
147 

98پژوهشیگردشگریوتوسعه،سالهشتم،شمارةدوم،تابستانـ فصلنامةعلمی

147-168صفحة

 

 یگردشگر مقاصد عیتوز به توجه با ها هتل به یدسترس ةشبک لیتحل
  (اصفهان شهر یمورد ةمطالع) 



2دهقانابوالفضل،1حیدریرسول
 

26/11/1397تاریخ پذیرش:            27/09/1397تاریخ دریافت: 





 دهیچک

یاریبستیاهمازشهرهادرروزانهیدهایبازدمقصدومبدأةمن لبهیگردشگریهااقامتگاه

ةنیدرزمگردشگرانشیآساباعثیگردشگریهااقامتگاهریساوهاهتلحیصحیابیمکان.برخوردارند

شیاف انیهمچنویشهریفضاهادرگردشگرانیسردرگمعدم،یشهرکیترافکاهشونقل،حمل

ةشبکرو،شیپپژوهشدر.شودیمیدارهتلةتوسعویگردشگراقتصاددرآنفردمنحصربهنقش

اطالعاتشدهاست.لیدرشهراصفهانتحلیگردشگرمقاصدعیتوزبهتوجهباهاهتلبهیدسترس

.استشدهیآورجمعمربوطاداراتوهاسازمانبهمراجعهویاسنادیواکتابخانهروشبهالزم

اسآیجی)ییایجغرافاطالعاتستمیسبهورودیبراهادادهسپس اب ارباهادادهوشدهآماده(

Network Analystبهیگردشگریهااقامتگاهنیبهتردسترسیدادننشانمنظور.بهاستشدهلیتحل

استشدهاستفادهNew Location_Allocationاب ارازیگردشگریهاجاذبه مشخصبیترتنیبد.

بهرایدسترسنیبهترکوثرهتل،یخیتاریهاجاذبهبهرایدسترسنیبهتردیمروارهتلکهشده

ادامهداردیحیتفرویخیتاریهاجاذبهبهرایدسترسنیبهترمهرهتلویحیتفریهاجاذبه در .

پژوهشجینتا.استشدهمشخصیگردشگریهاجاذبهواقامتمحلنیبیگردشگرةژیویرهایمس

وندارندیگردشگریهااقامتگاهبانهیبهةفاصلاصفهانشهریحیتفرمراک اغلبکهدهدیمنشان

یهاجاذبهازمتلثراصفهانشهریگردشگریهااقامتگاهییفضاعیتوزکهشدهمشخصنیهمچن

ستینیگردشگر یهاجاذبهبهیدسترسةنیبهیرهایمسکردنمشخصمنظوربهن،یهمچن.

.استشدهمشخصرهایمسنیبهتر،یگردشگر



  ی.ابیریمس،یابیمکان،یشبکه،اقامتگاهگردشگرلیتحل،یگردشگر:یدیکل های هواژ

  

                                                           

 (rasol_heidary@kashanu.ac.irکاشان)یسم،دانشگاهواکوتوریاگروهجغرافنویسندهمسئول:استادیارـ1

 ی،دانشگاهکاشانشهری یوبرنامهریاارشدجغرافیدانشآموختهکارشناسـ2
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  مقدمه

.استیشهریفضاهاگرفتهقرارگردشگرانتوجهموردکهیگردشگریفضاهاازیکیامروزه

گردشگرانمبدأنیتریاصلشهرسوکیازکهیمعننیبددارد؛دوگانهیتیماهیشهریگردشگر

ردیگیمقرارمدنظریگردشگرمقصدمن لةبهشهرگریدیازسوودیآیمشماربه بهمربوطآنچه.

داردمدنظریگردشگرمقصدةمن لبهراشهرعموماًاست،یشهریگردشگر گردشگرازنظر،درواقع.

شودمیآنفضایواردشهریگردشگریهایجاذبهازبازدیدقصدبهواستیشهرمقصدگردشگر

ص1386،یی)رهنما م20، .دارددوگانهیتیماهیگردشگرتیفعالدرخصوصشهرگفتتوانی(.

ازیاریبسونداانبوهیگردشگرژهیوبهیگردشگریهاانیجریاصلوعمدهخاستگاهشهرهاسوکیاز

کنندیمیزندگوکارشهرهادرکهدهندیملیتشکیکسانرایامروزگردشگران گریدیازسو.

ازیکیویواقتصادیوفرهنگیاجتماعیهاتیفعالییایپومحلها،جاذبهانوا داشتنعلتبهشهرها،

27ص،1390،یی)رهنماندیآیمشماربهگردشگرانیمقصدهانیترمهم وهاجاذبهشهرها(.

ی.امروزهگردشگربسیارمؤثرندهاآنةتوسعوشیدایپدرکهدارندیغنوفراوانیگردشگرساتیتلس

مدیاریبسیبرا شهررانیاز مسئوالن کهاستدرآمدهتیبااهمویاقتصادیامرصورتبهیو

تعرةصحنیابیارزمستل م تعفیرقابت، ةنیدرزمگوناگونیهانهیگ انیمیداورها،هدفنییو

استیشهریگردشگریهافراوردهیتجارتومناسبساختارجادیاوشیآماویگذارهیسرما

1384،یناری)د 11ص، مقاصدغالباً،یفرهنگویخیتاریهاجاذبهداشتنعلتبه،یشهرمراک (.

روندیمشماربهیمهمیگردشگر ادبود،ییبناهاها،موزههمچونیمتنوعیهاجاذبهباشهرها.

ویخیتاریبامعماریمناطقد،یخرمراک ،یشهربازها،پارك،یورزشیهاومیاستادتئاتر،یهاسالن

حجمن،یبنابرا.کنندیمجذبرایاریبسگردشگرانافرادمشهورایمهمحوادثبهمربوطییهامکان

ارتباطاتوحملهمچونیگردشگرامکاناتازیادیز خدماتریساوونقلمحلسکونت،سروغذا،

واقعیگردشگر شهرها دکنندگانیبازدکهانددر شهرهااز اطرافمناطقو بهرهامکاناتنیاآناز

استکهیازگردشگریاشاخهیشهریگردشگر(.185ص،1385،ییوسقای دیی)پاپلبرندیم

(یتیریومدیاسیس،یاجتماع،ی)کالبدیشهرراتییدرتغمؤثرمهمویادهیپدةمن لبهرایگردشگر

ةتوسعو کندیمیبررسشهر 1ص،1386)موحد، جذبزیادتیظرفعلتبهاصفهان،شهردر(.

