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چکیده
شناخت نابرابریها و عدم تعادل فضایی در بخش خدمات گردشگری در محدودههای جغرافیایی مختلف ،پیبردن به
اختالفات و تفاوتهای موجهود و سیاسهتگهااری جههت رفهو و ههاهش نهابرابریهها از واهایف اساسهی مهدیران و
دستاندرهاران بخش گردشگری ب شمار میآید .یکی از عوامل اصلی در برهمخوردن توازن بین جاذب های گردشگری،
عدم توج ب توزیو عادالنة خدمات در سطح جاذب های گردشگری است .هدف پژوهش حاضر استفاده از شاخصهای
آمارههای فضایی و آنالیزهای مربوط با همک سیستم اطالعات جغرافیایی در راه دسهتیهابی به شهناخت اختالفهات و
تفاوتهای موجود خدمات گردشگری در منطقة مورد مطالع است .در این تحقیق از دو واحد پایه شهامل واحهد پایهة
رسمی (واحد پایة بخشهای سیاسی استان فارس) و واحد پایة قراردادی (شبک های الگوی راستگوش ) اسهتفاده شهده
است .آمارههای فضایی همچون خود همبستگی فضایی ،شاخص موران  ،Iآمارۀ عمومی  ،Gتحلیل لک ههای دا ،،مرههز
متوسط و منحنی انحراف معیار برای تحلیل دادههای مورد نظر ب هار گرفت شده است .یافت های تحقیق حکایت از عهدم
تعادل شدید خدمات در استان فارس ب ویژه مناطق مرهزی و نزدیک شهر شیراز با مناطق جنوب و جنهوبغهرب اسهتان
دارد .نتایج آمارههای فضایی نشهان مهی دههد هه خهدمات معهین ،خهدمات پهایرایی و خهدمات تجهاری اسهتان دارای
خودهمبستگی ضعیف است و همچنین از الگوی خوش ای پیروی هردهاند و بیشترین تراهم این خدمات نیز در بخشهای
مرهزی استان و بر روی بخشهای شیراز ،مرودشت ،زرقان و ارژن قرار دارد .همچنین ،از نظر زیرساختهای انسانی نیهز
تراهم بیش از حد آن بر روی مناطق شمالی استان واقو شده است .از سویی تمرهز جاذب های گردشهگری اسهتان نیهز در
بخشهای مرهزی استان واقو شدهاند و میتوان نتیج گرفت ه با توج ب وجود شهر شیراز ه مرهز استان واقهو شهده
است ،خدمات گردشگری نیز ب همان نسبت در حوالی این شهر و بخشهای نزدیک ب آن تمرهز یافته اسهت و دیگهر
مناطق همچون مناطق جنوب و جنوب غربی استان حداقل امکانات را دارند.
کلیدواژهها :آمار فضایی ،خهدمات گردشهگری ،عهدالت فضهایی ،نهابرابریههای فضهایی ،واحهدهای فضهایی متغیهر،
شهرستانهای استان فارس.

DOI: 10.22067/gusd.v4i2.60203

تحلیل تعادل فضایی بخش خدمات و جاذبههای گردشگری(نمونۀ موردی :استان فارس)
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 .1مقدمه

شمارۀ دوم

به عنههوان یکههی از اقههدامات ضههروری و پایه ای بههرای
برنام ریزی ،میتواند تخصیص منابو را بها ههدف رفهو

 .1 .1طرح مسئله

نابرابریهای منطق ای تحت تأثیر قرار دهد (پورفتحیفهر

ازجمل ویژگیهای جهان سوم ،تمرهز شدید و عدم

و عاشری ،6903 ،صص.)31-661 .

تعادل فضایی است ه این خود در راستای نابرابریهای
اقتصادی و اجتماعی فراگیر و رو ب گسترشی است هه
در جهان امروز قابل مشاهده است (لیز ،2262 6،ص 6؛

یکی از مشخص های بارز توسعة فضهایی در ایهران
نیز وجود نابرابریهای منطق ای است (هالنتری،6330 ،
ص)622 .؛ زیرا آمایش و سازماندهی سرزمین و فضای

برنامة توسعة سازمان ملل .)2262 ،2این ویژگهی معلهول

جغرافیههایی در ایههران بههر مبنههای نظریههات سههرمای داری

نتایج سیاستهای رشد قطبی ب شهمار مهیآیهد هه در

طراحی شده اسهت .به همهین جههت منهاطق هشهور

نتیجة این سیاست ،تمام امکانات و قهدرت در یهک یها

ب صورت نامتعادل توسهع یافته اسهت (پهاپلی یهزدی،

چند منطق تمرهز مییابهد و سهایر منهاطق به صهورت

 ،6909صص )16-77 .و برخی از شهرهای مهم هشور

حاشی ای عمل میهنند .برای ایجاد تعهادل و به منظهور

بیشترین امکانات را در خود دارنهد ،درحهالیهه سهایر

شکلدادن فضاهای مناسب و همگون ،بحث برنام ریزی

مناطق از عدم توسعة اجتماعی -اقتصادی رنج مهیبرنهد

منطقه ای مطههرش شههده و اولههین گههام در برنامه ریههزی

(احمدی .)6906 ،بنابراین ،ب منظور برطهرفههردن ایهن

منطق ای نیز شناخت نابرابریهای اقتصادی -اجتماعی و

عدم توازن و نابرابریها ه فعالیتهای گردشهگری نیهز

فرهنگی نواحی مختلف است (عباسهی ،6900 ،صهص.

