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ABSTRACT 
 

Objective: Today, spatial analysis techniques in Geographic Information Systems (GIS) are 
used in many researches in the social, economic, environmental and physical sciences. The 
ability to integrated levels analysis and the possibility of combining different layers of 
information is the advantages of using these techniques. The purpose of this research is to 
spatial analysis of the physical development planning pattern in cities of Markazi province 
using spatial analysis techniques.  
Methods: The present paper is applied in terms of purpose and descriptive - analytical in 
terms of method. In this study, all enactments of Markazi Province infrastructure and urban 
planning committee between 2011 and 2017 were gathered. In order to analyze the spatial 
distribution of these enactments in the cities of Markazi province, the geographic information 
system spatial analysis has been used. In this research, three methods of Average Nearest 
Neighbor (ANN), High/Low Clustering (HLC) and Spatial Autocorrelation (SA) in statistical 
spatial analysis and Kernel Density (KD) estimation method were used to spatial show of the 
phenomena in continuous levels. 
Results: The results of this study indicate that the distribution of enactments at the provincial 
level has been clustered, which has led to the polarization pattern of the populous cities. 
Consequently, there has been a spatial focus and an increase in regional imbalances. 
Conclusion: Ignoring regional capacity and the role of environmental factors in the planning 
is one of the most prominent results of spatial analysis of the enactments of Markazi Province 
infrastructure and urban planning committee in the current decade. Therefore, by creating a 
geospatial database at the provincial level and updating and monitoring it continuously and 
analyzing the development policies in the cities level appropriate to regional and ecological 
capability, one can step towards sustainable regional development. 

Keywords: Statistical Spatial Analysis, Spatial Autocorrelation, Regional Development, 
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  يمركز استان ي شهرهايكالبد ةتوسع يزيربرنامه يالگو ييفضا ليتحل
  

  b نجمه سادات مصطفوي؛  1وa مصطفي مومني

  
a رانيا ،تهران ،دانشجوي دكتري شهرسازي، دانشگاه هنر.  
b
  .رانيا ،اراك ،جهاد دانشگاهي استان مركزي گروه پژوهشي توسعه كالبدي شهر، مربي پژوهش، 
  

    چكيده

 يلتحل ز فنونا يو كالبد يطيمح يستز ي،اقتصاد ي،در علوم اجتماع يمتعدد يامروزه در پژوهش هاتبيين موضوع: 

 يهال يقلفاز ت يه مندان بهرسطوح و امك يكپارچه يلدر تحل يشود. توانمند ياستفاده م ياييدر سامانه اطالعات جغراف ييفضا

 برنامه يلگوا ييضاف يلتحل يزپژوهش ن ين. هدف اباشد يفنون م يناز ا يريبهره گ يها يتاز مز يمختلف اطالعات يها

  .باشد يم ييفضا يلبا استفاده از فنون تحل ياستان مركز يشهرها يتوسعه كالبد يزير

ت كارگروه كليه مصوبا در اين پژوهش. باشديم يليتحل - يفيو از نظر روش توص يكاربردمقاله حاضر از نظر هدف  روش:

 ييفضا يعراكنش و توزپ يلبه منظور تحل جمع آوري شد و 1396 يال 1390 يسالها ينب ياستان مركز يو شهرساز يربناييز

ز ا پژوهش يندر ا است. استفاده شده ياييسامانه اطالعات جغراف ييآمار فضا يلاز تحل يمصوبات در سطح استان مركز ينا

 ييضاف ي) و روش خودهمبستگHLCكم (/يادز ي)، روش خوشه بندANN( يگيهمسا يكتريننزد يانگينسه روش م

)SAو روش تخمين تراكم كرنل ( يآمار ييفضا يل) در تحلKDيوستهوح پعوارض در سط ييفضا يش) به منظور نما 

  استفاده شده است. 

به  نجروده كه مب ياز آن است كه پراكنش مصوبات در سطح استان به صورت خوشه ا يپژوهش حاك ينا يجنتا ها:يافته

  ست. انبال داشته دا به ر يمنطقه ا يها ينابرابر يشو افزا ييو به تبع آن تمركز فضا يتپرجمع يشدن شهرها يقطب يالگو

 يكانم يلتحل يجانت ينتراز بارز يكي ياستان مركز يشدر آما يطيو نقش عوامل مح يانگاشتن توان منطقه ا يدهناد :نتايج

ستان و در سطح ا ييياغرافجدر سامانه اطالعات  يمكان عاتاطال يگاهپا يجاداست. لذا با ا يمصوبات كارگروه در دهه كنون

طقه با توان من تناسباستان م يدر سطح شهرها يتوسعه ا يها ياستمستمر س يشو پا يلو رصد مداوم آن و تحل يبروزرسان

  گام برداشت. يمنطقه ا يدارتوان به سمت توسعه پا يم يكي،و اكولوژ يا

  .يمركز استان ،يسازشهر و ييربنايز كارگروه ،يامنطقه توسعه ،ييفضا يخودهمبستگ ،ييفضا آمار ليتحل :هاكليدواژه

  

       31/06/1398 انتشار آنالين:           25/12/1397پذيرش:             05/12/1397 بازنگري:           17/10/1397 دريافت:

  

ـ  اسـتان  ي شـهرهاي كالبـد  ةتوسـع  يزيربرنامه يالگو ييفضا ليتحل). 1398( سـادات مصطفوي، نجمه؛ مومني، مصطفياستناد:   .يزمرك

  .  227-213)، 1( 6 دوفصلنامه جغرافياي اجتماعي شهري،
DOI: 10.22103/JUSG.2019.1987 

 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )مصطفي مومني( ut.ac.ir@urp.momeniرايانامه:  1136813518پستي:  كد ايران، ،تهران نويسندة مسئول: 1
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  مقدمه 

