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چکیده
امروزه مدلهای خطی و غیرخطی کاربرد زیادی در مطالعات پدیدههای شههری داردهد و پهوهرهنران به روشههای
گوداگون و بست ب دوع مطالع از آنها بهره میبردد .در بین مدلهای خطی ،رگرسیون جغرافیایی ب دلیل دخالهت اامهل
موقعیت در تبیین پراکنش فضایی پدیدهها از جمل مدلهای مؤثر ب شمار میرود .از سوی دینر پیچیدگی مسائل ،دنرش
محققان را ب سمت بهرهگیری از مدلهای غیرخطی رهنمون ساخت است؛ شبکة اصبی از جمل روشهای مهؤثر اسهت.
این مطالع ب شکل ویهه قصد دارد با تکی بر مدلهای رگرسیون جغرافیایی و شبکة اصبی ب تبیین اوامل مؤثر در النوی
استقرار دفاتر مسافرتی در شهر مرهد بپردازد و ب این سؤال پاسخ دهد ک کدام یک از دو مدل دهامبهرده قادردهد تصهویر
بهتری از این استقرار را ب دمایش بنذاردد .شیوۀ مطالعة توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مدلهای الّی است .این بررسی دتایج
متفاوتی را از مدلهای بالا دران میدهد؛ ب گود ای ک از دظر رگرسیون جغرافیایی ،دفاتر مسافرتی امدتاً متأثر از فضاهای
خاص گردشنری هستند در حالی ک از دظر شبکة اصبی ،متأثر از فضاهای امومی شهر هستند .ادطباق یافت های هر مدل
با واقعیت ،بیادنر ادحراف کمتر مدل شبکة اصبی در این خصوص و کارایی آن در زمینة پراکنش پدیدههای فضایی است.
کلیدواژهها :دفاتر مسافرتی ،رگرسیون جغرافیایی ،شبکة اصبی ،مرهد.
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شمارۀ اول

گردشنری ،تنوع گردشنری و تنوع صنایﻊ دسهتی به

 .2مقدمه
 .2 .2طرح مسأله

ترتیب جﺰ  1، 12و  9کرور اول جهان است (زدنهی-

دفاتر خدمات مسافرتی یکهههههی از اجﺰای صنعت

آبادی و همکاران ،1981 ،ص.)191 .

گردشنری هستند و دقههش کادال توزیﻊ در این صنعت

در چنین شهرایطی فعالیهت دفهاتر گردشهنری در

را ایفا میکنند؛ در واقﻊ واسطة ارتباط مصرفکننهدگان

مههورد مقصههدها ،جاذب ه ههها ،حمههلودقههل ،اقامتنههاه و

و تأمینکنندگان هستند (گهی ،1981 ،ص )191 .دفاتر

سرگرمیها میتوادد بر رضایت گردشهنران از سهفر و

خدمات مسافرتی یکههی از  1بخههش اساسههی صههنعت

سهط تقاضها اثرگهذار باشهد (تها زاده دمههین،1931 ،

گردشههنری و از اوامههل مههؤثر در تکامههل صههنعت

ص .) 81،ب بیان لیپر ،دفاتر خهدمات مسهافرتی بهرای

گردشنری ب شمار مهیآینهد (رضهوادی ،1914 ،ص.

مسافران هفت دقش ایفها مهیکننهد که شهامل ایجهاد

.)98

ادنیﺰه ،اطلاعرسادی ،ذخیره جا ،بردام ریﺰی ،همهاهننی

جایناه مهم این دفهاتر ،دتیجهة اهمیهت روزافهﺰون

و حمایت کردن است (لومسدن ،1981 ،ص.)911 .

صنعت گردشنری در ددیهای امهروز اسهت .گهﺰارش

در واقههﻊ دفههاتر خههدمات مسههافرتی وگردشههنری

سازمان جههادی گردشهنری و شهورای جههادی سهفر

دقش یک خرده فروش را در صنعت جههادنردی ایفها

دران میدهد ک تعداد گردشنران از  9میلیهون و 398

کردهادد .ب گود ای ک در فرآیند مصهرف محصهولات

هﺰار دفر در سال  9212ب  1میلیون و  122ههﺰار دفهر

این صنعت ،این دفاتر حلقة دهایی دریافت کننهدۀ ایهن

در سال  9211رسیده است .براساس آخهرین گهﺰارش

خدمات مهیباشهند (لومسهدن ،1981 ،ص .)911 .در

شههورای جهههادی سههفر و گردشههنری در سههال 9211

تعریف دفتر خدمات مسهافرتی ایهنگوده بیهان شهده

گردشهههنری در مجمهههوع  91941/8میلیهههون دلهههار

است« :هر فرد یا مؤسس ای ک محصولات مربوط به

(1/1درصد) ب تولید داخهال

داخلهی کرهور کمهک

کرده است؛ البت کمک مستقیم ایهن بخهش به تولیهد
داخههال

داخلههی برابههر بهها  12141/1میلیههون دلههار

(9/1درصد) بوده است.
کرور ایران ،یکی از قطبهای مهم گردشنری در

سفر را میفروشد؛ یا فهرد و مؤسسه ای که خهدمات
مربوط ب سفر را ک میتوادد بسهت به دهوع اسهتفاده-
کننههدگان و مجموا ه اسههتادداردها بسههیار متفههاوت و
متنوع باشد ،براساس حداقل شرایط لازم و معین مهی-
فروشد»(رهنما و امیرفخریان ،1931 ،ص.) 191.

جهان ب دلیل برخهورداری از سهابقة دیهرین تمهدن و

از جمل اوامل مهؤثر در موفقیهت و کهارآیی ایهن

فرهنگ ،طبیعت و شرایط اقلیمهی گودهاگون و اوامهل

دفاتر ،النوی استقرار و دحوۀ توزیهﻊ فضهایی آنهها در

دینر از جمل زیارتناههای متعدد ،توادایی قهرارگیهری

پهنة جغرافیهایی یهک شههر و منطقه اسهت .در واقهﻊ

در جایناه مناسب دقاط پرجاذب گردشنری در سهط

توج ب توزیﻊ پهراکنش و النهوی اسهتقرار ههر دهوع

آسیا و بینالمللی را داراست .ایران ب لحاظ جاذب ههای

پدیدۀ مصنوع در فضای شهری ضهمن روشهن کهردن
ابعاد مرتبط با پدیدۀ مورد مطالع  ،زمینة بردام ریهﺰی و
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کسب اطلااات بهتر و کاراتر در این باره را دیﺰ فهراهم

جمعیههت و  1/44کیلههومتر مربههﻊ را درههان مههیدهههد.

مههیکنههد .سههابق ادجههام چنههین مطالعههاتی از ده هة 12

دناهی ب پراکنش فضایی ایهن دفهاتر در شههر مرههد

میلادی ،با مطالعات جغرافیدادان مکتب الهم فضهایی

حاکی از تراکم آنهها در بخهشههایی از شههر اسهت.

ب صورت جدی مهورد توجه واقهﻊ شهد (شهکویی،

اینک چ اواملی سبب چنین شیوه اسهتقراری شهده،

 ،1981ص.) 11.