جدای از حیث نیست؛ زیهرا فقهدان توزیهو نامتناسهب

 .)61-16از سویی ،طرفداران نظریة قطب رشد بهر ایهن

زیرساختها و خدمات گردشگری از جمل هاستیهای

باورند ه رشد همزمان در هم جا اتفاق نمیافتد؛ بلکه

بنیادی و مشهودی است ه در بسهیاری از مطالعهات و

در نقاط یا قطبهای توسهع ای اتفهاق مهیافتهد هه از

طرشهای توسعة گردشگری در هشور ما ملموس است

قدرت جاذبة باالیی برخوردارند .این نقاط ،توسع را در

(غفههاری ،6907 ،ص )2 .و نیازمنههد برنامهه ریههزی و

هانالهایی پخش میهنند ه بر هل اقتصاد تسری مییابد

بهرهگیری از تمامی ارفیتها و جاذب ههای موجهود در

(آلدن و مورگان ،6376 ،9ص .)12 .همچنین ،بسیاری از

مناطق مختلف هشور و توسعة متوازن و هماهنگ آنهها

نظری پردازان توسع مانند میردال و تهودارو بهر ههاهش

اسههت (ش هیخی و شههجاعی ،6936 ،ص .)61 .ب ه ایههن

نابرابری و رفو دوگانگیهای اقتصادی و اجتمهاعی به -

منظور تحلیل فضایی توسهعة گردشهگری در منهاطق و

عنههوان یکههی از اهههداف اساسههی توسههع تأهیههد دارنههد

استانهای مختلف ،یکی از الزامات مههم توسهعة پایهدار

(آهنگری و سعادت مهر ،6901 ،صص .)613-636 .بر

گردشگری و اجتناب از ایجاد و توسهعة نهابرابریههای

این اساس ،شناخت میزان برخورداری نواحی جغرافیایی

فضایی است (افراخته  ،رهنمهایی ،طهماسهبی و ایمنهی

1. Lees
2. UNDP: United Nations Development Programme
3. Alden & Morgan

قشالق)6931 ،؛ زیرا حضور مؤثر خدمات گردشهگری
هارآ و مطلوب و توزیو بهین و متناسب آن جهت ارائه

سال چهارم
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ب گردشگران و سایر استفادههنندگان میتواند ب توازن و

با توج ب طهرش مسههل  ،پهژوهش حاضهر در پهی

تعادل سایر هارهردهای گردشگری همک شایانتهوجهی

پاسخگویی ب این سهؤاالت اسهت هه توزیهو فضهایی

هند .ازاینرو ،در برنام ریزی خدمات گردشگری آنچ

خدمات گردشگری متناسب با جاذب های گردشگری در

میتواند ب تحققپایری بیشتر این برابری همهک هنهد،

استان فارس چگون است؟ و پراهنش فضایی خهدمات

توج ب عدالت فضایی و برنام ریزیههایی اسهت هه

گردشههگری توسههط هههدام واحههد فضههایی (رسههمی یهها

تمرهز بین دو عنصر تقاضا (گردشگران) و عرض (مراهز

قراردادی) ب شکل مطلوبتری نمایش داده شده است؟

ارائ هنندۀ خدمات) را حفظ هنهد (ضهیایی و شهجاعی،

ه این موضوع از نوآوریهای پژوهش حاضر است.

 ،6903صص .)21-61 .بنابراین ،با توج ب اینه استان

 .2 .1پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری

فارس یکی از مهمترین قطبهای گردشگری هشهور و

در زمینة مباحث مرتبط با برنام ریزی فضایی و به -

نیز دارای جاذبه ههای گردشهگری فراوانهی در سهطوش

ویژه تعهادل فضهایی ،تحقیقهات گسهتردهای در عرصهة

منطق ای ،ملی و بینالمللی همچون حرم مطهر شاهچرا،

دانش جغرافیا صهورت گرفته اسهت؛ ولهی در قلمهرو

(ع) ،پاسارگاد ،تختجمشید ،نقشرستم ،نقهشرجهب،

گردشگری همتر ب موضهوع مهاهور به ویهژه از منظهر

حافظی  ،سعدی و غیره است و ساالن جمعیت انبوهی از

عرض و تقاضها (جاذبه ههای گردشهگری و خهدمات)

گردشگران داخلی و خارجی را ب خود جاب میهنهد،

توج شده است .تحقیقات مرتبط با برنامه ریهزیههای

لزوم توج ب توزیو بهینة و متعادل خدمات گردشهگری

تعادل فضایی مقصدهای گردشگری نیز تا حهد زیهادی

در تمام مناطق استان اهمیت مییابد؛ زیرا توزیو فضهایی

تنها تا مرحلة شناسایی جاذب های گردشهگری و اجهزای

متعادل خدمات گردشگری در سطح استان از مهمتهرین

سههازمان فضههایی آن (گههرهههها ،خطههوط و پهنه ههها هه

نشان های عدالت فضایی است و برنام ریزان گردشگری

زیرسههاختهههای گردشههگری یههک مقصههد را شههکل

وایف هة سههنگینی در خصههوص ایجههاد تعههادل فضههایی

میدهند) و بیان اینه چ چیزی هجاسهت و چهرا به

خدمات و امکانات در این زمین برعهده دارند .ب همین

اینگون پراهنده شدهاند ،پیش رفت است .این در حهالی

جهت ههدف ایهن پهژوهش اسهتفاده از شهاخصههای

است ه برنام ریهزی مقصهدهای گردشهگری ،نیازمنهد

آمارههای فضایی و آنالیزهای مربوط با همهک سیسهتم

دانشی از پیکرهبندی پایدار اجزای سازمان فضایی (یعنی

اطالعات جغرافیایی اسهت تها بتهوان در درجهة اول به

توج ب ماهیت این اجزا ،سلسل مراتب موجود میانشان

شناخت عدم تعادل فضایی تسهیالت گردشگری اسهتان

و روابط عملکردی میان آنها) و توج به ههر دو بعهد

دست یافت و در درجة دوم ،برنام ریزی مناسب جهت

عرض و تقاضا در هنار هم است .ایهن مطلهب بیهانگهر

تعادلبخشی دسترسی گردشهگران به خهدمات مهورد

نوبودن عرص های مرتبط با سازماندهی فضها در بحهث

نیازشان انجام داد تا درنهایت ،عدالت اجتماعی و فضایی

گردشگری چ در سهطح بهینالمللهی و چه در سهطح

را در سطح مناطق شاهد باشیم.

داخلی است .در ادام ب یافت های برخهی از مههمتهرین
مطالعات انجامشده در این زمین اشاره شده است.
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بهنام مرشدی ( ،)6936در پایاننامة خود با توج به

