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با استفاده از مدل رگرسیون  گردشگری و کاربری اراضیهای  بررسی ارتباط میان جاذبه

 موردی شهر اصفهان( ۀ)مطالع جغرافیایی دار وزن

 

 وي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهانجدانش ـ*تقی کریمیان

 جغرافياي دانشگاه تهران ۀدانشکد دانشيار ـ حسنعلی فرجی سبکبار

 دانشگاه تهران جغرافيايدانشکدۀ استاد  ـ احمد پوراحمد 

 

 9/2/1394 :پذيرش مقاله 29/9/1393دريافت مقاله: 

 چکیده
 تیفعال یک یگردشگر زیرا ،دارد زیادی تیاهم یگردشگر مقاصد در نیزم یاربرک تیوضع یبررس

، تأسیساتگذار بر گردشگری، از جمله خدمات و تأثیرعوامل شناخت شود.  می محسوب هیپا منبع

با مشکالت اغلب کند. شهرهای بزرگ و توریستی  می ی گردشگریریز برنامهکمک شایانی در 

تی در بافت تاریخی و سنتی شهر مشکل را قرارگیری مراکز توریس .رو هستند هروب ای هعدید

 رایات منفی گردشگری الزم است بتأثیرجهت کاهش و پیشگیری بنابراین، دوچندان کرده است. 

امکانات و  تأمینتعیین الگوی فضایی توریستی شهر و ساماندهی فضاهای توریستی اقدام و برای 

ی و باستانی فراوان در بافت سنتی و . وجود آثار تاریخکردجامع تدوین  ای هخدمات شهری برنام

پذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است  گردشگرتاریخی شهر اصفهان، این شهر را به یکی از 

کند. تحقیق حاضر با  می چندان دوی فضایی گردشگری در این شهر را ریز برنامهن خود لزوم ای  هک

گردشگری و های  بر ارتباط میان جاذبهتأکید ی فضایی گردشگری شهر اصفهان با ریز برنامههدف 

گردشگری شهر اصفهان در بافت های  و با توجه به قرارگیری جاذبه انجام شده است کاربری اراضی

 گردشگری وهای  ت است که الگو و آرایش فضایی جاذبهسؤاالن ای  هدر پی پاسخگویی ب سنتی شهر

لگویی فضایی خاصی وجود دارد؟ اراضی شهر اصفهان چگونه است؟ آیا نظم و اهای  کاربری

صورت تصادفی در فضا پراکنده  هند یا با هم در ارتباط بااراضی  یها گردشگری و کاربریهای  جاذبه

واحد پایه برای منزلۀ  ضلعی به شبکۀ ششت از سؤاالن ای  هبرای پاسخگویی ببنابراین ؟ اند هشد

ضلعی در نظر گرفته  ششبرای قطر  متر 500 ها اولیه استفاده شده است که ابعاد آنهای  ترکیب داده

 تحلیلی ـ . روش پژوهش توصیفیشدضلعی تقسیم  شش 2383سطح شهر به همۀ نهایت  درشده و 

. جغرافیایی استفاده شده است دار وزنتحقیق از مدل رگرسیون مسئلۀ و برای پاسخگویی به است 

مثبت و منفی آن یکسان  اثرگذاریو ترین شاخص است   کشاورزی نرمال نتایج حاکی از آن است که

گردشگری های  زمان بر جاذبه صورت هم بهبیشترین اثرگذاری مثبت و منفی را  است. صنایع

ده یآینده تمهیداتی اندیشهای  یریز برنامهو باید در فضاهایی که اثرگذاری منفی است در  اند هگذاشت

مراکز خدمات درمانی بیشترین اثرات بیشترین اثرات مثبت و  شود. فضاهای فرهنگی و فضای سبز

 رات است.اآموزشی و ادهای  ات مربوط به شاخصتأثیرکمترین  .اند همنفی را داشت

 

 .، کاربری اراضیجغرافیایی دار وزنگردشگری، رگرسیون های  جاذبهاصفهان،  :واژگانکلید

  

                                                                                                                                                                          
 Email: t.karimian@ut.ac.ir  09133804003نویسندۀ مسئول:  *
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 لهئمقدمه و بیان مس

از جمله اختراعات  ،لي است كه جهان معاصر به داليل متعددگردشگري در حال بسط و رشد شتابان است و اين در حا

رود و اين امر خود  مي چه بيشتر فضا و زمان پيش هرارتباطات و اطالعات به سمت فشردگي زمينۀ در  ،تکنولوژيکي

 (8: 1386زمين است )پاپلي يزدي كرۀ نقاط كل گردشگر در ها  جايي ميليون جابه ۀكنند تسهيل

به اهداف مورد  يابين دستيه در عكابد يسازمان  يبه نحوبايد و توانمند  ،ميگسترده، عظ يتيفعال منزلۀ هب يگردشگر

ي ريز برنامهمتعددي از هاي  . مثالكندز حفاظت ين يارزندۀ بشر يها راثيو م ،يست، منابع فرهنگيط زينظر بتواند از مح

مدت منافع  كوتاهنشده شايد در  كنترل اي همات توسعاين اقدا .گردشگري در جهان وجود داردپديدۀ نامناسب ادارۀ و 

جاد اماكن اي  هو بخواهد انجاميد و اجتماعي  محيطي زيستاما در بلندمدت به مشکالت  ،اقتصادي را به همراه داشته باشد

 (.9: 1379 و زاهدي توريستي با كيفيت پايين منجر خواهد شد )رنجبران

)توريستي(  در توليد و بازتوليد فضا .هاي مربوط به آن است براي كنشچارچوب مرجع و هدايتي  منزلۀ هفضا ب

است. براي درک تأكيد مورد  ،با توجه به حركت و رفتار توريست ،هاي آن در رابطه با فضاي فيزيکي و اجتماعي كنش

ها،  ها، رستوران ل)شامل: هت و خدمات توريستي تأسيساتآن از بعد شيئي )فيزيکي( شامل سازندۀ بهتر فضا، فرايندهاي 

..( و بعد .و ،هاي مذهبي ، مکانها هاي مورد بازديد )آثار تاريخي، تفريحي، سينما، تئاتر، موزه ..( و مکان.و ،ها فروشگاه

شوند  مي ..( بازديد، بررسي و شناخته.و ،اجتماعي و رفتاري ) نوع حركت، جهت حركت، زمان اقامت، نوع خريد، نوع بازديد

