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  ثانویه گردشگري عناصربر  دیتأکتوریستی شهر اردبیل با عناصر ی یشناخت الگوي فضا

  ١3آباد ، رضا هاشمی معصوم2ابراهیم فیروزي مجنده، 1علیرضا محمدي

.شهري، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ریزي برنامهجغرافیا و دانشیار، گروه -1

.شهري، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ریزي برنامهجغرافیا و  و پژوهشیاردانشجوي دکتری-2

  .شهري، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ریزي برنامهدانشجوي دکتریو پژوهشیار جغرافیا و -3

  

  چکیده

سنجش خودهمبستگی فضایی تمرکز و پراکنش مکانی مراکز اقامتی گردشگري شهر اردبیل در  منظور بهپژوهش حاضر 

کند، هاي طبیعی و مصنوعی این شهر که همه ساله خیل عظیمی از گردشگران را به سوي خود جذب میارتباط با جاذبه

جنبه کاربردي داشته تواند میتحلیلی بوده و بر اساس ماهیت  -روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی. انجام گرفته است

اي استفاده شده و جهت از روش کتابخانه ،ها و اطالعات مورد نیازآوري دادهدر پژوهش پیش رو به منظور جمع. باشد

. بهره گرفته شده است Arc GIS 10.3افزاري تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از روش گرافیک مبناي موجود در محیط نرم

بین این است که توزیع مراکز اقامتی گردشگرپذیر در سطح شهر اردبیل به صورت نامتعادل و به نتایج تحقیق حاضر م

همچنین نتایج حاصل از سنجش خودهمبستگی فضایی عناصر ثانویه گردشگري در ارتباط با . اي بوده استشکل خوشه

شاخص موران بدست آمده . متغیر بوده استاین دو  مثبت و معنادارِ ریخی و قدیمی شهر نشانگر ارتباطفاصله از بناهاي تا

ها و گزینی هتلبوده است که مبین تاثیر عوامل تاریخی در مکان 0.148برابر % 95از این تحلیل با سطح اطمینان 

تفاوتی محسوس به  ،اما در ارتباط با عوامل و پارامترهاي طبیعی که به دو عامل تقسیم شده بود؛ ها بوده استمسافرخانه

رودخانه بالخلی چاي داراي خودهمبستگی فضایی مثبت از آنچنانکه توزیع فضایی مراکز اقامتی با فاصله . خوردچشم می

اند، در حالیکه در ارتباط با فاصله از دریاچه شورابیل خودهمبستگی اي استقرار یافتهبوده و به صورت خوشه) 0.177(

گزینی عناصر ثانویه گردشگري شهر اردبیل به ترتیب فت که در مکانتوان نتیجه گربنابراین می؛ فضایی مشاهده نشده است

یا اینکه نتایج را اینچنین  ؛ واندي بالخلی چاي و فاصله از بناهاي تاریخی شهر تاثیر بیشتري داشتهعامل فاصله از رودخانه

  .اندگزینی و استقرار یافتهتوان تفسیر نمود که مراکز اقامتی شهر در ارتباط بیشتر با این دو عامل مکانمی

  .، تحلیل فضایی، شهر اردبیلهتلگردشگري، :کلمات کلیدي
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  مقدمه.1

هاي و به اشکال گوناگون در زمانی است که انسان ها به انجام آن پرداخته یهاترین فعالیتگردشگري یکی از قدیمی

در  ).1389:6، حاجی نژاد(متفاوت بوده است ،حجم و دالیل انجام آن با امروزهرچند سطح ،مختلف وجودداشته است

از این  بسیاري از شهرها گردشگري فعالیت مهمی است و به اهمیت آن به عنوان عامل رشد در آینده پی برده شده است 

یکی از  این فعالیت).1393:32، و همکاران سیف الدینی(تعداد زیادي از شهرها به مقصدهاي گردشگري تبدیل شده اند رو 

پاك مطرح شود و ضمن افزایش  )یا کسب و کار( به عنوان یک صنعت که توانسته است هاي مهم اقتصادي استبخش 

به عبارتی توسعه صنعت  .درآمدهاي ارزي براي اقتصاد ملی، کمک شایسته اي به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها، نماید

یت منابع ارزي و دگردشگري، به ویژه براي کشورهاي درحال توسعه که با معضالتی همچون میزان بیکاري باال، محدو

درحال حاضر صنعت  ).1390:84، واحد پور و جعفري(اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخودار است 

میلیون  52که سفرهاي گردشگري از بطوري. سریعی در سراسر جهان داشته است گردشگري از صنایعی است که رشد

بوده است % 4.3افزایش یافته و نرخ رشد ساالنه آن  2013به بیش از یک میلیارد سفر در سال  1995سفر در سال 

)UNWTO, 2014 .( دهم کار  درصد درآمدهاي جهانی را شامل شده و در زمینه اشتغال، یک10صنعت توریسم قریب

  ). 1391:138، اعتمادي نیا و مصلحی(جهانی را فراهم نموده است 

- وجود جاذبهکشور ایران نیز با توجه به اینکه جزو پنج کشور جهان از نظر تنوع اقلیمی و جزو ده کشور جهان از نظر 

 1.777گردشگري، معادل  تاریخی و فرهنگی است ولی درآمد ایران، علی رغم دارا بودن پتانسیل هاي بسیار بااليهاي 

سازمان ). 1:1395، همکارانو  کاظمی (میلیارد دالر یعنی تنها حدود یک هشتم درآمد کشور ترکیه گزارش شده است

هاي ملل، صنعت گردشگري را داراي پتانسیل الزم جهت ایجاد درآمد، ایجاد اشتغال، توسعه و تقویت روابط میان بخش

