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چکیده
فضاهای گردشگری شهری ،شامل عناصر اولیه و عناصر ثانویهاند .عناصر اولیه شامل
جاذبههای گردشگری و عواملی هستند که سبب جذب گردشگر میشوند .عناصر ثانویه
گردشگر جذب نمیکنند ،اما بر ماندگاری گردشگر در شهر مؤثرند .نحوة پراکنش عناصر
گردشگری در فضای شهری ،در مدت ماندن گردشگران و درنتیجه ،اقتصاد گردشگری نقش
مهمی دارد .هدف پژوهش حاضر ،بررسی پخشایش فضایی جاذبههای گردشگری و مکانیابی
هتلهای شهر کرمانشاه است .در این پژوهش ،برای تعیین الگوی فضایی جاذبههای
گردشگری و هتلها ،از مدل میانگین نزدیکترین همسایه و برای بررسی نحوة قرارگیری
جاذبههای گردشگری و هتلها نسبت به یکدیگر ،از مدل مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار
استفاده شد .مقدار بهدستآمده از مدل میانگین نزدیکترین همسایه ،برای جاذبههای
گردشگری  0/69است که الگوی خوشهای برای جاذبههای گردشگری را نشان میدهد.
همچنین مقدار بهدستآمده برای هتلها  1/33است که نشانگر الگوی پراکنده برای
هتلهاست .همچنین نتایج مدل مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار نشان میدهد که مرکز
متوسط هتلها ،نزدیک به جاذبههای گردشگری است و نیز بیضی انحراف معیار هتلها و
جاذبههای گردشگری متداخل است که این تحلیلها نشانگر تناسب قرارگیری هتلهای شهر
کرمانشاه نسبت به جاذبههای گردشگری است.
واژههای کلیدی :بیضی انحراف معیار ،تحلیل فضایی ،کرمانشاه ،مرکز متوسط ،میانگین
نزدیکترین همسایه.
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری ،یکی از نیروهای محرکه در اقتصاد جهانی بهشمار میرود و توسعة چشمگیری در جهان داشته
است .گردشگری از سال  1950دچار تحوالت عظیمی شده است .درحال حاضر ،در کشورهای صنعتی و نیز در بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه ،به هنگام طراحی و تدوین برنامهها و سیاستهای کالن کشور ،به گردشگری بهعنوان ابزاری
مؤثر در ادامة روند توسعه توجه خاصی میشود (یعقوبزاده 17 :1393 ،به نقل از لی ،پیرس و ریشتر) .صنعت گردشگری،
به حدی از رشد رسیده که فعالیتهای گردشگری ،بخش چهارم فعالیتهای انسان است که پس از کشاورزی ،صنعت و
خدمات قرار میگیرد و کارشناسان پیشبینی میکنند که سودآورترین صنعت جهان شود (قربانی)1 :1391 ،؛ بهطوریکه
تعداد گردشگران دنیا در سال  880 ،2009میلیون نفر بوده که انتظار میرود در سال  2020به  1/6میلیارد نفر برسد .با
افزایش استانداردهای زندگی و درآمدهای افراد ،کاهش محدودیتهای مسافرت و آسانتر و ارزانترشدن حملونقل،
انتظار این است که گردشگری همچنان به رشد خود ادامه دهد ،تعداد گردشگران افزایش یابد و نقش گردشگری در
اقتصاد دنیا بیشازپیش شود (رهنمایی 23 :1393 ،به نقل از توریسم هایالیت .)1به مقاصد گردشگری ،بهدلیل برخورداری
از امکانات ،خدمات ،جاذبهها و فعالیتها و تسهیالت مناسب توجه شده است (کازس و پوتییه .)10 :1382 ،در سراسر
جهان ،شهرها مهمترین مقاصد گردشگری هستند ( )law, 1993: 1و پیشرفتهترین و کاملترین قرارگاههای انسانی را
تشکیل میدهند .عالوهبراین ،از جاذبههای طبیعی نیز برخوردارند و به همین علت ،مهمترین کانون جذب جهانگردان
بهشمار میروند (دیناری)1 :138۴ ،؛ بنابراین ،با توجه به روبهرشدبودن صنعت گردشگری ،تعیین الگوی فضایی
گردشگری شهر و تأمین امکانات و خدمات شهری مانند هتلها و اقامتگاهها الزم است تا عالوهبر گردشگران محلی و
منطقهای بتوان ،از وجود گردشگران ملی و بینالمللی بهره گرفت (موحد .)۴ :1381 ،عالقه به گردشگری شهری ،از سال
 -1980زمانی که بهعنوان یک رشتة مجزا شناخته شد -رشد کرده است

(et al, 2008: 1034

 .)Edwardsاز جمله

محققان این حوزه میتوان به آشورث ،2تنبریگ ،3الو ،۴گتز ،5پیرس ،6وال ،7دودیکا ،8هاتچینسون ،9تیموتی 10و اسمیت

11

اشاره کرد .اسمیت ( )1985الگوهای مکانیابی رستورانهای شهری را مطالعه کرد و گتز بر برنامهریزی برای بخش
تجاری و دسترسی تأکید ورزید .آشورث و تنبریگ نیز در مطالعهای برای طبقهبندی و ارزیابی بخش تاریخی شهر ،انواع
مکان هتلها را در شهر نیوزیلند بررسی کردند (موحد .)105 :1387 ،وال و دیگران ( )1985با توجه به اهمیت شهرهای
بزرگ بهعنوان مقاصد گردشگری و اهمیت تأسیسات اقامتی بهعنوان جزئی از بافت شهری ،با استفاده از سه روش تحلیل
الگوی نقطهای ،به بررسی تغییرات تعداد و انواع مراکز اقامتی و توزیع فضایی مراکز اقامتی پرداختند .شوال 12و دیگران
( )2011نیز با اشاره به اینکه تحقیقات گردشگری روبهرشد است ،اما هیچ تحقیقی به بررسی تأثیر مکان هتلها بر
فعالیتهای گردشگران نپرداخته ،به بررسی نقش هتلها در فعالیتهای گردشگران با استفاده از  557دستگاه  GPSدر
شهر هنگکنگ پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مکان هتل ،با توجه به اینکه گردشگر بیشترین هزینه و زمان خود را
در مجاورت هتل صرف کرده ،تأثیر بسیاری بر فعالیتهای گردشگری داشته است .عالوهبراین ،یانگ و دیگران ()2012
1. Tourism highlights
2. Ashworth
3. Tunbridge
4. Law
5. Gets
6. Pearce
7. Wall
8. Dudycha
9. Hutchinson
10. Timothy
11. Smith
12. shoval

