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تحلیل فضایی زیرساختهای گردشگری در استان گیالن
..........................................................................................................................................................................................................

واژههای کلیدی:
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی،
تحلیــل فضایــی ،زیرســاختهای
گردشــگری ،اســتان گیــان

مقدمه
صنعــت گردشــگری نظــام منســجمی اســت کــه عناصــر
آن الزم و ملــزوم یکدیگرنــد؛ بهگونــهای کــه جاذبههــای
گردشــگری بهتنهایــی موجبــات ســفر یــا رونــق ایــن
صنعــت را فراهــم نمیکنــد ،بلکــه امکانــات و شــرایط بــرای
جابهجایــی بهمنظــور اقامــت گردشــگران بایــد فراهــم
باشــد .در زمینــه عرضــه گردشــگری و عناصــر آن ،محققان
بســیاری اظهــار نظــر کردهانــد .ابراهیـمزاده و همــکاران بــا
دیدگاهــی عرضهمحورانــه ،گردشــگری را شــامل جاذبهها،
حملونقــل ،اقامتگاههــا ،تســهیالت پشــتیبانکننده
و زیرســاختها در نظــر میگیرنــد (ابراهیــمزاده و
همــکاران .)1393 ،بررســی وضعیــت موجــود فضاهــای
مســتعد گردشــگری از نظــر زیرســاختهای کالبــدی

نشــان میدهــد کــه در برخــی نقــاط ،امــکان ارائــه حداقــل
امکانــات رفاهــی بــرای گردشــگران وجــود نــدارد .ازایـنرو
ظرفیتهــای موجــود شــکلگیری فعالیتهــای جدیــد و
متعاقــب آن پویایــی اقتصادی مناطق مســتعد گردشــگری
در پی نداشــته اســت (بهنام مرشــدی و همــکاران.)1395 ،
زیرســاختها در برنامهریــزی بــه اشــکال گوناگــون توســعه
فیزیکــی اطــاق میشــود کــه در فراینــد توســعه نقــش
کلیــدی داشــته و پیامــد آن رفــاه ،امنیــت و تعامــل جامعــه
میزبــان بــا فرهنگهــای گوناگــون گردشــگران و درنتیجــه
رشــد فرهنگــی خواهــد بــود .براســاس تقســیمبندیهای
علمــی ،عوامــل زیرســاختی زیــر در حــوزه زیربناهــا
قــرار میگیرنــد )1 :دسترســیها (جادههــا ،راههــا و
کریدورهــای هوایــی و دریایــی) و حملونقــل؛  )2آب

 .1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن (نویسنده مسئول)؛ mhesam@guilan.ac.ir

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه گیالن
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه گیالن

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

.................................................................................................................................................................

تاریخ دریافت1399/01/13 :
تاریخ پذیرش1399/04/31 :

چکیده
از مهمتریــن عناصــر نظــام گردشــگری ،وجــود جاذبههــای و همچنیــن خدمــات
و زیرســاختهای موجــود در مقصدهــای گردشــگری اســت کــه بهمنظــور
بــرآوردن نیازهــا و خواســتههایی کــه گردشــگران انتظار دارنــد و افزایــش رضایت
آنهــا ارائــه میشــود .آنچــه در کنــار ضــرورت وجــود ایــن زیرســاختها اهمیــت
دارد ،توزیــع جغرافیایــی و نحــوه مکانیابــی آنهاســت کــه نیازمنــد مطالعــه
و دقــت اســت .ازای ـنرو پژوهــش حاضــر بــه بررســی وضعیــت توزیــع فضایــی
زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان پرداختــه اســت .روش پژوهــش
توصیفــی ـ تحلیلی اســت .بــرای تحلیــل یافتههــا از روش میانگیــن نزدیکترین
همســایه ،تحلیــل خوشـهای فضایــی چندفاصلـهای ،میانگیــن مرکــزی و بیضی
انحــراف معیــار اســتفاده شــده اســت .نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه
براســاس میانگیــن نزدیکتریــن همســایه ،الگــوی پراکنــش رســتورانها،
مجتمعهــای گردشــگری ،هتلهــا ،هتلآپارتمانهــا ،اقامتگاههــای
بومگــردی ،مهمانپذیرهــا و کل زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان
بهصــورت خوشـهای بــوده اســت .همچنیــن براســاس تحلیــل خوشـهای فضایی
چندفاصلـهای پراکنــش ،زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان درمجمــوع
دارای پراکنــش خوشـهای هســتند .همچنیــن توزیــع بســیاری از زیرســاختها
در جهــت شــمال غربــی ـ جنــوب شــرقی اســت .درمجمــوع نیــاز بــه توســعه
موزونتــر زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان کامـ ً
ا محســوس اســت کــه
رســیدن بــه ایــن امــر ،مســتلزم برنامهریــزی بلندمــدت و همچنین تبدیــل منابع
گردشــگری اســتان بــه جاذبــه اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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آشــامیدنی و تأسیســات فاضــاب؛  )3خدمــات بهداشــتی
و فوریتهــای پزشــکی؛  .4انــرژی (مصطفــوی 1390 ،بــه
نقــل از عنابســتانی و عرفانــی .)1397 ،در حوزه تســهیالت
زیرســاختی ،خطمشــی اصلــی بایــد براســاس مــوارد
ذیــل شــکل گیــرد :ارتقــای تســهیالت موجــود دسترســی
هوایــی ،دریایــی ،زمینــی و ریلــی؛ ارتقــای توســعه و
بهبــود شــبکه آب و بــرق ،مخابــرات ،مدیریــت جمـعآوری
مــواد زائــد بهمنظــور پشــتیبانی و توســعه نواحــی اصلــی
گردشــگری؛ برنامهریــزی بهمنظــور احــداث و توســعه
اقامتگاههــا ،رســتورانها ،مهمانســراها و کلبههــای
کوهســتانی گردشــگری و محــل احــداث و کمپهــا و
کاروانهــا (مطیعــی لنگــرودی و همــکاران.)1392 ،
برنامهریــزان کشــورهای درحــال توســعه عمیق ـ ًا بــه ایــن
مطلــب پــی بردهانــد کــه مکانیابــی خدمــات و تســهیالت
زیرســاختی نقشــی بااهمیــت در بهبــود توســعه نواحــی
ایــن کشــورها بــازی میکنــد و ایــن نکتــه را پذیرفتهانــد
کــه مکانیابــی خدمــات عالوهبــر تأثیرگــذاری هزینههــا،
در کارآیــی و بهرهبــرداری و نیــز کیفیــت آنهــا مؤثــر اســت
( .)Tewari, 1992خدمــات عمومــی بایــد صرفنظــر از مــکان
نشــان محدودیتهــا و منابــع مالــی یــا توانایــی فیزیکــی
افــراد ،بهآســانی در دســترس عمــوم قــرار گیــرد (Kaphel,
 .)2006: 2خدمــات گردشــگری شــامل تمامی اموری اســت
کــه در یــک منطقــه ،بهمنظــور جلــب رضایــت گردشــگر
صــورت میگیــرد؛ ازجملــه تأسیســات اقامتــی ،خدمــات
داخــل شــهری و روســتایی ،خدمــات بیــن راهــی ،راههــا
و( ...کرمــی و همــکاران .)1396 ،یکــی از عوامــل مهــم در
جلــب رضایــت گردشــگران ،خدماتــی اســت کــه بهمنظــور
گــردش ،بازدیــد و تفریــح فراهــم میآیــد تــا گردشــگران
بتواننــد آزادانــه از آنچــه میخواهنــد بهرهمنــد شــوند
(خلیلــی و همــکاران)1398 ،؛ بنابرایــن یكــی از مهمتریــن
فاكتورهــای جــذب گردشــگر بهســوی مكانهایــی كــه
قابلیــت جــذب گردشــگر دارنــد ،وجــود امكانات مناســب و
زیرساختهاســت (تقوایــی و رنجبــر دســتانی .)1389 ،بــا
توجــه بــه امکانــات ،تأسیســات ،خدمــات و ظرفیتهــای
گردشــگری ،کــه مــورد نیــاز گردشــگران اســت ،ضــرورت
دارد نســبت بــه تأمیــن و برنامهریــزی بــرای اســتفاده
مناســب از آنهــا اقــدام شــود تــا بتــوان تعــداد بیشــتری از
گردشــگران را جــذب منطقــه کــرد؛ بنابرایــن هماهنگــی
بیــن تعــداد گردشــگران و ظرفیــت فضاهــای گردشــگری
بهویــژه دسترســی بهینــه بــه زیرســاختها بایــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد (موســیوند و ساســانپور.)1390 ،
البتــه وجــود زیرســاختهای گردشــگری یــک جنبــه از
ایــن موضــوع بااهمیــت بــوده و جنبــه دیگــر آن ،توزیــع

