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 مقدمه

در جهان داشته  یریچشمگ ةو توسع رود یشمار م  به یمحرکه در اقتصاد جهان یروهایاز ن یکی ،یامروزه صنعت گردشگر

از  یاریدر بس نیزو  یصنعت یدر کشورها ،حال حاضرشده است. در یمیدچار تحوالت عظ 1950از سال  یاست. گردشگر

 یابزار عنوان به یبه گردشگر ،کالن کشور های یاستها و س برنامه ینو تدو یهنگام طراح ، بهتوسعه درحال یکشورها

 ،گردشگری صنعت(. یشترر و یرسپ ی،به نقل از ل 17 :1393 ،زاده  یعقوبشود ) یم یتوجه خاص روند توسعه ةمؤثر در ادام

صنعت و  ی،پس از کشاورز است که انسان های یتچهارم فعال بخش ،گردشگری های یتکه فعال یدهاز رشد رس یبه حد

 که یطور به ؛(1 :1391 قربانی،) دشوصنعت جهان  ینسودآورتر که کنند یم بینی یشکارشناسان پ و دگیر یم قرارخدمات 

نفر برسد. با  یلیاردم 6/1به  2020سال  در رود ینفر بوده که انتظار م یلیونم 880 ،2009در سال  یاتعداد گردشگران دن

 ،ونقل حمل شدنتر تر و ارزان مسافرت و آسان های یتافراد، کاهش محدود یو درآمدها یزندگ یاستانداردها یشافزا

در  ینقش گردشگر و یابد افزایشتعداد گردشگران  ،دهد ادامه خود رشد به همچنان گردشگریاست که  اینانتظار 

 یبرخوردار دلیل  به ،گردشگری مقاصد به(. 1هایالیت توریسمبه نقل از  23: 1393 یی،)رهنما شود ازپیش یشب یااقتصاد دن

 سراسر در(. 10: 1382 ،پوتییه و کازس) ستا هشد توجهمناسب  یالتو تسه ها یتها و فعال از امکانات، خدمات، جاذبه

را  یانسان یها قرارگاه ینتر و کامل ترین یشرفته( و پlaw, 1993: 1) هستند یمقاصد گردشگر ینتر مهم شهرها ،جهان

 گردانجهان جذب کانون ینتر مهم ،علت ینو به هم ندبرخوردار نیز طبیعی یها از جاذبه ،اینبر  عالوه .دهند یم یلتشک

 ییفضا یالگو یینتع ،گردشگری صنعت بودنرشد  بهبا توجه به رو ،ینبنابرا ؛(1 :138۴ دیناری،ند )رو  یم شمار  به

و  یگردشگران محل بر  تا عالوه ها الزم است ها و اقامتگاه مانند هتل یامکانات و خدمات شهر ینشهر و تأم یگردشگر

از سال  ،شهری گردشگری بهعالقه  .(۴: 1381 موحد،) بهره گرفت المللی ینو ب یگردشگران مل وجود از ،بتوان یا منطقه

. از جمله (Edwards et al, 2008: 1034رشد کرده است ) -مجزا شناخته شد ةرشت یک عنوان بهکه  یزمان -1980

 11یتو اسم 10تیموتی ،9هاتچینسون ،8دودیکا ،7وال ،6پیرس ،5گتز ،۴الو ،3تنبریگ ،2آشورث به توان یحوزه م ینمحققان ا

بخش  یبرا یزیر برنامه رب گتز و دکر مطالعهرا  یشهر یها رستوران یابی مکان یالگوها (1985) یتاشاره کرد. اسم

 انواعشهر،  یخیبخش تار یابیو ارز یبند طبقه یبرا یا در مطالعه یزن یگآشورث و تنبر .ورزید یدتأک یو دسترس یتجار

 یشهرها یتتوجه به اهم با( 1985) یگراندوال و (. 105: 1387 موحد،دند )کر یبررس یوزیلندها را در شهر ن مکان هتل

 یلبا استفاده از سه روش تحل ،یاز بافت شهر یجزئ عنوان به یاقامت یساتتأس یتو اهم یگردشگر مقاصد عنوان بهبزرگ 

 یگراندو  12ند. شوالپرداخت یمراکز اقامت ییفضا یعو توز یتعداد و انواع مراکز اقامت ییراتتغ یبه بررس ،یا نقطه یالگو

ها بر  مکان هتل یرتأث یبه بررس یقیتحق یچرشد است، اما ه  بهرو یگردشگر یقاتتحق ینکهبا اشاره به ا یز( ن2011)

در  GPSدستگاه  557گردشگران با استفاده از  های یتها در فعال نقش هتل یگردشگران نپرداخته، به بررس های یتفعال

و زمان خود را  ینههز یشترینب گردشگر ینکهکه مکان هتل، با توجه به ا ندیدرس یجهنت ینو به ا ندکنگ پرداخت شهر هنگ

( 2012) یگراندو  یانگ ،اینبر  عالوهداشته است.  یگردشگر های یتبر فعال بسیاری یرتأث ،در مجاورت هتل صرف کرده
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که  یدندرس یجهنت ینو به ا ندها در شهر پکن پرداخت هتل یابی مکان یینمرتب در تع یتمدل لوگ یبه بررس یدر پژوهش

به  یدسترس ی،خدمات عموم های یرساختتراکم، ز اثر یت،بعد از افتتاح، خدمات متنوع، مالک یها ستاره، سال ةدرج

 یابی در مکان کننده یینو تع از عوامل مهم گردشگری، یها به مکان یو دسترس یرزمینیز یها به راه یها، دسترس جاده

 ندیدرس یجهنت ینبه ا ،شهر اصفهان یگردشگر ییفضا یالگو یبا بررس (1381) یی. موحد و شکورود  می شمار  بهها  هتل

شهر را  یبخش مرکز یشترشهر است و ب یخیتار یبر بافت و فضا  یمبتن ،شهر اصفهان یگردشگر ییفضا یکه الگو

و  یبرخوردار است. وارث یاز توجه کمتر -هشد ییرکه کمتر دستخوش تغ -شهر یخیاز بافت تار ی. بخشدهد یپوشش م