یهامکانییشناساوی یربرنامهضرورت،یفرهنگراثیمویطیمحستیزتیاهم ینوگردشگر

احساسگردشگرانحالرفاهمنظوربهموجودیهاتیاستفادهازظرفیبرایگردشگرةتوسعمستعد

گردشگریهایاقامتگاهمکانیموقعیتبین،دراین(.140ص،1394ش،یرایپویرحمت)قا دشودیم

نقششهرگردشگریوتاریخیهایجاذبهسب ،فضایتفریحی،مراک باهاآنن دیکیومجاورتو

درآنانسرگردانیوگردشگرانشهریزا دسفرهایکاهشوگردشگرانمتعادلجذبدرمهمی

داردشهرکالبد ازاعمگردشگریهایاقامتگاهازهریکنفوذحوزةتعیینوشناختدیگر،ازطرف.

وهدفمندری یبرنامهدرگردشگری،مؤثرعناصرموقعیتبهتوجهباپذیر،مهمانوآپارتمانهتلهتل،

داردبس اییتلثیراصفهانشهردرگردشگراناقامتکارآمدمدیریت یبررسپژوهشاینازهدف.
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اصفهانشهریگردشگریهااقامتگاهیدسترستیوضعها،هتلییایجغرافتیوموقعیمکانتیوضع

،یگردشگریهااقامتگاهعملکردشعا کردنمشخصبالعکس،ویگردشگریهاجاذبهبه

شهریحیتفرویگردشگریهاجاذبهبهیدسترسیمکانتیموقعازنظرهاهتلنیبهترکردنمشخص

است.یگردشگریهامحلاقامتوجاذبهنیبیگردشگرةژیویرهایمسةارا واصفهان



 پژوهش پیشینة

ی یربرنامهدرییایجغرافاطالعاتیهاستمیسکاربردموضو باپژوهشی(2010)همکارانو1الیوت

دادداریپایگردشگر ندانجام شواهد آنانیموردبررس. ةدامناسآیجیکهدادهنشانپژوهش

میپاراداایسمیاکوتورازرایزکند،یمفراهمداریپایگردشگرةتوسعوی یربرنامهیبرایتوجهقابل

وییفضالیوتحلهیتج ها،دادهادغاممنابع،یموجودیبرا اسآیجی.کندیمیرویپداریپاتیریمد

استگرفتهقراراستفادهموردجامعهکردنریدرگلیتسهویسازمدل فناستممکن اسآیجی.

  .ستینتکنوکراتل وماًی یربرنامهطیشرادرآنکاربرداماشود،شناخته
یبررسراشهرهادریگردشگرتیفعالوهاهتلمحلخودپژوهشدر(2011)وهمکاران2شوال

کردند ییفضا ـ یزمانتیفعاللیوتحلهیتج قیطراز،یتجربونظریلحاظازپژوهش،نیا.

557ةروزانیسفرهاحرکاتوشدانجامکنگهنگمختلفمناطقدرهتلچهاردرگردشگران

ریتلثهاهتلمحلکهدستیافتندجهینتنیابهپژوهشگراننیا.شدثبتGPSازاستفادهبامسافر

.استهتلمجاورتدریگردشگرةبودجکلازیادیزسهموداردیگردشگریهاجنبشبریاریبس

ن،یبراعالوه شددادنشانیگردشگریهاجنبشبرکیژ ومورفموانعراتیتلثم بورپژوهشدر .ه

.دارندسازمانومقصدسطحدریمهمیامدهایپیپژوهشمذکورهاافتهی

هیجرین4درشهرکاالبریداروصنعتهتلیگردشگریفضاهالیبهتحل(2012)وهمکاران3اجا

نیادرشدهساختهیهاهتلتعداددرتنو وییفضاعیتوزکهنشاندادآنانپژوهشجیپرداختند.نتا

هاهتلتعدادتراکمازیریجلوگیبرادیباکهدندیرسجهینتنیبهاآناندارد.وجوددومکاندرشهر

.ردیگصورتاقداماتالزممکانکیدر

نتاهاآنیبندرتبهوهاهتلیابیمکانبه(2012)وهمکارانانگی پژوهشجیدرپکنپرداختند.

بهیدسترسیومعابراصلهاابانیبهخیدسترسریتلثتحتهاهتلیابیمکانکهدهدیمنشانآنان

 شودیمنییتعیگردشگریهاتیسابهیدسترسومترو جذبیشتریبگردشگرانکهییهاهتل.

.اندگرفتهقرارهایدسترسریتلثتحتکنندیم

هاهتلمکانانتخابوییفضایمکانتراکمتلثیراتشناختبهیادرمقاله(2013)5آدامومنشا

ا6یکوماسشهرکالندر آنانبه پرداختند. گردشگردندیرسجهینتنیغنا ریتلثتحتیشهریکه
                                                           

1  .  Elliott 

2. Shoval 

3. Eja 

4  . Calabar 

5. Mensah 

6.kumasi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738311000326#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738311000326#!
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.استاثرگذارهابرانتخابمکانهتلییتراکمفضا

نیبروابطیبررسیبرایآماریهاروشو اسآیجیازاستفادهبا،(2015وهمکاران)هوانگ

هتل یهاواحدیاقتصادیرهایمتغوونقلحملامکاناتها،جاذبهن،یزمازاستفادهانوا وها

هتلکهبلندمدتی یربرنامه یگردشگریهادهیپدییفضاارتباطاتیبررسبه،دارندقرارآندرها

هاهتلاطرافیهاجاذبهتعدادویتجارنیزمنو کهدادنشانآنانپژوهشجینتا.پرداختندیشهر

داردارتباطکیةدرجیهاهتلعیتوزبایریچشمگطوربه رییتغزمانطولدرکنندهنییتععوامل.

کندیمرییتغیاگونهبهییفضاساختاروکنندیم ینظرلحاظازلیوتحلهیتج . رایزاست،مهم

ییشناساویسازمفهومو،یشهرساختاروهاهتلنیبروابطلیوتحلهیتج یبراهاروشیسازیغن

.استیگردشگریکاربردمناطق

،(2017وهمکاران)ویل 456حجمبایاشبکهودرنمونهلیاستفادهازتحلةباردرپژوهشیدر

بررسن،یچانگیکنیسدرگردشگر ویگردشگریهاهبجاذتیاهم انیمفاصله،نیبةرابطیبه

گ ةشبک و پرداختندگردشگرانیانتخابیهانهیجاذبه یهاجاذبهکهدندیرسجهینتنیابهآنان.