 كه است مشاهده قابل تيواقع نيا ،ييايجغراف مختلف سطوح در ياجتماع ياقتصاد يهاتيفعال و تيجمع عيتوز به ينگاه با

 عدم و يهماهنگ عدم نيا. است نگرفته قرار استفاده مورد داريپا و كپارچهي صورت به سطح هر در موجود يها تيظرف و امكانات

پيامدهاي چنين . )40: 1393 ،يمومن و زادگان فيشر( است گشته يا منطقه سطوح در ييفضا ساختار در ناموزون توسعه موجب تعادل

توسعه نامتوازني را مي توان در توزيع نامناسب نظام شهري، تمركز فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي در نقاطي خاص، مهاجرت هاي 

ناشي از ركود و بيكاري و تخريب زيست بوم منطقه اي جستجو نمود. نخستين گام در مواجهه با چنين وضعيتي، شناخت روابط فضايي 

 پراكنش ييفضا رابطه مثابه به طيمح و انسان رابطهش فعاليت ها متناسب با توان اكولوژيكي و طبيعي منطقه اي است. و تحليل پراكن

 زانيم و ييفضا يرهايمتغ يپراكندگ اساس بر مناطق زين يا منطقه نگرش در. شود يم فيتعر يطيمح و يعيطب منابع و تيجمع

 يها روش و فنون از ييفضا پراكنش نيا شناخت منظور به. )2: 1394 ،يجانيعل( شود يم فيتعر ها آن نيب شباهت و تجانس

 شامل اغلب كه ها آن يپراكندگ و ها دهيپد ييفضا شيآرا ليتحل در ژهيو به ييفضا ليتحل يها تيمز. است شده استفاده يمختلف

 ;Anselin & Getis, 1992; Birkin et al., 1996; Getis, 2008( باشد يم يكم يندهايفرا و ها روش از استفاده

Annette, 2017( در رياخ يسالها در تا دهيگرد موجب آنچه. است شده يكاربر يها پژوهش در آن شتريب هرچه رواج موجب 

 ليتحل در يتوانمند ند،ينما استفاده ييفضا ليتحل از ييايجغراف سطوح بر يمبتن مختلف علوم در يكاربرد يها پژوهش از ياريبس

 داده ليتحل عرصه به نينو يها يفناور ورود. باشد يم ياطالعات مختلف يها هيال قيتلف از يمند بهره امكان و سطوح كپارچهي

 مختلف ييايجغراف سطوح در ييفضا يالگوها تر قيدق شناخت به منجر تواند يم ،ييايجغراف اطالعات سامانه همچون ييفضا يها

  . گردد

 تيضعو ليتحل در يآمار ييضاف ليتحل يها روش از يمند بهره، گرفته قرار كنكاش مورد مساله عنوان به پژوهش، نيا در آنچه

 و ها ضاف يسامانده به توان يم كارگروه نيا ياصل فيوظا از كه است يمركز استان يشهرساز و ييربنايز كارگروه مصوبات يكالبد

 و بنا داثاح و ياراض از ستفادها به مربوط نامه نييآ ياجرا با مرتبط فيوظا و يعمران بزرگ يها پروژه و ييروستا يها سكونتگاه

 و پراكنش ليتحل و يبررس با. مودن اشاره )2: 1394 ران،يوز اتيه نامه بيتصو( شهرها ميحر و يقانون محدوده از خارج در ساتيتاس

 از. ختپردا استان نيا در يا منطقه توسعه تيوضع به گريد يا هيزاو از توان يم يمركز استان سطح در مصوبات نيا ييفضا عيتوز

  .ردب يپ يمركز استان سطح در ها يكاربر ييفضا عيتوز در يا منطقه استگذارانيس شيگرا نييتب به توان يم پژوهش نيا جينتا
  

  پيشينة نظري

 بر ييايجغراف اطالعات امانهس ظهور با و گشت مطرح ايجغراف علم در غالب ميپارادا عنوان به ييفضا ليتحل بعد، به 1960 دهه از

 شـد  همـراه  يانتزاع يساز مدل و يپرداز هينظر با ييفضا ليتحل ادامه در. )2: 1394 ،يجانيعل( افزود ميپارادا نيا يتوانمند و تيتقو

)Barnes, 2011.( ـ دق مطالعه در يكم يها روش كاربرد توان يم را ييفضا ليتحل ،يعلم فيتعر كي در  ،يا نقطـه  يلگوهـا ا قي

 است يآمار يها وشر و يكارتوگراف يها مهارت مجموعه ييفضا ليتحل گريد عبارت به. نمود انيب نقشه يرو بر يسطح و يخط

 از ).Goodchild, 1988: 329( رديپـذ  يمـ  انجام ييفضا يالگوها حيتشر و ييفضا يها داده ليتحل و پردازش آن كمك به كه

   ):Goodchild & Janelle, 2004: 5-8( نمود اشاره ريز موارد به توان يم ييفضا ليتحل يها يژگيو نيمهمتر

  ييفضا يالگوها در مختلف منابع از ها داده يكپارچگي  - 

  ييفضا يالگوها توسط يكنترل يندهايفرا سمت به تيهدا  - 

  جهت و مكان فاصله، همچون يا هياول عناصر اساس بر ييفضا يها هينظر ساخت  - 

  ييفضا كرديرو در ييفضا يزير برنامه و يگذار استيس ،ينيب شيپ در ياتيعمل و باال دقت  - 
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 نييتب ييفضا سازمان و ييفضا تداخل ،ييفضا يناهمگن ،ييفضا يخودهمبستگ همچون ييها هينظر ييفضا ليتحل چارچوب در

