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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1396 پاییز/ پنجم/ شماره مسلسل بیست و هغتمسال 
  

  .ردشگري  با مدل آنتروپی محلیي گهاکاربري اراضی  با جاذبهبررسی ارتباط میان 
 1: شهر اصفهانمطالعۀ موردي 

 

  *3کریمیان، تقی 2احمد، احمد پور1حسنعلی فرجی سبکبار
  دانشکده جغرافیاي دانشگاه تهران دانشیار1

 استاد دانشکده جغرافیاي دانشگاه تهران2
  ارشد جغرافیا و برنامه ریزي توریسم دانشگاه تهران دانشجوي کارشناسی3

 9/8/94 ؛  تاریخ پذیرش: 5/3/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
 پایه یک فعالیت ،گردشگري که ا چر است؛ برخودار باالیی اهمیت از گردشگري، مقاصد در زمین کاربري وضعیت بررسی

انسانی، فرایندي است  -ي محیطی ها گردشگري و تعیین تواني ریزفعالیت گردشگري، برنامه توسعةشود. در راستاي  می محسوب
زمانی در  –ریزي و به تعبیري حجمی مکانی  قابل برنامهاي  پهنه ،سازد. فضا ا به فضا و مکان (محیط) مرتبط میکه فراغت افراد ر

اسی ریزي فضایی، فرایندي  فکري براي تحقق اهداف برنامه ریزي کالبدي، با توجه به اقدامات سی ابعاد مرئی و نامرئی است. برنامه
ریخی و سنتی با مشکالت عدیده اي روبرو هستند و قرارگیري مراکز توریستی در بافت تا است. اکثر شهرهاي بزرگ و توریستی

الزم است نسبت به تعیین الگوي  ،ثیرات منفی توریسملذا جهت کاهش و پیشگیري تأ .چندان کرده است ، مشکل را دواین شهرها
فضایی توریستی شهر و ساماندهی فضاهاي توریستی اقدام و براي تامین امکانات و خدمات شهري برنامه اي جامع تدوین نمود. 

ي ایران تانی فراوان در بافت سنتی و تاریخی شهر اصفهان، این شهر را به یکی از گردشگر پذیرترین شهرهاوجود آثار تاریخی و باس
با هدف برنامه د. این پژوهش کن لزوم برنامه ریزي فضایی گردشگري در این شهر را دو چندان میتبدیل کرده است که این امر 

ي اتوبوس، ها ي ورزشی، پزشکی، فضاي سبز، ایستگاهها میان کاربري ریزي فضایی گردشگري شهر اصفهان با تاکید بر ارتباط
عنوان واحد پایه براي  ي گردشگري انجام شده است. از  شبکه شش ضلعی بهها ي موجود در شهر با جاذبهها و پارکینگ ها پارك

تمام سطح شهر  ،و در نهایت گرفته شداي قطر شش ضلعی در نظر متر  بر 500 ها که ابعاد آني اولیه استفاده شده ها دادهترکیب 
تحقیق از مدل و  براي پاسخگویی به مسئله  باشد میتحلیلی  –توصیفی  ،شش ضلعی تقسیم گردید . روش پژوهش 2383به 
توبوس در شهر اصفهان ي اهاو ایستگاه ها ه دو مولفه پارکینگنتایج حاکی از آن است ک لیل آنتروپی محلی استفاده گردید.تح

دارند که الزم است  ها سسات خدمات درمانی کمترین ارتباط را با این جاذبهي گردشگري دارند و مؤها با جاذبه ن ارتباط رابیشتری
  مورد توجه بیشتري قرار گیرند.ه ي آیندها ریزي در برنامه

  
  ي گردشگري، اصفهان، آنتروپی محلیها کاربري اراضی، جاذبه کلیدي:هاي   واژه

  
  12مقدمه و بیان مسئله

گردشگري در حال بسط و رشد شتابان است و این 
در حالی است که جهـان معاصـر بـه دالیـل متعـدد از      

ارتباطــات و ۀ جملــه اختراعــات تکنولــوژیکی در زمینــ
اطالعات به سمت فشردگی هر چه بیشتر فضا و زمـان  

                                                             
 t.karimian@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*
ریـزي فضـایی    ارشـد برنامـه   نامـه کارشناسـی   برگرفته از پایان -2

 ) (نگارنده: تقی کریمیان گردشگري شهر اصفهان

جابه جایی  می رود و این امر خود تسهیل کنندةپیش 
م نقـاط کـره زمـین اسـت     گردشـگر در تمـا   ها میلیون

فعـالیتی  عنـوان   هگردشگري ب ).8: 1386، (پاپلی یزدي
بایستی بـه نحـوي سـازمان     ،گسترده، عظیم و توانمند

ستیابی به اهداف مورد نظر بتوانـد از  یابد که در عین د
هـاي ارزنـدة    محیط زیست، منـابع فرهنگـی و میـراث   

ــد. مثــالبشــري نیــز حفاظــت ن هــاي متعــددي از  مای
ــد برنامــه ــزي و اداره نامناســب پدی گردشــگري در ه ری

اي کنترل نشـده   ان وجود دارد. این اقدامات توسعهجه
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داشته شاید در کوتاه مدت منافع اقتصادي را به همراه 
الت زیسـت محیطـی و   باشد، اما در بلند مدت به مشک

و بـه ایجـاد امـاکن توریسـتی بـا      انجامـد   اجتماعی می
 ،يو زاهـد  ن منجر خواهـد شـد (رنجبـران   کیفیت پایی

1379 :9.(  
ـ  عنـوان چـارچوب مرجـع و هـدایتی بـراي       هفضا ب

ربـوط بـه آن اسـت، در تولیـد و بـاز تولیـد       م هـا کنش
آن در رابطه با فضاي فیزیکـی  فضا(توریستی) کنشهاي 

و اجتماعی با توجه به حرکت و رفتـار توریسـت مـورد    
تاکید است. براي درك بهتر فضـا، فراینـدهاي سـازنده    

عد شیئی (فیزیکی) شامل تاسیسـات و خـدمات   آن از ب
...) و ها و ها، فروشگاه ها، رستوران (شامل: هتل توریستی

فریحـی، سـینما،   مورد بازدید (آثار تاریخی، ت هاي مکان
عد اجتمـاعی و  ...) و بهاي مذهبی و ها، مکان تئاتر، موزه

نوع حرکت، جهت حرکت، زمان اقامـت، نـوع   رفتاري (
بررسـی   ،مورد بازدید هاي مکانخرید، نوع بازدید و ...) 