ها و  نامناسب آن یعو به توز ندپرداخت یرازشهر ش یها وضع موجود هتل یبررس به GISبا استفاده از ( 1391) ییرضا

 یمناسب برا یها مکان ،GISافزار  نرم یطها در مح شاخص یپوشان و هم AHPبه کمک مدل  ها  آن .ندبرد یکمبود هتل پ

و  یا نقطه ی،خط یسه الگو ی( با معرف1393) یگراندو  ییند. سرامشخص کرد را یرازدر شهر ش یدجد یها هتل یستأس

و  کردند تعیین را یگردشگر ةیژو یرهایمس ،گردشگران یتراکم حرکت یالگو یینتع برای ،یگردشگر یفضاها یسطح

 ةهمداشت و  یستماتیکس ینگرش یداول با ةوهلدر  ،یگردشگر ةیژو یرهایمس یینتع یکه برا ندیدرس یجهنت ینبه ا

، اصول و یشهر درون یگردشگران در انتخاب سفرها بندی یتاولو ی،مقاصد گردشگر یتجذاب یزانعناصر از جمله م

 توجه با که استآن  بیانگر ها یبررس .نظر گرفتدر را گردشگران یحداکثر تراکم حرکت ،یتدرنهاو  یشهرساز یارهایمع

بر  یلیبا تحل پژوهش ینا ،ینبنابرا ؛صورت گرفته است یمطالعات اندک ینهزم یندر ا ،شهری گردشگری سریع رشد به

 :دهد  می پاسخ یرز های  پرسش به ،شهر کرمانشاه یگردشگر یفضاها

 شهر کرمانشاه چگونه است؟ یها هتل ویژه  به ی،و مراکز اقامت یگردشگر یها جاذبه ییفضا یالگو .1

 ها در شهر کرمانشاه تناسب وجود دارد؟ و هتل یو مراکز اقامت یگردشگر یها جاذبه ییفضا یعتوزن میا یاآ .2

 

 نظری مبانی

 شهری گردشگری

 شوند یمحسوب م یمهم یمقاصد گردشگر اغلب ،دارند یادیز یو فرهنگ یخیتار یها علت آنکه جاذبه  به یشهر ینواح

 یفضا یدو تول یزبانم -عملکرد متقابل گردشگر ی،شهر ی(. گردشگرتیموتی از نقل به 1385 یی،و سقا یزدی ی)پاپل

و خدمات  یالتها و استفاده از تسه از جاذبه یدمتفاوت و بازد های یزهبا انگ یدر رابطه با سفر به مناطق شهر یگردشگر

 یرامروزه مقاد (.190 :1385 ی،)پاپل نهد یم یبر جا یبر فضا و اقتصاد شهر را یاست که آثار متفاوت یمربوط به گردشگر

 توان  می ها  آن ةجملکه از  شود یصرف م یشهر یداخل مقصدها یدر فضا یگردشگر های ینهاز هز یتوجه شایان

 نام را یاختصاص یها ها و محوطه پارک ی،شهر ینماها ها، آب از موزه یادیشهر، انواع ز یخیتار -یستیتور یها هسته

 ی، مناطق شهریگردشگر های یتدر فعال ،یطورکل . به(Gospodini, 2001 به نقل از Edward et al, 2008: 1032) برد

و  یداخل یدو نوع گردشگردر هر یدیکل ینقش ،یورود ةدرواز عنوان بهشهرها  ،مثال یبرا ؛کنند یم یفارا ا ینقش مهم

عمل  یمقصدچند یسفرها یبرا یگاهپا عنوان بههستند و  ییونقل هوا حمل یستمدر س 1یدیکل یها گرهدارند،  المللی ینب

 ،باشند یرشهریدر مناطق غ یگردشگر یها جاذبه که یدرصورت یحت ،ینابر  (. عالوهEdward et al, 2008: 1032) کنند یم

از  یادیحجم ز بنابراین، ؛گیرند یقرار م یبا گردشگر ارتباطدر  ،دهند یخود خدمات م اطراف مناطقکه شهرها به از آنجا

 اقتصاد دهد یموضوع نشان م ین(. ا188: 1385 یی،و سقا یزدی ی)پاپل شود یدر شهرها متمرکز م ،یامکانات گردشگر

 مقصد یریعشا یا ییروستا یاگر نواح یحت ،دیگر عبارت  بهاست.  یشهر یمتأثر از نواح شدت به ،گردشگری سیاسی

                                                                                                                                                                          
1. Key nods 
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 خواهد اتفاق شهرها بر نیز غیرشهری گردشگری از ناشی کالن سودهای و منافع و جریان همچنان ،باشد گردشگری

در شناخت  ،یگردشگر یادی. شناخت عناصر بنستمعطوف به شهرها ،یهسرما یانجر یحجم کل ،ینبنابرا ؛افتاد

(. ۴۴: 1386)موحد،  یگردشگر ةیعناصر ثانو و یهاند از: عناصر اول عبارت عناصر این. کمک کندما  بهشهر  یگردشگر

و در شهر  پردازد یم ینهها هز از آن یدبازد یو گردشگر برا شوند یدر جذب گردشگر به شهر م یکه عامل اصل یعناصر

که به  ندسته یعناصر ،یشهر یگردشگر ةی. عناصر ثانوروند  می شمار  به یگردشگر ةیعناصر اول، شود یماندگار م

آمدن گردشگران به  یبرا یعامل جاذب ،عناصر ین. اکنند یها استفاده م و گردشگران از آن دهند یگردشگران خدمات م

است و هرچه  یگردشگران ضرور یها برا بلکه وجود آن ؛آیند یها به شهر نم وجود آن خاطر  و گردشگران به ندیستشهر ن

عناصر  ین. اندرغبت به سفر یادر شهر  یگردشگر یمهم در ماندگار یبرخوردار باشند، عامل یشتریب یفیتو ک یتاز کم

(. در ۴5: 1386 ،موحد) ها  آن نظایرو  یدبازار و مراکز خر ی،آن، خدمات فروشگاهتل و خدمات هسرا،  اند از: مهمان عبارت

