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 مشهد ی بر خدمات گردشگری شهرگردشگری ها فضایی جاذبه اثرات تحلیل

3خلیل کالنتری، 2ناصر برک پور، 1محمد جواد جمشیدی

71/72/7939تاریخپذیرش:–22/1/7939تاریخدریافت:

 چکیده
یاخیرگردشگریشهریمنجربهتحوالتفضاییمتنوعیدرشهرمقدسمشهدشدهاست.تمرکزهادردهه

 اندازه برداریازبیشاز بهره فعالیتیهاپتانسیلدر برتشدیدازدحام اینشهرعالوه یگردشگریمذهبیدر

یگردشگریشدهاست.هاینهفتهدرسایرگونههاپیرامونحرممطهررضویمنجربهعدمتوجهبهینهبهپتانسیل

اینپژوهشتالش رویکردیتوصیفی،میدر با تا توزیعبرشهریگردشگرییهاجاذبهیاثراتفضایشود

اطالعاتفضایییهادادهبههمینمنظورازقرارگیرد.مطالعهموردمشهدگردشگریخدماتفضایی پایگاه

رضویبرتوزیعفضاییحرممطهرمعنادارفضاییحاکیازتاثیرنتایجپژوهشاستفادهشدهاست.شهریمشهد

ایخدماتگردشگری در مطالعه پژوهشمورد ن همچنین است. با مقایسه رضوی،در حرم یهاجاذبهسایر

اثراتمتفاوتیبرتوزیعفضاییخدماتگردشگریشهریمشهدداشتهاند.گردشگری

 

ی ها ی گردشگری شهری، حوزهها شهر مقدس مشهد، خدمات گردشگری شهری، جاذبه :واژگان کلیدی

 گردشگری، تحلیل فضایی.
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 مقدمه

یرسرمایهگذاریقابلتوجهیدرزمینهتسهیالترفاهیگردشگریدرمناطقیاخهادردهه

شهریصورتپذیرفتهاستکههدفاصلیآنبهرهبرداریهرچهبیشترازبازارروبهرشد

7گردشگریشهریاست)روزنترابوجو بهگردشگرینقشبرمحققانازبسیاری.(2003،

تاکیدشهریحیاتتجدیدبرایکاتالیزوریعنوانبهیاوشهراقتصادیتوسعهابزارعنوان

؛ 1،2003واسوانسون9،اسمیت5،آلن4؛ادجل9،2072اشوورث;2،2070بالیتوبلنمایند)آلمی

گلدستون و فراست3،7331فاینشتاین 3؛ پاسگارد2077، 70؛ کیوآن2074، فنگ77؛ و72،

؛سی79،2002؛اسکنتلبری2003؛روزنترابوجو،75،2003،ریچه74،2072؛ریفای79،2072ژو

(مهمترینتوجیهبرای2003)22کلی(.27،2077واوه20،یلوچی73؛یو73،2005؛وی71،2003یرل

کهداندمیباوربهایننکتهحاصلازآنواقتصادیفرآیندتوسعهگردشگریشهریرامنافع

.برسانندفروشیگردشگریخودرابههاتوانندپتانسیلمیشهرها

                                                                                                                                                                                 

1- Rosentraub & Joo 

2- Albalate & Bel 

3- Ashworth 

4- Edgell 

5- Allen 

6- Smith 

7- Swanson 

8- Fainstein & Gladstone 

9- Frost 

10- Pasgaard 

11- Qian 

12- Feng 

13- Zhu 

14- Rifai 

15- Ritchie 

16- Scantlebury 

17- Searle 

18- Wei 

19- Yoo 

20- YeolChoi 

21- oh 

22- Kelly 
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اد حوزهدر به گردشگری نظری خدماتهابیات از ای مجموعه دارای که شهر از یی

استحوزه شهریهاگردشگری گردشگری تمرکزمیاطالق7ی خدماتتوجهقابلشود.

گردشگری،سنتیهستهباهمجوارگردشگری یهاحوزهگیریشکلساززمینهشهرهای

(.20035،ای4هیالرو9،گریفین2دزاست)ادواریگردشگریهاشهرسنتیمراکزدرگردشگری

حوزهدرتجمعازناشیاقتصادییهاصرفه رشدیهاتوسعه ساز زمینه وتورمگردشگری،

توسعههاحوزهچنیندرمسکنونیزممتیقافزایش وشهراقتصادینامتعادلییاستکه

؛2003ریچه،)رادرسطحشهرهایگردشگریبههمراهداردسکونتواشتغالناهمگونتوزیع

(.2003سییرل،

جذبقابلتوجهگردشگرانداخلیوشهرمشهدبهعنوانبسترمطالعاتینوشتارحاضر،با

یاخیرتحوالتقابلتوجهیرادرساختارفضاییشهریخودتجربهکردههابینالمللیدردهه

بهقصدزیارتاست.بخشاعظماینتحوالتمتاثرازجذبقابلتوجهگردشگرانیاستکه

اند شده شهر این عازم رضوی مطهر فضایی.بارگاه توسعه زمینه مشهد گردشگران ورود

یگردشگریمذهبیدرهاخدماتگردشگریشهریشدهاند.تمرکزبیشازاندازهبرپتانسیل

بهعدم فعالیتیپیرامونحرممطهررضویمنجر قابلتوجه برتشدیدازدحام اینشهرعالوه

 پتانسیلتوجه به وهابهینه خرید گردشگری قبیل از گردشگری انواع سایر در نهفته ی

پتانسیل از حد از بیش برداری بهره همچنین است. شده فراغتی فضاییهاگردشگری ی

یهمجوارباحرممطهرازدحامباالیفعالیتیوکاهشقابلتوجهکیفیتهاگردشگریدرپهنه

گر و برایشهروندان را اززندگی ناشی فعالیتی ازدحام این است. داشته همراه به دشگران

یمتعددیاستکهپیرامونحرممطهرهاپاساژوهابازارچهتجاری،استقرارواحدهایمستقل

مشهدراایجادنمودهاست.فروشیتجاریخردهمنطقهدرآمدترینپروتوسعهیافتهوبیشترین

ازطرفملکیوکسبیایواحدهوزمینباالیقیمتهمینعامل است. داشته همراه به را

یگردشگریمذهبیمشهد،زمینهسازهادیگررقابتدربهرهبرداریبیشازاندازهازپتانسیل

                                                                                                                                                                                 

1 - Urban tourism precincts 

2 -Edwards 

3 -Griffin 

4- Hayllar 

5- 2008a 
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یهاتجاریدرپهنهواقامتیواحدهایاحداثوگستردهساختمانیهاتشدیدسرمایهگذاری

)پیرامونیحرممطهرشدهاست بارگذاریبیشازحد(7939سرخیلی،پورجعفرورفیعیان، .

توسعهخدماتپیرامونیسودآورهاکاربری بافتبرظرفیتازبیششهریراحرمرضوی،

تغییر(7934آسوده،وزادهامین)استتحمیلنمودهمطهرحرمپیرامون به ووسیعکهمنجر

.(7939همکاران،وسرخیلی)شهردراینمنطقهشدهاستسنتیهویتیبافتارزشهایتخریب

پهنه در فوقتشدیدسوداگریفضاییرا موارد همراههامجموعه رضویبه یپیرامونیحرم

جاذبه سایر پیرامون خدماتگردشگریشهری طرفدیگر از است. یگردشگریهاداشته

به7تفریحیشهرمشهدبخوبیتوسعهنیافتهاست.اینامرباعثانتخابمراکزخریدتاریخیو

.(7937شاهنوشی،وسلطانی)عنوانجاذبهاولگردشگرانبعدازحرممطهررضویشدهاست

نظر به فوق، موارد به توجه توزیعفضاییخدماتگردشگریشهریپیرامونمیبا رسد

توسعههاجاذبه بهعبارتیآیا یگردشگریشهریمشهدازتفاوتمعناداریبرخوردارباشد.

مقایس در مطهر حرم با ارتباط در گردشگری خدمات جاذبهفضایی انواع سایر با یهاه

اینسوالهدفاصلی اینشهرواجدتفاوتمعناداریاست؟جهتپاسخبه گردشگریدر

تحلیل فضاییخدماتبرشهریگردشگرییهاجاذبهفضاییاثراتپژوهشحاضر توزیع

یپایگاههاازطریقتحلیلثانویهدادهشودتامیتالشمشهداست.بههمینمنظورگردشگری

مشهد جاذبه2اطالعاتشهری خدماتگردشگریهااثراتفضایی بر شهری گردشگری ی

موردمطالعهقرارگیرد.