و بـر اسـاس شـناخت فرآینـدهاي      شـود  میو شناخته 
. گردد میتولید فضا الگوي فضاي توریستی شهر تعیین 

ریزي صـورت   نین الگویی که بر اساس آن برنامهود چنب
ضـر و منفـی توریسـم مـی     ي مها گیرد به همراه جنبه

تواند زیانهاي غیرقابل جبرانی را بوجـود آورد. بنـابراین   
ۀ شـهري  گردشگري بدون طرح و برنامه همچون توسع

ـ لجام گسیخته اسـت کـه مـی    دورنمـاي شـهر را   د توان
  ).13: 1382 د،(موح خراب و نابود سازد

 ازکـه   گذارنـد  تـاثیر  گردشـگري   بر زیادي عوامل

ي گردشـگري، خـدمات   هـا  جاذبـه ن تواها میآن جملۀ
ایـن عوامـل در   و فضایی کـه   ها گردشگري، زیرساخت

کنند را نام برد. اگر در بـین عوامـل   نمود پیدا می ها آن
وي و مـوثري وجـود نداشـته باشـد     یاد شده ارتباط قـ 

گردشگر را جلب نمود و از آن طریـق  توان رضایت نمی
مستقیم بر افزایش درآمد حاصل بصورت مستقیم و غیر

میانگین مدت ماندگاري، افزایش سـطح   ،از گردشگري
مطلوبیــت گردشــگران، فعــال شــدن گردشــگري و در 

دسـت  پایـدار گردشـگري در منطقـه     ت، به توسعۀنهای
د یافت و انگیزه بازدید مجدد در بین گردشگران را ایجا

  نمود.

 و مسـائل  گسترش سریع شـهرها، باعـث پیـدایش   
 -عناصـر کالبـدي   اسـتقرار  محـل  تعیـین  در معضالتی

 کـاربري  وضـعیت  بررسـی سـت.  فضایی شهرها شـده ا 
 اچـر  ،دارد بـاالیی  اهمیـت ي، گردشگر مقاصد در زمین

شود.  می محسوب پایه منبع یک فعالیت گردشگري که
وجود آثار تاریخی و باستانی فراوان اصفهان را به یکـی  

کرده است از گردشگر پذیرترین شهرهاي ایران تبدیل 
در این  ریزي فضایی گردشگري که این خود لزوم برنامه

ه بررسـی  ق بـ تحقیـ این لذا کند؛  شهر را دو چندان می
ي هــا اثـرات و ارتبــاط میــان کـاربري اراضــی و جاذبــه  

طق محقق ساخته، در شـهر اصـفهان   ناگردشگري در م
 پردازد. می
  

  مبانی نظري
 کاربري وضعیت بررسی: کاربري اراضی و گردشگري

 که چرا ،دارد باالییت اهمی گردشگري، مقاصد در زمین

 شـود؛  مـی  محسوب پایه منبع یک فعالیت گردشگري

 و اسـت  حسـاس  محیطـی   -زیسـت  نظـر  از بنـابراین، 
 و رونـق  حیـات،  ادامـه  منابع براي از صیانت و حفاظت
  است. ضروري امري ،گردشگري نواحی پایداري

 و مسـائل  گسترش سریع شـهرها، باعـث پیـدایش   
 -عناصـر کالبـدي   اسـتقرار  محـل  تعیـین  در معضالتی

 يهـا  دهـه  در فضایی شهرها شده است. توسعه شـهري 
ایجـاد عـدم تعـادل در چگـونگی      به که بود چنان ،قبل

 تبــدیل و شــده منجــر شــهري اســتفاده از اراضــی
ي شهري را ها بکر اولیه (زراعی) به کاربري يها کاربري

).  ایــن موضــوع، Feng, 2004در پــی داشــته اســت (
 اغلـب  شـامل  ونـدارد   خـاص  کشـور  یـک  به اختصاص
 منـاطق  در این تغییـرات  شدت است. جهان کشورهاي

 بیشـتر  آمریکـا  متحـده  ایاالت جمله از تر، یافته توسعه
 و هـا  جنگـل  مـزارع،  از بسـیاري  اي کـه  گونـه  به است؛
 اشغال تحت مروز، ا1900 سال در کشور این يها بیابان

 ).USGS, 2008اسـت (  آمـده  در انسانی ايههسکونتگا
 منبع بزرگترین توریسم ،امروز دنیاي در دیگر، از طرف

اقتصـادي   نظر از و شود می محسوب الملل بین تجارتی
  ).1382 بسیار مهم و پر ارزش است (رضوانی،
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 مایشۀ آمثاب به شهري، زمین کاربرد ریزي برنامه امروزه

 توزیـع،  اسـتفاده،  چگـونگی  بـه  اسـت،  شـهري  زمـین 
 و هـا  فعالیـت  فضـایی  مکانی، زمین، ساماندهی حفاظت

 هسته و شهري جامعه نیاز اساس بر شهري کارکردهاي

 را زمـین  از اسـتفاده  انـواع  است که شهري ریزي برنامه
 یشکسوتانپ زان چاپی نماید. می یابی مکان و بندي دسته

 ریـزي  شـهري، برنامـه   زمـین  کـاربرد  نظران صاحب و

 مکان و تخصیص و تقسیم نحوه را شهري زمین کاربرد

 زندگی تعریـف  متنوع کاربردهاي و مصارف براي بهینه

 زمـین  کـاربرد  نظـام  از منظور دیگر بیان به می نماید.

 شـهر،  در زمـین  مصـرف  نـوع  کـردن  مشخص شهري،

 و هـا  سـاخت  تعیـین  شـهر،  فضـایی  هدایت ساماندهی
 شهري يها سیستم با و یکدیگر با ها آن انطباق چگونگی

  ).1381است (زیاري، 
تا مطالعه کاربري زمین  شود میچند عامل موجب 

در نــواحی گردشــگري امــري ضــروري باشــد، اوال کــه 
فعالیت گردشگري یک منبع پایـه اسـت و بنـابراین از    

منـابع   ءنظر زیست محیطی حساس است. بهبود ارتقـا 
طبیعی یا نگهداري آن به شکلی ساده و دست نخورده، 

رونق و پایـداري نـواحی گردشـگري     ،براي ادامه حیات
ي گردشــگري هــا ري اســت. ثانیــا محــیطامــري ضــرو

منحصر به فردند اما اغلب حساس و آسیب پذیرنـد در  
صورتی که در آنجا عوامل پیش رو برون زا، خیلی قوي 
و مستمر باشند، آنها مستعد تخریب غیر قابـل جبـران   
هستند. از طرفی حفظ  یکپارچگی زیست محیطـی در  

ردشـگري براسـاس آن شـکل گرفتـه اسـت      ه گکاییج
مري دشوار است. ثالثا بسـیاري از نـواحی گردشـگري    ا

، از جمله نـواحی بـا   ها مقصد، نوار ساحلی یا کوهستان
سریعترین رشد در سطح جهان هسـتند کـه مشخصـه    
اصلی آنها تغییـرات سـریع کـاربري اسـت. در حالیکـه      

، هــا ي مشــابه از طریــق آلــودگیهــا گســترش کــاربري
باعــث  ي گردشــگري و تســهیالت مربوطــههــا فعالیــت

تخریب محیط زیست می گردند. توسعه زمین همراه با 
اغلب تغییر در چشـم انـدازها و    ،ها تغییرات در کاربري

ي هـــا تخریــب اکوسیســـتم را در بــر دارد. سیســـتم  
گردشگري ویژگی پیچیدگی، فضایی بودن و بی ثبـاتی  

ي عمومی کاربري زمـین بـه ارث بـرده    ها را از سیستم

خـاص خـود را دارنـد (قـدمی،      يها اند، اما آنها ویژگی
1386 :57.(  

تحـت توسـعه گردشـگري بـر      هـاي  مکاننواحی یا 
شـان  ي طبیعی شان، تداوم، حساسیتها حسب ویژگی

شان با هم تفاوت دارند. اوال اراضی در نـواحی  و اهمیت
گردشگري مقصد، اغلب مستعدند بـه  داشـتن برخـی    

ي هـا  ي طبیعی، منحصـر بـه فـرد یـا قابلیـت     ها ویژگی
زیست محیطی کـه گردشـگران را جـذب مـی کننـد.      