گردشگر با  .کنند یم یفاا یشهر یرا در گردشگر یاساس ینقش ،یگردشگر ةثانوی صرعن عنوان به یمراکز اقامت ،راستا ینا

 (.1: 1386 ی،دارد )کاظم یازنخواب، استراحت و خوراک  یبرا یبه محلکه سفر کند،  یو به هر مقصد ای یزهانگهر 

 که کند یم یاراخت را یاقامتگاه و دشو یباشد، وارد شهر م یموطن و است ممکنکه  یشخو یةاولکه از مبدأ  یگردشگر

 اش یاز مرکز اقامت ،گردشگر ةسفر روزان یانپا و ها یتشروع فعال که یطور به ؛دهد یم یلاو را تشک یتفعال یاصل ةهست

سرا،  مهمان یفیتسراها مانند درجه و ک خدمات مهمان یزانگرفتن منظربر در  گردشگران عالوه ،ین؛ بنابراگیرد یانجام م

و  گیرند ینظر مسفر آنان است، در ییکه هدف نها یزبه محل و مقصد مورد نظر را ن یکیو استاندارد، نزد یخدمات بهداشت

تنها به  ،یاستفاده از خدمات مراکز اقامت ی. تقاضا براکنند یبه آن اجتناب م یدسترس یبرا یاضاف ةیناز پرداخت هز

 یزن ...و یمسافران تجار ی،دولت یاه  ه، اداراه یشبرگزارکنندگان هما مانند یانی؛ بلکه متقاضدشو یگردشگران محدود نم

ها در  هتل چنینهم(. ۴7: 1386 ،)موحد دننک یم ینسراها را تأم مهمان یاز درآمدها یتوجه شایانکه درصد  اند  مطرح

 ینقش مهم ،یو سرگرم یحها و تفر جلسات و کنفرانس ی،تجار یاه  همعامل یکردن امکانات برا  در فراهم ،کشورها یشترب

کاال و خدمات  یبرا یفروش خرده یعتوز یستممناسب، ارتباطات و س ونقل حملها مانند  هتل ،رو ین. از اکنند یم یفاا

خدمات  یع(. توزMedlik & Ingramبه نقل از  Rojerson, 2013: 60هستند ) یاقتصاد و جوامع ضرور یبرا ،مختلف

نقش  ،ین؛ بنابراشود یم یخیتار یشهرها ویژه به یشکل و عملکرد مناطق شهر ییرتغ سبب ،یوابسته به گردشگر یشهر

هرچند که تنوع  همچنین (.107: 1387 ،است )موحد انکار یرقابلغ یو گردشگر یشهر ةتوسعها در  هتل یابی مکان

 ةحوز گسترش یبرا یعامل ،گذاری یهسرماآن در تجارت و  یگاهجا یزو ن یزبانشهر م یاقتصاد -یتجار های یتفعال

که  امعن  یندقائل بود. ب هتل اقتصادو  یاقتصاد شهر یانمتقابل م ای  هرابط یدبا ،خدمات هتل است یو تقاضا یابیبازار

 یلخود به برند شهر مقصد تبد ...و یراییپذ یالگو یالت،امکانات و تسه ی،ها با توجه به نوع معمار از هتل یعضب

 .شوند یم

 

 یشهر یگردشگر هایفضا تحلیل

کل منتظم است  یکدر  کار یمو تقس یدتول یاجتماع یطشرا و انسان ةیلوس به ییریافتهتغ یعیطب یندهایفضا شامل فرا

 یروبشر  یاست که ساخت زندگ یاجتماع یو فضا یعیطب یفضا یدو رکن اساس یفضا دارا ین(. ا118: 1388، شکویی)

 ی،اجبار یا یاریاخت ی،و جمع یفرد ی،انسان یاه  یمبا تصم یاییجغراف یفضا ،ینبنابرا ؛بخشد یرا شکل م ینزم ةکر

 های یتواقعاز مجموعه  یایی،جغراف فضای ،(. درواقع300 :1388 شکویی،) کند یم ییرطور مرتب تغ ناآگاهانه به یاآگاهانه 

 ،شهری یفضا .(118: 1388 یی،)شکو پذیرد یم یرتأث یخاص یطو از شرا آید یم وجود  به یناز سطح زم یدر بخش ینیع

افراد،  ی،شهر یطمح یفضاها ،اشیا ،ها ساختمان همةاست که  یو هنر یاجتماع ی،چهاربعد یک،مورفولوژ ییفضا
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 یریگ شکلبستر  ،شهری فضای(؛ پور  یبه نقل از مدن ۴0 :1393 ی،)مقصود گیرد یبرمها را در آن یانو روابط م یدادهارو

در آن  یاست که منابع گردشگر ییفضا ی،شهر یگردشگر یفضا عبارتی  به .است یگردشگر یمنابع عرضه و تقاضا

ها، محل اقامت، امکانات و خدمات است که  مانند جاذبه یاز منابع گردشگر یتابع ،گردشگران یرفتار یوجود دارد و الگو

 (.۴5: 1386 ،)موحد دهد یرا شکل م یگردشگر یفضا ،تبلور آن

(. 173: 1393 ،پوراحمد) نامد یم ییفضا یالگوها ،اند مورد بحث یارا که در جغراف یا عمده یریپذ قواعد نظم شیفر

 یطی،تحت شرا یه،ناح یکدر  یا یندر سراسر سطح زم اقتصادی های یتفعال یا یاییجغراف های یدهپد یپراکندگ

 یالگوها ،یا نقطه یدر چهار گروه الگوها توان یم را ییفضا یپراکندگ ی. الگوهاسازد یم یرپذ الگوها را امکان یریگ شکل

در پردازش  یگردشگر (.29۴: 1388 یی،د )شکوکر یبند طبقه ای یهناح یو الگوها یسطح یالگوها ی،خط یا یا شبکه

و  یندارد. اول یرا در پ یخاص ییها ساختار و عملکرد فضا از آن کیکه هر دهد یرا ارائه م یمتفاوت یالگوها ،ییفضا