اهمیت هرچه بیشتر گردشگري را نمایان می  این موضوع  لذا). United Nations, 2001(داندمختلف در کشور می

یکی از مهم ترین مقاصدي که روندهاي گردشگري جهان را در . در این میان شهرها از اهمیت ویژه اي برخودارند ،سازد

و گردشگري روابط مکمل  شهرها). 1389:22، نوربخش و اسکانرود(دهه هاي گذشته تحتتاثیر قرار داده مراکز شهري است

اهمیت گردشگري شهري در . دارند چرا که تمامی انواع گردشگري به نوعی به کانون ها و خدمات شهري نیازمند هستند

شهرهاي کشورهاي پیشرفته به حدي است که شهرداران در ایجاد زیرساخت ها و جاذبه هاي جدید توریستی و معرفی 

  ). 1390:89، موحد و دولتشاه(شهر خود با یکدیگر رقابت می کنند 

هایی در جهان و ایران هاي اقامتی، پژوهشدر زمینه فعالیت گردشگري و الگوي فضایی آنها و همچنین زیرساخت

  :گرددصورت گرفته که به برخی از آنها اشاره می

هاي مربوطه را از داده» هاي توریستی شهرهاها در فعالیتهتل«در پژوهشی با عنوان ) 2006( 2اورتاسن و ایزابل

مورد مطالعهقرار داده و به اهمیت بسیار زیاد زیرساختهاي  1936-1998هاي هتلهاي مورد بررسی در مادرید از سال

-ها در این شهر متاثر از چشمگزینی هتلدهد که مکاننتایج حاصل از پژوهش نشان می. انداقامتی در شهرها اشاره کرده

مکان هتل و فعالیت «در پژوهشی با عنوان ) 2011( 3شاول و همکاران. است ی شهر بودهاندازهاي تاریخی و طبیع

هاي گردشگري با عنوان کانون گردشگري شهري یاد کرده و چنین ، از زیرساختGISبا استفاده از » گردشگري در شهرها

. گذاردهاي گردشگري تاثیر میانکنند که مکان هتلها در هنگ کنگ بر تصمیم گردشگران از بازدید مکگیري مینتیجه

                                                            
1- Urtasun & Isabel 
3- Shoval
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با استفاده از مطالعات » گزینی هتلها در کالنشهر کاماسی غناابعاد مکان«در پژوهشی با عنوان ) 2013( 4آدام و فرانسیس

-ریزي فضایی شهرهاست، چنین نتیجهمیدانی و با اشاره به اینکه مکانگزینی زیرساختهاي گردشگري نشأت گرفته از برنامه

  . کنند که عوامل جغرافیایی و اقتصادي از مهمترین عوامل موثر بر مکانگزینی هتلها استیگیري م

» GISشناختالگویفضایتوریستیشهراصفهانبااستفادهاز سیستم «اي با عنوان در مقاله 1383شکویی و موحد در سال 

-گیري میگران، چنین نتیجهبا هدفشناختفضاي گردشگریدرارتباطبافضایفیزیکیواجتماعیباتوجهبهحرکتورفتارگردش

وارثی و رضایی  .دهدنمایندکهفضایگردشگریاصفهانتحت تأثیرفضایتاریخیشهرقرارگرفتهوبیشتر بخش مرکزیشهرراپوشش می

هتلهاي : یابی مراکز اقامتگاهی در شهرهاي تاریخی، مطالعه مورديتحلیل فضایی و مکان«در پژوهشی با عنوان ) 1391(

کنند که زیرساخت اقامتی در شهر شیراز به جهت ، عنوان میGISافزار از مطالعات میدانی و نرم با استفاده» شهر شیراز

نقطه از شهر را که داراي اولویت  19ایشان در نهایت . باشدگردشگرپذیر بودن این شهر از اهمیت بسیاري برخوردار می

اي با عنوان در مقاله) 1392(کاران احدنژاد روشتی و هم. اندبیشتري جهت احداث هتل بوده معرفی نموده

هاي جغرافیایی و بیان با استفاده از مدل» شهرزنجان: نقشارکاناصلیشهرایرانیاسالمیدرمکانگزینیمراکزاقامتی موردشناسی«

-اینکه امروزهصنعتتوریسمدردنیا،یکیازمنابعمهمدرآمدودرعینحاالزعواملمؤثردرتبادالتفرهنگیبین کشورهاست، چنین نتیجه

  .باشندهاي عمومی و بخصوص قیمت زمین، مهمترین معیار میاند که در مکانگزینی هتلها در زنجان هزینهکرده گیري

که مقصد گردشگري کند، بطوريگردشگري شهري مشخصاتی دارد که آن را از دیگر انواع گردشگري مجزا می

گردشگران از جاذبه ها، امکانات و ).Edwards, 2008: 103(باشد هاي آن میها و زیرساختشهري، شهر و جاذبه

ساختار فیزیکی و اجتماعی محیط . تسهیالت شهرها براي تفریح و سرگرمی و گذران اوقات فراغت استفاده می کنند

شهري، شرایط مناسبی را براي گردشگران فراهم می کند و فرصت هاي گردشگري متعدد و متنوعی را در اختیار آن ها 

هاي روزانه در شهر از اهمیت بسیاري قامتی به عنوان مبدا و مقصد گردشمراکز ا). 1392:9یا، ملک ن(دهدقرار می

تاسیسات و تجهیزات  ران بین المللی و داخلی شود،از مهم ترین عواملی که می تواند موجب جذب گردشگ .برخوردار است

بزرگ و  هايیه بخش گردشگري است که شهرتاسیسات اقامتی یکی از نیازهاي ثانو .مربوط به صنعت گردشگري می باشد