موضوای است ک این مطالع ب ددبال پاسخگویی به

پراکندگی زیرسهاختههای گردشهنری در شههر،

آن است و در چارچوب پاسخگهویی به ایهن سهؤال،

محصول تصهمیمگیهریههای ادسهادی و کهارکردههای

این هدف اصلی و امده را دیﺰ مد دظهر قهرار خواههد

ادسادی متأثر از ساختار جامع و دیازهای آنهاسهت .از

داد ک در بین روشهای گوداگون تبیینی ،کهدام روش

این رو شناسایی توزیهﻊ فضهایی اناصهر گردشهنریِ

دتایج واقعیتری ارائ میکند .ب شهکل خهاص تأکیهد

فعالیههتهههای اقتصههادی-سیاسههی در شهههر ،ضههمن

این مطالع بر دو روش مناسب و کهارا در ایهن حهوزه

کردن فرهنگ جامعة شههری در دورۀ مهورد

شامل رگرسیون جغرافیایی ب انوان یکی از مدلههای

مطالع  ،دقش مهؤثری در شهکلگیهری ایهن النوهها را

خطی و شبکة اصهبی به انهوان یکهی از مهدلههای

درههان مهیدهههد .بنههابراین بررسهی دحههوۀ فرهننهی و

غیرخطی خواهد بود.

مرخ

سازمانههای دولتهی و خصوصهی مهؤثر در پهراکنش

فرضیة مطالعه :ب دظر میرسد مدل شهبکة اصهبی

پدیدهها در شهر یکهی از موضهواات مههم به شهمار

ب دلیل ادعطافپذیری ،بهتر میتوادد دسهبت به تبیهین

میآید (احهددهاد روشهنی و صهالحی میرهادی،1931 ،

پراکنش دفاتر مسافرتی در شهر مرهد امل کند.

ص.)9 .

 .1 .2پیشینة پژوهش و مبانی نظری

دفاتر خدمات مسافرتی به انهوان یکهی از ارکهان

بررسههههی اسههههناد موجههههود دران میدهد ک در

تسهیلکننده سفر ،باید توزیﻊ مناسهبی در سهط شههر

ارتباط با موضوع مورد مطالع تحقیقات کمههههههی در

داشت باشند تا در سایة چنهین پراکنرهی دسترسهی به

حوزۀ گردشنری صورت گرفته اسهت؛ امهها پهوهش

امکادات سفر برای تمامی ساکنان فراهم گهردد ،امها در

حاضر با تحقیقات یاد شده از این جهت تفاوت و

امل اوامل گودهاگودی ایهن توزیهﻊ را متهأثر از خهود

تازگی دارد ک در محهدودۀ مهورد مطالعه اقههدام بهه

کرده و النوهای متفاوتی از توزیﻊ و پهراکنش فضهایی

مقایسهه و تبیههین حههوزۀ دفههوذ دفههاتر مسههافرتی و

آنها ب دمایش میگذارد .ب شکل ویههه ایهن مطالعه

گردشنری در سط شهر مرهد کهرده اسهت .در ایهن

اشاره ب شههر مرههد دارد ،شههری بها  9میلیهون دفهر

دوشتار ،مطالعات دینر حوزهها در زمینة مقایسة مهدل-

جمعیت در سال  1931و  922کیلومتر مربهﻊ وسهعت

های خطی و غیرخطی آورده شده است .به تعهدادی

و دارای سابقة تاریخی و مهذهبی .در حهال حاضهر در

از این پههوهشهها و مختصهر اههداف و دتهایج آنهها

این شهر  928دفتر مسافرتی در حهال فعالیهت هسهتند

اشاره میشود.

ک ه سههراد ای معههادل  1دفتههر در مقابههل  19382دفههر
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جدول  .2پیشینة پژوهش
پژوهشگر

عنوان

بلوم ()1003

TourismMarket segmentation with
linear and non linear techniques
Tourism Management

نتایج

بلوم در پهوهش خود ب تقسیمبندی بازار گردشنری با تکنیکهای
خطی و غیرخطی پرداخت و ب این دتیج رسیده است ک مدل شبکة
اصبی دسبت ب مدلهای خطی و رگرسیون چندگاد توادایی پیش-
بینی بهتری دارد.
سایمن و بواس
()1022

Non-liner models for tourismdemand
orecasting Tourism Economic.

دتایج این مطالع دران داد پیشبینیهای غیرخطی بهتر از روشهای
خطی در پیشبینی امل میکند.

بلیدو و آرکاس

Comparison of liner regression and
artificial neural networks models to
predict heating and cooling energy
demand, energy consumption and
co2 emissions.

عبدی آلادزگه

پیشبینی تقاضای گردشنر خارجی با استفاده از

برای پیشبینی تقاضای گردشنری خارجی ایران و مقایسة این

شبکة اصبی و رگرسیون فازی

روشها با مدل سری زمادی استفاده شده است .دتایج دران داد ک

میسا ،فارگالو،
()1022

دتایج مقایسة رگرسیون خطی و شبک های اصبی برای تقاضای
ادرژی ،مصرف ادرژی و ادترار گاز دی اکسید کربن دران داد شبک -
های اصبی در این زمین بهتر امل میکنند.
از روشهای شبک های اصبی و رگرسیون فازی ب طور جداگاد

()2431

مدل شبکة اصبی دسبت ب دو مدل دینر املکرد بهتری داشت است.
دادههای حاصل را با استفاده از روش رگرسیون و دیﺰ شبک های
اصبی مصنوای تجﺰی و تحلیل دموده و با توج ب دادههای ب دست
پههیش بینههی وضههعیت وفههاداری مرههتری در
میرا ()2431

گردشنری الکترودیک با اسهتفاده از شهبک ههای
اصبی مصنوای

آمده برای مدل شبک اصبی ،میتوان گفت این شبک درخ دسبتاً
بالایی از پیشبینی را ارائ میکند .همچنین مدل شبکة اصبی اولویت
تک تک متغیرها بر روی وضعیت وفاداری مرتریان را مرخ

م ی-

کند ،در حالی ک مدل رگرسیون تنها دو متغیر را با اهمیت تلقی
دموده و در مدل پیشبینی خود لحاظ دموده است ،یعنی در این مورد
دیﺰ املکرد شبک مناسبتر است.

مقایس مدل پیشبینههههههیهای رگرسیون خطی
سلیمانی ،گلیان و

چندگاد و شبکۀ اصبی مصنوای برای پیشبینی

صدقی ()2410

اسیدهای آمین ارزن مرواریدی با استفاده از
تجﺰیۀ تقریبی.

مدل شبکة اصبی در مقایس با مدلهای خطی قدرت تخمین بیرتری
برای برآورد میﺰان هر یک از اسیدهای آمین ارزن مرواریدی با
استفاده از روش تجﺰیة تقریبی است.

پیلهور شهری،

مقایس مدل شبک اصبی مصنوای و رگرسیون

دتایج مطالع دران میدهد ک مدل شبکة اصبی مصنوای در پیش-

ایوبی و خادمی

خطی چندمتغیره در پیشبینی کربن آلی خاک ب

بینی کربن آلی دسبت ب آدالیﺰ رگرسیون خطی چندمتغیره قدرتمندتر

کمک دادههای آدالیﺰ سط زمین

امل میکند.