45

تحلیلی بر توزیع فضایی هتلها در مقصدهای گردشگری

در پژوهشی به بررسی مدل لوگیت مرتب در تعیین مکانیابی هتلها در شهر پکن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
درجة ستاره ،سالهای بعد از افتتاح ،خدمات متنوع ،مالکیت ،اثر تراکم ،زیرساختهای خدمات عمومی ،دسترسی به
جادهها ،دسترسی به راههای زیرزمینی و دسترسی به مکانهای گردشگری ،از عوامل مهم و تعیینکننده در مکانیابی
هتلها بهشمار میرود .موحد و شکویی ( )1381با بررسی الگوی فضایی گردشگری شهر اصفهان ،به این نتیجه رسیدند
که الگوی فضایی گردشگری شهر اصفهان ،مبتنیبر بافت و فضای تاریخی شهر است و بیشتر بخش مرکزی شهر را
پوشش میدهد .بخشی از بافت تاریخی شهر -که کمتر دستخوش تغییر شده -از توجه کمتری برخوردار است .وارثی و
رضایی ( )1391با استفاده از

GIS

به بررسی وضع موجود هتلهای شهر شیراز پرداختند و به توزیع نامناسب آنها و

کمبود هتل پی بردند .آنها به کمک مدل  AHPو همپوشانی شاخصها در محیط نرمافزار  ،GISمکانهای مناسب برای
تأسیس هتلهای جدید در شهر شیراز را مشخص کردند .سرایی و دیگران ( )1393با معرفی سه الگوی خطی ،نقطهای و
سطحی فضاهای گردشگری ،برای تعیین الگوی تراکم حرکتی گردشگران ،مسیرهای ویژة گردشگری را تعیین کردند و
به این نتیجه رسیدند که برای تعیین مسیرهای ویژة گردشگری ،در وهلة اول باید نگرشی سیستماتیک داشت و همة
عناصر از جمله میزان جذابیت مقاصد گردشگری ،اولویتبندی گردشگران در انتخاب سفرهای درونشهری ،اصول و
معیارهای شهرسازی و درنهایت ،حداکثر تراکم حرکتی گردشگران را درنظر گرفت .بررسیها بیانگر آن است که با توجه
به رشد سریع گردشگری شهری ،در این زمینه مطالعات اندکی صورت گرفته است؛ بنابراین ،این پژوهش با تحلیلی بر
فضاهای گردشگری شهر کرمانشاه ،به پرسشهای زیر پاسخ میدهد:
 .1الگوی فضایی جاذبههای گردشگری و مراکز اقامتی ،بهویژه هتلهای شهر کرمانشاه چگونه است؟
 .2آیا میان توزیع فضایی جاذبههای گردشگری و مراکز اقامتی و هتلها در شهر کرمانشاه تناسب وجود دارد؟

مبانی نظری
گردشگری شهری

نواحی شهری بهعلت آنکه جاذبههای تاریخی و فرهنگی زیادی دارند ،اغلب مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند
(پاپلی یزدی و سقایی 1385 ،به نقل از تیموتی) .گردشگری شهری ،عملکرد متقابل گردشگر -میزبان و تولید فضای
گردشگری در رابطه با سفر به مناطق شهری با انگیزههای متفاوت و بازدید از جاذبهها و استفاده از تسهیالت و خدمات
مربوط به گردشگری است که آثار متفاوتی را بر فضا و اقتصاد شهری بر جای مینهد (پاپلی .)190 :1385 ،امروزه مقادیر
شایانتوجهی از هزینههای گردشگری در فضای داخل مقصدهای شهری صرف میشود که از جملة آنها میتوان
هستههای توریستی -تاریخی شهر ،انواع زیادی از موزهها ،آبنماهای شهری ،پارکها و محوطههای اختصاصی را نام
برد ( Edward et al, 2008: 1032به نقل از  .)Gospodini, 2001بهطورکلی ،در فعالیتهای گردشگری ،مناطق شهری
نقش مهمی را ایفا میکنند؛ برای مثال ،شهرها بهعنوان دروازة ورودی ،نقشی کلیدی در هردو نوع گردشگری داخلی و
بینالمللی دارند ،گرههای کلیدی 1در سیستم حملونقل هوایی هستند و بهعنوان پایگاه برای سفرهای چندمقصدی عمل
میکنند ( .)Edward et al, 2008: 1032عالوهبراین ،حتی درصورتیکه جاذبههای گردشگری در مناطق غیرشهری باشند،
از آنجاکه شهرها به مناطق اطراف خود خدمات میدهند ،در ارتباط با گردشگری قرار میگیرند؛ بنابراین ،حجم زیادی از
امکانات گردشگری ،در شهرها متمرکز میشود (پاپلی یزدی و سقایی .)188 :1385 ،این موضوع نشان میدهد اقتصاد
سیاسی گردشگری ،بهشدت متأثر از نواحی شهری است .بهعبارت دیگر ،حتی اگر نواحی روستایی یا عشایری مقصد

