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 چکیده
برخوردار  يمقاصد گردشگر یابیو بازار تیریدر مد ياکنندهنییتع تیاز اهم ،تقاضا گردشگران ییفضا لیتحل

 يموزه سعدآباد ازنظر تقاضامجموعه کاخ يهاجاذبه ییفضا تیمرکز سهیمقا ،است. هدف پژوهش حاضر
 سیرشد. مات ستفادهکاخ ااین  یفروش طیهاي سامانه بلاز داده ،منظور نیاست. بد یو خارج یگردشگران داخل
 تونیپا یسینوهبا استفاده از برنام ییفضا يهاتیو مرکز هیته وستهیپ يدهایها با استفاده از مفهوم بازدمجاورت جاذبه

 لیکاخ ملت، کاخ سبز، موزه اتومب يهاکه موزه دادنشان  قیتحق جیمحاسبه شد. نتا Network X و نرم افزا
وه هر دو گر يدرجه برا تیمرکز نیاستاد بهزاد از کمتر رعماد،یهنر، م يهاهدرجه و موز تیمرکز نیشتریاز ب

 يهاموزه کهيطوربوده است به یسلطنت يهادر جاذبه ،دو گروه ياند. تفاوت عمده در تقاضابرخوردار بوده
 نیدر ب يرشتیدرجه ب تیمرکز یدربار و آشپزخانه سلطنت يهاسالح ،یظروف سلطنت ،یسلطنت يهالیاتومب

 داشته است. یبا گردشگران خارج سهیدر مقا یگردشگران داخل
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 مقدمه
توان ها میآن نیشده است که از ب لیتشک یاز عناصر متنوع ،ستمیس کیعنوان به ينظام گردشگر

ها آن تیاهم ي برپژوهشگران متعدد کهيطورکرد به ادی یاتیح يعنوان عناصرها بهاز جاذبه

 ژهیو تیاهم يها را داراجاذبه )174 ؛صص1396( تا آنجا که قاسمی و همکاران،. اندداشته تأکید

 ؛صص1396( یريو پ یانسجادو  ترین عناصر بخش عرضه خوانده و از مهم يگردشگر ستمیدر س

ها را جاذبه زین )133 ؛صص2017( 1لیو و همکاران اند.ها دانستهدیها را هسته بازدجاذبه )22

 ردهکه مقصد مطرح در توسع یاصل يرویمقصد و ن يگردشگر ستمیس يضرور يعنوان اجزابه

 فیمقصد را تعر تیو موجود اتیمقصد ح کیدر  يگردشگر يهااذبهج تنوع ندو معتقد

 يبدون جاذبه و جاذبه بدون گردشگر يتر رفته و معتقد است گردشگرپیش 2 ی لوکنند. حتمی

هستند که  یها عناصر اساساند که جاذبهدهیعق نیاو اغلب پژوهشگران بر ا دهیوجود ندارد. به عق

 عیها و توز. شناخت جاذبه)554؛صص  1987(لو،  ابدییتوسعه م هاآندر  يشگرگرد

 در صنعت یاز مسائل اساس یکی ،رتبه جذب گردشگر در هر منطقه يها بر مبنارساختیز

 جادیها، نسبت به اآن تیها و موقعشود با در نظر گرفتن جاذبهاست که باعث می يگردشگر

 یابیو ارز يبندرتبه ي،بندسطح کهيطوراقدام گردد به يگردشگر يهارساختیو ز ساتیتأس

را  يشگرتوسعه گرد ياستراتژ نییتب ندیترین بخش از فرامهم يگردشگر يهامقاصد و جاذبه

 يگردشگر ییایتواند پوو می ردیگشکل می شدهنییتع شیاهداف از پ يشود که بر مبناشامل می

عنوان رویکردي حیاتی ي بهزیربرنامه .)75-174 ؛صص1396 ،و همکاران ی(قاسمکند  نیرا تضم

ه، ریزي فرایند توسعو پذیرش همگان است. بدون برنامه موردقبولبراي هدایت آتی توسعه 

1. Liu et al. 
2. Lew 

                                                                                                                                                                                 



 207 همکاران و طهماسبی
 

 ی،جاعو ش ییای(ض بودبا شکست همراه خواهد  ادیزاحتمالبهپذیر، بخشی و اتفاقی، آسیب

 لیتحل )115 ؛صص1395 ،(افراخته و همکارانتا آنجا که افراخته و همکاران  .)26 ؛صص1389

ها، جاذبه عیتوز تیمشخص نمودن وضع يبرا ياریمع ،ي رابندي مناطق گردشگرو سطح ییفضا

 توسعه تیمشخص نمودن وضع کالمکیو در  يگردشگر يهاساختریو ز التیامکانات و تسه

هرچند  يگردشگر نهیپرهز زاتیفراهم کردن امکانات و تجه دیتردیب. دانندمی يگردشگر

 نباشد، یطیدرك مناسب مح ياگر بر مبنا رد،یصورت گ یقواعد علم نیتریاصول يبرمبنا

 ،و همکاران زادهیحسن(محمدگردشگران در بر نخواهد داشت  يبرا یچندان تیرضا

 . )18 ؛صص1397

به  قاتیتحق کردیرو ریاخ يهادر سال ،)24-23 ؛صص1394( سپهري و بابایی دهیعق به

ان بامطالعه محقق قات،یتحق نیبوده است و تقریباً در تمام ا کیستماتیس کردیرو يگردشگر

اجزا و  یستگمتعدد، واب نفعانیوجود ذ ،ییایجغراف عیتوز لیاز قب يگردشگر ستمیس يهامشخصه

 ابراین،بناست.  دهیچیپ یستمیس ،يگردشگر ستمیاند که سدهیرس جهینت نیبودن، به ا یرخطیغ

است و از  دهیردگ هیتوص يصنعت گردشگر لیتحل يبرا دهیچیپ يهاستمیس اتیبا ادب ییآشنا

 يهاستمیس يسازمدل يشبکه برا ياستفاده از تئور دهیچیپ يهاستمیس لیتحل يابزارها انیم

عنوان  ،)34-132 ؛صص2017(لیو و همکاران  ارتباطنیشده است. درا هیتوص شتریب دهیچیپ

موجود  يجاررتیو غ يمتنوع تجار يهاشبکه تیتوسعه مقصد تحت هدا نکهید با توجه به اندارمی

در  مختلف ياست که در سطوح و بسترها ییهاهیاز نظر یکیشبکه  هیدر مقصد است، نظر

عرضه و  اهدگیشبکه از هر دو د لیتحل ،ياست. در بستر مقصد گردشگر افتهیراه  يگردشگر

و ارتباطات و تعامالت  يرتجاریو غ يتجار يهاعرضه، سازمان دگاهیرود. از دتقاضا به کار می

مانند  یها را به موضوعاتمطالعات شبکه نیا نیمورد تمرکز مطالعات است. همچن گریکدی ها باآن

 تقاضا، دگاهیکنند. از دصنعت مرتبط می يبنددانش، و خوشه زیانتقال و سرر ،ياتوسعه منطقه

که شب يهایژگیو الگوها و و ،يگردشگر اناتیها و جرییجابجا مسائلی چونپژوهشگران 
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ردشگران گ ارتباطنیدرا اند.دادهی قرار موردبررسرا   يگردشگر یعیطب انیتوسط جر جادشدهیا

 يگرگردش يهاارتباط جاذبه يمقصد برا ستمیدر س یعنصر انسان نیترترین و فعالعنوان مهمبه

