
 1398 مستانز، 4، شمارۀ 6گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه 

 1ـ16 صص.

 

 گردشگری شهری  مقصدهای در مراکز اقامتی فضایی توزیع تحلیل

 رشتموردی: شهر مطالعه 
 

 ، ایرانگیالن، گیالندانشگاه  ،شهریریزی جغرافیا و برنامه استادیار - 1مهدی حسام

 ، ایرانگیالن، گیالن، دانشگاه شهریریزی جغرافیا و برنامه استادیار - زادهاسماعیل آقائی

   
 10/11/1398مقاله:  پذیرش                                            10/06/1398دریافت مقاله: 

 

 چکیده

از  هـاآنطرف و افـزای  مانـدگاری یکازگردشگری شهری در راستای دستیابی حداکثری به گردشگران ورودی 

مچنین هی گردشگری و هاجاذبهنیازها، وجود ی پین این ترعمده ازجملهنیازهایی است. ی پطرف دیگر، نیازمند 

یـابی، توزیـ  مکانارد، نحوه ه در کنار وجود این مراکز در شهرها اهمیت د. آنچهاستآنانواع مراکز اقامتی برای 

ز رو این پـووه  توزیـ  فضـایی مراکـینازاکه نیازمند مطالعه و بررسی است.  هاستآنفضایی و جهت پراکن  

ده سی کـری گردشگری شهر رشت را بررهاجاذبهی مسافر را در کنار هاخانهیرها و پذمهمان، هاهتلاقامتی شامل 

حلیـل ترین همسایه، تیکنزدها از روش میانگین حلیلی است. برای تحلیل یافتهت -است. روش پووه  توصیفی

ی از است. نتایج پووه  حـاک شدهاستفادهی، میانگین مرکزی و بیضی انحراف معیار اچند فاصلهی فضایی اخوشه

ها و خانـه مسـافر کلـی صـور بهامتی های اقـترین الگوی پراکن  واحـدیکنزدمیانگین  بر اساسآن است که 

ی فضایی چند اخوشهتحلیل  سبر اساپراکنده است. همچنین  صور به هاهتلی بوده و پراکن  اخوشه صور به

و  هـاهتل ی واخوشـه صـور بهی، خانـه مسـافرها اخوشـه صـور بهی گردشـگری هاجاذبهی پراکن  افاصله

 گـرفتن مراکـز اقـامتی، در نظرباشد همچنین در صور  یکسان یمپراکنده   صوربهیرها در شهر رشت پذمهمان

ز اقـامتی در نیاز به توسعه هماهنگ مراک درمجموعباشد. یمشرقی  جنوب -دارای جهت شمال شرقی هاآنتوزی  

 نرسد که متولیان امر مراکـز اقـامتی در شـهر رشـت، نیازمنـد تـدوییممحسوس است. به نظر  کامالًشهر رشت 

ی و شده برای توسعه چنین مراکـزی هسـتند و بایـد از هرگونـه برخـورد فـوریینتعی هماهنگ و از پی  ابرنامه

 ضربتی خودداری شود.
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 مقدمه

و  رودیمی مهم در ارتباط با گردشگری شهری به شمار یکی از متغیرها عنوانبهمراکز اقامتی و کیفیت آن در حال حاضر 

 بـرای مسـتغال  و . موضـوع گردشـگری و امـال گیردیمقرار  یموردبررسموضوعا  وابسته بسیاری در خصوص آن 

 Van) اسـت جـذاب بسـیار دارنـد، اشتغال نیـاز و خارجی مستقیم گذارییهسرما به شد به که توسعهدرحال کشورهای

Noorloos,2001:1.) کنـدیمدر ارتباط با مراکز اقامتی که گاه با امال  و مستغال  افراد نیـز ارتبـاط پیـدا  روینازا ،

 اشـاره کـرد. گردشـگری سـکونتیبـه گردشـگری  توانیم، ینهزمدر این  طرحقابلموضوعا   ازجملهاست.  یبررسقابل

 فعالیـت نـوعی (.Gascon,2016:868) رودیمـنو در منطقه آند بـه شـمار  اییدهپدآن  المللیینبکه با جنبه  سکونتی

 کـه نیسـت، هـاهتل بخـ  بـه مربـوط است. این نوع گردشـگری متمرکز ملک فروش و ساخت در است که اقتصادی

 هاخانـه ایـن از خـود تعطیال  طول در است ممکن هاآن صاحبان. کنندیم زندگی دیگری جای در معموالً آن خریداران

زندگی کنند که این خـود  هاآنیک مکان دائمی با شبه دائمی در  عنوانبه است ممکن یا کنند، استفاده خود اسکان برای

استفاده از این مفهوم شاید  (.Mantecon & huete,2008) است یافتهتوسعهجوام   سکونتینتیجه الگوی جابجایی و 

در شهرها رهنمون سـازد کـه خـود  یهااقامتگاهسایر  یسوبهمراکز اقامتی  عنوانبه هاهتلرف به بتواند ما را از توجه ص

است که تا حد زیـادی  یاتجربهتغییر شکل شهرها با محوریت گردشگری، باشد. شهرهاعاملی برای تغییر شکل  تواندیم

ایـن در  (.Cooper & Morpeth,1998:2254) است شدهواق شهری مورد غفلت  هاییاستس هاییلتحلدر ارتباط 

ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود بـرای ادامـه حیـا  هاعرصهشهرها با توجه به پویایی ذاتی خود در  حالی است که

ها نقـ  فراوانـی در یتفعالشناسایی این  درواق هایی هستند که خود از پویایی باالیی برخوردارند. یتفعالنیرومند نیازمند 

سازد. در این میان گردشـگری یمی مقاصدی هدفمند رهنمون سوبهرکردی شهرها داشته و پویایی شهرها را گسترش کا

زاده و آقاسـی یمابراهها در اقتصـاد جوامـ )یتفعالیکی از پویاترین  عنوانبهاخص  طوربهاعم و گردشگری شهری  طوربه

پویای شهری کشورها باشد. گردشگری شهری شکل بسیار های نظام یازمندینتواند پاسخگوی بخشی از یم( 1388زاده،

امـروزه، منـاط  کـه یطوربه (.Ashwotrh & Page,2011) رودیمیت از گردشگری در سراسر جهان به شمار بااهم

 مقاصـد گردشـگری هسـتند عنوانبـهدر حـال ارتقـا توسـعه درحال یافته وتوسـعه اعم ازاز کشورها،  یاریدر بس یشهر

(Law,1993). ی شـهرها و در توسـعه اقتصـاد ینق  گردشـگرسو و شناخت مطلوب مردم محلی از این عامل از یک

از سوی دیگـر، بـه اهمیـت یـابی روزافـزون مباحـ   (،Nunkoo & Ramkissoon,2010) ایجاد مزایای متعدد آن،

ها است)کالنتری و یشهردار درآمدزایی پایدار ناشی از آن برای شهر و واسطهبهمرتبط با گردشگری شهری شده که خود 

 نیازهـاییی پدر کنار مزایای برشمرده برای گردشگری، گسترش گردشـگری در شـهرها نیازمنـد (. 14: 1394،همکاران

برای شـهرها منتفـی خواهـد بـود.  هاآنکسب درآمد از  یجهدرنتورود گردشگر و  عمالً، هاآناست که بدون فراهم شدن 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلف هستند، فراهم آوردن  هاییوگیوف وسیعی از افراد با گردشگران از طی کهییازآنجا

صور  پـذیرد و در غیـر  هاآنبهتری شرایط برای رف  و یا حداقل کاه  نیازهای این افراد باید با توجه به توانایی مالی 

محل اقامـت  ینتأمگردشگران،  هاییازمندین ینترمهماین صور  نباید چندان به دستیابی به هدف امیدوار بود. یکی از 

 یهـاپووه بیشتر در این حـوزه مشـوا انجـام  هاییبررستوجه به این موضوع و  رسدیمبه نظر  آنان در شهرهاست.

