
 

 
 

 

 

 
 1شیراز درمانی در های گردشگرینسبت به جاذبهها تحلیل پراکنش فضایی هتل

 دکتر محمدحسین سرایی2
 دکتر محمدرضا رضایی3
 میثم صفرپور4

 25/03/1398تاریخ پذیرش:    14/05/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی به شمار م ت مقاصد گردشگریریمراکز اقامتی گردشگران یکی از ارکان اصلی در برنامه ریزی و مدیارزیابی 

 نند. توجههد و به عنوان عناصر ثانویه گردشگری بازخورد بسیاری در میزان رضایت گردشگران ایجاد می کرو

جهاد شهد  با موضوعیت درمان، اسکان و دسترسی به مراکز درمانی ایدر گردشگری درمانی که به این عناصر 

-ه جاذبهها نسبت برسی و تحلیل فاصله و توزیع مکانی هتلاست دوچندان می نماید. هدف از این پژوهش بر

وش آن، رتوسعه ای و  -نوع این پژوهش  از نظر هدف کاربردی های گردشگری درمانی شهر شیراز می باشد. 

با استفاد  از توابهع تحلیهل شهبکه صهورت  GISحلیلی است. تجزیه و تحلیل اطالعات در محیط ت -توصیفی

 چنهد فاصهله ای فضاییها از توابع تحلیل خوشهها و جاذبههای مربوط به پراکنش هتلتحلیلدر گرفته است. 

 231ان، بیمارسهت 49از تعهداد  نتایج پژوهش حاکی از آن است که است.استفاد  شد  و توزیع جهت دار ای

هها در بهها وجاذهتل موجود در سطح شهر شیراز، بیشترین تعداد هتل 43جاذبه ثانویه گردشگری درمانی و 

نهاط  مرکهزی مها بر اساس میانگین فاصله از بیمارستان ها، بیشتر در  توزیع هتل است.قرارگرفته 1منطقه 

 هها نسهبت بههمیانگین کهل فاصهله هتهل .( صورت گرفته است3و  1،2،8شهر شیراز)بخش هایی از مناط  

بیشهترین  متهر( و 1/880هتل سینا ) ترین انحراف استاندارد مربوط بهباشد. کممتر می 4301بیمارستان ها

 .باشدمتر ( می 14270انحراف استاندارد مربوط به مجتمع جهانگردی شیراز )

 .شیراز پراکنش فضایی، هتل، گردشگری درمانی، کلیدی: واژگان

 

                                                           
 این مقاله حاصل رساله دکتری تحت عنوان تحلیل افتراق فضایی گونه های گردشگری شهری نمونه شهر شیراز می باشد. 1
  )msaraei@yazd.ac.ir(یزددانشیار گرو  جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگا   2
 دانشیار گرو  جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگا  یزد 3
  گا  یزدریزی شهری دانشدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه 4

 ریزی و توسعه گردشگریی برنامهمجله

 1397 زمستان، 27ی، شمارههفتمسال 

 8-25صفحات 
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 مقدمه
 بهه ازآن و بهود  چنهد بعهدی فعالیتی و کندمی ایفا جهانی اقتصاد در را نقش حیاتی گردشگری

( 1:1392است )سرایی وشمشیری،یاد شد  "جهان سوم صنعت کشورهای ترین بخش امید "عنوان 

به عبارتی توسعه صنعت گردشگری، به ویژ  برای کشورهای در حال توسعه که با معضالتی همچهون 

میزان بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هسهتند، از اهمیهت فراوانهی 

 از یکهی عنهوان بهه پزشهکی گردشگری (. صنعت59:1379صباغ کرمانی وامیریان، برخوردار است)

بهر  عهالو  درمانی توریسم توسعه . رود می بشمار ها صنعت درآمدزاترین از یکی و جهان صنایع مهم

اسهت)زارع مهرجهردی،  تکنولوژی و دانش انتقال و کشور توسعه برای مناسبی بسیار ابزار درآمدزایی

توجه به نقش مهم گردشگری در دنیای کنونی، مدیریت فضاهای گردشهگری جهز   با (105: 1392

ریزی شهرهای با کارکرد گردشگری است. توجه بهه فراینهد برنامهه ریهزی توسهعه انکارناپذیر  برنامه

باشد و به شرایط و عوامل زیادی بستگی دارد و مدیریت مقاصد گردشگری شهری، بسیار حساس می

 .( 416: 2003، 2و ریچ 1گلدنر)ی برخوردارندآنها از اهمیت خاص

اغله   کهه یافتهه توسهعه کمتهر مناط  و کشورها ویژ  براى )به گردشگرى موف  ی توسعه براى

  اسهت و حیهاتی ضهرورى مناسه  ههاى زیرسهاخت مهدیریت  دارنهد(، محهدودى ههاى زیرسهاخت

ت که شاید مهمترین با عوامل بسیاری روبروس 4مدیریت مقصد گردشگری(119: 1991، 3)اینسکپ

بازارهاست. از اینرو تهیه و تدوین سیستم اطالعات مدیریت  6در شرایط رقابتی 5آنها پایداری مقاصد

-مههم از یکی (. 417: 2003، 9و ریچ 8)گلدنر در این راستا اهمیت حیاتی دارد 7مقصد گردشگری 