شمارۀ دوم

از مطالعات خارجی مرتبط نیز میتوان ب مقالة گرگ

معیارهای خدمات گردشگری ،با اسهتفاده از آمهارهههای

اوهر و هازل بارت )6333( 6با عنوان «نابرابری منطق ای

فضایی جههانی به تحلیهل توزیهو فضهایی خهدمات و

صنعت گردشگری در پرتقال» اشاره هرد ه ب این نتیج

جاذب های گردشگری استان فارس پرداخته و به ایهن

رسیدهانهد هه توزیهو فضهایی گردشهگری و خهدمات

نتیج رسیده است هه خهدمات گردشهگری اسهتان از

گردشگری در هشورهای درحالتوسع از تعادل فضایی

توزیو عادالن برخوردار نبهوده و بیشهترین تمرههز ایهن

برخوردار نیست و بر همین اسهاس در پهژوهش خهود

خدمات در نواحی مرههزی اسهت .شهیخی و شهجاعی

بههرای اولههین بههار تحلیلههی در زمین هة توزیههو منطق ه ای

( )6936در پههژوهش خههود بهها همههک تکنیههک تحلیههل

گردشگری ملی و بینالملی ارائ هردهاند .گهان)2222( 2

خوشهه ای در پههی پیههادهسههازی عههدالت فضههایی در

نیز در هتاب برنام ریزی گردشهگری :مبهانی ،مفهاهیم و

برنام ریزی گردشگری بودهاند و با توج ب چگونگی و

مههوارد ،ب ه معرفههی عناصههر فضههایی در برنام ه ریههزی

چرایی توسعة مقاصد گردشگری استان مازندران متهاهر

مقصدهای گردشگری؛ ایجاد توازنی مطلوب میان محیط

میشوند ه در ایهن مقاصهد ههم تهراهم بهیش از حهد

و توسعة گردشگری و توصیف ساختار فیزیکی نهواحی

فعالیتها و تأسیسات گردشهگری در برخهی نهواحی و

مقصد مهیپهردازد .همچنهین ،دینهگ  )2266( 9نیهز در

هم محرومماندن برخی دیگر مقاصد علهیرغهم داشهتن

پژوهش خود ب بررسی ویژگهیههای سهاختار فضهایی

پتانسیلهای باال در توسهعة گردشهگری قابهل مشهاهده

جاذب های گردشگری در نانجینگ؛ تحلیل همّی عوامهل

است و درنهایهت ،نحهوۀ شناسهایی بهینه تهرین شهکل

تأثیرگاار بر توزیو ساختار فضایی جاذبه هها؛ شناسهایی

سطحبندی مقاصد گردشگری در استان مازندران را ارائ

عوامل توسعة اقتصادی منطقه  ،سهطح توسهعة اقتصهاد

میهنند .افراخت  ،رهنمایی ،طهماسهبی و ایمنهی قشهالق

گردشگری منطق  ،توانمندی منابو گردشهگری منطقه و

( ،)6931در پژوهش خود با عنوان «تحلیل نابرابریهای

اقدامات دولتی ب عنوان برخهی از عوامهل تأثیرگهاار در

فضایی در توسعة منابو گردشهگری» بها ههدف تحلیهل

توزیو فضایی جاذب های گردشگری در منطق نانجینهگ

نابرابریهای فضایی در توسهعة عناصهر گردشهگری بها

و همچنین ارائة استراتژیها و جهتگیهریههایی بهرای

بهرهگیری از عناصر اصهلی گردشهگری و اسهتفاده از 3

بهین سازی توزیو فضایی جاذب ها اشاره هردهاند .سارویو

شاخص و  61متغیر ،دربارۀ وضعیت توزیو فضایی منابو

و تاتیک )2266( 6در مقال ای با عنوان «تحلیل چشمانداز

گردشگری و توسعة آن بین شهرستانهای دهگانة اسهتان

جاابیتهای گردشگری مبتنی بر ویژگیههای مکهانی»

اردبیل پژوهش هردهاند و ب این نتیجه رسهیدهانهد هه

ارتباط ویژگیههای مکهانی ماننهد جاذبه ههای طبیعهی،

االگوی فضایی توسعة عناصر و منابو گردشگری در بین

پههاهیزگی ،مهمههاننههوازی ،ارائ ه دهنههدگان خههدمات

شهرستانههای اسهتان یهک الگهوی نهاهمگن اسهت و
نابرابری تسهیالت اقامتی و سایر عناصهر گردشهگری از
جاذب های گردشگری تبعیت نکردهاند.

1. Greg O'Hare and Hazel Barrett
2. Gunn
3. Ding, L.
4. Saroyo & Tatik
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گردشگری ،امکانات پشتیبانی و ضریب امنیت در برابهر

فضایی در سطوش ملی و منطق ای است .تداوم این روند

جهاابیت سهاحل را بها اسهتفاده از روش رگرسهیون

ب معنهای انحهراف از اصهول راهبهردی توسهعة پایهدار

غیرخطی -تحلیل میهنند .در نتیج در این مقال جاابیت

گردشگری و تعمیق پیامهدهای سهوء زیسهتمحیطهی،

نسبی ساحل گوآ با روش زنجیرۀ مارهوف بررسی شد و

اجتمهاعی ،اقتصهادی و فضهایی خواههد بهود (ضهیایی،

 13درصد از جهاابیت گردشهگری در منهاطق سهاحلی

جاودان و هاامیازغدی ،6939 ،صص.)09-662 .

تحت تأثیر ویژگیهای مکانی بودهانهد و نزدیهک به 72
درصد از آن مختص ب جاابیتهای طبیعی بوده است.
 .6 .1عدددا ت فضددایی و توسددعۀ فضدداهای
گردشگری

فضای گردشهگری ،مقصهدی از هلیهة محصهوالت
گردشگری است ه ترهیبی از منابو و خهدمات اسهت.
منابو ،جاذبة اولی ای را ه مقصهد بهرای بازدیدهننهدگان
دارد ،استمرار مهیبخشهند ،درحهالیهه خهدمات ارائه

سازماندهی فضا یکی از ابعاد اساسی جوامو انسانی،

میشوند تا بازدیهد را ممکهن ههرده یها افهزایش دهنهد

بازتاب وقهایو اجتمهاعی و تجلهی ارتباطهات اجتمهاعی

(گیریهههواتی ،2269 ،9ص )611 .و ازآنجهههایی هههه

اسههت .عههدالت فضههایی نقطهة تالقههی فضهها و هههدایت

گردشگری یکی از بخشهای پیشتاز و در حال رشهد در

اجتماعی است .درنتیج  ،هم عدالت و هم بیعدالتی در

میان فعالیتهای خهدماتی در سهطح بهینالمللهی اسهت

فضا نمایان میشود .ازاینرو ،تجزی وتحلیل بهرهمههنش

(فیوری و سانتانا گالگو )2266 ،6بحث خدمات ،جایگاه

بین فضا و اجتماع در فهم بیعهدالتیههای اجتمهاعی و

مهمی در این فعالیهت دارد (طالقهانی و فتهاحی ،6906 ،

چگونگی تنظیم سیاستهای برنام ریزی برای هاهش یا

صص .)11-19 .اساساً تسهیالت و خدمات گردشگری

حل آنها ضروری اسهت (دوفهاه  ،2220 ،6ص.)2 .