اثراتفضایی نظری، پیشینه مرور طریق بخشبعدیاز در هدفپژوهش، به نیل منظور به

تبیین فضاییشهرهایگردشگری توسعه جاذبهمیگردشگریشهریبر ادامه در وهاشود.

مطالعاتیپژوهشمعرفیخدمات بستر در مطالعه سپسبامیگردشگریشهریمورد شوند.

مدل از جاذبههااستفاده فضایی اثرات متغیره چند خطی رگرسیونی برهای گردشگری ی

                                                                                                                                                                                 

1 - Shopping centers 

هایتوسعهشهرمشهدکههبهاهمکهاریادارهراهوشهرسهازیهایاولیهموردنیازبرایطرحپایگاهاطالعاتشهریمشهدمجموعهاستازداده - 2

مهعآوریشهدهاسهت.هایتوسعهشهریمشهددرقالبیه پایگهاهاطالعهاتییکپارچههجخراسانرضوی،شهرداریشهرمشهدومشاورانطرح

 تعدادافرادشاغلدرخدماتگردشگریشهریمشهدازاینپایگاهاستخراجشدهاست. آمارسرشمارینفوسومسکنشهرمشهدوآمار
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اثراتفضاییتحلیل،نتایجبرگردد.درپایانمبتنیمیخدماتگردشگریشهریمشهدتحلیل

شود.میردشگریشهریمشهدتفسیریگردشگریبرخدماتگهاجاذبه

 مرور پیشینه نظری 

 گردشگری و گردشگری شهری

یهاشکلدرسومروالنهریندربینشهرنشینیاززمانشکلگیریپدیدهشهریگردشگری

بودهمابامختلفی بیاستهمراه همکاران، و با(72003)ادواردز مرتبط مطالعات .

جدیگردشگری طور به ای،7330دههازشهری نقطه عنوان ارتقایبه زمینه در کانونی

یمختلفعلوماجتماعیقرارهامدنظرپژوهشگرانرشتهادبیاتنظریمرتبطباگردشگری،

است بیگرفته همکاران، و پیجها؛2003)ادواردز و 2ل همکاران،؛2003، و کیوآن

قبل(2072 تا . دهه باهاپژوهش،7330از رابطه همشهریگردشگریدر از صورت به

صورت وبودنشدهشناختهمجزارشتهی عنوانبهوپذیرفتمیگسیخته )ادواردز

(.2003همکاران،بی

آمدورفتمستلزمکهاقتصادیاستوفرهنگیاجتماعی،پدیدهایشهریگردشگری

وشخصیای،حرفهبرایاهدافخودزندگیمحیطازخارجییهامکانیاوکشورهابهمردم

فراهانی9باشد)اسالمیمیکاروکسبیا اسدی4، 5و رایجترین2079، برایکهتعریفی(.

بهافرادکهداندمیییهادرزمرهفعالیتراگردشگرییهافعالیتاست،شدهارائهگردشگری

جدیددنیایی تجربهمنظوربهروزمرهزندگیازفراربرایگردشگریاماکندرموقتطور

(.درکاربردیترین9،2007دهند)گاسپودینیمیانجامتفریحخویشوفراغتقاتاودرزمان

بهمثال،عنوانتمرکزشدهاست.بهگردشگریبرمصارفتعریفارائهشدهبرایگردشگری،

اهدافوفراغتاوقاتبرایاقامتشبی حداقل دیگریا نیزجایگزیندیگریتعاریف.

                                                                                                                                                                                 

1- 2008b 

2- Hall & Page 

3- Eslami 

4- Farahani 

5- Asadi 

6- GOSPODINI 
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ارائهشدهاست.گردشگریبخشتوسطشدهعرضهخدماتوکاالهاازایمبتنیبرمجموعه

مستقیمدسترسیبهطوربهکهکارهاییاستوکسبمجموعهایازبهطورمثالگردشگری

خدمات یاکاال، تسهیلهافعالیتو را گردشگران مدنظر اوبرت7نماید)دیزارتمیی و2،

9تراچت بخشگردشگری2003، هابخشازوسیعیطیف4(. شهرهایی مختلفاقتصادی

بر در ایاینبخشگیرد.میگردشگریرا افزودهارزشازخدماتواجدمنسجممجموعه

هتل محلیوحمل،هامانند گردشگرانهارستورانونقل بازدید  که جاذبهاست یهااز

تسهیل را چتری5آنماید)چتریمیگردشگری و اشوورث 9پی، و2079، تانگ همچنین .)

بخش2003)1جانگ را( شماری ازفراترگردشگری به اقتصادی اینمیبخش آورند.

بخش دارند اعتقاد  انواعپژوهشگران موسساتومختلفکسبگردشگری نهادها، کار،

 (.2003رادربرمیگیرد)تانگوجانگ،هارستورانهواییوخطوطمسکن،

یمستقردرفضاهایشهریبوقوعهاگردشگریشهریبهمنظوربازدیدودسترسیبهجاذبه

شهریمی پسوند سازی اضافه عبارتی به گردشگریپیوندد. بخشیدهبه فضایی مفهومی

کندمیشهریارائه(نیزتعریفمشابهایازگردشگری2077)3ونگ(.2072است)اشوورث،

مسافرتیوایننوعگردشگری بهعنوانمقاصدگردشگری،کهداندمیرا تغییراتدرشهرها

شهرکهکنندمیرافعالیتیتلقیشهرینماید.اینمحققگردشگریمیبسیاریرااعمالمثبت

به توریستیمقصدی عنوانرا است)ونگ، داده قرار نظر و2077مد ادواردز همچنین .)

 )بی مقاصد2003همکاران به توجه با گونهغیر( سایر گردشگرییگردشگری،هاشهری

از تمامگونهسازند.آنهاگردشگریمیسایرانواعگردشگریمتمایزشهریرا یهاشهریرا

(.2003شوند)ادواردزوهمکاران،بیمیدانندکهبهمقاصدشهریختممیگردشگری



                                                                                                                                                                                 

1- Dissart 

2- Aubert 

3- Truchet 

4 Tourist sector 

5 -CHHETRI, A. 

6- CHHETRI, P. 

7- Tang & Jang 

8- Wang 
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   یشهر توسعه و یگردشگر

جاییاستکهشارپلی توجهبهشهرهای2003)7اهمیتگردشگریدرراهبردهایتوسعهتا )

تحققسیاستگردشگری منظور به توسعهشهریضروریهارا زمینه اینمییملیدر داند.

مدیران جاییاستکه برداریشهریاهمیتتا بهره یگردشگریمطابقباهاپتانسیلازبر

 (.2،2079گردشگرانمتمرکزشدهاند)الصیادوگذارانسرمایهانتظارات

گردشگریتبدیلشدهاند.مقاصدمهمترینازیکیبهبزرگمیالدیشهرهای30ازدهه

واقتصادیدرآمد،محرکیبرایتوسعهمنبعی عنوانبهگردشگریاینشهرهایهاجاذبه

بریکالبدی است)اسکنت بوده گردشگری 9شهرهای کلی)2002، توجیه2003(. (مهمترین

باوربهایننکتهوگردشگریبامرتبطاقتصادیبرایفرآیندتوسعهگردشگریشهریرامنافع

بههاتوانندپتانسیلمیشهرهاکهداندمی را برسانندفروشیگردشگریخود اینبخشی. از

جاذبههاجاذبهازدوبارهتصویرسازیفرآیند از تصویرسازی است. شهری گردشگری های

درمی صنایعدرگذاریسرمایهتشویقواشتغالایجادگردشگری،یهاهزینهجذبتواند

ن باشد)کلی، موثر ماهر نیرویکار ).(2003یازمند جو روزنترابو عقیده توسعه2003به ،)

فراهم اقتصادیشهرها برایرشد را اینمیگردشگریشهریزمینه در گردشگران و سازد

ایفا ای منطقه و شهری توسعه برای کلیدی نقشی توسعهمیرابطه طریق از امر این نمایند.

