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چکیده
بهمن لة مبدأ و مقصد بازدیدهای روزانه در شهرها از اهمیت بسیاری
اقامتگاههای گردشگری  

اقامتگاههای گردشگریباعثآسایشگردشگران درزمینة

هتلهاوسایر
مکانیابی صحیح 
برخوردارند .
حملونقل ،کاهش ترافیک شهری ،عدم سردرگمی گردشگران در فضاهای شهری و همچنین اف ایش

یشود.در پژوهش پیش رو ،شبکة
هتلداری م 
منحصربهفرد آن در اقتصاد گردشگری و توسعة  

نقش 
هتلها با توجه به توزیع مقاصد گردشگری درشهراصفهانتحلیل شدهاست.اطالعات
دسترسی به  
جمعآوری شده است.
سازمانها و ادارات مربوط  

کتابخانهای و اسنادی و مراجعه به 

الزم به روش 
دادهها با اب ار
دادهها برای ورود به سیستم اطالعات جغرافیایی (جیآیاس) آماده شده و  
سپس  
اقامتگاههایگردشگریبه

نشاندادندسترسیبهترین
.بهمنظور 
Network Analystتحلیلشدهاست 
نترتیب مشخص
جاذبههای گردشگری از اب ار  New Location_Allocationاستفاده شده است.بدی 

جاذبههای تاریخی ،هتل کوثر بهترین دسترسی را به
شده که هتل مروارید بهترین دسترسی را به  
جاذبههای تاریخی و تفریحی دارد .در ادامه
جاذبههای تفریحی و هتل مهر بهترین دسترسی را به  

جاذبههایگردشگریمشخصشدهاست.نتایجپژوهش
مسیرهایویژة گردشگریبین محلاقامتو 
اقامتگاههای گردشگری ندارند و

نه با 
یدهد که اغلب مراک تفریحی شهر اصفهان فاصلة بهی 
نشان م 
جاذبههای
اقامتگاههای گردشگری شهر اصفهان متلثر از  

همچنین مشخص شده که توزیع فضایی 
جاذبههای
مشخصکردن مسیرهای بهینة دسترسی به  

بهمنظور 
گردشگری نیست .همچنین  ،
گردشگری،بهترینمسیرهامشخصشدهاست .

مکانیابی،مسیریابی.
واژههای کلیدی:گردشگری،تحلیلشبکه،اقامتگاهگردشگری ،
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2ـدانشآموختهکارشناسیارشدجغرافیاوبرنامهری یشهری،دانشگاهکاشان
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مقدمه
امروزه یکی از فضاهای گردشگری که مورد توجه گردشگران قرار گرفته فضاهای شهری است.
یترین مبدأ گردشگران
کسو شهر اصل 
گردشگری شهری ماهیتی دوگانه دارد؛ بدین معنی که ازی 
یگیرد .آنچه مربوط به
بهمن لة مقصد گردشگری مدنظر قرار م 
یآید و ازسوی دیگر شهر  
بهشمار م 

بهمن لة مقصد گردشگری مدنظر دارد.درواقع ،ازنظر گردشگر
گردشگری شهری است ،عموماً شهر را  
میشود
جاذبههای گردشگری شهری وارد فضای آن  
شهرمقصدگردشگری استو به قصد بازدید از  
یتوان گفت شهر درخصوص فعالیت گردشگری ماهیتی دوگانه دارد.
(رهنمایی ،1386،ص  .)20م 
انبوهاند و بسیاری از
بهویژه گردشگری  
انهای گردشگری  
کسو شهرها خاستگاه عمده و اصلی جری 
ازی 
گردشگران امروزی را کسانی تشکیل میدهند که در شهرها کار و زندگی میکنند .ازسوی دیگر
تهایاجتماعیوفرهنگیواقتصادیویکیاز
جاذبهها،محلپویاییفعالی 
بهعلتداشتنانوا  
شهرها ،
جاذبهها و
یآیند (رهنمایی ،1390،ص  .)27شهرها  
بهشمار م 
مهمترین مقصدهای گردشگران  

آنهابسیارمؤثرند.امروزهگردشگری
تلسیساتگردشگریفراوانوغنیدارندکهدرپیدایشوتوسعة 
بهصورت امری اقتصادی و بااهمیت درآمده است که
برای بسیاری از مدیران و مسئوالن شهری  
نههای گوناگون درزمینة
هدفها ،داوری میان گ ی 
مستل م ارزیابی صحنة رقابت ،تعریف و تعیین  
فراوردههای گردشگری شهری است

سرمایهگذاری و آمایش و ایجاد ساختار مناسب و تجارتی 
جاذبههای تاریخی و فرهنگی ،غالباً مقاصد
بهعلت داشتن  
(دیناری ،1384 ،ص  .)11مراک شهری  ،
موزهها ،بناهای یادبود،
جاذبههای متنوعی همچون  
بهشمار میروند .شهرها با  
گردشگری مهمی  
ی ،مراک خرید ،مناطقی بامعماری تاریخی و
پاركها ،شهرباز 
ومهای ورزشی  ،
سالنهای تئاتر ،استادی 

یکنند.بنابراین،حجم
مکانهاییمربوطبهحوادثمهمیاافرادمشهورگردشگرانبسیاریراجذبم 

محلسکونت،سروغذا،ارتباطاتوحملونقل و سایر خدمات

زیادی از امکانات گردشگری همچون 
گردشگری در شهرها واقعاند که بازدیدکنندگان از شهرها و مناطق اطراف آن از این امکانات بهره
شاخهای ازگردشگری استکه
یبرند (پاپلی ی دی وسقایی ،1385 ،ص .)185گردشگری شهری  
م
دهایمهمومؤثردرتغییراتشهری(کالبدی،اجتماعی،سیاسیومدیریتی)
بهمن لةپدی 
گردشگریرا 
بهعلت ظرفیت زیاد جذب
یکند (موحد ،1386 ،ص  .)1در شهر اصفهان  ،
و توسعة شهر بررسی م 
مکانهای
برنامهری ی و شناسایی  
ستمحیطی و میراث فرهنگی ،ضرورت  
گردشگر و نی اهمیت زی 
بهمنظور رفاه حال گردشگران احساس
تهای موجود 
مستعد توسعة گردشگری برای استفادهازظرفی 
اقامتگاههایگردشگری

دراینبین،موقعیتمکانی
یشود (قا درحمتیوپیرایش ،1394،ص .)140
م
جاذبههای تاریخی و گردشگری شهر نقش
آنها با مراک تفریحی ،فضای سب   ،
و مجاورت و ن دیکی  
مهمی در جذب متعادل گردشگران و کاهش سفرهای زا د شهری گردشگران و سرگردانی آنان در
اقامتگاههای گردشگری اعم از

کالبد شهر دارد.ازطرف دیگر ،شناخت و تعیین حوزة نفوذ هریک از 
برنامهری یهدفمندو
مهمانپذیر،باتوجهبهموقعیتعناصرمؤثرگردشگری،در 

هتلآپارتمانو
هتل ،
مدیریت کارآمد اقامت گردشگران در شهر اصفهان تلثیر بس ایی دارد .هدف از این پژوهش بررسی
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اقامتگاههای گردشگری شهر اصفهان

هتلها ،وضعیت دسترسی 
وضعیت مکانی وموقعیت جغرافیایی  
اقامتگاههای گردشگری،

مشخصکردن شعا عملکرد 

جاذبههای گردشگری و بالعکس ،
به  
جاذبههای گردشگری و تفریحی شهر
هتلها ازنظر موقعیت مکانی دسترسی به  
مشخصکردن بهترین  

محلاقامتوجاذبههایگردشگریاست .