از دیدگاه اقتصادی ،ساختارهای زیربنایی و روبنایی ایهن

ازایههنرو ،عههدالت فضههایی ب ه جنب ه هههای فضههایی یهها

فعالیت را تشکیل میدهند و گسترش اینگون پدیدهها،

جغرافیایی عدالت یا بیعدالتی اشاره میهنهد و درواقهو،

موجب تسهیل در امر توسهع و شهکوفایی گردشهگری

توزیو عادالنة منابو و دسترسی ب آنها در فضای جامع

خواهد شد (جان لی ،6970 ،ص .)99 .ب همین جههت

است (سوجا ،2221 ،2ص .)2 .از سویی ،تبلهور عینهی

بهرای برنامه ریههزان و مسههوالن مربوطه  ،برنامه ریههزی

سازمان فضایی سرزمین متأثر از سیاستهای غیرمتهوازن

خدمات و دسترسی بهین ب این تسههیالت در اولویهت

توسع ای (با اذعان ب تنوعهای جغرافیایی) ،نمایانگر عدم

قرار دارد؛ زیرا گردشگری سیستمی است ه ب تبو ایهن

تعادل و نابرابری در دسترسی ب فرصتها ،منابو و منافو

خصیص دارای عناصر و اجزایی اسهت هه بها ترهیهب

توسع میان فضاهای همشهمار برتهر و پیرامهون وسهیو

یکدیگر ،یک هلیت را ب وجود مهیآورنهد (تقهوایی و

فروتر است .بنابراین ،روند توسعة گردشگری نیز متهأثر

اهبری .)6900 ،درک درست این سیسهتم به شهناخت

از شرایط هلی حاهم بر فضهای سهرزمینی ،عهدم تهوازن

اجزای سیستم و هلیت آن نیازمند است .بر این اسهاس،

1. Dufaux
2. soja

3. Giriwati
4. Fourie & Santana-Gallego
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نظام گردشگری متشهکل از جاذبه هها و فعالیهتههای

بحث عهدالت فضهایی اسهت؛ چراهه در برنامه ریهزی

توریستی ،مراهز اقامتی ،تسهیالت و خدمات حملونقل،

گردشگری برخورد همسان و مشاب با چنهین منهاطقی،

تأسیسههات زیربنههایی ،تسهههیالت و خههدمات توریسههتی

اثرات و پیامدهای منفی بسهیاری را به همهراه خواههد

(اینسههک  )6336 ،6اسههت و خههدمات گردشههگری را

داشت .عدم توج ب قابلیتها و توانمندیههای منهاطق

میتوان شامل تمام امکانهات و تسههیالتی دانسهت هه

مختلف گردشهگری به رشهد نهامتوازن و قهار گونهة

جههت بههرآوردن نیازههها و خواسههت هههای مههورد انتظههار

مقصدهای گردشگری منجر مهیشهود و نتهایجی را به

گردشگران از سوی ارائ دهندگان خدمات (سهازمانهها،

دنبال دارد ه از عدالت فضایی فرسنگها فاصل خواهد

ادارات ،ارگانها ،جامع میزبان و غیهره) به گردشهگران

داشت .عهدم توجه به عهدالت فضهایی گردشهگری،

ارائ میشود تا رضایت گردشگران جلهب شهود (بهنهام

پدیدهای است هه در بسهیاری از منهاطق و مقصهدهای

مرشدی ،احمدی ،فرجیسبکبار و رضوانی ،6931 ،ص.

گردشگری میتوان ب وضوش مشاهده هرد؛ زیرا تمرههز

)60؛ امهها بررسههی وضههعیت موجههود فضههاهای مسههتعد

و بارگااری بیش از حد برخی از مقصدها ،تعادل توسع

گردشگری از نظر ساختهای هالبدی نشان میدهد هه

در منطق را برهم زده و موجب شکلگیری مقصهدهای

این نقاط دچار نارساییهای عدیدهای است؛ ب طوریه

برخههوردار و محههروم شههده اسههت .سههرعت توسههعة

در برخی از نقاط امکان ارائهة حهداقل امکانهات رفهاهی

گردشگری توأم با تمرهز فضایی منجر به شهکلگیهری

برای گردشگران وجهود نهدارد .ازایهنرو ارفیهتههای

الگوی نامتوازن رشد میشود .این امهر موجهب ههاهش

موجود منجر به شهکلگیهری فعالیهتههای جدیهد و

جاابیت مکانی و در نتیج تضهعیف بهازار گردشهگری

متعاقب آن پویایی اقتصادی مناطق مسهتعد گردشهگری

مقصد مهیشهود (ویلیهامز ،6330 ،2ص .)13 .بنهابراین،

نشده اسهت (پهاپلییهزدی و سهقایی .)6902 ،بنهابراین،

میتوان امید داشت ه عدالت فضایی در توسعة منهاطق

اهمیت خهدمات و زیرسهاختههای گردشهگری از آن

گردشگری زمانی ب تحقق نزدیک میشهود هه پاسهخ-

جهت است ه رابطة مستقیمی بهین افهزایش همیهت و

گوی مسائلی چون :الف) تخصیص متناسهب امکانهات،

هیفیت زیرساختها و تعهداد گردشهگران وجهود دارد.

خدمات و فعالیتهای گردشگری؛ ب) استفادۀ متهوازن

درواقو ،هیفیهت بهاالی خهدماتی هه در ایهن بخهش از

از توانهای بالقوه و بالفعل گردشگری در سطح منطق و

فعالیتهای گردشگری ارائ میشود ب صورت مستقیم

ج) ازبینبردن شکاف بین مناطق فقیر و غنی در منهاطق

منجر ب افزایش درآمد ،میهانگین مهدت مانهدگاری و در

گردشگری (شیخی ،شجاعی )6936 ،باشیم.

نهایت افزایش سطح مطلوبیت گردشگران میشهود هه
این خود انگیزۀ بازدید مجدد را در پهی خواههد داشهت

 .2روششناسی پژوهش

(بهنام مرشدی .)6936 ،بنابراین ،بهرای رسهیدن به ایهن

نهههوع تحقیهههق ههههاربردی و روش بررسهههی آن

مهم؛ یکی از مباحث مهم در زمینة توسهعة گردشهگری

توصیفی-تحلیلی است .با توج ب اهداف تحقیق ابتهدا

1. Inskeep

2. Williams
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معیارها و شاخصهای خهدمات گردشهگری از طریهق

تحلیههلهههای آمههاری بههر روی ایههن دادهههها را بهها

مطالعات هتابخان ای (تحقیقات پیشین) شناسهایی و بها

درنظرگرفتن بعد فضایی آنها امکانپهایر مهیسهازد و

نظرات هارشناسان تکمیل شد و متناسهب بها معیارهها،

نقههش بسههزایی در مههدلسههازی روابههط فضههایی دارد.