 & Cooper) گــردد سـکونتیگردشــگری از نـوع  باتجربـهتجربـی در اثـرا  توســعه سـری  گردشـگری در ارتبــاط 

Morpeth,1998:2254.)  مطمئن و البته متناسب با توان مـالی  ییهامکاننیازمند  شوندیمافرادی که به شهرها وارد

و البته  طورمعمولبه درواق و  اندکردهیماین نق  را در شهر ایفا  یرهاپذمهمانو  هاهتلخود برای اقامت هستند. از قدیم 

را برای اقامت انتخاب  یرهاپذمهمان تریینپاو افراد با توانایی مالی  اههتلمطل ، افراد با توانایی باالی مالی  صور بهنه 

دو مرکـز  ینااست، اما  شدهیمالبته این بدان معنی نیست که مراکز اقامتی در شهرها محدود به این دو مورد  اندکردهیم
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در زمینه مراکز اقامتی، فقط  مسئله شهرهای بزرگ وجود داشته است. یوهوبهرسمی در بسیاری از شهرها و  طوربهاقامتی 

از  یدشـدهتولتا زمانی که پای یک استراتوی توسعه گردشگری در میـان نباشـد، ثـرو  و  شودینممحدود  هاآن ایجادبه 

و از  (.Aledo & Mazon,2004:360) رودیمـتوسعه مالکیت به شـمار  صرفاًطری  امال  مرتبط با گردشگری، 

 منفـی پیامدهای سری یک ، ،رسدیم پایان به وسازساخت روند کهیهنگامنخواهد بود. همچنین  داربرخورارزش چندانی 

و خـدما   هایرساختزکه این امر به فقدان  شودیمظاهر  محیطییستزو اثرا   زمین از نادرست زیاد و استفاده از ناشی

 مـثثرتوجه صرف به ساخت مراکز اقامتی  روینازا (.Aledo & Mazon,2004:28) شودیمبرای گردشگران منجر 

 سـازییخصوص اصـلی در بسـیاری از مـوارد عامـلاین مهم غفلت کرد. این امر  یهاجنبهنبوده و نباید از توجه به سایر 

 Van) کنــدیموارد  بــر ســایر منــاب  فشــار ایــن بــر انتقــال مالکیــت بــه شــمار رفتــه و عــالوه و احتکارهــا ، زمــین

Noorloos,2011:1.) بـرای بـزرگ یهـاچال  از یکـیبـه وجـود آورد.   توانـدیمتغییر شـکل شـهرها را  روینااز 

 نهادهـای و محلـی اراضـی از اسـتفاده بـر مسـلط  یهابرنامـه بـا یکپارچـه شـدن آن گردشگری، توسعه و یزیربرنامه

ــی گیرییمتصــم ــت سیاس ــه اس ــم آن در ک ــه هاییمتص ــا منطق ــرتبط ب ــدی م ــعه و بن ــی توس ــه  واقع ــودیمگرفت  ش

(Brown,2006:10.)  یـت بااهماز دیگر موضوعا   مراکز اقامتی در فضای شهریبه نحوه پراکندگی توجه  روینازاو

اسـت، کـه   ای از مطالعا  مکانی در جغرافیایوهشیک فعالیت علمی و  عنوانبهرود که نیازمند تحلیل فضایی یمبه شمار 

یری از علوم مختلف، شرایط محیط زندگی انسان را در ابعـاد گبهرهو با  شدهگرفتهکار و ابزارهای علمی به  هاروشدر آن 

: 1379،کنـد)نورییمیزی محیطـی فـراهم ربرنامههای علمی و الزم شناخت محیط را برای ینهزممتفاو  آن شناسایی و 

عـدالت  ترکامـلزی  مناسب و بـه عبـار  یزی شهری، استفاده از فضا و توربرنامهین عوامل در ترمهمکه از ییازآنجا (.4

(، 38: 1393،ساسان پـورشود)یمشود که در آن فضا بعدی اساسی و بنیادی در جامعه انسانی شمرده یمفضایی محسوب 

و سیستمی به محیط دارای ماهیتی جستجوگر، ارزیاب و انتقـادی بـوده و نتـایج آن  سو نگرتحلیل فضایی با نگاهی همه 

اسـت کـه  شـدهانجامدر ارتباط با وضعیت مراکز اقامتی در شهرها مطالعـا  زیـادی  (.4: 1379،رد)نوریجنبه کاربردی دا

(، 1387) یابوالحسـنآبـادی و یزنگدر ارتباط با مبح  مکان گزینی و پراکندگی ایـن مراکـز بـوده اسـت.  هاآنبرخی از 

 (TDI) یگردشـگرقامتی با استفاده از شاخص توسـعه یزی مراکز اربرنامهی و بندسطحی با عنوان تحلیل فضایی، امقاله

نتایج حاصل از  بر اساس. اندشدهیرها مطالعه پذمهمانو  هاهتل. در این پووه  مراکز اقامتی در دو گروه اندنمودهمنتشر 

فـوا ی در چهار گروه است و تعـداد و درصـد هریـک از مراکـز بنددستهمراکز اقامتی قابل  ازنظرپووه  شهر اصفهان 

تحلیـل فضـایی و "ی بـا عنـوان امقالـه( در 1391) ییرضـا(. وارثـی و 1387ی،ابوالحسنآباد و یاست )زنگ شدهمشخص

. در انـدپرداخته، به ایـن موضـوع "ی شهر شیرازهاهتلیابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی، مطالعه موردی: مکان

و سـپس سـعی شـده  آمدهدستبهیاز موردنی موجود، اطالعا  هاطرحو  این مقاله با استفاده از مشاهده میدانی، مصاحبه

ی هـاهتلفضاهای مناسب بـرای ایجـاد  AHP ی موجود در شهر شیراز، با استفاده از مدلهاهتلاست تا پس از مطالعه 

ا  اقـامتی در ی مناط  مسـتعد ایجـاد خـدمبندپهنه"ی با عنوان امقاله (1391) و همکاران سقایی. شودیابی مکانجدید 

همکاران . تقوایی و است شدهاستفاده AHPی شهر از مدل بندپهنه. در این مقاله برای اندکردهمنتشر  "مشهد شهرکالن

یری از فرآیند تحلیـل سلسـله گبهرهیابی بهینه مراکز اقامتی در شهر تبریز با مکانتحلیلی بر "ی با عنوان امقاله(، 1392)

شـهر، از بهتـرین  گانهنه. نتایج پووه  نشان داده است که منطقه یک شهر تبریز در بین مناط  دانکردهمنتشر  "مراتبی