پیشبینی دبی او سهیلابی بها اسهتفاده از مهدل

دتایج دران میدهد ک مدل شبکة اصبی مصنوای در مرحل آموزش

پناهی و علیجانی

شبکة اصبی مصنوای و رگرسهیون چنهدمتغیره

ب تعداد لایة میاد حساس دیست ،ولی در مرحل کالیبراسیون ،مدل با

()2411

(مطالعة مهوردی حوضهة آبریهﺰ مادرسهو اسهتان

تعداد لای میادی ،املکرد دسبی بهتری را دران داده است و در

گلستان)

مقایس با روش رگرسیون چند متغیره بسیار بهتر امل دموده است.

()2411

سال پنجم
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پژوهشگر

عنوان

رضاییپور و دیگران

مقایس املکرد مهدلههای خطهی و غیرخطهی در

()2411

توضی سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل

نتایج

دتایج برآورد مدلها مبین این واقعیت است ک مدل شبکة اصبی
پیرخور دارای خطای کمتر و در دتیج از املکرد بالاتری در
برآورد سیستم معادلات تقاضا برخوردار است.

ارزیهههابی کهههاربرد مهههدلهای شهههبکة اصهههبی و

در ارزیابی کاربرد شبکة اصبی و رگرسیودی ،شبکة اصبی

بهرامی و قربانی

رگرسیودی برای پیشبینی تنوع گود ای با اسهتفاده

مصنوای را ابﺰار قدرتمندتری در پیشبینی تنوع گود ای دسبت

()2414

از برخههی اوامههل خههاکی و فیﺰیههوگرافی (مطالعههة

ب آدالیﺰ رگرسیون خطی چندمتغیره و شبکة اصبی تطبیقی-

موردی :حوضة آبخیﺰ خراب سنجی ارومی ).

فازی معرفی میکند.
هدف ،ارزیابی قدرت پیشبینی مدلهای خطی و غیرخطی در
بازار سهام است .ابتدا با استفاده از مدل سریهای زمادی و شبکة
قیمت سهام در بورس

خسروینژاد و

ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطهی درپهیشبینهی

اصبی مصنوای ،متغیر هفتنی شاخ

شعبانی ()2414

سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اوراق بهادار تهران در سالهای  89تا  81برآورده شده ،سپس
قدرت پیشبینی درسالهای  81تا  83آزمون شده است .دتایج،
بیادنر ادم اختلاف معنیدار دو مدل میباشد.
پس از تعیین و اولویتبندی مهمترین اوامل تأثیرگذار بر تابﻊ

فرزین و دیگران
()2414

مدلسازی پیشبینی گردشهنری ورودی به ایهران

تقاضای گردشنری ورودی ب ایران و تعیین معماری شبک های

با اسهتفاده از روشههای ARIMAو شهبک ههای

اصبی فازی ب این دتیج دست یافت ک در تمامی معیارهای

اصبی فازی

ارزیابی املکرد پیشبینی ،روش مدل شبک های اصبی فازی بر
 ARIMAبرتری دارد.

 .1روششناسی پژوهش
 .2 .1روش پژوهش

با توج ب سؤال اصلی پهوهش ،این مطالع مبتنهی
بر روشهای توصیفی تحلیلهی اسهت .بها مراجعه به
اسناد و منابﻊ ،اطلااات اولی کسهب شهد .در ادامه بها
مراجع ب سایت سازمان میراث فرهننی آخرین آمهار
دفاتر مسافرتی شههر مرههد ،جمهﻊآوری و در پاینهاه
اطلااههات جغرافیههایی ثبههت گردیههد .الههاوه بههر آن،
اطلاااتی دربهارۀ متغیرههای مطالعه جمهﻊآوری شهد

مطالع کلی را در این زمین فراهم کرد .بر ایهن اسهاس
 91متغیر از  8شاخ

ب انوان متغیرههای مسهتقل و

متغیرِ «وسعت حوزۀ دفوذ دفاتر خدمات مسافرتی» به
انوان متغیر وابست در دظر گرفت شد .1سپس با بههره-
گیری از مدلهای الّهی همچهون رگرسهیون فضهایی،
همچنهین شهبکة اصهبی اقهدام به شناسهایی اوامهل
اثرگذار گردید و در دهایت با فضایی کردن دتهایج ههر
 .1متغیرهای مورد مطالع در ایهن پههوهش بهر اسهاس اطلااهات
طر پهوهری دویسندگان بها انهوان «دقهش دفهاتر مسهافرتی در

(شههامل  91متغیههر) و بهها بهههرهگیههری از مههدلهههای

توسعة گردشنری مرهد» ک در سال  1939صورت گرفت  ،تنظیم

گودههاگون ،اقههدام به ترههری النههوی پههراکنش دفهاتر

شده است .لازم ب ذکهر اسهت ایهن متغیرهها از طریهل مطالعهات

مسهافرتی گردیههد .دتهایج ایههن مرحله  ،طههر اجههﺰای

اسنادی ،همچنین بهرهگیری از دظرات مدیران دفاتر مسهافرتی به
دست آمده است.
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مدل و ادطباق آنها با واقعیت دسبت ب ارزیابی مهدل-

تقاطﻊها و میادین (دو متغیر) ،دسترسهی به کهاربری-

ها در تبیین پراکنش دفهاتر مسهافرتی در شههر مرههد

های تفریحی (سه متغیهر) و ویهگهیههای اجتمهاای

اقدام شد.

اقتصههادی (سهه متغیههر) شههامل  91متغیههر بهه انههوان

جامعة آماری در این مطالعه شهامل تمهامی دفهاتر

متغیرهای مستقل و اثرگذار پیرهنهادی در دظهر گرفته

مسافرتی شهر مرهد و پراکنش آنها در پهنهة فضهایی

میشودد .1برای هر یک از متغیرههای فهوق ،اقهدام به

شهر است .بر این اساس اطلااات  928دفتر از سهایت

ترکیل پایناه اطلااهات مکهادی در سیسهتم اطلااهات

میراث فرهننی ،صهنایﻊ دسهتی و گردشهنری اسهتان

جغرافیایی گردید و میادنین فاصل هر یهک از حهوزه-

اخذ شده است.

