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تحلیل توزیع فضایی مراکز اقامتی در مقصدهای گردشگری شهری
مطالعه موردی :شهر رشت
مهدی حسام -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
اسماعیل آقائیزاده  -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
دریافت مقاله1398/06/10 :

پذیرش مقاله1398/11/10 :

چکیده
گردشگری شهری در راستای دستیابی حداکثری به گردشگران ورودی ازیکطرف و افـزای

مانـدگاری آنهـا از

طرف دیگر ،نیازمند پی نیازهایی است .ازجمله عمدهترین این پی نیازها ،وجود جاذبههای گردشگری و همچنین
انواع مراکز اقامتی برای آنهاست .آنچه در کنار وجود این مراکز در شهرها اهمیت دارد ،نحوه مکانیـابی ،توزیـ
آنهاست که نیازمند مطالعه و بررسی است .ازاینرو این پـووه

فضایی و جهت پراکن

توزیـ فضـایی مراکـز

اقامتی شامل هتلها ،مهمانپذیرها و خانههای مسافر را در کنار جاذبههای گردشگری شهر رشت را بررسی کـرده
است .روش پووه

توصیفی -تحلیلی است .برای تحلیل یافتهها از روش میانگین نزدیکترین همسایه ،تحلیـل

خوشهای فضایی چند فاصلهای ،میانگین مرکزی و بیضی انحراف معیار استفادهشده است .نتایج پووه
آن است که بر اساس میانگین نزدیکترین الگوی پراکن
بهصور خوشهای بوده و پراکن
فاصلهای پراکن

حـاکی از

واحـدهای اقـامتی بهصـور کلـی و خانـه مسـافرها

هتلها بهصور پراکنده است .همچنین بر اساس تحلیل خوشهای فضایی چند

جاذبههای گردشـگری بهصـور خوشـهای ،خانـه مسـافرها بهصـور خوشـهای و هتلهـا و

مهمانپذیرها در شهر رشت بهصور پراکنده میباشد همچنین در صور یکسان در نظر گـرفتن مراکـز اقـامتی،
توزی آنها دارای جهت شمال شرقی -جنوب شرقی میباشد .درمجموع نیاز به توسعه هماهنگ مراکز اقـامتی در
شهر رشت کامالً محسوس است .به نظر میرسد که متولیان امر مراکـز اقـامتی در شـهر رشـت ،نیازمنـد تـدوین
برنامهای هماهنگ و از پی

تعیینشده برای توسعه چنین مراکـزی هسـتند و بایـد از هرگونـه برخـورد فـوری و

ضربتی خودداری شود.
واژههای کلیدی :توزی فضایی ،مراکز اقامتی ،مقاصد گردشگری ،شهر رشت.

 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
مراکز اقامتی و کیفیت آن در حال حاضر بهعنوان یکی از متغیرهای مهم در ارتباط با گردشگری شهری به شمار میرود و
موضوعا وابسته بسیاری در خصوص آن موردبررسی قرار میگیرد .موضـوع گردشـگری و امـال و مسـتغال بـرای
کشورهای درحالتوسعه که بهشد به سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال نیـاز دارنـد ،بسـیار جـذاب اسـت ( Van

 .)Noorloos,2001:1ازاینرو در ارتباط با مراکز اقامتی که گاه با امال و مستغال افراد نیـز ارتبـاط پیـدا میکنـد،
قابلبررسی است .ازجمله موضوعا قابلطرح در این زمینه ،میتوان بـه گردشـگری سـکونتی اشـاره کـرد .گردشـگری
سکونتی که با جنبه بینالمللی آن پدیدهای نو در منطقه آند بـه شـمار مـیرود ( .)Gascon,2016:868نـوعی فعالیـت
اقتصادی است که در ساخت و فروش ملک متمرکز است .این نوع گردشـگری مربـوط بـه بخـ

هتلهـا نیسـت ،کـه

خریداران آن معموالً در جای دیگری زندگی میکنند .صاحبان آنها ممکن است در طول تعطیال خـود از ایـن خانـهها
برای اسکان خود استفاده کنند ،یا ممکن است بهعنوان یک مکان دائمی با شبه دائمی در آنها زندگی کنند که این خـود
نتیجه الگوی جابجایی و سکونتی جوام توسعهیافته است ( .)Mantecon & huete,2008استفاده از این مفهوم شاید
بتواند ما را از توجه صرف به هتلها بهعنوان مراکز اقامتی بهسوی سایر اقامتگاههای در شهرها رهنمون سـازد کـه خـود
میتواند عاملی برای تغییر شکل شهرها باشد.تغییر شکل شهرها با محوریت گردشگری ،تجربهای است که تا حد زیـادی
در ارتباط تحلیلهای سیاستهای شهری مورد غفلت واق شده است ( .)Cooper & Morpeth,1998:2254ایـن در
حالی است که شهرها با توجه به پویایی ذاتی خود در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خود بـرای ادامـه حیـا
نیرومند نیازمند فعالیتهایی هستند که خود از پویایی باالیی برخوردارند .درواق شناسایی این فعالیتها نقـ

فراوانـی در

گسترش کارکردی شهرها داشته و پویایی شهرها را بهسوی مقاصدی هدفمند رهنمون میسازد .در این میان گردشـگری
بهطور اعم و گردشگری شهری بهطور اخص بهعنوان یکی از پویاترین فعالیتها در اقتصـاد جوامـ (ابراهیمزاده و آقاسـی
زاده )1388،میتواند پاسخگوی بخشی از نیازمندیهای نظام پویای شهری کشورها باشد .گردشگری شهری شکل بسیار
بااهمیت از گردشگری در سراسر جهان به شمار میرود ( .)Ashwotrh & Page,2011بهطوریکـه امـروزه ،منـاط
شهری در بسیاری از کشورها ،اعم از توسـعهیافته و درحالتوسـعه در حـال ارتقـا بـهعنوان مقاصـد گردشـگری هسـتند
( .)Law,1993این عامل از یکسو و شناخت مطلوب مردم محلی از نق

گردشـگری در توسـعه اقتصـادی شـهرها و

ایجاد مزایای متعدد آن ،)Nunkoo & Ramkissoon,2010( ،از سوی دیگـر ،بـه اهمیـت یـابی روزافـزون مباحـ
مرتبط با گردشگری شهری شده که خود بهواسطه درآمدزایی پایدار ناشی از آن برای شهر و شهرداریها است(کالنتری و
همکاران .)14 :1394،در کنار مزایای برشمرده برای گردشگری ،گسترش گردشـگری در شـهرها نیازمنـد پی نیازهـایی
است که بدون فراهم شدن آنها ،عمالً ورود گردشگر و درنتیجه کسب درآمد از آنها برای شـهرها منتفـی خواهـد بـود.
ازآنجاییکه گردشگران از طیف وسیعی از افراد با ویوگیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مختلف هستند ،فراهم آوردن
بهتری شرایط برای رف و یا حداقل کاه