اصفهانوارا ةمسیرهایویژةگردشگریبین

پیشینة پژوهش
برنامهری ی
ستمهای اطالعات جغرافیایی در  
الیوت 1وهمکاران ( )2010پژوهشی با موضو کاربرد سی 
ند .شواهد موردبررسی پژوهش آنان نشان داده که جیآیاس دامنة
گردشگری پایدار انجام داد 
برنامهری ی و توسعة گردشگری پایدار فراهم میکند ،زیرا از اکوتوریسم یا پارادایم
قابلتوجهی برای  

دادهها ،تج یهوتحلیل فضایی و
یکند.جیآیاس برای موجودی منابع ،ادغام  
مدیریت پایدار پیروی م 
مدلسازی و تسهیل درگیرکردن جامعه مورد استفاده قرار گرفته است.جیآیاس ممکن است فن

برنامهری یل وماًتکنوکراتنیست.
شناختهشود،اماکاربردآندرشرایط 
هتلها و فعالیت گردشگری در شهرها را بررسی
شوال2وهمکاران( )2011درپژوهش خود محل  
کردند .این پژوهش ،از لحاظ نظری و تجربی ،از طریق تج یهوتحلیل فعالیت زمانی ـ فضایی
گردشگران در چهار هتل در مناطق مختلف هنگکنگ انجام شد و حرکات سفرهای روزانة 557
مسافر با استفاده از  GPSثبت شد.این پژوهشگرانبه این نتیجه دستیافتند که محل هتلها تلثیر
جنبشهای گردشگریداردوسهمزیادیازکلبودجةگردشگریدرمجاورتهتلاست.

بسیاریبر
جنبشهای گردشگری نشان داده شد.

عالوهبراین ،در پژوهش م بور تلثیرات موانع ژ ومورفیک بر 

افتههایپژوهشمذکورپیامدهایمهمیدرسطحمقصدوسازماندارند .
ی 
4
3
وصنعتهتلداری درشهرکاالبر نیجریه

اجا وهمکاران( )2012بهتحلیل فضاهای گردشگری 
ساختهشدهدراین

هتلهای
پرداختند.نتایجپژوهشآناننشاندادکهتوزیع فضاییوتنو درتعداد 
هتلها
شهردر دومکانوجود دارد.آنانبهایننتیجهرسیدند کهبایدبرایجلوگیریازتراکمتعداد 
دریکمکاناقداماتالزمصورتگیرد .
رتبهبندی آنها درپکنپرداختند.نتایج پژوهش
هتلها و  
مکانیابی  
یانگ وهمکاران()2012به 
ابانها ومعابراصلی دسترسی به
تحتتلثیر دسترسی بهخی 
هتلها  
مکانیابی  
یدهد که  
آناننشان م 
هتلهایی که گردشگران بیشتری جذب
یشود  .
تهای گردشگری تعیین م 
مترو و دسترسی به سای 
گرفتهاند .
یهاقرار 
تحتتلثیردسترس 
یکنند 
م
هتلها
درمقالهای به شناخت تلثیرات تراکم مکانی فضایی و انتخاب مکان  

آدامومنشا )2013( 5
تحتتلثیر
کالنشهر کوماسی  6غنا پرداختند .آنان به این نتیجه رسیدند که گردشگری شهری  
در  
1. Elliott
2. Shoval
3. Eja
4. Calabar
5. Mensah
6.kumasi
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برانتخابمکانهتلهااثرگذاراست .

تراکمفضایی
هوانگ وهمکاران( ،)2015با استفاده از جیآیاس و روشهای آماری برای بررسی روابط بین
واحدهای
حملونقل و متغیرهای اقتصادی  
جاذبهها ،امکانات  
هتلها و انوا استفاده از زمین  ،

دههای گردشگری
هتلهادر آن قرار دارند ،به بررسی ارتباطات فضایی پدی 
برنامهری ی بلندمدت که  

هتلها
جاذبههای اطراف  
شهری پرداختند.نتایج پژوهش آناننشان داد که نو زمین تجاری و تعداد  
هتلهای درجة یک ارتباط دارد.عوامل تعیینکننده در طول زمان تغییر
بهطور چشمگیری با توزیع  

یکند .تج یهوتحلیل از لحاظ نظری مهم است ،زیرا
گونهای تغییر م 
به 
یکنند و ساختار فضایی  
م
هتلهاو ساختار شهری ،و مفهومسازی و شناسایی
روشهابرای تج یهوتحلیل روابط بین  
یسازی  
غن 
مناطقکاربردیگردشگریاست .
شبکهودرنمونهای با حجم 456

لیو وهمکاران( ،)2017درپژوهشیدربارة استفادهازتحلیل 
گردشگر در سین کیانگ چین ،به بررسی رابطة بین فاصله ،می ان اهمیت جاذبههای گردشگری و
جاذبههای
نههای انتخابی گردشگران پرداختند .آنان به این نتیجه رسیدند که  
شبکة جاذبه و گ ی 
نههایانتخابیگردشگراندرتحلیلشبکهاهمیتبیشتریدارند .
مهمتردرگ ی 
گردشگری 
محلهتلهادرشهر هنگ

پژوهشفنگوهمکاران( ،)2019درخصوصتج یهوتحلیلجغرافیایی
هتلها متفاوت است؛ عوامل ترافیکی
کنگ ،نشانمیدهد کهعواملمؤثر بر انتخاب محل اقامت در  
یگذارد و تلثیرات متغیرهای مستقل در مناطق
همیشه بر انتخاب محل اقامت در اماکن شهر تلثیر نم 
ییابد .
محیطیقویکاهشم 
بهطورخالصهبهمواردزیراشارهمیشود :
پژوهشهایداخلی 

در
زنگیآبادی وهمکاران()1390فضاهای گردشگری درشهرارومیه را بررسی و تحلیل کردند.نتایج

تحتتلثیر فضای تاریخی شهرقرارگرفتهو
این پژوهش نشانمیدهد که فضاهای گردشگری ارومیه  
یدهد .این بخش از شهر ،با وجود موقعیت مکانی مناسب و
بیشتر بخش مرک ی شهر را پوشش م 
ن دیکیبهمراک تجاریوخدماتیواداریوداشتنتجهی اتوتلسیساتشهری،دچارمشکالتخاصی
ناوگانحملونقلشهریوکیفیتپایینتسهیالتخدماتگردشگریاست .