  ).1391:2، وارثی(د نتوریستی به آن نیاز دار

از مسائلی که گردشگري شهر اردبیل با آن مواجه است و ضرورت انجام این پژوهش را اجتناب ناپذیر کرده است 

ر؛ ضعف در شناساندن هاي گردشگري در شهعدم شناخت کافی و صحیح مسئوالن در زمینه توزیع جاذبه: عبارتند از

هاي گردشگري شهر به گردشگران؛ نبود مسیرهاي ویژه گردشگري در داخل شهر؛ تجمع مراکز اقامتی در مرکز شهر؛ جاذبه

بندي توسعه مناطق گردشگري در ایجاد ازدحام ترافیک از سوي مراکز اقامتی مستقر در مرکز شهر؛ عدم توجه به اولویت

-براي شهر و در نهایت کمبود درآمد و منافع حاصل از بخش گردشگري براي جامعه میزبان میهاي گردشگري ریزيبرنامه

رسانی عناصر ثانویه گردشگري شهر اردبیل و کمک به مدیریت بهینه امور مربوطه، در راستاي کمک به بهبود خدمات. باشد

-ها و مهمانپذیريرزیابی الگوي توزیع فضایی هتلابتدا به ا GISپژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با استفاده از نرم افزار 

ارتباط بین الگوي توزیع ) شاخص موران(هاي موجود در شهر اردبیل بپردازد، سپس با استفاده از خودهمبستگی فضایی 

دریاچه شورابیل و (و عوامل طبیعی ) همچون بناهاي تاریخی(مکانی عناصر ثانویه گردشگري با عوامل انسانی  - فضایی

ها دار نحوه استقرار و توزیع فضایی هتلدر مرحله بعد با اشراف بر ارتباط معنی. را مورد سنجش قرار دهد )خانه بالخلیرود

اي بین عناصر اولیه گردشگري پیشنهاد خواهد شد تا در راستاي ایجاد ي گردشگري بهینهبا هر یک از عوامل مذکور، شبکه

                                                            
4- Adam & Francis
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ها مقرون به صرفه باشد و با صرف هزینه و زمان بسیار ها و مهمانپذیريهتلتورهاي گردشگري شهري براي همه صاحبان 

  :پردازد عبارتند ازهایی که پژوهش حاضر به بررسی آنها میبر این اساس، فرضیه.وري بیشتر بینجامدکمتر به بهره

  .داردو مثبتی دار اط معنیارتب تاریخی شهرتوزیع فضایی اقامتگاه هاي گردشگري با فاصله از عناصر و جاذبه هاي  -1

  .باشدهاي طبیعی شهر اردبیل و مراکز اقامتی گردشگرپذیر آن معنادار میارتباط بین فاصله از جاذبه -2

  مبانی نظري.2

عناصر اولیه همان جاذبه هاي شهري هستند که  ،عناصر گردشگري شهري به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم می شود

عناصر ثانویه گردشگري آن دسته از خدمات و تسهیالت را در برمی گیرد که رفاه .گردشگران را به خود جلب می کنند

احدنژاد روشتی و صالحی (گردشگران را فراهم می آورد و نحوه پراکنش آن ها در شهر، فضاي گردشگري را شکل می دهد

هاي مکان استقرار مناسب آن گذاري موفق در زیر ساخت هاي ثانویه تا حد زیادي به ویژگیسرمایه). 1391:91، میشانی

ها و بنابراین تجزیه و تحلیل مکان استقرار هتل؛ شودها بستگی دارد که موجب رضایت مشتري و عملکرد بهتر آن می

-به عبارتی دیگر الگوي پراکنش هتل. هاي مناسب، اهمیت داردمسافرخانه ها شناسایی عوامل موثر در استقرار آن در مکان

باشد ها به دستیابی به اطالعاتی همچون دسترسی به بازار، میهمانان، اماکن گردشگري و غیره وابسته میمسافرخانه ها و

)Yang,2014:209(. گردشگري شهري از یک طرف . کنندهاي متعددي  به گردشگران ارائه میشهرها خدمات و جاذبه

اما از  بهبود در کیفیت زندگی ساکنان است،اي مطلوب از نظر فعال کردن اقتصاد محلی، بازسازي منطقه شهري و پدیده

سوي دیگر ممکن است با عملکرد شهر تداخل داشته یا در تضاد با مناطق دیگر شهر از جمله مناطق مسکونی، صنعتی و 

هاي گردشگري در مناطق مرکزي یا مناطق دیگر و حجم باالي عبور ها و زیرساختبهبه عنوان مثال تمرکز جاذ. غیره باشد

 گالسون در این رابطه اعتقاد دارد. گرددهاي شهر میو مرور گردشگران در شهر، در دراز مدت باعث کاهش جذابیت جاذبه

شده و در واقع گردشگري در خود  هاها در یک منطقه از شهر باعث نابودي تدریجی جاذبهگردشگري و تمرکز جاذبه که

مناطق مرکزي شهرها معموال از ). Glasson, 1995: 141و lapko, 2014: 207(بذر نابودي خود را به همراه دارد 

جا مانده از ادوار هاي بهمعماري. هاي تاریخی استباشند که اغلب تحت پوشش محلهترین مناطق گردشگري میمهم

ها، خدمات ز و همچنین عملکردهاي عمده شهرها از جمله واحدهاي تجاري و اداري، رستورانگذشته و امکانات مورد نیا

معموال پراکنش زیرساختهاي اقامتی با مناطق گردشگري در . اندحمل و نقل و اقامتی در این مناطق متمرکز گردیده