 داد ، مراکهز قهرار تاثیر تحت گذشته های دهه در را جهان گردشگری روندهای که مقصدهایی ترین

تبدیل  گردشگری مراکز ترین اصلی از یکی به را مقصدها این مدت کوتا  سفرهای رشد است. شهری

-داد  نشهان دنیها مقصدهای بیشتر در گردشگران سفر میانگین کاهش در را خود پدید  این و نمود 

 تقسهیم ثانویهه و وّلیها بخش دو به شهری گردشگری عناصر. (145: 1998و دیگران،  10)کوپراست

 امها می کننهد جل  خود به را گردشگران که شهری هستند جاذبه های همان اوّلیه شود: عناصرمی

 کنهدمهی فهراهم را گردشگران رفا  شود کهمی شامل را امکانات و خدمات از دسته آن ثانویه عناصر

 عنهوان بهه اقهامتی (. مراکز7:1381غیر )شکویی و موحد، و هارستوران ها،مسافرخانه ها،هتل مانند

                                                           
1 Geoldner 
2 Rihcie 
3  Inskeep 
4Tourism Destination Management (TDM) 
5Destination Sustainability  
6  Competitive  
7Tourism Destination Management Information System (TDMIS) 
8 Geoldner 
9  Rithcie 
10 Cooper 
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 قرارگیهری مراکهز برخورداراسهت. نحهو  بسیاری اهمیت از شهر در روزانه هایگردش مقصد و مبدأ

 فضهای افهزایش یها کهاهش توانهدمهی ها،فضایی آن توزیع و پراکنش به بسته شهر فضای در اقامتی

 مراکهز فاصهله کهه طهوری بهه باشهد. همرا  داشهته به را گردشگران رفتاری الگوی تغییر و خدماتی

-مهی افزایش گردشگر پرداختی هزینه تر باشد،بیش گردشگری هایجاذبه و شهر مرکز از اقامتگاهی

 طهوری به دارد، گردشگری صنعت در را تأثیراقتصادی ترینبیش هتل از استفاد  دیگر سوی از .یابد

 .(109: 1996وکریسهتوفر، )لشودمهی هتهل صرف هزینه گردشگر هزینه های درصد 60از بیش که

های گردشهگری درمهانی ها و جاذبهحاضر بررسی و تحلیل نوع پراکنش فضایی هتل پژوهشهدف از 

شهر شهیراز اسهت. ایهن  یهاها به بیمارستاندر مناط  مختلف شهری، بررسی میزان دسترسی هتل

بت بهه جاذبهه ههای ها نسهمقاله در پی پاسخ به این سوال است که دسترسی و پراکنش فضایی هتل

 چگونه است؟درمانی گردشگری 

بهر  این است که آیا نحو  مکان گزینی مراکهز اقهامتی شههر شهیراز منطبه  سوال ویژ  پژوهش 

راک تحقی  حاضر به لحاظ ساختاری از مکته  ادپراکنش جاذبه های گردشگری درمانی می باشد؟ 

سهعی بهر  است ویای رفتاری نشات گرفتههای جغرافیا به منزله علم فضایی و جغرافمحیطی و نظریه

 د.جانبه ابعاد مورد نظر موضوع مربوطه واکاوی شواین بود  که با دید سیستماتیک و همه

 پیشینه تحقیق  مبانی نظری و 

ه بهتهوان که در این زمینه صورت گرفتهه مهی و بررسی های خارجی و داخلی مهمی مطالعاتاز 

 موارد زیر اشار  کرد:

-رنامه( در موضوع رساله دکترا تحت عنوان ارزیابی ب1383توسط حیدری چیانه، )هایی ژوهشپ

ر دیرگهذار تأث ریزی صنعت توریسم در ایران صورت گرفته است که سعی در شناخت عوامهل عمهد 

ان ریسهم در ایهرههای توسهعه تواند و به دالیل ناکامی برنامهالمللی و داخلی ایران داشتهتوریسم بین

 .تپرداخته اس

 توسعه حال در یشهر یگردشگر پژوهش» نعنوا تحت ایمقاله در (2008و همکاران) 1ادوارد 

 یمناطق ییشناسا یبرا که یندیفرا چارچوب ،یشهر یگردشگر اتیادب یبررس به« کار دستور در

 تواندمی که یمفهوم چارچوب کی ارائه و شوندمی انتخاب یگردشگر قاتیتحق و پژوهش یبرا که

  .اندپرداخته رد،یبگ قرار استفاد  مورد ند یآ یشهر یگردشگر قاتیتحق رکزتم یبرا

 پهذیرایی و اقامتگهاهی توزیع فضایی مکهانی مراکهز (1393ران)ابراهیم زاد  و همکا درپژوهشی

 ههای مدل اساس بر را بهینه گزینی آن چگونگی و تاریخی شهرهای بر تأکید با را شهری گردشگری

 طبه  که دهد می است. نتایج پژوهش نشان داد  قرار آزمون و بررسی مورد گتز و تنبریگ آشورث،

 را آن تهاریخی بخهش و شههر مرکزی محدود  تجاری، و شهری های تنبریگ، جاذبه و آشورث مدل

                                                           
1 Edwards 
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 ورود اصلی های خیابان محور در و پذیرایی اقامتی تأسیسات یابی مکان حالی که در دهد،می پوشش

فهراهم نمهی  گردشهگران برای را ها جاذبه به مناس  دسترسی و است تهگرف شکل مسافران خروج و

 نماید.

