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چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

كيـد بـر شـهرهاي تـاريخي        كيـد بـر شـهرهاي تـاريخي        كيـد بـر شـهرهاي تـاريخي        كيـد بـر شـهرهاي تـاريخي        أأأأ بـا ت    بـا ت    بـا ت    بـا ت    را  را  را  را  شـهري   شـهري   شـهري   شـهري  گردشـگري گردشـگري گردشـگري گردشـگري  توزيع فضايي مراكز اقامتگـاهي        توزيع فضايي مراكز اقامتگـاهي        توزيع فضايي مراكز اقامتگـاهي        توزيع فضايي مراكز اقامتگـاهي       ددددرررراااااين مقاله سعي د   اين مقاله سعي د   اين مقاله سعي د   اين مقاله سعي د   

 تحليلـي    تحليلـي    تحليلـي    تحليلـي   _ايـن پـژوهش توصـيفي       ايـن پـژوهش توصـيفي       ايـن پـژوهش توصـيفي       ايـن پـژوهش توصـيفي       روش  روش  روش  روش  . . . .  قرار دهـد    قرار دهـد    قرار دهـد    قرار دهـد    آزمون  آزمون  آزمون  آزمون موردموردموردمورد تنبريگ و گتز      تنبريگ و گتز      تنبريگ و گتز      تنبريگ و گتز     ،،،،ي آشورث ي آشورث ي آشورث ي آشورث هاهاهاهاللللبراساس مد براساس مد براساس مد براساس مد 

 بندي و سپس در سـامانه        بندي و سپس در سـامانه        بندي و سپس در سـامانه        بندي و سپس در سـامانه       آوري و طبقه  آوري و طبقه  آوري و طبقه  آوري و طبقه   جمع  جمع  جمع  جمع اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعاتاي و ميداني    اي و ميداني    اي و ميداني    اي و ميداني     دو شيوه كتابخانه    دو شيوه كتابخانه    دو شيوه كتابخانه    دو شيوه كتابخانه   گيري از گيري از گيري از گيري از با بهره با بهره با بهره با بهره است كه است كه است كه است كه 

ي،ي،ي،ي،در شهر اصفهان نشان مي دهد كه جاذبه هاي شهر         در شهر اصفهان نشان مي دهد كه جاذبه هاي شهر         در شهر اصفهان نشان مي دهد كه جاذبه هاي شهر         در شهر اصفهان نشان مي دهد كه جاذبه هاي شهر         ها  ها  ها  ها  كارگيري اين مدل  كارگيري اين مدل  كارگيري اين مدل  كارگيري اين مدل  بهبهبهبه. . . .  وارد شد   وارد شد   وارد شد   وارد شد  اطالعات جغرافيايي اطالعات جغرافيايي اطالعات جغرافيايي اطالعات جغرافيايي 

گردشـگري گردشـگري گردشـگري گردشـگري و اهميـت    و اهميـت    و اهميـت    و اهميـت    داده  داده  داده  داده  ه مركزي شهر و بخش تاريخي شهر را شكل          ه مركزي شهر و بخش تاريخي شهر را شكل          ه مركزي شهر و بخش تاريخي شهر را شكل          ه مركزي شهر و بخش تاريخي شهر را شكل          دددد محدو  محدو  محدو  محدو ،،،، تجاري  تجاري  تجاري  تجاري  و  و  و  و  اقامتي  اقامتي  اقامتي  اقامتي تأسيساتتأسيساتتأسيساتتأسيسات

از از از از ((((تـاريخي تـاريخي تـاريخي تـاريخي ي  ي  ي  ي  هـا هـا هـا هـا نننن خيابـا   خيابـا   خيابـا   خيابـا  محورمحورمحورمحوراساس  اساس  اساس  اساس  بر  بر  بر  بر  هاهاهاهالللل هت  هت  هت  هت يييييابيابيابيابمكانمكانمكانمكانهمچنين  همچنين  همچنين  همچنين  . . . . انداندانداندشدهشدهشدهشدهسبب  سبب  سبب  سبب  را  را  را  را  بيشتر اين قسمت از شهر      بيشتر اين قسمت از شهر      بيشتر اين قسمت از شهر      بيشتر اين قسمت از شهر      

 دوديكا و هاچينسون و آشـورث و تنبريـگ           دوديكا و هاچينسون و آشـورث و تنبريـگ           دوديكا و هاچينسون و آشـورث و تنبريـگ           دوديكا و هاچينسون و آشـورث و تنبريـگ          ،،،،برخالف نظر وال  برخالف نظر وال  برخالف نظر وال  برخالف نظر وال  وضعيت  وضعيت  وضعيت  وضعيت   كه اين     كه اين     كه اين     كه اين    شكل گرفته شكل گرفته شكل گرفته شكل گرفته ))))چهارباغچهارباغچهارباغچهارباغجمله  جمله  جمله  جمله  

....مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد

 شهري، هتل، توزيع فضايي،شهرهاي تاريخي، اصفهانگردشگري:  كليدي كليدي كليدي كليديهايهايهايهايواژهواژهواژهواژه

