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چکیده
عناصر گردشگری شهری شامل جاذبهها و عناصر ثانویه است .عناصر ثانویه گردشگری آن دسته از خدمات و
تسهیالت را دربرمیگیرد که رفاه گردشگران را فراهم میکند و نحوه پراکنش آنها در شهر ،فضای گردشگری
را شکل میدهد .بر این اساس این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با رویکردی سیستمی ،عناصر ثانویه
گردشگری در شهر زنجان را ارزیابی کردهاست و نقش فرایندهای مختلف را در مکانیابی آنها تعیین میکند .به
این منظور ابتدا با استفاده از  ،GPSموقعیت هرکدام از این عناصر گردشگری در شهر و سپس نحوه پراکنش آن
با استفاده از مدل نزدیکترین همسایه تعیین شد.
بر اساس نتایج برآمده از مدل مذکور ،توزیع فضایی عناصر گردشگری در گذر زمان تغییر کرده است؛ از این
رو برای مشخص شدن علت این تغییر ابتدا با تحلیل تصاویر ماهوارهای در سالهای  1379 ،1363و ،1391
رشد فیزیکی شهر بررسی شد .این بررسی رشد فیزیکی بسیار شدید شهر ،در یک ده ه گذشته را نشان داد ،به
گونهای که مساحت زمینهای ساخته شده در سال  ،1391رشدی معادل  92درصد مساحتی برابر با 4764
هکتار داشتهاست .این رشد موجب شکلگیری عناصر گردشگری در بافتهای جدید و دور از بافت مرکزی شهر
شدهاست .در گام بعدی برای شناسایی علل این جریان ،مدل  ANPمورد استفاده قرار گرفت .نتایج این مدل نشان
داد که هزینههای عمومی با ضریب تأثیر  ،0/38مهمترین شاخص و قیمت زمین به عنوان مهمترین زیرمعیار با
وزن  0/49بیشترین تأثیر را در مکانیابی عناصر گردشگری در سالهای اخیر داشته است.
کلید واژهها :فضای گردشگری شهری ،عناصر ثانوی ه گردشگری ،مدل نزدیکترین همسایه ،مدل .ANP
مقدمه
گردشگری به مثابه یک پدیده تمدنی تأثیرات متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی دارد که در
گذر زمان از یک حالت تفریحی به یک نیاز اساسی بدل شدهاست و در چند سال اخیر به عنوان یک رفتار مشخص
انسانی ظهور کرده است .بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران در سال  2011با رشد 4/6
درصدی به  982میلیون نفر رسیدهاست و درآمد حاصل از آن با رشد  3/8درصد از  1تریلیون دالر فراتر رفتهاست
(.)2012 ,www.Unwto.Com
 .1نویسنده مسئول :استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،گروه جغرافیای دانشگاه زنجانahadnejad@znu.ac.ir ،
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه زنجانsalehimishani@yahoo.com ،
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«گردشگری شهری شاخهای جدید در مطالعات گردشگری است که از اوایل ده ه  90با نظریههای آشورث1وارد
ادبیات گردشگری شدهاست» (()1595 :2011شوآل) .2از آن زمان تاکنون پژوهشگران زیادی این نوع گردشگری
را از جنبههای مختلف بررسی کردهاند .از آن جمله ،ارزیابی توزیع فضایی عناصر گردشگری است .این نوع
گردشگری یکی از بحثهای جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح شدهاست و با توجه به ماهیت موضوع از
روشهای کمی و مدلهای آمار فضایی در بررسی آن استفاده میشود.
عناصر گردشگری شهری به دو بخش ا ّولیه و ثانویه تقسیم میشود .عناصر ا ّولیه همان جاذبههای شهری
هستند که گردشگران را به خود جلب میکنند اما عناصر ثانویه آن دسته از خدمات و امکانات را شامل میشود
که رفاه گردشگران را فراهم میکند مانند هتلها ،مسافرخانهها ،رستورانها و غیره (شکویی و موحد .)1381 ،این
مراکز به عنوان مبدأ و مقصد گردشهای روزانه در شهر اهمیت فوقالعادهای دارند و نحوه جایگیری آنها در شهر،
میتواند کاهش یا افزایش فضای خدماتی و تغییر الگوی رفتاری گردشگران را به همراه داشته باشد (موحد.)1387 ،
در نتیجه نحوه پراکنش عناصر گردشگری در فضای شهری ،در م ّدت زمان ماندن گردشگران و در نتیجه
اقتصاد گردشگری نقش مهمی دارد .بنابراین مطالع ه این موضوع باعث میشود تا فضای حرکتی گردشگران
و مکانهایی که بیشتر متأثر از رفتار گردشگران است ،مشخص شود تا برای افزایش رفاه گردشگران ،در این
مکانها ،برنامهریزیهای الزم انجام شود.
از سوی دیگر ،نحوه پراکندگی زیرساختهای گردشگری در شهر ،محصول تصمیم گیریهای انسانی است و
کارکردهای انسانی متأثر از ساختار جامعه و نیازهای آنهاست .از این رو شناسایی توزیع فضایی عناصر گردشگری
در شهر ضمن مشخص کردن فرهنگ جامع ه شهری در دوره مورد مطالعه ،نقش مؤلّفههای اقتصادی-سیاسی،
فرهنگی و سازمانهای دولتی و خصوصی مؤثّر در شکلگیری این الگوها را نشان میدهد .بنابراین بررسی نحوه
پراکنش پدیدهها در شهر یکی از موضوعات مهم بهشمار میآید .شاید این گفته شیفر که «جغرافیا زمانی علم
محسوب میشود که بر آرایش فضایی پدیدارها در حوزه معین تأکید کند نه بر خود پدیدارها» (شفر،3)229 :1953 ,
دلیل محکمی بر این ادعاباشد.
با وجود این ،مطالعه در زمین ه نحوه چینش عناصر گردشگری در سطح ملّی و جهانی بسیار محدود است.
هرچند که بررسی پراکندگی فضایی پدیدههای جغرافیایی در سطح ناحیه و شهر از ده ه  50میالدی ،با مطالعات
جغرافیدانان مکتب علم فضایی بهصورت جدی به حوزه جغرافیا وارد شد (شکویی .)1385 ،اما این بحث چندان
مورد توجه کارشناسان رشت ه گردشگری نیست .از این رو مطالع ه حاضر گامی نوین در این زمینه بهشمار میآید.
زنجان یکی از شهرهای مهمی است که بر اساس معماری شهرهای ایرانی -اسالمی بنا شدهاست ،بنابراین
ساختار کالبدي ویژهای دارد .زیرساختهای گردشگری این شهر متأثر از ایدئولوژی اسالمی است .البته زنجان در
دو ده ه گذشته مانند اکثر شهرهای ایران رشد خیرهکنندهای داشتهاست .این رشد فیزیکی به همراه سیاستهای
اقتصادی و تغییراتی که در شیوه زندگی مردم رخ داده ،ساختار کالبدی شهر و در نتیجه مکانیابی زیرساختهای
گردشگری را دگرگون کرده است؛ از اینرو در این تحقیق ضمن بررسی نحوه پراکنش عناصر ثانوی ه گردشگری
در شهر زنجان ،شاخصهای مؤثّر در مکانگزینی آنها نیز در گذر زمان بررسی میشود تا سؤالهای زیر پاسخ
داده شود:
 توزیع فضایی مراکز اقامتی و رستورانهای شهر زنجان چگونه است؟ آیا نحوه پراکنش مراکز اقامتی و رستورانهای شهر زنجان در گذر زمان تغییر کرده است؟ چه شاخصهایی بیشترین تأثیر را در تغییر مکانیابی این عناصر داشتهاند؟پیشینۀتحقیق
اگـر چـه بررسـی توزیـع فضایـی عناصـر گردشـگری در شـهر کمتـر بـا دیـد کمی و مدلسـازی بررسـی
شدهاسـت ،میتـوان بـه چنـد پژوهـش کـه بـه بررسـی زیرسـاختهای گردشـگری از جنبههـای مختلـف
پرداختهانـد ،اشـاره کـرد:
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1.Ashworth
2. Shoval