تحلیـل کیفـی و "ی بـا عنـوان امقالـه(، 1393) و همکـاران قاسمی. استشرایط برای احداث مراکز اقامتگاهی برخوردار 

. نتایج پـووه  نشـان داده اندکرده، منتشر "(هاهتلید بر تأکبا ) یگردشگرمکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه 

انجامد و رابطه معنـاداری یمبه جذب و توسعه گردشگری در شهر شیراز  هاهتلاست که بهبود کیفیت امکانا  و خدما  
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یت مشـخص شـد کـه درنهامندی گردشگران مالحظه شده است. یترضاو میزان  هاهتلبین کیفیت امکانا  و خدما  

 .هستندشیراز دارای توزی  فضایی مناسبی  در شهر هاهتل

مرکز ایـن اسـتان  عنوانبهشهرهای مهم ایران در شمال کشور است که در استان گیالن قرار داشته و  ازجملهشهر رشت 

های گردشگری بوده و یتفعالای در ارتباط با یوهودارای نقشی مهم در منطقه شمال کشور است. این شهر دارای موقعیت 

فاصـله نزدیـک بـه پایتخـت و  واسـطهبهشود که یمین مقاصد گردشگری کشور شناخته ترمهمیکی از  عنوانبهرو ینازا

 بر حجـم آهنراهرسد با تکمیل یمیوه پس از احداث بزرگراه در هر فرصتی پذیرای سیل گردشگران است که به نظر وبه

عه مراکز اقامتی در قالب منازل مسکونی رو به فزونی نهاده روست که در چند سال اخیر توسینازاگردشگران افزوده شود. 

دسـتی و ی صناو در همین راستا مدتی است کـه برخـی از شـهروندان بـا دریافـت مجـوز از سـازمان میـراث فرهنگـی، 

گردشگری استان گیالن، با تفکیک بخشی از منازل مسکونی و یا در نظر گرفتن کل آن برای مسافران، به توسعه مراکـز 

ین تـأمیرها، نق  مهمـی در جـذب گردشـگران و پذمهمانو  هاهتل در کنار، بپردازند که "خانه مسافر"اقامتی با عنوان 

 یرسـم گانهسـهنمایند. آنچه در این میان دارای اهمیت است تحلیل فضایی این مراکـز اقـامتی یممحل اقامت آنان ایفا 

هر رشت است تا بر اساس آن وضعیت پراکندگی این مراکـز و دالیـل آن ی مسافر( در شهاخانهیرها و پذمهمان، ها)هتل

 شدهانجام یهاپووه آنچه این پووه  را از سایر دهد. یمی قرار گیرد که هدف اصلی این پووه  را تشکیل موردبررس

حوزه مراکز اقامتی  اخیر است که چند سالمسافر در  یهاخانه یریگشکلتوجه به  سازدیمدر حوزه مراکز اقامتی متمایز 

در سـاختار نظـام  تواندیمخود  نوبهبهمسکونی کشانده است و  یهامحلهی سوبه، یرهاپذمهمانو  هاهتلدر شهرها را از 

بوده و همچنین بستری جدید در رقابت بین مراکز اقامتی شهری برای گردشگران فـراهم آورد.  یرگذارتأثشهرها  یامحله

، بیشتر بـا شدهانجام یهاپووه قرار نگرفته است. از طرف دیگر،  یموردبررسدر شهرها تاکنون  توزی  فضایی این مراکز

سـعی  GISدر این پووه ، از روش آمار فضایی و بـا کمـک  کهیدرحالسلسله مراتبی بوده است،  هاییلتحل یهاروش

 شده است تا مراکز اقامتی شهر رشت تحلیل شود.

 

 مبانی نظری

 توسعه گردشگری

 و ملـی سـطح در چه ها،عرصه همه یکدیگر، در وابسته به آن عناصر منسجمی نظامی عنوانبه گردشگری توسعه امروزه

در ایـن  .استقرارگرفته  خصوصی و ی مختلف دولتیهابخ  ریزان برنامهموردتوجه  المللی،بین سطح در چه و ایمنطقه

 بلکـه دانسـت صـنعت ایـن رونـ  یا سفر موجبا  کنندهفراهم ییتنهابهتوان ینمرا  گردشگری هاینظام منسجم جاذبه

 و رنجبریـاناسـت )دارای اهمیت بسیار زیادی  گردشگران اقامت و ییجاجابه برای شرایط و عوامل دیگری نظیر امکانا 

دارند، ولـی از دیدگاه گردشگری، مناب  بالقوه تا زمانی که به جاذبه تبدیل نشوند، ارزش گردشگری ن. (100: 1389زاهدی،

یافتـه و در توسـعه  اییـوهوصور  گرفت، اهمیـت  هاآنزمانی که خدما  و تسهیال  مناسب فراهم شد و دسترسی به 

 عنوانبـهبـه توسـعه گردشـگری  تـوانیماست که  ذکرقابل .(107 :1383،قادری)« کنندیمگردشگری نق  مهمی ایفا 

و  یامنطقـه هـایتعادلییبی در تقویت بنیـه اقتصـادی، کـاه  گردشگر درواق راهبردی برای توسعه کشور نگریست. 

، ایجـاد تنـوع و یامنطقـه، توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملـی و رتوسعه در مناط  غیر برخوردا یهاشاخصارتقای 

ری محلی و ثبا  اقتصادی در سطح کالن، نق  مـثث یوهوبهو  یامنطقهدگرگونی در ساختار اقتصادی مناط  در سطوح 

 .(61 :1386،)توالیی «کندیم ایفا
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 مراکز اقامتی

 شـکل توانـد بـهیمین مراکز اقامتی مناسب برای گردشـگران اسـت کـه تأمین موضوعا  در گردشگری ترمهمیکی از 

 (75: 1386کـاظمی،سـاده ) صـبحانه و معمـولی تختخـواب یـک بـه محـدود تنهـا حتی یا مجلل بسیار هایاستراحتگاه

دهـد ینمرا تشـکیل  گردشـگر یـک اصـلی هدف هااقامتگاه در اسکانبر این اساس باید دانست که  ی کنند.رسان خدما

 تهیـه برای اصطالحیعنوان بهخدما  اقامتی  بانامای یوهوو این مهم به ایجاد خدما   (100: 1389زاهدی، و رنجبریان)

شـده و در  (،Smith,1395:10) مهمانداری و گردشگری صنعت در که تجاری محوریت با استراحت و خواب تسهیال 

 از یافته است. بر ایـن اسـاس بسـیاریگسترشاخص  طوربهاعم و گردشگری شهری  طوربهادبیا  مطالعا  گردشگری 

 در پـذیرایی و اسـکان خـدما  کـه معتقدنـد غیـره و استبلر و سینکلر گلدنر، و اینتاش مک هالووی،ازجمله:  نویسندگان

 و بـزرگ شـهر هـر (.75: 1386کـاظمی،است ) صنعت این هایبخ  یاترینپو و ترینپیچیده از یکی گردشگری عتصن

. هرچنـد آیـدمی شمار به آن گردشگری بخ  ثانویه نیازهای از یکی و دارد مجهز اقامتی مراکز به نیاز گردشگری مقصد

 انـواع بـه شـهر گردشـگران، مـالی توانایی و سلیقه تنوع لدلی به ولی کنند،نمی استفاده اقامتی مراکز از گردشگران همه