.دارندیشتریبتیاهمشبکهلیگردشگراندرتحلیانتخابیهانهیگ درترمهمیگردشگر

هنگشهردرهامحلهتلییایجغرافلیوتحلهیتج خصوصدر،(2019فنگوهمکاران)پژوهش

یکیترافعواملاست؛متفاوتهاهتلدراقامتمحلانتخاببرمؤثرکهعواملدهدینشانمکنگ،

مناطقدرمستقلیرهایمتغتلثیراتوگذاردینمریتلثشهراماکندراقامتمحلانتخاببرشهیهم

.ابدییمکاهشیقویطیمح

:شودیماشارهیرزمواردبهطورخالصهبهداخلیهایپژوهشدر

یج.نتاکردندلیتحلویبررسرایهدرشهرارومیگردشگرفضاهای(1390وهمکاران)آبادیزنگی

گرفتهویخیتاریفضاتلثیرتحتارومیهگردشگریفضاهایکهدهدیمنشانپژوهشاین قرار شهر

پوششمیبخشمرک یشترب را دهدیشهر موقع،شهرازبخشاین. وجود مناسبویمکانیتبا

یدچارمشکالتخاصی،شهرسیساتلوتی اتوداشتنتجهیواداریخدماتیوبهمراک تجاریکین د

است.یخدماتگردشگرالتیتسهیینپایفیتوکیشهرونقلحملناوگانفرسودگیهمچون

ویارتباطرساختیزویگردشگریهاجاذبهیبندخودبهسطحةمقالدر (1393وملک)یکالنتر

اةشبک مناطق در پرداختندرانیراه یهاافتهی. یهاجاذبهعیتوزکهاستیحاکآنانپژوهش

ییایمرک جغرافیکیمرک متوسطدرن دةواستقرارنقطیضیمتعادلبیباتوجهبهپهنا،یگردشگر

 متعادلاست.یتاحدابانک،یشهرستانخوروب
مقاله1395)یالممالکیمستوفویکماندار در ةارا منظوربهرایشهریگردشگریفضاهایا(

کرمانتحلیگردشگرةژیویرهایمس شهر لیدر اآنانکردند. برادندیرسجهینتنیبه ةارا یکه

مندنظامیاولنگرشةدرمرحلیدبای،گردشگرویژةمسیرهاییینتعمنظوربه،مناسبییفضایالگو

گردشگراندرانتخابیبندیتواولوشودلحاظیمقاصدگردشگریتجذابی انوجودداشتهباشد،م

.شودیترعایشهردرونیسفرها
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اطالعاتستمیسوAHPمدلوSWOTروشبااستفادهاز،(1397)یاستعالجوینیحسخواجه

اسآیجی)ییایجغراف نتاشوشترشهردرهاهتلیابیمکانبه(، نشانپژوهشنیاجیپرداختند.

ازودارددیگرمعیارهایبهنسبترااولویتباالترین،467/0وزنباراه،بهدسترسیمعیارکهدهدمی

برایرااهمیتبیشترینمناسب،بسیارپهنةدرقرارگرفتنبامکانیک،انتخابی،مکانچهاربین

.داردشوشترشهردرهتلاحداث



 :یگردشگر یها  اقامتگاه ییفضا یابی  مکان

اریبسدیجدیهاهتلاستقراریبراییفضایابیمکان استمهم عیصنا،یدیتولعیصنابرخالف.

براتیموفقیبرامؤثرمکانراهبردریتلثتحتشدتبههاهتلمانندیخدمات رقابت جذبیدر

دشواروهاهتلمکانرییتغرایزدارد،یاساسیتیاهمهاهتلیبرامناسبمکان.دارندقرارگردشگران

راهتلعملکردشکبدونیراهبردیابیمکان(.Urtasun and Gutierrez, 2006خواهدبود)نهیپره 

اکثردر(.Nicolau, 2002)دادخواهدشیاف ارادرآمددرازمدتومدتکوتاهدروبخشدیمیبرتر

یبرا.استشدهدیتلکهاهتلتیموفقدرمناسبیابیمکانیامدهایپوتیاهمبریعلمیهاپژوهش

یمکانتیدرهتل،موقعیگذارهیسرمایریگمیتصمیابیارزندیدرفرا،(2006)1بوركیسونولمثال،

کردند.نییتعیدیازپنجعاملکلیکیرا

 

 هتل:   مکان نییتع عوامل

مانند؛استمکانیهایژگیاولوةدست.شوندیممیتقسستهددوبههامکانهتلةکنندنییتععوامل

یهایژگیدومشاملوةدستمنطقه.یشهرةتوسعیهاشاخصوهاتراکمهتلت،یتراکمجمع،یدسترس

(.Yang et al., 2012, p. 676وخدماتاست.)تیتنو مالک،رتبهوستارههتل،اسیمقمانندهتل

 
 انتخاب محل هتل بارةمختلف در یات: نظر1 جدول

 نظریه پرداز  نظریه عامل

دسترسی



باروس

(2005a)

ازکههاییهتلبهنسبتاند،شدهیابیمکانبازارن دیکدرکههاییهتل

.اندداشتهیبهتریوربهرهنداضعیفدسترسینظر

2یوکنو

(1968)

راشهرمرک هاکههتلداردوجودمحورتکشهریکشدهارا همدلدر

انداهکردانتخاب در مرک یبرایادزیمدلتقاضاین. هتلدر اقامتدر

باشد.یگردشگرةمنطقیاcbdکهممکناستداردوجودشهر

3وور

(1993)

دسترسیمختلفخدماتبهکهکنندمیانتخابرامکانیگردشگران

یدسترسدیبا،شوندمییابیمکانهاهتلکههنگامیهمچنین.باشدداشته

.شودگرفتهدرنظرهامانندفرودگاهیگربهامکاناتد

                                                           
1 .Newell and Seabrook 

2. Yokeno 

3. Weaver 
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 نظریه پرداز  نظریه عامل

1آشورث

(1990)
آهنراههایایستگاهبهدسترسی

گردشگریهایجاذبهبهدسترسی(1977)آربل

راتیتلث

تراکم

باروس

(2005b)

ایخوشههاآنتوزیع؛شوندینمیعتوزیتصادفشهریمناطقدرهاهتل

ستا هاهتلشدنن دیکطورکلیبه. عملکرددریمثبتتلثیرگریکدیبه

.گذاردمیهتل

کانینا

(2005)

دهندقرارمیبحثموردتقاضاوتولیدنظرازراتراکمدالیلبیشتر برای.