فضایــی مناســب زیرساختهاســت .بــا توجــه بــه اهمیــت
ایــن موضــوع ،تحقیــق حاضــر در پــی تحلیــل فضایــی از
زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان اســت .گیــان
ازجملــه اســتانهای مهــم ایــران در شــمال کشــور اســت
کــه موقعیــت و اهمیــت ویــژهای در ارتبــاط بــا فعالیتهای
گردشــگری داشــته و ازای ـنرو بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن
مقاصــد گردشــگری کشــور شــناخته میشــود کــه بهســبب
فاصلــه نزدیــک بــه پایتخــت ،بهویــژه پــس از احــداث
بزرگــراه ،در هــر فرصتــی پذیــرای ســیل گردشــگران
اســت کــه بــه نظــر میرســد بــا تکمیــل راهآهــن بــر حجــم
گردشــگران افــزوده شــود .ازایــنرو در ســالهای اخیــر،
حجــم عظیمــی از زیرســاختها بــرای ارائــه خدمــت
بــه گردشــگران در ســطح اســتان ایجــاد شــده اســت.
آنچــه در ایــن میــان اهمیــت دارد تحلیــل فضایــی ایــن
زیرســاختها در اســتان گیــان اســت تــا براســاس آن،
وضعیــت پراکندگــی آنهــا و دالیــل آن بررســی شــود کــه
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش اســت .آنچه ایــن پژوهــش را از
ســایر پژوهشهــای انجامشــده در حــوزه زیرســاختهای
گردشــگری متمایــز میســازد ،توجــه بــه توزیــع فضایــی
ایــن مراکــز در ســطح اســتان بــوده کــه تاکنــون بررســی
نشــده اســت .همچنیــن پژوهشهــای انجامشــده،
بیشــتر بــا روشهــای تحلیلهــای سلســلهمراتبی بــوده
اســت؛ درحالیکــه در ایــن پژوهــش ،از روش آمــار
فضایــی و بــا کمــک نــرم افــزار ج ـیآیاس ســعی شــده تــا
زیرســاختهای گردشــگری تحلیــل شــوند.
پیشینهپژوهش
گردشــگری بــه علــت ویژگــی چتــری خــود و برقــراری
صلــح و همدلــی اجتماعــی ـ فرهنگــی ،ابــزاری مناســب
در تســهیل توســعه امکانــات زیرســاختی ،درآمدزایــی
بــرای جامعــه میزبــان و دولتهــا و تعــادل راهبردهــای
توســعه منطقــهای اســت (تقــیزاده یــزدی و همــکاران،
 .)1394امــروزه توســعه گردشــگری درحکــم نظامــی
منســجم ـ کــه عناصــر آن وابســته بــه یکدیگرنــد ـ در همــه
عرصههــا ،چــه در ســطح ملــی و منطقــهای و چــه در
ســطح بینالمللــی ،مــورد توجــه برنامهریــزان بخشهــای
گوناگــون دولتــی و خصوصــی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن
نظــام منســجم ،جاذبههــای گردشــگری را نمیتــوان
بهتنهایــی فراهمکننــده موجبــات ســفر یــا رونــق ایــن
صنعــت دانســت؛ بلکــه عوامــل دیگــری نظیــر امکانــات
و شــرایط بــرای جابهجایــی و اقامــت گردشــگران نیــز
اهمیــت فــراوان دارد (رنجبریــان و زاهــدی .)۱۳۸۹ ،توزیع
بهینــه امکانــات و خدمات الزم برای گردشــگران متناســب
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بــا پتانســیلهای گردشــگری منطقــه باعث تأمیــن مطلوب
نیــاز گردشــگران میشــود و از تحــرک و جابهجایــی بیمورد
گردشــگران جلوگیــری میکنــد کــه ایــن خــود صرفهجویــی
در وقــت و هزینــه گردشــگران را در پــی دارد (بهنــام
مرشــدی و همــکاران .)1395 ،بــا شــناخت زیرســاختها
و رتبهبنــدی آنهــا در ســطح نواحــی ،میتــوان مدیریــت
بهتــری بــر گردشــگران داشــت (مشــکینی و همــکاران،
)1397؛ بنابرایــن هماهنگــی بیــن تعــداد گردشــگران و
ظرفیــت فضاهــای گردشــگری بهویژه زیرســاختها بســیار
ضــروری اســت (شــماعی و موسـیوند .)1390 ،خدمــات و
تســهیالت را میتــوان بهمنزلــه روســاخت معرفــی کــرد.
جاذبههــا بازدیدکننــدگان را از خانههــای خــود بیــرون
میکشــند و تســهیالت گردشــگری بــه آنهــا خدمــات ارائه
میکننــد (مشــکینی و همــکاران .)1397 ،زیرســاختهای
گردشــگری اســاس توســعه گردشــگری و اســتفاده از منابــع
مقصدنــد کــه هنــوز بهصــورت بالقــوه باقــی ماندهانــد
( .)Jovanović & Ivana, 2016البتــه در ایــن بیــن ،نحــوه
توزیــع زیرســاختهای گردشــگری نیــز موضــوع بااهمیتــی
اســت.
تحلیــل فضایــی و ســطحبندی مناطــق گردشــگری،
معیــاری بــرای مشــخصکردن وضعیــت توزیــع جاذبههــا،
امکانــات و تســهیالت و زیرســاختهای گردشــگری و در
یــک کالم مشــخصکردن وضعیــت توســعه گردشــگری
اســت (افراختــه و همــکاران .)1395 ،تحلیــل فضایــی
یکــی از معتبرتریــن شــیوههای مطالعــه مکانــی در جغرافیا
بهشــمار میآیــد .ایــن شــیوه از یــک مجموعـ ه ویژگیهــای
خــاص و منحصربهفــرد برخــوردار اســت کــه آن را از دیگــر
مطالعــات مکانــی در جغرافیــا متفــاوت میکنــد .تحلیــل
فضایــی مطالعـهای کاربــردی اســت و در آن نــگاه بــه محیط
و عوامــل محیطــی همــواره نگاهــی جسـتوجوگر ،ارزیــاب
و انتقــادی اســت .ایــن شــیوه از مطالعــات مکانــی ،فقــط
بــا نــگاه همهســونگر و نظاممنــد بــه محیــط بــه نتیجــه
میرســد؛ بنابرایــن تحلیــل فضایــی را میتــوان مقدمــه
حتمــی هــر نــوع برنامهریــزی محیطــی دانســت (کالنتــری
و ملــک .)1393 ،بنابرایــن رویکــرد اساســی در مطالعــات
اینچنینــی داشــتن دیــد فضایــی اســت .همچنیــن
نحــوه پراکندگــی زیرســاختهای گردشــگری ،محصــول
تصمیمگیریهــای انســانی اســت و کارکردهــای انســانی
متأثــر از ســاختار جامعــه و نیازهــای آنهاســت .بنابر گفته
شــفر ،جغرافیــا زمانــی علــم بهشــمار مـیرود کــه بــر آرایش
فضایــی پدیدارهــا در حــوزه معیــن تأکیــد کنــد ،نــه بــر خود
پدیدارهــا (.)Schaefer, 1953
بــا وجــود ایــن ،مطالعــه در زمینــه نحــوه پراکنــش فضایــی

زیرســاختهای گردشــگری در ســطح ملــی و جهانــی
بســیار محــدود اســت .هرچنــد کــه بررســی پراکندگــی
دههــای جغرافیایــی در ســطح ناحیــه و شــهر
فضایــی پدی 
از دهــه  ،1950بــا مطالعــات جغرافیدانــان مکتــب علــم
فضایــی بهصــورت جــدی بــه حــوزه جغرافیــا وارد شــد
(شــکویی ،)1385 ،امــا ایــن بحــث چنــدان مــورد توجــه
متخصصان رشــته گردشــگری بهویــژه در ســطح منطقهای
قــرار نگرفــت.
در برنامهریــزی خدمــات گردشــگری ،آنچــه میتوانــد بــه
تحققپذیــری بیشــتر ایــن برابــری کمــک کنــد ،توجــه بــه
عدالــت فضایــی و برنامهریزیهایــی اســت کــه تمرکــز بیــن
دو عنصــر تقاضــا (گردشــگران) و عرضــه (مراکــز ارائهکننــده
خدمــات) را حفــظ کند (ضیایی و شــجاعی .)1389 ،الگوی
فضایــی پراکندگــی زیرســاختها و فضاهــای گردشــگری و
تقاضــای گردشــگری ،فرایندهــای شــکلگیری و توســعه
فضاهــای گردشــگری نســبت بــه اینکــه چگونه گردشــگری
در فضــا نظــم مییابــد بهطــور متمرکــز در جریــان اســت
(شــماعی و موســیوند .)1390 ،کیفیــت خدماترســانی
مفهومــی کلیــدی در ســازمانهای گردشــگری اســت؛
زیــرا تحقیقــات نشــان دادهانــد کیفیــت خدماترســانی
مســتقیم ًا با میــزان بازگشــت مجــدد گردشــگران در ارتباط
اســت و ســود بیشــتری بــرای ســازمانها دارد (Kouthoris
 .)& Konstantion, 2005هریــک از فعالیتهــای گردشــگری
بــه وجــود ســطح معینــی از تســهیالت و تجهیزات مناســب
نیــاز دارنــد کــه بــدون آنهــا یــا گردشــگری تحقــق نمییابد
یــا باعــث آسیبرســاندن و تخریــب منابــع و جاذبههــا
میشــود (توکلینیــا و هرائینــی .)1397 ،البتــه وجــود
زیرســاختها نیــز به ســطح توســعه مقصدهای گردشــگری
وابســته اســت؛ زیــرا در هریــک از دورههــای چرخــه حیــات
مقصدهــای گردشــگری ،زیرســاختهای متناســب بــا آن
ایجــاد میشــود (.) Mandic et al., 2018
دنیــای امــروز بــه شــکل روزافــزون بــه ســمت اقتصــاد
مبتنیبــر خدمــات پیــش مــیرود .امــروزه از خدمــات
بهمنزلــه قلــب ارزشآفرینــی در اقتصــاد یــاد میكننــد.
بــا توجــه بــه اینكــه بــازار صنعــت گردشــگری بهســرعت
درحــال گســترش اســت و ایــن صنعــت خدماتــی به یكــی از
بزرگتریــن زمینههــای كس ـبوكار در جهــان مبــدل شــده
اســت ،مدیریــت بنگاههــای فعــال در ایــن صنعــت بایــد بــا
درایتــی كــه به خــرج میدهند ،زمینه پیشــرفت خوشــایند
ایــن صنعــت را فراهم ســازند (شــریعتی و فــروزان.)1390 ،
دســتیابی بــه مزیــت نســبی در ایــن بخــش نیازمنــد
تشــکیل زیرســاختهای مناســب ،تأمیــن نیازمندیهــای
گردشــگران و ایجــاد تســهیالت مطلــوب گردشــگری اســت
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(ابراهیمپــور و همــکاران .)1389 ،زیرســاختهای
گردشــگری دربرگیرنــده خدمــات و تســهیالتی اســت کــه
رفــاه گردشــگران را فراهــم میکند و دسترســی مناســب به
ایــن عناصــر ،در جذب گردشــگر و افزایش مانــدگاری آنها
در مقصــد تأثیر بســزایی دارد (یوســفی شــهیر و همکاران،
 .)1393در یــک دســتهبندی ،زیرســاختها بــه دو گــروه
زیرســاختهای نــرم (اطالعرســانی و تبلیغــات ،مدیریــت
بخشهــای گوناگــون ،امنیــت ،آمــوزش و فرهنگســازی،
بهداشــت و گردشــگری الکترونیــک) و زیرســاختهای
ســخت (راههــا و حملونقــل ،ســرمایهگذاری ،تجهیــزات
فرهنگــی و فراغتــی و ورزشــی) تقســیم میشــود (واحدپور
و همــکاران .)1390 ،ایــن زیرســاختها ســبب توســعه
گردشــگری ،افزایــش تعــداد گردشــگران و رضایتمنــدی
بیشــتر آنهــا میشــود ( .)Li et al., 2019زیرســاختها
نهفقــط عاملــی اساســی در افزایــش تقاضــای گردشــگری
بهشــمار میرونــد ()Khadaroo & Seetanah, 2007؛ بلکــه بــا
اســتفاده جامعــه محلــی از ایــن خدمــات ،ســبب افزایــش
کیفیــت زندگــی و حمایــت آنهــا از گردشــگری میشــود
(.)Kanwal and etc, 2020

