ساختار فضایی شاخصهای
بهکاررفته را نشان میدهند.
فرض اصلی در ایجاد این نواحی ،همگنی آنها برمبنای شاخصهاست؛ بنابراین ،از آمارۀ  Iموران بهعنوان سنجهای
برای شناسایی این اصل استفاده شد (شکل  .)8برای مقایسۀ ناحیهبندی حاصل با ناحیهبندی طرح تفصیلی شهر زنجان
در سال  13 ،1385شاخص در قالب هردو ناحیهبندی ترکیب شدند .از  12شاخص ناحیهبندی طرح تفصیلی 10 ،شاخص
دارای الگوی توزیع خوشهای هستند؛ درحالیکه در ناحیهبندی حاصل از  ،AZPاز  12شاخص مورد نظر تنها یک شاخص،
الگوی خوشهای دارد؛ بنابراین ،الگوریتم  AZPاین قابلیت را دارد که در گروهبندی واحدهای اولیه ،الگوی توزیع شاخص
را از حالت خوشهای به حالت تصادفی تبدیل کند؛ بنابراین ،میتوان شاهد ایجاد نواحیای بود که از لحاظ شاخصهای
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی ،الگوی توزیع همگن دارند.

شکل  .7نواحی برنامهریزی حاصل از AZP
منبع :نگارندگان
جدول  .3مقادیر خودهمبستگی مکانی شاخص های منتخب برای اعتبارسنجی ناحیهبندی ایجادشده
مقدار آمارة موران

بار جمعیت
بعد خانوار
جمعیت بالقوۀ فعال
شاخص پیری
شاخص جوانی
ضریب زنان خانهدار
ضریب محصالن
نسبت اشتغال زنان
نسبت بیسوادی
نسبت بیکاری
نسبت جنسی
نسبت وابستگی
منبع :نگارندگان

ناحیهبندی ایجادشده

ناحیهبندی طرح تفصیلی

0/01067
0/00608
0/016610/24695
0/015250/01075
0/04898
0/05855
0/019010/009060/006230/05749

0/07123
0/07922
0/04072
0/05748
0/0712
0/08295
0/10726
0/14059
0/11685
0/04032
0/10536
0/12377
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شکل  .8نمونه هایی از نتایج آمارة موران برای نواحی خرد برنامهریزی ( AZPراست) و ناحیهبندی طرح تفصیلی ( چپ) .از باال به
پایین بهترتیب :نسبت جنسی ،نسبت وابستگی ،شاخص جوانی
منبع :نگارندگان