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

، نيـاز دارد   آن هر شـهر بـزرگ و توريـستي بـه            است كه گردشگريه بخش يكي از نيازهاي ثانوي    اقامتي   تأسيسات

 بـه دليـل تنـوع سـاليق و بنيـه       از سوي ديگـر . استفاده نكنند و خدمات جانبي آن هالهمه هت  از   گردشگرانهرچند  

. داردنياز برحسب درجات مختلف هال شهر به انواع هت،مالي گردشگران

نحـوه  . هـاي روزانـه در شـهر از اهميـت بـسيار برخـوردار اسـت               عنوان مبدا و مقـصد گـردش      همراكز اقامتي ب  

 مـي توانـد كـاهش يـا     ،هـا ن آتوزيع فـضايي  و بسته به پراكنش   ،مراكز اقامتي در فضاي شهر    ) يابيمكان(قرارگيري  

 فاصـله مراكـز   بـه طـوري كـه   . رفتاري گردشگران را به همـراه داشـته باشـد         تغيير الگوي   افزايش فضاي خدماتي و     

از سـوي  . هزينه پرداختي گردشگر افزايش مـي يابـد  ، بيشتر باشدگردشگريي از مركز شهر و جاذبه هاي        اقامتگاه

 درصـد   60 از    بـيش  بـه طـوري كـه     .داردديگر استفاده از هتل بيـشترين تـاثير اقتـصادي را درصـنعت گردشـگري                

 درآمـد  ،هـا لي هتـ بـا افـزايش خـدمات جـانب    .)Low, 1996,109(شـود هاي گردشگر صرف هزينه هتل مـي هزينه

با سـرمايه گـذاري اصـولي بـا         در نتيجه و  شود مي گردشگريطور كلي صنعت    ه و ب  بيشتري نصيب سرمايه گذاران   

بـه طـوري كـه      شهري ايفا نمايـد    گردشگري مراكز اقامتگاهي مي تواند نقش اساسي در فضاي          ، صحيح يابيمكان

:09166180979movahed_a2000@yahoo.comE-mail: نويسنده مسئول ∗
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ا افزايش دهـد و همچنـين درآمـد بيـشتري بـه صـنعت                تقاضاي سفر ر   ندي گردشگران را به همراه داشته،     مرضايت

.گردشگري شهر تزريق نمايد

 عنـصر   عنـوان بـه نيـز    اقـامتي    تأسيـسات . جديد از مطالعات گردشگري است    اي نسبتاً گردشگري شهري جنبه  

 مطالعات صورت گرفته در اين زمينـه سـهم           و  است گردشگريمهمي از مطالعات    بخش  ي   شهر گردشگريثانويه  

،1تـوان بـه آشـورث      مـي  جملـه محققـين ايـن حـوزه       از  . گيـرد را دربرمـي   گردشگري حظه اي از مطالعات   قابل مال 

.اشاره كرد9و اسميت8تيموتي،7 دوديكا و هاتچسون،6 وال،5 پيرس،4 گتز،3 الو،2تنبريگ

لعه خود در مطاگتزو ي شهري را مورد مطالعه قرار داد    هان رستورا يابيمكان الگوهاي   1985اسميت در سال    

،خود بر عناصـر جاذبـه هـاي اصـلي         مطالعاتي   در مدل    گردشگريريزي براي بخش تجاري     برنامهبا در نظر گرفتن     

بـراي طبقـه بنـدي و ارزيـابي     اي نيز در مطالعـه آشورث و تنبريگ.كيد كردأ بخش تجاري و دسترسي ت،خدماتي

 توضيح دادنـد كـه      هانآ. مورد بررسي قرار دادند   لند  ي را در شهر نيوز    هال نوع شناسي مكان هت    ،بخش تاريخي شهر  

نيز در مطالعه خـود بـر قابـل ديـد     پيرس.  خود قسمتي از جاذبه شهرهاي تاريخي هستند، قديميهتل هايبرخي از 

داري در  وال، دوديكـا و هاتچينـسون نـشان دادنـد صـنعت هتـل و متـل                .كيـد دارد  أ مكان هتل ت   )چشم انداز  (بودن

ي هـا هدر بخش تجارت مركزي شـهر و در طـول خطـوط شـاهرا             عمدتاً  طور وسيعي تغيير يافته و      هتورنتوي كانادا ب  

 در  گردشـگري اي در بررسـي     نيـز در مقالـه    تيمـوتي و وال   .اسـت  متمركـز شـده    ،اصلي كه فرودگاه را در بـردارد      

 انطباق مدل گتـز     ي گتز و آشورث و تنبريگ را در جاكارتاي اندونزي بررسي و بر            هال مد ،شهرهاي تاريخي آسيا  

.(Timothy & Wall, 1995, 65)اندكيد كردهأدر اين شهر ت

مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري

 در شـهر    گردشـگر نـدگاري   مابه شهر نيستند اما نقش مهمي در افـزايش          گردشگران   اقامتي عامل جذب     تأسيسات