 نیازمحققامکاناترفاهیو انسانیمورد درشهرهایگردشگریوجذبسرمایه فرهنگی

شهریموجبجذبافرادزیادیبهگردشگریازآنجاکه.(2003)روزنترابوجو،گرددمی

بزرگدرشهرهایتوریستیمطرحکاروکسبشود،بخشگردشگریبهعنوانی میشهر

می همکاران، و گردشگری2077باشد)یو تولیداقتصادییهافرصتایجادباشهری،(. و

به2072است)ریفای،شدهتبدیلشهریکالنیهاریزیبرنامهدرکلیدیعاملیاشتغالبه .)

تواندزمینهرابرایتوسعهمیشهریریزیبرنامهشهریدرفرآیندگردشگریشناختنرسمیت

فراهمیمرکزیهاپهنهبهسازیتوسعهسازمانفضاییشهریوکار،وکسب متروکهشهرها

                                                                                                                                                                                 

1- Sharpley 

2- Alsayyad 

3- Scantlebury 
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می خدمات2003سازد)کلی، توسعه بر شهری گردشگری اثرات بر موارد این مجموعه .)

نمایند.مییگردشگریتاکیدهاگردشگریدرشهرهایواجدجاذبه

 خدمات گردشگری شهری

باادبیاتدر مرتبط پژوهشنظری رویگوناگونییهاگردشگری خدماتگردشگریبر

راعاملشکلگیریو گردشگری (2003است.ادجلوهمکاران)بییرفتهصورتپذشهری

کنندکهگردشگریبهمینمایند.اینپژوهشگراناشارهمیتوسعهخدماتگردشگریمعرفی

یهاگردشگرانرادرقالبفعالیتنیازموردخدماتازایگستردهطیفعنوانمولداشتغال،

(.2003،همکارانوآورد)ادجلمیبوجودجدیدشهری

نیازهای به توجه ارتقایجذبگردشگر و خدماتگردشگریشهری توسعه منظور به

قبیلگردشگران ضروریوخریدسفر،نقل،وحملمسکن،غذایی،مواداز سرگرمی

(.جهتپاسخگوییبهایننیازهاالزماستبهخدماتمرتبطباگردشگری2077است)ونگ،

پهنه توجههادر شهری شهریی گردشگری خدمات مهمترین از پذیرد. صورت ای بهینه

بهمی خردهتوان فروشگاهمراکز و ای،هافروشی وهاهتلیپذیرایی،هارستورانیزنجیره

وسیستمحمل نمود)اشوورثوپیج، مجموع2077نقلاشاره عنوانبهخدماتاغلباین(.

(.2079وهمکاران،شود)چتریمیارائهبهگردشگرانمحصولواحدی 

ی گردشگری شهریها حوزه و ها جاذبه

شهرهامرکزشدهرهامناطقبتوانندگردشگرییهاحوزهتوسعهباکههستندامیدوارمحققان

الزمبسترماهر،کارنیرویجذبومناطقایندررفاهیامکاناتافزایشباونماینداحیارا

راگردشگریشهرهایدرجدیدکاروکسبجذببرای همکاران،وهیالر)سازندفراهم

؛جانسن2003 ؛سی2003جو،وروزنتراب؛2003ریچه،؛2007پیرس،؛7330اشوورث،و

2074همکاران،واستایلیدیس؛2003یرل، توزیع(. نحوه بر تاثیرگذار عامل مهمترین

است.بهنظریگردشگریشهریهایشغلیدرشهرهایگردشگری،موقعیتجاذبههافرصت
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یمستقردرآن،ها(،بافاصلهگرفتنازهستهسنتیشهرهایگردشگریوجاذبه2070)7جانگ

شود.مییگردشگریکاستههاازتراکمفعالیت

مهمترینمزایای شهرهایهاحوزهاقتصادیبالقوهاز بازسازیمیگردشگریدر به توان

کم درونیمناطق و یرل،مدتلندباقتصادیچرخهبهشهری نمود)سی اشاره شهر

عالوه7930آزادی،و؛کاظمیان7933سلطانی،؛2003 دراین،بر(. رفاهی امکانات توسعه

یاقتصادیبهمناطقحومهشهریراکندهاتواندروندحرکتفعالیتمیمناطقمرکزیشهرها

یهاپهنهدرگردشگریتسهیالتوخدماتهمچنینتجمع(.2003،جوونترابروز)نماید

بهساکنیندسترسیکنندگان،بازدیدبیشترتشویقبرعالوهگردشگرییهاجاذبهواجد

فراهمگردشگرانوساکنینبرایمطلوبمحیطیونمودهتسهیلراشهریخدمات

)سازدمی را2007)2پیرس.(2003ریچه، مهمترین خدمات( توسعه برای تسهیالتوهکار

حوزهاقتصادیحیاتتجدیدوگردشگری هدفمند توسعه را گردشگری یهاشهرهای

جانسنمیگردشگری اشوورث-داند. و حوزه7330)9ورب  کارآمدی دلیل یها(

صرفه اینحوزههاگردشگریرا در مییاقتصادیناشیازتجمع بدلیلها  اینصرفه دانند.

جاذبهارتب و خدماتگردشگری میان عملکردی شکلهااطاتمتقابل شهری گردشگری ی

.(7330اشوورث،وورب -جانسن)گرفتهاست

 دیگر، طرف تجمعازیناشیهاصرفهاز برمییگردشگریهاحوزهدر عالوه تواند

ریساویگردشگریهاحوزهانیمنابرابریاقتصادتوسعهبهمنجر،تورمجادیاومتیقشیافزا

مجموعهمواردفوقبرضرورتمدیریت(. 2003؛سییرل،2003ریچه،)شودیشهریهاپهنه

جاذبه موقعیت با ارتباط در گردشگری خدمات توسعه تاکیدهابهینه شهری گردشگری ی

نمایند.می

                                                                                                                                                                                 

1- Jung 

2- Pearce 

3- Jansen-Verbeke & Ashworth 
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پژوهش مفهومیمدل 

یگردشگریهاجاذبهتوانمدلمفهومیپژوهشدرزمینهاثراتمیبعدازمرورپیشینهنظری،

شکل در را تحوالتفضاییشهرهایگردشگری طبقاینمدل7شهریبر نمود. خالصه

جاذبه مراجعههاتوسعه با است. شهری گردشگران جذب ساز زمینه شهری گردشگری ی

رفاهیگردشگرییهاجاذبهبهگردشگران تسهیالت و خدمات برای تقاضا شهری،

توسعهخدماتگردشگریبسترمیگردشگریبوجودیهاگردشگریشهریدرحوزه آید.

درحوزههاالزمبرایافزایشفرصت فراهمهایشغلیرا بامییگردشگریشهریرا سازد.

گردشگریخدماتبهگردشگرانیگردشگریشهری،دسترسیهاتوسعهخدماتدرحوزه

اینامرزمینهسازافزایشمیتسهیل شهریگردشگرییهاحوزهبهگردشگرانمراجعهشود.

یگردشگریشهریگردد.باتوجهبهاینموارد،درهاتواندمنجربهتوسعهجاذبهمیاستکه

تالش فضاییمیپژوهشحاضر اثرات شهری، بخشگردشگری شاغلین بر مبتنی تا شود

برخدماتگردشگریشهرمشهدتحلیلگردد.هاجاذبه



 شمدل مفهومی پژوه:   1شکل 

توسعه جاذبه های 
 گردشگری شهری  

مراجعه گردشگران به 
جاذبه های گردشگری 

 شهری 

افزایش پتانسیل حوزه های گردشگری 
شهری در ایجاد درآمد و تولید فرصت 

 های شغلی جدید

رشد خدمات گردشگری در 
 حوزه های گردشگری شهری 

 

ارتقای دسترسی گردشگران به 
 خدمات گردشگری 

 

افزایش مراجعه گردشگران 
به حوزه های گردشگری 

 شهری 
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مطالعات گردشگری شهریبه رویکردهای نظری جایگاه پژوهش در میان 

نحوه با رابطه در را متنوعی نظری رویکردهای گردشگری گردشگریمطالعهپژوهشگران

بهطورکلیپژوهش گردشگریشهریرایصورتپذیرفتهدرزمینههامدنظرقراردادهاند.