یبهمنابعیدسترساجازةخوشهدرافرادبهانباشتگیوتراکمتولیدم ایای

م برایدسترسینانیستندخوشهدرکهکسانیکهدهدیرا ندارند. یرا

.یابدمیکاهشهتلجویوجستبرایکنندگانمصرفینةه ی تقاضان

وخدمات

کاالهای

عمومی

ریگالوفلویا

(2007)

تلثیر،همتقاضاوهمعرصهیعنی،هاهتلهموگردشگرانعملکردبرهم

گذاردیم کهکنندیمانتخابراهاییهامکانهتل،استداللاینبراساس.

داشتهباشند.یراازکاالهاوخدماتعمومیفراوانعرضة

توسعة

:یشهر

2بگین

(2000)

تغییرنی هاهتلیابیمکانمعیارهایشهر،کالبدیگسترشتغییراتبا

درعمدتاًهاهتل1985سالازقبلکهدادنشانمطالعهاین.استکرده

ةمرک شهرمنطق1990امابعدازسال،اندتمرک داشتهیمیقدیشهرها

یکساختوایجادبراین،عالوه.شدجذابهاهتلیبرای نیدجدیشهر

.گذاشتهاهتلیابیمکاندریمهمتلثیراتیاقتصادیژةومنطقة

شوال

(2001)

یاریبسمختلفارتباطهایدورهدرهاهتلیابیشهرهابامحلمکانتوسعة

.دارد



،ینظریهامدل:کنندیممیتقسدستهسهبهراهتلیابیمکانیهامدل(2014همکاران)وانگی

یکاربردیهامدل،یتجربیهامدل )مدلشهریخیتاریگردشگریهامدلشاملینظریهامدل.

THC()Rogerson, 2012،)مرک تکمدل(Egan and Nield, 2000)،تراکمیهامدل(Canin et al., 

2005 پاUrtasun and Gutierrez, 2006)یچندبعدیهامدلو( استکه یبراراینظریهاهی(

یهاومدلیبندمنطقهونیرگرسیهامدل،ییفضاآماریهامدل.اندکردهجادیاهاهتلمکانانتخاب

تیموفقیهامدلو(Lee et al, 2000)یفردیابیارزیهامدل(،Yang et al., 2012)گسستهانتخاب

( Shoval, 2006هتل اندیتجربیهامدلاز( روشازاندعبارتیاتیعملیهامدلت،یدرنها.

یآماریهاینیبشیپست،یلچک Yang et al., 2012)ییایجغرافاطالعاتستمیسو یطورکلبه(.

یایدنبامطابقودیجدیرهایمسخلقیبرایتجربوینظریهامدلبیترکبایکاربردیهامدل

(.Dye, 2007)اندشدهجادیایواقع

                                                           
1.Ashworth 

2 . Bégin 
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سال:یگردشگر در شبکه لیتحل کاربرد مطالعاتشبکهلیتحلکاربرد ر،یاخیهادر در

ویمطالعاتاجتماعیشبکهبرالیتحلنخستة:دستاستشدهیبندطبقهدستهسهدریگردشگر

همکار و تحلةدست ؛گردشگرانیمشارکت برالیدوم گردشگریشبکه ةعرصةنیزمدریخدمات

وحرکاتیرفتاریالگوهایشبکهبررولیسومتحلةدست ی؛گردشگرمندنظامیهااستیمقصدوس

 ,e.g., Racherla and Hu, 2010; Wu et al., 2012; Ye et al., 2013; Ying & Xiaoگردشگران)

متقابلارتباطایجادونقلوبامدیریتمنابعاطالعاتحملجغرافیایی،اطالعاتهایسیستم (.2012

برای اسآیجیهدفازایجاددرواقع.شودمیسببتسهیلدسترسیبهاطالعاتترافیکیها،آنبا

 تونقلحملسیستم اطالعات میان مرتبط اطالعاتی پایگاه .است  اسآیجی وونقلحملشکیل

هندسیهایویژگیتصادف،وقو محلها،راهدرسرعتمحدودیتترافیک،حجمبهمربوطاطالعات

وتوزیعآنةنحووترافیکیعال مموقعیتدار،چراغهایتقاطعموقعیتراه، وآموزشیمراک نی ها

مدارس حملةتهیدرمهمموارداز اطالعاتی پایگاه استونقل این از یکی هاتحلیل. هایمدلو

.ازاینمدلبرایتحلیلوضعموجوداستکاربردیدرسیستماطالعاتجغرافیاییمدلتحلیلشبکه

کاربری بررسیشعا عملکردیآنتوزیعفضاییخدماتیا و تعیینمناطقیها و شعا خارجها از

میپوششآن استفاده اینروشها در ،شود. شبکهیتمامابتدا هایدسترسیمسیرهایارتباطییا

کردنمعابربراساسجهات)مسیروجهترقومیشودیمرقومیوتهیهAuto Mapشهردرمحیط

اطالعاتیدارای اسآیجی(وپسازایجادتوپولوژیدرمحیطردیگیمواقعیترافیکدرشهرصورت

 معابر، طول Id،Fnodeمانند رابطشودیمTnodeو میةو ایجاد شود.فضاییبینخطوطشبکه

ومتوسطسرعتحرکتشهرمعابربرخیدراتومبیلسرعتمجازحدهمچنینوترافیکاوجساعات

سلسله بهجدولاطالعاتتوصیفیشبکهواردآیدمیدستبهشهرمختلفمعابرمراتباتومبیلدر و

درسرعتفرمولاساسبراتومبیل،حرکتسرعتمتوسطبرهاخیابانطولتقسیمازسپس.شودمی

وسیستمشبکهبااطالعاتدیآیمدستههرمسیربهایزمان(،عاملزمانیعنیمدتV=D/T)فی یک

 :رودمیکاربرایسهنو تحلیلعمدهبه اسآیجیدرشبکهوتحلیل.تج یهشودیمموجودهوشمند
 مسیر؛بهترینتعیینعملیات

