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چکیده
گردشگري يکي از بزرگترين محركهاي اقتصادي قرن حاضر بهشمار ميرود؛ تا آنجا كه بیش از  10درصدد از درآمدد ناادا

داالدي

كشورها را در سطح جهان تشکیل ميدهد .صنعت گردشگري به حاظ درآمدزايي و تأثیر در رشد اقتصدادي كشدورها درحدا تبدديل
شدن به صنعت او در جهان است؛ یکن دستیابي به مزيّت نسبي در اين بخدش نیازمندد ايجداد زيرسدااتهداي مناسد ،تدأمین
نیازمنديهاي گردشگران و ايجاد تسهیالت مطلوب گردشگري است .از میان اين زيرسااتها مراكز اقامتي بدهعندوان مبدد و مقصدد
گردشهاي روزانه از اهمیت بسیار زيادي براوردارند و داراي بیشترين تأثیر اقتصادي در صنعت گردشگري هسدتند .هدد از تحقید
حاضر بررسي و تحلیل پراكنش فضايي هتلها نسبت به جاذبه هاي گردشگري در شهر شیراز است .روش تحقی

توصدییي -تحلیلدي و

شیوۀ جمعآوري دادهها كتابخانهاي و میداني است .تجزيه و تحلیل اطالعات در محیط  GISبا استیاده از توابدع تحلیدل شدبکه صدورت
گرفته است .در تحلیل مربوط به پراكنش هتلها و جاذبهها از توابع تحلیل اوشهاي فضايي چند فاصله و توزيع جهتدار اسدتیاده شدده
است .نتايج نشان دهندۀ آن است كه پراكنش فضايي هتلها نسبت به جاذبه هاي گردشگري متناس ،با نیاز گردشگري در مناط شهري
شیراز صورت نگرفته است؛ بهطوريكه توزيع فضايي هتلها و جاذبهها بهصورت ا گوي اوشدهاي و متمركدز در بخدش مركدزي شدهر در
ایابانهاي رودكي اهلي توحید و زند قرار گرفتهاند .توزيع جهتدار هتلها به حاظ سطوح دسترسي و ظرفیت در محدودۀ تحت پوشش
توزيع جهتدار جاذبه هاست .میانگین كل فاصلۀ هتلها نسبت به جاذبههاي گردشگري  2402/5متر است .اين تمركز در بخدش مركدزي
باعث به وجود آمدن مسائلي مانند عدم دسترسي مناس ،به همۀ جاذبههاي گردشگري افزايش ترافیک محدود شدن فضاي گردشدگري
شهر و افزايش انواع آ ودگيها در بخش متراكم شهر شیراز شده است.
كلید واژگان :پراكنش فضايي هتل جاذبههاي گردشگري شیراز.
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مقدمه
اصول ا تلسوۀ اقتصوادی در هور کشولری نیازمنو
سورمایهگوااری در بخوشهوا و فۀالیوتهوای مختلو
اقتصوادی آن کشولر اسوت و بو ون سورمایهگوااری
درطوور هووای زیربنووایی و روبنووایی نموویتوولان
انتظارگسترش اشتغال تللی و رفاه اقتصادی را داشوت
(شاکری و سولیمی  .)1:1385از طور دیگور اموروزه
صنۀت گردشگری در دنیا بهعنلان یكی ازمهمتوری و
متنلعتری صنایع مطر است که با نرخ رش ی شتابان
گسترش یافته و منبع درآم قابول محظظوهای بورای
بسیاری از دولتهاست؛ درعی ِظال از علامل موثرر در
فرهنگوی بوی کشلرهاسوت و بوهعنولان
تبواد
گستردهتری صنۀت خ ماتی جهان ازاهمیت ویوههای
برخلردار است .گردشوگری نقوش ظیواتی در اقتصواد
جهانی ایفا میکن و فۀالیتی چن بُۀو ی بولده و ازآن
بهعنلان «امی بخوشتوری صونۀت کشولرهای جهوان
سلم» یواد شو هاسوت (سورایی و شمشویری )1:1392
به عبارتی تلسوۀ صونۀت گردشوگری بوه ویوهه بورای
کشلرهای در ظال تلسوۀه کوه بوا مۀضوحتی هم ولن
میزان بیكاری با مح ودیت منابع ارزی و اقتصاد تو
محصللی ملاجه هسوتن از اهمیوت زیوادی برخولردار
است (صوبا کرموانی و امیریوان  .)59:1379در سوال
 2013ظ ود ی میلیارد گردشگر در جهوان جابوهجوا
ش ه ان که ای خلد باعث ایجاد درآمو ی بوالب بور1/4
تریلیلن د ر بلده است .رون ها نشان مویدهو کوه توا
سال  2030تۀ اد گردشگران بهظ ود  1/8میلیارد نفور
خلاه رسی  .گردشگری یكی از منابع اصولی اشوتغال
در سراسر دنیاست که طبو تخموی سوازمان جهوانی
گردشوگری ظو ود  101میلیولن نفور در دنیوا در ایو
صنۀت بوه صولر مسوتقیا اشوتغال دارنو و چنان وه
مشاغل غیرمستقیا نیز به آنها اضافه گردد ایو مقو ار
بووووه ظوووو ود  266میلیوووولن خلاهوووو رسووووی
( .)www.unwto.orgیكی از مهمتری مقص هایی کوه
رون های گردشگری جهوان را در دهوه هوای گاشوته
تحت تأریر قرار داده مراکز شهری است .رش سفرهای
ای مقص ها را به یكی از اصلیتری مراکز
کلتاه م