و  تحرکات نیشوند. بنابرامصرف آزادانه خود استفاده می يرفتارها وها ییجابجا قیاز طر

ها در مقصد شبکه جاذبه يریگاز مسائل برجسته در شکل یکیعنوان به يردشگرگ يهاانیجر

 اریمقصد، درواقع مطالعات بس کیها در بالقوه درك شبکه جاذبه تیاهم رغمیکنند. علعمل می

 د. گردشگران نگاه کنن يرفتارها دیجاذبه از د-به-جاذبه يهاکهاند تا  به شبتالش کرده یکم

موعه کاخ هاي مججاذبه ییفضا تیمرکزپژوهش برآن است تا  نیا، گفتهشیپبا توجه به مواد 

) مطالعه یو خارج یگردشگران داخل کی(به تفک شبکه لیتحل روش از استفاده با راسعدآباد 

 چه که است نیا ردیگیموردبررسی قرار م قیتحق نیکه در ا یاساس سؤال اصل نیکند. بر ا

 و یداخل گردشگران ازنظرسعدآباد  موزهکاخ يگردشگر يهاجاذبه تیمرکز در ییهاتفاوت

 دارد؟ وجود یخارج

 

 پیشینه پژوهش
 نهیو خأل موجود در زم يتک مقصد دگاهیبر د یدر پاسخ به تمرکز مطالعات 2006در سال  1شی

ان تحت عنو یپژوهش يچندمقصد ياز منظر گردشگر يگردشگر يرهایمطالعه شبکه مس

 وانیمقصد در منطقه نانتو تا 16 يهادر شبکه راه” خودرو يشبکه مقاصد گردشگر يهایژگیو“

داده توسط مصاحبه  يآورحوزه انجام داد. جمع نیشبکه در ا لیتحل يهاتیقابل شیو باهدف نما

درجه،  يهاتیمرکز یانجام شد. پس از بررس UCINETافزار ها توسط نرملیتلفن و تحل قیاز طر

که به  يمقصد در سفر مشخص شد مقاصد نیانگیو م يساختار يهاحفره ،و بینابینی یکینزد

شوند) یم دیسفر بازد يهستند (در ابتدا نیباال از نوع آغاز یوجدرجه خر تیداشتن مرکز لیدل

اي برخوردارند. مقاصد از نوع هسته يمانند مرکز اطالعات گردشگر یاز امکانات معارفه خوب

1. Shih 
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 نانتو قرار ییایباال) از مقاصد مشهور بوده، در مرکز جغراف یو خروج يوددرجه ور تی(مرکز

مل ها و خدمات مکسیمحل تجمع سرو یعیطور طبو به ندمتصل هست يدارند و به مقاصد متعدد

 يباال دارند) مقاصد يدرجه ورود تی(مرکز یانیهستند؛ و مقاصد از نوع پا نیگزیجا یو حت

است که گردشگران  نیدهنده اآب گرمشان مشهورند که نشان يهاچشمه لیهستند که به دل

ماع مقاصد مستعد اجت نیدارند. ا لیچشمه آب گرم تما کیاز  دیبه اتمام سفر با بازد یوانیتا

ها یها و سوغات فروشها، رستورانمتگاهامانند اق دیها و خدمات با تمرکز استراحت و خرسیسرو

 ری از ساباال یدسترس انگری(ب يورود یکینزد تیمرکز نیمقاصد با باالتر نیهستند. همچن

 یوضوعم يگردشگر يرهایاز مس ياریکه در بسطوريمشهور بوده به اریمقصدها) از مقاصد بس

کانات و ام ازمندین یاتیح يهاعنوان واسطهبینابینی باال به تیمرکز يقرار دارند و مقاصد دارا

بودند  فوق يهادر همه شاخص نییپا ریمقاد يکه دارا يمراکز نیهستند. همچن یکیخدمات تراف

توسعه امکانات و  قیتوان از طرمیو مرز شهرستان واقع هستند که  هیهستند که در حاش يمقاصد

تصور ها مآن يجذب گردشگر از خارج از شهرستان برا يبرا ییهافرصت ،یجیترو يهاتیفعال

 یاتیح تیشد که با توجه به موقع اییشناس يارساخت يهاعنوان حفرهمقصد به 4 نیبود. همچن

 یابترق تیمز زا يو در جذب منابع گردشگر ستندیمقاصد ن ریبا سا ینیگزیجاخود قابل

   برخوردارند.

 يگردشگر تیریدر مد ییفضا يهاتیمرکز رامونیپ یپژوهش 2013در سال  1و همکاران یل

وستاها و ر يهاتیمرکز یابیشبکه و مدل گرانش و باهدف ارز لیبا استفاده از تحل کپارچهی

متمرکز انجام دادند.  ییروستا يها جهت گردشگرتیمرکز نیا يها بر مبنابندي آنطبقه

 انینوان جرعبه يگردشگر ییروستاها، تعامل فضا ییشبکه فضا ؛موردمطالعه شامل يهاشاخص

درجه،  يهاتیزسبز و مرک يگردشگر لیروستاها، پتانس نیترین فاصله بکوتاه ت،یشبکه، جمع

 يافزارهاو نرم GISشبکه با استفاده از  لیها از تحلداده لیتحل يبوده و برا ژهیبینابینی و بردار و

1. Lee et al. 
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بر تعامل  يادیها نشان داد که فاکتور اصطکاك تأثیر زافتهیشبکه استفاده شده است.  لیتحل

 ییانشان داد تعامل فض ییها با و بدون اعمال تعامل فضاتیبرآورد مرکز نیندارد. همچن ییفضا

 کهیلدارد، درحا ژهیبردار و تیبا مرکز یکیاست و ارتباط نزد رگذاریدرجه تأث تیبر مرکز

 بینابینی ندارد. تیبر مرکز يریتأث

بخش  یمراکز اقامت نیروابط ب یبررس رامونیپ یپژوهش 1393و همکاران در سال  یرضوان

ها روش پژوهش آن ،یصاحبان مراکز اقامت يشهرستان آمل انجام دادند. جامعه آمار جانیالر

 نییجهت تع یسیبا استفاده از پرسشنامه ماتر شیمایداده به روش پ يآورو جمع یلیتحل یفیتوص

 ،یگیپژوهش شامل تراکم، درجه، دوسو نیمورداستفاده در ا يها. شاخصتروابط بوده اس

 جیشد. نتا لیتحل UCINETشبکه و با نظر افزار  لیاست که توسط تحل E-Iو آزمون  يریپذانتقال

 نی)، روابط بیمشکالت مال لیماالً به دلدرآمد (احتکم یدهنده روابط خوب مراکز اقامتنشان

با  یربومیغ يهااقامتگاه نی) و عدم روابط بيافهیطا يوندهایپ لیاد (به دلیبستگان بافاصله ز

وده که با ب یربومیغ يهااقامتگاه ژهیوهمکاران به نیاز عدم اعتماد ب یحاک جیاست. نتا نیریسا

 کردیکوچک، ضرورت رو يوکارهاکسب داریعه پاسجهت تو يضرورت همکارتوجه به

 محسوس است. ياشبکه

ان در است يواکافت شبکه مقاصد گردشگر رامونیپ یپژوهش ،1394در سال  ییو بابا يسپهر

 يهاگره ییمنظور شناساانجام دادند. به یاجتماع يهاشبکه لیتحل کردیمازندران با استفاده از رو

