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ینمايند .لذا بررسي و
شهرها داراي جاذبههاي گردشگري فراوان میباشند و همواره گردشگران زيادي را به سوي خود جذب م 

یشود تا عدم تعادل در توزيع امكانات
تحليل فضايي امکانات گردشگري موجود در سطح مناطق شهري اصفهان باعث م 

گردشگري بهتر مشخص شود و برنامهريزي جهت توزيع عادالنه ي آنها و دسترسي تمام افراد جامعه به خدمات مورد نظر ،به نحو

یباشد .جامعهي
مطلوبي محقق گردد .هدف اصلي پژوهش ،بررسي نحوة توزيع فضايي خدمات گردشگري در مناطق شهري م 

یدهد .اين پژوهش از نوع توسعهاي-کاربردي و روش آن
آماري پژوهش را ،مناطق چهاردهگانهي شهر اصفهان تشكيل م 

«توصيفي-کمیو تحليلي» میباشد .در اين پژوهش  93شاخص با روش تحليل عاملي خالصه شده و به  8عامل تقليل يافته و سپس

لها در توسعهي خدمات گردشگري مناطق مشخص و در نهايت جهت سطح بندي مناطق با استفاده از
ميزان اثرات هر يك از عام 

حبندي شدهاند .از طريق ايجاد
مدل موريس مناطق در پنج گروه (بسيار برخوردار ،برخوردار ،متوسط ،محروم ،بسيار محروم)سط 
لهايي كه در افزايش سطوح توسعهي خدمات گردشگري
رابطهي رگرسيوني بين عوامل تأثير گذار و درجه برخورداري ،عام 
مناطق مؤثرند مشخص گرديد .نتايج نشان میدهد که ،توزيع امکانات گردشگري در مناطق شهري اصفهان متعادل نيست و حاکي
از تمرکز اين خدمات در برخي از مناطق شهري است .به طوري که از مجموع  41منطقه شهري ،منطقه  6با درجه  0/ 99در سطح
بسيار برخوردار و مناطق  8و  41به ترتيب با درجه  0/32و  0/ 18در سطح بسيار محروم قرار گرفته اند.

صهاي گردشگري ،مناطق شهر اصفهان.
واژگان کلیدی :تحليل فضايي ،گردشگري پايدار ،شاخ 

 -1مسعود تقوایی(نویسنده مسئول) m.taghvaei@geo.ui.ac.ir
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 -1مقدمه
شهاي مهم صنعت گردشگري به ميزان زيادي مورد توجه قرار گرفته و
گردشگري شهري به عنوان يکي از زيربخ 
در فرآيند جهاني شدن اهميت روزافزوني يافته است .چرا که اين بخش از گردشگري با امکان حفظ ارزشها ،باورها
یتواند اشاعه دهنده ارزشها و سنن جوامع در سطح ملي و محلي باشد .مهمتر
و رسوم باستاني به نحو مطلوبي م 
اين که گردشگري شهري با ايجاد فرصتهايي براي اشتغال و کسب درآمد براي ساکنين محلي و توسعه ساختارهاي
یآورد(رحماني و ديگران .)9831:41،شهرها به عنوان
زيربنايي امکان توسعه پايدار و يکپارچه شهري را فراهم م 
مقاصدهاي گردشگري داراي عملكرد چند منظوره هستند :آنها به عنوان دروازه ورودي به كشور ،مراكز اقامت و

مبدأ سفر به روستاها و مقصدهاي مجاور خود هستند .عالوه بر اين شهرها فقط مقصدهاي را كه در آنها جمعيتي با
یباشند؛ بلكه نقش
یشوند ،نم 
فعاليتهاي اقتصادي ،زندگي فرهنگي و تحت كنترل نيروهاي سياسي كنار هم جمع م 

یرا به عنوان مراكز فعاليت گردشگري بر عهده دارند .بنابراين بايستي به جاي گردشگري در شهرها مفهوم
مهم 
گردشگري شهري مورد بررسي قرار گيرد(سيف الديني و ديگران.)9 38 1 68: ،

شهر اصفهان به دليل وجود جاذبههاي گردشگري و ارزشهاي فرهنگي ،میتواند ساليانه پذيراي جمع کثيري از
گردشگران داخلي و خارجي باشد .در اين صورت بررسي و نحوهي پراكنش شاخصهاي خدمات گردشگري در
یشود تا عدم تعادل در توزيع امكانات
فضاهاي مختلف جغرافيايي و تع يي ن پتانسيلها و ضعفها ،باعث م 
گردشگري بهتر مشخص شود و برنامهريزي جهت توزيع عادالنه ي آنها و دسترسي تمام افراد جامعه به خدمات
مورد نظر ،به نحو مطلوبي محقق گردد.
-1-1طرح مسأله
امروزه صنعت گردشگري در جهان توسعه فراواني يافته است و بسياري از کشورها از اين رهيافت توانستهاند
وضعيت خويش را تا حد درخور توجهي بهبود بخشيده و بسياري از مشکالت خود از قبيل بيکاري ،پايين بودن
سطح درآمد سرانه و کمبود ارزي را پوشش دهند(اکبرپور سراسکانرود و ديگران.) 390 1 94: ،
اولين رويكرد در راستاي درك گردشگري شهري منوط به تجزيه و تحليل جغرافيايي است .نواحي شهري با
یسازند .از مهمترين
يهاي بازديدكنندگان و ساكنان خود را فراهم م 
تمركز بااليي از امكانات و جاذبهها نيازمند 
مسائلي كه طي دهههاي اخير باعث توسعه و پيشرفت شهرهاي كوچك و بزرگ گشته ،رشد و توسعه شهرنشيني
یشوند.
یدهند ،همواره پذيراي افرادي بوده اند كه بدانها وارد م 
یباشد .شهرها با امكانات و خدماتي كه ارائه م 
م
شهر با ارائه خدمات مطلوب و درخور ،بستر مناسبي براي فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي انسانها فراهم
تهاي خدماتي مانند امكانات پذيرايي و فراغتي زمينه پيشرفت و توسعه
یآورد .شهر همچنين با ارائه فعالي 
م

یكند( .)Timothy,2005گردشگري شهري داراي ماهيت دوگانه است به اين معنا كه از يك
گردشگري را فراهم م 