. نبود چنين الگويي كه براساس آن شود مي توليد فضا الگوي فضاي توريستي شهر تعيينفرايندهاي  و براساس شناخت

وجود آورد.  هي را بناپذير هاي جبران تواند زيان مي مضر و منفي گردشگريهاي  ي صورت گيرد به همراه جنبهريز برنامه

تواند دورنماي شهر را خراب و  مي يخته است كهشهري لجام گس ۀگردشگري بدون طرح و برنامه همچون توسع ،بنابراين

 (.13  :1382)موحد كند نابود 

فضايي شهرها شده  ـ عناصر كالبدي استقرار محل نييتع در يمعضالت و مسائل شيگسترش سريع شهرها باعث پيدا

ر اوليه )زراعي( به کب يها ياربرك ليتبد و شده منجر يشهر يعدم تعادل در چگونگي استفاده از اراضبه ايجاد  هك است

 تحت امروزهها  ابانيب و، ها جنگل مزارع، از ياريبس هك اي هگون به(؛ Feng 2004شهري را در پي داشته است )هاي  كاربري

هاي  از موضوع ،يگردشگر مقاصد در نيزم ياربرك موضوع (.USGS 2008است ) درآمده يانسانهاي  ونتگاهکاشغال س

 قرار هيپا منبع يها تيفعال دستۀدر  يعني ؛اند هوابست منابع به       اساسا  يگردشگرهاي  تيالفع زيرا شود، مي محسوب يديلك

 نيزم اربردك نظام از (. منظورOECD 1981) دارد يبستگ آن منابع تيفكي به ياديز حد تا رونق مقصد و اتيح و رنديگ مي

 انطباق يچگونگ و ها ساخت نييتع شهر، ييفضا يت و ساماندهيهدا شهر، در نيزم مصرف نوع ردنك مشخص يشهر

 (.1381است )زياري  يشهرهاي  ستميس با و گريديک باها  آن

 محيطي زيسترساني  آسيبيک عامل اصلي  منزلۀ يک عامل رشد اقتصادي و هم به ۀمنزل تغيير كاربري زمين هم به

بايد  رساني منافع، كاربري زمين حداكثرل به حا عين دررساني اثرات منفي و  حداقلبه منظور به  ،رو اين ازمورد توجه است. 

 (.gnak 18 :2001ي و مديريت شود )ريز برنامهو به شکل مناسبي  ،بيني شود پيشخوبي  بهخوبي پايش شده،  به

 ،يکولوژكا حساس محدود و ياراض در تيظرف حد از شيب يبارگذار و ساز و ساخت ،يعيطب منابع ميحر به يانداز دست

 Hunter & Greenبود ) ن خواهنديا قيمصاد جمله از ،يعيطب مناظر و منابع بيو تخر حذف ط،يمح درها  هنديآال پخش

1995; Liu et al 1987; OECD 1981.) 

اوال كه فعاليت ؛ كاربري زمين در نواحي گردشگري امري ضروري باشدمطالعۀ شود تا  مي چند عامل موجب

فردند و  به منحصرگردشگري هاي  محيط                 حساس است. ثانيا  محيطي زيستنظر  بنابراين از .گردشگري يک منبع پايه است

ند )قدمي ا ناپذيري ها مستعد تخريب جبران زا( خيلي قوي و مستمر باشند، آن برونرو ) پيشكه در آنجا عوامل  صورتي در



  3 ...با یاراض یربرو کا یگردشگر یها جاذبه انیارتباط م یبررس

 ياقتصاد نظر از و شود مي حسوبم الملل نيب يتجارت منبع نيتر بزرگ سميتور ،امروز يايدن در گر،يد (. از طرف57: 1386

 (.1382 ارزش است )رضواني پربسيار مهم و 

ي گردشگري، خدمات گردشگري،  ها جاذبهتوان  ميها  آن جمله ازكه  گذارند تأثير گردشگري صنعت بر زيادي عوامل

شده ارتباط قوي و  يادمل اگر در بين عوا .كنند نام برد مي نمود پيداها  ن عوامل در آناي  هكرا و فضايي  ،ها زيرساخت

مستقيم بر  غيرصورت مستقيم و  هو از آن طريق بكرد توان رضايت گردشگر را جلب  نمي ،ي وجود نداشته باشدمؤثر

شدن گردشگري و  فعالميانگين مدت ماندگاري، افزايش سطح مطلوبيت گردشگران،  ،افزايش درآمد حاصل از گردشگري

 .كردبازديد مجدد در بين گردشگران را ايجاد انگيزۀ دست يافت و  ر منطقهپايدار گردشگري دتوسعۀ نهايت  در

تواند كمک شاياني در امر  مي ،اشاره كرد تأسيساتتوان به خدمات و  مي كه از آن جمله ،گذار تأثيرعوامل شناخت 

شهرهاي بزرگ و توريستي  جاي گذارد. برها  چشمگيري در رضايت و عملکرد توريست تأثيري گردشگري و همچنين ريز برنامه

كه در مركزيت شهر قرار سنتي، خصوص در شهرهاي قديمي با بافت  هرو هستند و اين ب هروب اي هخود با مشکالت عديد       اكثرا 

قرارگيري مراكز توريستي در بافت تاريخي و سنتي شهر . رساني را براي ساكنان شهر مشکل كرده است خدمات ،اند هگرفت

تعيين الگوي  برايات منفي گردشگري الزم است تأثيرجهت كاهش و پيشگيري بنابراين، ده است. مشکل را دوچندان كر

ها و اقامتگاها،  امکانات و خدمات شهري مانند: هتل تأمينفضايي توريستي شهر و ساماندهي فضاهاي توريستي اقدام و براي 

خدمات توريستي و قوانين تشويقي و حمايتي ۀ عرضهاي فرهنگي و هنري،  ونقل، افزايش جذابيت حملوسايل دسترسي و 

المللي نيز سود برد و از آن  بينبتوان از گردشگران ملي و  اي ه، تا عالوه بر گردشگران محلي و منطقكردجامع تدوين  اي هبرنام

 براي افزايش درآمد و اشتغال و ،خصوص فضاي گردشگري هب ،تر از فضاهاي شهري مطلوباستفادۀ در جهت ساخت و 

 گردشگري وهاي  ي كه مطرح است اينکه الگو و آرايش فضايي جاذبهسؤالكلي رونق اقتصادي شهر سود برد.  طور به

ها  گردشگري و كاربريهاي  اراضي شهر اصفهان چگونه است؟ آيا نظم و الگويي فضايي خاصي وجود دارد؟ جاذبههاي  كاربري

