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بررسی ارتباط میان جاذبههای گردشگری و کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون
وزندار جغرافیایی (مطالعۀ موردی شهر اصفهان)
تقی کریمیان*ـ دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان
حسنعلی فرجی سبکبار ـ دانشيار دانشکدۀ جغرافياي دانشگاه تهران
احمد پوراحمد ـ استاد دانشکدۀ جغرافياي دانشگاه تهران

دريافت مقاله 1393/9/29 :پذيرش مقاله1394/2/9 :

چکیده
بررسی وضعیت کاربری زمین در مقاصد گردشگری اهمیت زیادی دارد ،زیرا گردشگری یک فعالیت
منبع پایه محسوب میشود .شناخت عوامل تأثیرگذار بر گردشگری ،از جمله خدمات و تأسیسات،
کمک شایانی در برنامهریزی گردشگری میکند .شهرهای بزرگ و توریستی اغلب با مشکالت
عدیدهای روبهرو هستند .قرارگیری مراکز توریستی در بافت تاریخی و سنتی شهر مشکل را
دوچندان کرده است .بنابراین ،جهت کاهش و پیشگیری تأثیرات منفی گردشگری الزم است برای
تعیین الگوی فضایی توریستی شهر و ساماندهی فضاهای توریستی اقدام و برای تأمین امکانات و
خدمات شهری برنامهای جامع تدوین کرد .وجود آثار تاریخی و باستانی فراوان در بافت سنتی و
تاریخی شهر اصفهان ،این شهر را به یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است
که این خود لزوم برنامهریزی فضایی گردشگری در این شهر را دوچندان میکند .تحقیق حاضر با
هدف برنامهریزی فضایی گردشگری شهر اصفهان با تأکید بر ارتباط میان جاذبههای گردشگری و
کاربری اراضی انجام شده است و با توجه به قرارگیری جاذبههای گردشگری شهر اصفهان در بافت
سنتی شهر در پی پاسخگویی به این سؤاالت است که الگو و آرایش فضایی جاذبههای گردشگری و
کاربریهای اراضی شهر اصفهان چگونه است؟ آیا نظم و الگویی فضایی خاصی وجود دارد؟
جاذبههای گردشگری و کاربریهای اراضی باهم در ارتباطاند یا بهصورت تصادفی در فضا پراکنده
شدهاند؟ بنابراین برای پاسخگویی به این سؤاالت از شبکۀ ششضلعی بهمنزلۀ واحد پایه برای
ترکیب دادههای اولیه استفاده شده است که ابعاد آنها  500متر برای قطر ششضلعی در نظر گرفته
شده و درنهایت همۀ سطح شهر به  2383ششضلعی تقسیم شد .روش پژوهش توصیفیـ تحلیلی
است و برای پاسخگویی به مسئلۀ تحقیق از مدل رگرسیون وزندار جغرافیایی استفاده شده است.
نتایج حاکی از آن است که کشاورزی نرمال ترین شاخص است و اثرگذاری مثبت و منفی آن یکسان
است .صنایع بیشترین اثرگذاری مثبت و منفی را بهصورت همزمان بر جاذبههای گردشگری
گذاشتهاند و باید در فضاهایی که اثرگذاری منفی است در برنامهریزیهای آینده تمهیداتی اندیشیده
شود .فضاهای فرهنگی و فضای سبز بیشترین اثرات مثبت و مراکز خدمات درمانی بیشترین اثرات
منفی را داشتهاند .کمترین تأثیرات مربوط به شاخصهای آموزشی و ادارات است.
کلیدواژگان :اصفهان ،جاذبههای گردشگری ،رگرسیون وزندار جغرافیایی ،کاربری اراضی.
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مقدمه و بیان مسئله
گردشگري در حال بسط و رشد شتابان است و اين در حالي است كه جهان معاصر به داليل متعدد ،از جمله اختراعات
تکنولوژيکي ،در زمينۀ ارتباطات و اطالعات به سمت فشردگي هرچه بيشتر فضا و زمان پيش ميرود و اين امر خود
تسهيلكنندۀ جابهجايي ميليونها گردشگر در كل نقاط كرۀ زمين است (پاپلي يزدي )8 :1386
گردشگري بهمنزلۀ فعاليتي گسترده ،عظيم ،و توانمند بايد به نحوي سازمان يابد كه در عين دستيابي به اهداف مورد
نظر بتواند از محيط زيست ،منابع فرهنگي ،و ميراثهاي ارزندۀ بشري نيز حفاظت كند .مثالهاي متعددي از برنامهريزي
و ادارۀ نامناسب پديدۀ گردشگري در جهان وجود دارد .اين اقدامات توسعهاي كنترلنشده شايد در كوتاهمدت منافع
اقتصادي را به همراه داشته باشد ،اما در بلندمدت به مشکالت زيستمحيطي و اجتماعي خواهد انجاميد و به ايجاد اماكن
توريستي با كيفيت پايين منجر خواهد شد (رنجبران و زاهدي .)9 :1379
فضا بهمنزلۀ چارچوب مرجع و هدايتي براي كنشهاي مربوط به آن است .در توليد و بازتوليد فضا (توريستي)
كنشهاي آن در رابطه با فضاي فيزيکي و اجتماعي ،با توجه به حركت و رفتار توريست ،مورد تأكيد است .براي درک
بهتر فضا ،فرايندهاي سازندۀ آن از بعد شيئي (فيزيکي) شامل تأسيسات و خدمات توريستي (شامل :هتلها ،رستورانها،
فروشگاهها ،و )...و مکانهاي مورد بازديد (آثار تاريخي ،تفريحي ،سينما ،تئاتر ،موزهها ،مکانهاي مذهبي ،و )...و بعد
اجتماعي و رفتاري ( نوع حركت ،جهت حركت ،زمان اقامت ،نوع خريد ،نوع بازديد ،و )...بازديد ،بررسي و شناخته ميشوند
و براساس شناخت فرايندهاي توليد فضا الگوي فضاي توريستي شهر تعيين ميشود .نبود چنين الگويي كه براساس آن
برنامهريزي صورت گيرد به همراه جنبههاي مضر و منفي گردشگري ميتواند زيانهاي جبرانناپذيري را بهوجود آورد.
بنابراين ،گردشگري بدون طرح و برنامه همچون توسعۀ شهري لجام گسيخته است كه ميتواند دورنماي شهر را خراب و
نابود كند (موحد .)13 :1382
گسترش سريع شهرها باعث پيدايش مسائل و معضالتي در تعيين محل استقرار عناصر كالبديـ فضايي شهرها شده
است كه به ايجاد عدم تعادل در چگونگي استفاده از اراضي شهري منجر شده و تبديل كاربريهاي بکر اوليه (زراعي) به
كاربريهاي شهري را در پي داشته است ()Feng 2004؛ به گونهاي كه بسياري از مزارع ،جنگلها ،و بيابانها امروزه تحت
اشغال سکونتگاههاي انساني درآمده است ( .)USGS 2008موضوع كاربري زمين در مقاصد گردشگري ،از موضوعهاي
كليدي محسوب ميشود ،زيرا فعاليتهاي گردشگري اساسا به منابع وابستهاند؛ يعني در دستۀ فعاليتهاي منبع پايه قرار
ميگيرند و حيات و رونق مقصد تا حد زيادي به كيفيت منابع آن بستگي دارد ( .)OECD 1981منظور از نظام كاربرد زمين
شهري مشخصكردن نوع مصرف زمين در شهر ،هدايت و ساماندهي فضايي شهر ،تعيين ساختها و چگونگي انطباق
آنها با يکديگر و با سيستمهاي شهري است (زياري .)1381
تغيير كاربري زمين هم بهمنزلۀ يک عامل رشد اقتصادي و هم بهمنزلۀ يک عامل اصلي آسيبرساني زيستمحيطي
مورد توجه است .ازاينرو ،به منظور به حداقلرساني اثرات منفي و درعينحال به حداكثررساني منافع ،كاربري زمين بايد
بهخوبي پايش شده ،بهخوبي پيشبيني شود ،و به شکل مناسبي برنامهريزي و مديريت شود

