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تحلیل فضایی زیرساخت های گردشگری در استان گیالن
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mhesam@guilan.ac.ir 1. استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن )نویسنده مسئول(؛
2. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیالن
3. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیالن

چکیده 
از مهم تریــن عناصــر نظــام گردشــگری، وجــود جاذبه  هــای و همچنیــن خدمــات 
و زیرســاخت های موجــود در مقصدهــای گردشــگری اســت کــه به منظــور 
بــرآوردن نیازهــا و خواســته هایی کــه گردشــگران انتظار دارنــد و افزایــش رضایت 
آن هــا ارائــه می شــود. آنچــه در کنــار ضــرورت وجــود ایــن زیرســاخت ها اهمیــت 
ــه  ــد مطالع ــه نیازمن ــت ک ــی آن هاس ــوه مکان یاب ــی و نح ــع جغرافیای دارد، توزی
ــی  ــع فضای ــت توزی ــی وضعی ــه بررس ــر ب ــش حاض ــن رو پژوه ــت. ازای ــت اس و دق
زیرســاخت های گردشــگری اســتان گیــالن پرداختــه اســت. روش پژوهــش 
ـ تحلیلی اســت. بــرای تحلیــل یافته هــا از روش میانگیــن نزدیک ترین  توصیفــی 
همســایه، تحلیــل خوشــه ای فضایــی چندفاصلــه ای، میانگیــن مرکــزی و بیضی 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــج پژوه ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش ــار اس ــراف معی انح
براســاس میانگیــن نزدیک تریــن همســایه، الگــوی پراکنــش رســتوران ها، 
اقامتگاه هــای  هتل آپارتمان هــا،  هتل هــا،  گردشــگری،  مجتمع هــای 
بومگــردی، مهمان پذیرهــا و کل زیرســاخت های گردشــگری اســتان گیــالن 
به صــورت خوشــه ای بــوده اســت. همچنیــن براســاس تحلیــل خوشــه ای فضایی 
چندفاصلــه ای پراکنــش، زیرســاخت های گردشــگری اســتان گیــالن درمجمــوع 
دارای پراکنــش خوشــه ای هســتند. همچنیــن توزیــع بســیاری از زیرســاخت ها 
ــعه  ــه توس ــاز ب ــوع نی ــت. درمجم ــرقی اس ــوب ش ـ جن ــی  ــمال غرب ــت ش در جه
موزون تــر زیرســاخت های گردشــگری اســتان گیــالن کامــاًل محســوس اســت کــه 
رســیدن بــه ایــن امــر، مســتلزم برنامه ریــزی بلندمــدت و همچنین تبدیــل منابع 

گردشــگری اســتان بــه جاذبــه اســت. 
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واژه های کلیدی:
 سیســتم اطالعــات جغرافیایــی، 
ــاخت های  ــی، زیرس ــل فضای تحلی

ــالن ــتان گی ــگری، اس گردش

مقدمه
ــر  ــه عناص ــت ک ــجمی اس ــام منس ــگری نظ ــت گردش صنع
آن الزم و ملــزوم یکدیگرنــد؛ به گونــه ای کــه جاذبه هــای 
گردشــگری به تنهایــی موجبــات ســفر یــا رونــق ایــن 
صنعــت را فراهــم نمی کنــد، بلکــه امکانــات و شــرایط بــرای 
جابه جایــی به منظــور اقامــت گردشــگران بایــد فراهــم 
باشــد. در زمینــه عرضــه گردشــگری و عناصــر آن، محققان 
بســیاری اظهــار نظــر کرده انــد. ابراهیــم زاده و همــکاران بــا 
دیدگاهــی عرضه محورانــه، گردشــگری را شــامل جاذبه ها، 
پشــتیبان کننده  تســهیالت  اقامتگاه هــا،  حمل ونقــل، 
و  )ابراهیــم زاده  می گیرنــد  نظــر  در  زیرســاخت ها  و 
ــای  ــود فضاه ــت موج ــی وضعی ــکاران، 1393(. بررس هم
کالبــدی  زیرســاخت های  نظــر  از  گردشــگری  مســتعد 

نشــان می دهــد کــه در برخــی نقــاط، امــکان ارائــه حداقــل 
امکانــات رفاهــی بــرای گردشــگران وجــود نــدارد. ازایــن رو 
ــد و  ــای جدی ــکل گیری فعالیت ه ــود ش ــای موج ظرفیت ه
متعاقــب آن پویایــی اقتصادی مناطق مســتعد گردشــگری 
در پی نداشــته اســت )بهنام مرشــدی و همــکاران، 1395(. 
زیرســاخت ها در برنامه ریــزی بــه اشــکال گوناگــون توســعه 
ــش  ــعه نق ــد توس ــه در فراین ــود ک ــالق می ش ــی اط فیزیک
کلیــدی داشــته و پیامــد آن رفــاه، امنیــت و تعامــل جامعــه 
میزبــان بــا فرهنگ هــای گوناگــون گردشــگران و درنتیجــه 
رشــد فرهنگــی خواهــد بــود. براســاس تقســیم بندی های 
زیربناهــا  حــوزه  در  زیــر  زیرســاختی  عوامــل  علمــی، 
و  راه هــا  )جاده هــا،  دسترســی ها   )1 می گیرنــد:  قــرار 
آب  حمل ونقــل؛ 2(  و  دریایــی(  و  هوایــی  کریدورهــای 
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آشــامیدنی و تأسیســات فاضــالب؛ 3( خدمــات بهداشــتی 
و فوریت هــای پزشــکی؛ 4. انــرژی )مصطفــوی، 1390 بــه 
نقــل از عنابســتانی و عرفانــی، 1397(. در حوزه تســهیالت 
زیرســاختی، خط مشــی 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 جمــع آوری 
ــد به منظــور پشــتیبانی و توســعه نواحــی اصلــی  مــواد زائ
گردشــگری؛ برنامه ریــزی به منظــور احــداث و توســعه 
کلبه هــای  و  مهمان ســراها  رســتوران ها،  اقامتگاه هــا، 
کوهســتانی گردشــگری و محــل احــداث و کمپ هــا و 
 .)1392 همــکاران،  و  لنگــرودی  )مطیعــی  کاروان هــا 
ــن  ــه ای ــًا ب ــعه عمیق ــال توس ــورهای درح ــزان کش برنامه ری
مطلــب پــی برده انــد کــه مکان یابــی خدمــات و تســهیالت 
ــی  ــعه نواح ــود توس ــت در بهب ــی بااهمی ــاختی نقش زیرس
ــد  ــه را پذیرفته ان ــن نکت ــد و ای ــازی می کن ــورها ب ــن کش ای
ــر تأثیرگــذاری هزینه  هــا،  ــی خدمــات عالوه ب کــه مکان یاب
در کارآیــی و بهره بــرداری و نیــز کیفیــت آن هــا مؤثــر اســت 
)Tewari, 1992(. خدمــات عمومــی بایــد صرف نظــر از مــکان 

ــا توانایــی فیزیکــی  ــی ی ــع مال نشــان محدودیت هــا و مناب
 Kaphel,( ــرد ــرار گی ــوم ق ــترس عم ــانی در دس ــراد، به آس اف
2 :2006(. خدمــات گردشــگری شــامل تمامی اموری اســت 

ــگر  ــت گردش ــب رضای ــور جل ــه، به منظ ــک منطق ــه در ی ک
صــورت می گیــرد؛ ازجملــه تأسیســات اقامتــی، خدمــات 
داخــل شــهری و روســتایی، خدمــات بیــن راهــی، راه  هــا 
و... )کرمــی و همــکاران، 1396(. یکــی از عوامــل مهــم در 
جلــب رضایــت گردشــگران، خدماتــی اســت کــه به منظــور 
ــگران  ــا گردش ــد ت ــم می آی ــح فراه ــد و تفری ــردش، بازدی گ
بتواننــد آزادانــه از آنچــه می خواهنــد بهره منــد شــوند 
)خلیلــی و همــکاران، 1398(؛ بنابرایــن یکــی از مهم تریــن 
فاکتورهــای جــذب گردشــگر به ســوی مکان هایــی کــه 
قابلیــت جــذب گردشــگر دارنــد، وجــود امکانات مناســب و 
زیرساخت هاســت )تقوایــی و رنجبــر دســتانی، 1389(. بــا 
توجــه بــه امکانــات، تأسیســات، خدمــات و ظرفیت هــای 
گردشــگری، کــه مــورد نیــاز گردشــگران اســت، ضــرورت 
دارد نســبت بــه تأمیــن و برنامه ریــزی بــرای اســتفاده 
مناســب از آن هــا اقــدام شــود تــا بتــوان تعــداد بیشــتری از 
گردشــگران را جــذب منطقــه کــرد؛ بنابرایــن هماهنگــی 
بیــن تعــداد گردشــگران و ظرفیــت فضاهــای گردشــگری 
ــورد  ــد م ــاخت ها بای ــه زیرس ــه ب ــی بهین ــژه دسترس به وی
توجــه قــرار گیــرد )موســی وند و ساســان پور، 1390(. 
ــه از  ــک جنب ــگری ی ــاخت های گردش ــود زیرس ــه وج البت
ــع  ــر آن، توزی ــه دیگ ــوده و جنب ــت ب ــوع بااهمی ــن موض ای

فضایــی مناســب زیرساخت هاســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ایــن موضــوع، تحقیــق حاضــر در پــی تحلیــل فضایــی از 
زیرســاخت های گردشــگری اســتان گیــالن اســت. گیــالن 
ازجملــه اســتان های مهــم ایــران در شــمال کشــور اســت 
کــه موقعیــت و اهمیــت ویــژه ای در ارتبــاط بــا فعالیت های 
گردشــگری داشــته و ازایــن رو به منزلــه یکــی از مهم تریــن 
مقاصــد گردشــگری کشــور شــناخته می شــود کــه به ســبب 
فاصلــه نزدیــک بــه پایتخــت، به ویــژه پــس از احــداث 
بزرگــراه، در هــر فرصتــی پذیــرای ســیل گردشــگران 
اســت کــه بــه نظــر می رســد بــا تکمیــل راه آهــن بــر حجــم 
ــر،  ــال های اخی ــن رو در س ــود. ازای ــزوده ش ــگران اف گردش
حجــم عظیمــی از زیرســاخت ها بــرای ارائــه خدمــت 
بــه گردشــگران در ســطح اســتان ایجــاد شــده اســت. 
ــن  ــی ای ــل فضای ــت دارد تحلی ــان اهمی ــن می ــه در ای آنچ
ــاس آن،  ــا براس ــت ت ــالن اس ــتان گی ــاخت ها در اس زیرس
وضعیــت پراکندگــی آن هــا و دالیــل آن بررســی شــود کــه 
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش اســت. آنچه ایــن پژوهــش را از 
ســایر پژوهش هــای انجام شــده در حــوزه زیرســاخت های 
ــع فضایــی  ــه توزی ــز می ســازد، توجــه ب گردشــگری متمای
ــی  ــون بررس ــه تاکن ــوده ک ــتان ب ــطح اس ــز در س ــن مراک ای
انجام شــده،  پژوهش هــای  همچنیــن  اســت.  نشــده 
ــوده  ــله مراتبی ب ــای سلس ــای تحلیل ه ــا روش ه ــتر ب بیش
آمــار  روش  از  پژوهــش،  ایــن  در  درحالی کــه  اســت؛ 
فضایــی و بــا کمــک نــرم افــزار جــی آی اس ســعی شــده تــا 