 ای تحهت عنهوان ارائهه الگهوی فضهایی جههت تعیهیندر مقاله (1393سرایی و دیگران) 

تعیهین  اند که الگوی فضایی مناس  برایمسیرهای ویژ  گردشگری به این نتیجه دست یافته

ول دارای نگرشهی سیسهتماتیک نسهبت بهه همهه ا مرحله مسیرهای ویژ  گردشگری باید در

بندی یتباشد، میزان جذابیت مقاصد گردشگری را لحاظ نماید، اولوعناصر دخیل در موضوع 

ی شههری را رعایهت نمایهد، همزمهان اصهول و معیارههاگردشگران در انتخاب سفرهای درون

اکم حرکتههی شهرسههازی در انتخههاب مسههیرهای بهینههه وارد سههازد و در نهایههت، حههداک ر تههر

 گردشگران در حالت موجود و بهینه را شامل شود.
 

رانتخهاب با استفاد  از مدل الجیت به بررسی عوامل موثر ب( 2012در پژوهشی یانگ وهمکاران )

سایت ههای  دهند  این است دسترسی به مترو،اند که نتایج نشانها در شهر پکن پرداختهمکان هتل

اشهند. از باکم و مالکیت از عوامل موثر بر انتخاب مکهان هتهل مهیبه خیابان، ترگردشگری، دسترسی

اشهی از اثهر نهای با کیفیت پایین بهه دنبهال منهافع اند که هتلها به این نتیجه رسید طرف دیگرآن

 های مجلل حساسیت بیشتری نسبت به دسترسی دارند.تراکم هستند و هتل

 حلیل پراکنش فضایی هتهل هها نسهبت بهه( به بررسی و ت1395در پژوهشی سرایی و همکاران)

ش فضهایی دهند  این است که پهراکنجاذبه های گردشگری در شهر شیراز پرداخته اند و نتایج نشان

رت های گردشگری متناس  با نیاز گردشگری در مناط  شههری شهیراز صهوها نسبت به جاذبههتل

مرکهز در ای و متصهورت الگهوی خوشههها به ها و جاذبهکه توزیع فضایی هتلاست، به طورینگرفته

ل فاصهله کهبخش مرکزی شهر در خیابان های رودکی، اهلی، توحید و زند قرار گرفته اند و میانگین 

 باشد.متر می 5/2402های گردشگری ها نسبت به جاذبههتل

 نحهو پس از بررسی و تحلیل منابع و پیشینه تحقیقات راجع به فضهاهای گردشهگری شههری و 

همیهت و ا، مشاهد  شد که در برخی از تحقیقات صورت گرفته، در ارتباط بها هافضایی هتلچیدمان 

بهه  ها و امکانات به این فضاها سهخنضرورت تعیین فضاهای گردشگری و تخصیص بهینه زیرساخت

ری درمهانی نوع پراکنش فضایی هتل ها نسبت به جاذبه های گردشگاست، اما در رابطه با میان آمد 

امد  ه میان نیسخنی ببی آن ها با استفاد  از توابع سیستم اطالعات جغرافیایی در شهر شیراز و ارزیا

 است. 

 در پژوهش حاضر هدف های زیر مدنظر است:
 ری درمانی شهر شیراز.های گردشگها نسبت به جاذبهبررسی و تحلیل فاصله هتل -
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 درمانی در مناط  شهر شیراز.ردشگری های گها و جاذبهبررسی چگونگی توزیع فضایی هتل -

-رار می، در پژوهش حاضر سواالت تحقی  از این قمطرح شد با توجه به اهداف  سواالت تحقی :

ردشهگری باشد که آیا نحو  مکان گزینی مراکز اقامتی شهر شیراز منطب  بر پراکنش جاذبهه ههای گ

-زان مهیی درمانی به چه میههای گردشگرها نسبت به جاذبهدرمانی می باشد؟ میانگین فاصله هتل

-از مهیهای گردشگری درمانی شهر شیرها دارای دسترسی مناس  به همه جاذبهباشد؟ و کدام هتل

مراکهز  آیا مناط  مختلف شهر شیراز متناس  با فراوانی جاذبهه ههای گردشهگری درمهانی از باشند؟

 اقامتی مناسبی برخوردار می باشند؟

زنهدگی خهود  یا افرادی که به مکانی غیر از مکهان عهادی های فردیتفعالمجموعه  گردشگری:

مسافرت می کنند برای حداک ر یهک سهال متهوالی بهه منظهور اوقهات فراغت،کسه  وکهار واههداف 

 .(7-4: 2009)گلدنر و ریچ، دیگر
میزبهان و تولیهد فضهای  -گردشهگری شههری، کهنش متقابهل گردشهگران:گردشگری شهری

هها و اسهتفاد  از های متفهاوت و بازدیهد از جاذبهههری با انگیز گردشگری پیرامون سفر به مناط  ش

نههد) تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگری است که آثار متفاوتی را در فضای شهری بر جای می

هها، بافهت شههر، ی گردشگران در فضاهای شهری پیرامون جاذبهگرکنش (.25: 1387کوشش تبار،

ها، مراکز تفریحی ها، نمایشگا ها، تئاترت که در رویکرد به موز های جنبی اسخرید، اسکان و فعالیت

