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مقدمه 

امروزه در صنعت گردشگری ،آسایش سفر برای گردشگران ،وابستگی بسیاری به موقعیت هتلها دارد .گردشگران نیز
همواره موقعیت هتلها را یکی از ویژگیهای برتر در رضایتمندی از مقاصد گردشگری میدانند (.)Lee et al., 2010
بسیاری از مطالعات نشان میدهد که موقعیت هتلها میتواند تأثیر چشمگیری بر تصمیمگیری و انتخاب گردشگران
دربارة هتلها داشته باشد ( .)Chu and Choi, 2000در برنامهریزی گردشگری پایدار ،مکانیابی اصولی برای احداث
هتلهای جدید ضروری است ( .)Yang et al., 2014صنعت هتل بهعنوان صنعتی خدماتی در مقایسه با صنعت
ساختمانی ،بهشدت بر پایه راهکارهای مکانیابی مناسب بهمنظور ساخت هتل برای جذب گردشگران و ترویج موفقیت با
رقابت شدید متکی است ( .)Yang et al., 2017عالوهبراین ،مکانیابی مناسب برای هتلها با میزان باالی اشتغال،
درآمد و سودآوری مرتبط است ( .)Sim et al., 2006یانگ در سال  0480نتیجه گرفت ،گردشگرانی که در هتلی با
موقعیت ایدهآل اقامت داشتهاند ،از گردشگرانی که در هتلهایی با موقعیت نامناسب بودند ،رضایت بیشتری داشتند؛
بنابراین انتخاب محل هتل و عوامل تعیینکنندة آن ،ضرورت تجزیه و تحلیل عمیق در زمینة مکانیابی اصولی را نشان
میدهد ( .)Yang et al., 2012در طول سه دهة گذشته ،پژوهشگران توجه بیشتری به موضوع مکانیابی هتلها
داشتهاند .این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا سبب رضایتمندی گردشگران در یک دورة بلندمدت
میشود .مکانیابی هتلها مستلزم شناسایی ،ارزیابی و انتخاب نهایی مناسبترین شرایط موجود است .تعداد گردشگرانی
که از یک هتل بازدید میکنند و در آن اقامت دارند ،همچنین درآمد هتلها ،بهشکلی مستقیم به موقعیت مناسب آنها
بستگی دارد .مکان بهینة هتلها ،نهتنها زیرساختها و خدمات آب و برق را دارد ،بلکه در اطراف جاذبههای گردشگری،
مانند اماکن تاریخی ،پارکها ،فضاهای تفریحی و سایر مکانهای گردشگری که بهطور معمول برای گردشگران جذاب
است ،قرار دارد ( .)Gabrijela et al., 2019با این حال ،دو شکاف عمده در بحث مکانیابی هتلها وجود دارد .اول
اینکه ،مکانیابی هتلها با توسعة محلی ،بهویژه در مناطق شهری مرتبط است .اگرچه نوع استفاده از زمین ،مستقیمترین
نمایه از توسعة شهری است ،این شاخص در پژوهشهای مکانیابی هتلها بهشدت نادیده گرفته شده است .مورد دوم
اینکه اگرچه روش رگرسیون خطی در مدلهای مکانیابی هتلها فراگیر است ( ،)Yang et al., 2014این روش نقایصی
دارد؛ از جمله نداشتن دقت کافی در پیشبینی ،دشواری ،درنظرنگرفتن رگرسیون غیرخطی و ناتوانی در ترکیب ناهمگنی
فضایی و وابستگی؛ بنابراین باید از مدلهای جدید در سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده کرد (.)Yang et al., 2015
شهر اصفهان سومین کالنشهر کشور ،محدودیتها و نارساییهایی در زمینة مکانیابی و توزیع فضایی مطلوب هتلها و
مراکز اقامتی دارد؛ از جمله تناسبنداشتن تعداد هتلها و مراکز اقامتی با تعداد گردشگران واردشده به این شهر (دانشپور
و همکاران .)8930 ،از سوی دیگر ،به دلیل اینکه بیشتر هتلها در شهر اصفهان قدیمی هستند و تنها چند هتل پرستاره و
مدرن در این شهر وجود دارد ،همچنین بهدلیل اینکه استفادة مناسب از این هتلها برای همة اقشار جامعه در همة فصول
سال وجود ندارد ،مسئلة لزوم توجه به معضالت هتلها و اقامتگاههای گردشگری شهر اصفهان ضروری است (وارثی و
همکاران.)8934 ،
طی سالهای اخیر ،گردشگری شهری در شهر اصفهان بهدلیل حجم باالی جاذبههای تاریخی به مهمترین برند این
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شهر تبدیل شده است .با توجه به موقعیت شهر اصفهان نسبت به کانونهای جمعیت مبدأ گردشگر فرصت (نیمة شمالی
و جنوبی کشور) ،حجم باالی ورودی گردشگر به شهر و تنوع و تعداد زیاد جاذبههای گردشگری ،نیاز به اقامت شبانة
گردشگران ضرورتی اجتنابناپذیر است .اقامتگاههای گردشگری موجود در شهر اصفهان عالوهبر کمبود کمی ،از نظر
مکانی با الگوی پراکنش جاذبههای گردشگری شهر همخوانی ندارد و ادامهدادن این الگوی توزیع مراکز اقامتی
گردشگران ،موجب افزایش هزینههای عمومی ،ترافیک ،آلودگی هوا و اتالف زمان و کاهش کارایی مراکز گردشگران
میشود؛ درنتیجه هم اقامت مهمانان و هم زندگی شهروندان ساکن در شهر دچار اختالل میشود .در این پژوهش،
فضاهای بهینه با توجه به شاخصهای اثرگذار برای تعیین مکان مراکز اقامتی گردشگری در شهر اصفهان بهکمک
قابلیتهای سامانههای واکاوی مکانی و منطق فازی مکانیابی میشود.