 و يرشه يزير برنامه و ايغرافج علوم در يكاربرد يها پژوهش يربنايز و هيپا را اتينظر نيا توان يم ).Miller, 2008( شوند يم

 يم دادقلم ييايجغراف يابي درون ياصل محور عنوان به يا منطقه ساختار كنار در ييفضا يخودهمبستگ هينظر. برشمرد يا منطقه

 چونهم ييفضا يها ييابجاج هيپا ييفضا تداخل هينظر. است نهاده بنا را يبند هيناح قاتيتحق ييفضا يناهمگن هينظر. گردد

 رديپذ يم صورت آن اساس بر ييفضا يندهايفرا و كرده جاديا را ييفضا منطق ،ييفضا سازمان و دهد يم ليتشك را مهاجرت

 در آن يكاربردها و آمدند ييفضا ليتحل كمك به يليتحل فنون و ها روش ،ييايجغراف اطالعات سامانه ورود با. )7: 1394 ،يجانيعل(

 در ييفضا ليحلت كاربرد نوع به بسته ).Fotheringham & Rogerson, 1994( خورد يم چشم به ييايجغراف مختلف سطوح

  .برد بهره ها آن از مختلف يها جنبه از توان يم ييايجغراف متنوع يها عرصه

و  تيم (كيانيي هسفرد به حصرمنفنون  به منظور تحليل آن ها نيازمند و نمي باشند يكنواختي توزيع داراي فضايي هايداده

 يدارا يا منطقه و يهرش مختلف موضوعات در ييايجغراف اطالعات سامانه ييفضا ليتحل فنون از استفاده ).5: 1394كاظمي، 

   .است يمتنوع يكاربردها
  

  عمليپيشينة 

 يالنترك. اند برده بهره نونف نيا از خود يها ليتحل در يكالبد و يطيمح ستيز ،ياقتصاد ،ياجتماع علوم طهيح در يموضوعات

 پژوهش نيا جينتا و اند هكرد استفاده كرنل نيتخم مدل از زنجان شهر در يشهر يبزهكار ييفضا ليتحل در) 1388( همكاران و

  .دارد يا خوشه و متمركز كامال يعيتوز يآمار نظر از شهر نيا سطح در جرم ييايجغراف عيتوز دهد يم نشان

 سكونتگاه نييگز كانم فضايي الگوي بر آن اثرات و ميياقل سالي خشك فضايي تحليل در) 1393( همكاران و دوست ميحك

 دهد يم نشان G عمومي مارهآ تحليل جينتا. اند كرده استفاده فضايي خودهمبستگي يها شاخص از مازندران استان روستايي هاي

  . است برخوردار يالس خشك باالي تمركز با يا خوشه روند از و گرفته قرار ديگر هم كنار در شتريب يخشكسال با مناطق

 شاخص از تهران شهرداري 7 همنطق در يدرمان مراكز يسامانده و پراكنش الگوي ليتحل پژوهش در) 1394( همكاران و مرادپور

 تياولو در قيقتح جينتا از توان يم كه است شده استدالل و اند كرده استفاده ارهيچندمع يقيتلف مدل و يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم

  . برد بهره يدرمان- يبهداشت كاربري يسامانده جهت مطلوب ياراض بندي

 پيآنترو مدل و فضايي آمار هاي تحليل از كرمان شهر كالبدي توسعه نحوة و روند تحليل) در 1394زنگي آبادي و همكاران (

 در عيتجمو  كند يم پيروي راكندهپ الگوي از كرمان شهر بندي منطقه نظاماين پژوهش،  نتايجاستفاده كرده اند كه بر اساس  شانون

  . است شده توزيع پراكنده صورت به كرمان شهر

 براي 75- 85 لهايسا يط زيتبر شهر در فقرشهري گسترش ييفضا ليتحل يبررس پژوهش در) 1395( همكاران و ييروستا

 فقر پراكنش الگوهاي ليتحل براي و داغ هاي لكه ليتحل از استفاده با ييفضا يخودهمبستگ كيتكن از فقر سنجش و شـناخت

 مدل از زيتبر شهر فضاهاي در يشهر ريفق عيتوز كه دهديم نشان پژوهش نيا هايافتهي. اند كرده استفاده موران آماره از شهري

 دان گشته پراكنده شهر هياشح در ريفق هاي خوشه و دارند شيگرا شهر مركز به كينزد مرفه هاي خوشه و كند يم روييپ اي خوشه

  . دهد يم نشان را ها شاخص نيا از برخورداري در يطبقات شكاف و اختالف كه

 فقر يالگو آن در كه اند افتهي تدس مشابه جينتا به تهران كالنشهر در يشهر فقر ييفضا ليتحل در زين) 1395( همكاران و موحد

  . باشد يم يا خوشه صورت به تهران كالنشهر در

 يپارامترها ليتحل و هيتجز هاشاره نمود كه ب) 2014ژانگ و همكاران (مطالعة  به توان يم زين يخارج يهاپژوهش از جمله

 منظم يگوهاال مسكوني، يها شهرك، توزيع هابر اساس نتايج آنپرداختتند.  نيچ يشرق ساحل در يانسانسكونتگاه هاي  ييفضا

 نظمم يالگوها اند، شده قعوا يساحل دشت در كه ييشهركها اكثر مي دهند و نشان بزرگ تا كوچك اسيمق از را يا خوشه يتصادف

  .دهند يم ننشا را يا خوشه يالگو دارند، قرار يا تپه مناطق در كه ييآنهاو  دهند يم ارائه را يتصادف اي
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 زا استفاده با نيپيليف ريجزا زا يكي در يانسان تيجمع رشد و عيتوز ييفضا ليتحل به) 2015( همكاران و ونيسالواسش پژوه در