همچنین توسعه زیربناهای گردشگری سهم زیهادی  .(167: 1991)هال، یابدها تبلور مییناو نظیر 

 .(927: 2001، 1)پیرساستکارکرد نواحی شهر داشته در تغییرات شکل و

 بهه بیماران مسافرت شیو  توضیح برای عبارت گردشگری درمانی معموالً: گردشگری درمانی

 شهود مهی اسهتفاد  پزشهکی خدمات به دستیابی جهت خود پزشکی های محدود  مراقبت از خارج

( ههدف اصهلی ایهن 12: 2011 ،2شود)تورنر می پرداخت مسافر جی  از معموالً این مسافرت هزینه

( در واقهع 731: 2011ی کنهد)والور سهفر دیگهر بهه جهای پزشکی مراقبت منظور به بیمار است که

و مراقبهت ههای  آسایش، سالمت و فراغت تفریح، بر عالو  که است مسافرت از نوعی درمانی توریسم

 (445: 2010پزشکی را در بر دارد)تورنر 

احلی و سهههای ها، کلبههها،کمپسراها، متلها، مهماناین تاسیسات شامل: هتل اماکن اقامتی:

عطهیالت مهی تهای مدارس به هنگام و ساختمان هاگا دو، ارزائرسراهاکوهستانی، پالژهای توریستی، 

 ( 140:1380باشند)رضوانی،

ه دو های شههری تهاثیر بگذارنهد بهعواملی که به صورت بالقو  ممکن است بر انتخاب محل هتل

 مانند :  شامل جذابیت های مکانی -الفدسته تقسیم می شود : 

                                                           
1  Pearce 
2 Turner 
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های نزدیک به بازارهای بهالقو  خهود از نظهر داشت که هتل دسترسی: باید این نکته را در نظر -

: 1968، 1)یوکنهو های بها دسترسهی ضهعیف دارا هسهتندوری عملکردی بهتری از عملکرد هتلبهر 

اند به این علت کهه یا منطقه توریستی قرار گرفته CBDها در ای  هتلهای تک هستهدر شهر(165

: 2006، 2)شهوالهها باشدمات مختلفی در دسترس آنگردشگران ترجیح می دهند در یک محل خد

: 1985)وال، در زمان انتخاب مکان هتل ها، دسترسی به تسهیالت دیگهری ماننهد:فرودگا  هها(. 63

-های گردشگری در نظر گرفته مهیو جاذبه (1990)آشورث و دیگران، های را  آهنایستگا  (،607

 (.20: 1977)آربل و دیگران، شود

یکی از مزایای تراکم از دیدگا  تولید اجاز  دسترسی به منابع اسهت کهه بهه آسهانی اثر تراکم:  -

برای کسانی که در خوشه نیستند در دسترس نیست، همچنین دسترسهی بیشهتری را بهرای تهامین 

تهوان بهه کهاهش کند، از مزایای تراکم از دیدگا  تقاضا مهیکنندگان خدمات ویژ  و پیشرو فراهم می

 (570، 2005، 3)کنیناجو اشار  نمودوهای جستهزینه

-ها تهاثیر مهیکاالها وخدمات عمومی: تدارک کاالها وخدمات عمومی بر افزایش نرخ اتاق هتل -

گیرنهد هایی با زیرساخت های عمومی زیاد قرار مهیهایی که در نزدیکی مکانگذارد و از این رو هتل

هایی با عرضه فهراوان خهدمات عمهومی را انها مککنند. بر این اساس هتلدرآمد بیشتری کس  می

 .(366: 2007، 4ریگال)کنندبرای مکان گزینی انتخاب می

شدت وابسته به توسعه شههری اسهت.  ها در مناط  شهری بهتوسعه شهری: انتخاب مکان هتل-

لهف شهکل های مختهایی که در دور به طوری که همرا  با تغییر ساختار شهری، اولویت مکانی هتل

ر پکهن ههای شههبرروی هتهل 2000ای که در سال کند. در مطالعهاند بر اساس آن تغییر میفتهگر

افتهه ها اک را در مناط  قهدیمی شههر تمرکهز یهتل 1985صورت گرفت، نشان داد که قبل از سال 

نتخهاب اهمرا  با توسعه شهری، مرکزشهر و مناط  جدید شهری بهرای  1990بودند. اما بعد ازسال 

 (.456: 2000)بگین، هتل ها دارای جذابیت بیشتری نسبت به مناط  قدیمی شدندمکان 

 مانند: مقیهاس هتهل ها،رتبهه بنهدی سهتار  ای ، وتنهوع ویژگی های اختصاصی هتل ها -ب

 خدمات

های الزم برای خرید زمین نیزمتفاوت های مختلف هزینهمقیاس: برای تاسیس هتل در مقیاس -

های زمین، به دوری از مرکز شههر و های بزرگ به منظور کاهش هزینههتلخواهد بود. به طور کلی 

عهالو  بهر ایهن مقیهاس هتهل (. 14: 2006و دیگران،  5)اگانقرارگیری در پیرامون شهرتمایل دارند

                                                           
1  Yokeno 
2  Shoval 
3  Canina 
4 Rigall 
5  Egan 
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های جدید در نزدیکی هتل های دیگر باشد، به طهوری کهه ههر چهه شود مکان گزینی هتلباعث می

