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Abstract 
Hotels play a pivotal role among tourism accommodations and their distribution 
and location can have a great impact on providing services and attracting 
tourists. Hence, the present study attempts to investigate the distribution of 
urban hotels in Iran. The research uses a descriptive-analytical method and the 
average nearest neighbor ratio, multi-distance spatial cluster analysis, central 
mean and standard deviation ellipse to analyze the data. For this purpose, Iran 
has been divided into seven regions based on tourism geography, including 
North, East, Center, Alborz, South, West and Northwest, and then for each of 
these regions and in general for the whole country of Iran, analyses have been 
done. The results indicate that based on the average nearest neighbor ratio, the 
distribution pattern of the hotels is scattered in the western and northwestern 
regions and clustered through the whole country of Iran. Moreover, based on 
multi-distance spatial cluster analysis, the hotels in Iran have a total clustered 
distribution. Furthermore, they are mostly distributed in the centers of the 
provinces. In general, it can be concluded that many cities and regions with 
tourism potential are deprived of this type of basic infrastructure. Therefore, all 
areas of the country should be considered in the spatial distribution of hotels. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
One of the most important factors that can 
attract international and domestic tourists 
is the facilities and equipment related to 
the tourism industry. The location of 
tourism facilities has important strategic 
consequences, since making a decision for 
selecting the location typically involves a 
long-term commitment and guarantee of 
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resources. In Iran, one of the problems of 
tourism is the imbalance in the spatial 
organization of tourism. The amount of 
balance or imbalance in the studied area 
can be determined through spatial 
analysis. Therefore, spatial analysis of 
hotels is a criterion for determining the 
status of their distribution. Due to the 
importance of this issue, the present study 
investigates the distribution of urban 
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hotels in Iran through spatial analysis. 
What distinguishes this study from other 
studies in the field is considering the 
spatial distribution of these 
accommodation centers at both regional 
and national levels, which has not been 
studied so far. Moreover, in this research, 
the spatial distribution of urban hotels has 
been analyzed using the spatial statistics 
method and GIS.  

2. Methodology  
The present study is descriptive-
analytical. The most important data 
required for the research has been the 
distribution of hotels in Iran. Considering 
that the main purpose of the research is to 
find the distribution of urban hotels, first 
the basic map of the location of cities in 
Iran in 2016 has been obtained and then 
the number of hotels in each city with 
their characteristics has been and added 
to the descriptive table of each city. There 
have been 196 cities in Iran with 1,334 
hotels. According to the purpose of the 
research based on the analysis of spatial 
distribution of the hotels in Iran, the 
average nearest neighbor ratio, multi-
distance spatial cluster analysis, central 
mean analysis and standard deviation 
ellipse have been used for data analysis.  

3. Findings  
According to the findings, the hotels in 
Iran have a clustered distribution. This 
kind of spatial distribution in the 
northwestern and western cities of the 
country is highly due to the natural 
situation that causes the dispersed 
distribution of the cities and urban hotels. 
In fact, the favorable natural conditions 
have caused the urban hotels to have a 
good spatial distribution in these regions. 

Conversely, in the central regions of Iran, 
this distribution is limited only to spaces 
with more suitable conditions and a large 
area of these regions is uninhabited.  

4. Conclusion  
One of the most important infrastructures 
is necessary for the development of 
tourism in the country are hotels. Due to 
the need to study the spatial distribution 
of the hotels in the country, in this study, 
a geographical zoning of the provinces of 
the country has been presented, including 
North, East, Center, Alborz, South, West 
and Northwest. An investigation of the 
hotels in these seven regions shows that 
they often tend to be scattered 
throughout these regions. However, the 
amounts of concentration and dispersion 
are different in each region. Tourism 
infrastructure such as hotels are mostly 
located in areas with tourist attractions. 
The research findings indicate the 
existence of a specific pattern of hotel 
distribution in the above regions. 
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 علمی پژوهشی

 رانیا  در   یشهر  یها   هتل  پراکنش  تیوضع  یبررس
  ٢مومن نرجس ،*1مهدی حسام 

 
 ایراناستادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت،   1
 رانیا  رشت، الن،ی گ دانشگاه  ،یانسان علوم و اتی ادب دانشکده ارشد، یکارشناس  یدانشجو ٢
 

10.22080/jtpd.2020.19442.3340  

 تاریخ دریافت: 
 ١٣٩٩مرداد  ٩ 

 : پذیرشتاریخ 
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 چکیده
اما نحوه «هتل ها ایفا می نمایند.  اقامتگاهی بخش گردشگری  » نقش محوری در بین مراکز 

باشد.   -تواند در ارائه خدمات و جذب گردشگری تاثیر بسزایی داشته  -توزیع و مکان یابی آنها می
های شهری کشور ایران پرداخته   -از این رو، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پراکنش هتل

 -تحلیلی است. برای تحلیل یافته ها از روش میانگین نزدیک   - فیاست. روش پژوهش توصی
ترین همسایه، تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای، میانگین مرکزی و بیضی انحراف معیار 
استفاده شده است. بدین منظور، کشور ایران به هفت منطقه براساس جغرافیای گردشگری  

تقسیم شده است و در هر غرب و شمال غرب،  منطقه شمال، شرق، مرکز، البرز، جنوب،  شامل  
نتایج   است.  گرفته  تحلیل صورت  ایران،  برای کل کشور  کلی  به صورت  و  مناطق  این  از  یک 

الگوی پراکنش هتل ها  پژوهش حاکی از آن است که براساس میانگین نزدیک ترین همسایه،  
ل ها در کل ایران  در مناطق غرب و شمال غرب به صورت پراکنده بوده و وضعیت پراکنش هت

باشد.   می  ای  ای به صورت خوشه  فاصله  چند  ای فضایی  تحلیل خوشه  براساس  همچنین، 
در مجموع دارای پراکنش خوشه ای هستندو توزیع بسیاری از هتل   پراکنش هتلهای کشور ایران

استان صورت گرفته است مراکز  در  و ها  از شهرها  توان گفت: بسیاری  کلی می  به صورت   .
ارای توان بالقوه گردشگری از این نوع زیرساخت اساسی محروم هستند. بنابراین، باید مناطق د

 در توزیع فضایی هتل ها همه مناطق کشور مورد توجه قرار گیرند. 

 کلیدواژه ها: 
توزیع فضایی، هتل های شهری،   

جاذبه های گردشگری، کشور  
 ایران. 