در گردشــگری بســیاری از ســازمانها مشــغول
خدمترســانی بــه گردشــگران هســتند .ایــن ســازمانها
براســاس مالکیــت ،بــه دولتــی ،نیمهدولتــی و خصوصــی
تقســیم میشــوند (قربانــی و همــکاران .)1397 ،از یــک
دفتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری کوچــک تــا هتلــی
مجلــل ،همگــی نمونــهای از یــک ســازماناند (Geoldner
 .)& Richie, 2009کیفیــت خدمــات مرتبــط بــا بخــش
گردشــگری نقــش مهمــی در رونــد ارزیابــی پاســخگویی
و اثربخشــی خدمــات مــورد اســتفاده بــازی میکنــد
( .)Prabaharan et al., 2008برخــی از محققــان معتقدنــد
کیفیــت خدمــات عنصــر حیاتــی در جلــب رضایــت
گردشــگر ،محصــول کیفیــت ادراکشــده از ســرعت عمــل
در خدمــت و کارایــی برنامهریــزی در ایــن زمینــه اســت
(.)Martín-Cejas, 2006

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی ـ تحلیلــی اســت.
مهمتریــن داده مــورد نیــاز بــرای انجــام پژوهــش،
پراکندگــی زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان
در هشــت بعــد رســتورانها ،مجتمعهــای گردشــگری،
هتلهــا ،هتلآپارتمانهــا ،اســکلههای گردشــگری،
اقامتگاههــای بومگــردی ،مراکــز ســرگرمی و تفریحــی ،و
مهمانپذیرهــا بــوده اســت .عالوهبرایــن جاذبههــای

گردشــگری ،راههــا و تقســیمبندی محیــط طبیعــی
اســتان گیــان نیــز از دیگــر دادههــای مــورد نیــاز بــوده
اســت .ایــن دادههــا ازطریــق مطالعــات اســنادی ،شــامل
اطالعــات دریافتــی از ســازمان نقشــهبرداری و اداره کل
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان
گیــان بهدســت آمــده اســت .پــس از دریافــت اطالعــات
مربــوط بــه زیرســاختهای گردشــگری از ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان ،موقعیــت
مکانــی آنهــا بــا اســتفاده از آدرسهــای دقیقــی کــه از
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اخــذ شــد ،بــر روی نقشــه مشــخص شــد .درمجمــوع در
اســتان گیــان ،طبــق آمــار اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 361 ،رســتوران89 ،
مجتمــع گردشــگری 105 ،هتــل 33 ،هتلآپارتمــان28 ،
اســکله گردشــگری 38 ،اقامتــگاه بومگــردی 20 ،مرکــز
ســرگرمی و تفریحــی و  48مهمانپذیــر (اداره کل میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان گیــان،
 )1398وجــود دارد .موقعیــت مکانــی ایــن زیرســاختها
ابتــدا بــا اســتفاده از آدرسهای دقیــق دریافتی از ســازمان
میــراث فرهنگــی بــر روی گوگل مــپ و گوگل ارث مشــخص
و ســپس بــا ورود آنهــا بــه محیــط نرمافــزار ج ـیآیاس،
بــه نقشــه مبنایــی دریافتــی از ســازمان نقشــهبرداری
( )1393اضافــه شــدند.
بــا توجــه به هــدف پژوهــش مبنیبــر تحلیل توزیــع فضایی
زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان بهمنزلــه یکــی
از مهمتریــن اســتانهای مقصــد گردشــگری عمــده در
کشــور ،از روشهــای میانگیــن نزدیکتریــن همســایه،
تحلیــل خوشــهای فضایــی چندفاصلــهای 1،تحلیــل
میانگیــن مرکــزی 2و بیضــی انحراف معیار 3اســتفاده شــده
اســت.
ابــزار میانگیــن نزدیکتریــن فاصلــه همســایگی ،ابتــدا
فاصلــه بیــن نقطــه مرکــزی هــر عارضــه را بــا نقطــه مرکــزی
نزدیکتریــن همســایهاش اندازهگیــری و ســپس میانگیــن
تمامــی ایــن نزدیکتریــن همســایگیها را محاســبه
میکنــد (عســگری .)1390 ،ایــن شــاخص ،از تقســیم
میانگیــن فاصلههــا در پراکنــش مشاهدهشــده بــر میانگین
فاصلههــادرپراکنــشتصادفــیبهدســتمیآیــدوبــاحــرفr
نشــاندادهمیشــود.پسازمحاســبهمقــدار ،rمیتــوان الگوی
مکانــی پراکنــش مشاهدهشــده را تعییــن کــرد .شــاخص
نزدیکتریــن همســایه ،برپایــه فاصلــه بیــن پدیدههــا
1. Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripleys K
)Function
2. Mean Centre
3. Standard Deviational Ellipse
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که در آن ،میانگین فاصله مشاهدهشده بین پدیده مورد
نظر و نزدیکترین همسایگانش است که بهصورت زیر
محاسبهمیشود:

در معادلــه بــاال ،فاصلــه میــان پدیــده بررسیشــده
و نزدیکتریــن همســایهاش n ،تعــداد کل عــوارض و A
مســاحت کل محــدوده مــورد مطالعــه اســت.
نیــز بصــورت زیــر محاســبه
امتیــاز اســتاندارد
میشــود:
و  SEبرابر است با:
مقــدار  ،P-Valueتقریبــی از مســاحت زیــر منحنــی بــرای
توزیــع معیــن خواهــد بــود کــه بــا آزمــون آمــاری محــدود
میشــود .اگــر شــاخص (نســبت میانگیــن نزدیکتریــن
همســایگی) کمتــر از یــک باشــد ،دادههــای مــورد مطالعــه
دارای الگوی خوشـهای اســت و اگر شــاخص محاسبهشــده
بزرگتــر از یــک باشــد ،دادههــا دارای الگــوی توزیــع مکانی
پراکنــده اســت (عســگری.)1390 ،

یافتهها
در ایــن بخــش ســعی شــده اســت یافتههــای پژوهــش
بهمنظــور بررســی توزیــع فضایــی زیرســاختهای
گردشــگری اســتان گیــان در ارتبــاط بــا عوامــل تأثیرگــذار
بررســی شــود.

شکل  :1نمایش شماتیک خوشهای یا پراکندهبودن دادههای فضایی
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درصورتــی کــه توزیــع پدیدههــا بهصــورت تصادفــی باشــد،
بهصــورت رابطــه زیــر محاســبه میشــود:
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عمــل میکنــد و بــه همیــن علــت ،در مقایســه بــا ســایر
روشهــای اشارهشــده ،نتایــج بهتــری در تجزیهوتحلیــل
پدیدههایــی کــه روابــط متقابــل دارنــد ارائــه میدهــد
(جعفــری و همــکاران .)1393 ،میانگیــن نزدیکتریــن
همســایگی از نظــر آمــاری براســاس رابطــه زیــر محاســبه
میشــود:

میانگیــن مرکــزی ســادهترین تحلیــل در آمــار فضایــی
اســت .ایــن تحلیــل ،مشــابه میانگیــن در آمــار معمولــی
اســت و بــه همــان صــورت محاســبه میشــود .میانگیــن
مرکــزی مرکــز جغرافیایــی یــا مرکــز ثقــل مجموعــهای از
عــوارض را شناســایی میکنــد (عســگری.)1390 ،
توزیــع بســیاری از پدیدههــای جغرافیایــی در فضــا ممکــن
اســت جهـتدار باشــد و نتــوان آن را بــا دایــره نشــان داد .در
ایــن مــوارد میتــوان بــا محاســبه واریانــس محورهــای  xو y
بهصــورت جداگانــه ،رونــد و جهــت توزیــع پدیدههــا در فضا
را نشــان داد .روشــی کــه معمــو ً
ال بــرای اندازهگیــری رونــد
در مجموعـهای از نقــاط یــا نواحــی بــهکار گرفتــه میشــود،
محاســبه فاصلــه اســتاندارد درجهــت  xو  yبهصــورت
جداگانــه اســت .ایــن دو مقــدار ،محورهــای بیضــیای را
کــه توزیــع عــوارض را دربرمیگیــرد تعریــف میکننــد .از
ایــن بیضــی ،بهمنزلــه بیضــی انحــراف اســتاندارد نیــز نــام
بــرده میشــود؛ زیــرا در ایــن روش انحــراف اســتاندارد،
مختصــات  xو  yاز میانگیــن مرکزی بــرای تعیین محورهای
بیضــی محاســبه میشــوند .ایــن بیضــی بــه مــا امــکان
میدهــد کــه اگــر توزیــع عــوارض فضــا الگــوی جه ـتداری
دارد ،آن را شناســایی کنیــم .اگرچــه میتــوان تــا حــدودی
جهــت دادههــا را بــا نمایــش اولیــه آنهــا دریافــت ،بیضــی
انحــراف اســتاندارد ،ایــن جهتگیــری را بادقــت و آمــاری
محاســبه میکنــد و نمایــش میدهــد (عســگری.)1390 ،
بیضــی انحــراف معیــار ،بــا اســتفاده از انحراف معیــار فاصله
مــکان هــر داده تــا مرکــز میانگیــن ،پراکندگــی ،جهــت و
موقعیــت آن را مشــخص میســازد (کالنتــری و قزلبــاش،
.)1388
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پراکندگــی زیرســاختهای گردشــگری اســتان
گیــان براســاس میانگیــن نزدیکتریــن همســایه
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از پژوهــش ،میانگیــن
نزدیکتریــن همســایه بــرای رســتورانها ،مجتمعهــای
گردشــگری ،هتلهــا ،هتلآپارتمانهــا ،اســکلههای