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال ششم ،شماره  ،20پاییز 1395


گردشگری تب یل نملده و ای پ ی ه خلد را در کاهش


میانگی سفر گردشوگران در بیشوتر مقصو های دنیوا
نشوان داده اسوت (.) Cooper & Others, 1998:145
عناصر گردشگری شهری به دو بخوش اولیوه و رانلیوه
تقسیا میشلد :عناصر اوّلیه همان جاذبههوای شوهری
هستن که گردشگران را به خلد جلب مویکننو ؛ اموا
عناصر رانلیه آن دسته از خ ما و امكانا را شوامل
میشلد که رفاه گردشگران را فراها مویکنو ؛ ماننو
هتلها مسافرخانهها رسوتلرانهوا و غیوره (شوكلیی و
ملظ  .)7:1381مراکز اقامتی بهعنلان مبو و مقصو
گردشهای روزانه در شهر از اهمیت بسیاری برخولردار
است .نحلة قرارگیری مراکوز اقوامتی در فضوای شوهر
بسته به پراکنش و تلزیع فضایی آنها میتلان کواهش
یا افوزایش فضوای خو ماتی و تغییور الگولی رفتواری
گردشگران را به همراه داشته باش  .بهطلریکه فاصول
مراکز اقامتگاهی از مرکز شهر و جاذبههای گردشگری
بیشتر باش هزین پرداختی گردشگر افزایش مییابو .
از سلی دیگر استفاده از هتل بیشتری تأریر اقتصادی
را در صنۀت گردشگری دارد بهطلریکوه بویش از60
درص هزینههای گردشگر صر هزین هتل مویشولد
).(Law Christopher, 1996:109