 مقدمه ١
از مهم ترین عواملی که می تواند موجب جذب گردشگران 
بین المللی و داخلی شود: تاسیسات و تجهیزات مربوط به  

رضائی، و  باشد(وارثی  می  گردشگری  ).  ١٣٩١صنعت 

 
 :  نویسنده مسئول* 

  رشت، الن،ی گ دانشگاه  ،یانسان علوم و اتی ادب دانشکده آدرس:
 ران یا

  Mhesam@guilan.ac.ir ایمیل:
 ۰۹۱۹۴۴۶۴۷۷۶  تلفن:

 

زیرساخت های گردشگری به عنوان یکی از عوامل موثر در  
). lim et al, 2018تحریک تقاضای گردشگری مطرح است (

شگری و مدیریت مقصد، اصلی ترین زیرساخت های گرد
توسعه   حال  در  کشورهای  در  رقابت  های  محرک 

این Knežević Cvelbar et al,2016است( از  بسیاری   .(
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رو   این  از  آیند.  می  بوجود  شهرها  در  ها  زیرساخت 
گردشگری شهری در سال های اخیر گسترش زیادی پیدا  
بخش خدمات   تاثیر  تحت  عموما  بخش  این  است.  کرده 

تی است که شامل هتل ها، مهمانسراها یا خوابگاه و...  اقام
رخساری،   و  اصلی ١٣٩٨است(زیاری  جزء  هتل  بخش   .(

است( شده  ).  Arbel & Pizam, 1977گردشگری شهری 
تاسیسات اقامتی یکی از نیازهای ثانویه بخش گردشگری  
است که هر شهر بزرگ و توریستی به آن نیاز دارد، هرچند  

از همه هت آن استفاده  گردشگران  ل ها و خدمات جانبی 
مالی   بنیه  و  سالیق  تنوع  دلیل  به  دیگر  سوی  از  نکنند 
گردشگران، شهر به انواع هتل ها بر حسب درجات مختلف  

(موحد،   دارد  و ١٣٨٧نیاز  مبدا  عنوان  به  اقامتی  مراکز   .(
و  پراکنش  به  بسته  شهر  در  روزانه  های  گردش  مقصد 

کا تواند  می  ها،  آن  فضایی  فضای توزیع  افزایش  یا  هش 
همراه   به  را  گردشگران  رفتاری  الگوی  تغییر  و  خدماتی 
داشته باشد؛ به طوری که فاصله مراکز اقامتگاهی از مرکز  
هزینه   باشد،  تر  بیش  گردشگری  های  جاذبه  و  شهر 
پرداختی گردشگر افزایش می یابد. از سوی دیگر، استفاده  

گردشگری  از هتل بیش ترین تاثیر اقتصادی را در صنعت  
درصد هزینه های گردشگری    ٦٠دارد؛ به طوری که بیش از  

). Law Christopher, 1996شود(  -صرف هزینه هتل می
گردشگری   تسهیالت  محل  و  مکانی  موقعیت  انتخاب 
برای   تصمیم  زیرا  دارد؛  مهمی  استراتژیک  پیامدهای 
طوالنی  تضمین  و  تعهد  معمول  طور  به  مکانی  موقعیت 

د را  منابع  از  دارد( مدتی  بر  از    ).Cho et al, 2007ر  یکی 
تمرکز  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  اصلی  مشکالت 
فعالیت ها در یک یا چند نقطه خاص و بصورت کلی توزیع  

). در ایران ۱۳۹۲نامتوازن آنها است (داداش پور و جاللی،  
در   توازن  عدم  گردشگری،  مشکالت  و  مسائل  از  یکی 

(شماع  است  گردشگری  فضایی  وند، سازمان  موسی  و  ی 
پراکندگی ۱۳۹۰ در  جغرافیای  عدالت  وجود  بنابراین   .(

خدمات و زیرساخت های گردشگری، می تواند عدم توازن 
در بهره مندی از امکانات بالقوه فضا را از بین ببرد؛ چرا که  

 توزیع معنی به  جغرافیایی عدالت و فضایی  عدالت
جامعه   به  رسیدن  برای  امکانات  و  خدمات  ای  عادالنه 

است  اجتماعی  عدالت  های  رهیافت  از  یکی  و  متوازن 
). برنامه ریزی فضایی با توجه به ویژگی بلند  ۱۳۹۳(موحد،  

مدت خود می تواند تعادلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی  
 ,.Risteski et.alبا مسائل محیط زیستی  برقرار نماید (

  با تحلیل فضایی میزان تعادل و یا عدم تعادل در ).  2012

موضع مورد مطالعه مشخص می گردد و در صورت توزیع 
نامتعادل میزان نابرابری و و تمرکز مشخص شده و امکان 
برنامه ریزی آگاهانه برای تعدیل نابرابری و توسعه متوازن 

).  ١٣٩٥همه مناطق فراهم می شود (افراخته و همکاران،  
بنابراین تحلیل فضایی هتلها معیاری برای مشخص نمودن  

این وضع اهمیت  به  توجه  با  باشد.  می  آنها  توزیع  یت 
موضوع، تحقیق حاضر به دنبال تحلیل فضایی از هتلهای  
سایر  از  را  پژوهش  این  آنچه  است.  ایران  کشور  شهری 
پژوهشهای انجام شده در حوزه هتل ها متمایز می سازد،  
توجه به توزیع فضایی این مراکز در در سطح منطقه ای و  

تاک که  بوده  از  ملی  است.  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  نون 
طرف دیگر، در این پژوهش، از روش آمار فضایی و با کمک  

GIS    توزیع فضایی هتل های شهری تا  سعی شده است 
 تحلیل شوند. 

 مبانی نظری ٢
 - صنعت گردشگری و هتل داری به موازات هم حرکت می

کار  و  کسب  گردشگری،  اقتصاد  رشد  به  رو  روند  کنند. 
هتلداری در سراسر جهان را ترغیب نموده تا استراتژی های  
جدیدی برای نیل به موفقیت اتخاذ نمایند؛ زیرا گردشگری  
و هتل داری به عنوان صنایع خدماتی بیش از صنایع دیگر  
مشتریان  وفاداری  و  مشتریان  مطلوب  خدمات  ارائه  به 

). از سویی مسافران ١٣٨٩وابسته است(کروبی و یوسفی، 
را به مثابه یک پناهگاه و محل اقامت در پایان یک  هتل  

مطمئن   خواهند  می  آنها  نمایند،  می  تلقی  طوالنی  روز 
نیاز   بدان  انتخابی، همان چیزی است که  شوند که هتل 
از  یکی  تنها  نه  هتلداری  صنعت  اعتبار  این  به  دارند؛ 
فراهم  با  بلکه  است  گردشگری  صنعت  های  زیرساخت 