ي هــا چشـم انــدازهاي زیبـا، عجایــب طبیعـی، محــیط   
ي هـا  ، برخـی از جاذبـه  تفریحی و آب و هـواي مطبـوع  

کـه بـر روي تغییـر    ز عوامل مهم هستند اگردشگري و 
کاربري زمین در نواحی مقصد تاثیر می گذارند. از این 
ــابع گردشــگري نســبتا حســاس و آســیب   گذشــته من

ي هـا  پذیرند. همچنین منحصر به فـرد بـودن سیسـتم   
ي هـا  توریسم در این حقیقت نهفته اسـت کـه فعالیـت   

گردشگري نـه تنهـا بـه مقصـد گردشـگري بـه خـاطر        
ــه ــا جاذب ــ ه ــه    ۀ و جامع ــین ب ــه همچن ــان، بلک میزب

ي منبع گردشگران (مبدا جامعه میهمـان)  ها سرچشمه
 ,(ر کـردن نیـز وابسـته اسـت     و حمل و نقل براي سف

1995:78zkowski Mirec.(  
، کـاربري  ها مهمترین کاربري زمین، کاربري جاذبه

ي حمل ونقل هسـتند. عوامـل   ها براي اقامت و کاربري
 هـا  منطقه اي و حتی بین المللـی مـوثر در سرچشـمه   

(منشــاء گردشــگران) و حمــل ونقــل بایــد در تصــمیم 
ي کاربري زمین در نواحی مقصد مـورد توجـه   ها گیري

. اقتصاد گردشگران در ارتباط با سایر صنایع قرار گیرند
مکــان محــور، نســبتا بــی ثبــات تــر اســت. از ایــن رو  
پاسخگویی به تغییرات، انجام یک پیش بینـی معتبـر و   
انجام اقدامات برنامه ریزي و مـدیریتی، امـري چـالش    
برانگیز است. تغییر در محـیط زیسـت گردشـگري، بـا     

مطالعـاتی زیـادي   آنالیز بر روي عوامل تغییر، موضـوع  
بوده است. به طور کلی تغییـر کـاربري زمـین هـم بـه      
عنوان یک عامل رشد اقتصادي و هـم بـه عنـوان یـک     
عامل اصلی آسیب رسانی زیست محیطی مـورد توجـه   
است. ایـن تـاثیر دوجانبـه باعـث ایجـاد معضـالتی در       

که در آنجا  شود میبسیاري از نواحی گردشگري مقصد 
دت به منـابع زیسـت محیطـی    اقتصاد گردشگري به ش
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وابسته است. از این رو بـه منظـور بـه حـداقل رسـانی      
اثرات منفی و در عین حال به حـداکثر رسـانی منـافع،    
کاربري زمین می بایست بـه خـوبی پـایش شـده، بـه      
خوبی پیش بینی شود و به شکل مناسبی برنامه ریـزي  
و مدیریت شود. اما در هر صورت انجام چنین کاري به 

ماهیت سیستم کاربري زمین هم براي محققـان   خاطر
 و هم براي اجرا کنندگان امـري بسـیار پیچیـده اسـت    

)Khan, 2001:18(  
تغییـرات   بـروز  در ران، پیش یا فشار عوامل از یکی
رو،  ایـن  از. است گردشگري يها فعالیت زمین، کاربري

از  گردشــگري، مقاصــد در زمــین کــاربري موضـوع 
کـه   چـرا  شـود،  مـی  محسـوب  کلیـدي  يهـا  موضـوع 
 یعنی اند، وابسته منابع به اساساً گردشگري، يها فعالیت

 حیات و گیرند می قرار پایه منبع يها فعالیت در دسته
 بستگی آن منابع کیفیت به زیادي حد تا رونق مقصد و

ــذبOECD,1981( دارد ــم ). جــ ــوهی حجــ  از انبــ
 سبب آن، از ناشی تقاضاي فشار و به مقصد گردشگران،

 اغلـب  تغییرات برابر دري، اغلب منابع گردشگر شود می
 پـایش،  رو، ایـن  از پـذیر باشـند.   آسـیب  و حسـاس 

 مقاصـد  در کـاربري زمـین   ریـزي  برنامـه  و بینـی  پیش
ه کـ ایـن  برخـوردار اسـت.   خاصی جایگاه از گردشگري،

 ناشـی  و سازهاي اخته سویژ هب ،گردشگري يها عالیت
 چـه  بـا  و چگونـه  دوم، خانـه  و تفریحـی  تقاضـاي  از

 بهره برداري ماهیت شود، کنترل و مدیریت مکانیسمی
 . کـرد  خواهـد  تعیـین  را زمـین  ناپذیر تجدیدمنابع  از

 دهدن مینشا دنیا گردشگري مقاصد از بسیاري تجارب
 و ي دومهـا  خانه ساز و ساخت صحیح مدیریت عدم که

 پیامدهاي زیسـت  تواند می ،گردشگري يها سازه سایر
 همراه داشـته  به را اقتصادي حتی و اجتماعی محیطی،

 سـاخت و  طبیعـی،  منـابع  حریم به اندازي دست باشد.
 محدود و اراضی در ظرفیت حد از بیش بارگذاري و ساز

 محـیط،  در هـا  آالینـده  پخـش  زیست محیطی، حساس
 جملـه ایـن   از ،طبیعـی  منـاظر  و منابع و تخریب حذف
 ;Hunter and Green, 1995بود ( این خواهندق مصادی

Liu et al,1987; OECD, 1981 .(  

عامل  عنوان به هم زمین، کاربري تغییر طورکلی، به
 اصـلی آسـیب   عامل عنوان به هم و اقتصادي رشد مهم

 تـأثیر دو  ایـن  است. توجه مورد محیطی -زیست رسانی
بـه   گردشـگري  اقتصـاد  کـه  مقاصد از بسیاري در پهلو،
ایجاد  باعث است، وابسته محیطی زیست منابع به شدت

رسـانی   حـداقل  منظور به رو، این از شود. می معضالتی
منـافع،   حداکثررسـانی  بـه  حـال  عین در و منفی اثرات

 خـوبی  بـه  بایـد  مـی  مذکور يها حوزه در زمین کاربري
 و ریـزي  برنامـه  و بینـی  )، پـیش Monitoringپـایش ( 
 بـه  کـاري  چنین انجام صورت، هر در اما ،شود مدیریت

 محققـان  براي هم ،زمین کاربري ماهیت سیستم خاطر
 پیچیـده  بسـیار  مـري مسـئوالن ا  و براي مجریان هم و