بنمی متمایزطبقه ازپژوهش7درجدول7دینمود.تواندرچهاررویکرد ای نمونه یهابه

گردشگری مطالعه در پژوهشگران اول رویکرد در  است. شده اشاره رویکرد هر با مرتبط

پرداختهاند.یگردشگریها،تسهیالتوزیرساختهاتحلیلفضاییموقعیتجاذبهشهریبه

تحلیلفضاییموقع وخدماتهایتزیرساختهدفاینپژوهشگراندرمطالعهگردشگری،

تالش پژوهشگران این است. شهری موقعیتفضاییمیگردشگری از اثراتناشی تا کنند

مطالعههازیرساخت تحوالتفضاییشهرهایگردشگریمورد بر خدماتگردشگریرا و

 بررسی به شهری گردشگری پژوهشگران دوم، رویکرد در دهند. وقرار فضایی ساختار

دراین.پرداختهاندیگردشگریشهریهاهایگردشگریدرارتباطباحوزهمورفولوژیشهر

رویکرداثراتگردشگریشهریبرتحوالتساختارفضاییشهرهایگردشگریموردمداقه

 شهری گردشگری پژوهشگران سوم رویکرد در است. گرفته بازاریابیقرار زمینه در

شودتامیدراینرویکردتالش.ختهاندهدفونگرشگردشگرانپردابهمطالعهگردشگری

این هدفاز درمقاصدگردشگریپیشنهاددهند. تغییراتیرا شناساییعالیقگردشگران، با

خواسته و عالیق با شهری تسهیالتگردشگری خدماتو بهتر چه هر یهاتغییراتانطباق

عیازمسائلمربوطبهگردشگراناست.دررویکردچهارم،پژوهشگرانباتمرکزبرطیفوسی

.یمدیریتشهریدرزمینهترویجگردشگریشهریپرداختهاندهاسیاست،بهمطالعهنگرانی

تالش  پژوهشگران میاین در تحوالتشهرهایگردشگریرا تا سیاسیکنند اقتصاد بستر

اضر،باباتوجهبهمواردفوق،رویکردپژوهشححاکمبراینشهرهاموردمطالعهقراردهند.

بهآناشارهشدهاست.7رویکرداولدراینتقسیمبندیمشابهتباالتریداردکهدرجدول

                                                                                                                                                                                 

هایگردشگریازایننوعطبقهبندیاستفاده(درطبقهبندیرویکردهاینظریمحققیندرپژوهش2072اشوورث) - 0

 نمودهاست.
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 شهری گردشگری مطالعات به نظری رویکردهای میان در پژوهش جایگاه: 1جدول

رویکردهاینظری

پژوهشگراندرمطالعه

گردشگریشهری

پژوهشگرانگردشگریشهری

ییفضارویکرداول:تحلیل

وتسهیالت،هاجاذبهموقعیت

گردشگرییهازیرساخت

)رویکردنظریپژوهش

حاضردررابطهباتحلیل

یگردشگریهااثراتجاذبه

شهریبرتوزیعفضایی

خدماتگردشگریشهری(

وورب -جانسن؛2077؛هیلی،2072؛امینیان،7،2077)علیزاده

؛2002بری،؛اسکنت2،2003؛ماسیوکووسرلی7330اشوورث،

زاده،؛ابراهیم2077؛ونگ،2074همکاران،واستایلیدیس

محمدیاننمینوزادهتاجابراهیمی،;7939دارانی،رضازادهوحافظ

ودلیرزاده؛حسین7932نژاد،بابکیخلیفهو؛بوذری،7934محمودجیق،

وآبادیزنگی؛2079کریمی،قنبریو؛رشیدی،7939شهیر،یوسفی

وقالیباف؛7939چی،سینیورضوانیسعیدی؛7934لحسنی،ابوا

؛7934پوراحمد،سبکباروفرجی؛کریمیان،7930فرد،شعبانی

؛7934اکبری،حمیدیومحمدیویسیان،موسوی،؛7933مبارکی،

(7930شاهیوندی،تقواییووارثی،

ساختاربررسیرددوم:رویک

مورفولوژیوفضایی

 گردشگریشهرهای

؛هیالرو2003؛ادواردزوهمکاران،ای2079)چتریوهمکاران،

؛یوو2003؛سییرل،2003؛ریچه،2074؛کیو،2003همکاران،

نژاد،؛حاتمی7937؛احمدی،9،7939؛زندمقدم2077همکاران،

ودلیرزاده؛حسین7939قلیچی،موالئیشکرویواروجی،

حسینیواحمد،پورفرد،؛شعبانی7933؛سلطانی،7939شهیر،یوسفی

؛کریمیانوهمکاران،7930فرد،شعبانیوقالیباف؛7933رشیدی،

7934)

                                                                                                                                                                                 

1- Alizadeh 

2- Maciocco & Serreli 

3- Zand Moghaddam 
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رویکردهاینظری

پژوهشگراندرمطالعه

گردشگریشهری

پژوهشگرانگردشگریشهری

رویکردسوم:مطالعهاهداف

ونگرشگردشگرانو

مفاهیممرتبطبهبازاریابی

گردشگریشهری

؛سو،دهوانگو2،2079؛دمارکو7،7335منز)دالئرت،بورگرزوتیمر

،9؛شپرد5،7339؛اسکافیلد4،2075؛لو،چیولییو9،2003وودساید

دارابی؛شیرمحمدی،7934قلیچی،موالییاشنوییو؛زیاری،2075

(2071رجوعیومرادی، الحسینی،؛مالزم2071باغی،شمیهاو

رویکردچهارم:مطالعه

یتشهرییمدیرهانگرانی

درخصوصارتقاویاترویج

گردشگریازطریقتمرکز

برطیفوسیعیازمسائل

مربوطبهسیاست

؛70،7339؛تیلور3،2077؛اسپیرو3،7333؛الو1،2002گو

کاظمیوزاده،؛ابراهیم7335؛وال،77،2079تانویسیتفون

زاده،؛رسول7930صفرآبادی،و؛تقوایی7930ثانی،اسکندری

؛7934جعفری،ونیا؛رضایی7939مظهری،دارانیویرفیع

سلطانیولطفی،;7933,؛ضیایی7930توحیدلو،وبروجنیضرغام

ونوغانی؛7931خوزانی،قاسمیصرافیو؛مؤمنی،7931اقبالی،

(7939قهرمان،





                                                                                                                                                                                 

1- Dellaert, Borgers, & Timmermans 

2- Demarco 

3- Hsu, Dehuang, & Woodside 

4- Lu, Chi, & Liu 

5- Schofield 

6- Shepherd 

7- Go 

8- Law 

9- Spirou 

10- Taylor 

11- Thanvisitthpon 
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؛2072امینیان،) علیرغممطالعاتمتعددصورتپذیرفتهدرارتباطباگردشگریشهریمشهد

؛7937طیبی،وبدری؛7934آسوده،وزادهامین؛7939معینی،وفخریانامیر؛2074،کاوه

فرد،صالحی؛7937شاهنوشی،وسلطانی؛7939همکاران،وزادهرسول؛7935رضازاده،حافظ

قدمی،؛7934یزدی،بزرگزادهوکردشاکریفاضلی،؛7930توحیدلو،وبروجنیضرغام؛7939

ونوغانی؛7939نوروزی،؛7931همکاران،ومؤمنی؛2071همکاران،والحسینیمالزم؛7930

یگردشگریبرخدماتها،تاکنونمطالعهجامعیدرزمینهاثراتفضاییجاذبه(7939قهرمان،

یهاشودتاثیرجاذبهمیگردشگریشهریمشهدصورتنپذیرفتهاست.دراینپژوهشتالش

نتایجاینپژوهشگردشگریشهریبر نحوهپراکنشخدماتگردشگریشهریتبیینشود.

سیاستمی بهینه تدوین در طرحهاتواند نقشیهایمدیریتشهریو شهریمشهد یتوسعه

 هدایتگررابازینماید.

 پژوهش تحلیلی فرآیند

ازطریتوانپژوهشیکمیمینوشتارحاضرراپژوهشی،رویکردهایمنظراز زیرا قدانست.

یگردشگریهاجاذبهفضاییشودتااثراتمیتالش7یرگرسیونیخطیچندمتغیرههامدل

برتوزیعخدمات همچنینازمنظرشهری قرارگیرد. گردشگریشهریمشهدموردمطالعه

داده آوری روشجمع دادههااستراتژیو ثانویه تحلیل پژوهشاز این در یهایپژوهشی،

شود.مییمشهداستفادهپایگاهاطالعاتشهر

وخدماتگردشگریمبتنیهایبیانگراثراتفضاییجاذبههابههمینمنظورابتداشاخص

داده هابر افزار نرم بستر در مشهد شهری اطالعات پایگاه فضایی محاسبهArcGIS10ی

وهاجاذبهفضایییهاشاخصمیانشود.درادامهباتوجهبههدفپژوهشی،روابطآماریمی

تبیینگردشگریخدمات وابسته قالبمتغیرهایمستقلو بعدمیشهریدر مرحله در شود.