مهمان نوازی نقشی کلیدی در    آوردن تسهیالت و خدمات 
ارتقای کیفیت تجربه گردشگر ایفا می کند(جاودان و فتحی  

به عنوان  ١٣٩٥زاده،   توانند  از زیرساخت ها می  ). برخی 
مورد   جاذبه  عنوان  به  همچنین  و  رقابت  برای  منبعی 

هایی مانند «    -استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، هتل
ه » نه تنها مکان های اقامتی  برج العرب » یا « برج خلیف

) گردشگری هستند  های  جاذبه   ,Reisinger et alبلکه 
میلیون 2018 تقاضای  به  پاسخی  ها  هتل  از   -).  نفر  ها 

از   بازدید  هنگام  ساله  هر  که  هستند  گردشگرانی 
دارند   اقامت  برای  جایی  به  نیاز  متفاوت  مقصدهای 

)Medlik & Ingram, 2000ا به  ). در مناطق شهری، هتل ه
به صورت  معموال  بلکه  اند  نشده  توزیع  تصادفی  صورت 
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کلی،  طور  به  اند.  شده  بندی  دسته  متراکم  های  خوشه 
بهره برای    -افزایش  ها  ترین علت  مهم  از  یکی  وری هتل 

 ,Barrosقرارگیری هتل در نزدیکی هتل های دیگر است(
). عواملی که به صورت بالقوه ممکن است بر انتخاب  2005

ای شهری تاثیر بگذارند به دو دسته تقسیم  محل هتل ه
 می شود: 

جذابیت های مکانی مانند: دسترسی، اثر تراکم،   -١
 کاالها و خدمات عمومی و توسعه شهری. 

ویژگی های اختصاصی هتل ها مانند: مقیاس  -٢
  هتل ها، رتبه بندی ستاره ای و نوع خدمات

 ). ١٣٩٥(سرایی و همکاران، 

تعیین کننده متعدد جذابیت یک  البته، در بین عوامل  
مکان خاص از دیدگاه گردشگری بخصوص در زمینه مراکز  
ترین عوامل  در بین مهم  اقامتی، میزان دسترسی معموالً 

) گیرد  می  و  Albalate et al, 2015قرار  کاالها  تدارک   .(
خدمات عمومی بر افزایش نرخ اتاق هتل ها تاثیر می گذارد  

که   هایی  هتل  رو  این  از  با  و  هایی  مکان  نزدیکی  در 
زیرساخت های عمومی زیاد قرار می گیرند، درآمد بیشتری  

مکان هایی با عرضه    هتل هاکسب می کند. بر این اساس،  
می  انتخاب  گزینی  مکان  برای  را  عمومی  خدمات  فراوان 

گردشگران Rigell et al, 2007کنند( از  بسیاری  چون   .(
دارن قیمت  به  نسبت  باالیی  های  بنابراین، حساسیت  د؛ 

باید استراتژی های مختلفی برای جذب گردشگری به هتل 
). انتخاب مکان  Peng et al, 2015(  های مختلف اتخاذ شود

توسعه   به  وابسته  شدت  به  شهری  مناطق  در  ها  هتل 
شهری است، به طوری که همراه با تغییر ساختار شهری، 
اولویت مکانی هتل هایی که در دوره های مختلف شکل 

کند(سرایی و همکاران،   -فته اند، براساس آن تغییر میگر 
بر روی هتل های شهر    ٢٠٠٠). در مطالعه ای در سال  ١٣٩٥

بیشتر   ١٩٨٥پکن صورت گرفت نشان داد که قبل از سال 
هتل ها در مناطق قدیمی شهر تمرکز یافته بودند؛ اما بعد 

همراه با توسعه شهری، مرکز شهر و مناطق    ١٩٩٠از سال  
جذابیت   جدید دارای  ها  هتل  مکان  انتخاب  برای  شهری 

 ).Begin, 2000بیشتری نسبت به مناطق قدیمی شدند(

برای تاسیس هتل در مقیاس های مختلف، هزینه های  
الزم برای خرید زمین نیز متفاوت خواهد بود. به طور کلی،  
به   زمین  های  هزینه  کاهش  منظور  به  بزرگ  های  هتل 

گیری در پیرامون شهر تمایل دارند دوری از مرکز شهر و قرار 

)Egan et al, 2000  عالوه بر این، مقیاس هتل باعث می .(
نزدیکی هتل های   در  گزینی هتل های جدید  مکان  شود 
دیگر باشد؛ به طوری که هر چه هتل جدید بزرگ تر باشد  

بود( تر خواهد  نزدیک  دیگر  های   ,Baum et alبه هتل 
ش تعداد اتاق های هتل  ). خاطرنشان می شود: افزای1997

رقابت   سطح  افزایش  در  زیادی  حد  تا  که  است  عاملی 
دارد( نقش  گزینش Jovanovic & Ilic, 2016گردشگری   .(

مکان یک هتل جدید به طور معمول پروزه ای هزینه بر و  
زمان بری است که قبل از این که یک هتل توسط مالکان 

وب آن  خریداری یا ساخته شود، باید موقعیت مکانی مطل
ظرفیت   مناسب  مشخصات  همچنین،  شود.  شناسایی 
تسهیالت آن مشخص شود و مقدار زیادی سرمایه باید به  

داده اختصاص  مهم  دلیل،   -این  همین  به  شود. 
در   مکانی  گزینش  دنبال  به  گیرندگان)  هتلداران(تصمیم 
سایت هایی هستند که بر اساس سیستم فعلی مناسب 

عوامل محیطی، جمعیت    و در طول زمان حتی با تغییرات
 ).Cho et al, 2007و روند بازار سود بخش باشند(

برای رسیدن به یک مکان مناسب برای احداث هتل، 
به طور همه جانبه عوامل محیطی،   باید  مالکان هتل ها 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... را که احتماال بر  

کنند تحلیل  و  تجزیه  گذارد  می  تاثیر  هتل  زیرا  عملکرد  ؛ 
عملکرد  مختلف  ابعاد  بازار،  تغییر  حال  در  مداوم  شرایط 
آینده گسترش می دهد(زیاری و رخساری،   را در  هتل ها 

١٣٩٨  .( 

فضای   درک  تسهیل  موجب  ها  هتل  مکان  بررسی 
گردشگری و ساختار شهری نیز می شود، به این دلیل که 
هتل ها امکانات اولیه گردشگری شهری را پشتیبانی کرده 

قعیت مکانی آنها در شهر حرکت گردشگران را تحت  و مو
و   به مکان  بنابراین تحقیقات مربوط  قرار می دهد،  تاثیر 
موقعیت هتل ها به دولت و مقامات شهری کمک می کند  