  ).Kang, 2001 : 18( است
  

  روش تحقیق
بـراي   لیلـی اسـت و   تح -روش پژوهش  توصیفی 

پاسخگویی به مساله تحقیق از مـدل تحلیـل آنتروپـی    
محلــی اســتفاده شــده اســت. روش جمــع آوري و     
گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و اسـتفاده از  

ي پلیگـونی (سـطحی)   هـا  اسناد و آمـار بـوده و از داده  
ي گردشگري و کاربري اراضی شهر اصـفهان و  ها جاذبه

ي اتوبوس سطح ها ایستگاهاي  هاي نقطه هم چنین داده
ین اطالعات اسـتفاده شـده   شهر اصفهان براي تکمیل ا

ــه اســت. داده ــا بصــورت الی ــا ه ــط ه ــه توس ي جداگان
 1390تان اصـفهان در سـال   شهرداري و استانداري اس

ي شـش ضـلعی محقـق    هـا  انـد و در شـبکه   تهیه شـده 
، اطالعــات 1تلفیــق گردیــده انــد. در جــدول  ،سـاخته 

ي به کاربرده شده در تحقیق ها یهتوصیفی مربوط به ال
  .شود میمشاهده 

 هاداده تعمیم و تلفیق در انتخاب واحد پایه مناسب:
اساسی  موضوعات از یکی مناسب پایه واحدهاي انتخاب

 توزیع نوع ارزیابی براي روش شود. بهترین محسوب می
باشـد زیـرا    مـی  ضـلعی  شـش  شبکه از استفاده فضایی،

هــا تقریبــاً برابــر اســت و اثــر  فاصــله در تمــام قســمت
 هاي زاویه شش ضلعی احتمـال خطـا را کـاهش    گوشه

. )6: 1391دهــــد (فرجــــی ســــبکبار؛    مــــی
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  ها و آمار توصیفی مربوط به آن ها : نوع کاربري1جدول 
 کاریرينوع  تعداد کل (متر) مساحت کل میانگین انحراف معیار سهم از کل کاربري
     گردشگري 85
     ورزشی 454
     فضاي سبز 30
     درمانی 271
     گپارکین 289

  ماخذ: نگارندگان
  

توان مجـددا در هـر    شبکه شش ضلعی را میهمچنین 
زمانی در همان اندازه و در همان مختصات دقیق ایجاد 

کنـد و از   مرزهاي آن در طول زمان تغییر نمـی نمود و 
براي انتخاب ایـن واحـد   طرف دیگر عامل بسیار عمده 

در داده هنگام ترکیب آنها  1پایه اجتناب از بروز انحراف
و دیگران،  2(سابل باشد میي فضایی بزرگتر ها در واحد

ــا ؛2012 ــرهین ؛1989، 3آربیـ ــن 1995 ،4آمـ ). در ایـ
ي هـا  ي پلی گـونی (سـطحی) جاذبـه   ها پژوهش از داده

خــدمات  ،فضــاي ســبز، فضــاي ورزشــی  ،گردشــگري
ي موجــود در شــهر هــا و پارکینـگ  هــا پــاركدرمـانی،  

اصفهان استفاده شـده اسـت کـه توسـط شـهرداري و      
هـاي جداگانـه تهیـه     استانداري اصفهان بصـورت الیـه  

اي و  نقطهي اولیه داراي دو شکل عمده ها اند. داده شده
پلیگونی بودند که در قالب الیه شـش ضـلعی تجمیـع    

تعیـین  ي پژوهش حاضر ها گردیدند. از مهمترین بخش
ي شبکه شـش  ها مقیاس تحلیل فضایی و یا ابعاد سلول

 هـا  زیرا که اگر ابعاد ایـن شـش ضـلعی    باشد میضلعی 
الگوهـاي فضـایی    شـود  مـی بسیار کوچک باشد سـبب  

ناصحیحی در سطح فضا تشکیل گردد و مشکل مغالطه 
، در حالی که اگر ابعاد آن را بزرگتـر از  5زیست محیطی

حد در نظر بگیریم سبب از بین رفتن اطالعات موجـود  
و مسـئله واحـدهاي    گـردد  مـی در بافت فضـایی شـهر   

 )2011، 7(گودچایـد  آیـد  وجـود مـی   بـه  6فضایی متغیر
و  Greigاسـاس تجربیـات   ). بر 2001و دیگران،  8(بالر

                                                             
1. Bias 
2. Sabel 
3. Arbia 
4. Amrhein 
5. Ecological Fallacy 
6. Modifiable Areal Unit Problem 
7. Goodchild 
8. Baller 

Smith )1952توسـط   ي صورت گرفتـه ها ) و بررسی 

Taylor )1977 و تحقیـــق 146-147، صـــفحات (
Grifith  وAmrhein )1991 نشان می131، صفحه (-

از رابطـه زیـر     ها ناسب براي شش ضلعیدهد اندازة مت
  بدست می آید :

 .  اندازه شش ضلعی   
  1معادله 

د تعـدا   nمسـاحت منطقـه مطالعـه و     Aدر اینجـا  
ـ  نقاط در توزیع است. رابطه اخیـر،   دسـت   همربعـی را ب

.2که عرض آن آورد می 퐴
푁 .این مقدار برابـر  است

 باشـد  ي اولیه تجمیـع شـده مـی   ها متوسط تمامی الیه
 500ابعاد آن برابـر  ). در نهایت 1954، 9(کالرك و اوان

متر قطر یک شش ضلعی در نظر گرفته شـد کـه کـل    
شش ضلعی تقسـیم شـد. جهـت     2383سطح شهر به 

و خالصه ) Intersect(همپوشانی تجمیع داده از تحلیل 
ــازي   ــن خالصــه س ــازي و اتصــال ای ــا س ــبکه  ه ــا ش ب

راستگوشه، انجام گردیـد. مرحلـه بعـدي آزمـون خـود      
 همبستگی فضایی است که بـه وسـیله آزمـون مـوران    

I)Moran's I    انجام گردید. این آزمون بـه ایـن دلیـل (
خــود  ،انجــام گرفــت کــه مــی بایســتی در پهنــه فضــا

همبستگی وجود داشـته باشـد تـا بتـوان روابـط چنـد       
ــایی   ــه نه ــود. مرحل ــره ي فضــایی را بررســی نم  متغی

که مرحله اول تحلیل پژوهش حاضر شامل دو مرحله م
ي منتخب توسط مدل آنتروپی محلـی  ها روابط شاخص

خروجی از طریق چهـار   P-valueو طبقه بندي مقادیر 
بیق یافته براي تط Bonferroni ،Bonferroniروش که 

                                                             
9. Clark & Evans, 1954 
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)، جهــت FDRوابســتگی مکــانی و نــرخ کشــف خطــا (
  تعیین معناداري روابط خروجی نیز انجام گردید. 