پیشینةپژوهش 
شوال و همکاران ( )0488در پژوهش خود به بررسی محل هتلها و فعالیت گردشگری در شهرها پرداختند .این مقالة
نظری و تجربی بهکمک تجزیه و تحلیل فعالیت زمان-فضایی گردشگران در چهار هتل در مناطق مختلف هنگکنگ
صورت گرفت و حرکات سفرهای روزانه  550مسافر با استفاده از  GPSثبت شد .براساس این مطالعه ،محل هتلها تأثیر
زیادی بر جنبشهای گردشگری دارد .همچنین سهم زیادی از کل بودجة گردشگری در مجاورت هتل است .عالوهبراین،
تأثیرات موانع ژئومورفیک بر جنبشهای گردشگری را نشان میدهد .یافتهها پیامدهای مهمی در سطح مقصد و سازمانی
دارند.
آدام و اریک ( )0480در مطالعهای به شناسایی و ارزیابی تفاوت عوامل تعیینکنندة مکان هتلها در غنا پرداختند و
نتیجه گرفتند که عوامل مکانی مانند ویژگیهای اقتصادی محله ،مشخصات فیزیکی ،عوامل اجتماعی-فرهنگی و
حملونقل ،دسترسی به جاذبههای گردشگری و فضاهای تفریحی در تعیین محل هتلها تأثیرگذار هستند.
لی و همکاران ( )0485در مقالهای به بررسی محل هتلها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و رگرسیون
لجستیک در شهر هنگکنگ پرداختند و نتیجه گرفتند که امکانات حملونقل در اطراف هتلها ،با اندازة تعداد
ایستگاههای حملونقل عمومی شهری و وسعت زمین ترافیکی ،در انتخاب محل هتل مؤثر است .با توجه به یافتههای
ناسازگار ،تأثیر حملونقل و جاذبههای توریستی در مکانیابی هتلها باید بیشتر بررسی شود.
مارکو ( )0482در مقالهای به بررسی موقعیت مکانی هتلها در اقتصاد گردشگری در اسپانیا پرداخت و نتیجه گرفت
که انتخاب محل مناسب برای هتلها ،تأثیر چشمگیری بر سود هتلها دارد که نشاندهندة رابطة  Uشکل بین دو متغیر
است .هزینه ،بهجای درآمد ،بهعنوان منبع اصلی سود خالص هتل بهدلیل موقعیت مناسب شناخته شده است.
یانگ و همکاران ( )0480به بررسی عوامل تعیینکنندة رضایت گردشگران با مکان هتلهای شهری در شهر
لسآنجلس پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد دسترسی به جاذبههای گردشگری ،فرودگاهها ،دانشگاهها،
حملونقل عمومی ،فضاهای سبز و پارکینگ ،اهمیت زیادی دارد و گردشگران از آن رضایت دارند.
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کرو و همکاران ( )0480با بررسی محل هتلها در لیبسون ،به تحلیل عوامل تعیینکنندة موقعیت هتلها پرداختند و
نتیجه گرفتند که دسترسی به حملونقل ،رستورانها و جاذبههای فرهنگی عوامل مهمی در تعیین محل هتلها نیستند،
بلکه الگوی محل هتلهایی با درجة باال در مناطق تازه بازسازیشدة شهری است که با مکانهای امن و دور از زندگی
شبانه و نزدیک به مناطق تجاری در مرکز شهر قرار دارد.
پوپوویچ و همکاران ( )0483به مکانیابی هتلها با استفاده از مدل تصمیمگیری چندمعیاره پرداختند .در این پژوهش،
روشهای  MCDMپیشنهاد شده است؛ زیرا مسئلة مدنظر مجموعهای از گزینههایی است که باید براساس مجموعهای
از معیارهای متضاد برآورد شود .مدل پیشنهادی با مثالی مشخص نشان داده شده است که شامل درنظرگرفتن شش کوه
در صربستان بهعنوان مکانهای بالقوه ،برای احداث هتلهای گردشگری است.
وارثی و رضایی ( )8938با تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی نتیجه گرفتند که توزیع
هتلهای این شهر با توزیع و پراکندگی جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی تناسب چندانی ندارد .در این
پژوهش ،براساس نیازسنجی فضاها و مناطق مختلف و مطابق با واقعیتهای موجود شهر شیراز 83 ،نقطه که اولویتهای
بیشتری برای احداث هتلهای جدید دارند معرفی شدند .همچنین پیشنهاد شد برای ارتقای عادالنة سطح دسترسی
گردشگران و بهبود الگوی توزیع فضایی مراکز اقامتگاهی براساس استانداردها و ضوابط ،این مناطق در برنامههای
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت در دستور کار مسئوالن قرار بگیرند.
ابراهیمزاده و همکاران ( )8938پژوهشی تحلیلی -توصیفی با موضوع برنامهریزی و مکانیابی بهینة تسهیالت و
زیرساختهای گردشگری شهری با استفاده از  GISانجام دادند و نتیجه گرفتند که علیرغم وجود جاذبههای فراوان
تاریخی و فرهنگی شهر سمنان و واقعشدن این شهر در گذرگاه معروف ابریشم و محور ترانزیتی ریلی تهران -مشهد ،به
جهت توزیع فضایی -مکانی نامتناسب منابع و تسهیالت گردشگری در این شهر ،استفادة بهینهای از پتانسیلها و
کارکردهای موجود نشده است .همچنین تحلیل یافتهها در این پژوهش نشان میدهد ،براساس مدل آشورث و تنبریگ،
جاذبههای شهری و تجاری ،محدودة مرکزی شهر و بخش تاریخی آن را پوشش میدهند؛ درحالیکه مکانیابی
تأسیسات اقامتی و پذیرایی در محور خیابانهای اصلی ورود و خروج مسافران شکل گرفته و دسترسی مناسب به جاذبهها
را برای گردشگران فراهم کرده است .درواقع نتایج این پژوهش نشان میدهد ضعف مدیریت منابع ،تسهیالت ،امکانات،
خدمت گردشگری و توزیع نامناسب آنها ،تبلیغات بسیار کم و نوعی ناآگاهی عمومی دربارة جاذبهها و پتانسیلهای
گردشگری ،نشاندهندة نبود برنامهریزی صحیح و مناسب برای جذب توریسم به شهر سمنان است.
دانشپور ( )8935به مکانیابی احداث هتلهای جدید در شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و
مدل تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPپرداخت و نتیجه گرفت که مناسبترین مکان برای احداث هتلهای جدید در شهر
اصفهان ،مناطق واقع در بخشهای غربی و تا حدودی مرکزی و شرقی این شهر است .همچنین میتوان گفت توزیع و
مکانگزینی هتلهای شهر اصفهان مناسب نیست و  4/02درصد آنها در بخش مرکزی واقع شدهاند که شامل مناطق 8
و  9شهر اصفهان است.
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مبانینظری 
فضاهایگردشگریشهری:عالقه به گردشگری شهری از دهة  8314افزایش یافته است؛ زیرا اولین بار بهعنوان یک
فعالیت مشخص شناخته شد ( .)Edwards et al., 2008در حوزة ساختار فضایی گردشگری در شهرها ،همیشه یک
منطقة پژوهشی مهم بوده است ( .)Pearce, 1998با توجه به شیوههایی که پدیدهها در فضاهای شهری قرار میگیرند و
چگونگی تأثیر این برنامهها بر برنامههای طراحی گردشگری شهری ،یکی از مهمترین پژوهشها برای تجزیه و تحلیل،
توزیع پدیدههای مربوط به گردشگری ،مانند جاذبههای انتخابی ،امکانات پشتیبانی و اقامت عمومی ،بهویژه هتلهاست
( .)Pearce, 1995برخی مطالعات در این زمینه ،الگوهای مشخص توزیع بخشهای خاص گردشگری را در بخشهای
خاص شهرها شناسایی کردهاند که مهمترین آنها خوشهبندی و الگوهای خطی است .این الگوها را میتوان با عواملی
مانند دسترسی ،اجارة زمین ،محدودیتهای برنامهریزی و نزدیکی به پدیدههای مربوط به گردشگری بیان کرد
( .)Ashworth and Tunbridge, 1990امروزه گردشگری شهری مسئله و فعالیتی مهم است که سبب تغییرات فضایی
گسترده در شهرهای بزرگ شده است (کازس .)5 :8910 ،شهرها بهدلیل امکانات معیشتی و رفاهی ،فعالیتهای
اقتصادی ،بازرگانی ،صنعتی ،فرهنگی ،سیاسی ،بهداشتی ،ارتباطی ،فراغتی و داشتن جاذبههای تاریخی و گردشگری،
مقصد گردشگران بهشمار میآیند (رضوانی .)85 :8913 ،فضای گردشگری شهری ،بخشی از فضای عمومی شهر است
که منابع گردشگری در آن وجود دارد (موحد .)09 :8913 ،این فضاها را در شهرهای معاصر میتوان به دو دسته تقسیم
کرد .8 :فضاهای مدرن یا جدید مانند پارکها ،مراکز خریدوفروش مدرن ،فرهنگسراها ،میدانها و پالژها .0 ،فضاهای
سنتی مانند بازارها ،امامزادهها ،گورستانها ،باغها ،مساجد و سایر اماکن تاریخی (انوری و نساج.)04 :8913 ،
منابع گردشگری از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ بخش اول ،عناصر اولیة گردشگری است که درواقع عامل
اصلی جذب گردشگر به شمار میآید و شامل مکانهای قابلبازدید ،مانند جنگلها ،رودخانهها حیاتوحش ،غارها ،آبشارها
و مکانهایی است که برای فعالیتهای گردشگری ساخته شدهاند ،مانند موزههای طبیعی ،گالریهای هنری ،سالنهای
تئاتر و ...بخش دوم ،عناصر ثانویة گردشگری شامل تأسیسات اقامتی ،فروشگاهها ،نمایشگاهها و ...است .بخش سوم،
عناصر دیگری هستند که راهنمایی و خدمات گردشگری را انجام میدهند ،مانند ادارة راهنمای گردشگری ،بنگاههای
تورگردانی و مسافرت و( ...بیرانوند .)01 :8910 ،فضاهای گردشگری فضاهایی هستند که دارای ظرفیتهای مذهبی،
تاریخی ،فرهنگی و طبیعی است که برای گردشگران انگیزة سفر را ایجاد میکنند .این فضاها در برخی موارد بهصورت
انفرادی بسیار قوی هستند و یک مورد آنها ممکن است انگیزة الزم را برای سفر بهوجود آورد ،اما همواره وجود چندین
جاذبه ارزشمند در کنار یکدیگر یا قرارگرفتن آنها در یک مسیر گردشگری میتواند انگیزة سفر را تقویت کند .به موازات
فضاهای گردشگری موجود ،بسیاری از تسهیالت و عناصر مکمل وجود دارند که در انتخاب مقصد گردشگری مؤثرند.
اماکن اقامتی ،هتل ،رستوران ،جاده ،دسترسی و خدمات بینراهی بهنوعی بر موفقیت یک منطقه در جذب گردشگران
مؤثرند .در سالهای اخیر ،فضاهای گردشگری از دیدگاه جوامع حرفهای و علمی بسیار مدنظر قرار گرفته است (تقدیسی
و همکاران.)040 :8930 ،
ساختارفضاییگردشگریشهری:شهرها از مهمترین اهداف گردشگری از زمان آغاز شهرنشینی بودهاند .امروزه
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گردشگری بخش فراوانی از فضا در نقاط شهری را بهکمک هستههای شهری (توریستی-تاریخی) ،موزههای مختلف،
حوضههای آبریز شهری ،پارکهای تمیز و محوطههای تخصصی به خود اختصاص میدهد ( .)Karski, A., 1990با
این حال ،قبل از سال  ،8314مطالعات گردشگری شهری تقسیم شد و بهعنوان یک میدان مجزا شناخته نشد .آشورث
چهار رویکرد موجود برای تحلیل گردشگری شهری را مشخص کرد .8 :رویکرد تسهیالتی که بر تحلیل فضایی مکان
جاذبههای گردشگری ،امکانات ،زیرساختها و مناطق تمرکز دارد .0 ،رویکرد اکولوژیکی که بر ساختار و مورفولوژی
مناطق شهری متمرکز است و ویژگیهای شناسایی مناطق یا مناطق کاربردی مانند واحدهای تجاری مرکزی ( )CBDرا
دارد .9 ،رویکرد کاربر که دیدگاه بازاریابی متمرکزی بر گردشگران است .0 ،رویکرد سیاست که به طیف وسیعی از مسائل
مربوط به سیاست ،از جمله ارائة خدمات زیربنایی و بازاریابی مقصد مربوط است ( .)Ashworth, 1989: 33ایجاد ساختار
فضایی گردشگری در شهرها از یک مرحلة زودرس نگرانی مداوم در زمینة پژوهشهای گردشگری شهری بوده است .از
دیدگاه عرضه ،این موضوع منعکسکنندة منافع ذاتی در راههایی است که پدیدهها در فضا قرار گرفتهاند .از پیامدهای
برنامهریزی گردشگری شهری و برنامههای طراحی ،دو رویکرد گسترده برای این موضوع بهدست میآید :رویکرد تجربی
تجزیه و تحلیل توزیع پدیدههای مرتبط با گردشگری ،بهویژه محل اقامت و رویکرد مفهومی بررسی وجود و عملکرد
مناطق گردشگری ،بهویژه دربارة میراث فرهنگی و برنامهریزی گردشگری شهری .بیشتر مطالعات توزیع فضاهای
گردشگری بر بخشی خاص از صنعت گردشگری ،بیشتر دربارة محل اقامت و مکان هتلها متمرکز شده است .توزیع
جاذبههای انتخابشده و امکانات پشتیبانی نیز در این مطالعات بررسی شده است .مطالعات انجام شده تاکنون ،الگوهای
توزیع مجزا ،بهویژه خوشهبندی و الگوهای خطی را در پدیدههای گردشگری در بخشهای خاص شهرها ایجاد کردهاند.
الگوی توزیع پدیدة گردشگری شهر را میتوان با عواملی مانند دسترسی ،اجارة زمین ،تأثیر تجربی ،محدودیتهای
برنامهریزی ،خرید مقایسهای و نزدیکی به پدیدههای مربوط به گردشگری توضیح داد (.)Mimi Li et al., 2015: 35
مکانیابی هتل و تأثیر آن بر افزایش سود بازار گردشگری :امروزه در برنامهریزی مدیریت هتلها ،روش