 یشهر یها از جاذبه یدبازد یگردش گردشگران برا یرهایمس یاوآمد  رفت ،یگردشگر یفضا یعامل در الگو ینتر مهم

محل اقامت گردشگران است  ،عامل ینآن شهر است. دوم یها جاذبه ،در جذب گردشگر به شهرها یعامل اصل یرااست؛ ز

 ،عوامل اینسوغات در شهر است.  ةیو ته یدعامل، خر ین. سومآید  می شمار  بهگردشگران در شهر  یکه مرکز ثقل حرکت

 ،)موحد بخشند یشهر را شکل م یگردشگر یفضا ی،اجتماع یاه  تعامل و اقوام یدوبازدیدد مانند یگریهمراه عوامل د  به

منطبق با  ،ینقاط گردشگر یرهستند که سا هایی یوندگاهپ در شهر، یو جذاب گردشگر یهعناصر اول ،ین(؛ بنابرا۴5: 1386

 یمحل اقامت گردشگر است. گردشگران برا ،یثقل گردشگر ةنقط ین. دومگیرند یشکل م ها  و در ارتباط با آن ها  آن

 حرکت یانو پاشروع  ةنقط سرا  مهمان ،ینبنابرا ؛کنند یسرا مراجعه مسرا و غذا استراحت، صرف غذا و خواب به مهمان

 یصورت برجستگو در یشهر یگردشگر ییفضا یمهم الگو یاز اجزادر شهر  یوندینقاط پ .استها در شهر  آن ةروزان

دو عنوان  ،یشهر یمرتبط با گردشگر ییفضا های یل. در تحلندشو یشهر محسوب م ییفضا یاز الگو یگره اصل ،یشترب

را در ارتباط با خدمات و  یعرضه در گردشگر یلتحل یافتره ،پژوهشگران یشتر. بشود یمطرح م عرضه و تقاضا

 دهند یاند، انجام م که واقع شده ییها از خدمات و مکان یفیتوص یها فهرست ةیته صورت به ،یگردشگر یالتتسه

 شوند یرا که تکرار م ییفضاها یشکل خارج یتکه هو امعن  ینبد 1.است یدانش قانون ،ییفضا یل(. تحل۴3 :1386)موحد، 

با گذر از الگوها و جا  یناز هم .کند  می ایشآزمدر سطوح متفاوت وجود دارند،  یاها  از مکان یاریکه در بس ییو ساختارها

 با هرچند ،نظری یشةاندبر  یهو با تکرسد   می ییفضا یحداقل به اصول سازمانده ی،عموم ینقوان یبند به شکل ،ها نمونه

 شود  میجدا  -کند یرا مشخص م ییفضا یاتخصوص که -ینگارجزء یکردهایاز رو ،ییفضا یقو ینشناخت تبا

 نظر گرفت:چهار اصل مهم را در یدبا یشهر یگردشگر های یلدر تحل ،آشورث یدگاه(. از د153: 1386، وباو  ژاک)

 مناطق از جمله های یرساختامکانات، ز ی،گردشگر یها جاذبه یابی و مکان ییفضا یلامکانات که تحل یکردرو ،اول

 .گیرد یبرمرا در یخیو تار یها و مناطق تجار ، هتلونقل حمل یرهایمس

شدن آن   یلتکم یکه برا کند یتمرکز م یمناطق شهر یمورفولوژ یاساختار  ةمطالعکه بر  یشناس بوم یکردرو ،دوم

 شود. یدهدر آن د یکو ارگان یستماتیکس یدگاهدو دهر یدبا

 یابیخاص بازار طور بهو  گردشگران یرفتارها ها و ، هدفها یزه، انگها یتفعال یات،خصوص کاربران که بر یکردرو ،سوم

 تمرکز دارد. یگردشگر

 یفطبا تمرکز بر  یگردشگر یشرفتدادن و پ  وفق یدولت برا های یکه برخاسته از نگران یاسیس یکردرو ،چهارم

 (.Edward et al, 2008: 1032) استمقصد  یابیو بازار ها یرساختز ةارائاز جمله  یاسیاز مسائل س یعیوس

                                                                                                                                                                          
1. multicriteria 
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 پژوهش روش

 ییفضا یالگو یبررس آن، هدف. است کاربردی یتماه لحاظ  و به یلیتحل -توصیفی ،روش لحاظ از حاضر پژوهش

و با استفاده از  یدانیو م یا کتابخانهبه کمک مطالعات  ابتدا ،پژوهش این در. استشهر کرمانشاه  یها هتلو  ها جاذبه

Google Earth، موجود، مکان  یها نقشهو  شده یآور جمعاطالعات  از گیری  بهرهو با  شد یآور جمع یازاطالعات مورد ن

و  یعتوز ةو نحو ییفضا یلتحل یه،همسا ترین یکنزد یانگینمدل م ازسپس  .شدنقشه مشخص  یرو ها هتلو  ها جاذبه

و  یمرکز یانگیناز مدل م ،ها هتلو  یگردشگر یها جاذبهتناسب  یبررس یبرا ،ادامهدر و ها هتلو  ها جاذبهپراکنش 

 .شد استفاده یارانحراف مع یضیب

 

1یههمسا ترین یکنزد یانگینم
 

 ترین یکنزد مرکزی نقطةهر عارضه را با  مرکزی نقطة بین فاصلةابتدا  همسایگی، فاصلة ترین یکنزد یانگینم ابزار

 .(۴0: 1390 ی،)عسگر کند یرا محاسبه م ها یگیهمسا ترین یکنزد ینا یتمام یانگینسپس م و یریگ اندازه اش یههمسا

دست   به 3یها در پراکنش تصادف فاصله یانگینبر م 2شده مشاهدهها در پراکنش  فاصله یانگینم یماز تقس ،شاخص ینا

پراکنش  یمکان یالگو توان یم 1، با استفاده از جدول rمقدار  ة. پس از محاسبدهند ینشان م rو آن را با حرف  آید یم