باتلجه به وابستگی ش ی ایران به درآم های ظاصل از
نفت پایانپایر بلدن ای منبع و نلسوانهوای قیمتوی
ش ی آن در چن سوال گاشوته لوزوم تغییور برناموه
درجهت استفاده و بهکارگیری منابع جایگزی بهمنظلر
رهایی از اقتصاد ت محصللی بیش از پیش در کشلر
اظساس میشلد .بوا تلجوه بوه تبو یل شو ن صونۀت
گردشگری به یكی از صنایع برتر دنیا و تلانایی بوالقلة
کشلر در ای زمینه که از لحاظ جاذبههای تاریخی در
رتب  10و از لحاظ جاذبههای فرهنگوی و طبیۀوی در
بووی  5کشوولر برتوور دنیووا قوورار گرفتووه اسووت
(نۀمتی )107:1384؛ میتلان از گردشوگری بوهعنولان
یكی از بهتوری گزینوه هوای ممكو بورای جوایگزینی
درآم های نفتی کاهش وابستگی ش ی به اقتصاد تو
محصللی و ظرکت به سمت تلسۀ پای ار نام برد .شوهر
شیراز از جمله مناط پرجاذب کشلر شمرده مویشولد
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که از  7تا  11روز اقامت گردشگران خارجی در کشولر
مۀموول ا سووه روز سووها شوویراز اسووت .وجوولد چنووی
زمینه هایی نیازمن ایجاد تأسیسا اقوامتی مناسوب و
مطلوولب بوورای گردشووگران اسووت (قاسوواکحهووی
)226:1382؛ اما ه از مقال ظاضر بررسی و تحلیول
نلع پوراکنش فضوایی هتولهوا و جاذبوههوا در منواط
مختل شهری بررسی میوزان دسترسوی هتول هوا بوه
جاذبه ها و تحلیول نولع پوراکنش فضوایی هتولهوا بوه
جاذبههای شهری است .ای مقاله در پی پاسخ بوه ایو
سثال است که دسترسوی و پوراکنش فضوایی هتولهوا
نسبت به جاذبههای گردشگری چگلنه است؟
پیشینۀ تحقی
اگرچه در زمین گردشگری مطالۀوا متۀو دی انجوام
گرفته است؛ اموا در زمینو پوراکنش فضوایی هتول هوا
نسبت به جاذبههای گردشگری با خص در سطح شوهر
شوویراز تحقیو منسووجمی صوولر نگرفتووه اسووت؛ امووا
می تلان به برخی مطالۀا انجوام شو ه کوه بوهصولر
مستقیا و غیر مستقیا با ملضلع تحقیو ارتبواد دارد
اشاره کرد.
در پهوهشی وارری و همكاران ( )1390بوا اسوتفاده ازم ل تحلیلی  SWOTبه بررسی وضۀیت هتلهای شهر
اصفهان پرداختهان  .یافتههای آنهوا نشوان دهنو ة ایو
است که مهاتری نقط قلّ هتلهای شهر اصوفهان
دسترسی مناسب آنهوا بوه مراکوز تفریحوی تواریخی
تجاری و غیره است .وجلد جاذبههای تاریخی در ایو
شهر بهعنلان فرصت خولبی بورای صونۀت هتولداری
شمرده میشلد .مهمتری نقاد ضۀ هتولهوای شوهر
اصفهان ع م وجلد تجهیزا و وسایل خ ماتی و نبولد
افراد آملزش دی ه و مجرب در زمین خو ما رسوانی
مناسب به گردشگران است .هم نی نبلد هتولهوا و
مسافرخانهها برای گروههای کادرآمو و عو م وجولد
اتوا هوای خوالی در برخوی از ایوام سوال بوهعنولان
ته ی های صنۀت هتلداری در ای شهر هستن .
 در پهوهشووی دیگوور ملظ و ( )1387بووا اسووتفاده ازم ل های آشولر ،تنبریوو و گتوز بوه بررسوی تلزیوع
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فضایی مراکز اقامتگاهی گردشوگری در شوهر اصوفهان
پرداخته است .نتوای آن نشواندهنو ة ایو اسوت کوه
جاذبههای شهری تأسیسا اقامتی و تجاری محو ودة
مرکزی شهر و بخش تاریخی شهر را شكل داده و باعث
ش ه که ای بخش از شهر از لحاظ گردشگری اهمیوت
ویهه ای داشوته باشو  .هم نوی مكوانیوابی هتولهوا
براساس محلر خیابانهای تاریخی (از جمله چهار بوا )
شكل گرفته است که ایو وضوۀیت بورخح نظریوا
وال دودیكا هاچینسلن آشلر ،و تنبریو است.
 در پهوهشووی دیگوور ظسوو زادة دلیوور و همكوواران( )1391بووه ارزیووابی پووراکنش فضوواهای گردشووگری
تاریخی و خ ما جانبی آن در شهر تبریز پرداختهانو .
نتای نشاندهن ة ای است که در شهر تبریوز خو ما
ملرد نیاز بهخصول هتولهوا و مسوافرخانههوا جهوت
استفادة گردشگران و بازدی کننو گان مراکوز تواریخی-
فرهنگی مناسب نبلده و در بخوشهوای مختلو شوهر
دسترسی به خو ما آنهوا بوه یو انو ازه نیسوت و از
کیفیت پایینی برخلردار هستن  .به خصل تجمع آنها
در مرکز رقل شهر بیشتر به چشا میآیو و زم اسوت
در تلزیع فضایی تۀمیر و نلسازی آنها تلجه شلد.
در پهوهشی یانو و همكاران ( )2012بوا اسوتفاده ازم ل جیت به بررسی علامل موثرر بور انتخواب مكوان
هتلها در شهر پك پرداختهان  .نتای نشاندهن ة ایو
است که دسترسی بوه متورو سوایتهوای گردشوگری
دسترسی به خیابان تراکا و مالكیت از علامل مثرر بور
انتخاب مكان هتل هستن  .از طر دیگر آنها بوه ایو
نتیجه رسی هان که هتلهای با کیفیت پایی به دنبوال
منافع ناشی از ارر توراکا هسوتن و هتول هوای مجللول
ظساسیت بیشتری نسبت به دسترسی دارن .
در پهوهشووی ودیووا و همكوواران ( )1999بووه بررسوویتكاموول و تلزیووع فضووایی هتوولهووا در شووهر اسووتانبلل
پرداختهان که نتای نشاندهن ة ای است که هتولهوا
تا سال  1950در نزدیكوی یوا در  CBDمتمرکوز شو ه
بلدن ؛ اما از سال  1950به بۀ در نتیجه تلسوۀ چنو
هستهای شهر استانبلل برای استفاده از امكانا ساظل
در کنار دریای به سفر تمرکز پی ا کردهان .
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اهدا تحقی
در پهوهش ظاضر ه های زیر م نظر است:
 بررسی و تحلیل فاصل هتل ها نسبت به جاذبوه هوایشهر شیراز.
 بررسی چگلنگی تلزیع فضایی هتلها و جاذبوههوا درمناط شهر شیراز.
سؤاالت تحقی
با تلجه به اه ا مطروظه در پهوهش ظاضر سوثا
تحقی از ای قرار است که آیا نحلة مكانگزینی مراکوز
اقامتی شهر شیراز منطب بر پوراکنش جاذبوه هاسوت؟
میانگی فاصل هتل ها نسبت به جاذبه های شوهری بوه
چووه میووزان اسووت؟ و ک و ام هتوولهووا دارای دسترسووی
مناسب به هم جاذبه هوای شوهر شویراز هسوتن ؟ آیوا
مناط مختل شهر شیراز متناسب با فراوانی جاذبهها
از مراکز اقامتی مناسبی برخلردار هستن ؟
روش تحقی
کواربردی  -تلسوۀهای و
نلع ای پهوهش از نظر ه
روش آن تلصیفی -تحلیلوی اسوت .شویلة گوردآوری
اطحعا می انی و کتابخانهای است .ب ی صولر کوه
ابت ا دادههای مربلد به گردشوگری شوهر شویراز م ول
پراکن گی جاذبههای گردشگری هتلها و سوایر مولارد
جمع آوری و طبقه بن ی و سوس در سوامان اطحعوا
جغرافیایی ( )GISبوهصولر پایگواه داده تۀریو شو .
تجزیه و تحلیل اطحعا در محیط  GISبوا اسوتفاده از
تلابع تحلیل شبكه ( )Network Analystصلر گرفتوه
است .تحلیل های مربلد به پراکنش هتلها و جاذبههوا
از طری تلابع تحلیل خلشه ای فضایی چنو فاصوله 1و
تلزیع جهتدار 2استفاده ش ه است.
مباني نظري تحقی
 گردشگري :مجملعه فۀالیت های فرد یا افرادی کوهبه مكانی غیور از مكوان عوادی زنو گی خولد مسوافر
1 - Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripleys K
)Function
)2-Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse
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سال متلالی به منظلر اوقا