 ؟اند هفضا پراكنده شدصورت تصادفي در  هند يا با هم در ارتباط بااراضي 

 كه است مشکل اريبس، شوند مي داده شينما 1ايپا غير و ييفضا يهمبستگ خود شکل دو به ييفضاهاي  داده كه آنجا از

. كرد انيب راهايي  داده نيچن ارتباط بتوان ،يمعمول مربعات حداقل ونيرگرس همانند ،يمعمول ونيرگرسهاي  کيتکن با

 نخواهند قادر ها آن نيبنابرا و بزنند نيتخم را يجهان يپارامترها از يمتوسط کي تواند مي فقط يسنت يآمارهاي  روش

 مؤثر حال عين در و ،ساده نسبت به نو، يکيتکن ،رياخهاي  سال كنند. در انيب را رهايمتغ نيب ييفضاهاي  يهمبستگ خود بود

 (Gao, J et alشد داده بسط ،2(GWR) ييايرافجغ يوزن ونيرگرس نام به ،ييفضا مختلف ارتباطات يبررس يبرا كارا و

گذار بر تأثيراراضي هاي  ارتباط ميان كاربري (GWR)مدلي  چنينپايۀ تحقيق حاضر قصد دارد بر بنابراين . 2011)

 .كندگردشگري را بررسي هاي  جاذبه

 

 مبانی نظری

دهۀ طور علمي از  به(. مفهوم فضا در جغرافيا 5 :1379پور  ياست )مدن  يعلمپيچيدۀ  يها و واژه يذهن يها فضا از جمله چالش

اكثر  (.156 :1386 )شکوئي جغرافيايي شدادبيات وارد « استثناگرايي جغرافيايي» بارۀفردكورت شيفر درمقالۀ ، با 1950

هاي  نظريهند. برعکس ا بيني و هميشگي باشند، تشريحي پيشي بيشتر از اينکه قابل ريز برنامهتجسمي و پنداري در هاي  نظريه

تجسمي و هاي  نظريهپايۀ ي كه قابل نکوهش و انتقادند بر ريز برنامهمدهاي اي فضايي هميشگي و قانونمندند. اكثر پيريز برنامه

 تجسمي و پنداري استهاي  به صورت نظريه ،گيرند مي كه مورد استفاده قرار ،ريزي شهري معاصر پنداري بوده است. برنامه

                                                                                                                                                                          
1. spatial non-stationarity 
2. Geographically Weighted Regression 



 1394 بهار، 1 شمارة، 2 دورة ،گردشگری شهری 4

ي فضايي آورده است، كه اولين ريز برنامهي شهري پادشاهي بريتانيا دو تعريف از ريز برنامه مؤسسۀ(. 22ـ21: 1383)زياري 

، اما است مکان و فضاست كه مبتني بر عمل و مداخلهزمينۀ ي فضايي يک تفکر انتقادي در ريز برنامهتعريف اين است كه 

 .(RTPI 2001: 358) داند مي ن مکان و فضاي ميانجيي فضايي را ساختريز برنامهدارد،  تري نيز سادهكه تعريف  ،دومي

كند. اين مفهوم در  ميارائه و اكولوژيکي را  ،اقتصادي، اجتماعي، فرهنگيهاي  ي فضايي، تجلي جغرافيايي سياستريز برنامه

توسعۀ امع، و ج اي هرشت ميانرويکرد  منزلۀ بهاست كه سياستي اجرايي و  ،علمي است، تکنيکي اداريرشتۀ عين اينکه يک 

 .كند مي متعادل و سازماندهي فيزيکي فضا را مطابق يک استراتژي فراگير دنبال و هدايت

 و يطراح 1996 سال در كارلتون و ،نگهاميفودر براندسون، بار نخستينرا  1(GWR) ييايجغراف يوزن ونيرگرس روش

 کي در را ييفضا يرهايمتغ نيب ارتباطات است كه يمحل يآمار ينف واقع در اين روش .(Brundson et al 1996)كردند  ارائه

 ،يكل طور به. است OLS مدل در موجودهاي  تيمحدود رفع آن اهداف از يکيكند و  مي ليتحل شده فرض يايپا غير يفضا

 به تواند مي GWR مدل جينتا ، بنابرايناست تياهم با اريبس ستيز طيمح مطالعات درها  دهيپد ييفضا شينما در ييتوانا

 ارتباط در يمحل راتييتغ قيعم يبررس وها  مانده يباق و صيتشخ ،ها نيتخم ارائۀ تيقابل و شوند داده شينما ييفضا صورت

 (.Fotheringham & Brunsdon 1999) آورد وجود به را نقشه صورت به مدل ياجرا از حاصل ليتحل يفضا با

 اول قانون پايۀ بر كه شود مي ناشي يمحل ونيرگرس و 2يهموارسازهاي تکنيک از ييايجغراف يوزن ونيرگرس مدل

 از شتريب ارتباط ها آن يکينزد در اما است، يگريد يزهايچ با مرتبط يزيچ هر ،قانون نيا طبق .شده است بنا ايجغراف

3توبلر ييايجغراف اصل به موسوم قانون ناي  هاست. ك آن از گرفتن فاصله
 Brunsdon et al 1996; Fotheringham) است 

et al 1998; Miller and Franklin 2002.) 

 ييكارا و پردازد يم شده مطالعهمنطقۀ  متفاوتهاي  تيموقع در ييفضا مختلف ارتباطات به ييايجغراف يوزن ونيرگرس

 يرو ياديز يوابستگ يارتباطات نيچن ،يعبارت به .بخشد مي بهبود ييفضاهاي  يهمبستگ خود كاهش توسط را يساز مدل

 .دارند يبشر يندهايفرا و ،الگوها عت،يطب ،يدرون اسيمق

 .كند مي فرض اي هثابت بين متغيرهاي مکاني براي الگوسازي منطقرابطۀ روش رگرسيون سراسري معمولي يک 

آورند. مزيت  نميحساب  بهايستايي مکاني متغيرها را  نامانند روش حداقل مربعات معمولي،  ،الگوهاي رگرسيون معمولي

 Propastin et alكردن ناايستايي مکاني است ) بررسيدر مقابل الگوهاي رگرسيوني معمولي، توانايي آن در  GWRعمدۀ 

 كند مي يا تخمين روابط بين متغيرها از محلي به محل ديگر تفاوتگيري  ازهاند  هدهد ك مي مکاني نشان ناايستايي(. 2008