 در ،علت ینو به هم کند یعمل م ها یدهپد ینب ةفاصل ةیبر پا ،یههمسا ترین یککرد. شاخص نزد یینرا تع شده مشاهده

 .دهد یارائه م ،که روابط متقابل دارند هایی یدهپد یلو تحل یهدر تجز یبهتر یجنتا ،شده اشاره یها روش یرسابا  یسهمقا

 یالگو یدارا ،مورد نظر های یدهاست که پد ین. فرض صفر آزمون اشود یروش استفاده م یندر ا zاز آزمون  ین،ابر  عالوه

 96/1 یمثبت و منف ینآماره ب یناما اگر ا ،شود یمحاسبه م z ة، آماریادشده ةیرد فرض یا ییدتأ ی. برااند یتصادف یمکان

(96/1+>NNI> 96/1-باشد )، یا یا ممکن است خوشه ها یدهپد یا ( است. پراکنش نقطهیا خوشه) یا کپه یمکان یالگو 

 یرپذ امکان یآزمون آمار با فقط ،یقطع ةیجبه نت یابیشود. دست ییدتأ یجهنت ینا r ةبا محاسب یحت یانظر برسد   پراکنده به

 (.58: 1393، یگراندو  یاست )جعفر

 :شود یمحاسبه م یرز ةرابط اساسبر ینظر آمار از ،یگیهمسا ةفاصل ترین یکنزد یانگینم

(1)  ANN=
�̅�𝑜

�̅�𝑜
 

 زیرصورت  است که به یگانشهمسا ترین یکموردنظر و نزد یدةپد ینشده ب مشاهده ةفاصل یانگینم �̅�𝑂 ،که در آن 

  :شود یم هبساحم

(2 ) �̅�𝑂 =
∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

صورت  به ها یدهپد یعتوز که یدرصورت است. یگانشهمسا ترین یکو نزد یدهپد ینب ةفاصل یانگینم �̅�𝐸 ،فرمول یندر ا

 :شود یم یانب یرز ةرابط صورت به ،صورت گرفته باشد یتصادف

(3 ) D̅E =
0.5

√n/A
 

ت کل حمسا Aتعداد کل عوارض و  n، اش یههمسا ترین یکو نزد یمورد بررس یدةپد میان ةفاصل 𝑑𝑖 ،باال ةمعادلدر 

 .استمورد مطالعه  ةمحدود

 :شود  یمحاسبه م یرصورت ز  به یزن 𝑍𝐴𝑁𝑁 استاندارد یازامت

(۴ ) ZANN =
D̅O−D̅E

SE
  

                                                                                                                                                                          
1. Average nearest neighbour 

2. observed distribution 

3. random distribution 
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 برابر است با: SEو 

(5 ) SE =
0.26136

√n2/A
 

 شود یممحدود  یخواهد بود که با آزمون آمار ینمع یعتوز یبرا یمنحن یراز مساحت ز یبیتقر ،PValueمقدار 

 یعتوز یتصادف صورت به ها دادهباشد،  یکبرابر  یههمسا ترین یکنزدآزمون شاخص  یجةنت(. اگر ۴1: 1390 ی،عسگر)

باشد،  یکتر از  بزرگ یههمسا ترین یکنزداست و اگر شاخص  یا خوشهها  دادهباشد،  یکتر از  کوچک یجه. اگر نتاند  شده

کار   به یههمسا ترین یکنزداز صحت آزمون شاخص  یناناطم یبرا توان یمرا  Z ةنمراست.  یکنواخت ها داده یعتوز یالگو

 یههمسا ترین یکنزدآزمون شاخص  ةیجنت یدرست به توان یم یشترباشد، ب یتر بزرگ یعدد منف Z ةنمرگرفت. هرچه 

نقاط، کمتر  یشتربا تعداد ب یها نمونهبا  یسهمقا در ،با تعداد کمتر یها نمونهدر  Z ةخاطر داشت نمر  به یدکرد. با یناناطم

 (.12: 1389 ،دیگرانو  اک) است

 
 Zو  Rمقدار  اساسبر یمکان یالگوها یینتع .1 جدول

 Zمقدار  rمقدار  یتمرکز مکان یالگو

 R<1 Z< -1.96 یا پراکنده

 R=1 -1.96< Z < 1.96 یتصادف

 R>1 Z > 1.96 یا خوشه یا یا کپه

 

 
 ییفضا یها بودن داده  پراکنده یا یا خوشه یکشمات یشنما .1 شکل

 

 1یمرکز یانگینم

 هماناست و به  یدر آمار معمول یانگینمشابه م ،یلتحل یناست. ا ییدر آمار فضا یلتحل ینتر ساده ،یمرکز یانگینم

 کند یم ییاز عوارض را شناسا یا مجموعه 3لقمرکز ث یا یاییمرکز جغراف ی،مرکز یانگینم. شود یممحاسبه  صورت

  است: 6 رابطة صورت بهمدل  ینا یآمار یمبان (.90: 1390 ،یعسگر)

(6 ) X̅ =
∑ xi

n
i=1

n
,Y̅ =

∑ yi
n
i=1

n
 

X̅ =
∑ xi

n
i=1

n
 

 (.100: 1390 ی،عسگر) است یلمورد تحل یةالبرابر با تعداد کل عوارض موجود در  nو  yو  xمختصات  yi و xi ینجادر ا

 

 اریمع انحراف یضیب

موارد  نینشان داد. در ا رهیرا با دا و نتوان آن باشد دار جهتاست  ممکندر فضا  ییایجغراف یها دهیاز پد یاریبس عیتوز

                                                                                                                                                                          
1. Mean centre 

3. Center of concentration 
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 یدر فضا را نشان داد. روش ها دهیپد عیروند و جهت توز ،جداگانه تورص به yو  x یمحورها انسیوار ةبا محاسب توان یم

استاندارد  ةفاصل ةمحاسب ،شود یمگرفته  کار  هب ینواح ایاز نقاط  یا مجموعهروند در  یریگ اندازه یبرا ،معمول طور  بهکه 

 فیتعر ،ردیگ یبرمدر را عوارض عیتوز که را یا یضیب یمحورها ،مقدار دو نیا. استجداگانه  تورص به y و x جهتدر