عالوه بر همگنی ،نواحی ایجادشده باید فشردگی کافی نیز داشته باشند تا از لحاظ مدیریتی و دسترسی به خدمات و
امکانات و ...در سطح یکسانی باشند؛ بنابراین ،فشردگی این نواحی با استفاده از نسبت سادۀ مساحت به محیط ،با
ناحیهبندی طرح تفصیلی مقایسه شد که از این بعد نیز نواحی ایجادشده فشردگی مناسبی دارند .انحراف معیار مقادیر
فشردگی نواحی ،از  0/32در ناحیهبندی طرح تفصیلی ،به  0/17در ناحیهبندی حاصل از الگوریتم  AZPکاهش یافت که
افزایش همگونی در شکل نواحی ایجادشده را نشان میدهد؛ عالوهبراین ،حداقل فشردگی در ناحیهبندی طرح تفصیلی
 0/00013است که در ناحیهبندی حاصل از الگوریتم به  0/099میرسد؛ بنابراین ،در جواب سؤالهای اول و دوم از بعد
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همگنی و فشردگی نواحی ایجادشده میتوان گفت استفاده از الگوریتمهای خوشهبندی  -که نمونۀ آن الگوریتم
است  -در فرایند ناحیهبندی مؤثر واقع میشود و کارایی نواحی ایجادشده را افزایش میدهد.
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نتیجهگیری
شهرهای امروزی محیطهایی بسیار پیچیده و دارای ابعاد گوناگوناند که تحلیل آنها به روشهای سنتی ،پاسخگوی
واقعیتهای موجود نیست .یکی از مراحل اولیه در هر نوع برنامهریزی برای شهر ،تعیین تقسیمبندیهای فضایی آن
است .این مرحله معموالً به روشهای سنتی و گردآوری پارامترهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی صورت میگیرد .سپس
هریک از این پارامترها بهصورت بسیار ساده و خطی وزندهی میشوند و نقشههای مربوط به هر پارامتر استخراج
میشود .مرحلۀ بعدی در این فرایند ،همپوشانی الیههای مربوط به پارامترهای مورد نظر و ترسیم مرزهای نواحی شهری
است .در روشهای مرسوم ناحیهبندی شهری ،مجاورت و همسایگی به مفهوم مکانی آن درنظر گرفته نمیشود .از سوی
دیگر ،شاید هیچ معیار و شاخصی برای ارزیابی بهینگی و مناسببودن ناحیهبندی انجامیافته تعیین نمیشود؛ برای نمونه،
شاخصی مانند فشردگی شکل نواحی ایجادشده که دسترسی سریع به مرکز ناحیه را فراهم میسازد یا معیاری مانند
همگنی ناحیه که سبب میشود اجتماعات همسانی (از نظر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) در واحدهای فضایی در
مجاورت یکدیگر و در یک ناحیه قرار بگیرند.
هدف این پژوهش ،ارائۀ رویکردی برای ایجاد تغییرهای اساسی در پهنهبندی یا گروهبندی فضایی در محیطهای
شهری با استفاده از الگوریتمهای ناحیهبندی مانند  AZPبوده است .تقسیمبندی فضا در مقیاسهای مختلف ،دارای
عناوین متفاوت از جمله ناحیهبندی ،منطقهبندی و ...است که اصل اساسی در همۀ آنها ،ترکیب واحدهای فضایی پایه در
قالب سطوح فضایی باالتر مانند ناحیه و منطقه است؛ بنابراین ،با وجود نامهای متفاوت ،ماهیت کار یکسان است.
در این پژوهش ،ابتدا ابعاد مسئله شناسایی شدند .سپس رویکردهای متفاوت ،ارزیابی شدند و معیارهای متناسب با
آنها استخراج شد .این معیارها بهتنهایی کافی نیستند و برای انطباق بیشتر با واقعیت ،باید ابعاد بیشتری درنظر گرفته
شود .از سوی دیگر ،تحلیلعاملی ،روالهای کلی را نشان میدهد و ممکن است روندهایی جزئی وجود داشته باشند که
چشمپوشی از آنها مشکلساز باشد .در این پژوهش ،با استناد به یافتههای پژوهشهای پیشین ،از واحدهای فضایی
راستگوشه استفاده شد و این واحدها بهدلیل انطباقنداشتن با شبکۀ معابر ممکن است مرزبندی دقیقی ارائه ندهند.
همچنین بهدلیل محدودیت فضای پردازشی سیستمهای کامپیوتری و افزونگی دادهها  -که فضای توصیفی دادهها را
بسیار تار میساخت  -از واحدهای فضایی بسیار کوچکتر استفاده نشد .با درنظرگرفتن واحدهای پایۀ بسیار کوچک،
بهدلیل افزونگی داده و پیچیدگی حاصل از آن و با درنظرگرفتن همۀ روندهای فضایی ،الگوریتم توان حل مسئله را ندارد
و باید از واحدهای پایۀ قابلاعتمادتری استفاده کرد .بهطورکلی ،انتخاب واحدهای پایۀ فضایی برای هرگونه پژوهشی،
مستلزم ارزیابی تأثیر مسئلۀ واحدهای فضایی متغیر است .این مسئله بیانگر آن است که در هر مقیاسی ،گاهی نتایج
تحلیلهای فضایی ،بسیار متفاوت است؛ بنابراین ،باید واحدهایی را بهعنوان واحدهای پایۀ تحلیلهای فضایی برگزید که
تغییرات آنها نیز از بعد شکل فیزیکی و ابعاد ،کمترین تأثیر را در نتایج تحلیل داشته باشد .همین مسئله سبب شد که
اوپنشو روش ناحیهبندی اتوماتیک  AZPرا ارائه کند تا واحدهای فضایی مصنوعی و بیتأثیر را در نتایج پژوهش ایجاد
کند.
براساس نتایج پژوهش حاضر ،میتوان از روشهای نوین برای حل نظاممند مسائل بهره برد؛ بنابراین ،پیشنهاد
میشود برای انتخاب بهترین روش منطقهبندی ،در پژوهشهای آینده ،ابعاد دیگر روشهای منطقهبندی و قابلیت آنها
سنجیده شود .در بطن فضای شهر ،الگوهای نهان اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی وجود دارند که کشف آنها دغدغۀ اصلی
برنامهریزان و جغرافیدانان است .این روشها قابلیت شناسایی مقیاس تحلیل فضایی و گویاسازی الگوهای فضایی را دارند
و ابزاری کارآمد برای برنامهریزان و جغرافیدانان بهشمار میروند .شایسته است در پژوهشهای آینده ،الگوریتمهایی غیر
از الگوریتم  AZPنیز در پاسخگویی به این مسئله بهکار گرفته شود و مقایسهای تطبیقی برای ارزیابی کارایی هریک از
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آنها در این زمینه انجام گیرد .هریک از این الگوریتمها دارای ویژگی خاصی هستند که کاربرد آنها را در مسئلهای
مشخص افزایش میدهد؛ برای مثال ،الگوریتم  Max-Pقابلیت باالیی در ارائۀ واحدهای فضایی با جمعیت برابر دارد و
بههمینسبب ،برای تحلیل فضایی واحدهای پایۀ بهینه ،اغلب از آن استفاده میشود (داکو و دیگران2011 ،؛ داکو و
دیگران .)2012 ،از جمله مسائل اساسی در ناحیهبندی ،تعیین تعداد نواحی است که هنوز در این زمینه مطالعات عمیقی از
بعد فضایی انجام نشده است .اغلب برای تعیین تعداد نواحی ،از روشهای دادهکاوی استفاده میشود که بدون
درنظرگرفتن پراکنش فضایی شاخصها بهکار میروند.

... ارائۀ مدلی برای ناحیهبندی پهنه های شهری بهکمک الگوریتم
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