3. Schaefer
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 موحـد ( )1387توزیـع فضایـی عناصـر اقامتـی در شـهر اصفهـان را بر اسـاس نظریههای آشـورث ،تنبریگو گتـز بررسـی کـرد و نتیجـه گرفـت کـه تأسیسـات اقامتـی و جاذبههای شـهری در محـدوده مرکزی شـهر
اصفهـان قـرار دارنـد و بخـش تاریخـی آن را شـکل دادهاند که این موضـوع خود موجب تمرکز گردشـگران در
این قسـمت از شـهر شدهاسـت.
 طاهريدمنـه و همـكاران ( )1390در پژوهشـي با عنوان «بررسـي چالشهاي موجود در صنعت گردشـگريشـهر شـيراز در ارتباط با محدوديت مراكز اقامتي» ،وضعيت اماكن اقامتي شـهر شـيراز را بررسـی کردند و به
ايـن نتيجـه رسـيدند كـه با وجود مسـافر بسـیار در بیشـتر ماههاي سـال ،مراكـز اقامتي ايـن شـهر ،پایینتر از
ظرفيـت اسـتاندارد فعاليت میکنند .ايشـان در ادامه بـا طرح فرضيههايي در زمين ه كيفيـت مراكز اقامتي و تأثير
آن در جلـب گردشـگران ،وضعيـت كيفيت خدمـات در مراكز اقامتي را نیـز ارزیابی کردند.
 وارثـی و همـکاران ( )1390در مقالـهای بـا عنوان «تحليلي بر وضعيت زيرسـاختهاي گردشـگري در شـهراصفهـان» يكـي از مشـكالت خدمـات گردشـگري را نبـود مکانهـای سـكونتي و هتلهای مناسـب در تمام
فصلهـای سـال و بـراي تمام اقشـار جامعه بـا درآمدهاي مختلف دانسـتند .همچنیـن مهمترین مز ّیـت آن را
دسترسـي مناسـب هتلهـای شـهر اصفهـان به مراكـز تفريحـي ،تاريخـی و تجـاري در این شـهر میدانند و
معتقدنـد کـه وجـود جاذبههـاي تاريخـي در اين شـهر ،فرصت خوبـي براي صنعت هتلـداري به شـمار میآید.
ل و نقـل را بـه مثابه یکـی از عناصر
 خـادارو1و سـیتانا  )2008(2بـا مـدل جاذبـه ،نقـش زیرسـاختهای حمـ ل و نقل
گردشـگری در توسـع ه توریسـم بینالمللـی بررسـی کردنـد .آنهـا دریافتنـد که زیرسـاختهای حمـ 
مهمتریـن گزینـه در تعییـن جریانهـای توریسـتی در نواحی مقصد اسـت .همچنیـن آنها نتیجـه گرفتند که
نحـوه دسترسـی بـه جاذبههـا نقـش مهمی در رضایـت گردشـگر و میزان صـرف هزینـ ه او دارد.
 کرچـر 3و الو )2008(4در مقالـهای الگوهـای رفتـاری گردشـگران در شـهر هنـگ کنـگ را ارزیابـی کردند ودریافتند که  21درصد از کل مسـافرتهای روزان ه گردشـگران در شـهر هنگکنگ در محدوده  500متر هتل
محـل اقامـت آنها اسـت .بر این اسـاس ایشـان ،هتلها را در بازار گردشـگری بسـیار مؤثّر دانسـتند.
 شـووال 5و همکاران ( )2011با اسـتفاده از  557دسـتگاه  ،GPSنقش هتلها در فعالیتهای گردشـگران درشـهر هنگکنگ را بررسـی کردند .نتایج مطالع ه آنها نشـان میدهد که مکان هتل با توجه به اینکه گردشـگر
بیشـترین زمـان سـفر و هزینـ ه آن را در مجاورت هتـل صرف میکند ،تأثیر عمیقـی در رفتار گردشـگران دارد.
 یانـگ 6و همـکاران ( )2012در پژوهشـی شـاخصهای بالقـوه در انتخـاب محـل هتـل را با اسـتفاده از مدللوجیـت 7و بـا ترکیـب ویژگیهای هتل و مـکان آن ارزیابی کردند .نتایج نشـان داد که تعداد سـتاره هتل ،تنوع
خدمـات ،اثـر تراکـم ،زیرسـاختهای خدمـات عمومی ،دسترسـی به جاده ،دسترسـی بـه مترو و دسترسـی به
سـایتهای گردشـگری از عوامـل مهـم در مکانیابی هتلها در شـهر اسـت.
فرضيۀتحقيق
هدف این پژوهش بررسی توزیع فضایی زیرساختهای گردشگری و تعیین نقش فرآیندهای مختلف در
شکلگیری و تغییر آن است .بر اين اساس ،دستيابي به پاسخ فرضيههاي زير مورد نظر خواهد بود:
 توزیع فضایی مراکز اقامتی و رستورانهای شهر زنجان از نوع توزیع خوشهای است. نحوه پراکنش مراکز اقامتی و رستورانهای شهر زنجان در گذر زمان تغییر کرده است. رشد فیزیکی شهر یکی از عوامل مؤثّر در تغییر توزیع فضایی عناصر ثانوی ه گردشگری است.منطقۀموردمطالعه
موقعيت جغرافيايي شهر زنجان منطبق بر  48درجه و  28دقیقه تا  48درجه و  30دقيقه طول شرقي از
نصفالنهار گرينويچ و  36درجه و  40دقیقه تا  36درجه و  41دقيقه عرض شمالي از خط استوا است .فاصل ه شهر
زنجان تا تهران  330كيلومتر است و بر اساس آمار سرشماري  ،1390جمعيتی معادل  486495نفر دارد .این شهر
5- Shoval
6- Yang
7- Logit

