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مقدمه

نیز گردشگران  .رددا ها هتلموقعیت  به وابستگی بسیاریفر برای گردشگران، س آسایشگردشگری،  صنعت امروزه در

 .(Lee et al., 2010) دانند یماز مقاصد گردشگری  یمند تیرضابرتر در  یها یژگیورا یکی از  ها هتلهمواره موقعیت 

 انگردشگر و انتخاب یریگ میتصمبر  گیریمچش ریتأث تواند یم ها هتل موقعیتکه  دهد یماز مطالعات نشان  یاریبس

اث احدبرای  اصولی یابی مکانگردشگری پایدار،  یزیر برنامهدر  (.Chu and Choi, 2000) باشد داشته ها هتلبارة در

با صنعت  سهیدر مقای خدمات یصنعت عنوان بهصنعت هتل (. Yang et al., 2014) است یضرور دیجد یها هتل

 با تیموفق جیو ترو جذب گردشگران یبراساخت هتل  منظور بهمناسب  یابی مکان یکارها راه هیبر پا شدت به ،یساختمان

غال، تاش یباال زانیم اب ها هتلمناسب برای  یابی مکان، نیبرا عالوه(. Yang et al., 2017) است یمتک دیرقابت شد

با  یدر هتل گردشگرانی که نتیجه گرفت، 0480یانگ در سال (. Sim et al., 2006) مرتبط است یو سودآور درآمد

 ؛دشتن، رضایت بیشتری دابودندبا موقعیت نامناسب  ییها هتلگردشگرانی که در  از ،اند داشتهاقامت  آل دهیاموقعیت 

اصولی را نشان  یابی مکان ةدر زمین قیعم لیو تحل هیتجز ضرورت آن، ةکنند نییتعهتل و عوامل  انتخاب محل نیبنابرا

 ها هتل یابی مکانبه موضوع  یشتریتوجه ب پژوهشگران ،گذشته ةدر طول سه ده (.Yang et al., 2012) دهد یم

 بلندمدت ةدور کیدر  گردشگران یمند تیرضاسبب  رایز ؛تبرخوردار اس یادیز اریبس تیاز اهم این موضوع .اند داشته

 یموجود است. تعداد گردشگران طیشرا نیتر مناسب ییو انتخاب نها یابیارز ،ییمستلزم شناسا ها هتل یابی مکان. شود یم

 ها آن اسبموقعیت منبه  میمستقشکلی  به ،ها هتلدرآمد همچنین و در آن اقامت دارند،  کنند یم دیهتل بازد کیکه از 

، گردشگری یها جاذبه اطراف در لکه، بداردو خدمات آب و برق را  ها رساختیز تنها نه، ها هتلة نیبهمکان  دارد. بستگی

 ذابج گردشگران یمعمول برا طور بهکه  گردشگری یها مکان ریو سا ، فضاهای تفریحیها پارک ،اماکن تاریخیمانند 

 وجود دارد. اول ها هتل یابی مکانبحث حال، دو شکاف عمده در  نیبا ا(. Gabrijela et al., 2019) قرار دارداست، 

 نیتر میمستق ،نینوع استفاده از زم اگرچهمرتبط است.  یدر مناطق شهر ژهیو به ،یمحل ةبا توسع ها هتل یابی مکان ،اینکه

 دوممورد  شده است. فتهگر دهیناد شدت به ها هتل یابی مکان های پژوهششاخص در  نیاست، ا یشهر ةاز توسع هینما

 نقایصیروش  این ،(Yang et al., 2014)است  ریفراگ ها هتل یابی مکان یها مدلدر  یخط ونیرگرس روش اگرچه اینکه

 یناهمگن بیدر ترک یتوانناو  یرخطیغ رگرسیون گرفتنن، درنظریدشوار ،ینیب شیپ درکافی  دقتنداشتن  از جملهدارد؛ 

 .(Yang et al., 2015)کرد جدید در سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده  یها مدلراین باید از بناب ؛یو وابستگ ییفضا

و  ها هتلو توزیع فضایی مطلوب  یابی مکانة نیزمدر یی ها یینارساو  ها تیمحدود ،کشور شهر کالنشهر اصفهان سومین 

 پور )دانش به این شهر واردشدهگردشگران  متی با تعدادو مراکز اقا ها هتلتعداد  نداشتن تناسبدارد؛ از جمله  مراکز اقامتی

و  پرستارهچند هتل تنها در شهر اصفهان قدیمی هستند و  ها هتل شتریب نکهیابه دلیل سوی دیگر، (. از 8930و همکاران، 

ول فص ةدر هم معهاقشار جا ةبرای هم ها هتل نیامناسب از  ةاستفاد دلیل اینکه همچنین بهمدرن در این شهر وجود دارد، 

)وارثی و است گردشگری شهر اصفهان ضروری  یها اقامتگاهو  ها هتللزوم توجه به معضالت  ةمسئلسال وجود ندارد، 

 (.8934همکاران، 

برند این  نیتر مهمبه  تاریخی یها جاذبهحجم باالی  دلیل هب شهر اصفهان گردشگری شهری در ،اخیر یها سالطی 



 767...ییخدماتگردشگریشهریبااستهادهازمنطقفازیجانماتحلیلفضاییو

شمالی  ةجمعیت مبدأ گردشگر فرصت )نیم یها کانون نسبت بهه به موقعیت شهر اصفهان شهر تبدیل شده است. با توج

 ةنیاز به اقامت شبان ،گردشگری یها جاذبهحجم باالی ورودی گردشگر به شهر و تنوع و تعداد زیاد ، و جنوبی کشور(

نظر بر کمبود کمی، از  عالوهگردشگری موجود در شهر اصفهان  یها اقامتگاهاست.  ریناپذ اجتناب یگردشگران ضرورت

دادن این الگوی توزیع مراکز اقامتی  خوانی ندارد و ادامه گردشگری شهر هم یها جاذبهمکانی با الگوی پراکنش 

 گردشگرانمراکز  ییکاراو کاهش  عمومی، ترافیک، آلودگی هوا و اتالف زمان یها نهیهزگردشگران، موجب افزایش 

 ،در این پژوهش .شود میدچار اختالل انان و هم زندگی شهروندان ساکن در شهر هم اقامت مهم؛ درنتیجه شود یم

 کمک بهدر شهر اصفهان  تعیین مکان مراکز اقامتی گردشگریبرای  اثرگذار یها شاخصبا توجه به  فضاهای بهینه

 .شود یم یابی مکان منطق فازیمکانی و  واکاوی یها سامانه یها تیقابل

پژوهشةپیشین
ة مقال شهرها پرداختند. این در گردشگری فعالیت و ها هتل محل یبررسخود به  پژوهش( در 0488همکاران )شوال و 

 کنگ هنگ مختلف مناطق در هتل چهار در گردشگران فضایی-زمان فعالیت تحلیل و تجزیه کمک به تجربی و ینظر

 ریتأث ها هتل محل، مطالعه این براساس .شد ثبت GPS از استفاده با مسافر 550 روزانه سفرهای حرکات وصورت گرفت 

 براین، عالوه. است هتل مجاورت در گردشگری ةبودج کل از زیادی سهم . همچنیندارد گردشگری یها جنبش بر زیادی

 سازمانی و مقصد سطح در مهمی پیامدهای ها افتهی. دهد می نشان را گردشگری یها جنبش بر ژئومورفیک موانع راتیثتأ

 .دارند

 و در غنا پرداختند ها هتل مکان ةکنند نییتععوامل  تفاوت یابیو ارز ییشناسا به یا مطالعه( در 0480) کیارو  ماآد

و  یفرهنگ-ی، عوامل اجتماعیکیزیمحله، مشخصات ف یاقتصاد یها یژگیومانند  یعوامل مکان که نتیجه گرفتند

 .هستند رگذاریتأث ها هتلعیین محل گردشگری و فضاهای تفریحی در ت یها جاذبه، دسترسی به ونقل حمل

ون یو رگرس ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س ها هتلبه بررسی محل  یا مقاله( در 0485و همکاران ) یل

تعداد  ة، با اندازها هتلدر اطراف  ونقل حملامکانات  که نتیجه گرفتند و پرداختند کنگ هنگدر شهر  کیلجست