همچونفرسودگی
جاذبههایگردشگریوزیرساختارتباطیو
خودبهسطحبندی 

کالنتریوملک( )1393درمقالة
جاذبههای
افتههای پژوهش آنان حاکی است که توزیع  
شبکة راه در مناطق ایران پرداختند .ی 
گردشگری،باتوجهبهپهنایمتعادلبیضیواستقرارنقطةمرک متوسطدرن دیکیمرک جغرافیایی
شهرستانخوروبیابانک،تاحدیمتعادلاست .
بهمنظور ارا ة
یالممالکی ( )1395در مقالهای فضاهای گردشگری شهری را  
کمانداری و مستوف 
مسیرهای ویژة گردشگری در شهر کرمان تحلیل کردند .آنان به این نتیجه رسیدند که برای ارا ة
نظاممند
بهمنظور تعیین مسیرهای ویژة گردشگری ،باید درمرحلة اولنگرشی  
الگوی فضایی مناسب  ،
یتبندی گردشگراندرانتخاب
وجودداشتهباشد،می ان جذابیت مقاصدگردشگری لحاظشود واولو 
درونشهریرعایتشود .
سفرهای 
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خواجهحسینیواستعالجی(،)1397بااستفادهازروشSWOTومدلAHPوسیستماطالعات
هتلها در شهر شوشتر پرداختند .نتایج این پژوهش نشان
مکانیابی  
جغرافیایی (جیآیاس) ،به  
میدهدکهمعیاردسترسیبهراه،باوزن،0/467باالتریناولویترانسبتبهمعیارهایدیگرداردواز

بین چهار مکان انتخابی ،مکان یک ،با قرارگرفتن در پهنة بسیار مناسب ،بیشترین اهمیت را برای
احداثهتلدرشهرشوشتردارد .

مکانیابی فضایی اقامتگاههای گردشگری:
هتلهای جدید بسیار مهم است .برخالف صنایع تولیدی ،صنایع
مکانیابی فضایی برای استقرار  

تحتتلثیر راهبرد مکان مؤثر برای موفقیت در رقابت برای جذب
بهشدت  
هتلها  
خدماتی مانند  
هتلهادشوارو
هتلهااهمیتیاساسیدارد،زیراتغییرمکان 
گردشگرانقراردارند.مکانمناسببرای 
مکانیابیراهبردیبدونشکعملکردهتلرا
پره ینهخواهدبود( .)Urtasun and Gutierrez, 2006
کوتاهمدت و درازمدت درآمد را اف ایش خواهد داد (.)Nicolau, 2002در اکثر
یبخشد ودر  
برتری م 
هتلهاتلکیدشدهاست.برای
مکانیابیمناسبدرموفقیت 
پژوهشهایعلمیبراهمیتو پیامدهای 

1
مثال،نولوسیبورك (،)2006درفرایندارزیابیتصمیمگیریسرمایهگذاریدرهتل،موقعیتمکانی
رایکیازپنجعاملکلیدیتعیینکردند .
عوامل تعیین مکان هتل:
یهای مکان است؛ مانند
مکانهتلها به دو دسته تقسیم میشوند.دستة اولویژگ 

نکنندة 
عوامل تعیی 
یهای
شاخصهایتوسعةشهریمنطقه.دستةدومشاملویژگ 

تراکمهتلهاو

دسترسی،تراکمجمعیت،
هتلمانندمقیاسهتل،رتبهوستاره،تنو مالکیتوخدماتاست .)Yang et al., 2012, p. 676(.
جدول  :1نظریات مختلف دربارة انتخاب محل هتل
عامل

دسترسی 



نظریهپرداز

نظریه

باروس 
( )2005a

مکانیابی شدهاند ،نسبت به هتلهایی که از
هتلهایی که در ن دیک بازار  
داشتهاند .

ضعیفاندبهرهوریبهتری

نظردسترسی

یوکنو 2
( )1968

تکمحور وجود دارد کههتلها مرک شهر را
در مدل ارا هشده یک شهر  
انتخاب کردهاند .در این مدل تقاضای زیاد برای اقامت در هتل در مرک 
شهروجودداردکهممکناستcbdیامنطقةگردشگریباشد .

وور 3
( )1993

گردشگران مکانی را انتخاب میکنند که به خدمات مختلف دسترسی
هنگامیکه هتلهامکانیابیمیشوند،بایددسترسی

داشتهباشد.همچنین
بهامکاناتدیگرمانندفرودگاههادرنظرگرفتهشود .
1 .Newell and Seabrook
2. Yokeno
3. Weaver
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عامل

نظریه

نظریهپرداز
1

آشورث 
( )1990

ایستگاههایراهآهن 

دسترسیبه

آربل(  )1977دسترسیبهجاذبههایگردشگری 

تلثیرات
تراکم 

خدماتو
کاالهای
عمومی 

توسعة
شهری :

باروس 
( )2005b

هتلها در مناطق شهری تصادفی توزیع نمیشوند؛ توزیع آنها خوشهای
بهطورکلی ن دیکشدن هتلها به یکدیگر تلثیر مثبتی در عملکرد
است  .
هتلمیگذارد .

کانینا 
( )2005

قرارمیدهند.برای

بیشتر دالیل تراکم را از نظر تولید و تقاضا مورد بحث 
م ایایتولیدتراکموانباشتگیبهافراددرخوشهاجازةدسترسیبهمنابعی
یدهد که کسانی که در خوشه نیستند این دسترسی راندارند.برای
رام 
جستوجویهتلکاهشمییابد .

مصرفکنندگانبرای

تقاضانی ه ینة

هم بر عملکرد گردشگران و هم هتلها ،یعنی همتقاضاوهمعرصه ،تلثیر
ریگالوفلویا 
یکنند که
هتلهامکانهایی را انتخاب م 
میگذارد.براساس این استدالل  ،
( )2007
عرضةفراوانیراازکاالهاوخدماتعمومیداشتهباشند .
بگین 2
( )2000

هتلها نی تغییر
مکانیابی  
با تغییرات گسترش کالبدی شهر ،معیارهای  
هتلها عمدتاً در
کرده است.این مطالعه نشان داد که قبل از سال   1985
شهرهای قدیمی تمرک داشتهاند ،امابعدازسال 1990مرک شهرمنطقة
عالوهبراین ،ایجاد و ساخت یک
شهری جدید نی برای هتلها جذاب شد .
منطقةویژةاقتصادیتلثیراتمهمیدرمکانیابیهتلهاگذاشت .