 ؛(داردکاربردپارکینگیابیمکاندردستوراین)تسهیالتترینن دیکپیداکردنعملیات

 خدماتیةمحدودپیداکردنعملیات

خدماتموردنظررادر،شعا دسترسیةمطالعمنظوربه،نظربراساسشاخصموردتوانمیسپس

دمدلتحلیلشبکهبرآوردکر کهتحتتوانمیرمدلتحلیلشبکهد. آنقسمتازفضایشهررا

باتوجههاکاربریخدماتیاةپوششخدمتیاکاربریموردنظرنیستشناساییکردوبهتوزیعبهین

خدماتراةارا ودسترسیمی انتوانیبهعاملدسترسیپرداخت.بااستفادهازمدلتحلیلشبکهم

نرم  اسآیجیاف اربهحداکثررساند. .آوردمیفراهمهاتحلیلگونهاینانجامیبرابسترمناسبیرا

 تعیین ازطریق نمایشترینکوتاههاالگوریتمهمچنین به شبکه تحلیل مدل در مسیر بهترین و

(.1388همکاران،و)قنبریشودهمیشتاذگ
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 شبکه: مدل

یاعارضهطبقاتوهاکالسشبکه،کیدر کهیاعارضهیهاکالسمثال،یبرامختلفوجوددارند.

ةدهندنشان .دهندلیتشکرایاشبکهتوانندیماندآبخطوطوگازوبرقونقل،حملخطوط

جاکهازآن هندسه و شکل شبکه داردعوارضموجود ةشبکجادیا.شودیمدهینامیهندسةشبک،

استآسانیهندس اوقتی. جادیشبکه براشودیمحفظیادادهگاهیپااتیحطولدرشد، ی.

کالس123ص،1379،ی)فرهادداردوجودیگوناگونیاب ارهاهاشبکهلیوتحلهیتج  ةعارضیها(.

 در لبهعوارضیهندسةشبککیموجود تقاطععوارضای)خطوط( دارند)نقاط( ةشبکهریبرا.

عناصرلبهوتقاطعواستپشتصحنهیاساختاردادهکیکهداردوجودیمنطقةشبککییهندس

ذخ کندیمحفظراهاآننیبارتباطوکندیمرهیرا میهندسةشبکوقتی. ةشبکشود،یساخته

ردیگیمانجامیمنطقلیتحلصورتدرشبکهبهلیوتحلهیتج .شودیمجادیاخودکارطوربهیمنطق

(McDevitt et al 2002.)

 

 شبکه: مفهوم

برق،وآبخطوطها،جادهها،ابانیخ.استلبهوتقاطعج ءدوازمتشکلوسادهیمفهومازنظرشبکه

وگازونفتیهالوله ییهانمونه... لبه اتصاالتایاز مرتبطگریکدیبههاتقاطعقیازطرهالبهاست.

(.14ص،1380،یعی)ربردیگیمصورتمنابعانیجرهالبهقیازطروشوندیم

 

 :قیتحق روش

مطالعـاتاسـنادی،ازبرگرفتهینظریمبانبایکاربردویلیتحل ـ یفیتوصروشبهپژوهشنیا

بازدکتابخانه و ارگانوهاسازمانبهمراجعهویدانیمدیای مربوط استشدهانجامهای نیادر.

ةنحو،ییایجغرافاطالعاتستمیسدر(Network Analysisشبکه)لیبااستفادهازمدلتحلپژوهش،

ارزیدسترس خدمات استیابیبه شده هاتوقفگاهشبکه،یهاگرهاصالحومیترسبهابتدادر.

یفضا،یفرهنگ،یخیتاریهااعمازجاذبهی)مراک جاذبگردشگرمراک (،یگردشگریها)اقامتگاه

مجازیها)سرعتهاگردشو...(ومسدود،ممنو عبورطرفه،کییرهای)مسموانع(،یحیتفروسب 

معابر استشدهپرداخته( بهةمرحلدر. مهماناقامتگاهنیترکین دبیترتبعد ر،یپذ)هتل،

شهریخیتارویحیتفر،یخیتار،یگردشگریهاجاذبهازکیهربه(یسنتیهاواقامتگاهآپارتمانهتل

یوگردشگریهاجاذبهبههااقامتگاهازکینفوذهرةحوز،سومةمرحلدر.استشدهمشخصاصفهان

استشدهنییتعیحیتفرویخیتار عملکرد،چهارمةمرحلدر. یهااقامتگاهوهاهتلیشعا 

کیهریعملکردمساحتومیترسنقشهیروبراصفهانشهریگردشگر استشدهمحاسبه در.

یگردشگریهابهجاذبهیدردسترسیهتلواقامتگاهگردشگرنیبهتریشعا عملکرد،پنجمةمرحل

تاریحیتفرو مسةمرحلدروشدهمشخصیخیو یشنهادیپریششم از  Networkمستخرج

Analysis استشدهارا هیخیتارویحیتفریوگردشگریهابهجاذبهیدسترسیبرا. 
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 پژوهش یند: فرا1 شکل

 

 :مطالعهمورد ةمحدود

قهیدق39ودرجه51ییایجغرافطولیدارااصفهانشهر 32ییایوعرضجغرافیشرقیةثان40و

ازآباد،نجفوشهرینیخمسمتآنازغرببهیشرقةمحدود.استیشمالیةثان30وقهیدق38درجهو

یمنتهیسگ دشتبه ینشرقازوگ بُرخواربهشمالسمتازشهر،سپاهانوصفهکوهبهجنوب

بهیشرقویشمالقسمتدروداردارتفا متر1570حدوداهایدریعمومسطحازشهرسطح.شودیم

سالدر.شودیمیمنتهزاگرسیهاکوهبهسلسله ،ینیوجنوبیودرقسمتغربشودیممحدودریکو

.استشدهبرآوردنفر249ه ارو243وونیلیم2شهرنیاتیکشور،جمعیطبقآماررسم،1395

 

 
 اصفهان شهر تیموقع ةنقش: 2 شکل
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 :لیوتحل هیتجز

همچناصفهانشهریگردشگریفضاهایدهسامانولیتحلمنظوربه،پژوهشنیادر یبررسنیو

ازرهایپذمهمانوها)هتلاصفهانشهریگردشگریهاوشعا عملکرداقامتگاهیدسترستیوضع ،)