 یها افتهی. با توجه به است مؤثر در انتخاب محل هتل ،یکین ترافیو وسعت زم یشهر یمعمو ونقل حمل یها ستگاهیا

 .شود یبررس شتریب دیبا ها هتل یابی مکاندر  یستیتور یها جاذبهو  ونقل حمل ریتأث ،ناسازگار

یجه گرفت نت و در اقتصاد گردشگری در اسپانیا پرداخت ها هتلبه بررسی موقعیت مکانی  یا مقاله( در 0482مارکو )

 ریدو متغ نیشکل ب Uة رابط ةدهند نشانکه  دارد ها هتلبر سود  چشمگیری ری، تأثها هتلانتخاب محل مناسب برای که 

 .شناخته شده است موقعیت مناسب لیدل سود خالص هتل به یمنبع اصل عنوان بهدرآمد،  یجا به نه،یاست. هز

ی در شهر شهر یها هتلبا مکان  گردشگران تیرضا ةنندک نییتععوامل ( به بررسی 0480و همکاران ) یانگ

 ،ها دانشگاه، ها فرودگاه، گردشگری یها جاذبهبه  یدسترس دهد یمنشان این پژوهش  جینتاپرداختند.  آنجلس لس

 .دارندرضایت گردشگران از آن و  دارد یادیز تیاهم پارکینگ،و  سبز یفضاها ،یعموم ونقل حمل
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 و پرداختند ها هتلموقعیت  ةکنند نییتععوامل  تحلیل در لیبسون، به ها هتلمحل  بررسی با( 0480و همکاران ) کرو

 ند،ستین ها هتلمحل تعیین در  یعوامل مهم یفرهنگ یها جاذبهو  ها رستوران، ونقل حملبه  یکه دسترس نتیجه گرفتند

 یامن و دور از زندگ یها مکانت که با اس یشهر ةشد یبازسازدر مناطق تازه  باال ةدرجبا  ییها هتل محل یالگوبلکه 

 قرار دارد. و نزدیک به مناطق تجاری در مرکز شهر شبانه

، پژوهشدر این  پرداختند.اره یچندمع یریگ میتصممدل  با استفاده از ها هتل یابی مکان( به 0483و همکاران ) چیپوپوو

 یا مجموعهبراساس  دیاست که با ییها نهیگزاز  یا مجموعه مدنظر ةمسئل رایز ؛شده است شنهادیپ MCDM یها روش

کوه  ششمشخص نشان داده شده است که شامل درنظرگرفتن  یمثال با یشنهادیمدل پ. متضاد برآورد شود یارهایاز مع

 .است گردشگری یها هتل احداثبرای ، بالقوه یها مکان عنوان بهصربستان در 

توزیع  نتیجه گرفتند کهدر شهرهای تاریخی  یاقامتگاهمراکز  یابی مکانتحلیل فضایی و  با( 8938وارثی و رضایی )

تاریخی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی تناسب چندانی ندارد. در این  یها جاذبهاین شهر با توزیع و پراکندگی  یها هتل

 یها تیاولونقطه که  83موجود شهر شیراز،  یها تیواقع، براساس نیازسنجی فضاها و مناطق مختلف و مطابق با پژوهش

سطح دسترسی  ةعادالن یارتقابرای پیشنهاد شد  شدند. همچنینمعرفی دارند جدید  یها هتلاحداث برای  یشتریب

 یها برنامهدر  این مناطق براساس استانداردها و ضوابط، یاقامتگاهگردشگران و بهبود الگوی توزیع فضایی مراکز 

 .گیرندبن قرار و بلندمدت در دستور کار مسئوال مدت ، میانمدت کوتاه

تسهیالت و  ةبهین یابی مکانو  یزیر برنامهبا موضوع توصیفی  -تحلیلیی پژوهش( 8938و همکاران ) زاده میابراه

فراوان  یها جاذبهرغم وجود  علی و نتیجه گرفتند که دادندانجام  GISگردشگری شهری با استفاده از  یها رساختیز

مشهد، به  -در گذرگاه معروف ابریشم و محور ترانزیتی ریلی تهراناین شهر  شدن واقعو  تاریخی و فرهنگی شهر سمنان

و  ها لیپتانساز  یا نهیبهة استفادمکانی نامتناسب منابع و تسهیالت گردشگری در این شهر،  -جهت توزیع فضایی

شورث و تنبریگ، مدل آ، براساس دهد یمنشان  پژوهشدر این  ها افتهی. همچنین تحلیل نشده است کارکردهای موجود

 یابی مکان که یدرحال ؛دنده یممرکزی شهر و بخش تاریخی آن را پوشش  ةشهری و تجاری، محدود یها جاذبه

 ها جاذبهاصلی ورود و خروج مسافران شکل گرفته و دسترسی مناسب به  یها ابانیخاقامتی و پذیرایی در محور  ساتیتأس

 ،ضعف مدیریت منابع، تسهیالت، امکانات دهد نشان میتایج این پژوهش ن درواقع. کرده استرا برای گردشگران فراهم 

 یها لیپتانسو  ها جاذبه دربارة، تبلیغات بسیار کم و نوعی ناآگاهی عمومی ها آنخدمت گردشگری و توزیع نامناسب 

 .استصحیح و مناسب برای جذب توریسم به شهر سمنان  یزیر برنامهدهندة نبود  گردشگری، نشان

جدید در شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و  یها هتلاحداث  یابی مکان( به 8935) پور دانش

جدید در شهر  یها هتلمکان برای احداث  نیتر مناسبکه  و نتیجه گرفت پرداخت (AHPمراتبی ) مدل تحلیل سلسله

گفت توزیع و  توان یم. همچنین استین شهر مرکزی و شرقی ا یتا حدودغربی و  یها بخشاصفهان، مناطق واقع در 

 8که شامل مناطق  اند شدهدر بخش مرکزی واقع  ها آندرصد  02/4و  ستینشهر اصفهان مناسب  یها هتل ینیگز مکان

 .استشهر اصفهان  9و 
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مبانینظری
 یک عنوان به بار اولین زیرا ؛است یافته افزایش 8314 ةده از شهری گردشگری به عالقهفضاهایگردشگریشهری:

 یک شهرها، همیشه در گردشگری فضایی ساختار ةحوز (. درEdwards et al., 2008شد ) شناخته مشخص فعالیت

 و رندیگ یم قرار فضاهای شهری در ها دهیپد که ییها وهیش به توجه (. باPearce, 1998است ) بوده مهم یپژوهش ةمنطق

 ،تحلیل و تجزیه برای ها پژوهش نیتر مهم از یکی، شهری گردشگری طراحی یها برنامه بر ها برنامه این گی تأثیرچگون

هاست  هتل ویژه به عمومی، اقامت و پشتیبانی امکانات انتخابی، یها جاذبه مانند گردشگری، به مربوط یها دهیپد توزیع

(Pearce, 1995). یها بخش در را گردشگری خاص یها بخش توزیع مشخص در این زمینه، الگوهای برخی مطالعات 

 عواملی با توان یم را الگوها این .است خطی الگوهای و یبند خوشه ها آن نیتر مهم که اند کرده شناسایی شهرها خاص

 بیان کرد گردشگری به مربوط یها دهیپد به نزدیکی و یزیر برنامه یها تیمحدود زمین، ةاجار دسترسی، مانند

(Ashworth and Tunbridge, 1990 .)گردشگری شهری مسئله و فعالیتی مهم است که سبب تغییرات فضایی  امروزه

 یها تیفعالامکانات معیشتی و رفاهی،  دلیل (. شهرها به5: 8910کازس، است )گسترده در شهرهای بزرگ شده 

 تاریخی و گردشگری، یها جاذبهاقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، ارتباطی، فراغتی و داشتن 

(. فضای گردشگری شهری، بخشی از فضای عمومی شهر است 85: 8913رضوانی، ) ندیآ یمشمار  مقصد گردشگران به

به دو دسته تقسیم  توان یم(. این فضاها را در شهرهای معاصر 09: 8913موحد، دارد )که منابع گردشگری در آن وجود 

فضاهای  .0و پالژها،  ها دانیممدرن، فرهنگسراها،  فروشدویخر، مراکز ها پارک مانندفضاهای مدرن یا جدید  .8کرد: 