خت و امكانات و    تفاوت در نوع سا   .برخوردارند گردشگري    صنعت ي در متاز نقش م  ازاين امكانات    امروز .دارند

هالهترواز اين .  شده است  هان سبب درجه بندي و رتبه بندي و تنوع آ         ،هتلكيفيت و نوع    اهميت و توجه مردم به      

 مكاني آن طبقـه بنـدي و همچنـين برپايـه تعـداد اتـاق،                استقرارتوان براساس نوع هتل، درجه، نوع مالكيت و         را مي 

.رداد مورد بررسي قراهانتخت و درصد اشغال آ

مراكز . استمطرح ي در صنعت گردشگري گاه اقامتكزار ممحوري نقش عنوانبهاز سوي ديگر اهميت هتل      

ها، جاذبه ها، محـيط محلـي، تجـاري و مقاصـد قبـل و بعـدي گردشـگر در                    صورت دوسويه با آژانس   ه ب اقامتگاهي

1. Ashworth G. J.
2. Tunbridge J. E.
3. Law
4 Getz D.
5. Pearce D. J.
6. Wall
7. Dudycha and Hutchinson
8. Timothy D.
9. Smith S. L. J.
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در استفاده از هتـل و نقـش مركـزي          گردانان  ها و تور  ش آژانس در صنعت گردشگري پيشرفته نق    .دنارتباط مي باش  

.)1 شكل تر است برجسته هتل

ايـن ،انتخـاب مـي كنـد      مكاني را براي استراحت و اقامت      د،شوگردشگري وارد شهر مي   عنوانبهفردي كه   

لذا گردشگران عالوه بر در نظر گـرفتن ميـزان خـدمات هتـل              . هاي او را تشكيل مي دهد      هسته اصلي فعاليت   مكان

يي انهـ  كـه هـدف       را  كيفيت هتل، خدمات بهداشتي و استاندارد، نزديكي به محل و مقصد مورد نظر             مانند درجه و  

.سفر آنان است، درنظر مي گيرند و از پرداخت هزينه اضافي براي دسترسي به آن اجتناب مي كنند

انـان  مهيم  بلكـه متقاضـياني چـون      شـود  محـدود نمـي    گردشـگران  بـه    نهـا تقاضا براي خدمات مراكز اقـامتي ت      

 كـه از درصـد      راماننـد آن   مسافران تجاري و     ،هاي خصوصي  شركت  و هاي ادارات دولتي  ها، گردهمايي كنفرانس

هتل هاي شهري بيشتر وابسته به مـسافران تجـاري و كمتـر     به طور كلي    .گيرددربرمي, قابل توجهي نيز برخوردارند   

 مقامـات  بـا و عقـد قـرارداد خريـد يـا فـروش            مـذاكره    مـسافران تجـاري بـراي بازديـد و           .به بازار تفريح وابسته اند    

هـاي   شـركت در كنفـرانس      و  تجـاري، فـروش و بازاريـابي محـصول خـود           يهـا هها، شـركت در نمايـشگا     شركت

. استفاده مي كنندهال و از خدمات هتهشد وارد شهرعلمياقتصادي و 

، به طوري كه هرچه شـهر ميزبـان         به نقش شهر ميزبان در صنعت و تجارت وابسته است         و تفاضاي هتل    بازار  

.  اقتـصادي و مـالي باشـد از گردشـگر تجـاري بيـشتري بهـره منـد اسـت                    ، تجاري بخشدر سيستم شهري وابسته به      

 شهري بـا    ان مدير .هاي تخصصي وابسته است   بنابراين نوع استفاده كنندگان از هتل به اندازه و نقش شهر در فعاليت            

. تغيير دهندخود د بازار گردشگري را به نفع شهرنمي توان شهري تخصصي وهاي فعاليتدر تنوع 

 بيشتر در پايان هفته و روزهاي تعطيلي رسمي         گردشگران در اوسط هفته و در روزهاي كاري و          عمدتاًجار  ت

 در طول هفته بيشتر با مـسافران تجـاري و در آخـر هفتـه               هالبنابراين هت . و تعطيالت پايان سال متقاضي هتل هستند      

خدماتبخش   در مناطق شهري باعث نياز بيشتر به         گردشگريتوسعه  . گردشگران تفريحي سر وكار دارند     با اكثراً

 باعث تغيير شـكل     گردشگريتوزيع خدمات شهري وابسته به      . مانند هتل است  گردشگري    ويژه خدمات بهشهري  

 در توسعه شـهري و      هالبي هت  نقش مكان يا   بنابراين. دشوخصوص شهرهاي تاريخي مي   هو عملكرد مناطق شهري ب    

.گردشگري غير قابل انكار است

 در بخش تجاري شهرهاي تاريخي را نشان دادند كه هاليابي هتنوع شناسي از مكانآشورث و تنبريگ

هاي قديمي در اين مكان يابي، هتلمي دهند كه برخي ازتوضيحهانآ.  بيشترين استفاده را داشته اندگردشگران