یتوان به عنوان مقصد گردشگري مد
یآيد و دوم اين كه م 
سو شهر به معناي اصليترين مبدأ گردشگران به شمار م 
فالديني
نظر قرار گيرد .شهرهاي بزرگ يك ظرفيت بسيارعظيم و متنوعدر بخش محصوالت گردشگري میباشند(سي 
و ديگران.)9 38 1 69: ،
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لذا شهرها و گردشگري روابط مكملي هستند چرا كه همه انواع گردشگري به نوعي به كانونها و خدمات شهري
یباشند .بنابراين در هر گونه برنامهريزي براي توسعه و ترقي گردشگري بايد به توانمندي كانونهاي شهري
نيازمند م 
در ارائه خدمات (مستقيم و غيرمستقيم) نيز توجه شود(.(Weaver,2006
یشود كه با بررسي و تحليل فضايي امکانات گردشگري موجود در سطح منا قط
ضرورت پژوهش از آنجا ناشي م 
يرويه پي برد .در اين راستا اين مطالعه سعي دارد جهت دستيابي به
یتوان به کمبودها و تراکمهاي ب 
شهري اصفهان م 
توسعهي متعادل در مناطق ،با شناخت موقعيت و چگونگي توزيع شاخصهاي انتخابي در اين نواحي و بهرهگيري از
تکن کي هاي مختلف (تحليل عاملي ،مدل موريس ،رگرس يفارغج تاعالطا متسيس و نوي اي ييي ي ييييي) ب و هيزجت ه

يلحت ل    

شاخصهاي مورد نظر بپردازد.
 -2-1اهداف پژوهش :اهداف اصلي اين پژوهش عبارتند از:
الف -بررسي نحوة توزيع فضايي خدمات گردشگري در مناطق شهري اصفهان.
صهاي گردشگري.
ب -تع يي ن سطوح برخورداري مناطق از نظر شاخ 
 -3-1پيشينه پژوهش
شهايي كه در ارتباط با موضوع انجام شده ،الزم و ضروري
یمطالعه و بررسي تحقيقات و پژوه 
در هر تحقيق علم 
است ،چرا كه بدون دستيابي به نتايج پژوهشي ديگران و توسعه و تكامل آنها ،امكان رسيدن به پاسخ مناسب و
تجزيه و تحليل بهتر ميسر نيست .ازجمله مطالعاتي که در زمينه گردشگري شهري صورت گرفته است عبارتند از:
موحد(  ) 13 86در پژوهشي با عنوان توزيع فضايي مراکز اقامتگاهي در شهرهاي تاريخي مطالعه موردي شهر
اصفهان ،به توزيع فضايي مراکز اقامتگاهي گردشگري شهري با تأکيد بر شهرهاي تاريخي براساس مدل آشورث،
تنبريگ و گنز پرداخته است.
حمدي و ديگران(  ،) 1388در مقاله اي تحت عنوان« بررسي تأثير توريسم تاريخي -فرهنگي برتوسعه پايدار
شهري همدان» به تأثير حضور گردشگران تاريخي -فرهنگي در توسعه تحوالت اقتصادي  -فيزي يك  -اجتماعي-
فرهنگي و محيطي همدان پرداخته است.
سيف الديني و ديگران(  ،) 1389در مقالهاي تحت عنوان«سنجش يك فيت و ظرفيت گردشگري شهري بر اساس
الگوي رفتاري گردشگران و جامعه ميزبان ،نمونه موردي :شهر اصفهان» ،به سنجش وارتقاء ظرفيت پذيرش
گردشگري شهر اصفهان در راستاي توسعه پايدار گردشگري پرداخته است.
وارثي ،تقوايي و رخشاني نسب(  ،) 1389در مقالهاي تحت عنوان«تحليل فضايي عوامل مؤثر بر عملكرد آژانسهاي
مسافرت هوايي در ايران» به تع يي ن عوامل مؤثر بر عمل كرد آژانسها ،ارزيابي درجة گسترش عملكرد آنها در
لها براي متعادلتر شدن منافع حاصل از عملكرد آژانسها پرداخته است.
استانهاي كشور و اولويت بندي عام 
وارثي ،تقوايي و سلطاني(  ،)09 13در مقالهاي تحت عنوان «تحليل فضايي گردشگري پارک کوهستاني صفه
براساس الگوي رفتاري و ادراک محيطي شهروندان اصفهاني» به شناخت الگوي رفتاري گردشگران در توسعه ي
گردشگري شهري پرداخته است.
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اين پژوهش ،درصدد آن است عالوه بر موارد بررسي شده در مطالعات قبلي ،به بررسي توزيع فضايي خدمات
گردشگري(شاخصهاي گردشگري)در مناطق شهري اصفهان بپردازد.
 -4-1روش پژوهش
یباشد .از آنجا كه جامعهي آماري
یو تحليلي» م 
اين پژوهش از نوع توسعهاي-کاربردي و روش آن «توصيفي-کم 
یدهد .اطالعات مورد نياز براساس سال  138 9و  13 90از
اين پژوهش را ،مناطق چهارده گانه ي شهر تش يك ل م 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمانهاي وابسته به شهرداري اصفهان گردآوري شده است.
 -2مفاهيم ،مباني نظري و روشها
 -1-2مفهوم گردشگري پايدار
صنعت گردشگري با اين كه داراي منافع و مزايايي براي كشورهاي گردشگرپذير است ،ولي مانند خيلي از
تها بر اين است تا با
مقولههاي ديگر برخي تبعات و آثار منفي را نيز به دنبال دارد .در سطح جهاني تالش همة دول 
يهاي صحيح و نظارت اصولي ،منافع حاصل از جهانگردي را به حداكثر برسانند و در مقابل ،آثار منفي آن
برنامهريز 
را به حداقل كاهش دهند (كارگر .) 16 : 1386 ،باتلر در سال 3991گردشگري پايدار را اين چنين تعريف كرده است
كه بتواند در يك محيط ،در زمان نامحدود ادامه يابد و از نظر انساني و فيزي يك به محيط صدمه نزند و تا بدان حد
تها و فرايندهاي اجتماعي لطمهاي وارد نكند .لذا گردشگري پايدار آن نوع از
فعال باشد كه به توسعة ساير فعالي 
گردشگري است كه بتواند توسعة پايدار را تسهيل كند(زاهدي.) 91 : 382 1،
گردشگري پايدار به معناي گردشگري است كه توسعه و بقا يافته در يك حوزه (جامعه و محيط) و در همان
یماند و باعث ايجاد مخاطرات تنزل و ممانعت از توسعه براي محيطي
روش و مقياس در يك دوره نامحدود باقي م 
یشود و فرصت انجام مناسب ديگر فعاليتها و فرايندها را محدود نمیكند .به دنبال اين نوع
كه در آن رشد كرده نم 
یبه عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار گرفته كه با استفاده از آن سعي بر شناسايي موارد تأثير
رويكرد نگرش سيستم 
گذار بر گردشگري و ارتباط آنها با يكديگر میشود .به دنبال اين نوع رويكرد نگرش سيستمي به عنوان يك ابزار
مورد استفاده قرار گرفته كه با استفاده از آن سعي بر شناسايي موارد تأثير گذار بر گردشگري و ارتباط آنها با يكديگر
یشود(حمدي ،وظيفه دوست و هنري جعفرپور.) 388 1 55: ،
م
«طبق اعالم كنگرة جهاني توسعة پايدار (  ) 2002كه در آگوست و  2سپتامبر تش يك ل شد ،گردشگري پايدار،
گردشگري و زير بناهاي مربوط به آن است كه هم در حال و هم در آينده:
تها و تواناييهاي طبيعي به خاطر احيا و بهرهوري در آينده از منابع طبيعي کار کند،
 در حدود ظرفي یبرد،
 تصديق همكاري مردم و جوامع ،آداب و رسومها و شيوههاي زندگي كه جذابيت گردشگری را باال م تهاي مردم محلي
 مردم بايد سهم عادالنه اي در منافع اقتصادي گردشگري داشته باشند و بايد به وسيلة خواس و جوامع مناطق ميزبان هدايت شود» ( .)Altinay and husain,2005: 274در کل ،اهداف گردشگري پايدار

