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  چکیده

ردشگري تجارت گهاي مختلف تا در بخش هاي نوین و افزایش نیازهاي گردشگران موجب شدهآوريتوسعه گردشگري در قرن حاضر، با پیشرفت فن

 ههاي متفاوتی براي رفع نیازهاي اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطالعات ایجادگردد. الگوهاي نوین بر مدار توسعه و اطالع رسانی، به ارائروش

راکنش و روابط رتقا، تعامل، تهاي راهنماي گردشگري، با قابلیت ارائه اطالعات، افـضایی استوار هستند. ایستگاه -اطالعات و بهره گیري از تنوع مکانی

ا را با تاکید همکانی محل استقرار این ایستگاه -دهد. در این پژوهش توزیع فضاییهوشمند با کاربران، اطالعات مفیدي را در اختیار گردشگران قرار می

روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است.  .بر معیار دسترسی شناسایی کرده و چگونگی بهینه گزینی آن را مورد بررسی و آزمون قرار داده است

 GIS و بهره گیري از محیط AHP هاي مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه بدست آمده است. در ادامه با استفاده از تکنیکداده

ري هاي راهنماي گردشگاسب جهت احداث ایستگاههایی در مرکز شهر اصفهان داراي وضعیت بسیارمنشمال شرق و بخشها نشان داد تحلیل

باشد و مرکز و شرق شهر اصفهان یعنی اطراف میدان هاي قدس، شهدا، الله، احمد آباد و قائمیه میها بیشتر در اطراف میدانکه این بخش

عنی اطراف میدان استقالل و باشد و شمال و شمال غرب شهر اصفهان یآزادي، میدان سهروردي، میدان خواجو داراي وضعیت مناسب می

  باشد.هاي راهنماي گردشگري میجنوب و جنوب غرب شهر اصفهان داراي وضعیت بسیار نامناسب جهت احداث ایستگاه

  .تحلیل سلسله مراتبی، شهراصفهان، مکانیابی،ایستگاه راهنماي گردشگر، معیار کالبدي کلمات کلیدي:
 

Tourist Guide Station Site Selection in Isfahan City Using Physical 
Criteria 

Elaheh Ghazvinizadeh, M.A., Torism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, 
Najafabad, Iran 

Amir Gandomkar*, Assistant Professor, Torism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad 
University, Najafabad, Iran 

  

Abstract: Tourism development in the present century has led to the development of new technologies and 
the increasing needs of tourists to create different ways in different sectors of tourism trade to meet the basic 
needs of tourists, especially information reception. New patterns on the development and information circuits 
are based on providing information and utilizing spatial-spatial diversity. Tourist guide stations provide tourists 
with useful information, promotion, interaction, transaction and intelligent relationships with users. In this 
study, the spatial-spatial distribution of the stations has been identified with an emphasis on access criteria and 
has been investigated and tested for its optimization. The research method is descriptive-analytic. Data were 
collected through field studies and questionnaire tool. Using AHP technique and using the GIS environment, 
the analysis showed that the northeast and parts of the city center of Isfahan have a very suitable situation for 
the construction of tourist guide stations, which are mostly located around the Quds Fields, Martyrs, Laleh , 
Ahmadabad and Qaemieh. The center and east of Isfahan city, around the Azadi Square, Suhrawardi Square, 
Khajoo Square, are in good condition. The north and northwest of Isfahan city, around Esteghlal Square and 
south and southwest of Isfahan city, have a very inadequate situation for construction. Tourist guide stations. 
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  مقدمه 