.(Timothy & Wall, 1995, 65)ذبه شهرهاي تاريخي هستندقسمتي از جا
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 اقامتي در گردشگريتأسيسات ارتباط و نقش  : : : :1111شكلشكلشكلشكل

1380،285كوپر وديگران،: ماخذ

)از آشورث و تنبرگ( شهري هتل هايمكان يابي 2222شكلشكلشكلشكل
Source: Timothy and Wall،1995:64
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امكانات اقامتيامكانات اقامتيامكانات اقامتيامكانات اقامتي

مقامات محليمقامات محليمقامات محليمقامات محلي

هاهاهاهاپژوهشپژوهشپژوهشپژوهش

تجارتتجارتتجارتتجارت

ااااجاذبه هجاذبه هجاذبه هجاذبه ه

هاي مسافرتي هاي مسافرتي هاي مسافرتي هاي مسافرتي آژانسآژانسآژانسآژانس

وتورگردانانوتورگردانانوتورگردانانوتورگردانان
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 را در ارتباط بـا شـهر تـاريخي نـشان دادنـد              هال هت يابيمكانل خود، شش نمونه از      آشورث و تنبريگ در مد    

) :2شكل(

؛            )A(هاي تاريخي شهرمكان يابي-1

؛)B(ي راه آهنهاهمكان يابي در ايستگا-2

؛   )C(ي اصليهاهدر طول رامكان يابي -3

؛)D( در نواحي خوب شهريهان و پانسيوهالدسته بندي هت-4

؛)E( داردپوشي همنطقه اي كه بين بخش تاريخي و تجاري شهرم-5

؛)F(1 مكان يابي پيراموني-6

گردشگريهاي بخش تجاري مدل گتز، تركيب3شكل

Source: Getz،1993:585

1. Peripheral Location

جاذبه هاي اصلي  جاذبه هاي اصلي  جاذبه هاي اصلي  جاذبه هاي اصلي  

طبيعي

خدماتخدماتخدماتخدماتCBDعملكردهايعملكردهايعملكردهايعملكردهايباستاني

دسترسي داخليحمل ونقل   ادارات                            

پذيراييخرده فروشي                     فرهنگي          

اطالعات دولت                               ها                     فرصت

ها فروشگاه

ها همايش

دسترسيدسترسيدسترسيدسترسي

CBDعملكردهايعملكردهايعملكردهايعملكردهاي خدمات ضروريخدمات ضروريخدمات ضروريخدمات ضروري

دسترسيدسترسيدسترسيدسترسي

جاذبه هاي اصليجاذبه هاي اصليجاذبه هاي اصليجاذبه هاي اصلي
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توان نشان داد كه سـهم      يابي خدمات شهري را در ارتباط با نمادهاي ديگر از عملكرد و شكل شهر مي                مكان

 صـنعت هتـل و      ،نـشان دادنـد    چنانچه وال، دوديكا و هاتچينسون     . دارند گردشگري با كاركرد  بزرگي در شهرهاي  

اسـت و بيـشتر در بخـش تجـارت مركـزي شـهر و در طـول         طور وسيعي تغيير يافته     همتل داري در تورنتوي كانادا ب     

 شهر نيوزلنـد    هتل هاي پيرس نيز تعدادي از     .  متمركز شده است   ي اصلي كه فرودگاه را در بردارد      هاهخطوط شاهرا 

ي اصــلي ســاخته شــده هــاه در محــور بزرگــراهــانرا در مركــز شــهر دســته بنــدي كــرد، امــا تعــداد جديــدي از آ 

اسـاس مطالعـات خـود در آبـشار نيجريـه و نيويـورك و اونتـاريو        گتزبـر  .(Timothy & Wall, 1995, 64)بودند

را مطرح كرد كه يك قسمت از شهر با جاذبه هاي مهم براي بازديد و خـدمات،                 1تيتوريساصطالح بخش تجاري    

.را مي سازد2بخش تجاري مركزيبا همديگر عملكرد 

 جاذبه هـاي اصـلي شـهر چـون          ، در بخش جاذبه ها    به طوري كه  گتز در مدل خود هر بخش را تعريف كرده          

بـه  بخـش تجـاري مركـزي     ها و در بخش عملكردهاي     فرصت ، فرهنگي ،هايهمايرد گ ،ها همايش ، باستاني ،طبيعي

 دسترسـي   ، دولـت و در بخـش خـدمات بـر حمـل ونقـل              ،ي بـزرگ  هاه  فروشگا  ،ي خرده فروشي  هاه بنگا ،ادارات

.)3شكل( كيد داردأ اطالعات ت و پذيرايي،داخلي

ه امـا در شـناخت      ي خيلي متفـاوتي تـشكيل شـد       هانگرچه شكل ترسيم شده گتز و آشورث و تنبريج از مكا          

 تاكيد بر توزيع هتـل و سـازگاري         هالدر اين مد  .  مشترك است  گردشگرينواحي در شهر با عملكردهاي برجسته       