(2001: 18

.)gnak

دستاندازي به حريم منابع طبيعي ،ساختوساز و بارگذاري بيش از حد ظرفيت در اراضي محدود و حساس اكولوژيک،
پخش آاليندهها در محيط ،حذف و تخريب منابع و مناظر طبيعي ،از جمله مصاديق اين خواهند بود (

Hunter & Green

.)1995; Liu et al 1987; OECD 1981
چند عامل موجب ميشود تا مطالعۀ كاربري زمين در نواحي گردشگري امري ضروري باشد؛ اوال كه فعاليت
گردشگري يک منبع پايه است .بنابراين از نظر زيستمحيطي حساس است .ثانيا محيطهاي گردشگري منحصربهفردند و
درصورتيكه در آنجا عوامل پيشرو (برونزا) خيلي قوي و مستمر باشند ،آنها مستعد تخريب جبرانناپذيرياند (قدمي
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 .)57 :1386از طرف ديگر ،در دنياي امروز ،توريسم بزرگترين منبع تجارتي بينالملل محسوب ميشود و از نظر اقتصادي
بسيار مهم و پرارزش است (رضواني .)1382
عوامل زيادي بر صنعت گردشگري تأثيرگذارند كه از جمله آنها ميتوان جاذبههاي گردشگري ،خدمات گردشگري،
زيرساختها ،و فضايي را كه اين عوامل در آنها نمود پيدا ميكنند نام برد .اگر در بين عوامل يادشده ارتباط قوي و
مؤثري وجود نداشته باشد ،نميتوان رضايت گردشگر را جلب كرد و از آن طريق بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر
افزايش درآمد حاصل از گردشگري ،ميانگين مدت ماندگاري ،افزايش سطح مطلوبيت گردشگران ،فعالشدن گردشگري و
درنهايت توسعۀ پايدار گردشگري در منطقه دست يافت و انگيزۀ بازديد مجدد در بين گردشگران را ايجاد كرد.
شناخت عوامل تأثيرگذار ،كه از آن جمله ميتوان به خدمات و تأسيسات اشاره كرد ،ميتواند كمک شاياني در امر
برنامهريزي گردشگري و همچنين تأثير چشمگيري در رضايت و عملکرد توريستها بر جاي گذارد .شهرهاي بزرگ و توريستي
اكثرا خود با مشکالت عديدهاي روبهرو هستند و اين بهخصوص در شهرهاي قديمي با بافت سنتي ،كه در مركزيت شهر قرار
گرفتهاند ،خدماترساني را براي ساكنان شهر مشکل كرده است .قرارگيري مراكز توريستي در بافت تاريخي و سنتي شهر
مشکل را دوچندان كرده است .بنابراين ،جهت كاهش و پيشگيري تأثيرات منفي گردشگري الزم است براي تعيين الگوي
فضايي توريستي شهر و ساماندهي فضاهاي توريستي اقدام و براي تأمين امکانات و خدمات شهري مانند :هتلها و اقامتگاها،
وسايل دسترسي و حملونقل ،افزايش جذابيتهاي فرهنگي و هنري ،عرضۀ خدمات توريستي و قوانين تشويقي و حمايتي
برنامهاي جامع تدوين كرد ،تا عالوه بر گردشگران محلي و منطقهاي بتوان از گردشگران ملي و بينالمللي نيز سود برد و از آن
در جهت ساخت و استفادۀ مطلوبتر از فضاهاي شهري ،بهخصوص فضاي گردشگري ،براي افزايش درآمد و اشتغال و
بهطوركلي رونق اقتصادي شهر سود برد .سؤالي كه مطرح است اينکه الگو و آرايش فضايي جاذبههاي گردشگري و
كاربريهاي اراضي شهر اصفهان چگونه است؟ آيا نظم و الگويي فضايي خاصي وجود دارد؟ جاذبههاي گردشگري و كاربريها
اراضي باهم در ارتباطاند يا بهصورت تصادفي در فضا پراكنده شدهاند؟
1