اثراتجاذبههامدل خطیتبیینکننده برخدماتگردشگریشهریتدوینهایرگرسیونی

موردآزمونSPSSیفضاییدربسترنرمافزارهاشوند.درادامهروابطآماریمیانشاخصمی

                                                                                                                                                                                 

 پذیرد.میصورتSPSS22وArcGIS10هایدربسترنرمافزاراثراتفضاییتحلیل - 1



 05 مشهد ی بر خدمات گردشگری شهرگردشگرهای  فضایی جاذبه اثرات تحلیل
 

نتایجگیرمیقرار پایان در رگرسیونیهامدلد. پژوهشتفسیرمسئلهباارتباطدرخطیی

بهفرآیندتحلیلیپژوهشحاضراشارهشدهاست.2درشکلشود.می

مورد مطالعه در پژوهش و خدمات گردشگری شهری  ها جاذبهمعرفی 

دشگریمشهددراینپژوهشامکانپذیرنمیباشد.یگرهاتحلیلاثراتفضاییتمامیجاذبه

جاذبه فضایی، اطالعات به دسترسی پژوهشدر محدودیت بر عالوه گردشگریهازیرا ی

اثراتفضاییتعدادیاز نوشتارحاضر همیندلیلدر به دارد. مختلفیدرشهرمشهدوجود

جاذبههاجاذبه است. شده مطالعه مشهد شهری گردشگری مورهای پژوهشی در مطالعه د

به دسترسی این بر عالوه هستند. برخوردار گردشگر جذب در اولویت باالترین از حاضر

سلطانیهاداده است. بوده میسر مشهد شهری اطالعات پایگاه طریق از آنها فضایی وی

(7937شاهنوشی) عنوان با پژوهشی شهرستانعمدۀگردشگرییهاجاذبهبندیاولویتدر
اولویتبندیجاذبهداخلیگردشگرانمنظرازمشهد به اند.ها، یگردشگریمشهدپرداخته

رضوی مطهر حرم را مشهد شهر در اولویتگردشگران اولین محققان پژوهشاین نتایج

جاذبه و دوم اولویت در خرید مراکز همچنین است. درهابرشمرده فراغتی گردشگری ی

گرفت قرار بازدیدگردشگران تالشاولویتسوم پژوهشحاضر در است. اثراتمیه تا شود

یگردشگریبرتوزیعفضاییخدماتگردشگریشهریبررسیهافضاییپربازدیدترینجاذبه

یگردشگریمذهبی،اثراتفضاییحرممطهررضویبرهاشود.بههمینمنظورازمیانجاذبه

 

 : فرآیند تحلیلی پژوهش 2شکل 

: مرحله اول
معرفی جاذبه ها 

و خدمات 
گردشگری 
شهری مورد 
مطالعه در 
 پژوهش 

:  مرحله دوم 
محاسبه امتیاز 

فضایی 
دسترسی به 
جاذبه ها و 
خدمات 

گردشگری 
 شهری مشهد 

 :  مرحله سوم

تبیین اثرات فضایی 
جاذبه ها و خدمات 
گردشگری در ارتباط 

 با هدف پژوهش 

:  مرحله چهارم
تدوین معادالت 

رگرسیونی 
خطی مبتنی بر 
روابط آماری 
میان شاخص  
 های فضایی  

:  مرحله پنجم
محاسبه نتایج 

معادالت 
رگرسیونی 

 خطی 

:  مرحله ششم
تفسیر نتایج 
معادالت 

رگرسیونی 
خطی در ارتباط 

با مسئله 
 پژوهش    
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همچنینب است. شده فضاییخدماتگردشگریشهریمطالعه دسترسیبهتوزیع به توجه ا

یتفریحیدرپایگاهاطالعاتشهریمشهد،اثراتهااطالعاتمرتبطبامراکزخریدوجاذبه

یمذکورمطالعهشدهاست.باتوجهبهاینموضوع،ازمیانمراکزخرید،اثراتهافضاییجاذبه

میانجاذبه از تهافضاییهشتمرکزخریدو مرکز اثراتفضاییسه فریحیدریتفریحی،

شهریوکدیگردشگریهابهنامهری ازجاذبه2شهرمشهدبررسیشدهاست.درجدول

بندیصنعتی) بینالمللیطبقه جاذبهISIC)7استاندارد مشاغلفعالدر یمذکورهامرتبطبا

اینمشاغل مرتبطبا آمار است. شده دادهاشاره اطالعاتشهریمشهدهامبتنیبر پایگاه ی

ازطریقسرشماریآماریصنعتیوکارگاهیشهرمشهددرآمارمشاغلدراینپایگاهاست.

جمعآوریشدهاست.ISICمبتنیبرطبقهبندی7934سال
 

 مورد مطالعه در پژوهش حاضر شهری گردشگری یها : جاذبه2جدول 

یگردشگریهاجاذبه
کداستانداردبینالمللی

طبقهبندیصنعتیمشاغل
کنناماما

آستانقدسرضوی3100جاذبهگردشگریمذهبی

5273یگردشگریخریدهاجاذبه

بازاررضا،بازارمرکزی،زیستخاور،

مجتمعتجاریپروما،بازارسپاد،بازار

شهریور71جنت،بازار حکیم،بازار

3273،3242یگردشگریفراغتیهاجاذبه
کوهستانملتوکوهسنگی،پارک

پارک

اینپژوهشدرسهدستهاصلیهمچنینخد ماتگردشگریشهریموردمطالعهدر

هاهتل اقامتی، فروشیقابلتقسیمهستند.هاوکافههارستورانومراکز وخدماتخرده

مرتبطباشاغلیندرهری ازاصناففعالدرخدماتISICبهکد9همچنیندرجدول

گردشگریموردمطالعهاشارهشدهاست.

                                                                                                                                                                                 

1  - International standard of industrial classification 
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 : اصناف و مشاغل مرتبط با خدمات گردشگری مورد مطالعه در پژوهش3 جدول

خدمات

گردشگری
کد

ISIC 
اصناف نام

ی ها تعداد حوزه

واجد این فعالیت از 

حوزه  1221میان 

آماری مورد مطالعه

هاهتلخدمات

 ومراکزاقامتی

 85 آپارتمان،مجتمعجهانگردی،هتلرستورانهتل،هتل5577

 101 سرا،مسافرخانه،مهمانسرازائر5572

وهارستوران

 هاکافه

5527 
رستوران،تاالرپذیرایی،سفرهخانهسنتی،سالن

 غذاخوری
252 

 231 کبابی،بریانی،آشفروشی 5522

 454 فروشیهمبرگرفروشی،پیتزافروشی،ساندویچ 5529

 52 دیزیسرا،قهوهخانه 5524

 81 پزیقلوهوجگرکی،دل 5525

 124فروشیبستنیوتریا،آبمیوهکافه5521

خدماتخرده

فروشی
5527 

وسوپرمارکت،فروشگاهغیرزنجیرهایموادغذایی

 دخانیات

232



بهرتوزیهع2یگردشگریشهریارائههشهدهدرجهدولهادرمراحلبعدیاثراتفضاییجاذبه

شود.میتحلیل9فضاییخدماتگردشگریمدنظردرجدول
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 مشهد شهری گردشگری و خدمات ها محاسبه امتیاز فضایی دسترسی به جاذبه

شهرمشهددر2حوزهآماری7217مبتنیبر7یموجوددرپایگاهاطالعاتشهریمشهدهاداده

یآماری،تقسیمبندیفضاییصورتپذیرفتهتوسطمرکزآمارایرانهامنظورازحوزهاست.

 یآماریهابهحوزه9درشکل 9شهرمشهداست.7935کنمسونفوسعمومیسرشماریدر

موردمطالعهشهرمشهددرپژوهشحاضراشارهشدهاست.