شوال 
( )2001

توسعةشهرهابامحلمکانیابیهتلهادردورههایمختلفارتباطبسیاری
دارد .


مدلهاینظری،
یکنند :
مکانیابیهتلرابهسهدستهتقسیمم 
مدلهای 
یانگوهمکاران( )2014
مدلهای گردشگری تاریخی شهر (مدل
مدلهای نظری شامل  
مدلهای کاربردی .
مدلهای تجربی  ،

مدلهایتراکم( Canin et al.,
تکمرک ( ،)Egan and Nield, 2000
،)Rogerson, 2012()THCمدل 
مدلهای چندبعدی ( )Urtasun and Gutierrez, 2006است که پایههای نظری را برای
 )2005و  
ومدلهای

منطقهبندی

مدلهایرگرسیون
مدلهایآمار فضایی  ،
کردهاند .
هتلهاایجاد  
مکان 
انتخاب 
مدلهایموفقیت
مدلهایارزیابیفردی()Lee et al, 2000و 
انتخابگسسته( ،)Yang et al., 2012
عبارتاند از روش

مدلهای عملیاتی 
یاند .درنهایت  ،
مدلهای تجرب 
هتل ( )Shoval, 2006از  
بهطورکلی
یهای آماری و سیستم اطالعات جغرافیایی (  .)Yang et al., 2012
شبین 
چکلیست ،پی 

مدلهای نظری و تجربی برای خلق مسیرهای جدید و مطابق با دنیای
مدلهای کاربردی با ترکیب  

شدهاند( .)Dye, 2007
واقعیایجاد 
1.Ashworth
2.Bégin
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کاربرد تحلیل شبکه در گردشگری :در سالهای اخیر ،کاربرد تحلیل شبکه در مطالعات
طبقهبندی شده است:دستة نخست تحلیل شبکهبرای مطالعاتاجتماعی و
گردشگری در سه دسته  
مشارکت و همکاری گردشگران؛ دستة دوم تحلیل شبکه برای خدمات گردشگری درزمینة عرصة
نظاممند گردشگری؛ دستةسومتحلیل شبکهبررویالگوهایرفتاری وحرکات
استهای 
مقصدوسی 
گردشگران( e.g., Racherla and Hu, 2010; Wu et al., 2012; Ye et al., 2013; Ying & Xiao,
بامدیریتمنابعاطالعاتحملونقلوایجاد ارتباط متقابل

سیستمهای اطالعات جغرافیایی ،

.)2012
میشود.درواقع هدفازایجادجیآیاس برای
آنها ،سببتسهیلدسترسیبهاطالعاتترافیکی 
با  
حملونقل و جیآیاس است.
حملونقل تشکیل پایگاه اطالعاتی مرتبط میان اطالعات  
سیستم  
ویژگیهای هندسی

راهها ،محل وقو تصادف ،
اطالعات مربوط به حجم ترافیک ،محدودیت سرعت در  
توزیعآنهاونی مراک آموزشی و

چراغدار ،موقعیت عال م ترافیکی و نحوة 
تقاطعهای  

راه ،موقعیت 
مدلهای
تحلیلها و  

مدارس از موارد مهم در تهیة پایگاه اطالعاتی حملونقل است .یکی از این 
کاربردیدرسیستماطالعاتجغرافیاییمدلتحلیلشبکهاست.ازاینمدلبرایتحلیلوضعموجود
توزیع فضایی خدمات یا کاربریها و بررسی شعا عملکردی آنها و تعیین مناطقی خارج از شعا 
پوشش آنها استفاده میشود .در این روش ،ابتدا تمامی مسیرهای ارتباطی یا شبکههای دسترسی
(مسیروجهترقومیکردنمعابربراساسجهات

یشود 
شهردرمحیط Auto Mapرقومیوتهیهم 
یگیرد)وپسازایجادتوپولوژیدرمحیطجیآیاس دارایاطالعاتی
واقعیترافیکدرشهرصورتم 
یشود و رابطة فضایی بین خطوط شبکه ایجاد میشود.
مانند طول معابر Fnode ،Id ،و  Tnodeم 
ساعات اوج ترافیک و همچنین حد مجاز سرعت اتومبیل در برخی معابر شهر ومتوسطسرعتحرکت
میآید و بهجدول اطالعاتتوصیفی شبکهوارد
بهدست  
اتومبیل درسلسلهمراتب معابر مختلف شهر  
خیابانها بر متوسط سرعت حرکت اتومبیل ،براساس فرمول سرعت در

میشود.سپس از تقسیم طول 

یآیدوسیستمشبکهبااطالعات
زمانهایهرمسیربهدستم 
فی یک(،)V=D/Tعاملزمانیعنیمدت 
میرود:
یشود.تج یهوتحلیلشبکهدرجیآیاس برایسهنو تحلیلعمدهبهکار 
موجودهوشمندم 
 عملیاتتعیینبهترینمسیر؛ 
مکانیابیپارکینگکاربرددارد)؛ 
 عملیاتپیداکردنن دیکترینتسهیالت(ایندستوردر 
 عملیاتپیداکردنمحدودةخدماتی 
بهمنظور مطالعة شعا دسترسی ،خدماتموردنظررادر
میتوان براساسشاخصموردنظر  ،
سپس 
میتوان آنقسمتازفضایشهرراکهتحت
مدلتحلیلشبکهبرآوردکرد.درمدلتحلیلشبکه 
کاربریهاباتوجه

پوششخدمتیاکاربریموردنظرنیستشناساییکردوبهتوزیعبهینةخدماتیا
یتوانمی اندسترسیوارا ة خدماترا
بهعاملدسترسیپرداخت.بااستفادهازمدلتحلیلشبکهم 
میآورد.
تحلیلها فراهم 

اینگونه 
بهحداکثررساند.نرماف ار جیآیاس بسترمناسبیرابرای انجام 

کوتاهترین و بهترین مسیر در مدل تحلیل شبکه به نمایش
الگوریتمها  

همچنین ازطریق تعیین 
همیشود(قنبریوهمکاران .)1388،
گذاشت 
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مدل شبکه:
عارضهای که

کالسهای 

عارضهای مختلفوجوددارند.برای مثال ،

کالسها و طبقات 

در یک شبکه ،
شبکهای را تشکیل دهند.
یتوانند  
آباند م 
حملونقل ،برق و گاز و خطوط  
نشاندهندة خطوط  

یشود .ایجاد شبکة
ازآنجاکه عوارض موجود شبکه شکل و هندسه دارد ،شبکة هندسی نامیده م 

یشود .برای
دادهای حفظ م 
هندسی آسان است .وقتی شبکه ایجاد شد ،در طول حیات پایگاه  
).کالسهای عارضة