.آن با شهرهاي تاريخي است

شناسي پژوهششناسي پژوهششناسي پژوهششناسي پژوهشروشروشروشروش

ابتدا داده هاي مربوط به گردشگري شهر اصفهان مانند. استشده تحليلي انجام _اين پژوهش به روش توصيفي 

اي و ميداني دو شيوه كتابخانهبه ساير موارد مرتبط ها، خدمات گردشگري و ، اقامتگاهاي گردشگريهجاذبه

با . شدصورت يك پايگاه داده تعريف هب) GIS(سپس در سامانه اطالعات جغرافياييو آوري و طبقه بندي جمع

تهيه و بر ) 105، 1381موحد، شكويي و (استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي، الگوي گردشگري شهر اصفهان

هاي شهر اصفهان بر پايه موقعيت، نوع، اهميت، نقش و ارتباط بررسي و با ساير اساس آن توزيع فضايي اقامتگاه

.شد مقايسه آشورث و تنبريگ دوديكا و هاچينسون و ،وال: الگوهاي متداول مانند

هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقيافتهيافتهيافتهيافته

 يكـي از شـهرهاي بـزرگ  و صـنعتي            1375ر طبـق سرشـماري سـال        نفـ 1266072شهر اصفهان با جمعيتي بيش از     

 تـاريخي و    بناي تاريخي درجه اول و صـدها اثـر ديگـر از شـهرهاي مهـم               88اين شهر با    . كشور محسوب مي شود   

 سـازمان   1368-85ي  هـا ل طبـق آمـار سـا      .ر دارد  كـشو  است كه نقش محوري در صنعت گردشـگري       گردشگري

بـه  (1378 و   1375ي  هـا ل سا  به  مربوط  شهر اصفهان   به  وارد شده  ردشگرن ميزان گ   بيشتري ،ايرانگردي و جهانگردي  

1. Tourism Business District (TBD)
2. Central Business District CBD
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سـال   مربـوط بـه      كـشور بـه   هبيشترين گردشگران خـارجي وارد    همچنين  .مي باشد )  نفر 436735 و   561646ترتيب

تعداد گردشـگران خـارجي    كمترين  .گردشگر است 252321 با   1378 و كمترين ميزان در سال     2680897ا  ب1375

. مي باشد1370 و1372ي هال از شهر اصفهان بازديد داشته اند به ترتيب مربوط به ساكه

 و 5/2 بـا    1368اقامت در سـال   مدت   بيشترين   به طوري كه  متوسط اقامت گردشگران دركشور متفاوت است       

ميـزان   و كمتـرين  2/2 بـا 1375در سـال   اين ميزان درشهر اصـفهان  . شب است68/1 با 1373در سال   كمترين ميزان   

.)1جدول ( مي باشد79/1 با 1378سال دراقامت 

هـاي مراكـز    شده از اداره كل سازمان ايرانگردي و جهانگردي اصفهان كه از گزارش           اخذ  برحسب آمارهاي   

ود فــصل تابـستان بيـشترين فــصل ور  . ي ســال متغيـر اسـت  هـا هاقـامتي اخـذ شــده، تعـداد گردشـگران برحــسب مـا     

ايـن  .ثبت شده است  ترين ورود گردشگران داخلي      بيش 1376تابستان   سال اخير    در چند  و گردشگران داخلي است  

 بيشترين ورود گردشگران خارجي بـه       1378 تابستان   به طوري كه  . گردشگران خارجي نيز صادق است    براي  مورد  

شـود؛ مـي فصل زمـستان بـا كـاهش شـديد گردشـگران مواجـه       شهر در اين از سوي ديگر.شهر اصفهان بوده است  

 بايد   ارائه شده   عالوه بر آمار   .است روند كاهش گردشگران خارجي      بيانگر1375-79ي  هال آمار سا  به طوري كه  

آمار اخذ شده از ستاد اسكان نوروزي شهرداري اصفهان كه كار هماهنگي براي اقامت مسافران نوروزي را انجـام                   

.ند اين ستاد اسكان داده شدتوسط نفر 195119د  تعدا1380 به طوري كه در نوروز سال ،محاسبه نمودنيز  دهد مي

1368-85ي هالتعداد گردشگران داخلي و خارجي و متوسط اقامت در كشور و استان اصفهان، سا1111جدول جدول جدول جدول 

متوسط اقامتمتوسط اقامتمتوسط اقامتمتوسط اقامتكل گردشگرانكل گردشگرانكل گردشگرانكل گردشگرانگردشگر خارجيگردشگر خارجيگردشگر خارجيگردشگر خارجيگردشگر داخليگردشگر داخليگردشگر داخليگردشگر داخليسالسالسالسال

415750361934519438/1اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان
1368136813681368

672486149941272242735/2كشوركشوركشوركشور

458774126685614422اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان
1370137013701370

6336706912584724929016/2كشوركشوركشوركشور
4187571144865332439/1اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان

1373137313731373
5137967719026585699368/1كشوركشوركشوركشور

506055555915616462/2اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان
1375137513751375