ــوند. ــل ش ــگری تحلی ــاخت های گردش زیرس

پیشینه پژوهش
گردشــگری بــه علــت ویژگــی چتــری خــود و برقــراری 
ــب  ــزاری مناس ــی، اب ـ فرهنگ ــی  ــی اجتماع ــح و همدل صل
در تســهیل توســعه امکانــات زیرســاختی، درآمدزایــی 
ــای  ــادل راهبرده ــا و تع ــان و دولت ه ــه میزب ــرای جامع ب
ــکاران،  ــزدی و هم ــی زاده ی ــت )تق ــه ای اس ــعه منطق توس
امــروزه توســعه گردشــگری درحکــم نظامــی   .)1394
ـ در همــه  ـ کــه عناصــر آن وابســته بــه یکدیگرنــد  منســجم 
عرصه هــا، چــه در ســطح ملــی و منطقــه ای و چــه در 
ســطح بین المللــی، مــورد توجــه برنامه ریــزان بخش هــای 
گوناگــون دولتــی و خصوصــی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 
نظــام منســجم، جاذبه هــای گردشــگری را نمی تــوان 
به تنهایــی فراهم کننــده موجبــات ســفر یــا رونــق ایــن 
ــات  ــر امکان ــری نظی ــل دیگ ــه عوام ــت؛ بلک ــت دانس صنع
و شــرایط بــرای جابه جایــی و اقامــت گردشــگران نیــز 
اهمیــت فــراوان دارد )رنجبریــان و زاهــدی، 13۸9(. توزیع 
بهینــه امکانــات و خدمات الزم برای گردشــگران متناســب 
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بــا پتانســیل های گردشــگری منطقــه باعث تأمیــن مطلوب 
نیــاز گردشــگران می شــود و از تحــرک و جابه جایــی بی مورد 
گردشــگران جلوگیــری می کنــد کــه ایــن خــود صرفه جویــی 
)بهنــام  دارد  پــی  در  را  گردشــگران  هزینــه  و  وقــت  در 
ــا شــناخت زیرســاخت ها  مرشــدی و همــکاران، 1395(. ب
ــوان مدیریــت  و رتبه بنــدی آن هــا در ســطح نواحــی، می ت
ــکاران،  ــکینی و هم ــت )مش ــگران داش ــر گردش ــری ب بهت
1397(؛ بنابرایــن هماهنگــی بیــن تعــداد گردشــگران و 
ظرفیــت فضاهــای گردشــگری به ویژه زیرســاخت ها بســیار 
ضــروری اســت )شــماعی و موســی وند، 1390(. خدمــات و 
ــرد.  ــی ک ــاخت معرف ــه روس ــوان به منزل ــهیالت را می ت تس
جاذبه هــا بازدیدکننــدگان را از خانه هــای خــود بیــرون 
می کشــند و تســهیالت گردشــگری بــه آن هــا خدمــات ارائه 
می کننــد )مشــکینی و همــکاران، 1397(. زیرســاخت های 
گردشــگری اســاس توســعه گردشــگری و اســتفاده از منابــع 
مقصدنــد کــه هنــوز به صــورت بالقــوه باقــی مانده انــد 
)Jovanović & Ivana, 2016(. البتــه در ایــن بیــن، نحــوه 

توزیــع زیرســاخت های گردشــگری نیــز موضــوع بااهمیتــی 
ــت. اس

گردشــگری،  مناطــق  ســطح بندی  و  فضایــی  تحلیــل 
معیــاری بــرای مشــخص کردن وضعیــت توزیــع جاذبه هــا، 
ــگری و در  ــاخت های گردش ــهیالت و زیرس ــات و تس امکان
یــک کالم مشــخص کردن وضعیــت توســعه گردشــگری 
اســت )افراختــه و همــکاران، 1395(. تحلیــل فضایــی 
یکــی از معتبرتریــن شــیوه های مطالعــه مکانــی در جغرافیا 
به شــمار می آیــد. ایــن شــیوه از یــک مجموعــه  ویژگی هــای 
خــاص و منحصربه فــرد برخــوردار اســت کــه آن را از دیگــر 
ــی در جغرافیــا متفــاوت می کنــد. تحلیــل  مطالعــات مکان
فضایــی مطالعــه ای کاربــردی اســت و در آن نــگاه بــه محیط 
و عوامــل محیطــی همــواره نگاهــی جســت وجوگر، ارزیــاب 
ــی، فقــط  و انتقــادی اســت. ایــن شــیوه از مطالعــات مکان
ــه  ــه نتیج ــط ب ــه محی ــد ب ــونگر و نظام من ــگاه همه س ــا ن ب
ــه  ــوان مقدم ــی را می ت ــل فضای ــن تحلی ــد؛ بنابرای می رس
حتمــی هــر نــوع برنامه ریــزی محیطــی دانســت )کالنتــری 
ــات  ــی در مطالع ــرد اساس ــن رویک ــک، 1393(. بنابرای و مل
همچنیــن  اســت.  فضایــی  دیــد  داشــتن  این چنینــی 
ــول  ــگری، محص ــاخت های گردش ــی زیرس ــوه پراکندگ نح
ــانی  ــای انس ــت و کارکرده ــانی اس ــای انس تصمیم گیری ه
متأثــر از ســاختار جامعــه و نیازهــای آن هاســت. بنابر گفته 
شــفر، جغرافیــا زمانــی علــم به شــمار مــی رود کــه بــر آرایش 
فضایــی پدیدارهــا در حــوزه معیــن تأکیــد کنــد، نــه بــر خود 

.)Schaefer, 1953( پدیدارهــا
بــا وجــود ایــن، مطالعــه در زمینــه نحــوه پراکنــش فضایــی 

زیرســاخت های گردشــگری در ســطح ملــی و جهانــی 
ــی  ــی پراکندگ ــه بررس ــد ک ــت. هرچن ــدود اس ــیار مح بس
فضایــی پدید ه هــای جغرافیایــی در ســطح ناحیــه و شــهر 
ــم  ــب عل ــان مکت ــات جغرافی دان ــا مطالع ــه 1950، ب از ده
فضایــی به صــورت جــدی بــه حــوزه جغرافیــا وارد شــد 
ــه  ــورد توج ــدان م ــث چن ــن بح ــا ای ــکویی، 1385(، ام )ش
متخصصان رشــته گردشــگری به ویــژه در ســطح منطقه ای 

ــرار نگرفــت. ق
ــه  ــد ب ــه می توان ــگری، آنچ ــات گردش ــزی خدم در برنامه ری
تحقق پذیــری بیشــتر ایــن برابــری کمــک کنــد، توجــه بــه 
عدالــت فضایــی و برنامه ریزی هایــی اســت کــه تمرکــز بیــن 
دو عنصــر تقاضــا )گردشــگران( و عرضــه )مراکــز ارائه کننــده 
خدمــات( را حفــظ کند )ضیایی و شــجاعی، 1389(. الگوی 
فضایــی پراکندگــی زیرســاخت ها و فضاهــای گردشــگری و 
ــعه  ــکل گیری و توس ــای ش ــگری، فراینده ــای گردش تقاض
فضاهــای گردشــگری نســبت بــه این کــه چگونه گردشــگری 
ــت  ــان اس ــز در جری ــور متمرک ــد به ط ــم می یاب ــا نظ در فض
ــانی  ــت خدمات رس ــی وند، 1390(. کیفی ــماعی و موس )ش
مفهومــی کلیــدی در ســازمان های گردشــگری اســت؛ 
ــانی  ــت خدمات رس ــد کیفی ــان داده ان ــات نش ــرا تحقیق زی
مســتقیمًا با میــزان بازگشــت مجــدد گردشــگران در ارتباط 
 Kouthoris( ــازمان ها دارد ــرای س ــتری ب ــود بیش ــت و س اس
Konstantion, 2005 &(. هریــک از فعالیت هــای گردشــگری 

بــه وجــود ســطح معینــی از تســهیالت و تجهیزات مناســب 
نیــاز دارنــد کــه بــدون آن هــا یــا گردشــگری تحقــق نمی یابد 
یــا باعــث آسیب رســاندن و تخریــب منابــع و جاذبه هــا 
می شــود )توکلی نیــا و هرائینــی، 1397(. البتــه وجــود 
زیرســاخت ها نیــز به ســطح توســعه مقصدهای گردشــگری 
وابســته اســت؛ زیــرا در هریــک از دوره هــای چرخــه حیــات 
ــا آن  مقصدهــای گردشــگری، زیرســاخت های متناســب ب