 (.04: 8913انوری و نساج، )مساجد و سایر اماکن تاریخی  ،ها باغ، ها گورستان، ها امامزادهبازارها،  مانند سنتی

مل اع درواقعکه است گردشگری  ةعناصر اولی ،منابع گردشگری از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ بخش اول

، غارها، آبشارها وحش اتیح ها رودخانه، ها جنگلمانند  ،بازدید قابل یها مکانو شامل  دیآ یمب گردشگر به شمار اصلی جذ

 یها سالنهنری،  یها یگالرطبیعی،  یها موزهمانند  ،اند شدهگردشگری ساخته  یها تیفعالکه برای است  ییها مکانو 

 ،است. بخش سوم... و ها شگاهینما، ها فروشگاهاقامتی،  ساتیأستگردشگری شامل  ةعناصر ثانوی ،. بخش دوم..تئاتر و

 یها بنگاهراهنمای گردشگری،  ةمانند ادار ،دهند یمعناصر دیگری هستند که راهنمایی و خدمات گردشگری را انجام 

 ذهبی،م هایظرفیت دارای (. فضاهای گردشگری فضاهایی هستند که01: 8910بیرانوند، )... مسافرت و و تورگردانی

 صورت بهموارد برخی . این فضاها در دنکن را ایجاد میسفر  ةانگیز انگردشگر برای که است طبیعی و فرهنگی تاریخی،

اما همواره وجود چندین  ،وجود آورد الزم را برای سفر به ةممکن است انگیز ها آنانفرادی بسیار قوی هستند و یک مورد 

زات ا. به موکندسفر را تقویت  ةانگیز تواند یمدر یک مسیر گردشگری  ها آنگرفتن یا قرار گریکدیجاذبه ارزشمند در کنار 

. مؤثرندفضاهای گردشگری موجود، بسیاری از تسهیالت و عناصر مکمل وجود دارند که در انتخاب مقصد گردشگری 

ه در جذب گردشگران بر موفقیت یک منطق ینوع بهراهی  اماکن اقامتی، هتل، رستوران، جاده، دسترسی و خدمات بین

تقدیسی است )بسیار مدنظر قرار گرفته و علمی  یا حرفهجوامع از دیدگاه اخیر، فضاهای گردشگری  یها سال. در مؤثرند

 (.040: 8930و همکاران، 

 . امروزهاند بوده شهرنشینی آغاز زمان از گردشگری اهداف نیتر مهم از شهرهاشهری:گردشگریفضاییساختار
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 مختلف، یها موزه تاریخی(،-)توریستی شهری یها هسته کمک به را شهری نقاط در فضا از یفراوان بخش گردشگری

 (. باKarski, A., 1990) دهد به خود اختصاص می تخصصی های محوطه و تمیز یها پارک شهری، آبریز یها حوضه

نشد. آشورث  شناخته مجزا دانمی یک عنوان به و شد تقسیم شهری گردشگری مطالعات ،8314 سال از قبل حال، این

 مکان فضایی تحلیل بر که تسهیالتی رویکرد .8: کرد مشخص را شهری گردشگری تحلیل برای موجود رویکرد چهار

 مورفولوژی و ساختار بر که اکولوژیکی رویکرد. 0 ،دارد تمرکز مناطق و ها رساختیز امکانات، گردشگری، یها جاذبه

 را (CBD) مرکزی تجاری واحدهای مانند کاربردی مناطق یا مناطق شناسایی یها یژگیو و است متمرکز شهری مناطق

 مسائل از وسیعی طیف به که سیاست رویکرد .0، است گردشگران بر یمتمرکز بازاریابی دیدگاه که کاربر رویکرد .9 ،دارد

 ساختار (. ایجادAshworth, 1989: 33است ) مربوط مقصد بازاریابی و زیربنایی خدمات ةارائ جمله از ،سیاست به مربوط

 از. است بوده شهری گردشگری های پژوهش ةزمین در مداوم نگرانی زودرس ةمرحل یک از شهرها در گردشگری فضایی

 پیامدهای از .اند گرفته قرار فضا در ها دهیپد که است ییها راه در ذاتی منافع ةکنند منعکس این موضوع عرضه، دیدگاه

 رویکرد تجربی: دیآ یم دست به موضوع این برای گسترده رویکرد دو طراحی، یها برنامه و شهری ریگردشگ یزیر برنامه

 عملکرد و وجود بررسی مفهومی رویکرد و اقامت محل ویژه به گردشگری، با مرتبط یها دهیپد توزیع تحلیل و تجزیه

توزیع فضاهای  مطالعات هری. بیشترگردشگری ش یزیر برنامه و میراث فرهنگیبارة در ژهیو به گردشگری، مناطق

 توزیع. است شده متمرکز ها هتلمکان  و اقامت محلبارة در بیشتر گردشگری، صنعت از خاص یبخش بر گردشگری

 الگوهای ،کنونتا شده انجام مطالعات. است شده بررسی مطالعات این در نیز پشتیبانی امکانات و شده انتخاب یها جاذبه

. اند کرده ایجاد شهرها خاص یها بخش در گردشگری یها دهیپد در را خطی الگوهای و یبند خوشه ژهیو به مجزا، توزیع

 یها تیمحدود تجربی، تأثیر زمین، ةاجار دسترسی، مانند یعوامل با توان یم را شهر گردشگری ةپدید توزیع الگوی

 (.Mimi Li et al., 2015: 35) داد ضیحتو گردشگری به مربوط یها دهیپد به نزدیکی و یا سهیمقا خرید ،یزیر برنامه

یابیمکان ریتأثهتلو گردشگری: بازار افزایشسود ، روش ها هتلمدیریت  یزیر برنامهامروزه در آنبر

 یریگ اندازه برای متعددی عوامل و گوناگون یها جنبهنیست و  ساده یروند، هتل یک سود موفقیت عوامل یریگ اندازه

 پژوهشگران مطالعات ةخالص از اصلی و مهم عوامل میان در(. Lee et al., 2010)دارد  وجود ها هتل مدیریت عملکرد

 همه (. ازLee, 2003د )ندارو راحتی دسترسی اهمیت فراوانی ( موقعیت) محل دو عامل ،فروش افزایشبارة در

باال  انتخابی رفتارهای با راههم توریستی تورم طریق از هتل سود افزایش برای راهی یافتن منظور بهکه  هایی پژوهش

 و خدمات ،امکانات در این میان، میزان. است هتل یک از یبردار بهره در مهم عوامل از یکی هتل مکان ،است انجام شده

 مکان، اهمیت که آنجا از (.Seo, 2002است ) هتل محلاز  تأثرم بیشتر فروش حجممهم نیست؛ زیرا عملیاتی  سیاست

 و علمی های پژوهش کمک به باید هتل مدیران، دهد یم تشکیل چشمگیری میزان به را هتل یها تیفعال از زیادی بخش

(.Yoo and Kwang, 2009) کنند انتخاب را مناسب مکان منطقی

یابیمکانمعیارهای  شناخت. است مقصد مدیریت راهبرد در مهم یعنصر هتل محل انتخابفضاهایشهری:

 Issahaku andاست ) گردشگری مقصد در منسجم فضایی یزیر برنامه تضمین کلید ،هتل محل انتخاب بر مؤثر عوامل

Francis, 2013 .)گردشگری اقامت محل. شوند یم محسوب هتل یها مکان مهم یها کننده نییتع نیز فضایی یها یژگیو 
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 محیط مانند یعموم های ویژگی که است خاص فیزیکی محیط در شده واقع خصوصی یها یژگیو از یا مجموعه شامل

 با ها هتل که دریافت 0485 در سالسول (.Albert et al., 2014) ردیگ یبرمدر را فرهنگی میراث یا عمومی امنیت طبیعی،

 امکان بیان کرد که . همچنینکنند یم رقابت تر ولی کیفیت کمتر هایی نزدیک هتل با مشابه کیفیت ولی با ،مسافت دورتر

 به نزدیک که دارند قرار ییها مکان در ها هتل تقاضا، افزایش منظور بهاست.  کیفیت با ابهمش همسایه یها هتل در همکاری