دادههای مهورد نیهاز از ادارات و سهازمانههای مربوطه

واقعیت این است ه پدیدههای زیادی را میتهوان به

جموآوری شد .در ادام الیهة جاذبه ههای گردشهگری

همک ایهن تکنیهکهها مطالعه و بررسهی ههرد .آمهار

استان فارس (جاذب های تاریخی ،طبیعهی و مهاهبی) از

فضههایی امکههان درک رفتههار پدیههدههههای جغرافیههایی،

طریق نقش ههای میهراف فرهنگهی و همچنهین توسهط

شناسایی الگوها و رونهدهای موجهود در پدیهدهههای

نرمافزار گوگل ارف 6مشخص شده و سپ

ب صورت

جغرافیایی و هشف دالیل آنها را فراهم مهیهنهد .به

شی فایل 2درآمد و ب واحدهای پایه متصهل شهدنهد.

همک آمار فضایی میتوان نحهوۀ توزیهو پدیهدهههای

واحدهای پای فضایی استفادهشده در این تحقیق شهامل

متعدد در فضا را در یک عهدد خالصه و بسهیاری از

واحد پایة رسمی (واحد پایة بخشهای سیاسهی اسهتان

تصههمیماتی را ههه بهها مالحضههة نقشهه ههها صههورت

فهارس) و واحهد پایهة قهراردادی (شهبک ههای الگههوی

مههیگیرنههد ،بهها دقههت علمههی بیشههتری اتخههاذ هههرد

راستگوش  )9یا واحدهای فضایی متغیر اسهت هه در

(عسگری ،6932 ،صص.)69-66 .

بخش تحلیل بها اسهتفاده از آزمهونههای آمهار فضهایی

ابزارهههای آمههار فضههایی شههامل مجموعهه ای از

همچون تکنیک خود همبستگی فضایی ،شاخص موران

تکنیکهها و روشهها بهرای توصهیف و مهدلسهازی

 ،Iآمارۀ عمومی  ،Gتحلیل لک های دا ،،مرهز متوسهط و

دادههای فضایی است و در مواردی ه حجهم دادههها

منحنی انحراف معیار ،جههت شهناخت تعهادل فضهایی

زیهاد اسهت و توزیهو و یها پراهنهدگی آنهها در فضها

خههدمات و جاذبه هههای گردشههگری در اسههتان فههارس

پیچیدهتر است استفاده از آمارههای فضایی میتواند به

ب صورت علمی بررسی شهده اسهت .در ادامه فرآینهد

ما در افزایش دقت نتایج و مشهاهدات همهک زیهادی

روششناسی پژوهش (شکل  )6نشان داده شده است و

هنههد (بهنههام مرشههدی .)6936 ،از جملهه مهههمتههرین

واحدهای فضهایی و آمهاره ههای فضهایی مهورد

مجموع عملیات آماری فضایی قابلدسترس در نهرم-

سپ

استفاده در این تحقیق تشریح شده است.

افزار سامانة اطالعات جغرافیایی شرهت  Esriمیتهوان

فضایی4

ب ه (ابزارهههای تحلیههل الگههو ،ابزارهههای تهیههة نقشههة

 .2 .2آمار

دادههههایی هه از لحههای موقعیههت قرارگههرفتن ب ه

خوش ها ،ابزارهای انهدازهگیهری توزیهو جغرافیهایی و

یکدیگهر وابسهتگی دارنهد ،دادهههای فضهایی نامیهده

ابزارهای مدلسازی روابط فضایی) اشاره ههرد هه در

میشوند (رسولی )6932 ،و آمار فضایی امکهان انجهام

زیر مههمتهرین آمهارهههای فضهایی پهژوهششهده و
هاربردهای هر یک از آنها ذهر شده است.

1. Google Earth
2. Shape File
3. Fishnet
4. Spatial Statistic
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زیاد و یا هم دادههای فضایی را بررسی میهنهد .آمهارۀ
عمومی  Gبر شاخص مهوران در تعیهین نقهاط مثبهت
(دا )،و منفی (سهرد) در سهطح منطقهة مهورد مطالعه
ترجیح دارد .این نقاط دا ،و سرد میتواننهد به عنهوان
تمرهزهای فضایی در نظر گرفت شوند.
 .4 .2تحلیل کههای داغ یا آمداره گتدی  -آرد
جی2

تحلیل لکه ههای دا ،9،آمهارۀ گتهی آرد جهی 6را
برای هلیة عوارض موجود در دادهها محاسب مهیهنهد
(ژانگ ،لهو و ژی ،2220 ،1صهص .)262-226 .امتیهاز
 Zمحاسب شده نشان مهیدههد هه در هجهای دادههها
مقادیر زیاد و یا هم خوش بندی شدهاند .ایهن ابهزار در
حقیقت ب هر عارض در چهارچوب عوارضی هه در
همسایگیاش قرار دارند ،نگاه میهند .اگهر عارضه ای
مقادیر باال داشهت باشهد ،جالهب و مههم اسهت؛ ولهی
ب تنهایی ممکن اسهت یهک لکهة دا ،معنهادار آمهاری
نباشد .برای اینه یک لک دا ،تلقهی شهود و از نظهر

شکل  .1فرآیند روششناسی پژوهش

آماری معنهادار نیهز باشهد ،بایهد ههم خهودش و ههم

مأخا :نویسندگان6931 ،
 .6 .2خوشهبندی زیاد /کم یا آزمون G

عوارضههی ه ه در همسههایگیاش قههرار دارنههد ،دارای
عمومی1

تحلیل خوش بندی زیاد /هم ب اندازهگیهری میهزان
تراهم و خوش بندی مقادیر زیاد و یا هم یک متغیهر در
محههدودۀ مههورد مطالعه مههیپههردازد (بهنههام مرشههدی،
)6936؛ ب عنوانمثال ،با استفاده از این تحلیل مهیتهوان
ب بررسی تعداد جاذب های گردشگری یا تعداد نهوعی

مقههادیر بههاال باشههند .جمههو محلههی 1یههک عارض ه و
همسایگانش ب طور نسهبی بها جمهو ههل عارضه هها
مقایس میشود ،زمانی ه جمو محلی ب طهور زیهاد و
غیرمنتظرهای از جمو محلی مورد انتظار بیشتر باشهد و
اختالف ب انهدازهای باشهد هه نتهوان آن را در نتیجهة
تصادف دانست ،درنتیج امتیاز  zب دست خواهد آمهد

از خههدمات در بخههشهههایی از منطق هة مههورد مطالع ه
پرداخت .آمارۀ  Gوجود و یا عدم وجود خوش بنهدی

)1. High/Low Clustering (Getis-Ord General G

)*2. Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi
3. Hot Spot Analysis
4. Getis_ord Gi
5. Zhang, Luo, Xu
6. Local sum
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(اورد و گت 6331 ،6؛ انتظاری ،داداشهی رودبهاری و