گران داخلی مراکز شهري به طور سنتی براي گردش: عقیده دارد 1984 5وندرمی ).Kurek, 2011: 327(ارتباط هستند 

هاي انواع جاذبه. توانند طیف وسیعی از خدمات مسافرتی و گردشگري را ارائه دهندشهرها می و خارجی جذابیت دارند،

هاي گردشگري طبیعی، تاریخی، مذهبی و غیره در شهرها فرصتی براي گردشگران داخلی و خارجی است تا از جاذبه

ها و در مطالعه گردشگري شهري، عالوه بر جاذبه. مند شده و از خدمات شهرها استفاده نمایندمتنوع شهرها بهره

هاي شهري به عبارتی دیگر اگرچه جاذبه. هاي اقامتی شهرها بسیار مورد توجه استهاي حمل و نقل، زیرساختزیرساخت

اقامتی مناسب در شهرها این  هايشوند، اما بدون وجود زیرساختیترین عوامل جذب گردشگران به شهرها محسوب ممهم

هاي زیرساخت: در زمینه گردشگري عقیده دارد 6پتر هال. تواند از جذابیت آنها بکاهدها مطلوبیت کافی نداشته و میجاذبه

زیادي از گردشگران را در تواند حجم ها میشود که این زیرساختگردشگري شامل امکانات حمل و نقل و اماکن اقامتی می

                                                            
1- Vandermey
2- Peter Hall
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وي اعتقاد دارد که امروزه اشتغالزایی در بخش خدمات گسترش یافته و گردشگري نیز سهم . دهی کندشهرها خدمات

هاي گردشگري مناسب در شهرها و توجه به به عقیده او وجود زیرساخت. بسیاري در ایجاد شغل در جامعه میزبان دارد

وي در . نمایدگردشگران شده و جذب بیش از پیش گردشگر در شهرها را تسهیل میکیفیت آنها موجب رضایت بیشتر 

هاي گردشگري در مناطق مرکزي شهرها مستقر هستند که بازدید کند که بسیاري از جاذبهبخش دیگري اشاره می

دهی این مناطق را مطرح وي لزوم سامان ،روگردشگران از آنها ممکن است در زندگی روزمره ساکنان خلل ایجاد کند، از این

ا، می تواند کاهش یا افزایش نحوه قرارگیري مراکز اقامتی در فضاي شهر، بسته به پراکنش و توزیع فضایی آنه.کندمی

  ). 1392:2، قاسمی(خدماتی و تغییر الگوي رفتار گردشگران را به همراه داشته باشد يضاف

دهند که مزایاي مکانی مناسبی داشته  را در اولویت قرار می هاییگردشگران و جهانگردان در درجه اول، اقامتگاه

این عوامل عبارتند از شرایط جغرافیایی، شرایط ترافیک، مشخصات هتل و غیره ). Chu & Choi, 2000: 369(باشند 

)Yang, 2012: 675.(هاي مربوط به گردشگري تعیین کننده محققان حوزه گردشگري عقیده دارند که  زیرساخت

، همچنین محققان دیگر لزوم انطباق این )Khadaroo&Seetanah, 2008(جذابیت مقاصد گردشگري است 

 &Kimes(اند را مورد تاکید قرار داده) از نظر اجتماعی، اقتصادي و جغرافیایی(ها با محیط اطراف خود زیرساخت

Fitzsimmons, 1990; Medlik, 1993 .(اند که ها عواملی را نام بردهرار هتلبرخی پژوهشگران در مورد مکان استق

هاي اطراف، امکانات اي و شهري، ارتفاع ساختمانمحیط زیست محلی، مسائل اقتصادي، مقررات منطقه: عبارتند از

پارکینگ، امکانات عمومی، ترافیک و دسترسی مناسب، عوامل جغرافیایی، اندازه مکان مورد نظر و نزدیکی به زیرساختهاي 

  ). ,Gray and Liguori, 1998Pan 2002,Huang, 1998(ر اقامتی دیگ

گردشگري پایدار را نمی توان جدا از مفهوم توسعه پایدار پایداري مطرح می شود لذادر رابطه با گردشگري مفهوم 

بنابراین، توسعه صنعت گردشگري باید با حصول اطمینان از پایداري آن ؛ )1390:40، تقوایی و صفر آبادي(بحث کرد 

پایداري گردشگري زمانی بدست می آید که گردشگران از شهر یا مکان میزبان ). Clifton, 2004: 9(ورت پذیرد ص

خواهد ) هتل ها و مسافرخانه ها(رضایت داشته باشند این رضایت با نگاهی ویژه شامل زیرساخت هاي ثانویه گردشگري 

ار گردشگران در ارتباط با زیرساخت هاي گردشگري اولیه و لذا رفت. شد که در ارتباط با فضاي توریستی جاي گرفته اند

.ثانویه شکل می گیرد

  روش تحقیق.3

به منظور تحلیل نتایج . باشدپژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی می

Arcافزاري هاي گرافیک مبناي موجود در محیط نرمتحقیق در نوشتار حاضر از روش GIS 10.3 به . استفاده شده است

به . اي مورد استفاده قرار گرفته استهاي میدانی و کتابخانهمنظور گردآوري آمار و اطالعات مورد نیاز، تلفیقی از روش

-نقشه GISها با مراجعه به محل مورد نظر برداشت شده و در محیط ها و مسافرخانهطوري که ابتدا موقعیت مکانی هتل

همچنین به منظور آشنایی با ادبیات تحقیق و پیشینه موضوع . بخش تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتسازي و در 

بعد از این مرحله با استفاده از تابع فاصله اقلیدوسی، نقشه فاصله از مراکز . اي بهره گرفته شده استاز روش کتابخانه