موردمطالعهشهرمشهد یآماریها:حوزه9شکل

                                                                                                                                                                                 

های پایگاه اطالعات شهری مشهد است که در  های آماری شهری مشهد مبتنی بر داده های فضایی مرتبط با حوزه داده - 1

 توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است. 1354و سرشماری صنعتی و کارگاهی  1358نفوس و مسکن  سرشماری عمومی

2 - Statistical Census 

 شود. در نظر گرفته می شهری بلوک  از تر بزرگ آماری حوزه  فضایی، بندی تقسیم مراتب سلسله لحاظ از- 3



 09 مشهد ی بر خدمات گردشگری شهرگردشگرهای  فضایی جاذبه اثرات تحلیل
 

درپژوهشحاضربهشمارفضاییی واحدتحلیلییآماریبهعنوانهاهری ازحوزه

خدماتوهایآماریبهجاذبههادسترسیحوزه میزانبتنیبراثراتفضاییمد.تحلیلنآیمی

 جداول در مدنظر 7گردشگری دسترسیمیصورت2و امتیاز محاسبه منظور به پذیرد.

جاذبههاحوزه انواع ی از هر تکنی هایآماریبه از خدماتگردشگریشهری، یهاو

فضاییبهشکلیتلفیقیاستفاده(وتکنی ارتباطاتIDW)7درونیابیوزنیمعکوسفاصله

( معکوسفاصله وزنی تکنی درونیابی است. حوزهIDWشده دسترسی بهها(، آماری ی

فرمترستری در قالبطیفیپیوسته در 2خدماتگردشگریرا تکنی میمحاسبه نماید.

IDW(:9،7330باشد)اولیورمیطبقرابطهذیلقابلمحاسبه 

 

 

وخدماتگردشگریدرهایآماریبهجاذبههاشدهدسترسیحوزهمقادیردرونیابی    

موقعیتیاستکهتکنی درونیابی،امتیازدسترسیبهخدمات باشد.منظورازمی موقعیت

جاذبه محاسبههاو موقعیت آن در میرا جاذبه   نماید. موقعیت خدماتهابیانگر و

باشدومبتنیمی(معلوم  متیازدسترسیبهخدمات)گردشگریشهریاست.دراینموقعیتا

جاذبه در شاغل افراد تعداد محاسبههابر گردشگری خدمات مقادیرمیو عبارتی به شود.

باشدکهازرابطهمی  درموقعیت  مبتنیبرمقدارمعلوم درموقعیت   درونیابیشده

تکنی میتبعیت         دسترسی،IDWکند. امتیاز موقعیت   مبتنیبر ،  در

                                                                                                                                                                                 

1 - Inverse distance weighted interpolation 

2 - Raster 

3- Oliver 
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جاذبه به دسترسی موقعیتهاامتیاز سایر در را خدماتگردشگری نماید.   هاو محاسبه

 رابطه  همچنین جاذبه         در یا خدماتو واجد حوزهای تعداد یهابیانگر

یدربرگیرندههامبتنیبرامتیازحوزههاامتیازدسترسیدرسایرحوزه7گردشگریشهریاست.

باتوجه  بیانگرضریبوزنیموقعیت        شود.میخدماتگردشگریمحاسبهوهاجاذبه

افزایشفاصلهمی  بهفاصلهآنازموقعیت با  ازضریبوزنیموقعیت  نسبتبه   باشد.

نیزتوانیاستpاست.  از بیانگرفاصلهموقعیت        شود.الزمبهذکراستمیکاسته

)موقعیت میزانشدتتاثیرگذاریفاصله بیانگر   که مقادیردرونیابیشده  از محاسبه در )

 2باشد.می

ویاخدماتهایآماریازموقعیتاستقرارجاذبههادراینتکنی باافزایشفاصلهحوزه

امتیازد 9شود.مییآماریمذکورمنظورهاسترسیپایینتریبرایحوزهگردشگریشهری،

حوزه دسترسی امتیاز محاسبه منظور به ادامه جاذبههادر انواع به آماری خدماتهای و

بههمینمنظورالیهرستریمحاسبهمیازتکنی ارتباطاتفضاییاستفاده،گردشگری شود.

شود.ایننقاطحاملامتیازاتدسترسیمیتبدیلایازنقاطبهمجموعه IDW شدهدرتکنی 

هستند.درادامهبااستفادهازتکنی ارتباطاتفضاییامتیاز IDW محاسبهشدهتوسطتکنی 

شود.سپسمیانگینامتیازمیدسترسیذخیرهشدهدرنقاطهمپوشانباهرحوزهآماریمحاسبه

ا عنوان به حوزه هر در گرفته جاذبهدسترسینقاطقرار انواع دسترسیبه خدماتهامتیاز و

،بهتفکی بهعالئماختصاریامتیاز4شود.درجدولمیبرایآنحوزهمنظور،گردشگری

وخدماتگردشگریاشارهشدهاست.اینامتیازباهایآماریبهانواعجاذبههادسترسیحوزه

                                                                                                                                                                                 

ها و خدمات گردشگری است که تکنیک درونیابی مبتنی بر این نقاط، مقادیر دسترسی  برابر با تعداد جاذبه  مقدار  -1

را   نماید. به طورمثال در رابطه با محاسبه امتیاز دسترسی به حرم مطهر رضوی، این تکنیک  در سایر نقاط را محاسبه می

های گردشگری مذهبی صرفا حرم مطهر رضوی مورد مطالعه قرار گرفته  از میان جاذبه گیرد. زیرا برابر یک در نظر می

 است.

 استفاده شده است. p=1برای محاسبه مقادیر درونیابی شده از مقدار پیش فرض   - 2

دسترسی ها و خدمات گردشگری است که تکنیک درونیابی مبتنی بر این نقاط، مقادیر  برابر با تعداد جاذبه  مقدار  - 3

را   نماید. به طورمثال در رابطه با محاسبه امتیاز دسترسی به حرم مطهر رضوی، این تکنیک  در سایر نقاط را محاسبه می

های گردشگری مذهبی صرفا حرم مطهر رضوی مورد مطالعه قرار گرفته  گیرد. زیرا از میان جاذبه برابر یک در نظر می

 است.



 20 مشهد ی بر خدمات گردشگری شهرگردشگرهای  فضایی جاذبه اثرات تحلیل
 

جاذبه در شاغل افراد تعداد به خدماتگردشهاتوجه یا نسبتبهو فاصله همچنین و گری

جاذبه یا محاسبههاخدماتو مطالعه ی حوزهمییمورد فاصله چقدر عبارتیهر به شود.

برایآن شاغلین نسبتکوچکتریاز شود، خدماتگردشگریبیشتر یا و جاذبه آماریاز

ذکوراستیمهاگردد.ایننسبتهمانامتیازدسترسیبهخدماتویاجاذبهمیحوزهمنظور

وهاباشد.چراکهبیانگرنسبتیازتعدادافرادشاغلدرجاذبهمیکهواحداندازهگیریآننفر

باشد.مییاخدماتگردشگریموردمطالعه
 

ی گردشگری مبتنی بر نسبتی از تعداد افراد شاغل در ها : امتیازات دسترسی به خدمات و جاذبه4جدول 

 مشهدو خدمات گردشگری  ها جاذبه

یتوصیفیامتیازاتدسترسیهاآماره
امتیازاتدسترسیبه

یهاخدماتوجاذبه

*گردشگری

عالئم

اختصاری
میانگین

امتیازدسترسی

هاحوزه

حدقل

امتیازدسترسی

هاحوزه

حداکثر

امتیازدسترسی

هاحوزه

تعداد

یموردهاحوزه

مطاالعه

70,173 3,993 72,032 7217 

امتیازدسترسی

یآماریبهحرمهاحوزه

رضویمطهر

H.Shrine

.acc 

77,201 3,154 72,759 7217 
یهاامتیازدسترسیحوزه

 آماریبهمراکزخرید

ShopCen

.acc 

70,994 3,392 70,339 7217 

یهاامتیازدسترسیحوزه

یهاآماریبهجاذبه

 فراغتی

Rec.acc 

70,155 3,207 77,524 7217 

یاهامتیازدسترسیحوزه

ومراکزهاهتلآماریبه

 اقامتی

Hotel.acc 

70,304 3,793 72,022 7217 

یهاامتیازدسترسیحوزه

وهارستورانآماریبه

 هاکافه

RBC.acc

70,973 3,371 77,144 یهاامتیازدسترسیحوزه 7217 SRS.acc
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ی گردشگری مبتنی بر نسبتی از تعداد افراد شاغل در ها : امتیازات دسترسی به خدمات و جاذبه4جدول 

 مشهدو خدمات گردشگری  ها جاذبه

یتوصیفیامتیازاتدسترسیهاآماره
امتیازاتدسترسیبه

یهاخدماتوجاذبه

*گردشگری

عالئم

اختصاری
میانگین

امتیازدسترسی

هاحوزه

حدقل

امتیازدسترسی

هاحوزه

حداکثر

امتیازدسترسی

هاحوزه

تعداد

یموردهاحوزه

مطاالعه

آماریبهخدماتخرده

 فروشی

 باشد.مینفرگیریبهاندازه*واحد

وخدماتگردشگریشهری،امکانهایآماریبهجاذبههااسبهامتیازدسترسیحوزهبامح

آنمیگردشگریمهیاخدماتبرهاجاذبهفضاییاثراتبررسی بخشبعدیبه در شودکه

پرداختهشدهاست.

