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 چکیده
 اصفهان استان در گردشگری مستعد های پهنه اولویت تعیین و ارزیابی هدف با حاضر پژوهش

 و است ایتوسعه -کاربردی تحقیق نوع ،بررسی مورد های مؤلفه به توجه با .است گرفته انجام

 تحقیق این در .است یستمیس لیتحل و هیتجز براساس و پیمایشی -توصیفی تحقیق روش

 سطوح و (المللی بین محلی، ملی،) عملکرد سطوح ،جاذبه تعداد براساس ارزیابی منظور به

 پژوهش .است شده داده امتیاز یگردشگر های جاذبه به نسبت (سواره پیاده،) دسترسی

 دهد می نشان یگردشگر ةتوسع دلیل به اصفهان استان سنجی ظرفیت در گرفته صورت

 .است مبارکه و اصفهان شهرهای در ساخت انسان یگردشگر موجود های پتانسیل ترین عمده

 به مربوط ساختانسان یگردشگر های پتانسیل درصد 66/14 و 32 شدهداده امتیازات طبق

 ظرفیت ارزیابی در .دارند استان سطح در یخوب تیموقع جهت نیا از و است شهرستان دو این

 شهر مرکزیت به مرکز در ظرفیت بیشترین شد مشاهده استان فرهنگی –تاریخی گردشگری

 درصد 55/22 و 07/34 تقریباً .است کاشان شهر مرکزیت به شرق شمال در و اصفهان

 دو این به متعلق شدهداده امتیازات براساس منطقه فرهنگی -تاریخی یگردشگر های جاذبه

 متعلق اصفهان شهرستان فرهنگی –تاریخی های جاذبه از درصد 49/76 که است شهرستان

 و جنوب ةپهن دو در اصفهان استان طبیعی گردشگری ظرفیت بیشترین .است اصفهان شهر به

 بیشترین و اند شده بندیطبقه گروه پنج به شدهداده امتیازات براساس که است استان غرب

 ةتوسع برای مناطق این و است مربوط شهر فریدون و سمیرم های شهرستان به امتیازات

 .اند مناسب محور طبیعت گردشگری
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 مقدمه

 و تولیدی های فعالیت لحاظ به صنعت این .(2007 ،ایکوم) شود می محسوب جهان بزرگ اقتصاد سومین گردشگری

 ،عالوه به (.8 :2008 )کوکوکیس، دارد اقتصادی اهمیت اشتغال، غیرمستقیم و مستقیم های فرصت افزایش همچنین

 فرهنگی تبادل به گردشگران حرکت و دارد همراه به اجتماعی مزایای ،ناساکن هم و گردشگران برای هم گردشگری

-اجتماعی های بخش سایر بر فرعی تأثیرات گردشگری همچنین (.303 :2002 ،دیگران و )بسکولیدز کند می کمک

 (.2008 )فلچر، بخشد می ارتقا را عمومی خدمات و زیرساختارها ةتوسع ترتیب این به و دارد اقتصادی

 این ةبالقو پتانسیل .دارد جهان سطح در را رشد سرعت باالترین که است صنایعی از یکی گردشگری ،دیگر عبارت به

 مشاغل، ایجاد و مالیاتی درآمدهای افزایش ،المللی بین های گذاری سرمایه جذب خارجی، ارز درآمد تولید برای صنعت

 است بوده اقتصادی کالن رشد برای موتور یک عنوان به گردشگری ترویج در توسعه درحال کشورهای برای ای انگیزه

 .(294 :2004 ،دیگران و تورس)

 در چشمگیری یایمزا و کند فایا جامعه یمحل اقتصاد ةتوسع در یمثبت نقش است ممکن محور طبیعت گردشگری

 محور طبیعت گردشگری از حاصل یاقتصاد مزایای (.651 :2007 )مهتوگلو، وردآ ارمغان به زبانیم یاقتصاد شرایط

 و ی)الئ یخارج ارز و رساختارهایز بهبود ،گردشگری از حاصل یدرآمدها ،یمحل اشتغال های فرصت جادیا :از اند عبارت

 شده شناخته زین یاقتصاد ةتوسع و وحش حیات از حفاظت ةپیونددهند عامل محور طبیعت گردشگری .(1117 :2006 نپال،

 را هایی مشوق و سازد می جاودانه را منابع یتمام از مؤثر ةاستفاد صنعت این ،نامحقق از برخی ةدیعق براساس است.