 .3 .2میانگین

اسدی.)6936 ،

میانگین مرهزی سادهترین تحلیل در آمهار فضهایی

 .5 .2خود همبستگی فضایی (موران I

)2

مرکزی7

است .این تحلیل مشاب میانگین در آمار معمولی اسهت

ب طورهلی ،الگوهای پهراهنش فضهایی بهر اسهاس

و ب صورتی مشاب محاسب میشود .این تحلیهل مرههز

مطالعات انجامگرفت س حالت دارند :6 :خوشه ای:2 9

جغرافیایی و یا مرهز ثقهل مجموعه ای از عهوارض را

پراهنههده 6و  :9تصههادفی( 1راهنمهها و ذبیحههی،6932 ،

شناسایی میهند (اک ،لیتینر و ویلسون.)2223 ،0

صص 1-21 .و محمدزاده ،6936 ،ص .)62 .ب منظهور

خروجی این ابزار تحلیلی یک الیة جدید خواههد

تحلیل پراهنش فضایی خدمات گردشهگری و تمرههز

بود ه در آن نقطة میانگین مرههزی وجهود دارد .اگهر

آنها از یک طرف و سنجش میزان دسترسی به آنهها

هنگام ورود دادههای ایهن تحلیهل ،فیلهد مهوردی 3در

و تعیین نقاط تمرههز و چگهونگی توزیهو خهدمات از

نظر گرفت باشید ،در آن صورت الیة ایجادشهده دارای

نظر خوش ای ،پراهنده و اتفهاقی و درنهایهت ،عهدالت

بیش از یک نقطة میهانگین مرههزی خواههد بهود هه

فضههایی از مههدل «خههودهههمبسههتگیفضههایی» اسههتفاده

تعداد آنها متناسب با تعداد طبقهات موجهود در فیلهد

میشود (بهنام مرشدی.)6936 ،

موردی خواهد بود (عسگری ،6932 ،ص.)626 .

تحلیل خودهمبستگی فضهایی دو نهوع خروجهی

 .7 .2توزیع

جهتدار18

ب صورت گرافیکی و عددی ارائ مهیهنهد .خروجهی

توزیو بسیاری از پدیدهههای جغرافیهایی در فضها

گرافیکی نشان میدههد هه آیها دادههها پراهنهده و یها

ب گون ای است ه ممکن است جهتدار بوده و نتوان

خوش بندیشده هسهتند (عسهگری ،6932 ،ص.)11 .

آنها را با دایره نشان داد .در ایهن مهوارد مهیتهوان بها

چنانچ ضریب موران برابر با یهک باشهد ،بهر توزیهو

محاسبة واریان

محورهای  xو  yب طور جداگانه و

هامال عادالنة مکانی فضهایی داللهت دارد و هرچه از

مستقل روند و جهت توزیو پدیدهها در فضا را نشهان

عدد یهک به سهمت صهفر پهیش مهیرود ،از درجهة

داد .ابزار توزیو جهتدار نشان میدهد ه آیها توزیهو

عادالن بودن آن هاست میشود و به سهمت تصهادفی

عههوارض جغرافیههایی در فضهها به صههورتی جهههتدار

سوق مییابد .عدد ( )-6ب صورت ههامالً ناعادالنه و

صورت گرفت انهد یها خیهر .آیها عهوارض از عارضهة

پراهنده است (تسو ،یوتینهگ و یهو لهین ،2221 ،1ص.

مشخصی نسبت ب سایر عهوارض در جههت خهاص

.)627

دورتر هستند یا خیر؟ (احمدی.)6936 ،

1. Ord and Getis
)2. Spatial Autocorrelation (Moran's I
3. Clustered
4. Dispersed
5. Random
6. Tsou, Ko-Wan, Yu-Ting Hung, and Yao-Lin
Chang.

7. Mean Center
8. Eck, LitenerWilson
9. Case Field
10. Directional Distribution
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امههر اسههت .جهههت دسههتیههابی ب ه ایههن معیارههها و

 .6یافتههای پژوهش

تعیهین معیارههای پهژوهش ،از ابتهداییتهرین و
مهمترین فرآیندهای پژوهش است .بنابراین ،اولین گام
جهههت تجزی ه و تحلیههل خههدمات گردشههگری نیههز

زیرمعیاره ها پ ه

از مطالعههات هتابخان ه ای و بررسههی

تحقیقات صورتگرفتة پیشین با نظهرات متخصصهین
تکمیل و شناسایی شدند (جدول .)6

شناسایی معیارها و شاخصهای مورد استفاده در ایهن
جدول  .1معیارها و شاخصهای خدمات و جاذبههای گردشگری
معیارها

خدمات تجاری
هبابی و ساندویجی

گویهها

سوپر مارهت ،بقالی و
میوه فروشی
نانوایی

خدمات پذیرایی
مجتموهای

خدمات معین
نوع یک (پم بنزین و پم
سوخت)

خدماتی رفاهی
رستوران بینراهی

نوع دو (آپاراتی و پنچرگیری،
تعویض روغنی ،تعمیرگاه )...
نوع س (هارواش ،اطاقسازی،

سالن غااخوری

الکتروباطری و )...

جاذبههای

زیرساختهای

گردشگری

انسانی

جاذب های

مراهز فرهنگی-

تاریخی

ماهبی

جاذب های ماهبی

شهر و روستا

جاذب های طبیعی

مراهز انتظامی

مأخا :نویسندگان6931 ،

در ادامة توزیو خدمات معهین ،توزیهو و پهراهنش

نتایج آمارۀ  Gعمومی و مهوران  Iبه شهکل گرافیکهی

جاذبههه ههههای گردشهههگری اسهههتان و همچنهههین

است ه شهکل ( 2و  ،)9نحهوۀ نمهایش مقهادیر ایهن

زیرساختهای انسانی استان ،توزیو خدمات تجهاری،

آمارهها را نشان میدهد .آمارۀ موران ( Iشهکل  )2نیهز

پایرایی با اسهتفاده از تحلیهل لکه ههای دا ،یها آمهارۀ

ه بین عدد صفر (عدم همبستگی) تا یک (همبسهتگی

گتی  -آرد جی ،بیضی انحراف معیار و مرهز متوسهط

بسیار قوی) بین خصیص های مورد نظر است را نشان

بررسی شد (شکل  6و  .)1قابل ذهر است هه تحلیهل

میدهد و آمارۀ  Gعمومی نیز چنانچه در شهکل ()9

لک های دا ،یا آمهارۀ گیهت  -آرد جهی بها توجه به

نشههان داده شههده اسههت ،وجههود و یهها عههدم وجههود

منحنی نرمال ،مقادیر بین  _2801تا  +2801را ب صهورت

خوش بندی زیاد و یا هم دادهههای فضهایی را بررسهی

طیف از رنگ آبی تیره (نقاط سرد )6ه نشهانگر عهدم

میهند.