 تیمرکز ،یکینزد تیدرجه، مرکز تیمرکز يهاشاخص ی(بااهمیت) در شبکه به بررس یبحران

عنوان گره آبرود، چالوس و بابلسر را بهشهر رامسر، نمک 4سفر پرداختند و  بیضر وبینابینی 

 کردند. یمعرف ی(مقصد) بحران

د مقاص يبندتیاولو رامونیپ یلیتحل - یفیتوص یپژوهش ،1396و همکاران در سال  یقاسم

و  ییاشمال تهران و باهدف شناس یالقیی يهاشهرها با تأکید بر حومهکالن یرامونیپ يگردشگر

بر انتخاب مقاصد توسط گردشگران انجام دادند.  ها و عوامل مؤثرترین جاذبهمهم يبندتیاولو
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 ،یخیتار يهامورداستفاده جاذبه يهاآوري اطالعات پرسشنامه و شاخصروش جمع

 شتریب شیراگ انگریپژوهش ب جیبود. نتا یو منابع آب یها، اماکن مذهبرساختیز ،یستیاکوتور

منطقه  نیبود. همچن یفرهنگ-یخیتار يهابا جاذبه سهیدر مقا یعیها و مقاصد طبمردم به جاذبه

سولقان -شمال تهران و مناطق توچال، دربند و کن يترین مقصد گردشگرعنوان مهملواسانات به

 شدند. یمعرف يبعد يهاعنوان رتبهبه

 کیها در جاذبهشبکه  يریگشکل یچگونگ رامونیپ یپژوهش ،2017در سال  1و همکاران ویل

که به تأیید  يجاذبه گردشگر 26پژوهش  نیانجام دادند. در ا نیچ انگیک نیمقصد در استان س

آوري انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. جمع د،یرس نیچ يدرصد متخصصان گردشگر 50%

ن گردشگرا نیدر ب یشهر اورومچ يدر مناطق گردشگر نامهپرسش عیتوز قیاطالعات از طر

 سیاترانجام شد و م بیبدون احتساب ترت دهایو ثبت بازد یچندمقصده با برنامه سفر شخص

شبکه  لیتحل يبرا مورداستفاده يهاشد. شاخص هیها تهداده نیاز ا وستهیپ يدهایبازد

مجاورت  QAP لیتحل يمورداستفاده برا يهاو بینابینی و شاخص یکیدرجه، نزد يهاتیمرکز

از آن بود که  یها حاکافتهیبود.  دیو حجم بازد يگريمنطقه، مجاورت رتبه و مجاورت تصد

 يها داراآن تیها و اکثراستان ریها از سااز آن یمیاز ن شیسال، ب 30 ریچهارم گردشگران زسه

 یهمبستگ جینتا نیباشند. همچنمی )RMB( 2رنیمنبی 3000 يو درامد باال یدانشگاه التیتحص

QAP بت و ثگري بر ارتباطات تأثیر ماز آن بود که مجاورت منطقه و مجاورت تصدي یحاک

دمت هم ق ییهابه هم و جاذبه کینزد يهاکه جاذبه یمعن نیدارد. بد یمجاورت رتبه تأثیر منف

 .رنددا گریکدیبا  يو ارتباط کمتر شتریهم رتبه رقابت ب يهاو جاذبه شتریباهم ارتباط ب

رفتار گردشگران  یزمان-ییفضا يبر الگوها یپژوهش ،2018 زاده و همکاران در سال یحسن

 ها انجامرفتار آن يساختار يزمان و باهدف شناخت الگوها يایجغراف يموزه سعدآباد بر مبناکاخ

   1. Liu et al. 
2 .Renminbi معرفی کرده است.  1949در سال نام رسمی ارزي است که جمهوري خلق چین در بدو تأسیس آن  

مخفف صورتبهکه  است» ارز مردم«اللفظی آن به معنی ترجمه تحت  RMB شودنوشته می . 
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 تیها مطالعه خاطره فعالآوري دادهو روش جمع یفیتوص ،یدادند. روش پژوهش اکتشاف

، k-meansاي خوشه لیتحل يهاها از روشداده لیتحل يبرا نی. همچنودگردشگران ب

 يتورهاگراف استفاده شد. فاک يتئور يها بر مبناداده يو ساختاربند یمصنوع یعصب يهاشبکه

ژوهش پ جیبودند. نتا ریمس يهاو مشخصه تیانتخاب فعال ،ییفضا ،یموردمطالعه عوامل زمان

خوشه  لیدر تحل یبودند که عوامل رفتار زمان یزمان-ییفضا يخوشه الگوها 9از  یحاک

 8/60و  3/84کاخ ملت و کاخ سبز با  بیترین نقاط به ترتترین نقش را داشت. پربازدیدبزرگ

 ها بود.موزهاز کاخ دیدر مجموعه بازد تیفعال نیتریدرصد بودند و اصل

 

 یشناسروش
آوري داده از است و جمع یفیو ازنظر روش توص يتوسعه ا-يمطالعه ازنظر هدف کاربرد نیا

 طیهاي سامانه بل) با استفاده از داده1397موردمطالعه (تابستان  یدر بازه زمان يتمام شمار قیطر

 انیمطالعه رفتار گردشگران و جر يمعمول برا يهاشود. روشیانجام م کیالکترون یفروش

. با دارندخود را  يهاتیاستفاده از مصاحبه و پرسشنامه است که هر کدام محدود ،يگردشگر

و  بینداشتن معا لیدر کاخ سعدآباد که به دل یفروش طیبل یکیتوجه به استقرار سامانه الکترون

هاي از داده میبر آن شدکند، یرا فراهم م يفوق، امکان تمام شمار يهاروش يهانهیهز

هر  يبرا امانهس نی. در استیکه مسبوق به سابقه ن میسامانه استفاده کن نیتوسط ا شدهيآورجمع

شود که در هنگام یمجهز به بارکد صادر م طیبل کی(هر تعداد جاذبه و هر تعداد نفر)  دیخر

 دیه و بازدشدموعه باطلآن مج طیاز هر جاذبه (بخش) کاخ، توسط پرسنل کاخ اسکن و بل دیبازد

کشور  لیاز قب یاطالعات طیسامانه عالوه بر تعداد نفرات هر بل نیشود. ایثبت م ستمیمذکور در س

و  یگردشگران داخل کیتفک يشود که از اطالعات کشور برایشامل م زیو استان گردشگر را ن

 رکورد 143,492 شامل،  31/6/97 یال 1/4/97 از مطالعه یزمان بازهاستفاده شده است.  یخارج

 .است بوده طیبل 38,339 به متعلق
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از مباحث  شبکه لیتحلشبکه است.  لیها تحلداده لیتحل يپژوهش برا نیاستفاده ا مورد روش

ص در شبکه مشخ يساختار ارتباطات نهادها حیتشر يگراف است و در تالش برا يمرتبط با تئور

ت اس یکم يهاآن توسط شاخص يکل شبکه و نهادها يهایژگیمطالعه و يبرا یو ارائه روش

ده گراف مشتق ش يشبکه که از تئور لی. با استفاده از تحل)15 ؛ صص1،2013و همکاران ی(ل

نظر  ها درها و گرهالیاز  ياصورت شبکهبه توانیرا م یواقع يایدن يهاستمیاز س ياریاست، بس

ها و الی يها با استفاده از الگوآن نیروابط ب لیو تحل ستمیس کی ياجزا يسازگرفت. مدل

 ؛صص1394 یی،و بابا ي(سپهرو تعامالت آن کمک کند  ستمیس بهتر درك به تواندیها، مگره

ده است. بو ریاخ يهاشاهد رشد تعداد مطالعات در سال يگردشگر اتیدر ادب کهشب لی. تحل)24