1. Key nods
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گردشگری باشد ،همچنان جریان و منافع و سودهای کالن ناشی از گردشگری غیرشهری نیز بر شهرها اتفاق خواهد
افتاد؛ بنابراین ،حجم کلی جریان سرمایه ،معطوف به شهرهاست .شناخت عناصر بنیادی گردشگری ،در شناخت
گردشگری شهر به ما کمک کند .این عناصر عبارتاند از :عناصر اولیه و عناصر ثانویة گردشگری (موحد.)۴۴ :1386 ،
عناصری که عامل اصلی در جذب گردشگر به شهر میشوند و گردشگر برای بازدید از آنها هزینه میپردازد و در شهر
ماندگار میشود ،عناصر اولیة گردشگری بهشمار میروند .عناصر ثانویة گردشگری شهری ،عناصری هستند که به
گردشگران خدمات میدهند و گردشگران از آنها استفاده میکنند .این عناصر ،عامل جاذبی برای آمدن گردشگران به
شهر نیستند و گردشگران بهخاطر وجود آنها به شهر نمیآیند؛ بلکه وجود آنها برای گردشگران ضروری است و هرچه
از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار باشند ،عاملی مهم در ماندگاری گردشگری در شهر یا رغبت به سفرند .این عناصر
عبارتاند از :مهمانسرا ،هتل و خدمات آن ،خدمات فروشگاهی ،بازار و مراکز خرید و نظایر آنها (موحد .)۴5 :1386 ،در
این راستا ،مراکز اقامتی بهعنوان عنصر ثانویة گردشگری ،نقشی اساسی را در گردشگری شهری ایفا میکنند .گردشگر با
هر انگیزهای و به هر مقصدی که سفر کند ،به محلی برای خواب ،استراحت و خوراک نیاز دارد (کاظمی.)1 :1386 ،
گردشگری که از مبدأ اولیة خویش که ممکن است موطن وی باشد ،وارد شهر میشود و اقامتگاهی را اختیار میکند که
هستة اصلی فعالیت او را تشکیل میدهد؛ بهطوریکه شروع فعالیتها و پایان سفر روزانة گردشگر ،از مرکز اقامتیاش
انجام میگیرد؛ بنابراین ،گردشگران عالوهبر درنظرگرفتن میزان خدمات مهمانسراها مانند درجه و کیفیت مهمانسرا،
خدمات بهداشتی و استاندارد ،نزدیکی به محل و مقصد مورد نظر را نیز که هدف نهایی سفر آنان است ،درنظر میگیرند و
از پرداخت هزینة اضافی برای دسترسی به آن اجتناب میکنند .تقاضا برای استفاده از خدمات مراکز اقامتی ،تنها به
گردشگران محدود نمیشود؛ بلکه متقاضیانی مانند برگزارکنندگان همایشها ،ادارههای دولتی ،مسافران تجاری و ...نیز
مطرحاند که درصد شایانتوجهی از درآمدهای مهمانسراها را تأمین میکنند (موحد .)۴7 :1386 ،همچنین هتلها در
بیشتر کشورها ،در فراهمکردن امکانات برای معاملههای تجاری ،جلسات و کنفرانسها و تفریح و سرگرمی ،نقش مهمی
ایفا میکنند .از اینرو ،هتلها مانند حملونقل مناسب ،ارتباطات و سیستم توزیع خردهفروشی برای کاال و خدمات
مختلف ،برای اقتصاد و جوامع ضروری هستند

(Rojerson, 2013: 60

به نقل از  .)Medlik & Ingramتوزیع خدمات

شهری وابسته به گردشگری ،سبب تغییر شکل و عملکرد مناطق شهری بهویژه شهرهای تاریخی میشود؛ بنابراین ،نقش
مکانیابی هتلها در توسعة شهری و گردشگری غیرقابلانکار است (موحد .)107 :1387 ،همچنین هرچند که تنوع
فعالیتهای تجاری -اقتصادی شهر میزبان و نیز جایگاه آن در تجارت و سرمایهگذاری ،عاملی برای گسترش حوزة
بازاریابی و تقاضای خدمات هتل است ،باید رابطهای متقابل میان اقتصاد شهری و اقتصاد هتل قائل بود .بدینمعنا که
بعضی از هتلها با توجه به نوع معماری ،امکانات و تسهیالت ،الگوی پذیرایی و ...خود به برند شهر مقصد تبدیل
میشوند.
تحلیل فضاهای گردشگری شهری