 (.310: 1997)بوام و دیگران، تر خواهد بودهای دیگر نزدیکهتل هتل جدید بزرگتر باشد، به

های ستار  ای متفاوت، قادر به ایجاد بهازار ههای بهالقو  بندیها با رتبهای: هتلبندی ستار رتبه-

: 2006)اگان و دیگران، وری نا همگون هستندها از لحاظ، درآمد و بهر متفاوتی هستند. بنابراین، آن

ای آنهها های اجار کنند و منحنی قیمتستار  مسافران مرفه را جذب می 4و5ای لوکس ههتل(. 14

هنهد در یهک مکهان مرکهزی قهرار ددارای شی  تندی است در نتیجهه ایهن هتهل هها تهرجیح مهی

 .(690: 2004، 1کالنینسبگیرند)

-ش هزینههکنند نیست. برای کاهها ارائه میتنها خدمتی که هتل مسافران تنوع خدمات:اسکان-

)لین و دیگهران، هها یهک اسهتراتژی مفیهد اسهتهای بهر  برداری، ارائه خدمات متنوع توسط هتهل

هها را بهبهود ها با کاهش خطرات بالقو  ثبات در عملکرد هتهلتنوع در ارائه خدمات هتل (3: 2000

قهادر بهه  دهنهدهایی که تنها خدمات اسکان را ارائه میهتل(. 365: 2007)لی و دیگران، بخشدمی

 گیرنهدها عمهدتاً در مرکهز شههر قهرار مهیهای باالی خرید زمین هستند، بنابراین آنپرداخت هزینه

 (.169: 1968، 2)یوکنو

 روش تحقیق

تحلیلی اسهت. شهیو   -توسعه ای و روش آن، توصیفی -نوع این پژوهش  از نظر هدف کاربردی 

ارگان های مرتبط است. بدین صورت کهه ابتهدا  ای و مراجعه بهاطالعات، میدانی وکتابخانه گردآوری

هها و های گردشهگری درمهانی، هتهلجاذبههای مربوط به گردشگری شهر شیراز م ل پراکندگیداد 

 بهه صهورت پایگها  (GIS)در سامانه اطالعات جغرافیهایی وسپسبندیآوری و طبقهسایر موارد جمع

صهورت  3با استفاد  از توابع تحلیل شهبکه GIS داد  تعریف شد. تجزیه و تحلیل اطالعات در محیط

ای فضهایی ها از طری  توابع تحلیل خوشهها و جاذبههای مربوط به پراکنش هتلگرفته است. تحلیل

 است.استفاد  شد  5و توزیع جهت دار 4چند فاصله

 محدوده مورد مطالعه 

ه دقیقه 38درجهه و  29ای تقریبهاً مسهتطیل شهکل در شهر شیراز مرکز استان فارس در جلگهه

موقعیهت  1در نقشهه شهمار   گرفتهه اسهتدقیقه طول شرقی قرار  40درجه و  52عرض شمالی و 

 باشد.قرارگیری بافت تاریخی فرهنگی در شهر شیراز قابل رویت می

 

 

                                                           
1 Kalnins 
2  Yokeno 
3  Network Analyst 
4  Multi-Distance Spatial Cluster  Analysis (Ripleys K Function) 

5 Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse) 
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، جمعیتهی معهادل  ، شههر شهیرازسهازمان آمهار ایهران 1395بر طبه  بهرآورد جمعیتهی سهال 

)قابهل  گهرددترین شهر ایهن اسهتان محسهوب میداشته که از این جهت پرجمعیت نفر 1712745

 مشاهد  در وبگا  رسمی مرکز آمار ایران(

 های تحقیقنتایج و یافته

زشهکی پبراساس آمار جمع آورری شد  از سازمان میراث فرهنگی  استان فارس و دانشگا  علهوم 

ت. کهه ی در شههر شهیراز مهورد شناسهایی قرارگرفهها گردشگری درمانها و جاذبهشیراز، تعداد هتل

 نشان داد  شد  است.  2ای در نقشه شمار  ی نقطهها به صورت داد موقعیت آن

 
 های گردشگری درمانی در شهر شیرازها وجاذبهپراکنش فضایی هتل (:2ل )شک

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

نطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی م(:1)شکل  



 1397هفتم، زمستان وی بیستگردشگری، سال هفتم، شماره ریزی و توسعهی برنامهمجله  ............16

 رازها در مناطق شهر شیهای گردشگری درمانی و هتلتحلیل پراکنش جاذبه

یهه هها در شههر شهیراز، ابتهدا الهای گردشگری درمهانی و هتهلجهت تعیین نوع پراکنش جاذبه

انی هر کهدام بندی شهر شیراز همپوشانی شد  و سپس فراوها با الیه منطقهها وهتلمربوط به جاذبه

که  است در مناط  مختلف شهر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمد  نشان دهند  این

ی، جاذبههه ثانویههه گردشههگری درمانی)شههامل داروخانههه، مراکههز سههونوگراف 231بیمارسههتان،  49از 

شهترین تعهداد هتل انتخاب شد  در سطح شهر شیراز، بی 43آزمایشگا ، رادیولوژی، ام آر ای و ...( و 

جهه بهه تو بها 6و  3، 2، 1است. بهه طهور کلهی در منهاط   قرارگرفته 1ها در منطقه ها وجاذبههتل