يهاي شايسته که گردشگري میتواند براي اقتصاد
يهاي بيشتر و درک و فهم همکار 
عبارت است از - :افزايش آگاه 
و محيط فراهم سازد؛

تحليلي بر توزيع فضايي 53 ...

 ترويج عدالت و تساوي توسعه؛ پيشرفت کيفي زندگي جامعة ميزبان؛ فراهم آوردن کيفيت باالي تجربه براي بازديدکنندگان؛ نگهداري کردن با کيفيت از محيط که مقدم بر موضوعات وابسته است(موحد.)171 : 1386 ،-2-2اصول گردشگري پايدار
تهاي نوين بخش خصوصي و
گردشگري پايدار بر ايجاد توازن در توسعة گردشگري از طريق رويكردها و سياس 
دولتي در آينده تأ يك د دارد .دولت موظف است با وضع قوانين و مقررات ،به طور جدي از منابع طبيعي و فرهنگي
مقاصد گردشگري محافظت كند و گردشگران هم بايد در چارچوب مقررات و با رعايت ضوابط ،از جاذبههاي
مكانهاي گردشگري استفاده كنند؛ تنها در چنين چارچوبي است كه میتوان استقرار يك فيت محصول گردشگري را
تضمين كرد(كاظمي .) 128 : 1386 ،اصول گردشگري پايدار به شرح زير است :به كارگيري منابع پايدار ،كاهش
مصرف گرايي و پسماند سازي ،حمايت از تنوع زيستي ،دخالت دادن دانش گردشگري در برنامهريزيها ،حمايت از
ينفع ،آموزش
اقتصاد بومي ،درگيركردن و مشاركت دادن جوامع محلي ،تعامل صنعت گردشگري با ساير گروههاي ذ 
تپذير ،تحقيقات در حال انجام :طراحي مطالعات الزم همراه با پايش زيست محيطي
افراد ،گردشگري تجاري مسؤلي 
سبب استفادة مؤثر از اطالعات جمعآوري شده و تجزيه و تحليل آنها است كه اساس براي رفع مشكالت و
دستيابي به منابع و مقاصد گردشگري و متقاضيان آن است (مير سنجري.)9 :1 385 ،
 -3-2گردشگري شهري پايدار
گردشگري در چارچوب الگوهاي فضایي خاصي عمل میکند .يکي از اين الگوهاي فضايي گردشگري شهري
است .نواحي شهري به علت آنکه جاذبههاي تاريخي و فرهنگي بسيار زيادي دارند غالبًاًا مقاصد گردشگري مهمي
یگردند .شهرهاي معمو ًالًال جاذبههاي متنوع و بزرگي شامل موزهها ،بناهاي يادبود ،تئاترها ،استاديومهاي
محسوب م 
كها ،شهربازي ،مراکز خريد ،مناطقي با معماري تاريخي و مکانهايي مربوط به حوادث مهم با افراد
ورزشي ،پار 

مشهور دارا بوده که اين خود گردشگران بسياري را جذب میکند( .)Timothy,1995:63در راستاي پردازش يک