گردشــگری ،اقامتگاههــای بومگــردی ،مراکــز ســرگرمی
و تفریحــی ،مهمانپذیرهــا و کل زیرســاختهای
گردشــگری اســتان گیــان در جــدول شــماره یــک آمــده
اســت:

جدول  :1الگوی پراکنش متغیرهای مورد مطالعه براساس شاخص نزدیکترین همسایه
هتل
مجتمعهای
هتلها
رستوران ها
آپارتمانها
گردشگری

اسکلههای اقامتگاههای مراکز سرگرمی و
تفریحی
گردشگری بومگردی

مهمانپذیرها کل زیرساختها

Nearest neighbor ratio

0/304

0/621

0/378

0/531

1/033

0/792

0/848

0/44

0/246

z- score

-25/28

-6/82

-12/17

-5/153

0/34

-2/448

-1/297

-7/414

-38/716

p- value

0/000

0/000

0/000

0/000

0/732

0/014

0/194

0/000

0/000
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بــا توجــه بــه نتایــج ذکرشــده در جــدول  ،1الگــوی
پراکنــش رســتورانها ،مجتمعهــای گردشــگری،
هتلهــا ،هتلآپارتمانهــا ،اقامتگاههــای بومگــردی،
مهمانپذیرهــا و کل زیرســاختهای گردشــگری اســتان
گیــان بهصــورت خوش ـهای بــوده اســت .همچنیــن بــا
توجــه بــه مقــدار  p-valueمقادیــر  Rبهدســتآمده بــرای
اســکلههای گردشــگری و مراکــز ســرگرمی و تفریحــی
معنــادار نیســت.
ایــن نحــوه تمرکــز فضایــی بســیار بــه طبیعــت اســتان
گیــان وابســته اســت؛ زیــرا اغلــب ایــن زیرســاختها
در تیــپ طبیعــی ســاحلی و جلگـهای اســتقرار یافتهانــد
کــه مقصــد گردشــگران انبــوه اســتان نیــز اســت.
ایــن تمرکــز زیرســاختها خــود میتوانــد باعــث
آســیبهای محیــط زیســتی بــه علــت بیشــتربودن
تعــداد گردشــگران از حــد ظرفیــت تحمــل محیــط
شــود؛ مســئلهای کــه هماکنــون در بســیاری از نقــاط
اســتان شــاهد آن هســتیم .چنانچــه بــرای جاذبههــای
گردشــگری موجــود ،کــه فعــ ً
ا بــه شــکل منابــع بــوده،
بازاریابــی و تبلیــغ بیشــتری شــود و همچنیــن از
ســرمایهگذاریها در مناطــق غیرســاحلی حمایــت
شــود ،میتــوان پراکندگــی بیشــتر زیرســاختها را
شــاهد بــود.

شکل  :2توزیع فضایی زیرساختهای گردشگری استان گیالن
براساس وضعیت توپوگرافی استان (منبع :سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان گیالن1398 ،؛
سازمان نقشهبرداری ایران)1393 ،
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در ارتباط با راهها (منبع :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان گیالن1398 ،؛ سازمان نقشهبرداری ایران)1393 ،
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شکل  :3وضعیت توزیع زیرساختهای گردشگری استان گیالن

شکل  :4وضعیت توزیع زیرساختهای گردشگری استان گیالن
در ارتباط با جاذبهها (منبع :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان گیالن1398 ،؛ سازمان نقشهبرداری ایران)1393 ،

بررســی زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان
براســاس تحلیــل خوش ـهای فضایــی چندفاصل ـهای
بــرای ایــن منظــور از تابــع  Kریپلــی اســتفاده شــده اســت.
ایــن روش از روشهــای مفیــد بــرای بررســی آمــاری الگوی
فضایــی پدیدههــا در فضــا و مــکان اســت کــه وضعیــت
خوشــهبندی پدیدههــا در فواصــل مختلــف جغرافیایــی
را نشــان میدهــد (شــکل  .)5در اشــکال مربوطــه ،کــه
در صفحــات بعــدی نشــان داده شــده اســت ،محــور افقــی
نشــاندهنده فاصلــه و خــط مــورب صــاف ،الگــوی توزیــع
تصادفــی اســت (عســگری .)1390 ،بهطــور کلــی هرچــه
منحنــی نتایــج مشاهدهشــده باالتــر از منحنــی نتایــج
مدنظــر باشــد ،بــه معنــای آن اســت کــه مشــاهدات در آن
فاصلــه خوشــهبندی شــدهاند .برعکــس هرچــه منحنــی
نتایــج مشاهدهشــده پایینتــر از منحنــی نتایــج مدنظــر
باشــد ،دادههــا در آن فاصلــه از هــم پراکندهترنــد.
نخســتین متغیــر بررسیشــده ،رســتورانهای اســتان
گیــان اســت .نتایــج بررســی ایــن شــاخص در ارتبــاط
بــا تابــع مــورد بحــث در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.
تفســیر کلــی ایــن شــکل نشــان میدهــد کــه درمجمــوع
جاذبههــای گردشــگری در اســتان گیــان از توزیــع

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

عالوهبراین همانطور که در شکل زیر نیز دیده میشود اغلب
زیرساختهایگردشگریاستاندرکنارراههایاصلیایجاد
شدهاند و این مسئله تمرکز خاصی به آنان بخشیده است.
همانطور که در شکل  3نیز دیده میشود ،راههای استان
گیالن نیز به علت شرایط توپوگرافیکی ،در قسمت شمالی،
یعنی جلگهای تمرکز باالیی دارند و از طرفی بسیاری از
شهرها و روستاها ،که از مقصدهای اصلی گردشگری نیز
هستند ،در کنار این راهها وجود دارند .این مسئله دلیلی بر
بیشترشدنتمرکززیرساختهادرکنارراههاشدهاست.البته
نزدیکی بسیاری از زیرساختها به جاذبههای گردشگری
نیز خود دلیلی بر تمرکز است؛ یعنی سعی شده است اغلب
زیرساختهای گردشگری در کنار جاذبهها ایجاد شوند.
عالوهبراین موضوع ،جاذبههای گردشگری نیز پراکنش
خوشهای به میزان  0/53را دارا هستند که سبب شده است
زیرساختهای وابسته به آنها نیز حالت متمرکز بگیرد.
براساس آمار و اطالعات اخذشده از سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری استان گیالن ( ،)1398منابع مهم
و جاذب گردشگری گیالن شامل  ۳۳۰جاذبه است که در این
میان ،تعداد  ۱۷۹جاذبه ( 54/2درصد) در زمره جاذبههای
طبیعی 130 ،جاذبه ( 39/4درصد) در زمره جاذبههای
فرهنگیـتاریخیو ۲۱جاذبه( 6/4درصد)درزمرهجاذبههای
انسانساخت قرار میگیرند؛ بنابراین چنانچه بخواهیم در
زیرساختهای گردشگری وابسته به جاذبههای گردشگری
پراکندگی ایجاد کنیم ،باید بر جاذبههای انسانساخت و
همچنینتبدیلمنابعبهجاذبههاسرمایهگذاریانجامشود.
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خوشــهای پیــروی میکنــد .همچنیــن میتــوان گفــت
کــه تقریب ـ ًا در فواصــل دورتــر تمایــل بــه توزیــع تصادفــی

مشــاهده میشــود و از میــزان گرایــش بــه خوشهایشــدن
رســتورانها کاســته میشــود.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :5تابع  Kریپلی رستورانهای استان گیالن

آزمــون توزیــع مجتمعهــای گردشــگری اســتان گیــان
در شــکل  6مشــاهده میشــود .ایــن زیرســاخت نیــز
ماننــد رســتورانها از توزیــع خوش ـهای پیــروی کــرده و در
فواصــل دورتــر بــه توزیع تصادفــی تمایــل دارد .وابســتگی

بســیار زیــاد بســیاری از رســتورانها بــه جادههــا ،بهویــژه
جادههــای اصلــی شــمال بــه جنــوب و شــرق بــه غــرب
اســتان ،باعــث شــده اســت کــه تمرکــز خاصــی در بیــن این
نــوع زیرســاخت دیــده شــود.

شکل  :6تابع  Kریپلی مجتمعهای گردشگری

تحلیل فضایی زیرساختهای گردشگری در استان گیالن

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

از دیگــر زیرســاختهای مطالعهشــده در ایــن پژوهــش،
هتلهــا هســتند .نتیجــه بررســی در شــکل  7نشــان داده
شــده اســت .ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه هتلهــا در
فواصــل نزدیــک خوشــهای بــوده و در فواصــل دورتــر بــه
حالــت پراکنــده درمیآینــد و به پراکندگی بیشــتر در ســطح
اســتان تمایــل دارنــد .بــا توجــه بــه اینکــه هتلهــا پذیــرای

گردشــگرانی بــا ســطح اقتصــادی باالترنــد ،اغلــب ایــن نــوع
زیرســاختها در فضاهایــی مکانیابــی میشــوند کــه دارای
تقاضــای گردشــگری متناســب بــا هزینههــای آنها باشــد؛
بنابرایــن مکانیابــی آنهــا بهصــورت پراکنــده در همــه
اســتان نبــوده اســت.
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سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :7تابع  Kریپلی هتلها1399 ،

همچنیــن مراکــز اقامتــی هتلآپارتمــان ،کــه در شــکل 8
نشــان داده شــده اســت ،براســاس تابــع  Kریپلــی حاکــی از
خوشـهایبودن شــدید اســتقرار ایــن مراکــز در فواصــل کــم
اســت کــه در فواصــل بیشــتر بــه پراکندگــی متمایــل اســت.
ایــن زیرســاختها نیــز اغلــب در شــهرها و در قســمتهای

مرکــزی شــهرها تأســیس شــدهاند .قدمــت بســیاری از
آنهــا و تمایــل انــدک ســرمایهگذاران بــرای ایــن نــوع از
زیرســاخت ســبب شــده همچنــان حالــت تمرکــز خــود را
حفــظ کننــد .بیشــتر مراکــز اقامتــی تــاز ه احــداث بــه شــکل
هتــل و اقامتگاههــای بومگــردی اســت.