را جهت تامین اقامت و کمک به    ک تا درک جغرافیایی الز 
فراهم  گردشگری شهری  توسعه  برای  الزم  های  سیاست 

رخساری،   و  مهرآبادی  پدر  ١٣٩٧آورند(جعفری  استایلر   .(
صنعت هتل مدرن اذعان می کند: عامل موقعیت و مکان  
مهمان   بازاریابی  و  گردشگری  در  مهمی  عامل  جغرافیایی 

ی از دالیل اصلی  ). البته یکFeng et al, 2002داری است(
هتل های در فضاها و مکان های خاص، جاذبه    مکانیابی 

های گردشگری و مطرح بودن بسیاری از شهرها به عنوان  
 ). Li et al, 2015مقصد گردشگری می باشد (
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به صورت کلی دو دیدگاه درباره بررسی زیرساخت ها و 
تحلیل   و  تجزیه  نخست  دارد.  وجود  گردشگری  خدمات 

های مربوط به گردشگری  به ویژه در بحث  توزیع پدیده  
 ,Li et alاقامت و دوم عملکرد و تاثیر وجود این فضاها  (

مهم  2015 عناصر  از  یکی  اقامت  محل  هتل  انتخاب   .(
) Adam & Amuquandoh, 2013(  مدیریت مقصد است

دارد   آن  مکان  انتخاب  به  بستگی  آن  آینده  عملکرد  و 
)Popovic et al, 2019(توزیع فضایی پدیده ها  . بنابراین ،

و در موضع مورد بحث ما یعنی هتل ها می تواند بر عملکرد  
آنها و حتی سایر موضوعات تاثیر گذار باشد. این فضاها و  
توزیع فضایی پدیده ها تحت تاثیر انسان و برنامه ریزی  

 فرایندهای شامل از این رو فضا   های وی شکل می یابد.
 اجتماعی شرایط و  نسانا وسیلة  به  تغییریافته  طبیعی 

فضای منتظم کل یک  در کار تقسیم و تولید  است. 
 از بخشی در های عینی واقعیت مجموعه از جغرافیایی،

 می تأثیر خاصی شرایط از و آید می وجود به زمین سطح
 ای عمده پذیری نظم قواعد ). شیفر١٣٨٨پذیرد (شکویی،  

 می فضایی الگوهای اند، بحث  مورد  جغرافیا  در  که را
موضوع ١٣٩٣پوراحمد،  ( نامد فضایی  های  تحلیل  در   .(

سبکبار،   (فرجی  باشد  می  توزیع  تحلیل  ١٣٩١اصلی   .(
توزیع  وضعیت  نمودن  مشخص  برای  معیاری  فضایی، 
جاذبه ها، امکانات و تسهیالت و زیرساخت های گردشگری  
و در یک کالم مشخص نمودن وضعیت توسعه گردشگری  

). الگوی فضایی پراکندگی  ١٣٩٥اران،  است (افراخته و همک
زیرساخت ها و فضاهای گردشگری و تقاضای گردشگری،  
گردشگری   فضاهای  توسعه  و  گیری  شکل  فرآیندهای 
نسبت به این که چگونه گردشگری در فضا نظم می یابد  
وند،  موسی  و  (شماعی  است  جریان  در  متمرکز  طور  به 

١٣٩٠ .( 

 روش پژوهش ۳
تحلیلی است. مهم ترین   –ی پژوهش حاضر از نوع توصیف

های   هتل  پراکندگی  پژوهش،  انجام  برای  نیاز  مورد  داده 
کشور ایران بوده است. با توجه به این که هدف اساسی  
نقشه   ابتدا  باشد،  می  شهری  هتلهای  پراکندگی  تحقیق 

اخذ گردید   ١٣٩٥مبنایی موقیعت شهرهای ایران در سال  
با مشخصات   هر شهر  هتلهای  تعداد  آنها جمع  و سپس 

تعداد  گردید.  اضافه  توصیفی هر شهر  به جدول  و  آوری 
ایران   هتل  دارای  تعداد   ١٩٦شهرهای  که  باشد  می  شهر 

هدف    ١٣٣٤ به  توجه  با  اند.  داده  جای  خود  در  را  هتل 
پژوهش مبنی بر تحلیل توزیع فضایی هتل های ایران، از 
ای   نزدیکترین همسایه،  تحلیل خوشه  میانگین  روشهای 

و بیضی   ٢، تحلیل میانگین مرکزی ١چند فاصله ای  فضایی 
 استفاده شده است.  ٣انحراف معیار 

 یافته ها ٤
در این بخش سعی شده است تا یافته های پژوهش در 
راستای بررسی توزیع فضایی هتلهای کشور ایران در ارتباط 

 با عوامل تاثیرگذار بررسی شود.  

پراکندگی هتلهای ایران بر اساس   ٤٫١
 میانگین نزدیک ترین همسایه 

ک  با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق میانگین نزدی
جنوبی،   البرز  شرق،  شمال،  منطقه  برای  همسایه  ترین 
مرکز، جنوب، غرب، شمال غرب و کل ایران در جدول شماره 

یک آمده است:

 ه یهمسا  نی تر  کی مورد مطالعه بر اساس شاخص نزد ی رهایپراکنش متغ یالگو :   ۱  جدول

 کل ایران  غرب شمال  غرب  جنوب  مرکز البرز جنوبی  شرق شمال  

Nearest neighbor ratio ٨٦٦/٠ ٣٠٩/١ ٢٤٣/١ ٠٧٤/١ ٩٩٢/٠ ٩٦٤/٠ ١٢٤/١ ٨٦٦/٠ 
z- score ٥٧/٣ ٠٥٥/٣ ٦٣٣/٢ ٠٤٩٥/٠ - ٠٨٤/٠ ٢٨/٠ ٢١٢/١ -٥٥/١- 
p- value ٠/ ٠٠٠ ٠/ ٠٠٠ ٠/ ٠٠٨ ٦٢/٠ ٩٣٢/٠ ٠/ ٧٧٧ ٢٢٥/٠ ١١٩/٠ 

 

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

2 . Mean centre 
3 . Standard deviational ellipse 
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، الگوی پراکنش ١با توجه به نتایج ذکر شده در جدول  
منطقه شمال، شرق، البرز جنوبی، مرکز و جنوب با توجه 

مقدار    آمده،    Rمقادیر    p- valueبه  دست  معنادار  به 
نبوده ولی برای مناطق غرب و شمال غرب بصورت پراکنده  
توزیع شده اند. اما وضعیت پراکنش هتل ها در کل ایران 

 وشه ای بوده است. بصورت خ

این نحوه تمرکز فضایی در شهرهای شمال غرب و غرب  
کشور بسیار وابسته به وضعیت طبیعی بوده و باعث شده 
پراکنده  صورت  به  شهری  هتلهای  آن  طبع  به  و  شهرها 
گسترش یابند. در حقیقت اوضاع مناسب طبیعی سبب  
توزیع   دارای  شهری  های  هتل  پراکندگی  تا  است  شده 

برعکس، در فضایی من باشد.  این مناطق  اسبی در سطح 
مناطق مرکز ایران، این توزیع تنها در فضاهایی با شرایط 
مناسب تر اتفاق افتاده و پهنه وسیعی از این مناطق خالی 

 از سکنه می باشد.