نیازهای این افراد باید با توجه به توانایی مالی آنها صور پـذیرد و در غیـر

این صور نباید چندان به دستیابی به هدف امیدوار بود .یکی از مهمترین نیازمندیهای گردشگران ،تأمین محل اقامـت
آنان در شهرهاست .به نظر میرسد توجه به این موضوع و بررسیهای بیشتر در این حـوزه مشـوا انجـام پووه هـای
تجربـی در اثـرا توســعه سـری گردشـگری در ارتبــاط باتجربـه گردشــگری از نـوع سـکونتی گــردد ( & Cooper

 .)Morpeth,1998:2254افرادی که به شهرها وارد میشوند نیازمند مکانهایی مطمئن و البته متناسب با توان مـالی
خود برای اقامت هستند .از قدیم هتلها و مهمانپذیرها این نق

را در شهر ایفا میکردهاند و درواق بهطورمعمول و البته

نه بهصور مطل  ،افراد با توانایی باالی مالی هتلها و افراد با توانایی مالی پایینتر مهمانپذیرها را برای اقامت انتخاب
میکردهاند البته این بدان معنی نیست که مراکز اقامتی در شهرها محدود به این دو مورد میشده است ،اما این دو مرکـز
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اقامتی بهطور رسمی در بسیاری از شهرها و بهویوه شهرهای بزرگ وجود داشته است .مسئله در زمینه مراکز اقامتی ،فقط
به ایجاد آنها محدود نمیشود و تا زمانی که پای یک استراتوی توسعه گردشگری در میـان نباشـد ،ثـرو تولیدشـده از
طری امال مرتبط با گردشگری ،صرفاً توسعه مالکیت به شـمار مـیرود ( .)Aledo & Mazon,2004:360و از
ارزش چندانی برخوردار نخواهد بود .همچنین هنگامیکه روند ساختوساز به پایان میرسد ، ،یک سری پیامدهای منفـی
ناشی از استفاده زیاد و نادرست از زمین و اثرا زیستمحیطی ظاهر میشود که این امر به فقدان زیرساختها و خـدما
برای گردشگران منجر میشود ( .)Aledo & Mazon,2004:28ازاینرو توجه صرف به ساخت مراکز اقامتی مـثثر
نبوده و نباید از توجه به سایر جنبههای این مهم غفلت کرد .این امر در بسـیاری از مـوارد عامـل اصـلی خصوصیسـازی
زمــین  ،احتکارهــا و انتقــال مالکیــت بــه شــمار رفتــه و عــالوه بــر ایــن بــر ســایر منــاب فشــار وارد میکنــد ( Van
 .)Noorloos,2011:1ازاینرو تغییر شـکل شـهرها را میتوانـد بـه وجـود آورد .یکـی از چال هـای بـزرگ بـرای
برنامهریزی و توسعه گردشگری ،یکپارچـه شـدن آن بـا برنامـههای مسـلط بـر اسـتفاده از اراضـی محلـی و نهادهـای
تصــمیمگیری سیاســی اســت کــه در آن تصــمیمهای مــرتبط بــا منطقــه بنــدی و توســعه واقعــی گرفتــه میشــود
( .)Brown,2006:10و ازاینرو توجه به نحوه پراکندگی مراکز اقامتی در فضای شهری از دیگر موضوعا بااهمیـت
به شمار میرود که نیازمند تحلیل فضایی بهعنوان یک فعالیت علمی و شیوهای از مطالعا مکانی در جغرافیا اسـت ،کـه
در آن روشها و ابزارهای علمی به کار گرفتهشده و با بهرهگیری از علوم مختلف ،شرایط محیط زندگی انسان را در ابعـاد
متفاو آن شناسایی و زمینههای علمی و الزم شناخت محیط را برای برنامهریزی محیطـی فـراهم میکنـد(نوری:1379،
 .)4ازآنجاییکه از مهمترین عوامل در برنامهریزی شهری ،استفاده از فضا و توزی مناسب و بـه عبـار کامـلتر عـدالت
فضایی محسوب میشود که در آن فضا بعدی اساسی و بنیادی در جامعه انسانی شمرده میشود(ساسان پـور،)38 :1393،
تحلیل فضایی با نگاهی همه سو نگر و سیستمی به محیط دارای ماهیتی جستجوگر ،ارزیاب و انتقـادی بـوده و نتـایج آن
جنبه کاربردی دارد(نوری .)4 :1379،در ارتباط با وضعیت مراکز اقامتی در شهرها مطالعـا زیـادی انجامشـده اسـت کـه
برخی از آنها در ارتباط با مبح مکان گزینی و پراکندگی ایـن مراکـز بـوده اسـت .زنگیآبـادی و ابوالحسـنی (،)1387
مقالهای با عنوان تحلیل فضایی ،سطحبندی و برنامهریزی مراکز اقامتی با استفاده از شاخص توسـعه گردشـگری ()TDI
منتشر نمودهاند .در این پووه
پووه

مراکز اقامتی در دو گروه هتلها و مهمانپذیرها مطالعه شدهاند .بر اساس نتایج حاصل از

شهر اصفهان ازنظر مراکز اقامتی قابل دستهبندی در چهار گروه است و تعـداد و درصـد هریـک از مراکـز فـوا

مشخصشده است (زنگیآباد و ابوالحسنی .)1387،وارثـی و رضـایی ( )1391در مقالـهای بـا عنـوان "تحلیـل فضـایی و
مکانیابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی ،مطالعه موردی :هتلهای شهر شیراز" ،به ایـن موضـوع پرداختهانـد .در
این مقاله با استفاده از مشاهده میدانی ،مصاحبه و طرحهای موجود ،اطالعا موردنیاز بهدستآمده و سـپس سـعی شـده
است تا پس از مطالعه هتلهای موجود در شهر شیراز ،با استفاده از مدل  AHPفضاهای مناسب بـرای ایجـاد هتلهـای
جدید مکانیابی شود .سقایی و همکاران ( )1391مقالهای با عنوان "پهنهبندی مناط مسـتعد ایجـاد خـدما اقـامتی در
کالنشهر مشهد" منتشر کردهاند .در این مقاله برای پهنهبندی شهر از مدل  AHPاستفادهشده است .تقوایی و همکاران
( ،)1392مقالهای با عنوان "تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز اقامتی در شهر تبریز با بهرهگیری از فرآیند تحلیـل سلسـله
مراتبی" منتشر کردهاند .نتایج پووه

نشان داده است که منطقه یک شهر تبریز در بین مناط نهگانه شـهر ،از بهتـرین

شرایط برای احداث مراکز اقامتگاهی برخوردار است .قاسمی و همکـاران ( ،)1393مقالـهای بـا عنـوان "تحلیـل کیفـی و
مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه گردشگری (با تأکید بر هتلها)" ،منتشر کردهاند .نتایج پـووه