های دفهاتر گردشهنری به ههر یهک از شهاخ

هها

های اجتماای ،اقتصهادی،

 .1 .1متغیرها و شاخصهای پژوهش

محاسب شد .دربارۀ شاخ

برای شناسایی اوامل اثرگذار در پهراکنش فضهایی

مقادیر مورد دظر با مراجع با پاینهاه اطلااهات مکهادی

دفاتر مسافرتی شهر مرهد ،ابتهدا شهکلبنهدی معادلهة

شهرداری مرهد ب دست آمد (شکل.)9

کلی آن ضهرورت دارد .ایهن معادله شهامل دو دسهت

 .4 .1قلمرو جغرافیایی پژوهش

متغیههر مسههتقل و وابسههت اسههت .در ارتبههاط بهها متغیههر

مرهد دومین و بﺰرگترین شهر مذهبی کرهور در

وابست (اامل اثرپذیر) ،میتوان اوامهل مختلفهی ههم-

سال  1931با  9میلیهون دفهر جمعیهت اسهت (سهایت

چون تعداد دفاتر در هر بخش (داحیه  ،منطقه و  )...و

مرکﺰ آمار ایهران )1931 ،و به دلیهل موقعیهت ممتهاز

یا تفاوت در مقادیر وسعت حهوزه دفهوذ ههر یهک از

مذهبی -گردشهنری (وجهود مرقهد مطههر حضهرت

دفاتر مسافرتی را در دظر گرفت (رهنما و امیرفخریهان،

رضهها الی ه السههلام و اقلههیم و طبیعههت زیبهها و میههراث

 ،1931ص.) 199،

تاریخی گرادبها) سالاد پذیرای حدود  91میلیهون دفهر

با توج ب اینک حوزۀ دفهوذ جغرافیهایی تصهویر

مسافر و زائر است (سایت سهازمان میهراث فرهننهی،

بهتری را از پراکنش هر یک از دفهاتر ارائه مهیکنهد و

 .) 1931در سال  929هجری قمری امام رضها الیه -

املاً هر یک از دفاتر با ویهگی مرتبط به آن در مهدل

السلام در طوس ب شهادت رسیددد و در هارودی به -

پهوهش وارد میشود و از سوی دینر مقیهاس دقیهل-

خاک سپرده شهددد .از آن تهاریخ ،ایهن مکهان ،محهل

تری را در مقایس بها تعهداد دفهاتر در منهاطل شههری

زیارتناه شیعیان گردید و ب مرهدالرضها موسهوم شهد

ارائ میکند ،لذا وسعت حهوزۀ دفهوذ جغرافیهایی ههر

(طر جامﻊ شهر مرهد ،1941 ،ص.)12 .

یک از دفاتر ب انوان متغیر وابست ادتخاب میشود.
شاخ

های دینر همچون دسترسی ب گﺰین های

 .1بدون شک تعداد جمعیت زائر و گردشنر در ههر داحیه مهی-
توادد از جمل اوامل مؤثر باشهد .در ایهن مطالعه تعهداد زائهر و

سفر (س متغیهر) ،دسترسهی به جاذبهة اصهلی (یهک

گرشنر در تبعیت از متغیرهایی همچون میﺰان دسترسی به حهرم

متغیر) ،دسترسی ب تأسیسات گردشنری (س متغیهر)،

(جاذب اصلی) ،ترمینال ،فرودگاه و راه آههن (گﺰینه ههای سهفر)،

دسترسی ب مراکهﺰ خریهد (دو متغیهر) ،دسترسهی به

هتلها و هتل آپارتمانها ،همچنین تالارهای پذیرایی (تأسیسهات)
در دظر گرفت شده است.

سال پنجم
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شکل  .2ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته در استقرار فضایی دفاتر خدمات مسافرتی شهر مشهد.
مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

در زمان صفوی مرهد رودل گرفهت و به دومهین

دست ب دست هم داد و باا رشد سهریﻊ جمعیهت

زیارتناه با اهمیت شیعیان جهان و مهمتهرین زیارتنهاه

شهر در این دوره گردید .در همین دوره وسعت شههر

شیعیان ایران تبدیل شهد (رهنههما ،1911 ،ص.)148 .

از  99کیلههومتر مربههﻊ ب ه حههدود  992کیلههومتر مربههﻊ

از این زمان ب بعد جمعیت مرهد روبه فﺰودهی دههاد؛

افﺰایش یافت.

در دهة 42اجهرای اصهلاحات ارضهی ،تﺰریهل درآمهد

رشد سریﻊ جمعیت با مرکلات مسهکن و کمبهود

دفههت و  ...منجههر ب ه ایجههاد زمین هة اشههتغال و هجههوم

زیرساختها ،ضرورت تهیة طر تفصیلی شهر مرهد

مهاجران روستایی ب این شهر گردید.

در قالب طر جامﻊ در سال  1911را برای یهک دوره

مرکلات داشی از رشد جمعیهت بااه شهد که

 91سههال از سههال  1912تهها سههال  1931مطههر کههرد

تهیة طر جامﻊ شهر برای یک دورۀ  91سهال در ایهن

(رهنما ،1911 ،ص .)939 .در این طر که در سهال

ده ادجام شود .پهس از وقهوع ادقلهاب اسهلامی و به

 1919ب تصویب شورای االی شهرسهازی ومعمهاری

ددبههال آن وقههوع کودتههای مارکسیسههتی در افغادسههتان

رسیده است پیش بینی شده ک وسعت شههر تها سهال

 931122دفههر از مهههاجران افغههادی در مرهههد سههکنی

 1931ب حدود  941کیلهومتر مربهﻊ وجمعیهت آن به

گﺰیددد .ههمچنهین در دتیجهة وقهوع جنهگ تحمیلهی

 104220222دفههر برسههد (طههر جههامﻊ مرهههد،1919 ،

اههدهای از مهههاجران جنههگ زده وارد مرهههد شههددد.

ص.)11 .

اوامل فوق ب همهراه مههاجرتههای روسهتا شههری

98

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

به مههوازات گسههترش فیﺰیکههی و جمعیتههی شهههر

شمارۀ اول

دفر زائر ( 9/1برابر جمعیت شهر) به مرههد مراجعه

مرهد ،جمعیت زائر این شهر دیﺰ افﺰایش چرهمنیری

داشتند؛ درحهالیکه اکنهون در مقابهل  9میلیهون دفهر

داشت است .رودد رشد جمعیت ثابت و زائهر شههر از

جمعیت شهر ،تعداد زائران در سال  91میلیهون دفهر (3

اسههت.

برابر جمعیت شهر) است (سهایت مرکهﺰ آمهار ایهران،

سهال  1921تهها کنهون در جههدول  9مرهخ

همانطور ک جدول  9دران میدهد در زمهان قاجهار

.)1931

در مقابل 420222دفر ساکن این شههر سهالاد 1220222
جدول  .1جمعیت ساکن و زائر شهر مشهد در دورۀ زمانی 2412 -2402
درصدجمعیتزایر

سال آماری

جمعیت زایر ()A

جمعیت ثابت شهر ()B

کل جمعیت شهر ()A+B

1921

122222

41222

141222

18/31

1923

122222

41222

141222

18/31

1991

912222

138118

148118

19/8

1992

492222

913189

193189

11/1

1999

142222

999192

319192

11/1

1941

1122222

499431

1399431

11/1

1911

1911929

111112

1344319

11/1

1912

1442141

319991

1939419

81/31

1911

31912222

1419128

11138128

81/3

1912

14222222

1149222

11149222

88/3

1981

11111998

9491911

18234144

81/1

1981

13819921

9119314

99411911

88/91

1932

99222222

9111918

91221184

83/9

1931

91222222

1221184

98221184

83/9

A/A+B.100

مأخذ( :رهنهمها ،1981 ،ص .)43 .مأخذ( :سازمان میراث فرهننی)،1988 ،

 .4یافتههای پژوهش
 .2 .4بررسی وضعیت دفاتر مسافرتی در شهر
مشهد

الف) تعداد و پراکنش :در حال حاضهر  928دفتهر
خدمات مسافرتی در بخشهای گوداگون شهر مرههد

استقرار داردد .جدول زیر تعداد و ادواع دفاتر خهدمات
مسافرتی براساس دوع مجوز در شهر مرههد را درهان
میدهد.

سال پنجم

ارزیابی مدل های خطی فضایی و غیرخطی در ...
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جدول  .4انواع دفاتر خدمات مسافرتی در شهر مشهد
2

ردیف

مجوز

2

الف

11

1

ب

921

4

پ

19

3

رجا

11

مجموع دفاتر

تعداد

103

مأخذ( :سایت سازمان میراث فرهننی)1939 ،

همچنین دقر  9بیادنر پراکنش این دفاتر در شهر مرهد است.