 مراکـز تشـکیال  و تسـهیال  میـزان درواقـ . (87: 1386موحـد،اسـت ) یازموردن مختلف درجا  برحسب اقامتی مراکز

نامـه در این میـان بر (.75: 1386کاظمی،است ) بازار این پویایی و مسافران مختلف هایسلیقه و یازهان از بازتابی اقامتی،

باید در کنـار توجـه  هاهتلای داشته باشند و در این میان به یوهوریزان باید به جلب رضایت همه اقشار گردشگران توجه 

 در را اقتصـادی تـأثیر بیشترین کنند،می استفاده هتل از که ها و ... توجه شود. هرچند گردشگرانیینکمپیرها و پذمهمان

 از و مراکز پـذیرایی را یکـی هاهتلاز سایر مراکز اقامتی در شهرها غافل شد باید وجود اما نباید  .دارند گردشگری صنعت

 .(97: 1389همکاران، و وارثی)پذیرفتشهرها گردشگری  بخ  ثانویه نیازهای

 

 توزیع فضایی مراکز اقامتی

 و کیفیـت همچنـین و ال تسـهی اتـاا، نوع به یبند. طبقهشوندمی یبندطبقه مختلف معیارهایبر اساس  اقامتی مراکز

 هـاهتل بـرای جهانی و یکسان یبندطبقه نظام ارائه برای تالش. دارد بستگی شود،می عرضه آنجا در که خدماتی کمیت

 دارد وجود مهمانان از پذیرایی شیوه و اسکان برای خصوصیاتی کشوری هر در زیرا است؛ بوده مواجه مشکالتی با همواره

 میـزان گرفتن نظر در بر عالوه گردشگران (75: 1386کاظمی،. )نباشد دیگر کشورهای همانند وجهیچهبه است ممکن که

 راموردنظر  مقصد و محل به نزدیکی استاندارد، و بهداشتی خدما  ،سرامهمان کیفیت و درجه: مانندسراها مهمان خدما 

کننـد می اجتنـاب آن بـه دسترسـی برای افیاض هزینه پرداخت از و گیرندمی نظر در است، آنان سفر نهایی هدف که نیز

هـای یلتحلموضـوع اصـلی  عنوانبـهاما تالش برای ایجاد مراکز اقامتی، بدون توجه به عامل توزی   (.87: 1386موحد،)

یگر، بایـد در دعبار بهیی اقامت گردشگران را در شهرها سامان بخشد. تنهابهتواند ینم(، 4: 1391فرجی سبکبار،) ییفضا

نیـز دارای اهمیـت زیـادی  هـاآنر توجه به ساختن و افزودن مراکز اقامتی به ساختار شهرها، توجه به پراکن  درست کنا

توان ادعـا کـرد کـه هرچـه شـهرها یمیابد و یماهمیتی دوچندان  شهرهاکالنیوه در وبهاست. این موضوع در شهرها و 

یابـد. بـرای ایـن مهـم مطالعـا  یمهای خاص خود را یچیدگیپ اهآنیاز در موردنباشند، موضوع توزی  خدما   تربزرگ

محمـودی، پـردازد )یمهای جغرافیـایی بـا ابعـاد فضـایی یدهپدیابی و ارتباط مکانمبتنی بر تحلیل فضایی که به مطالعه 

رضـایی ) یتفعالتواند با کشف و تحلیل روابط بین عناصر چهارگانه انسان، مکان، زمان و یم( راهگشا بوده و 283: 1391

 یابی درست مراکز اقامتی در شهرها نماید.مکان(، کمک فراوانی به 5: 1391مقدم،
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 پژوهش روش

یاز برای انجام پووه ، پراکندگی مراکز اقامتی شـهر موردنین داده ترمهمتحلیلی است.  –پووه  حاضر از نوع توصیفی 

ی گردشـگری شـهر رشـت از دیگـر هاجاذبـهاست. عـالوه بـر ایـن بوده  هاهتلیرها و پذمهماندر سه بعد خانه مسافر، 

از طری  مطالعا  اسنادی شامل اطالعا  دریافتی از سـازمان میـراث فرهنگـی،  هادادهیاز بوده است. این موردنی هاداده

از است. پس  آمدهدستبهدستی و گردشگری استان گیالن و همچنین طرح راهبردی توسعه گردشگری شهر رشت ی صنا

ی مسـافر از طریـ  هاخانـهمحل اسـتقرار  ی مسافر از سازمان میراث فرهنگی استان،هاخانهدریافت اطالعا  مربوط به 

 یهاخانهاماکن اقامتی شهر رشت را در سه گروه  توانیمکلی  یبنددستهدر یک است.  شدهاستخراجهای میدانی یبررس

 ییهـامکانمراکـز اقـامتی مسـافران،  عنوانبـه هـاهتلو  یرهاپـذمهمان کرد. یبنددسته هاهتل و یرهاپذمهمانمسافر، 

اسـت بـا نظـار  سـازمان  یچند سالمسافر که  یهاخانهولی در این میان وجود  آیندیم حساببهدر شهرها  شدهشناخته

نیسـتند.  دهشـشناختهچنـدان بـرای مسـافران  اندشـدهاحداثو گردشگری اسـتان گـیالن  دستیی صنامیراث فرهنگی، 

و گردشـگری  دسـتیی صناخانه مسافر )سازمان میراث فرهنگـی،  28و  یرپذمهمان 12هتل،  5در شهر رشت،  درمجموع

نیـز  هـاهتل ازآنپسدر وسعتی محدود در بخ  مرکزی شهر قرار دارند و  یرهاپذمهمان( وجود دارد. 1395استان گیالن،

از بخ   یموردبررسمسافر  یهاخانه. این در حالی است که اندشده یابیمکاندر بخ  مرکزی شهر و نواحی اطراف آن 

بـا توجـه بـه هـدف  .اندشـدهتعداد محدودی، بقیه در ضل  شمال شرقی شهر مجتمـ   جزبهمرکزی شهر فاصله گرفته و 

در کشـور، از  یکی از مقاصد گردشگری عمده عنوانبهشهر رشت  در مراکز اقامتی فضایی توزی  پووه  مبنی بر تحلیل

 و بیضـی 2، تحلیـل میـانگین مرکـزی1یافاصـلهی فضـایی چنـد اخوشـهتحلیل  ترین همسایه،یکنزدی میانگین هاروش

 را عارضـه هر مرکزی نقطه بین فاصله ابتدا همسایگی، فاصله ترینیکنزد میانگین ابزار است. شدهاستفاده 3معیار انحراف

 محاسـبه را هایگیهمسـا ترینیـکنزد این تمامی میانگین سپس و یریگاندازه اشیههمسا ترینیکنزد مرکزی نقطه با

 در هافاصـله میـانگین بـر شـدهمشاهده پراکن  در هافاصله میانگین تقسیم از شاخص، (. این4: 1390)عسگری، کندیم

 مکـانی الگـوی تـوانیم ،rمقـدار  محاسـبه از . پـسدهندیم نشان r حرف با را آن و آیدیمدست  به تصادفی پراکن 

 همـین بـه و کنـدیم عمـل هایدهپد بین فاصله یهپا بر همسایه، ترینیکنزد شاخص کرد. تعیین را شدهمشاهدهپراکن  