نشـان داده

است که بهبود کیفیت امکانا و خدما هتلها به جذب و توسعه گردشگری در شهر شیراز میانجامد و رابطه معنـاداری
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بین کیفیت امکانا و خدما هتلها و میزان رضایتمندی گردشگران مالحظه شده است .درنهایت مشـخص شـد کـه
هتلها در شهر شیراز دارای توزی فضایی مناسبی هستند.
شهر رشت ازجمله شهرهای مهم ایران در شمال کشور است که در استان گیالن قرار داشته و بهعنوان مرکز ایـن اسـتان
دارای نقشی مهم در منطقه شمال کشور است .این شهر دارای موقعیت ویوهای در ارتباط با فعالیتهای گردشگری بوده و
ازاینرو بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور شناخته میشود که بهواسـطه فاصـله نزدیـک بـه پایتخـت و
بهو یوه پس از احداث بزرگراه در هر فرصتی پذیرای سیل گردشگران است که به نظر میرسد با تکمیل راهآهن بر حجـم
گردشگران افزوده شود .ازاینروست که در چند سال اخیر توسعه مراکز اقامتی در قالب منازل مسکونی رو به فزونی نهاده
و در همین راستا مدتی است کـه برخـی از شـهروندان بـا دریافـت مجـوز از سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنای دسـتی و
گردشگری استان گیالن ،با تفکیک بخشی از منازل مسکونی و یا در نظر گرفتن کل آن برای مسافران ،به توسعه مراکـز
اقامتی با عنوان "خانه مسافر" ،بپردازند که در کنار هتلها و مهمانپذیرها ،نق

مهمـی در جـذب گردشـگران و تـأمین

محل اقامت آنان ایفا مینمایند .آنچه در این میان دارای اهمیت است تحلیل فضایی این مراکـز اقـامتی سـهگانه رسـمی
(هتلها ،مهمانپذیرها و خانههای مسافر) در ش هر رشت است تا بر اساس آن وضعیت پراکندگی این مراکـز و دالیـل آن
موردبررسی قرار گیرد که هدف اصلی این پووه

را تشکیل میدهد .آنچه این پووه

را از سایر پووه های انجامشده

در حوزه مراکز اقامتی متمایز میسازد توجه به شکلگیری خانههای مسافر در چند سال اخیر است که حوزه مراکز اقامتی
در شهرها را از هتلها و مهمانپذیرها ،بهسوی محلههای مسکونی کشانده است و بهنوبه خود میتواند در سـاختار نظـام
محلهای شهرها تأثیرگذار بوده و همچنین بستری جدید در رقابت بین مراکز اقامتی شهری برای گردشگران فـراهم آورد.
توزی فضایی این مراکز در شهرها تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است .از طرف دیگر ،پووه های انجامشده ،بیشتر بـا
روشهای تحلیلهای سلسله مراتبی بوده است ،درحالیکه در این پووه  ،از روش آمار فضایی و بـا کمـک  GISسـعی
شده است تا مراکز اقامتی شهر رشت تحلیل شود.
مبانی نظری
توسعه گردشگری

امروزه توسعه گردشگری بهعنوان نظامی منسجمی عناصر آن وابسته به یکدیگر ،در همه عرصهها ،چه در سـطح ملـی و
منطقهای و چه در سطح بینالمللی ،موردتوجه برنامه ریزان بخ های مختلف دولتی و خصوصی قرارگرفته است .در ایـن
نظام منسجم جاذبههای گردشگری را نمیتوان بهتنهایی فراهمکننده موجبا سفر یا رونـ ایـن صـنعت دانسـت بلکـه
عوامل دیگری نظیر امکانا و شرایط برای جابهجایی و اقامت گردشگران دارای اهمیت بسیار زیادی اسـت (رنجبریـان و
زاهدی .)100 :1389،از دیدگاه گردشگری ،مناب بالقوه تا زمانی که به جاذبه تبدیل نشوند ،ارزش گردشگری ندارند ،ولـی
زمانی که خدما و تسهیال مناسب فراهم شد و دسترسی به آنها صور گرفت ،اهمیـت ویـوهای یافتـه و در توسـعه
گردشگری نق

مهمی ایفا میکنند» (قادری .)107 :1383،قابلذکر است که میتـوان بـه توسـعه گردشـگری بـهعنوان

راهبردی برای توسعه کشور نگریست .درواق گردشگری در تقویت بنیـه اقتصـادی ،کـاه

بیتعادلیهـای منطقـهای و

ارتقای شاخصهای توسعه در مناط غیر برخوردار ،توسعه اقتصادی در سطوح محلی ،ملـی و منطقـهای ،ایجـاد تنـوع و
دگرگونی در ساختار اقتصادی مناط در سطوح منطقهای و بهویوه محلی و ثبا اقتصادی در سطح کالن ،نق
ایفا میکند» (توالیی.)61 :1386،

مـثثری
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مراکز اقامتی

یکی از مهمترین موضوعا در گردشگری تأمین مراکز اقامتی مناسب برای گردشـگران اسـت کـه میتوانـد بـه شـکل
استراحتگاههای بسیار مجلل یا حتی تنهـا محـدود بـه یـک تختخـواب معمـولی و صـبحانه سـاده (کـاظمی)75 :1386،
خدما رسانی کنند .بر این اساس باید دانست که اسکان در اقامتگاهها هدف اصـلی یـک گردشـگر را تشـکیل نمیدهـد
(رنجبریان و زاهدی )100 :1389،و این مهم به ایجاد خدما ویوهای بانام خدما اقامتی بهعنوان اصطالحی برای تهیـه
تسهیال خواب و استراحت با محوریت تجاری که در صنعت گردشگری و مهمانداری ( ،)Smith,1395:10شـده و در
ادبیا مطالعا گردشگری بهطور اعم و گردشگری شهری بهطور اخص گسترشیافته است .بر ایـن اسـاس بسـیاری از
نویسندگان ازجمله :هالووی ،مک اینتاش و گلدنر ،سینکلر و استبلر و غیـره معتقدنـد کـه خـدما اسـکان و پـذیرایی در
صنعت گردشگری یکی از پیچیدهترین و پویاترین بخ های این صنعت است (کـاظمی .)75 :1386،هـر شـهر بـزرگ و
مقصد گردشگری نیاز به مراکز اقامتی مجهز دارد و یکی از نیازهای ثانویه بخ