از آنجا كه دادههاي فضايي به دو شکل خودهمبستگي فضايي و غيرپايا نمايش داده ميشوند ،بسيار مشکل است كه
با تکنيکهاي رگرسيون معمولي ،همانند رگرسيون حداقل مربعات معمولي ،بتوان ارتباط چنين دادههايي را بيان كرد.
روشهاي آماري سنتي فقط ميتواند يک متوسطي از پارامترهاي جهاني را تخمين بزنند و بنابراين آنها قادر نخواهند
بود خودهمبستگيهاي فضايي بين متغيرها را بيان كنند .در سالهاي اخير ،تکنيکي نو ،بهنسبت ساده ،و درعينحال مؤثر
و كارا براي بررسي ارتباطات مختلف فضايي ،به نام رگرسيون وزني جغرافيايي ( ،2)GWRبسط داده شد
 .(2011بنابراين تحقيق حاضر قصد دارد بر پايۀ چنين مدلي

)(GWR

)Gao, J et al

ارتباط ميان كاربريهاي اراضي تأثيرگذار بر

جاذبههاي گردشگري را بررسي كند.

مبانی نظری
فضا از جمله چالشهاي ذهني و واژههاي پيچيدۀ علمي است (مدنيپور  .)5 :1379مفهوم فضا در جغرافيا بهطور علمي از دهۀ
 ،1950با مقالۀ فردكورت شيفر دربارۀ «استثناگرايي جغرافيايي» وارد ادبيات جغرافيايي شد (شکوئي  .)156 :1386اكثر
نظريههاي تجسمي و پنداري در برنامهريزي بيشتر از اينکه قابل پيشبيني و هميشگي باشند ،تشريحياند .برعکس نظريههاي
برنامهريزي فضايي هميشگي و قانونمندند .اكثر پيامدهاي برنامهريزي كه قابل نکوهش و انتقادند بر پايۀ نظريههاي تجسمي و
پنداري بوده است .برنامهريزي شهري معاصر ،كه مورد استفاده قرار ميگيرند ،به صورت نظريههاي تجسمي و پنداري است
1. spatial non-stationarity
2. Geographically Weighted Regression
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(زياري 21 :1383ـ .)22مؤسسۀ برنامهريزي شهري پادشاهي بريتانيا دو تعريف از برنامهريزي فضايي آورده است ،كه اولين
تعريف اين است كه برنامهريزي فضايي يک تفکر انتقادي در زمينۀ مکان و فضاست كه مبتني بر عمل و مداخله است ،اما
دومي ،كه تعريف سادهتري نيز دارد ،برنامهريزي فضايي را ساختن مکان و فضاي ميانجي ميداند ).(RTPI 2001: 358
برنامهريزي فضايي ،تجلي جغرافيايي سياستهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،و اكولوژيکي را ارائه ميكند .اين مفهوم در
عين اينکه يک رشتۀ علمي است ،تکنيکي اداري ،اجرايي و سياستي است كه بهمنزلۀ رويکرد ميانرشتهاي و جامع ،توسعۀ
متعادل و سازماندهي فيزيکي فضا را مطابق يک استراتژي فراگير دنبال و هدايت ميكند.

روش رگرسيون وزني جغرافيايي ( 1)GWRرا نخستين بار براندسون ،فودرينگهام ،و كارلتون در سال  1996طراحي و
ارائه كردند ( .)Brundson et al 1996اين روش درواقع فني آماري محلي است كه ارتباطات بين متغيرهاي فضايي را در يک
فضاي غيرپاياي فرضشده تحليل ميكند و يکي از اهداف آن رفع محدوديتهاي موجود در مدل  OLSاست .بهطوركلي،
توانايي در نمايش فضايي پديدهها در مطالعات محيط زيست بسيار بااهميت است ،بنابراين نتايج مدل  GWRميتواند به
صورت فضايي نمايش داده شوند و قابليت ارائۀ تخمينها ،تشخيص و باقيماندهها و بررسي عميق تغييرات محلي در ارتباط
با فضاي تحليل حاصل از اجراي مدل به صورت نقشه را بهوجود آورد (.)Fotheringham & Brunsdon 1999
مدل رگرسيون وزني جغرافيايي از تکنيکهاي هموارسازي 2و رگرسيون محلي ناشي ميشود كه بر پايۀ قانون اول
جغرافيا بنا شده است .طبق اين قانون ،هر چيزي مرتبط با چيزهاي ديگري است ،اما در نزديکي آنها ارتباط بيشتر از
فاصله گرفتن از آن است .كه اين قانون موسوم به اصل جغرافيايي توبلر 3است

( Brunsdon et al 1996; Fotheringham

.)et al 1998; Miller and Franklin 2002
رگرسيون وزني جغرافيايي به ارتباطات مختلف فضايي در موقعيتهاي متفاوت منطقۀ مطالعهشده ميپردازد و كارايي
مدلسازي را توسط كاهش خودهمبستگيهاي فضايي بهبود ميبخشد .به عبارتي ،چنين ارتباطاتي وابستگي زيادي روي
مقياس دروني ،طبيعت ،الگوها ،و فرايندهاي بشري دارند.
روش رگرسيون سراسري معمولي يک رابطۀ ثابت بين متغيرهاي مکاني براي الگوسازي منطقهاي فرض ميكند.
الگوهاي رگرسيون معمولي ،مانند روش حداقل مربعات معمولي ،ناايستايي مکاني متغيرها را بهحساب نميآورند .مزيت
عمدۀ  GWRدر مقابل الگوهاي رگرسيوني معمولي ،توانايي آن در بررسيكردن ناايستايي مکاني است

( Propastin et al

 .)2008ناايستايي مکاني نشان ميدهد كه اندازهگيري يا تخمين روابط بين متغيرها از محلي به محل ديگر تفاوت ميكند
( .)Fotheringham et al 2002روش  GWRيک فن رگرسيون موضعي است كه بهطور معنادار رگرسيون معمولي را براي
استفاده در دادههاي مکاني بهبود داده است.