 (.294 :2004 س،کی) آورد می فراهم توسعه درحال یشورهاک در ویژه به رکب تقریباً یعیطب های سیستم حفظ منظور به

 فشار اهشک یراستا در یدیتول های فعالیت ینیگزیجا به محور طبیعت گردشگری از حفاظت از حاصل یایمزا

 سازمان همچنین (.465 :2000 )واندر، دارد یبستگ داریپا و مطمئن درآمد منبع یک تأمین قیطر از منابع به شده تحمیل

 یتورها مانند یفرهنگ ةزیانگ با ها انسان حرکت» :کند می فیتعر چنین این را یفرهنگ یگردشگر گردشگری یجهان

 تیماه با سفر بناها، و ها سایت از دیبازد ،یفرهنگ یدادهایرو ریسا و ها جشنواره یبرا مسافرت هنر، یریادگی ،یلیتحص

 های جاذبه دنید یبرا انسان حرکت شامل یفرهنگ یگردشگر ،یفن نظر از... .«  ارتیز و هنر ای فولکلور ،یلیتحص

 در کهشود  می ییها نمایش و هنرها ،یفرهنگ و یباشناختیز های نشانه ،یفرهنگ  میراث های مکانمانند  ویژه یفرهنگ

  .دندار قرار یمعمول مکان از خارج

 همچنان یجار های ارزش بر ها آن ریتأث هک شوند می محسوب ینماد یجهان راثیم نکاما شورها،ک از یاریبسدر 

 و شناختن تیرسم به ،ییشناسا هدف با یجهان توافق با یجهان راثیم فهرستهرچند  (.1993 ،یکوموسا) رددا ادامه

 و ها فعالیتدادن  انجام یبرا یجهان راثیم نکاما از ندهیفزاطور  به ،است شده حاصل یجهان مندارزش نکاما از حفاظت

 گردشگران از یعیوس شمار سال هر ها برنامه نیا هک است شده گرفته بهره یگردشگر یابیبازار راستای در ها برنامه

 از شده تدوین های سیاستاز طریق  المللی بین سطح در را مقاصد شدن دهید انکام وکند  می جذب را نندگان(کدی)بازد

 (.479: 1996 )دراست، دهد می شیافزا یجهان راثیمة تیمک و زبانیم یشورهاک ،یخصوص بخش یسو

 .دارد را زمینه این در موفقیت امکان ،طبیعی های پتانسیل و تاریخی باارزش ابنیة صدها داشتن دلیلبه اصفهان استان

 بالقوة های توانمندی و ها قابلیت معرفی و ارزیابی ،شناسایی ،گردشگری توسعة چرخ درآوردن حرکت به برای گام اولین

 و آگاهی بدون ،دیگر عبارت به .کرد مهیا را توسعة های زمینه توان می جانبه همه ریزی برنامه و شناخت با که است موجود

 و ها ظرفیت شناخت ،درواقع .ندارد وجود ریزی برنامه امکان منطقه، هر در گردشگری های ظرفیت و ها پتانسیل شناخت

 .کند شناسایی را آن جهت و توسعه منطقه توان و موجود وضع براساس تا دهد می امکان محقق به منطقه هر های پتانسیل

http://timemuseum.persianblog.ir/post/4/
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  نظری مبانی

 گردشگری تاس شده موجب هاکشور برای گردشگریتوجه  شایان و مناسب بسیار ارزی درآمد دربارة جوامع آگاهی

 ،دیگران و طیبی) شود تلقی صنعت یک و کند پیدا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد در گسترده بسیار مفهومی

 نیدومبه  یگردشگر صنعت آمارها، براساس هککرده است  جلوه تر مهم یزماناز  یگردشگر ةمقول به توجه .(84 :1386

 شورهاک نیا در ییفقرزدا و درآمد شیافزا یبرا یراهبرد وتبدیل شده  توسعه درحال شورک 49 از شیب در درآمد منبع

 گردشگر جذب توان که هایی مکان در گردشگری صنعت گسترش (.111 :1389 ،دیگران و یعاشر)شده است  محسوب

 .شود می محسوب میزبان جوامع ةجانب همه ةتوسع و رشد راستای در ابزاری دارند را

 ها آن ترین مهم از یکی که است گرفته صورت یگردشگر های جاذبه و منابع دربارة یمختلف های بندی طبقه

 ساخت انسان و یفرهنگ -یخیتار ،یعیطب یاصل ةدست سه به را ها جاذبه و منابع که است پینسکیا ادوارد بندی طبقه