گردشگری آن به شمار میآیـد .هرچنـد

همه گردشگران از مراکز اقامتی استفاده نمیکنند ،ولی به دلیل تنوع سلیقه و توانایی مـالی گردشـگران ،شـهر بـه انـواع
مراکز اقامتی برحسب درجا مختلف موردنیاز اسـت (موحـد .)87 :1386،درواقـ میـزان تسـهیال و تشـکیال مراکـز
اقامتی ،بازتابی از نیازها و سلیقههای مختلف مسافران و پویایی این بازار است (کاظمی .)75 :1386،در این میـان برنامـه
ریزان باید به جلب رضایت همه اقشار گردشگران توجه ویوهای داشته باشند و در این میان به هتلها باید در کنـار توجـه
مهمانپذیرها و کمپینها و  ...توجه شود .هرچند گردشگرانی که از هتل استفاده میکنند ،بیشترین تـأثیر اقتصـادی را در
صنعت گردشگری دارند .اما نباید از سایر مراکز اقامتی در شهرها غافل شد باید وجود هتلها و مراکز پـذیرایی را یکـی از
نیازهای ثانویه بخ

گردشگری شهرها پذیرفت(وارثی و همکاران.)97 :1389،

توزیع فضایی مراکز اقامتی

مراکز اقامتی بر اساس معیارهای مختلف طبقهبندی میشوند .طبقهبندی به نوع اتـاا ،تسـهیال و همچنـین کیفیـت و
کمیت خدماتی که در آنجا عرضه میشود ،بستگی دارد .تالش برای ارائه نظام طبقهبندی یکسان و جهانی بـرای هتلهـا
همواره با مشکالتی مواجه بوده است؛ زیرا در هر کشوری خصوصیاتی برای اسکان و شیوه پذیرایی از مهمانان وجود دارد
که ممکن است بههیچوجه همانند کشورهای دیگر نباشد( .کاظمی )75 :1386،گردشگران عالوه بر در نظر گرفتن میـزان
خدما مهمانسراها مانند :درجه و کیفیت مهمانسرا ،خدما بهداشتی و استاندارد ،نزدیکی به محل و مقصد موردنظر را
نیز که هدف نهایی سفر آنان است ،در نظر میگیرند و از پرداخت هزینه اضافی برای دسترسـی بـه آن اجتنـاب میکننـد
(موحد .)87 :1386،اما تالش برای ایجاد مراکز اقامتی ،بدون توجه به عامل توزی بـهعنوان موضـوع اصـلی تحلیلهـای
فضایی (فرجی سبکبار ،)4 :1391،نمیتواند بهتنهایی اقامت گردشگران را در شهرها سامان بخشد .بهعبار دیگر ،بایـد در
کنار توجه به ساختن و افزودن مراکز اقامتی به ساختار شهرها ،توجه به پراکن

درست آنهـا نیـز دارای اهمیـت زیـادی

است .این موضوع در شهرها و بهویوه در کالنشهرها اهمیتی دوچندان مییابد و میتوان ادعـا کـرد کـه هرچـه شـهرها
بزرگتر باشند ،موضوع توزی خدما موردنیاز در آنها پیچیدگیهای خاص خود را مییابـد .بـرای ایـن مهـم مطالعـا
مبتنی بر تحلیل فضایی که به مطالعه مکانیابی و ارتباط پدیدههای جغرافیـایی بـا ابعـاد فضـایی میپـردازد (محمـودی،
 )283 :1391راهگشا بوده و میتواند با کشف و تحلیل روابط بین عناصر چهارگانه انسان ،مکان ،زمان و فعالیت (رضـایی
مقدم ،)5 :1391،کمک فراوانی به مکانیابی درست مراکز اقامتی در شهرها نماید.
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روش پژوهش
پووه حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است .مهمترین داده موردنیاز برای انجام پووه  ،پراکندگی مراکز اقامتی شـهر
در سه بعد خانه مسافر ،مهمانپذیرها و هتلها بوده است .عـالوه بـر ایـن جاذبـههای گردشـگری شـهر رشـت از دیگـر
دادههای موردنیاز بوده است .این دادهها از طری مطالعا اسنادی شامل اطالعا دریافتی از سـازمان میـراث فرهنگـی،
صنای دستی و گردشگری استان گیالن و همچنین طرح راهبردی توسعه گردشگری شهر رشت بهدستآمده است .پس از
دریافت اطالعا مربوط به خانههای مسافر از سازمان میراث فرهنگی استان ،محل اسـتقرار خانـههای مسـافر از طریـ
بررسیهای میدانی استخراجشده است .در یک دستهبندی کلی میتوان اماکن اقامتی شهر رشت را در سه گروه خانههای
مسافر ،مهمانپذیرها و هتلها دستهبندی کرد .مهمانپـذیرها و هتلهـا بـهعنوان مراکـز اقـامتی مسـافران ،مکانهـایی
شناختهشده در شهرها بهحساب میآیند ولی در این میان وجود خانههای مسافر که چند سالی اسـت بـا نظـار سـازمان
میراث فرهنگی ،صنای دستی و گردشگری اسـتان گـیالن احداثشـدهاند چنـدان بـرای مسـافران شناختهشـده نیسـتند.
درمجموع در شهر رشت 5 ،هتل 12 ،مهمانپذیر و  28خانه مسافر (سازمان میراث فرهنگـی ،صنای دسـتی و گردشـگری
استان گیالن )1395،وجود دارد .مهمانپذیرها در وسعتی محدود در بخ مرکزی شهر قرار دارند و پسازآن هتلهـا نیـز
در بخ مرکزی شهر و نواحی اطراف آن مکانیابی شدهاند .این در حالی است که خانههای مسافر موردبررسی از بخ
مرکزی شهر فاصله گرفته و بهجز تعداد محدودی ،بقیه در ضل شمال شرقی شهر مجتمـ شـدهاند .بـا توجـه بـه هـدف
پووه مبنی بر تحلیل توزی فضایی مراکز اقامتی در شهر رشت بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری عمده در کشـور ،از
روشهای میانگین نزدیکترین همسایه ،تحلیل خوشـهای فضـایی چنـد فاصـلهای 1،تحلیـل میـانگین مرکـزی2و بیضـی
انحراف معیار3استفادهشده است .ابزار میانگین نزدیکترین فاصله همسایگی ،ابتدا فاصله بین نقطه مرکزی هر عارضـه را
با نقطه مرکزی نزدیکترین همسایهاش اندازهگیری و سپس میانگین تمامی این نزدیـکترین همسـایگیها را محاسـبه
میکند (عسگری .)4 :1390،این شاخص ،از تقسیم میانگین فاصلهها در پراکن مشاهدهشـده بـر میـانگین فاصـلهها در
پراکن تصادفی به دست میآید و آن را با حرف  rنشان میدهند .پـس از محاسـبه مقـدار  ،rمیتـوان الگـوی مکـانی
پراکن مشاهدهشده را تعیین کرد .شاخص نزدیکترین همسایه ،بر پایه فاصله بین پدیدهها عمـل میکنـد و بـه همـین
علت ،در مقایسه با سایر روشهای اشارهشده ،نتایج بهتری در تجزیهوتحلیل پدیدههایی کـه روابـط متقابـل دارنـد ،ارائـه
میدهد( .جعفری و همکاران .)58 :1393،اگر شـاخص (نسـبت میـانگین نزدیـکترین همسـایگی) کمتـر از یـک باشـد،
دادههای موردمطالعه دارای الگوی خوشهای میباشند و اگر شاخص محاسبهشـده بزرگتـر از یـک باشـد ،دادههـا دارای
الگوی توزی مکانی پراکنده میباشند (عسگری .)45 :1390،توزی بسیاری از پدیدههای جغرافیایی در فضا ممکـن اسـت
جهتدار باشد و نتوان آن را با دایره نشان داد .در این موارد میتوان بـا محاسـبه واریـانس محورهـای  xو  yبهصـور
جداگانه ،روند و جهت توزی پدیدهها در فضا را نشان داد .روشی که بهطورمعمول ،برای اندازهگیری رونـد در مجموعـهای
از نقاط یا نواحی به کار گرفته میشود ،محاسبه فاصله استاندارد در جهت  xو  yبهصور جداگانه اسـت .ایـن دو مقـدار،
محورهای بیضیای را که توزی عوارض را دربرمی گیرد ،تعریف میکنند .از این بیضی ،بهعنوان بیضی انحراف اسـتاندارد
نیز نامبرده میشود؛ زیرا در این روش انحراف استاندارد ،مختصا  xو  yاز میـانگین مرکـزی بـرای تعیـین محورهـای
بیضی محاسبه میشوند .این بیضی به ما امکان میدهـد کـه اگـر توزیـ عـوارض فضـا الگـوی جهـتداری دارد ،آن را
شناسایی کنیم .اگرچه میتوان تا حدودی جهت دادهها را با نمای اولیه آنها دریافـت ،بیضـی انحـراف اسـتاندارد ،ایـن
جهتگیری را بهطور دقی و آماری محاسبه میکند و نمای میدهد (عسـگری .)90 :1390،بیضـی انحـراف معیـار ،بـا
استفاده از انحراف معیار فاصله مکان هر داده تا مرکز میـانگین ،پراکنـدگی ،جهـت و موقعیـت آن را مشـخص میسـازد
)1 . multi-distance spatial cluster analysis (ripleys K function
2 . Mean centre
3 . standard deviational ellipse
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(کالنتری و قزلباش.)83 :1388،
بحث و یافتهها
در این بخ