وجود یا حداقل خصیصة مهورد نظهر تها رنهگ قرمهز
(نقاط دا )2،ه نشانگر تراهم بهیش از حهد یها تمرههز
خصیصة مورد نظر است ،نشهان مهیدههد .همچنهین،

1. ColdSpot
2. Hotspot

سال چهارم
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شکل  .2نتایج گرافیکی تحلیل شاخص موران I

79

شکل  .6نتایج گرافیکی تحلیل  Gعمومی

شکل  .4نقاط داغ ،بیضی انحراف معیار و مرکز متوسط جاذبههای گردشگری و خدمات معین
مأخا :نویسندگان6931 ،

شکل ( 6و  )1تحلیل لک های دا ،بر شاخصهای

زیادی از شاخص تحت بررسی خوشه بنهدی شهده و

خدمات و جاذب ههای گردشهگری اسهت .لکه ههای

لکة دا ،را ب وجود آورده است ه بیانگر این موضهوع

قرمزی هه در ههر یهک از نقشه ههای بهاال مشهاهده

است ه این محدودهها دارای وضعیت بهتری چه از

میشود ،نشانگر مقادیر زیاد  Zاست ه لکهة دا ،را به

نظر جاذب ها و چ از نظر خدمات میباشهند .به ههر

وجود آوردهاند .این لک ها نشان میدهنهد هه مقهادیر

میزان ه از مقدار  Zهم مهیشهود و  Zمقهدار منفهی و
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هوچک ب خود میگیرد ،ب لک های سرد ه بها رنهگ

 Statistics toolsآمارۀ عمهومی  Gبهرای خهدمات و

آبی در نقش ها دیده میشود ،نزدیهک مهیشهویم هه

جاذب های گردشگری محاسب شد و همانطور هه در

بیانگر ایهن اسهت هه ایهن محهدودههها در وضهعیت

شکل ( )1مشاهده میشود ،مقهدار آمهارۀ عمهومی G

نامطلوبی قرار دارند .همانطور ه مشهاهده مهیشهود

برابر با صفر است ه حهاهی از وجهود خوشه بنهدی

بیشههترین تمرهههز ایههن نقههاط بههر روی بخههش شههیراز،

است و نشان میدهد ه تمرهز خدمات و جاذب های

مرودشت ،هازرون ،زرقان ،ارژن و ههوار و در ههل در

استان فارس از نوع خوش ای با تمرههز بهاال اسهت و

بخش مرهزی اسهت و بخهشههای جنهوبی اسهتان از

جاذب های گردشگری با میزان مطلوبیهت بهاال از نظهر

تمرهز بسهیار پهایین برخهوردار اسهت و در وضهعیت

دسترسی ب خدمات مورد نیاز ،بهیش از جاذبه ههای

نامطلوبی قرار دارد.

گردشگری نامطلوب بها یهکدیگهر خوشه تشهکیل

شهاخص مههوران نیههز در شهاخصهههای خههدمات

دادهاند.

تجههاری ،جاذبه هههای گردشههگری ،خههدمات معههین و

در تحلیل مرهز متوسهط ،نقطهة ثقهل جاذبه هها و

پایرایی به ترتیهب برابهر ( 2/63 ،2/62 ،2/62و  )20و

خدمات گردشگری استان مشهخص مهیشهود .ایهن

نزدیههک بهه صههفر اسههت ههه نشههاندهنههدۀ وجههود

تحلیل بر خالف سایر تحلیلهای قبلی براساس عهدم

خودهمبستگی فضایی ضعیف است،؛ ب این معنها هه

دسترسی ب خهدمات و زیرسهاختههای مهورد نیهاز

مکانیابی و پخش این خدمات به صهورت تصهادفی

فضاهای گردشگری انجام شده است.

بهوده اسهت و بها یهکدیگهر دارای ارتبهاطی منسههجم

هدف از این تحلیل ،ب دستآوردن محهدودهایی

نیستند و خدمات گردشگری و جاذب هها به صهورت

است ه اولویت بیشتری را برای ارائة خدمات مهورد

متوازن توزیو نشدهاند .درصورتیه ایهن شهاخص در

نیاز گردشگران دارد .چنانچ در شکل ( 6و  )1نشهان

زیرساختهای انسانی برابر با  2/32و نزدیک ب عهدد

داده شده است ،نقطهة ثقهل جاذبه ههای گردشهگری،

 6است ه نشاندهندۀ وجود همبستگی فضایی قهوی

خدمات معین ،تجهاری و پهایرایی در جنهوبشهرقی

است؛ ب این معنا ه مکانیابیها به صهورت پراهنهده

بخهش شههیراز قههرار گرفته اسهت و تنههها مرهههز ثقههل

صورت نگرفت و با یهکدیگهر دارای ارتبهاط منسهجم

زیرساختهای انسهانی در جنهوب بخهش مرودشهت

هستند و ب صورت متوازن توزیهو شهدهانهد.در مهورد

قرار گرفت است .ازسویی ،بیضی انحراف معیار به مها

ضریب مهوران بایهد گفهت هه از آنجهایی هه ایهن

امکان میدههد هه اگهر توزیهو عهوارض در فضها از

ضریب قادر ب تشخیص تفاوتهای محلی نیسهت و

الگوی جهتداری برخوردارند ،آن را شناسایی هنیم و

ممکن است هم نقاط با ارزش باال یک خوش تشکیل

چنانچه در شهکل ( 6و  )1نشهان داده شهده اسهت،

داده باشند و هم نقاط بها ارزش پهایین بها یهکدیگهر

توزیو منحنی انحراف استاندارد جاذب های گردشهگری

خوشه تشهکیل داده باشهند ،بها اسهتفاده از دسهتور

و همچنین ،تمامی خدمات گردشگری اسهتان جنهوب

High/Low Clusteringاز مجموعهه

Spatial

شرقی -شمال غربی است .همهانطهور هه در شهکل

سال چهارم
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( )1نشان داده شده اسهت ،تمهامی مقهادیر آمهارهههای