 دیو تول یپژوهش يشبکه در همکار لیتحل ؛است ییشناساها قابلپژوهش نیدر ا یاصل انیسه جر

 يکه بر مبناشب لیو تحل یاسیس يهاستمیمقصد و س ،يشبکه در عرضه گردشگر لیتحل ،دانش

تمرکز  مقصد، تیریو مد يانداز عرضه گردشگرگردشگر. از چشم يهاییو جابجا يرفتار يالگوها

 کیدر  يگردشگر نفعانیوکارها و ذکسب يهاها و شراکتيشبکه بر همکار لیتحل يهاپژوهش

است  داریپا يو گردشگر نفعانیو ذ یمشارکت غاتیتبل ،يهمکار يهاشبکه یتکامل ریمقصد و س

 یبه بررس لیتما ،يگردشگر يهاشبکه لیگردشگر، مطالعات تحل ياضاانداز تقاز چشم کهیدرحال

و  وید را دارند (لمقص کیگردشگران داخل  یکیزیف يهاییرفتار و جابجا جهیعنوان نتها بهشبکه نیا

  ).36-133 ؛صص 2017 ،همکاران

ها را اذبهج گر،یجاذبه به جاذبه د کیگردشگر از  انیو جر ییجابجا يمقصد گردشگر کی در

 ؛2017 ،و همکاران وی(ل دهدیشکل م ییایصورت جغرافها را بهمتصل و شبکه جاذبه گریکدیبه 

یم دهیمتصل هستند مجاور نام گریکدیبه  وندیپ کی. دو گره در شبکه که توسط )133صص 

ها در مجاورت شینما با توانیها را م. ساختار شبکه)15صص  ،2013 ،و همکاران ی(ل شوند

 سیماتر کی س،یماتر نینشان داد. ا شود،یم دهیمجاورت نام سیکه ماتر سیماتر کیقالب 

1. Lee et al. 
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تباطات ار انگریها بمتناظر با آن يهاها و سلولآن معرف گره يهااست که سطرها و ستون یمربع

آن دو  یمرتبط باشند سلول متناظر با تالق گریکدی باگره  2شکل که اگر  نیها است. بدآن نیب

هر گره با خودش (قطر  یتالق نیخواهد بود. همچن 0صورت، برابر با  نیا ریو در غ 1برابر با 

شبکه بدون جهت و  کیمعرف  یسیماتر نیمتقارن خواهد بود. چن سیو ماتر 0) برابر سیماتر

 1از  شیب وند،یبه تناسب وزن پ تواندیها مسلول ریدار مقادوزن يهابدون وزن است. در شبکه

 دار، تقارن وجود ندارد.جهت يهاباشد و در شبکه

ها عموماً ترین گرهمهم درون شبکه است. مهم يهاگره ییشبکه شناسا لیتحل ياز کاربردها یکی

 یکیخود  يهاافراد درون شبکه تیمرکز دهی. اکنندیدرون شبکه را اشغال م کیاستراتژ يهاتیموقع

به دست آوردن  يو برا شودیشبکه دنبال م لگرانیاست که توسط تحل ییهادهیا نیتریمیاز قد

ترین کنش نشانگر قدرت است و مهم تی. مرکزشودیها در شبکه استفاده مگره یتیموقع يهایژگیو

 )94-193 ؛صص1393 ،و همکاران ی(رضوان کندیم ییگرها را شناسا

هاي . ازآنجاکه در دادهمیهست ياهاي رابطهداده ازمندیشبکه ن لیتحل يبرا که اشاره شد طورهمان

از  يارابطه هايها به دادهطیهاي بلداده لیتبد يبرا ست،یاستخراج نقابل دهایبازد بیموجود ترت

و  Bو  A يهااز جاذبه Xکه اگر گردشگر  یمعن نیاستفاده شد. بد” 1وستهیپ يدهایبازد“مفهوم 

 میرمستقیصورت غبه Cو  B يهاجاذبه نیکرده باشد، بنابرا دیبازد Cو  A يهااز جاذبه Yگردشگر 

 ؛صص2017و همکاران  لیودر ارتباط هستند. ( Aباهم در ارتباط هستند چراکه هر دو با جاذبه 

که سطرها  شودیم هیمجاورت ته سیماتر کی س،یماتر کیدر  دهایبازد نیا ینده. با ساما)136

آن  نیب هوستیپ دیعدم وجود بازد ایوجود  انگریها بها و مقدار سلولجاذبه ندهیآن نما يهاو ستون

 دیبازد yو هم از جاذبه  xهم از جاذبه  يکه اگر فرد یمعن نیاست. بد یمورد تالق يهاجاذبه

) x,y( سیبرقرار خواهد بود و مقدار سلول متناظر در ماتر وندیپ کی yو  x يهااذبهج نیکند، ب

1. interlocking-visit 
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 دهایازدب بیصورت مقدار آن سلول صفر خواهد بود. ازآنجاکه ترت نیا ریخواهد بود، در غ 1برابر 

 شبکه بدون جهت است. کی انگریلحاظ نشده، شبکه موردمطالعه تنها ب ندیفرا نیدر ا

از  یشد، سپس فهرست یسامانده mySQLداده  گاهیپا، در شدههیهاي تهمنظور ابتدا داده نیبد

ها از آن طیبل کیبه تفک نشدهيداریو خر شدهيداریخر يهاشده شامل جاذبه ندکسیا يهاطیبل

 همحاسب طیر بله يبرا وستهیپ يدهایمجاورت با استفاده از مفهوم بازد سیماتر تاًیاستخراج شد. نها

 سیماتر کیحاصل  سیمحاسبه شد. ماتر ییمجاورت نها سیها ماترسیماتر نیو از جمع ا

 یتعداد دفعات ندهیآن نما يهاها و سلولجاذبه ندهیآن نما يهااست که سطرها و ستون 16*16

فوق توسط  یاند. مراحل پردازششده يداریزمان خرهم یمورد تالق يهااست که جاذبه

 انجام شد. Pandasخانه و با استفاده از کتاب تونیپا بانبه ز یسینوبرنامه

 ينریبا يهاسیشبکه تنها قادر به پردازش ماتر لیتحل يافزارهاها و نرماز روش ياریازآنجاکه بس

کنند، ها را لحاظ نمی) وزن1تر از بزرگ ریمقاد يدار (حاووزن يهاسی) هستند و در ماتر1و  0(

ل شک نیاست. بد مولمع یروش ها،سیماتر گونهنیپردازش ا يها براسیماتر 1يساز يدوبعد

 ریو مقاد 1حد آستانه را برابر  يتر مساوبزرگ ایتر بزرگ ری، مقاد2حد آستانه کیکه با انتخاب 

 يروش باوجوداینکه تا حد نیگیرند. ادر نظر می 0آن را برابر  يتر مساوکوچک ایتر کوچک

در دو طرف نقطه آستانه  وزنکند، همچنان اختالف دار کمک میوزن يهاسیبه پردازش ماتر

برابر  1500و  501 ری، مقاد500با حد آستانه  سیماتر کیمثال در  يکند و برارا لحاظ نمی

انتخاب حد آستانه ارائه نشده است و انتخاب حد آستانه  يبرا یروش مدون نیخواهند بود. همچن

دو  یها، ازآنجاکه در مطالعه حاضر قصد بررسنی. افزون بر ا)1035؛ 2006(شی،  است ياریاخت