شبکهها اب ارهای گوناگونی وجود دارد (فرهادی ،1379 ،ص 123
تج یهوتحلیل  
موجود در یک شبکة هندسی عوارض لبه (خطوط) یا عوارض تقاطع (نقاط) دارند .برای هر شبکة
ساختاردادهای پشتصحنهاستوعناصرلبهوتقاطع

هندسییکشبکةمنطقیوجوددارد کهیک
یکند .وقتی شبکة هندسی ساخته میشود ،شبکة
آنها را حفظ م 
یکند و ارتباط بین  
را ذخیره م 
یگیرد
درشبکهبهصورت تحلیل منطقی انجام م 

یشود.تج یهوتحلیل 
بهطور خودکار ایجاد م 
منطقی  
( .)McDevitt et al 2002
مفهوم شبکه:
جادهها،خطوطآبوبرق،
ابانها ،
شبکهازنظرمفهومیسادهومتشکلازدوج ءلبهوتقاطعاست.خی 
تقاطعها به یکدیگر مرتبط

لبهها ازطریق 
نمونههایی از لبه یا اتصاالت است  .
لولههای نفت و گاز و  ...

یگیرد(ربیعی،1380،ص .)14
لبههاجریانمنابعصورتم 
یشوندوازطریق 
م
روش تحقیق:
این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و کاربردی با مبانی نظری برگرفته از مطالعـات اسـنادی،
ارگانهای مربوط انجام شده است .در این
سازمانها و  

کتابخانهای و بازدید میدانی و مراجعه به 

پژوهش،بااستفادهازمدلتحلیلشبکه()Network Analysisدرسیستماطالعاتجغرافیایی،نحوة
توقفگاهها

گرههای شبکه ،
دسترسی به خدمات ارزیابی شده است .در ابتدا به ترسیم و اصالح  
اعمازجاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،فضای

(اقامتگاههای گردشگری)،مراک (مراک جاذبگردشگری 

گردشها (سرعتهای مجاز

کطرفه ،عبور ممنو  ،مسدود و)...و 
سب و تفریحی)،موانع (مسیرهای ی 
کترین اقامتگاه (هتل ،مهمانپذیر،
معابر) پرداخته شده است .در مرحلة بعد بهترتیب ن دی 
جاذبههایگردشگری،تاریخی،تفریحیوتاریخیشهر
واقامتگاههایسنتی)بههریکاز 

هتلآپارتمان

جاذبههایگردشگریو
اقامتگاههابه 

اصفهانمشخصشدهاست.درمرحلةسوم،حوزةنفوذهریکاز
اقامتگاههای

هتلها و 
تاریخی و تفریحی تعیین شده است .در مرحلة چهارم ،شعا عملکردی  
گردشگری شهر اصفهان بر روی نقشه ترسیم و مساحت عملکردی هریک محاسبه شده است .در
بهجاذبههایگردشگری

مرحلةپنجم،شعا عملکردیبهترینهتلواقامتگاهگردشگریدردسترسی
و تفریحی و تاریخی مشخص شده و در مرحلة ششم مسیر پیشنهادی مستخرج از  Network
بهجاذبههایگردشگریوتفریحیوتاریخیارا هشدهاست.

Analysisبرایدسترسی
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شکل  :1فرایند پژوهش



محدودة موردمطالعه:
شهر اصفهان دارای طول جغرافیایی  51درجه و  39دقیقه و 40ثانیة شرقی وعرضجغرافیایی 32
نجفآباد،از
یشهرو 
درجهو38دقیقهو30ثانیةشمالیاست.محدودةشرقیآنازغرببهسمتخمین 
سپاهانشهر ،از سمت شمال به گ بُرخوار و از شرق نی به دشت سگ ی منتهی

جنوببه کوه صفه و 
یشود.سطحشهرازسطحعمومیدریاهاحدود1570مترارتفا داردودرقسمتشمالیوشرقیبه
م
کوههایزاگرسمنتهیمیشود.درسال
بهسلسله 

یشودودرقسمتغربیوجنوبینی ،
کویرمحدودم 
،1395طبقآماررسمیکشور،جمعیتاینشهر2میلیونو243ه ارو249نفربرآوردشدهاست .

شکل  :2نقشة موقعیت شهر اصفهان
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تجزیهوتحلیل:
ساماندهی فضاهای گردشگری شهر اصفهان وهمچنین بررسی

بهمنظور تحلیل و 
در این پژوهش  ،
(هتلها و مهمانپذیرها)،از
وضعیت دسترسی وشعا عملکرداقامتگاههای گردشگری شهر اصفهان  
اب ار تحلیل شبکه استفاده شده است .در این تحلیل ،ابتدا وضعیت دسترسی آثار تاریخی و مراک 
اصفهانبهاقامتگاههایگردشگریموردتج یهوتحلیلقرارگرفتهومشخصشدهکههرکدام

تفریحی
اقامتگاههای گردشگری در شهر اصفهان

بهکدامیک از 

جاذبههای تاریخی و تفریحی شهر اصفهان 
از  
اقامتگاههای

جاذبههای تاریخی با 
کتری دارند.درجدول،2وضعیت دسترسی  
دسترسی بهتر و ن دی 
گردشگریشهراصفهاننمایشدادهشدهاست .
جدول  :2وضعیت دسترسی جاذبههای تاریخی شهر اصفهان به اقامتگاههای گردشگری
فاصله از
فاصله از
نزدیکترین
نزدیکترین
نزدیکترین
جاذبة تاریخی
نزدیکترین
جاذبهی تاریخی
اقامتگاه
اقامتگاه
اقامتگاه
اقامتگاه

پلخواجو 

ملل 

پلشهرستان 

ماهان 

3133متر 

پلمارنان 

چهلپنجره 


952متر 

مسجدامامعلی 

تاالراشرف 

هتلآپارتمان

مهر 

90متر 

مسجدجارچی 

سنتیبخردی 

تاالرتیموری 

مروارید 

 192

مسجدجامع 

سنتیطلو 
خورشید 

807متر 

تختپوالد 

اسپادنا 

2451متر 

مسجدحکیم 

سنتیاصفهان 

68متر 

چهلستون 

کاخ 

295متر 

مسجدذوالفقار 

سنتیبخردی 

540متر 

حمامدردشت 

سنتیطلو 
خورشید 

مرمر 

629متر 

332متر 

رکنالملک 
مسجد 

اسپادانا 

2209متر 

118متر 

مسجدسرخی 

پیروزی 

278متر 

309متر 

مسجدشاهعباس 
مسجدشیخ
لطفاهلل 

مسجدقطبیه 

پارتیکان 

179متر 

پارتیکان 

431متر 

مرمر 
سنتیطلو 
خورشید 
سنتیطلو 
خورشید 

678متر 

ایرانفرد 
قلیآقا 
حمامعلی 
هتلآپارتمان

خانة
پردیس 
شیخاالسالم 

سپاهان 
خانةمشروطیت 

مروارید 

461متر 

1372متر  مدرسةمالعبداهلل 
مدرسةناصری 

پارتیکان 

210متر 

ستاره 

760متر 
408متر 

رحیمخان 
1380متر  مسجد 

دربکوشک 

ایرانفرد 

372متر 

عالیقاپو 

پارتیکان 

184متر 

عصارخانةشاهی 

مروارید 

461متر 

مسجدمصری 

کاخهشت
بهشت 

پارسا 

86متر 

منارباقوشخانه 
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جاذبهی تاریخی