شکل  :8تابع  Kریپلی هتلآپارتمانها
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اســکلههای گردشــگری از دیگــر زیرســاختهای
مطالعهشــده در ایــن پژوهــش هســتند .نتیجــه بررســی
در شــکل  9نشــان داده شــده اســت .ایــن بررســی نشــان
میدهــد کــه اســکلههای گردشــگری در فواصــل نزدیــک،

خوش ـهای بــوده و در فواصــل دورتــر ،بــه حالــت پراکنــده
درمیآینــد و بــه پراکندگــی بیشــتر در ســطح اســتان ـ
آنهــم طبــق نقشــه شــماره  3در امتــداد خــط ســاحلی
اســتان ـ تمایــل دارنــد.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  .9تابع  Kریپلی اسکله های گردشگری

اقامتگاههــای بومگــردی از دیگــر انــواع مراکــز اقامتــی
مطالعهشــده در ایــن پژوهــش هســتند .همانطــور کــه
در شــکل  10مشــاهده میشــود ،ایــن اقامتگاههــا در
فواصــل نزدیــک خوشــهای بــوده و در فواصــل دورتــر بــه
حالــت پراکنــده درمیآینــد و بــه پراکندگــی در ســطح
اســتان تمایــل دارنــد .البتــه حتــی در فواصــل کــم هــم
میــزان خوشــهایبودن ایــن اقامتگاههــا زیــاد نبــوده و

در کل بــه توزیــع تصادفــی در اســتان گرایــش دارنــد .ایــن
پراکندگــی بــا توجــه بــه ســرمایهگذارانی کــه اغلــب از مــردم
بومــی و محلــی هســتند ،دارای جنبــه مثبــت قوی اســت.
اغلــب ایــن اقامتگاههــا در نواحــی روســتایی ســاخته شــده
اســت کــه میتوانــد ســبب توزیــع همــه مکانی گردشــگران
و درنتیجــه پراکندگــی مناسـبتر زیرســاختهای مرتبــط
شــود.

شکل  :10تابع  Kریپلی اقامتگاههای بومگردی

تحلیل فضایی زیرساختهای گردشگری در استان گیالن

مهمانپذیرهــا از دیگــر مراکز اقامتی گردشــگران در اســتان
گیالنانــد کــه براســاس شــکل  ،12ایــن مراکــز در فواصــل
نزدیــک خوشــهای بــوده و در فواصــل دورتــر بــه حالــت

پراکنــده درمیآینــد و بــه توزیــع تصادفــی و پراکندگــی در
ســطح اســتان تمایــل دارنــد.

شکل  :12تابع  Kریپلی مهمانپذیرها

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :11تابع  Kریپلی مراکز سرگرمی و تفریحی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مراکــز ســرگرمی و تفریحــی از زیرســاختهای مهــم
و جــاذب شــدید گردشــگر در اســتان گیــان اســت کــه
براســاس شــکل  11این مراکــز در فواصل نزدیک خوشـهای
بــوده و در فواصــل دورتــر بــه حالــت پراکنــده درمیآینــد و

به پراکندگی شــدید بیشــتر در ســطح اســتان تمایــل دارند.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مراکــز مــورد توجــه گردشــگران در
ســطح نــوار ســاحلی و جلگــهای اســتاناند ،پراکندگــی
آنهــا تابعــی از تقاضاهــای گردشــگران اســت.
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بــرای مشخصشــدن تصویــری کلــی از وضعیــت پراکنــش
زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان ،تحلیــل
خوشــهای فضایــی چندفاصلــهای مربــوط بــه کلیــه
زیرســاختها (رســتورانها ،مجتمعهــای گردشــگری،
هتلهــا ،هتلآپارتمانهــا ،اســکلههای گردشــگری،
اقامتگاههــای بومگــردی ،مراکــز ســرگرمی و تفریحــی و

مهمانپذیرهــا) محاســبه شــده و نتیجــه آن در شــکل 13
نشــان داده شــده اســت .چنانکــه در ایــن شــکل مشــخص
شــده ،زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان
درمجمــوع دارای پراکنــش خوش ـهای هســتند و بهجــز در
فواصــل زیــاد بــه تصادفــی یــا پراکندهبــودن تمایــل ندارند.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :13تابع  Kریپلی زیرساختهای گردشگری استان گیالن (بهصورت کلی)

میانگینمرکزی
در تحلیــل میانگیــن مرکــزی ،مرکــز جغرافیایــی یــا مرکــز
ثقــل مجموعــهای از عــوارض شناســایی میشــود .بــه
عبارتــی در ایــن تحلیــل ســعی میشــود نقطــه مرکــزی

پراکندگــی موضوعــات بررسیشــده مشــخص شــود.
زیرســاختهای گردشــگری اســتان گیــان بهعنــوان
موضــوع اصلــی بررســی شــده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن
بررســی در شــکل  14نشــان داده شــده اســت.

تحلیل فضایی زیرساختهای گردشگری در استان گیالن

گردشگری استان گیالن1398 ،؛ سازمان نقشهبرداری ایران)1393 ،

براســاس شــکل  ،14میانگین مرکزی همه زیرســاختهای
گردشــگری اســتان گیالن در شهرســتان رشــت و بندرانزلی
قــرار دارد؛ بهطــوری کــه میانگیــن مرکــزی مراکــز ســرگرمی
و تفریحــی ،هتلهــا ،هتلآپارتمانهــا و اســکلههای
گردشــگری در شهرســتان بندرانزلــی ،مهمانپذیرهــا
در مــرز بیــن شهرســتان بندرانزلــی و صومعهســرا و
میانگیــن مرکــزی رســتورانها ،مجتمعهــای گردشــگری،
اقامتگاههــای بومگــردی و زیرســاختهای گردشــگری
بهصــورت کلــی در شهرســتان رشــت قــرار دارد.
درمجمــوع میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بهرغــم تفاوتهــای
هشــت نــوع زیرســاخت مطالعهشــده از نظــر نحــوه توزیــع
در ســطح اســتان گیــان ،محــدوده مرکــزی آنهــا داری
انطبــاق اســت کــه اگرچــه دسترســی بــه ایــن مرکــز بــرای
گردشــگران دارای ارزش تقریبــ ًا یکســانی اســت ،امــا
ســبب افزایــش فشــار بیــش از ظرفیــت تحمــل بــر برخــی
مقصدهــای گردشــگری و درنتیجــه عقبماندگــی بســیاری
دیگــر از مناطــق بهرغــم داشــتن منابع مختلف گردشــگری
میشــود.
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شکل  :14میانگین مرکزی زیرساختهای گردشگری استان گیالن