سعی شده است تا یافتههای پووه

در راستای بررسی توزی فضایی مراکز اقامتی شهر رشت در ارتباط بـا

عوامل تأثیرگذار بررسی شود .برای این منظور ابتدا ویوگیهای کلی اقامتگاهها ارائهشده و سپس این یافتهها در ارتباط بـا
روشهای اشارهشده درروش پووه  ،موردبررسی قرارگرفتهاند.
پراکندگی واحدهای اقامتی شهر رشت بر اساس میانگین نزدیکترین همسایه

با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقی میانگین نزدیکترین همسایه برای جاذبههای گردشگری ،هتلها ،مهمانپـذیرها،
خانه مسافرها و کل واحدهای اقامتی در شهر رشت در جدول شماره یک آمده است:
جدول شماره  .1الگوی پراکنش متغیرهای موردمطالعه بر اساس شاخص نزدیکترین همسایه
Nearest neighbor ratio
z- score
p- value

جاذبههای گردشگری
0/964
-0/367
0/713

با توجه به نتایج ذکرشده در جدول  ،1الگوی پراکن
بوده و پراکن

هتلها
1/515
2/414
0/015

مهمانپذیرها
1/002
0/018
0/985

خانه مسافرها
0/527
-4/780
0/000

کل واحدهای اقامتی
0/597
-5/273
0/000

واحدهای اقامتی بهصور کلی و خانه مسافرها بهصور خوشهای

هتلها بهصور پراکنده است .همچنین بـا توجـه بـه مقـدار  p- valueمقـادیر  Rبهدسـتآمده بـرای

جاذبههای گردشگری و مهمانپذیرها معنادار نمیباشد.
بررسی واحدهای اقامتی شهر رشت بر اساس تحلیل خوشهای فضایی چند فاصلهای

برای این منظور از تاب کای ریپلی استفادهشده است .این روش از روشهای مفید برای بررسـی آمـاری الگـوی فضـایی
پدیدهها در فضا و مکان است که وضعیت خوشهبندی پدیدهها در فواصل مختلف جغرافیایی را نشان میدهـد (شـکل .)2
در اشکال مربوطه که در صفحا بعدی نشان دادهشده است ،محور افقی نشاندهنده فاصله و خط مورب صـاف ،الگـوی
توزی تصادفی میباشد (عسگری .)53 :1390،بهصور کلی هر چه منحنی نتایج مشاهدهشده باالتر از منحنی نتایج مورد
انتظار باشد به معنای آن است که مشاهدا در آن فاصله خوشهبندیشدهاند .برعکس هر چه منحنی نتـایج مشاهدهشـده
پایینتر از منحنی نتایج مورد انتظـار باشـند ،در آن صـور دادههـا در آن فاصـله از هـم پراکنـدهتر هسـتند .متغیرهـای
موردمطالعه در ارتباط با شاخص پیشین از طری تاب کای ریپلی نیز موردمطالعه قرارگرفتهاند .نخستین متغیر موردبررسی
جاذبههای گردشگری شهر رشت است .نتایج بررسی این شاخص در ارتباط با تاب موردبح در شکل  2نشـان دادهشـده
است .تفسیر کلی این شکل نشان میدهد که درمجموع جاذبههای گردشگری در شهر رشت از توزیـ خوشـهای پیـروی
میکند .همچنین میتوان گفت که تقریباً در فواصل دورتر تمایل به توزی تصادفی مشاهده میشود و از میزان گرای
خوشهای شدن جاذبهها کاسته میشود.

به
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شکل شماره  .2تابع  Kریپلی جاذبههای گردشگری

آزمون توزی مهمانپذیرها در شهر رشت حکایت از وضعیتی متفاو دارد .مهمانپذیرها در فواصل کوتاهتر تقریباً به خـط
انتخاب تصادفی نزدیک میباشند بهطور که دارای گرای

خوشهای بسیار ضعیفی میباشند .این وضعیت به نحوی اسـت

که پس از طی فاصلهای نهچندان زیاد به سمت توزی پراکنده روی آوردهاند و هرچه این فاصله بیشتر میشـود ،برشـد
پراکندگی آنها افزوده میشود و وضعیت کامالً متفاوتی را در مقایسه با فواصل نزدیک نشـان میدهـد .وضـعیت کـامالً
متضاد مهمانپذیرها فواصل دور و نزدیک را میتوان در شکل  3مشاهده نمود.