بررسی توزیع فضایی  هتلهای ایران بر  ٤٫٢
اساس تحلیل خوشه ای فضایی چند 

 فاصله ای 
کای ریپلی استفاده شده است. این   برای این منظور از تابع

از روش های مفید برای بررسی آماری الگوی فضایی  روش  
پدیده ها در فضا و مکان است که وضعیت خوشه بندی  
می   نشان   را  جغرافیایی  مختلف  فواصل  در  ها  پدیده 

بعدی  ۳دهد(شکل   در صفحات  که  مربوطه  اشکال  در   .(
ه فاصله و نشان داده شده است، محور افقی نشان دهند

خط مورب صاف، الگوی توزیع تصادفی می باشد (عسکری، 
). به صورت کلی، هر چه منحنی نتایج مشاهده شده ۱۳۹۰

باالتر از منحنی نتایج مورد انتظار باشد، به معنای آن است  
که مشاهدات در آن فاصله خوشه بندی شده اند. برعکس،  

منح  از  تر  پایین  شده  مشاهده  نتایج  منحنی  چه  نی  هر 
آن   در  ها  داده  صورت  آن  در  باشند،  انتظار  مورد  نتایج 

 فاصله از هم پراکنده تر هستند.

ایران  بررسی، هتل های شمال  نخستین منطقه مورد 
است. نتایج بررسی این منطقه در ارتباط با تابع مورد بحث  

نشان داده شده است. تفسیر کلی این شکل   ۴در شکل  
اصل کم هتلهای شمال  نشان می دهد که در مجموع در فو

کشور از توزیع خوشه ای پیروی می کند.  ولی در فواصل 
بیشتر این تمایل بسمت توزیع تصادفی مشاهده می شود  
و از میزان گرایش به خوشه ای شدن هتل ها کاسته      می  

گردشگری   مقصدهای  وجود  دلیل  به  مسئله  این  شود. 
مرکز  خاص در هر استان شمال می باشد که باعث شده ت

به   توان  می  مقصدها  نوع  این  از  افتد.  اتفاق  ای  خوشه 
و   محمودآباد  چالوس،  رامسر،  بندرانزلی،  رشت،  شهرهای 
گرگان را نام برد. در این منطقه که شامل سه استان گیالن، 

هتل شهری وجود دارد که    ۱۸۲مازندران و گلستان است،  
هتل سه    ۷۴ستاره،    ۴هتل    ۲۷ستاره،    ۵هتل    ۹شامل  

 هتل یک ستاره می باشد.  ۳۶هتل دو ستاره و   ۳۶ره، ستا

آزمون توزیع هتل های شرق ایران را می توان در شکل   
بزرگ    ٥ منطقه  این  های  هتل  نمود.  توزیع مشاهده  از 

خوشه ای پیروی کرده که از دالیل اصلی آن وجود استان 
خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد است که بسیاری  

های   هتل  داده  از  جای  خود  در  را  کشور  حتی  و  منطقه 
است. از طرف دیگر، عقب ماندگی سه استان دیگر یعنی  
خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
در عرصه گردشگری سبب شده است، زیرساخت ها زیادی  

نشود.  ایجاد  استانها  این  منطقه    در  این  هتل    ٣٣٠در 
هتل چهار    ٣٦اره،  هتل پنج ست  ١٥شهری وجود دارد که  

هتل    ١١١هتل دو ستاره و    ٦٠هتل سه ستاره،    ١٠٨ستاره،  
 یک ستاره می باشند. 

نتیجه بررسی توزیع فضایی هتل های منطقه البرز در  
شامل   ٦شکل   که  منطقه  این  است.  شده  داده  نشان 
های تهران، البرز، قم، مرکزی و سمنان است، دارای   -استان

گردش جذب  در  قوی  ای  آوردن پیشینه  فراهم  و  گر 
زیرساخت های گردشگری می باشد. تهران از زمان قاجار و  
سپس پهلوی و همراه با پایتخت شدن و داشتن الزام در  
زمینه فراهم آوردن امکانات اقامتی مانند هتل برای هیئت 
از  یکی  غیره،  و  کاری  گردشگران، مسافران  های سیاسی، 

ست. قزوین نیز  شهرهای دارای هتل های بسیار در ایران ا
همواره در تاریخ از شهرهای مهم و گردشگری ایران بوده و  
توسعه مناسبی را در زمینه زیرساختی به خود دیده است. 
همواره  تاریخ  طول  در  خود  مذهبی  صبغه  بنابر  نیز  قم 
اند.   داشته  اقامتی  مراکز  به  نیاز  که  بوده  زائرانی  پذیرای 

ی تاسیس شده اند و  بنابراین در همه این استانهای هتلهای
می   دیده  مهم  منطقه  این  در  پراکندگی  خاطر  همین  به 

هتل    ۱۰هتل است که شامل    ۱۸۶منطقه البرز دارای    شود.
  ۴۸هتل سه ستاره،    ۵۵هتل چهار ستاره،    ۳۱پنج ستاره،  

 هتل یک ستاره می باشد. ۴۲هتل دو ستاره و 
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منطقه مرکزی ایران شامل چهار استان گردشگر پذیر  
گردشگران خارجی می باشد. این استان ها شامل    بخصوص

نقش  همواره  که  است  کرمان  و  یزد  فارس،  اصفهان، 
البته   و  تاریخی  فرهنگی،  گردشگران  جذب  در  اساسی 
طبیعی در ایران داشته اند. بنابراین وجود زیرساخت های  
اغلب   این  در  ناپذیر  انکار  مانند هتل ضرورتی  گردشگری 

اس بوده  منطقه  این  پراکندگی  نقاط  دلیل  به همین  و  ت 
خاصی در هتل های منطقه شاهد هستیم.  این منطقه 

پنج ستاره،    ١٠هتل است که شامل    ٢٦٥دارای     ٢٨هتل 
هتل دو ستاره و    ٥١هتل سه ستاره،    ٦٧هتل چهار ستاره،  