بیضی انحراف معیار
تــا به اینجا نحــوه پراکندگــی و میانگین مرکــزی متغیرهای
مطالعهشــده بررســی شــده اســت ،امــا جهــت توزیــع آنهــا
مشــخص نیســت .بــرای ایــن منظــور از بیضــی انحــراف
معیــار بــرای هریــک از متغیرهــا اســتفاده و نتیجــه آن در
شــکل  15نشــان داده شــده اســت.
براســاس شــکل  ،15بیضــی انحــراف معیــار اســکلههای
گردشــگری دریایــی دارای کمتریــن حجم و بیضــی انحراف
معیــار مهمانپذیرهــا دارای بیشــترین حجــم اســت .ایــن
هشــت زیرســاخت گردشــگری بررسیشــده ،بهرغــم
تفاوتهــای خــود در زمینــه حجــم و میــزان انحــراف
معیــار در زمینــه جهــت پراکندگــی تقریبـ ًا همســو هســتند
و جملگــی دارای جهــت شــمال غــرب ـ جنــوب شــرقاند
کــه از محورهــای شــریانی ســازمان فضایــی اســتان گیــان
و همچنیــن درجهــت گســترش ســواحل تبعیــت میکنند.
اســکلههای دریایــی محــدوده کوچکــی از اســتان ،یعنــی
صرف ـ ًا شهرســتان بندرانزلــی را دربــر گرفتهانــد و در ســایر
شهرســتانهای دارنــده ســاحل گســترش نیافتهانــد.
از دالیــل ایــن امــر ،قدمــت ایــن ســاحل ،وجــود منطقــه
آزاد انزلــی ،دسترســی نزدیکتــر بــه مراکــز جمعیتــی و
مرکزیــت آن اســت .مراکــز ســرگرمی و تفریحــی بــا داشــتن
 20زیرســاخت در اســتان گیالن ،اغلب در ســواحل اســتان
گســترده شــدهاند .بــه ایــن علــت بیضــی آن کشــیدهترین
شــکل را در بیــن ســایر متغیرهــای بررسیشــده داراســت؛
یعنــی ایــن زیرســاخت در طــول ســواحل آســتارا تا رودســر
پراکنــده شــده اســت .مجتمعهــای گردشــگری نیــز بــا
داشــتن  89مــورد ،بــا اینکــه از مراکــز ســرگرمی و تفریحــی
بیشــترند ،امــا هــم بیضــی آن کوچکتــر اســت و هــم ناحیه
ســاحلی محدودتــری را دربــر گرفته اســت؛ زیــرا همانطور
کــه در آزمونهــا قبــل دیــده شــده اســت ،بــر شهرســتان
بندرانزلــی و رشــت ـ بــه لحــاظ گردشــگرپذیربودن ـ تمرکــز
بیشــتری شــده اســت .هتلهــا در کل اســتان گیــان
پراکنــده شــدهاند و در اغلــب شهرســتانها (بهغیــر از
املــش و ســیاهکل) ایــن زیرســاخت وجــود دارد .البتــه
تمرکــز آنهــا ماننــد باقــی زیرســاختها بیشــتر در نواحــی
ســاحلی اســت کــه میتــوان گفــت از مهمتریــن جاذبههــای
اصلــی اســتان گیــان اســت .امــا هتلآپارتمانهــا
بــه تعــداد کمتــر ( 33مــورد) و در شهرســتانهای
کمتــری تمرکــز داشــته و بیضــی آن نیــز کوچکتــر و بــه
شهرســتانهای مرکــزی اســتان ،ماننــد رشــت و بنــدر
انزلــی محــدود شــده اســت .امــا مهمانپذیرهــا بــا داشــتن
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مســاحت کمتــر ،اغلــب در بیشــتر نقــاط اســتان
پراکنــده شــد هاند و بیضــی بزر گتــری را ترســیم
کرد هانــد .علــت ایــن امــر کمهزینهتربــودن و
ارزا نتــر بــودن ایــن نــوع اقامتــگاه بــوده ،اغلــب
گردشــگران متوســط بــه پاییــن را بــه خــود جــذب
میکنــد .اقامتگا ههــای بومگــردی ،کــه در
ســا لهای اخیــر رشــد مناســبی داشــته و تعــداد
آن در اســتان بــه  38مــورد رســیده اســت ،در
تفاوتــی آشــکارتر بهنســبت ســایر زیرســاختها
تمایــل بیشــتری بــه پراکندگــی ـ بهویــژه دورتــر
از نواحــی ســاحلی (بهصــورت ســنتی جــذاب)
ـ داشــته و بــه شهرســتا نهای جنوبــی اســتان
نیــز بســط پیــدا کــرده اســت .از دالیــل ایــن امــر،
میتــوان بــه تبلیغــات بســیار زیــاد و همچنیــن
ارائــه تســهیالت مناســب و ارزا نقیمــت بــرای
احــداث ایــن واحدهــا در چنــد ســال اخیــر
اشــاره کــرد کــه باعــث شــده اســت روســتاییان
بســیاری بــه ایــن کار تمایــل پیــدا کننــد .در
ایــن میــان ،رســتورا نها بــا داشــتن بیشــترین
تعــداد ( 361مــورد) متمرکزتریــن زیرســاخت نیــز
بهشــمار میرونــد و اغلــب در شهرســتا نهای
مرکــزی و ســاحلی اســتان گیــان (رشــت،
بندرانزلــی ،الهیجــان ،رودســر ،فومــن ،لنگــرود
و صومعهســرا) تمرکــز یافتهانــد .بههرحــال ایــن
شهرســتا نها بیشــترین گردشــگری را بــه خــود
جــذب کــرده و در شــریا نهای اصلــی گردشــگری
اســتان نیــز قــرار دارنــد .هما نطــور کــه در شــکل
 15دیــده میشــود ،تمایــل بــه مرکــز اســتان در
همــه زیرســاختها وجــود دارد کــه میتوانــد
آســیبی بــرای رســیدن بــه توســعه فضایــی
مطلــوب بهشــمار رود؛ زیــرا بســیاری از نقــاط
اســتان بهرغــم داشــتن منابــع گردشــگری بــه
علــت نبــود زیرســاختهای مناســب ،نتوانســتند
توســعه یابنــد .از ایــن مناطــق میتــوان بــه
دیلمــان ،اولســبلنگاه ماســال ،مریــان و بســیاری از
جاذبههــا و مقصدهــای گردشــگری توســعهنیافته
اســتان اشــاره کــرد؛ البتــه همــراه بــا برنامهریــزی
بــرای ایجــاد پراکندگــی مناســب زیرســاختها
نبایــد از اصــول توســعه پایــدار غافــل شــد.

شکل  :15بیضی انحراف معیار زیرساختهای گردشگری استان
گیالن بهصورت مجزا و کلی (منبع :سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان گیالن1398 ،؛
سازمان نقشهبرداری ایران)1393 ،

نتیجهگیری
اســتان گیــان بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن مقصدهــای
گردشــگری در کشــور نیازمنــد زیرســاختهای متعــدد
بــرای خدماترســانی بــه گردشــگران اســت .ایــن
زیرســاختها طیــف وســیعی را شــامل میشــود کــه
ن جملــه میتــوان بــه رســتورانها ،مجتمعهــای
از آ 
گردشــگری ،هتلهــا ،هتلآپارتمانهــا ،اقامتگاههــای
بومگــردی ،مهمانپذیرهــا ،اســکلههای گردشــگری و
مراکــز ســرگرمی و تفریحی اشــاره کــرد .با توجــه به اهمیت
این زیرســاختها در توســعه گردشــگری ،در ایــن پژوهش
بــه تحلیــل وضعیــت توزیــع فضایــی آنهــا در اســتان

تحلیل فضایی زیرساختهای گردشگری در استان گیالن
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گیــان پرداختــه شــده اســت .بررســی ایــن هشــتگونه
زیرســاخت نشــان میدهــد کــه آنهــا اغلــب بــه توزیــع
متمرکــز در ســطح اســتان تمایــل دارنــد کــه ایــن نتیجــه
منطبــق بــا یافتههــای رحمتــی و دانشــمندی ()1397
اســت .در تحقیــق آنهــا نیــز فضاهــای گردشــگری شــهر
اصفهــان دارای الگــوی خوش ـهای و متمرکــز بــوده اســت.
ایــن نحــوه تمرکــز ،حاصــل علتهایــی ماننــد نزدیکــی
بــه جاذبههــای گردشــگری اســت کــه خــود دارای توزیــع
خوشــهای اســت .اغلــب زیرســاختهای گردشــگری در
جایــی هســتند کــه گردشــگران بــه آنجــا قصــد ســفر دارنــد
کــه همانــا جاذبههــای گردشــگری اســت .ایــن نتیجــه بــا
یافتههــای پژوهــش موحــد ( )1387و قاســمی و همــکاران
( )1393هماهنــگ اســت .نتیجــه پژوهــش آنهــا حاکــی
از ایــن اســت کــه مراکــز اقامتــی شــهر شــیراز بــا توجــه بــه
نقــش و کارکــرد تفریحــی شــهر ،از توزیــع فضایــی مناســبی
برخوردارنــد؛ البته تحقیق کالنتــری و ملک ( )1393نشــان
میدهــد کــه توزیــع جاذبههــاي گردشــگري در شهرســتان
خــور و بیابانــک با الگــوي فضایــی پراکنش زیرســاختهاي
ارتباطــی و شــبکه راه تناســب نــدارد .یافتههــای حیــدری
و دهقــان ( )1398نیــز نشــان میدهــد کــه جانمایــی
هتلهــای شــهر اصفهــان متأثــر از جاذبههــای گردشــگری
نیســت .همچنیــن نتیجــه تحقیق جمشــیدی و همــکاران
( )1397نیــز نشــان میدهــد کــه خدمــات گردشــگری شــهر
مشــهد از جاذبههــای گردشــگری ایــن شــهر متأثــر نبــوده
اســت.
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــاندهنده وجــود الگــوی
خاصــی از پراکندگــی زیرســاختهای هشــتگانه فــوق
اســت .در بیانــی کلــی ،هیچیــک از زیرســاختهای
گردشــگری مطالعهشــده ،بــه توزیــع تصادفــی و پراکنــده
تمایــل نداشــتهاند و هریــک بســته بــه شــرایط و علــل
حاکــم بــر اســتان بــه حالــت خوشـهای اســتقرار یافتهانــد.
ایــن مســئله بــه علــت اهمیــت وابســتگی زیرســاختهای
گردشــگری بــه راههــای ارتباطــی و همچنیــن جاذبههــای
گردشــگری اســت کــه در پژوهــش احدنــژاد روشــنی و
صالحــی میشــانی ( )1391نیــز بــر آن تأکیــد شــده اســت.
همچنیــن بســیاری از زیرســاختهای گردشــگری
در محیطهایــی برپــا میشــوند کــه طبیعــت جــاذب
گردشــگران انبــوه باشــد و بدینعلــت نواحــی ســاحلی
و جلگــهای اســتان بیشــتر زیرســاختهای گردشــگری
را در خــود جــای دادهانــد .بنابرایــن گردشــگران کــه
اســتفادهکنندگان اصلــی ایــن زیرســاختها هســتند،