(Fotheringham et al 2002 روش .)GWR  دار رگرسيون معمولي را براي اطور معن بهموضعي است كه يک فن رگرسيون

در الگوسازي رگرسيوني با جداسازي موضعي ناايستايي بر مشکل  GWR .مکاني بهبود داده استهاي  استفاده در داده

كند. پارامترهاي  مي روابط بين متغيرهاي موضعي براي هر نقطه به صورت جداگانه غلبهمحاسبۀ آمارهاي سراسري و 

كه يک  ،خالف الگوهاي رگرسيون معمول برنقاط رگرسيوني ترسيم شوند. هاي  توانند در محل مي شده زده تخمينوضعي م

كند كه  مي اي توليد مکانياطالعات  GWR كنند، مي رگرسيوني را براي توصيف روابط كلي بين متغيرها برقرارمعادلۀ 

نقش كليدي در توصيف و ها  شده از اين تحليل توليدهاي  نقشه ،بنابراينكند.  مي تغييرات مکاني بين روابط متغيرها را بيان

 (.Mennis 2006كند ) مي تفسير غيرايستايي مکاني بين متغيرها بازي

GWR  ساختار تغيير يکنواختي مکاني هنگام  غيريکنواختي يک متغير وابسته است.  غيرابزاري مفيد و عملي براي ارزيابي

كه در داخل  اي هرا با مشاركت متغيرهاي مستقل و وابست اي همعادالت جداگان GWRآيد.  مي وجود هب ،شده فرايند الگوسازي

                                                                                                                                                                          
 شود. مبود منابع در این زمینه به تشریح مدل پرداخته میبودن مدل حاضر و ک . با توجه به جدید1

2. Smoothing Function 
3. Tobler’s Law of Geography 
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كاربر از سوي ها  و تعداد پديده ،پهناي باند، فاصلهاندازۀ دهد. شکل و  مي گيرند تشکيل مي )فاصله( از هر پديده قرار يک نوار

رگرسيوني جداگانه را براي هر مشاهده به جاي واسنجي يک لۀ معاديک  GWRشود.  مي ورودي در نظر گرفتهمنزلۀ  به

دهد تا مقادير پارامتر به صورت پيوسته در فضاي جغرافيايي تغير كند. هريک از  ميكند، بنابراين امکان  مي معادله توليد

رگرسيوني معادلۀ شود. چون  مي واسنجيها  معادالت با استفاده از يک وزن متفاوت از مشاهدات مشتمل در مجموع داده

براي هر  𝑅2 و Zبين جداگانه، مقدار  پيشيک پارامتر بنابراين مستقل براي هر مشاهده واسنجي شده است،  غيرطور  به

 كند. مي محاسبه را مشاهده

 شود. مي استفاده 2و  1هاي  رابطهبين يک متغير با يک يا چند متغير ديگر مطابق رابطۀ رگرسيوني براي الگوبندي هاي  تحليل

1)       t x kn kny X x         
2101 11 11 21 1 

2)        t k ky k X   0 1 1 

𝑦𝑖 شده در موقعيت  يابي درونi مقدار ،𝛽0 ز مبدا، عرض ا𝛽𝑖𝑘  برابر است با𝑘𝑡ℎ  پارامتر موضعي در𝑖𝑡ℎ ،موقعيت 𝑋𝑖𝑘 

شده به هريک از مشاهدات در  داده اختصاصبيانگر موقعيت قبلي است. وزن  nموقعيت و  𝑖𝑡ℎ متغير مستقل در 𝑘𝑡ℎ دهندۀ نشان

GWR اساس يک تابع تنزل فاصله در مركز مشاهده  برi الگوي رگرسيون وزني جغرافيايي است .GWR  موقعيت مکاني

 شده به صورت موضعي تغيير كند. زده تخميندهد تا پارامترهاي  مي گيرد و اين امکان را مي را در نظرها  نمونه

ند ا هايي كه در دوردست تر و وزن كمتر يا صفر به آن نزديکبه مشاهدات  نسبي بيشتريهاي  وزن GWRروش 

ند براي تخمين ضرايب ا فقط از مشاهداتي كه از لحاظ جغرافيايي نزديک GWRد. به عبارت ديگر، ده مي اختصاص

اساس اين تفکر است كه استفاده از مشاهدات نزديک از لحاظ جغرافيايي  بردهي  شيوۀ وزنكند. اين  مي موضعي استفاده

 ،متغيرها را بر متغير مستقل خودوقعيت متأثيرات تنها  نه GWRبهترين روش براي تخمين ضرايب موضعي است. روش 

گيرد. اين موضوع باعث شده تا دقت اين روش نسبت به  نميهمسايگي را نيز در نظر هاي  موقعيت تأثيراتبلکه 

كه كاهش  طوري به ؛داري افزايش يابداطور معن بهمطالعاتي منطقۀ مقدار بارش در  بندي پهنهيابي براي  درونهاي  روش

RMSE  در معادالت رگرسيون  مؤثردادن پارامترهاي  دخالتدرصد شود.  87و افزايش ضريب تعيين تا حدود  147تا ميزان

 سبب تغيير دقت الگو شده است. GWRدر روش 

 

 GWR مدل کیتئور ۀنیشیپ

 و است استوار فضا در ثابت ارتباطات فرض با كه است يجهان مدل کي واقع در OLS همانند يمعمول ونيرگرس مدل

 .شوند مي زده نيتخم دهش مطالعه مناطق گريد همانند مشابه طور به مترهاپارا

 :است آمده ريدر ز OLS مدل يعموم رابطۀ

3) 
p

i i

i

y β β x ε 


  0
1

 

 متغيرهاي تعداد xi، p مستقل متغير براي( ضريب)زده  تخمين پارامتر iβ محور، عرض 0β وابسته، متغير y اينجا در

 .است خطا ε و مستقل

 و شود انجام نمونه موقعيت هر در تخمين كه دهد مي اجازه جهاني به نسبت محلي پارامترهاي به GWR مدل

 :شود مي نوشته زير صورت به 3رابطۀ  ترتيب بدين

4)    
p

j j j i j j ij j

i

y β u , v β u , v x ε


  0
1

 

 پارامتر يک j، (vj,uj)iβ موقعيت براي تقاطع محل 0β(vj,uj) هستند، jبراي موقعيت هر مختصات vj و uj اينجا در
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 (بودن نرمال فرض)N(0,σ2)  فرض با تصادفي خطاي نيز jεزند و  مي تخمين j موقعيت در را xi مستقل متغير كه محلي

 .(Tu et al 2008)است 

 

 روش تحقیق

 جغرافيايي دار وزنتحقيق از مدل رگرسيون مسئلۀ و براي پاسخگويي به است  ليتحلي ـ توصيفي روش پژوهش تحقيق

گردشگري و كاربري اراضي شهر اصفهان شامل فضاهاي هاي  گوني )سطحي( جاذبهپليهاي  از داده استفاده شده است.