جنوب    ١٠٩ منطقه  همچنین  باشد.  می  ستاره  یک  هتل 
وشهر  کشور در این تحقیق شامل دو استان هرمزگان و ب

  -می باشد. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده
هتل های این منطقه در فواصل نزدیک خوشه ای  است،  

به دلیل جزایر گردشگری استان هرمزگان  اغلب  بوده که 
مانند قشم و کیش است که در فواصل نزدیک به یکدیگر،  
در   اما  اند.  داده  جای  خود  در  را  ها  هتل  از  باالیی  تراکم 

از  فواصل   ناشی  که  آیند  می  در  پراکنده  به حالت  دورتر 
وجود مقصدهای گردشگری دیگری از جمله شهر بوشهر  
می باشد که باعث شده است هتل ها به حالت پراکنده 

مورد است که    ۱۲۹درآیند. هتل های منطقه جنوب شامل  
ستاره،    ۱۵ پنج  ستاره،    ۱۴هتل  چهار  سه   ۵۵هتل  هتل 

هتل یک ستاره می باشند.    ۱۵هتل دوستاره و    ۳۰ستاره،  
هتل های منطقه غرب نیز در این تقسیم بندی که شامل  
و   بویراحمد، چهارمحال  و  استان های خوزستان، کهگلویه 
بختیاری، ایالم، همدان، لرستان و کرمانشاه می شود. به  
صورت کلی، دارای پراکندگی هستند. علت اساسی این امر،  

ها استان  این  تقریبی  بودن  جذب    یکسان  لحاظ  به 
گردشگری می باشد که باعث شده است تقریبا به صورت  
یکسان در تمامی شهرهای منطقه هتل ها پراکنده شوند. 
البته، استان خوزستان دارای وضعیت مناسب تری در این  

  باشد.   -زمینه بوده و تعداد هتل های بیشتری را دارا می
که  مورد است    ۱۰۰هتل های منطقه غرب کشور به تعداد  

ستاره،    ۵ پنج  ستاره،    ۱۷هتل  چهار  سه    ۳۲هتل  هتل 
باشند.    - هتل یک ستاره می  ۱۹هتل دو ستاره و    ۲۷ستاره،  

های    -منطقه شمال غرب کشور که شامل استانهمچنین،  
و   کردستان  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان  غربی،  آذربایجان 
زنجان می باشد و نیز به صورت کلی دارای هتل های بشکل  

باشند. بر طبق   -در تمام نقاط شهری منطقه می  پراکنده
نزدیک شکل زیر، هتل ها در این منطقه گرچه در فواصل 

تمایل به خوشه ای شدن به خصوص در استان آذربایجان  
شرقی یعنی شهر تبریز و همچنین استان اردبیل به دلیل  
برتر بودن در جذب گردشگری دارند اما در فواصل دورتر  

آیند و تمایل به توزیع تصادفی و    -در میبه حالت پراکنده  
هتل    ۱۴۲پراکندگی در سطح منطقه دارند. در این منطقه  

  ۵۱هتل چهار ستاره،    ۱۷هتل پنج ستاره،    ۴وجود دارد که  
هتل یک ستاره    ۳۵هتل دو ستاره و    ۳۵هتل سه ستاره،  

 باشند.  -می

برای مشخص شدن تصویری کلی از وضعیت پراکنش 
لیل خوشه ای فضایی چند فاصله ای  تحهتل های کشور،  

مربوط به کلیه مناطق کشور بصورت ملی محاسبه شده و  
نشان داده شده است. چنان که در    ١٢نتیجه آن در شکل  

این شکل مشخص شده، هتل های کشور در مجموع دارای  
ای  خوشه  به  تمایل  اگرچه  هستند؛  ای  خوشه  پراکنش 

ت اما به دلیل  بودن زیاد نیست و به خط نرمال نزدیک اس 
وجود برخی شهرها با حالت بسیار قوی در جذب گردشگر  

شهر تهران، مشهد، برخی    و به تبع آن ساخت هتل مانند
جنوب  جزایر  برخی  همچنین  و  کشور  شمال  شهرهای 
کشور، حالت تمرکزی اندکی در مکان یابی هتل های کشور 

 دیده می شود. 

  

 شرق  یهتلها  یپل یر  K تابع.  ۲ شکل ران یا شمال یهتلها  یپل یر K تابع .۱شماره شکل
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 ریپلی هتل های ایران   K. تابع ۸شکل  ریپلی هتلهای شمال غرب  K. تابع ۷شکل 
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 ١میانگین مرکزی ٤٫٣
 ٢در تحلیل میانگین مرکزی، مرکز جغرافیایی و یا مرکز ثقل

مجموعه ای از عوارض شناسایی می شود. به عبارتی، در  
پراکندگی   مرکزی  نقطه  تا  شود  می  سعی  تحلیل  این 
موضوعات مورد بررسی مشخص شود. چنانکه مالحظه می  
گردد، میانگین مرکزی هتلهای منطقه شمال کشور در غرب 
مقصدهای   از  یکی  که  است  شده  واقع  مازندران  استان 

کل کشور می باشد. در منطقه  اصلی گردشگری شمال و  
شهر  و  رضوی  خراسان  استان  مرکز  در  نقطه  این  شرق، 
مشهد قرار دارد که جاذبه قوی گردشگری مذهبی در سطح  
ملی و فراملی داشته و به همین خاطر تراکم اصلی هتلهای  
جنوب   منطقه  در  دارد.  قرار  مشهد  شهر  در  منطقه  این 

م قرار دارد که  کشور، نقطه میانگین در نزدیکی جزیر قش
یکی از مقصدهای اصلی گردشگری تفریحی بخصوص در 
فصول پاییز و زمستان کشور است. در منطقه مرکز کشور  
و   استان  این  مابین  و  اصفهان  استان  در  میانگین  نقطه 
استان فارس به عنوان مقصدهای مهم گردشگری فرهنگی  
و تاریخی کشور در سطح ملی و بین المللی قرار دارد. در 
عنوان   به  تهران  شهر  به  متعلق  نقطه  این  البرز  منطقه 
پایتخت سیاسی کشور می باشد که نقش بی بدیلی را در  
عرصه جذب مسافران بخصوص در سطح بین المللی ایفا 
استان   در  نقطه  این  کشور  غرب  منطقه  در  نماید.  می 
خوزستان و هم مرز با استان همدان واقع شده است که  

استانها   این  دوی  در  هر  پررنگ  گردشگری  نقش  دارای 
سطح منطقه غرب کشور می باشند؛ اما در سطح منطقه  
آذربایجان  این نقطه متعلق به استان  شمال غرب کشور 
شرقی می باشد که نقش گردشگری قدرتمندی را حتی در  