می کنن برای ظ اک ر ی
فراغت کسوب و کوار و اهو ا دیگور(Goeldner & .
).Ritchie 2009: 4-7
 امدداكن اقددامتي :ایو تأسیسووا شووامل :هتوولهووامهمانسوراها متولها کمو هوا کلبوههوای سواظلی و
کلهستانی پحژهای تلریستی زائرسراها اردوگواه هوا و
ساختمان های م ارس به هنگوام تۀطویح مویباشون
(رضلانی .)140:1380
هتلها و سایر تسهیح گردشگری بخش یكسارچهای
از شهرها هستن که ها برای تجار و ها برای مسافران
تۀطیح قابل اسوتفادهانو  .در درون شوهر ملقۀیوت
هتولهوا و سوایر تسوهیح گردشوگری مطالۀوه و
زیرساختهای ملرد نیاز در رابطه با طور گردشوگری
ارائه میشلد (فرجزاده اصل .)41:1384
فردی که به عنلان گردشگر وارد شهری می شلد مكانی
را برای استراظت و اقامت انتخاب میکنو ؛ ایو مكوان
هست اصلی فۀالیوت هوای او را تشوكیل مویدهو  .لواا
گردشگران عحوه بر در نظر گرفت میزان خ ما هتول
مانن درجه کیفیوت خو ما به اشوتی و اسوتان ارد
نزدیكی به محل و مقص ملردنظر را کوه هو نهوایی
سووفر آنووان اسووت در نظوور موویگیرن و و از پرداخووت
هزینووههووای اضووافی بوورای دسترسووی بووه آن اجتنوواب
میکنن ( .)Timothy & Wall,1995,64علاملی که بوه
صلر بالقله ممك است بر انتخواب محول هتولهوای
شهری تأریر بگاارن به دو دسته تقسیا میشلد:
 -1جاابیتهای مكوانی ماننو  :دسترسوی ارور توراکا
کا ها و خ ما عملمی و تلسۀ شهری.
 -دسترسي :در صنۀت خ ما

هتلها تمایول دارنو

که در مكان های نزدی به بازارهای بوالقله خولد قورار
بگیرن و ؛ چوورا کووه هتوولهووا بووهدنبووال افووزایش جوواب
مهموووووانهوووووای بوووووالقله خووووولد هسوووووتن
( .)Barros,Corlos,2005a: 459بای و ای و نكتووه را در
نظر داشت که هتلهای نزدی بوه بازارهوای بوالقله از
نظر بهره وری عملكرد بهتری نسوبت بوه هتولهوای بوا
دسترسی ضۀی دارن ( Yokeno,Nobumichi,1968:
 .)165در شهرهای ت هستهای هتولهوا در  CBDیوا

175

بررسی و تحلیل پراکنش فضایی هتلها نسبت به جاذبههای گردشگری ...