شکل  .1موقعیت دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی در شهر مشهد .مأخذ( :یافتههای پژوهش)2412 ،

 .1در ایران دفاتر خدمات مسافرتی براساس دوع فعالیت در س دست ب شر ذیل طبق بندی میشودد:
الف .دفاتر خدمات مسافرت هوایی (بند الف) :وظیفة اصلی اینگود دفاتر فروش و رزرو بلیط هواپیما ب مسافران مهیباشهد .مجهوز ایجهاد و
بهرهبرداری از این دفاتر در ایران را سازمان هواپیمایی کروری صادر میکند.
ب .دفاتر خدمات مسافرتی و جهادنردی (بند ب) :اینگود دفاتر مجوز فعالیت خود را از سازمان میراث فرهننی و گردشنری دریافهت مهی-
کنند و مهمترین وظیفة آنها تهیة بلیط و برگﺰاری تورهای گردشنری داخلی و خارجی ،همچنین تهی روادید میباشد و فعالیت آنها منحصهر
ب تورهای سیاحتی و توریستی است.
 .دفاتر خدمات زیارتی (بند پ) :ک وظیفة اصلی آنها ارائة خدمات مسافرتی ب زائران و برگهﺰاری تورههای زیهارتی به شههرهای مهذهبی
داخلی و خارجی میباشد .مجوز اینگود دفاتر در ایران توسط سازمان حج و زیارت صادر میگردد (دیناری ،1984 ،ص.)83 .
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از ارکان تسهیلکننده سفر ،ب توزیﻊ مناسب دفهاتر

کیلومتر مربﻊ و با ادحراف معیار  4/3کیلومترمربﻊ مهی-

خدمات مسافرتی در سط شهر اشاره شده است؛ امها

باشد .بهرهگیری از النوههای خودهمبسهتنی فضهایی

طبل دقر (شهکل  )9تهراکم بالهایی از ایهن دفهاتر در

دینههر ابعههاد پههراکنش فضههایی دفههاتر مسههافرتی را به

برخی از مناطل شهر مرههد قابهل مرهاهده اسهت.؛در

دمایش میگذارد.

حالیک در برخی مناطل این میهﺰان به حهداقل خهود
میرسد.
اولین دتیجهة طبیعهی چنهین پراکنرهی در امهل،
وجود حوزههای دفوذ متفاوت برای این دفهاتر اسهت.
بر این اساس اگر حوزه دفوذ دفاتر را کل فضای شههر
در دظر بنیریم ،میتوان با استفاده از مدلهای ریاضهی
همچون «چند ضلعی دامنظم تیسن» کل پهنه شههر را
براساس موقعیت استقرار دفهاتر و دﺰدیکهی ههر دقطه
شهر ب این خدمات قسمتبنهدی کهرد و دقره ای از
حوزۀ دفوذ جغرافیایی 1هر یک از دفاتر مسافرتی ارائه
داد .دتیج این فرآیند در شکل  9مرخ

شده است.

همانطور که در شهکل  9مرهاهده مهیشهود در
دواحی مرکﺰی شهر ب الهت تعهدد دفهاتر مسهافرتی،
حوزۀ دفوذ جغرافیایی هر دفتهر محهدودتر بهوده و در
مقابل در دواحی پیرامودی ب دلیل فاصل گهرفتن دفهاتر

شکل  .4حوزۀ نفوذ جغرافیایی دفاتر مسافرتی در
شهر مشهد براساس مدل چند ضلعی نامنظم تیسن
مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،
 .1 .4بررسی الگوی پراکنش فضایی آژانسهای
مسافرتی در شهر مشهد

در این بررسی از دو روش خوش بنهدی چندگاده

از یکدینر ،این پهنه افهﺰایش مهییابهد و در مجمهوع

فاصل فضایی بر مبنهای تهابﻊ کها فادکرهن و میهادنین

شرایط بسیار متفاوتی را ب دمایش میگهذارد .حاصهل

دﺰدیکترین همساینی بهره گرفت شهده اسهت .دتهایج

ایههن بخههش از مطالعه بیههادنر آن اسههت که وسههعت

این بررسی ب تفکیک ب شر زیر میباشد:

حوزههای دفوذ بین  49تا  2/22213کیلهومتر مربهﻊ در
دوسان است .همچنین میادنین حوزۀ دفهوذ دفهاتر 1/1

 .2میانگین نزدیک تکرین همسکایگی :شهاخ

z-

 scoreمحاسب شده برای دفاتر مسهافرتی -3/119113
است ک در سط  33درصهد معنهیدار اسهت ،یعنهی

 .1روشن است ک در اینجا مقصهود از حهوزۀ دفهوذ جغرافیهایی،

کمتر از  1درصد از مراهدات پراکنش فضهایی دفهاتر

حوزۀ دفوذ املکردی آن در واقﻊ دیست ،بلک ایهن حهوزۀ دفهوذ

مسافرتی در شهر مرهد دارای النوی تصادفی هسهتند

هر پهن از شهر ب دﺰدیکتهرین دفتهر مسهافرتی

و بههیش از  33درصههد آنههها دارای النههوی خوشه ای

حاصل تخصی
پیرامون آن است.

سال پنجم
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میباشند ،به ابهارتی النهوی مرهاهده شهده از دهوع
خوش ای با شدت بالاست (شکل .)4
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شکل  .2خروجی مدل خوشهبندی چندگانه فضایی
شکل  .3خروجی مدل میانگین نزدی ترین

بر مبنای تاب کا فانکشن در پراکنش فضایی دفاتر
خدمات مسافرتی در شهر مشهد

همسایگی در پراکنش فضایی دفاتر خدمات

مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

مسافرتی شهر مشهد

دقرة تراکم دفاتر مسافرتی در شههر مرههد ،ههم-

مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

 .1خوشهبندی چندگانه فاصله فضایی بر مبنای تکاب

کا فانکشن :خروجی ایهن مهدل دمهوداری اسهت که
توزیﻊ فضایی پدیدهها را بهر مبنهای دو منحنهی مهورد
ادتظار و منحنی مرهاهده شهده تحلیهل مهیکنهد .اگهر
منحنی مراهده شهده در بالها و سهمت چهح منحنهی
مورد ادتظار قرار گیرد ،مبین توزیﻊ خوش ای اهوار
و اگر در پایین و سمت راسهت منحنهی مهورد ادتظهار
قرار گیرد ،مبین توزیﻊ پراکنده اوار
همانطور ک شکل  1مرخ

است.
مهیکنهد ،منحنهی

چنین النوههای خهود همبسهتنی فضهایی بیهادنر آن
است ک تمایل ب استقرار دفاتر در برخی دقهاط بیرهتر
از سایر دقاط است .این تمایل به ادهدازهای اسهت که
باا

شکلگیری النوههای خوشه ای اسهتقرار شهده

است .چنین شرایطی گویای وجود اوامهل تأثیرگهذار
در این گود استقرار است.
 .4 .4نتایج مدلهای خطی فضکایی (رگرسکیون
جغرافیایی) و غیرخطی (شکبکة عصکبی) در تبیکین
عوامل تأثیرگذار در حوزۀ نفکوذ جغرافیکایی دفکاتر
مسافرتی در شهر مشهد

مراهده شده در قسمت چهح و بالهای منحنهی مهورد

 .2 .4 .4رگرسیون وزنی جغرافیایی

ادتظههار قههرار دارد و مبههین النههوی خوشهه ای دفههاتر

با توج به تعهدد متغیرههای پههوهش و ویهگهی

مسافرتی در شهر مرهد میباشد.