استانداري  شهرداري و از سويها  استفاده شده است. داده ...و ،سبز، اداري، آموزشي، ورزشي، پزشکي،كشاورزي، صنعتي

برده  به كارهاي  اطالعات توصيفي مربوط به اليه ،1. در جدولاند هجداگانه تهيه شدهاي  صورت اليه هاستان اصفهان ب

 شود. مي شده در تحقيق مشاهده

 
 ها و آمار توصیفی مربوط به آنها  نوع کاربری .1 جدول

 کاربرینوع  تعداد کل متر() مساحت کل میانگین انحراف معیار سهم از کل کاربری

 گردشگري 85 3197/521577 874242/218 069413/2303 011675675/0

 ورزشي 454 862/3066485 817399/1286 782168/6230 068644266/0

 صنايع همگاني 124 373/1269403 691302/532 221359/5453 028416/0

 باغ 147 214/2329320 473862/977 90309/7167 052142578/0

 اداري 244 422/2406054 674537/1009 162245/6897 053860297/0

 باغچه 144 974/6929269 792687/2907 78467/16167 155113923/0

 فضاي سبز 30 6745/583678 9344/244 839299/3625 013065834/0

 تاريخي 84 4719/258179 342204/108 053856/795 00577943/0

 كشاورزي 148 551/8140017 869723/3415 66147/17899 182216895/0

 پارک 511 132/1804627 292124/757 477553/5450 040397155/0

 رودخانه 762 471/1517795 926341/636 465842/4040 033976337/0

 صنعتي 37 4033/640041 586406/268 833407/3985 014327531/0

 مدني 66 227/1977979 036184/830 746042/7955 04427763/0

 درماني 271 258/1445579 621594/606 060327/4661 032359754/0

 فرهنگي 591 823/3044334 521957/1277 034267/7333 068148408/0

 پاركينگ 289 73/746831 399803/313 018949/1210 016718067/0

 آموزشي 718 119/7990961 319815/3353 43321/14719 178880219/0

 

 يبرا روش شود. بهترين مي محسوب اساسي موضوعات از يکي مناسب پايۀ يواحدها انتخابها  داده تعميم و تلفيق در

برابر است و اثر         تقريبا ها  قسمتهمۀ زيرا فاصله در است،  ضلعي شبکۀ شش از استفاده فضايي توزيع نوع ارزيابي

            توان مجددا  مي ضلعي را شبکۀ شش .(6: 1391سبکبار  دهد )فرجي مي ضلعي احتمال خطا را كاهش زاويۀ ششهاي  گوشه

كند و از طرف  نميو مرزهاي آن در طول زمان تغيير كرد در هر زماني در همان اندازه و در همان مختصات دقيق ايجاد 

هاي  احدها در و در داده هنگام تركيب آن 1ديگر عامل بسيار عمده براي انتخاب اين واحد پايه، اجتناب از بروز انحراف

و  ،خطي ،اي هاوليه به شکل نقطهاي  داده. (Sabel et al 2012; Arbia 1989; Amrhein 1995) است تر بزرگفضايي 

                                                                                                                                                                          
1. bias 
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پژوهش حاضر تعيين مقياس تحليل فضايي  مهم هاي . از بخششدندضلعي تجميع  اليۀ ششپليگوني بودند كه در قالب 

شود الگوهاي  مي سبب ،بسيار كوچک باشدها  ضلعي ششبعاد اين زيرا اگر ااست،  ضلعي شبکۀ ششهاي  يا ابعاد سلول

كه اگر ابعاد آن را  حالي ؛ دروجود آيد هب 1محيطي زيستمغالطۀ و مشکل شود فضايي ناصحيحي در سطح فضا تشکيل 

فضايي  واحدهايمسئلۀ و شود  مي سبب از بين رفتن اطالعات موجود در بافت فضايي شهر ،تر از حد در نظر بگيريم بزرگ

( و 1952) گرگ و اسميت هاي تجربه. براساس ( Goodchild 2011; Baller et al 2001) آيد مي وجود هب 2متغير

 (Amrhein & Grifithگريفيت و امرين تحقيق و (Taylor 1977: 146-147)از سوي تيلور گرفته  صورتهاي  بررسي

 :آيد مي دست هب 5رابطۀاز ها  ضلعي ششمناسب براي  ۀانداز 131 :1991)

5) .A

n

 ضلعي اندازۀ شش 2

آن دهد كه عرض  مي دست همربعي را ب 5رابطۀ تعداد نقاط در توزيع است.  nمطالعه و منطقۀ مساحت  Aدر اينجا 

.A
N

ابعاد  ،نهايتدر .(Clark & Evans, 1954) است شده اوليۀ تجميعهاي  اليههمۀ وسط . اين مقدار برابر متاست 2

ضلعي تقسيم شد.  شش 383هزار و  2ضلعي در نظر گرفته شد كه كل سطح شهر به  ششمتر قطر يک  500آن برابر 

. شدگوشه انجام  راستشبکۀ  باها  سازي خالصهاتصال اين  سازي و خالصه و 3داده از تحليل همپوشاني تجميعجهت 

مدل از سوي منتخب هاي  اول تحليل روابط شاخصمرحلۀ كه است  نهايي پژوهش حاضر شامل دو مرحلهمرحلۀ 

 :است 6رابطۀ در هفت طبقه مطابق ها  سازي داده نرمالبندي مقادير خروجي از طريق  طبقهو  جغرافيايي دار وزنرگرسيون 

6)      µ
Z




 

 

 ها بندی داده طبقه. 2جدول

 اولطبقۀ  > Z  -58/2 اثرگذاري منفي خيلي زياد

 دومطبقۀ  -Z <58/2 > -96/1 اثرگذاري منفي زياد

 سومطبقۀ  -Z <96/1 > -65/1 اثرگذاري منفي

 چهارمطبقۀ  -Z <65/1 > 65/1 )خنثي( بدون اثرگذاري

 پنجمطبقۀ  Z <65/1 > 96/1 اثرگذاري مثبت

 ششمطبقۀ  Z <96/1 > 58/2 اثرگذاري مثبت زياد

 هفتمطبقۀ  < Z  58/2 اثرگذاري مثبت خيلي زياد

 