اندازهگیری عوامل موفقیت سود یک هتل ،روندی ساده نیست و جنبههای گوناگون و عوامل متعددی برای اندازهگیری
عملکرد مدیریت هتلها وجود دارد ( .)Lee et al., 2010در میان عوامل مهم و اصلی از خالصة مطالعات پژوهشگران
دربارة افزایش فروش ،دو عامل محل (موقعیت) و راحتی دسترسی اهمیت فراوانی دارند ( .)Lee, 2003از همه
پژوهشهایی که بهمنظور یافتن راهی برای افزایش سود هتل از طریق تورم توریستی همراه با رفتارهای انتخابی باال
انجام شده است ،مکان هتل یکی از عوامل مهم در بهرهبرداری از یک هتل است .در این میان ،میزان امکانات ،خدمات و
سیاست عملیاتی مهم نیست؛ زیرا حجم فروش بیشتر متأثر از محل هتل است ( .)Seo, 2002از آنجا که اهمیت مکان،
بخش زیادی از فعالیتهای هتل را به میزان چشمگیری تشکیل میدهد ،مدیران هتل باید بهکمک پژوهشهای علمی و
منطقی مکان مناسب را انتخاب کنند ( .)Yoo and Kwang, 2009
مکانیابی فضاهای شهری:انتخاب محل هتل عنصری مهم در راهبرد مدیریت مقصد است .شناخت
معیارهای 
عوامل مؤثر بر انتخاب محل هتل ،کلید تضمین برنامهریزی فضایی منسجم در مقصد گردشگری است ( Issahaku and