GWR

بر مشکل ناايستايي در الگوسازي رگرسيوني با جداسازي موضعي

آمارهاي سراسري و محاسبۀ روابط بين متغيرهاي موضعي براي هر نقطه به صورت جداگانه غلبه ميكند .پارامترهاي
موضعي تخمينزدهشده ميتوانند در محلهاي نقاط رگرسيوني ترسيم شوند .برخالف الگوهاي رگرسيون معمول ،كه يک
معادلۀ رگرسيوني را براي توصيف روابط كلي بين متغيرها برقرار ميكنند،

GWR

اطالعات مکانياي توليد ميكند كه

تغييرات مکاني بين روابط متغيرها را بيان ميكند .بنابراين ،نقشههاي توليدشده از اين تحليلها نقش كليدي در توصيف و
تفسير غيرايستايي مکاني بين متغيرها بازي ميكند (.)Mennis 2006
 GWRابزاري مفيد و عملي براي ارزيابي غيريکنواختي يک متغير وابسته است .غيريکنواختي مکاني هنگام تغيير ساختار
فرايند الگوسازيشده ،بهوجود ميآيد GWR .معادالت جداگانهاي را با مشاركت متغيرهاي مستقل و وابستهاي كه در داخل

 .1با توجه به جدیدبودن مدل حاضر و کمبود منابع در این زمینه به تشریح مدل پرداخته میشود.
2. Smoothing Function
3. Tobler’s Law of Geography
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يک نوار (فاصله) از هر پديده قرار ميگيرند تشکيل ميدهد .شکل و اندازۀ پهناي باند ،فاصله ،و تعداد پديدهها از سوي كاربر
بهمنزلۀ ورودي در نظر گرفته ميشود.

GWR

يک معادلۀ رگرسيوني جداگانه را براي هر مشاهده به جاي واسنجي يک

معادله توليد ميكند ،بنابراين امکان ميدهد تا مقادير پارامتر به صورت پيوسته در فضاي جغرافيايي تغير كند .هريک از
معادالت با استفاده از يک وزن متفاوت از مشاهدات مشتمل در مجموع دادهها واسنجي ميشود .چون معادلۀ رگرسيوني
بهطور غيرمستقل براي هر مشاهده واسنجي شده است ،بنابراين يک پارامتر پيشبين جداگانه ،مقدار

Z

و

𝑅2

براي هر

مشاهده را محاسبه ميكند.
تحليلهاي رگرسيوني براي الگوبندي رابطۀ بين يک متغير با يک يا چند متغير ديگر مطابق رابطههاي  1و  2استفاده ميشود.
y t  01  11X 11 21x 21   kn x kn  1

)1
)2
𝑖𝑦

y t  0  k  k X 1k 

1

درونيابيشده در موقعيت  ،iمقدار

𝛽0

عرض از مبدا،

𝑘𝑖𝛽

برابر است با

𝑘 𝑡ℎ

پارامتر موضعي در

𝑖 𝑡ℎ

موقعيت،

𝑘𝑖𝑋

نشاندهندۀ  𝑘𝑡ℎمتغير مستقل در  𝑖𝑡ℎموقعيت و  nبيانگر موقعيت قبلي است .وزن اختصاصدادهشده به هريک از مشاهدات در
GWR

براساس يک تابع تنزل فاصله در مركز مشاهده  iاست .الگوي رگرسيون وزني جغرافيايي

GWR

موقعيت مکاني

نمونهها را در نظر ميگيرد و اين امکان را ميدهد تا پارامترهاي تخمينزدهشده به صورت موضعي تغيير كند.
روش

GWR

وزنهاي نسبي بيشتري به مشاهدات نزديکتر و وزن كمتر يا صفر به آنهايي كه در دوردستاند

اختصاص ميدهد .به عبارت ديگر،

GWR

فقط از مشاهداتي كه از لحاظ جغرافيايي نزديکاند براي تخمين ضرايب

موضعي استفاده ميكند .اين شيوۀ وزندهي براساس اين تفکر است كه استفاده از مشاهدات نزديک از لحاظ جغرافيايي
بهترين روش براي تخمين ضرايب موضعي است .روش  GWRنهتنها تأثيرات موقعيت خودمتغيرها را بر متغير مستقل،
بلکه تأثيرات موقعيتهاي همسايگي را نيز در نظر نميگيرد .اين موضوع باعث شده تا دقت اين روش نسبت به
روشهاي درونيابي براي پهنهبندي مقدار بارش در منطقۀ مطالعاتي بهطور معناداري افزايش يابد؛ بهطوريكه كاهش
 RMSEتا ميزان  147و افزايش ضريب تعيين تا حدود 87درصد شود .دخالتدادن پارامترهاي مؤثر در معادالت رگرسيون
در روش  GWRسبب تغيير دقت الگو شده است.
پیشینۀ تئوریک مدل GWR

مدل رگرسيون معمولي همانند

OLS

درواقع يک مدل جهاني است كه با فرض ارتباطات ثابت در فضا استوار است و

پارامترها بهطور مشابه همانند ديگر مناطق مطالعهشده تخمين زده ميشوند.
رابطۀ عمومي مدل  OLSدر زير آمده است:
p

y  β0  βi x i  ε

)3

i 1

در اينجا  yمتغير وابسته β0 ،عرض محور βi ،پارامتر تخمينزده (ضريب) براي متغير مستقل  p ،xiتعداد متغيرهاي
مستقل و  εخطا است.
مدل

GWR

به پارامترهاي محلي نسبت به جهاني اجازه ميدهد كه تخمين در هر موقعيت نمونه انجام شود و

بدينترتيب رابطۀ  3به صورت زير نوشته ميشود:
p

)4

y j  β0  u j , v j    βi  u j , v j  x ij  ε j
i 1

در اينجا  ujو  vjمختصات هر موقعيت براي jهستند β0)vj,uj( ،محل تقاطع براي موقعيت  βi)vj,uj( ،jيک پارامتر
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محلي كه متغير مستقل  xiرا در موقعيت  jتخمين ميزند و  εjنيز خطاي تصادفي با فرض )( N(0,σ2فرض نرمال بودن)
است ).(Tu et al 2008