 مباحث از گردشگري توسعۀ براي مناسب نواحی شناسایی

 هايفعالیت ریزياست. برنامه گردشگري ریزانبرنامه مهم

 ایجاد براي مناسب مکان یافتن از تواندنمی گردشگري

 )1387باشد (بیرانوند،  غافل گردشگري هايزیرساخت

 به توجه با بتواند محقق که است پذیر امکان زمانی مکانیابی

 و اطالعات میان مناسبی منطقی و علمی ارتباط ها،اولویت

 موضوع این با مرتبط کارشناسان از آمده دست به هايداده

 تأثیر و نقش سبب ). به1381: 50کند (رضویان،  برقرار

 امروزه یابی، مکان در زیاد و متنوع پارامترهاي و شاخصها

 کمک با ترکیبی روش به یا GIS با استفاده است شده سعی

 .شود انجام تريواقعی و ترعلمی هايیابی مکان ها،مدل دیگر

 دنبال به باید گردشگري مبحث در ریزانبرنامه بنابراین،

 جغرافیایی باشند اطالعات سیستم ترکیبی هايروش و هامدل

 جدید ها براي مقاصدبهترین مکان براي تعیین تواندمی که

 تحلیل ). فرایند1387بیرانوند، (شود  استفاده گردشگري

 استقرار منظور به مناسب مکان تعیین براي مراتبی سلسله

عمل تصمیم گیري با چند  که هنگامی گردشگري فضاهاي

تواند می روست به رو گیريگزینۀ رقیب و چند معیار تصمیم

 GIS دیگر، سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شود. از طرفی

 ملی، هايپارك توریستی، تسهیالت به مربوط اطالعات انواع

 اختیار در پارچه یک به صورت را هاآن مانند و آمار، ها،راه

 گیريمتصمی معیارهاي گرفتن نظر در با که دهدمی قرار متقاضی

 براي مناسب توریستی هايمکان و موقعیت هامکان شناخت به

 ) برنامه2003، 1کند (دندو و همکارانمی کمک آتی توسعۀ

 مکان و مختلف هايالیه ترکیب در GIS از توانندمی ریزان

 حتی آن کمک به کنند و استفاده گردشگري هايسایت یابی

 و اعتبارات، منابع، تخصیص امکانات، توزیع جهت توانندمی

 و کنند (کریمی امکانات استفاده تجهیز و تأسیس همچنین

 ).1390فر  محبوب

 به دسترسی رزرو، سفر، به مربوط اطالعات براي گردشگران

 مسیرهاي نقشه خرید، مراکز ها،آژانس به مربوط اطالعات

 هرگونه و روزانه هايو برنامه هتلها ها،موزه گردشگري،

 کسب که هستند اطالعاتی دریافت نیازمند مقصد از اطالعات

است  اهمیت حائز بسیار گردشگري شهرهاي در این اطالعات

وند و با رو همچنین بسیارند گردشگرانی که به تنهایی سفر می

تورها همراه نیستند. این افراد چه گردشگر داخلی باشند چه 

د شوند بایاي که وارد میخارجی نیاز دارند در هر شهر یا منطقه

امت ، اقهاي طبیعی و تاریخیاطالعات دقیق و درستی از جاذبه

 تر از نظر هزینه داشته باشند. در این صورتهرچه بهتر و مناسب

 به مختلف بخشهاي در خود رفع نیازهاي جهت گردشگران

هاي هستند. با پیشرفت فن آوري دسترس در خدمات دنبال

 هاينوین و افزایش نیازهاي گردشگران موجب شده تا روش

دریافت  خصوصامتفاوتی براي رفع نیازهاي اساسی گردشگران 

 اطالعات ایجاد گردد که با توجه به اینکه دریافت اطالعات

 است متفاوت تکنولوژي پیشرفت و موجود ابزارهاي بوسیله

 مکانهاي از باید فراگیر و عمومی سیستم یک استفاده از براي

  گرفت.  بهره اطالع رسانی

هاي اطالع رسانـی، اطالعات مفیـد، کامل و امـروزه ایستگاه