فضایی و محلهی بهودن رگرسهیون جغرافیهایی ،بهرای
شناسایی متغیرهای اثرگذار در تبیین حوزۀ دفهوذ دفهاتر
مسافرتی ابتدا با استفاده از رگرسیون خطی ساده اقهدام
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شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

ب شناسایی اوامل فاقد تأثیر در این زمین خواهد شهد

دتایج رگرسیون خطی سهاده بیهادنر بهیتهأثیر بهودن 8

و در ادام متغیرهای باقیمادده به انهوان ورودیههای

متغیر است .این متغیرها در جدول  4مرهخ

شهده-

رگرسیون جغرافیایی مهد دظهر قهرار خواهنهد گرفهت.

ادد.

جدول  .3متغیرهای فاقد اثرگذاری در میزان حوزۀ نفوذ دفاتر گردشگری در شهر مشهد براساس
خروجی رگرسیون خطی ساده
ضرایب غیراستاندارد

متغیرها

ضرایب استاندارد

مقدار ثابت

B
91113481/221

Std. Error
11919114/991

Beta

سطح معناداری

2/219

فاصله از مراکز خرید*

1211/113

112/214

2/991

2/219

فاصله از مراکز آموزش عالی*

911/341

411/114

2/213

2/499

فاصله از پارکها*

114/191

1919/319

2/292

2/129

فاصله از حرم*

1311/119

1291/139

1/912

2/211

فاصله از میادین*

899/983

111/111

2/212

2/918

فاصله از کاربریهای مذهبی*

819/411

9191/121

2/218

2/191

فاصله از سینما*

-919/181

912/442

-2/214

2/921

سطح باسوادی*

19413/911

119193/129

2/212

2/391
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با توج ب اینک رگرسیون جغرافیهایی مبتنهی بهر
آمارههای محلی بهرای ههر پدیهده مهیباشهد ،وجهود

الف) آمارههای کلی بکه دسکت آمکده از مکدل
رگرسیون جغرافیایی

متغیرهای فاقد اثرگذاری ،امکان محاسب ضریب ثابهت

دتایج مدل در قسمت آمهارهههای کلهی بیهادنر آن

را برای هر پدیده در رابط کلی دچار اختلال مهیکنهد.

است ک در مجموع مدل توادست است به میهﺰان %14

بر این اساس در مهدل رگرسهیون جغرافیهایی ،ضهمن

از وضههعیت متغیههر وابسههت پهههوهش را بهها توجه به

حذف متغیرهای یاد شده به آزمهون اثرگهذاری سهایر

متغیرهای باقیمادده در مدل تبیین کند .سهنجش میهﺰان

متغیرها اقدام شده اسهت .در ادامه به بررسهی دتهایج

کارایی دسهبی مهدل دیهﺰ معهادل  1892محاسهب شهده

رگرسیون جغرافیایی در پیشبینهی حهوزه دفهوذ دفهاتر

است .جدول زیر بیادنر این موضوع است.

مسافرتی شهر مرهد پرداخت میشود.
جدول  .2آمارههای کلی به دست آمده از مدل رگرسیون جغرافیایی در پراکنش دفتر مسافرتی شهر مشهد
شاخص

روش معیار اطلاعات ()AICc

مربعات باقیمانده ()ResidualSquares

ضریب تعیین ()R2

مقدار

1892

1899824222

2/149
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ب) مقادیر باقیمانده مدل رگرسیون جغرافیکایی
در پیشبینی حوزۀ نفوذ دفاتر مسافرتی شهر مشهد
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شده است .بر این اساس بایهد گفهت امهده پهراکنش
مقادیر باقیمادده در بازۀ  +9تا  -9کیلومترمربهﻊ اسهت؛

مقادیر باقیمادده ،تصویر مناسبی از ادحراف پهیش-

ایههن مقههادیر در پهن هة فضههایی شهههر مرهههد ک ه 922

بینیهای صورت گرفت از مقهادیر واقعهی آنهها دارد؛

کیلومتر مربﻊ را شامل میشود و بخشههای گودهاگون

ب گود ای ک هر چ این مقهادیر به صهفر دﺰدیهکتهر

آن تفاوتهای اساسی را با یکدینر درهان مهیدهنهد،

باشند ،بیادنر شرایط مناسب مدل در پیشبینهی مقهادیر

تقریباً قابل قبول است.

واقعی است .دتایج این بررسهی در شهکل  1مرهخ

شکل  .6انحراف مقادیر باقیمانده حاصل از مدل رگرسیون جغرافیایی از مقادیر واقعی در وسعت حوزۀ نفوذ
جغرافیایی دفاتر مسافرتی شهر مشهد
مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

ج) میزان تأثیرگذاری عوامل تأثیرگذار در حوزۀ
نفوذ دفاتر مسافرتی

در بین اوامهل تأثیرگهذار ،دسترسهی به هتهلهها
بالاترین تهأثیر را در وسهعت حهوزۀ دفهوذ جغرافیهایی
دفاتر مسافرتی داشت است؛ ب گود ای ک این متغیر به
میﺰان  14درصهد از میهﺰان تغییهرات متغیهر وابسهت را
تبیین میکنهد .در رده بعهدی میهﺰان درآمهد سهاکنان و
دسترسی ب هتل آپارتمانهها قهرار دارد .در ایهن میهان

دسترسی ب پروژههای سرمای گذاری و بیمارسهتانهها
کمترین تأثیر را داشت است (جدول .)1

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
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جدول  .6نقش متغیرهای مورد مطالعه مدل رگرسیون جغرافیایی در تبیین وسعت حوزۀ نفوذ جغرافیایی دفاتر
مسافرتی شهر مشهد

مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

پیشبینیها دربارۀ حوزۀ دفوذ دفاتر مسافرتی

کمی را با مقادیر واقعی آن دران میدهد و بیادنر

براساس رگرسیون جغرافیایی در مقایس با مقادیر

قابلیت مدل فضایی در پیشبینی پدیدههای

واقعی آن در شکل  1مرخ

شده است .پیش-

جغرافیایی در فضای شهر است.

بینیهای صورت گرفت در بیرتر موارد اختلاف

شکل  .2مقایسه مقادیر حاصل از پیشبینی رگرسیون جغرافیایی در وسعت حوزۀ نفوذ دفاتر مسافرتی با مقادیر
واقعی آنها
مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

سال پنجم
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 .1 .4 .4شبکة عصبی

فعال کننده «تادهادت هیپربولیک» و تابﻊ «اینهمهادی» در

شبکة اصبی ،شیوههای گوداگودی را برای ارزیابی

لای خروجهی و پهردازش دادهههای باینهادی شهده در

متغیرهای پهوهش ارائ میکند .در این مطالع ب دلیهل

مدل آموزش از دوع «دست ای» میباشد.