منطق تلریسوتی قورار گرفتوه انو ؛ بوه ایو علوت کوه
گردشگران ترجیح موی دهنو در یو محول خو ما
مختلفی در دسترس آنها باشو ( .)Shoval,2006:63در
زمان انتخاب مكان هتول هوا دسترسوی بوه تسوهیح
دیگووووووووری ماننوووووووو  :فرودگوووووووواههووووووووا
( )Wall,and,others,1985:607ایستگاه هوای راه آهو
( )Ashworth,and others,1990و جاذبووووههووووای
گردشوووووگری در نظووووور گرفتوووووه مووووویشووووولد
(.)20 Arbel,and,others,1977:

 اثر تراكم :در منواط شوهری هتول هوا بوه صولرتصووادفی تلزیووع نش و هان و ؛ بلك وه مۀموول ا بووهصوولر
خلشههای متراکا دستهبنو ی شو هانو  .بوهطولرکلوی
افزایش بهره وری هتل یكی از مهمتری علوتهوا بورای
قرارگیووری هتوول در نزدیكووی هتوولهووای دیگوور اسووت
( .)Barros,2005b:176یكی از مزایای تراکا از دیو گاه
تللی اجازة دسترسی به منابع است که به آسانی برای
کسووانی کووه در خلشووه نیسووتن در دسووترس نیسووت؛
هم نی دسترسی بیشوتری را بورای توأمی کننو گان
خ ما ویهه و پیشرو فراها میکن  .از مزایای تراکا از
دی گاه تقاضا میتلان به کاهش هزینههای جستوجول
اشاره کرد.)Canina,and,others,2005:570( .
 كاالها و ادمات عمومي :ت ارک کا ها و خو ماعملمی بر افزایش نرخ اتا هتلها تأریر میگواارد و از
ایوو رو هتوولهووایی کووه در نزدیكووی مكووانهووایی بووا
زیرساخت های عمولمی زیواد قورار مویگیرنو درآمو
بیشووتری کسووب موویکننو  .بوور ایو اسوواس هتوولهووا
مكان هایی با عرضو فوراوان خو ما عمولمی را بورای
مكووووووانگزینووووووی انتخوووووواب موووووویکننوووو و .
(.)Rigall,and,others,2007:366

توسعۀ شهري :انتخواب مكوان هتول هوا در منواطشووهری بووهشو وابسووته بووه تلسووۀ شووهری اسووت.
بهطلریکه هموراه بوا تغییور سواختار شوهری اوللیوت
مكووانی هتوولهووایی کووه در دورههووای مختل و شووكل
گرفته ان بر اساس آن تغییر میکن  .در مطالۀهای کوه
در سال  2000بورروی هتول هوای شوهر پكو صولر
گرفت نشان داد که قبل از سال  1985بیشتر هتولهوا

در مناط ق یمی شوهر تمرکوز یافتوه بلدنو ؛ اموا بۀو
ازسال  1990همراه بوا تلسوۀ شوهری مرکوز شوهر و
مناط ج ی شهری برای انتخاب مكان هتولهوا دارای
جوواابیت بیشووتری نسووبت بووه منوواط قو یمی شو ن
(.)Begin,2000:456

 -2ویهگیهای اختصاصی هتل ها مانن  :مقیاس هتلها
رتبهبن ی ستارهای و تنلع خ ما .
 -مقیاس :برای تأسی

هتل در مقیاس های مختلو

هزینه های زم برای خری زمی نیوز متفواو خلاهو
بلد .بهطلرکلوی هتول هوای بوزرب بوهمنظولر کواهش
هزینه های زمی به دوری از مرکز شهر و قرارگیری در
(Egan, Davi,and
پیراموولن شووهر تمایوول دارنوو
) .others,2000:614عحوهبرایو مقیواس هتول باعوث
می شولد مكوان گزینوی هتول هوای ج یو در نزدیكوی
هتلهای دیگر باش بهطلریکه هور چوه هتول ج یو
بزرگتر باش به هتل های دیگر نزدی تور خلاهو بولد
(.)Baum and others, 1997:310

رتبه بندي ستاره اي :هتول هوا بوا رتبوه بنو ی هوایستاره ای متفاو قادر به ایجاد بازارهای بالقلة متفاوتی
هسووتن ؛ بنووابرای آنهووا از لحوواظ درآم و و بهوورهوری
نوووواهمگوووولن هسووووتن ( Egan, Davi and
 .)others,2000:614هتولهوای لولک  5و  4سوتاره
مسافران مرفه را جاب میکنن و منحنوی قیموتهوای
اجارهای آنها دارای شیب تنو ی اسوت؛ در نتیجوه ایو
هتل ها ترجیح می دهنو در یو مكوان مرکوزی قورار
بگیرن (.)Kalnins, Arturs, 2004:690
تنوع ادماتتنها خ متی که هتل ها ارائه میکنن اسكان مسوافران
نیست .بورای کواهش هزینوههوای بهورهبورداری ارائوه
خ ما متنلع بهوسیل هتلهوا یو اسوتراتهی مفیو
است ( .)Lin, Bing and others,2000:23تنلع در ارائه
خ ما هتل هوا بوا کواهش خطورا بوالقله ربوا در
عملكرد هتلها را بهبلد میبخش ( Lee, Myong and
 )others,2007:365هتل هایی که تنها خ ما اسوكان
را ارائه می دهن قادر بوه پرداخوت هزینوههوای بوا ی
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آنها عم تاا در مرکز شوهر