یتوان به صورت زير تعريف کرد« :گردشگري شهري ،کنش متقابل
الگوي فضايي در شهر ،گردشگري شهري را م 
گردشگران ميزبان و توليد فضاي گردشگري پيرامون سفر به مناطق شهري با انگيزههاي متفاوت و بازديد از جاذبهها
ینهد»
و استفاده از تسهيالت و خدمات مربوط به گردشگري است که آثار متفاوتي را در فضاي شهري برجاي م 
حهاي توسعه
(مافي و سقايي .) 5:1388 ،افزودن صفت پايدار به گردشگر شهري به علت گستردگي آثار جانبي طر 
گردشگري در درون شهرها ،همچنين آثار ملي و جهاني آنهاست واين بحث تنها آنگاه از منطقي كارآمد برخوردار
است كه چهار سوي توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،زيست محيطي و فرهنگي با هم در سطحهاي فراملي و ملي و در
ارتباط متقابلشان با شهر وشهروندان مورد بحث قرار گيرد آن چه در توسعه گردشگري پايدار شهري برآن تا يك د
یشود ،عالوه برره آوردهاي اقتصادي و اجتماعي اين صنعت براي شهروندان و شهرها،اهميت به تداوم برنامههاي
م
لهاي آينده) و آثار توسعه در مكان جغرافيايي(اثرهاي زيست محيطي) است
توسعه گردشگري در زمان(توجه به نس 
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(حمدي ،وظيفه دوست و هنري جعفرپور.) 388 1 56: ،
 -4-2برنامهريزي توسعة پايدار گردشگري
شهاي اقتصادي،
برنامهريزي گردشگري مکانيزمي است در راستاي ادغام نمودن بخش گردشگري با ديگر بخ 
لدهي و کنترل الگوي فيزيکي ،حفاظت از منابع طبيعي و کمياب و بازاريابي تلقي میشود(وجدان.) 29 : 1378 ،
شک 
به طوري که مفهوم توسعة پايدار در بعد بين المللي از آغاز دهة  1980مورد تأ يك د فراوان قرار گرفته است ،اگر چه
اغلب برنامههاي گردشگري كه حتي قبل از آن زمان تهيه شده بود ،حفاظت از منابع گردشگري را مد نظر قرار داده
بودند .برنامهريزي گردشگري به شيوة پايدار واجد اهميت بسيار است ،زيرا اغلب فعاليتهاي مربوط به توسعة
تهاي مربوط به محيط طبيعي ،ميراث تاريخي و الگوهاي فرهنگي منطقه بستگي دارد.
گردشگري به جاذبهها و فعالي 
(سازمان جهاني گردشگري .) 22 : 1379 ،براي رسيدن به اين اهداف ،برنامهريزي براي توسعة پايدار گردشگري
ضروري است .يك جنبة مهم توسعة پايدار تأ يك د بر گردشگري محلي است .اين شيوة گردشگري بر دخالت دادن
یدهد
جامعة محلي در برنامهريزي و توسعة گردشگري تأ يك د و توجه دارد و انواع گردشگري را توسعه و گسترش م 
كه به منافع جامعة محلي بيانجامد(همان .) 23 :بنابراين ،برنامهريزي توسعة پايدار گردشگري تالشي است جهت
تهاي توريستي به سمتي كه بتواند منافع اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را براي ساكنين بومي به وجود
هدايت فعالي 
آورد ،بدون آنكه به تخريب محيط زيست و فرهنگ جامعة ميزبان منجر شود.
شها و تكنيكها
 -3-2معرفي رو 
 -1-3-2تحليل عاملي
اين تکن کي

کاربردهاي گوناگوني دارد ،اگر در تحليل عاملي هدف خالصه کردن تعداد شاخص به عوامل معني

دار باشد ،بايد از تحليل عاملي نوع Rاستفاده گردد؛ در صورتي که هدف ترکيب و تلخيص تعدادي از مکانها يا

نواحي جغرافيايي در گروههاي همگن در درون يک سرزمين باشد بايد از تحليل نوع  Qاستفاده شود(کالنتري،
 .)1 28 -192 : 382 1براساس اهداف پژوهش ،در مرحلة اول به منظور آمادهسازي و پردازش بيشتر اطالعات ،کاهش
صها وارد مدل تحليل عاملي شده است.
صهاي مورد نظر و شناسايي عوامل ،مجموعه شاخ 
حجم شاخ 
 -2-3-2مدل موريس
اين شاخص در سه مرحله ساخته شده است:
شاخص ،محروميت توسعة انساني  Iijبراي شهرستان jام با توجه به مقدار متغير  iام به صورت زير خواهد بود.
max j xij − rowi xij

max j xij − min j xij

= I ij

دومين مرحله روش تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت )  (Iاست.
j

1 3
∑ I ij
n i =1

= Ij

سومين مرحله روش اندازه گيري توسعة انساني است كه در شاخص مزبور تفاوت عدد  1از متوسط محروميت

م
یباشد ) ( (HDI ) j = (1 − I iتقوايي) 32 :1 385 ،
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 -3-3-2رگرسيون چند متغيره

2

یدهد نمره ي يك فرد در يك متغير را بر اساس نمرههاي او در چندين متغير ديگر
روشي آماري است كه اجازه م 
پيش بيني كرد .به عبارتي ديگر روشي است كه متغير مستقل بر تعدادي متغير وابسته اثر میگذارد(بريس ،كمپ و
سنلگار .)1 28 : 382 1،جهت اولويت توسعه ي خدمات فرهنگي در مناطق شهر اصفهان امتيازات عاملي محاسبه شده
به عنوان متغيرهاي مستقل و ضريب اولويت توسعه (ميزان تاپسيس) به عنوان متغير وابسته مورد تحليل رگرسيون
قرار گرفته اند.
 -3تحليلي بر توزيع فضايي خدمات گردشگري شهر اصفهان

نتيجة حاصل از به کارگيري روش تحليل عاملي به ويژه چرخش 3واريمکس 4تقليل  93شاخص در  8عامل

یباشد .در اين تحليل مجموع  8عامل ياد شده جمعًاًا  39/ 83درصد از واريانس مجموع  93شاخص مذکور را
م
یپوشاند .كه نشاندهندة رضايتبخش بودن تحليل عاملي و شاخصهاي مورد مطالعه است.
م
 -1-3شاخصهاي مورد استفاده در پژوهش
قتر از وضعيت مكانهاي جغرافيايي در زمينههاي مختلف در سطوح متفاوت منوط به در
شناخت بهتر و دقي 
دسترس داشتن اطالعات كامل و پردازش شده از مكانهاي مورد نظر است .تع يي ن اين شاخصها ،مهم ترين قدم در
مطالعات توسعه ناحيه اي است و در واقع بيان آماري پديدههاي موجود در ناحيه است .اصو ًالًال شاخصها از تقسيم
یشوند(كالنتري .)111-211 : 1380 ،نقش شاخص فقط نمايش و توضيح
متغ يي رها به يك مخرج مناسب حاصل م 
وضعيت يا گرايش موجود نيست بلكه حتي االمكان يك و سيلة راهنما و كاربردي براي اعمال تغ يي ر و بهبود شرايط
است .براي نيل به اين مهم ،با استفاده از  51متغير ،نسبت به ايجاد  39شاخص گردشگري اقدام گرديد .در اين
پژوهش  39شاخص به عنوان شاخص فرهنگي در نظر گرفته شده است .اين شاخصهاعبارت اند از:

 -Xتعداد مراکز فرهنگي به ده هزار نفر  - Xتعداد مراکز و فضاي ورزشي به ده هزار نفر  - Xسرانه فضاي

1

3

2

پارکينگ  - Xتعداد پارکينگ به ده هزار نفر  - Xنسبت ايستگاه دوچرخه به ده هزار نفر  - Xسرانه دوچرخه -X
5