 .)Francis, 2013ویژگیهای فضایی نیز تعیینکنندههای مهم مکانهای هتل محسوب میشوند .محل اقامت گردشگری
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شامل مجموعهای از ویژگیهای خصوصی واقعشده در محیط فیزیکی خاص است که ویژگیهای عمومی مانند محیط
طبیعی ،امنیت عمومی یا میراث فرهنگی را دربرمیگیرد ( .)Albert et al., 2014سولدر سال  0485دریافت که هتلها با
مسافت دورتر ،ولی با کیفیت مشابه با هتلهایی نزدیکتر ولی کیفیت کمتر رقابت میکنند .همچنین بیان کرد که امکان
همکاری در هتلهای همسایه مشابه با کیفیت است .بهمنظور افزایش تقاضا ،هتلها در مکانهایی قرار دارند که نزدیک به
بازارهای بالقوة خود هستند .آنها معموالً خوشهبندی میشوند تا مزایای آگلومراسیون را بهدست آورند (.)Seul, 2015
باروس نیز در سال  0445دریافت که هتلها در نزدیکی بازارهای بالقوة خود کارآمدتر از همتایان خود هستند که نیاز به
دسترسی فوری دارند ( .)Barros, 2005مدل پیشنهادی یوکنو نیز نشان میدهد در یک شهر تکمحور ،محدودة فضایی
بین هتلها با توجه به تقاضای زیاد برای محل اقامت در مرکز شهر مانند مرکز تجارت مرکزی ( )CBDیا منطقة
گردشگری است ( .)Yokeno,1968همچنین ویور استدالل میکند که این امر به این دلیل است که گردشگران ترجیح
میدهند مکانهایی را در اختیار داشته باشند که خدمات مختلفی در آنها وجود دارد ( .)Weaver, 1993مهمترین
معیارهای بهینه در تعیین مکانهای مناسب فعالیت و کاربردهای شهری به شرح زیر است (سعیدنیا :)8910 ،سازگاری،
آسایش ،کارایی ،مطلوبیت ،ایمنی و سالمتی (زیاری 00 :8930 ،و 09؛ پورمحمدی.)30 :8930 ،
مکانیابیهتلومراکزاقامتگاههایگردشگری 

جدول.8معیارهای
معیار 
دسترسی ،جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،عوامل طبیعی ،خدمات شهری ،هتل ،آتشنشانی ،پاسگاه ،ترمینال ،پمپبنزین،
فرودگاه
تأسیسات خدماتی-رفاهی ،راههای ارتباطی ،مراکز اقامتی پذیرایی ،فاصله از مراکز خدماتی
فضای سبز ،شبکة ارتباطی ،هتل ،مراکز جاذب گردشگری ،مراکز صنعتی ،کاربری اراضی ،ورزشی ،آموزش عالی
دسترسی به حملونقل عمومی و معیارهای گرهشکن
کاربری اراضی ،جاذبههای توریستی ،دسترسی به جاده ،مراکز جمعیتی
معیارهای دسترسی :فاصله از سکونتگاه ،دسترسی راه
توریسم ،کاربری اراضی ،جادهها ،شیب .دسترسی به اماکن توریستی
دسترسی به ناوگان حملونقل شهری ،دسترسی هتل به بزرگراهها و خیابانهای شریانی ،نبود کاربریهای ناسازگار و واگرا
پیرامون هتل و نزدیکی به فضای سبز
نزدیکی به مراکز تجاری ،نزدیکی به مراکز تاریخی ،نزدیکی به مراکز تفریحی ،فاصلة مناسب از هتلهای موجود ،دسترسی
به پایانههای مسافربری
هتلهای موجود ،زمینهای تجاری ،سطح زمین ترافیک ( )TLAایستگاههای مترو و  ،BRTشاخصهای ترکیبی استفاده
از زمین ( ،)LUDمساحت ناحیة استفادة تجاری ( )GFAو تعداد جاذبههای NA
نزدیکی به جاذبههای گردشگری ،نزدیکی به مرکز شهر ،نزدیکی به حملونقل عمومی ،قابلیت دسترسی به مترو ،ایستگاه
اتوبوس و تاکسی
راحتی حملونقل ،دسترسی راحت به مقاصد گردشگری
نزدیکی به مرکز شهر ،نزدیکی به حملونقل عمومی ،نزدیکی به جاذبههای گردشگری ،شرایط همسایگی
نزدیکی به امکانات حملونقل ،پارک ،مرکز خرید ،جاذبة میراث فرهنگی
حملونقل ،دسترسی به جاذبههای گردشگری و فضاهای تفریحی
جاذبههای گردشگری ،حملونقل عمومی ،فضاهای سبز ،پارکینگ
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محدودة موردمطالعه :شهر اصفهان در  000کیلومتری جنوب تهران واقع شده است .محدودة شرقی آن از غرب
به سمت خمینیشهر و نجفآباد ،از جنوب به کوه صفه و سپاهانشهر ،از شمال به گزبُرخوار و از شرق نیز به دشت
سگزی منتهی میشود .سطح شهر از پهنای عمومی دریاها حدود  8504متر ارتفاع دارد و در قسمت شمالی و شرقی به
کویر محدود میشود .در قسمت غربی و جنوبی نیز ،به سلسلهکوههای زاگرس میرسد .در سال  8935براساس آمار
رسمی کشور ،جمعیت این شهر  040094003نفر بوده است .اصفهان با داشتن جاذبههای تاریخی و طبیعی ،قابلیت
دستیافتن به جایگاه معتبر جهان را دارد و میتواند به مقصد گردشگری ملی و منطقهای تبدیل شود .با توجه به
معیارهای مختلف ،دستهبندیهای متعددی از گردشگری ارائه شده است؛ از جمله گردشگری فرهنگی ،تاریخی،
طبیعتگرا ،تفریحی ،مذهبی و زیارتی (مهندسین مشاور باوند.)8915 ،

شکل.8نقشةجانماییعناصرگردشگریشهراصههان 
روشپژوهش 
پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و مبانی تئوریک آن براساس مطالعـات اسـنادی ،کتابخانهای ،بازدید میدانی و
مراجعه به سازمانها و ارگانهای مربوط انجـام شده اسـت .معیارهای استفادهشده برای مکانیابی براساس مطالعات
انجامشده انتخاب شده است .با توجه به اطالعات بهدستآمده ،ابتدا با استفاده از روش تحلیل نزدیکترین همسایه،
الگوی پـراکنش فضایی مراکز اقامتی در شهر اصفهان مشخص شده اسـت .در این مطالعه ،بهمنظور مکانیابی محلهای
مناسب برای احداث اقامتگاههای گردشگری در شهر اصفهان ،پس از انتخاب و تهیة معیارهای فاصله از اماکن تاریخی،
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فاصله از مراکز تفریحی ،فاصله از پارکینگهای عمومی ،فاصله از ایستگاههای آتشنشانی ،فاصله از بیمارستان ،فاصله از
پارکهای شهری ،فاصله از کالنتریها ،فاصله از ایستگاههای اتوبوس  ،BRTفاصله از ایستگاههای مترو ،فاصله از
بانکها و فاصله از اقامتگاههای گردشگری موجود در شهر اصفهان (هتل ،مهمانپذیر و هتل سنتی) از قابلیتهای
سیستم اطالعات جغرافیایی ،نرمافزار  IDRISIو منطق فازی استفاده شده است .نرمافزار  Idrisi taigaبا قابلیتهای
فازیسازی و پشتیبانی از انواع توابع فازی این امکان را فراهم میکند تا با مشخصکردن نقاط کنترل ،از فرمولهای
فازی ازپیش تعیینشدة نرمافزار استفاده شود و بسیاری از مراحل اضافی در این فرایند که ضریب خطای کاربر را افزایش
میدهد حذف شود.