تحل لیاب ار استفاده استشدهشبکه وضعل،یتحلنیادر. تاریدسترستیابتدا مراک یخیآثار و

کدامکههرهومشخصشدهقرارگرفتلیوتحلهیتج موردیگردشگریهااصفهانبهاقامتگاهیحیتفر

اصفهانشهردریگردشگریهااقامتگاهازکیبهکداماصفهانشهریحیتفرویخیتاریهاجاذبهاز

یهااقامتگاهبایخیتاریهاجاذبهیدسترستیوضع،2دارند.درجدولیترکین دوبهتریدسترس

دادهشدهاست.شیشهراصفهاننمایگردشگر

 
 گردشگری های  اقامتگاه به اصفهان شهر تاریخی های  جاذبه یدسترس یت: وضع2 جدول

 تاریخی یجاذبه
 ترین   نزدیک

 اقامتگاه

 از فاصله
 ترین نزدیک

 اقامتگاه

 یخیتار جاذبة
 ترین   نزدیک

 اقامتگاه 

 از فاصله
 ترین نزدیک

  اقامتگاه

متر461مرواریدمالعبداهللمدرسةمتر1372مللخواجوپل

متر210پارتیکانیناصرمدرسةمتر3133ماهانشهرستانپل

متر760ستارهعلیاماممسجدمتر952پنجرهچهلمارنانپل

اشرفتاالر
آپارتمانهتل

مهر
متر408بخردیسنتیجارچیمسجدمتر90

جامعمسجد192مرواریدتیموریتاالر
طلو سنتی

خورشید
متر807

متر68اصفهانسنتیحکیممسجدمتر2451اسپادناپوالدتخت

متر540بخردیسنتیذوالفقارمسجدمتر295کاخچهلستون

دردشتحمام
طلو سنتی

خورشید
متر629مرمرخانرحیممسجدمتر1380

متر2209اسپاداناالملکرکنمسجدمتر332ایرانفردآقاقلیعلیحمام

خانة
االسالمشیخ

آپارتمانهتل
پردیس

متر278پیروزیسرخیمسجدمتر118

متر179پارتیکانعباسشاهمسجدمتر309سپاهانمشروطیتخانة

متر372ایرانفردکوشکدرب
شیخمسجد
اهلللطف

متر431پارتیکان

متر678مرمرقطبیهمسجدمتر184پارتیکانقاپوعالی

مصریمسجدمتر461مرواریدهیشاعصارخانة
طلو سنتی

خورشید
متر1017

هشتکاخ
بهشت

باقوشخانهمنارمتر86پارسا
طلو سنتی

خورشید
متر1353
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 تاریخی یجاذبه
 ترین   نزدیک

 اقامتگاه

 از فاصله
 ترین نزدیک

 اقامتگاه

 یخیتار جاذبة
 ترین   نزدیک

 اقامتگاه 

 از فاصله
 ترین نزدیک

  اقامتگاه

یممرکلیسای

مقدس
متر907بخردیسنتیآقابختمنارمتر482جلفا

دخترانچهلمنارمتر7136ب رگمهرآتشگاهکوه
طلو سنتی

خورشید
متر1178

جدمدرسة

ب رگ
دارالضیافهمنارمتر461مروارید

طلو سنتی

خورشید
متر1110

جدمدرسة

کوچک
متر4902ب رگمهرمنارجنبانمتر295ستاره

منارسابانمتر1080ستارهلیهجالمدرسة
طلو سنتی

خورشید
متر977

شمسمدرسة

یآباد
معاصرموزةمتر471آسمان

آپارتمانهتل

مهر
متر190

صدرمدرسة

بازار
متر1059بخردیسنتیعلیاماممیدانمتر461مروارید

شاهمیدان

عباس
متر262پارتیکان



2جدولدر بهاصفهانشهردریخیتاریهاازجاذبهکیبههریگردشگراقامتگاهنیترکین د،

ازفاصلهنیشتریبشود،یممشاهدهکهطورنشاندادهشدهاست.همانیدسترسةفاصل انیمهمراه

اقامتگاهیخیتاریگردشگرةجاذب مرک  فاصلیتا با آتشگاه کوه به 7ةمربوط و متر،136ه ار

4ةفاصلبامنارجنبان 3یدسترسةفاصلباشهرستانپلومتر902وه ار و .استمتر133ه ار

بامیمربوطبهمسجدحک ینیتامرک اقامتگاهیخیتاریگردشگرةجاذبازفاصلهنیکمترنیهمچن

ماستمتر90ةمتروتاالراشرفبافاصل86ةفاصلبابهشتمتر،کاخهشت68ةفاصل نیانیانگی.

یهاجاذبهبهیگردشگریهااقامتگاهیمطلوبدسترستیوضعةدهندکهنشاناستمتر949فواصل

هفتبهاقامتگاهنیترکین ددیخورشطلو یسنتهتلاصفهان،شهریهاهتلنیبدر.استیخیتار

ویگردشگرةجاذبپنجبههتلنیترکین دکانیوپارتدیسپسهتلمروار،یگردشگریخیتارةجاذب

شهریگردشگریهااقامتگاهبایحیتفریهاجاذبهیدسترستیوضع.دارندراتیوضعنیبهتریخیتار

دادهشدهاست.شینما3اصفهاندرجدول
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 گردشگری های  اقامتگاهشهر اصفهان به  یحیتفر های  جاذبه یدسترس یت: وضع3 جدول

 جاذبة

 یگردشگر

 ترین نزدیک

 اقامتی مرکز

 تا فاصله
 ترین نزدیک

 مرکز
 اقامتی

 یگردشگر جاذبة
 ترین نزدیک

 اقامتی مرکز

 تا فاصله

 ترین نزدیک

 اقامتی مرکز

متر4255کاوهفدكباغمتر43همامصدفباغ

متر2616ماهانگلهاباغمتر2973جینگینطلو باغ

متر361کوثرنورباغمتر3103احسانفردوسباغ

متر2484جهاننصفنوشباغمتر2904پنجرهچهلناژوانبانوانباغ

متر43مللیبازج یرةمتر4160اصفهانپرندگانباغ

متر1791همامصفهیحیتفرمجموعةمتر3627پنجرهچهلهاپروانهباغ

متر2363ب رگمهرناژوانیحیتفرمجموعةمتر1542ماهانتجربهباغ

متر2614ماهانجوانباغ



نشانریپذمهمانایهتلنیترکین دبهاصفهانشهریحیتفرمراک دسترسیتیوضع3جدولدر

ةفاصلاصفهانشهریحیتفرمراک شتریباست،مشخص ین3کهدرجدولطورهمان.استشدهداده

مربوطیگردشگرتااقامتگاهیحیتفرةجاذبازفاصلهنیشتریب.ندارندیگردشگریهااقامتگاهبایانهیبه