مبتنی بر آنتروپـی   رویکردهاي: مدل آنتروپی محلی
ي مختلـف علـوم مـورد    هـا  اي در شاخه طور گسترده به

اســتفاده قــرار گرفتــه انــد. مفهــوم آنتروپــی ریشــه در 
آمـاري دارد. آنتروپـی بیــانگر   ترمودینامیـک و فیزیـک   
دفی بودن یـک سیسـتم و یـا    مقدار عدم قطعیت و تصا

باشند. آنتروپی شانونو مدل تعمیم یافتـه آن   پدیده می
، )1975(بن بسـت و دیگـران،    Renyi  entropyیعنی 

ــران  ــل و دیگـ ــاي  1979، (ازسـ ــه معیارهـ ) از جملـ
 dباشـد. بـراي یـک مقـدار حقیقـی       گیري آن می اندازه

صـورت   بـه  Renyiآنتروپـی   ،푅در فضاي داده بعدي 
  باشد: زیر می

  

퐻  2معادله  =
1

1 − 휆 log 푓(푥) 푑푥 휆 ≥ 0, 휆 ≠ 1 

         
X  برابر بردارd  ،بعدي푓(푥)  تابع چگال احتمال و
휆 ≥ چـالش عمـده    باشد. می Renyiمرتبه آنتروپی  0

، تـابع  هـا  تحلیـل اکتشـافی داده  استفاده از آنتروپی در 
باشد. روش دیگر استفاده از تابع  چگالی نامعلوم آن می

 باشـد  ) مـی MST( احتمال نقاط درخت پوشاي کمینه
) 1988. اســتییل ()1959، (بیــردوود )1988(اســتیل، 

ي هـا  نشان داد که طول کل درخت پوشاي کمینه داده

متغیره با تابع چگالی نامعلوم آنها مـرتبط   چند اي نقطه
. بنـابراین امکـان اسـتفاده از درخـت پوشـاي      باشـد  می

 کمینه به جـاي تـابع چگـال احتمـال بـراي تخمـین      

اي چنـد   ي نقطـه ها اي از داده مجموعه Renyiآنتروپی 
(هیـرو،   )1999(هیـرو و دیگـران،    متغیره وجـود دارد 

2002.(  
  

  

  

  
  Hو  G: روابط مختلف دو متغیر 1شکل 

  
ی قبل از بیان مدل تبیین روابط چند متغیره الزامـ 

باشـند اگـر یکـی     ست. دو متغیـر داراي رابطـه خـوبی   
د و بتوان توسط یکـی دیگـري را   وابسته به دیگري باش

شش نوع رابطه مختلـف بـین    1بینی نمود. شکل  پیش
) و سه cتا  aرا با سه رابطه ي قوي ( Hو  Gمتغیرهاي 

ابطـه دو متغیـر   دهد. ر ) نشان میfتا  d رابطه ضعیف (

ترتیب خطـی، درجـه دومـی، غیـر      در سه حالت اول به
ي دومتغیره موجود هماننـد  ها . آمارهباشد مییکنواخت 
ــاخص ــایی    ش ــدال توان ــپیرمن، کن ــون، اس ــاي پیرس ه

همزمان سه نوع رابطه بیان شده را ندارنـد.   گیري اندازه
مسـتقل از هـم   H و  Gدر سه نمودار پایینی دو متغیر 

دهنـده یـک توزیـع تصـادفی      نشان dباشند. نمودار  می
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 fدهنـده توزیـع نرمـال و نمـودار      نشان eاست، نمودار 
و یک الگوي تصـادفی   Gنشانگر دو مقدار اکستریم در 

    .باشد می Hدر 
مــدل مــورد اســتفاده در ایــن پــژوهش رویکــردي 

اسـت کـه از    1ناپارامتریک به نام نقشه آنتروپی محلـی 
تخمین توزیع احتمال مبتنـی   ،Renyi ترکیب آنتروپی

بر جایگشت و آزمـون آمـاري جهـت تشـخیص وجـود      
روابط چند متغیـره محلـی معنـی دار، بـدون در نظـر      

. ایـن مـدل شـامل    باشـد  مـی گرفتن شکل این روابـط  
  :باشد میمراحل ذیل 

بـراي هـر    Renyiتخمین آنتروپـی چنـد متغیـره    الف) 
 ي محلی.ها کدام از همسایگی

 :푠واحد فضایی)  (یا در هر موقعیت -
  تعدادk   همسایه نزدیک (همراه بـا푠  در فضـاي (

 .گردد میجغرافیایی انتخاب 
  اي  ي نقطـه هـا  درخت پوشاي مینیمم بـه ازاي داده

یا واحدهاي فضـایی هـر همسـایگی محلـی در فضـاي      
 .شود میساخته توصیفات 

    تخمین مقدار آنتروپی با طول نرمال شـده درخـت
푀∝(푥پوشاي کمینه:  , 푥 , … , 	푥 )/푛 ( ∝)/ 

 آنتروپیRenyi      ز روابـط  بـه تنهـایی قـادر بـه تمـای
لـذا بایسـتی هـر مقـدار      ؛باشـد  مـی مستقل و وابسته ن

آنتروپی محلی را برطبق توزیع تجربی مقادیر آنتروپـی  
 P-Valueبه  ها در فضاي توصیفات، حاصله از جایگشت

 تبدیل کرد.
رویکرد جایگشت مبنـا بـراي سـاخت    ي کارگیره ب  ) ب

توزیع تجربی مقادیر آنتروپی براي هر همسایگی محلی 
ي تبدیل مقدار آنتروپی محلی تحت فرض صفر، که برا

 مورد استفاده قرار می گیرد: P-Value به
  جایگشت تصادفی از طریـق ثابـت نگـه    999ایجاد 

متغیرهـاي وابسـته و جابجـایی مقـادیر متغیـر       داشتن
  بردارهاي حاصله به ازاي هر عارضه فضایی مستقل بین

                                                             
1. Local Entropy Map 

     ساخت درخت پوشاي کمینه مـوزون بـه ازاي هـر
  جایگشت

 محاسبه مقدار آنتروپی براي هر درخت پوشا 
   جایگشـت   999ساخت توزیع تجربی براي تمـامی

 تصادفی
  ــع اولیــه، مقــدار آنتروپــی محلــی ــر اســاس توزی ب

ي تصـادفی بـه   ها جایگشت ساختگی حاصل از آنتروپی
P-Value  گردد میتبدیل)Kulldorff et al2005.( 

نامعتبر به وسیله تعـدادي   P-Valueآزمون مقادیر پ) 
ــا از آزمــــون ــاري از قبیــــل هــ ، Bonferroniي آمــ
Bonferroni   تطبیق یافته براي وابستگی مکانی و نـرخ
ي هـا  ) جهت حل مسـاله ي آزمـون  FDR( 2کشف خطا

 .)2009 ،4ساینانی.ال(3مضاعف
رویکرد در برخورد با این مسـئله مـورد اسـتفاده    چهار 

  قرار گرفته است:
ساده ترین و در عـین حـال محافظـه کـارترین      -3-1

. این روش معنـاداري آزمـون   باشد می 5روش، بونفرونی
) 푃آماري را از طریق مقدار احتمـالی بحرانـی(  

∝که برابر   푛⁄احتمال خطـاي نـوع اول و    ∝. باشد می
푛 هایی کـه   تعداد آزمونهاي آماري است. تمامی آزمون

) آنهــــا در شــــرط  P-Value( مقــــدار احتمــــال 
P − Value < 푃 = ∝ 푛⁄   صــادق باشــد

(سـانکو و دیگـران،    معنادار در نظر گرفتـه مـی شـوند   
1977(.  