نزدیکترین
اقامتگاه

فاصله از
نزدیکترین
اقامتگاه

جاذبة تاریخی

کلیسایمریم
مقدس 

جلفا 

482متر 

مناربختآقا 

نزدیکترین
اقامتگاه

فاصله از
نزدیکترین
اقامتگاه

سنتیبخردی 

907متر 

کوهآتشگاه 

ب رگمهر 

سنتیطلو 
چهلدختران 
7136متر  منار 
خورشید 

1178متر 

مدرسةجد
ب رگ 

مروارید 

461متر 

مناردارالضیافه 

سنتیطلو 
خورشید 

1110متر 

مدرسةجد
کوچک 

ستاره 

295متر 

منارجنبان 

ب رگمهر 

4902متر 

مدرسةجاللیه 

ستاره 

1080متر 

منارسابان 

سنتیطلو 
خورشید 

977متر 

مدرسةشمس
آبادی 

آسمان 

471متر 

موزةمعاصر 

هتلآپارتمان

مهر 

190متر 

مدرسةصدر
بازار 

مروارید 

461متر 

میدانشاه
عباس 

پارتیکان 

262متر 

میدانامامعلی  سنتیبخردی 




1059متر 



ازجاذبههای تاریخی در شهر اصفهان به

اقامتگاه گردشگری بههریک 

کترین 
در جدول ،2ن دی 
یشود ،بیشترین فاصله از
نشاندادهشدهاست.همانطور که مشاهده م 

همراه می ان فاصلة دسترسی 
جاذبة گردشگری تاریخی تا مرک اقامتگاهی مربوط به کوه آتشگاه با فاصلة 7ه ار و  136متر،
منارجنبان با فاصلة 4ه ار و  902متر و پل شهرستان با فاصلة دسترسی 3ه ار و  133متر است.
همچنینکمترینفاصلهازجاذبةگردشگریتاریخیتامرک اقامتگاهینی مربوطبهمسجدحکیمبا
متر،کاخهشتبهشت بافاصلة  86متروتاالراشرفبافاصلة  90متراست.میانگین این

فاصلة  68
جاذبههای
اقامتگاههای گردشگریبه 

فواصل949متراستکهنشاندهندةوضعیتمطلوبدسترسی
کتریناقامتگاهبههفت
هتلهایشهراصفهان،هتلسنتیطلو خورشیدن دی 
تاریخیاست.دربین 
کترینهتلبهپنججاذبةگردشگریو
جاذبةتاریخیگردشگری،سپسهتلمرواریدوپارتیکانن دی 
اقامتگاههایگردشگریشهر

جاذبههایتفریحیبا
تاریخیبهترینوضعیترادارند.وضعیت دسترسی 
اصفهاندرجدول3نمایشدادهشدهاست .
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جدول  :3وضعیت دسترسی جاذبههای تفریحی شهر اصفهان به اقامتگاههای گردشگری
فاصله تا
فاصله تا
نزدیکترین
جاذبة
نزدیکترین نزدیکترین
نزدیکترین
جاذبة گردشگری
مرکز
مرکز اقامتی
مرکز اقامتی
گردشگری
مرکز اقامتی
اقامتی

باغصدف 

همام 

43متر 

باغفدك 

کاوه 

4255متر 

باغطلو 

نگینجی 

2973متر 

باغگلها 

ماهان 

2616متر 

باغفردوس 

احسان 

3103متر 

باغنور 

کوثر 

361متر 

باغبانوانناژوان 

چهلپنجره 


2904متر 

باغنوش 

نصفجهان 

2484متر 

باغپرندگان 

اصفهان 

4160متر 

ج یرةبازی 

ملل 

43متر 

پروانهها 
باغ 

چهلپنجره 


3627متر  مجموعةتفریحیصفه 

همام 

1791متر 

باغتجربه 

ماهان 

1542متر  مجموعةتفریحیناژوان 

ب رگمهر 

2363متر 

باغجوان 

ماهان 

2614متر 


کترین هتل یا مهمانپذیر نشان
در جدول  3وضعیت دسترسی مراک تفریحی شهر اصفهان به ن دی 
همانطور کهدرجدول 3نی مشخصاست ،بیشتر مراک تفریحی شهر اصفهان فاصلة
داده شده است .
اقامتگاههایگردشگریندارند.بیشترینفاصلهازجاذبةتفریحیتااقامتگاهگردشگریمربوط

نهایبا
بهی 
بهباغفدكوباغپرندگانبا4ه ارو255و4ه ارو160متروکمترینفاصلهنی مربوطبهج یرةبازی
و باغ صدف با  43متر است .میانگین کل فواصل 2ه ار و  325متر است که نشاندهندة وضعیت
جاذبههایتفریحیشهراصفهاناست .
اقامتگاههایگردشگریبه 

نامطلوبفاصلةدسترسی

بررسی وضعیت خدماترسانی اقامتگاههای گردشگری به جاذبههای گردشگری
مشخص شدهکههرکدام از

مهمانپذیرهای شهراصفهانبررسی شدهو 

هتلها و 
در ادامه وضعیت  
اقامتگاههای گردشگری در شعا عملکرد بهینة خود دربرگیرندة چه تعداد از جاذبههای گردشگری

است(جدول .)4
جدول  :4سرویسدهی اقامتگاههای گردشگری به جاذبههای تاریخی و تفریحی شهر اصفهان
جاذبهها

نام مرکز اقامتی

ب رگمهر 

مجموعههایتفریحیناژوان،منارجنبان،کوهآتشگاه .