 (.Seul, 2015) آورند دست به را آگلومراسیون مزایای تا شوند یم یبند خوشه معموالً ها آن. هستند خود ةبالقو بازارهای

 که نیاز به هستند خود همتایان کارآمدتر از خود ةقوبال بازارهای نزدیکی در ها هتل که دریافت 0445نیز در سال  باروس

 فضایی ةمحدود ،محور تک شهر یک در دهد یم نشان نیز یوکنوی پیشنهاد مدل (.Barros, 2005دارند ) فوری دسترسی

 ةمنطق یا (CBD) مرکزی تجارت مرکز مانند شهر مرکز در اقامت محل برای زیاد تقاضای به توجه با ها هتل بین

 ترجیح گردشگران که است دلیل این بهامر  این که کند یم استدالل همچنین ویور (.Yokeno,1968) است گردشگری

 نیتر مهم (.Weaver, 1993) دارد وجود ها آن در مختلفی خدمات که باشند داشته اختیار در را ییها مکان دهند یم

 ،(: سازگاری8910)سعیدنیا،  استی به شرح زیر و کاربردهای شهر تیفعالمناسب  یها مکانمعیارهای بهینه در تعیین 

 (.30: 8930پورمحمدی، ؛ 09و  00 :8930)زیاری،  سالمتی و یمنیا ،مطلوبیت ،ییکارا، آسایش

یگردشگریهاهاقامتگاهتلومراکزیابیمکانمعیارهای.8جدول
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شرقی آن از غرب  ةاست. محدود شده  واقعکیلومتری جنوب تهران  000شهر اصفهان در  موردمطالعه:ةمحدود

ل به گزبُرخوار و از شرق نیز به دشت ، از شماشهر سپاهانکوه صفه و به ، از جنوب آباد نجفو  شهر ینیخمبه سمت 

متر ارتفاع دارد و در قسمت شمالی و شرقی به  8504عمومی دریاها حدود پهنای . سطح شهر از شود یمسگزی منتهی 

آمار براساس  8935. در سال رسد میزاگرس  یها کوه . در قسمت غربی و جنوبی نیز، به سلسلهشود میکویر محدود 

تاریخی و طبیعی، قابلیت  یها جاذبه داشتناصفهان با  .است بودهنفر  040094003شهر  رسمی کشور، جمعیت این

به  با توجه. شودتبدیل  یا منطقهبه مقصد گردشگری ملی و  تواند یمیافتن به جایگاه معتبر جهان را دارد و  دست

گری فرهنگی، تاریخی، از جمله گردش ؛متعددی از گردشگری ارائه شده است یها یبند دستهمعیارهای مختلف، 

 (.8915مهندسین مشاور باوند، )، تفریحی، مذهبی و زیارتی گرا عتیطب

 

اصههانشهرگردشگریعناصرجانماییةنقش.8شکل

پژوهشروش
بازدید میدانی و  ،یا کتابخانه ،یمبانی تئوریک آن براساس مطالعـات اسـناد و تحلیلی است-حاضر توصیفی پژوهش

مطالعات براساس  یابی مکان برای شده  استفاده یمعیارها. اسـت شدهمربوط انجـام  یها ارگانو  ها سازمانمراجعه به 

همسایه،  نیتر کینزد، ابتدا با استفاده از روش تحلیل آمده دست بهبا توجه به اطالعات  .انتخاب شده است شده انجام

 یها محل یابی مکانمنظور  به ،در این مطالعهاسـت.  شدهمشخص  اصفهان در شهر مراکز اقامتیفضایی  پـراکنش یالگو

فاصله از اماکن تاریخی، معیارهای  ةگردشگری در شهر اصفهان، پس از انتخاب و تهی یها اقامتگاهاحداث برای مناسب 
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ان، فاصله از ، فاصله از بیمارستینشان آتش یها ستگاهیاعمومی، فاصله از  یها نگیپارکفاصله از مراکز تفریحی، فاصله از 

مترو، فاصله از  یها ستگاهیافاصله از  ،BRT اتوبوس یها ستگاهیا، فاصله از ها یکالنترشهری، فاصله از  یها پارک

 یها تیقابلهتل سنتی( از  و ریپذ مهمان)هتل، موجود در شهر اصفهان گردشگری  یها اقامتگاهو فاصله از  ها بانک

 ایه تیقابلبا  Idrisi taiga افزار نرمو منطق فازی استفاده شده است.  IDRISI افزار نرم ،سیستم اطالعات جغرافیایی

 یها فرمولاز  ،کردن نقاط کنترل ا مشخصتا ب کند یموابع فازی این امکان را فراهم انواع ت سازی و پشتیبانی از فازی

کاربر را افزایش ی رایند که ضریب خطادر این ف اضافیاستفاده شود و بسیاری از مراحل  افزار نرم ةشد نییتعفازی ازپیش 

 حذف شود. دهد یم

 

پژوهشیندافر.2شکل

 کاربر دو متغیر . در این روش،سودمندی استوار است-ارزش ةروش بر مبنای محاسباینروشترکیبخطوزنی:

دیگری بیشتر  ازمتغیر . هرچه ارزش یک کند یمرا نسبت به دیگری تعیین  ها آنو اولویت هرکدام از کند  می  سهیمقا را

روش ترکیب دادن  مبرای انجا .(8912شیخی نارانی،  ؛8913مهتابی اوغانی، شود ) یمباشد، وزن بیشتری به آن معیار داده 

به فرمت رستری تبدیل شد و سپس  ArcGIS افزار نرمحاضر، ابتدا فاصله از معیارهای مورد استفاده در  پژوهشوزنی در 

روش ترکیب خطی وزنی به فرمت  دادن با منطق فازی و انجام یاستانداردسازمنظور  به IDRISI ارافز نرمبرای ورود به 

ASCII .تبدیل شد

منطقفازیهاهیالیاستانداردساز از استهاده با  IDRISوارد محیط  ها هیال نکهیا، پس از پژوهشدر این :

مقیاس معمولی برای  درواقع. شودانتخاب  ها هیالای با منطق فازی مقدار واحدی بر یاستانداردساز برایباید  ،شدند

 055به  تر کینزداستفاده شده است که اعداد  دوماز معیار  پژوهشاست که در این  055 -4یا  8-4منطق فازی بین 
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و همکاران  نژاد است )فاضل مدنظرتابع فازی نوع انتخاب آستانه و  ،. در منطق فازیدنده یممطلوبیت بیشتر را نشان 

فازی باید نوع تابع فازی  یها نقشه ةتهی برایانتخاب مقیاس  ةبر مسئل یعنی عالوه ؛(Estman, 1997به نقل از  8935

کارشناسی، از های  دیدگاهبررسی پس از مرور منابع و  ،حاضر پژوهش(. در 8913شهابی و همکاران، ) شودنیز بررسی 

 0معیار در این مطالعه در جدول  یها نقشه یاستانداردسازبرای فازی  مقادیر آستانه و نوع تابع. توابع فازی استفاده شد

یعنی با استفاده  شده است؛استفاده  IDRISI افزار نرمهرکدام از معیارها، از قابلیت دیگر  یاستانداردسازاست. پس از  آمده

 ة. نتیجه این تلفیق، نقشاند شدهمعیار تلفیق  یها نقشهمحدودیت و  یها نقشه، WLCو با انتخاب گزینه  MCEاز منوی 

.شده استگردشگری جدید در شهر اصفهان شناسایی  یها اقامتگاهبرای مناسب  یها پهنهنهایی است که در آن 

یدرمنطقفازیارمعیهانقشهیاستانداردسازبراییآستانهونوعتابعفازحد.2جدول

معیارهاردیف
کنترلنقا 

فازیتابعنامتابعشکل
تابعوعن

فازی d c b a 

8 
 های جاذبه از فاصله

 تاریخی
* * 8444 544 

 

linear افزایشی 

0 
 های جاذبه از فاصله

 تفریحی
* * 8444 544 

 

linear افزایشی 

9 
 پارکینگ از فاصله

 عمومی
* * 8444 544 

 

linear افزایشی 

0 
 ایستگاه از فاصله

 نشانی آتش
* * 944 844 

 

Sigmodial افزایشی 

 844 944 * * بیمارستان از فاصله 5

 