4

7

6

سرانه فضاي پارک شهري  - Xسرانه فضاي پارک محلي  - Xسرانه فضاي سبز  - Xتعداد پارک شهري به ده هزار
8

10

9

نفر  - Xتعداد پارک محلي به ده هزار نفر  - Xسرانه مجموعه اسباب بازي  - Xسرانه پارک بازي کودکان - X
12

11

14

13

سرانة آبنما  - Xنسبت ايستگاه آتش نشاني به ده هزار نفر  - Xنسبت ايستگاه ورزش همگاني به هزار نفر - X
15

17

16

تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي به هزار نفر  - Xنسبت هتل و هتل آپارتمان به کل اقامتگاه  - Xسرانه
19

18

هتل  -Xنسبت مهمانپذير به کل  - Xتعداد سرويس بهداشتي به ده هزار نفر  - Xتعداد مراکز تفريحي به ده هزار
20

22

21

نفر  - Xتعداد رستوران به ده هزار نفر  -Xسرانه رستوران  - Xتعداد اغذيه فروشي به هزار نفر  - Xتعداد کافه
24

23

26

25

تريا به ده هزار نفر  - Xمناطق نمونه گردشگري  - Xفرصت سرمايه گذاري  - Xتعداد جايگاه CNGبه ده هزار
28

27

29

نفر  – Xتعداد جايگاه بنزين به ده هزار نفر  - Xتعداد داروخانه شبانه روزي به ده هزار نفر  - Xتعداد بيمارستان
30

31

32

2

Multiple Regression
-Rotated Factor Matrix
4
-Varimax
3
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به ده هزار نفر  - Xتعداد درمانگاه شبانه روزي به ده هزار نفر  - Xپايانه مسافربري  - Xسرانه معابرX36
33

35

34

-

نهاي
نسبت جاذبه به کل -X 7تعداد دفاتر پيشخوان به ده هزار نفر - X 8کيوسک اطالع رساني -X 9نسبت ماشي 
3

3

3

جمع آوري زباله به پسماند توليدي
 -1-1-3ماتريس نهايي اطالعات آماري
یباشند که بيشتر آنها نيز
الف :ستونهاي ماتريس :متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحليل 39شاخص ايجاد شده م 
ُنُنرم سازي يا سرانه سازي شده اند.
یباشد.
ب  :سطرهاي ماتريس :در ماتريس تحليل عاملي سطرها شامل مناطق  14گانه شهر اصفهان م 
یدهند که با يکديگر حول يک
ج :عامل سازي  :شاخصها و متغيرهايي که داراي ارتباط دروني باشند ترجيح م 
صهاي بارگذاري در هر عامل که باالي  0/5هستند يک عامل را شامل
محور يا عامل تجمع کنند .بدين صورت شاخ 
یيابد.
یشوند ،لذا اين تجمع به صورت ارتباط مثبت تجلي م 
م
جدول -1مقادير ويژه و واريانس عوامل استخراج شده
استخراج مجموع ضرايب عوامل
عامل