ارزش  Extract value by pointگردیده و با استفاده از تابع  تاریخی، رودخانه بالخلی چاي و دریاچه شورابیل ایجاد

در نهایت با استفاده از آماره موران خودهمبستگی فضایی براي . ها اضافه شدهاي فاصله به عوارض مکانی هتلمکانی نقشه

  .سه پارامتر مذکور محاسبه گردید
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  :ترین همسایگیضریب میانگین نزدیک.3-1

ها از آن بندي است که براي تعیین نوع پراکندگی پدیدههاي خوشه، از جمله آزمون7گیهمسای ترینشاخص نزدیک

آید که دامنه آن بین به دست می) میزان مجاورت( Rnدر نتیجه بکارگیري این روش، شاخصی به نام . شوداستفاده می

-سطح ناحیه جدا از عوامل موثر در شکلها و عناصر را در این شاخص پراکندگی سکونتگاه. متغیر است 15/2عدد صفر تا 

اي و تر باشد، نشانگر الگوي توزیع متراکم و خوشهبه صفر نزدیک Rnکند و در نتیجه هرچقدر مقدار گیري آن بیان می

فاضل (هاست کننده الگوي تصادفی توزیع سکونتگاهتر باشد، بیانگر الگوي منظم و عدد یک نیز بیاننزدیک 15/2هرچه به 

  :آیدمسایگیازرابطۀزیر بهدستمیهترین شاخصمیانگیننزدیک). 15: 1391محمدي،  و بیک

  

  .ها استي آن مسایههترین ي میانگین مشاهده شدهدر بین هر کدام از عوارض ونزدیک فاصله که در آن 

  :آیدفاصله میانگین از رابطه زیر به دستمی

  

  :آیدعوارض درالگویتصادفی است که از رابطه زیر به دست میي میانگینموردانتظار بین هر کدام از فاصله و 

  
متناظر است با تعداد کل  N. ي همسایه ترین عارضهبا نزدیک iي  ي مابین عارضه برابر است با فاصله Diدرمعادلۀباال 

برابر است با حداقل سطح پوشش مستطیلی پیرامون کل عوارض یا ارزش سطح تعیین شده براي آن توسط  Aعوارض و 

  ).ESRI, 2015(: شود ي زیر سنجیده می  ي معادله ترین همسایگی به وسیلهبراي میانگین نزدیک Zامتیاز . کاربر

  
  :در جایی که

  

  
  )ESRI, 2015(همسایگی  تصویرسازي شاخص میانگین نزدیکترین .2شکل 

                                                            

7Average Nearest Neighbor
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  ):خودهمبستگی فضایی(شاخص موران .3-2

باشد گیري خودهمبستگی فضایی وجود دارد که شاخص موران یکی از این موارد میهاي متفاوتی براي اندازهمدل

فضایی بینموقعیتعوارضوارزشاختصاصدادهشدهبه گیریارتباطاتخودهمبستگیفضاییابزار اندازه). 13: 1390رهنما و ذبیحی، (

ها قابل و همبستگی آن اند همبستههاي مطالعه شده، خودرعارضهاستونتایج حاصل از آن بهاینمفهوماستکه ارزش صفته

خودهمبستگی به رابطه بین مقادیر ). 157: 1393غفاري گیالنده و همکاران، (هاست استناد به نظم جغرافیایی پدیده

هم  با دًایشددهد که مقادیر باقیمانده خودهمبستگی قوي زمانی رخ می. شودده در طول خط رگرسیون مربوط میباقیمان

-1و1ارزشمورانبین). 60: 1390عسگري، (به عبارت دیگر تغییراتشان به صورتی سیستماتیک رخ دهد . در ارتباط باشند

، )باال یا پایین(هایمشابه دکهبهطورکلینواحیدارایارزشدهنشانمی1ارزشنزدیک به). lee et al, 2001: 31(متغیراست 

هایغیرمشابهدرکناریکدیگرقراردارندو دهدکهبهطورکلینواحیدارایارزشنشانمی-1ستندو ارزشنزدیکبههاي دارایالگوییخوشه

  .دهندهالگوییتصادفیاستارزشصفرنیزنشان

-از تحلیل دو متغیره موران در محیط نرمدر پژوهش پیش رو به منظور سنجش خودهمبستگی فضایی بین متغیرها 

  : شاخص موران مطابق رابطه ذیل تعریف می شود. استفاده شده است GeoDaافزار 

  
میانگین متغیر در کلیه نواحی و  j ،xمقدار متغیر در ناحیه  i،xjمقدار متغیر در ناحیه  xiها،  تعداد نمونه nکه در آن 

wij ناحیه  وزن به کار رفته براي مقایسه دوi  وj  است)ESRI, 2015(  

  

  منطقه مورد مطالعه .4

درجه و  48دقیقه تا  15درجه و  48و از لحاظ موقعیت مطلق در مختصات جغرافیایی  شهر اردبیل مرکز استان بوده

این شهر یکی از  .دقیقه عرض شمالی واقع شده است 17درجه و  38دقیقه تا  11درجه و  38دقیقه طول شرقی و  19

این شهر نیز مثل سایر . شهرهاي تاریخی ایران بوده و زادگاه اصلی سرسلسله صفوي یعنی شاه اسماعیل بوده است

شهرهاي ایران یادگارهایی از این سلسله پرقدرت را در کالبد خود حفظ کرده است که همه ساله گردشگران زیادي را به 

در شهر اردبیل بر دو محور طبیعی و مصنوعی شهر استوار است، محور اول بر شکل فضایی توریسم  .دنکنخود جذب می