شماره   شکل  طبق  اما  نماید؛  می  ایفا  ملی  ،  ١٣سطح 
ن استان  میانگین مرکزی هتلهای ایران در منطقه ای مابی

سمنان و اصف هان قرار گرفته است. این وضعیت نشان  
دهنده گرایش به مرکز کشور در مکانیابی هتلهای شهری  
ای   حاشیه  مناطق  در  شهرهای  از  بسیاری  است.  کشور 
برای   بسیاری  منابع  و  ها  جاذبه  که  دارند  قرار  کشور 
نمی   دارا  را  مناسبی  های  زیرساخت  اما  دارند،  گردشگری 

از افزایش   باشند.  زیرساخت ها سبب  دیگر وجود  طرف 
تقاضای گردشگری می شود. اما مناطق البرز و مرکز ایران 
دهنده   ارائه  و  گردشگری  جاذب  همواره  آن  شهرهای  و 

 
1 . Mean centre 
2 . Center of concentration 

بین   رابطه  موضوع  این  اند.  بوده  آنها  نیاز  مورد  خدمات 
افزایش  و همچنین  ها  یابی هتل  مکان  و  بزرگ  شهرهای 

ای و    - ند که در سطح منطقهتعداد آنها را مشخص می ک 
هتل پراکندگی  از  مناسبی  تحلیل  تواند  می  های    - ملی 

شهری ارائه دهد. البته، برخی از شهرهای گردشگری وجود  
دارند که جمعیت زیادی ندارند ولی هتل های بسیاری در  

توان به قشم،   -آنها وجود دارد. از این قبیل شهرهای می
 کیش، چابهار و سرعین اشاره نمود.

 ٣بیضی انحراف معیار ٤٫٤
های    -تا به این جا، نحوه پراکندگی و میانگین مرکزی هتل

مناطق تقسیم بندی شد. کشور مورد مطالعه مورد بررسی  
نیست.   آنها مشخص  توزیع  اما جهت  است؛  گرفته  قرار 
از   هریک  برای  معیار  انحراف  بیضی  از  منظور،  این  برای 

  ۱۳مناطق مورد بررسی استفاده شده و نتیجه آن در شکل  
 ه شده است. نشان داد

همان طور که در شکل مذکور مشاهده می شود: بیضی  
استان  محدود  کشور،  شمال  های  هتل  معیار  انحراف 
مازندران، قسمت اندکی از استان گلستان تا شهر گرگان و  
تقریبا نیمی از استان گیالن را در بر گرفته است. مشاهده 
می شود که تراکم هتل ها نیز در میان بیضی رسم شده  

رار دارد. در منطقه شرق کشور نیز نقش بی بدیل مشهد  ق
استان   تنها  معیار  انحراف  بیضی  که  است  شده  باعث 
شود.   شامل  را  مشهد  شهر  مرکزیت  به  رضوی  خراسان 

در منطقه    مرکزیت   همین برای جزایر جنوبی  توان  را می 
جنوب متصور بود که باعث شده است: بیضی    کوچک  

ن شکل گیرد. در منطقه مرکز  تری صرفا در استان هرمزگا
کشور بیضی به شکل شمال غربی و جنوب شرقی و در سه  
استان اصفهان، یزد و فارس کشیده شده است که از قدرت  
مندترین مناطق گردشگری کشور محسوب می گردند. اما،  
محدودترین بیضی کشور مربوط به منطقه البرز با نقش 

راف معیار  بی بدیل تهران است که سبب شده بیضی انح
حول این استان و تا قسمتهای از استان قم، البرز و مرکزی  
را در بر بگیرد. بیضی انحراف معیار استانهای غربی کشور  
گرفته   بر  در  همدان  مرکزیت  به  را  استانها  همه  تقریبا 
است. ولی در شمال غرب کشور این بیضی به خاطر نقش  

مرکزیت    پررنگ استان آذربایجان شرقی به شکل دایره با 

3 . Standard deviational ellipse 
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شهر تبریز درآمده است. در مجموع بیضی انحراف معیار  
هتل های کشور دارای جهت تقریبا شمال غربی به جنوب  

باشد و بیضی همه مناطق به    - شرق تا استان کرمان می
 جز شرق و جنوب کشور را در بر گرفته است. 

 
 هتل های شهر کشور به تفکیک مناطق و کل کشور انحراف معیار میانگین مرکزی و بیضی  :  ۹شکل 

 

 نتیجه گیری ۵
یکی از مهم ترین زیرساخت های الزم برای توسعه    هتل ها

گردشگری در کشور هستند؛ اما پراکندگی هتل ها و نحوه 
این  در  بحث  مورد  موضوعات  از  فضا  در  آنها  یابی  مکان 

به  توجه  با  است.  فضایی    زمینه  توزیع  بررسی  ضرورت 
بندی   منطقه  تحقیق  این  در  کشور،  پهنه  در  هتلها 
جغرافیایی از استانهای کشور ارائه شده که شامل منطقه  
البرز، جنوب، غرب و شمال غرب می   شمال، شرق، مرکز، 
انجام شده   این زمینه  تاکنون در  باشد. در تحقیقاتی که 

وع پرداخته است، بیشتر در ابعاد شهری به بررسی موض
موضوع  روی  بر  ملی  و  ای  منطقه  بررسی  و  است  شده 
هفت  این  های  هتل  بررسی  است.  نشده  انجام  حاضر 
توزیع   به  تمایل  اغلب  آنها  که  دهد  می  نشان  منطقه 
پراکنده در سطح مناطق خود دارند که البته در هر ناحیه  
موضوع  این  است.  متفاوت  پراکندگی  و  تمرکز  میزان  این 

یی مانند پراکندگی مقصدها و جاذبه های  حاصل علت ها 
گردشگری   های  زیرساخت  اغلب  باشد.  می  گردشگری 

که   باشند  جایی  در  نمایند  می  سعی  ها  هتل  مانند 
گردشگران به آنجا قصد سفر دارند که همانا جاذبه های  
گردشگری می باشد؛ اما بسیاری از هتل ها در شهرها دور  

که   اند  شده  مکانیابی  ها  جاذبه  نارضایتی  از  باعث 
مستوفی   تحقیق  در  مسئله  این  شود.  می  گردشگران 

) فرمانی  و  است.  ١٣٨٨الممالکی  شده  واقع  تایید  مورد   (
از  خاصی  الگوی  وجود  از  نشان  پژوهش  های  یافته 
پراکندگی هتل های مناطق فوق دارد. بسیاری از هتل ها  
جاذب   منطقه،  آن  که  شوند  می  ایجاد  هایی  مکان  در 