شکل.2فرایندپژوهش 

روشترکیبخطوزنی:اینروش بر مبنای محاسبة ارزش-سودمندی استوار است .در این روش ،کاربر دو متغیر
را مقایسه میکند و اولویت هرکدام از آنها را نسبت به دیگری تعیین میکند .هرچه ارزش یک متغیر از دیگری بیشتر
باشد ،وزن بیشتری به آن معیار داده میشود (مهتابی اوغانی8913 ،؛ شیخی نارانی .)8912 ،برای انجامدادن روش ترکیب
وزنی در پژوهش حاضر ،ابتدا فاصله از معیارهای مورد استفاده در نرمافزار  ArcGISبه فرمت رستری تبدیل شد و سپس
برای ورود به نرمافزار  IDRISIبهمنظور استانداردسازی با منطق فازی و انجامدادن روش ترکیب خطی وزنی به فرمت
 ASCIIتبدیل شد .
استانداردسازی الیهها با استهاده از منطق فازی :در این پژوهش ،پس از اینکه الیهها وارد محیط IDRIS

شدند ،باید برای استانداردسازی با منطق فازی مقدار واحدی برای الیهها انتخاب شود .درواقع مقیاس معمولی برای
منطق فازی بین  8-4یا  055 -4است که در این پژوهش از معیار دوم استفاده شده است که اعداد نزدیکتر به 055
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مطلوبیت بیشتر را نشان میدهند .در منطق فازی ،انتخاب آستانه و نوع تابع فازی مدنظر است (فاضلنژاد و همکاران
 8935به نقل از )Estman, 1997؛ یعنی عالوهبر مسئلة انتخاب مقیاس برای تهیة نقشههای فازی باید نوع تابع فازی
نیز بررسی شود (شهابی و همکاران .)8913 ،در پژوهش حاضر ،پس از مرور منابع و بررسی دیدگاههای کارشناسی ،از
توابع فازی استفاده شد .مقادیر آستانه و نوع تابع فازی برای استانداردسازی نقشههای معیار در این مطالعه در جدول 0
آمده است .پس از استانداردسازی هرکدام از معیارها ،از قابلیت دیگر نرمافزار  IDRISIاستفاده شده است؛ یعنی با استفاده
از منوی  MCEو با انتخاب گزینه  ،WLCنقشههای محدودیت و نقشههای معیار تلفیق شدهاند .نتیجه این تلفیق ،نقشة
نهایی است که در آن پهنههای مناسب برای اقامتگاههای گردشگری جدید در شهر اصفهان شناسایی شده است .
نقشههایمعیاردرمنطقفازی 

جدول.2حدآستانهونوعتابعفازیبرایاستانداردسازی
ردیف 

معیارها 

نقا کنترل 
d

c

b

a

شکلتابع 

نامتابعفازی 

نوعتابع
فازی 

8

فاصله از جاذبههای
تاریخی

*

*

8444

544

linear

افزایشی

0

فاصله از جاذبههای
تفریحی

*

*

8444

544

linear

افزایشی

9

فاصله از پارکینگ
عمومی

*

*

8444

544

linear

افزایشی

0

فاصله از ایستگاه
آتشنشانی

*

*

944

844

Sigmodial

افزایشی

5

فاصله از بیمارستان

*

*

944

844

Sigmodial

افزایشی

2

فاصله از پارکهای
شهری

*

*

944

844

Sigmodial

افزایشی

0

فاصله از
کالنتریها

*

*

944

844

Sigmodial

افزایشی

1

فاصله از
ایستگاههای BRT

*

*

944

844

Sigmodial

افزایشی

3

فاصله از
ایستگاههای مترو

*

*

944

844

Sigmodial

افزایشی

84

فاصله از بانکها

*

*

944

844

Sigmodial

افزایشی

88

فاصله از
اقامتگاههای
گردشگری موجود

8544




8444

*

*

Sigmodial

کاهشی
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جدول.9فرمولوشکلتوابعفازی 

تابعفازی 

فرمولتابعفازی 

شکلتابع 

کاهشی Sigmoidal

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

افزایشی linear

<m=cos2
a=(1-(x-point a)/(point b-point a))*pi/2
W h e n x>point b,m=1

افزایشی sigmoidal
منبعAhmadi givi et al., 2015:

افتهها 
ی 
مهمانپایرهایشهراصههان 

هتلهاو
تحلیلتوزیعفضایی 
بررسی وضعیت توزیع فضایی هتلها و مهمانپذیرها بهکمک روش نزدیکترین همسایه ( Average Nearest

 )Neighborانجام شده است .براساس این تکنیک ،پراکندگی هتلها در سطح شهر اصفهان خوشهای است .براساس
نتایج عددی ،میانگین فاصلة مشاهدهشده  034/3012متر و مقدار میانگین نزدیکترین فاصلة مورد انتظار 238/9083
متر است؛ بنابراین نزدیکترین همسایه برابر با  4/004340اندازهگیری شد که بیانگر توزیع خوشهای اقامتگاههای
گردشگری در شهر اصفهان است .در ادامه بهمنظور بررسی اختالف مشاهدهشده با توزیع خوشهای ،از آزمون zscore

استفاده شد .مقدار این آماره  -84/089300و مقدار  p-valueنیز  4/444است که نشان میدهد اختالف معناداری با
الگوی توزیع خوشهای وجود ندارد .بهطورکلی توزیع اقامتگاههای گردشگری در شهر اصفهان از شبکة معابر اصلی شهر
تبعیت کرده و تمرکز شدیدی در اطراف خیابان چهارباغ عباسی و معابر پیرامون دارد .این الگو متأثر از حاکمیت وسایل
حملونقل ،بهویژه اتومبیلهای شخصی و دسترسی به معابر اصلی است.
 Average Nearest Neighbor Summary
034/3012 Meters
Observed Mean Distance:
238/9083Meters
4/004340
-84/089300
4/444444

Expected Mean Distance:
Nearest Neighbor Ratio:
Z-Score:
p-value:

Dataset Information
Input Feature Class:
Hotels
Distance Method:
EULIDEAN



820030180/500918

Study Area:

False

Selection Set:

نزدیکترینهمسایه 

هتلهاباتکنیک
خوشهای 

شکل.9نمایشپراکندگی
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آمادهسازیواستخراجالیهها 


با شناسایی و مشخصشدن معیارهای اثرگذار در مکانیابی خدمات اقامتگاههای گردشگری ،الیههای اطالعاتی معیارهای
هدف شناسایی و آماده شدند .در این میان 88 ،معیار مدنظر شناسایی و استخراج شدند تا در فرایند مکانیابی استفاده شوند.
با توجه به اینکه دادهها ابتدا باید در پایگاه داده  GISوارد شوند و سپس به محیط نرمافزار  idrisiانتقال بیابند ،در ابتدا
رقومیسازی ،زمین مرجع نمودن (ژئورفرنس) و فرمت خوانای  GISالیههای اطالعاتی صورت گرفت و پس از تحلیلهای
ابتدایی در این محیط فرایندهای تغییر فرمت الیههای رستری برای نرمافزار  Idirisi Taigaانجام شد.
فازیشده 
نتایجالیههای 