مقدار ويژه

%واريانس

%تجمعي

1

93 . 14

27 . 38

38.27

2

5.48

04 . 14

52.32

3

4.45

40 . 11

63.72

4

3.10

7.95

71.66

5

2.79

7 .1 7

78.83

6

2.55

6.55

85.38

7

2.09

5.37

90.74

8

1.20

3.08

93.83

منبع :یافتههای پژوهش

صها ،میتوان عناوين مناسبي را براي هر يک از عوامل انتخاب نمود
با توجه به ميزان همبستگي هر يک از شاخ 
یباشد:
که در اين پژوهش به صورت زير م 
یباشدکه به تنهايي قادر است  38 / 27درصد از واريانس را محاسبه
 عامل اول :مقدار ويژه ي اين عامل 14 /39م و توضيح دهد .در اين عامل16 ،شاخص بارگذاري شده است كه بيشترين تأثير را در بين عوامل پنج گانه دارد.
صهاي بارگذاري
صهاي هنري هستند .لذا بر اساس شاخ 
شاخصهاي بارگذاري شده در عامل اول از نوع شاخ 
شده در عامل اول میتوان اين عامل را يک عامل« اقامتي -پذيرايي» دانست .شاخصهاي بارگذاري شده در اين
عامل عبارت از تعداد اغذيه فروشي به ده هزار نفر()0/69؛ تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي به ده هزار
نفر( )0/ 94؛ سرانه فضاي پارکينگ( )0/ 88؛ تعداد پارکينگ به ده هزار نفر( )0/ 87؛ نسبت هتل و هتل آپارتمان به کل
اقامتگاه()0/48؛ سرانه هتل()0/48؛ تعداد کافه تريا به ده هزار نفر( )0/ 83؛ تعداد بيمارستان به ده هزار نفر() )0/ 81؛
نسبت ايستگاه ورزش همگاني به هزار نفر( )0/ 80؛ تعداد دفاتر پيشخوان به ده هزار نفر( )0/ 78؛ سرانةآبنما()0/77؛
سرانه رستوران()0/96؛ نسبت رستوران به ده هزار نفر( )0/ 68؛ سرانه دوچرخه( )0/ 66؛ نسبت ايستگاه دوچرخه به ده
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هزار نفر( )0/ 63؛ نسبت درمانگاه شبانه روزي به ده هزار نفر( .)0/ 62
یباشد که قادر است 14 / 04درصد از واريانس را تب يي ن كند .اين
 عامل دوم :مقدار ويژه ي دومين عامل5/84م صهاي بار گذاري شده در عامل مزبور عبارت اند از:
یتوان عامل « تأسيسات زيربنايي» نام نهاد .شاخ 
عامل را م 
نهاي جمع آوري زباله به پسماند
سرانه معابر( )0/ 89؛ نسبت ايستگاه آتش نشاني به ده هزار نفر( )0/ 83؛ نسبت ماشي 
توليدي( )0/ 82؛ تعداد مراکز و فضاي ورزشي به ده هزار نفر( )0/ 60؛ سرانه مجموعه اسباب بازي( .)0/ 51
یباشد كه قادر است  11/ 40درصد از واريانس را محاسبه و
عامل سوم :مقدار ويژه ي اين عامل برابر با  4/45م تب يي ن كند .در اين عامل ،شش شاخص بارگذاري شده است كه مربوط به اوقات فراغت میباشند؛ لذا میتوان آن را
عامل «تفريحي » ناميد .شاخصهاي بار گذاري شده در عامل مزبور عبارت اند از :سرانه فضاي پارک شهري( )0/ 94؛
سرانه فضاي سبز( )0/ 90؛ سرانه فضاي پارک محلي( )0/ 67؛ فرصت سرمايه گذاري( .)0/ 68
یباشد و  7/ 95درصد از واريانس را محاسبه نموده و توضيح
 عامل چهارم :مقدار ويژه در عامل چهارم  3/ 10م یدهد .شاخصهاي بارگذاري شده در اين عامل شاخص بهداشتي است در نتيجه اين عامل را میتوان«بهداشتي-
م
صهاي بار گذاري شده در عامل مزبور عبارت اند از :سرانه پارک بازي کودکان( )0/ 90؛
درماني» نامگذاري کرد .شاخ 
نسبت مهمانپذير به کل()0/77؛ نسبت داروخانه شبانه روزي به ده هزار نفر( )0/ 72؛ تعداد سرويس بهداشتي به ده
هزار نفر( )0/ 70؛ تعداد مراکز فرهنگي به ده هزار نفر( .)0/ 63
 عامل پنجم :مقدار ويژه ي اين عامل  2/ 79كه قادر است  7/ 17درصد از واريانس را محاسبه و توضيح دهد .باتوجه به دو شاخص بارگذاري شده در اين عامل كه از نوع جاذبههاي گردشگري است میتوان آن را«جاذبهها»
نامگذاري کرد .شاخصهاي بار گذاري شده در عامل مزبور عبارت اند از :نسبت جاذبه به کل جاذبههاي طبيعي-
فرهنگي-تاريخي و انسان ساخت( )0/ 70؛ کيوسک اطالع رساني()0/96؛ نسبت درمانگاه شبانه روزي به ده هزار
نفر( .)0/ 56
یباشدکه قادر است  6/ 55درصد از واريانس را محاسبه و توضيح
 عامل ششم :مقدار ويژه ي اين عامل  2/ 55م صهاي بار گذاري شده در عامل مزبور عبارت اند از :تعداد جايگاه بنزين به ده هزار نفر( )0/ 83؛ تعداد
دهد .شاخ 
پارک محلي به ده هزار نفر( )0/ 76؛ پايانه مسافربري(  .)0/ 60اين عامل را میتوان يک عامل « حمل و نقل» نامگذاري
نمود.
یباشد كه قادر است  5/ 37درصد از واريانس را محاسبه و
 عامل هفتم :مقدار ويژه ي اين عامل برابر با  2/ 09م تب يي ن كند .با توجه به دو شاخص م 
یتوان اين عامل زيربنايي نام نهاد .شاخصهاي بار گذاري شده در عامل مزبور
عبارت اند از :تعداد پارک شهري به ده هزار نفر( )0/ 90؛ تعداد جايگاه CNGبه ده هزار نفر( .)0/ 68
یباشد و  3/ 08درصد از واريانس را محاسبه نموده و توضيح
 عامل هشتم :مقدار ويژه در عامل هشتم  1/ 20م یدهد .شاخصهاي بار گذاري شده در عامل مزبور عبارت اند از :مناطق نمونه گردشگري( )0/ 91؛ تعداد مراکز
م
تفريحي به ده هزار نفر(  .)0/ 75اين عامل را میتوان اوقات فراغت نامگذاري نمود.
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 -2-3سطح بندي مناطق شهر اصفهان
به منظور دستيابي و شناخت بهتر از وضعيت خدمات گردشگري مناطق مورد مطالعه و تع يي ن اولويت توسعه و
عمران در اين مناطق با بهره گيري از موريس به عنوان روش كاربردي ،مناطق چهاردهگانة شهر اصفهان براساس 39
حبندي شدهاند .از نظر يك فيت توسعه گردشگري
شاخص انتخابي مورد سنجش قرار گرفتهاند و در پنج گروه سط 
ضريب  0/99بسيار برخوردار 0/ 63 ،تا  0/05برخوردار 0/ 43 ،تا  0/ 33متوسط(نيمه برخوردار) 0/ 30 ،تا 0/ 27
یشود .از مجموع  14منطقه شهري1 ،منطقه
محروم 0/ 18 ،تا  0/ 23بسيار محروم از امكانات گردشگري ناميده م 
یباشند .به
بسيار برخوردار 3 ،منطقه برخوردار 5 ،منطقه نيمه برخوردار 3 ،منطقه محروم و  2منطقه بسيار محروم م 
طوري که شكاف و نابرابري توسعه در اين مناطق بسيار باال بوده است .به طوري كه اختالف و شكاف توسعه بين
یباشد و توزيع نامتعادل امكانات گردشگري در بين مناطق بسيار زياد
مناطق بسيار برخوردار و بسيار محروم 0/ 81م 
یباشد .به عبارتي توزيع خدمات گردشگري در بين مناطق ناعادال تامدخ هنالداعان عيزوت شيازفا .تسا هدوب هن
م
گردشگري در بين مناطق منجر به عدم برخورداري مناطق محروم از اوقات فراغت(تفريح و نشاط) همسان با مناطق
یكند.
یشود .و اين امر به تشديد نابرابري منطقه اي كمك م 
برخوردار م 
جدول شماره ( :)2تعيين ميزان برخورداري مناطق شهر اصفهان از لحاظ شاخصهاي گردشگري
شاخص محروميت

درجه توسعه

ميزان برخورداري

رديف

نام مناطق

1

منطقه6

0.01

0.99

بسيار برخوردار

2

منطقه1

0.37

0.63

3

منطقه3

0.39

0.61

4

منطقه4

0.50

0.50

5

منطقه5

0.57

0.43

6

منطقه 7

5 .6 0

3.05

7

منطقه 9

0.68

0.32

8

منطقه 13

0.67

0.33

9

منطقه2

0.67

0.33

10

منطقه11

0.70

0.30

11

منطقه21

0.71

0.29

21

منطقه 10

0.73

0.27

13

منطقه8

0.77

0.23

14

منطقه 14

0.82

0.18

منبع :یافتههای پژوهش

برخوردار

متوسط
(ميان برخوردار)

محروم

بسيار محروم

تحليلي بر توزيع فضايي 14 ...