روش تحقیق
روش پژوهش تحقيق توصيفيـ تحليلي است و براي پاسخگويي به مسئلۀ تحقيق از مدل رگرسيون وزندار جغرافيايي
استفاده شده است .از دادههاي پليگوني (سطحي) جاذبههاي گردشگري و كاربري اراضي شهر اصفهان شامل فضاهاي
سبز ،اداري ،آموزشي ،ورزشي ،پزشکي،كشاورزي ،صنعتي ،و ...استفاده شده است .دادهها از سوي شهرداري و استانداري
استان اصفهان بهصورت اليههاي جداگانه تهيه شدهاند .در جدول ،1اطالعات توصيفي مربوط به اليههاي به كار برده
شده در تحقيق مشاهده ميشود.
جدول  .1نوع کاربریها و آمار توصیفی مربوط به آنها
نوع کاربری

تعداد کل

مساحت کل (متر)

میانگین

انحراف معیار

سهم از کل کاربری

گردشگري

85

521577/3197

218/874242

2303/069413

0/011675675

ورزشي

454

3066485/862

1286/817399

6230/782168

0/068644266

صنايع همگاني

124

1269403/373

532/691302

5453/221359

0/028416

باغ

147

2329320/214

977/473862

7167/90309

0/052142578

اداري

244

2406054/422

1009/674537

6897/162245

0/053860297

باغچه

144

6929269/974

2907/792687

16167/78467

0/155113923

فضاي سبز

30

583678/6745

244/9344

3625/839299

0/013065834

تاريخي

84

258179/4719

108/342204

795/053856

0/00577943

كشاورزي

148

8140017/551

3415/869723

17899/66147

0/182216895

پارک

511

1804627/132

757/292124

5450/477553

0/040397155

رودخانه

762

1517795/471

636/926341

4040/465842

0/033976337

صنعتي

37

640041/4033

268/586406

3985/833407

0/014327531

مدني

66

1977979/227

830/036184

7955/746042

0/04427763

درماني

271

1445579/258

606/621594

4661/060327

0/032359754

فرهنگي

591

3044334/823

1277/521957

7333/034267

0/068148408

پاركينگ

289

746831/73

313/399803

1210/018949

0/016718067

آموزشي

718

7990961/119

3353/319815

14719/43321

0/178880219

در تلفيق و تعميم دادهها انتخاب واحدهاي پايۀ مناسب يکي از موضوعات اساسي محسوب ميشود .بهترين روش براي
ارزيابي نوع توزيع فضايي استفاده از شبکۀ ششضلعي است ،زيرا فاصله در همۀ قسمتها تقريبا برابر است و اثر
گوشههاي زاويۀ ششضلعي احتمال خطا را كاهش ميدهد (فرجي سبکبار  .)6 :1391شبکۀ ششضلعي را ميتوان مجددا
در هر زماني در همان اندازه و در همان مختصات دقيق ايجاد كرد و مرزهاي آن در طول زمان تغيير نميكند و از طرف
ديگر عامل بسيار عمده براي انتخاب اين واحد پايه ،اجتناب از بروز انحراف 1در داده هنگام تركيب آنها در واحدهاي
فضايي بزرگتر است ) .(Sabel et al 2012; Arbia 1989; Amrhein 1995دادههاي اوليه به شکل نقطهاي ،خطي ،و
1. bias
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پليگوني بودند كه در قالب اليۀ ششضلعي تجميع شدند .از بخشهاي مهم پژوهش حاضر تعيين مقياس تحليل فضايي
يا ابعاد سلولهاي شبکۀ ششضلعي است ،زيرا اگر ابعاد اين ششضلعيها بسيار كوچک باشد ،سبب ميشود الگوهاي
فضايي ناصحيحي در سطح فضا تشکيل شود و مشکل مغالطۀ زيستمحيطي 1بهوجود آيد؛ درحاليكه اگر ابعاد آن را
بزرگتر از حد در نظر بگيريم ،سبب از بين رفتن اطالعات موجود در بافت فضايي شهر ميشود و مسئلۀ واحدهاي فضايي
متغير 2بهوجود ميآيد

) 2011; Baller et al 2001

بررسيهاي صورتگرفته از سوي تيلور

 .(Goodchildبراساس تجربههاي گرگ و اسميت ( )1952و

)(Taylor 1977: 146-147

و تحقيق گريفيت و امرين

)Amrhein & Grifith

 (1991: 131اندازۀ مناسب براي ششضلعيها از رابطۀ 5بهدست ميآيد:
2.A
n

)5

 اندازۀ ششضلعي

در اينجا  Aمساحت منطقۀ مطالعه و  nتعداد نقاط در توزيع است .رابطۀ  5مربعي را بهدست ميدهد كه عرض آن
 2.A Nاست .اين مقدار برابر متوسط همۀ اليههاي اوليۀ تجميعشده است ) .(Clark & Evans, 1954درنهايت ،ابعاد
آن برابر  500متر قطر يک ششضلعي در نظر گرفته شد كه كل سطح شهر به  2هزار و  383ششضلعي تقسيم شد.
جهت تجميعداده از تحليل همپوشاني 3و خالصهسازي و اتصال اين خالصهسازيها با شبکۀ راستگوشه انجام شد.
مرحلۀ نهايي پژوهش حاضر شامل دو مرحله است كه مرحلۀ اول تحليل روابط شاخصهاي منتخب از سوي مدل
رگرسيون وزندار جغرافيايي و طبقهبندي مقادير خروجي از طريق نرمالسازي دادهها در هفت طبقه مطابق رابطۀ  6است:
 µ

)6



Z 

جدول .2طبقهبندی دادهها

طبقۀ اول

Z < -2/58

اثرگذاري منفي خيلي زياد

طبقۀ دوم

-2/58< Z < -1/96

اثرگذاري منفي زياد

طبقۀ سوم

-1/96< Z < -1/65

اثرگذاري منفي

طبقۀ چهارم

-1/65< Z < 1/65

بدون اثرگذاري (خنثي)