تأکید بر بهرهگیری از شهیوهههای غیرخطهی ،از روش

دادههههای ورودی شههامل اطلااههات مههرتبط بهها

پرسپترون چند لای ای استفاده شههد .در ایهن رویکهرد

متغیرهههای پهههوهش در  928حههوزۀ دفههوذ دفههاتر

هر یک از متغیرهای مستقل ب انهوان لایه ای جداگاده

گردشنری است .دمود های ورودی در خروجی مدل

مههد دظههر قههرار گرفههت و در مجمههوع شههامل  91لایه

شامل دو دست دمود های یادگیری و دمود های آزمون

ورودی گردید .متغیر حوزۀ دفوذ جغرافیایی دفهاتر دیهﺰ

طبق بندی شدهادد .از مجموع  928دفتر مورد بررسهی،

ب انوان متغیر وابست یها لایه خروجهی مهدل در دظهر

 141مهورد ( )%13/1به دموده یهادگیری و  19مههورد

گرفت ه شههد .هههمچنههین بههرای مقیههاسبن هدی مجههدد

( )%92/9به دموده آزمههون اختصههاص داده شههدهادههد

متغیرهای مستقل ،از روش «اسهتاددارد شهده» اسهتفاده

(جدول .)1

شد .دوع ساختار شبک از دوع یک لای پنههان بها تهابﻊ
جدول  .2تفکی

دادههای مورد بررسی براساس شبکة عصبی

نوع نمونه

تعداد

درصد

یادگیری

141

13/1

آزمون

19

92/9

فراوانی

928

122/2

مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

دتایج اولیة مدل شبک اصبی پهوهش در جهدول  8خلاص شده است.
جدول  .3خلاصه نتایج مدل شبکه عصبی در تبیین عوامل مؤثر در وسعت حوزه نفوذ جغرافیایی دفاتر مسافرتی
شهر مشهد
نمونه یادگیری

نمونه آزمایشی

مجموع مربعات خطا

2/941

خطای دسبی

2/1

توقف قادون مورد استفاده

یک مرحل پیوست

مجموع مربعات خطا

1/124

خطای دسبی

2/114

* متغیر وابست وسعت حوزۀ دفوذ دفاتر گردشنری
** خطا بر حسب دمود آزمایری محاسب شده است
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دتایج جدول  8بیادنر مقدار داچیﺰ مجموع مربعات

شمارۀ اول

فاحری را با مقادیر واقعهی درهان مهیدهنهد که ایهن

خطههها ( 2/94در دمودههه آمهههوزش و  1/1در دمودههه

اختلاف ب ویهه در مهورد حهوزهههای بها وسهعت بالها

آزمایش) است .از سوی دینر النهوریتم محاسهب به -

چرمگیرتر است.

دلیل آن ک پس از گذر یک مرحل در آن میﺰان خطها،
کاهش دیافت  ،متوقف شده اسهت .در مجمهوع شهرایط
فوق بیادنر وضعیت مناسب مدل در تببهین متغیرههای

ب) متغیرهای تأثیرگذار در میزان حکوزه نفکوذ
دفاتر گردشگری

دتایج مدل بیادنر آن است ک فاصل از تقاطﻊهها و
میههادین مهههم شهههری ،فاصههل از ترمینههال و هتههلههها،

مطالع است.
الف) ارزیابی مقدار انحراف مقکادیر پکیشبینکی

بیرترین دقهش را تبیهین وسهعت حهوزه دفهوذ دفهاتر
مسافرتی در شههر مرههد داشهت ادهد .از سهوی دینهر

شده

شکل  ،8بیادنر میﺰان ادحهراف مقهادیر پهیشبینهی

متغیرهههایی هههمچههون سههط باسههوادی ،فاصههل از

شههده در حههوزۀ دفههود جغرافیههایی دفههاتر مسههافرتی از

بیمارستانها و فاصل از کاربریهای مذهبی کهمتهرین

مقادیر واقعی آنها میباشهد .همهانطهور که در ایهن

دقش را در این زمین ایفا میکنند .در مجموع خروجی

دمودار مرخ

است ،مقادیر پیشبینهی شهده امهدتاً

مدل بیادنر اثرگهذاری تمهامی متغیرهها در ایهن زمینه

با ادحرافهی ادهدک در پیرامهون مقهادیر واقعهی توزیهﻊ

است .این اثرگذاری دارای شدت و ضهعف مهیباشهد

یافت ادد .در این میهان تعهداد کمهی از پهیشبینهیههای

(جدول و شکل .)3

صورت گرفت در دمود ههای مهورد بررسهی ،تفهاوت

شکل  .3انحراف مقادیر باقیمانده حاصل از مدل شبکه عصبی از مقادیر واقعی در وسعت حوزه نفوذ جغرافیایی
دفاتر مسافرتی شهر مشهد
مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

شهر مشهد

مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

متغیرهای مستقل
فاصله از مراکز خرید
فاصله به مراکز آموزش عالی
فاصله از پارک
فاصله از ترمینال
فاصله از ورزشگاه
فاصله از فرودگاه
فاصله از حرم
فاصله از راه آهن
فاصله از پروژههای سرمایه گذاری
فاصله از بیمارستانها
فاصله از میادین و تقاط ها

درصد اهمیت

2/294
2/24
2/293
2/119
2/219
2/291
2/291
2/21
2/291
2/291
2/193

اهمیت نرمال شده

%91/12
%92/32
%99/12
%81/42
%11/12
%11/32
%98/12
%98/92
%92/92
%12/92
%122
%91/12
%19/12
%19/92
%91/12
%84/82
%98/12
%18/12
%4/42
%94/12

2/294
2/28
2/211
2/291
2/11
2/291
2/294
2/221
2/299

فاصله از مراکز اداری
فاصله از مراکز پذیرایی
فاصله از کاربریهای مذهبی
فاصله از هتل آپارتمانها
فاصله از هتلها
فاصله از سینما
میزان درآمد
سطح سواد
درصد دانشگاهیان
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همانطور ک دمودار زیر دران میدهد ،پیشبینهی-
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از قابلیت مدل در تبیین دقش متغیرهای مستقل در ایهن
باره میباشد.

های شبکة اصبی در مقایس بها واقعیهات بیرودهی در
بسیاری موارد اختلاف کمی را دران میدهد ک حهاکی

شکل  .20مقایسه مقادیر حاصل از پیشبینی شبکه عصبی در وسعت حوزه نفوذ دفاتر مسافرتی با مقادیر واقعی
آنها
مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،

سط باسوادی ب انوان متغیرهای فاقهد تهأثیر در

 .3نتیجهگیری و پیشنهادها

همانطور ک مرهخ

شهد ههر دو مهدل مهورد

بررسی توادستند ب خوبی تغییرات حهوزۀ دفهوذ دفهاتر
مسافرتی در شهر مرهد را تبیهین کننهد که به دهوای
بیههادنر قابلیههت آنههها در تبیههین پههراکنش پدیههدههههای
فضایی ب شمار میآید .با اینحال تفاوتهایی بهین دو
مدل در موضوع مورد مطالعه مرهاهده مهیشهود .به
شکل خاص میتوان ب تفاوت در متغیرههای اثرگهذار
بر حوزۀ دفوذ جغرافیایی دفاتر مسافرتی اشاره کرد.
 در رگرسههیون جغرافیههایی متغیرهههایی همچههون
فاصل از حرم ،سینما ،مراکهﺰ خریهد ،پهارکهها،
کاربریهای مذهبی و آموزش اهالی ،ههمچنهین