 دارند. هایی زیرگونه یاصل ةگون سه نیا از کیهر .است دهکر میتقس

تقریباً  یعیطب های محیط بر کیمت اصوالً هک شود می اطالق گردشگری از یلکش به محور طبیعت گردشگری

 احساس با اساس از گردشگری نوع نیا (.217: 2006 وهانسن،ی و نگریوورز) ستها آن های جاذبه دلیل به نیافته توسعه

 گردشگری) سمیوتورکا .(105: 1992 ن،ی)والنتا است مرتبط عتیطب رکب و نخورده دست های پدیده یبرخ از میمستق لذت

 و شود می فیتعر یعیطب مناطق به مسئوالنه سفر صورت بهکه  است یعیطب گردشگری از ای زیرمجموعهنیز  (شناختی بوم

 و نگری)وورز است (یمحل) بومی ساکنان یبرا مهم یاقتصاد های فرصت تأمین با همراه یمنف تأثیرات اهشک آن هدف

 باالنتین و (1996) السکرین -سبالوس .(2000 واندر، ؛2006 ،اکوتوریسم المللی بین ةجامع ؛1997 خان، ؛2006 وهانسن،ی

 از بردن لذت معنای به اکوتوریسم ،پژوهش دو هر در د.کردن مطرح را اکوتوریسم اصطالح بار  اولینبرای  (1994) ایگلز و

 سطح با هایی حوزه به سمیوتورکا و محور طبیعت گردشگری هرچند .(2006 )دولینکر، است بکر و نخورده دست طبیعت

 را بازدیدکنندگان لک تعداد از کیاند سهم همچنان ها بخش نیا ،اند شده لیتبد گردشگری صنعت در باال رشد

 .(2002 ،دیگران و جوریس ؛1989 فر،ی)ز گیرند برمیدر

 از شیب زین آن رشد سرعت هک است شرفتهیپ یاقتصادها از یاریبس در گردشگری های مؤلفه ترین مهم از یکی راثیم

 های بخش از یکی یراثیم گردشگری ا،یکآمرة متحد االتیا در(. 2001 هربرت، ؛1998 ،دیگران و )آلزو ستها مؤلفه ریسا

 درصد 13 معادل انهیسال رشدمیزان  به 2002 تا 1996 های سال در هک شود می محسوب زین یداخل گردشگری مهم

 623 بر بالغ یمتوسط ةنیهز و 2002 سال در یراثیم نکاما به یشخص سفر 216.800.000شامل  باًیتقر و است دهیرس

 صنعت )انجمن است یراثیرمیغ نندگان(کدی)بازد گردشگران از باالتر درصد 50 تقریباً رقم نیا هک است بوده دالر

 نوع نیا اقتصاد،ة توسع در یراثیم گردشگری نقش بر عالوه (.2003 ان،یسون تیاسمة مجل و ایکآمر یگردشگر

 و نی)د است شده محسوب گردشگری یآموزش نقش به یابیدستمنظور  به مؤثر یروش هدگستر سطح در گردشگری

 بر یاثرگذار در دولت به کمک قیطر از امر نیا هک (1994 ج،یبر ترن؛ 1998 لوونتال،؛ 2000 ت،یال؛ 2002 ،دیگران

 هتب،-وهنک) ملی اهداف و آمال جیترو (،1969 )گوردون، یمل یکیدئولوژیا اهداف یبرا تیحما سبک و یعموم دیعقا

؛ 2003 تز،یپر؛ 1993 انر،کاو؛ 1995 )هال، یمل تیهو دیتول و (1980 شتر،یر) مثبت یمل ریتصو یک ساخت (،2004

 .یابد می تحقق (1990 ،یوری

 

 پژوهش روش

 توجه با است. گرفته انجام اصفهان استان در گردشگری مستعد های پهنه اولویت تعیین و ارزیابی هدف با حاضر پژوهش
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 هیتجز براساس است که پیمایشی -توصیفی تحقیق روش و ای توسعه -کاربردی تحقیق نوع ،بررسی مورد های مؤلفه به

صورت گرفته  مستعد مناطق نییتع و بیترک و قیتلف ها، تیقابل یابیارز ،ها ظرفیت از گیری بهره با و یستمیس لیتحل و

 دسترسی سطوح و (المللی بین محلی، ملی،) عملکرد سطوح ،جاذبه تعداد براساس ارزیابی منظور به ،تحقیق این در .است

 است. شده داده امتیازگردشگری  های جاذبه به نسبت سواره( )پیاده،

 