.) Mandic et al., 2018( ایجــاد می شــود
دنیــای امــروز بــه شــکل روزافــزون بــه ســمت اقتصــاد 
مبتنی بــر خدمــات پیــش مــی رود. امــروزه از خدمــات 
ــد.  ــاد می کنن ــاد ی ــی در اقتص ــب ارزش آفرین ــه قل به منزل
ــرعت  ــگری به س ــت گردش ــازار صنع ــه ب ــه این ک ــه ب ــا توج ب
درحــال گســترش اســت و ایــن صنعــت خدماتــی به یکــی از 
بزرگ تریــن زمینه هــای کســب وکار در جهــان مبــدل شــده 
اســت، مدیریــت بنگاه هــای فعــال در ایــن صنعــت بایــد بــا 
درایتــی کــه به خــرج می دهند، زمینه پیشــرفت خوشــایند 
ایــن صنعــت را فراهم ســازند )شــریعتی و فــروزان، 1390(. 
دســت یابی بــه مزیــت نســبی در ایــن بخــش نیازمنــد 
تشــکیل زیرســاخت های مناســب، تأمیــن نیازمندی هــای 
گردشــگران و ایجــاد تســهیالت مطلــوب گردشــگری اســت 
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زیرســاخت های   .)1389 همــکاران،  و  )ابراهیم پــور 
گردشــگری دربرگیرنــده خدمــات و تســهیالتی اســت کــه 
رفــاه گردشــگران را فراهــم می کند و دسترســی مناســب به 
ایــن عناصــر، در جذب گردشــگر و افزایش مانــدگاری آن  ها 
در مقصــد تأثیر بســزایی دارد )یوســفی شــهیر و همکاران، 
ــروه  ــه دو گ ــاخت ها ب ــته بندی، زیرس ــک دس 1393(. در ی
زیرســاخت های نــرم )اطالع رســانی و تبلیغــات، مدیریــت 
بخش هــای گوناگــون، امنیــت، آمــوزش و فرهنگ ســازی، 
بهداشــت و گردشــگری الکترونیــک( و زیرســاخت های 
ســخت )راه هــا و حمل ونقــل، ســرمایه گذاری، تجهیــزات 
فرهنگــی و فراغتــی و ورزشــی( تقســیم می شــود )واحدپور 
ــعه  ــبب توس ــاخت ها س ــن زیرس ــکاران، 1390(. ای و هم
ــدی  ــگران و رضایتمن ــداد گردش ــش تع ــگری، افزای گردش
بیشــتر آن هــا می شــود )Li et al., 2019(. زیرســاخت ها 
نه فقــط عاملــی اساســی در افزایــش تقاضــای گردشــگری 
به شــمار می رونــد )Khadaroo & Seetanah, 2007(؛ بلکــه بــا 
اســتفاده جامعــه محلــی از ایــن خدمــات، ســبب افزایــش 
ــود  ــگری می ش ــا از گردش ــت آن ه ــی و حمای ــت زندگ کیفی

.)Kanwal and etc, 2020(

مشــغول  ســازمان ها  از  بســیاری  گردشــگری  در 
ــه گردشــگران هســتند. ایــن ســازمان ها  خدمت رســانی ب
براســاس مالکیــت، بــه دولتــی، نیمه دولتــی و خصوصــی 
ــک  ــکاران، 1397(. از ی ــی و هم ــوند )قربان ــیم می ش تقس
دفتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری کوچــک تــا هتلــی 
 Geoldner( ــازمان اند ــک س ــه ای از ی ــی نمون ــل، همگ مجل
Richie, 2009 &(. کیفیــت خدمــات مرتبــط بــا بخــش 

ــخ گویی  ــی پاس ــد ارزیاب ــی در رون ــش مهم ــگری نق گردش
بــازی می کنــد  اثربخشــی خدمــات مــورد اســتفاده  و 
)Prabaharan et al., 2008(. برخــی از محققــان معتقدنــد 

رضایــت  جلــب  در  حیاتــی  عنصــر  خدمــات  کیفیــت 
گردشــگر، محصــول کیفیــت ادراک شــده از ســرعت عمــل 
ــت  ــه اس ــن زمین ــزی در ای ــی برنامه ری ــت و کارای در خدم

.)Martín-Cejas, 2006(

روش پژوهش
اســت.  تحلیلــی  ـ  توصیفــی  نــوع  از  حاضــر  پژوهــش 
پژوهــش،  انجــام  بــرای  نیــاز  مــورد  داده  مهم تریــن 
پراکندگــی زیرســاخت های گردشــگری اســتان گیــالن 
ــگری،  ــای گردش ــتوران ها، مجتمع ه ــد رس ــت بع در هش
گردشــگری،  اســکله های  هتل آپارتمان هــا،  هتل هــا، 
ــی، و  ــرگرمی و تفریح ــز س ــردی، مراک ــای بومگ اقامتگاه ه
جاذبه هــای  عالوه بر ایــن  اســت.  بــوده  مهمان پذیرهــا 

طبیعــی  محیــط  تقســیم بندی  و  راه هــا  گردشــگری، 
ــوده  ــاز ب ــورد نی ــای م ــر داده ه ــز از دیگ ــالن نی ــتان گی اس
اســت. ایــن داده هــا ازطریــق مطالعــات اســنادی، شــامل 
اطالعــات دریافتــی از ســازمان نقشــه برداری و اداره کل 
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
گیــالن به دســت آمــده اســت. پــس از دریافــت اطالعــات 
مربــوط بــه زیرســاخت های گردشــگری از ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان، موقعیــت 
ــه از  ــی ک ــای دقیق ــتفاده از آدرس ه ــا اس ــا ب ــی آن ه مکان
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــوع در  ــد. درمجم ــخص ش ــه مش ــر روی نقش ــد، ب ــذ ش اخ
ــی،  ــراث فرهنگ ــار اداره کل می ــق آم ــالن، طب ــتان گی اس
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان، 361 رســتوران، 89 
ــان، 28  ــل، 33 هتل آپارتم ــگری، 105 هت ــع گردش مجتم
اســکله گردشــگری، 38 اقامتــگاه بومگــردی، 20 مرکــز 
ــراث  ــر )اداره کل می ــی و 48 مهمان پذی ــرگرمی و تفریح س
ــالن،  ــتان گی ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــاخت ها  ــن زیرس ــی ای ــت مکان ــود دارد. موقعی 1398( وج
ابتــدا بــا اســتفاده از آدرس های دقیــق دریافتی از ســازمان 
میــراث فرهنگــی بــر روی گوگل مــپ و گوگل ارث مشــخص 
و ســپس بــا ورود آن هــا بــه محیــط نرم افــزار جــی آی اس، 
بــه نقشــه مبنایــی دریافتــی از ســازمان نقشــه برداری 

ــدند. ــه ش )1393( اضاف
بــا توجــه به هــدف پژوهــش مبنی بــر تحلیل توزیــع فضایی 
زیرســاخت های گردشــگری اســتان گیــالن به منزلــه یکــی 
از مهم تریــن اســتان های مقصــد گردشــگری عمــده در 
ــایه،  ــن همس ــن نزدیک تری ــای میانگی ــور، از روش ه کش
تحلیــل  چندفاصلــه ای،1  فضایــی  خوشــه ای  تحلیــل 
میانگیــن مرکــزی2 و بیضــی انحراف معیار3 اســتفاده شــده 

اســت. 
ــدا  ــایگی، ابت ــه همس ــن فاصل ــن نزدیک تری ــزار میانگی اب
فاصلــه بیــن نقطــه مرکــزی هــر عارضــه را بــا نقطــه مرکــزی 
نزدیک تریــن همســایه اش اندازه گیــری و ســپس میانگیــن 
محاســبه  را  همســایگی ها  نزدیک تریــن  ایــن  تمامــی 
می کنــد )عســگری، 1390(. ایــن شــاخص، از تقســیم 
میانگیــن فاصله هــا در پراکنــش مشاهده شــده بــر میانگین 
 r ــرف ــا ح ــد و ب ــت می آی ــی به دس ــش تصادف ــا در پراکن فاصله ه
نشــان داده می شــود. پس از محاســبه مقــدار r، می تــوان الگوی 
ــی پراکنــش مشاهده شــده را تعییــن کــرد. شــاخص  مکان
نزدیک تریــن همســایه، برپایــه فاصلــه بیــن پدیده هــا 
1. Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripleys K 
Function(
2. Mean Centre
3. Standard Deviational Ellipse
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ــایر  ــا س ــه ب ــت، در مقایس ــن عل ــه همی ــد و ب ــل می کن عم
ــل  ــری در تجزیه وتحلی ــج بهت ــده، نتای ــای اشاره ش روش ه
پدیده هایــی کــه روابــط متقابــل دارنــد ارائــه می دهــد 
)جعفــری و همــکاران، 1393(. میانگیــن نزدیک تریــن 
همســایگی از نظــر آمــاری براســاس رابطــه زیــر محاســبه 

می شــود:
                   

                                    
که در آن،           میانگین فاصله مشاهده شده بین پدیده مورد 
زیر  به صورت  که  است  همسایگانش  نزدیک ترین  و  نظر 

محاسبه می شود:
 

درصورتــی کــه توزیــع پدیده هــا به صــورت تصادفــی باشــد، 
به صــورت رابطــه زیــر محاســبه می شــود:

در معادلــه بــاال،        فاصلــه میــان پدیــده بررسی شــده 
 A تعــداد کل عــوارض و n ،و نزدیک تریــن همســایه اش

ــت. ــه اس ــورد مطالع ــدوده م ــاحت کل مح مس
امتیــاز اســتاندارد                    نیــز بصــورت زیــر محاســبه 

می شــود:

و SE برابر است با:

ــرای  ــی ب ــر منحن ــاحت زی ــی از مس ــدار P-Value، تقریب مق
ــا آزمــون آمــاری محــدود  ــود کــه ب توزیــع معیــن خواهــد ب
ــن  ــن نزدیک تری ــبت میانگی ــاخص )نس ــر ش ــود. اگ می ش
همســایگی( کمتــر از یــک باشــد، داده هــای مــورد مطالعــه 
دارای الگوی خوشــه ای اســت و اگر شــاخص محاسبه شــده 
بزرگ تــر از یــک باشــد، داده هــا دارای الگــوی توزیــع مکانی 

پراکنــده اســت )عســگری، 1390(.