خری زمی هستن ؛ بنابرای
قرار میگیرن (.)Yokeno,Nobumichi,1968:169
محدودۀ مورد مطا عه


و  52درجه و  40دقیق طلل شرقی قرار گرفتوه اسوت


(ظی ری چیانه و همكاران  .)1394:57در نقش شمارة 1
ملقۀیووت قرارگیووری بافووت توواریخی فرهنگووی در شووهر
شیراز قابل مشاه ه است.

شوهر شویراز مرکوز اسووتان فوارس در جلگوهای تقریبواا
مستطیل شكل در  29درجه و  38دقیقه عرض شمالی
نقشه  .1موقعیت جغرافیايي شهر شیراز

طب برآورد جمۀیتی سال  1390سازمان آموار ایوران
شهر شیراز جمۀیتی مۀادل  1460665نفر داشته کوه
از ای جهت پرجمۀیت تری شهر ایو اسوتان شومرده
میشلد (قابل مشاه ه در وبگاه رسمی مرکز آمار ایران).
يافتهها و بحث
براسوواس آمووار جمووعآورری ش و ه از سووازمان میوورا،
فرهنگی اسوتان فوارس تۀو اد هتولهوا و جاذبوههوای

گردشگری در شهر شیراز ملرد شناسایی قرارگرفت کوه
ملقۀیت آنها بهصلر دادة نقطهای در نقشو شومارة 2
نشان داده ش ه است .سس با استفاده از نظرسنجی از
کارشناسوان میورا ،فرهنگوی شوهر شویراز تۀو اد 30
جاذبوو گردشووگری درونشووهری کووه دارای جوواابیت
بیشتری در جاب گردشوگر هسوتن جهوت بررسوی و
تحلیل روابط فضایی ملجلد بی آنها انتخاب شو هانو .
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شکل  .2پراكنش فضايي هتلها و جاذبههاي گردشگري در شهر شیراز

(منبع :نگارن گان)

جهت تۀیی نلع پراکنش جاذبهها و هتولهوا در شوهر
شیراز ابت ا ی مربلد به جاذبههوا وهتولهوا بوا یو
منطقه بن ی شوهر شویراز هوا پلشوانی شو ه و سوس
فراوانی هر ک ام در مناط مختل شوهر مولرد بررسوی
قرار گرفته است .نتای بهدست آم ه نشان دهنو ة ایو
است که از  30جاذب گردشوگری و  24هتول انتخواب
ش ه در سطح شوهر شویراز بیشوتری تۀو اد هتولهوا
وجاذبهها در منطقو ( 8منطقو تواریخی) قورار گرفتوه
است .به طلر کلی در هم مناط همراه با افزایش تۀ اد
جاذبه ها تۀ اد هتل هوا نیوز افوزایش موی یابو ؛ اموا در
منطق  2باوجولد قورار گورفت  8هتول ( 25درصو از
هتل ها) فقط ی جاذب تاریخی وجلد دارد که یكوی از
علت های آن می تلان نزدیكی به منطق تواریخی شوهر
شیراز باش .

جدو  .1تعداد هتلها و جاذبهها در مناط شهر شیراز

منطقه

هتل

جاذبه

1

3

2

2

8

1

3

4

11

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

9

20

(منبع :نگارن گان)
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شکل  .3تعداد هتلها و جاذبههاي گردشگري درمناط شهري شیراز




(منبع :نگارن گان)