1-Khadaroo
2-Seetanah
3-Kercher
4-Lau
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 4منطقه و  27ناحی ه شهری دارد .ساختار کالبدی شهر تلفیقی از معماری ایرانی -اسالمی است؛ یک بازار بزرگ
و یک مسجد جامع در ناحی ه  1و در بخش مرکزی شهر قرار دارند.
همچنین شهر زنجان  22مرکز اقامتی شامل  9هتل و  13میهمانپذیر دارد و همینطور  47رستوران و سفره-خانه
دارد که بیشتر در بافت مرکزی و کنار جادههای اصلی شهر جای گرفتهاند .این غذاسراها به همراه مراکز اقامتی،
ساختار فضایی گردشگری شهر زنجان را شکل دادهاند (صالحی.)1391 ،
شکل  -1موقعیت سیاسی شهر زنجان به همراه پراکندگی عناصر خدماتی گردشگری در شهر

روشتحقیق
ترکيبي از روشهای تحلیلی ،سیستمی و موردي ،روش تحقیق را تشکیل دادند و نوع پژوهش نیز «کاربردي»
است .جامع ۀ آماری شامل هتلها ،مسافرخانهها ،رستورانها و غذاسراها ،عناصر ثانوی ه گردشگری در شهر زنجان
هستند .آمار و اطالعات ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،استفاده از سیستم موقعیتیاب جهانی 1روشهای
کتابخانهای ،میدانی و نقشههای طرح تفضیلی شهر زنجان و همچنین تهی ه  72پرسشنامه برای تمام مالکان
عناصر خدماتی گردآوری شدهاست.
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)1- Global Position System(GPS
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هدف این تحقیق ارزیابی توزیع فضایی زیرساختهای گردشگری و تعیین نقش فرآیندهای اقتصادی-سیاسی
و بررسی رشد فیزیکی شهر در شکلگیری و تغییر این الگوها است .به این منظور ابتدا با انجام مطالعات میدانی
و با استفاده از  ،GPSمکانگزینی هتلها ،مسافرخانهها و رستورانها در شهر مشخص شد .سپس با استفاده از
مد ل میانگین نزدیکترین همسایه ،1نحوه پراکنش این عناصر در شهر در دو دوره مختلف (از سال تأسیس تا
 1380در جایگاه عناصر قدیمی و از سال تأسیس تا  1391در جایگاه کل عناصر خدماتی در شهر) بررسی شد.
سپس برای دستیابی به علت تغییر در الگوی مکانگزینی عناصر گردشگری ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره
لندست2سنجنده  +ETMدر سه زمان  1379 ،1363و  ،2013رشد فیزیکی شهر مشخص و نقش آن در پراکندگی
عناصر گردشگری بررسی شد.
پس از آن شاخصهای اساسی و تأثیرگذار در مکانگزینی عناصر ثانوی ه گردشگری در چند سال اخیر مشخص
شد .این شاخصها در چهار گروه هزینههای عمومی ،ضوابط و مقررات شهرسازی ،حمل و نقل و آلودگی دستهبندی
شد و زیر معیارهای هر کدام ،به کمک فرایند تحلیل شبکه (  )3ANPدر نرمافزار سوپر دسی ژن4مقایسهای بین
شاخصها و زیر معیارهای آنها تعیین شد و میزان تأثیر هریک از شاخصها مشخص شد.
تکنیکهایتحقیق
شاخصمیانگیننزدیکترینهمسایه
این شاخص ،تجزیه و تحلیل چهارگوش توزیع نقاط را با توجه به تراکم آنها در سطح ارزیابی میکند و عالوه
بر آن تغییرات تراکم نقاط را نیز محاسبه میکند .شاخص میانگین نزدیکترین همسايه مبتني بر اندازهگيري فاصله
تك تك کاربریها تا نزدیکترین همسايه آنها است و در تعيين همگرايي و واگرايي انواع کاربریهای مختلف
بهكارمیرود.
با این نوع آنالیز میتوان فهمید که آیا توزیع نقاط تصادفی است یا خیر؟ همچنین اینکه نوع الگوی پراکنش
چگونه است؟ (()2000کاماره رو) .5در اين روش شاخص نزدیکترین همسايه بر اساس ميانگين فاصله از هر
کاربری تا نزدیکترین همسايههایش محاسبه میشود .فاصل ه مورد انتظار در اين روش با تجزيه و تحليل كميت
 Zبهدست میآید .اگر این مقدار بین  1/96تا  -1/96باشد ،اختالف معناداری بین توزیع مشاهده شده و توزیع
تصادفی وجود ندارد .در غیر این صورت توزیع ،تجمعی یا یکنواخت خواهد بود.
به عبارت دیگر در این مدل ،الگوی پراکنش نقاط با تئوری تصادفی مقایسه میشود .چنانچه فاصل ه متوسط
مشاهدهای از فاصل ه متوسط الگوی تصادفی بیشتر باشد ،الگوی نقاط مشاهدهای نسبت به الگوی تصادفی،
پراکنده 6است .به طریق مشابه میتوان گفت ،الگوی نقاط ،زمانی حالت خوشهای دارد که در آن فاصل ه متوسط
مشاهدهای بین نزدیکترین همسایه از الگوی تصادفی کمتر باشد (لی و همکاران.)1381 ،
شاخص میانگین نزدیکترین همسایه از رابطه زیر به دست میآید:
کـه در آن  Ḋoمتوسـط فاصلـ ه بیـن هـر یـک از شـاخصها بـه نزدیکترین همسـایه اسـت کـه از رابطه زیر
بـه دسـت میآید.
که  Ḋeمیانگین فاصل ه مورد انتظار برای شاخصه بهدست آمده یک الگوی تصادفی:
در معادلـ ه قبلـی  DEبرابـر اسـت با فاصل ه بین شـاخص  iو نزدیکترین همسـایه آن n ،برابر اسـت با مجموع
تعـداد شـاخصها و  Aبرابر با کل مناطـق مورد مطالعه.
4- Super Decisions
5-Camarero, et al
6- Dispersed

1- Nearest Neighbor
2- Landsat
3- Analyze Network Process
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آماره  Zکه به مقیاس  Z1نیز معروف اسـت برابر اسـت با نسـبت فاصل ه متوسـط مشـاهدهای بین نزدیکترین
همسـایههای توزیع نقاط به فاصل ه متوسـط پیشبینی شـده نزدیکترین همسـای ه منطق ه مورد مطالعه.
مدلفرایندتحلیلشبکه()ANP
آقاي ساعتي روش  ANPرا در سال  1996معرفي کرد كه در ادام ه نظري ه  AHPبود .با این تفاوت که این
روش ،فرض مبنی بر عدم وجود رابط ه بین سطوح مختلف تصمیمگیری را ندارد (دیکمن و بیرگونول) .2مؤلّفههاي
ن بر روي
موجود در ساختار سلسلهمراتبي از قوانين متفاوتی تشكيل شدهاند که معمو ًال مؤلّفههاي سطح پايي 
مؤلّفههاي سطح باال اثر ميگذارد .در این شرایط سيستم ساختار شبکهای دارد که مدل  ANPاز این ساختار
شبكهاي سرچشمه گرفتهاست .شكل شماره  1رابط ه ساختاري مدل  ANPرا نشان ميدهد.
شکل  -2ارتباط ساختاری مدل تحلیل شبکه (صالحی)60 :1391 ،