میانگیــن مرکــزی ســاده ترین تحلیــل در آمــار فضایــی 
ــی  ــار معمول ــن در آم ــابه میانگی ــل، مش ــن تحلی ــت. ای اس
ــن  ــود. میانگی ــبه می ش ــورت محاس ــان ص ــه هم ــت و ب اس
ــه ای از  ــل مجموع ــز ثق ــا مرک ــی ی ــز جغرافیای ــزی مرک مرک

عــوارض را شناســایی می کنــد )عســگری، 1390(.
توزیــع بســیاری از پدیده هــای جغرافیایــی در فضــا ممکــن 
اســت جهــت دار باشــد و نتــوان آن را بــا دایــره نشــان داد. در 
 y و x ایــن مــوارد می تــوان بــا محاســبه واریانــس محورهــای
به صــورت جداگانــه، رونــد و جهــت توزیــع پدیده هــا در فضا 
را نشــان داد. روشــی کــه معمــواًل بــرای اندازه گیــری رونــد 
در مجموعــه ای از نقــاط یــا نواحــی بــه  کار گرفتــه می شــود، 
به صــورت   y و   x درجهــت  اســتاندارد  فاصلــه  محاســبه 
ــی ای را  ــای بیض ــدار، محوره ــن دو مق ــت. ای ــه اس جداگان
ــد. از  ــف می کنن ــرد تعری ــوارض را دربرمی گی ــع ع ــه توزی ک
ایــن بیضــی، به منزلــه بیضــی انحــراف اســتاندارد نیــز نــام 
بــرده می شــود؛ زیــرا در ایــن روش انحــراف اســتاندارد، 
مختصــات x و y از میانگیــن مرکزی بــرای تعیین محورهای 
ــکان  ــا ام ــه م ــی ب ــن بیض ــوند. ای ــبه می ش ــی محاس بیض
می دهــد کــه اگــر توزیــع عــوارض فضــا الگــوی جهــت داری 
دارد، آن را شناســایی کنیــم. اگرچــه می تــوان تــا حــدودی 
جهــت داده هــا را بــا نمایــش اولیــه آن هــا دریافــت، بیضــی 
انحــراف اســتاندارد، ایــن جهت گیــری را با دقــت و آمــاری 
محاســبه می کنــد و نمایــش می دهــد )عســگری، 1390(. 
بیضــی انحــراف معیــار، بــا اســتفاده از انحراف معیــار فاصله 
ــت و  ــی، جه ــن، پراکندگ ــز میانگی ــا مرک ــر داده ت ــکان ه م
ــاش،  ــری و قزلب ــازد )کالنت ــخص می س ــت آن را مش موقعی

 .)1388

یافته  ها
در ایــن بخــش ســعی شــده اســت یافته هــای پژوهــش 
زیرســاخت های  فضایــی  توزیــع  بررســی  به منظــور 
گردشــگری اســتان گیــالن در ارتبــاط بــا عوامــل تأثیرگــذار 

ــود.  ــی ش بررس

شکل 1: نمایش شماتیک خوشه ای یا پراکنده بودن داده های فضایی
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اســتان  زیرســاخت های گردشــگری  پراکندگــی 
گیــالن براســاس میانگیــن نزدیک تریــن همســایه
ــن  ــش، میانگی ــت آمده از پژوه ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــای  ــتوران ها، مجتمع ه ــرای رس ــایه ب ــن همس نزدیک تری
اســکله های  هتل آپارتمان هــا،  هتل هــا،  گردشــگری، 

ــرگرمی  ــز س ــردی، مراک ــای بومگ ــگری، اقامتگاه ه گردش
زیرســاخت های  کل  و  مهمان پذیرهــا  تفریحــی،  و 
گردشــگری اســتان گیــالن در جــدول شــماره یــک آمــده 

ــت: اس

جدول 1: الگوی پراکنش متغیرهای مورد مطالعه براساس شاخص نزدیک ترین همسایه

 مجتمع هایرستوران ها
 هتلهتل هاگردشگری

 آپارتمان   ها
 اسکله های
گردشگری

 اقامتگاه های
بومگردی

 مراکز سرگرمی و
کل زیرساخت  هامهمان پذیرهاتفریحی

Nearest neighbor ratio0/3040/6210/3780/5311/0330/7920/8480/440/246

z- score-25/28-6/82-12/17-5/1530/34-2/448-1/297-7/414-38/716

p- value0/0000/0000/0000/0000/7320/0140/1940/0000/000

بــا توجــه بــه نتایــج ذکرشــده در جــدول 1، الگــوی 
گردشــگری،  مجتمع هــای  رســتوران ها،  پراکنــش 
هتل هــا، هتل آپارتمان هــا، اقامتگاه هــای بومگــردی، 
مهمان پذیرهــا و کل زیرســاخت های گردشــگری اســتان 
ــا  ــن ب ــت. همچنی ــوده اس ــه ای ب ــورت خوش ــالن به ص گی
ــرای  ــت آمده ب ــر R به دس ــدار p-value مقادی ــه مق ــه ب توج
ــی  ــرگرمی و تفریح ــز س ــگری و مراک ــکله های گردش اس

ــت. ــادار نیس معن
ــتان  ــت اس ــه طبیع ــیار ب ــی بس ــز فضای ــوه تمرک ــن نح ای
ــاخت ها  ــن زیرس ــب ای ــرا اغل ــت؛ زی ــته اس ــالن وابس گی
در تیــپ طبیعــی ســاحلی و جلگــه ای اســتقرار یافته انــد 
اســت.  نیــز  اســتان  انبــوه  گردشــگران  مقصــد  کــه 
باعــث  می توانــد  خــود  زیرســاخت ها  تمرکــز  ایــن 
بیشــتر بودن  علــت  بــه  زیســتی  آســیب های محیــط 
از حــد ظرفیــت تحمــل محیــط  تعــداد گردشــگران 
شــود؛ مســئله ای کــه هم اکنــون در بســیاری از نقــاط 
ــرای جاذبه هــای  اســتان شــاهد آن هســتیم. چنانچــه ب
ــوده،  ــع ب ــکل مناب ــه ش ــاًل ب ــه فع ــود، ک ــگری موج گردش
از  همچنیــن  و  شــود  بیشــتری  تبلیــغ  و  بازاریابــی 
حمایــت  غیرســاحلی  مناطــق  در  ســرمایه گذاری ها 
را  زیرســاخت ها  بیشــتر  پراکندگــی  می تــوان  شــود، 

ــود. ــاهد ب ش

شکل 2: توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری استان گیالن 
براساس وضعیت توپوگرافی استان )منبع: سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان گیالن، 1398؛ 
سازمان نقشه  برداری ایران، 1393(
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عالوه براین همان طور که در شکل زیر نیز دیده می شود اغلب 
زیرساخت های گردشگری استان در کنار راه های اصلی ایجاد 
شده اند و این مسئله تمرکز خاصی به آنان بخشیده است. 
همان طور که در شکل 3 نیز دیده می شود، راه های استان 
گیالن نیز به علت شرایط توپوگرافیکی، در قسمت شمالی، 
از  بسیاری  طرفی  از  و  دارند  باالیی  تمرکز  جلگه ای  یعنی 
نیز  گردشگری  اصلی  مقصدهای  از  که  روستاها،  و  شهرها 
هستند، در کنار این راه ها وجود دارند. این مسئله دلیلی بر 
بیشترشدن تمرکز زیرساخت ها در کنار راه ها شده است. البته 
به جاذبه های گردشگری  از زیرساخت ها  نزدیکی بسیاری 
نیز خود دلیلی بر تمرکز است؛ یعنی سعی شده است اغلب 
شوند.  ایجاد  جاذبه ها  کنار  در  گردشگری  زیرساخت های 
پراکنش  نیز  گردشگری  جاذبه های  موضوع،  عالوه براین 
خوشه ای به میزان 0/53 را دارا هستند که سبب شده است 
بگیرد.  متمرکز  نیز حالت  آن ها  به  وابسته  زیرساخت های 
براساس آمار و اطالعات اخذشده از سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان گیالن )1398(، منابع مهم 
و جاذب گردشگری گیالن شامل 330 جاذبه است که در این 
میان، تعداد 1۷9 جاذبه )54/2 درصد( در زمره جاذبه های 
جاذبه های  زمره  در  درصد(   39/4( جاذبه   130 طبیعی، 
ـ تاریخی و ۲1 جاذبه )6/4 درصد( در زمره جاذبه های  فرهنگی 
انسان ساخت قرار می گیرند؛ بنابراین چنانچه بخواهیم در 
زیرساخت های گردشگری وابسته به جاذبه های گردشگری 
و  انسان ساخت  جاذبه های  بر  باید  کنیم،  ایجاد  پراکندگی 
همچنین تبدیل منابع به جاذبه  ها سرمایه گذاری انجام شود. 

شکل 4: وضعیت توزیع زیرساخت های گردشگری استان گیالن 
در ارتباط با جاذبه ها )منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گیالن، 1398؛ سازمان نقشه برداری ایران، 1393(

ــالن  ــتان گی ــگری اس ــاخت های گردش ــی زیرس بررس
براســاس تحلیــل خوشــه ای فضایــی چندفاصلــه ای

بــرای ایــن منظــور از تابــع K ریپلــی اســتفاده شــده اســت. 
ایــن روش از روش هــای مفیــد بــرای بررســی آمــاری الگوی 
فضایــی پدیده هــا در فضــا و مــکان اســت کــه وضعیــت 
خوشــه بندی پدیده هــا در فواصــل مختلــف جغرافیایــی 
را نشــان می دهــد )شــکل 5(. در اشــکال مربوطــه، کــه 
در صفحــات بعــدی نشــان داده شــده اســت، محــور افقــی 
نشــان دهنده فاصلــه و خــط مــورب صــاف، الگــوی توزیــع 
ــه  ــی هرچ ــور کل ــگری، 1390(. به ط ــت )عس ــی اس تصادف
منحنــی نتایــج مشاهده شــده باالتــر از منحنــی نتایــج 
مدنظــر باشــد، بــه معنــای آن اســت کــه مشــاهدات در آن 
ــی  ــه منحن ــس هرچ ــده اند. برعک ــه بندی ش ــه خوش فاصل
ــر  ــج مدنظ ــی نتای ــر از منحن ــده پایین ت ــج مشاهده ش نتای

ــد. ــم پراکنده ترن ــه از ه ــا در آن فاصل ــد، داده ه باش
نخســتین متغیــر بررسی شــده، رســتوران های اســتان 
ــاط  ــاخص در ارتب ــن ش ــی ای ــج بررس ــت. نتای ــالن اس گی
ــا تابــع مــورد بحــث در شــکل 5 نشــان داده شــده اســت.  ب
ــوع  ــه درمجم ــد ک ــان می ده ــکل نش ــن ش ــی ای ــیر کل تفس
توزیــع  از  گیــالن  اســتان  در  گردشــگری  جاذبه هــای 

شکل 3: وضعیت توزیع زیرساخت های گردشگری استان گیالن 
در ارتباط با راه ها )منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گیالن، 1398؛ سازمان نقشه برداری ایران، 1393(
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ــت  ــوان گف ــن می ت ــد. همچنی ــروی می کن ــه ای پی خوش
کــه تقریبــًا در فواصــل دورتــر تمایــل بــه توزیــع تصادفــی 

مشــاهده می شــود و از میــزان گرایــش بــه خوشه ای شــدن 
می شــود.  کاســته  رســتوران ها 

ــالن  ــتان گی ــگری اس ــای گردش ــع مجتمع ه ــون توزی آزم
در شــکل 6 مشــاهده می شــود. ایــن زیرســاخت نیــز 
ماننــد رســتوران ها از توزیــع خوشــه ای پیــروی کــرده و در 
فواصــل دورتــر بــه توزیع تصادفــی تمایــل دارد. وابســتگی 

بســیار زیــاد بســیاری از رســتوران ها بــه جاده هــا، به ویــژه 
ــرب  ــه غ ــرق ب ــوب و ش ــه جن ــمال ب ــی ش ــای اصل جاده ه
اســتان، باعــث شــده اســت کــه تمرکــز خاصــی در بیــن این 

نــوع زیرســاخت دیــده شــود.