 ارائـه دارنـد، متقابـل روابـط کـه هایییدهپد وتحلیلیهتجز در بهتری نتایج ،شدهاشاره یهاروش سایر با در مقایسه علت،

همسـایگی( کمتـر از یـک باشـد،  ترینیـکنزد(. اگر شـاخص )نسـبت میـانگین 58: 1393،همکاران و . )جعفریدهدیم

دارای  هـادادهاز یـک باشـد،  تـربزرگ شـدهمحاسبهو اگر شاخص  باشندیم یاخوشهدارای الگوی  موردمطالعه یهاداده

 اسـت ممکـن فضا در غرافیاییج هاییدهپد از بسیاری توزی  (.45: 1390)عسگری، باشندیمالگوی توزی  مکانی پراکنده 

 صـور به y و x محورهـای واریـانس محاسـبه بـا توانیمموارد  این در داد. نشان دایره با را آن نتوان و باشد دارجهت

 یامجموعـه در رونـد یریگاندازه برای ،طورمعمولبه روشی که داد. نشان را فضا در هایدهپد توزی  جهت و روند جداگانه،

 مقـدار، دو ایـن اسـت. جداگانه صور به y و x در جهتاستاندارد  فاصله محاسبه ،شودیم گرفته کار به احینو یا نقاط از

 اسـتاندارد انحراف بیضی عنوانبه بیضی، این از .کنندیمتعریف  گیرد، دربرمی را عوارض توزی  که را اییضیب محورهای

 محورهـای تعیـین بـرای مرکـزی میـانگین از y و x رد، مختصا استاندا انحراف روش این در زیرا ؛شودیم بردهنام نیز

 را آن دارد، یدارجهـت الگـوی فضـا عـوارض توزیـ  کـه اگـر دهـدیم امکان ما به بیضی این .شوندیم محاسبه بیضی

 ایـن اسـتاندارد، انحـراف بیضـی دریافـت، هاآن یهاولنمای   با را هاداده جهت حدودی تا توانیم اگرچه کنیم. شناسایی

 بـا معیـار، انحـراف بیضـی .(90: 1390)عسـگری، دهدیم نمای  و کندیم محاسبه آماری و دقی  طوربه را یریگجهت

 سـازدیم مشـخص را آن موقعیـت و جهـت پراکنـدگی، میـانگین، مرکز تا داده هر مکان فاصله انحراف معیار از استفاده

                                                           
1 . multi-distance spatial cluster analysis (ripleys K function) 

2 . Mean centre 

3 . standard deviational ellipse 
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 (.83: 1388قزلباش، و )کالنتری

 

 هابحث و یافته

های پووه  در راستای بررسی توزی  فضایی مراکز اقامتی شهر رشت در ارتباط بـا ین بخ  سعی شده است تا یافتهدر ا

ها در ارتباط بـا و سپس این یافته شدهارائه هااقامتگاههای کلی یوگیویرگذار بررسی شود. برای این منظور ابتدا تأثعوامل 

 .اندقرارگرفته یموردبررسپووه ،  درروش شدهاشارهی هاروش

 

 همسایه ترینیکنزد پراکندگی واحدهای اقامتی شهر رشت بر اساس میانگین

یرها، پـذمهمان، هاهتلی گردشگری، هاجاذبهه برای همسای ترینیکنزد از تحقی  میانگین آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 آمده است:شماره یک  خانه مسافرها و کل واحدهای اقامتی در شهر رشت در جدول

 

 ترین همسایهیکنزدبر اساس شاخص  موردمطالعه. الگوی پراکنش متغیرهای 1جدول شماره 

 ل واحدهای اقامتیک خانه مسافرها یرهاپذمهمان هاهتل ی گردشگریهاجاذبه 

Nearest neighbor ratio 964/0 515/1 002/1 527/0 597/0 

z- score 367/0- 414/2 018/0 780/4- 273/5- 

p- value 713/0 015/0 985/0 000/0 000/0 

 

ی اشهخو صور بهو خانه مسافرها  کلی صور به، الگوی پراکن  واحدهای اقامتی 1در جدول  ذکرشدهبا توجه به نتایج 

آمده بـرای دسـتبه Rمقـادیر  p- value پراکنده است. همچنین بـا توجـه بـه مقـدار صور به هاهتلبوده و پراکن  

 باشد.ینمیرها معنادار پذمهمانی گردشگری و هاجاذبه

 

 یافاصلهی فضایی چند اخوشهبررسی واحدهای اقامتی شهر رشت بر اساس تحلیل 

ی مفید برای بررسـی آمـاری الگـوی فضـایی هاروشاست. این روش از  شدهاستفادهریپلی برای این منظور از تاب  کای 

(. 2شـکل دهـد )یمها در فواصل مختلف جغرافیایی را نشان یدهپدی بندخوشهها در فضا و مکان است که وضعیت یدهپد

له و خط مورب صـاف، الگـوی فاص دهندهنشاناست، محور افقی  شدهدادهدر اشکال مربوطه که در صفحا  بعدی نشان 

باالتر از منحنی نتایج مورد  شدهمشاهدهکلی هر چه منحنی نتایج  صور به(. 53: 1390باشد )عسگری،یمتوزی  تصادفی 

 شـدهمشاهدهاند. برعکس هر چه منحنی نتـایج شدهیبندخوشهانتظار باشد به معنای آن است که مشاهدا  در آن فاصله 

متغیرهـای  هسـتند. ترپراکنـدهدر آن فاصـله از هـم  هـادادهایج مورد انتظـار باشـند، در آن صـور  تر از منحنی نتیینپا

ی موردبررس. نخستین متغیر اندقرارگرفته موردمطالعهدر ارتباط با شاخص پیشین از طری  تاب  کای ریپلی نیز  موردمطالعه

 شـدهدادهنشـان  2در شکل  موردبح باط با تاب  ی گردشگری شهر رشت است. نتایج بررسی این شاخص در ارتهاجاذبه

ی پیـروی اخوشـهی گردشگری در شهر رشت از توزیـ  هاجاذبه درمجموعدهد که یماست. تفسیر کلی این شکل نشان 

شود و از میزان گرای  به یمیباً در فواصل دورتر تمایل به توزی  تصادفی مشاهده تقرتوان گفت که یمکند. همچنین یم

 شود.یمکاسته  هاجاذبهی شدن اخوشه
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 ی گردشگریهاجاذبه ریپلی Kتابع  .2شکل شماره 

 

یباً به خـط تقر ترکوتاهیرها در فواصل پذمهمانیرها در شهر رشت حکایت از وضعیتی متفاو  دارد. پذمهمانآزمون توزی  

باشند. این وضعیت به نحوی اسـت یمی ی بسیار ضعیفاخوشهکه دارای گرای   طوربهباشند یمانتخاب تصادفی نزدیک 

 برشـد شـود، یمو هرچه این فاصله بیشتر  اندآوردهزیاد به سمت توزی  پراکنده روی  چنداننهی افاصلهکه پس از طی 

 کـامالًدهـد. وضـعیت یممتفاوتی را در مقایسه با فواصل نزدیک نشـان  کامالًشود و وضعیت یمافزوده  هاآنپراکندگی 

 مشاهده نمود. 3توان در شکل یمیرها فواصل دور و نزدیک را پذانمهممتضاد 

 