د. دهنوناگـونی را دراختیـار مـراجعین در یک محل قرار میگـ

توانند در فرودگاهها، ایستـگاههـاي متـرو ها میاین ایستگاه

تـرمینالها، میادین شهري و سایر مکانهاي عمومی نصب شوند و 

باشد را دراختیار آنها قرار اطالعاتی که مورد نیاز مراجعین می

نـی نیازمنـد وجـود افراد متخصص رساهاي اطالعدهند. ایستگاه

این  باشد. درو امکانات نـرم افـزاري با قابلیتـهاي فــراوان می

اي هانتخاب موقعیت مناسب جهت استقرار کیوسکراستا 

راهنماي گردشگري، به منظور پاسخگویی صحیح و ارائه بهتر 

رسانی خدمات به گردشگران از مسائل مهم در امر اطالع

هاي راهنماي هدف این پژوهش مکانیابی ایستگاهباشد. می

  باشد. گردشگري با استفاده از معیار کالبدي می

 هاي راهنمايبنابراین براي مکان گزینی بهینه ایستگاه

گردشگري شهر اصفهان، معیارهاي متعددي مورد نیاز است که 

 هايباشد. این معیار با دادهیکی از این معیارها، معیار کالبدي می

تلفیق و مورد تجزیه و تحلیل و در نهایت  GISمکانی در محیط 

  شود. بهترین مکان انتخاب می

1. Dondo & et all 
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پژوهش حاضر بر آن است که با نظر به اینکه شهر اصفهان به 

عنوان یک مقصد گردشگرپذیر، ساالنه میزبان گردشگران 

ینه و هباشد بنابراین در این راستا، خدمات رسانی بزیادي می

آسایش گردشگران و همچنین تسریع اطالع رسانی دقیق، در 

هاي طبیعی، تاریخی، مراکز تفریحی، خدماتی و مورد جاذبه

هدف این پژوهش . باشداسکان و... یک امر ضروري می

هاي راهنماي گردشگري با استفاده از معیار مکانیابی ایستگاه

  باشد. کالبدي می

 تصمیم گیري مدل هشی به یک) در پژو1997( 1یانگ و لی

 براي مکان یک جستجوي منظور بهAHP بر  مبتنی مکانی

 که داد نشان این پژوهش نتایج .کردند ارایه جدید تأسیسات

 کمک به براي مناسبی چهارچوب تواندمی AHP مدل یک

 هايگزینه ارزیابی مکانی، فاکتورهاي تحلیل در گیرانتصمیم

 مدل کند. این فراهم نهایی نهاي مکا انتخاب و مختلف مکانی

-مولر باشد.می بالقوه هايمکان از یک تعداد پیشنهاد نیازمند

 در آموزشی مکانیابی مراکز پژوهشی به در )1998( 2جنسن

 این تحقیق در است. وي پرداخته دانمارك کپنهاك شهر

 بر که کرده ارائه آموزشی فضاهاي یابی مکان براي الگویی

 مسیرهاي به توجه با فضاها نامی ثبت بنديمبناي محدوده 

)، در 2002( 3گرفته است. سالك و راولی صورت انتخابی

، به بررسی و تجزیه  21هاي قرن پژوهشی تحت عنوان کیوسک

هاي اطالعات، که قابلیت و تحلیل آخرین نسل از کیوسک

ارائه اطالعات، ارتقاء، تعامل، تراکنش و روابط را دارند در 

هاي قبلی در ارائه خدمات به گردشگران ا کیوسکمقایسه ب

اي هاند و در نتایج خود، پنج مطالعه موردي از کیوسکپرداخته

نسل جدید ارائه کرده که در فرودگاه، ایستگاه راه آهن، مرکز 

 اند. درداده شده اجاره اتومبیل، البی هتل و مرکز خرید قرار

وسک و محل، مطالعات موردي با در نظر گرفتن طراحی کی

مشخصات کاربر، معماري اطالعات، طراحی رابط، تجارت و 

 4باسیلیو و همکاران ارتباطات مورد مطالعه قرار گرفت.