Sigmodial افزایشی 

2 
 های پارک از فاصله

 شهری
* * 944 844 

 

Sigmodial افزایشی 

0 
 از فاصله

 ها کالنتری
* * 944 844 

 

Sigmodial افزایشی 

1 
 از فاصله

 BRT های ایستگاه
* * 944 844 

 

Sigmodial افزایشی 

3 
 از فاصله

 مترو های ایستگاه
* * 944 844 

 

Sigmodial افزایشی 

 844 944 * * ها بانک از فاصله 84

 

Sigmodial افزایشی 

88 
 از فاصله
 های اقامتگاه
 موجود گردشگری

8544 8444 * * 

 

Sigmodial کاهشی 
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فرمولوشکلتوابعفازی.9جدول

فرمولتابعفازیشکلتابعتابعفازی

 Sigmoidal هشیکا

 

 

 

 

 

 linear  افزایشی

 

 

 

 

 

 sigmoidal افزایشی
 

μ=cos2 
a=(x-point c)/(point d-pointc)*pi/2 

When x<point c,μ=1 
 

 

 
μ=cos2 Increasing linear 

a=(1-(x-point a)/(point b-point a))*pi/2 
When x>point b,μ=1 

 

 

 
m=cos2< 

a=(1-(x-point a)/(point b-point a))*pi/2 

W h e n x>point b,m=1 
 

 Ahmadi givi et al., 2015       :منبع

هاافتهی
شهراصههانیرهایپامهمانوهاهتلتحلیلتوزیعفضایی

 Average Nearestهمسایه ) نیتر کینزدروش کمک  ا بهرهیپذ مهمانو  ها هتلبررسی وضعیت توزیع فضایی 

Neighbor)  .براساس  .است یا خوشهدر سطح شهر اصفهان  ها هتلپراکندگی  ،این تکنیکبراساس انجام شده است

 9083/238مورد انتظار  ةفاصل نیتر کینزدمتر و مقدار میانگین  3012/034 شده مشاهده ةنتایج عددی، میانگین فاصل

 یها اقامتگاه یا شهخوتوزیع  انگریبشد که  یریگ اندازه 004340/4همسایه برابر با  نیتر کینزدبنابراین  ؛است متر

 zscore، از آزمون یا خوشهبا توزیع  شده مشاهدهبررسی اختالف منظور  به. در ادامه استگردشگری در شهر اصفهان 

با  یدار امعناختالف دهد  می  نشاناست که  444/4نیز  p-valueو مقدار  -089300/84استفاده شد. مقدار این آماره 

معابر اصلی شهر  ةگردشگری در شهر اصفهان از شبک یها گاهتوزیع اقامت یطورکل بهرد. وجود ندا یا خوشهالگوی توزیع 

حاکمیت وسایل از تأثر م تبعیت کرده و تمرکز شدیدی در اطراف خیابان چهارباغ عباسی و معابر پیرامون دارد. این الگو

 شخصی و دسترسی به معابر اصلی است. یها لیاتومبویژه  ، بهونقل حمل

 

Average Nearest Neighbor Summary
3012/034  Meters Observed Mean Distance: 

9083/238 Meters Expected MeanDistance: 

004340/4  Nearest Neighbor Ratio: 

089300/84-  Z-Score: 

444444/4  p-value: 
Dataset Information 

Hotels Input Feature Class: 

EULIDEAN Distance Method: 

500918/820030180 
 

Study Area: 

False Selection Set: 

همسایهتریننزدیک تکنیکباهاهتلایخوشهپراکندگینمایش.9شکل
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هاهیالسازیواستخراجآماده

اطالعاتی معیارهای  یها هیالگردشگری،  یها اقامتگاهخدمات  یابی مکانشدن معیارهای اثرگذار در  با شناسایی و مشخص

شوند. استفاده  یابی مکانتا در فرایند شدند و استخراج  ناساییمعیار مدنظر ش 88میان، . در این ندهدف شناسایی و آماده شد

در ابتدا بیابند، انتقال  idrisi افزار نرمو سپس به محیط  وندش وارد GISدر پایگاه داده  بایدابتدا  ها دادهاینکه با توجه به 

 یها لیتحلرت گرفت و پس از اطالعاتی صو یها هیال GISفرمت خوانای  و )ژئورفرنس( نمودن مرجع سازی، زمین رقومی

 انجام شد. Idirisi Taiga افزار نرمرستری برای  یها هیالابتدایی در این محیط فرایندهای تغییر فرمت 

شدهفازییهاهیالنتایج

و سپس  شد خروجی گرفته ASCIIبه فرمت  GIS ها دادهاطالعاتی ابتدا خروجی پایگاه  یها هیالکردن  برای فازی

. در مشخص شدفازی  ةشده هر الی فازی معرفی یها تابعبا توجه به  Idirisi Taiga افزار نرمر خروجی حاصل د

فازی ارزیابی  ةفازی با ارزیابی هریک از مجموعه توابع عضویت مجموع ةهر پیکسل متعلق به مجموع باید سازی فازی

و است د سنجش پژوهش متنوع . توزیع معیارهای مورشودانتخاب  055 -4رستری بین  ها نقشهشود و خروجی 

همگون و پراکنده توزیع  طور بهتفریحی در سراسر شهر  یها جاذبهو  ها ینشان آتش، ها یکالنتر ندارد.همگونی یکسانی 

الگوی پراکنش تاریخی ـ گردشگری شهر با  یها جاذبهدارند. تمرکز اصلی سایر معیارها در مرکز شهر  اما اند، شده

. اند شدهبافت تاریخی پراکنده  یها محدودهدر نیز تاریخی  یها جاذبه د.سانی الزم را ندارن هم ها هتلمراکز اقامتی و 

مطرح گردشگری شهر  ةچند جاذب متأثر ازاقتباس از معابر محور تاریخی چهارباغ و با مراکز اقامتی گردشگری 

گردشگری شده است و تنها تعداد  یها بهجاذمراکز اقامتی و میان  یا فاصلهشکاف سبب این الگو . اند شده یابی مکان

 یها جاذبهمیانگین  ةفاصل همچنین اند گرفتهقرار  ها اقامتگاهمناسب با  ةگردشگری در فاصل یها جاذبهمعدودی از 

 یها جاذبهدرصد  04متر است. حدود  08متر و کمترین  0433بیشترین  ومتر  8450گردشگری تا مراکز اقامتی موجود 

 08متر و  544درصد باالی  53متر، هزار درصد باالی  00بیشتر از دو کیلومتری مراکز اقامتی،  ةتاریخی در فاصل

. بررسی آمار فضایی مراکز اند گرفتهگردشگری قرار  یها اقامتگاهکمتر  544گردشگری در کمتر از  یها جاذبه درصد

 200 ةمیانگین در فاصل طور بهراکز اقامتی م حاکی از آن است که ،ینشان آتشضروری از جمله  یها یکاربراقامتی با 

بیشتر از هزار متری این  ةدر فاصلنیز درصد مراکز اقامتی شهر  80حدود . اند گرفتهشهر قرار  یها ینشان آتشمتری 

مراکز  ةمیانگین فاصل .است تر نامناسب ها مارستانیب. وضعیت دسترسی مراکز اقامتی موجود نسبت به هستندکاربری 

قرار  ها مارستانیبکیلومتری  5بیشتر از  ةدر فاصلنیز تعدادی از مراکز اقامتی است.  متر 184 نیز ا بیمارستاناقامتی ب

درصد این  95که تنها است متر  8058 ها یکالنترمراکز اقامتی گردشگران شهر اصفهان با  ةمیانگین فاصل .دارند

 .رندداقرار  ها یکالنترمتر  زیر هزار ةدر فاصل ها اقامتگاه
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8) دار وزنروش ترکیب خطی  ازبا استفاده از منطق فازی  ها هیالتلفیق منظور  به
WLC)  استفاده شد. این روش با

 orاستفاده از روش بولین و عملگرد . کند یمفاده دهی پیوندی خودکار است از روش وزن یا قهیسلدهی  محدودیت وزن

گردشگری در شهر اصفهان انجام شده و  یها اقامتگاهنهایی  یگذار ارزش، 85در شکل . استویژگی این روش 