اين سيستم را ميتوان به  2بخش مجزا تقسيم كرد :بخش ا ّول كه شامل رابط ه شبكهاي بين هدف و زير
معيارهای اصلی است ،روابط داخلي سيستم را متأثر ميکند .بخش دوم شامل ساختار سلسلهمراتبي شبكهاي است
و روابط شبكهاي بين مؤلّفههاي زیرمعیار و خوشهها را تشکیل میدهد.
مدل  ANPنه تنها روابط بين معیارها را محاسبه ميكند؛ بلكه وزن نسبي هر كدام از معیارها را نيز اندازه-
گیری ميكند .نتيج ه اين محاسبهها يك سوپر ماتریس را تشكيل ميدهد که بعد از محاسب ه رابط ه سوپر ماتریس
ن اول ّويتها وجود دارد.
و نظرسنجیهای تكميلي ،امكان استنتاج وابستگي بين هركدام از معيارها و انتخابها و وز 
هرچه كه وزن محاسبه شده بيشتر باشد ،اول ّويت بيشتري خواهد داشت و در نتيجه امكان انتخاب بهترين گزينه
وجود دارد (ساتی).3
از فرمول زیر برای مشخص كردن بهترين گزينهها استفاده ميشود:
 :DIiشاخص مورد انتظار گزينه i
 :Sijوزن گزينه  iتحت معيار  jام
 :Rjوزن نسبي زير معيار  jام
 :Wijوزن نسبي گزينه iام تحت زير معيار jام

گزينهاي که بيشترين  DIرا داشته باشد ،بهترين گزينه است .در نتيجه مجموع ه  *Aبه شكل زير تعريف ميشود:

مبانینظری
توزیعفضاييعناصرگردشگريشهری
گردشگری آمیزهای از فعالیتهای مختلف است که بهصورت زنجیرهای برای خدمترسانی به گردشگران
انجام میشود (زنگیآبادی و محمدی .)1385 ،بنابراین «گردشگری شامل تمام پدیدهها و روابط حاصل از تعامل
گردشگران ،عرضهکنندگان و فروشندگان محصوالت گردشگری ،دولتها و جوامع میزبان در فرایند جذب و پذیرایی
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1- Z-scale
2-Dikmen and Birgonul 2007
3. Saaty, 2007

ارزیابی توزیع فضایی زیرساختهای گردشگری و تعیین نقش
فرایندهای اقتصادی-سیاسی و رشد فیزیکی شهرها در شکلگیری آن

از گردشگران است» (مک اینتاش) .1در این میان شهرها که بزرگترین دستاورد بشر هستند ،همواره یکی از مهمترین
مقصدهای گردشگری بودهاست (زندی مهر .)1386 ،درواقع شهرها دربردارنده مراکز مهم اقتصادی ،علمی ،تفریحی
و ...هستند و افزون براین از جاذبههای طبیعی نیز بهرهمندند؛ از این رو کانون جلب جهانگردان بهشمارمیآیند.
قسمتهایی از شهر که عناصر گردشگری مانند جاذبهها ،مراکز اقامتی و غذاسراها در آن واقع شدهاست و
رفتار گردشگران متأثر از آن شکل میگیرد ،فضای گردشگری شهری خوانده میشود (شكويي و موحد.)1381 ،
بنابراین فضای گردشگری شهری محصول پراکندگی زیرساختها و جاذبههای گردشگری در داخل شهر است و
پراکندگی عناصر گردشگری نیز محصول تصمیمگیریهای انسانی است و همچنین کارکردهای انسانی نیز متأثر
از اندیشهها ،نهادها ،ساختار جامعه و نیاز آنها است (شکويي.)1385 ،
بنابراین در زمانهای مختلف و تحت تأثیر نیروهای مسلط بر شهر ،عناصر خدماتی گردشگری ،توزیع فضایی
متفاوتی را از قبیل توزیع منظم ،توزیع خوشهای و توزیع تصادفی به خود میگیرند .در اکثر شهرهایی که بافت
کالبدی برنامهریزی شدهای دارند ،توزیع خدمات ،الگوی منظمی دارد .درحالیکه شهرهای جهان سوم با بافتهای
قدیمی و نظاممند ،توزیع تصادفی دارند .البته در بعضی موارد ،وجود پدیدهای شاخص در یک شهر موجب میشود
که بیشتر زیرساختهای خدماتی ،اطراف آن مکانیابی شوند و توزیع خوشهای شکلگیرد .برای نمونه ،حرم مطهر
امام رضا در شهر مشهد موجب شده تا اکثر هتلها و رستورانهای شهر در اطراف آن جایگیرد (صالحی.)1391 ،
شاخصهای مؤثّر در شکلگیری و تغییر فضای گردشگری
در این بخش شاخصهای مؤثّر در مکانیابی هتلها ،رستورانها ،مسافرخانهها و ...به مثابه عناصر ثانوی ه
گردشگری بررسی میشوند .این شاخصها به دو دست ه کلی دستهبندی میشود« :دست ه ا ّول ویژگیهای مکانی
که عناصر گردشگری در آن شکل میگیرند از قبیل نحوه دسترسی ،سطح تراکم ،میزان سازگاری بین کاربریها و
میزان رشد فیزیکی شهر و دست ه دوم شاخصهای مرتبط با خود عناصر میباشند مانند تعداد ستاره هتلها ،سطح
زیر بنا ،تنوع خدمات و ...که در شهرهای مختلف و در زمانهای متفاوت ،اهمیت هریک از این شاخصها تغییر
میکند» (ینگ و دیگران) .2برای مثال دسترسی آسان ،شاخص مهم در مکانیابی تمام زیرساختهای شهری
بهشمار میآید .اهمیت این شاخص برای عناصر گردشگری بسیار حیاتی است؛ زیرا در یک قسمت از شهر رونق
بازار گردشگری ،به تراکم تعداد گردشگران در آن مکان وابسته است(باروس).3
بنابراین اکثر هتلها و رستورانها در بخش  CBDشهر مکانیابی میشدند؛ زیرا ضمن دسترسی آسان به
این مراکز به گردشگران امکان میداد تا به دیگر خدمات و جاذبههای موجود در بخش مرکزی شهر نیز دسترسی
داشته باشند .4در حالیکه در چند ده ه گذشته در بیشتر شهرهای اروپایی و امریکایی تراکم شدید در بخش مرکزی
از یک سو و افزایش سرعت حمل و نقل از سوی دیگر موجب جایگیری عناصر خدماتی و بهویژه هتلها و
میهمانسراها در اطراف شهرها و در نزدیکی حومهها شدهاست .بنابراین یک شاخص ممکن است در یک بازۀ
زمانی نقش مهمی در مکانگزینی عناصر خدماتی داشته باشد اما با تغییر شرایط اقتصادی -سیاسی و ساختار
جامعه ،اهمیت خود را از دست بدهد.
از جمله شاخصهای مرتبط با عناصر گردشگری که در مکانیابی آنها مؤثّر هستند ،مقیاس و تعداد ستاره
عناصر خدماتی است .درواقع در مکانیابی زیرساختهای گردشگری تفاوت در سطح زیربنا ،تفاوت در هزین ه زمین
است (باوم و هوه من) .5بنابراین سرمایهگذاران با توجه به قیمت زمین و مقدار سرمایه ،هتلها و رستورانها را در
زمینهایی بنا میکنند که هم به اندازۀ کافی فضای باز و هم صرف ه اقتصادی داشتهباشد.
از سوی دیگر به نسبت تفاوت در کیفیت خدماتی که ارائه میدهند ،مشتریان مختلف و سودهای متفاوتی
خواهند داشت (اگان و نیلد)« .6بنابراین مراکز خدماتی با کیفیت باال در خدمت رسانی تمایل دارند در کنار هم قرار
بگیرند و عناصر با درج ۀ پایینتر در مکانهای دیگر شهر مکانیابی خواهند شد .البته پر واضح است که تمام این
فاکتورهای مذکور تحت تأثیر رشد فیزیکی شهر و ایجاد جاذبههای گردشگری در بافتهای جدید قرار خواهند
گرفت و در آرایش فضایی خود الگوی متفاوتی پیدا میکنند» (کال نینز و چونگ).7
7.Kalnins and Chung, 2004: 690