بوه باشد و به این دلیل نواحی شمالی کشور، گردشگران ان
جنوبی   جزایر  از  برخی  شیراز،  و  اصفهان  مشهد،  تهران، 
کشور و تبریز بیشترین هتل ها را در خود جای داده اند. 
مرکزی   مناطق  در  ها  هتل  شهرها،  از  بسیاری  در  البته، 
شهرها و در نزدیکی جاذبه های گردشگری مکان یابی می  

تحقیق در  که  (شوند  موحد  رضایی  ۱۳۸۷ات  و  وارثی   ،(
)۱۳۹۱() صفرپور  و  چهارراهی  سرایی،  و  )،  ١٣٩٨،  کیامهر 

) است.۱۳۹۵همکاران  گرفته  قرار  تاکید  مورد  همان   )  اما 
سایر  با  حاضر  تحقیق  اصلی  تفاوت  شد  ذکر  که  طور 
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بحث  به  آن  ملی  و  ای  منطقه  رویکرد  مشابه،  تحقیقات 
 باشد.ها می توزیع فضایی هتل

ترین   مهم  از  یکی  عنوان  به  کشور  شمال  منطقه 
مقصدهای گردشگری کشور که همواره گردشگران زیادی را 
تحلیل   مدل  در  نماید،  می  جذب  خود  به  سال  طول  در 
دارای  کم  فواصل  در  ای،  فاصله  چند  فضایی  ای  خوشه 
الگوی   خوشه ایی بوده و به تدریج در فواصل باالتر به  

آید می  در  پراکنده  های الگوی  کانون  منطقه،  این  در   .
گردشگری بزرگی وجود دارد که اغلب هتل ها در این کانون 
های شهری مکان یابی شده اند که بیشتر در غرب استان  
مازندران و شرق گیالن قرار دارند. از این کانون ها می توان  
به رامسر، الهیجان، انزلی، رشت، بابلسر و غیره نام برد.  

کنند در مقیاس منطقه سه استان  اما هتل ها سعی می  
در فواصل بیشتری پراکندگی خود را حفظ کرده و به دنبال  
مکان یابی در مکان های دورتر و کمتر رقابتی باشند. از این  

می مناطق  فومن،   -نوع  چالوس،  آمل،  گرگان،  به  توان 
لنگرود و غیره نام برد. همچنین، وجود زمین، قیمت زمین،  

زیرس سایر  به  با  دسترسی  مناطق  در  قرارگیری  ها،  اخت 
ها  که هتل  باعث شده است   ... و  تر  دسترسی مطلوب 
متمایل به پراکندگی شوند. اما این موضوع در شرق کشور  
کمتر   السالم)  (علیه  رضا  امام  حرم  قوی  جاذبه  خاطر  به 

می به    -صدق  هتل  یابی  مکان  و  تاسیس  که  چرا  نماید؛ 
کماکان ادامه دارد    خاطر تقاضای بسیار زیاد در شهر مشهد

استان   استان خراسان رضوی و سه  مناطق چهار  و سایر 
دیگر بهره کمتری از زیرساخت های گردشگری برده اند. در  

در استان سیستان و بلوچستان     به    چابهاراین میان،  
خاطر شرایط اقتصادی و طبیعی خود، استثنا محسوب می  

 شود.  

اصلی با جزایر    در استان های جنوبی کشور نیز جاذبه
خلیج فارس آن هم به قشم و کیش است که باعث شده  

، بیشتر در این دو جزیره تمرکز داشته باشند.  هتل هااست  
زیاد   تعداد  و  سیاسی  اهمیت  لحاظ  به  البرز  منطقه  در 
گردشگران و مسافران (که لزوما در تعریف گردشگری جای  

ه استان  ، باالسری خاصی داشته و البتتهراننمی گیرند) ،  
البرز و قم نیز در حالتی ضعیف تر پذیرای   هتل ها بوده  
اند. اما در منطقه مرکز ایران که شامل چهار استان و چهار  
باشد، هتل   و کرمان می  یزد  شهر اصلی اصفهان، شیراز، 
های این منطقه پراکنده در این چهار استان و البته در چهار 

می استان  مراکز  بیضی    -شهر  حتی  شامل  باشد.  نیز  آن 
کشور  غربی  های  استان  در  است.  شده  استان  چهار 
وضعیت پراکندگی به مراتب از بقیه مناطق بیشتر است؛  
چرا که شهری که مقصد خاص گردشگری نسبت به سایر  
استان   مراکز  همه  و  ندارد  وجود  باشد،  منطقه  شهرهای 
دارای وضعیت یکسان هستند. البته، استان خوزستان و به  

شهر ها  -هواز ا  خصوص  هتل  تعداد  لحاظ  اوضاع   -به 
نیز   منطقه  ای  معیار  انحراف  بیضی  دارد.  تری  مناسب 
الیه استان   شامل همه استان ها بوده و تقریبا تا منتهی 

شود. اما در شمال غرب کشور به    -خوزستان را شامل می
مانند منطقه البرز و شرق کشور، استان آذربایجان شرقی  

د را بر منطقه نشان می دهد و  و شهر تبریز یگانگی خو
بیضی آن نیز به حالت دایره حول این شهر درآمده است.  
بنابراین، استفاده از جاذبه ها و منابع گردشگری شهرها و  

کنار   در  جاذبه  به  آنها  جدید تبدیل  های  جاذبه  ایجاد 
نمودن   اضافه  و  شهری  کارکردهای  توسعه  انسانساخت، 

که   شهرهایی  به  بخصوص  شهری  عقب نقش  دارای 
 دارد.  ضرورتماندگی در مراکز اقامتی و هتل هستند، 

 

 منابع ۶

 منابع فارسی
اصغر؛  طهماسبی،  محمدتقی؛  رهنمایی،  حسن؛  افراخته، 

). تحلیل نابرابری  ۱۳۹۵ایمنی قشالق، سیاوش (
گردشگری(مورد  منابع  توسعه  در  فضایی  های 

اردبیل).   استان  علمیمطالعه:   - فصلنامه 
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). تحلیل  ۱۳۹۷جعفری مهرآبادی، مریم و رخساری، حمید (
ه مکانیابی  و  ساختار  فضایی  در  ها  تل 

تبریز)،   شهر  موردی:  فصلنامه  شهری(مطالعه 
شهری کارکرد  و  ساختار  پنجم، مطالعات  سال   ،

 . ۴۶-۲۶، صص ۱۷شماره 
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تحلیل  و  یابی  مکان  در  جغرافیایی  اطالعات 
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