هاي پل هفت چشمه، پل پنج و داراي جاذبه بودههاي ساحلی دریاچه شورابیل و رودخانه بالخلی چاي استوار پایه کرانه

مانند ؛ انداستقرار یافته) ی چايشورابیل و بالخل(هاي ساحلی این عناصر هایی است که در کرانهچشمه، پل یعقوبیه و پارك

محور دوم نیز در محدوده هسته مرکزي شهر قرار دارد که به  ...پارك کودك، پارك معلم، پارك زرناس، پارك صفویه و 

الدین اند و شامل بقعه شیخ صفیي مرکزي شهر قرار گرفتهاي از عناصر گردشگري و آثار تاریخی در هستهصورت شبکه

هاي تاریخی متعدد و پاساژهاي ها و حمامتاریخی اردبیل، بناي جمعه مسجد، کلیساي مریم مقدس و خانه اردبیلی، بازار

جامعه آماري شایان ذکر است همچنین  .)1386اردبیل،  شهرطرح جامع ( شوندتجاري و تاسیسات اقامتی و خدماتی می

- که تعداد آنباشد می) هاخانهمسافر( پذیرهامهمان وها لتشهر اردبیل شامل همه هگردشگري عناصر ثانویه تحقیق حاضر 
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موقعیت  1شکل . مورد مطالعه قرار گرفته استوضعیت توزیع و پراکنش آن  نوشتارپیش روکه در رسد مورد می 28ها به 

  .دهدشهر اردبیل را در سطح ایران و استان اردبیل نمایش می

  

  
  )نگارندگان: ماخذ(نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه  .1شکل 

  

  هابحث و یافته.5

. استفادهشدهاستنزدیکترین همسایگی  ضریبها و مراکز اقامتی شهر اردبیلهتلپراکنشفضاییسنجش الگویبهمنظور

هاي فاکتورها و عارضه) ايده، تصادفی و خوشهپراکن(به منظور تعیین نوع توزیع ترین همسایگی ضریب نزدیکدر واقع 

ابتدا فاصله بین نقطه مرکزي  فرایند محاسبه ضریب همسایگی به این صورت است که. گیردفضایی مورد استفاده قرار می

ها همسایگی نیتر کینزدده، سپس میانگین تمامی گیري شاش اندازههمسایه نیتر کینزدهر عارضه را با نقطه مرکزي 

توان نتیجه گرفت یانگین فاصله محاسبه شده از میانگین توزیع تصادفی فرضی کمتر باشد، آنگاه میاگر م. دشومحاسبه می

این شاخص به صورت نسبت بین فاصله مشاهده شده به فاصله مورد . اندکه عوارض به صورت پراکنده در فضا توزیع شده

هاي شهر اردبیل، مشخص شد که اي هتلبا محاسبه شاخص مذکور بر ).40: 1390عسگري، (شود انتظار محاسبه می

هاي این امر مبین آن است که هتل. انداي توزیع یافتهبصورت خوشه% 99هاي موجود در شهر به با ضریب اطمینان هتل

  .که متعاقبا به بررسی آن خواهیم پرداخت اندشهر اردبیل در بخشی از شهر متمرکز شده
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  )مطالعات نگارندگان: مأخذ(متی شهر اردبیل الگوي توزیع فضایی مراکز اقا .2شکل 

  

ها با کدامیک از عوامل طبیعی و یا انسانی موثر بر اي توزیع هتلحال بایستی به این سوال پاسخ داد که الگوي خوشه

 داري ارتباط توزیعمعنی آنچنانکه قبال نیز ذکر گردید به منظور تجزیه و تحلیل. جذب گردشگر، ارتباط معناداري دارد

در واقع نتایج حاصل از تحلیل تابع مذکور . فضایی بهره گرفته شده است) خودهمبستگی(از شاخص موران  ها،فضایی هتل

باشد و تحت تاثیر بیانگر این امر است که توزیع مکانی عوارض جغرافیایی با چه عواملی داراي خودهمبستگی فضایی می

  .اندچه عواملی به این صورت توزیع یافته

 0.177ساس نتایج تجزیه و تحلیل شاخص موران به دست آمده نسبت به فاصله از رودخانه بالخلی چاي برابر با بر ا

؛ هاي گردشگري در ارتباط با فاصله از رودخانه بوده استبوده است که بیانگر خودهمبستگی فضایی توزیع مکانی اقامتگاه

بوده و هرچه از  بالخلی چاي در ارتباط با رودخانه اي وخوشه به صورت این عناصرگزینی و جانمایی یعنی اینکه مکان

 Zو امتیاز % 5داري تحلیل این ارتباط کمتر از است معنی الزم به ذکر. شودداد آن کاسته میشویم از تعرودخانه دور می

دخانه بالخلی چاي در خودهمبستگی فضایی مراکز اقامتی شهر اردبیل در ارتباط با فاصله از رو .بوده است 2.45آن نیز 

  .به نمایش در آمده است 3شکل 
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: مأخذ(در ارتباط با فاصله از رودخانه بالخلی چاي  شهر اردبیل خودهمبستگی فضایی مراکز اقامتی .3شکل 

  )مطالعات نگارندگان

مراکز اقامتگاهی شهر اردبیل تحلیل خودهمبستگی فضایی فاصله از دریاچه شورابیل و میزان تمرکز و پراکنش 

و امتیاز  0.094در این تحلیل میزان شاخص موران به دست آمده برابر با . دهدمیاي متفاوت از تحلیل قبلی را نشان نتیجه

Z  این امر بیانگر این است . باشدبوده است که نشانگر عدم خودهمبستگی فضایی در توزیع مراکز اقامتی می 1.54آن نیز