طبقۀ پنجم

1/65< Z < 1/96

اثرگذاري مثبت

طبقۀ ششم

1/96< Z < 2/58

اثرگذاري مثبت زياد

طبقۀ هفتم

Z > 2/58

اثرگذاري مثبت خيلي زياد

در مرحلۀ بعدي براي انجامدادن مدل رگرسيون وزندار جغرافيايي بايد شاخصها را ارزيابي و تأثيرگذارترين
شاخصها بر روي متغير وابسته را شناسايي كرد كه اين عمل در چهار مرحله صورت گرفت:
 .1در مرحلۀ اول ،براي پاسخگويي به اين سؤال كه تراكم متغير وابسته در كجا باالست؟ تحليل

Hot spot

بر روي

جاذبههاي گردشگري شهر اصفهان صورت گرفت.
 .2در مرحلۀ دوم ،در پي پاسخگويي به اين سؤال كه چرا تراكم در آن مناطق باالست؟ و اينکه كدام شاخصها در تراكم
باال مؤثرند؟ برميآييم و براي پاسخگويي به اين سؤال از تحليل رگرسيون حداقل مربعات ( )OLSاستفاده ميكنيم.
بنابراين ،براي شاخصي كه باالترين تأثير را بر تراكم باالي جاذبههاي گردشگري دارد تحليل

OLS

را انجام

ميدهيم .خروجي حاصل از نتيجۀ  OLSدر جدول 3آمده است.
1. ecological fallacy
2. modifiable areal unit problem
3. intersect
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جدول  .3نتایج حاصل از مدل  OLSبرای متغیر پارکینگ

پارامترهاي مدل

OLS

ضريب تعيين تصحيحشده

0/83

آمارۀ موران

0/28

ضريب اطمينان آمارۀ كوانکر

95

VIF
ضريب اطمينان آمارۀ جاركوبرا

3
0/01

معيار Akaike

678

از آنجا كه در دادههاي فضايي يک متغير نميتواند تأثير صددرصدي بر متغير ديگر داشته باشد ،در مرحلۀ سوم بايد
تحليل

OLS

را از شاخصهاي مؤثر در متغير وابسته انجام دهيم .در تحليل

OLS

نتايج به دو صورت

over/under

 predictionsبا دو رنگ متفاوت نمايش داده ميشوند .در  under predictionsپيشبيني مدل كمتر از مقدار واقعي موجود
است كه با رنگ قرمز نمايش داده ميشود و در  over predictionsپيشبيني مدل بيشتر از مقدار واقعي موجود است و با
رنگ آبي قابل نمايش است .در صورت مواجهه با آن بايد به دنبال تأثيرگذاري ساير شاخصها باشيم .بدين منظور ،آمارۀ
موران براي شاخصهاي تأثيرگذار محاسبه ميشود كه در جدول 4نتايج خروجي از آمارۀ موران نمايش داده شده است.
مقدار بين  -1تا  1متغير است و هرچهاين شاخص كوچکتر باشد ،نشاندهندۀ تفرق مکاني متغير است و هرچه بزرگتر
باشد ،نشاندهندۀ وجود خوشههاي مکاني است .مقدار  P-valueهرچه كمتر باشد ،نشاندهندۀ معناداري اين آزمون است.
بنابراين ،مشاهده ميشود كه همۀ پنج شاخص مذكور الگوي فضايي خوشهاي دارند .بنابراين ،فرض صفر مبتني بر وجود
خود همبستگي مکاني تأييد ميشود و درنتيجه ميتوان از پنج شاخص مذكور جهت آناليز مکاني توريسم استفاده كرد.
جدول  .4آمارة موران  Iبرای آزمون فرض وجود خودهمبستگی مکانی برای شاخصها
ردیف

شاخصها

Moran's Index

z-score

P-value

1

فضاي سبز

0/73

129/71

0

2

پاركينگ

0/28

51/04

0

3

مؤسسات خدماتدرماني

0/05

10/25

0

4

ايستگاه اتوبوس

0/54

96/18

0

5

فضاي ورزشي

0/08

15/38

0

در تحليل  OLSشش مورد بايد بررسي شوند:
الف) شاخصها بايد عالمت مورد انتظار داشته باشند؛
ب) بين شاخصها همخطي وجود نداشته باشد؛ يعني اينکه شاخصها در راستاي هم نباشند .براي شناسايي اين
پارامتر به بررسي  VIFميپردازيم كه بايد كوچکتر از  7/5باشد .درصورتيكه  VIFشاخصي بزرگتر از آن باشد،
بايد حذف شود؛
پ) ضرايب از لحاظ آماري معنادار باشند .حداقل ضريب اطمينان قابل قبول 90درصد است؛
ت) باقيماندهها توزيع نرمال داشته باشند؛
ث) ميزان همبستگي  R – Squreبيشتر از  0/5باشد؛
ج) باقيماندهها خودهمبستگي فضايي نداشته باشند.
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در جدول 5نتايج حاصل از خروجي

OLS
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قابل مشاهده است .همانطور كه در جدول مشاهده ميشود ،شاخصهاي

رودخانه ،كاربري اداري ،و باغها اطمينان كمتر از  90دارند كه نتايج خروجي رگرسيون وزندار جغرافيايي آنها نيز مطلوب نبوده
است .اما همانطور كه نتايج نشان ميدهد براي ساير متغيرها پيادهسازي مدل رگرسيون وزندار جغرافيايي قابل اجرا است.
جدول  .5نتایج حاصل از مدل OLS
آمارة جارکوبرا