 رسانیهاي اطالع)، به پژوهشی تحت عنوان، کیوسک2006(

در شهر ویندهوك پرداختند. آنها در پژوهش  گردشگري

عامل مهم را در خصوص موقعیت مناسب کیوسک  9خود، 

اند که عبارتند از: نور کافی در محل استقرار، در مشخص نموده

ساعته، در محل سرپوشیده و  24معرض دید بودن، دسترسی 

هاي خودپرداز، تلفن و داراي حصار، در نزدیکی دستگاه

امکانات رفاهی مهم دیگر، در مناطق پرتردد گردشگران، در 

ود، حافظت شها مبرابر عناصر مخرب نزدیک به اقامتگاه و هتل

 5لوسو کانالپو دیمیتریس. هاآژانس و مرتبط ادارات در نزدیکی

)، در پژوهشی به، دستورالعمل کنونی و آینده از فن 2010(

در گردشگري پرداختند. نتایج پژوهش  ايچندرسانه هايآوري

هایی در رابطه با: بازاریابی گردشگري، آنها، دستورالعمل

گردشگري توسط تلفن آموزش گردشگري، راهنماهاي 

مجازي، تورهاي  اي، موزههاي چندرسانههمراه، کیوسک

اي، آموزش توسط تلفن همراه مجازي، برنامه سفر چندرسانه

)، در 2013( 6براي مسافران نشان داد. هاومون و همکاران

یهاي آورپژوهشی به موضوع، پذیرش گردشگران از طریق فن

 پژوهش در آنها. رداختندپ تفرجگاهی هايهتل در خدمتـ  خود

پذیرش  ها وخود به بررسی علل استفاده گردشگران از کیوسک

به صورت سلف سرویس و خود خدمت در مقابل خدمات 

آوریهاي خود خدمات در مقابل کارکنان نیروي انسانی (فن

خدمات) پرداختند و در مدل پیشنهادي تأکید دارند تا ارائه 

مشتري به اتخاذ و یا  دهندگان خدمات به بررسی تمایل

هاي خود خدمت، براي تعیین آوريجلوگیري از استفاده از فن

   ره بگیرند.به کارکنان کارگیري به آوري وترکیب مناسب از فن

 و عنوان بررسی تحت پژوهشی در )1390همکاران( و موحد

 نتیجه این شادگان به ابتدایی شهر مدارس بهینه مکانیابی

 مسکونی، کاربري به نزدیکی معیارهاي نظر از که اندرسیده

 معیارهاي نظر از %30سبز  فضاي و ورزشی مذهبی، فرهنگی،

 و از %7/84نظامی  و اداري نشانی، آتش بیمارستان، از فاصله

 و بنزینپمپ تجاري، صنعتی، کاربري معیارهاي نظر

  .دارند قرار وضعیتی نامناسب در مدارس همه اصلی خیابانهاي

  

1. Lee & Yang 
2. Muller – Jensen 
3. Slack & Rowley 
4. Basilio & et All 
5. Dimitris & Kanellopoulos 
6. Haemoon & et All 
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 هايدهکده یابیمکان به پژوهشی در ،)1390( همکاران و تقوایی

گردشگري با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و 

(نمونه موردي: ساحل دریاچه کافتر) پرداختند.   SWOTمدل

در این پژوهش سعی بر آن است تا بهترین مکان ایجاد دهکده 

گردشگري در ساحل دریاچه کافتر شهرستان اقلید مشخص 

هاي الیه اطالعاتی از نقشه 23گردد. از این رو، از طریق تلفیق 

ه سازمان نقشه برداري کشور و نیز نقش 1:25000با مقیاس 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، در  1:100000مقیاس 

، مناسبترین SWOTگیري از تکنیک ، و نیز بهرهGISمحیط 

دهد بهترین مکان جهت مکان مشخص شد. نتایج نشان می

ایجاد دهکده گردشگري در ارتفاعات جنوبی مشرف بر 

دریاچه میباشد و در نهایت، راهبردهایی براي رشد و توسعه 

نعت گردشگري در ساحل دریاچه کافتر ارائه شد. نظري ص

هاي اطالعات )، در پژوهشی به سامانه1390ولنی و همکاران(

مکانی و اطالع رسانی گردشگري الکترونیک پرداختند. 