شکل 5: تابع K ریپلی رستوران های استان گیالن

شکل 6: تابع K ریپلی مجتمع های گردشگری
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ــش،  ــن پژوه ــده در ای ــاخت های مطالعه ش ــر زیرس از دیگ
هتل هــا هســتند. نتیجــه بررســی در شــکل 7 نشــان داده 
شــده اســت. ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه هتل هــا در 
ــه  ــر ب ــل دورت ــوده و در فواص ــه ای ب ــک خوش ــل نزدی فواص
حالــت پراکنــده درمی آینــد و به پراکندگی بیشــتر در ســطح 
اســتان تمایــل دارنــد. بــا توجــه بــه این کــه هتل هــا پذیــرای 

گردشــگرانی بــا ســطح اقتصــادی باالترنــد، اغلــب ایــن نــوع 
زیرســاخت ها در فضاهایــی مکان یابــی می شــوند کــه دارای 
تقاضــای گردشــگری متناســب بــا هزینه هــای آن ها باشــد؛ 
بنابرایــن مکان یابــی آن هــا به صــورت پراکنــده در همــه 

اســتان نبــوده اســت.

ــکل 8  ــه در ش ــان، ک ــی هتل آپارتم ــز اقامت ــن مراک همچنی
نشــان داده شــده اســت، براســاس تابــع K ریپلــی حاکــی از 
خوشــه ای بودن شــدید اســتقرار ایــن مراکــز در فواصــل کــم 
اســت کــه در فواصــل بیشــتر بــه پراکندگــی متمایــل اســت. 
ایــن زیرســاخت ها نیــز اغلــب در شــهرها و در قســمت های 

مرکــزی شــهرها تأســیس شــده اند. قدمــت بســیاری از 
ــوع از  ــن ن ــرای ای ــرمایه گذاران ب ــدک س ــل ان ــا و تمای آن ه
ــت تمرکــز خــود را  زیرســاخت ســبب شــده همچنــان حال
حفــظ کننــد. بیشــتر مراکــز اقامتــی تــازه  احــداث بــه شــکل 

ــت. ــردی اس ــای بومگ ــل و اقامتگاه  ه هت

شکل 7: تابع K ریپلی هتل ها، 1399

شکل 8: تابع K ریپلی هتل آپارتمان ها
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زیرســاخت های  دیگــر  از  گردشــگری  اســکله های 
ــی  ــه بررس ــتند. نتیج ــش هس ــن پژوه ــده در ای مطالعه ش
در شــکل 9 نشــان داده شــده اســت. ایــن بررســی نشــان 
می دهــد کــه اســکله های گردشــگری در فواصــل نزدیــک، 

ــده  ــت پراکن ــه حال ــر، ب ــل دورت ــوده و در فواص ــه ای ب خوش
درمی آینــد و بــه پراکندگــی بیشــتر در ســطح اســتان ـ 
ــاحلی  ــط س ــداد خ ــماره 3 در امت ــه ش ــق نقش ــم طب آن ه

ــد.  ــل دارن ـ تمای ــتان  اس

اقامتگاه هــای بومگــردی از دیگــر انــواع مراکــز اقامتــی 
ــه  ــور ک ــتند. همان ط ــش هس ــن پژوه ــده در ای مطالعه ش
در شــکل 10 مشــاهده می شــود، ایــن اقامتگاه هــا در 
ــه  ــر ب ــل دورت ــوده و در فواص ــه ای ب ــک خوش ــل نزدی فواص
حالــت پراکنــده درمی آینــد و بــه پراکندگــی در ســطح 
ــم  ــم ه ــل ک ــی در فواص ــه حت ــد. البت ــل دارن ــتان تمای اس
میــزان خوشــه ای بودن ایــن اقامتگاه هــا زیــاد نبــوده و 

در کل بــه توزیــع تصادفــی در اســتان گرایــش دارنــد. ایــن 
پراکندگــی بــا توجــه بــه ســرمایه گذارانی کــه اغلــب از مــردم 
بومــی و محلــی هســتند، دارای جنبــه مثبــت قوی اســت. 
اغلــب ایــن اقامتگاه هــا در نواحــی روســتایی ســاخته شــده 
اســت کــه می توانــد ســبب توزیــع همــه مکانی گردشــگران 
و درنتیجــه پراکندگــی مناســب تر زیرســاخت های مرتبــط 

شــود.

شکل 9. تابع K ریپلی اسکله های گردشگری

شکل 10: تابع K ریپلی اقامتگاه های بومگردی
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مهــم  زیرســاخت های  از  تفریحــی  و  ســرگرمی  مراکــز 
و جــاذب شــدید گردشــگر در اســتان گیــالن اســت کــه 
براســاس شــکل 11 این مراکــز در فواصل نزدیک خوشــه ای 
بــوده و در فواصــل دورتــر بــه حالــت پراکنــده درمی آینــد و 

به پراکندگی شــدید بیشــتر در ســطح اســتان تمایــل دارند. 
بــا توجــه بــه این کــه ایــن مراکــز مــورد توجــه گردشــگران در 
ســطح نــوار ســاحلی و جلگــه ای اســتان اند، پراکندگــی 

آن هــا تابعــی از تقاضاهــای گردشــگران اســت.

شکل 11: تابع K ریپلی مراکز سرگرمی و تفریحی

مهمان پذیرهــا از دیگــر مراکز اقامتی گردشــگران در اســتان 
ــز در فواصــل  ــد کــه براســاس شــکل 12، ایــن مراک گیالن ان
نزدیــک خوشــه ای بــوده و در فواصــل دورتــر بــه حالــت 

ــی در  ــی و پراکندگ ــع تصادف ــه توزی ــد و ب ــده درمی آین پراکن
ســطح اســتان تمایــل دارنــد. 

شکل 12: تابع K ریپلی مهمان پذیرها
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بــرای مشخص شــدن تصویــری کلــی از وضعیــت پراکنــش 
تحلیــل  گیــالن،  اســتان  گردشــگری  زیرســاخت های 
کلیــه  بــه  مربــوط  چندفاصلــه ای  فضایــی  خوشــه ای 
زیرســاخت ها )رســتوران ها، مجتمع هــای گردشــگری، 
گردشــگری،  اســکله های  هتل آپارتمان هــا،  هتل هــا، 
ــی و  ــرگرمی و تفریح ــز س ــردی، مراک ــای بومگ اقامتگاه ه

مهمان پذیرهــا( محاســبه شــده و نتیجــه آن در شــکل 13 
نشــان داده شــده اســت. چنان کــه در ایــن شــکل مشــخص 
گیــالن  اســتان  گردشــگری  زیرســاخت های  شــده، 
درمجمــوع دارای پراکنــش خوشــه ای هســتند و به جــز در 
فواصــل زیــاد بــه تصادفــی یــا پراکنده بــودن تمایــل ندارند. 

میانگین مرکزی
در تحلیــل میانگیــن مرکــزی، مرکــز جغرافیایــی یــا مرکــز 
ثقــل مجموعــه ای از عــوارض شناســایی می شــود. بــه 
ــزی  ــه مرک ــود نقط ــعی می ش ــل س ــن تحلی ــی در ای عبارت

شــود.  مشــخص  بررسی شــده  موضوعــات  پراکندگــی 
به عنــوان  گیــالن  اســتان  گردشــگری  زیرســاخت های 
موضــوع اصلــی بررســی شــده اســت. نتایــج حاصــل از ایــن 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 14 نش ــی در ش بررس

شکل 13: تابع K ریپلی زیرساخت های گردشگری استان گیالن )به صورت کلی( 
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شکل 14: میانگین مرکزی زیرساخت های گردشگری استان گیالن 
به صورت کلی و مجزا )منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان گیالن، 1398؛ سازمان نقشه برداری ایران، 1393(

براســاس شــکل 14، میانگین مرکزی همه زیرســاخت های 
گردشــگری اســتان گیالن در شهرســتان رشــت و بندرانزلی 
قــرار دارد؛ به طــوری کــه میانگیــن مرکــزی مراکــز ســرگرمی 
اســکله های  و  هتل آپارتمان هــا  هتل هــا،  تفریحــی،  و 
مهمان پذیرهــا  بندرانزلــی،  شهرســتان  در  گردشــگری 
و  صومعه ســرا  و  بندرانزلــی  شهرســتان  بیــن  مــرز  در 
میانگیــن مرکــزی رســتوران ها، مجتمع هــای گردشــگری، 
اقامتگاه هــای بومگــردی و زیرســاخت های گردشــگری 

ــرار دارد. ــت ق ــتان رش ــی در شهرس ــورت کل به ص
درمجمــوع می تــوان نتیجــه گرفــت کــه به رغــم تفاوت هــای 
هشــت نــوع زیرســاخت مطالعه شــده از نظــر نحــوه توزیــع 
ــا داری  ــزی آن ه ــدوده مرک ــالن، مح ــتان گی ــطح اس در س
ــه ایــن مرکــز بــرای  انطبــاق اســت کــه اگرچــه دسترســی ب
امــا  اســت،  یکســانی  تقریبــًا  ارزش  دارای  گردشــگران 
ســبب افزایــش فشــار بیــش از ظرفیــت تحمــل بــر برخــی 
مقصدهــای گردشــگری و درنتیجــه عقب ماندگــی بســیاری 
دیگــر از مناطــق به رغــم داشــتن منابع مختلف گردشــگری 

می شــود. 