فضا شامل فرایندهای طبیعی تغییریافته بهوسیلة انسان و شرایط اجتماعی تولید و تقسیمکار در یک کل منتظم است
(شکویی .)118 :1388 ،این فضا دارای دو رکن اساسی فضای طبیعی و فضای اجتماعی است که ساخت زندگی بشر روی
کرة زمین را شکل میبخشد؛ بنابراین ،فضای جغرافیایی با تصمیمهای انسانی ،فردی و جمعی ،اختیاری یا اجباری،
آگاهانه یا ناآگاهانه بهطور مرتب تغییر میکند (شکویی .)300 :1388 ،درواقع ،فضای جغرافیایی ،از مجموعه واقعیتهای
عینی در بخشی از سطح زمین بهوجود میآید و از شرایط خاصی تأثیر میپذیرد (شکویی .)118 :1388 ،فضای شهری،
فضایی مورفولوژیک ،چهاربعدی ،اجتماعی و هنری است که همة ساختمانها ،اشیا ،فضاهای محیط شهری ،افراد،
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رویدادها و روابط میان آنها را دربرمیگیرد (مقصودی ۴0 :1393 ،به نقل از مدنیپور)؛ فضای شهری ،بستر شکلگیری
منابع عرضه و تقاضای گردشگری است .بهعبارتی فضای گردشگری شهری ،فضایی است که منابع گردشگری در آن
وجود دارد و الگوی رفتاری گردشگران ،تابعی از منابع گردشگری مانند جاذبهها ،محل اقامت ،امکانات و خدمات است که
تبلور آن ،فضای گردشگری را شکل میدهد (موحد.)۴5 :1386 ،
شیفر قواعد نظمپذیری عمدهای را که در جغرافیا مورد بحثاند ،الگوهای فضایی مینامد (پوراحمد.)173 :1393 ،
پراکندگی پدیدههای جغرافیایی یا فعالیتهای اقتصادی در سراسر سطح زمین یا در یک ناحیه ،تحت شرایطی،
شکلگیری الگوها را امکانپذیر میسازد .الگوهای پراکندگی فضایی را میتوان در چهار گروه الگوهای نقطهای ،الگوهای
شبکهای یا خطی ،الگوهای سطحی و الگوهای ناحیهای طبقهبندی کرد (شکویی .)29۴ :1388 ،گردشگری در پردازش
فضایی ،الگوهای متفاوتی را ارائه میدهد که هریک از آنها ساختار و عملکرد فضایی خاصی را در پی دارد .اولین و
مهمترین عامل در الگوی فضای گردشگری ،رفتوآمد یا مسیرهای گردش گردشگران برای بازدید از جاذبههای شهری
است؛ زیرا عامل اصلی در جذب گردشگر به شهرها ،جاذبههای آن شهر است .دومین عامل ،محل اقامت گردشگران است
که مرکز ثقل حرکتی گردشگران در شهر بهشمار میآید .سومین عامل ،خرید و تهیة سوغات در شهر است .این عوامل،
بههمراه عوامل دیگری مانند دیدوبازدید اقوام و تعاملهای اجتماعی ،فضای گردشگری شهر را شکل میبخشند (موحد،
)۴5 :1386؛ بنابراین ،عناصر اولیه و جذاب گردشگری در شهر ،پیوندگاههایی هستند که سایر نقاط گردشگری ،منطبق با
آنها و در ارتباط با آنها شکل میگیرند .دومین نقطة ثقل گردشگری ،محل اقامت گردشگر است .گردشگران برای
استراحت ،صرف غذا و خواب به مهمانسرا و غذاسرا مراجعه میکنند؛ بنابراین ،مهمانسرا نقطة شروع و پایان حرکت
روزانة آنها در شهر است .نقاط پیوندی در شهر از اجزای مهم الگوی فضایی گردشگری شهری و درصورت برجستگی
بیشتر ،گره اصلی از الگوی فضایی شهر محسوب میشوند .در تحلیلهای فضایی مرتبط با گردشگری شهری ،دو عنوان
عرضه و تقاضا مطرح میشود .بیشتر پژوهشگران ،رهیافت تحلیل عرضه در گردشگری را در ارتباط با خدمات و
تسهیالت گردشگری ،بهصورت تهیة فهرستهای توصیفی از خدمات و مکانهایی که واقع شدهاند ،انجام میدهند
(موحد .)۴3 :1386 ،تحلیل فضایی ،دانش قانونی است 1.بدینمعنا که هویت شکل خارجی فضاهایی را که تکرار میشوند
و ساختارهایی که در بسیاری از مکانها یا در سطوح متفاوت وجود دارند ،آزمایش میکند .از همین جا با گذر از الگوها و
نمونهها ،به شکلبندی قوانین عمومی ،حداقل به اصول سازماندهی فضایی میرسد و با تکیه بر اندیشة نظری ،هرچند با
شناخت تباین قوی فضایی ،از رویکردهای جزءنگاری -که خصوصیات فضایی را مشخص میکند -جدا میشود
(ژاکباوو .)153 :1386 ،از دیدگاه آشورث ،در تحلیلهای گردشگری شهری باید چهار اصل مهم را درنظر گرفت:
اول ،رویکرد امکانات که تحلیل فضایی و مکانیابی جاذبههای گردشگری ،امکانات ،زیرساختهای مناطق از جمله
مسیرهای حملونقل ،هتلها و مناطق تجاری و تاریخی را دربرمیگیرد.
دوم ،رویکرد بومشناسی که بر مطالعة ساختار یا مورفولوژی مناطق شهری تمرکز میکند که برای تکمیلشدن آن
باید هردو دیدگاه سیستماتیک و ارگانیک در آن دیده شود.
سوم ،رویکرد کاربران که بر خصوصیات ،فعالیتها ،انگیزهها ،هدفها و رفتارهای گردشگران و بهطور خاص بازاریابی
گردشگری تمرکز دارد.
چهارم ،رویکرد سیاسی که برخاسته از نگرانیهای دولت برای وفقدادن و پیشرفت گردشگری با تمرکز بر طیف
وسیعی از مسائل سیاسی از جمله ارائة زیرساختها و بازاریابی مقصد است (.)Edward et al, 2008: 1032

1. multicriteria
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی و بهلحاظ ماهیت کاربردی است .هدف آن ،بررسی الگوی فضایی
جاذبهها و هتلهای شهر کرمانشاه است .در این پژوهش ،ابتدا به کمک مطالعات کتابخانهای و میدانی و با استفاده از
 ،Google Earthاطالعات مورد نیاز جمعآوری شد و با بهرهگیری از اطالعات جمعآوریشده و نقشههای موجود ،مکان
جاذبهها و هتلها روی نقشه مشخص شد .سپس از مدل میانگین نزدیکترین همسایه ،تحلیل فضایی و نحوة توزیع و
پراکنش جاذبهها و هتلها و درادامه ،برای بررسی تناسب جاذبههای گردشگری و هتلها ،از مدل میانگین مرکزی و
بیضی انحراف معیار استفاده شد.
میانگین نزدیکترین همسایه

1

ابزار میانگین نزدیکترین فاصلة همسایگی ،ابتدا فاصلة بین نقطة مرکزی هر عارضه را با نقطة مرکزی نزدیکترین
همسایهاش اندازهگیری و سپس میانگین تمامی این نزدیکترین همسایگیها را محاسبه میکند (عسگری:1390 ،

.)۴0

این شاخص ،از تقسیم میانگین فاصلهها در پراکنش مشاهدهشده 2بر میانگین فاصلهها در پراکنش تصادفی 3بهدست
میآید و آن را با حرف  rنشان میدهند .پس از محاسبة مقدار  ،rبا استفاده از جدول  1میتوان الگوی مکانی پراکنش
مشاهدهشده را تعیین کرد .شاخص نزدیکترین همسایه ،بر پایة فاصلة بین پدیدهها عمل میکند و به همین علت ،در
مقایسه با سایر روشهای اشارهشده ،نتایج بهتری در تجزیه و تحلیل پدیدههایی که روابط متقابل دارند ،ارائه میدهد.
عالوهبراین ،از آزمون  zدر این روش استفاده میشود .فرض صفر آزمون این است که پدیدههای مورد نظر ،دارای الگوی
مکانی تصادفیاند .برای تأیید یا رد فرضیة یادشده ،آمارة  zمحاسبه میشود ،اما اگر این آماره بین مثبت و منفی 1/96
( )-1/96 >NNI>+1/96باشد ،الگوی مکانی کپهای (خوشهای) است .پراکنش نقطهای پدیدهها ممکن است خوشهای یا
پراکنده بهنظر برسد یا حتی با محاسبة  rاین نتیجه تأیید شود .دستیابی به نتیجة قطعی ،فقط با آزمون آماری امکانپذیر
است (جعفری و دیگران.)58 :1393 ،
میانگین نزدیکترین فاصلة همسایگی ،از نظر آماری براساس رابطة زیر محاسبه میشود:
𝑜̅
𝐷
𝑜̅
𝐷