ز دو گروه ا نیا دیسهم بازد نکهیو با توجه به ا می) را داریو خارج یرانیجامعه (گردشگران ا

 دارد، آستانه يادیز اریدو گروه اختالف بس يهاسیماتر ریو درنتیجه مقاد دهایمجموع بازد

1. dichotomize 
2. Cut Point 
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وجه به . درنتیجه با تستیاستفاده نقابل يگرید يها براسیاز ماتر کیهر  يمورداستفاده برا

نویسی به زبان دار، با استفاده از برنامهوزن يهااز شبکه تونیپا NetworkXکتابخانه  یبانیپشت

شد و محاسبات  هیدار تهشبکه وزن کیموجود  سیاز ماتر NetworkXو کتابخانه  تونیپا

 ها صورت گرفت.شبکه و با احتساب وزن نیا يرو تیمرکز

 تیکزتأثیر معکوس در مر وندهایوزن پ یکینزد تیبه ذکر است ازآنجاکه در محاسبه مرکز الزم

استفاده  وندیعنوان وزن پ/وزن) به1( وندیاز معکوس وزن پ یکینزد تیمحاسبه مرکز يدارد، برا

 هستند. شتریب تیدهنده مرکزتر، نشانبزرگ جیشد، درنتیجه نتا

ح شبکه و در اصال ستیها با خودشان برقرار نجاذبه نیب يوندیدر شبکه موردمطالعه پ ازآنجاکه

” هنر ملل“و ” آب“ر دو موزه ازآنجاکه د نیما صفر است. همچن سیما فاقد حلقه است قطر ماتر

با  زیشود و نانجام می یصورت دستها بهطیبل نیمستقر نشده و باطل شدن ا یکیسامانه الکترون

ستفاده ا دهای(تقاضا) است، در مطالعه از آمار خر دیبه بازد لیتما یهدف ما بررس نکهیتوجه به ا

 مدنظر قرار نگرفته است. شدهيداریخر طینشدن بل ایشدن  دیشده و بازد

 دیبودن خر يهستند و با توجه به اجبار ياتک جاذبه یها برخطیبل نیازآنجاکه در ب نیهمچن

 سیاز محوطه در ماتر دیبازد ،ياتک جاذبه يهاطیمنظور حفظ بلبه ،”از محوطه دیبازد“ طیبل

 نشده است.ها در شبکه لحاظ تیبر مرکز يرگذاریبه جهت اجتناب از تأث یآمده ول

از مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی،  اندعبارتدر این پژوهش  مورداستفادههاي شبکه شاخص

 .اندشدهمرکزیت بینابینی و مرکزیت بردار ویژه که در ادامه معرفی 

 

 1درجه تیمرکز
ط با هر فرد را در ارتبا تیاست که مرکز تیترین نوع مرکزترین و ملموسدرجه ساده تیمرکز

درجه  تیدار، مرکزجهت يهاسنجد. در شبکهکه با آن در ارتباط است می ییهاگرهتعداد 

1. Degree Centrality 
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 تی. مرکز)1032 صص ؛2006(شی، شود  کیتفک یو خروج يدرجه ورود تیتواند به مرکزمی

به  یو درجه خروج يدرجه ورود يهاتیگره و مرکز کیمجاور  يهاالی اددرجه برابر تعد

 یی،و بابا ي(سپهرگره است  کیخارج شونده به  يهاالیوارد شونده و  يهاالیبرابر تعداد  بیترت

دهد موجود در شبکه را نشان می يهاگره ریگره با سا کیارتباطات  ای تیفعال زانیو م )25: 1394

مفهوم  NetworkXافزار به ذکر است که در نرم الزم .)12؛ صص 1395 ،(ستارزاده و همکاران

تعریف شده است که کسري درجه  تیمرکزشاخص دیگري تحت عنوان و  نام داردفوق درجه 

مطالعه حاضر ي شده است. در سازنرمالهاي متصل است که با حداکثر درجه ممکن از گره

 مقصود از مرکزیت درجه، شاخص درجه است.

 1یکینزد تیمرکز
 تی. مرکزموجود در شبکه است يهاگره ریفاصله متقابل هر گره با سا نیانگیم یکینزد تیمرکز

 کیهرچه  کند.می یموجود در شبکه را بررس يهاگره ریگره به سا کی یکینزد زانیم یکینزد

تري در زيمرک گاهیو جا شتریب تیتر باشد، از اهمموجود در شبکه نزدیک يهاگره ریگره به سا

 کی يشاخص برا نی. هرچه ا)13 ؛ صص1395 ،(ستارزاده و همکارانشبکه برخوردار است 

 ين مقصد بعدعنوامقصد را به نیا یدر مقصد قبل يشتریباشد، تعداد گردشگر ب شتریمقصد ب

 . )25 ؛صص1394 یی،و بابا ي(سپهراند انتخاب کرده

 2بینابینی تیمرکز
دونقطه)  نین بترین خط ممکها (کوتاهکیبینابینی نسبت تمام ژئودز تیمرکز ،ییشبکه فضا در

. )16 صص ؛2013(لی و همکاران،  سازدها میگره گریاست که با د ییهاخود گره و جفت نیب

ه هم نیب يرهایترین مسعبارت است از نسبت تعداد کوتاه iبینابینی گره  تیمرکز گریدانیببه

1. Closeness Centrality 
2. Betweenness Centrality 
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شبکه.  يرهایترین مسکل تعداد کوتاهگذرد، بهام می iشبکه که از گره  کی يهاجفت گره

دو مقصد شناخته  نیب یواسطه بحران کیعنوان باشد به ییبینابینی باال تیمرکز يکه دارا يمقصد

ور کنند. از آن عب دیدو مقصد با نیا نیسفر ب يگردشگران برا شتریکه ب یشود بدان معنمی

ها ساختار نو با رفع آ ییدر شبکه را شناسا یتوان ارتباطات اضافن شاخص مییبا کمک ا نیهمچن

 یانجیم ایگر گره نقش واسطه کی. هرچه )26 ؛صص1394 یی،و بابا ي(سپهرشبکه را بهبود داد 

ار است. در شبکه برخورد تريمرکز گاهیو جا شتریب تیدر شبکه داشته باشد، از اهم يشتریگر ب

ست که ا ییهاگره ریو کنترل سا يرگذاریگره در تأث کی رتدهنده قدنشان تینیشاخص ب

 . )13 ؛صص1395 ،(ستارزاده و همکاران ستندیبه آن متصل ن ماًیمستق

ها از ي گرافرسازیتصوو براي  ArcGIS 10.2افزار ها از نرمدر این مطالعه براي تهیه نقشه

 استفاده شده است. Gephi 0.9.2افزار نرم
 

 محدوده موردمطالعه
 تیزمختلف، از مرک يهادر دوره رانیا تختیپا زیو ن رانیا یکنون تختیعنوان پاشهر تهران به

ها را در بهاز جاذ یتوجهبرخوردار بوده و هست و به طبع آن تنوع قابل ییباال یو فرهنگ یاسیس

ها، مجموعه کاخ سعدآباد است که از ابعاد مختلف جاذبه نیاز ا یکیه است. داد يخود جا

است  یو خارج یاز گردشگران داخل یعیوس فیموردتوجه ط يو هنر یفرهنگ ،یخیارت

است  یو خارج یهزار گردشگر داخل 200و  ونیلیم 1حدود  زبانیکه ساالنه مطوريبه

 .)18 ؛1397 ،و همکاران زادهیحسن(محمد

و صدهزار  ونیلیم کیتهران است که با وسعت  یفرهنگ یخیتار يهااز جاذبه یکیسعدآباد  کاخ