و معناداري در ارتباط با دریاچه شورابیل به صورت تصادفی بوده  هاي شهر اردبیل درها و مهمانپذیريینی هتلکه مکانگز

میزان خودهمبستگی فضایی مراکز اقامتی شهر اردبیل در ارتباط با فاصله از .ارتباط این دو متغیر مشاهده نشده است

  .به نمایش در آمده است 4دریاچه شورابیل در قالب شکل 

  

  
: مأخذ( دریاچه شورابیلمراکز اقامتی شهر اردبیل در ارتباط با فاصله از خودهمبستگی فضایی  .4شکل 

  )مطالعات نگارندگان
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تقسیم شده ) بناهاي تاریخی(هاي گردشگرپذیر شهر اردبیل به دو بخش طبیعی و انسانی زیرساخت کهبا توجه با این

پراکنش مکانی عناصر ثانویه گردشگري نسبت به فاصله خودهمبستگی فضایی  سنجشبود، در این بخش از تحلیل خود به 

داري کمتر از بت در سطح معنیاز مراکز تاریخی شهر اردبیل پرداخته شده که نتیجه آن بیانگر خودهمبستگی فضایی مث

بوده است که نشان  2.42آن نیز برابر  Zو میزان امتیاز  0.148میزان شاخص موران به دست آمده برابر با . بوده است 0.05

توان گفت که توزیع میاینچنین در واقع در تحلیل خروجی حاصله . باشدمیدهنده ارتباط مکانی مثبت بین این دو متغیر 

کز اقامتگاهی شهر اردبیل در ارتباط با فاصله از مراکز تاریخی شکل گرفته است و هرچه به مراکز تاریخی نزدیکتر مکانی مرا

ها شویم بر تمرکز فضایی این عناصر اضافه شده و با فاصله گرفتن از مراکز تاریخی شهر بالعکس از میزان تمرکز آنمی

مراکز اقامتی شهر اردبیل در ارتباط با خودهمبستگی فضایی نشانگر  5شکل  .گرددکاسته شده و بر پراکنش آن اضافه می

  .باشدمراکز تاریخی شهر میفاصله از 

  

  
: مأخذ( مراکز تاریخی شهرمراکز اقامتی شهر اردبیل در ارتباط با فاصله از خودهمبستگی فضایی .5شکل 

  )مطالعات نگارندگان

  گیرينتیجه.6

) هامهمانپذیريها و ها، مسافرخانههتل(بررسی الگوي توزیع فضایی عناصر ثانویه گردشگري تحقیق حاضر در راستاي 

در این ارتباط سئوالی که ذهن محققین را به خود معطوف داشته . صورت گرفته استآن،خودهمبستگی فضایی سنجش و 

بود، این سئوال بود که الگوي توزیع فضایی عناصر ثانویه گردشگري در ارتباط با کدامیک از عوامل جذب گردشگري شکل 

؟ و یا اینکه ی خودهمبستگی فضایی بیشتري دارندامتی گردشگري با عوامل طبیعتوزیع فضایی مراکز اقآیا . گرفته است

  اند؟شهر استقرار یافته) بناهاي تاریخی و قدیمی( انسانیبیشتر در ارتباط با عوامل 

تابع (شاخص موران ترین همسایگی و ضریب نزدیکدر راستاي پاسخ به سئواالت و آزمون فرضیات تحقیق از 

اوال نتایج به دست آمده حاکی از آن است که . استفادهشدArc GISافزاري موجود در محیط نرم) ییخودهمبستگی فضا

فضایی عناصر ثانویه  الگوي استقراراي تبعیت کرده و ثانیا اینکه؛ ها از نوع خوشهها و مهمانپذیريتوزیع فضایی هتل

اصله از نسبت به فاین ارتباط و  داردارتباط معنادار  ،ري بالخلی چاي و بناهاي تاریخی شهفاصله از رودخانه باگردشگري 
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میزان شاخص موران به دست آمده در تحلیل ارتباط بین فاصله از رودخانه بالخلی . بوده استدارنمعنیدریاچه شورابیل 

که بیانگر توزیع باشد می 2.45آن نیز برابر  Zبوده و امتیاز  0.177ها برابر ها و مسافرخانهچاي و توزیع و تمرکز هتل

باشد، در حالیکه شاخص موران به دست آمده در ارتباط با می% 95 بیش از دارياي این عوارض در سطح معنیخوشه

بوده است که نشانگر  1.54آن نیز برابر با  Zو امتیاز  0.094فاصله از دریاچه شورابیل و پراکنش فضایی عناصر اقامتی برابر 

تحلیل ارتباط دو متغیر فاصله از بناهاي تاریخی و قدیمی . گی فضایی این دو متغیر بوده استداري و خودهمبستعدم معنی

اي این عوارض بوده شهر و پراکنش فضایی مراکز اقامتی نیز بیانگر خودهمبستگی فضایی این دو متغیر و توزیع خوشه

بوده  2.41ها نیز برابر با آن Zو امتیاز  0.148شاخص موران به دست آمده از تحلیل ارتباط بین این دو متغیر برابر . است

  .باشددار مینشان از ارتباط معنی% 95 بیشتر از دارياست که در سطح معنی

توان چنین گفت که توزیع اقامتگاهاي گردشگري شهر اردبیل بیشتر در ارتباط با فاصله از رودخانه و در نهایت می 

ر ارتباط با فاصله از دریاچه شورابیل و تمرکز و پراکنش این عوارض مشاهده نشده داري دبناهاي تاریخی بوده است و معنی

-یعنی اینکه مراکز اقامتی شهر اردبیل بیشتر در ارتباط با رودخانه بالخلی چاي و بناهاي تاریخی و قدیمی شهر مکان؛ است