در ادامه جهت تۀیی میزان فاصل هتولهوا نسوبت بوه
جاذبهها ابت ا فاصول هورکو ام از هتولهوا نسوبت بوه
هرک ام از جاذبههای گردشوگری بوا اسوتفاده از تلابوع
 Network Analistمشوووووخص شووو و ه اسوووووت.
بهای ترتیب براساس ج ول شمارة  2فاصل  24هتول
نسبت به  30جاذب گردشگری مشخص ش ه است.
با تلجه به نتای به دست آم ه از ارزیابی فاصل هتلهوا
نسبت به جاذبه های گردشگری که در ج ول شومارة 2
آورده ش ه اسوت ظو اقل فاصول هتولهوا نسوبت بوه
جاذبه هوای گردشوگری  20/19متور مربولد بوه هتول
شمارة  22است که در بافوت تواریخی و متمرکوز شوهر
شیراز قرار دارد .هم نی ظ اک ر فاصل هتلها نسوبت
به جاذبه های گردشگری  8215/6متر مربلد بوه هتول
شمارة  23است که در منطق سه و با فاصول بسویار از
بافت تواریخی قورار دارد .هم نوی ظو اقل میوانگی
فاصل نسبی هتل ها نسبت به جاذبوه هوای گردشوگری
 1911/48متر مربلد به هتل شمارة  1است و ظ اک ر
میانگی فاصل نسبی هتولهوا نسوبت بوه جاذبوههوای
گردشگری  3813متر مربلد به هتل شمارة  23است.

میانگی کول فاصول هتول هوا نسوبت بوه جاذبوههوای
گردشگری  2402/5متور مویباشو  .کمتوری انحورا
استان ارد مربلد به هتل شمارة  1008.4( 17متر واقع
در منطق  )1و بیشتری انحرا اسوتان ارد مربولد بوه
هتل شمارة  1680.1( 24متر واقع در منطق  )3است.
بهمنظلر تحلیل الگلهاى فضایی پراکنش هتلها نسبت
به جاذبههای گردشگری در شهر شیراز از روش تلزیوع
جهتدار جغرافیایی استفاده ش ه است .بوا اسوتفاده از
روش بیضى انحرا مۀیار فاصوله هتولهوا نسوبت بوه
جاذبه های گردشوگری و الگولی پوراکنش مكوانی آنهوا
مشخص ش هان  .با تلجه بوه نقشو شومارة ( )3بیضوی
انحرا مۀیار مربلد به پوراکنش جاذبوههوا بوه سومت
شمال شر و جنلب غرب شهرکشی ه ش ه است .ایو
امر نشان دهن ة ای است کوه پراکنو گی جاذبوههوای
گردشگری در شمال شر و جنلب غرب بیشوتر اسوت.
هم نی بیضی انحرا مۀیار مربلد به تلزیع هتل هوا
به سمت شرقی – غربی کشی ه ش ه است که بهصلر
متمرکز در مرکز شهر قرار گرفتهان .
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جدو  .2فاصلۀ هتلها نسبت به كل جاذبههاي شهري
شمارۀ هتل

حداقل فاصله (متر)

حداكثر فاصله (متر)

مجموع (متر)

میانگین

انحرا استاندارد

1

309/6

5050/1

64990/4

1911/48

1403/7

2

343/23

5016/5

65013/9

1912/17

1409/3

3

459/6

4917/8

65969/8

1940/2

1315/7

4

374/1

5178/4

67291

1979/1

1399/3

5

567/5

4983/6

73156/7

2151/6

1190/9

6

320/58

4736/6

66172/5

1946/2

1247/7

7

460/6

5174/4

73244/9

2154/2

1257/1

8

599/2

5015/3

75146/7

2210/1

1182/7

9

1108/4

5524/5

91522/2

2691/8

1125/5

10

833/4

5249/6

82326/7

2421/3

1156/5

11

1005/5

5421/6

87488

2573/1

1140/7

12

1349/1

5765/3

97797/6

2876/4

1125/9

13

950

5366/1

85824/2

2524/2

1145/2

14

352/7

4768/8

68771/3

2022/6

1212/2

15

427/5

5067/6

71983/5

2117/1

1134/5

16

811/72

5004/3

81455/5

2395/4

1074/3

17

1440/6

5682/4

100099/9

2944/1

1008/4

18

120/56

5019

67065/8

1972/5

1207/6

19

221/7

5635/7

76119/3

2238/8

1074/5

20

340/9

4980/9

71030/8

2089/1

1164/1

21

694/6

6073/7

95393/2

2805/6

1345/8

22

20/19

6772/6

96805/8

2847/2

1470/4

23

1231

8215/6

129674/1

3813/9

1242/9

24

30/79

7105/9

106215/4

3123/9

1680/1

(منبع :نگارن گان)