شکل شماره  .3تابع  Kریپلی مهمانپذیرها

از دیگر مراکز اقامتی موردمطالعه در این پووه  ،هتلها هستند .نتیجه بررسی در شکل  4نشـان دادهشـده اسـت .ایـن
بررسی نشان میدهد که هتلها هیچوقت گرای

به خوشهای شدن در فضای شهر رشت نداشتهاند و همواره دارای توزی

پراکنده بودهاند .هرچند که این امر در فواصل کموزیاد تقریباً همواره قابلمشاهده است ولـی تفاو هـایی نیـز دراینبـین
دیده میشود بهنحویکه در فواصل کوتاه میزان پراکندگی کمتر از فواصل بلندتر است .هرچه فاصله بیشتر میشود میـل
به توزی پراکنده در هتلها شدیدتر شده است.

9
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شکل شماره  .4تابع  Kریپلی هتلها

آخرین مرکز اقامتی موردبررسی در این پووه

مربوط به خانههای مسافر است که در شکل  5نشان دادهشده است .ایـن

مراکز اقامتی چند سالی است که در شهر رشت مورداستفاده گردشگران قرار میگیرد .این مراکـز تحـت نظـار سـازمان
میراث فرهنگی ،صنای دستی و گردشگری بوده و با مجوز این سازمان فعالیت میکند .بررسی خانههای مسـافربر اسـاس
تاب کای ریپلی حاکی از خوشهای بودن شدید استقرار این مراکز است.

شکل شماره  .5تابع  Kریپلی خانه مسافرها

برای مشخص شدن تصویری کلی از وضعیت پراکن

مراکز اقامتی شهر رشت ،تحلیل خوشهای فضایی چنـد فاصـلهای

مربوط به کلیه واحدهای اقامتی اعم از هتلها ،مهمانپذیرها و خانه مسافرها محاسبهشده و نتیجه آن در شـکل  6نشـان
دادهشده است .چنانکه در این شکل مشخصشده ،مراکز اقامتی شهر رشت درمجموع دارای پراکن

خوشـهای هسـتند و

بهجز در فواصل زیاد تمایل به تصادفی و یا پراکنده بودن ندارند .همانطور که دیده میشود مراکـز اقـامتی درمجمـوع در
فواصل کمتر ،کمتر حالت خوشهای دارند ولی بهتدریج با افزای
و درنهایت با افزای

فاصله گرای

به توزی خوشهای در آنها بیشتر میشود

شدید فاصله دوباره بهصور توزی خوشهای کمتر و حتی درنهایت به پراکندگی واحدها میانجامد.
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شکل شماره  .6تابع  Kریپلی واحدهای اقامتی (بهصورت کلی)

میانگین مرکزی

در تحلیل میانگین مرکزی ،مرکز جغرافیایی و یا مرکز ثقل1مجموعهای از عوارض شناسایی میشود .بـه عبـارتی در ایـن
تحلیل سعی میشود تا نقطه مرکزی پراکندگی موضوعا موردبررسی مشخص شود .همـانطور کـه پی تـر نیـز آمـد،
جاذبههای گردشگری و مراکز اقامتی شهر رشت بهعنوان موضوع اصلی موردبررسی قرارگرفته است .نتایج حاصل از ایـن
بررسی در شکل  7نشان داده دادهشده است.

شکل شماره  .7میانگین مرکزی جاذبههای گردشگری و مراکز اقامتی شهر رشت بهصورت مجزا

چنانکه مالحظه میگردد ،میانگین مرکزی جاذبههای گردشگری و مهمانپذیرها تقریباً بر یکدیگر منطب گردیده اسـت.
از طرف دیگر میانگین مرکزی هتلها نیز بافاصله کمی از دو میانگین پیشین قـرار دارد کـه درمجمـوع میتـوان نتیجـه
گرفت که بهرغم تفاو های سه موضوع فوا ازنظر نحوه توزی در سطح شهر رشت ،محـدوده مرکـزی آنهـا از انطبـاا
نسبتاً خوبی برخوردار است و دسترسی به این مرکز برای گردشـگران دارای ارزش تقریبـاً یکسـانی اسـت .امـا خانـههای
مسافر از این قاعده مستثنی است .به این معنی که فاصله بسیار زیادی از میانگین موضوعا سهگانه فوا دارد و بهنوعی
جدایی گزینی کامالً بارزی را نشان میدهد .برای نشان دادن اثرا این جدایی گزینی خانههای مسـافر در شـهر رشـت،
شکل شماره  8بر اساس پراکن

همه مراکز اقامتی شهر اعم از هتلها ،مهمانپذیرها و خانههای مسافر ارائهشده اسـت.

چنانکه در شکل مشاهده می شو ،جدایی گزینی خانههای مسافر نقطه ثقل و مرکزی اقامتگاههـا را از انطبـاا نسـبی بـا

. Center of concentration

1
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جاذبههای گردشگری بهسوی خارج از محدوده این جاذبههای سوا داده است .بهعبار دیگر منطقهای بهعنوان میـانگین
مرکزی شناساییشده است که در حال حاضر از امکانا و شرایط ضعیفی برای خدما دهی به گردشگران برخوردار است.
درواق خانههای مسافر میانگین مرکزی را به نقطهای تهی از همه متغیرهای موردمطالعه سوا داده است.

شکل شماره  .8میانگین مرکزی کل واحدهای اقامتی شهر رشت

بیضی انحراف

معیار1

تا به اینجا ،نحوه پراکندگی و میانگین مرکزی متغیرهای موردمطالعه موردبررسی قرارگرفته است ،اما جهت توزیـ آنهـا
مشخص نیست .برای این منظور از بیضی انحراف معیار برای هریک از متغیرها استفادهشده و نتیجه آن در شکل  9نشان
دادهشده است .همانطور که در شکل مذکور مشاهده میشود ،بیضی انحراف معیار مهمانپذیرها دارای کمترین حجـم و
بیضی انحراف معیار خانههای مسافر دارای بیشترین حجم است .همچنین جاذبههای گردشگری شهر رشت تمایل زیادی
به دایره دارند .این سه متغیر بهرغم تفاو های خود در زمینه حجم و میزان انحراف معیار در زمینه جهت پراکندگی تقریباً
هم سو هستند و جملگی دارای جهت شمال شرا -جنوب غرب هستند که از محورهای شریانی سـازمان فضـایی شـهر
رشت تبعیت میکنند .از طرف دیگر هتلها در شهر رشت دارای جهتگیری متفاوتی بـا سـایر متغیرهـای هسـتند .یعنـی
جهتی تقریباً مخالف را با سه متغیر پیشین را برگزیده است .البته قابلذکر است که هتلها نیز بهمانند سه متغیر دیگـر ،از
محور شریانی سازمان فضایی شهر تبعیت میکند.