دظر گرفت شهده اسهت؛ در حهالیکه در شهبک
اصبی این متغیرها اثرگهذار مهیباشهند و حتهی
برخی از این متغیرها جﺰء متغیرههایی محسهوب
میشودد ک جایناه مهمی در تبیین حهوزۀ دفهوذ
دفههاتر مسههافرتی داردههد ،دظیههر فاصههل از مراکههﺰ
آموزش االی و فاصل از حرم مطهر.
 در شبک اصبی مهمترین اامل اثرگهذار فاصهل
از میههادین و تقههاطﻊهههای مهههم شهههری و در
رگرسیون فضایی فاصل از هتلها ادتخاب شهده-
ادد .دناهی ب ماهیت این دو فضا در پهنه شههر
بیادنر آن اسهت که میهادین و تقهاطﻊهها ،یهک
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فضای امومی و همنادی محسهوب مهیشهودد؛

مسافرتی تمایل به دﺰدیکهی مراکهﺰ اسهتقرار زائهران و

در حالیک هتلها اختصاص ب جمعیت مسهافر

مسافران داردد؛ لذا مهمترین اامهل در پهراکنش آنهها

داردد .تقاطﻊهای مهم شهری ،مههمتهرین اامهل

متأثر از جمعیت گردشنران و مسافران است .بنهابراین

تأثیرگذار بر اساس مدل شبک اصبی اسهت و از

ب شکل خلاص باید گفهت دفهاتر مسهافرتی براسهاس

این منظر دفاتر مسهافرتی تمایهل به اسهتقرار در

مدل شبک اصهبی بیرهتر متهأثر از فضهاهای امهومی

فضای امومی شهر را داردد.

شهری و براساس رگرسیون جغرافیایی امدتاً متهأثر از

چنین تصهویری از پهراکنش ،مؤیهد آن اسهت که

فضاهای خاص متعلل ب گردشهنران اسهت .بنهابراین

دفاتر مسافرتی ،فعالیت خود را تنها در ارتباط با زائهر و

دظر ب کارایی هر دو مدل ،جهتگیهریههای متفهاوت

گردشنر مراهده دمیکند ،بلک ب ددبال بازار محلهی و

آنها دربارۀ ماهیت دفاتر مسافرتی روشن میشود.

جذب جمعیت ساکن دیﺰ مهیباشهد .لهذا دﺰدیکهی به
فضاهای امومی را ب انوان مکان مناسب ،هدف قهرار
میدهد.

در دهایت میتوان با فضایی کردن دتهایج دو مهدل،
ارزیابی کلهی از کهارایی ههر یهک از آنهها را دربهارۀ
موضوع مورد مطالع مرهخ

کهرد .به ایهن منظهور

از طرف دینر از منظر اامل فاصل از هتلها (به -

ضمن بهرهگیری از مقایر باقیمادده مهدلههای موفهل،

انوان مهمترین متغیهر اثرگهذار در پهراکنش دفهاتر بهر

دسبت ب فضایی کردن یافته هها و تطبیهل آن بها اهالم

اساس مدل رگرسیون جغرافیهایی) و دهوع خهدمات و

واقﻊ اقدام میشهود .دتهایج به تفکیهک در شهکل 11

جمعیت مراجعه کننهده به آنهها ،بایهد گفهت دفهاتر

دران داده شده است.

شکل  .22نتایج فضایی از مقادیر باقیمانده در پیشبینی وسعت حوزه نفوذ دفاتر مسافرتی شهر مشهد براساس
مدل شبکة عصبی و رگرسیون جغرافیایی
مأخذ( :یافت های پهوهش)1931 ،
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دقر های فوق دتایج ادحراف یافت های دو مهدل از
واقعیت را در پهنة فضایی شهر مرهد ب دمهایش مهی-
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ک در مدل رگرسیون جغرافیایی ب دلیل خطی بهودن
ماهیت مدل ،مورد توج قرار دمیگیرد.

گذارد .در هر دو دقر  ،لک ههای سهفید ردهگ بیهادنر

از سوی دینر باید توج داشهت برخهی متغیرهها

ارزیههابی دسههبتاً مناسههب مههدلههها از تغییههرات رخ داده

حالت کیفی داردد و دمیتوان آنها را ب شکل کمّهی

است .همانطور ک مراهده میشود در ههر دو النهو،

بیان کرد .چنین متغیرهایی املهاً جهایی در معادلهات

ارزیابیهای ادجام شده از دفاتر واقﻊ در مرکهﺰ شههر و

رگرسیون جغرافیایی دداردد؛ در حالیک ب آسادی در

دفاتری که حهوزه دفهوذ کمتهری داردهد به واقعیهت

شبکة اصبی مورد استفاده قرار میگیردد .لذا ب دظهر

دﺰدیکتر است و در مقابل در دواحی پیرامودی شههر و

میرسد در مطالعة پدیدهههای جغرافیهایی در فضهای

محدودههایی ک دفاتر گردشنری حوزۀ دفهوذ وسهیﻊ-

شهر و الل متعدد این پراکنش ک معلهول رفتارههای

تری داردد؛ این ارزیابی ،از واقعیهت فاصهل مهیگیهرد.

گوداگون شهروددان است ،ضرورت گذر از النوهای

برآورد ادجام شده براساس شبکة اصبی در مقایس بها

خطی ب غیرخطی اجتنابداپذیر است.

رگرسیون جغرافیایی ،وضعیت بهتهری را درهان مهی-

در حوزۀ مکانیهابی کهاربریهها ،در بردامه ریهﺰی

دهد .ب گود ای ک پهن ههای سهفید ردهگ به شهکل

تاکنون مطالع ای ک ب ارزیهابی و مقایسه مهدلههای

پیوست تر و گستردهتر در این مدل قابل مراهدهادد.

فضههایی و غیرخطههی بپههردازد ،مرههاهده درههده و ایههن

همچنین برآورد صورت گرفت ب شهکل خوشه -

مطالع از این حی

در این زمین منحصر ب فرد اسهت.

های یک دست در مدل شهبکة اصهبی بهتهر توزیهﻊ

البت تحقیقاتی ک در این زمینه در حهوزهههای دینهر

یافت است .در حالیک در مدل رگرسیون جغرافیهایی

صورت گرفت است ،درهان مهیدههد که مهدلههای

ادحراف مقادیر برآورد شده برای حوزه دفهوذ دفهاتر،

غیرخطی دسبت ب خطی کارآیی بیرتری داردهد .ایهن

تنوع بیرتری را دران میدهد.

مطالع هم این مورد را در زمین تبیین پراکنش فضهایی

در مدل رگرسیون فضایی ب داچار برخی متغیرهها

دفاتر مسافرتی تبیین میکند .این مدلهها بها توجه به

ک ب دظر میرسد در پراکندگی و وسعت حوزه دفهوذ

ساختارشههان محههدودیتهههایی در زمین ه پههیشبینههی

دفاتر دقش داردد با توج ب ماهیت خطی آن ،از مهدل

النوهای فضایی دران میدهند؛ در حالیک مهدلههای

خار شدهادد؛ در حهالیکه در مهدل شهبکة اصهبی

غیرخطی ادعطافپذیری بیرتری داردد و در صهورتی-

هیچیک از متغیرهای مورد دظهر خهار درهدهادهد و

ک بتوان یافت های حاصل از این مدلها را ب صهورت

مههیتوادههد دلیلههی بههر ادعطههاف بالههای ایههن مههدل در

فضایی دران داد وج کاملتری از النوهای مکانیهابی

سازگاری با متغیرهای گوداگون پهوهش باشد .امهری

را دران میدهند.

سال پنجم
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