  متغیرهای پژوهش روابط آماریتبیین 

یشهریمشهدبرتوزیعیگردشگرهاهدفاصلیپژوهشحاضربررسیاثراتفضاییجاذبه

فضاییخدماتگردشگریشهریاست.بههمینمنظورالزماستتارابطهایعلیمیاناثرات

یگردشگریوخدماتگردشگریشهریمشهدبرقرارشود.همانطورکهدرهافضاییجاذبه

جاذبه انواع دسترسیبه امتیاز شد، خدماتهابخشقبلیاشاره هرو گردشگریشهریدر

شکلح در است. شده محاسبه جاذبه4وزه با مرتبط متغیرهای خدماتگردشگریهابه و

مدنظردراینپژوهشاشارهشدهاست.

توزیعناموزونخدماتپیرامونحرمرضویو همانطورکهدرمقدمهپژوهشاشارهشدهاست،

دهاست.همچنینیگردشگریمسائلمختلفیدرعرصهفضاییاینشهربوجودآورهاسایرجاذبه

یگردشگریبرتوزیعفضاییخدماتهافرضیهاصلیپژوهشحاضراثراتمتفاوتفضاییجاذبه

تالشمی اینفرضیه آزمون منظور به دسترسیهرگردشگریشهریمشهداست. امتیاز تا شود
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جاذبهحوزه امتیهابه همچنین گیرد. قرار مطالعه مورد مستقل متغیر عنوان به گردشگری ازی

کنند.میگردشگرینیزنقشمتغیروابستهرابازیخدماتبهحوزهدسترسیهر




 و خدمات گردشگری ها متغیرهای مرتبط با جاذبه : 4شکل 

5توانروابطآماریمیانمتغیرهایپژوهشرادرقالبشکلمیباتوجهبهمتغیرهایفوق،

اثراتجاذب بررسی نحوه به شکل این در نمود. خدماتهاهتبیین انواع ی از هر بر

شدهاست.اشارهگردشگریشهری

 
 متغیرهای پژوهششیوه محاسبه معادالت رگرسیونی خطی مبتنی بر :  8شکل



دسترسیحوزه5درشکل امتیاز جاذبهها، نقشمتغیرهایآماریبه یگردشگریشهری،

بازی را بررمیمستقل دنبال به حاضر پژوهش زیرا جاذبهنماید. فضایی اثرات یهاسی

 :  متغیرهای مستقل 

 اثرات فضایی جاذبه های گردشگری     

 امتیاز دسترسی حوزه ها به حرم مطهر رضوی•

 امتیاز دسترسی حوزه ها به مراکز خرید•

 امتیاز دسترسی حوزه ها به جاذبه های فراغتی  •

 :  متغیرهای وابسته

 اثرات فضایی خدمات گردشگری      

 امتیاز دسترسی حوزه ها به هتل ها و مراکز اقامتی •

 امتیاز دسترسی حوزه ها به رستوران ها و کافه ها •

 امتیاز دسترسی حوزه ها  به خدمات خرده فروشی•

امتیاز دسترسی 
حوزه ها به جاذبه 

 های فراغتی 

امتیاز دسترسی 
حوزه ها به مراکز 

 خرید 

امتیاز دسترسی 
حوزه ها به حرم 

 مطهر رضوی 

امتیاز دسترسی 
حوزه ها به 

خدمات 
 گردشگری شهری
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گردشگریشهریاست.همچنینامتیازدسترسیبههری ازانواعخدماتگردشگریشهری

برهانماید.مجموعهاینمتغیرهاامکانتحلیلاثراتفضاییجاذبهمینقشمتغیروابستهرابازی

هایمستقلونمتغیرتوامیسازد.باتوجهبهمواردفوق،میخدماتگردشگریشهریرافراهم

،تشریحنمود.5رامطابقجدولیرگرسیونیهامدلدروابسته
 پژوهشدر فرآیند تحلیلی : تشریح متغیرهای مستقل و وابسته 8جدول 

یگردشگریهاامتیازاتدسترسیبهخدماتوجاذبه عالئماختصاری 

رضویمطهریآماریبهحرمهاامتیازدسترسیحوزه H.Shrine.acc 

 ShopCen.acc یآماریبهمراکزخریدهاامتیازدسترسیحوزه متغیرهایمستقل

 Rec.acc یفراغتیهایآماریبهجاذبههاامتیازدسترسیحوزه

 Hotel.acc ومراکزاقامتیهاهتلیآماریبههاامتیازدسترسیحوزه

RBC.acc هاوکافههارستورانیآماریبههاامتیازدسترسیحوزه متغیرهایوابسته

SRS.acc یآماریبهخدماتخردهفروشیهاامتیازدسترسیحوزه



درفرآیندتحلیلاینپژوهشازسهمعادلهرگرسیونیخطی5مبتنیبرمتغیرهایجدول

یهاشود.دراینجدولهدفازتدوینهری ازمدلمیاستفاده9چندمتغیرهمطابقجدول

حشدهاست.رگرسیونیتشری
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 خطی پژوهش ی رگرسیونیها مدل: تشریح  1جدول 


هاازمهمترینالزاماتاستفادهازمدلرگرسیونیخطیچندمتغیره،نرمالبودنتوزیعداده

بررسیهاتوزیعداده2وچولگی7،کشیدگیهابهمنظوراطمینانازنرمالبودنتوزیعداده.است

همچنیننتایجآزمو است. نرمال-یکولموگروفهانشده ویل توزیع شاپیرو اسمیرنفو

قابلمشاهدهاست.1درجدولهانمایند.خالصهنتایجاینآزمونمیراتاییدهاداده
 

 ها : آزمون نرمال بودن توزیع داده2جدول 

 هاآزموننرمالبودنتوزیعداده
 یرگرسیونیهایمتناظربامتغیرهایمدلهاداده

Hotel.acc RBC.acc SRS.acc H.Shrine.acc Shopping.acc Rec.acc 

بازه  چولگی

قابل 

قبول 

 تغییرات

[    ] 1.439 .303 .981 .804 .467 .331 

 838.- 700.- 196.- 6.644 1.757 2.675 [    ] کشیدگی

-کولموگروف

اسمیرنف

 061. 082. 110. 083. 053. 187. آماره

سطح

 معناداری

                                          

شاپیروویل 

 969. 957. 930. 917. 977. 839. آماره

سطح

 معناداری

                                          

 باشد.میدرصد33**بیانگرمعناداریدرسطحاطمینان



                                                                                                                                                                                 

1 - Kurtosis 

2 - Skewness 
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طهیمیهانمتغیرههایمسهتقلبررسهیشهود.آمهارهدوربهینهمچنینالزماستعدموجهودهمخ

نمایهد.همچنهینمیمیانمتغیرهایمستقلراتایید2درهرسهمدلعدموجودهمخطی7واتسون

یرگرسهیونیدرتوصهیفتغییهراتمتغیهروابسهتهدرسهطحیههابهمنظورآزمونقابلیهتمهدل

3احرازشهدهاسهت.درجهدول بودنآزموننیزاستفادهشدهکهمعنادار9معنادارازآزمونآنوا

دررابطهباقابلیهتآزمونآنوابهطورخالصهبهنتایجآمارهدوربینواتسوندرهرمدلونتایج

مدلدرتوصیفتغییراتمتغیروابستهاشارهشدهاست.

