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 چکیده

ی بررس و ییایجغراف اطالعات ستمیس و یمراتب سلسله لیتحل روش از استفاده باایستگاه های راهنمای گردشگری  یابی مکان به حاضر پژوهش

معیارگردشگری و زیر معیار های مشخص شده برای آن،  به  توجه با که است نیا حاضر ۀمطالع هدف . پردازد یم شهراصفهان ییایجغراف یها هیال

و مربوط به معیار   یها هیال ایستگاه های راهنمای گردشگری یابی مکان یبرا شوند. نییتع یگردشگر یها پروژه احداث جهت مستعد یها مکان

  یفیتوص قیتحق روش و یکاربرد نوع از پژوهش نیا .است گرفته شده نظر در ها هیال نیا از کیهر ارزش و شده یابیزیرمعیارهای گردشگری، ارز

 مشخص یگردشگری ها پروژه جادیا یبرا مناسب یابی مکان یمراتب سلسله لیتحل یریگ میتصم مدل از یریگ با بهره ت،یدرنها .است یلیتحل

های مرکزی و غرب منطقه دارای وضعیت بسیار مناسب می باشد بخش ییایاطالعات جغراف ستمیس از استفاده با شده، انجام لیتحل و هیتجز با و شد

که بهترین مکان جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری است و بخش هایی  از شرق و شمال منطقه دارای وضعیت بسیارنا مناسب می یاشد  

 قرمز نشان داده شده است، که این مناطق جهت احداث  ایستگاه های راهنمای گردشگری  نا مناسب می باشند .  و با رنگ
 

 سلسله مراتبی، شهراصفهان، مکانیابی،ایستگاه راهنمای گردشگر تحلیلواژگان کلیدی: 
 

  

                                                           
          * Email: aagandomkar@iaun.ac.ir                                                       نویسنده عهده دار مکاتبات: دکتر امیر گندمکار 

                                                                                                                                     19155233190                      
 یها ستگاهیا یابیمکان زاد اسالمی واحد نجف آباد، با عنوان این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه آ

 است.  شهر اصفهان یگردشگر یراهنما



        
 

 دومین  کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
گروه کارشناسی ارشد  ،آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 6931آذر ماه      7مدیریت،   
  

 مقدمه 
 داشته همراه به را گردشگران رفتاری الگوی تغییر و خدماتی فضای افزایش یا شهر، می تواند سبب کاهش در گیری امکانات گردشگریجای نحوه   

 توانایی که جغرافیایی، اطالعات مانند سیستم جدیدی هایسیستم از های راهنمای گردشگرانایستگاه یابیمکاندر زمینه  (. 1530 باشد. )موحد،

 های اخیر درگردشگران ورودی در سال (. . با افزایش1،0:1939شود. )آرونوفهمزمان دارد، استفاده  طور به را پارامتر زیادی تعداد تحلیل و تجزیه

های ایجاد ایستگاه جهت یابی،ریزی در راستای مکانها برنامهنیازبه توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های این شهر می باشد که یکی از آن  ،اصفهانشهر 

 تعیین مراکز را این بهینه هایمکان بتوان ها،معیار تمامی نظرگرفتن در با تا گرفت کار هب را هاییباید روش رو این از و راهنمای گردشگران است

لذا این پژوهش  که این معیار خود شامل چند زیر معیار میباشد. در این پژوهش، معیار گردشگری میباشد . های مورد بررسیمعیار یکی از نمود .