 يبررس مورد ييفضا ليتحل فنون از استفاده با تيجمع يا خوشه عيتوز اي و يپراكندگ زانيم پژوهش نيا در. اند پرداخته موران شاخص

ايج ا توجه به نتبوده و ب زمان و افض از متفاوت اين جزيره در تيجمع عيتوز چگونه كه داد نشان نتايج اين پژوهش .است گرفته قرار

  مي شود.  مشاهده اين جزيره يغرب جنوب و يشرق شمال يها بخش نيب تيجمع رشد اي خوشه توزيع ،تحليل موران

پرداختند. در اين  نيچ نشين كشورريفق ييروستا مناطق در ) به تحليل الگوهاي فضايي2015در پژوهش ديگري چن و گي (

 عملكرد در اين تحليل از. شده است ليتحل نشينير فقمنطقه  هر در فاصله رييتغ با روستاها ييفضا يالگو تنوع يها يژگيوپژوهش 

 مناطق در روستا ييفضا يالگو از يخوب درك آمده بدست جينتا. استفاده شده است هيهمسا نيكترينزد و ميانگين 1يپلير كاي

 را فقر كاهش در روستا كل شرفتيپ يبرا مهم ميتصم هيپا كه كند يم فراهم را آن گذار ريتاث عوامل و روستا عيتوز روابط و نيرنشيفق

   .موجب مي گردد

 د،يرماد يشهرها در »يگردشگر منطقه« دهيپد با مرتبط اثرات شد،در كشور اسپانيا انجام كه ) 2018در پژوهش گارسيا آلون (

 در دهيپد نيا يفعل زانيم ررسي ويي مورد بفضا يهمبستگتحليل  و GIS يهاشاخص از استفاده قيطر از وركايماد پالما و بارسلونا

 ياه شاخص كه دهد يم شانن آمده بدست جينتا. گرفت قرار بحث مورد يفعل روند حفظ ياحتمال ندهيآ يوهايسنار و شهرها نيا

   ها وجود دارد.شهر نيا در شده جاديا يگردشگر و يشهر يفعل مدل ياجتماع و ياقتصاد يداريپا با رابطه در كننده نگران

در  اكارتايوگي شهر در ازب سبز ينوع فضا ييشناسا و ييفضا يالگو ليتحل) به 2018در پژوهش ديگري ديمياتي و همكاران (

به  باز بزس يفضا كه ده آن استهند نشان پژوهش جينتاو  در اين پژوهش از شاخص موران استفاده گرديده كشور اندونزي پرداختند.

   .ه استودب پارك شهر و بزس كمربند ،يخصوص اطيح قالب در اكارتايوگي شهر در آن عيتوز نيشتريب صورت خوشه اي توزيع شده و

  شناسي ها و روشداده

 در تيجمع رنف 1429475 ،1395 سال مسكن و نفوس يسرشمار نيآخر در اراك شهر تيمركز با يمركز استان

 اشغال با ساوه و اراك انشهرست و باشد يم شهرستان 12 يدارا استان نيا. است داده يجا خود در خانوار 455866 قالب

 مصوبات هيكل پژوهش نيا در. اند داده اختصاص خود به را تيجمع درصد 60 از شيب استان مساحت از درصد 30 حدود

 يآور جمع شد يم ملشا را مصوبه 655 كه 1396 يال 1390 يسالها نيب يمركز استان يشهرساز و ييربنايز كارگروه

  .شدند يبارگذار ييايجغراف اطالعات سامانه در ها آن يمكان اطالعات و

 روش و )HLC( 3كم/اديز يبند خوشه روش ،)ANN( 2يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم روش سه از پژوهش نيا در

 ييفضا شينما منظور به) KD( 5كرنل تراكم تخمين روش و يآمار ييفضا ليتحل در) SA( 4ييفضا يخودهمبستگ

 تياهم از ييفضا يها داده در موجود يروندها كشف و الگوها شناخت. است شده استفاده وستهيپ سطوح در عوارض

 يچگونگ مورد در اطالعات ازمندين ها پژوهش از ياريبس در. است برخوردار يا منطقه و يشهر يها پژوهش در يفراوان

 توانند يم ييفضا آمار ليتحل يابزارها رو نيا از. ميهست مطالعه مورد يفضا در آن قاعده و الگو ييشناسا و ها داده عيتوز

 ييايجغراف اطالعات سامانه در كه ييفضا آمار ليتحل يها روش جمله از. رسانند ياري را گران پژوهش ريمس نيا در

 روش و كم/اديز يبند خوشه روش ،يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم روش به توان يم رديگ يم قرار استفاده مورد

  . نمود اشاره ييفضا يخودهمبستگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ripley's K function 
2 Average Nearest Neighbor 
3 high/low clustering 
4 Spatial Autocorrelation 
5 Kernel Density 
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 بوده شان يهمسايگ نزديكترين تا عارضه هر فاصله گيري اندازه بر مبتني يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم روش

 همسايه نزديكترين شاخص روش اين در. دارد كاربرد ها داده واگرايي و همگرايي تعيين در و )40: 1390 ،يعسگر(

 پراكنده تصادفي صورت به ها داده كه است اين صفر فرض. شود مي نزديكترين تا داده هر از فاصله ميانگين براساس

 مشاهده فاصله ميانگين نسبت صورت به يهمسايگ نزديكترين نيانگيم شاخص). 360: 1390 گران،يد و يانيك( اند شده

 در عوارض نيب فواصل با است برابر روش نيا در انتظار مورد فاصله واقع در. شود مي بيان انتظار مورد فاصله به شده

) محاسبه مي گردد كه در آن 1صورت رابطه ( به همسايگي فاصله نزديكترين ميانگين. تصادفي كامالً پراكنش حالت