()1
که در آن،

𝑂̅
𝐷

=ANN

میانگین فاصلة مشاهدهشده بین پدیدة موردنظر و نزدیکترین همسایگانش است که بهصورت زیر

محاسبه میشود:
()2

𝑛∑
𝑖𝑑 𝑖=1
𝑛

= 𝑂̅
𝐷

در این فرمول 𝐷̅𝐸 ،میانگین فاصلة بین پدیده و نزدیکترین همسایگانش است .درصورتیکه توزیع پدیدهها بهصورت
تصادفی صورت گرفته باشد ،بهصورت رابطة زیر بیان میشود:
0.5

()3

√n/A

= ̅E
D

در معادلة باال 𝑑𝑖 ،فاصلة میان پدیدة مورد بررسی و نزدیکترین همسایهاش n ،تعداد کل عوارض و  Aمساحت کل
محدودة مورد مطالعه است.
امتیاز استاندارد 𝑁𝑁𝐴𝑍 نیز بهصورت زیر محاسبه میشود:
()۴

̅ O−D
̅E
D
SE

= ZANN

1. Average nearest neighbour
2. observed distribution
3. random distribution
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و  SEبرابر است با:
0.26136

()5

√n2 /A

= SE

مقدار  ،PValueتقریبی از مساحت زیر منحنی برای توزیع معین خواهد بود که با آزمون آماری محدود میشود
(عسگری .)۴1 :1390 ،اگر نتیجة آزمون شاخص نزدیکترین همسایه برابر یک باشد ،دادهها بهصورت تصادفی توزیع
شدهاند .اگر نتیجه کوچکتر از یک باشد ،دادهها خوشهای است و اگر شاخص نزدیکترین همسایه بزرگتر از یک باشد،
الگوی توزیع دادهها یکنواخت است .نمرة  Zرا میتوان برای اطمینان از صحت آزمون شاخص نزدیکترین همسایه بهکار
گرفت .هرچه نمرة

Z

عدد منفی بزرگتری باشد ،بیشتر میتوان به درستی نتیجة آزمون شاخص نزدیکترین همسایه

اطمینان کرد .باید بهخاطر داشت نمرة  Zدر نمونههای با تعداد کمتر ،در مقایسه با نمونههای با تعداد بیشتر نقاط ،کمتر
است (اک و دیگران.)12 :1389 ،
جدول  .1تعیین الگوهای مکانی براساس مقدار  Rو Z
الگوی تمرکز مکانی

مقدار r

مقدار Z

پراکندهای

R<1

Z< -1.96

تصادفی

R=1

-1.96< Z < 1.96

کپهای یا خوشهای

R>1

Z > 1.96

شکل  .1نمایش شماتیک خوشهای یا پراکندهبودن دادههای فضایی

میانگین مرکزی

1

میانگین مرکزی ،سادهترین تحلیل در آمار فضایی است .این تحلیل ،مشابه میانگین در آمار معمولی است و به همان
صورت محاسبه میشود .میانگین مرکزی ،مرکز جغرافیایی یا مرکز ثقل 3مجموعهای از عوارض را شناسایی میکند
(عسگری .)90 :1390 ،مبانی آماری این مدل بهصورت رابطة  6است:
∑n
i=1 yi

()6

n
∑n
i=1 xi
n

=̅
,Y

∑n
i=1 xi
n

=̅
X

̅
=X

در اینجا  xiو  yiمختصات  xو  yو  nبرابر با تعداد کل عوارض موجود در الیة مورد تحلیل است (عسگری.)100 :1390 ،
بیضی انحراف معیار

توزیع بسیاری از پدیدههای جغرافیایی در فضا ممکن است جهتدار باشد و نتوان آن را با دایره نشان داد .در این موارد
1. Mean centre
3. Center of concentration
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میتوان با محاسبة واریانس محورهای  xو  yبهصورت جداگانه ،روند و جهت توزیع پدیدهها در فضا را نشان داد .روشی
که بهطور معمول ،برای اندازهگیری روند در مجموعهای از نقاط یا نواحی بهکار گرفته میشود ،محاسبة فاصلة استاندارد
درجهت  xو  yبهصورت جداگانه است .این دو مقدار ،محورهای بیضیای را که توزیع عوارض را دربرمیگیرد ،تعریف
میکنند .از این بیضی ،بهعنوان بیضی انحراف استاندارد نیز نام برده میشود؛ زیرا در این روش انحراف استاندارد،
مختصات  xو  yاز میانگین مرکزی برای تعیین محورهای بیضی محاسبه میشوند .این بیضی به ما امکان میدهد که
اگر توزیع عوارض فضا الگوی جهتداری دارد ،آن را شناسایی کنیم .اگرچه میتوان تا حدودی جهت دادهها را با نمایش
اولیة آنها دریافت ،بیضی انحراف استاندارد ،این جهتگیری را بهطور دقیق و آماری محاسبه میکند و نمایش میدهد.
درصورتیکه از خصیصهای برای دادن وزن به مکان عوارض استفاده کنید ،روش بیضی انحراف استاندارد وزنی را
محاسبه کردهاید (عسگری.)90 :1390 ،
̅̅̅2
∑n
)i=1(xi −X