ه به با توج 8 افزایش تعداد بیمارستان ها، تعداد هتل های بیشتری نیز احداث شد  اند اما در منطقه

به منطقه  تواند نزدیکیهای آن میهتل وجود دارد که یکی از علت 11عدم وجود بیمارستان، تعداد 

 باشد.تاریخی شهر شیراز می
 در مناطق شهر شیراز رمانیتعداد هتل ها وجاذبه های گردشگری د(: 1ل )جدو

عناصر ثانویه  بیمارستان هتل منطقه

 گردشگری درمانی

1 17 27 106 

2 5 6 25 

3 9 9 27 

4 0 3 26 

5 0 1 8 

6 1 2 6 

7 0 1 13 

8 11 0 20 

 231 49 43 جمع

 تحقی  حاضر منبع: 

 
 در مناطق شهر شیراز تعداد هتل ها وجاذبه های گردشگری درمانی (:3شکل )
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 های گردشگری درمانی درمناطق شهری شیرازها وجاذبهتعداد هتل (:4) شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحقیق حاضرمنبع:

 Analyst Networkها نسبت به بیمارستان ها از طریق تابع  تعیین میزان فاصله هتل

ها ام از هتلکد ها نسبت به بیمارستان ها، ابتدا فاصله هردر ادامه جهت تعیین میزان فاصله هتل

ت. بهه اسمشخص شد  Analyst Networkنسبت به هر کدام از بیمارستان ها با استفاد  از توابع  

 . بیمارستان مشخص شد  است 49هتل نسبت به  43فاصله  (2این ترتی  بر اساس جدول شمار  )

در جهدول  ها نسبت به بیمارسهتان هها کههبا توجه به نتایج به دست آمد  از ارزیابی فاصله هتل

بز  مهیها نسبت به بیمارستان مربوط به هتل خانه سهاست، حداقل فاصله هتلآورد  شد  2شمار  

ه بههها نسهبت بیمارستان ارتش قرار دارد. همچنهین حهداک ر فاصهله هتهل 130باشد که در فاصله 

وران شههید د نابیمارسهتمتهری  22715باشد که در فاصهله بیمارستان ها مربوط به هتل الیز  می

مربهوط بهه  متر 3094ها نسبت به بیمارستان ها شیراز قرار دارد. حداقل میانگین فاصله نسبی هتل

تهر م 10082هها نسهبت بهه بیمارسهتان هها باشد و حداک ر میانگین فاصله نسبی هتهلهتل ارم می

باشهد. تر میم 4301ت به بیمارستان هاها نسبباشد. میانگین کل فاصله هتلمربوط به هتل الیز  می

ارد مربوط به متر( و بیشترین انحراف استاند 880.1ترین انحراف استاندارد مربوط به هتل سینا )کم

 باشد.متر ( می 14270مجتمع جهانگردی شیراز )



 1397هفتم، زمستان وی بیستگردشگری، سال هفتم، شماره ریزی و توسعهی برنامهمجله  ............18

 فاصله هتل ها نسبت به بیمارستان های شهر شیراز (:2)جدول
حداقل  نام هتل ردیف

 فاصله)متر(

اکثر حد

 فاصله)متر(

دامنه 

 تغییرات

انحراف  میانگین
 استاندارد

 1277.1 5195 14086 14970 884 ارگ  1

 1270.1 3094 13148 13328 180 ارم  2

 1271.7 4938 14459 14996 537 اطلس  3

 1283.2 10082 22077 22715 638 الیز   4

 910.6 3324 13392 14251 859 آپادانا  5

 912.4 3421 13448 14318 870 آریانا  6

 916.1 3491 13020 13895 875 آریوبرزن  7

 921.1 3934 16082 16203 140 آناهیتا 8

 932.7 3740 11945 12326 381 پارس  9

 942.4 3630 13999 14937 938 پارسه  10

 950.4 3558 14150 14903 753 پارسیان  11

 957.0 3612 14147 14983 836 پارک  12

 964.7 4280 15686 15925 239 پارک سعدی  13

 980.1 3680 13585 14593 1008 پارمیس  14

 989.9 4157 14863 15342 479 پرسپولیس  15

 1006.4 3876 13575 14195 620 تاالر  16

 1020.7 3685 13652 14556 904 تچر  17

 1031.8 3576 13419 14153 734 جام جم  18

 1039.9 6792 13911 14632 721 چمران 19

 939.8 3843 14084 14562 478 حافظ  20

 954.7 4531 13951 14081 130 خانه سبز  21

 974.1 3647 13143 13892 749 داریوش  22

 985.9 3522 13336 14043 707 رودکی  23

 993.0 3683 13967 14384 417 زندیه  24
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 ان های شهر شیرازفاصله هتل ها نسبت به بیمارست (:2)جدولادامه 