4. Shoval, 2006
5. Baum and Haveman, 1997
6. Egan and Nield, 2000

1.Mcintosh, 1995: 9
2. Yang et al, 2012: 676
3. Barros, 2005
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یافتههایتحقیق
ا ّولین گام در بررسـی توزیع فضایی عناصر گردشـگری ،مشـخص کردن موقعیت مکانی این عناصر اسـت؛
از ایـن رو بـا اسـتفاده از  GPSو بـا مطالعـات میدانـی سـنگین ،پراکنش هتلها ،مسـافرخانهها ،رسـتورانها و
تمام غذاسـراهایی که مورد اسـتفاده گردشـگران قرار میگیرند ،مشـخص شـد .بر اسـاس بررسـیها 22 ،مرکز
اقامتـی شـامل  9هتـل و  13میهمانپذیر و همچنین  47رسـتوران و سـفرهخانه در شـهر زنجان وجـود دارد که
بـر اسـاس سـال تأسـیس ،عناصر مذکـور به دو دسـت ه عناصر قدیمـی (از زمان تأسـیس تا سـال  )1380و کل
عناصـر (تمـام عناصر از زمان تأسـیس تا  )1391تقسـیم شـدند تا نحـوه پراکندگی عناصر خدمات گردشـگری
در طـول زمان بررسـی شـود و محاسـب ه رونـد تغییـر در مکانیابی آنها امکانپذیر باشـد.
در گام بعـدی بـرای تعییـن نحوه پراکنش ،از مدل نزدیکترین همسـایه اسـتفاده شـد .نتایـج این مدل که
یکـی از مدلهـای مناسـب بـرای نمایش توزیع فضایی اسـت در سـه سـطح  -1توزیع پراکنده (بـا z-score
 1/65تـا >  -2 ،) 2/58توزیـع رندمـی یـا تصادفـی (بـا  -1/65 z-scoreتـا  )1/65و  -3توزیع خوشـهای (با
 -1/65 z-scoreتـا <  )-2/58ارائـه میشـود (صالحی.)1391 ،
در زیر نتیج ه مدل ابتدا برای مراکز اقامتی و سپس برای غذاسراها آمده است.
جدول  -1نتایج شاخص نزدیکترین همسایه برای مراکز اقامتی شهر زنجان

nearest neighbor ratio
z-score
p-value

کل مراکز اقامتی
0/63
-2/37
0/036

مراکز اقامتی قدیمی
0/55
-12/53
0/000000

شکل -3نحو ه توزیع فضایی مراکز اقامتی

بر اساس نتایج بهدستآمده ،توزیع فضایی عناصر اقامتی هم برای کل عناصر و هم برای عناصر اقامتی قدیمی،
خوشهای است .البته همان گونه که در شکل  2نشان داده شدهاست ،میزان خوشهای بودن عناصر قدیمی (قبل
از  )1380بسیار قویتر از کل عناصر است به نحوی که  z-scoreعناصر قدیمی  -12/53و  p-valueآن صفر
است که به معنای خوشهای بودن شدید در تمام سطوح معناداری است .در حالی که  z-scoreکل عناصر  -2/37و
 p-valueآن  0/036که به معنای توزیع به نسبت خوشهای و در سطح اطمینان  95درصد است.
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جدول  -2نتایج شاخص نزدیکترین همسایه برای غذاسراهای شهر زنجان

nearest neighbor ratio
z-score
p-value

کل غذاسراها
0/58
-1/99
0/032

غذاسراهای قدیمی
0/47
-5/15
0/000006

شکل  -4نحو ه توزیع فضایی غذاسراهای شهر زنجان

نتایـج مـدل نزدیکترین همسـایه برای غذاسـراها نیز خوشـهای و بسـیار شـبیه به نحـوه پراکندگی مراکز
اقامتـی اسـت .بـه گونـهای کـه توزیـع فضایـی غذاسـراهای قدیمـی شـهر زنجـان در سـطح  99درصـد و با
ً
کاملا خوشـهای اسـت .درحالیکه همین شـاخص بـرای کل غذاسـراها  z-scor-1/99دارد
z-score -5/15
ً
و p-value 0/ 032توزیع نسـبتا خوشـهای در سـطح 95درصد دارد.
بهطورکلـی نتایـج مـدل نزدیکتریـن همسـایه مشـخص کـرد که عناصـر خدماتی گردشـگری در شـهر
ً
کاملا خوشـهای دارد؛ یعنی بنا به دالیلی بیشـتر ایـن مراکز در کنار همدیگر مکانیابی شـدهاند
زنجـان توزیـع
امـا در چنـد سـال اخیـر و متأثر از شـرایط موجود ،مراکز تازهتأسـیس از مراکـز قدیمی فاصله گرفته اسـت و در
بخشهـای دیگـر شـهر مکانیابی شـدهاند.
بنابرایـن در گام بعـدی تحقیـق ،برای پاسـخ به این سـؤال که چه شـاخصهایی موجـب پراکندگی عناصر
در شـهر شدهاسـت؟ و چـرا؟ ابتـدا با اسـتفاده از تصاویر ماهـوارهای در بازۀ زمانـی  1379 ،1363و  ،1391رشـد
فیزیکی شـهر بررسـی شـد ،سـپس روندهای اقتصادی-سیاسـی تأثیرگذار ،بعد از سـال  1380که موجب این
پراکندگـی شـدهاند ،ارزیابی شـد .نتایـج آن در زیر آمدهاسـت.
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شکل -5روند گسترش شهر زنجان طی سالهای  1379 ،1363و 1391