هاي فناوري اطالعات تأثیر زیادي در همه سطوح و بخش

گردشگري دارد. گردشگران در کشف این موضوع که در 

باشند، به ویژه با توجه به موقعیت یزي میجستجوي چه چ

مکانی و محیط پیرامون آن دچار مشکل هستند. در اکثر موارد 

دسترسی به یک هتل، رستوران، یا جاذبه گردشگري متقاعد 

هاي اطالعات مکانی کننده نیست. آنان در پژوهش خود سامانه

 هاي مورد نظر به عنوانرا براي رفع نیاز گردشگران به مکان

ي گردشگري هاپشتیبان تصمیم گیري و تمرکز بر روي فعالیت

)، در 1391الکترونیک ارائه کردند. ابراهیم زاده و همکاران (

یابی بهینه تسهیالت و زیر پژوهشی به برنامه ریزي و مکان

مورد شناسی:  GISهاي گردشگري شهري با استفاده از ساخت

 از گیريبهره با آنانهاي شهر سمنان پرداختند، نتایج یافته

همچنین  و تحلیل شده است T-testو آزمون  SPSSمحیط 

تنبریگ،  و مدل آشورث طبق که دهدمی نشان هایافته تحلیل

 بخش و شهر مرکزي محدوده تجاري، و شهري هايجاذبه

 یابیمکان حالی که در دهد،می پوشش را آن تاریخی

 ورود اصلی هايخیابان محور در تأسیسات اقامتی و پذیرایی

 به مناسب دسترسی و است گرفته شکل مسافران خروج و

نمایند.در پژوهش فراهم نمی گردشگران براي را هاجاذبه

 مراکز يبهینه یابیمکان ، بهGISمحیط  از گیريبهره با آنان،

 راهبردها و پرداخته شهر سمنان در پذیرایی و اقامتی

 سمنان شهر گردشگري فضاي بهبود جهت الزم پیشنهادات

 گردیده ارائه آن در شهر، به گردشگران بیشتر هرچه جذب و

)، در پژوهشی به بررسی ساختار 1392قنبري و حوت( .است

رسانی در زمینه گردشگري در جنوب شرق اطالعاتی و آگاهی

کشور پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آنان چنین برآورد 

ول، بهترین ابزار تبلیغاتی در درجه اگردید که، در بین ایرانیان 

 0,895569تبلیغات رسانه ملی یعنی تلویزیون با میزان وزن 

باشد و در مرحله بعدي که به نظر نگارنده مهم تر از اولی می

باشد تبلیغات دهن به دهن بوده که این امر مستلزم فراهم می

نمودن و ارائه تسهیالت و خدمات زیرساختی گردشگري در 

اي ایجاد خاطرات شیرین و به یادمانی در ذهن گردشگران راست

اشد ببراي دعوت از دوستان و دیگران جهت سفر به منطقه می

که خود بهترین ساختار اطالعاتی به دنبال دیگر ساختار 

حسینی  .باشداطالعاتی مهم همچون تلویزیون و وب سایت می

گوي )، در پژوهشی به ساماندهی ال1392مفرد و همکاران (

-مجموعه یابیگردشگري در شهر بندرعباس با تاکید بر مکان

هاي تفریحی توریستی پرداختند، تحقیق حاضر به منظور 

ر و هاي گردشگري شهشکوفایی و استفاده بهینه از قابلیت

مندي گردشگران و در نهایت دست یابی افزایش میزان رضایت

هاي مکان یبه توسعه پایدار گردشگري برآن است تا با شناسای

ها، مناسب بر اساس الگوهاي علمی براي ایجاد این گونه مجتمع

الگوي جدیدي را براي شکوفا ساختن و بهره برداري صحیح و 

ابی یاصولی در توسعه گردشگري شهر پیشنهاد کند. براي مکان

تحلیل سلسله مراتبی  ها در شهر از روشبهینه این نوع مجتمع

با استفاده از نظر کارشناسان  استفاده شده است که در آن

هایی براي مکانیابی بهینه و مناسب استخراج متغییرها و شاخص

تغیرها، ها و مبندي این شاخصدهد که با رتبهشد. نتایج نشان می

هاي مناسب یعنی منطقه رسالت جنوبی، سایت بلوار مکان

جهانگردي و سایت بلوار خلیج فارس به عنوان مناطق مناسب 

  اند.شده انتخاب
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بندي وضعیت )، در پژوهشی به رتبه1394توانگر و همکاران(