توچال و دره سرسبز دربند قرار دارد. سعدآباد که از  يهاهیمترمربع در شمال تهران و در کوهپا

 شیاز مغرب با ولنجک و از جنوب با تجر ،از مشرق با گالب دره ،هاي البرزشمال با کوه

ست. سلسله بوده ا نیشاهان ا یمحل استقرار و سکونت تابستان ،در زمان قاجار ،دارد یگیهمسا
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 نقشه در کهگونه . همان)1397 ،(سعدآبادقنات است  12در و  8کاخ،  18مجموعه شامل  نیا

عمارت در دسترس  15و دربند و  هیزعفران بدر 2تنها  انیم نیاز ا است شده داده نشان 1 شکل

 يه هنرهاموز ،یپوشاك سلطنت زهکاخ ملت، کاخ سبز، مو ؛اند ازگردشگران قرار دارد که عبارت

)، رعمادیموزه استاد بهزاد، موزه خط و کتابت (م ان،یموزه استاد فرشچ دوار،یموزه برادران ام با،یز

 يهالیو اسناد سعدآباد، موزه اتومب یسلطنت يهاموزه آلبوم ،یموزه آب، موزه ظروف سلطنت

 و موزه هنر ملل. یدربار، موزه آشپزخانه سلطنت يهاموزه سالح ،یسلطنت

 
سعدآباد مجموعه نقشه 1شکل   

 هاتحلیل داده
موردبررسی قرار  143,492بلیط با  38,339اشاره شد در این پژوهش تعداد  ترپیشگونه که همان

بلیط) متعلق به گردشگران ایرانی و  35,391رکورد (معادل  134,441گرفت که از این تعداد 

دشگران خارجی بوده است. با توجه به ثبت تعداد بلیط) متعلق به گر 8,399رکورد (معادل  9,051

نفر و  103,677نفر، تعداد گردشگران ایرانی  112,076نفرات هر بلیط، تعداد کل گردشگران 
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 هايبررسی مرکزیت جاذبه جینتانفر بوده است. جزئیات  8,399تعداد گردشگران خارجی 

 شود.ح میدر ادامه تشری یو خارج یگردشگران داخل کیتفک گردشگري به

 ها ازنظر گردشگران داخلی و خارجیاهمیت جاذبه
اخلی ها ازنظر گردشگران دمنظور بررسی و مقایسه اهمیت جاذبهتر اشاره شد بهطور که پیشهمان

مقایسه مرکزیت درجه  1و خارجی از شاخص مرکزیت درجه استفاده شد. جدول شماره 

طور که اطالعات دهد. همانرا ازنظر این دو گروه گردشگر نشان می سعدآبادهاي کاخ جاذبه

اخ سبز، کاخ ملت، ک يهامتعلق به جاذبه بیدرجه به ترت تیمرکز نیشتریبدهد جدول نشان می

 یخارج گردشگران نیب ثیح نیاست و از ا یو موزه پوشاك سلطنت یسلطنت يهالیموزه اتومب

ها دارد. در مقابل جاذبه نیا و نقش کلیدي باال تینشان از اهمکه  شودینم دهید یتفاوت یو داخل

جاذبه آخر جدول قرار دارند. با  4 انیتفاوت در م یو بهزاد با اندک رعمادیهنر ملل، م يهاموزه

 يهاهآخر به گروه جاذب يهاو تعلق جاذبه یسلطنت يهاجاذبه برتر به گروه جاذبه 4توجه به تعلق 

 يراو هم ب یگردشگران داخل يگرفت که مجموعه کاخ سعدآباد هم برا جهیتوان نتمی ،يهنر

آن  يهنر قرار دارد و جنبه بیشتري موردتوجه یسلطنت یاز منظر سبک زندگ یخارج گرانگردش

 است. دکنندگانیکمتر موردتوجه بازد
یخارجو  یگردشگران داخل نیها بدرجه جاذبه تیمرکز سهیمقا 1جدول   

Name Type IR_Degree Name FR_Degree 
Mellat Royal 64572 Mellat 3232 
Sabz Royal 63206 Sabz 3109 
Automobil Royal 52499 Automobil 1577 
Pooshak Royal 42421 Pooshak 1261 
Ashpazkhaneh Royal 29570 HonarZiba 1105 
Zoroof Royal 27473 Farshchian 974 
Selah Other 27444 Selah 897 
Farshchian Art 27296 Ashpazkhaneh 774 
HonarZiba Art 27293 Omidvar 762 
Asnad Other 21571 Ab 704 
Ab Other 18928 Zoroof 662 
Omidvar Other 17761 MirEmad 632 
Behzad Art 13494 Asnad 603 
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HonarMelal Art 12943 Behzad 565 
MirEmad Art 12829 HonarMelal 553 

 

 نیدر ا دهدیمرا نشان  يگردشگر يهادرجه جاذبه تیمرکز سهیمقا 2 شکلبر آن، نقشه  افزون

 رنگ با یخارج گردشگران و قرمز رنگ با یداخل گردشگران يبرا يهاذبهجا تینمودار مرکز

 سهیدر مقا يدیکل نکتهدو  دهدینمودار نشان م هايدادهکه  طورهمان. است شده داده نشان یآب

درجه  تیکزمر ییفضا پراکنش ،نکهینخست ا ؛قابل استنباط است یو خارج یگردشگران داخل

بر  یگردشگران خارج يدهایبازد ،نکهیدوم ا ونبوده  کسانیدو گروه موردبررسی  هايجاذبه

) ینتو موزه پوشاك سلط یسلطنت يهالی(کاخ ملت، کاخ سبز، موزه اتومب یاصل يهاجاذبه يرو

 ریاس به ،یاصل يهاجاذبه برتأکید  باوجود یداخل گردشگران کهیدرحال است، بوده متمرکز

 .دهندیمنشان  يشتریرغبت ب زی) نی(عمدتاً سلطنت هاجاذبه
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گردشگران  یو آب یرانیها ( قرمز گردشگران اجاذبه نیدرجه ب یی مرکزیتپراکنش فضا 2شکل 
)یخارج  
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 مرکزیت نزدیکی
ها، مرکزیت هاي شبکه براي بررسی اهمیت جاذبهتر گفته شد از دیگر شاخصطور که پیشهمان

 یکینزد تیمرکز نیشتریب، 2هاي جدول آمده است. با توجه به داده 2نزدیکی است که در جدول 

 نیا تیکزمر و تیدرجه بوده که نشانه تأکید بر اهم تیهر دو گروه دقیقاً مشابه مرکز يبرا زین

درجه است  تیمشابه مرکز زین یگردشگران داخل يبرا یکینزد تیمرکز نیها است. کمترجاذبه

و موزه  رعمادیموزه م ناد،موزه استاد بهزاد، موزه اس يهاجاذبه یگردشگران خارج يبرا یول

ه موزه ظروف کبرخوردار بودند درحالی یکینزد تیمرکز نیاز کمتر بیبه ترت یظروف سلطنت

جدول و  انهیدر م یگردشگران خارج يبرا دورانیو موزه برادران ام انیرانیا يبرا یسلطنت

 یدشگران داخلگر يبرا یگرفت بعد سلطنت جهیتوان نتمی نیز اختالف نیاند. از اتر بودهتیپراهم