1 . standard deviational ellipse
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شکل شماره  .9بیضی انحراف معیار جاذبههای گردشگری و مراکز اقامتی شهر رشت بهصورت مجزا

برای بررسی وضعیت کلی جهت توزی مراکز اقامتی شهر رشت برای گردشگران ،کلیه این مراکز بهصور واحد و تحـت
عنوان صرف مراکز اقامتی در نظر گرفته شدند و نتیجه آن در شکل  10نشان دادهشده است.
آنطور که در شکل مشاهده میشود ،در صور یکسان در نظر گرفتن مراکز اقامتی ،جهـت توزیـ آنهـا دارای جهـت
شمال شرقی -جنوب شرقی میباشد .یعنی هتلها نتوانستند بر جهتگیری کلی مراکز اقامتی تأثیرگذار باشند و درنتیجـه
در حالت کلی با سایر مراکز و همچنین جاذبههای گردشگری همسو شدهاند.

شکل شماره  .10بیضی انحراف معیار واحدهای اقامتی شهر رشت بهصورت کلی

نتیجهگیری
شهر رشت بهعنوان یکی از شهرهای واق در منطقه گردشگری کشـور ،نیازمنـد زیرسـاختها و امکانـا فراوانـی بـرای
خدما رسانی به گردشگران است که ازجمله آنها میتوان به مراکز اقامتی شهری اشاره کرد .مراکز اقامتی در شهر رشت
ازنظر توزی فضایی دارای ویوگی های خاص خود است .مراکز اقامتی رسمی شـهر رشـت در حـال حاضـر در سـه گـروه
مهمانپذیرها ،هتلها و خانههای مسافر قرار دارند .برای بررسی مراکز اقامتی شهر رشت ،مطالعه جاذبـههای گردشـگری
شهر نیز دارای اهمیت است .بررسی پراکندگی جاذبههای گردشگری شهر رشت نشان داده است که این جاذبهها در شهر
رشت دارای توزی خوشهای هستند و میانگین مرکزی آن با در بخـ

مرکـزی شـهر قـرار دارد کـه ایـن نتیجـه شـبیه

یافتههای تحقی کیامهر و همکاران ( )1395است که برای جاذبههای گردشگری شـهر کرمانشـاه عـدد  0/69محاسـبه

13

تحلیل توزیع فضایی مراکز اقامتی در مقصدهای گردشگری شهری...

گردید که الگوی خوشهای برای جاذبههای گردشگری این شهر را نشان میدهد .همچنین نتایج تحقیـ موحـد ()1387
نیز نشان میدهد که توزی فضایی جاذبههای گردشگری شهر اصفهان بیشتر در بخ
توزی فضایی هتلها نیز در این بخ

مرکـزی شـهر بـوده و بـهتب آن

میباشد که در انطباا با یافتههای تحقی حاضـر اسـت .همچنـین ایـن نتـایج در

راستای یافتههای تحقی سرایی ،چهارراهی و صفرپور ( )1395میباشد که نتـایج آنهـا نشـان داد پـراکن

فضـایی و

جاذبهها بهصور الگوی خوشهای و متمرکز رشد یافتهاند .البته نتایج تحقی حاضر بامطالعه وارثـی و رضـایی ( )1391در
تعارض است .طب یافتههای تحقی آنها ،توزی فضایی هتلهای شهر شیراز با پراکندگی جاذبههای تاریخی ،فرهنگـی،
مذهبی ،ورزشی و طبیعی تناسب چندانی ندارد .بهطوریکه تأسیسا اقامتگاهی شهر بهصور متمرکز در بخ
شهر توزی شدهاند و این امر باع شده است که بخ

مرکـزی

زیادی از شهر با داشتن جاذبههای گردشگری متعدد ،تحت پوش

خدما هتلها نباشند.
یافتههای پووه

نشان از وجود الگوی خاصی از پراکندگی مراکز اقامتی سهگانه فوا دارد .در یک بیان کلی ،هیچیک از

مراکز اقامتی موردمطالعه دارای توزی تصادفی نبودهاند و هریک بسته به شرایط کنونی حاکم بر شهر به حالت خوشـهای
یا پراکنده در شهر رشت استقراریافتهاند .این مهم به دلیل استفاده بیشتر مراکز اقامتی از مناب و خدما میباشد .منـاب و
خدماتی که میتوان با قیمت پایینتر و باکیفیت باالتر به دست آورد .البته نزدیکی به گردشـگران و مهمانـان بـالقوه کـه
معموالً در شهر رشت نیز در مرکز شهر هستند نیـز میتوانـد سـبب مکـان گزینـی خـاص مراکـز اقـامتی شـود .چراکـه
گردشگران عالوه بر در نظر گرفتن میزان خدما مراکز اقامتی مانند درجه ،کیفیت ،خدما بهداشتی و استاندارد ،نزدیکی
به محل و مقصد موردنظر و جاذبههای گردشگری که هدف نهایی سـفر آنهاسـت را نیـز در نظـر میگیرنـد .بـههرحال
نزدیکی به خدما عمومی و گردشگران میتواند سبب افزای

درآمد بیشتر و کاه

هزینهها شود .ازاینرو مراکز اقامتی

اغلب تحت تأثیر عواملی بهصور خوشهای مکانیابی میشوند .مهمانپذیرها بهعنوان یکـی از مراکـز اقـامتی سـنتی و
قدیمی در شهر رشت ،در مدل تحلیـل خوشـهای فضـایی چنـد فاصـلهای ،دارای الگـوی پراکنـده هسـتند .هرچنـد کـه
مهمانپذیرها ابتدا گرای

به خوشهای بودن دارند ،از رابطه عملکردی مناسبی با بخ

هسته مرکزی شهردارند اما در فاصلهای نهچندان دورتر نق
بهویوه در ارتباط با مهمانپذیرهای نوپا ،در بخ
بخ

قدیمی شهر مشـتمل بـر بـازار و

این رابطه کمرنگتر شده و درنهایـت بـه دالیـل مختلفـی

مرکزی پراکندهشدهاند .استقرار میانگین مرکـزی مهمانپـذیر در قلـب

مرکزی شهر نشان از این مکانیابی دارد و بر این اساس انحراف معیار کمی از میـانگین در ارتبـاط مهمانپـذیرها

شکلگرفته است که جهتگیری آن در مرکز سازمان فضایی شهر و در شریانهای اصلی پرتردد شهر رشت است .درواق
مهمانپذیرها در بخ

کوچکی از شهر ،الگوی پراکنده را برگزیدهاند و به این سبب ردپای آنها بهجز در منطقه مرکـزی

در سایر مناط شهری دیده نمیشود .به نظر میرسد که تمایل ابتدایی مهمانپذیرها به پراکن
پراکن

خوشـهای تحـت تـأثیر

خوشهای جاذبههای گردشگری شهر رشت نیز بوده است.