گذارترين تأثيررا ارزيابي و ها  جغرافيايي بايد شاخص دار وزنمدل رگرسيون  ادند بعدي براي انجاممرحلۀ در 

 مرحله صورت گرفت: ن عمل در چهاراي  هك كردبر روي متغير وابسته را شناسايي ها  شاخص

بر روي  Hot spotكه تراكم متغير وابسته در كجا باالست؟ تحليل  سؤالن اي  هبراي پاسخگويي ب ،اولمرحلۀ در  .1

 گردشگري شهر اصفهان صورت گرفت.هاي  جاذبه

در تراكم ها  ينکه كدام شاخصكه چرا تراكم در آن مناطق باالست؟ و ا سؤالن اي  هدر پي پاسخگويي ب ،دوممرحلۀ در  .2

 كنيم. مي استفاده (OLSاز تحليل رگرسيون حداقل مربعات ) سؤالبه اين آييم و براي پاسخگويي  مي برند؟ مؤثرباال 

 را انجام OLSگردشگري دارد تحليل هاي  را بر تراكم باالي جاذبه تأثيربراي شاخصي كه باالترين بنابراين، 

 آمده است. 3 جدولدر  OLSيجۀ نتدهيم. خروجي حاصل از  مي

                                                                                                                                                                          
1. ecological fallacy 
2. modifiable areal unit problem 
3. intersect 
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 برای متغیر پارکینگ OLSحاصل از مدل . نتایج 3 جدول

 OLS پارامترهاي مدل

 83/0 شده تصحيحضريب تعيين 

 28/0 مورانآمارۀ 

 95 كوانکرآمارۀ ضريب اطمينان 

VIF 3 

 01/0 جاركوبراآمارۀ ضريب اطمينان 

 Akaike 678معيار 

 

سوم بايد  ۀدر مرحل ،داشته باشد صددرصدي بر متغير ديگر تأثيرتواند  نميضايي يک متغير فهاي  در داده كه از آنجا

 over/underنتايج به دو صورت  OLSدر تحليل  .در متغير وابسته انجام دهيم مؤثرهاي  را از شاخص OLSتحليل 

predictions در  .شوند مي متفاوت نمايش داده با دو رنگunder predictions يني مدل كمتر از مقدار واقعي موجود ب پيش

و با  بيني مدل بيشتر از مقدار واقعي موجود است پيش over predictionsشود و در  مي است كه با رنگ قرمز نمايش داده

آمارۀ  ،بدين منظور باشيم.ها  ساير شاخص تأثيرگذاريبا آن بايد به دنبال  هقابل نمايش است. در صورت مواجه رنگ آبي

موران نمايش داده شده است. آمارۀ نتايج خروجي از  4 جدولكه در شود  مي گذار محاسبه تأثيرهاي  موران براي شاخص

تر  و هرچه بزرگاست  تفرق مکاني متغير دهندۀ نشانباشد، تر  ن شاخص كوچکاي هو هرچاست  متغير 1تا  -1مقدار بين 

. است معناداري اين آزمون دهندۀ نشان ،هرچه كمتر باشد P-valueر مکاني است. مقداهاي  وجود خوشه دهندۀ نشان ،باشد

فرض صفر مبتني بر وجود  ،بنابراين دارند.اي  هشاخص مذكور الگوي فضايي خوشهمۀ پنج كه شود  مي مشاهده ،بنابراين

 م استفاده كرد.شاخص مذكور جهت آناليز مکاني توريسپنج توان از  مي نتيجه درو شود  تأييد ميخود همبستگي مکاني 
 

 ها برای آزمون فرض وجود خودهمبستگی مکانی برای شاخص I مورانآمارة  .4 جدول

 Moran's Index z-score P-value ها شاخص ردیف

 0 71/129 73/0 فضاي سبز 1

 0 04/51 28/0 پاركينگ 2

 0 25/10 05/0 درماني مؤسسات خدمات 3

 0 18/96 54/0 ايستگاه اتوبوس 4

 0 38/15 08/0 ورزشي فضاي 5

 

 شش مورد بايد بررسي شوند: OLSدر تحليل 

 ؛ها بايد عالمت مورد انتظار داشته باشند الف( شاخص

براي شناسايي اين  .در راستاي هم نباشندها  يعني اينکه شاخص ؛خطي وجود نداشته باشد همها  ب( بين شاخص

 ،تر از آن باشد بزرگ شاخصي VIFكه  صورتي در .باشد 5/7 تر از پردازيم كه بايد كوچک مي VIFپارامتر به بررسي 

 شود؛بايد حذف 

 است؛ درصد 90پ( ضرايب از لحاظ آماري معنادار باشند. حداقل ضريب اطمينان قابل قبول 

 ؛باشندداشته توزيع نرمال ها  مانده ت( باقي

 ؛باشد 5/0بيشتر از  R – Squreميزان همبستگي  ث(

 باشند.نداشته  همبستگي فضايي خودها  مانده ج( باقي
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هاي  شاخص ،شود مي كه در جدول مشاهده طور همانقابل مشاهده است.   OLSنتايج حاصل از خروجي 5 جدولدر 

نيز مطلوب نبوده ها  جغرافيايي آن دار وزنكه نتايج خروجي رگرسيون دارند  90اطمينان كمتر از ها  باغو  ،رودخانه، كاربري اداري

 است. جغرافيايي قابل اجرا دار وزنسازي مدل رگرسيون  پيادهساير متغيرها  دهد براي مي كه نتايج نشان طور هماناست. اما 
 

 OLS نتایج حاصل از مدل .5  جدول

 پارامترهای مدل
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 89/0 99 3/634 2/1 73/0 05/0 پارک