 رسانی اینترنتی مراکز خدمات گردشگري سالمت/اطالع

هاي مالزي، تایلند، سنگاپور و ایران پرداختند. پزشکی در کشور

به دهد که، کشور تایلند با کسب رتنتایج تحقیق آنان نشان می

از نظر وضعیت اطالع رسانی  در میان کشورهاي مورد بررسی 1

تري قرار دارد و پس از آن به ترتیب در شرایط مطلوب

کشورهاي مالزي، سنگاپور و ایران قرار گرفته اند و کشور ایران 

هاي علی رغم برخورداري از حسن شهرت جهانی و پتانسیل

مندي در علمی و تخصصی باال، برنامه ریزي اصولی و هدف

اي هها و شبکهلمللی از طریق سایتزمینه بازاریابی بین ا

  .ارتباطات الکترونیکی در سطوح بین المللی ندارد

  

  هاها و روشداده

شهر اصفهان یکی از شهرهاي استان اصفهان با مساحتی حدود 

دقیقه تا  31درجه  51کیلومترمربع بین طول جغرافیایی   550

درجه و  32دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  51درجه و51

). شهر 1دقیقه شمالی قرار دارد (شکل49درجه و 32دقیقه تا  30

اشد. باصفهان بعد از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایران می

، شهر 1392بندي شهرداري اصفهان از تابستان سال طبق منطقه

  منطقه تقسیم شده است. 15به 

  

  
  ایران کشور در اصفهان استان و شهر موقعیت ):1( شکل

  

) موقعیت شهر اصفهان در استان اصفهان و در شکل 2(ر شکل د

گانه شهراصفهان آورده شده  15موقعیت جغرافیایی مناطق ) 3(

  است. 

  

  
  اصفهان ): موقعیت شهراصفهان در استان 2( شکل

  

  
  گانه شهراصفهان 15جغرافیایی مناطق موقعیت ): 3شکل (

  

 به AHP چندمعیاره مکانیابی روشهاي از این پژوهش در

  شود.می استفاده یابی مکان امر در موثر عوامل تعیین منظور

هاي انجام شده در زمینه مکانیابی، با استفاده از پژوهش

اي گیرد. یکی از معیارهمعیارهاي بسیاري مورد استفاده قرار می

هاي راهنماي گردشگري، معیار موثر در مکانیابی ایستگاه

باشد که شامل زیر معیارهاي فرودگاه، مترو، کالبدي می

ه، اطالعات به دست آمدباشد. با استفاده از آهن و ترمینال میراه

اي جهت نظر سنجی متخصصان تهیه شدو در اختیار پرسشنامه

کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. پرسشنامه این امکان را 

براي متخصصان فراهم کرد تا نظر خود را راجع به زیر 

معیارهاي معیار کالبدي بیان کنند و اولویت هر یک را به ترتیب 
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صورت نیاز، زیر معیاري جدید به نظر خود مشخص کند و در 

لیست اضافه نمایند. پس از تعیین زیر معیارها و اولویت بندي 

کرده و وزن هرکدام مشخص  ahpها را وارد آن، این داده

زیر معیار با یکدیگر ادغام 4دهی، این شود و پس از وزنمی

  آید. شوند و نقشه نهایی معیار کالبدي بدست میمی

    

  بحث

و مکانیابی  مکان انتخاب عوامل ژوهش شناساییدر این پ

مورد بررسی  اصفهان شهر هاي راهنماي گردشگري درایستگاه

ها گیرد. معیارهاي بسیاري جهت مکانیابی این ایستگاهقرار می

این  باشد.وجود دارد که یکی از این معیارها، معیار کالبدي می

له ي فاص، نقشهباشد که در ادامهمعیار شامل چند زیر معیار می

نشان داده  1گر فاصلههرکدام از زیرمعیارها با استفاده از عمل

شود و بر اساس آن، مناطق ممنوع و همچنین مناطق مناسب می

ود. شهاي راهنماي گردشگري تعیین میجهت احداث ایستگاه

در ادامه نقشه فاصله از زیر معیارهاي، معیار کالبدي نمایش داده 

  شود. می

  از فرودگاهفاصله 

از آنجا که فرودگاه اصفهان خارج از محدوده شهر اصفهان 

باشد نقشه فاصله آن، تاحدودي خارج ازشهر اصفهان ترسیم می

شده است و بخش زیادي از وضعیت بسیار مناسب در خارج از 

منطقه و مقداري از آن در حریم شهر اصفهان قرار گرفته است. 