 ،روش انحراف استاندارد نیدر ا رایز ؛شود ینام برده م زیانحراف استاندارد ن یضیب عنوان به ،یضیب نیا از. کنند یم

که  دهد یبه ما امکان م یضیب نی. اشوند یمحاسبه م یضیب یمحورها نییتع یبرا یمرکز نیانگیاز م yو  xمختصات 

 شیها را با نما جهت داده یتا حدود توان ی. اگرچه ممینک ییآن را شناسا ،ددار یدار جهت یالگوعوارض فضا  عیاگر توز

. دهد یم شیو نما کند  یم محاسبه یو آمار قیدق طور بهرا  یریگ جهت نیا ،انحراف استاندارد یضیب ،افتیها در آن ةیاول

را  یانحراف استاندارد وزن یضیب روش ،دینکدادن وزن به مکان عوارض استفاده  یبرا یا صهیخصاز  که یدرصورت

 (.90: 1390 ،ی)عسگر دیا محاسبه کرده

(7 ) SDEx = √
∑ (xi−X)̅̅ ̅2n

i=1

n
 

 

(8 ) SDEy = √
∑ (yi−Y̅)2n

i=1

n
 

 

𝑦𝑖 نجا،یا در ̅,𝑋و  هستند i مختصات عارضة 𝑥𝑖 و  �̅�}} عوارض و  یمرکز نیانگیم ب،یترت  بهn  برابر با تعداد کل عوارض

  .است لیتحلمورد  ةیدر ال

 :شود یممحاسبه  9 ةرابط صورت به زین چرخش ةیزاو

(9 ) tanθ =
A+B

C
 

(10 ) A = (∑ x̅i
2n

i=1 − ∑ y̅i
2n

i=1 ) 

(11 ) B = √(∑ x̅i
2n

i=1 − ∑ y̅i
2n

i=1 )
2

+ 4(∑ x̅iy̅i
n
i=1 )2 

(12 ) C = 2 ∑ x̅iy̅i
n
i=1 

 

 است. یمرکز نیانگیاز م yو  xمختصات  نیاختالف ب �̅�𝑖 و �̅�𝑖 نجایا در

 از: اند عبارت y و x یمحورها یاستاندارد برا یها  انحراف

(13 ) σx = √
∑ (x̅i cosθ−y̅i sinθ)2n

i=1

n
 

 

(1۴ ) σy =  √
∑ (x̅i  sinθ−y̅i  cosθ)2n

i=1

n
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 مطالعه مورد منطقة

از  و داردکشور قرار  یضلع غرب ةیاندر م ،مرکز شهر کرمانشاه عنوان  به ،کیلومترمربع 25،008 وسعت با کرمانشاه استان

 330 عراق، و از شرق به استان همدان و از غرب با یالملرستان و ا های استانشمال به استان کردستان، از جنوب به 

 19درجه و  3۴ ینب ،(. شهر کرمانشاه واقع در شرق استان1390استان کرمانشاه  یآمار ةسالنام) دارد مرز مشترک یلومترک

 یاسطح در ازقرار گرفته است. ارتفاع شهر  ینویچگر النهار نصفاز  یشرق طول دقیقة 7درجه و  ۴7و  یشمال عرض دقیقة
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 ایندارد که  وجودمساحت  یلومترمربعک 2000 با حدود ای گسترده یکوهستان امانةس ،آنمتر است. در شمال  1322

 یبا تنگناها -ستا یزمتر ن 2000از  یشب یارتفاع یکه اغلب دارا -درصد 50از  یشب یعموم یببا ش ،محدوده

 .است نگذاشته اختیار در را شهر مقیاس در جمعیتی مراکز استقرار برای مجالی کمترین... و دسترسی ،اقلیمی زیست

 

 
 شهر کرمانشاه یاسیس یتموقع .2 شکل

 

 ها یافتهو  بحث

و مسجد جامع  یبازار سنت یلوفر،، سراب نبستان طاق مانند ییها با داشتن جاذبه ،شهر کرمانشاه واقع در استان کرمانشاه

کرمانشاه و وجود مواهب  یندلنش یوهوا آبو  یمیاقل یطاستان است. شرا یندر ا یگردشگر ةعمد یها از کانون ...و

 یخی،تار یبها گرانو آثار  هزارسالهو تمدن چند یخیتار یمعظ های یراثکشور و م ةفراوان در پهن یخیو تار یعیطب

 ،شهرستان ینا مردمبودن  نواز مهمانشفابخش و  یمعدن یها آداب و سنن مختلف، چشمه یارتی،اماکن ز ی،فرهنگ

ناب و  یسیوواقع شود ) یو خارج یشهرستان همواره مورد توجه گردشگران داخل ینا اند  شده سببکه  هستند یعوامل

شهر کرمانشاه  یها هتلو  یگردشگر یها جاذبهنخست به شناخت وضع موجود  پژوهش، یندر ا (.35۴: 1391 یگران،د

 .شود یمپرداخته 
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  شهر کرمانشاه یگردشگر های جاذبه .2 جدول
 نوع جاذبه اسم جاذبه یفرد

 یعیطب سراب قنبر 1
 یعیطب یلوفرسراب ن 2
 فرهنگی -یخیتار بستان طاق 3
 فرهنگی -یخیتار الملک  معاون یةتک ۴
 فرهنگی -یخیتار یگلربیگیب ةیتک 5
 فرهنگی -تاریخی عمادالدوله مسجد 6
 فرهنگی -یخیتار یبازار سنت 7
 فرهنگی -یخیتار خانحمام حاج شهباز 8
 فرهنگی -یخیتار یشناس مردم ةموز 9
 فرهنگی -یخیتار زاگرس سنگی ینهپار ةموز 10
 فرهنگی -یخیتار سنگ ةموز 11
 فرهنگی -یخیتار یورآالتزپوشاک و  ةموز 12
 ساخت انسان باغ پرندگان 13
 ساخت انسان ها باغ گل 1۴
 ساخت انسان پارک کوهستان 15
 ساخت انسان بستان طاق یپارک شرق 16
 ساخت انسان سو قرهرود  یپارک ساحل 17
 ساخت انسان پارک شاهد 18
 ساخت انسان معلمپارک  19
 ساخت انسان پارک الله 20
 ساخت انسان بستان طاق یشهرباز 21