یبازةریج بهمربوط ینفاصلهنیکمترومتر160وه ار4و255ه ارو4بهباغفدكوباغپرندگانبا

 صدفبا باغ 43و ماستمتر نیانگی. فواصل 2کل و 325ه ار نشاناستمتر تیوضعةدهندکه

.استاصفهانشهریحیتفریهاجاذبهبهیگردشگریهااقامتگاهیدسترسةنامطلوبفاصل



 یگردشگر یها  جاذبه به یگردشگر یها  اقامتگاه یرسان  خدمات تیوضع یبررس

ازکدامشدهکههرمشخصوشدهیبررسشهراصفهانیرهایپذمهمانوهاهتلتیوضعادامهدر

ةنیبهعملکردشعا دریگردشگریهااقامتگاه جاذبهةرندیبرگدرخود از تعداد یگردشگریهاچه

(.4جدول)است

 
 اصفهان شهر تفریحی و تاریخی های  جاذبه به گردشگری های  اقامتگاه دهی یس: سرو4 جدول

 ها جاذبه اقامتی مرکز نام

ناژوان،منارجنبان،کوهآتشگاه.یحیتفرهایمجموعهب رگمهر

صفهوباغصدفیحیتفرهایمجموعههمام

پلخواجوی،بازج یرةملل

نوشباغجهاننصف

نورباغکوثر
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 ها جاذبه اقامتی مرکز نام

شهرستانتجربه،پلباغجوان،باغها،گلباغماهان

فدكباغکاوه

مارنانپلناژوان،بانوانباغها،پروانهباغپنجرهچهل

پرندگانباغاصفهان

فردوس،باغاحسان

طلو باغجینگین

.قاپوعالناصری،مدرسهعباس،شاهمسجداهلل،لطفشیخمسجدعباس،شاهمیدانپارتیکان

جارچیمسجدذوالفقار،مسجدآقا،بختمنارعلی،اماممیدانبخردیسنتی

معاصر،تاالراشرفموزةمهر

طلو سنتی

خورشید

مصری،مسجدباقوشخانه،مناردختران،چهلمناردارالضیافه،منارمنارسابان،

.دردشتحمامجامع،مسجد

خان،رحیممسجدقطبیه،مسجدمرمر

سرخیمسجدپیروزی

پوالدتختالملک،رکنمسجداسپادانا

حکیممسجداصفهانسنتی

جدکوچکةمدرسیه،جاللمدرسةعلی،اماممسجدستاره

مروارید
تاالری،جدب رگ،عصارخانهشاهةصدربازار،مدرسةمالعبداهلل،مدرسمدرسة

یموری،ت

آبادیشمسمدرسهآسمان

وانکیسایمقدس،کلیممرکلیسایجلفا

بهشتهشتکاخپارسا

آقاقلیعلیحمامکوشک،دربایرانفرد

یتمشروطخانةسپاهان

السالمشیخخانهپردیس

چهلستونکاخ



ةجاذبهفتدربرگرفتنبادیخورشطلو یسنتهتلکهمیابییدرم3جدولبهتوجهبا

یمراک یگردشگرةجاذبپنجبا ینکانیوهتلپارتیگردشگرةجاذبپنجبادیهتلمروار،یگردشگر

ب که سایگردشگرةجاذبتعدادنیشتریهستند به نسبت شعا دریگردشگریهااقامتگاهریرا

.دارندخودیرسانخدمات
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: یگردشگر یها  اقامتگاه عملکرد شعاع

شعا آندروهشدمیترسیانقشهاصفهان،شهریگردشگریهااقامتگاهعملکردشعا یبررسمنظوربه

.هاستشد(مشخص1391وهمکارانیی)سقامتر1500باشعا یگردشگریهااقامتگاهعملکرد

 

 
 اصفهان شهر یگردشگر یها  اقامتگاه عملکرد شعاع ةنقش :3شکل

 

 هکتار حسب بر شبکه لیتحل در ها هتل عملکرد شعاع :5جدول

 هتل نام
 عملکرد شعاع

 هکتار برحسب
 هتل نام

 شعاع

 عملکرد
 هتل نام

 بر عملکرد شعاع

 هکتار حسب

161احسان157جهاننصف 88.8حافظ

198جینگین192جهانگردی166همام

253بخردیسنتی205ملت205ایران

278مدرس264خورشیدطلو 256سپاهان

285ملک282ب رگمهر280اصفهانسنتی

296کاوه292ستاره291حکیم

304پنجرهچهل304اصفهاننمونه300تهرانی

310خیام309پارتیکان308جلفا

319طوطیا314مروارید312سپاهان

325آوا323شهرزاد322مهر

328پرسپولیس328جمشیدتخت327صبا
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 هتل نام
 عملکرد شعاع

 هکتار برحسب
 هتل نام

 شعاع

 عملکرد
 هتل نام

 بر عملکرد شعاع

 هکتار حسب

334ماهان331قصر330آزادی

335امیرکبیر335ضیایی335پرشیا

339فروردین339معراجی338جهان

341زهره340چهلستون339جهاننقش

344ایرانفرد342اسپادانا342پردیس

345امید345طوبی345شفق

359پیروزی349انوشیروان349کارون

362ونوس360ملل360حقیقت

364میهن363اصفهان363کاخ

366رودزاینده365خاتون365صفوی

372آسمان371بهشتهشت368سفیر

375پارسا374بهاییشیخ372پارك

385ساحل378جمشیدتخت376کوثر

394مرمر393پارس386عباسی

408سو یت406سعدی403شاد

426توریست419پارت417طوس

427ایران

 

:یگردشگر یها  جاذبه به یدسترس یبرا یاقامتگاه مرکز نیبهتر محل کردن مشخص

یگردشگریهاجاذبهیبهدسترسةنقطنیبهتردرریپذمهمانوهتلکدامکهنیاکردنمشخصیبرا

استشدههیتهنقشهسهدارد،قرار دریگردشگراقامتگاهنیبهترکردنمشخصبرایاولةنقش:

دردسترسییگردشگراقامتگاهنیبهترکردنمشخصبرایدومةنقش،یخیتاریهاجاذبهدسترسیبه

دسترسیبهیگردشگراقامتگاهنیبهترکردنمشخصبرایسومةنقشویحیتفریهاجاذبهبه در

یحیتفرویخیتاریهاجاذبه یهاجاذبهبهیدسترسیبراهتلنیبهترعلمکردشعا نییتعیبرا.