 93/0 95 23/657 3 28/0 01/0 پاركينگ

 64/0 90 76/692 2/4 08/0 1/0 فضاي آموزشي

 3/0 رودخانه
5/0- 

73/9 12/230 80 47/0 

 76/0 90 34/450 36/8 09/0 15/0 كاربري دولتي

 88/0 99 07/683 65/4 83/0 05/0 كاربري فعاليتي

 95/0 99 45/634 69/1 05/0 01/0 خدمات درماني

 78/0 99 08/624 5/4 65/0 01/0 كاربري فرهنگي

 84/0 95 45/652 78/0 36/0 01/0 تاريخي

 58/0 95 15/605 38/9 17/0 1/0 تربيتي

 63/0 90 81/635 74/1 08/0 05/0 ورزشي

 74/0 95 03/589 91/2 43/0 1/0 كشاورزي

 91/0 99 67/643 5/3 68/0 05/0 فضاي سبز

 41/0 70 54/439 75/8 -32/0 2/0 ها باغ

 96/0 99 02/647 64/3 54/0 01/0 ايستگاه اتوبوس

 

 شده مطالعهمنطقۀ 

 30قه و يدق 38درجه و  32 ييايو عرض جغراف يشرقثانيۀ  40قه و يدق 39درجه و  51 ييايشهر اصفهان با طول جغراف

ز استان اصفهان است و كاصفهان مر يخيهر تارران است. شين شهر بزرگ ايبعد از تهران و مشهد سوم يشمالثانيۀ 

لومتر است و در جنوب آن قرار كي 425اصفهان تا تهران فاصلۀ  را دارد.شور كت در سطح ينون مقام سوم از نظر جمعكا

ن و يوسته مورد توجه سالطيپ، ران قرار دارديه در قلب فالت اك ،ار مناسبيبس ييايل موقع جغرافين شهر به دليدارد. ا

بوده است. وجود آثار تاريخي و باستاني فراوان و همچنين عوامل مذكور اصفهان را به يکي از  يتکران ممليمد

گردشگري و بافت تاريخي و سنتي در مركز هاي  پذيرترين شهرهاي ايران تبديل كرده است. قرارگيري جاذبه گردشگر

 كند. مي چندان دوي فضايي گردشگري در اين شهر را ريز برنامهشهر لزوم 

                                                                                                                                                                          
  بگیرند پذیرفتنی نیستند. 1/0در آمارۀ جارکوبرا متغیرهایی که ارزشی بیشتر از 

  بگیرند پذیرفتنی نیستند. 1/0در آمارۀ جارکوبرا متغیرهایی که ارزشی بیشتر از 

  بگیرند پذیرفتنی نیستند. 1/0در آمارۀ جارکوبرا متغیرهایی که ارزشی بیشتر از 

 داشته باشند در آمارۀ کوانگر پذیرفتنی نیستند. 90هایی که ارزش عددی کمتر از  متغیر 

 بگیرند پذیرفتنی نیستند. 1/0غیرهای که ارزشی بیشتر از در آمارۀ جارکوبرا مت 
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 گردشگری شهر اصفهانهای  توزیع جاذبه. نقشۀ 1تصویر

 تحقیقهای  یافته

ي سبز، اگردشگري و كاربري اراضي )شامل: فضهاي  ارتباط ميان جاذبه ،شود مي مشاهده 2تصويركه در  طور همان

در مركز شهر است و با گذاري  تأثيراست كه بيشترين  شده..( بررسي .و ،، فضاي ورزشي، آموزشي، پزشکيها پاركينگ

گردشگري هاي  نوع كاربري در ارتباط با جاذبه ،داغ مشخص شده است. در ساير نقاط شهرلکۀ به صورت  اي هرنگ قهو

 .است اما ضعيف ،ارتباط مثبت دهندۀ نشان. رنگ زرد است نرمال
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 گردشگری و کاربری اراضیهای  ارتباط میان جاذبهنقشۀ  .2تصویر

 

              
 های گردشگری . نقشۀ ارتباط میان جاذبه4تصویر               گردشگریهای  ارتباط میان جاذبه. نقشۀ 3 تصویر              

 و فضای سبز                           کشاورزیهای  و زمین                               
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 ،دهد مي نشان تصويركه  طور همانگردشگري است. هاي  كشاورزي بر جاذبههاي  زمين اثرگذاريمربوط به  3 تصوير

صورت خنثي  هب اثرگذاري ،واقع در. اند هدر رنج نرمال قرار گرفتها  و بيشتر دادهاست  ارتباط ميان اين دو متغير بسيار اندک

نشان  اي هشود كه با رنگ قهو مي ين اثرگذاري به شکل مثبت و خيلي قوي ديدهشهر ا 4منطقۀ و نرمال است و فقط در 

گذار بوده و اين  تأثيرگردشگري هاي  شدت بر جاذبه بهفضاي سبز  ،دهد مي نشان 4 تصويركه  طور همانداده شده است. 

كه به  است شهر 12منطقۀ  در تأثيرگذاريكه با رنگ سبز نمايش داده شده است. بيشترين است  مثبت غلبا تأثيرگذاري

 بوده كه با رنگ سفيد نمايش داده شده است. 4منطقۀ منفي و كاهنده در  اثرگذارينشان داده شده است.  اي هرنگ قهو
 

       
 گری های گردش . نقشۀ ارتباط میان جاذبه6 تصویر                  گردشگری های  ارتباط میان جاذبه ۀنقش. 5 تصویر             

 و فضای آموزشی                                                                      ای دولتیه ادارهو                                 

 

به نمايش  6و  5 هايتصويرترتيب در  بهكه  اند ي و فضاي آموزشيدولتهاي  اداره  ندا شدهبعدي كه بررسي هاي  مؤلفه

دولتي ارتباط زيادي وجود اي ه ادارهگردشگري و هاي  ميان جاذبه ،دهد مي نشان 5تصويركه  طور همان. اند هگذاشته شد

اين متغير فقط در  اثرگذاري .ضعيف ميان اين دو متغير است ارتباط مثبت اما دهندۀ نشانندارد. رنگ زرد در اين شکل 

ارتباط  6تصويرسفيد و صورتي نشان داده شده است. در هاي  كه با رنگاست  صورت منفي و كاهنده هشهر ب 12منطقۀ 

اين ارتباط خيلي  ،شود مي كه مشاهده طور همان .است شدهگردشگري بررسي هاي  جاذبه فضاهاي آموزشي و ميان

منفي بوده كه با رنگ آبي نمايش داده  اثرگذاري 2و  12در مناطق  است. ن ارتباطاي  دهندۀ نشانرنگ زرد . ضعيف است

 بودن ارتباط ميان اين دو متغير است. طبيعي دهندۀ نشانشده است. رنگ سبز در اين شکل 
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 ری و فضای ورزشیگردشگهای  ارتباط میان جاذبهنقشۀ  .8تصویر   صنایعگردشگری و های  ارتباط میان جاذبه ۀنقش. 7تصویر    

 

 ارتباط مثبت شهر 3منطقۀ گردشگري و صنايع شهر اصفهان در هاي  دهد ميان جاذبه مي نشان 7تصويركه  طور همان

گردشگري به هاي  اثرگذاري صنايع بر جاذبه 10و  14 كه با رنگ صورتي نشان داده شده است. در بخشي از مناطقاست 

گردشگري و فضاي هاي  ارتباط ميان جاذبه 8تصوير در .اند هان داده شدكه با رنگ آبي و بنفش نشاست شکل منفي 

لکۀ و فقط طبيعي است صورت خنثي و  هاثرگذاري بيشتر ب ،دهد مي نشانتصوير  كه طور همانورزشي بررسي شده است. 