 مطالعه مورد منطقة معرفی

 و یشمال عرض قهیدق 27 و درجه 34 تا قهیدق 43 و درجه 30 نیب کیلومترمربع 107019 حدود یمساحت با اصفهان استان

 زکمر در هک استان نیا است. گرفته قرار چینویگر النهار نصف از یشرق طول قهیدق 32 و درجه 55 تا قهیدق 38 و درجه 49

 ،راحمدیبو و هیلویهگک و فارس های استان به جنوب از ،سمنان و قم ،یزکمر یها استان به شمال ازاست  شده واقع رانیا

 ماتیتقس نیآخر براساس است. محدود یاریبخت چهارمحال و لرستان یها استان به غرب از و زدی استان به شرق از

 شهر آن زکمر و است دهستان 124 و بخش 45 شهر، 104 شهرستان، 23 شامل استان نیا ،1390 سال در یشورک

 (.1390، اصفهان استان آماری ة)سالنام است اصفهان

 

 
 اصفهان استان موقعیت. 1 نقشة

 

 ها یافته و بحث

 و بیترک و قیتلف ها، تیقابل یابیارز ،ها ظرفیت از گیری بهره با و است یستمیس لیتحل و هیتجز بر یمبتن پژوهش نیا

 :گرفته است انجام ریز شرح به مرحله پنج در ،یستمیس لیتحل و هیتجز براساس مستعد مناطق نییتع

 

 منابع ییشناسا. 1

 ةنقش ةیته؛ ب( ساخت انسان های جاذبه پراکندگیة نقشیة ته الف( مراحل شامل منابع ییشناسا ندایفر خالصه طور به

ها درادامه توضیح  . این نقشهشود می طبیعی های جاذبه پراکندگی ةنقش ةیته ج( ؛فرهنگی -تاریخی های جاذبه پراکندگی

 شوند. داده می

  ساخت انسان های جاذبه پراکندگی نقشهیة ته الف(

 پراکندگی ةنقش ةیته ،اسکی پیست پراکندگی ةنقش ةیته ،موزه پراکندگی ةنقش ةیته ،باغ پراکندگی نقشه ةیته شامل نقشه این

 .شود می ساختانسان های جاذبه سایر پراکندگی ةنقش ةیته ،تفریحی مجموعة و سد پراکندگی ةنقش ةیته ،شهری پارک
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 اصفهان استان ساخت انسان های جاذبه پراکندگی. 2 نقشة

 

  فرهنگی -تاریخی های جاذبه پراکندگی ةنقش ةیتهب( 

 آرامگاه، بقعه، ،زاده امام پراکندگیة نقشیة ته ،آسیاب و تاریخی حمام انبار، آب پراکندگی ةنقش ةیته شاملاین نقشه 

 پراکندگیة نقشیة ته ،تاریخیة مدرس و مسجد پراکندگیة نقشیة ته ،تاریخیة خان پراکندگیة نقشیة ته ،خانقاه و زیارتگاه

 و قبرستان محوطه، تپه، پراکندگیة نقشیة ته ،تاریخی روستای و قدیمی بافت پراکندگیة نقشیة ته ،کاروانسرا و قلعه

 ةنقش ةیته ،آتشکده و طاقی چهار پراکندگیة نقشیة ته ،کاخ و تاالر قصر، عمارت، پراکندگیة نقشیة ته ،تاریخیة مجموع

تهیة  ،تاریخی باغ پراکندگیة نقشیة ته ،نگاره سنگ و کتیبه پراکندگیة نقشیة ته ،ها مادی و تاریخی پل و سد پراکندگی

 کارخانه، پراکندگی ةنقش ةیته ،تاریخی میدان و مجسمه پراکندگی ةنقش ةیته ،چهارسوق و تیمچه بازار، پراکندگیة نقش

 ةیته ،تاریخی قنات و یخچال پراکندگی ةنقش ةیته ،گذر و تاریخی محلة پراکندگی ةنقش ةیته ،تاریخی بنای و معدن

 و برج مناره، خانه، کبوتر پراکندگیة نقشیة ته ،تاریخی چاه و غار پراکندگی ةنقش ةیته ،تکیه و حسینیه پراکندگی ةنقش

 ةنقشیة ته ،فرهنگی های جاذبه پراکندگیة نقشیة ته ،کنیسه پراکندگیة نقشیة ته ،کلیسا پراکندگیة نقشیة ته ،بارو