 کرمانشاه شهر فرهنگی میراث: منبع

 
  شهر کرمانشاه های هتل .3 جدول

 هتل ةدرج هتل ردیف
 5 یانپارس 1
 ۴ آزادگان 2

 ۴ یدجمش 3

 3 یستونب ۴

 2 رسالت 5

 2 یوشدار 6

 2 راه کربال 7

 2 یناس 8

 2 یآزاد 9

 1 معراج 10

 کرمانشاه شهر فرهنگی میراث: منبع

 

 یههمسا ترین یکنزد میانگین

کاربری تا کاربری  یک ةفاصل یریگ ها برای اندازه روش ترین یعیکی از بهترین و سر ،همسایه ترین یکنزد شاخص

اگر  که یطور به شود؛ یسنجیده م 1 نتایج با توجه به جدول ،است. در این آزمون یا نقطه یها در داده ویژه  هب اش یههمسا

 ،ها تصادفی و اگر بیشتر از یک باشد داده ،اگر نتیجه یک باشد ؛هستند یا ها خوشه داده ،آزمون کمتر از یک باشد ةنتیج

ترین  یکنزدنتایج آزمون شاخص  ها نیز توجه کرد. آمده از داده دست به Z- scoreبه باید . البته در این میان اند  پراکنده

 آمده است. ۴ی شهر کرمانشاه در جدول ها هتلو  ها جاذبههمسایة 
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 کرمانشاهشهر  های هتلو  ها جاذبه. 3 شکل

 کرمانشاه شهر شهرداری: نبعم

 
 شهر کرمانشاه یها هتلو  یگردشگر یها جاذبه یبرا یههمسا ترین یکنزدشاخص  یجنتا. 4جدول 

 ها هتل یگردشگر یها جاذبه 
Nearest neighbor ratio 69/0 33/1 

z- score 5۴/2- 00/2 
p- value 01/0 0۴/0 

 

 یههمسا ترین یکنزد یانگینم و 69/0 گردشگری یها جاذبه برای یههمسا ترین یکنزد یانگینم ،۴جدول  اساسبر

 ها  جاذبه ،است یککمتر از  یگردشگر یها جاذبه یبرا آمده  دست  بهمقدار  آنجاکه از ،ینبنابرا ؛است 33/1ها  هتل برای

 نیز ۴شکل  نمودارهای .ستها آن بودن  پراکنده گرنشانکه  است یکاز  یشترها ب هتل یبرا آمده  دست  بهو مقدار  یا خوشه

 .ندسته یجنتا ینا ةییدکنندتأ

 

 
 شهر کرمانشاه یها هتلو  یگردشگر یها جاذبه یعتوز ةنحو. 4 شکل
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 یارانحراف مع یضیمرکز متوسط و ب

 انحراف بیضی و میانگین مرکز. کنند درک را عمومی الگوهای تا دنکن یکمک م گرانیلبه تحل ،یکپارچه آماری یها روش

مکان  یانگین،. مرکز مرود یم کار  ها به داده یعتوز یو جهت پراکندگ یبه مرکز، پراکندگ یشسنجش گرا یبرا ،معیار

انحراف  از استفاده با معیار، انحراف بیضی. کند یها مشخص م داده یها مکان همة ییمبنا یانگینم عنوان بهرا  یمرکز

 ،و قزلباش ی)کالنتر دساز یآن را مشخص م یتجهت و موقع ی،پراکندگ یانگین،داده تا مرکز م هرمکان  ةفاصل یارمع

شهر کرمانشاه  یها و هتل یگردشگر یها جاذبه یارانحراف مع یضیو ب یانگینم مرکز ،5شکل  یها نقشه. در (83: 1388

 .شود  می مشاهده

 

 
 شهر کرمانشاه یها هتل و یگردشگر یها جاذبه یارانحراف مع یضیمرکز متوسط و ب .5 شکل

 

 
 ها هتلو  ها جاذبه یارانحراف مع یضیمتوسط و ب مرکز. 6 شکل
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و  یگردشگر یها جاذبه یپراکندگ یالگو بودن  متناسب بیانگر ها یضیب یانشباهت م ،5شکل  یها نقشه اساسبر

 یها جاذبه ییفضا یالگوها یادشده، یآمار یها حاصل از آزمون یها نقشه یلتحل اساسبر. است کرمانشاه شهر یها هتل

مرکز شهر  اب یتا حد ،گردشگری یها جاذبه یانگیناست که مرکز م یا گونه ها در شهر کرمانشاه به و هتل یگردشگر

 غربی جنوب -شرقی شمال جهت در گردشگری یها مربوط به جاذبه یارانحراف مع یضیکرمانشاه منطبق شده است. ب

بستان در شمال  مهم طاق یگردشگر ةجاذبوجود  دلیل  به ،شرقی شمال سمت  به بیضی این کشیدگی. است شده کشیده

؛ است بوده گردشگری یها جاذبه یانگینبه مرکز م یکها نزد هتل یانگینمرکز م همچنینشرق شهر کرمانشاه است؛ 

 -یشمال شرق سمت  ها به هتل یارانحراف مع یضیب یدگیکش سبب ،آزادگان و جمشید پارسیان، یها وجود هتل همچنین

شهر  یها ها و هتل که مرکز متوسط جاذبه یدرس یجهنت ینبه ا توان یم 6شکل  اساسبر ی،کلطور  بهاست.  یجنوب غرب

است متداخل است؛  یسطح پراکندگ ةدهند نشان که نیزها  آن یارانحراف مع یضیبه هم و ب یکنزد یادیکرمانشاه تا حد ز

 .اند  متناسب آن گردشگری یها با جاذبه ،کرمانشاه شهر یها گرفت که هتل یجهنت توان یم ،ینبنابرا

 