جدول  -3نتایج گسترش شهر زنجان در سالهای  1363تا ( 1391به هکتار)

ساخته شده

کشاورزی و باغ

سایر کاربریها

مجموع()1986

ساخته شده

1524/78

0

0

1524/78

کشاورزی و باغ

80/55

1249/38

695/97

2025/9

دیگر کاربریها

874/08

310/5

11765/34

12949/92

مجموع ()1379

2479/41

1559/88

12461/31

16500/6

جدول  -4نتایج گسترش شهر زنجان در سالهای  1379تا ( 2011به هکتار)

ساخته شده

کشاورزی و باغ

دیگر کاربریها

مجموع ()1379

ساخته شده

2479/41

0

0

2479/41

کشاورزی و باغ

83/79

1329/75

146/34

1559/88

دیگر کاربریها

2200/86

837/54

9422/91

12461/31

مجموع ()1391

4764/06

2167/29

9569/25

16500/6

نتایـج برآمـده از تحلیـل عکسهـای ماهـوارهای در دوره  1363تـا  ،1379رشـد  63درصـدی زمینهـای
سـاخته شـده را نشـان میدهـد .بهطوری که مسـاحت ایـن زمینهـا در ابتـدای سـال  1524/78 ،1363هکتار
بودهاسـت و ایـن مسـاحت در سـال  1379افـزون بـر  2479هکتـار شدهاسـت .رشـد فیزیکی شـهر زنجان در
سـالهای بعد از  1379با سـرعت بیشـتری نسـبت به دوره گذشـته همچنان ادامه داشتهاسـت ،بهگونهای که
زمینهای سـاخته شـده در سـال  ،1391رشـدی معادل  92درصد و مسـاحتی برابر با  4764هکتار داشتهاسـت.
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برایـن اسـاس میتـوان گفـت گسـترش فیزیکی شـهر زنجان در چند سـال گذشـته بسـیار چشـمگیرتر از
قبـل بوده-اسـت کـه این خود موجب تمایل بیشـتر سـرمایهگذاران برای سـاخت عناصر خدماتـی و اقامتی در
بخشهـای جدیـدی از شـهر شدهاسـت کـه هـم جاذبههای بیشـتر و هـم تراکم بسـیار کمتـر دارنـد .این امر
س کـردن موضوع ،محـدوده شـهر زنجان در سـالهای
سـبب پراکندگـی ایـن مراکـز شدهاسـت .برای ملمـو 
 1379و  1391مشـخص شـد ،سـپس عناصـر خدماتـی بـر روی آن قرار گرفـت تا به این طریـق روند تغییر در
مکانیابـی عناصـر خدماتـی در ارتباط با رشـد فیزیکی شـهر مشـخص شـود (شـکلهای  5و .)6
شکل  -6روند مکانیابی مراکز اقامتی در شهر زنجان

همانگونه که در شـکل( )5به روشـنی مشـخص میشـود ،از  5هتلی که بعد از  1380سـاخته شدهاسـت،
 4عـدد از آنهـا در بافتهـای جدیـد شـهر قـرار گرفتنـد و تنهـا یک هتـل در بخش مرکـزی شـهر و در کنار
دیگـر عناصـر اقامتـی ،مکانیابی شدهاسـت .این امر منجر بـه پراکنش عناصر اقامتی و تغییـر در توزیع فضایی
آنها شدهاسـت .در واقع در گذشـته از میان  17هتل و مسـافرخانهای که در شـهر سـاخته شـد 14 ،عدد از آنها
در بخـش مرکـزی شـهر قـرار داشـت .در حالی که هتلهایـی که بعـد از  1380ساختهشـدند ،از بخش مرکزی
فاصلـه گرفتـه و بـه سـمت جادههای اصلی شـهر رفتهاند .این وضعیت برای رسـتورانها و غذاسـراهای شـهر
نیز تکرار شدهاسـت ،به نحوی که گسـترش شـهر به سـمت کمربند شـمالی و ایجاد یک سـایت گردشـگری
بـا نـام گاوازنـگ در ایـن مکان ،موجب شدهاسـت تا  8عدد از  21رسـتورانی که بعد از  1380تأسـیس شـدهاند،
تنها در این قسـمت از شـهر مکانیابی شـوند .این امرخود در توزیع فضایی غذاسـراهای شـهر زنجان در چند
سـال اخیر تغییر شـدیدی ایجاد کردهاسـت.
بنابرایـن میتـوان نتیجـه گرفت که با رشـد فیزیکی شـهر ،بیشـتر عناصـر خدماتی از بافت مرکزی شـهر
فاصلـه گرفتـه و به سـمت بخشهـای جدیـد و بهخصوص در کنـار جادههای اصلـی مکانگزینی شـدهاند .در
حالـی کـه عناصـر قدیمی بیشـتر در این بافت قـرار داشـتهاند .این موضـوع مهمترین عامـل در تغییر پراکنش
عناصر گردشـگری در شـهر است.
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شکل -7روند مکانیابی غذاسراها در شهر زنجان

علاوه بـر رشـد فیزیکی شـهر کـه مکانهـای جذابتـررا بـرای عناصر خدماتـی بـه همـراه آورد ،عوامل
دیگـری نیـز در تغییـر توزیـع فضایـی مؤثّـر بودهانـد کـه با عنـوان شـاخصهای اقتصـادی  -سیاسـی در این
بخش بررسـی میشـود.
نقشفرایندهایاقتصادی-سیاسیدرپراکنشعناصرگردشگری
در اوایـل دهـه 70میلادی ،جغرافیـای سـاختاری بـر پایـ ه نظریههـای رادیکالی به علـم جغرافیا وارد شـد.
نظریهپـردازان ایـن مکتـب در جسـتجوی شـناخت توزیـع منابـع کمیـاب و زیرسـاختهای عمومـی در شـهر
بـا توجـه بـه فرایندهـای اجتماعـی و اقتصـادی  -سیاسـی بودنـد .در ایـن مکتـب ،توزیـع پدیدههای مشـهود
جغرافیایـی ،نتیجـ ه عملکـرد نیروهـای اتفاقـی و منحصـر بـه فرد نیسـت؛ بلکـه ،ایـن پدیدههـای جغرافیایی،
محصـول مجموعهای از سـازوکارهای ریشـهدار اسـت کـه در طول زمـان و متأثر از نیروهای اجتماعی شـکل
گرفتهانـد (شـکویی.)1384 ،
بــرای شناســایی علــل مکانیابــی عناصــر گردشــگری شــهر زنجــان در چنــد ســال اخیــر کــه موجــب
فاصلــه گرفتــن ایــن عناصــر از بخــش مرکــزی شــهر شــده و در نتیجــه توزیــع فضایــی ایــن عناصــر را دچار
تغییــر نمــوده اســت ،شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی بررســی شــد .بــه ایــن منظــور ابتــدا بــر اســاس
یافتههــای محققــان پیشــین)( لینــگ فنــگ و لــی هونــگ ،شــوآل و کوهن-هتــاب ،ینــگ و دیگــران) 1و
نظــر کارشناســان خُ بــره در ایــن امــر 72 ،پرسـشنامه بــرای هتـلداران ،رســتورانداران و مســئوالن مرتبــط،
شــاخصهای اساســی و تأثیرگــذار در انتخــاب محــل عناصــر خدماتــی تهیــه و همینطــور اهمیــت نســبی
آنهــا مشــخص شــد.
پــس از آن شــاخصها در چهــار گــروه هزینههــای عمومــی ،ضوابــط و مقــررات شهرســازی ،حمــل
و نقــل و آلودگــی دســتهبندی شــد و زیرمعیارهــای هرکــدام ،بــه کمــک فراینــد تحلیــل شــبکه()ANP
در نرمافــزار ســوپر دســی ژن مقایس ـهای بیــن شــاخصها و زیرمعیارهــای آنهــا تعییــن شــد .بــر اســاس
نتایــج مــدل ،هزینههــای عمومــی بــا ضریــب تأثیــر  ،0/38مهمتریــن شــاخص و قیمــت زمیــن بــه عنــوان
مهمتریــن زیرمعیــار بــا وزن  ،0/49بیشــترین تأثیــر را در انتخــاب محــل ســاخت مراکــز خدماتــی داشــتهاند.
همچنیــن ضریــب تأثیــر دیگــر شــاخصها و زیرمعیارهــا در جــدول ( )5ارائــه شدهاســت.
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شکل  -8مدل مفهومی فرایند تحلیل شبکه