 است. تاریخی های جاذبه سایر پراکندگی
 

 
 اصفهان استان فرهنگی –تاریخی های جاذبه پراکندگی .3 نقشة
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 اصفهان استان فرهنگی –تاریخی های جاذبه پراکندگی .4 ةنقش

 

 طبیعی های جاذبه پراکندگیة نقشیة ته ج(

 ةنقش ةیته ،ای ماسه های تپه و کویر پراکندگی ةنقش ةیته ،شهری طبیعی پارک پراکندگی ةنقش ةیته شاملاین نقشه 

 ةنقش ةیته ،چشمه و آبشار پراکندگی ةنقش ةیته ،سد و دریاچه رودخانه، پراکندگی ةنقش ةیته ،دشت و جنگل پراکندگی

 ةنقش ةیته ،غار پراکندگی ةنقش ةیته ،طبیعی انداز چشم و روستا پراکندگی ةنقش ةیته ،دره و کوه تپه، تنگه، پراکندگی

 .شود می طبیعی های جاذبه سایر پراکندگی ةنقش ةیته و طبیعی یخچال پراکندگی ةنقش ةیته ،مزرعه و باغ پراکندگی

 

 
 اصفهان استان طبیعی های جاذبه پراکندگی. 5 نقشة

 

  دسترسی سطوح تعیین. 2

 ،1 بین بوفر اندازة ،پیاده دسترسی برای است. شده استفاده بوفر از پژوهش این در دسترسی سطوح کردن مشخص برای
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 قرار شهریا  روستا محدودة از خارج یا روستا داخل که هایی جاذبه برای کیلومتر 1 ؛ یعنیشد گرفته درنظر کیلومتر 6 ،4

 داخل که هایی جاذبه برای کیلومتر 6 و مستقرند متوسط و کوچک شهرهای داخل که هایی جاذبه برای کیلومتر 4 دارند،

 برای کیلومتر 90 ؛ یعنیتعیین شد کیلومتر 40 ،50 ،90 بین بوفر اندازة ،سواره دسترسی برای دارند. قرار بزرگ شهرهای

 محدودة داخل که هایی جاذبه برای کیلومتر 50 ،دارند قرار شهریا  روستا محدودة از خارج یا روستا داخل که هایی جاذبه

 دارند. قرار بزرگ شهرهای داخل که هایی جاذبه برای کیلومتر 40 ،مستقرند متوسط و کوچک شهرهای

 

  امتیازدهی. 3

ة نقشیة ته یبرا ها آن سازی آماده منظور به آن ةنقشیة ته و یاطالعاتیة ال هر امتیازدهی سطوح، تعیین از پس

 جدول لیتکم و میتنظ ،تهیه .دارد یجدول نقشه هیال هر، ArcGIS افزار نرم در .گیرد صورت می گردشگری های ظرفیت

 براساس مقصد نیا به لین یبرا گیرد. ی صورت میابیارز سازی آن برای منظور آماده بهگردشگری  های جاذبه های ویژگی

 گردشگری های جاذبه از هریک به (سواره )پیاده، دسترسی سطوح و (المللی بین محلی، ملی،) عملکرد سطوح جاذبه، تعداد

 و ای نقطه صورت به (4و  3 ةنقش) نقشه روی فرهنگی -تاریخی و ساخت انسان های جاذبه نمایش است. شده داده امتیاز

 سطح براساس و 10 و 5 دسترسی سطوح براساس امتیازات .است گون پلی و خط نقطه، صورت به طبیعی های جاذبه

 .ندمتغیر 5 تا 1 بین عملکرد

 

 ها الیه تلفیق. 4

 فرایند ،خالصه طور به .شوند قیتلف گریهمد با گروه هر ةشد تجزیهی اجزا باید گردشگری های ظرفیتة نقشیة ته یبرا

 ج( ؛فرهنگی -تاریخی های جاذبه ةنقش تلفیق ؛ ب(ساخت انسان های جاذبه ةنقش تلفیق الف( مراحل شامل ها الیه تلفیق

 شود. می طبیعی های جاذبه ةنقش تلفیق

 آن ةشد تجزیه یاجزا که ،گردشگری های جاذبه پراکندگی های نقشه باید گردشگری های ظرفیتة نقشیة ته یبرا

 پلی و الین )پلی جاذبه نوع و شده داده امتیازات براساس بافرزدن از بعد ،منظور این هب .شوند قیتلف گریهمد با هستند،

 های نقشه تبدیل از پس گیرد. صورت راحتی به یرستر به وکتوری های نقشه فرمت تبدیل شدند تا جدا ها جاذبه (گون