آمارة موران

VIF

معیار Akaike

آمارة کوانکر

فضاي آموزشي

0/1

0/08

4/2

692/76

90

0/64







تصحیحشده

پاركينگ

0/01

0/28

3

657/23

95

0/93

متغیرها



ضریب تعیین

پارک

0/05

0/73

1/2

634/3

99

0/89

پارامترهای مدل

9/73

230/12

80

كاربري دولتي

0/15

0/09

8/36

450/34

90

0/76

كاربري فعاليتي

0/05

0/83

4/65

683/07

99

0/88

خدمات درماني

0/01

0/05

1/69

634/45

99

0/95

كاربري فرهنگي

0/01

0/65

4/5

624/08

99

0/78

تاريخي

0/01

0/36

0/78

652/45

95

0/84

تربيتي

0/1

0/17

9/38

605/15

95

0/58

ورزشي

0/05

0/08

1/74

635/81

90

0/63

كشاورزي

0/1

0/43

2/91

589/03

95

0/74

فضاي سبز

0/05

0/68

3/5

643/67

99

0/91

باغها

0/2

-0/32

8/75

439/54

70

0/41

ايستگاه اتوبوس

0/01

0/54

3/64

647/02

99

0/96

رودخانه

0/3

-0/5

0/47

منطقۀ مطالعهشده
شهر اصفهان با طول جغرافيايي  51درجه و  39دقيقه و  40ثانيۀ شرقي و عرض جغرافيايي  32درجه و  38دقيقه و 30
ثانيۀ شمالي بعد از تهران و مشهد سومين شهر بزرگ ايران است .شهر تاريخي اصفهان مركز استان اصفهان است و
اكنون مقام سوم از نظر جمعيت در سطح كشور را دارد .فاصلۀ اصفهان تا تهران  425كيلومتر است و در جنوب آن قرار
دارد .اين شهر به دليل موقع جغرافيايي بسيار مناسب ،كه در قلب فالت ايران قرار دارد ،پيوسته مورد توجه سالطين و
مديران مملکتي بوده است .وجود آثار تاريخي و باستاني فراوان و همچنين عوامل مذكور اصفهان را به يکي از
گردشگرپذيرترين شهرهاي ايران تبديل كرده است .قرارگيري جاذبههاي گردشگري و بافت تاريخي و سنتي در مركز
شهر لزوم برنامهريزي فضايي گردشگري در اين شهر را دوچندان ميكند.

 در آمارۀ جارکوبرا متغیرهایی که ارزشی بیشتر از  0/1بگیرند پذیرفتنی نیستند.
 در آمارۀ جارکوبرا متغیرهایی که ارزشی بیشتر از  0/1بگیرند پذیرفتنی نیستند.
 در آمارۀ جارکوبرا متغیرهایی که ارزشی بیشتر از  0/1بگیرند پذیرفتنی نیستند.
 متغیرهایی که ارزش عددی کمتر از  90داشته باشند در آمارۀ کوانگر پذیرفتنی نیستند.
 در آمارۀ جارکوبرا متغیرهای که ارزشی بیشتر از  0/1بگیرند پذیرفتنی نیستند.
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تصویر .1نقشۀ توزیع جاذبههای گردشگری شهر اصفهان

یافتههای تحقیق
همانطور كه در تصوير 2مشاهده ميشود ،ارتباط ميان جاذبههاي گردشگري و كاربري اراضي (شامل :فضاي سبز،
پاركينگها ،فضاي ورزشي ،آموزشي ،پزشکي ،و )...بررسي شده است كه بيشترين تأثيرگذاري در مركز شهر است و با
رنگ قهوهاي به صورت لکۀ داغ مشخص شده است .در ساير نقاط شهر ،نوع كاربري در ارتباط با جاذبههاي گردشگري
نرمال است .رنگ زرد نشاندهندۀ ارتباط مثبت ،اما ضعيف است.

11
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تصویر .2نقشۀ ارتباط میان جاذبههای گردشگری و کاربری اراضی

تصویر  .3نقشۀ ارتباط میان جاذبههای گردشگری
و زمینهای کشاورزی

تصویر  .4نقشۀ ارتباط میان جاذبههای گردشگری
و فضای سبز
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تصوير  3مربوط به اثرگذاري زمينهاي كشاورزي بر جاذبههاي گردشگري است .همانطور كه تصوير نشان ميدهد،
ارتباط ميان اين دو متغير بسيار اندک است و بيشتر دادهها در رنج نرمال قرار گرفتهاند .درواقع ،اثرگذاري بهصورت خنثي
و نرمال است و فقط در منطقۀ  4شهر اين اثرگذاري به شکل مثبت و خيلي قوي ديده ميشود كه با رنگ قهوهاي نشان
داده شده است .همانطور كه تصوير  4نشان ميدهد ،فضاي سبز بهشدت بر جاذبههاي گردشگري تأثيرگذار بوده و اين
تأثيرگذاري اغلب مثبت است كه با رنگ سبز نمايش داده شده است .بيشترين تأثيرگذاري در منطقۀ  12شهر است كه به
رنگ قهوهاي نشان داده شده است .اثرگذاري منفي و كاهنده در منطقۀ  4بوده كه با رنگ سفيد نمايش داده شده است.

تصویر  .5نقشۀ ارتباط میان جاذبههای گردشگری
و ادارههای دولتی

تصویر  .6نقشۀ ارتباط میان جاذبههای گردشگری
و فضای آموزشی

مؤلفههاي بعدي كه بررسي شدهاند ادارههاي دولتي و فضاي آموزشياند كه بهترتيب در تصويرهاي  5و  6به نمايش
گذاشته شدهاند .همانطور كه تصوير 5نشان ميدهد ،ميان جاذبههاي گردشگري و ادارههاي دولتي ارتباط زيادي وجود
ندارد .رنگ زرد در اين شکل نشاندهندۀ ارتباط مثبت اما ضعيف ميان اين دو متغير است .اثرگذاري اين متغير فقط در
منطقۀ  12شهر بهصورت منفي و كاهنده است كه با رنگهاي سفيد و صورتي نشان داده شده است .در تصوير 6ارتباط
ميان فضاهاي آموزشي و جاذبههاي گردشگري بررسي شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،اين ارتباط خيلي
ضعيف است .رنگ زرد نشاندهندۀ اين ارتباط است .در مناطق  12و  2اثرگذاري منفي بوده كه با رنگ آبي نمايش داده
شده است .رنگ سبز در اين شکل نشاندهندۀ طبيعيبودن ارتباط ميان اين دو متغير است.
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تصویر .7نقشۀ ارتباط میان جاذبههای گردشگری و صنایع تصویر .8نقشۀ ارتباط میان جاذبههای گردشگری و فضای ورزشی

همانطور كه تصوير 7نشان ميدهد ميان جاذبههاي گردشگري و صنايع شهر اصفهان در منطقۀ  3شهر ارتباط مثبت
است كه با رنگ صورتي نشان داده شده است .در بخشي از مناطق  14و  10اثرگذاري صنايع بر جاذبههاي گردشگري به
شکل منفي است كه با رنگ آبي و بنفش نشان داده شدهاند .در تصوير 8ارتباط ميان جاذبههاي گردشگري و فضاي
ورزشي بررسي شده است .همانطور كه تصوير نشان ميدهد ،اثرگذاري بيشتر بهصورت خنثي و طبيعي است و فقط لکۀ
زرد و صورتي رنگ در مركز شهر نشاندهندۀ اثرگذاري مثبت اين متغير است.