جدول  -5نقش عوامل مؤثّر در مکانگزینی عناصر ثانوی ه گردشگری شهر زنجان در چند سال گذشته

هزينۀ عمومی
ضوابط شهرسازی
حمل و نقل
آلودگی
قيمت زمین
هزينۀ خدمات
هزينۀ تأسیسات
تراکم
سرانه
همجواری
سرعت حمل و نقل
بهبود زیرساخت
دسترسی
هوا
صوتي
اجتماعي

شاخصهای اصلی
0/38
0/28
0/21
0/13

هزينۀ عمومی

0/49
0/27
0/24

ضوابط شهرسازی

0/46
0/34
0/20

حمل و نقل

0/45
0/28
0/27

آلودگي

0/40
0/38
0/22

نتایـج بیانگـر آن اسـت کـه در بخـش مرکزی شـهر زنجـان افزایش قیمـت زمیـن و گران بـودن خدمات
و تأسیسـات عمومـی موجـب شـد تا سـاخت مراکز خدماتـی ،صرف ه اقتصادی چندانی نداشـته باشـد .همچنین
تراکـم شـدید هتلهـا ،مسـافرخانهها و رسـتورانها در بخش مرکزی شـهر ،رقابتی شـدیدی ایجاد کردهاسـت
کـه کار را بـرای هتـلداران و رسـتورانداران جدید بسـیار مشـکل ساختهاسـت؛ از این رو سـرمایهداران سـعی
میکننـد کـه تـا از بخش مرکزی شـهر فاصلـه بگیرند.
103

دورۀ اول ،سـال اول ،شمـارۀ اول ،بهار و تابستان 1391
پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی

از سـوی دیگـر بافـت فرسـوده و قدیمی بخش مرکـزی که خیابانهـای کمعرض دارد ،موجب شدهاسـت
تـا گردشـگران برای دسترسـی به ایـن مراکز ،با مشـکل ترافیک و آلودگیهـای صوتی و آلودگـی هوایی روبه
رو باشـند .خود گردشـگران نیز ترجیح میدهند که بیشـتر از داخل شـهر در بخشهای حاشـیهای آن سـاکن
باشـند .همچنیـن قوانیـن شـهرداری مانند یـک طرفهکردن خیابانهـا در بخش مرکزی شـهر ،یکـی دیگر از
مسـائلی اسـت که موجب اُفت بـازار گردشـگری در بافت قدیمی شدهاسـت.
وجود این مشـکالت از سـویی و سیاسـتهای موجود در شـهرداری زنجان مبنی بر ایجاد هتل و رسـتوران
در حاشـی ه شـهر و واگذاری وامهای کالن از سـوی دیگر موجب شدهاسـت تا سـرمایهگذاران ،تمایلی به ایجاد
یـا حتـی ترمیم عناصر قدیمی در مرکز شـهر نداشـته باشـند .همچنین پیشـرفتهای سیسـتم حمـل و نقل و
افزایـش سـرعت انتقـال باعث شدهاسـت گردشـگران بـه راحتی به مراکز خدماتی در حاشـی ه شـهر دسترسـی
داشـته باشـند .مجمـوع این عوامل نحـوه پراکنش مراکز اقامتی و غذاسـراهای شـهر زنجان را تغییر دادهاسـت
و میتـوان نتیجـه گرفـت کـه دیگر بافت فرسـوده ،ظرفیت و جذابیت گذشـته را بـرای ایجاد این مراکـز ندارد.
نتیجهگیری
بـا رونـد رو بـه رشـد فنـاوري و زندگـي صنعتـی در جوامـع و گسـترش اختراعهای جديـد كه انسـان را به
شـهرها ( محورهـاي تحـول) وابسـته کـرده اسـت ،گردشـگری به نیاز اساسـی و رفتار مشـخص انسـانی بدل
شدهاسـت .عناصـر خدماتـی گردشـگری یکی از ارکان اصلی نظام گردشـگری اسـت که همـواره در ماندگاری
و هزینههـای گردشـگر نقش مهمـی دارد.
ایـن پژوهـش توزیـع فضایـی عناصر ثانوی ه گردشـگری و نقـش فرایندهای مختلـف در ایجـاد و تغییر این
فضا را ارزیابی کردهاسـت .برای این منظور موقعیت تمام عناصر گردشـگری در شـهر مشـخص شـد .سـپس
نحـوه پراکنـش آنها با اسـتفاده از مدل نزدیکترین همسـایه تعییـن گردید .نتایج نشـان داد که توزیع فضایی
عناصر گردشـگری خوشـهای اسـت .در نتیجه فرض ا ّول پژوهش تایید میشـود.
علاوه بـر ایـن ،یافتهها بیانگر تغییر توزیـع فضایی عناصر اقامتی ،از الگوی خوشـهای بـه الگوی تصادفی
اسـت کـه بنابـر آن فـرض دوم نیز تایید میشـود.در گام بعدی برای مشـخص شـدن علت این تغییـر ،تصاویر
ماهوارهای در سـالهای  1379 ،1363و  1391به منظور بررسـی رشـد فیزیکی شـهر ،تحلیل شـد .بر اسـاس
نتایـج بهدسـتآمده ،شـهر در یک ده ه گذشـته رشـد فیزیکی بسـیار شـدید داشـته اسـت .این امـر مکانیابی
عناصـر گردشـگری در سـطح شـهر را تغییـر دادهاسـت .بنابرایـن میتوان گفت که با رشـد فیزیکی شـهر اکثر
عناصـر خدماتـی از بافت مرکزی شـهر فاصله گرفته و به سـمت بخشهـای جدید و بهویـژه در کنار جادههای
اصلـی مکانگزینـی شـدهاند .این موضـوع مهمترین عامل در تغییر توزیع فضایی عناصر گردشـگری در شـهر
اسـت .براین اسـاس فرض سـوم نیز تأیید میشـود.
در نهایـت ،بـرای شناسـایی علـل حرکـت عناصـر گردشـگری از بافـت مرکـزی شـهر ،شـرایط اجتماعی،
اقتصـادی ،سیاسـی مؤثّـر در مکانیابی عناصر گردشـگری با اسـتفاده از مدل  ANPبررسـی شـد .نتایج مدل
نشـان داد کـه هزینههـای عمومی بـا ضریب تأثیر 0/38مهمترین شـاخص و قیمت زمین بـه عنوان مهمترین
زیرمعیـار بـا وزن  0/49بیشـترین تأثیـر را در انتخاب محل سـاخت مراکز خدماتی داشـتهاند.
منابع