 یرهایپذ مهمانو  ها هتلبهینه دور از  یها مکاناست. این شده جدید مشخص  یها هتلاحداث برای بهینه  یها مکان

 یالگو. اند گرفتهقرار  مدنظرمعیارهای  ریو ساو در مجاورت مراکز تاریخی و تفریحی هستند صفهان موجود در شهر ا

گردشگری، با فاصله از محور تاریخی چهارباغ و در بافت کهن و تاریخی شهر  یها اقامتگاهپیشنهادی  یها مکانپراکنش 

. این هستندبرخوردار شهر  ی در سطحاز تنوع مکانی محرز پیشنهادی یها محدوده. است  شدهاصفهان مشخص 

. ندمواجهگردشگری  یها اقامتگاهکه با کمبود  اند گرفتهگردشگری شهر اصفهان قرار -آثار تاریخی در نزدیکیها  محدوده

برای ساخت  ها مکان، آتشگاه و اطراف محور تاریخی خواجو بهترین دانیم سبزه ، گلزار،بهشت هشتنشاط،  یها ابانیخ

مکان  تواند ینم رهایپذ مهمانو  ها هتلراکم با توجه به تمحور تاریخی چهارباغ هستند، اما گردشگری  یها اقامتگاه

بیش از  دهد یمنهایی نشان  ةشد بیترک ةنقش ةنتیج .گردشگری جدید باشد یها اقامتگاهو  ها هتلمستعدی برای ساخت 

 ها پهنهگردشگری دارند. این  یها اقامتگاهبرای احداث مطلوب و خیلی مطلوب  ةهزار هکتار از اراضی شهر اصفهان پهن 9

 ةمحدود اطراف و شهرستان پل تا یفردوسپل میان  ةبافت کهن تاریخی، محدود ةشرقی شهر اصفهان و محدود ةدر نیم

 یها اقامتگاهشکاف  را آن توان یممرکز شهر که  ةپهن نیپهناورتر. اند افتهیتخت فوالد گسترش  یخیآرامستان تار

 دانیم یگردشگر ةمجموع ةهکتار مساحت دارد که محدود 044 ،شهر اصفهان دانست یخیدر هسته تار یردشگرگ

 یها محدودهاز  ریغ ادشدهی ی. فضاردیگ یبرمدر را شهر یخیتار بازار اعظم قسمت و اصفهان جامع مسجد ق،یعت

، بازار قیصریه و اهلل لطف، مسجد شیخ پوقا یعال کاخ از جمله ،شهر اصفهان سینف یخیاست که آثار تار یا پراکنده

با دسترسی آزاد،  ییها ابانیخو  رهایمسدر موقعیت مناسب با  ها پهنهة هم. از نظر دسترسی نیز، ردیگ یبرمرا در ستون چهل

ی که در قرار دارند. عناصر دیگر گردشگر تندرو یها اتوبوسو مسیر  پور یرادنمانند بزرگراه شهید آقابابایی، بزرگراه شهید 

منار ، منار ساباناز: منار دارالضیافه،  اند عبارت ،اند شدهگردشگری شناسایی  ها اقامتگاهنیازمند هتل و  یها پهنه

باغ غدیر، باغ جوان، باغ  ،همل، تاالر اشرف، کوه آتشگاه، منارجنبان، تخت فوالد، کلیسای وانک، کلیسای بتدختران چهل

پل، مجموعه تفریحی ناژوان و  وسه یس، باغ پرندگان، پل شهرستان، پل مارنان، ها پروانه، باغ نور، باغ ها گلتجربه، باغ 

بازی و  ةتفریحی جزیر ة، بوستان مشتاق، بوستان آبشار، مجموعرود ندهیزا ةرودخان ةیاز حاشزیادی  یها قسمتهمچنین 

 .یسوار دوچرخهپیست 

گردشگری مکان  یها اقامتگاهتفریحی برای  یها جاذبه گردشگری ـ تاریخی و یها جاذبهگفت  توان یم یطورکل به

. اند نکردهگردشگری شهر تبعیت  یها جاذبهشهر اصفهان از الگوی پراکنش  یها هتلبیشتر  . در این میان،مناسبی است

نه حدود سی هتل در مناطق بهیدهد که  می  نشاندر شهر اصفهان،  ها هتلتوزیع فضایی بارة گرفته در صورت یها یبررس

 از نظر دسترسی به معیارهای مورد نیاز قرار ندارد.

 

                                                           
1. Weighted Linear Combination 
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 نهاییگااریارزش.87شکل

یریگجهینت
 مؤسسات کمک بهگردشگران است. دولت  یبه مقصد اصل شدن لیتبددر حال  سرعت بهشهری  یگردشگرامروزه 

 هر توسعه در یدرآمد برا یع اصلمنببه و حفظ کند تا دهد بخش را توسعه  نیا کند تا تالش می توسعه درحال یگردشگر

در  یگردشگر تیموفق است. بررسی نشدهکامل  طور به در ایران یگردشگر لیپتانسباید توجه داشت که شود. تبدیل کشور 

دارد.  یبستگدر آن کشور  یگردشگر یها تیفعالامکانات و  ةارائو  تیریکشور در توسعه، مد نیا ییبه توانا یهر کشور

 یها نهیهزکاهش  منظور به. بسیار وابسته هستندو تنوع  یرشد اقتصاد یبرا یبه گردشگر توسعه رحالد یکشورها شتریب

و انتخاب محل  یابیارز و عملکرد شیو افزا گردشگراناتاق  یبازده یاقامت، اجرا ی محلجوو جست یبرا گردشگران

بارة در یریگ میتصمشده است.  لیبدت گردشگریمسائل مربوط به صنعت  نیتر مهماز  یکیبه  ها هتل برای مناسب

 خدمات گردشگری، یابی مکان شده است. شتریب یو تجار یگذشته، از جوامع دانشگاه ةدر طول دو ده ها هتل یابی مکان

مهم  یعامل مناسب یابی مکاناز منابع است.  بلندمدتشامل تعهد  معموالًدر محل  یریگ میتصم رایز دارد؛ راهبردی تیاهم

 یسهم بازار و سودآور شیافزا بر تنها نههتل  مناسب محل نیبنابرا ؛گذارد یم ریتأث ندهیدر آ ها هتل ملکرداست که بر ع

بازپرداخت  ةمحل خوب، دور کی جادیا رایز ؛دهد شیافزا زیرا ن گردشگرانراحت اقامت  تواند یم، بلکه تأثیرگذار است

 یراحت شیافزا ای یالزامات مشتر تیرعا ،یبر مشتر یمبتن سیرودر زمان س همچنین. کند یمثابت را کوتاه  یگذار هیسرما

 دهد یمآمار نشان  این دارد. ریپذ مهمان 94هتل و  50صفهان شهر ا .دهد یم شیرا افزا یمشتر یوفادار ،یاقامت مشتر

 والن استانمسئ ،اخیر یها سال درمناسب نیست.  ها ستیتوراز جمله  ،اصفهان برای گردشگران یها هتلوضعیت اقامتی 

کارشناسان این اقدامات کافی  ةبه گفت اما، اند اقدام کردهرفع مشکل  برایبا تصویب قوانین و ایجاد تسهیالت  اصفهان

این  ةستار 5و  0 یها هتلظرفیت  که یطور به ؛هزار گردشگر خارجی وارد اصفهان شدند 054سال گذشته حدود ؛ زیرا نیست

ساخت مراکز برای فضاهای جدید  یابی مکانحاضر به بررسی و تحلیلی -توصیفی پژوهش .هزار تخت است 0حدود  شهر



 8931زمستان،4،شمارة7ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش771

بررسی ابتدا  برای این منظور،پرداخته است.  مراکز اقامتی با استفاده از منطق فازی یابی مکانو اقامتی در شهر اصفهان 

شد ز تکنیک موران مشخص و با استفاده ا صورت گرفتشهر اصفهان  یرهایپذ مهمانو  ها هتلوضعیت توزیع فضایی 

مراکز اقامتی جدید در شهر  یابی مکانیند افردر . سپس است یا خوشهالگوی پراکنش فضایی مراکز اقامتی در شهر اصفهان 

، مساجد، ینشان آتش یها ستگاهیامترو،  یها ستگاهیا، ها پارکفاصله از مراکز تاریخی، تفریحی،  از قبیلاصفهان، معیارهایی 