تصویر .10نقشۀ ارتباط میان جاذبههای گردشگری و مراکز پزشکی تصویر .9ارتباط میان جاذبههای گردشگری و پارکینگها
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در تصوير  9ارتباط ميان جاذبههاي گردشگري و مراكز پزشکي بررسي شده است .همانطور كه تصويرنشان ميدهد،
ارتباط در بيشر مناطق شهر وجود ندارد .رنگ سبز اثباتكنندۀ اين مدعاست .رنگ زرد در اين شکل نشاندهندۀ ارتباط
ضعيف ،اما مثبت ميان جاذبههاي گردشگري و مراكز پزشکي در مناطق  11 ،9 ،13و بخشي از منطقه  2شهر اصفهان
است .در مناطق  6و  4اين اثرگذاري با شدت بيشتر اما منفي ميان اين دو متغير ديده ميشود كه با رنگ سفيد و صورتي
نشان داده شده است .همانطور كه شکل  10نشان ميدهد ،ارتباط ميان جاذبههاي گردشگري و پاركينگها در مناطق
 8 ،6 ،5 ،3 ،1بهصورت مثبت ديده ميشود كه با رنگ زرد نمايش داده شده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
روش رگرسيون وزندار جغرافيايي روشي آماري است كه براي مطالعۀ الگوهاي موضعي سازگار شده است .اين روش
درواقع فني آماري محلي است كه ارتباطات بين متغيرهاي فضايي را در يک فضاي غيرپاياي فرضشده تحليل ميكند و
يکي از اهداف آن رفع محدوديتهاي موجود در مدل

OLS

است .در اين پژوهش ،تالش شد تا تأثير چند شاخص بر

الگوي فضايي گردشگري بيان شود .اين شاخصها همۀ شاخصهاي تأثيرگذار بر جاذبههاي گردشگري نبودهاند ،زيرا
جاذبههاي گردشگري در ارتباط تنگاتنگي با ساير كاربريها هستند .اما با توجه به اطالعات در دسترس به بررسي ارتباط
ميان  17شاخص از جمله فضاي سبز ،پاركينگها ،مجموعههاي ورزشي ،صنايع ،مراكز پزشکي و خدمات درماني ،مراكز
آموزشي ،و ...پرداخته شد .نتايج حاكي از آن است كه كشاورزي طبيعيترين شاخص است و اثرگذاري مثبت و منفي آن
يکسان است .صنايع بيشترين اثرگذاري مثبت و منفي را بهصورت همزمان بر جاذبههاي گردشگري گذاشتهاند و پيشنهاد
ميشود در فضاهايي كه وجود مراكز صنعتي باعث آسيبرساني به جاذبههاي گردشگري ميشود ،تغيير كاربري انجام
شود و در برنامهريزيهاي آينده توجه بيشتري به اين بخش صورت گيرد .فضاهاي فرهنگي و فضاي سبز بيشترين
تأثيرات مثبت را داشتهاند و مراكز خدمات درماني بيشترين تأثيرات منفي را بر جاذبههاي گردشگري گذاشتهاند كه
پيشنهاد ميشود در مجاورت جاذبههاي گردشگري ،كه دسترسي سريع به مراكز پزشکي ندارند ،مراكز درماني احداث شود
و تا حد امکان دسترسي سريع و آسان در دستور كار قرار گيرد .كمترين تأثيرات مربوط به شاخصهاي آموزشي و
ادارههاي دولتي است .نتيجۀ حاصل از چنين پژوهشهايي اين است كه در برخورد با مسائلي مانند گردشگري نگرش
محلي 1جاي نگرش سراسري 2را ميگيرد و تأثير مکان بر پديدههاي اجتماعي نيز در نظر گرفته ميشود .نگرش محلي به
اين بعد توجه ميكند كه همۀ عوامل تأثير يکساني بر مسئلۀ مذكور ندارند ،بلکه تأثيرات آنها در بستر مکان متفاوت
است و هر عاملي در پهنههاي خاصي بر مسئلۀ تأثيرگذار است .مزيت اين نگرش آن است كه از اتالف منابع جلوگيري و
با مسئله برحسب عوامل مؤثر مکاني برخورد ميشود .در اين پژوهشها ،تعيين مقياس مناسب تحليل بسيار مهم
مينمايد ،زيرا نتايج حاصله بسيار متفاوت خواهند بود .بنابراين ،در پژوهشهاي آينده جهت كاستن تأثير دو مسئله
واحدهاي فضايي متغير و مغالطۀ زيستمحيطي بهتر است از روشهاي توليد واحدهاي مطالعات فضايي 3استفاده شود تا
نتايج معنادارتر شوند .از طرف ديگر ،شکل واحدهاي فضايي اوليه نيز بسيار مهم است و بهتر است در پژوهشهاي آينده
از بهينهسازيهاي مکاني نظير الگوريتم  Max-Pجهت حل مسئله بعد و شکل واحدهاي اوليه بهره جست .درنهايت ،بايد
اشاره داشت كه پژوهش حاضر فقط به وجود يا عدم وجود ارتباط ميپردازد و داليل وجود اين ارتباط را به عهدۀ
پژوهشهاي آينده ميگذارد.
1. local
2. global
3. basic spatial unit design
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