7288926268089799698233/2كشوركشوركشوركشور
4073532938243673579/1اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان

1378137813781378
4707657252321495997822/2كشوركشوركشوركشور
2946354284132747605/2اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان

1385138513851385
7534976142474689597222٭كشوركشوركشوركشور

1379سازمان ايرانگردي و جهانگردي، دفتر تحقيقات،: مأخذ

. مي باشد1384مربوط به وروي به هتل درسال آمار٭

 اقامتي استان را    تأسيسات كشور بيشترين     استان و  گردشگريرگ و    يكي از شهرهاي بز    عنوانبهشهر اصفهان   

بر اساس   پنج و چهار ستاره استان در شهر اصفهان قرار دارد و             هتل هاي به طوري كه  . به خود اختصاص داده است    
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 اتـاق   2062مجموعاز  ( تخت 3435 اتاق و    1633 ظرفيت  هتل با  41،استان فعال    هتل 48مجموع  از  آمارهاي رسمي   

.به خود اختصاص داده استرا ) تخت موجود استان4272و 

 اتـاق بـر اسـاس آمـار         569 مهمانپـذير بـا      34 تخت و    3435 اتاق و  1633 هتل درجه دار با      41شهر اصفهان با    

اشـغال تخـت و هـشت        درصـد    7/50درصد اشغال اتـاق و    2/47 با   1385سازمان ايرانگردي و جهانگردي در سال       

 درصد اشغال تخت نقش ويـژه اي در صـنعت گردشـگري دارد             4/54درصد اشغال اتاق و   7/56 با   1380ماهه سال 

 تخـت از بناهـاي دوره       454 اتـاق و   224 گنجـايش   سـتاره شهراسـت كـه بـا        پنج هتل   هانتهتل عباسي    .)2جدول  (

ايـن  . ستيل شده ا  تبد به هتل   از كاروانسرا   بعد از بازسازي و اضافات جديد      وقاجاريه محسوب مي شود     و  صفويه  

 جاذبـه اي بـراي شـهر محـسوب          عنـوان به كه خود    و بزرگ كشور و شهر اصفهان است      هاي زيبا   هتل از جمله هتل   

. هتل هاي چهار ستاره هستندجزو  و آسمان پيروزي، كوثر، عالي قاپوهايهتل. شودمي

1385شهر اصفهان استان و تعداد هتل برحسب درجه، تعداد اتاق وتخت در2222جدول جدول جدول جدول 

تان اصفهانتان اصفهانتان اصفهانتان اصفهاناساساساس شهر اصفهانشهر اصفهانشهر اصفهانشهر اصفهان

تختتختتختتخت اتاقاتاقاتاقاتاق تعدادتعدادتعدادتعداد نوع هتلنوع هتلنوع هتلنوع هتل
رديفرديفرديفرديف

تختتختتختتخت اتاقاتاقاتاقاتاق تعدادتعدادتعدادتعداد نوع هتلنوع هتلنوع هتلنوع هتل
رديفرديفرديفرديف

454 244 1 1111 ستاره5 454 244 1 1111 ستاره5

811 415 4 2222 ستاره4 811 415 4 2222 ستاره4

1007 502 9 3333 ستاره3 735 326 7 3333 ستاره3

958 472 18 4444 ستاره2 694 342 12 4444 ستاره2

1042 429 16 تك ستاره 5555 741 306 17 تك ستاره 5555

4272 2062 48 جمع 6666 3435 1633 41 جمع 6666

1385اداره كل سازمان ايرانگردي و جهانگردي اصفهان، بخش آمار و اطالعات،: خذأم

99 اتاق است كه شش مهمانپذير با 569 مهمانپذير با 34 شهر اصفهان داراي ، نام برده شدههتل هايعالوه بر 

 امكانـات   بااز مهمانپذيرهاي ممتاز    . شده است شناخته  با درجه ممتاز    از سوي سازمان ايرانگردي و جهانگردي       قاتا

 اتـاق از مهمانپـذيرهاي بـزرگ    30 و كـاخ بـا  31 اتاق و اميركبير بـا     33بيشتر مي توان به مهمانپذير نمونه اصفهان با         

سال گزارش و آمارهاي مسافران ورودي مهانپذيرها بـه اداره          دليل ناتواني و عدم ار    هالزم به ذكر است ب    .اشاره كرد 

اتـاق و   كل سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان، آماري صحيح در مورد تعداد مسافران ورودي، درصد اشـغال               

.تخت و متوسط اقامت در مهمانپذيرها در دست نيست و اين از جمله نقاط ضعف عملكرد سازمان است

 و در   درصـد اسـت   7/50،  2/47و  4/54 ، 7/56 به ترتيب    1385و  1380يهالساتخت در   اشغال اتاق و    ميزان  

كـه هـشت    مشخص شـد    1385و سال 1380سال  ابتداي   و هشت ماه     1379ي سال بر اساس آمار سال       هاهمابررسي  

 ميـزان   كمتـرين داراي  ي آذر و دي و بهمـن        هـا هست و مـا    ا سال بيشترين درصد اشغال اتاق و تخت را دارا        اول  ماه  