هتلها نیز در شهر رشت دارای الگوی پراکندهاند و در هیچ فاصلهای دارای پراکن

تصادفی یا خوشهای نیستند .این امـر

میتواند به دلیل تفاو ماهوی هتلها با مهمانپذیرها برگردد .اصوالً هتلها نیازمند فضاهای بـاز وسـی تری نسـبت بـه
مهمانپذیرها هستند و از طرف دیگر بیشتر آنها دارای سابقه بهمراتب کمتری از مهمانپذیرها در شهر رشت میباشـند.
این دو نکته باع شده است مکانیابی آنها به عواملی همچون وجود زمین ،قیمت زمین ،امکان ارائـه خـدما بیشـتر،
قرارگیری در مناط با دسترسی مطلوبتر و  ...وابسته گردد .بر این اساس ،هرچند که هتلهـا بهماننـد مهمانپـذیرها از
الگویی پراکنده پیروی میکند ،اما حوزه وسی تری از شهر را در اختیار گرفتهاند .اما صرفنظر از این تفاو در دو ویوگـی
کلیدی با مهمانپذیرها هماهنگاند .نخست اینکه هتلها نیز بهمانند مهمانپذیرها محورهـای شـریانی شـهر را انتخـاب
کردهاند هرچند که دارای حوزهای وسی تر و در جهتی مخالف استقراریافتهاند ،دوم اینکـه میـانگین مرکـزی هتلهـا نیـز
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بهمانند مهمان پذیرها در نزدیکی هسته مرکزی شهر قرار دارد که درمجموع با میانگین مرکزی جاذبـههای گردشـگری و
مهمانپذیرها ،مثلثی کوچک در فضای بخ

مرکزی شهر را تشکیل دادهاند .بر این اساس ،بهرغم انحراف معیار باالتر و

وسعت بیشتر نسبت به مهمانپذیرها ،همچنان در تالش برای تسلط بـر بخـ

مرکـزی شـهر هسـتند .بنـابراین اغلـب

هتلهای سعی میکنند در نزدیکی جاذبههای گردشگری مکانیابی شوند و البته هتلهایی کـه ظرفیـت بـاالی پـذیرش
دارند ،خارج از این محدوده استقرار مییابند که معموالً تحت تأثیر شریانهای اصلی عبور و مرور شهری قرار دارنـد .ایـن
نتیجه با یافتههای تحقی کیامهر و همکاران ( )1395در تعارض قرار دارد .آنها در مقدار  1/33را برای هتلها به دسـت
آوردند که نشانگر الگوی پراکنده برای این مراکز اقامتی میباشد .همچنین نتایج مدل مرکز متوسـط و بیضـی انحـراف
معیار نشان میدهد که مرکز متوسط هتلها ،نزدیک به جاذبههای گردشگری است و نیز بیضی انحراف معیار هتلهـا و
جاذبههای گردشگری متداخل است که این تحلیلها نشانگر تناسب قرارگیـری هتلهـای شـهر کرمانشـاه نسـبت بـه
جاذبههای گردشگری است.
خانههای مسافر بهعنوان سومین نوع از مراکز اقامتی رسمی شهر رشت ،چند سالی است که بـا حمایـت سـازمان میـراث
فرهنگی در شهر رشت توسعهیافته است .این اقامتگاهها از بخ

مرکزی و تجاری شهر کندهشده و بهطور چشمگیری در

دل بافت مسکونی شهر استقراریافتهاند .خانههای مسافر برخالف دو اقامتگاه پی گفته ،دارای پراکن

خوشهای در شـهر

رشت میباشند .بنا بر بررسی بهعمل آمده بیشترین تعداد از این مراکز در شمال شهر و در منطقه مسکونی متوسط و پایین
اجتماعی -اقتصادی شهر قرار دارند .حتی برخی از این خانهها در محال نهچنـدان مناسـب بـرای سـکونت شـهر دیـده
میشوند .بخ

دیگری از آنها نیز در جنوب غربی شهر دیده میشوند .قرار گرفتن در دو خوشه باعـ شـده اسـت کـه

میانگین آنها در منطقهای تقریباً تهی از جاذبههای گردشگری و بهتب آن هتلها و مهمانپذیرهای موردبررسی در ایـن
پووه

قرار گیرد که تداعیکننده نوعی توسعه منفصل در شهر است .البته به نظر میرسد که فراوانی خانههای مسافر در

بخ

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

فرهنگی داشته باشد ،و این ایده تقویت میشود که این امر به دلیل فعالیت محدود و یا جهتدار سازمان فـوا رویداده و
در صور فراگیرتر شدن این مراکز در شهر با فعالیتهای سازمان ،شکل دیگری از پراکن

آنهـا در شـهر بـروز کنـد.

درهرحال تأثیرگذاری خانه های مسافر در شرایط فعلی به حدی است که میانگین مرکزی کلی مراکز اقـامتی شـهر را بـه
منطقهای تقریباً تهی از سایر مراکز اقامتی و جاذبههای گردشگری شهر کشانده است و جهت کلـی مراکـز اقـامتی را بـه
جهت شمال شرقی -جنوب غربی سوا داده است .بنابراین با توجه به نتایج مطالعا مرتبط میتوان اسـتنباط نمـود کـه
مراکز اقامتی گردشگری در شهرها اغلب متأثر از جاذبههای گردشگری و خدما و زیرساختها مکان گزینی میشـوند و
درصورتیکه بخواهند در خارج از محدوده تمرکز سایر واحـدهای اقـامتی باشـند ،بـه زیرسـاختهای جدیـد و جاذبـههای
مصنوعی نیاز دارند که بتوانند گردشگران را جذب نماینـد .در ایـن صـور میتـوان انتظـار داشـت کـه توسـعه فضـایی
مطلوبتری برای شهر رقم خواهد خورد .البته بسیاری از مراکز اقامتی مانند هتلهای لـوکس  4و  5سـتاره ،گردشـگران
مرفهتر را جذب مینمایند و دارای قیمتهای باالتر بوده و بهاینترتیب سعی میکنند به مراکـز اقـامتی مرکـزی در شـهر
تبدیل شوند .ازآنچه آمد ،نیاز به توسعه هماهنگ مراکز اقامتی در شهر رشت کـامالً محسـوس اسـت .بنـابراین پیشـنهاد
میشود که نسبت به احیاء مناب گردشگری تاریخی و فرهنگی فراموششده شـهر رشـت و همچنـین ایجـاد جاذبـههای
مصنوعی جدید اقدام شود تا فرصتهای کسبوکار مربوط به آنها ازجمله مراکز اقامتی توسعه یابند .همچنـین بـه نظـر
میرسد که متولیان امر مراکز اقامتی در شهر رشت ،نیازمند تدوین برنامهای هماهنگ و از پی
چنین مراکزی هستند و باید از هرگونه برخورد فوری و ضربتی خودداری شود.

تعیینشده بـرای توسـعه
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