بین  هابهجاذ نیا نسبت به يشتریب ياتقاض و لیتر است و تماپررنگ یگردشگران خارجبه نسبت 

 .وجود دارد گردشگران داخلی

یو خارج یگردشگران داخل نیها بجاذبه یکینزد تیمرکز سهیمقا 2جدول   

Name Type 
IR_ 
Closeness 
_Cent 

Name 
FR_ 
Closeness 
_Cent 

Mellat Royal 2775.363603 Mellat 103.3529803 
Sabz Royal 2744.886727 Sabz 100.1227829 
Automobil Royal 2398.389398 Automobil 84.23557045 
Pooshak Royal 2165.048645 Pooshak 75.20193406 
Ashpazkhaneh Royal 1802.627693 HonarZiba 70.91558973 
Farshchian Art 1764.161674 Farshchian 67.16103798 
HonarZiba Art 1756.086908 Selah 60.78230746 
Selah Other 1698.064253 Omidvar 56.48713071 
Zoroof Royal 1695.861376 Ashpazkhaneh 54.84386155 
Asnad Other 1425.984822 Ab 50.72679004 
Ab Other 1331.897967 HonarMelal 48.84500632 
Omidvar Other 1290.107151 Zoroof 47.06531451 
HonarMelal Art 1144.725396 MirEmad 45.71566524 
Behzad Art 984.1532094 Asnad 42.88813847 
MirEmad Art 936.2380578 Behzad 40.86559235 
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 وزهم يهاجاذبه يبرا یخارج و یداخل گردشگران نیب تیمرکز اختالف توانیم زین 3شکل  در

 را دربار يهالیاتومب موزه و یسلطنت آشپزخانه موزه ،یسلطنت ظروف موزه دربار، يهاسالح

 یداخل رانگردشگ يبرا کاخ یسلطنت بعد بودنتر پررنگ بر هم باز که کرد مشاهده یسادگبه

 یدربار و ظروف سلطنت يهاهمچون موزه سالح یهایجاذبه نکهیتأمل ا. نکته قابلدارد تأکید

 یو خارج یگردشگران داخل ي(درب دربند) برا یشمال شرق يبه درب ورود یکینزد رغمیعل

. باشندیبرخوردار نم یچندان تیاز اهم یگردشگران خارج ينبوده و برا یهاي اصلجزء جاذبه

 87) واردشده و هی(درب زعفران یدرصد کل گردشگران از درب جنوب 65 شیب نکهیا گرینکته د

 شتریب یکینزد تیمرکز توانیو لذا م شوندیدرب وارد م نیااز  یدرصد گردشگران خارج

 تبطمر یجنوب درب به نسبت هاآن تیموقع به را مجموعه یجنوب بخش درشده هاي واقعجاذبه

  .دانست
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گردشگران  یو آب یرانیها ( قرمز گردشگران اجاذبه نیب یکینزد تیمرکز ییپراکنش فضا 3شکل 
)یخارج  

 بینابینی مرکزیت
 رعمادیموزه م يهاجاذبه ،انیرانیا يدهایشبکه بازد درقابل مشاهده است،  3طور که در جدول همان

 نیو رابط ب ینجایبینابینی بوده و در کسوت م تیمرکز نیشتریصاحب ب بیهنر ملل به ترتموزه و 

ه ب نقش نیا یگردشگران خارج يدهایکه در شبکه بازدکنند، درحالینقش می يفایها اجاذبه

ها باوجود این جاذبهتعلق دارد.  یتاسناد سلطنموزه هنر ملل و موزه استاد بهزاد،  ي موزههاجاذبه

شوند. ها محسوب میهاي پایین در نقاط استراتژیکی قرار دارند و واسطه مهمی بین جاذبهمرکزیت

 نکهیا توجهبلقا داخلی و خارجی مشترك است. گردشگرانویژه موزه هنر ملل که در هر دو گروه به

 جزء ستنده يباالتر ینینابیب تیمرکز يدارا که فوق هايجاذبه عمده موردبررسی گروه دو هر يبرا

 عدآبادس مجموعه هايجاذبه شبکه نیب وندیپ در ایجاد را هنر هايجاذبه تیاهم و بوده يهنر هايجاذبه
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 نقشه از هاآن ینینابیب تیمرکز با هاجاذبه نیا ییایجغراف تیموقع ارتباط یبررس يبرا. دهدیم نشان را

 .گرددمی حیتشر ریز بخش در که دیگرد استفاده هاجاذبه پراکنش
یو خارج یگردشگران داخل نیها بجاذبه ینینابیب تیمرکز سهیمقا 3جدول   

Name Type 
IR_ 
Betweenness 
_Cent 

Name 
FR_ 
Betweenness 
_Cent 

MirEmad Art 0.384615385 Behzad 0.208791209 
HonarMelal Art 0.126373626 HonarMelal 0.049450549 
Mellat Royal 0 Asnad 0.021978022 
Sabz Royal 0 Mellat 0 
Pooshak Royal 0 Sabz 0 
HonarZiba Art 0 Pooshak 0 
Omidvar Other 0 HonarZiba 0 
Farshchian Art 0 Omidvar 0 
Behzad Art 0 Farshchian 0 
Ab Other 0 MirEmad 0 
Zoroof Royal 0 Ab 0 
Asnad Other 0 Zoroof 0 
Automobil Royal 0 Automobil 0 
Selah Other 0 Selah 0 
Ashpazkhaneh Royal 0 Ashpazkhaneh 0 

 ها در داخل مجموعه سعدآباد راآن ییو پراکنش فضا يهاجاذبه ینینابیب تیمرکز 4 شکل نقشه

را  هاکه اگر جاذبهطورياست به هاجاذبه نیا تیموقع 3 شکل در توجهقابل نکته. دهدینشان م

 يرکزم هیدر ناح یهمگ م،یکن میتقس یو شمال غرب ی)، شمال شرقی(جنوب يمرکز هیناح 3در 

ه در است ک یکیاستراتژ تیموقعهمان  نیهستند قرار دارند. ا یشمال هیکه محل اتصال دو ناح

و بهزاد  رعمادیگفت که دو جاذبه م توانیم ریبا توجه نقشه ز گریدعبارتباال به آن اشاره شد. به

ستقرار مراکز ا يبرا یتوجهقابل تیاند ظرفدر مجاورت هم قرارگرفته يایجغراف تیکه ازنظر موقع

 .باشندیهاي مجموعه دارا مگردشگران و ارائه اطالعات جاذبه يراهنما
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)یگردشگران خارج یو آب یرانیها ( قرمز گردشگران اجاذبه نیبینابینی ب تیمرکز ییپراکنش فضا 4شکل   
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 ،یارجو گروه گردشگران خ یگروه گردشگران داخل يدهایگراف شبکه بازد سهیبا مقا نیهمچن

 اطارتب و یاصل يهاجاذبه نیب يقو ارتباط یخوب) به5(شکل  یخارج گردشگران به متعلق گراف

 یو در مقابل گراف متعلق به گردشگران داخل کندیمرا منعکس  هاجاذبه ریسا با هاآن فیضع

 یکاخ در بازار گردشگران داخل يهاجاذبه نیب ترکنواختیو  تريقوارتباط  انگری) ب6(شکل 

از  دیدبر باز یتر به آن اشاره شد نشان از تمرکز گردشگران خارجکه همانظور که پیش است

 مجموعه دارد. یاصل يهاجاذبه

 

 

گراف بازدیدهاي گردشگران خارجی 5شکل   
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گراف بازدیدهاي گردشگران داخلی 6شکل   