()7

n

̅ 2
∑n
)i=1(yi −Y

()8

n

√ = SDEx

√ = SDEy

در اینجا 𝑥𝑖 ،و 𝑖𝑦 مختصات عارضة  iهستند و }̅𝑌 ̅
 }𝑋,بهترتیب ،میانگین مرکزی عوارض و  nبرابر با تعداد کل عوارض

در الیة مورد تحلیل است.
زاویة چرخش نیز بهصورت رابطة  9محاسبه میشود:
A+B

()9

C

) ∑ni=1 y̅i 2

()10

−

= tan θ

(∑ni=1 x̅i 2

=A

2

()11

B = √(∑ni=1 x̅i 2 − ∑ni=1 y̅i 2 ) + 4(∑ni=1 x̅i y̅i )2

()12

C = 2 ∑ni=1 x̅i y̅i

در اینجا 𝑖̅𝑥 و 𝑖̅𝑦 اختالف بین مختصات  xو  yاز میانگین مرکزی است.
انحرافهای استاندارد برای محورهای  xو  yعبارتاند از:
()13
()1۴

∑n
̅ i cos θ−y
̅i sin θ)2
i=1(x
n

∑n
̅ i sin θ−y
̅i cos θ)2
i=1(x
n

√ = σx

√ = σy

(عسگری)91 :1390 ،

منطقة مورد مطالعه
استان کرمانشاه با وسعت  25،008کیلومترمربع ،بهعنوان مرکز شهر کرمانشاه ،در میانة ضلع غربی کشور قرار دارد و از
شمال به استان کردستان ،از جنوب به استانهای لرستان و ایالم و از شرق به استان همدان و از غرب با عراق330 ،
کیلومتر مرز مشترک دارد (سالنامة آماری استان کرمانشاه  .)1390شهر کرمانشاه واقع در شرق استان ،بین  3۴درجه و 19
دقیقة عرض شمالی و  ۴7درجه و  7دقیقة طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است .ارتفاع شهر از سطح دریا
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 1322متر است .در شمال آن ،سامانة کوهستانی گستردهای با حدود  2000کیلومترمربع مساحت وجود دارد که این
محدوده ،با شیب عمومی بیش از  50درصد -که اغلب دارای ارتفاعی بیش از  2000متر نیز است -با تنگناهای
زیستاقلیمی ،دسترسی و ...کمترین مجالی برای استقرار مراکز جمعیتی در مقیاس شهر را در اختیار نگذاشته است.

شکل  .2موقعیت سیاسی شهر کرمانشاه

بحث و یافتهها
شهر کرمانشاه واقع در استان کرمانشاه ،با داشتن جاذبههایی مانند طاقبستان ،سراب نیلوفر ،بازار سنتی و مسجد جامع
و ...از کانونهای عمدة گردشگری در این استان است .شرایط اقلیمی و آبوهوای دلنشین کرمانشاه و وجود مواهب
طبیعی و تاریخی فراوان در پهنة کشور و میراثهای عظیم تاریخی و تمدن چندهزارساله و آثار گرانبهای تاریخی،
فرهنگی ،اماکن زیارتی ،آداب و سنن مختلف ،چشمههای معدنی شفابخش و مهماننواز بودن مردم این شهرستان،
عواملی هستند که سبب شدهاند این شهرستان همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی واقع شود (ویسی ناب و
دیگران .)35۴ :1391 ،در این پژوهش ،نخست به شناخت وضع موجود جاذبههای گردشگری و هتلهای شهر کرمانشاه
پرداخته میشود.
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جدول  .2جاذبههای گردشگری شهر کرمانشاه
اسم جاذبه
ردیف
سراب قنبر
1
سراب نیلوفر
2
طاقبستان
3
تکیة معاونالملک
۴
تکیة بیگلربیگی
5
مسجد عمادالدوله
6
بازار سنتی
7
حمام حاج شهبازخان
8
موزة مردمشناسی
9
موزة پارینهسنگی زاگرس
10
موزة سنگ
11
موزة پوشاک و زیورآالت
12
باغ پرندگان
13
باغ گلها
1۴
پارک کوهستان
15
پارک شرقی طاقبستان
16
پارک ساحلی رود قرهسو
17
پارک شاهد
18
پارک معلم
19
پارک الله
20
شهربازی طاقبستان
21
منبع :میراث فرهنگی شهر کرمانشاه

نوع جاذبه
طبیعی
طبیعی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
تاریخی -فرهنگی
انسانساخت
انسانساخت
انسانساخت
انسانساخت
انسانساخت
انسانساخت
انسانساخت
انسانساخت
انسانساخت

جدول  .3هتلهای شهر کرمانشاه
ردیف
1
2
3
۴
5
6
7
8
9
10

هتل
پارسیان
آزادگان
جمشید
بیستون
رسالت
داریوش
راه کربال
سینا
آزادی
معراج

درجة هتل
5
۴
۴
3
2
2
2
2
2
1

منبع :میراث فرهنگی شهر کرمانشاه

میانگین نزدیکترین همسایه

شاخص نزدیکترین همسایه ،یکی از بهترین و سریعترین روشها برای اندازهگیری فاصلة یک کاربری تا کاربری
همسایهاش بهویژه در دادههای نقطهای است .در این آزمون ،نتایج با توجه به جدول  1سنجیده میشود؛ بهطوریکه اگر
نتیجة آزمون کمتر از یک باشد ،دادهها خوشهای هستند؛ اگر نتیجه یک باشد ،دادهها تصادفی و اگر بیشتر از یک باشد،
پراکندهاند .البته در این میان باید به

Z- score

بهدستآمده از دادهها نیز توجه کرد .نتایج آزمون شاخص نزدیکترین

همسایة جاذبهها و هتلهای شهر کرمانشاه در جدول  ۴آمده است.
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شکل  .3جاذبهها و هتلهای شهر کرمانشاه
منبع :شهرداری شهر کرمانشاه

جدول  .4نتایج شاخص نزدیکترین همسایه برای جاذبههای گردشگری و هتلهای شهر کرمانشاه
Nearest neighbor ratio
z- score
p- value

جاذبههای گردشگری
0/69
-2/5۴
0/01

هتلها
1/33
2/00
0/0۴

براساس جدول  ،۴میانگین نزدیکترین همسایه برای جاذبههای گردشگری  0/69و میانگین نزدیکترین همسایه
برای هتلها  1/33است؛ بنابراین ،از آنجاکه مقدار بهدستآمده برای جاذبههای گردشگری کمتر از یک است ،جاذبهها
خوشهای و مقدار بهدستآمده برای هتلها بیشتر از یک است که نشانگر پراکندهبودن آنهاست .نمودارهای شکل  ۴نیز
تأییدکنندة این نتایج هستند.