یستم س و با استفاده از هدمورد تجزیه و تحلیل قراردبا توجه به معیار گردشگری  های راهنمای گردشگران را یابی ایستگاهمکانکه، سعی بر این دارد 

به توزیع متعادل ایستگاه های راهنمای گردشگران در این شهر، و در هدفمند شدن هرچه بیشتر روش تحلیل سلسله مراتبی،  و اطالعات جغرافیایی

 .یاری رساند ید از این شهر ان در بازدمسیر گردشگر

  پیشینه 
 :شود اشاره می آنان از نمونه چندین به زیر در که است صورت گرفته متعددی های بررسی و ها مکانیابی، پژوهش زمینه در

 سازی پشتیبانی در جستجو های اینترنتی بر پایه گردشگری در خصوص پیاده ای تحت عنوان چند عامل در کیوسک در مقاله( 1993) 2 پانگ تانگ

رسان گردشگری ارائه  های اطالع کنگ جهت نگهداری و در اختیار نهادن اطالعات گردشگری توسط کیوسک و بازیابی اطالعات گردشگری در هنگ

طالعات ی ارائه اهای گردشگری دسترسی داشته باشند و جایگاهی فعال برا رسان گردشگری فعال میتواند به سایت های اطالع کرده است. کیوسک

ای با عنوان  در مقاله(،  2112) 5سالك و راولیا ..روز برای اطالعات مورد نیاز گردشگران باشد ها روش سریع و به از طریق مانیتور باشند، کیوسک

، تعامل، تراکنش و روابط های اطالعات، که قابلیت ارائه اطالعات، ارتقاء ،به بررسی و تجزیه و تحلیل آخرین نسل از کیوسک 21های قرن  کیوسک

های نسل جدید ارائه  اند و در آن، پنج مطالعه موردی از کیوسک های قبلی در ارائه خدمات به گردشگران پرداخته را دارند در مقایسه با کیوسک

العات موردی با در نظر گرفتن طراحی اند. در مط آهن، مرکز اجاره اتومبیل، البی هتل و مرکز خرید قرار داده شده کرده که در فرودگاه، ایستگاه راه

 در مقاله( 2115) 3مون و همکارانایه قرار گرفت. کیوسک و محل، مشخصات کاربر، معماری اطالعات، طراحی رابط، تجارت و ارتباطات مورد مطالعه

و  ها تفاده گردشگران از کیوسکهای تفرجگاهی به بررسی علل اس آوریهای خود ـ خدمت در هتل ای تحت عنوان پذیرش گردشگران از طریق فن

اند. و  خدمات در مقابل کارکنان خدمات( پرداخته آوریهای خود سرویس و خود خدمت در مقابل خدمات نیروی انسانی )فن صورت سلف پذیرش به

های خودخدمت،  آوری ه از فندهندگان خدمات به بررسی تمایل مشتری به اتخاذ و یا جلوگیری از استفاد در مدل پیشنهادی تأکید دارند تا ارائه

مکانیابی بهینه به پژوهشی با عنوان  (1595ا )حیدری و پارس ،حسینی   .کارگیری کارکنان بهره بگیرند آوری و به برای تعیین ترکیب مناسب از فن

مطبوعاتی با استفاده از سیستم هدف از این مطالعه ، مکان یابی کیوسک های  پرداختند. AHPکیوسک های مطبوعاتی شهر رشت با استفاده از روش

در شهر رشت می باشد . این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و   AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی وGIS اطالعات جغرافیایی

است . در این مطالعه از جمع آوری داده ها ی مورد نیاز با استفاده از برداشت های میدانی از وضعیت کیوسک ها در سطح شهر رشت انجام شده 

 Expertگذاری الیه های اطالعاتی از نرم افزار می باشد استفاده شده است و برای ارزشAHP و GIS روشی که ترکیب فرایند تحلیل سلسله مراتبی

Choiceاحی شمالی، غربی واستفاده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که ، مناسب ترین مکان برای ایجاد کیوسک های مطبوعاتی در نو 

رشیدی  .شرقی شهر هستند . قسمت مرکزی و جنوبی شهر به علت پراکندگی زیاد کیوسک های مطبوعاتی مکان مناسب برای مکان یابی نمی باشد

استفاده از  مورد یهادادهی پرداختند. شهر یدر مقاصد گردشگر یاطالع رسان یها وسکیوب ک یابیمکان ( به پژوهشی با عنوان1593و همکاران )