شکل  .4توزيع جهتدار جاذبههاي گردشگري و هتلها

(منبع :نگارن گان)
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همانطلر که در نقش مربلد به تلزیع جهتدار جاذبههوا
و هتلها قابل مشاه ه اسوت تلزیوع جهوتدار جاذبوههوا
پهن وسیعتری نسبت به تلزیع جهتدار هتلهوا را دربور
میگیرد و بهنلعی اک ر هتلها در پهن مربلد بوه تلزیوع
جهتدار جاذبه ها قرار دارن و فقط دو هتل (هتل شومارة
 23و  )24در خارج از ای پهنه مكانیابی ش هان  .جهوت
تحلیل نلع پراکنش هتل ها از تلزیوع جهوت دار هتولهوا
نسبت به ظرفیوت پوایرش گردشوگر نیوز اسوتفاده شو ه
است .همان گلنه که در نقش مربلد قابل مشاه ه اسوت
اک ور هتولهوای دارای ظرفیووت بوا در بافوت توواریخی و
نزدیكی به آن و در مح ودة مربولد بوه تلزیوع جهوتدار
میانگی فاصل نسبی هتل ها نسبت به جاذبه ها قرار دارد.
همانگلنه که در مبانی نظری نیز بیان ش هتلهایی کوه
دارای ظرفیت با یی در پایرش گردشگر هستن به دلیل
قیمت زمی اک راا در خارج از بافت متمرکز قرار میگیرن
که در شهر شیراز ای مۀیار تحت پلشش سوایر مۀیارهوا
نظیر نزدیكی به اک ریت جاذبهها و دسترسی مطللب قرار
گرفته و در بافت متمرکز شهر مكانیابی شو هانو  .بورای
بررسووی آموواری الگوولی فضووایی هتوولهووا و جاذبووههووای
گردشگری در شهر شیراز از ابزار تحلیل خلشهای فضوایی
چن فاصلهای ( )Ripley's K-functionنیوز اسوتفاده
ش ه است .براساس ای تابع چگلنگی تلزیع ی پ یو ة
جغرافیایی در منطقو مولرد نظور در مقایسوه بوا تلزیوع
تصادفی در هموان منطقوه در فلاصول مختلو ارزیوابی
میشلد و میزان تمرکز (خلشهای بلدن) پ ی ه در فلاصل
مختل با کم ای تابع بهدست میآی .
شکل  .5نمودار  kريپلي جاذبههاي گردشگري

(منبع :نگارن گان)



با تلجه به شكل شمارة  5مشوخص شو کوه پوراکنش

جاذبههای گردشگری در شهر شیراز از فاصل  1600توا
 1800متری بهصلر خلشهای ( kمشاه ه ش ه با تر
از مولرد  kانتظووار) و از فاصول  1800متووری بوه بۀو
پراکنش جاذبههای گردشگری پراکن ه است.
شکل  .6نمودار  kريپلي هتلها

(منبع :نگارن گان)

با تلجه به نملدار با پراکنش فضایی هتلها در تموام
فاصله ها به صلر خلشوه ای اسوت ( kمشواه ه شو ه
با تر از  kملرد انتظار).

نتیجهگیري
گردشگری صنۀتی چن منظلره است که در چن دهو
اخیر سها عم ه ای در ایجاد ارزش افزوده کاهش نرخ
بیكاری و کمبلد درآم ارزی کشلرها داشته و بوه ایو
دلیل تلانسته به عنلان ی منبع درآمو در کشولرهای
جهان سلم نیز مولرد تلجوه قورار گیورد .از مهمتوری
علاملی که میتلان ملجب جاب گردشگران بی المللی
و داخلی شلد تأسیسا و تجهیزا مربلد به صنۀت
گردشگری به خصل مراکز اقامتی است که از اهمیت
زیادی برخلردارن ؛ بوه طولری کوه بو ون پورداخت بوه
مسائل و مشكح ای زیرساخت ها نمیتولان وضوۀیت
مطللبی را برای آین ة صنۀت گردشگری متصلّر ش .

بررسی و تحلیل پراکنش فضایی هتلها نسبت به جاذبههای گردشگری ...

شهر شیراز یكی از مراکز جاب گردشگر در سطح ملی
و بی المللی در کشلر ایران است .ای شوهر بوهدلیول
نزدیكی به تخت جمشی و وجلد جاذبههای گردشگری
فراوان هر سواله میزبوان تۀو اد زیوادی از گردشوگران
داخلی و خارجی است؛ لیك تاکنلن ای شهر نتلانسته
به جایگاه واقۀی خلد در عرص جاب گردشگران دست
یاب  .بر ای اساس در پهوهش ظاضر پوراکنش فضوایی
هتلها نسبت به جاذبههوای گردشوگری بررسوی شو ه
است .نتای ای پهوهش نشان داد که پوراکنش فضوایی
هتلهوا نسوبت بوه جاذبوههوای گردشوگری متناسوب
نیست؛ بهطلریکه تلزیوع فضوایی هتولهوا بوهصولر
الگلی خلشه ای و متمرکز در بخوش مرکوزی شوهر در
خیابان های رودکی اهلی تلظی و زن قرار گرفتوهانو .
ای تمرکوز در بخوش مرکوزی باعوث بوهوجولد آمو ن
مسائلی مانن ع م تلجه به هم جاذبه های گردشگری
افزایش ترافی مح ود ش ن فضای گردشگری شهر و
آللدگی هلا و غیره ش ه است.
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