صهاي گردشگري
نقشهي شماره :1سطوح برخورداري مناطق شهر اصفهان از لحاظ شاخ 
منبع :نگارندگان

شبيني اولويت بندي توسعه ي شاخصها در مناطق
 -3-3مدل پي 

با بهرگيري از نرمافزار رايانهاي  SPSSو استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره ،میتوان اولويت توسعهي

شاخصهاي خدمات گردشگري مناطق را براساس امتيازات عاملي محاسبه و ارائه نمود .در اين محاسبات امتيازات
عاملي هشت عامل به عنوان متغيرهاي مستقل و ميزان درجه توسعه به عنوان متغير وابسته مورد تحليل قرار گرفته

یدهد كه  98 /3درصد تغ يي رات درجه ي
یباشد ،اين رقم نشان م 
اند .در جدول شمارة( R2)3به دست آمده 0/ 98 3م 

توسعه يافتگي مناطق شهر اصفهان ناشي از  8عامل مورد بررسي است .با كاهش عوامل به عنوان متغيرهاي مستقل از
صهاي مورد مطالعه و همچنين افزايش عوامل
یدارد كه با افزايش شاخ 
مقدار R2كاسته میشود ،اين امر بيان م 
یشود.
درصد تغ يي رات درجه ي توسعه يافتگي مناطق نيز بيشتر م 
جدول شمارة :3خالصه مدل
Std. Error of the
Estimate
20540/0

Adjusted R
Square
55 0/9

R Square
830/9

R
(a)9910/

Model
1

a. Predictors: (Constant) , f8 f27, f6 f5, f4, f3 f2, f1.

يداري
يدار بودن رگرسيون و رابطهي خطي بين متغيرها با سطح معن 
در جدول شمارة()4تحليل واريانس نيز معن 
یگردد.
یباشد ،تأييد م 
( ) Sig:0/001كه معني داربودن آن در سطح 99درصد را نشان م 
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جدول شمارة :4تحليل واريانس
Sig.
)0/001(a

F
35 /707

Mean
Square
0/270

df
8

Sum of
Squares
0/975

0/ 00 2

5

0/010

13

0/5 89

Model
Regression
Residual
Total

a. Predictors: (Constant) , f8 f27, f6 f5, f4, f3 f2, f1.
b. Dependent Variable: Morris

یگردد.
با استفاده از جدول شمارة ( )5مدل پيش بيني اولويت توسعه ي شاخصهاي گردشگري مناطق ارائه م 
جدول شمارة -5ضرايب
Standardi
zed
Coefficients
Sig.
.000
.000
.000
.003
.376
.280
.005
.004
.555

t
34.192
13.273
5.367
5.516
-.971
-1.210
34.192
5.026
.632

Beta
.977
.513
.423
-.7 05
-.170
.672
. 295
.7 03

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
.411
.012
.166
.012
.067
.012
.069
.012
-.012
.012
-.015
.012
.059
.012
.063
.012
.008
.012

Model
)(Constant
f 1
f 2
f 3
f 4
f 5
f 6
f 7
f 8

a . Dependent Variable: HD1

یباشد:
مدل استخراج شده از رابطه ي رگرسيوني به شرح ذيل م 

Y= 0/ 41 1+ 0/ 166 f 1 +0/0 67 f 2 +0/ 069 f 3 - 0/012 f 4 -0/015f 5+ 0/ 059 f 6+0/ 063 f 7+0/ 008 f 8

يدار
یدهد ،اثرات عوامل اول ،دوم ،سوم ،ششم ،هفتم و هشتم معن 
يداري نشان م 
همان طور كه مقدار سطح معن 
یباشد و تأثيرات بسيار ضعيفي در پيشگويي درجهي توسعهي
یباشند و اثرات عامل چهارم و پنجم معني دار نم 
م
خدمات گردشگري دارند .با نگاهي به مقادير بتا روشن میشود كه به ترتيب سهم عوامل اول ،سوم ،دوم ،هفتم،
یباشد .زيرا كه يك واحد تغ يي ر در انحراف معيار عوامل مؤثر
ششم ،هشتم ،چهارم و پنجم در پيش گويي بيشتر م 
باعث میشود انحراف معيار درجه ي توسعه يافتگي به ترتيب به اندازههاي ،0/ 059 ،0/063 ،0/ 067 ،0/096 ،0/1 66
 -0/210 ،0/ 008و  -0/015تغ يي ر پيدا كند.
 -4نتيجهگيري
لهاي صورت گرفته  39شاخص انتخابي توسعه ي گردشگري از طريق مدل تحليل عاملي به 8
براساس تحلي 
عامل كاهش يافته و سهم هر عامل در توسعه مشخص گرديد  8عامل ايجاد شده  39/ 83درصد واريانس را قادر
یكند و عوامل بعدي به
است محاسبه و توضيح دهد .عامل اول به تنهايي  38 /13درصد از واريانس را محاسبه م 
یدهند .با استفاده
ترتيب  5/ 37 ،6/ 55 ، 7/ 17 ، 7/ 95 ،11/ 40 ، 14 / 04و 3/8درصد از واريانس را محاسبه و توضيح م 
از مدل موريس مناطق در پنج سطح تقسيم گرديد ،براساس سطح بندي صورت گرفته منطقه 6با درجه توسعه
0/99در سطح بسيار برخوردار جاي گرفتهاند و سطح برخوردار با  3منطقه  1 ،3و  4با ميانگين  0/ 58سطح دوم را
به خود اختصاص داده اند و مناطق  13 ،9 ،7 ،5و  2با ميانگين  0/ 35از ضريب اولويت سطح متوسط(نيمه برخوردار)

تحليلي بر توزيع فضايي 34 ...