 بيشترين درصـد    1379 شده مردادماه سال     ر اساس آمار ارائه    ب . باز مي گردد   متوسطاسفند ماه به وضعيت     در  و  بئده  

 فروردين ماه با 85و 1380 اين ميزان در سال  .اشغال اتاق و تير ماه همان سال بيشترين درصد اشغال تخت بوده است            

.)3جدول(د اشغال تخت بيشترين ميزان مي باشد درص72 درصد اشغال اتاق و در شهريور ماه با 77
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و افزايش تقاضا   گردشگرش مهمي در جذب     ق شهري ن  گردشگري عنصر اوليه    عنوانبهجاذبه هاي توريستي    

فرهنگـي  تـاريخي و   - جاذبه هـاي باسـتاني     ،در شهرهاي تاريخي بيشتر جاذبه ها     . آيدشمار مي هببراي مراكز اقامتي    

 مجموعه ميدان نقـش     ،مانند مسجد جامع  ( فرهنگي و هنري است    –هاي تاريخي   بيشتر جاذبه در شهر اصفهان    . است

 درصد از جاذبه هاي توريستي شهر اصفهان        85بيش از   اًو تقريب )  شهرستان و اله وردي خان     ،ي خواجو هال پ ،جهان

هـاي توريـستي در شـهر       با توجه به توزيع فضايي جاذبه       ). 1شكل(قرار گرفته اند  در بخش تاريخي و مركزي شهر     

. اصفهان مي توان استدالل نمود كه الگوي فوق مبتني بر مدل ارائه شده از سوي آشـورث و تمبـريج و گتـز اسـت                        

 نقش مهمـي در شـروع و خاتمـه سـفرهاي روزانـه درون      ، شهريگردشگري عنصر ثانويه عنوانبه اقامتي   تأسيسات

و اكثـر  در مركز شهر و در محدوده بافت تاريخي انجام گرفته           يابي هتل هاي شهر اصفهان بيشتر       مكان. شهري دارد 

.)2شكل(انداستقرار يافته در محور چهارباغ و در طول مسير زاينده رود هاآن

1379-85ي هالي مختلف سال در ساهاه اشغال اتاق و تخت طي مانسبت3333جدولجدولجدولجدول

137913791379137913801380138013801385138513851385
ماهماهماهماهرديفرديفرديفرديف

تختتختتختتختاتاقاتاقاتاقاتاقتختتختتختتختاتاقاتاقاتاقاتاقتختتختتختتختاتاقاتاقاتاقاتاق

6662775/715/693/66روردينروردينروردينروردينفففف1111

585050647/495/56ارديبهشتارديبهشتارديبهشتارديبهشت2222

455/379/406/355/481/53خردادخردادخردادخرداد3333

588552503/477/50تيرتيرتيرتير4444

79767067564/60مردادمردادمردادمرداد5555

5/69725/6972699/60شهريورشهريورشهريورشهريور6666

675353428/199/25مهرمهرمهرمهر7777

594741335/374/45آبانآبانآبانآبان8888

6/368/36--3122آذرآذرآذرآذر9999

2/275/34--4133ديديديدي10101010

9/265/34--4334بهمنبهمنبهمنبهمن11111111

2/305/38--5044اسفنداسفنداسفنداسفند12121212

5/552/517/564/542/477/50ننننيانگييانگييانگييانگيمممم13131313
1380جهانگردي اصفهان، بخش آمار واطالعات،اداره كل سازمان ايرانگردي و: خذأم

 جاذبه ها بيشتر در محدوده تاريخي شـهر در بخـش             هاي گردشگري بيانگر آن است كه      فضايي جاذبه توزيع  

 در بخـش مركـزي شـهر و         هان در شهر نيز نشان دهنده تمركز آ       هالمركزي شهر قرار گرفته اند و توزيع فضايي هت        

 و جاذبه هاي شهري      با مراكز گردشگري   هال و توزيع فضايي هت    يابيمكانرواز اين .  خيابان چهار باغ است    اطراف

ه هـاي   ببسيار نزديكي بين بخش تاريخي و جاذ       در شهر نشان مي دهد كه ارتباط         هال توزيع فضايي هت   .منطبق است 

، بـزرگ  بخش تجاري سنتي چون بازارها و بخش تجـاري جديـد چـون پاسـاژهاي              (توريستي و بخش تجاري شهر    

)  بخـش تجـاري    ،هال هت ،جاذبه ها (ارتباط اين سه بخش   فت  توان گ بنابراين مي .داردوجود  )  مانند آن   و هاهفروشگا

.استدر محدوده تاريخي شهر منطبق بر الگوي ارائه شده از سوي گتز
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هاي گردشگري در شهر اصفهانفضايي جاذبهنقشه توزيع 4444شكل شكل شكل شكل 