جـی ،لـی و وانـگ ،دیویـد .)1381( .تجزیه و تحلیل آماری با  ،Arcview GISترجمه :محمدرضا حسـین نـژاد ،و فریدون قدیمی عروس محله.
تهران :دانشـگاه علم و صنعـت .چاپ ا ّول.
زنـدی مهـر ،هوشـنگ« .)1386( .بررسـی وضعیـت موجود صنعت توریسـم در شـهر شـیراز با توجه بـه نقش شـهرداری در آن» .طرح شـهرداری
شـیراز .معاونـت برنامهریزی گـروه مطالعات و پژوهـش.1-197 .
زنگي آباد ،علی و محمدی ،جمال« .)1385( .تحليل بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان» .مجل ۀ جغرافيا و توسعه.156-131 .
شـکويي ،حسـين .)1384( .اندیشـههای نو در فلسـف ه جغرافیا فلسـفههای محیطی و مکتبهای جغرافیایی .تهران :انتشـارات گیتاشناسی .جلد دوم.
شکويي ،حسين .)1385( .ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري .تهران :انتشارات سمت .جلد دوم.

104

ارزیابی توزیع فضایی زیرساختهای گردشگری و تعیین نقش
سیاسی و رشد فیزیکی شهرها در شکلگیری آن-فرایندهای اقتصادی

.٤  شمارۀ.٦  دورۀ.»GIS  «شناخت الگوي فضاي توريستي شهر اصفهان با استفاده از.)1381( . علي، حسين و موحد،شكويي

 دانشـکده. دانشـگاه زنجان.»ANP  «تحلیـل فضایی عناصر گردشـگری در محیط شـهری با اسـتفاده از مدل.)1391( . حیـدر،صالحـی میشـانی
.علوم انسانی
 «بررسـي چالشهاي موجود در صنعت گردشـگري شـهر شـيراز در.)1390( . رضـا، سـكينه و مسـتوفيالممالكي، فرمانـي، محسـن،طاهريدمنـه
. شـمارۀ هشـتم. سـال دوم. مجل ه مطالعات و پژوهشهای شـهري و منطقهاي.»ارتبـاط بـا محدوديـت مراكـز اقامتـي
 شـهر: «ارزيابي اسـتراتژيك قابليتهاي توسـعه گردشـگري»؛ (مطالع ۀ موردي.)1389( . محمدمهدي، سـيمين و فاطمي، تواليي، مصطفي،قدمي
.111-128 ،19  شـمارۀ.16  جلد. نشـری ه تحقيقات كاربـردي علوم جغرافيايي.)فريدونكنار
. پژوهشهای جغرافیای انسـانی.) شـهر اصفهـان: «توزیـع فضایـی مراکـز اقامتی در شـهرهای تاریخـی»؛ (مطالعۀ موردی.)1387( . علـی،موحـد
.116-105 ،65 شـماره
 مجل ه جغرافيا.» «تحليلي بر وضعيت زيرس�اختهاي گردشگـري در شـهر اصفهـان.)1390(. احمد، مسـعود و شـاهیوند، تقوایی، حمیدرضـا،وارثـي
.44 ،32  سـال.و برنامهريـزي محيطي

Barros, C.P., 2005. Measuring efficiency in the hotel sector. Annals of Tourism Research 32 (2), 456–477.
Baum, J.A.C., Haveman, H.A., 1997. Love thy neighbor? Differentiation and agglomeration in the Manhattan
hotel industry, 1898–1990. Administrative Science Quarterly 42 (2), 304–338.
Camarero, J.J., Gutierrrez, E. and Fortin, M.J (2000). Spatial pattern of sub-alpine grassland Eco tones in the
Spanish central Pyrenees. Forest Ecology and Management, 134: 1-16.
Dikmen, Isik, M.T, Birgonul(2007), using analytic network process for performance measurement in
construction, College of Architecture, Georgia Institute of Technology, USA, 1-11.
Egan, D.J., Nield, K., 2000. Towards a theory of interurban hotel location. Urban Studies 37 (3), 611–621.
Kalnins, A., Chung, W., 2004. Resource-seeking agglomeration: a study of market entry in the lodging industry.
Strategic Management Journal 25 (7), 689–699.
Khadaroo, J & Seetanah (2008), the role of transport infrastructure in international tourism development,
Tourism Management, 831–840.
Ling-Feng Hsieh, Li-Hung Lin(2010), A performance evaluation model for international tourist hotels in
Taiwan—An application of the relational network DEA, International Journal of Hospitality Management 29,
14–24.
Mcintosh, Robert.W, Goeldner, Charles Rand Ritchie,R.Brent(1995), Tourism, Principles, practices,
Philosophies, United States Of America: John WILEY & SONS, Inc.
McKercher, B., & Lau, G. (2008). Movement patterns of tourists within a destination. Tourism Geographies,
10(3), 355–374.
Raymond K.S. Chu, Tat Choi (2000), an importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong
Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travelers, Tourism Management 21, 363-377.
Saaty, Tomas L (2007), Fundamentals of the Analytic Network Process, Proc. of the International Symposium
on the Analytic Hierarchy Process, Kobe, Japan.
Schaefer, Fred K.(1953), Annals of the Association of American Geographers, Vol. 43, No. 3, pp. 226-249.
Shoval, Noam, Bob McKercher, Amit, Barenboim(2011), hotel location and tourism activity in cities, Annals of
Tourism Research, Vol. 38, No. 4, pp. 1594–1612.
Shoval, Noam, Cohen-Hattab, Kobi(2001), urban hotel development patterns in the face of political shifts,
Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 4, pp. 908–925.
Shoval, Noam. 2006. The geography of hotels in cities: an empirical validation of a forgotten model. Tourism
Geographies 8 (1), 56–75.
UNWTO,(2012), tourism highlights 2012 edition. Available in www.Unwto.com.
Yang, Yang, Kevin K.F. Wong, Tongkun, Wang (2012), How do hotels choose their location? Evidence from
hotels in Beijing, International Journal of Hospitality Management 31, 675– 68.

105