 گیريبحث و نتیجه
منظور موزه سعدآباد بههاي مجموعه کاخهاي مرکزیت براي جاذبهپژوهش، شاخصدر این 

ن هاي کلیدي بررسی شد و بدیبررسی تقاضاي گردشگران داخلی و خارجی و شناسایی جاذبه

هاي معمول براي مطالعه رفتار که به ترتیب روش GPS جاي استفاده از پرسشنامه و یامنظور به

اي هاي سامانه بلیط فروشی کاخ استفاده شد که مزای، براي نخستین بار از دادههستندگردشگران 

هاي ها و کاهش هزینهعدم ایجاد مزاحمت براي گردشگران و تأثیر بر رفتار آن ازجملهبسیاري 

مطالعه دارد که تمام شماري گردشگران را در بازه زمانی موردمطالعه مقدور ساخت. همچنین 

و اعمال وزن از  UCINetافزار جاي استفاده از نرمها بهها و محاسبه مرکزیتبراي تحلیل داده

نویسی پایتون و کتابخانه طریق تعیین حد آستانه در ماتریس مجاورت، از مزایاي برنامه

NetworkX ایج سازد. نتهاي این حوزه متمایز میاستفاده شد که این پژوهش را از سایر پژوهش

موزه  وسلطنتی  يهالبی، موزه اتومبزکاخ ملت، کاخ س يهاجاذبهاست که مطالعه حاکی از این 

هاي هاي مختلف براي هر دو گروه گردشگران، جاذبهپوشاك سلطنتی با مرکزیت باال در شاخص
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اصلی و کلیدي کاخ هستند که بیانگر این موضوع است که کارکرد اصلی کاخ سعدآباد سلطنتی 

دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که  قراردرجه دوم اهمیت  هاي دیگر آن دربوده و جاذبه

و آشنایی با  هاي سلطنتیگردشگران داخلی نسبت به گردشگران خارجی عالقه بیشتري به جاذبه

ته اشاره توان به این نکهاي بین دو گره گردشگران میاین سبک زندگی دارند. از دیگر اختالف

ه پردازند و توجهاي اصلی میمتمرکز به بازدید از جاذبه طوربهکرد که گردشگران خارجی 

هاي که گردشگران داخلی باوجود توجه بیشتر به جاذبهها دارند، درحالیکمتري به سایر جاذبه

تري دارند. ی عالقه بیشسلطنت ریغهاي هاي سلطنتی و حتی جاذبهاصلی، به بازدید از سایر جاذبه

موزه  هايی قابل مشاهده است. از سوي دیگر جاذبهخوببهها نیز ها و گرافاین اختالف در نقشه

لیل هاي کم، به دهنر ملل، موزه میرعماد، موزه استاد بهزاد و موزه اسناد سلطنتی باوجود مرکزیت

عنوان واسطه بین مرکزیت مکانی و موقعیت استراتژیک، داراي مرکزیت بینابینی باالیی بوده و به

با توجه  توان گفتهاي پیشین میند. با مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشکنها عمل میجاذبه

هاي مجموعه، نتایج این پژوهش با نتایج یافته چهارگوشههاي اصلی کاخ در به پراکندگی جاذبه

هاي اصلی در مرکز جغرافیایی متفاوت است. همچنین مبنی بر قرارگیري جاذبه )2006(ی ش

ان هاي محمدحسنی زاده و همکارمقایسه نتایج با تنها پژوهش مشابه در کاخ سعدآباد، با یافته

وده اما ب راستاهممبنی بر تعلق بیشترین بازدیدها به دو جاذبه کاخ ملت و کاخ سبز  )1397(

کند. همچنین شناسایی موزه هاي آشپزخانه، سالح و ظروف را تأیید نمیمرکزیت باالي موزه

ور ذکهاي تحقیق معنوان سومین موزه پربازدید در پژوهش حاضر با یافتههاي دربار بهاتومبیل

عنوان چهارمین مطابقت دارد اگرچه در آن پژوهش به موزه پوشاك که در پژوهش حاضر به

 هاي میرعماد و بهزاد نیزي نشده است. در مورد موزهااشارهموزه پربازدید شناخته شده است، 

ها نیست ولی باال بودن هاي این پژوهش حاکی از باال بودن بازدید از این جاذبههرچند یافته

ها اذبههاي مهم در شبکه جعنوان واسطهها بهها بر اهمیت این جاذبهزیت بینابینی در این جاذبهمرک

گفت  توانیم یطورکل. بهتأکید دارد که با استدالل محمدحسنی زاده و همکاران مطابقت دارد
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رند دا يرودو نیبه ا يبهتر یهستند و دسترس ترکینزد هیزعفران يکه به درب ورود ییهاجاذبه

درب در  نیگردشگران از ا تريقو انیبا جر تواندیکه م باشندیبرخوردار م يباالتر تیاز مرکز

ردشگران گ يبرا بیبه ترت بهزاد استاد) و رعمادیم( کتابت و خطدو موزه  نیارتباط باشد. همچن

 تیموقع به وجهت با که بودند برخوردار يباالتر ینینابیب تیمرکز از یخارج گردشگرانو  یرانیا

 مراکز به دنشلیتبد تیقابلاند هر دو جاذبه که تقریباً در وسط مجموعه قرار گرفته ییایجغراف

 .دارند را گردشگران يراهنما و يگردشگر اطالعات

 هاها و پیشنهادمحدودیت
باطل شدن (بازدید شدن)  صرفاًها، در سامانه بلیط فروشی کاخ آوري این دادهدر زمان جمع

ن نبود ولی ها ممکشد. لذا امکان بررسی ترتیب بازدیدشد ولی زمان آن ثبت نمیها ثبت میبلیط

هاي نگارنده و همکاري بسیار از سوي معاونت فناوري اطالعات میراث فرهنگی، واحد با پیگیري

ه سامانه یت ارزشمند بفناوري اطالعات کاخ سعدآباد و مدیریت شرکت نیکو کیوسک این قابل

توجهی منجر به نتایج قابل تواندیممذکور افزوده شد که در مطالعات آتی قابل استفاده است و 

شود. از سوي دیگر در این روش به دلیل ثبت نشدن یا ثبت جزئی اطالعات فردي گردشگران 

ناسب یست و صرفًا مهاي فردي و دموگرافی مقدور نها با توجه به ویژگیامکان مطالعه رفتار آن

مطالعات جمعی است. الزم به ذکر است مطالعات مبتنی بر رفتار فردي مناسب کارکردهاي 

ی بررسقابلبازاریابی و مطالعات جمعی مناسب کارکردهاي مدیریتی است. از دیگر موضوعات 

 ی آن موضوع پژوهشیابیعلتتواند هاي اصلی است که میتمرکز گردشگران خارجی بر جاذبه

 جداگانه باشد.
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 تشکر و قدردانی

ی مقدور نبوده و نیازمند همکاري راحتبههایی است دسترسی و استفاده از چنین داده پرواضح

الزم  ورنیازاها مقدور نبود. پژوهش حاضر نیز بدون این همکاري کهنیکما امسئولین امر است 

از آقاي حق وردي معاونت فناوري اطالعات سازمان میراث فرهنگی، آقاي  لهیوسنیبددانم می

قنبري واحد فناوري اطالعات کاخ سعدآباد و آقاي اعتصامی ریاست شرکت نیکوکیوسک بابت 

 و ارزشمندشان تشکر کنم. غیدریبهاي همکاري
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