 
 یرهاپذمهمانریپلی  K. تابع 3 شماره شکل

 

اسـت. ایـن  شـدهدادهنشـان  4هستند. نتیجه بررسی در شکل  هاهتلدر این پووه ،  موردمطالعهاز دیگر مراکز اقامتی 

 اند و همواره دارای توزی  ای شدن در فضای شهر رشت نداشتههوقت گرای  به خوشها هیچدهد که هتلیمبررسی نشان 

بـین هـایی نیـز دراینمشاهده است ولـی تفاو وزیاد تقریباً همواره قابلاند. هرچند که این امر در فواصل کمپراکنده بوده

شود میـل اصله بیشتر میکمتر از فواصل بلندتر است. هرچه ف که در فواصل کوتاه میزان پراکندگینحویشود بهدیده می

 ها شدیدتر شده است.به توزی  پراکنده در هتل
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 هاهتلریپلی  K. تابع 4 شماره شکل 

 

است. ایـن  شدهدادهنشان  5ی مسافر است که در شکل هاخانهی در این پووه  مربوط به موردبررسآخرین مرکز اقامتی 

گیرد. این مراکـز تحـت نظـار  سـازمان یمگردشگران قرار  ادهمورداستفمراکز اقامتی چند سالی است که در شهر رشت 

 مسـافربر اسـاسی هاخانهکند. بررسی یمدستی و گردشگری بوده و با مجوز این سازمان فعالیت ی صنامیراث فرهنگی، 

 ی بودن شدید استقرار این مراکز است.اخوشهتاب  کای ریپلی حاکی از 

 
 

 
 مسافرها ریپلی خانه K. تابع 5 شماره شکل

 

ی افاصـلهی فضایی چنـد اخوشهبرای مشخص شدن تصویری کلی از وضعیت پراکن  مراکز اقامتی شهر رشت، تحلیل 

نشـان  6و نتیجه آن در شـکل  شدهمحاسبهیرها و خانه مسافرها پذمهمان، هاهتلاعم از  مربوط به کلیه واحدهای اقامتی

ی هسـتند و اخوشـهدارای پراکن   درمجموعمراکز اقامتی شهر رشت ، شدهمشخصاست. چنانکه در این شکل  شدهداده

در  درمجمـوعشود مراکـز اقـامتی یمکه دیده  طورهماندر فواصل زیاد تمایل به تصادفی و یا پراکنده بودن ندارند.  جزبه

 شود یمبیشتر  هاآندر ی اخوشهیج با افزای  فاصله گرای  به توزی  تدربهی دارند ولی اخوشهفواصل کمتر، کمتر حالت 

 انجامد.یمیت به پراکندگی واحدها درنهای کمتر و حتی اخوشهتوزی   صور بهیت با افزای  شدید فاصله دوباره درنهاو 
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 کلی( صورتبهریپلی واحدهای اقامتی ) K. تابع 6 شماره شکل

 
 میانگین مرکزی

شود. بـه عبـارتی در ایـن یمی از عوارض شناسایی امجموعه 1لدر تحلیل میانگین مرکزی، مرکز جغرافیایی و یا مرکز ثق

تـر نیـز آمـد، ی پکـه  طورهمـانی مشخص شود. موردبررسشود تا نقطه مرکزی پراکندگی موضوعا  یمتحلیل سعی 

است. نتایج حاصل از ایـن  قرارگرفته یموردبررسموضوع اصلی  عنوانبهی گردشگری و مراکز اقامتی شهر رشت هاجاذبه

 است. شدهدادهنشان داده  7ررسی در شکل ب

 

 
 مجزا صورتبهو مراکز اقامتی شهر رشت  گردشگری یهاجاذبه. میانگین مرکزی 7شکل شماره  

 

یباً بر یکدیگر منطب  گردیده اسـت. تقریرها پذمهمانی گردشگری و هاجاذبهگردد، میانگین مرکزی یمچنانکه مالحظه  

تـوان نتیجـه یم درمجمـوعکمی از دو میانگین پیشین قـرار دارد کـه  بافاصلهنیز  هاهتل از طرف دیگر میانگین مرکزی

از انطبـاا  هـاآن نحوه توزی  در سطح شهر رشت، محـدوده مرکـزی ازنظری سه موضوع فوا هاتفاو  رغمبهگرفت که 

ی هاخانـه یکسـانی اسـت. امـا یبـاًتقراست و دسترسی به این مرکز برای گردشـگران دارای ارزش  برخوردارخوبی  نسبتاً

ی نوعبهفوا دارد و  گانهسهمسافر از این قاعده مستثنی است. به این معنی که فاصله بسیار زیادی از میانگین موضوعا  

ی مسـافر در شـهر رشـت، هاخانهبرای نشان دادن اثرا  این جدایی گزینی  دهد.یمبارزی را نشان  کامالًجدایی گزینی 

اسـت.  شدهارائهی مسافر هاخانهیرها و پذمهمان، هاهتلپراکن  همه مراکز اقامتی شهر اعم از  ر اساسب 8شکل شماره 

را از انطبـاا نسـبی بـا  هـااقامتگاهی مسافر نقطه ثقل و مرکزی هاخانهچنانکه در شکل مشاهده می شو، جدایی گزینی 

                                                           
1 . Center of concentration 
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میـانگین  عنوانبهی امنطقهیگر دعبار بها داده است. ی سوهاجاذبهی خارج از محدوده این سوبهی گردشگری هاجاذبه

ی به گردشگران برخوردار است. دهخدما شده است که در حال حاضر از امکانا  و شرایط ضعیفی برای ییشناسامرکزی 

 سوا داده است. موردمطالعهی تهی از همه متغیرهای انقطهمسافر میانگین مرکزی را به ی هاخانه درواق 

 

 
 . میانگین مرکزی کل واحدهای اقامتی شهر رشت8 شماره لشک

 

 1معیار انحراف بیضی

 هـاآناست، اما جهت توزیـ   قرارگرفتهی موردبررس موردمطالعهتا به اینجا، نحوه پراکندگی و میانگین مرکزی متغیرهای 

نشان  9و نتیجه آن در شکل  شدهاستفادها مشخص نیست. برای این منظور از بیضی انحراف معیار برای هریک از متغیره

یرها دارای کمترین حجـم و پذمهمانشود، بیضی انحراف معیار یمطور که در شکل مذکور مشاهده همان است. شدهداده

ی گردشگری شهر رشت تمایل زیادی هاجاذبهی مسافر دارای بیشترین حجم است. همچنین هاخانهبیضی انحراف معیار 

یباً تقری خود در زمینه حجم و میزان انحراف معیار در زمینه جهت پراکندگی هاتفاو  رغمبهرند. این سه متغیر به دایره دا

ی شریانی سـازمان فضـایی شـهر محورهاجنوب غرب هستند که از  -هم سو هستند و جملگی دارای جهت شمال شرا

یری متفاوتی بـا سـایر متغیرهـای هسـتند. یعنـی گجهتدر شهر رشت دارای  هاهتلکنند. از طرف دیگر یمرشت تبعیت 

سه متغیر دیگـر، از  مانندبهنیز  هاهتلاست که  ذکرقابلیباً مخالف را با سه متغیر پیشین را برگزیده است. البته تقرجهتی 