عالوهبــر درنظرگرفتــن کیفیــت زیرســاختهای موجــود
ماننــد میــزان خدمــات آنهــا ،درجــه ،خدمات بهداشــتی،
اســتاندارد و غیــره ،اصــل نزدیکــی بــه محــل و مقصــد
مــورد نظــر و جاذبههــای گردشــگری را ،کــه هــدف
نهایــی ســفر آنهاســت ،نیــز در نظــر میگیرنــد؛ بنابرایــن
نزدیکــی بــه جاذبههــا و گردشــگران ســبب افزایــش
درآمــد بیشــتر و کاهــش هزینههــا میشــود .ازایــنرو
اغلــب زیرســاختهای گردشــگری ،کــه متعلــق بــه بخــش
خصوصــی یــا حتــی دولتــی بــوده ولــی بهدنبــال ســود و
منفعــت اقتصادیانــد ،تحــت تأثیــر ایــن عوامــل بهصــورت
خوشــهای مکانیابــی میشــوند.
رســتورانها بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن و جاذبتریــن
نــوع زیرســاختها ،کــه همــواره گردشــگران و همچنیــن
مــردم بومــی زیــادی را بــه خــود جــذب میکننــد،
در مــدل تحلیــل خوشــهای فضایــی چندفاصلــهای،
دارای الگــوی خوشــهای هســتند .ایــن مراکــز وابســتگی
بســیاری بــه کانونهــای جمعیتــی دارنــد کــه اغلــب بایــد
یــا در نواحــی متمرکــز جمعیــت ســاکن و یــا در نزدیکــی
جاذبههــای گردشــگری ،کــه تمرکــز جمعیــت مســافر
در آن مکانهاســت ،ایجــاد شــوند .ایــن نتیجــه بــا
یافتههــای تحقیــق احدنــژاد روشــنی و صالحــی میشــانی
( )1391همخوانــی دارد .هتلهــا ،هتلآپارتمانهــا و
مهمانپذیرهــا بــه عنــوان مراکــز اقامتــی نیــز در اســتان
گیــان دارای الگــوی خوشــهای هســتند و در فواصــل
بیشــتر پراکنــده شــده و تمایــل بیشــتری بــه پراکندگــی
دارنــد .اصــو ً
ال هتلهــا نیازمنــد فضاهــای بــاز وســیعتری
هســتند و مدیــران آنهــا میکوشــند دامنــه وســیعتری از
گردشــگران را در ســطح اســتان داشــته باشــند .همچنیــن
در مقصدهــای گردشــگری شــهری و در مقیــاس شــهری
ماننــد رشــت بهصــورت متمرکــز رشــد پیــدا کردهانــد،
امــا ســعی میکننــد در مقیــاس اســتان و در فواصــل
بیشــتری پراکندگــی خــود را حفــظ کنند .همچنیــن وجود
زمیــن ،قیمــت زمیــن ،دسترســی بــه ســایر زیرســاختها،
قرارگیــری در مناطــق بــا دسترســی مطلوبتــر و ...
باعــث شــده اســت کــه هتلهــا بــه پراکندگــی متمایــل
شــوند .برایناســاس ،هرچنــد کــه هتلهــا ماننــد
مهمانپذیرهــا از الگویــی پراکنــده پیــروی میکننــد ،امــا
حــوزه وســیعتری از شــهر را در اختیــار گرفتهانــد .مدیــران
هتلآپارتمانهــا و مهمانپذیرهــا ســعی میکننــد کــه
نزدیــک بــه محورهــای شــریانی اســتان باشــند و ایــن امــر
ســبب شــده اســت کــه موافــق گســترش در یــک جهــت
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باشــند و میانگیــن مرکــزی آنهــا نیــز نزدیــک بــه یکدیگــر
باشــد .نکتــه جالــب توجــه وابســتگی بســیار زیــاد آنهــا به
مراکــز و مقصدهــای گردشــگری ،ماننــد بندرانزلــی اســت
کــه ایــن مســئله خــود را در میانگیــن مرکــزی نشــان داده
اســت .امــا اقامتگاههــای بومگــردی بهمنزلــه نــوع دیگــری
از اقامتگاههــا ،کــه جدیدتــر نیــز هســتند ،دارنــده پراکنش
خوشــهای کمتــر در فواصــل کمانــد و بــه پراکندگــی در
فواصــل بیشــتر تمایــل شــدید دارنــد .ایــن اقامتگاههــا
اغلــب کوچکمقیــاس بــوده و بهدســت مــردم محلــی
بــا ســرمایهگذاری انــدک و بیشــتر در نواحــی روســتایی
برپــا میشــود .همچنیــن در ســالهای اخیــر تبلیغــات
فراوانــی بــرای احــداث آن انجــام شــده و تســهیالت بانکــی
مناســبی نیــز بــه اختصــاص یافتــه اســت .مجمــوع ایــن
عوامــل ســبب شــده اســت کــه پراکندگــی مناســبی در
ســطح اســتان گیــان (البتــه بــا تعــداد کــم) داشــته باشــند
و هنــوز هــم ایــن پراکندهشــدن ادامــه دارد .مشــتریان
ایــن نــوع اقامتــگاه نیــز بیشــتر گردشــگران خــاص بــوده و
گردشــگران انبــوه ،کــه تیــپ گردشــگری تفریحــی دارنــد،
معمــو ً
ال کمتــر بــه ســراغ ایــن نــوع اقامتگاههــا میرونــد.
همچنیــن عالقهمنــدان بــه احــداث ایــن نــوع اقامتگاههــا
کمتــر بــه فکــر اصــول مکانیابــی بــوده و بســیاری از مواقــع
صــرف داشــتن زمیــن و مســکن مناســب و ایجــاد و تبدیــل
آن و همچنیــن بهرهمنــدی از تســهیالت بانکــی دلیلــی
بــرای بهوجودآمــدن در یــک نقطــه روســتایی میشــود.
بهصــورت کلــی ازآنجاکــه اغلــب گردشــگران بهخاطــر
جاذبههــای طبیعــی وارد اســتان گیــان میشــوند،
بســیاری از زیرســاختها ،ازجملــه مراکــز اقامتــی نیــز در
کنــار ایــن جاذبههــا احــداث شــده اســت؛ بنابرایــن نتیجــه
ایــن پژوهــش بــا یافتههــای تحقیــق کیامهــر و همــکاران
( )1395انطبــاق دارد .البتــه ایــن مســئله در برخــی از
مطالعــات بهگونــهای دیگــر بــروز یافتــه اســت؛ یعنــی
مراکــز اقامتــی دور از جاذبههــا قــرار دارنــد؛ ازجملــه آنهــا
میتــوان بــه پژوهــش ابراهیــمزاده و همــکاران ()1393
اشــاره کــرد.
مراکــز ســرگرمی و تفریحــی نیــز ـ بــا توجــه بــه نزدیکــی یــا
دوری بــه جاذبههــای گردشــگری ـ در فواصــل کــم قــرار
دارنــد ،ولــی در فواصــل زیــاد بــه پراکندگی تمایل داشــته و
ن هســتند کــه در هرجایی بــا ورود گردشــگران،
خواهــان ای 
خدماتــی بــه آنهــا ارائه دهنــد .بدینعلت این زیرســاخت
در سراســر اســتان و بهخصــوص در وابســتگی نزدیــک بــا
شــبکه ارتباطــی مکانیابــی میشــود.
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات مرتبــط میتــوان اســتنباط
کــرد کــه زیرســاختهای گردشــگری اســتان اغلــب از

جاذبههــای گردشــگری و وجــود گردشــگران ،شــبکه
راههــای ارتباطــی ،وجــود زمیــن ارزانقیمــت و تیــپ
طبیعــی زمیــن مکانگزینــی متأثــر میشــوند کــه ایــن
نتایــج منطبــق بــا یافتههــای احدنــژاد روشــنی و صالحــی
میشــانی ( )1391اســت .ایــن زیرســاختها درصورتــی کــه
بخواهنــد در خــارج از محــدوده تمرکــز ســایر زیرســاختها
باشــند یــا پراکندگــی بیشــتری داشــته باشــند به دسترســی
آســان ،تبلیغــات وســیعتر ،تبدیل منابع بــه جاذبــه و ایجاد
جاذبههــای مصنوعــی نیــاز دارنــد تــا بتواننــد گردشــگران را
جــذب کننــد .در ایــن صــورت میتــوان انتظــار داشــت کــه
توســعه فضایــی مطلوبتــری بــرای اســتان گیــان رقــم
خواهــد خــورد .در ایــن مطالعــه ،کــه وجــه تمایــز اساســی
آن بــا مطالعات قبلی ،بررســی چند زیرســاخت گردشــگری
بهصــورت منطقــهای (اســتان) بــوده اســت ،ایــن نتیجــه
حاصــل شــد کــه کشــورهای درحــال توســعه بــا محدودیــت
منابــع در زمینــه تأســیس زیرســاختهای گردشــگری
مواجهانــد؛ بنابرایــن بهمنظــور توســعه جاذبههــا یــا تبدیــل
منابــع گردشــگری بــه جاذبــه ضــرورت دارد پراکندگــی
مناســبی در ســطح منطقه ایجاد شــود؛ درنتیجه پیشــنهاد
میشــود ســرمایهگذاری در مناطــق حاشــیهای اســتان ،کــه
دارای منابــع گردشــگریاند ،در اولویــت قــرار گیــرد.
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اســتان گیــان ( .)1398آمــار زیرســاختهای
گردشــگری اســتان گیــانhttps://www.gilanchto.ir/Site/ ،

.page?page=etelaategardeshgari

تحلیل فضایی زیرساختهای گردشگری در استان گیالن

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

افراختــه ،حســن ،رهنمایــی ،محمدتقــی ،طهماســبی،
اصغــر و ایمنــی قشــاق ،ســیاوش (« .)1395تحلیــل
نابرابریهــای فضایــی در توســعه منابــع گردشــگری (مــورد
مطالعــه :اســتان اردبیــل)» .فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی
گردشــگری و توســعه ،ســال پنجــم ،شــماره  ،1ص -107
.128
بهنــام مرشــدی ،احمــد ،داریــوش ،احمــدی ،فرجــی
ســبکبار ،حســنعلی و رضوانــی ،محمدرضــا (.)1395
«پهنهبنــدی فضایــی کانونهــای گردشــگری بــه منظــور
تعییــن مناطــق بهینــه خدمــات گردشــگری در اســتان
فــارس» .فصلنامــه برنامهریــزی منطقـهای ،ســال ششــم،
شــماره  ،21ص .30-17
تقوایــی ،مســعود و رنجبــر دســتانی ،محمــود (.)1389
«تحلیلــی بر پراکنش امکانات و خدمات مســیر گردشــگری
شــمال شــرق اســتان چهارمحــال و بختیــاری» .مجلــه
پژوهــش و برنامهریــزی شــهری ،ســال اول ،شــماره ،1
ص .48-21
تق ـیزاده یــزدی ،محمدرضــا ،باقــری ،فاطمــه ،دهقــان،
علیرضــا و عبــدی ،ناصــر (« .)1394شناســایی و
اولویتبنــدی بازارهــای هــدف صنعــت گردشــگری ایــران
بــا اســتفاده از رویکــرد تصمیمگیــری چنــد شــاخص
ترکیبــی در محیــط فــازی» .مدیریــت بازرگانــی ،دوره ،7
شــماره  ،2ص .406-381
توکلینیــا ،جمیله و هرائینــی ،مصطفــی (« .)1397ارزیابی
میــزان رضایتمنــدی گردشــگران از کیفیــت خدمــات
گردشــگری براســاس مــدل کانــو و ســروکوال (مطالعــه
مــوردی :واحدهــای پذیرایــی محلــه دربنــد تهــران)».
نشــریه تحقیقــات کاربــردی علــوم جغرافیایــی ،ســال
هجدهــم ،شــماره  ،49ص .258-241
جعفــری ،حمیدرضــا ،حســنپور ،ســیروس ،رحیلــی
خراســانی ،لیــا و پوراحمــد ،احمــد (« .)1393کاربــرد
ســامانه اطالعــات جغرافیایــی در مکانیابــی و تحلیــل
فضایــی مکانــی آلودگــی و منابــع آالیندههــای هــوا در
کالنشــهر کرمانشاه» .محیطشناســی ،دوره  ،40شــماره ،1
ص .64-51
جمشــیدی ،محمدجــواد ،برکپــرو ،ناصــر و کالنتــری،
خلیــل (« .)1397تحلیــل اثــرات فضایــی جاذبههــای
گردشــگری بــر خدمــات گردشــگری شــهر مشــهد».
فصلنامــه مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،ســال
ســیزدهم ،شــماره  ،44ص .38-1
جمشــیدی ،محمدجــواد ،برکپــور ،ناصــر و کالنتــری،
خلیــل (« .)1397تبییــن همبســتگی خدمــات عمومــی و
گردشــگری شــهری مشــهد» .فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی

گردشــگری و توسعه ،سال هفتم ،شــماره  ،2ص .148-130
حیــدری ،رســول و دهقــان ،ابوالفضــل (« .)1398تحلیــل
شــبکه دسترســی بــه هتلهــا بــا توجــه بــه توزیــع مقاصــد
گردشــگری (مطالعه موردی :شــهر اصفهان)» .گردشــگری
و توســعه ،ســال هشــتم ،شــماره  ،2ص .168-147
خلیلــی ،رضــا ،کرمــی ،مرتضــی و پورکریــم ،ســمیرا
(« .)1398ارزیابــی میــزان برخــورداری گردشــگران از
خدمــات گردشــگری شــهری ،مطالعــه مــوردی :مناطــق
دهگانــه شــهرداری تبریــز» .فصلنامــه فضــای گردشــگری،
دوره  ،8شــماره ،30ص .124-99
رحمتــی ،صفرقائد و دانشــمندی ،نغمــه (« .)1397تحلیل
الگوهــای فضایــی گردشــگری شــهری (مطالعــه مــوردی:
فضاهــای گردشــگری شــهر اصفهــان)» .پژوهشهــای
جغرافیــای انســانی ،دوره  ،50شــماره  ،4ص .961 -945
ســازمان نقشــهبرداری ایــران ( .)1393الیــه تقســیمات
کشــوری ایــران/https://www.ncc.gov.ir .
شــریعتی ،امیرحســین و فــروزان ،نادیــا (« .)1390عوامــل
مؤثــر بــر شــاخصهای کیفیــت خدمــات در آژانسهــای
گردشــگری جنــوب شــهر اصفهــان» .فصلنامــه مطالعــات
گردشــگری ،دوره  ،5شــماره  ،14ص .176-153
شــکويي ،حســين ( .)1385ديدگاههــاي نــو در جغرافيــاي
شــهري تهــران ،تهــران :انتشــارات ســمت.
شــماعی ،علی و موسـیوند ،جعفــر (« .)1390ســطحبندی
شهرســتانهای اســتان اصفهــان از لحــاظ زیرســاختهای
گردشــگری بــا اســتفاده از مــدل  TOPSISو  AHPمطالعــات
و پژوهشهــای شــهری و منطقـهای» .دوره  ،3شــماره ،10
ص .40-23
ضیابــی ،محمــود و شــجاعی ،مســلم (.)1389
«ســطحبندی مقصدهــای گردشــگری :واکاوی مفهومــی نو
در برنامهریــزی فضایــی گردشــگری» .فصلنامــه مطالعــات
گردشــگری ،دوره  ،5شــماره  ،13ص .46-25
عســگری ،علــی ( .)1390تحلیلهــای آمــاری فضایــی بــا
 ،ARCGISتهــران ،انتشــارات ســازمان فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات شــهرداری تهــران.
عنابســتانی ،علــی اکبــر و عرفانــی ،زینــب (.)1397
«مکانیابــی بهینه تســهیالت و زیرســاختهای گردشــگری
در مناطــق روســتایی ،مــورد مطالعه :شهرســتان بینالــود».
اندیشــه جغرافیایــی ،دوره  ،9شــماره  ،18ص .22-1
هلل و صادقــی ،محمــد
قاســمی ،فــروغ ،زیــاری ،کرامــتا
(« .)1393تحلیــل کیفــی و مکانــی مراکــز اقامتــی شــهر
شــیراز جهــت توســعه گردشــگری (بــا تأکیــد بــر هتلهــا)».
فصلنامــه جغرافیــا و آمایــش شــهری -منطق ـهای ،ســال
چهــارم ،شــماره  ،11ص .13-1
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قربانــی ،امیــر ،دانایــی ،ابوالفضــل ،زرگــر ،ســیدمحمد و
همتیان ،هــادی (« .)1397شناســایی عوامل هوشــمندی
ســازمان در ســازمانهای ارائهدهنــده خدمات گردشــگری
در اســتان خراســان جنوبــی» .فصلنامــه جغرافیــا و
آمایــش شــهری -منطقــهای ،ســال نهــم ،شــماره ،30
ص .156-137
کرمــی ،فریبــا ،درخشــان ،الهــام و حس ـنزاده ،مهرشــاد
(« .)1396رهیافتــی بــر بهبــود کیفیت خدمات گردشــگری
شــهری بــا اســتفاده از مــدل ســروکوال (مطالعــه مــوردی:
شــهر یاســوج)» .گردشــگری شــهری ،دوره  ،4شــماره ،1
ص .28-15
کالنتری ،محســن و قزلباش ،ســمیه (« .)1388شناســایی
کانونهــای جرمخیــز شــهری بــا اســتفاده از مدلهــای
آمــاری گرافیــک مبنــا و ســامانههای اطالعــات جغرافیایی
 .»GISمــورد مطالعــه :ســرقت در شــهر زنجــان ،فصلنامــه
مطالعــات پیشــگیری از جــرم ،ســال چهــارم ،شــماره ،11
ص.91–77.
کالنتــری ،محســن و ملــک ،مرضیــه (« .)1393تحلیــل
فضایــی و ســطحبندی جاذبههــای گردشــگری و
ت ارتباطــی و شــبکه راه در مناطــق کویــری ایران
زیرســاخ 
(مطالعــه مــوردی :شهرســتان خــور و بیابانــک» .مطالعات
جغرافیایــی مناطق خشــک ،ســال پنجم ،شــماره  ،17ص
.70-53
کیامهــر ،رامیــن ،پیــری ،عیســی ،بــزمآورد ،شــببو و
آذری ،مهــدی (« .)1395تحلیلــی بــر توزیــع فضایــی
هتلهــا در مقصدهــای گردشــگری (نمونــه مــوردی :شــهر
کرمانشــاه)» .گردشــگری شــهری ،دوره  ،3شــماره  ،1ص
.57-43
مشــکینی ،ابوالفضل ،بهنام مرشــدی ،حســن و برغمدی،
مجتبــی (« .)1397تحلیــل و ســطحبندی فضایــی
محورهــای گردشــگری روزانــه اســتان تهــران برمبنــای
خدمــات و تســهیالت گردشــگری» .برنامهریــزی و آمایش
فضــا ،دوره  ،22شــماره  ،2ص .132-95
مطیعــی لنگــرودی ،سیدحســن ،شــریفی ،انــور و رضائیــه
آزادی ،مریم (« .)1392امکانســنجی توســعه گردشــگری
در نواحــی روســتایی از دیــدگاه گردشــگران (بخــش تخــت
ســلیمان شهرســتان تــکاب)» .چشـمانداز جغرافیایــی در
مطالعــات انســانی ،ســال هشــتم ،شــماره  ،24ص .17-1
موســیوند ،جعفــر و ساســانپور ،جعفــر (.)1390
«ارزیابــی نقــش زیرســاختهای شــهری جهــت تعییــن
قطــب گردشــگری بــا اســتفاده از مدلهــای  TOPSISو
 AHPدر اســتان مازنــدران» .فصلنامــه جغرافیایــی فضای
گردشــگری ،دوره  ،1شــماره  ،1ص .82-65

مصطفــوی ،مهــدی ( .)1390جایــگاه تأسیســات
زیرســاختی بخصــوص حمــل و نقــل و دسترســی در نظــام
گردشــگری و ارتبــاط ارگانیــک آن بــا دیگــر عناصــر در
راســتای مدیریــت توســعه گردشــگری .همایــش مدیریت
و توســعه گردشــگری؛ چالشهــا و راهکارهــا ،پاییــز ،ص
.11-1
رنجبریــان ،بهــرام و زاهــدی ،محمــد ( .)1389خدمــات
صنعــت گردشــگری ،اصفهــان :انتشــارات چهاربــاغ.
یوســفی شــهیر ،هانیه ،حســینزاده دلیــر ،کریــم و باقری،
کریــم (« .)1393ارزیابــی زیرســاختهای گردشــگری بــا
تأکیــد بــر محورهــای ارتباطــی و توقفگاههــا از دیــدگاه
گردشــگران (منطقــه تاریخــی ـ فرهنگــی تبریــز)».
فصلنامــه فضــای گردشــگری ،دوره  ،3شــماره ،12
ص .43-25
موحــد ،علــی (« .)1387توزیــع فضایــی مراکــز اقامتگاهــی
در شــهرهای تاریخــی ،مطالعــه مــوردی :شــهر اصفهان».
فصلنامــه پژوهشهــای جغرافیــای انســانی ،دوره ،40
شــماره  ،65ص .116-105
واحدپــور ،غــام عبــاس و جعفــری ،مهتــاب (.)1390
«راهبردهــای مدیریــت و توســعه پایــدار زیرســاختهای
گردشــگری در ایــران بــا اســتفاده از مــدل ».»WOT
فصلنامــه برنامهریــزی منطقـهای ،دوره  ،1شــماره  ،1ص
.97-83
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