ییرات متغیر در توصیف تغ ها : آزمون عدم وجود همخطی میان متغیرهای مستقل و قابلیت مدل 5جدول 

 وابسته

یهامدل

رگرسیونی

آمارهدوربینواتسون

)عدموجودهمخطیمیانمتغیرهای

مستقل(

آزمونآنوا

قابلیتمدلدرتوصیفتغییراتمتغیر)

(وابسته

بازهقابلقبولتغییرات
سطحمعناداریآماره

[   ] 

        274327 141.1مدلاول

        .4.411 147.1مدلدوم

        434121 14.17مدلسوم

 باشد.میدرصد33**بیانگرمعناداریدرسطحاطمینان

 رگرسیونی یها مدلتفسیر نتایج 

بررسیاثراتفضایی گردشگریبرهری ازانواعخدماتگردشگریشهرییهاجاذبهبا

بهدستآمدهاست.خالصهنتایجنتایجقابلتاملی،9یارائهشدهدرجدولهامشهدمطابقمدل

ارائهگردیدهاست.3یرگرسیونیدرجدولهاآماریمدل

                                                                                                                                                                                 

1 - Durbin-Watson 

2 - Autocorrelation 

3 - Anova 



 27 مشهد ی بر خدمات گردشگری شهرگردشگرهای  فضایی جاذبه اثرات تحلیل
 

بیانگررابطهمستقیماینمتغیربامتغیرH.Shrine.accدرمدلاولمثبتبودنضریبمتغیر

 امتیازHotel.accوابسته رضوی، مطهر حرم به دسترسی افزایشامتیاز با عبارتی به است.

یابد.ازطرفدیگرعالمتمنفیضریبمتغیرمیومراکزاقامتینیزافزایشهاهتلدسترسیبه

Rec.accهتل به دسترسی  میان معکوس رابطه بیانگر اول مدل وهادر اقامتی مراکز و

یفراغتیموردمطالعهدراینهایفراغتیاست.بهعبارتیباافزایشدسترسیبهجاذبههاجاذبه

 هتلپژوهشدسترسی میکمترهابه دوم مدل در ایH.Shrine.accشود. رابطه دارای

مثبتاست.H.Shrine.acc است.زیراعالمتضریبمتغیرRBC.accمعنادارومستقیمبا

نیزافزایشهاوکافههابهعبارتیباافزایشدسترسیبهحرممطهررضویدسترسیبهرستوران

است.زیراRec.accدارایرابطهایمعنادارومعکوسباRBC.accیابد.ازطرفدیگرمی

یفراغتیهامنفیاست.بهعبارتیباافزایشدسترسیبهجاذبهRec.accعالمتضریبمتغیر

رستوران به کافههادسترسی کاهشهاو مینیز  صرفا سوم مدل در H.Shrine.accیابد.

 با مستقیم و معنادار ای رابطه متغیرمیSRS.accدارای ضریب مثبت عالمت باشد.

H.Shrine.accبه دسترسی مطهر، حرم به افزایشدسترسی با استکه مفهوم این بیانگر

میانمتغییرمعناداریرابطهنیزهامدلازهیچکدامیابد.درمیفروشینیزافزایشخردهخدمات

.استنشدهمشاهدهگردشگریخدماتوShopCen.accمستقل
 
 

 ی همبستگی خطیها : خالصه نتایج آماری مدل9جدول 

متغیرهایمستقل

7ضرایباستاندارد

یهاجاذبه

گردشگریشهری

سطحمعناداریمتغیر

مستقلدرمدل

رگرسیونیخطی

ضریبتعیینمدل

(  )
متغیرهایوابسته

مدل

اول

H.Shrine.accα
  

 942.        

749.(Hotel.acc) ShopCen.accα
  

 034. 011. 

Rec.accα
  

 933.        

                                                                                                                                                                                 

1  - Standardized Coefficients 
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متغیرهایمستقل

7ضرایباستاندارد

یهاجاذبه

گردشگریشهری

سطحمعناداریمتغیر

مستقلدرمدل

رگرسیونیخطی

ضریبتعیینمدل

(  )
متغیرهایوابسته

مدل

دوم

H.Shrine.accβ
  

 922.        

779.(RBC.acc) ShopCen.accβ
  

 009. 353. 

Rec.accβ
  

 273.-        

مدل

سوم

H.Shrine.accγ
  

 955.        

772.(SRS.acc) ShopCen.accγ
  

 094. 437. 

Rec.accγ
  

 007. 335. 

 

مجموعهنتایجفوق،تمرکزخدماتگردشگریشهریپیرامونحرممطهررضویدرمقایسه

نماید.بهعبارتیباافزایشدسترسیبهحرممطهررضوی،دسترسیمیراتاییدهاباسایرجاذبه

یابد.مینپژوهشافزایشبهخدماتگردشگریموردمطالعهدرای

جاذبه پیرامون گردشگری خدمات فضایی معنادار تمرکز عدم بیانگر نتایج یهااین

بهعبارتیافزایشدسترسیبهمراکزهاگردشگریخریدوجاذبه یفراغتیشهرمشهداست.

یشهریموردمطالعه،باافزایشدسترسیبهخدماتگردشگریهمراهنمیهاخریدوپارک

یگردشگریهاشد.اینامربیانگرعدمتوازندرتوسعهخدماتگردشگریپیرامونجاذبهبا

شهریموردمطالعهدراینپژوهشاست.

 بندیجمع

گردشگریخدماتبرگردشگرییهاجاذبهفضاییاثراتهدفاصلیپژوهشحاضرتحلیل

اتگردشگریشهریاست.باتوجهبهنتایجتحلیلیپژوهشتوزیعفضاییخدم مشهدشهری

جاذبه ارتباطبا بههامشهددر است. شکلینامتوازنصورتپذیرفته یگردشگریشهریبه

یهاعبارتیتوسعهفضاییخدماتگردشگریدرارتباطباحرممطهردرمقایسهباسایرجاذبه

گردشگریدراینشهرازتفاوتمعناداریبرخورداراست.توزیعفضاییخدماتگردشگری
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وردمطالعهدراینپژوهشدرتشدیدمسائلفضاییشهریمشهدبیتاثیرنمیباشد.چراکهم

ازی طرفتمرکزباالیخدماتگردشگریپیرامونحرمرضوی،زمینهسازتشدیدازدحام

یگردشگریشهریمشهدشدهاست.چنینازدحامهافعالیتیدریکیازپربازدیدترینحوزه

گزارش(7939همکاران)وسرخیلی(و7934آسوده)وزادهامینزتوسطفضاییپیشازایننی

 است. تشدیدسوداگریفضاییدرشده به برکاهشکیفیتزیستمنجر اینازدحامعالوه

واهپهنه مشاغل اندازه بیشاز تمرکز عبارتی به است. رضویشده مطهر پیرامونیحرم ی

پیرامونحرمرضویمسائلیرادراصلیترینحوزهگردشگریمذهبیمشهدایجادهافعالیت

نمودهاست.

گردشگری خدمات فضایی معنادار توزیع بیانگر پژوهش تحلیلی نتایج دیگر طرف از

جاذبه سایر دسترسیهاپیرامون بیانگر امر این باشد. نمی مطالعه مورد شهری گردشگری ی

یگردشگریفراغتیوگردشگریخریدهاهدشوارگردشگرانبهخدماتگردشگریدرحوز

پتانسیل از چراکه گردشگریفراغتیموردهایفضاییجاذبههااست. یگردشگریخریدو

پتانسیل برداریبهینهایصورتنپذیرفتهاست. برداریهامطالعهبهره ییکهدرصورتبهره

میبهینه، دسترسیبازدیدبیشترتشویقبرتواندعالوه راشهریخدماتبهساکنینکنندگان،

نمایدتسهیل کنشگران. سایر و مدیریتشهری ضرورتتوجه بیانگر فوق، موارد مجموعه

پتانسیل از متوازن برداری بهره در مشهد شهری جاذبههاگردشگری  فضایی توسعه یهای

درگردشگریدراینشهراست.نیلبهاینمهمنیزنیازمندتوسعهمتوازنخدماتگردشگری

یگردشگریشهرمقدسمشهداست.هاارتباطباجاذبه
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 منابع
زادهابراهیم عیسی، رضازادهحافظ، دارانیومعصومه، )مرضیه، .7939 یابیمکانوریزینامهرب(.

موردشناسی GIS ازاستفادهباشهریگردشگرییهازیرساختوتسهیالتبهینه .سمنانشهر:
  .43-99(،72)توسعهوجغرافیا

زادهابراهیم عیسی، کاظمی، اهللشمس، ثانیاسکندریو )محمد، .7930 استراتژی ریزیبرنامه(.

موردیمطالعه)مذهبیگردشگریبرتأکیدباگردشگری،توسعه جغرافیایهایپژوهش.(قمشهر:
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