طالعه در شهر مورد م یدانیم ای یشیمای( و مصاحبه بدست آمده است. در روش پیانهیپنج گز کرتیل فیو ابزار پرسشنامه )ط یدانیمطالعات م قیطر

عات اطال یازجمع آورها پس . دادهدیگرد یپرسشنامه طراح کیشدند و تحت  ییشناسا یرساناطالع یهاوسکیکو استقرار وب یابیمکان یپارامترها

 GIS طیاز مح یریو بهره گ AHP کی. با استفاده از تکندیموضوع منجر گرد نییو به تب لیتحل SPSS15 ینرم افزار طیپردازش آنها درمح و

 مکان نیکاوه مهمتر نالیترم سنتر،یتیس دیفرودگاه، مرکز خر ،ینیخم ماما دانیهمچون م یمهم ینشان داد در شهر اصفهان مکان ها هالیتحل

                                                           
1 Aronoff 
2 Tung Pang 
3 Slack & Rowley 
4 Haemoon & et all  
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 در اکوتوریسم برای مناسب های پهنه مکانیابی در پژوهشی به (1535آزاده کریمی) شناخته شد. یاطالع رسان یها وسکیاستقرار وب ک یها

 اکوتوریسم مورد درپرداختند. نتایج نشان میدهد  GIS از  استفاده با گیالن استان اشرفیه در آستانه تا رودسر های ساحلی شهرستان مناطق

 آستانه و رودسرلنگرود،  های شهرستان در واقع های پهنه و اول اولویت در الهیجان شهرستان در واقع اکولوژیک توان دارای های پهنه، متمرکز

 شهرستان در واقع محدوده در اکولوژیک توان دارای های پهنه , گسترده اکوتوریسم مورد در .دارند قرار بعدی های اولویت در ترتیب به اشرفیه

(، 1593عزیزی و همکاران) .دارند قرار رودسر و لنگرود ,اشرفیه آستانه های شهرستان در واقع های محدوده ترتیب به بعد و اول اولویت در الهیجان

 استان گیالن 22مطالعه موردی محور  GISییرفاهی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیا -مکان یابی مجتمع های خدماتیدر پژوهشی به 

وزن دهی معیارهای مختلف و همچنین زیر معیارهای مختلف صورت پذیرفت. سپس بر  AHPروش  پرداختند، نتایج به دست آمده با استفاده از

قشه پتانسیل به چهار بخش مکان ی پتانسیل احداث مجتمع محاسبه شده و نهایتاً این ن ، نقشهرمبنای همپوشانی وزن دار الیه های اطالعاتی مذکو

نقطه از مکان های کامالً مناسب و نزدیک به محور راه به عنوان  3های نامناسب، نسبتاً مناسب، مناسب و کامالً مناسب تقسیم بندی شد. در انتها 

توریستی با  -عه های اقامتی(، در پژوهشی به مکان یابی مجمو1592فیضی)مکان های مناسب جهت احداث مجتمع انتخاب و پیشنهاد گردید. 

پس از تعریف  (AHP) در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبیپرداختند،  نمونه موردی: شهرستان آستارا AHP استفاده از روش

ی توریست –وعه اقامتی معیارهایی، از میان تعداد سه منطقه گردشگری در شهرستان آستارا، یک منطقه به عنوان منطقه مناسب جهت احداث مجم

هترین بنابراین، تحلیل سلسله مراتبی، ب با توجه به اینکه معیارهای موردنظر برای مکانیابی از ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردارند گزینش شده است،

د. نتایج این تحقیق نشان می که ترکیبی از معیارهای کمی و کیفی است مدنظر قرار می گیر –روشی است که در آن اهمیت هر کدام از معیارها 

سراج محمدی و  د.ی می باشتوریست –دهد که منطقه تاالب استیل، مناسب ترین گزینه ها برای انتخاب به جهت احداث مجموعه اقامتی 

 معماری پایدارعوامل تاثیر گذار بر مکان یابی طراحی مجتمع اقامتی و توریستی فرهنگیان سرعین با رویکرد  (، در پژوهشی به1593همکاران)