 .است مثبت اين متغير اثرگذاري دهندۀ نشانصورتي رنگ در مركز شهر  زرد و

 

     
     ها های گردشگری و پارکینگ رتباط میان جاذبه. ا9تصویر    پزشکیگردشگری و مراکز های  ارتباط میان جاذبه. نقشۀ 10تصویر
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 ،دهد مي نشانتصويركه  طور همان .است شدهگردشگري و مراكز پزشکي بررسي هاي  ارتباط ميان جاذبه 9 تصويردر 

ارتباط  دهندۀ نشان ن مدعاست. رنگ زرد در اين شکلاي ۀ نندك اثباترنگ سبز . ارتباط در بيشر مناطق شهر وجود ندارد

 شهر اصفهان 2و بخشي از منطقه  11، 9، 13گردشگري و مراكز پزشکي در مناطق هاي  اما مثبت ميان جاذبه ،ضعيف

صورتي  شود كه با رنگ سفيد و مي با شدت بيشتر اما منفي ميان اين دو متغير ديده اثرگذارياين  4و  6. در مناطق است

در مناطق ها  گردشگري و پاركينگهاي  ارتباط ميان جاذبه ،دهد مي نشان 10كه شکل  طور هماننشان داده شده است. 

 شود كه با رنگ زرد نمايش داده شده است. مي صورت مثبت ديده هب 8، 6، 5، 3، 1

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 الگوهاي موضعي سازگار شده است. اين روشمطالعۀ راي آماري است كه ب يجغرافيايي روش دار وزنروش رگرسيون 

كند و  مي ليتحل شده فرض يايپا غير يفضا کي در را ييفضا يرهايمتغ نيب ارتباطات است كه يمحل يآمار يفن واقع در

 بر چند شاخص تأثيرتالش شد تا  ،در اين پژوهش است. OLS مدل در موجودهاي  تيمحدود رفع آن اهداف از يکي

 زيرا، اند هگردشگري نبودهاي  گذار بر جاذبه تأثيرهاي  شاخصهمۀ ها  بيان شود. اين شاخص فضايي گردشگري الگوي

. اما با توجه به اطالعات در دسترس به بررسي ارتباط هستندها  گردشگري در ارتباط تنگاتنگي با ساير كاربريهاي  جاذبه

ورزشي، صنايع، مراكز پزشکي و خدمات درماني، مراكز هاي  ه، مجموعها شاخص از جمله فضاي سبز، پاركينگ 17ميان 

مثبت و منفي آن  اثرگذاريترين شاخص است و  طبيعيكشاورزي  نتايج حاكي از آن است كه . پرداخته شد...و ،آموزشي

 پيشنهادو  اند هگردشگري گذاشتهاي  زمان بر جاذبه صورت هم بهبيشترين اثرگذاري مثبت و منفي را  يکسان است. صنايع

انجام ر كاربري يتغي ،شود مي گردشگريهاي  رساني به جاذبه آسيبشود در فضاهايي كه وجود مراكز صنعتي باعث  مي

بيشترين  ن بخش صورت گيرد. فضاهاي فرهنگي و فضاي سبزاي  هآينده توجه بيشتري بهاي  يريز برنامهو در  شود

كه  اند هگردشگري گذاشتهاي  ات منفي را بر جاذبه تأثيربيشترين  و مراكز خدمات درماني اند هات مثبت را داشت تأثير

شود مراكز درماني احداث  ،كه دسترسي سريع به مراكز پزشکي ندارند ،گردشگريهاي  شود در مجاورت جاذبه مي پيشنهاد

آموزشي و هاي  ات مربوط به شاخصتأثيردسترسي سريع و آسان در دستور كار قرار گيرد. كمترين  تا حد امکانو 

كه در برخورد با مسائلي مانند گردشگري نگرش است  اينهايي  حاصل از چنين پژوهشۀ دولتي است. نتيجهاي  اداره

 هشود. نگرش محلي ب مي اجتماعي نيز در نظر گرفتههاي  مکان بر پديده تأثيرگيرد و  مي را 2جاي نگرش سراسري 1محلي

 ها در بستر مکان متفاوت ات آنتأثيربلکه  ،مذكور ندارندمسئلۀ يکساني بر  تأثيرعوامل همۀ كند كه  مي ن بعد توجهاي 

است كه از اتالف منابع جلوگيري و آن گذار است. مزيت اين نگرش  مسئلۀ تأثيرخاصي بر هاي  و هر عاملي در پهنهاست 

 تحليل بسيار مهم تعيين مقياس مناسب ،ها شود. در اين پژوهش مي مکاني برخورد مؤثربا مسئله برحسب عوامل 

دو مسئله  تأثيركاستن جهت آينده هاي  در پژوهشبنابراين،  .زيرا نتايج حاصله بسيار متفاوت خواهند بود ،نمايد مي

تا شود استفاده  3هاي توليد واحدهاي مطالعات فضايي بهتر است از روش محيطي زيستمغالطۀ واحدهاي فضايي متغير و 

هاي آينده  و بهتر است در پژوهشاست  شکل واحدهاي فضايي اوليه نيز بسيار مهم ،ديگر. از طرف شوندنتايج معنادارتر 

بايد  ،نهايتدرجهت حل مسئله بعد و شکل واحدهاي اوليه بهره جست.  Max-P الگوريتم مکاني نظيرهاي  سازي بهينهاز 

عهدۀ وجود اين ارتباط را به  پردازد و داليل مي به وجود يا عدم وجود ارتباطفقط اشاره داشت كه پژوهش حاضر 

 گذارد. مي آيندههاي  پژوهش

                                                                                                                                                                          
1. local 
2  . global 

3. basic spatial unit design 
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