را در بردارند .و سطح محروم با مناطق  21 ،11و  10با ميانگين  0/28سطح چهارم را به خود اختصاص دادهاند .و
مناطق  8و 14با ميانگين  0/ 20در سطح بسيار محروم جاي گرفتهاند .در نهايت با بهرگيري از مدل رگرسيون چند
متغيره بين عوامل و درجهي برخورداري اولويت برنامهريزي مشخص گرديد ،نتيجهي حاصل از اين تحليل بيان
یدارد كه جهت توسعهي خدمات گردشگري مناطق به ترتيب عامل اول ،عامل سوم و عامل است .اين سه عامل در
م
اولويت اول براي توسعهي خدمات گردشگري مناطق به ترتيب براي نواحي بسيار محروم ،محروم ،متوسط(نيمه
یگردد.
برخوردار) ،برخوردار و بسيار برخوردار پيشنهاد م 
 -5پيشنهادات
یشود:
با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق ،پيشنهادات زير ارائه م 
 مناطقي كه ضريب اولويت كمتري دارند(  0/ 18تا  ،)0/ 30در سطح آخر يعني گروههاي محروم و بسيار محرومصهاي گردشگري آنها
تزدايي قرار گيرند؛ زيرا تعداد شاخ 
قرار گرفتهاند و بايد در اولويت برنامهريزي و محرومي 
از ساير مناطق كمتر است .در اين بررسي مناطق 8و  14محرومترين مناطق شهر اصفهان قلمداد شده كه در سياست
یبايد متناسب با نياز اين گونه مناطق باشد و در واقع اعتبارات
برنامهريزي منطقهاي و توزيع اعتبارات گردشگري م 
بيشتري به مناطق محروم داده شود.
 هدفمند كردن و سازماندهي بهتر و به طور كلي بهبود كاركرد دستگاههاي مديريتي و نظارتي مانند شهرداري وسازمان ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري.
 پاسخگويي به نيازهاي فزاينده گردشگري مناطق شهري اصفهان ،در گرو توجه به همياري و مشاركت مردم-نهادها و از همه مهمتر بخش خصوصي عالقمند به سرمايهگذاري در اين زمينه است.
یباشند ،سياست تمركززدايي از اين
 با توجه به اين كه بيشتر امكانات گردشگري در مناطق  1 ،3و 6متمركز م یرسد.
مناطق ضروري به نظر م 
 توسعه و گسترش اطالعرساني و فناوري اطالعات در قالب تقويت و توسعه نهاد سازي ،اصالحات ساختاري وقوانين و مقررات و بهره گيري از دستاوردهاي نوين در ارائه خدمات گردشگري.
 در كل مناطق شهر اصفهان سطح متفاوتي از ميزان برخورداري دارند و امكانات گردشگري هماهنگ در آنهایشود .با مشخص شدن اين شكاف و جايگاه برخورداري مناطق شهري بايد با برنامهريزي توسعه محور،
ديده نم 
نسبت به بهبود وضعيت اين مناطق اقدام كرد .همچنين در جهت محروميت زدايي از مناطق الزم است كه امكانات و
لهاي موجود به سود مناطق كمتر برخوردار هدايت گردد.
پتانسي 
منابع
اکبرپور سراسکانرود ،محمد ،رحيمي ،محسن و محمدي ،فاضل(  .)09 13سنجش تأثيرات گسترش گردشگري بر ابعاد توسعه
پايدار مطالعه موردي :شهرستان هشترود ،فصلنامه برنامهريزي منطقهاي ،سال اول ،شماره سوم.
بريس،ن كي ال و ريچارد كمپ و رزمري سنلگار(«) 382 1تحليل دادههاي روانشناختي با برنامهي اس پي اس اس»مترجمان،
خديجه علي آبادي و علي صمدي ،انتشارات نشر دوران ،چاپ اول.
سيف الديني ،فرانک و ديگران(  ،) 1389سنجش يك فيت و ظرفيت گردشگري شهري بر اساس الگوي رفتاري گردشگران و
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شهاي جغرافياي انساني ،شماره  ، 71بهار.
جامعه ميزبان ،نمونه موردي  :شهر اصفهان ،پژوه 
تقوايي ،مسعود( «) 1385تحليل و طبقه بندي مناطق روستايي استانهاي کشور بر اساس شاخص توسعه ي انساني» فصلنامه
تحقيقات جغرافيايي .شمارهي .. 82
یفر ،ساناز(  ،) 1389امکان سنجي توسعه پايدار گردشگري در شهر مالير با استفاده از مدل
رحماني ،بيژن ،شمس ،مجيد و حاتم 
 ،SWOTفصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي سال اول ،شماره .3
حمدي ،کريم ،وظيفه دوست ،حسين ،هنري حعفرپور ،احمد(  ،) 1388بررسي تاثير توريسم تاريخي -فرهنگي برتوسعه پايدار
شهري همدان ،پژوهش نامه علوم اجتماعي ،سال سوم ،شماره اول،بهار.
زاهدي ،شمس السادات( ،) 382 1چالشهاي توسعة پايدار اکوتوريسم ،مدرس علوم انساني ،شمارة . 30
سازمان جهاني جهانگردي(  ،) 1379برنامهريزي توريسم در سطح ملي و منطقهاي ،ترجمة بهرام رنجبران و محمد زاهدي ،چاپ
اول ،انتشارات واخد دانشگاهي واحد اصفهان.
کارگر ،بهمن(  ،) 1386جغرافيا و توسعة گردشگري ،مجلة سپهر ،دورة شانزدهم ،شمارة . 62
کالنتري ،خليل( ) 1380؛ برنامهريزي و توسعه منطقهاي (تئوري و تکن کي ها) ،انتشارات خوشبين ،چاپ اول ،تهران.
کالنتري ،خليل() 382 1؛ نقدي بر متدولوژي سنجش توسعهي انساني ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،شماره ي . 61
مافي ،عزت اهلل ،سقايي ،مهدي(  ،) 1388بررسي گردشگري در کالن شهرهاي مذهبي (مطالعه موردي:کالن شهر مشهد)،
همايش منطقهاي جغرافيا و توسعه پايدار شهرها دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيروان 6 ،ارديبهشت . 1388
شهاي جغرافياي
موحد ،علي ( ) 1386؛ توزيع فضايي مراکز اقامتگاهي در شهرهاي تاريخي مطالعه موردي شهر اصفهان ،پژوه 
انساني ،شماره . 65
موحد ،علي(  ،) 1386گردشگري پايدار ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.
ميرسنجري ،مهرداد(  ،) 1385اهميت ( GISسيستم اطالعات جغرافيايي) در اکوتوريسم(گردشگري طبيعت) فصلنامة علمي
خبري هند و ايران ،شمارة  17و . 18
سهاي
وارثي ،حميدرضا ،تقوايي ،مسعود ،رخشاني نسب ،حميدرضا(  ،) 1389تحليل فضايي عوامل مؤثر بر عملكرد آژان 
مسافرت هوايي در ايران،
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