بیضی انحراف معیار
تــا به اینجا نحــوه پراکندگــی و میانگین مرکــزی متغیرهای 
مطالعه شــده بررســی شــده اســت، امــا جهــت توزیــع آن هــا 
ــراف  ــی انح ــور از بیض ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــخص نیس مش
ــرای هریــک از متغیرهــا اســتفاده و نتیجــه آن در  ــار ب معی

شــکل 15 نشــان داده شــده اســت. 
ــکله های  ــار اس ــراف معی ــی انح ــکل 15، بیض ــاس ش براس
گردشــگری دریایــی دارای کمتریــن حجم و بیضــی انحراف 
معیــار مهمان پذیرهــا دارای بیشــترین حجــم اســت. ایــن 
به رغــم  بررسی شــده،  گردشــگری  زیرســاخت  هشــت 
تفاوت هــای خــود در زمینــه حجــم و میــزان انحــراف 
معیــار در زمینــه جهــت پراکندگــی تقریبــًا هم ســو هســتند 
ــرق اند  ــوب ش ـ جن ــرب  ــمال غ ــت ش ــی دارای جه و جملگ
کــه از محور هــای شــریانی ســازمان فضایــی اســتان گیــالن 
و همچنیــن درجهــت گســترش ســواحل تبعیــت می کنند. 
اســکله های دریایــی محــدوده کوچکــی از اســتان، یعنــی 
ــد و در ســایر  ــر گرفته ان ــی را درب ــًا شهرســتان بندرانزل صرف
نیافته انــد.  گســترش  ســاحل  دارنــده  شهرســتان های 
ــه  ــود منطق ــاحل، وج ــن س ــت ای ــر، قدم ــن ام ــل ای از دالی
ــی و  ــز جمعیت ــه مراک ــر ب ــی نزدیک ت ــی، دسترس آزاد انزل
مرکزیــت آن اســت. مراکــز ســرگرمی و تفریحــی بــا داشــتن 
20 زیرســاخت در اســتان گیالن، اغلب در ســواحل اســتان 
ــه ایــن علــت بیضــی آن کشــیده ترین  گســترده شــده اند. ب
شــکل را در بیــن ســایر متغیرهــای بررسی شــده داراســت؛ 
یعنــی ایــن زیرســاخت در طــول ســواحل آســتارا تا رودســر 
ــا  ــز ب ــگری نی ــای گردش ــت. مجتمع ه ــده اس ــده ش پراکن
داشــتن 89 مــورد، بــا این کــه از مراکــز ســرگرمی و تفریحــی 
بیشــترند، امــا هــم بیضــی آن کوچک تــر اســت و هــم ناحیه 
ســاحلی محدودتــری را دربــر گرفته اســت؛ زیــرا همان طور 
ــتان  ــر شهرس ــت، ب ــده اس ــده ش ــل دی ــا قب ــه در آزمون ه ک
ـ تمرکــز  ـ بــه لحــاظ گردشــگرپذیربودن  بندرانزلــی و رشــت 
بیشــتری شــده اســت. هتل هــا در کل اســتان گیــالن 
از  )به غیــر  اغلــب شهرســتان ها  و در  پراکنــده شــده اند 
ــه  ــود دارد. البت ــاخت وج ــن زیرس ــیاهکل( ای ــش و س امل
تمرکــز آن هــا ماننــد باقــی زیرســاخت ها بیشــتر در نواحــی 
ســاحلی اســت کــه می تــوان گفــت از مهم تریــن جاذبه هــای 
هتل آپارتمان هــا  امــا  اســت.  گیــالن  اســتان  اصلــی 
شهرســتان های  در  و  مــورد(   33( کمتــر  تعــداد  بــه 
ــه  ــر و ب ــز کوچک ت ــی آن نی ــته و بیض ــز داش ــری تمرک کمت
شهرســتان های مرکــزی اســتان، ماننــد رشــت و بنــدر 
انزلــی محــدود شــده اســت. امــا مهمان پذیرهــا بــا داشــتن 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

هار
ل، ب

  او
اره

شم
م ، 

ده
ل 

سا

تحلیل فضایی زیرساخت های گردشگری در استان گیالن حسام و  همکاران 280

اســتان  نقــاط  بیشــتر  در  اغلــب  کمتــر،  مســاحت 
ترســیم  را  بزرگ تــری  بیضــی  و  شــده اند  پراکنــده 
و  کم هزینه تربــودن  امــر  ایــن  علــت  کرده انــد. 
ارزان تــر بــودن ایــن نــوع اقامتــگاه بــوده، اغلــب 
ــذب  ــود ج ــه خ ــن را ب ــه پایی ــط ب ــگران متوس گردش
در  کــه  بومگــردی،  اقامتگاه هــای  می کنــد. 
ســال های اخیــر رشــد مناســبی داشــته و تعــداد 
در  اســت،  رســیده  مــورد   38 بــه  اســتان  در  آن 
زیرســاخت ها  ســایر  به نســبت  آشــکارتر  تفاوتــی 
دورتــر  به ویــژه  ـ  پراکندگــی  بــه  بیشــتری  تمایــل 
جــذاب(  ســنتی  )به صــورت  ســاحلی  نواحــی  از 
اســتان  جنوبــی  شهرســتان های  بــه  و  داشــته  ـ 
ــر،  ــن ام ــل ای ــت. از دالی ــرده اس ــدا ک ــط پی ــز بس نی
همچنیــن  و  زیــاد  بســیار  تبلیغــات  بــه  می تــوان 
بــرای  ارزان قیمــت  و  مناســب  تســهیالت  ارائــه 
اخیــر  ســال  چنــد  در  واحدهــا  ایــن  احــداث 
روســتاییان  اســت  شــده  باعــث  کــه  کــرد  اشــاره 
در  کننــد.  پیــدا  تمایــل  کار  ایــن  بــه  بســیاری 
بیشــترین  داشــتن  بــا  رســتوران ها  میــان،  ایــن 
تعــداد )361 مــورد( متمرکزتریــن زیرســاخت نیــز 
شهرســتان های  در  اغلــب  و  می رونــد  به شــمار 
)رشــت،  گیــالن  اســتان  ســاحلی  و  مرکــزی 
لنگــرود  بندرانزلــی، الهیجــان، رودســر، فومــن، 
ایــن  به هرحــال  یافته انــد.  تمرکــز  صومعه ســرا(  و 
خــود  بــه  را  گردشــگری  بیشــترین  شهرســتان ها 
جــذب کــرده و در شــریان های اصلــی گردشــگری 
ــکل  ــه در ش ــور ک ــد. همان ط ــرار دارن ــز ق ــتان نی اس
در  اســتان  مرکــز  بــه  تمایــل  می شــود،  دیــده   15
می توانــد  کــه  دارد  وجــود  زیرســاخت ها  همــه 
فضایــی  توســعه  بــه  رســیدن  بــرای  آســیبی 
نقــاط  از  بســیاری  زیــرا  رود؛  به شــمار  مطلــوب 
بــه  گردشــگری  منابــع  داشــتن  به رغــم  اســتان 
نتوانســتند  مناســب،  زیرســاخت های  نبــود  علــت 
بــه  می تــوان  مناطــق  ایــن  از  یابنــد.  توســعه 
دیلمــان، اولســبلنگاه ماســال، مریــان و بســیاری از 
توســعه نیافته  گردشــگری  مقصدهــای  و  جاذبه هــا 
ــزی  ــا برنامه ری ــراه ب ــه هم ــرد؛ البت ــاره ک ــتان اش اس
زیرســاخت  ها  مناســب  پراکندگــی  ایجــاد  بــرای 

نبایــد از اصــول توســعه پایــدار غافــل شــد.

شکل 15: بیضی انحراف معیار زیرساخت های گردشگری استان 
گیالن به صورت مجزا و کلی )منبع: سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان گیالن، 1398؛ 
سازمان نقشه  برداری ایران، 1393(

نتیجه  گیری
ــای  ــن مقصده ــی از مهم تری ــه یک ــالن به منزل ــتان گی اس
گردشــگری در کشــور نیازمنــد زیرســاخت های متعــدد 
ایــن  اســت.  گردشــگران  بــه  خدمات رســانی  بــرای 
زیرســاخت ها طیــف وســیعی را شــامل می شــود کــه 
بــه رســتوران ها، مجتمع هــای  از آن  جملــه می تــوان 
گردشــگری، هتل هــا، هتل آپارتمان هــا، اقامتگاه هــای 
بومگــردی، مهمان پذیرهــا، اســکله های گردشــگری و 
مراکــز ســرگرمی و تفریحی اشــاره کــرد. با توجــه به اهمیت 
این زیرســاخت ها در توســعه گردشــگری، در ایــن پژوهش 
بــه تحلیــل وضعیــت توزیــع فضایــی آن هــا در اســتان 
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ــت گونه  ــن هش ــی ای ــت. بررس ــده اس ــه ش ــالن پرداخت گی
ــع  ــه توزی ــب ب ــا اغل ــه آن ه ــد ک ــان می ده ــاخت نش زیرس
ــه  ــن نتیج ــه ای ــد ک ــل دارن ــتان تمای ــطح اس ــز در س متمرک
منطبــق بــا یافته هــای رحمتــی و دانشــمندی )1397( 
اســت. در تحقیــق آن هــا نیــز فضاهــای گردشــگری شــهر 
ــوده اســت.  اصفهــان دارای الگــوی خوشــه ای و متمرکــز ب
ــی  ــد نزدیک ــی مانن ــل علت های ــز، حاص ــوه تمرک ــن نح ای
ــع  ــود دارای توزی ــه خ ــت ک ــگری اس ــای گردش ــه جاذبه ه ب
ــگری در  ــاخت های گردش ــب زیرس ــت. اغل ــه ای اس خوش
جایــی هســتند کــه گردشــگران بــه آنجــا قصــد ســفر دارنــد 
ــا  ــا جاذبه  هــای گردشــگری اســت. ایــن نتیجــه ب کــه همان
یافته هــای پژوهــش موحــد )1387( و قاســمی و همــکاران 
ــی  ــا حاک ــش آن ه ــه پژوه ــت. نتیج ــگ اس )1393( هماهن
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 )1393( نشــان 
می دهــد کــه توزیــع جاذبه هــاي گردشــگري در شهرســتان 
خــور و بیابانــک با الگــوي فضایــی پراکنش زیرســاخت هاي 
ارتباطــی و شــبکه راه تناســب نــدارد. یافته هــای حیــدری 
کــه جانمایــی  نشــان می دهــد  نیــز  و دهقــان )1398( 
هتل هــای شــهر اصفهــان متأثــر از جاذبه هــای گردشــگری 
نیســت. همچنیــن نتیجــه تحقیق جمشــیدی و همــکاران 
)1397( نیــز نشــان می دهــد کــه خدمــات گردشــگری شــهر 
مشــهد از جاذبه  هــای گردشــگری ایــن شــهر متأثــر نبــوده 