هـاي   روش بونفرونی اصالح شده بـراي مجموعـه   -3-2
متداخل فضایی (وابستگی فضایی) که مقدار بحرانـی را  

푃برابر  푣  باشد می .푣 باشـد  میهاي محلی  همسایگی 
ندارنـد. فـرض بـر ایـن اسـت کـه        6که تداخل مکـانی 

푣 = 푘 푛 که  باشد می푛 اي  ي نقطهها تعداد کل داده
اي است که در یک  ي نقطهها دادهتعداد برابر  푘است و 

 ).  2000، 7(گتیس همسایگی محلی قرار دارند

                                                             
2. False Discovery Rate 
3. The Problem of Multiple Testing 
4. L. Sainani 
5. Bonferroni 
6. Spatial Overlapping   
7 .Getis 
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  هاي گردشگري شهر اصفهان : نقشه منطقه مورد مطالعه و پراکنش جاذبه2شکل 

  
روش کشف نرخ خطا کـه توسـط بنجـامینی و     - 3-3

) ارائــه گردیــد. در ایــن روش ابتــدا 1995( 1هــوکبرگ
آزمونهاي آماري را به ترتیب صعودي  P-Valueمقادیر 

푝( قرار داده ≤ 푝 ≤ ⋯ ≤ 푝 و سپس از (푝 
푝را که شرط  푝شروع کرده و اولین  ≤ (푖 푚) ∝ 

 در نهایــتکنـیم و   بـرآن صـادق باشــد را انتخـاب مــی   
کنـد را  ا صـدق  هایی که این شرط بر آنه تمامی آزمون

  گیریم. معنی دار در نظر می

                                                             
1. Benjamini and Hochberg  

هـاي   رویکرد دیگر این است که از مسئله آزمـون  -3-4
صـورت مقـدار    . در ایـن گـردد  مـی مضاعف صرف نظـر  

 .باشد میبحرانی، مقداري ثابت 
ایجاد نقشه آنتروپی محلـی جهـت نمـایش سـطح      )1

معناداري هر پهنه محلی و امکان بررسـی روابـط چنـد    
روجی مدل نقشه اي است که متغیره محلی معنادار: خ

 نشانگر الگوي فضایی روابط معنادار متغیرها باشد.
  

  منطقه مورد مطالعه
 39درجـه و   51شهر اصفهان با طـول جغرافیـایی   

درجـه   32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  40دقیقه و 
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 ،ثانیه شمالی بعد از تهـران و مشـهد   30دقیقه و  38و 
 ،سومین شهر بزرگ ایران است. شهر تـاریخی اصـفهان  

مرکز استان اصفهان است و اکنون داراي مقام سـوم از  
باشد. فاصـله اصـفهان    نظر جمعیت در سطح کشور می

کیلومتر است و در جنوب آن قـرار دارد.   425تا تهران 
این شهر به دلیل موقع جغرافیایی بسیار مناسب که در 

دارد، پیوسته مورد توجه سالطین قلب فالت ایران قرار 
و مدیران مملکتی بوده است. اصفهان از سطح عمـومی  

متر ارتفاع دارد و در شرق سلسـله   1580دریاها حدود 
جبال زاگرس واقع شده اسـت. ایـن شـهر در چهـارراه     

غربی کشـور قـرار دارد و در    -جنوبی و شرقی -شمالی
ــوام و    ــورد اق ــد و  برخ ــت و آم ــاریخ محــل رف ــی ت ط

ي مختلف بوده است. منطقه بـزرگ اصـفهان   ها رهنگف
گـردد و   در قسمت شمالی و شرقی به کویر محدود می

قسمت غربی و جنوبی آن به ارتفاعات زاگـرس منتهـی   
یـد  شود. علـت وجـودي و پیـرایش ایـن شـهر را با      می

زاگرس مرتفع بـه  ي ها مدیون آبهایی دانست که از کوه
رود را به  و زایندهنام زردکوه بختیاري سرچشمه گرفته 

وجـود آورده و در نتیجــه شــهر زیبــاي اصــفهان در دو  
  رود قرار گرفته است. طرف زاینده

صـاف بـا   شهر اصفهان بر روي دشتی تـا حـدودي   
شـمال شـرقی بنـا    درصـد و بـه طـرف     2شیبی حدود 

شهر در طـی قـرون متمـادي بـه       گردیده است توسعه
ب فراوان ده، زیرا در این منطقه آسمت جنوب غربی بو

  آلودگی نیز کمتر است. تر و 
 

  ها بحث و یافته
نتایج حاصل از آزمون خـود همبسـتگی مکـانی بـا     

بـه ازاي تمـامی    2استفاده از آمـاره مـوران در جـدول    
متغیر  1تا  -1ها ارائه گردیده است. مقدار بین  شاخص
 دهنـده  هرچه این شاخص کوچکتر باشد نشـان است و 

و هرچـه بزرگتـر باشـد     باشـد  مـی تفرق مکانی متغیـر  
  ي مکـانی اسـت. مقـدار   هـا  دهنده وجـود خوشـه   نشان

 P-value دهنده معناداري ایـن   شانهرچه کمتر باشد ن
 5کـه تمـامی    گـردد  مینابراین مشاهده آزمون است. ب

و اي هستند  اراي الگوي فضایی خوشهشاخص مذکور د
بنابراین فرض صفر مبتنی بر وجـود خـود همبسـتگی    

شاخص  5توان از  و در نتیجه می گردد میتایید  مکانی
  مذکور جهت آنالیز مکانی توریسم استفاده کرد.

  

  ها براي آزمون فرض وجود خودهمبستگی مکانی براي شاخص I آماره موران : 2جدول 
 Moran's Index  z-score P-value  ها شاخص ردیف

 0 129,71  0,73 فضاي سبز 1
 0 51,04  0,28 پارکینگ 2
 0 10,25  0,05 موسسات خدمات درمانی 3
 0 96,18  0,54 ایستگاه اتوبوس 4
 0 15,38 0,08  فضاي ورزشی  5

  (ماخذ: نگارندگان)
  

 ،ي حاصـله از مـدل  هـا  در نقشه ،پس از انجام مدل
ي بـه رنـگ سـفید    ها که شش ضلعی گردد میمالحظه 

می باشند و این  05/0بزرگتر از  P-valueداراي مقادیر 
بین  ها به این معناست که روابط معناداري در این پهنه

وجود ندارد. در حالی که هـر چـه رنـگ آنهـا      ها متغیر
روابط معنـادارتر بـین دو    دهنده نشان گردد میتیره تر 

س چهـار  . سـطوح معنـاداري بـر اسـا    باشـد  مـی متغیر 
بـراي تعیـین سـطوح    ، 3اخص ذکر شده در جـدول  ش

عنـوان   ن دو متغیر تعیین گردیده است. بـه معناداري بی
بـاالترین  کـه روش بـونفرونی    گـردد  مینمونه مالحظه 

دهـد و رنـگ سـیاه بـه آن      مـی سطح معناداري را ارائه 
  اختصاص یافته است.
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  ي گردشگريها هاي مرتبط با جاذبه معناداري شاخصکالس بندي سطح : 3 جدول

 بونفرونی  ها شاخص ردیف
بونفرونی تطبیق 

یافته براي 
 وابستگی مکانی

نرخ کشف 
 )FDRخطا (

فرض عدم وجود 
هاي  مسئله آزمون
  مضاعف

2098 146997  فضاي سبز 1
 1 پارکینگ 2
2098 12580639 ي اتوبوسها ایستگاه 3
8392 0,00127626357 ورزشی 4
 0,00  واحدهاي پژشکی 5

  (ماخذ: نگارندگان)
  

ي هـا  بـا جاذبـه  یی که در ارتبـاط  ها یکی از شاخص
فضـاي سـبز موجـود در شـهر      گردشگري بررسی شد.