وArc Mapطیمحدریخیتار  – new locationةنیگ و Network analysisاب ارازاستفادهبا

allocation براینشدیمعرفهتلنیبهتر است. یدسترسنیبهتردیمروارهتلاساس،ه بهرا

.داردیخیتاریهاجاذبه
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 تاریخی های  جاذبه به دسترسی برای هتل بهترین عملکرد شعاع: 4 شکل



بهترنییتعمنظوربه اب اریحیتفریهاجاذبهبهیدسترسیبراهتلنیشعا علمکرد از استفاده با

Network analysis  ةنیوگnew location-allocation اقامتگاهنیبهترکوثرهتلکهشدمشخص

.استیحیتفریهاجاذبهبهیدسترسنظرازاصفهانشهردریگردشگر



 
 تفریحی های  جاذبه به دسترسی برای هتل بهترین عملکرد شعاع: 5 شکل
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بااستفادهازیخیوتاریحیتفریهاجاذبهبهیدسترسیبراهتلنیشعا علمکردبهترنییتعدر

.استهشدیهتلمهرمعرف new location-allocationةنیگ و Network analysisاب ار



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

 

 شهر اصفهان: یگردشگر یبه فضاها یدسترس ینةبه یالگو

شهر(یحیتفرویخی)تاریگردشگریهابهجاذبهیدسترسةنیبهیرهایمسکردنمشخصمنظوربه

RoutetionبااستفادهازعملگروشدهاستفادهArc Mapاف ارنرمدرشبکهلیتحلاب ارازاصفهان،

 .استشدهمشخصیگردشگریهاجاذبهبهیدسترسیبرارهایمسنیبهتر

 
 اصفهان شهر گردشگری های  جاذبه به دسترسی بهینة الگوی: 7 شکل
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 گیری نتیجه

یشهریگردشگر یگردشگرگذاراناستیسیبرایاصلریمسامروزه نقاطفقطاستو با مرتبط

سابقیصنعتیشهرهاساکنانمعاشامرارازیمهمبخش.ستینیخیتاریشهرهاویگاهاستراحت

عواملکنندیمیگردشگربهیشتریبتوجهیملیهاتختیپاواستیگردشگرقیازطر جمله از .

توسعمؤثر مناسببرایگردشگرةبر معموالًاستیگردشگرساتیلستجادیایانتخابمکان که

و ردیپذیمانجامشهرهایطیمحیهایژگیبراساس بهیدسترسیچگونگعاملبهو گردشگران

یفردیهایژگیوازتنهاگردشگراننهحاتیترجمثال،یبرا.شودیمتوجهکمتریگردشگریفضاها

 رد،یپذیمریتلثآنان گردشگریتحتبلکه مقاصد تلثیر می ینگوناگون آنقرار علت که گیرد

منحصربهویژگی دارندهای مقاصد این که است فردی یفضاهایدهسامانیبراپژوهش،نیادر.

شهریگردشگریهااقامتگاهعملکردشعا ویدسترستیوضعیبررساصفهان،شهریگردشگر

تیابتداوضعل،یتحلنیادر.استشدهشبکهاستفادهلی(ازاب ارتحلرهایپذمهمانوها)هتلاصفهان

تاریدسترس تفریخیآثار مراک  اقامتگاهیحیو به وشدهلیوتحلهیتج یگردشگریهااصفهان

کداماصفهانشهریحیتفرویخیتاریهاجاذبهازکدامکههرهمشخصشد یهااقامتگاهازکیبه

دارندیترکین دوبهتریدسترساصفهانشهردریگردشگر یگردشگرجاذبةازفاصلهبیشترین.

ه ار4ةمتر،منارجنبانبافاصل136وه ار7ةمربوطبهکوهآتشگاهبافاصلیتامرک اقامتگاهیخیتار

فاصل902و با پلشهرستان و استمتر133وه ار3یدسترسةمتر، جاذبةازفاصلهکمترین.

بهشتبامتر،کاخهشت68ةبافاصلیممربوطبهمسجدحکی نیتامرک اقامتگاهیخیتاریگردشگر

استمتر90ةمتروتاالراشرفبافاصل86فاصلة فاصلهترینبیشتفریحی،هایجاذبهدرخصوص.

بهمربوطنی فاصلهکمترینومتر160وه ار4و255وه ار4باپرندگانباغوفدكباغبهمربوط

یبازج یرة باغصدفبا 43و استمتر بهنسبتیگردشگریهااقامتگاهعملکردشعا ادامهدر.

یگردشگریهاجاذبهبهرهایپذمهمانوهاهتلیدسترستیوضعنیبهتریوگردشگریهاجاذبه

اصفهانیگردشگریهاگردشگرانبهجاذبهیدسترسةنیبهیالگووشدهمشخص ارا هشدهشهر

هریگردشگراقامتگاهنیترکین دنیهمچناست. جاذبهکیبه بهاصفهانشهردریخیتاریهااز

تیوضعسپس.استمتر949فواصلنیانیانگی.ماستشدهدادهنشانیدسترسةفاصل انیمهمراه

نشانجی.نتااستشدهیبررسریپذمهمانایهتلنیترکین دبهاصفهانشهریحیتفرمراک یدسترس

تفرشتریبکهدهدیم فاصلیحیمراک  اصفهان .ندارندیگردشگریهااقامتگاهبایانهیبهةشهر

استمتر325وه ار2کلفواصلنیانگیم یمطلوببهفضاهایدسترسةفاصلکهنیابهتوجهبا.

1500یگردشگر یگردشگریهااقامتگاهدسترسیکهدهدیمنشانآمدهدستبهجینتااست،متر

باًیتقرتیوضعیخیتاریهاجاذبهبهاصفهانشهر با یفضاهاومتر949ةفاصلنیانگیممطلوب

یدسترسةفاصلنیانگیممجمو .دارندقرارنامطلوبتیوضعدرمتر325وه ار2نیانگیمبایحیتفر

متر(قرارداردو1500)مطلوبحدازباالترکهاستمتر1637یه ارحیتفرویخیتاریهابهجاذبه

یگردشگریهاجاذبهازمتلثراصفهانشهریگردشگریهااقامتگاهییفضاعیتوزکهدهدیمنشان
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پاستین در ویخی)تاریگردشگریهابهجاذبهیدسترسةنیبهیرهایمسکردنمشخصیبراان،ی.

یهاجاذبهبهیدسترسیبرارهایمسنیبهتر،Routetionاستفادهازعملگربا(شهراصفهان،یحیتفر

.استشدهمشخصیگردشگر



 شنهادهایپ
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