) تعريف شده 2صورت رابطه ( كه به مي باشد همسايگانش نزديكترين و هر عارضه بين شده مشاهده فاصله ميانگين ���

به صورت تصادفي  آن در صورتي كه توزيع است و نزديكترين همسايگانش هر عارضهميانگين فاصله بين نيز  ���و 

و  هر عارضهبين فاصله  ��ت در معادال) محاسبه مي گردد كه در اين 3رابطه ( و به صورت ؛صورت گرفته باشد

  . باشد العه ميمساحت كل محدوده مورد مط �تعداد كل عوارض و  �، اشگي نزديكترين همساي

		�)                                                                                                       1رابطة ( = ���
��  

���)                                                                                                     2رابطة ( = ∑ ������
�  

���)                                                                                                          3رابطة ( = �.�
���

  

���استاندارد  امتياز��مي شود كه در آن  محاسبه )4رابطة (صورت  به نيز  �) تعيين مي گردد و مقدار 5با رابطه ( 

 ،يعسگر(از مساحت زير منحني براي توزيع معين خواهد بود كه با آزمون آماري محدود مي گردد  $#"! �تقريبي 

1390 :40-41.(  

���)                                                                                                4رابطة (� = ���%��
&�   

�)                                                                                                    5رابطة (� = �.'()*(
��+�

  

مي باشند و اگر  1باشد داده هاي مورد مطالعه داراي الگوي خوشه اي 1اگر شاخص بدست آمده از اين روش كمتر از 

  خواهند بود. 2باشد داراي الگوي پراكنده 1اين مقدار بيشتر از 

دوده روش تحليل خوشه بندي زياد/كم به اندازه گيري ميزان تراكم و خوشه بندي مقادير زياد و كم متغير در مح

كه وجود و يا عدم وجود خوشه بندي زياد/كم عوارض را بررسي مي كند به صورت  ,مورد مطالعه مي پردازد. شاخص 

وزن جغرافيايي مورد نظر  /،�0خصوصيات مورد نظر عوارض و  /-	و�-) محاسبه مي گردد كه در اين فرمول 6رابطه (

  ).46-47: 1390 عسگري،(مي باشد  2	و	1بين پديده 

,)                                                                               6رابطة ( = ∑ ∑ 3�،45�54�4������
∑ ∑ 5�54�4������

،	∀/≠ 2   

 ي بندطبقه  روش خودهمبستگي فضايي به بيان رابطه بين مقادير باقيمانده در طول خط رگرسيون مي پردازد. در

واحدهاي منطقه اي  ترتيب قرارگيري و نظم چگونگي بر مي توان فضايي (خوشه اي، پراكنده و تصادفي) الگوهاي

 اين مفهوم به فضايي خودهمبستگي تشريح نمود. فضايي الگوهاي براي ها را مشابهت عدم و مشابهت شد و متمركز

هـستند و همبستگي آن ها قابل استناد به نظم جغرافيايي  همبسته خـود شده، مطالعه ويژگي ها و صفات ارزش كه است

). خودهمبستگي باال به اين معناست كه مقادير باقيمانده شديداً با Clark & Hosking, 1986: 379عوارض است (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Cluster 

2  Disperse  
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به يكديگر در ارتباط مي باشند و به عبارت ديگر مقادير يك متغير از نظر جغرافيايي به عم نزديك هستند. اگر عوارض 

صورت تصادفي در فضا توزيع شده باشند نشان دهنده عدم وجود ارتباط بين آن ها در اين شاخص است. در واقع 

نيز  I 1خودهمبستگي فضايي الگوهاي پراكنش و توزيع عوارض در فضا را تشريح مي كند. اين تحليل به شاخص موران 

با ميانگين آن  2تفاضل بين مقادير ويژگي عارضه  �8 ) محاسبه مي گردد كه در آن7معروف است كه به صورت رابطه (

جمع كل وزن هاي فضايي مي  ��تعداد كل عوارض و  �بوده و  2	و	1وزن فضايي بين عارضه  /،�0 مي باشد. همچنين

  ).60- 61: 1390 عسگري،( باشد 

9)                                                                                         7رابطة ( = �∑ ∑ 3�،4:�:4�4������
&;∑ :�+����

   

طح مي سوسته در كرنل يكي از روش هاي مناسب به منظور نمايش تراكم عوارض به صورت پي تراكم تخمين روش

احل اين روش مايد. مرمي ن ح پيوسته اي از تغييرات در تراكم عوارض در محدوده مورد مطالعه ايجادباشد. اين روش سط

  ). 1گام دارد. در گام اول شبكه اي از سلول هاي كوچك بر روي محدوده ايجاد مي شود (شكل  4

  
  )1390 ديگران، و اكمأخذ: گام اول روش تخمين تراكم كرنل ( -1شكل 

طه زن هر نقورفته شده و ) تابع سه بعدي قابل تغييري با شعاع معين بر روي هر سلول در نظر گ2در گام بعدي (شكل 

راكم كل ته مقدار يجه بدرون شعاع كرنل محاسبه مي گردد. نقاط نزديك تر به مركز، وزن بيشتري مي گيرند و در نت

  سلول مقادير بيشتري افزوده خواهد شد.