همام 

هایتفریحیصفهوباغصدف 
مجموعه 


ملل 

ج یرةبازی،پلخواجو 

نصفجهان 

باغنوش 

کوثر 

باغنور 
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جاذبهها

نام مرکز اقامتی

ماهان 

گلها،باغجوان،باغتجربه،پلشهرستان 
باغ 

کاوه 

باغفدك 

چهلپنجره 


پروانهها،باغبانوانناژوان،پلمارنان 
باغ 

اصفهان 

باغپرندگان 

احسان 

باغفردوس ،

نگینجی 

باغطلو 

پارتیکان 

لطفاهلل،مسجدشاهعباس،مدرسهناصری،عالقاپو .
میدانشاهعباس،مسجدشیخ 

سنتیبخردی 

میدانامامعلی،مناربختآقا،مسجدذوالفقار،مسجدجارچی 

مهر 

موزةمعاصر،تاالراشرف 

سنتیطلو 
خورشید 

چهلدختران،منارباقوشخانه،مسجدمصری،
منارسابان،مناردارالضیافه،منار 
مسجدجامع،حمامدردشت .

مرمر 

رحیمخان ،
مسجدقطبیه،مسجد 

پیروزی 

مسجدسرخی 

اسپادانا 

رکنالملک،تختپوالد 
مسجد 

سنتیاصفهان 

مسجدحکیم 

ستاره 

مسجدامامعلی،مدرسةجاللیه،مدرسةجدکوچک 

مروارید 

مدرسةمالعبداهلل،مدرسةصدربازار،مدرسةجدب رگ،عصارخانهشاهی،تاالر
تیموری ،

آسمان 

شمسآبادی 

مدرسه

جلفا 

کلیسایمریممقدس،کلیسایوانک 

پارسا 

هشتبهشت 
کاخ 

ایرانفرد 

قلیآقا 
دربکوشک،حمامعلی 

سپاهان 

خانةمشروطیت 

پردیس 

شیخالسالم 
خانه 

کاخ 

چهلستون 


ییابیم که هتل سنتی طلو خورشید با دربرگرفتن هفت جاذبة
با توجه به جدول  3درم 
گردشگری،هتلمرواریدباپنججاذبةگردشگریوهتلپارتیکاننی باپنججاذبةگردشگریمراک ی
اقامتگاههای گردشگری در شعا 

هستند که بیشترین تعداد جاذبة گردشگری را نسبت به سایر 
خدماترسانیخوددارند .
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شعاع عملکرد اقامتگاههای گردشگری :
نقشهایترسیمشدهودرآنشعا 
اقامتگاههایگردشگریشهراصفهان ،

بهمنظوربررسیشعا عملکرد

اقامتگاههایگردشگریباشعا 1500متر(سقاییوهمکاران)1391مشخصشدهاست .

عملکرد

شکل :3نقشة شعاع عملکرد اقامتگاههای گردشگری شهر اصفهان
جدول :5شعاع عملکرد هتلها در تحلیل شبکه بر حسب هکتار
نام هتل

شعاع عملکرد
برحسب هکتار

شعاع

نام هتل

عملکرد

نام هتل

شعاع عملکرد بر
حسب هکتار

حافظ 

88.8

نصفجهان 

 157

احسان 

 161

همام 

 166

جهانگردی 

 192

نگینجی 

 198

ایران 

 205

ملت 

 205

سنتیبخردی 

 253

سپاهان 

 256

طلو خورشید 

 264

مدرس 

 278

سنتیاصفهان 

 280

ب رگمهر 

 282

ملک 

 285

حکیم 

 291

ستاره 

 292

کاوه 

 296

تهرانی 

 300

نمونهاصفهان 

 304

چهلپنجره 

 304

جلفا 

 308

پارتیکان 

 309

خیام 

 310

سپاهان 

 312

مروارید 

 314

طوطیا 

 319

مهر 

 322

شهرزاد 

 323

آوا 

 325

صبا 

 327

تختجمشید 

 328

پرسپولیس 

 328
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شعاع عملکرد
برحسب هکتار

شعاع

نام هتل

عملکرد

نام هتل

شعاع عملکرد بر
حسب هکتار

آزادی 

 330

قصر 

 331

ماهان 

 334

پرشیا 

 335

ضیایی 

 335

امیرکبیر 

 335

جهان 

 338

معراجی 

 339

فروردین 

 339

نقشجهان 

 339

چهلستون 

 340

زهره 

 341

پردیس 

 342

اسپادانا 

 342

ایرانفرد 

 344

شفق 

 345

طوبی 

 345

امید 

 345

کارون 

 349

انوشیروان 

 349

پیروزی 

 359

حقیقت 

 360

ملل 

 360

ونوس 

 362

کاخ 

 363

اصفهان 

 363

میهن 

 364

صفوی 

 365

خاتون 

 365

زایندهرود 

 366

سفیر 

 368

هشتبهشت 

 371

آسمان 

 372

پارك 

 372

شیخبهایی 

 374

پارسا 

 375

کوثر 

 376

تختجمشید 

 378

ساحل 

 385

عباسی 

 386

پارس 

 393

مرمر 

 394

شاد 

 403

سعدی 

 406

سو یت 

 408

طوس 

 417

پارت 

 419

توریست 

 426

ایران 

 427









مشخصکردن محل بهترین مرکز اقامتگاهی برای دسترسی به جاذبههای گردشگری :
جاذبههایگردشگری
مهمانپذیردربهتریننقطةدسترسیبه 

مشخصکردناینکهکدامهتلو

برای
مشخصکردن بهترین اقامتگاه گردشگری در

قرار دارد ،سه نقشه تهیه شده است :نقشة اول برای 
مشخصکردنبهتریناقامتگاهگردشگریدردسترسی

جاذبههایتاریخی،نقشةدومبرای
دسترسیبه 
مشخصکردن بهترین اقامتگاه گردشگری در دسترسی به

جاذبههای تفریحی و نقشة سوم برای 
به  
جاذبههای
جاذبههای تاریخی و تفریحی .برای تعیین شعا علمکرد بهترین هتل برای دسترسی به  

تاریخی در محیط  Arc Mapو بااستفاده از اب ار   Network analysisو گ ینة  – new location
 allocationبهترین هتل معرفی شده است .برایناساس ،هتل مروارید بهترین دسترسی را به
جاذبههایتاریخیدارد .
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شکل  :4شعاع عملکرد بهترین هتل برای دسترسی به جاذبههای تاریخی


جاذبههای تفریحی بااستفادهازاب ار
بهمنظور تعیین شعا علمکرد بهترین هتلبرای دسترسی به  

 Network analysisوگ ینة   new location-allocationمشخص شدکه هتل کوثر بهترین اقامتگاه
جاذبههایتفریحیاست .
گردشگریدرشهراصفهانازنظردسترسیبه 


شکل  :5شعاع عملکرد بهترین هتل برای دسترسی به جاذبههای تفریحی
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جاذبههای تفریحی وتاریخی بااستفادهاز
در تعیین شعا علمکردبهترین هتلبرای دسترسی به  
اب ار Network analysisوگ ینة new location-allocationهتلمهرمعرفیشدهاست .