برای فازیکردن الیههای اطالعاتی ابتدا خروجی پایگاه دادهها  GISبه فرمت  ASCIIخروجی گرفته شد و سپس
خروجی حاصل در نرمافزار  Idirisi Taigaبا توجه به تابعهای فازی معرفیشده هر الیة فازی مشخص شد .در
فازیسازی باید هر پیکسل متعلق به مجموعة فازی با ارزیابی هریک از مجموعه توابع عضویت مجموعة فازی ارزیابی
شود و خروجی نقشهها رستری بین  055 -4انتخاب شود .توزیع معیارهای مورد سنجش پژوهش متنوع است و
همگونی یکسانی ندارد .کالنتریها ،آتشنشانیها و جاذبههای تفریحی در سراسر شهر بهطور همگون و پراکنده توزیع
شدهاند ،اما سایر معیارها در مرکز شهر تمرکز اصلی دارند .جاذبههای تاریخی ـ گردشگری شهر با الگوی پراکنش
مراکز اقامتی و هتلها هم سانی الزم را ندارند .جاذبههای تاریخی نیز در محدودههای بافت تاریخی پراکنده شدهاند.
مراکز اقامتی گردشگری با اقتباس از معابر محور تاریخی چهارباغ و متأثر از چند جاذبة مطرح گردشگری شهر
مکانیابی شدهاند .این الگو سبب شکاف فاصلهای میان مراکز اقامتی و جاذبههای گردشگری شده است و تنها تعداد
معدودی از جاذبههای گردشگری در فاصلة مناسب با اقامتگاهها قرار گرفتهاند همچنین فاصلة میانگین جاذبههای
گردشگری تا مراکز اقامتی موجود  8450متر و بیشترین  0433متر و کمترین  08متر است .حدود  04درصد جاذبههای
تاریخی در فاصلة بیشتر از دو کیلومتری مراکز اقامتی 00 ،درصد باالی هزار متر 53 ،درصد باالی  544متر و 08
درصد جاذبههای گردشگری در کمتر از  544کمتر اقامتگاههای گردشگری قرار گرفتهاند  .بررسی آمار فضایی مراکز
اقامتی با کاربریهای ضروری از جمله آتشنشانی ،حاکی از آن است که مراکز اقامتی بهطور میانگین در فاصلة 200
متری آتشنشانیهای شهر قرار گرفتهاند .حدود  80درصد مراکز اقامتی شهر نیز در فاصلة بیشتر از هزار متری این
کاربری هستند  .وضعیت دسترسی مراکز اقامتی موجود نسبت به بیمارستانها نامناسبتر است .میانگین فاصلة مراکز
اقامتی با بیمارستان نیز  184متر است .تعدادی از مراکز اقامتی نیز در فاصلة بیشتر از  5کیلومتری بیمارستانها قرار
دارند .میانگین فاصلة مراکز اقامتی گردشگران شهر اصفهان با کالنتریها  8058متر است که تنها  95درصد این
اقامتگاهها در فاصلة زیر هزار متر کالنتریها قرار دارند.

777
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بهمنظور تلفیق الیهها با استفاده از منطق فازی از روش ترکیب خطی وزندار ( )8WLCاستفاده شد .این روش با
محدودیت وزندهی سلیقهای از روش وزندهی پیوندی خودکار استفاده میکند .استفاده از روش بولین و عملگرد or

ویژگی این روش است .در شکل  ،85ارزشگذاری نهایی اقامتگاههای گردشگری در شهر اصفهان انجام شده و
مکانهای بهینه برای احداث هتلهای جدید مشخص شده است .این مکانهای بهینه دور از هتلها و مهمانپذیرهای
موجود در شهر اصفهان هستند و در مجاورت مراکز تاریخی و تفریحی و سایر معیارهای مدنظر قرار گرفتهاند .الگوی
پراکنش مکانهای پیشنهادی اقامتگاههای گردشگری ،با فاصله از محور تاریخی چهارباغ و در بافت کهن و تاریخی شهر
اصفهان مشخص شده است .محدودههای پیشنهادی از تنوع مکانی محرزی در سطح شهر برخوردار هستند .این
محدودهها در نزدیکی آثار تاریخی-گردشگری شهر اصفهان قرار گرفتهاند که با کمبود اقامتگاههای گردشگری مواجهند.
خیابانهای نشاط ،هشتبهشت ،گلزار ،سبزهمیدان ،آتشگاه و اطراف محور تاریخی خواجو بهترین مکانها برای ساخت
اقامتگاههای گردشگری هستند ،اما محور تاریخی چهارباغ با توجه به تراکم هتلها و مهمانپذیرها نمیتواند مکان
مستعدی برای ساخت هتلها و اقامتگاههای گردشگری جدید باشد .نتیجة نقشة ترکیبشدة نهایی نشان میدهد بیش از
 9هزار هکتار از اراضی شهر اصفهان پهنة مطلوب و خیلی مطلوب برای احداث اقامتگاههای گردشگری دارند .این پهنهها
در نیمة شرقی شهر اصفهان و محدودة بافت کهن تاریخی ،محدودة میان پل فردوسی تا پل شهرستان و اطراف محدودة
آرامستان تاریخی تخت فوالد گسترش یافتهاند .پهناورترین پهنة مرکز شهر که میتوان آن را شکاف اقامتگاههای
گردشگری در هسته تاریخی شهر اصفهان دانست 044 ،هکتار مساحت دارد که محدودة مجموعة گردشگری میدان
عتیق ،مسجد جامع اصفهان و قسمت اعظم بازار تاریخی شهر را دربرمیگیرد .فضای یادشده غیر از محدودههای
پراکندهای است که آثار تاریخی نفیس شهر اصفهان ،از جمله کاخ عالیقاپو ،مسجد شیخ لطفاهلل ،بازار قیصریه و
چهلستون را دربرمیگیرد .از نظر دسترسی نیز ،همة پهنهها در موقعیت مناسب با مسیرها و خیابانهایی با دسترسی آزاد،
مانند بزرگراه شهید آقابابایی ،بزرگراه شهید رادنیپور و مسیر اتوبوسهای تندرو قرار دارند .عناصر دیگر گردشگری که در
پهنههای نیازمند هتل و اقامتگاهها گردشگری شناسایی شدهاند ،عبارتاند از :منار دارالضیافه ،منار سابان ،منار
چهلدختران ،تاالر اشرف ،کوه آتشگاه ،منارجنبان ،تخت فوالد ،کلیسای وانک ،کلیسای بتلهم ،باغ غدیر ،باغ جوان ،باغ
تجربه ،باغ گلها ،باغ نور ،باغ پروانهها ،باغ پرندگان ،پل شهرستان ،پل مارنان ،سیوسه پل ،مجموعه تفریحی ناژوان و
همچنین قسمتهای زیادی از حاشیة رودخانة زایندهرود ،بوستان مشتاق ،بوستان آبشار ،مجموعة تفریحی جزیرة بازی و
پیست دوچرخهسواری.
بهطورکلی میتوان گفت جاذبههای گردشگری ـ تاریخی و جاذبههای تفریحی برای اقامتگاههای گردشگری مکان
مناسبی است .در این میان ،بیشتر هتلهای شهر اصفهان از الگوی پراکنش جاذبههای گردشگری شهر تبعیت نکردهاند.
بررسیهای صورتگرفته دربارة توزیع فضایی هتلها در شهر اصفهان ،نشان میدهد که حدود سی هتل در مناطق بهینه
از نظر دسترسی به معیارهای مورد نیاز قرار ندارد.