  
  )1390 ديگران، و اكمأخذ: كم كرنل (گام دوم روش تخمين ترا -2شكل 

كان به دست راي هر ماي ب و در گام آخر  مقادير نهايي سلول هاي شبكه با تجميع تمام مقادير موجود در سطوح دايره

ي تواند ا كاربرد دارد و مهكرنل در بسياري از برنامه ريزي  تراكم ). روش تخمين60-65: 1390مي آيد (اك و ديگران، 

 يگران،د و نيا لفاض(د يك سطح همواري را با توجه به مساحت و نوع متغير در سطح منطقه به تصوير بكشيك پهنه و 

1394 :95.(  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Moran's I 
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  هايافته

 655 كه 1396 يلا 1390 يسالها نيب يمركز استان يشهرساز و ييربنايز كارگروه مصوبات هيكل پژوهش نيا در

). 4كل ش( شدند يگذاربار ييايجغراف اطالعات سامانه در ها آن يمكان اطالعات و يآور جمع شد يم شامل را مصوبه

 دحدو مصوب، مساحت ،موجود مساحت مصوبه، شماره شهر، شهرستان، مالك، نام ن،يزم يثبت شماره شامل اطالعات نيا

 ينكنو تيوضع اجرا، تمهل ب،يتصو خيتار درخواست، خيتار مصوبه، متن مصوب، يكاربر موجود، يكاربر ن،يزم ثغور و

   ).3شكل ( باشند يم) رييتغ بدون رمجاز،يغ ،يبردار بهره حال در مجاز ساخت، حال در مجاز(

  

  
  (ترسيم: نگارندگان) شهرستان و يكاربر كيتفك به مصوبات -3شكل 

  
   (ترسيم: نگارندگان) استان سطح در ييربنايز كارگروه مصوبات پراكنش. -4ل شك
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 مصوبه 58 با نقل و حمل خدمات و 66 با يگردشگر ،85 با يكشاورز ،245 با يصنعت يكاربر اساس، نيا بر

 ،112 ساوه ،144 با راكا يها شهرستان نيهمچن. دادند اختصاص خود به ها يكاربر ريسا نيب در را يفراوان نيشتريب

. اند بوده 96 يال 90 يها سال يط يمركز استان سطح در مصوبات نيشتريب يدارا مصوبه 80 با محالت و 87 هيزرند

 اطالعات سامانه ييافض آمار ليتحل از يمركز استان سطح در مصوبات نيا ييفضا عيتوز و پراكنش ليتحل منظور به

  . است شده پرداخته آن به ادامه در كه شده استفاده ييايجغراف

  يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم ليتحل

 دستور از پسس و ليتبد نقطه به GIS طيمح در مصوبات يمكان اطالعات به مربوط سطوح ابتدا روش نيا در

 نيانگيم ،)5 شكل( دهآم بدست اطالعات اساس بر. ميكن يم استفاده الگوها ليتحل در يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم

 متر 3891 انتظار مورد لهفاص نيانگيم مقدار كه است يحال در نيا و باشد يم متر 1251 عوارض نيب شده مشاهده فاصله

 يم است 1 از كوچكتر تنسب نيا كه ييآنجا از و گردد يم محاسبه 0,32 هيهمسا نيكترينزد نسبت نيبنابرا. باشد يم

 برابر استاندارد ازيامت نيهمچن. باشد يم يا خوشه صورت به ها شهرستان در مصوبات پراكنش كه گرفت جهينت توان

  .  باشد يم معنادار يآمار نظر از مصوبات بودن يا خوشه كه است مورد نيا دهنده نشان كه بوده -32

  
  ي (ترسيم: نگارندگان)گيهمسا نيكترينزد نيانگيم ليتحل جينتا -5 شكل

 اه داده نكهيا و گريدكي از ها داده بوده مستقل شامل كه يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم ليتحل در موجود فرض دو

 و مصوبات يا خوشه نشپراك به باتوجه نيهمچن. است شده تيرعا نباشند استان سطح در يريگيجا در يتيمحدود يدارا

 و ييربنايز مصوبات هكارگرو در درخواست نيشتريب كه گرفت جهينت توان يم شهرستان هر در مصوبات به مربوط آمار

 مراكز به يدسترس از يناش را آن توان يم كه است شده متمركز هيزرند و ساوه اراك، شهرستان 3 در استان يشهرساز

  . دانست ها شهرستان نيا در باال يتيجمع

  كم/اديز يبند خوشه ليتحل

. گرفت قرار استفاده مورد يورود عنوان به شهرستان هر در كيتفك به مصوبات تعداد كم/اديز يبند خوشه ليتحل در

 مقدار توجه با كه نمود اشاره 6,32 با برابر كه استاندارد ازيامت مقدار به توان يم) 6 شكل( آمده بدست جينتا ليتحل در
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 به اًيثان و دارد وجود يبند خوشه كه ميرس يم جهينت نيا به اوالً باشد، يم صفر معادل كه PValue مقدار و آن يباال

 مصوبات تعداد نيشتريب يدارا كه ييها شهرستان در يبند خوشه نيا است، مثبت استاندارد ازيامت عالمت آنكه ليدل

. دارند قرار گريكدي كنار در هستند مصوبات تعداد نيشتريب يدارا كه ييها شهرستان گريد عبارت به. دارد وجود هستند،

 در محالت و جانيدل اراك، يها شهرستان و استان شمال در هيزرند و ساوه همچون ييها شهرستان در مصوبات تعداد

  . دينما يم دييتا را استدالل نيا استان، يشرق جنوب و مركز

  
  (ترسيم: نگارندگان) كم/اديز يبند خوشه ليتحل جينتا -6 شكل

  ييفضا يخودهمبستگ روش

 صفات و ها يژگيو ،عوارض ييايجغراف تيموقع عالوه كه دهد يم را امكان نيا ما به ييفضا يخودهمبستگ ليتحل

 كيتفك به شهرستان هر رد مصوبات تعداد ليتحل نيا در منظور نيبد. ميكن لحاظ ليتحل در زين را عوارض يبررس مورد

 هخوش شد، مشاهده كم/دايز يبند خوشه ليتحل در كه همانطور. گرفت قرار استفاده مورد يورود عنوان به آن يكاربر

 كه است نيا ييفضا يخودهمبستگ ليتحل در ما هدف و داشت وجود باال، مصوبات تعداد يدارا يها شهرستان در يبند