ــت. اس
ــوی  ــود الگ ــان دهنده وج ــر نش ــش حاض ــای پژوه یافته ه
خاصــی از پراکندگــی زیرســاخت های هشــت گانه فــوق 
زیرســاخت های  از  هیچ یــک  کلــی،  بیانــی  در  اســت. 
ــده  ــی و پراکن ــع تصادف ــه توزی ــده، ب ــگری مطالعه ش گردش
تمایــل نداشــته اند و هریــک بســته بــه شــرایط و علــل 
حاکــم بــر اســتان بــه حالــت خوشــه ای اســتقرار یافته انــد. 
ایــن مســئله بــه علــت اهمیــت وابســتگی زیرســاخت های 
گردشــگری بــه راه هــای ارتباطــی و همچنیــن جاذبه  هــای 
گردشــگری اســت کــه در پژوهــش احدنــژاد روشــنی و 
صالحــی میشــانی )1391( نیــز بــر آن تأکیــد شــده اســت. 
گردشــگری  زیرســاخت های  از  بســیاری  همچنیــن 
جــاذب  طبیعــت  کــه  می شــوند  برپــا  محیط هایــی  در 
گردشــگران انبــوه باشــد و بدین علــت نواحــی ســاحلی 
و جلگــه ای اســتان بیشــتر زیرســاخت های گردشــگری 
کــه  گردشــگران  بنابرایــن  داده انــد.  جــای  خــود  در  را 
ایــن زیرســاخت ها هســتند،  اســتفاده کنندگان اصلــی 

ــود  ــاخت های موج ــت زیرس ــن کیفی ــر درنظرگرفت عالوه ب
ماننــد میــزان خدمــات آن هــا، درجــه، خدمات بهداشــتی، 
اســتاندارد و غیــره، اصــل نزدیکــی بــه محــل و مقصــد 
هــدف  کــه  را،  گردشــگری  جاذبه هــای  و  نظــر  مــورد 
نهایــی ســفر آن هاســت، نیــز در نظــر می گیرنــد؛ بنابرایــن 
افزایــش  ســبب  گردشــگران  و  جاذبه هــا  بــه  نزدیکــی 
درآمــد بیشــتر و کاهــش هزینه هــا می شــود. ازایــن رو 
اغلــب زیرســاخت های گردشــگری، کــه متعلــق بــه بخــش 
ــود و  ــال س ــی به دنب ــوده ول ــی ب ــی دولت ــا حت ــی ی خصوص
منفعــت اقتصادی انــد، تحــت تأثیــر ایــن عوامــل به صــورت 

می شــوند.  مکان یابــی  خوشــه ای 
رســتوران ها به منزلــه یکــی از مهم تریــن و جاذب تریــن 
ــن  ــگران و همچنی ــواره گردش ــه هم ــاخت ها، ک ــوع زیرس ن
می کننــد،  جــذب  خــود  بــه  را  زیــادی  بومــی  مــردم 
چندفاصلــه ای،  فضایــی  خوشــه ای  تحلیــل  مــدل  در 
ــتگی  ــز وابس ــن مراک ــتند. ای ــه ای هس ــوی خوش دارای الگ
ــد کــه اغلــب بایــد  ــه کانون هــای جمعیتــی دارن بســیاری ب
ــی  ــا در نزدیک ــاکن و ی ــت س ــز جمعی ــی متمرک ــا در نواح ی
جاذبه هــای گردشــگری، کــه تمرکــز جمعیــت مســافر 
بــا  نتیجــه  ایــن  شــوند.  ایجــاد  مکان هاســت،  آن  در 
یافته هــای تحقیــق احدنــژاد روشــنی و صالحــی میشــانی 
و  هتل آپارتمان هــا  هتل هــا،  دارد.  همخوانــی   )1391(
ــتان  ــز در اس ــی نی ــز اقامت ــوان مراک ــه عن ــا ب مهمان پذیره
گیــالن دارای الگــوی خوشــه ای هســتند و در فواصــل 
ــی  ــه پراکندگ ــتری ب ــل بیش ــده و تمای ــده ش ــتر پراکن بیش
ــاز وســیع تری  ــد. اصــواًل هتل هــا نیازمنــد فضاهــای ب دارن
هســتند و مدیــران آن هــا می کوشــند دامنــه وســیع تری از 
گردشــگران را در ســطح اســتان داشــته باشــند. همچنیــن 
ــهری  ــاس ش ــهری و در مقی ــگری ش ــای گردش در مقصده
ماننــد رشــت به صــورت متمرکــز رشــد پیــدا کرده انــد، 
امــا ســعی می کننــد در مقیــاس اســتان و در فواصــل 
بیشــتری پراکندگــی خــود را حفــظ کنند. همچنیــن وجود 
زمیــن، قیمــت زمیــن، دسترســی بــه ســایر زیرســاخت ها، 
 ... و  مطلوب تــر  دسترســی  بــا  مناطــق  در  قرارگیــری 
ــل  ــی متمای ــه پراکندگ ــا ب ــه هتل ه ــت ک ــده اس ــث ش باع
ماننــد  هتل هــا  کــه  هرچنــد  براین اســاس،  شــوند. 
ــا  ــد، ام ــروی می کنن ــده پی ــی پراکن ــا از الگوی مهمان پذیره
حــوزه وســیع تری از شــهر را در اختیــار گرفته انــد. مدیــران 
هتل آپارتمان هــا و مهمان پذیرهــا ســعی می کننــد کــه 
نزدیــک بــه محورهــای شــریانی اســتان باشــند و ایــن امــر 
ــت  ــک جه ــترش در ی ــق گس ــه مواف ــت ک ــده اس ــبب ش س
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باشــند و میانگیــن مرکــزی آن هــا نیــز نزدیــک بــه یکدیگــر 
باشــد. نکتــه جالــب توجــه وابســتگی بســیار زیــاد آن هــا به 
مراکــز و مقصدهــای گردشــگری، ماننــد بندرانزلــی اســت 
کــه ایــن مســئله خــود را در میانگیــن مرکــزی نشــان داده 
اســت. امــا اقامتگاه هــای بومگــردی به منزلــه نــوع دیگــری 
از اقامتگاه هــا، کــه جدیدتــر نیــز هســتند، دارنــده پراکنش 
خوشــه ای کمتــر در فواصــل کم انــد و بــه پراکندگــی در 
ــا  ــن اقامتگاه ه ــد. ای ــدید دارن ــل ش ــتر تمای ــل بیش فواص
اغلــب کوچک مقیــاس بــوده و به دســت مــردم محلــی 
ــتایی  ــی روس ــتر در نواح ــدک و بیش ــرمایه گذاری ان ــا س ب
ــات  ــر تبلیغ ــال های اخی ــن در س ــود. همچنی ــا می ش برپ
فراوانــی بــرای احــداث آن انجــام شــده و تســهیالت بانکــی 
ــه اختصــاص یافتــه اســت. مجمــوع ایــن  مناســبی نیــز ب
ــبی در  ــی مناس ــه پراکندگ ــت ک ــده اس ــبب ش ــل س عوام
ســطح اســتان گیــالن )البتــه بــا تعــداد کــم( داشــته باشــند 
و هنــوز هــم ایــن پراکنده شــدن ادامــه دارد. مشــتریان 
ایــن نــوع اقامتــگاه نیــز بیشــتر گردشــگران خــاص بــوده و 
گردشــگران انبــوه، کــه تیــپ گردشــگری تفریحــی دارنــد، 
ــد.  ــوع اقامتگاه هــا می رون ــه ســراغ ایــن ن معمــواًل کمتــر ب
همچنیــن عالقه منــدان بــه احــداث ایــن نــوع اقامتگاه هــا 
کمتــر بــه فکــر اصــول مکان یابــی بــوده و بســیاری از مواقــع 
صــرف داشــتن زمیــن و مســکن مناســب و ایجــاد و تبدیــل 
ــی  ــی دلیل ــهیالت بانک ــدی از تس ــن بهره من آن و همچنی
ــود.  ــتایی می ش ــه روس ــک نقط ــدن در ی ــرای به وجودآم ب
به صــورت کلــی ازآنجاکــه اغلــب گردشــگران به خاطــر 
می شــوند،  گیــالن  اســتان  وارد  طبیعــی  جاذبه هــای 
بســیاری از زیرســاخت ها، ازجملــه مراکــز اقامتــی نیــز در 
کنــار ایــن جاذبه هــا احــداث شــده اســت؛ بنابرایــن نتیجــه 
ــا یافته هــای تحقیــق کیامهــر و همــکاران  ایــن پژوهــش ب
)1395( انطبــاق دارد. البتــه ایــن مســئله در برخــی از 
مطالعــات به گونــه ای دیگــر بــروز یافتــه اســت؛ یعنــی 
مراکــز اقامتــی دور از جاذبه هــا قــرار دارنــد؛ ازجملــه آن هــا 
می تــوان بــه پژوهــش ابراهیــم زاده و همــکاران )1393( 

ــرد. ــاره ک اش
ـ بــا توجــه بــه نزدیکــی یــا  مراکــز ســرگرمی و تفریحــی نیــز 
ــرار  ــم ق ــل ک ـ در فواص ــگری  ــای گردش ــه جاذبه ه دوری ب
دارنــد، ولــی در فواصــل زیــاد بــه پراکندگی تمایل داشــته و 
خواهــان این  هســتند کــه در هرجایی بــا ورود گردشــگران، 
خدماتــی بــه آن هــا ارائه دهنــد. بدین علت این زیرســاخت 
ــا  در سراســر اســتان و به خصــوص در وابســتگی نزدیــک ب

ــود. ــی می ش ــی مکان یاب ــبکه ارتباط ش
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات مرتبــط می تــوان اســتنباط 
کــرد کــه زیرســاخت های گردشــگری اســتان اغلــب از 