حافظ ،سعدی ،شهاهچهرا ،و غیهره واقهو شهدهانهد و

فضایی و نتهایج ههر یهک از خهدمات و جاذبه ههای

میتوان نتیج گرفت ه با توج ب وجود شهر شهیراز

گردشگری استان به صهورت شهماتیک ترسهیم شهده

ه مرهز استان واقو شده است ،خهدمات گردشهگری

است .نتایج آمهارهههای فضهایی نشهان مهیدههد هه

نیز ب همان نسبت در حوالی این شههر و بخهشههای

خدمات معین ،خدمات پهایرایی و خهدمات تجهاری

نزدیههک ب ه آن تمرهههز یافت ه اسههت و دیگههر منههاطق

استان دارای خودهمبستگی ضعیف است و همچنهین

همچون مناطق جنوب و جنوبغربهی اسهتان حهداقل

از الگوی خوش ای پیروی هردهانهد و بیشهترین تهراهم

امکانات را دارند .از عوامل دیگهری هه باعهث شهده

این خدمات نیز در بخهشههای مرههزی اسهتان و بهر

اهثر خدمات استان در بخش مرهزی و نسبتاً شمالیتهر

روی بخشهای شیراز ،مرودشت ،زرقان و ارژن قهرار

استان واقو شوند ،عهالوه بهر وجهود مرهزیهت اسهتان

دارد .همچنهین ،از نظههر زیرسههاختههای انسههانی نیههز

(شهر شیراز) و وجود جاذب های گردشهگری ،وجهود

تراهم بیش از حد آن بهر روی منهاطق شهمالی اسهتان

آب و هوای معتدلتر ایهن منهاطق نسهبت به منهاطق

واقو شده است ه یکی از مهمترین دالیهل آن وجهود

جنوبی استان است ه این خود ب جمعیت اسهتان در

درگاه ورودی گردشهگران منهاطق شهمالی و مرههزی

این مناطق نیهز بسهتگی دارد .شهایان ذههر اسهت هه

هشور ب این استان است؛ هرچنهد هه ایهن خهدمات

هشیدگی منحنیهای انحهراف معیهار خهدمات مهورد

بیشتر در شههر آبهاده متمرههز بهوده اسهت .ازسهویی،

نظر ،شمال غربی -جنوب شرقی است ه ایهن خهود

تمرهز جاذب های گردشگری استان نیز در بخهشههای

نیز با توج ب عوامل ذهر شدۀ باال هماهنگ است.

مرهزی استان (تخت جمشید ،نقش رسهتم ،پاسهارگاد،
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شکل .5نقاط داغ ،بیضی انحراف معیار و مرکز متوسط زیرساختهای انسانی ،خدمات تجاری و پذیرایی
مأخا :نویسندگان6931 ،

شکل  .3آمارههای مورد استفاده در پژوهش و نتایج آنها
مأخا :نویسندگان6931 ،
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در این پژوهش از دو واحد پایة فضایی رسهمی و
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تخصیص متناسب و متوازن امکانات و تأسیسهات به

قراردادی استفاده شده اسهت .وجهود واحهدهای پایه

مقصدها بر مبنای توان و قابلیهت توسهعة گردشهگری

قراردادی ب ایهن خهاطر هه اطالعهات مها از الگهوی

توج شود .شناسایی این جایگاه میتواند ب انتظهارات

فضایی همگنی برخوردارند ،مناسهبتهر از واحهدهای

معقول و برخورد منطقی با مناطق گردشهگری همهک

رسمی است؛ زیرا تحریفات جغرافیایی در ایهن مهوارد

هند تا متناسب با داشت ها و ارفیتها ،برنامه ریهزی و

ب حداقل میرسند؛ برای مثال ،چنانچه در شهکل (6

سرمای گااری مربوط ب نحو بهین صهورت پهایرد و

و )1نشان داده شده است ،واحدهای فضایی ه در آن

از این طریق بتوان ب ارائة برنام ریزی مطلهوب جههت

نقاط خاص ه شامل یک نقطة شهری مهم در اسهتان

ارتقای همّی و هیفی مناطق گردشهگری اسهتان دسهت

بوده ،ب صورت نقاط دا ،مشخص شدهاند و این نقهاط

یافت و ازسویی نیهز الگهوی فضهایی بهینهة خهدمات

بیشترین تمرهز خدمات را در خهود دارا بهوده اسهت،

گردشگری را بهرای توسهعة متهوازن منطقه ارائه داد.

هرچنههد هه شهرسههتان مربوطههة آن لزومهاً دارای ایههن

ازاینرو ،توزیو بهینهة امکانهات و خهدمات مهورد نیهاز

حجم از خدمات نیست .بنهابراین ،توزیهو متهوازنی از

گردشگران متناسب با پتانسیلهای گردشهگری منطقه

نظر خدمات گردشگری را شامل نمیشود.

باعث تأمین مطلوب نیاز گردشگران شهده و از تحهرک

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

نتههایج تحقیههق نشههان داده ه ه توزیههو و پههراهنش

و جاب جایی بیمورد گردشگران جلهوگیری به عمهل
میآورد ه این خود صرف جهویی در وقهت و هزینهة
گردشگران را در پی خواهد داشت .ازاینرو ،بها ارائهة

خدمات گردشگری استان در سطح ب صهورت ههامالً

خدمات مطلوبتر ،گردشگران و مسافران بیشتری به

ناعادالن توزیو شده است و نقش های ترسیمشده نیهز

این مناطق جهاب شهده و رونهق اقتصهادی منطقه را

گواه این ادعا است .درننتیج  ،باید ب این نکته توجه

همراه با ایجهاد فرصهتههای شهغلی جدیهد و بهبهود

شود ه با توج ب توانمندیها و قابلیتههای منهاطق

سههاختارهای زیربنههایی در منطقهه را در پههی خواهههد

گردشگری استان فارس ،الزم است هه هارشناسهان و

داشت .درپایان ،میتوان گفت ه استفاده از آمارهههای

برنام ریزان مربوط  ،پتانسیلهای موجهود را شناسهایی

فضایی و همچنهین اسهتفاده از ویژگهیههای سیسهتم

هنند تا جایگاه هر یک از این مناطق در فرآیند توسهع

اطالعات جغرافیایی در توزیو و پهراهنش خهدمات در

مشههخص شههود؛ زیههرا عههدم توجه ب ه قابلیههتههها و

سطح فضا میتوانهد به برنامه ریهزان در جههت رفهو

توانمنههدیهههای مقصههدهای گردشههگری ،بهه رشههد

نابرابریهای فضایی همک شایانتوجهی هند.

نامتوازن و ناپایدار مناطق گردشگری منجهر مهیشهود.
جههههت پیشهههگیری از توسهههعة نهههاهمگون منهههاطق
گردشههگری ،ضههرورت دارد ههه در برنامهه ریههزی
گردشگری ب مفهوم عدالت فضهایی بها تعریهف عهام
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