اطالعاتی  یها هیال. در ادامه، درنظر گرفته شد گردشگری فعلی یها اقامتگاهو  ها یکالنتر، بانک و نگیارکپبیمارستان، 

اقلیدسی هریک از معیارهای مورد استفاده در این پژوهش تعیین  ةسپس فاصل قرار گرفت و ArcGIS افزار نرمدر مورد نیاز 

 Cell Sizeبا  Arc Mapدر محیط  Euclidean Distance، از ابزار اقلیدسی ةاطالعاتی فاصل یها هیال ةتهیمنظور  به. شد

. قرار گرفتند IDRISI افزار نرممحیط در و شدند تبدیل  ASCII رستری، به فرمت یها هیال ه،. در ادامشدمتر استفاده  84

هرکدام از معیارها، با  یردسازاستانداانتخاب شد. پس از  055 -4به منطق فازی، مقدار واحد  ها هیال یاستانداردسازمنظور  به

. شدندمعیار تلفیق  یها نقشهمحدودیت و  یها نقشه، IDRISI افزار نرمدر  WLC و با انتخاب MCEاستفاده از منوی 

گردشگری جدید در شهر اصفهان  یها اقامتگاهبرای مناسب  یها پهنهنهایی است که در آن  ةاین تلفیق، نقش ةنتیج

جدید  یها هتلاحداث برای بسیار مناسب  یها پهنه، پژوهشدر این  شده ه به معیارهای استفاده. با توجشده استشناسایی 

در شعاع عملکرد مناسب خود، دسترسی مناسبی به عناصر  ها پهنه. این اند شدهنهایی مشخص  ةدر شهر اصفهان، در نقش

که عناصر گردشگری  اند شدهمناطقی شناسایی  دارند و در ها پارک و مهم گردشگری از جمله مراکز تاریخی، مراکز تفریحی

بیش از سه هزار  دهد یمنهایی نشان  شده بیترک ةنقش ةو مراکز اقامتی ندارند. نتیج ها هتلشعاع دسترسی مناسبی به  ها آن

 ةنیم در ها پهنهگردشگری دارند. این  یها اقامتگاهمطلوب و خیلی مطلوب برای احداث  ةهکتار از اراضی شهر اصفهان پهن

آرامستان  ةاطراف محدود پل فردوسی تا پل شهرستان و ةبافت کهن تاریخی، محدود ةشرقی شهر اصفهان و محدود

 ةگردشگری در هست یها اقامتگاه گپآن را  توان یممرکز شهر که  ة. پهناورترین پهناند افتهیتاریخی تخت فوالد گسترش 

مسجد جامع اصفهان  گردشگری میدان عتیق، ةمجموع ةکه محدود هکتار مساحت دارد 044 ،تاریخی شهر اصفهان دانست

است که آثار تاریخی نفیس  یا پراکنده یها محدودهغیر از  ادشدهی. فضای ردیگ یبرمو قسمت اعظم بازار تاریخی شهر را در

. از نظر دسترسی نیز، ردیگ یبرمرا در ستون چهل، بازار قیصریه و اهلل لطف، مسجد شیخ قاپو یعالکاخ  شهر اصفهان از جمله

با دسترسی آزاد، مانند بزرگراه شهید آقابابایی و بزرگراه شهید  ییها ابانیخو  رهایمسدر موقعیت مناسب با  ها پهنهة هم

 ها اقامتگاهنیازمند هتل و  یها پهنهقرار دارند. عناصر دیگر گردشگری که در  BRT یها اتوبوسو مسیر  پور یرادن

، تاالر اشرف، کوه آتشگاه، منارجنبان، دختران منار چهل، منار ساباناز: منار دارالضیافه،  اند عبارت اند شدهگردشگری شناسایی 

، باغ پرندگان، پل ها پروانه، باغ نور، باغ ها گلباغ غدیر، باغ جوان، باغ تجربه، باغ  ،هملتخت فوالد، کلیسای وانک، کلیسای بت

، بوستان رود ندهیزا ةرودخان ةیاز حاشزیادی  یها قسمتتفریحی ناژوان و  ةپل، مجموع وسه یسشهرستان، پل مارنان، 

 .یسوار دوچرخهبازی و پیست  ةتفریحی جزیر همشتاق، بوستان آبشار، مجموع

گردشگری مکان  یها اقامتگاهتفریحی برای  یها جاذبهتاریخی و  -گردشگری یها جاذبهگفت  توان یم یطورکل به

. اند نکردهگردشگری شهر تبعیت  یها جاذبهموجود شهر اصفهان از الگوی پراکنش  یها هتلبیشتر  ، امامناسبی است

در  ،هتل 94این است که حدود  ةدهند نشاندر شهر اصفهان،  ها هتلتوزیع فضایی بارة گرفته در صورت یها یبررس
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در فصول  پاسخگونبودن ،ها هتلقرار ندارد. همچنین ظرفیت کم مدنظر مناطق بهینه از نظر دسترسی به معیارهای 

دهندة   نشان است، که نارضایتی گردشگران را در پی داشته ها آنبودن کیفیت  در ایام نوروز و پایین ویژه بهگردشگری، 

 ةدارای قابلیت توسع یها پهنهدر پایان  .استخدمات گردشگری به گردشگران  ةارائ ةضعف شهر اصفهان در زمین

 شد: یبند تیاولورتیب مساحت ت گردشگری به یها اقامتگاه

تاریخی شهر  ةبافت و هست ةهکتار، اولویت دوم: پهن 194جنوب شرق شهر اصفهان به مساحت  ةاولویت اول: پهن

 954گردشگری ناژوان در غرب اصفهان به مساحت -تفریحی ةهکتار، اولویت سوم: محدود 044اصفهان به مساحت 

 هکتار. 854ن و آتشگاه با مساحت انبمنارج ةهکتار و اولویت چهارم: محدود

 یابی مکانبارة ( در8938وارثی و رضایی )ة مطالع ةنتیج. دارد یخوان هم مرتبط یها پژوهشنتایج این پژوهش با  

تاریخی، فرهنگی،  یها جاذبهاین شهر با توزیع و پراکندگی  یها هتلتوزیع دهد  میمراکز اقامتی در شهر شیراز نشان 

تسهیالت و  ةبهین یابی مکانبارة ( در8938و همکاران ) زاده میابراه پژوهشسب چندانی ندارد. نتایج ورزشی تنا و مذهبی

کانی منابع و تسهیالت گردشگری در م-توزیع فضایی دهد میگردشگری شهری در شهر سمنان نشان  یها رساختیز

شهر اصفهان مطلوب نیست  یها هتلیع توز دهد می( نیز نشان 8930) پور دانش پژوهشاین شهر، متناسب نیست. نتایج 

در  ،جدید یها هتلاحداث برای بهینه  یها مکان. همچنین داردو مراکز اقامتی با تعداد گردشگران تناسب ن ها هتلو تعداد 

شناسایی  ةدر زمین نتایج این پژوهش .استدر مرکز شهر اصفهان  ییها قسمتجنوب شهر اصفهان و  از ییها قسمت

و  ها ضعفکاهش  تا برای کند یمگردشگری شهری کمک پژوهشگران به  گردشگری یها اقامتگاهمطلوب  یها محدوده

 ،گردشگری یها اقامتگاه یابی مکانفضایی و  یها لیتحلدر  توانند همچنین می. اقدام کنندیادشده  یها محدودهمشکالت 

بعدی با  یها گامو در کنند مشخص  هستند ندهایفرا و ها فرماز تأثر مکه  را ها دهیپددر گام اول الگوهای پراکنش این 

 .بپردازندپراکنش  یالگوهااصالح یا تثبیت  به شهری یزیر برنامهحاکم بر  یها دهیاتوجه به تفکرات و 

هاشنهادیپ
 ؛نامطلوب مناطق در اقامتی مراکز ساخت از جلوگیری .8

 ؛اقامتی مراکز و ها هتل بر تأکید با اصفهان شهر گردشگری بندی منطقه ةمحدود تعیین .0

 ؛شهری اراضی کاربری ریزی برنامه در یابی مکان معیارهای به توجه .9

 ؛اقامتی مراکز و ها هتل سازی خصوصی قانون اجرای در تسریع و اجرایی روند اصالح .0

 ؛اناصفه شهر تاریخی آثار معماری بر تأکید با ها هتل معماری به توجه و المللی بین های ستاره با هتل ساخت .5