 شهر اصفهانهايهتلفضايي نقشه توزيع 5555شكلشكلشكلشكل



شهر اصفهان: توزيع فضايي مراكز اقامتگاهي در شهرهاي تاريخي مطالعه موردي115

ي اصـلي و فرودگـاه در       هاه درشهر اصفهان نشان مي دهد، بزرگرا      هالهمان طوري كه نقشه توزيع فضايي هت      

جملـه   مراكـز خـدماتي، اداري و جاذبـه هـاي شـهري و بـازار از       عوامل دسترسي به.  نقشي ندارندهال هت يابيمكان

 تجـاري و پاسـاژها  بخش تجاري در شهر اصفهان شـامل مراكـز  .  در شهر اصفهان است    هاليابي هت هاي مكان مؤلفه

. سـنتي و تـاريخي شـهر اسـت         ميدان نقش جهان و بازار     ،سبزه ميدان ،   چهارباغ باال  ،ي چهارباغ عباسي  هاندر خيابا 

 كـه بـر     بخش تاريخي شـهر قـرار گرفتـه       و  هاي ذكر شده در بخش مركزي شهر        بخش نيز در كنار ساير بخش     اين  

.تمركز اين بخش از شهر افزوده است

گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجهبندي و بندي و بندي و بندي و جمعجمعجمعجمع

بخش تجاري شـهر    اقامتي و    تأسيسات،دهد كه بخش جاذبه هاي شهر     ان مي  در شهر اصفهان نش    انجام شده بررسي  

 بخش تاريخي شهر را شكل مي دهند و سبب اهميت توريستي بيشتر اين قـسمت از شـهر                   ،ر محدوه مركزي شه   در

. انـد صـورت متمركـز در بخـش مركـزي شـهر توزيـع شـده              ه اقامتگاهي شهر ب   تأسيسات2شكلبر اساس   . شده اند 

عنـوان بـه ، هرچند منطقه جلفـا    ؛ محور اصلي و مشخص در اين تمركز نقش بارزي را دارد           عنوانبهخيابان چهارباغ   

اقامتگـاهي  تأسيـسات طور كلي   ه  ب.  داراي نقش قابل اعتنايي است     هاليكي از مناطق مهم گردشگري در توزيع هت       

 اين تمركـز در بخـش مركـزي شـهر           .د فضاي گردشگري شهر نقش مهمي دار       و فشردگي  شهر اصفهان در تمركز   

بخش تجاري  .  شده است  مانند آن  شلوغي و    ، افزايش ترافيك  ،لي چون عدم توجه به همه جاذبه ها       مسائبروز  سبب  

 اسـت بلكـه قـسمتي مهـم از بافـت            بخش تجـاري مركـزي     جزئي از    نهاخصوص بازارهاي تاريخي شهر نه ت     هشهر ب 

همچنـين  .  شـهري نقـش عمـده دارنـد    گردشـگري تاريخي شهر و جاذبه شهري است كه در شـكل گيـري فـضاي             

 دوديكـا و    ،اسـت كـه ايـن بـرخالف نظـر وال          ) چهاربـاغ (صـلي ي ا هـا ن در شـهر در جهـت خيابـا        هال هت يابيمكان

هـا ه شاهرا ها،روي محور فرودگاه   را ب  هال و توزيع فضايي هت    يابيمكانآنان  .اچينسون و آشورث و تنبريگ است     ه

 بـر محـور خيابـان       هـا ل هتـ  يابيمكاندهد كه   پژوهش حاضر نشان مي    مي دانستند اما     آهني مترو و راه   هاهو ايستگا 

. است شهريخيتار

 بخش مركزي شهرها داراي نقش حياتي بوده و از اهميـت            ، اسالمي –با توجه به نوع ساخت شهرهاي شرقي        

 و هـا ه و مراكـزي چـون فرودگـا   هـا ه و شـاهرا هـا ه برزگـرا ،ي بـزرگ و اصـلي  هانزيادي برخوردارند و هنوز خيابا  

 متـرو در    نبـود بـا توجـه بـه       .  اصفهان تغيير دهد   اقل در شهر  حد شهري را    گردشگريآهن نتوانسته است ساختار     راه

. شهري نـدارد   گردشگريخصوص مدل   هشهري و ب  نقشي در تغيير و تحوالت    ) ويژه در اصفهان  هب(چنين شهرهايي 

هرچند مقدمات ورود مترو به شهرهاي بزرگ كشور شروع شده و در شهر اصفهان طبق برنامه فاز اول مترو تا سال          

محـور خيابـان    از   اصـفهان نيـز      ياست كـه متـرو    اين   جالب   لي نكته  و ي قرار خواهد گرفت    مورد بهره بردار   1385

.كندعبور ميچهار باغ 
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_هـاي شـهرهاي شـرقي       توان نتيجه گيـري كـرد در شـهرهاي تـاريخي بـا ويژگـي              بنابر مطالب مطروحه مي   

 مي كنـد و كمتـر       خت تبعيت ذيرفته و از اين سا     بر اساس ساخت تاريخي شهر صورت پ       هالاسالمي، مكان يابي هت   

.به عناصر جديد شهري با ويژگي شهرهاي غربي توجه دارد
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