1. Weighted Linear Combination
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ارزشگاارینهایی

شکل.87

جهگیری 
نتی 
امروزه گردشگری شهری بهسرعت در حال تبدیلشدن به مقصد اصلی گردشگران است .دولت بهکمک مؤسسات
گردشگری درحالتوسعه تالش میکند تا این بخش را توسعه دهد و حفظ کند تا به منبع اصلی درآمد برای توسعه در هر
کشور تبدیل شود .باید توجه داشت که پتانسیل گردشگری در ایران بهطور کامل بررسی نشده است .موفقیت گردشگری در
هر کشوری به توانایی این کشور در توسعه ،مدیریت و ارائة امکانات و فعالیتهای گردشگری در آن کشور بستگی دارد.
بیشتر کشورهای درحالتوسعه به گردشگری برای رشد اقتصادی و تنوع بسیار وابسته هستند .بهمنظور کاهش هزینههای
گردشگران برای جستوجوی محل اقامت ،اجرای بازدهی اتاق گردشگران و افزایش عملکرد و ارزیابی و انتخاب محل
مناسب برای هتلها به یکی از مهمترین مسائل مربوط به صنعت گردشگری تبدیل شده است .تصمیمگیری دربارة
مکانیابی هتلها در طول دو دهة گذشته ،از جوامع دانشگاهی و تجاری بیشتر شده است .مکانیابی خدمات گردشگری،
اهمیت راهبردی دارد؛ زیرا تصمیمگیری در محل معموالً شامل تعهد بلندمدت از منابع است .مکانیابی مناسب عاملی مهم
است که بر عملکرد هتلها در آینده تأثیر میگذارد؛ بنابراین محل مناسب هتل نهتنها بر افزایش سهم بازار و سودآوری
تأثیرگذار است ،بلکه میتواند اقامت راحت گردشگران را نیز افزایش دهد؛ زیرا ایجاد یک محل خوب ،دورة بازپرداخت
سرمایهگذاری ثابت را کوتاه میکند .همچنین در زمان سرویس مبتنی بر مشتری ،رعایت الزامات مشتری یا افزایش راحتی
اقامت مشتری ،وفاداری مشتری را افزایش میدهد .شهر اصفهان  50هتل و  94مهمانپذیر دارد .این آمار نشان میدهد
وضعیت اقامتی هتلهای اصفهان برای گردشگران ،از جمله توریستها مناسب نیست .در سالهای اخیر ،مسئوالن استان
اصفهان با تصویب قوانین و ایجاد تسهیالت برای رفع مشکل اقدام کردهاند ،اما به گفتة کارشناسان این اقدامات کافی
نیست؛ زیرا سال گذشته حدود  054هزار گردشگر خارجی وارد اصفهان شدند؛ بهطوریکه ظرفیت هتلهای  0و  5ستارة این
شهر حدود  0هزار تخت است .پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر به بررسی و مکانیابی فضاهای جدید برای ساخت مراکز
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اقامتی در شهر اصفهان و مکانیابی مراکز اقامتی با استفاده از منطق فازی پرداخته است .برای این منظور ،ابتدا بررسی
وضعیت توزیع فضایی هتلها و مهمانپذیرهای شهر اصفهان صورت گرفت و با استفاده از تکنیک موران مشخص شد
الگوی پراکنش فضایی مراکز اقامتی در شهر اصفهان خوشهای است .سپس در فرایند مکانیابی مراکز اقامتی جدید در شهر
اصفهان ،معیارهایی از قبیل فاصله از مراکز تاریخی ،تفریحی ،پارکها ،ایستگاههای مترو ،ایستگاههای آتشنشانی ،مساجد،
بیمارستان ،پارکینگ ،بانک و کالنتریها و اقامتگاههای گردشگری فعلی درنظر گرفته شد .در ادامه ،الیههای اطالعاتی
مورد نیاز در نرمافزار  ArcGISقرار گرفت و سپس فاصلة اقلیدسی هریک از معیارهای مورد استفاده در این پژوهش تعیین
شد .بهمنظور تهیة الیههای اطالعاتی فاصلة اقلیدسی ،از ابزار  Euclidean Distanceدر محیط  Arc Mapبا Cell Size