موجب شده و منجر شهر در بخش مرکزي تواند به تمرکز بیشتر سفرهاي گردشگرياین امر می. یابی و جانمایی شده است

به مدیریت بایسته و  ،مسئوالن امور شهري با اتخاذ تدابیر مقتضی و مناسب رود،بنابراین انتظار میزحمت شهروندان شود

آن به رونق اقتصادي تا فرایند فزاینده جذب گردشگر با افزایش امکانات و تسهیالت و مدیریت بهینه  ،شایسته امور بپردازند

  .هر منجر گردیده و شهروندان را از پدیده نوظهور میمون دلزده نکندش

  

  منابع. 7

ارزابی توزیع فضایی زیرساخت هاي گردشگري و تعیـین نقـش   "، )1391. (صالحی میشانی، ح؛ واحدنژادروشتی،م.1

، دو فصلنامه ")مطالعه موردي شهر زنجان(سیاسی و رشد فیزیکی شهرها درشکل گیري آن -فرایندهاي اقتصادي

  .91-105صص ، 1شماره ، 1دوره گردشگري مطالعات، 

 .حســـــــــینی، ا  ؛ ووثـــــــــوقی راد، ل  ؛ وصـــــــــالحی میشـــــــــانی، ح  ؛ واحدنژادروشـــــــــتی،م.2

 -،مجلهجغرافیاوآمایششهري"نقشارکاناصلیشهرایرانیاسالمیدرمکانگزینیمراکزاقامتیموردشناسیشهرزنجان"،)1392(

  .111-126،صص 7شماره ، 3دوره منطقهاي،

 يشـهر تحلیـل و بررسـی گردشـگري و نقـش آن در توسـعه پایـدار       "، )1391. (مصـلحی، م  ؛ وع.اعتمادي نیـا، ا .3

  .137-164، صص 13شماره ، 4دوره شهري چشم انداز زاگرس،  ریزي برنامه، مجله جغرافیا و ")اصفهان(

ار گردشگري هـري مطالعـه   نقش مدیریت شهري در دستیابی به توسعه پاید"، )1390. (صفرآبادي، ا ؛ وتقوایی، م.4

.35-52، صص 4شماره ، 1دوره مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، ، "کرمانشاه موردي شهر 

روش شناسـی مطالعـات   "، )1393. (جعفـري مهرآبـادي، م   ؛ وفرهـودي، ر  ؛ وت.رهنمـایی، م  ؛ وسیف الدینی، ف.5

  .31-52، صص 8شماره ، 3دوره و توسعه گردشگري،  ریزي برنامهمجله ، " يدرگردشگرمنظرشناسی 
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 نشـریهمدرس،دوره ،"GISشناختالگویفضایتوریستیشهراصفهانبااستفادهازسیسـتم "،)1383( .موحد،ع ؛ وشکویی،ح.6

  .95-113 ،صص4 ،شماره6

تحلیلی بر ساختار فضایی جمعیت در نظام شهري استان اصفهان طی سالهاي  "، )1391. (بیک محمدي، ح ؛ وفاضل، س.7

.143- 163صص ، 19، شماره 5دوره ، آمایش محیط، فصلنامه "1335- 1385

تحلیل کیفی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه گردشـگري  "، )1392. (صادقی، م ؛ وزیاري، ك ؛ وقاسمی، ف.8

  .1-13، صص 11شماره ، 4دوره منطقه اي، -مجله جغرافیا و آمایش شهري ،"ها با تاکید برهتل 

ــدار  "، )1395(.ســهامی، م ؛ وزنگنــه، م ؛ وح.کــاظمی، ا.9 بررســی نقــش قابلیــت هــاي گردشــگري در توســعه پای

 ، سومینهمایشملیچشماندازتوســـــعهیمنطقهیتربتحیدریهدرافق "حصـــــار  روستایگردشگری: طـــــالعهیموردي 

.،تربتحیدریه،دانشگاهتربتحیدریه1404

کـز مطالعـات   مر ،"تهـران  عدالت شهر بررسی مهم ترین عوامل توسعه گردشگري در شهر  "،)1392. (ملک نیا، م.10
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Abstract:

This study aims to measure spatial autocorrelation of concentration and spatial distribution of 

tourist accommodation centers in Ardabil city in Relationship with natural and artificial attractions 

of the city that every year attracts thousands of tourists to the own, was performed. The research 

method was descriptive – analytical, and based on the nature can be practical.In this study in order 

to collect requirement data and information, the library method has been used, and to analyze the 

data, graphical method that existent on Arc GIS 10.3 software is used. The results indicate that the 

distribution of tourist centers in the city of Ardabil was unbalanced and cluster form. the results of 

the measurement of spatial autocorrelation secondary elements of tourism in relation to the 

distance from the monuments of the city, the indicator has been positive and significant 

relationship between the two variables. Moran indices obtained from this analysis with the 95% 

confidence level was 0.148, which represents the impact of historical factors in the site selection of 

hotels and motels were. But in relation to natural factor and parameters that had been divided into 

two factors, there is a significant difference. So that the spatial distribution of tourist centers with 

distance from the river Balkhly chai has a positive spatial autocorrelation (0.177) and for cluster 

deployed, while spatial autocorrelation in relation to the distance from the lake Shorabil been 

observed. So it can be concluded that locating of Ardabil city tourism secondary elements are 

distance from the river Balkhly chai and distance from the monuments of the city have a greater 
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impact. Or that the results can be interpreted so that the residential centers of the city in connection 

with these two factors locating and deployed.

Key words: Tourism, Hotel, Spatial analysis, Ardabil
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