فضـاهاي سـبز شخصـی، فضـاي سـبز      ، ها شامل پارك
. باشـد  می ها و باغچه ها ، باغها عمومی، بلوارهاي خیابان

دهـد تنهـا در یکـی از     نشان می 3طور که شکل  همان
شــهر  3و  1ي داغ توریســتی کــه در منطقــه هــا لکــه
ي هـا  فضاي سبز شهري در ارتبـاط بـا جاذبـه    باشد می

ي داغ توریسـتی،  هـا  اسـت و در سـایر لکـه    گردشگري
ي گردشـگري اثرگـذار نیسـت.    هـا  فضاي سبز بر جاذبه

ي درخت پوشـاي  ها که همان وزن لبه ∝مقدار پارامتر 
در تمـامی روابـط    باشد میدر فضاي توصیفات  مینیمم

ده اسـت.  گرفتـه شـ   5/0دو متغیره محاسبه شده برابر 
قـرار گیـرد.    05/0تـا   5/1بـازه  تواند در این پارامتر می

هرچه مقدار این شاخص کمتر باشـد اخـتالف، طـول،    
ي کوتاه و بلند در فضاي توصـیفات کـاهش   ها بین لبه

می یابد و روابط کشـف شـده معنـادارتر و نسـبت بـه      
ي اکستریم و پرت حساسـیت کمتـر پیـدا مـی     ها داده

کند. ولی روابط کشف شده محـدودتر مـی باشـند بـه     
دقیـق ایـن پـارامتر بسـیار      دارهمین جهت انتخاب مق

مـی توانـد   عددي میانه است که  5/0مهم است. مقدار 
سبب تولیـد روابـط نـادقیق در پهنـه      ،در بعضی اوقات

در قسـمت   9مکان گردد. چنـین ارتبـاطی در منطقـه    
  .شود میغربی شهر در شکل دیده 

شاخص بعدي کـه مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد       
ــتان   ــامل بیمارس ــانی ش ــدمات درم ــات خ ــا،  موسس ه

هـاي   هـا و کلینیـک   ها، داروخانه ها، آزمایشگاه درمانگاه
موجود در شـهر اسـت. از آنجـایی کـه سـازگاري ایـن       

هاي توریستی بسـیار نزدیـک و مـورد     کاربري با جاذبه
رار گرفتـه  این شاخص مورد ارزیابی قـ  باشد میاهمیت 

گـردد  ارتبـاط    است. همانطور که در شکل مشاهده می
خیلی ضعیفی میان این دو شاخص وجـود دارد و تنهـا   

هـاي داغ خـدماتی در    شـهر یکـی از لکـه    1در منطقه 
درون هسته داغ توریستی قرار گرفته است و بـا توجـه   

هاي توریستی در شهر نیاز به وجود  به پراکندگی جاذبه
مانی در دیگر منـاطق شـهر احسـاس    مراکز خدمات در

  شود. می
مولفه بعدي ایستگاههاي اتوبوس موجـود در شـهر   

که ارتبـاط نزدیـک و بسـیار قـوي بـا       باشد میاصفهان 
ــد. همــانطور کــه در شــکل مشــاهده   گردشــگري دارن

شهر وجـود   3و  1گردد بیشترین ارتباط در مناطق  می
بـر    ي اتوبـوس کـامال  هـا  ایستگاه هاي داغ دارد که لکه

داغ توریستی منطبق شده اند. با توجه به وجـود   هسته
منطقه وجود تعـداد   بافت سنتی و قدیمی شهر در این

هاي اتوبوس مناسـب بـراي گردشـگران اسـت.      ایستگاه
هاي گردشگري موجـود در سـایر منـاطق  شـهر      جاذبه

هـاي اتوبـوس موجـود     دسترسی خیلی بدي به ایستگاه
  در شهر دارند.
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  ي توریستی و فضاي سبز در شهر اصفهان (ماخذ نگارندگان)ها : نقشه ارتباط میان جاذبه 3شکل 
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  ي توریستی و موسسات خدمات درمانی ها : نقشه ارتباط میان جاذبه 4شکل 
  نگارندگان) :شهر اصفهان (ماخذدر 
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  در شهر اصفهان (ماخذ نگارندگان) ها ي توریستی و پاركها : نقشه ارتباط میان جاذبه 5شکل 
  

شاخص دیگري که مورد بررسـی قـرار مـی گیـرد     
هاي موجود در سطح شهر است. این شـاخص   پارکینگ

ارتباط خیلی قوي تر و هاي دیگر  در مقایسه با شاخص
می دهـد.   هاي توریستی نشان مناسب تري را با جاذبه

هــاي داغ  دهــد لکــه همــانطور کــه شــکل نشــان مــی 
هـاي داغ   هـا منطبـق بـر دو هسـته از هسـته      پارکینگ

شهر هستند. امـا از آنجـایی    8و  3توریستی در مناطق 
هاي توریستی نیاز شدیدي به وجـود   که در کنار جاذبه

هاي  شهر که هسته 6و  5، 2ست در مناطق پارکینگ ا
  شود. داغ توریستی وجود دارند پارکینگی مشاهده نمی
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  در شهر اصفهان (ماخذ نگارندگان) ها ي توریستی و پارکینگها : نقشه ارتباط میان جاذبه 6شکل 
  

هر فضاهاي ورزشی موجـود در شـ   ،آخرین شاخص
شاخص نیز ارتباط موثري دلیل اینکه این  می باشند. به

 .شـود  مـی ی ي گردشگري دارد مـورد بررسـ  ها با جاذبه
ارتباط مناسبی  گردد میهمانطور که در شکل مشاهده 

بین این دو شاخص وجود ندارد و تنها در کنار یکـی از  
ورزشـی  ي داغ توریستی تعـدادي لکـه ي داغ   ها هسته

شهر که بافت سنتی و تاریخی  3وجود دارد. در منطقه 

ورزشـی خبـري نیسـت و     هـاي  مکانشهر واقع شده از 
وجود دارد امـا   13و  9ي داغ ورزشی در  مناطق ها لکه