شرق و شمال شرق منطقه هاي دهد که بخش) نشان می4شکل(

 4و  7و  10و  14داراي وضعیت بسیارمناسب و کل منطقه   15

باشد و داراي وضعیت مناسب می 3و شرق و شمال شرق منطقه

 2و شمال غرب منطقه 12هاي غرب و شمال غرب منطقه بخش

و جنوب و جنوب غرب و  5و جنوب و جنوب غرب منطقه 

ت نامناسب جهت داراي وضعی 13غرب و شمال غرب منطقه

مساحت، وضعیت زیرمعیار باشد. ها میاحداث این ایستگاه

  ) آورده شده است. 1فاصله از فرودگاه درجدول (
    

  
 هانقشه فاصله از فرودگاه): 4شکل (

 

  هافرودگاهتوزیع وضعیت زیرمعیار فاصله از ): 1جدول (

  وضعیت  درصد  مساحت/کیلومترمربع

  نامناسب 06/10  37/55

  تاحدودي 61/50  36/278

  مناسب 41/35  8/194

  بسیارمناسب 93/3  66/21

550  100  -  
 

1. Distance  
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  مترو از فاصله

دهد هاي مترو در شهر اصفهان نشان مینقشه فاصله ازایستگاه

 باشدمناسب می هایی که داراي وضعیت بسیارکه قسمت

ها است که ترین مکان جهت احداث این ایستگاهمناسب

به  3، کل منطقه14هاي شمال شرق و شمال غرب منطقهبخش

از غرب به شرق،  1جز جنوب شرق این منطقه، مرکزمنطقه

جنوب شرق و شرق و شمال شرق و شمال و شمال غرب 

، شمال 2، جنوب منطقه11، شمال و جنوب غرب منطقه8منطقه

، شمال غرب و شمال شرق 9وشمال غرب و شمال شرق منطقه

، 13، شمال شرق و مرکز وشمال غرب منطقه5و مرکز منطقه

گیرد و جنوب شرق و را در برمی 6شمال غرب و غرب منطقه

، شمال 6، شمال و مرکز و غرب منطقه11شمال غرب منطقه

، جنوب 1، ازغرب به شرق منطقه5غرب و غرب و مرکز منطقه

، 2، جنوب شرق منطقه12جنوب شرق و جنوب منطقهغرب و 

، مناسب جهت 3جنوب شرق و شرق و شمال شرق منطقه

باشند. در هاي راهنماي گردشگري میاحداث این ایستگاه

) نقشه فاصله از زیرمعیار مترو نشان داده شده است.  5شکل (

) آورده 2مساحت و وضعیت زیرمعیار فاصله از مترو در جدول (

   شده است.

  

  
  نقشه فاصله از مترو): 5شکل (

 

  توزیع وضعیت زیرمعیار فاصله از مترو): 2جدول (

  وضعیت  درصد  مساحت/کیلومترمربع

  بسیارنامناسب 39/50  18/277

  نامناسب 54/8  97/46

  تاحدودي 54/10  97/57

  مناسب 42/15  86/84

  بسیارمناسب 09/15  04/83

550  100    

  