مهمترین هدف این تحقیق تعیین معیاریهای الزم برای طراحی مجموعه توریستی و اقامتی با رعایت استانداردهای جهانی چنین فضاهایی پرداختند، 

ود در راکم موجاست این هدف به وسیله ارائه الگوی مناسب شرایط اقلیمی و اجتماعی منطقه تحقق می یابد از طرف دیگر برای کاهش آسیب های ت

یل سسرعین برای ایجاد فضایی با آرامش و مطلوب اقامت گردشگران می بایست معیارهای مناسب کالبدی مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان از پتان

 . های باالی اقامتی سرعین برای گردشگری که به خاطر مقاصد درمانی و تفریحی به این شهر سفر کرده اند سود جست

 

 روش تحقیق

 قلمرو پژوهش

دقیقه  53درجه و  39دقیقه عرض شمالی و  51درجه و  53دقیقه تا  33درجه و  51کیلومترمربع بین  110111استان اصفهان با  مساحتی حدود 

سمنان، از دقیقه طول شرقی قرار دارد این استان در بخش مرکزی فالت ایران قرار گرفته و از شمال به استان مرکزی و استان  51درجه و  33تا 

 دجنوب به استان فارس، از شرق به استآنهای یزد و خراسان و از مغرب به استآنهای لرستان و چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه وبویراحمد محدو

 52ی ثانیه شرقی و عرض جغرافیای 31دقیقه و 59درجه و  31. شهر اصفهان یکی از شهرهای استان اصفهان در طول جغرافیایی (1)شکل  شودمی

می باشد. طبق منطقه بندی شهرداری اصفهان از تابستان سال ثانیه شمالی بعد از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایران  51دقیقه و  53درجه و 

 (.2منطقه تقسیم شده است )شکل  13، شهر به 1592
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موقعیت جغرافیایی شهرستان های استان  -1شکل 

 اصفهان

 
گانه شهر  11مناطق  موقعیت جغرافیایی  -2شکل 

 اصفهان

 

به منظورمکانیابی ایستگاه های راهنمای گردشگری، معیارهای متعددی مورد بررسی قرار میگیرد که معیار مورد بررسی در این پژوهش، 

ان ساخت، مراکز تجاری ، اماکن تاریخی، بازار بزرگ اصفهان، جاذبه های طبیعی، جاذیه های انسزیرمعیار 0است که این معیارشامل  گردشگریمعیار

 ( آورده شده است. 5زیر معیار در شکل) 0می باشد. موقعیت این بزرگ، موزه ها، شهربازی 

 

 
اماکن تاریخی، بازار بزرگ اصفهان، جاذبه های طبیعی، جاذیه های انسان ساخت، مراکز تجاری بزرگ، (نقشه موقعیت 3شکل)

 شهر اصفهانموزه ها، شهربازی 

 

اماکن تاریخی، بازار بزرگ اصفهان، جاذبه های طبیعی، جاذیه های انسان ساخت، مراکز تجاری بزرگ، موزه ها، ی فاصله از نقشهبدین منظور، 

 مشخص شد.وضعیت مناطق برای احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری   ،تعیین و بر اساس آن 1گر فاصله، با استفاده از عملشهربازی 

 

 اماکن تاریخیفاصله از 
(بهترین 3مناطقی که در وضعیت بسیارمناسب قرار دارند و با رنگ سبز پررنگ نمایش داده میشوند شکل) ، اماکن تاریخیفاصله از  در نقشه

 منطقه را شامل می شود .   و غرب بخش ها جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری می باشند که بخش های مرکزی

                                                           
1 .distance 
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 تاریخی(نقشه فاصله از اماکن 4شکل)

 بازاربزرگفاصله از 
( که  3در وضعیت بسیارمناسب قرار دارند و با رنگ سبز پررنگ نمایش داده میشوند شکل)، بازاربزرگفاصله از  منطقه در نقشه بخش مرکزی

 این بخش ها، بهترین مناطق جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری می باشند. 