 گیری نتیجه

 گردشگری که کنند یم بینی یشکارشناسان پ که یطور به ؛شده است یمیدچار تحوالت عظ ،یراخ ةده چند در گردشگری

مورد توجه محققان  ینه،زم یندر ا یمطالعات و بررس ی،صنعت گردشگر یعرشد سر ین. با ادشوصنعت جهان  ینسودآورتر

 در. شود یم یاد یادر دن صنعت ینتر متنوع عنوان بهامروزه از آن  که یطور به ؛دارد مختلفی انواع گردشگری. استشده  واقع

 یستمدر س ،یمقاصد شهر که یطور به ؛ددار یتوجه شایان یتاهم ،شهری گردشگری گردشگری، مختلف انواع میان

 طبیعی، متنوع یها با داشتن جاذبه سو یک از. استچندگانه  گردشگری مقصدهای عملکرددارند.  ینقش مهم یگردشگر

 آنجاکه از ،دیگر سوی از و شوند یگردشگر م جذب سبب شاننقش اساسبر ینساخت و همچن و انسان یفرهنگ -تاریخی

 در را زیادی تاریخی های یتو روا یادبود بناهای ،ها مقبره ،اند ها بوده محل سکونت انسان یربازاز د ینکهشهرها به خاطر ا

 ،شانامکانات و خدمات متنوع دلیل  بهشهرها  ،دیگر سوی از. ندهستگردشگران  ةکه مورد عالق اند داده یجا خود بطن

 یها خدمات به گردشگران خود، به گردشگران روستاها و جاذبه ةارائ بر  شهرها عالوه یراز ؛هستندمورد توجه گردشگران 

 به و هستند المللی ینبگردشگران  یبرا یورود ای  هدرواز شهرها یگر،د یبعد از. دهند یخدمات م یزخود ن یرامونپ یعیطب

دارند.  ینقش مهم یمراکز اقامت ی،خدمات و امکانات مختلف شهر یان. در مدهند یمخدمات  مقصدیچند گردشگران

 ارتباطی خطوط و خرید مراکز مهم، گردشگری یها که به جاذبه کنند یخود انتخاب م اقامت برایرا  یگردشگران، مکان

است  یاز موضوعات مهم یکی ی،مراکز اقامت یابی و مکان پراکنش نحوةتوجه به  ،بنابراین ؛باشند داشته دسترسی اصلی

از جمله موضوعات مورد بحث در  ،یگردشگر یفضاها یلشناخت و تحل ،راستا این در. شود توجهآن  به یدکه با

 یرفتار یدر آن وجود دارد و الگو یاست که منابع گردشگر ییفضا ی،شهر یگردشگر ی. فضااست یگردشگر

 یگردشگر یفضا ،ها، محل اقامت، امکانات و خدمات است که تبلور آن مانند جاذبه یاز منابع گردشگر یتابع ،گردشگران

)شامل  یهو عناصر ثانو (یگردشگر یها جاذبه) یهعناصر اول ةبه دو دست ،یشهر یعناصر گردشگر. دهد یرا شکل م

نقاط  یرهستند که سا یگرهنقاط  ،یشهر گردشگریو جذاب  یه. عناصر اولشود یم یمتقس (یامکانات و خدمات گردشگر

 ی،خط یاز الگوها یتابع ،یشهر یگردشگر ی. شناخت فضاگیرند یمنطبق با آن و در ارتباط با آن شکل م یگرشگرد

 یا نقطه یالگوها .موجود در سطح شهر است یارتباط یرهایو مس ها یانشامل شرکه  است یو سطح یا نقطه

 یسطح یگردشگران است. الگوها یو مراکز اقامت یدها، مراکز خر جاذبه مانند یا نقطه یها داده ةیرنددربرگ ،یگردشگر

 یالگوها یبه بررس ،. در پژوهش حاضرشود  میدر سطح شهر  یگردشگر شدة یزیر برنامه یها شامل پهنه نیز یگردشگر
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. شهر ندسته یا نقطه یجزء الگوها که شد پرداختهشهر کرمانشاه  یها و هتل یگردشگر یها جاذبه یابی مکان و ییفضا

 یفرهنگ -یخیتار ها  هجاذب این یشترب .اند آمده 2در جدول  ها آن های ینتر مهم هک دارد گردشگری جاذبة ۴7کرمانشاه 

(. 3)جدول  استهتل با درجات مختلف  11 یشهر کرمانشاه دارا ینهمچن .شود یرا شامل م ها  آندرصد  67که  ندهست

 یههمسا ترین یکاز مدل نزد ،ها هتلو  یگردشگر یها جاذبه یالگوها یچگونگ دادن  نشان یبرا ،در پژوهش حاضر

مقدار کمتر  ینکه ا است 69/0 یگردشگر یها جاذبه یبرا یههمسا ترین یکنزد یانگینم ،۴ جدول براساس .شد استفاده

ها  هتل یبرا یههمسا ترین یکنزد یانگینم .دهد  می نشان یگردشگر یها جاذبه یبرا را یا خوشه ییالگو و است یکاز 

 یبررس یبرا ،ادامهدر .دهد  می نشان راشهر کرمانشاه  یها هتل یبودن الگو  پراکندهو  است یکاز  یشترکه ب است 33/1

د شاستفاده  یارانحراف مع یضیمرکز متوسط و ب یها از مدل ،شهر کرمانشاه یگردشگر یها ها و جاذبه هتل میانتناسب 

 یارانحراف مع های یضیب ینهمچن .اند  به هم یکنزد یگردشگر یها ها و جاذبه مرکز متوسط هتل ،6 شکلکه با توجه به 

ها  هتل یریقرارگ یانتناسب مکه  استو متداخل  یجنوب شرق -یصورت شمال شرق به ،یگردشگر یها ها و جاذبه هتل

شهر  یها هتلگفت که  توان یم یجتوجه به نتا با ،ین؛ بنابرادهد  می نشان راشهر کرمانشاه  یگردشگر یها و جاذبه

 .اند  آن متناسب یگردشگر یها جاذبهبا  ،کرمانشاه

 

 منابع
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