 1005.5 3574 13414 13794 380 ساسان  25

 1013.2 4012 12632 13283 651 ستارگان  26

 1035.8 6874 14024 15414 1390 سریر  27

 880.1 4210 13411 14222 811 سینا  28

 906.7 5243 15458 16068 610 شایان  29

 904.3 4170 14337 14813 476 شمس  30

 935.6 3610 13445 14091 646 صدرا  31

 951.7 4234 13582 14529 947 فارس  32

 990.2 3765 12952 13815 863 کاخ  33

 1018.5 3580 13099 13928 829 کریم خان  34

 1034.0 3431 13487 13713 226 کوثر  35

 1027.2 3789 13360 14236 876 کوروش  36

 1047.9 5680 15643 15978 335 گرند شیراز  37

 1045.4 3942 13171 13773 602 مالصدرا  38

 1097.8 4129 14167 14812 645 نیایش  39

 1176.2 3617 13237 14015 778 هدیش  40

 1154.5 4162 13386 13654 268 هما 41

 1202.6 4891 14762 15588 826 گلشن 42

مجتمع  43

جهانگردی 

 شیراز

1442 17791 16349 6950 1427.0 

 ع: یافته های تحقیق حاضرمنب

 

 توزیع جهت دار جاذبه های گردشگری درمانی و هتل هاتحلیل 

ها نسبت به بیمارستان ها در شهر شهیراز از تهابع الگوهاى فضایی پراکنش هتل تحلیل منظور به

هتل هها  فاصله انحراف معیار، بیضى روش از استفاد  با .استشد  جغرافیایی استفاد  دارتوزیع جهت

ها مشخص شد  اند. ایجاد بیضی و الگوی پراکنش مکانی آندرمانی سبت به جاذبه های گردشگری ن

انحراف استاندارد به منظور خالصه کردن ویژگی های فضایی نظیر گرایش مرکزی، پراکندگی و روند 

( بیضهی انحهراف معیهار مربهوط بهه پهراکنش 5شهمار )شهکل هدایت صورت می گیرد. با توجه بهه 
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ان ها، عناصر ثانویه گردشگری درمانی و هتهل هها بهه سهمت شهمال غهرب و جنهوب شهرق بیمارست

 شههر مرکز در شهرکشید  شد  است. با این تفاوت که محدود  قرارگیری هتل ها به صورت متمرکز

 گرفته اند. قرار

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:یافته های تحقیق حاضر
 

 بیمارستان ها انحراف استاندارد فاصله هتل ها از (:6)شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یافته های تحقیق حاضرمنبع: 

 توزیع جهت دار جاذبه های گردشگری درمانی و هتل ها (:5)شکل
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های گردشگری )بیضوی انحراف استاندارد( جاذبه1دارهمانطور که در نقشه مربوط به توزیع جهت

دار عناصر ثانویه گردشگری درمانی و بیمارستان باشد، توزیع جهتها قابل مشاهد  میدرمانی و هتل

هها در پهنهه گیرد و به نوعی اک ر هتلها را دربر میدار هتلع جهتتری نسبت به توزیها پهنه وسیع

-یابی شد ها قرار دارند و فقط شش هتل  در خارج از این پهنه مکاندار جاذبهمربوط به توزیع جهت

دار ها نسبت به جاذبه های گردشهگری درمهانی، از توزیهع جههتاند. جهت تحلیل نوع پراکنش هتل

اسهت. همانگونهه ( نیز استفاد  شد 2ها از بیمارستان ها)به استناد جدول شمار  میانگین فاصله هتل

ها بر اساس میانگین فاصله از بیمارستان هها،  باشد، توزیع هتلکه در نقشه مربوطه قابل مشاهد  می

( صورت گرفتهه اسهت بهدین 3و  1،2،8بیشتر در مناط  مرکزی شهر شیراز)بخش هایی از مناط  

هایی که در مناط  مرکزی شیراز قرار دارند میانگین فاصله آن ها به میانگین فاصله  صورت که هتل

قابهل  4گونهه کهه در نقشهه شهمار  باشهد. همهانتر می همه هتل ها نسبت به بیمارستان ها نزدیک

)یکهی از توابهع تحلیلهی  2مشاهد  می باشد، هتل ارم و بیمارستان شفا  بر اساس تابع مرکز میانگین

م اطالعات جغرافیایی( به لحاظ پراکنش فضایی در مرکزیت هتل ها و بیمارسهتان ههای شههر سیست

 متری از یکدیگر قرار گرفته اند.  2100اند که در فاصله شیراز  قرار گرفته

 ای فضایی چند فاصله ای کا ریپلی جاذبه های گردشگری درمانیتحلیل خوشه
ز ابهزار های گردشگری درمانی در شهر شهیراز ااذبهج ها وبرای بررسی آماری الگوی فضایی هتل

 تهوان مهی تهابع این است. براساسای فضایی چند فاصله ای کاریپلی نیز استفاد  شد تحلیل خوشه

 اطنق تعداد شمارش براساس تصادفی حالت به نسبت را نهونم تمرکز)خوشه ای بودن( نقاط وضعیت

 داد. قرار مقایسه مورد مختلف فواصل در
 

 های گردشگری درمانی ریپلی جاذبه kنمودار  (:7)ل شک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

                                                           
1  Directional Distribution 
2 Mean Center 
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ز های گردشهگری در شههر شهیراز امشخص گردید که پراکنش جاذبه 7با توجه به شکل شمار  

فاصهله  انتظهار( و از kمشاهد  شد  باالترازمورد kای)متری به صورت خوشه 6500تا  1500فاصله 

 های گردشگری درمانی میل به پراکندگی تصادفی دارند.ری به بعد پراکنش جاذبهمت 4000

 ای فضایی چند فاصله ای کا ریپلی هتل هاتحلیل خوشه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