 

 
 اصفهان بازار بزرگ(نقشه فاصله از 1شکل)

 

 فاصله از جاذبه های طبیعی
منطقه می  غرب و جنوب غرب، بخش های جاذبه های طبیعیبهترین مناطق جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری در نقشه فاصله از 

 (3یاشد و با رنگ سبزپررنگ نمایش داده شده است. شکل)

 

 
 (نقشه فاصله از جاذبه های طبیعی6شکل)
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 های انسان ساختفاصله از جاذبه 
مناطقی که در وضعیت بسیارمناسب قرار دارند و با رنگ سبز پررنگ نمایش داده میشوند  ، جاذبه های انسان ساخت فاصله از  در نقشه

 بخش مرکزی منطقه و غرب منطقه می باشد.  ،(بهترین بخش ها جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری0شکل)

 

 
 جاذبه های انسان ساخت(نقشه فاصله از 7شکل)

 فاصله ازمراکز تجاری بزرگ
بخش های مرکزی و جنوب منطقه دارای وضعیت بسیارمناسب جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری می باشد که با رنگ سبز پررنگ 

  (3راهنمای گردشگری می باشد شکل)ایستگاه و بخش های شمال و شرق منطقه دارای وضعیت بسیار نامناسب  جهت احداث  ی شوند نشان داده م

 

 
 (نقشه فاصله ازمراکز تجاری بزرگ8شکل)

 

 فاصله ازموزه ها
دارای وضعیت بسیار مناسب است و بهترین مکان جهت احداث ایستگاه های  ، بخش های مرکزی و شمال غربی منطقهفاصله ازموزه هادر نقشه 

  (9داده شده اندشکل) راهنمای گردشگری می باشد و با رنگ سبزپررنگ نمایش
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 (نقشه فاصله ازموزه ها9شکل)

 

 فاصله از شهربازی
بهترین مکان جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری در نقشه فاصله از شهربازی، بخش های شرق منطقه می باشد که با رنگ سبز 

 (11پررنگ مشخص شده اندشکل)

 

 
 (نقشه فاصله ازشهربازی11شکل)

 

فاصله از اماکن تاریخی، بازار بزرگ اصفهان، جاذبه های طبیعی، جاذیه های انسان ساخت، مراکز تجاری بزرگ، موزه  زیرمعیار0پس از ترکیب 

( که بهترین مکان جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری، از نظر 3شکل)تهیه شد  گردشگریی معیار ، نقشهAHP، در عملگر  ها، شهربازی

ا منطقه که بو شمال   بخش های شرق، بخش های مرکزی و غرب منطقه می یاشد که با رنگ سبزپررنگ نمایش داده شده است و گردشگریمعیار 

 رنگ قرمز مشخص شده است، دارای وضعیت بسیار نامناسب جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری می باشد. 
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 گردشگری(نقشه معیار8شکل)

 

 نتیجه گیری

در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. که این  در شهر اصفهان، معیارگردشگری ایستگاه های راهنمای گردشگرییابی بهینه مکانبه منظور 

مای ایستگاه های راهنیابی نواحی مناسب برای احداث زیرمعیارمی باشدکه  با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ، اقدام به مکان 0معیار شامل 

دسترسی نیزتهیه گردید و بر این  ی معیار ، نقشهAHPهای فاصله زیر معیارها وتلفیق آنها در عملگر د. بدین منظور، پس از تهیه نقشهش گردشگری

دارای وضعیت بسیار مناسب می باشد  های مرکزی و غرب منطقهقسمت بسیار مناسب تا بسیار نا مناسب تقسیم شد. بخش 3اساس کل منطقه به 

اشد  ی منطقه دارای وضعیت بسیارنا مناسب میگردشگری است و بخش هایی  از شرق و شمال  مکان جهت احداث ایستگاه های راهنمایکه بهترین 

 ی راهنمای گردشگری  نا مناسب می باشند . ایستگاه ها و با رنگ قرمز نشان داده شده است، که این مناطق جهت احداث 
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