 همین در .شوند بندی طبقه دوباره شده تهیه یرستر های نقشه باید یرستر آنالیزهای دادن  انجام برای یرستر به وکتوری

 انتخاب مترمربع 200 در 200 سلول ةانداز ،پژوهش این در .شود داده ها نقشه ةهم به یکسان سلول ةانداز باید ،مرحله

 که هایی سلول مرحله این در ،ترتیب بدین. شده استداده  سطوح به جدید امتیازات جدید بندی طبقه براساسشده است و 

 فرق هم با امتیازات براساس که ییها نقشه تمام ،مرحله این دادن انجام از پسگیرند.  می صفر ارزش هستند دیتا بدون

 درصورت ترکیب هنگام که دارد ارزش یک سلول هر یرستر های الیه در .شوند می ترکیب هم با آنالیز دی تری در دارند

 دو ارزش جمع دارای خروجی ةالی و شود می زده جمع هم با یکسان های موقعیت در ها سلول ارزش جمع، تابع از استفاده

 وهیش دو به نقشه یگذار هم یرو کار شد. استفاده یگذار هم یرو روش از ذکرشده های نقشه قیتلف برای .است الیه

 با سپس است. شده استفاده چندترکیبی روش از پژوهش نیا در .چندترکیبی ةشیو. 2 ؛یبیترک دو ةشیو. 1 :گیرد می انجام

 .(8 و 7 ،6 شکل) است دهش هیته گردشگری های ظرفیت ةنقش فوق، یها نقشه یگذار هم یرو
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 عملکرد و دسترسی سطوح جاذبه، تعداد لحاظ از اصفهان استان ساخت انسان های جاذبه. 6 ةنقش

 

 
 عملکرد و دسترسی سطوح جاذبه، تعداد لحاظ از اصفهان استان فرهنگی -تاریخی های جاذبه. 7 نقشة

 

 
 عملکرد و دسترسی سطوح جاذبه، تعداد لحاظ از اصفهان استان طبیعی های جاذبه. 8 نقشة
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  ها داده بندی جمع. 5

 عمل ،ها داده بندی جمع از پس رایز است، یابیارز کار ترین مشکل حال نیع در و ترین اصلی درواقع ها داده بندی جمع

 یبرا شهری و ییروستا نقاط و استان گردشگری های ظرفیت و پتانسیل یابیارز ةمرحل در .ستاجرا قابل آسانی به یابیارز

 را «منطقه ةبالقو ظرفیت» تواند می ابیارز مرحله، نیا انیپادر  و است شدهداده  نمایش نقشه روی گردشگری ةتوسع

 های جاذبه یابیارز ؛ ب(ساخت انسان های جاذبه ارزیابیالف(  مراحل شامل منابع یابیارز فرایند ،خالصه طور به بسنجد.

 .شود می طبیعی های جاذبه یابیارز ؛ ج(فرهنگی -تاریخی

 

 ساخت انسان های جاذبه یابیارز الف(

 پژوهش .است شده بندی طبقه گروه پنج به اصفهان استان ،(9 ةنقش) مرحله آخرین در ساختانسان های جاذبه امتیازات براساس

 درصد 66/14 و 32 باًیتقر دهد می نشان ساختانسان یگردشگر ةتوسع دلیل به اصفهان استان سنجیظرفیت در گرفتهصورت

 .است مبارکه و اصفهان های شهرستان به متعلق ترتیببه شدهداده امتیازات براساس منطقه ساختانسان یگردشگر های جاذبه

 

 
 روستایی و شهری نقاط و ساخت انسان های جاذبه بندی اولویت های الیه همپوشانی. 9 نقشة

 

 فرهنگی -تاریخی های جاذبه یابیارز ب(

 اول ةطبق (.10 ةنقش) است شده تقسیم طبقهپنج  به اصفهان استان های جاذبه ،فرهنگی -تاریخی امتیازات براساس

 شامل دومة دست .صفر دارند امتیاز درواقع و ندارد وجود ها آن در فرهنگی –تاریخی ةجاذب گونه هیچ که هستند مناطقی

شود  می مناطقی شامل سومة طبق قرار دارد. 108 -0 بین ها آن فرهنگی –تاریخی های جاذبه امتیازات کهاست  مناطقی

 .است 315 تا 211 بین ها آن امتیازات کهگیرد  را دربرمی مناطقی چهارم ةطبق است. 211 تا 108 بین ها آن امتیازات که