 ؛سنتی شکل به گردشگری های اقامتگاه گسترش و توسعه در فرسوده و تاریخی بافت های قابلیت از استفاده .2

 و گرا جاذبه الگوهای به معبرمحور و ونقل حمل گردشگری های اقامتگاه جغرافیایی پراکنش الگوی تدریجی تغییر .0

 .محور پیاده





 8931زمستان،4،شمارة7ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش713

منابع
 های یرساختزو  یالتتسه ةینبه یابی مکانو  یزیر برنامه» ،8938 ،دارائی مرضیه و فظحا معصومه رضازاده، ،عیسی ،زاده ابراهیم

 .01-99 صص ،95 ةشمار توسعه، و جغرافیا ةنشری ،«سمنان شهر: موردشناسی، GISبا استفاده از  یشهر یگردشگر

 یا،جغراف یا منطقه یشهما ،یشهر یفضا ةتوسع در گردشگری صنعت نقش یینو تب یبررس ،8912 نساج،مینا  و آریا ی،انور

 .شهر اسالمدانشگاه آزاد  یدار،پا ةو توسع یگردشگر

 جغرافیای ارشد کارشناسی ةنام پایان ،آباد خرم شهرستان طبیعی گردشگری های جاذبه فضایی تحلیل ،8910، اسماعیل بیرانوند،

 .اصفهان دانشگاه روستایی،

 ،(سمت) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان ،شهری اراضی ریکارب ریزی برنامه ،8930، محمدرضا پورمحمدی،

 .انسانی علوم ةتوسع و پژوهش مرکز تهران،

 منابع توان براساس داالهو شهرستان های دهستان بندی سطح و ارزیابی» ،8930 پیری، سیامک و مسعود تقوایی، احمد، تقدیسی،

 .080-830 صص چهارم، ةشمار ،نهم و بیست سال ،جغرافیایی حقیقاتت ةفصلنام ،«گردشگر جذب در گردشگری

در شهر  یمراکز اقامت ةینبه یابی مکانبر  تحلیلی» ،8930 افشارپور، فرزانه و الله ،وند یدیپورع مهدی، ،زاده عبداله مسعود، یی،تقوا

 یزدهم،سال س یایی،جغراف یفضا یوهشپژ -یعلم ةفصلنام ،«(AHP) مراتبی سلسله تحلیل یندااز فر یریگ بهرهبا  یزتبر

 .813-808صص  09 ةشمار

 گردشگری محور: موردی ةمطالع) زنجان استان اقامتی و تفریحی اماکن یابی مکان»، 8932 ذولفی، علی و مهدی ی،چراغ

 .39-03 صص 0 ةشمارة دوم، دور سرزمین، جغرافیای مهندسی ةلمج ،«(خور کتله -سلطانیه

 امیر استاد به راهنمایی ارشد کارشناسی ةنام انپای ،اصفهان شهر در جدید های هتل احداث یابی مکان ،8930، فرناز ،پور دانش

 اصفهان. بهایی شیخ دانشگاه مدیریت، ةدانشکد ،کار گندم

 .نور پیام دانشگاه ،توریسم صنعت و جغرافیا ،8913، اصغر علی رضوانی،

 یو فناور GIS یها مدلدفن مواد زائد شهر سقز با استفاده از  یابی مکانر د یکعوامل ژئومورف نقش، 8911، هیمن شهابی،

 .یزدانشگاه تبر ی،ارشد، رشته ژئومورفولوژ یکارشناس ةنام یانپا ،ازدور سنجش

 ةمطالع AHPبا استفاده از مدل  ها هتل یخدمات گردشگر های یکاربر یابی مکان ،8932 حسنوند، رضا و علیرضا ،االسالمی یخش

 میئدا ةیرخاندب یراز،ش یران،ا یخیو تار یاسالم یو شهرساز یمعمار یها پژوهش سکنفران ،آباد خرمشهر  :یردمو

 .کنفرانس

 استان :موردی ةمطالع) GIS کمک با پسماندها دفن مستعد مناطق بندی پهنه ،8912، مقدس حافظی ناصر ، طهورا ونارانی شیخی

 .هریش GIS کنفرانس اولین آمل دانشگاه ،(قم

 یجادشهر بندرعباس جهت ا یگردشگر های یتسا یابی مکان» ،8939، صیقالنیآ  پانته ه وفاطم ،اصل یهاد سیما، ،بچگان یطاهر

 .802-889، صص 8 ةاول، شمار ةدور ی،شهر یگردشگر ةینشر ،«یستیتور یفضا

 پسماندهای بهداشتی دفن یابی مکان در الکتر شرو کاربرد» ،8932، سورشجانی حیدری رسول و اله روح میرزایی، ندا، ،نژاد فاضل

 .22-55 صص ،8 ةشمار سوم، ةدور محیط، بهداشت در پژوهش ةمجل ،«آباد خرم شهر :موردی ةمطالع شهری،

 ، تهران.بهشتی شهید دانشگاه انتشارات محالتی، الدین صالح مةترج ،شهری جهانگردی ،8910، فرانسواز پوتیه و ژرژ کازس،
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 ،تهران شهر در ها هتل گزینی مکان بر مؤثر عوامل بندییتواول ،8934 ضیایی، محمود و آیدا ،الهی حکیم ،المرضاغ کاظمیان،

 تهران. طباطبائی، عالمه دانشگاه اجتماعی، علوم مدیریت ارشد، کارشناسی ةنام پایان

با استفاده  یگردشگر یمراکز اقامت دایجا یبرا مساعد یها پهنه یسنج امکان، 8930 کدیور، داود و یمهد یی،وفا ،اصغر یعل یور،کد

 یشدر آما یعلوم گردشگر یگاهجا یمل یشهما ،دهستان گلمکان شهرستان چناران :یمورد ةمطالع ،AHPاز مدل 

 .گرگان انیججر یآموزش عال ةسسؤمبر استان گلستان،  کیدأبا ت یا منطقه ةو توسع ینسرزم

 مراتبی سلسله تحلیل یندافر مدل با برندیابی براساس شهری گردشگری بازاریابی» ،8913 دری،نا کاوه و سعید پور، امان ،علی موحد،

(AHP) ،92-80 صص ،9 ةشمار ،اول سال فضایی، ریزی برنامه ةنشری ،«کرمانشاه شهر :موردی همطالع. 

 ،یدفن مواد زائد شهر های ینهگز یابر یاییاطالعات جغراف ةسامان و شبکه تحلیل یندافر بردرکا، 8913، مرضیه، اوغانی مهتابی

 ، تهران.مدرس یتدانشگاه ترب یایی،و علوم در یعیمنابع طب ةدانشکد ،ارشد یکارشناس ةنام یانپا

 اصفهان. یلیطرح تفص یطرح بازنگر های گزارش ،8911-8915، مشاور باوند ینمهندس

در شهر اصفهان با  یگردشگر های یرساختز یتبر وضع تحلیلی» ،8934، شاهیوندی احمد و مسعود تقوایی، حمیدرضا، وارثی،

 .880-38، صص 0 ةشمار ،دوم و بیستسال  یطی،مح یزیر برنامهو  یاجغراف ةمجل ،«ها هتلبر  کیدأت

شهر  :یمورد ةمطالع یخی،تار یدر شهرها یاقامتگاهمراکز  یابی مکانو  ییفضا یلتحل»، 8938 یی،رضامیثم  و حمیدرضا ی،وارث

 .02-8، صص 83 ةشمار یط،مح یشآما ةفصلنام ،«یرازش

 یاقامت یحیاماکن تفر یسنج امکان» ،8930 هاشمی، صدیقه و عصمت ،زاده یمهد عفت، ،زاده یمهد بهروز، یگانه، محمدی 

 یطی،و مطالعات مح یاجغراف ةمجل ،«(شهر : شهرستان درهیمورد ة)مطالع ییدر مناطق روستا یگردشگر ةتوسع منظور به

 .30-03، صص 0 ةوم، شمارد ةدور
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