تها  1000در شهر شیراز از فاصله  هاهتلمشخص گردید که پراکنش  8با توجه به شکل شمار  

تهری بهه م 3500انتظار( و از فاصله  kمشاهد  شد  باالترازمورد kای)رت خوشهمتری به صو 3500

 های گردشگری درمانی میل به پراکندگی تصادفی دارند.بعد پراکنش جاذبه

 نتیجه گیریبحث و 

 با توجه به مطالعات صورت گرفته، نتایج پژوهش عبارتند از:

ز ی درمانی)شههامل داروخانههه، مراکههجاذبههه ثانویههه گردشههگر 231بیمارسههتان،  49 تعههداد  از-

از، بیشهترین در سطح شهر شهیر موجودهتل  43سونوگرافی، آزمایشگا ، رادیولوژی، ام آر ای و ...( و 

بها توجهه  6و  3، 2، 1است. به طور کلی در مناط   گرفته قرار 1ها در منطقه جاذبه ها وتعداد هتل

وجه با ت 8طقه بیشتری نیز احداث شد  اند اما در منبه افزایش تعداد بیمارستان ها، تعداد هتل های 

یکهی بهه توانهد نزدههای آن مهیهتل وجود دارد که یکی از علت 11به عدم وجود بیمارستان، تعداد 

 باشد.منطقه تاریخی شهر شیراز می

 130باشد که در فاصله ها نسبت به بیمارستان مربوط به هتل خانه سبز میحداقل فاصله هتل-

ها نسبت به بیمارستان ها مربهوط بهه هتهل تان ارتش قرار دارد. همچنین حداک ر فاصله هتلبیمارس

شهید دوران شیراز قرار دارد. حداقل میهانگین  مارستانبیمتری  22715باشد که در فاصله الیز  می

باشهد و حهداک ر متهر مربهوط بهه هتهل ارم مهی 3094ها نسبت به بیمارستان ها فاصله نسبی هتل

باشهد. متر مربوط بهه هتهل الیهز  مهی 10082ها نسبت به بیمارستان ها گین فاصله نسبی هتلمیان

 ریپلی هتل ها kنمودار (: 8)شکل
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تهرین انحهراف اسهتاندارد باشد. کهممتر می 4301ها نسبت به بیمارستان هامیانگین کل فاصله هتل

متر( و بیشترین انحراف استاندارد مربوط به مجتمع جهانگردی شهیراز  880.1مربوط به هتل سینا )

 باشد.متر ( می 14270)

و هتهل  بیضی انحراف معیار مربوط به پراکنش بیمارستان ها، عناصر ثانویه گردشگری درمهانی-

ی ها به سمت شمال غرب و جنوب شرق شهرکشید  شد  است. با این تفاوت کهه محهدود  قرارگیهر

 گرفته اند. قرار شهر مرکز در هتل ها به صورت متمرکز

تری نسبت به توزیع انویه گردشگری درمانی و بیمارستان ها پهنه وسیعدار عناصر ثتوزیع جهت-

هها دار جاذبههها در پهنه مربوط به توزیع جههتگیرد و به نوعی اک ر هتلها را دربر میدار هتلجهت

پهراکنش -اند. جههت تحلیهل نهوع یابی شد قرار دارند و فقط شش هتل  در خارج از این پهنه مکان

هها از دار میهانگین فاصهله هتهله جاذبه ههای گردشهگری درمهانی، از توزیهع جههتها نسبت بهتل

است. همانگونه که در نقشه مربوطه قابهل  ( نیز استفاد  شد 2بیمارستان ها)به استناد جدول شمار  

ها بر اساس میانگین فاصله از بیمارستان ها، بیشتر در مناط  مرکهزی  باشد، توزیع هتلمشاهد  می

( صورت گرفته است بدین صورت که هتل هایی که در 3و  1،2،8راز)بخش هایی از مناط  شهر شی

مناط  مرکزی شیراز قرار دارند میانگین فاصله آن ها به میانگین فاصهله همهه هتهل هها نسهبت بهه 

قابل مشاهد  می باشد، هتل ارم و  4گونه که در نقشه شمار  باشد. همانتر می بیمارستان ها نزدیک

)یکی از توابع تحلیلی سیستم اطالعات جغرافیایی( بهه  1ارستان شفا  بر اساس تابع مرکز میانگینبیم

اند که در فاصهله لحاظ پراکنش فضایی در مرکزیت هتل ها و بیمارستان های شهر شیراز  قرار گرفته

 متری از یکدیگر قرار گرفته اند.  2100

متهری بهه صهورت  6500تها  1500فاصهله های گردشگری در شههر شهیراز از پراکنش جاذبه-

ههای اذبههجمتری به بعد پراکنش  4000انتظار( و از فاصله  kمشاهد  شد  باالترازمورد kای)خوشه

 گردشگری درمانی میل به پراکندگی تصادفی دارند.

متهری بهه صهورت  3500تها  1000های گردشگری در شههر شهیراز از فاصهله پراکنش جاذبه-

ههای اذبههجمتری به بعد پراکنش  3500انتظار( و از فاصله  kشد  باالترازموردمشاهد   kای)خوشه

 گردشگری درمانی میل به پراکندگی تصادفی دارند.
 

                                                           
1  Mean Center 
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