 –تاریخی های جاذبه بیشترین ،دیگر عبارت به .هستند باال به 315 از پنجمة طبق فرهنگی –تاریخی های جاذبه امتیازات

 نطنز شهر آن از بعد و کاشان شهر مرکزیت به شرق شمال در ،اصفهان شهر مرکزیت به مرکز در اصفهان استان فرهنگی

 مرکز از کیلومتری 40 شعاع تا ،بنابراین ست؛ها جاذبه عملکرد و دسترسی سطوح جاذبه، تعداد برحسب مرکزیت این .است

 .گیرد برمیدر را کاشان و اصفهان شهر
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 روستایی و شهری نقاط و فرهنگی -تاریخی های جاذبه بندی اولویت های الیه همپوشانی. 10 نقشة

 

 استرک، جوشقان اردهال، مشهد روستاهای و اصفهان شهرستان در اصفهان شهر و قهی یروستا ،نقشه طبق

 نطنز، شهرهای و کاشان شهرستان در کاشان و قمصر شهرهای و قهرود راوند، جوینان، ون، رهق، علوی، ازوار، ،طاهرآباد

 و آران شهرهای .اند شده گسترده پهنه دو این در نطنز شهرستان در سنجد آب و ابیانه روستاهای و بادرود خالدآباد،

 در موغار روستای و اردستان زواره، شهرهای بیدگل، و آران شهرستان در آباد علی و یزدل روستاهای و آباد نوش بیدگل،

 شهرستان در برخوار و گز شهر و خورت مورچه سه، کلهر، روستاهای نائین، شهرستان در نائین شهر اردستان، شهرستان

 .نددار غیرمتمرکز های پهنه صورت بهرا  امتیاز بیشترین ،میمه و شهر شاهین
 

 طبیعی های جاذبه یابیارز ج(

 که است شده بندی طبقه گروه پنج به اصفهان استان طبیعی های جاذبه امتیازات براساس ،(11ة نقش) مرحله آخرین در

 صورت به که است  مربوط دهاقان و ،چادگان خوانسار، فریدن، ،شهر فریدون سمیرم، های شهرستان به امتیازات بیشترین

 روستاهای ویژه به سمیرم شهرستان شامل غربی جنوبپهنة  است. شده گسترده غرب و غرب جنوب در متمرکزة نقط دو

 ،گرموک کیخا، قبر ملخ، آب سیدان، بی بی رودآباد، سنگی، قلعه گویسین، کیفته سرباز ماندگان، سیور، ،خفر نقل، دنگزلو،

 میوه، خوش روستاهای شهر فریدون شهرستان کمه، و ونک سمیرم، شهرهای و آباد شمس سرد، چشمه کزن، داش، آق

 فریدن شهرستان ،شهر فریدون شهر میالجرد گوراب پشندگان، قهشجان، سورشجان، بزرگ، میدانک سیبک، چغیورت،

 قودجان و تیدجان روستاهای خوانسار شهرستان دامنه، و داران میاندشت، و بوئین افوس، شهرهای و علیا نوغان روستای

 .نددار پهنه دو این در را امتیازات بیشترین خوانسار شهر و الهیجان و آباد حسن و

 روستاهای شهرضا شهرستان جنوب سورمنده، و دیزج همگین، روستاهای دهاقان شهرستان جنوبی قسمتدر 

 شهر شمال و دیزیچه شهرهای و ملک باغ برچان، کوشکیچه، اراضی، روستاهای مبارکه شهرستان هونجان، اسفرجان،

 شهرهای و بیجگرد و فیروزان و سهر روستاهای فالورجان شهرستان ،نشاناو روستای گلپایگان شهرستان، مبارکه

 اصفهان شهرستان در؛ شهر خمینی درچه، شهرهای و امیریه قلع روستاهایشهر  خمینی شهرستان در ،پیربکران، فالورجان

 بیشترین شهر زرین شهر جنوب و ورنامخواست شهر شمال لنجان شهرستان در ؛اصفهان شهر جنوبی و غربی های قسمت

  .نددار غیرگسترده های پهنه صورت به را امتیاز
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 روستایی و شهری نقاط و طبیعی های جاذبه بندی اولویت های الیه همپوشانی. 11 نقشة

 

 گیری نتیجه

 نقاط و ها شهرستان در آن تبع به و اصفهان استان در گردشگری های فعالیت گسترشة نیزم ق،یتحق های یافته براساس

 را توان یابیارز جهینت ل،یتحل و هیتجز ةمرحل در شده گردآوری اطالعات براساس .دارد وجود منطقه ییروستا و شهری