 کند.یممحور شریانی سازمان فضایی شهر تبعیت 

                                                           
1 . standard deviational ellipse 



 1398 زمستان، 4، شمارۀ 6گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                             12

 
 مجزا صورتبهراکز اقامتی شهر رشت و م گردشگری یهاجاذبه معیار انحراف . بیضی9 شماره شکل

 

واحد و تحـت  صور بهبرای بررسی وضعیت کلی جهت توزی  مراکز اقامتی شهر رشت برای گردشگران، کلیه این مراکز 

 است. شدهدادهنشان  10عنوان صرف مراکز اقامتی در نظر گرفته شدند و نتیجه آن در شکل 

دارای جهـت  هـاآنگرفتن مراکز اقامتی، جهـت توزیـ   در نظریکسان  شود، در صور یمکه در شکل مشاهده  طورآن 

یجـه درنتیرگذار باشند و تأثیری کلی مراکز اقامتی گجهتنتوانستند بر  هاهتلباشد. یعنی یمجنوب شرقی  -شمال شرقی

 .اندشدهی گردشگری همسو هاجاذبهدر حالت کلی با سایر مراکز و همچنین 

 

 
 کلی صورتبهواحدهای اقامتی شهر رشت  معیار انحراف . بیضی10 شماره شکل

 

  گیرییجهنت

ها و امکانـا  فراوانـی بـرای یرسـاختزیکی از شهرهای واق  در منطقه گردشگری کشـور، نیازمنـد  عنوانبهشهر رشت 

تی در شهر رشت توان به مراکز اقامتی شهری اشاره کرد. مراکز اقامیم هاآن ازجملهی به گردشگران است که رسانخدما 

های خاص خود است. مراکز اقامتی رسمی شـهر رشـت در حـال حاضـر در سـه گـروه یوگیوتوزی  فضایی دارای  ازنظر

های گردشـگری های مسافر قرار دارند. برای بررسی مراکز اقامتی شهر رشت، مطالعه جاذبـهها و خانهپذیرها، هتلمهمان

ها در شهر های گردشگری شهر رشت نشان داده است که این جاذبهی جاذبهشهر نیز دارای اهمیت است. بررسی پراکندگ

ایـن نتیجـه شـبیه کـه  ای هستند و میانگین مرکزی آن با در بخـ  مرکـزی شـهر قـرار داردرشت دارای توزی  خوشه

اسـبه مح 69/0شـهر کرمانشـاه عـدد  یگردشگر هایجاذبه یبرا( است که 1395تحقی  کیامهر و همکاران ) هاییافته
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( 1387همچنین نتایج تحقیـ  موحـد ). دهدمی نشان رااین شهر  یگردشگر هایجاذبه یبرا ایخوشه یالگو که گردید

آن  تب بـهگردشگری شهر اصفهان بیشتر در بخ  مرکـزی شـهر بـوده و  هایجاذبهکه توزی  فضایی  دهدمینیز نشان 

همچنـین ایـن نتـایج در  اسـت.تحقی  حاضـر  هاییافتهطباا با که در ان باشدمینیز در این بخ   هاهتلتوزی  فضایی 

 و فضـایی پـراکن  نشـان داد هـاآننتـایج  که باشدمی( 1395و صفرپور ) تحقی  سرایی، چهارراهی هاییافتهراستای 

( در 1391) وارثـی و رضـایی بامطالعهنتایج تحقی  حاضر البته . اندیافتهو متمرکز رشد  ایخوشهوی گال صور به هاجاذبه

تاریخی، فرهنگـی،  هایجاذبهشهر شیراز با پراکندگی  هایهتل، توزی  فضایی هاآنتحقی   هاییافتهتعارض است. طب  

متمرکز در بخ  مرکـزی  صور بهاقامتگاهی شهر  تأسیسا  کهطوریبهمذهبی، ورزشی و طبیعی تناسب چندانی ندارد. 

گردشگری متعدد، تحت پوش   هایجاذبهاست که بخ  زیادی از شهر با داشتن و این امر باع  شده  اندشدهتوزی شهر 

 نباشند. هاهتلخدما  

یک از گانه فوا دارد. در یک بیان کلی، هیچهای پووه  نشان از وجود الگوی خاصی از پراکندگی مراکز اقامتی سهیافته

ای بسته به شرایط کنونی حاکم بر شهر به حالت خوشـه اند و هریکمراکز اقامتی موردمطالعه دارای توزی  تصادفی نبوده

منـاب  و . باشدمیمناب  و خدما   این مهم به دلیل استفاده بیشتر مراکز اقامتی ازاند. یا پراکنده در شهر رشت استقراریافته

و مهمانـان بـالقوه کـه البته نزدیکی به گردشـگران آورد.  دست بهباالتر  باکیفیتو  ترپایینبا قیمت  توانمیخدماتی که 

 چراکـهسـبب مکـان گزینـی خـاص مراکـز اقـامتی شـود.  توانـدمیشهر هستند نیـز  در شهر رشت نیز در مرکز معموالً

عالوه بر در نظر گرفتن میزان خدما  مراکز اقامتی مانند درجه، کیفیت، خدما  بهداشتی و استاندارد، نزدیکی  گردشگران

 هرحالبـه. گیرنـدمیرا نیـز در نظـر  هاسـتآنگردشگری که هدف نهایی سـفر  هایجاذبهو  موردنظربه محل و مقصد 

مراکز اقامتی  روازاینشود.  هاهزینهسبب افزای  درآمد بیشتر و کاه   تواندمی و گردشگران نزدیکی به خدما  عمومی

یکـی از مراکـز اقـامتی سـنتی و  عنوانپذیرها بهمهمان .شوندمی یابیمکان ایخوشه صور بهعواملی  تأثیرتحت اغلب 

ای، دارای الگـوی پراکنـده هسـتند. هرچنـد کـه ای فضـایی چنـد فاصـلهقدیمی در شهر رشت، در مدل تحلیـل خوشـه

ای بودن دارند، از رابطه عملکردی مناسبی با بخ  قدیمی شهر مشـتمل بـر بـازار و پذیرها ابتدا گرای  به خوشهمهمان

تر شده و درنهایـت بـه دالیـل مختلفـی چندان دورتر نق  این رابطه کمرنگای نهفاصلههسته مرکزی شهردارند اما در 

پـذیر در قلـب اند. استقرار میانگین مرکـزی مهمانشدهپذیرهای نوپا، در بخ  مرکزی پراکندهویوه در ارتباط با مهمانبه

پـذیرها کمی از میـانگین در ارتبـاط مهمانیابی دارد و بر این اساس انحراف معیار بخ  مرکزی شهر نشان از این مکان

های اصلی پرتردد شهر رشت است. درواق  گیری آن در مرکز سازمان فضایی شهر و در شریانگرفته است که جهتشکل

جز در منطقه مرکـزی ها بهاند و به این سبب ردپای آنپذیرها در بخ  کوچکی از شهر، الگوی پراکنده را برگزیدهمهمان

ای تحـت تـأثیر پذیرها به پراکن  خوشـهرسد که تمایل ابتدایی مهمانشود. به نظر میمناط  شهری دیده نمی در سایر

 های گردشگری شهر رشت نیز بوده است.ای جاذبهپراکن  خوشه

ین امـر ای نیستند. اای دارای پراکن  تصادفی یا خوشهاند و در هیچ فاصلهها نیز در شهر رشت دارای الگوی پراکندههتل