شــبکه  گردشــگران،  وجــود  و  گردشــگری  جاذبه هــای 
راه هــای ارتباطــی، وجــود زمیــن ارزان قیمــت و تیــپ 
طبیعــی زمیــن مکان گزینــی متأثــر می شــوند کــه ایــن 
نتایــج منطبــق بــا یافته هــای احدنــژاد روشــنی و صالحــی 
میشــانی )1391( اســت. ایــن زیرســاخت ها درصورتــی کــه 
بخواهنــد در خــارج از محــدوده تمرکــز ســایر زیرســاخت ها 
باشــند یــا پراکندگــی بیشــتری داشــته باشــند به دسترســی 
آســان، تبلیغــات وســیع تر، تبدیل منابع بــه جاذبــه و ایجاد 
جاذبه هــای مصنوعــی نیــاز دارنــد تــا بتواننــد گردشــگران را 
جــذب کننــد. در ایــن صــورت می تــوان انتظــار داشــت کــه 
ــم  ــالن رق ــتان گی ــرای اس ــری ب ــی مطلوب ت ــعه فضای توس
خواهــد خــورد. در ایــن مطالعــه، کــه وجــه تمایــز اساســی 
آن بــا مطالعات قبلی، بررســی چند زیرســاخت گردشــگری 
ــه  ــن نتیج ــت، ای ــوده اس ــتان( ب ــه ای )اس ــورت منطق به ص
حاصــل شــد کــه کشــورهای درحــال توســعه بــا محدودیــت 
منابــع در زمینــه تأســیس زیرســاخت های گردشــگری 
مواجه انــد؛ بنابرایــن به منظــور توســعه جاذبه هــا یــا تبدیــل 
منابــع گردشــگری بــه جاذبــه ضــرورت دارد پراکندگــی 
مناســبی در ســطح منطقه ایجاد شــود؛ درنتیجه پیشــنهاد 
می شــود ســرمایه گذاری در مناطــق حاشــیه  ای اســتان، کــه 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــگری اند، در اولوی ــع گردش دارای مناب

منابع
ــی،  ــی و یعقوب ــیدنقوی، میرعل ــب، س ــور، حبی ابراهیم پ
نوررمحمــد )1389(. »عوامــل مؤثــر بــر رضایــت و وفــاداری 
گردشــگران در اســتان اردبیــل )مطالعــه مــوردی: منطقــه 
گردشــگری ســرعین(«. فصل نامــه مطالعــات گردشــگری، 

دوره 5، شــماره 14، ص 92-69.
و  معصومــه  رضــازاده،  حافــظ  عیســی،  ابراهیــم زاده، 
مکان یابــی  و  »برنامه ریــزی   .)1393( مرضیــه  دارائــی، 
بهینــه تســهیالت و زیرســاخت های گردشــگری شــهری با 
اســتفاده از GIS، مورد شناســایی: شــهر ســمنان، جغرافیا 

و توســعه«. دوره 12، شــماره 35، ص 48-33.
ــانی  ــی میش ــدر صالح ــن و حی ــنی، محس ــژاد روش احدن
زیرســاخت های  فضایــی  توزیــع  »ارزیابــی   .)1391(
گردشــگری و تعییــن نقــش فرایندهای اقتصای – سیاســی 
و رشــد فیزیکــی شــهرها در شــکل گیری آن )مطالعــه 
مطالعــات  فصل نامــه  دو  زنجــان(«.  شــهر  مــوردی: 

.105-91 ص   ،1 شــماره   ،1 دوره  گردشــگری، 
ــع دســتی و گردشــگری  اداره کل میــراث فرهنگــی، صنای
زیرســاخت های  آمــار   .)1398( گیــالن  اســتان 
https://www.gilanchto.ir/Site/ ،ــالن ــتان گی ــگری اس گردش

.page?page=etelaategardeshgari
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ــبی،  ــی، طهماس ــی، محمدتق ــن، رهنمای ــه، حس افراخت
ایمنــی قشــالق، ســیاوش )1395(. »تحلیــل  و  اصغــر 
نابرابری هــای فضایــی در توســعه منابــع گردشــگری )مــورد 
ـ پژوهشــی  مطالعــه: اســتان اردبیــل(«. فصل نامــه علمــی 
ــماره 1، ص 107- ــم، ش ــال پنج ــعه، س ــگری و توس گردش

.128
بهنــام مرشــدی، احمــد، داریــوش، احمــدی، فرجــی 
 .)1395( محمدرضــا  رضوانــی،  و  حســنعلی  ســبکبار، 
ــور  ــه منظ ــگری ب ــای گردش ــی کانون ه ــدی فضای »پهنه بن
تعییــن مناطــق بهینــه خدمــات گردشــگری در اســتان 
فــارس«. فصل نامــه برنامه ریــزی منطقــه ای، ســال ششــم، 

شــماره 21، ص 30-17.
تقوایــی، مســعود و رنجبــر دســتانی، محمــود )1389(. 
»تحلیلــی بر پراکنش امکانات و خدمات مســیر گردشــگری 
شــمال شــرق اســتان چهارمحــال و بختیــاری«. مجلــه 
ــماره 1،  ــال اول، ش ــهری، س ــزی ش ــش و برنامه ری پژوه

.48-21 ص 
ــان،  ــه، دهق ــری، فاطم ــا، باق ــزدی، محمدرض ــی زاده ی تق
و  »شناســایی   .)1394( ناصــر  عبــدی،  و  علیرضــا 
اولویت بنــدی بازارهــای هــدف صنعــت گردشــگری ایــران 
از رویکــرد تصمیم گیــری چنــد شــاخص  بــا اســتفاده 
ــی، دوره 7،  ــت بازرگان ــازی«. مدیری ــط ف ــی در محی ترکیب

.406-381 ص   ،2 شــماره 
توکلی نیــا، جمیله و هرائینــی، مصطفــی )1397(. »ارزیابی 
کیفیــت خدمــات  از  میــزان رضایتمنــدی گردشــگران 
گردشــگری براســاس مــدل کانــو و ســروکوال )مطالعــه 
مــوردی: واحدهــای پذیرایــی محلــه دربنــد تهــران(«. 
نشــریه تحقیقــات کاربــردی علــوم جغرافیایــی، ســال 

.258-241 ص   ،49 شــماره  هجدهــم، 
جعفــری، حمیدرضــا، حســن پور، ســیروس، رحیلــی 
خراســانی، لیــال و پوراحمــد، احمــد )1393(. »کاربــرد 
ســامانه اطالعــات جغرافیایــی در مکان یابــی و تحلیــل 
فضایــی مکانــی آلودگــی و منابــع آالینده هــای هــوا در 
کالنشــهر کرمانشاه«. محیط شناســی، دوره 40، شــماره 1، 

.64-51 ص 
جمشــیدی، محمدجــواد، برک پــرو، ناصــر و کالنتــری، 
جاذبه هــای  فضایــی  اثــرات  »تحلیــل   .)1397( خلیــل 
مشــهد«.  شــهر  گردشــگری  خدمــات  بــر  گردشــگری 
ســال  گردشــگری،  مدیریــت  مطالعــات  فصل نامــه 

.38-1 ص   ،44 شــماره  ســیزدهم، 
جمشــیدی، محمدجــواد، برک پــور، ناصــر و کالنتــری، 
ــی و  ــات عموم ــتگی خدم ــن هم بس ــل )1397(. »تبیی خلی
ـ پژوهشــی  گردشــگری شــهری مشــهد«. فصل نامــه علمــی 

گردشــگری و توسعه، سال هفتم، شــماره 2، ص 148-130.
حیــدری، رســول و دهقــان، ابوالفضــل )1398(. »تحلیــل 
شــبکه دسترســی بــه هتل هــا بــا توجــه بــه توزیــع مقاصــد 
گردشــگری )مطالعه موردی: شــهر اصفهان(«. گردشــگری 

و توســعه، ســال هشــتم، شــماره 2، ص 168-147.
پورکریــم، ســمیرا  و  کرمــی، مرتضــی  خلیلــی، رضــا، 
از  گردشــگران  برخــورداری  میــزان  »ارزیابــی   .)1398(
ــق  ــوردی: مناط ــه م ــهری، مطالع ــگری ش ــات گردش خدم
ده گانــه شــهرداری تبریــز«. فصل نامــه فضــای گردشــگری، 

.124-99 ص  شــماره30،   ،8 دوره 
رحمتــی، صفرقائد و دانشــمندی، نغمــه )1397(. »تحلیل 
الگوهــای فضایــی گردشــگری شــهری )مطالعــه مــوردی: 
فضاهــای گردشــگری شــهر اصفهــان(«. پژوهش   هــای 
جغرافیــای انســانی، دوره 50، شــماره 4، ص 945- 961.
ســازمان نقشــه برداری ایــران )1393(. الیــه تقســیمات 

/https://www.ncc.gov.ir ایــران.  کشــوری 
شــریعتی، امیرحســین و فــروزان، نادیــا )1390(. »عوامــل 
ــای  ــات در آژانس  ه ــت خدم ــاخص های کیفی ــر ش ــر ب مؤث
گردشــگری جنــوب شــهر اصفهــان«. فصل نامــه مطالعــات 

ــماره 14، ص 176-153. ــگری، دوره 5، ش گردش
شــکویي، حســین )1385(. دیدگاه هــاي نــو در جغرافیــاي 

شــهري تهــران، تهــران: انتشــارات ســمت.
شــماعی، علی و موســی وند، جعفــر )1390(. »ســطح بندی 
شهرســتان های اســتان اصفهــان از لحــاظ زیرســاخت  های 
گردشــگری بــا اســتفاده از مــدل TOPSIS و AHP مطالعــات 
و پژوهش هــای شــهری و منطقــه ای«. دوره 3، شــماره 10، 

ص 40-23.
 .)1389( مســلم  شــجاعی،  و  محمــود  ضیابــی، 
»ســطح بندی مقصدهــای گردشــگری: واکاوی مفهومــی نو 
در برنامه ریــزی فضایــی گردشــگری«. فصل نامــه مطالعــات 

ص 46-25. شــماره 13،  دوره 5،  گردشــگری، 
ــا  ــی ب عســگری، علــی )1390(. تحلیل هــای آمــاری فضای
ARCGIS، تهــران، انتشــارات ســازمان فنــاوری اطالعــات و 

ارتباطــات شــهرداری تهــران.
 .)1397( زینــب  عرفانــی،  و  اکبــر  علــی  عنابســتانی، 
»مکان یابــی بهینه تســهیالت و زیرســاخت های گردشــگری 
در مناطــق روســتایی، مــورد مطالعه: شهرســتان بینالــود«. 

اندیشــه جغرافیایــی، دوره 9، شــماره 18، ص 22-1.
قاســمی، فــروغ، زیــاری، کرامــت اهلل و صادقــی، محمــد 
ــهر  ــی ش ــز اقامت ــی مراک ــی و مکان ــل کیف )1393(. »تحلی
شــیراز جهــت توســعه گردشــگری )بــا تأکیــد بــر هتل هــا(«. 
ــال  ــه ای، س ــهری- منطق ــش ش ــا و آمای ــه جغرافی فصل نام

چهــارم، شــماره 11، ص 13-1.
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ــیدمحمد و  ــر، س ــل، زرگ ــی، ابوالفض ــر، دانای ــی، امی قربان
همتیان، هــادی )1397(. »شناســایی عوامل هوشــمندی 
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