  هاترمینال از فاصله

هاي مختلف ترمینال وجود دارد که در قسمت4شهراصفهان در 

) 6شکل( ها ،اند. نقشه فاصله از ترمینالشهر اصفهان قرار گرفته

ب هاي جنوها در بخشبهترین مکان جهت احداث این ایستگاه

، غرب 4، شمال غرب منطقه15، جنوب غرب منطقه10منطقه

، 13قه، شمال شرق منط5 ، شرق و شمال غرب منطقه6منطقه

شهراصفهان که  3، شرق منطقه9 جنوب شرق و شرق منطقه

 هاي غرب و شمالباشد و بخشداراي وضعیت بسیارمناسب می

، شمال و شمال شرق و غرب 15 غرب و جنوب غرب منطقه

به  6به جز شرق این منطقه، کل منطقه 3، کل منطقه 10منطقه

 جز غرب و جنوب شرق این منطقه، شمال شرق و غرب منطقه

، شمال غرب و مرکز و جنوب شرق 12، جنوب شرق منطقه 7

هاي مرکزي ، بخش4، شمال غرب و مرکز منطقه13منطقه 

به جز شرق و جنوب شرق، شمال غرب  9، کل منطقه 4منطقه

به جز منطقه شمال  1، کل منطقه8و غرب و جنوب غرب منطقه 

شرق، شمال غرب و غرب و جنوب شرق و جنوب غرب منطقه 

ند. باشها میوضعیت مناسب جهت احداث این ایستگاه داراي 5

) 3ها، در جدول (مساحت و وضعیت زیرمعیار فاصله از ترمینال

  آورده شده است. 
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  هانقشه فاصله از ترمینال): 6شکل (

  

  هاترمینالتوزیع وضعیت زیرمعیار فاصله از): 3جدول (

  وضعیت  درصد  مساحت/کیلومترمربع

  بسیارنامناسب 36/9  48/51

  نامناسب 2/12  14/67

  تاحدودي 28/18  58/100

  مناسب 55/39  54/217

  بسیارمناسب 59/20  29/113

550  100  -  

  

   هنآ راه از فاصله

ایستگاه راه آهن در جنوب اصفهان قرارگرفته است که نقشه 

) که مناسبترین مکان 7دهد شکل(فاصله از راه آهن نشان می

هاي راهنماي گردشگري که داراي جهت احداث ایستگاه

گاه هاي نزدیک به ایستباشد و بخشوضعیت بسیارمناسب می

، 6باشد که نواحی جنوب و جنوب غرب منطقه راه آهن می

هاي شرق تا گیرد. و بخشرا در برمی 5جنوب شرق منطقه 

، 13، جنوب شرق منطقه 5و جنوب شرق منطقه  5غرب منطقه 

هاي جهت احداث ایستگاه 4جنوب غرب و غرب منطقه 

ت مساحباشند. راهنماي گردشگري داراي وضعیت مناسب می

) آورده شده 4و وضعیت زیرمعیار فاصله از راه آهن درجدول (

   است.

  
  نقشه فاصله از راه آهن): 7شکل (

  

  راه آهنتوزیع وضعیت زیرمعیار فاصله از ): 4جدول (

  وضعیت  درصد  مساحت/کیلومترمربع

  بسیارنامناسب 73/20  06/114

  نامناسب 97/24  38/137

  تاحدودي 04/28  26/154

  مناسب 46/17  06/96

  بسیارمناسب 76/8  18/48

550  100  -  

  

  گیري نتیجه

  معیارکالبدي

مقایسه زوجی زیر معیارها و وزن هر زیرمعیار و ضریب 

  ) آورده شده است. 5ها در جدول (ناسازگاري آن

  

  ): مقایسه زوجی، وزن و ضریب ناسازگاري معیارکالبدي5جدول (

ضریب 

  ناسازگاري
  وزن

ایستگاه 

  راه آهن
  ترمینال

ایستگاه 

  مترو
  فرودگاه

معیار 

  کالبدي

065/0  

  فرودگاه  1  3  5  9  55773/0

267591/0  7  3  1  3333/0  
ایستگاه 

  مترو

  ترمینال  2/0  3333/0  1  5  133014/0

041665/0  1  2/0  1428/0  1111/0  
ایستگاه 

  راه آهن
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 AHPزیر معیار توسط عملگر  4پس از مقایسه زوجی، این 

اند و نقشه معیارکالبدي بدست آمد. شمال شرق و ادغام شده

هایی در مرکز شهر اصفهان داراي وضعیت بسیارمناسب بخش

هاي راهنماي گردشگري که این جهت احداث ایستگاه

هاي قدس، شهدا، الله، احمد ها بیشتر در اطراف میدانبخش

طراف اباشد و مرکز و شرق شهر اصفهان یعنی آباد و قائمیه می

میدان آزادي، میدان سهروردي، میدان خواجو داراي وضعیت 

باشد و شمال و شمال غرب شهر اصفهان یعنی مناسب می
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