شکل  .4نحوة توزیع جاذبههای گردشگری و هتلهای شهر کرمانشاه
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مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار

روشهای آماری یکپارچه ،به تحلیلگران کمک میکنند تا الگوهای عمومی را درک کنند .مرکز میانگین و بیضی انحراف
معیار ،برای سنجش گرایش به مرکز ،پراکندگی و جهت پراکندگی توزیع دادهها بهکار میرود .مرکز میانگین ،مکان
مرکزی را بهعنوان میانگین مبنایی همة مکانهای دادهها مشخص میکند .بیضی انحراف معیار ،با استفاده از انحراف
معیار فاصلة مکان هر داده تا مرکز میانگین ،پراکندگی ،جهت و موقعیت آن را مشخص میسازد (کالنتری و قزلباش،
 .)83 :1388در نقشههای شکل  ،5مرکز میانگین و بیضی انحراف معیار جاذبههای گردشگری و هتلهای شهر کرمانشاه
مشاهده میشود.

شکل  .5مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جاذبههای گردشگری و هتلهای شهر کرمانشاه

شکل  .6مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جاذبهها و هتلها
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براساس نقشههای شکل  ،5شباهت میان بیضیها بیانگر متناسببودن الگوی پراکندگی جاذبههای گردشگری و
هتلهای شهر کرمانشاه است .براساس تحلیل نقشههای حاصل از آزمونهای آماری یادشده ،الگوهای فضایی جاذبههای
گردشگری و هتلها در شهر کرمانشاه بهگونهای است که مرکز میانگین جاذبههای گردشگری ،تا حدی با مرکز شهر
کرمانشاه منطبق شده است .بیضی انحراف معیار مربوط به جاذبههای گردشگری در جهت شمال شرقی -جنوب غربی
کشیده شده است .کشیدگی این بیضی بهسمت شمال شرقی ،بهدلیل وجود جاذبة گردشگری مهم طاقبستان در شمال
شرق شهر کرمانشاه است؛ همچنین مرکز میانگین هتلها نزدیک به مرکز میانگین جاذبههای گردشگری بوده است؛
همچنین وجود هتلهای پارسیان ،جمشید و آزادگان ،سبب کشیدگی بیضی انحراف معیار هتلها بهسمت شمال شرقی-
جنوب غربی است .بهطورکلی ،براساس شکل  6میتوان به این نتیجه رسید که مرکز متوسط جاذبهها و هتلهای شهر
کرمانشاه تا حد زیادی نزدیک به هم و بیضی انحراف معیار آنها نیز که نشاندهندة سطح پراکندگی است متداخل است؛
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که هتلهای شهر کرمانشاه ،با جاذبههای گردشگری آن متناسباند.

نتیجهگیری
گردشگری در چند دهة اخیر ،دچار تحوالت عظیمی شده است؛ بهطوریکه کارشناسان پیشبینی میکنند که گردشگری
سودآورترین صنعت جهان شود .با این رشد سریع صنعت گردشگری ،مطالعات و بررسی در این زمینه ،مورد توجه محققان
واقع شده است .گردشگری انواع مختلفی دارد؛ بهطوریکه امروزه از آن بهعنوان متنوعترین صنعت در دنیا یاد میشود .در
میان انواع مختلف گردشگری ،گردشگری شهری ،اهمیت شایانتوجهی دارد؛ بهطوریکه مقاصد شهری ،در سیستم
گردشگری نقش مهمی دارند .عملکرد مقصدهای گردشگری چندگانه است .از یکسو با داشتن جاذبههای متنوع طبیعی،
تاریخی -فرهنگی و انسانساخت و همچنین براساس نقششان سبب جذب گردشگر میشوند و از سوی دیگر ،از آنجاکه
شهرها به خاطر اینکه از دیرباز محل سکونت انسانها بودهاند ،مقبرهها ،بناهای یادبود و روایتهای تاریخی زیادی را در
بطن خود جای دادهاند که مورد عالقة گردشگران هستند .از سوی دیگر ،شهرها بهدلیل امکانات و خدمات متنوعشان،
مورد توجه گردشگران هستند؛ زیرا شهرها عالوهبر ارائة خدمات به گردشگران خود ،به گردشگران روستاها و جاذبههای
طبیعی پیرامون خود نیز خدمات میدهند .از بعدی دیگر ،شهرها دروازهای ورودی برای گردشگران بینالمللی هستند و به
گردشگران چندمقصدی خدمات میدهند .در میان خدمات و امکانات مختلف شهری ،مراکز اقامتی نقش مهمی دارند.
گردشگران ،مکانی را برای اقامت خود انتخاب میکنند که به جاذبههای گردشگری مهم ،مراکز خرید و خطوط ارتباطی
اصلی دسترسی داشته باشند؛ بنابراین ،توجه به نحوة پراکنش و مکانیابی مراکز اقامتی ،یکی از موضوعات مهمی است
که باید به آن توجه شود .در این راستا ،شناخت و تحلیل فضاهای گردشگری ،از جمله موضوعات مورد بحث در
گردشگری است .فضای گردشگری شهری ،فضایی است که منابع گردشگری در آن وجود دارد و الگوی رفتاری
گردشگران ،تابعی از منابع گردشگری مانند جاذبهها ،محل اقامت ،امکانات و خدمات است که تبلور آن ،فضای گردشگری
را شکل میدهد .عناصر گردشگری شهری ،به دو دستة عناصر اولیه (جاذبههای گردشگری) و عناصر ثانویه (شامل
امکانات و خدمات گردشگری) تقسیم میشود .عناصر اولیه و جذاب گردشگری شهری ،نقاط گرهی هستند که سایر نقاط
گردشگری منطبق با آن و در ارتباط با آن شکل میگیرند .شناخت فضای گردشگری شهری ،تابعی از الگوهای خطی،
نقطهای و سطحی است که شامل شریانها و مسیرهای ارتباطی موجود در سطح شهر است .الگوهای نقطهای
گردشگری ،دربرگیرندة دادههای نقطهای مانند جاذبهها ،مراکز خرید و مراکز اقامتی گردشگران است .الگوهای سطحی
گردشگری نیز شامل پهنههای برنامهریزیشدة گردشگری در سطح شهر میشود .در پژوهش حاضر ،به بررسی الگوهای
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فضایی و مکانیابی جاذبههای گردشگری و هتلهای شهر کرمانشاه پرداخته شد که جزء الگوهای نقطهای هستند .شهر
کرمانشاه  ۴7جاذبة گردشگری دارد که مهمترینهای آنها در جدول  2آمدهاند .بیشتر این جاذبهها تاریخی -فرهنگی
هستند که  67درصد آنها را شامل میشود .همچنین شهر کرمانشاه دارای  11هتل با درجات مختلف است (جدول .)3
در پژوهش حاضر ،برای نشاندادن چگونگی الگوهای جاذبههای گردشگری و هتلها ،از مدل نزدیکترین همسایه
استفاده شد .براساس جدول  ،۴میانگین نزدیکترین همسایه برای جاذبههای گردشگری  0/69است که این مقدار کمتر
از یک است و الگویی خوشهای را برای جاذبههای گردشگری نشان میدهد .میانگین نزدیکترین همسایه برای هتلها
 1/33است که بیشتر از یک است و پراکندهبودن الگوی هتلهای شهر کرمانشاه را نشان میدهد .درادامه ،برای بررسی
تناسب میان هتلها و جاذبههای گردشگری شهر کرمانشاه ،از مدلهای مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار استفاده شد
که با توجه به شکل  ،6مرکز متوسط هتلها و جاذبههای گردشگری نزدیک به هماند .همچنین بیضیهای انحراف معیار
هتلها و جاذبههای گردشگری ،بهصورت شمال شرقی -جنوب شرقی و متداخل است که تناسب میان قرارگیری هتلها
و جاذبههای گردشگری شهر کرمانشاه را نشان میدهد؛ بنابراین ،با توجه به نتایج میتوان گفت که هتلهای شهر
کرمانشاه ،با جاذبههای گردشگری آن متناسباند.