  . شدبا يم پراكنده صورت هب پراكنش يالگو نكهيا اي و دارد وجود يبند خوشه زين مصوبات يكاربر اساس بر ايآ ميبسنج

  
  يي (ترسيم: نگارندگان)فضا يخودهمبستگ ليتحل جينتا -7 شكل

 يم 0,37 برابر و مثبت كه موران بيضر مقدار به توجه با) 7 شكل( ليتحل نيا در شده استخراج جينتا مشاهده از

 به شان يكاربر اساس بر مصوبات كه ديرس جهينت نيا به توان يم است 2,36 برابر استاندارد ازيامت نيهمچن و باشد

 اگر ل،يتحل نيا جينتا به توجه با. باشند يم ييفضا يهمبستگ يدارا و اند شده عيتوز استان سطح در يا خوشه صورت

 يم ارياخت را -0,032 با برابر يمقدار ديبا موران بيضر شدند يم عيتوز فضا در يتصادف صورت به مصوبات بود قرار
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 در و باشد ينم متوازن صورت به استان سطح در ها يكاربر ييفضا عيتوز كه است نيا باشد يم تياهم حائز آنچه. نمود

 كه است يحال در نيا و باشد يم يا خوشه صورت به ها يكاربر ييفضا عيتوز يدارا يشرق جنوب و يشرق شمال مركز،

  . خورد يم چشم به ها يكاربر ييفضا عيتوز لحاظ از وهم مصوبات تعدد نظر از هم يمتفاوت تيوضع استان، غرب در

  كرنل تراكم تخمين آزمون

 بصورت ها يكاربر هب مربوط اطالعات كشيدن ريتصو به يبرا مناسب يها روش جمله از كرنل تراكم تخمين آزمون

. كند يم جاديا ودهمحد در ها يكاربر تراكم در تغييرات از وستهيپ سطح كرنل، تراكم آزمون. است پيوسته سطوح

 هكارگرو مصوبات در يفراوان نيشتريب يدارا يها يكاربر تمركز محدوده ييشناسا منظور به و شده ادي روش براساس

 و نقل و ملح خدمات ،يكشاورز ،يصنعت يها يكاربر شامل يكاربر 4 كرنل تراكم يها نقشه ،ييربنايز امور

  . دينما يم ديائت را ييفضا يخودهمبستگ ليتحل از حاصل جينتا كه ديگرد استخراج ،)9و  8ي ها شكل( يگردشگر

  
  گان)كشاورزي. چپ: تراكم مصوبات با كاربري صنعتي (ترسيم: نگارند يكاربر با مصوبات تراكمراست:  -8 شكل 

  
  ندگان)مصوبات با كاربري گردشگري (ترسيم: نگارحمل و نقل. چپ: تراكم  يكاربر با مصوبات تراكمراست:  -9 شكل
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 ،96-90 يها سال در يمركز استان يشهرساز و ييربنايز امور كارگروه مصوبات يها پرونده يبررس استناد به

 جانيدل يحدود تا و هيزرند و ساوه يها شهرستان يشرق بخش اراك، شهرستان در اغلب يكشاورز يكاربر با مصوبات

 ل مهم دري از داليمرغوبيت زمين هاي كشاورزي و نزديكي به راه هاي مواصالتي اصل .اند شده متمركز محالت و

 يصنعت ياه يكاربر تمصوبا پراكنش گريد ييسو از تراكم مصوبات با كاربري كشاورزي در مناطق ياد شده مي باشد.

 در و محالت و جانيدل آن از سپ ه،يزرند و ساوه يها شهرستان شرق در شتريب ماتيتصم نيا تمركز دهد يم نشان

ك ي به شهرنين نزديكنزديكي به مراكز جمعيتي استان و راه هاي مواصالتي اصلي و همچ .است نيخم و اراك تينها

كاربري  با صوباتم راكمهاي صنعتي كه محل تامين مواد اوليه مورد نياز اين كاربري ها مي باشد، از داليل مهم ت

 و جانيدل ه،يرندز يها شهرستان در نقل و حمل خدمات با مرتبطمصوبات  پراكنشصنعتي در مناطق ياد شده است. 

ن مناطق قل در اينات حمل و دليل اين امر را مي توان به قرارگيري صنايع و نياز به خدم .اند بوده تر متراكم شازند

 ريسا به نسبت حالتم و ساوه اراك، يها شهرستان در يگردشگر حوزه با مرتبط مصوبات يمكان تراكممرتبط دانست. 

ه ق ياد شدشگري در مناطدليل آن نيز وجود پتانسيل هاي تاريخي و گرد .است مشهود كامال دوره نيا در ها شهرستان

 البق در توسعه كه ستا نكته نيا انگريب شده انجام يها يبررس يكل طور بهنسبت به ساير مناطق استان مي باشد. 

 در شتريب ،يمركز استان در) يشهرساز و ييربنايز امور كارگروه آنها نيمهمتر جمله از( مختلف يها كارگروه مصوبات

 ان،جيدل ه،يزرند اوه،س اراك، چون ييشهرها. است بوده متمركز آنها يمواصالت يمحورها و يتيجمع عمده مراكز يبرخ

 و اند داده اختصاص ودخ به را استان يا توسعه ماتيتصم درصد 90 به كينزد شازند، و نيخم موارد يبرخ در و محالت

بتوان يكي از  شايد .است شده استان گريد يشهر نقطه 26 بينص مصوبات نيا درصد 10 حدود تنها كه يحال در

ي، زيرساخت ل هايمهمترين داليل در پراكنش مصوبات طي سال هاي اخير در سطح استان مركزي را، وجود پتانسي

و  گردشگري يحي وجمعيتي و اكولوژيكي منطقه اي دانست. عواملي همچون وجود منابع طبيعي، پتانسيل هاي تفر

د هاي مور اربريكو صنايع تبديلي در ايجاد درخواست مجوز  دسترسي به مراكز جمعيتي شهري، شبكه حمل و نقل

لگوي توسعه ور كلي اات و به طبر نحوه پراكنش مصوب رگذاريتاثديگر داليل  ازالبته  مطالعه نقش مهمي ايفا نموده اند.