 یابیارز و منطقه توان بهتر شناخت یبرا ند.دار یمشخص یژگیو طبقات نیا از کیهر .دهد می ارائه بندی طبقه صورت به

 از اصفهان استانگردشگری  های جاذبه ةنقش از استفاده با گردشگری ةتوسع نظر از شهری و ییروستا های سکونتگاه

 توان لحاظ از ها آن گاهیجا ،ریاخ های نقشه بر شهری و ییروستا نقاط ةیال قیتلف و عملکرد و دسترسی سطوح لحاظ

 ند.دار یمشخص یژگیو طبقات از کیهر که ای گونه به بررسی شده است؛ یگردشگر

 دهد می نشان ساخت انسان یگردشگر ةتوسع دلیل به اصفهان استان سنجی ظرفیت در گرفته صورت پژوهش

 طبقترتیب،  این . بهداردوجود  مبارکه و اصفهان های شهرستان در ساخت انسان یگردشگر های پتانسیل ترین عمده

 نظر نیا از واست  شهرستان دو این مربوط ساخت انسان یگردشگر های پتانسیل درصد 66/14 و 32 شده داده امتیازات

 .نددار استان سطح در یخوب تیموقع همچنین ورا دارند  یفراوان نیشتریب

 به شرق شمال در و اصفهان شهر مرکزیت به مرکز در اصفهان استان فرهنگی -تاریخی گردشگری ظرفیت بیشترین

 ةتوسع دلیل به اصفهان استان سنجی ظرفیت در گرفته صورت پژوهش .است نطنز شهر آن از بعد و کاشان شهر مرکزیت

 درصد 55/22 و 07/34 و استان کل های جاذبه درصد 6/19 و 51/29 تقریباً دهد می نشان فرهنگی -تاریخی یگردشگر

 و اصفهان های شهرستان به متعلق ترتیب به شده داده امتیازات براساس منطقه فرهنگی -تاریخی یگردشگر های جاذبه

 که است اصفهان شهر به متعلق اصفهان شهرستان فرهنگی –تاریخی های جاذبه از درصد 49/76. همچنین است کاشان

 91/10 و 6ة منطق به متعلق درصد 36/13 ،1 ةمنطق به متعلق درصد 82/19 ،3 ةمنطق به متعلق درصد 50 مقدار این از

 فرهنگی -تاریخی یگردشگر های پتانسیل و منابع تعداد نیشتریب اصفهان شهر .است شهراین  5 منطقة به متعلق درصد

 یجهان شهرت و شوند می محسوب شورک های جاذبه ترین شاخص از ها آن از یبرخ و است ی دادهجا خود در را استان

 آثارنظر  از کاشان شهر و شود می محسوب استان فرهنگی -تاریخی یگردشگر اول قطب شهراین  ،بنابراین ؛دارند

 از یکی اساس، براین .دارد قرار اصفهان شهر از پس آن، یخیتار های جاذبه و یخیتار نةیشیپ و یفرهنگ -یخیتار

 .است یفرهنگ -یخیتار های جاذبه توسعة اشانک و اصفهان شهر در منابع توسعة های زمینه ترین مهم
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 ترین عمده دهد می نشان طبیعی یگردشگر ةتوسع دلیل به اصفهان استان سنجی ظرفیت در گرفته صورت پژوهش

 و 06/92 شده داده امتیازات طبق یعنی هستند؛ یعیطب نوع از شهر فریدون و سمیرم های شهرستان در موجود های پتانسیل

 ورا دارد  یفراوان نیشتریب نظر نیا از واست  یعیطب نظر از شهرستان دو این یگردشگر های پتانسیل درصد 18/68

 ترتیب به منطقه طبیعی یگردشگر های جاذبه درصد 78/11 و 18/15همچنین  .خوب است استان سطح درآن  تیموقع

 شهرستان دو این به متعلق استان مساحت از درصد 38/14فقط  که است شهر فریدون و سمیرم های شهرستان به متعلق

 یروستاها نقشة یگذار هم یرو) ها سکونتگاه با یابیارز نیا ارتباط و منطقه در یگردشگر توان یابیارزبر اساس  .است

 شهرستان دو این شهری و روستایی مناطق درصد 90 از بیش شد مشخص (11 شکل مستعد مناطق نقشة و منطقه

 .دارند طبیعی گردشگری یبرا ییباال توان مناطق یکینزد در یا مستعد و باال ظرفیت
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