شکل  :6شعاع عملکرد بهترین هتل برای دسترسی به جاذبههای تاریخی و تفریحی

الگوی بهینة دسترسی به فضاهای گردشگری شهر اصفهان:
بهجاذبههای گردشگری (تاریخی و تفریحی)شهر

مشخصکردن مسیرهای بهینة دسترسی 

بهمنظور 

نرماف ار  Arc Mapاستفاده شده و بااستفادهازعملگرRoutetion
اصفهان ،از اب ار تحلیل شبکه در  
جاذبههایگردشگریمشخصشدهاست.
بهترینمسیرهابرایدسترسیبه 

شکل  :7الگوی بهینة دسترسی به جاذبههای گردشگری شهر اصفهان
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نتیجهگیری
گردشگری شهری امروزه مسیر اصلی برای سیاستگذاران گردشگری است و فقط مرتبط با نقاط
استراحتگاهی و شهرهای تاریخی نیست.بخش مهمی از امرار معاش ساکنان شهرهای صنعتی سابق
یکنند .از جمله عوامل
تختهای ملی توجه بیشتری به گردشگری م 
ازطریق گردشگری است و پای 
مؤثر بر توسعة گردشگری انتخاب مکان مناسب برای ایجاد تلسیسات گردشگری است که معموالً
یپذیرد و به عامل چگونگی دسترسی گردشگران به
یهای محیطی شهرها انجام م 
براساس ویژگ 
یهای فردی
گردشگراننهتنها از ویژگ 

یشود.برای مثال ،ترجیحات 
فضاهای گردشگری کمترتوجه م 
تحتتلثیر مقاصد گردشگری گوناگون نی قرار میگیرد که علت آن
یپذیرد ،بلکه  
آنان تلثیر م 
ساماندهی فضاهای

ویژگیهای منحصربهفردی است که این مقاصد دارند .در این پژوهش ،برای 

اقامتگاههای گردشگری شهر

گردشگری شهر اصفهان ،بررسی وضعیت دسترسی و شعا عملکرد 
مهمانپذیرها)ازاب ارتحلیلشبکهاستفادهشدهاست.دراینتحلیل،ابتداوضعیت

(هتلهاو
اصفهان 
دسترسی آثار تاریخی و مراک تفریحی اصفهان به اقامتگاههای گردشگری تج یهوتحلیل شده و
اقامتگاههای

جاذبههای تاریخی و تفریحی شهر اصفهان به کدامیک از 
مشخص شده که هرکدام از  
کتری دارند.بیشترین فاصله از جاذبة گردشگری
گردشگری در شهر اصفهان دسترسی بهتر و ن دی 
تاریخیتامرک اقامتگاهیمربوطبهکوهآتشگاهبافاصلة7ه ارو136متر،منارجنبانبافاصلة4ه ار
و  902متر ،و پل شهرستان با فاصلة دسترسی 3ه ار و  133متر است .کمترین فاصله از جاذبة
گردشگریتاریخیتامرک اقامتگاهینی مربوطبهمسجدحکیمبافاصلة68متر،کاخهشتبهشتبا
بیشترین فاصله
جاذبههای تفریحی  ،
فاصلة  86متروتاالراشرفبافاصلة  90متراست.درخصوص  
مربوطبهباغ فدكوباغپرندگانبا4ه ارو255و4ه ارو 160مترو کمترین فاصلهنی مربوطبه
اقامتگاههای گردشگری نسبت به

ج یرة بازی و باغ صدف با  43متر است .در ادامه شعا عملکرد 
جاذبههای گردشگری
هتلها و مهمانپذیرها به  
جاذبههای گردشگری و بهترین وضعیت دسترسی  

مشخص شده و الگوی بهینة دسترسی گردشگران به جاذبههای گردشگری شهر اصفهان ارا ه شده
اقامتگاه گردشگری به هریک از جاذبههای تاریخی در شهر اصفهان به

کترین 
است .همچنین ن دی 
همراهمی انفاصلةدسترسینشاندادهشدهاست.میانگیناینفواصل949متراست.سپسوضعیت
مهمانپذیربررسیشدهاست.نتایجنشان

کترینهتلیا
دسترسیمراک تفریحیشهراصفهانبهن دی 
اقامتگاههای گردشگری ندارند.

نهای با 
یدهد که بیشتر مراک تفریحی شهر اصفهان فاصلة بهی 
م
نکه فاصلة دسترسی مطلوببهفضاهای
میانگین کلفواصل2ه ار و  325متراست.با توجه به ای 
اقامتگاههای گردشگری

یدهد که دسترسی 
دستآمده نشان م 
به 
گردشگری  1500متر است ،نتایج  
جاذبههای تاریخی وضعیت تقریباً مطلوب با میانگین فاصلة  949متر و فضاهای
شهر اصفهان به  
تفریحیبامیانگین2ه ارو325متردروضعیتنامطلوبقراردارند.مجمو میانگینفاصلةدسترسی
بهجاذبههایتاریخیوتفریحیه ار1637متراستکهباالترازحدمطلوب(1500متر)قرارداردو

جاذبههای گردشگری
اقامتگاههای گردشگری شهر اصفهان متلثر از  

نشان میدهد که توزیع فضایی 
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بهجاذبههای گردشگری (تاریخی و

نیست.در پایان ،برای مشخصکردن مسیرهای بهینة دسترسی 
جاذبههای
تفریحی)شهراصفهان،با استفادهازعملگر ،Routetionبهترین مسیرها برای دسترسی به  
گردشگریمشخصشدهاست .

پیشنهادها
درپژوهشحاضروپسازتحلیلشبکهدسترسیهتلهابهجاذبههایگردشگریدرشهراصفهان،با
توجه به شناخت تواناییها و کمبودهای موجود ،به ارا ه پیشنهادهایی به منظور بهتر نمودن خدمات
گردشگریخواهیمپرداخت :
ـ ایجاد شبکة ارتباطی بین فضاهای گردشگری ایجادشده با توجه به استقرار آنها در قسمت
آنها.
جنوبیشهروتسهیلدسترسیبه 
اقامتگاههایگردشگری.

هتلهاو
محدودههایساخت 

ـتعیین
ازساختاقامتگاههایگردشگریدرمناطقنامطلوب.

ـجلوگیری
اقامتگاههایگردشگری.

هتلهاو
منطقهبندیشهراصفهانباتلکیدبر 

ـتعیینمحدودة
ـل ومتوجهبهرفعنیازهایاقامتیگردشگرانباارا ةخدماتمناسبگردشگری.
ساختهایکالبدیدرحوزةگردشگری.

شبکههایارتباطیو 
زیر
ـتقویت 
بینالمللیبرایجذبگردشگر.
ستارههای 
شیوههاینوینودارای 
ـساختهتلبا 
اقامتگاههایگردشگری.

هتلهاو
خصوصیسازی 

ـاصالحرونداجراییوتسریعدراجرایقانون
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