منابع
 .1اک ،جان ای ،چینی ،اسپنسر ،کمرون ،جیمز ،جی ،لینتر ،مایکل و رونالد وی ویلسون ،1389 ،تهیة نقشه برای تحلیل
بزهکاری :شناسایی کانونهای جرمخیز ،ترجمة محسن کالنتری و مریم شکوهی ،آذرکلک ،زنجان،
 .2پاپلی یزدی ،محمدحسین و مهدی سقایی ،1385 ،گردشگری (ماهیت و مفاهیم) ،چاپ اول ،انتشارات سمت ،تهران.
 .3پوراحمد ،احمد ،1393 ،قلمرو و فلسفة جغرافیا ،چاپ هفتم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 .۴دیناری ،احمد ،138۴ ،گردشگری شهری در ایران و جهان ،چاپ اول ،انتشارات واژگان خرد.
 .5جعفری ،حمیدرضا ،حسنپور ،سیروس ،رحیلی خراسانی ،لیال و احمد پوراحمد ،1393 ،کاربرد سامانة اطالعات جغرافیایی
در مکانیابی و تحلیل فضایی -مکانی آلودگی و منابع آالیندههای هوا در کالنشهر کرمانشاه ،محیطشناسی،
دورة  ،۴0شمارة  ،1صص .6۴-51
 .6رهنمایی ،محمدتقی ،1393 ،اوقات فراغت و گردشگری ،چاپ سوم ،انتشارات مهکامه ،تهران.
 .7ژاک باوو ،ژان ،1386 ،مقدمهای بر تحلیل فضایی ،ترجمة یداهلل فرید ،انتشارات دانشگاه آزاد اهر.
 .8سرایی ،محمدحسین ،حیدری چیانه ،رحیم ،صفرپور ،میثم و یونس شاکری ،1393 ،ارائة الگوی فضایی جهت تعیین
مسیرهای ویژة گردشگری شهری ،مطالعة موردی شهر شیراز ،مجلة برنامهریزی و توسعة گردشگری ،سال سوم،
شمارة  ،10صص .167-1۴1
 .9شکویی ،حسین و علی موحد ،1381 ،شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از سیستم ،GIS
فصلنامة مدرس ،دورة  ،6شمارة  ،۴صص .91-7۴
 .10شکویی ،حسین ،1388 ،اندیشههای نو در فلسفة جغرافیا (جلد اول) ،چاپ یازدهم ،انتشارات گیتاشناسی ،تهران.
 .11قربانی ،محمد ،1391 ،گردشگری و توسعة پایدار شهری موانع و راهکارها ،گردشگری و توسعة پایدار دانشگاه آزاد
اسالمی ،همدان.
 .12عسگری ،علی ،1390 ،تحلیلهای آماری فضایی با  ،ARCGISچاپ اول ،انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری تهران.
 .13کازس ،ژرژ ،و پوتیه ،فرانسواز ،1382 ،جهانگردی شهری ،ترجمة صالحالدین محالتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.

تحلیلی بر توزیع فضایی هتلها در مقصدهای گردشگری

57

 .1۴کاظمی ،مهدی ،1386 ،مدیریت گردشگری ،چاپ دوم ،انتشارات سمت ،تهران.
 .15کالنتری ،محسن و سمیه قزلباش ،1388 ،شناسایی کانونهای جرمخیز شهری با استفاده از مدلهای آماری گرافیک
مبنا و سامانههای اطالعات جغرافیایی  ،GISمورد مطالعه :سرقت در شهر زنجان ،فصلنامه مطالعات پیشگیری
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