تری نسـبت بـه ها نیازمند فضاهای بـاز وسـی پذیرها برگردد. اصوالً هتلها با مهمانبه دلیل تفاو  ماهوی هتلتواند می

باشـند. پذیرها در شهر رشت میمراتب کمتری از مهمانها دارای سابقه بهپذیرها هستند و از طرف دیگر بیشتر آنمهمان

ها به عواملی همچون وجود زمین، قیمت زمین، امکان ارائـه خـدما  بیشـتر، یابی آناین دو نکته باع  شده است مکان

پـذیرها از ماننـد مهمانهـا بهتر و ... وابسته گردد. بر این اساس، هرچند که هتلقرارگیری در مناط  با دسترسی مطلوب

نظر از این تفاو  در دو ویوگـی اند. اما صرفتری از شهر را در اختیار گرفتهکند، اما حوزه وسی الگویی پراکنده پیروی می

پذیرها محورهـای شـریانی شـهر را انتخـاب مانند مهمانها نیز بهاند. نخست اینکه هتلپذیرها هماهنگکلیدی با مهمان

یـز هـا ناند، دوم اینکـه میـانگین مرکـزی هتلتر و در جهتی مخالف استقراریافتهای وسی اند هرچند که دارای حوزهکرده
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های گردشـگری و پذیرها در نزدیکی هسته مرکزی شهر قرار دارد که درمجموع با میانگین مرکزی جاذبـهمانند مهمانبه

رغم انحراف معیار باالتر و اند. بر این اساس، بهپذیرها، مثلثی کوچک در فضای بخ  مرکزی شهر را تشکیل دادهمهمان

بنـابراین اغلـب  در تالش برای تسلط بـر بخـ  مرکـزی شـهر هسـتند.پذیرها، همچنان وسعت بیشتر نسبت به مهمان

کـه ظرفیـت بـاالی پـذیرش  هاییهتلشوند و البته  یابیمکانگردشگری  هایجاذبهدر نزدیکی  کنندمیسعی  هایهتل

ایـن  ر دارنـد.اصلی عبور و مرور شهری قرا هایشریان تأثیرتحت  معموالًکه  یابندمیدارند، خارج از این محدوده استقرار 

 دسـت به هاهتل یبرا را 33/1مقدار در  هاآن( در تعارض قرار دارد. 1395تحقی  کیامهر و همکاران ) هاییافتهنتیجه با 

 انحـراف یضـیب و متوسـط مرکز مدل جینتا نیهمچن. باشدمیاین مراکز اقامتی  یبرا پراکنده یالگو نشانگر کهآوردند 

 و هـاهتل اریمع انحراف یضیب زین و است یگردشگر هایجاذبه به کینزد ،هاهتل توسطم مرکز که دهدمی نشان اریمع

 بـه نسـبت کرمانشـاه شـهر هـایهتل یریـقرارگ تناسب نشانگر هاتحلیل نیا که است متداخل یگردشگر هایجاذبه

 .است یگردشگر هایجاذبه

شت، چند سالی است که بـا حمایـت سـازمان میـراث عنوان سومین نوع از مراکز اقامتی رسمی شهر رهای مسافر بهخانه

طور چشمگیری در شده و بهها از بخ  مرکزی و تجاری شهر کندهیافته است. این اقامتگاهفرهنگی در شهر رشت توسعه

ای در شـهر گفته، دارای پراکن  خوشههای مسافر برخالف دو اقامتگاه پی اند. خانهدل بافت مسکونی شهر استقراریافته

آمده بیشترین تعداد از این مراکز در شمال شهر و در منطقه مسکونی متوسط و پایین عملبر بررسی به باشند. بنارشت می

چنـدان مناسـب بـرای سـکونت شـهر دیـده ها در محال  نهاقتصادی شهر قرار دارند. حتی برخی از این خانه -اجتماعی

شوند. قرار گرفتن در دو خوشه باعـ  شـده اسـت کـه شهر دیده میها نیز در جنوب غربی شوند. بخ  دیگری از آنمی

پذیرهای موردبررسی در ایـن ها و مهمانتب  آن هتلهای گردشگری و بهای تقریباً تهی از جاذبهها در منطقهمیانگین آن

های مسافر در ی خانهرسد که فراوانکننده نوعی توسعه منفصل در شهر است. البته به نظر میپووه  قرار گیرد که تداعی

ها(، رابطه بسیار نزدیکی با مکـان فعلـی سـازمان میـراث خیابان ارشاد و بهاران و محال  اطراف آن) بخ  شمالی شهر

داده و دار سازمان فـوا رویشود که این امر به دلیل فعالیت محدود و یا جهتفرهنگی داشته باشد، و این ایده تقویت می

هـا در شـهر بـروز کنـد. های سازمان، شکل دیگری از پراکن  آناین مراکز در شهر با فعالیتدر صور  فراگیرتر شدن 

های مسافر در شرایط فعلی به حدی است که میانگین مرکزی کلی مراکز اقـامتی شـهر را بـه درهرحال تأثیرگذاری خانه

ه است و جهت کلـی مراکـز اقـامتی را بـه های گردشگری شهر کشاندای تقریباً تهی از سایر مراکز اقامتی و جاذبهمنطقه

اسـتنباط نمـود کـه  توانمیبنابراین با توجه به نتایج مطالعا  مرتبط  جنوب غربی سوا داده است. -جهت شمال شرقی

و  شـوندمی گزینی مکان هازیرساخت خدما  وگردشگری و  هایجاذبهاز  متأثرمراکز اقامتی گردشگری در شهرها اغلب 

 هایجاذبـهجدیـد و  هایزیرسـاختاهند در خارج از محدوده تمرکز سایر واحـدهای اقـامتی باشـند، بـه بخو کهدرصورتی

انتظـار داشـت کـه توسـعه فضـایی  تـوانمی در ایـن صـور  مصنوعی نیاز دارند که بتوانند گردشگران را جذب نماینـد.

سـتاره، گردشـگران  5و  4لـوکس  هایهتلد البته بسیاری از مراکز اقامتی مانن برای شهر رقم خواهد خورد. تریمطلوب

در شـهر به مراکـز اقـامتی مرکـزی  کنندمیسعی  ترتیباینبهباالتر بوده و  هایقیمتو دارای  نمایندمیرا جذب  ترمرفه

بنـابراین پیشـنهاد محسـوس اسـت.  کـامالًآمد، نیاز به توسعه هماهنگ مراکز اقامتی در شهر رشت  ازآنچه تبدیل شوند.

 هایجاذبـهو همچنـین ایجـاد  شـهر رشـت شدهفراموشکه نسبت به احیاء مناب  گردشگری تاریخی و فرهنگی  دشومی

بـه نظـر  همچنـین. بندتوسعه یا مراکز اقامتی ازجمله هاآنبه  طمربو وکارکسب هایفرصت ااقدام شود ت مصنوعی جدید

بـرای توسـعه  شدهتعیینهماهنگ و از پی   ایبرنامهین که متولیان امر مراکز اقامتی در شهر رشت، نیازمند تدو رسدمی

 چنین مراکزی هستند و باید از هرگونه برخورد فوری و ضربتی خودداری شود.
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