 و يبغر سطح در يستگذارايس روند در توسعه امر انيمتول يتوجه يب گاهاً و يتوجه كم بركالبدي استان را مي توان 

  . داد نسبت استان يغرب شمال

  نتايج

 يآمار ييفضا ليتحل يها روش از يمند بهره است گرفته قرار كنكاش مورد مساله عنوان به پژوهش، نيا در آنچه

 و پراكنش ليتحل و يبررس با. است يمركز استان يشهرساز و ييربنايز كارگروه مصوبات يكالبد تيوضع ليتحل در

 نيا در يا منطقه توسعه تيوضع به گريد يا هيزاو از به توان يم يمركز استان سطح در مصوبات نيا ييفضا عيتوز

 در ها يكاربر ييفضا عيتوز در يا منطقه استگذارانيس شيگرا نييتب به توان يم پژوهش نيا جينتا از. پرداخت استان

 و كم/اديز يبند خوشه روش ،يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم روش سه از پژوهش نيا در. برد يپ يمركز استان سطح

 در عوارض ييفضا شينما منظور به كرنل تراكم تخمين روش و يآمار ييفضا ليتحل در ييفضا يخودهمبستگ روش

 آمار و مصوبات يا خوشه پراكنش به باتوجه يگيهمسا نيكترينزد نيانگيم ليتحل در. است شده استفاده وستهيپ سطوح

 شهرستان 3 در استان يشهرساز و ييربنايز مصوبات كارگروه در درخواست نيشتريب شهرستان، هر در مصوبات به مربوط

 ها شهرستان نيا در باال يتيجمع مراكز به يدسترس از يناش را آن توان يم كه است شده متمركز هيزرند و ساوه اراك،

 استاندارد ازيامت عالمت آنكه ليدل به و شد دييتا يبند خوشه وجود اوالً كم/اديز يبند خوشه روش ليتحل در. دانست

 ليتحل. باشد يم هستند، مصوبات تعداد نيشتريب يدارا كه ييها شهرستان در يبند خوشه نيا وجود از نشان شد، مثبت

 سطح در يا خوشه صورت به زين شان يكاربر اساس بر مصوبات كه شد جهينت نيا به منتج ييفضا يخودهمبستگ روش
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 يدارا يكاربر 4 در كرنل تراكم نيتخم مدل اساس بر. باشند يم ييفضا يهمبستگ يدارا و اند شده عيتوز استان

مراكز  شدن انگاشته دهيناد. شوند يم دهيد نيشيپ يها ليتحل از منتج يبند خوشه زين مصوبات در يفراوان نيشتريب

 شده يمركز استان سطح در يا منطقه ناموزون توسعه به منجر تواند يم استان توسعه نظام در جمعيتي كوچك و مياني

 شدن يقطب يالگو به منجر يشيآما ينگاه بدون كالن سطح در يا توسعه يها ياستگذاريس و ماتيتصم اتخاذ .است

 منطقه يها ينابرابر شيافزا و ييفضا تمركز به كه شده، يشهر نظام يسر بزرگ دهيپد يرگيچ و تيپرجمع يشهرها

 و ها ليپتانس به توجه با نيسرزم پهنه در تيفعال و تيجمع نهيبه عيتوز هدف با نيسرزم شيآما. انجامد يم يا

 دهيناد اغلب آن يتخصص آموزش و يياجرا الزام و بوده فرادست يكيزيف سند ارائه قالب در عموماً آنها، يها تيمحدود

 در راسخ عزم اي و يآگاه نبود اي و يشيآما دگاهيد از يمند بهره ينيع ينمود مصوبات نيا بسا چه. شود يم گرفته

 از يكي استان شيآما توان منطقه اي و نقش عوامل محيطي در انگاشتن دهيناد. است تيفعال و تيجمع نهيبه عيبازتوز

تمركز بيش از حد  شود؛ يم دهيد كه همچنان. است يكنون دهه در كارگروه مصوبات يمكان ليتحل جينتا نيبارزتر

 يم شنهاديپ ، متناسب با توان منطقه اي است. در ادامهمشخص و منظم ييالگو از عدم مصوبات در مركز استان نشان

 و استان سطح در ييايجغراف اطالعات سامانه در يمكان اطالعات گاهيپا جاديا ،ياستان استگذارانيس و رانيمد گردد

 سطح در يا توسعه يها استيس مستمر شيپا و ليتحل با و دهند قرار خود دستوركار در را آن مداوم رصد و يبروزرسان

  .بردارند گامي ا منطقه داريپا توسعه سمت به ،متناسب با توان منطقه اي و اكولوژيكي استان

   قدرداني

و خارج از  يمدر حر ياراض يبرا GIS يطدر مح ياطالعات مكان يگاهپا يجادا« يمقاله مستخرج از طرح پژوهش ينا

ر شه يالبدك ةوسعت يو در گروه پژوهش يمركز ياستاندار ييباشد كه به كارفرمايم »ياستان مركز يشهرها يمحر

يت نموده كور فعالشي مذو نويسنده مسئول به عنوان پژوهشگر در گروه پژوه انجام شده ياستان مركز يجهاد دانشگاه

  د.آيمل ميعي به لذا مراتب قدرداني از مسئولين استانداري مركزي و جهاد دانشگاهي واحد استان مركز است.
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