ي توریستی در این مناطق ها از آنجایی که تعداد جاذبه
ارتبـاط   باشـد  مـی شـهر   3به مراتـب کمتـر از منطقـه    

 8. وجود لکه اي در منطقه گردد میمناسبی محسوب ن
از نظــر دسترســی بــه  شــهر نشــان از ارتبــاط مناســب

  ي توریستی در این شاخص است.  ها جاذبه
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  نگارندگان) :ي توریستی و فضاي ورزشی در شهر اصفهان (ماخذها : نقشه ارتباط میان جاذبه 7شکل 
  

هـاي ارتبـاطی    سعی شده اسـت هسـته   8در شکل 
هـاي گردشـگري و متغیرهـاي مـذکور بـه       میان جاذبه

صورت چند متغیره مورد بررسی قرار گیـرد. لـذا بـراي    
این کار از بونفرونی تطبیق یافته استفاده شد که دقـت  
بسیار باالیی دارد. همان طور  که شکل نشان می دهد 

هاي مذکور در مرکز شهر اثر گذاري بسیار باالیی  تغیرم
شـهر   3و  1هاي گردشگري دارند. در منطقـه   بر جاذبه
ها و فضاي سـبز بیشـترین اثـر گـذاري را بـر       پارکینگ

 هاي گردشگري دارند. جاذبه
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  ي مذکور ها گردشگري و کاربري يها ي ارتباط دو متغیره میان جاذبهها : نقشه هسته 8شکل 
  در شهر اصفهان (ماخذ نگارندگان)

  
  نتیجه گیري و پیشنهادها

هنگامی که بحث از آنتروپی به میان می آید ذهـن  
اغلب پژوهشگران به سمت بی نظمی سـوق پیـدا مـی    
کند در صورتی که نـوع آنتروپـی متفـاوت از آنتروپـی     

. از باشد میاربرد آن نیز مجزا ة کو حوز باشد میشانون 
بـا طـول    Renyطرف دیگر بر حسب ارتبـاط آنتروپـی   

درخت پوشاي کمینه در فضـاي توصـیفات اسـت کـه     
 ،عد دیگـر پـژوهش  .  بگردد میارتباط دو عامل بررسی 

امـا   باشـد  مـی تنها بیان وجود ارتباط بین دو شـاخص  

نیاز به بسط مدل  اینکه نوع ارتباط این دو چگونه است
ي تخصصی دارد.  در ها و تبیین بیشتر مسئله در حوزه

این پژوهش تالش شد تا تاثیر چند شـاخص  بـر روي   
الگوي فضایی توریسم  بیان شود. ایـن عوامـل تمـامی    

ي توریسـتی در  ها عوامل تاثیر گذار نبوده چراکه جاذبه
، هـا  ارتباط تنگاتنگی بـا سـایر عوامـل از جملـه، هتـل     

دهاي امنیتـی و آتـش نشـانی    ، واحها ، بانکها رستوران
دلیل نبود اطالعـات در ایـن زمینـه     که به باشند و... می

یی کـه بیـانگر ایـن الگـو هسـتند      ها تالش شد شاخص
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ي اتوبـوس  هـا  بررسی گردند. عامـل پـراکنش ایسـتگاه   
ي هـا  اسـت کـه دسترسـی بـه جاذبـه     ي هانشانگر پهنه

اخص دسترسـی بـه   گردشگري را افزایش می دهد. شـ 
پارکینگ جهت رفاه گردشگرانی اسـت کـه بـا وسـیله     
نقلیه شخصی سفر می کنند و اثرگذاري بسـیار بـاالیی   

د. همچنین دسترسـی بـه   ني گردشگري دارها بر جاذبه
و مراکـز خـدمات درمـانی     هـا  ، بیمارسـتان هـا  داروخانه

ي گردشگري دارد کـه  ها ارتباط بسیار نزدیکی با جاذبه
بـت ایـن   بـر مطلوب  هـا  بـه ایـن مکـان    دسترسی سریع

سترسی بـه فضـاي   می افزاید. عالوه بر این د هاي مکان
ي اثرگـذار بـر   هـا  سبز و اماکن ورزشی از دیگـر مولفـه  

ت کـه سـبب افـزایش جاذبـه     ي گردشگري اسها جاذبه
شلوغ جمعیتی، اماکن صـنعتی  ور بودن از نقاط است. د
ه در ت کاس ییها از دیگر مولفه ،زیست محیطی و آلودة
هاي آتی باید مورد توجه قرار گیـرد. همـانطور   پژوهش

نشان می دهد نتایج حاکی از آن است کـه   ها که نقشه
ي اتوبـوس در شـهر   هـا  و ایستگاه ها دو مولفه پارکینگ

و موسسات خـدمات درمـانی   ط اصفهان بیشترین ارتبا
دارند کـه الزم اسـت    ها کمترین ارتباط را با این جاذبه

ي آینده مـورد توجـه بیشـتري قـرار     ها در برنامه ریزي
یی ایـن  هـا  ي حاصـل از چنـین پـژوهش    گیرند. نتیجه

که در برخورد با مسائلی ماننـد توریسـم نگـرش    است 
را مـی گیـرد و تـاثیر     2جاي نگرش سراسـري  1محلی

ي اجتمــاعی نیــز در نظــر گرفتــه هــا مکــان بــر پدیــده
عد توجه مـی کنـد کـه    به این ب . نگرش محلیشود می

تاثیر یکسانی بر مسـئله مـذکور ندارنـد     ،تمامی عوامل
و هـر   باشد میبلکه تاثیرات آنها در بستر مکان متفاوت 

ي خاصی بر مسئله تاثیر گـذار اسـت.   ها عاملی در پهنه
ــابع    ــن اســت کــه از اتــالف من ــن نگــرش ای مزیــت ای

کـانی  جلوگیري شده و با مسئله برحسب عوامل موثر م
تعیـین مقیـاس    هـا  . در ایـن پـژوهش  شـود  میبرخورد 

زیـرا کـه نتـایج     ؛مناسب تحلیل بسیار مهم می نمایـد 
ي هـا  لذا در پژوهشحاصله بسیار متفاوت خواهند بود؛ 

آینده حهت کاستن تاثیر دو مسئله واحـدهاي فضـایی   
متغیر و مغالطه زیست محیطی بهتر اسـت از روشـهاي   

                                                             
1. Local 
2. Global 

اسـتفاده گـردد تـا     3اییتولید واحدهاي مطالعات فضـ 
نتایج معنادارتر گردند. از طرف دیگر شـکل واحـدهاي   

و بهتـر اسـت در    باشـد  میفضایی اولیه نیز بسیار مهم 
 ي مکـانی نظیـر  هـا  هاي آینده از بهینـه سـازي  پژوهش

ــ   Max-P الگــوریتم کل جهــت حــل مســئله بعــد و ش
باید اشاره داشت واحدهاي اولیه بهره جست. در نهایت 

تنها به وجود یا عدم وجود ارتباط مـی   این پژوهش که
ــده      ــه عه ــاط را ب ــن ارتب ــود ای ــل وج ــردازد و دالی پ

  ي آینده می گذارد.ها پژوهش
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