 84متر استفاده شد .در ادامه ،الیههای رستری ،به فرمت  ASCIIتبدیل شدند و در محیط نرمافزار  IDRISIقرار گرفتند.
بهمنظور استانداردسازی الیهها به منطق فازی ،مقدار واحد  055 -4انتخاب شد .پس از استانداردسازی هرکدام از معیارها ،با
استفاده از منوی  MCEو با انتخاب  WLCدر نرمافزار  ،IDRISIنقشههای محدودیت و نقشههای معیار تلفیق شدند.
نتیجة این تلفیق ،نقشة نهایی است که در آن پهنههای مناسب برای اقامتگاههای گردشگری جدید در شهر اصفهان
شناسایی شده است .با توجه به معیارهای استفادهشده در این پژوهش ،پهنههای بسیار مناسب برای احداث هتلهای جدید
در شهر اصفهان ،در نقشة نهایی مشخص شدهاند .این پهنهها در شعاع عملکرد مناسب خود ،دسترسی مناسبی به عناصر
مهم گردشگری از جمله مراکز تاریخی ،مراکز تفریحی و پارکها دارند و در مناطقی شناسایی شدهاند که عناصر گردشگری
آنها شعاع دسترسی مناسبی به هتلها و مراکز اقامتی ندارند .نتیجة نقشة ترکیبشده نهایی نشان میدهد بیش از سه هزار
هکتار از اراضی شهر اصفهان پهنة مطلوب و خیلی مطلوب برای احداث اقامتگاههای گردشگری دارند .این پهنهها در نیمة
شرقی شهر اصفهان و محدودة بافت کهن تاریخی ،محدودة پل فردوسی تا پل شهرستان و اطراف محدودة آرامستان
تاریخی تخت فوالد گسترش یافتهاند .پهناورترین پهنة مرکز شهر که میتوان آن را گپ اقامتگاههای گردشگری در هستة
تاریخی شهر اصفهان دانست 044 ،هکتار مساحت دارد که محدودة مجموعة گردشگری میدان عتیق ،مسجد جامع اصفهان
و قسمت اعظم بازار تاریخی شهر را دربرمیگیرد .فضای یادشده غیر از محدودههای پراکندهای است که آثار تاریخی نفیس
شهر اصفهان از جمله کاخ عالیقاپو ،مسجد شیخ لطفاهلل ،بازار قیصریه و چهلستون را دربرمیگیرد .از نظر دسترسی نیز،
همة پهنهها در موقعیت مناسب با مسیرها و خیابانهایی با دسترسی آزاد ،مانند بزرگراه شهید آقابابایی و بزرگراه شهید
رادنیپور و مسیر اتوبوسهای  BRTقرار دارند .عناصر دیگر گردشگری که در پهنههای نیازمند هتل و اقامتگاهها
گردشگری شناسایی شدهاند عبارتاند از :منار دارالضیافه ،منار سابان ،منار چهلدختران ،تاالر اشرف ،کوه آتشگاه ،منارجنبان،
تخت فوالد ،کلیسای وانک ،کلیسای بتلهم ،باغ غدیر ،باغ جوان ،باغ تجربه ،باغ گلها ،باغ نور ،باغ پروانهها ،باغ پرندگان ،پل
شهرستان ،پل مارنان ،سیوسه پل ،مجموعة تفریحی ناژوان و قسمتهای زیادی از حاشیة رودخانة زایندهرود ،بوستان
مشتاق ،بوستان آبشار ،مجموعه تفریحی جزیرة بازی و پیست دوچرخهسواری.
بهطورکلی میتوان گفت جاذبههای گردشگری -تاریخی و جاذبههای تفریحی برای اقامتگاههای گردشگری مکان
مناسبی است ،اما بیشتر هتلهای موجود شهر اصفهان از الگوی پراکنش جاذبههای گردشگری شهر تبعیت نکردهاند.
بررسیهای صورتگرفته دربارة توزیع فضایی هتلها در شهر اصفهان ،نشاندهندة این است که حدود  94هتل ،در
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مناطق بهینه از نظر دسترسی به معیارهای مدنظر قرار ندارد .همچنین ظرفیت کم هتلها ،پاسخگونبودن در فصول
گردشگری ،بهویژه در ایام نوروز و پایینبودن کیفیت آنها که نارضایتی گردشگران را در پی داشته است ،نشاندهندة
ضعف شهر اصفهان در زمینة ارائة خدمات گردشگری به گردشگران است .در پایان پهنههای دارای قابلیت توسعة
اقامتگاههای گردشگری بهترتیب مساحت اولویتبندی شد:
اولویت اول :پهنة جنوب شرق شهر اصفهان به مساحت  194هکتار ،اولویت دوم :پهنة بافت و هستة تاریخی شهر
اصفهان به مساحت  044هکتار ،اولویت سوم :محدودة تفریحی-گردشگری ناژوان در غرب اصفهان به مساحت 954
هکتار و اولویت چهارم :محدودة منارجنبان و آتشگاه با مساحت  854هکتار.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای مرتبط همخوانی دارد .نتیجة مطالعة وارثی و رضایی ( )8938دربارة مکانیابی
مراکز اقامتی در شهر شیراز نشان میدهد توزیع هتلهای این شهر با توزیع و پراکندگی جاذبههای تاریخی ،فرهنگی،
مذهبی و ورزشی تناسب چندانی ندارد .نتایج پژوهش ابراهیمزاده و همکاران ( )8938دربارة مکانیابی بهینة تسهیالت و
زیرساختهای گردشگری شهری در شهر سمنان نشان میدهد توزیع فضایی-مکانی منابع و تسهیالت گردشگری در
این شهر ،متناسب نیست .نتایج پژوهش دانشپور ( )8930نیز نشان میدهد توزیع هتلهای شهر اصفهان مطلوب نیست
و تعداد هتلها و مراکز اقامتی با تعداد گردشگران تناسب ندارد .همچنین مکانهای بهینه برای احداث هتلهای جدید ،در
قسمتهایی از جنوب شهر اصفهان و قسمتهایی در مرکز شهر اصفهان است .نتایج این پژوهش در زمینة شناسایی
محدودههای مطلوب اقامتگاههای گردشگری به پژوهشگران گردشگری شهری کمک میکند تا برای کاهش ضعفها و
مشکالت محدودههای یادشده اقدام کنند .همچنین میتوانند در تحلیلهای فضایی و مکانیابی اقامتگاههای گردشگری،
در گام اول الگوهای پراکنش این پدیدهها را که متأثر از فرمها و فرایندها هستند مشخص کنند و در گامهای بعدی با
توجه به تفکرات و ایدههای حاکم بر برنامهریزی شهری به اصالح یا تثبیت الگوهای پراکنش بپردازند.

شنهادها 

پی
 .8جلوگیری از ساخت مراکز اقامتی در مناطق نامطلوب؛
 .0تعیین محدودة منطقهبندی گردشگری شهر اصفهان با تأکید بر هتلها و مراکز اقامتی؛
 .9توجه به معیارهای مکانیابی در برنامهریزی کاربری اراضی شهری؛
 .0اصالح روند اجرایی و تسریع در اجرای قانون خصوصیسازی هتلها و مراکز اقامتی؛
 .5ساخت هتل با ستارههای بینالمللی و توجه به معماری هتلها با تأکید بر معماری آثار تاریخی شهر اصفهان؛
 .2استفاده از قابلیتهای بافت تاریخی و فرسوده در توسعه و گسترش اقامتگاههای گردشگری به شکل سنتی؛
 .0تغییر تدریجی الگوی پراکنش جغرافیایی اقامتگاههای گردشگری حملونقل و معبرمحور به الگوهای جاذبهگرا و
پیادهمحور.
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کاظمیان ،غالمرضا ،حکیمالهی ،آیدا و محمود ضیایی ،8934 ،اولویتبندی عوامل مؤثر بر مکانگزینی هتلها در شهر تهران،
پایاننامة کارشناسی ارشد ،مدیریت علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.

کدیور ،علیاصغر ،وفایی ،مهدی و داود کدیور ،8930 ،امکانسنجی پهنههای مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده
از مدل  ،AHPمطالعة موردی :دهستان گلمکان شهرستان چناران ،همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش
سرزمین و توسعة منطقهای با تأکید بر استان گلستان ،مؤسسة آموزش عالی جرجانی گرگان.
موحد ،علی ،امانپور ،سعید و کاوه نادری« ،8913 ،بازاریابی گردشگری شهری براساس برندیابی با مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
( ،)AHPمطالعه موردی :شهر کرمانشاه» ،نشریة برنامهریزی فضایی ،سال اول ،شمارة  ،9صص .92-80
مهتابی اوغانی ،مرضیه ،8913 ،کاربرد فرایند تحلیل شبکه و سامانة اطالعات جغرافیایی برای گزینههای دفن مواد زائد شهری،
پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران.
مهندسین مشاور باوند ،8911-8915 ،گزارشهای طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان.
وارثی ،حمیدرضا ،تقوایی ،مسعود و احمد شاهیوندی« ،8934 ،تحلیلی بر وضعیت زیرساختهای گردشگری در شهر اصفهان با
تأکید بر هتلها» ،مجلة جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،سال بیستودوم ،شمارة  ،0صص .880-38
وارثی ،حمیدرضا و میثم رضایی« ،8938 ،تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی ،مطالعة موردی :شهر
شیراز» ،فصلنامة آمایش محیط ،شمارة  ،83صص .02-8
محمدییگانه ،بهروز ،مهدیزاده ،عفت ،مهدیزاده ،عصمت و صدیقه هاشمی« ،8930 ،امکانسنجی اماکن تفریحی اقامتی
بهمنظور توسعة گردشگری در مناطق روستایی (مطالعة موردی :شهرستان درهشهر)» ،مجلة جغرافیا و مطالعات محیطی،
دورة دوم ،شمارة  ،0صص .30-03
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