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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تعیین اولویت پهنههای مستعد گردشگری در استان اصفهان
انجام گرفته است .با توجه به مؤلفههای مورد بررسی ،نوع تحقیق کاربردی -توسعهای است و
روش تحقیق توصیفی -پیمایشی و براساس تجزیه و تحلیل سیستمی است .در این تحقیق
بهمنظور ارزیابی براساس تعداد جاذبه ،سطوح عملکرد (ملی ،محلی ،بینالمللی) و سطوح
دسترسی (پیاده ،سواره) نسبت به جاذبههای گردشگری امتیاز داده شده است .پژوهش
صورتگرفته در ظرفیتسنجی استان اصفهان بهدلیل توسعة گردشگری نشان میدهد
عمدهترین پتانسیلهای موجود گردشگری انسانساخت در شهرهای اصفهان و مبارکه است.
طبق امتیازات دادهشده  32و  14/66درصد پتانسیلهای گردشگری انسانساخت مربوط به
این دو شهرستان است و از این جهت موقعیت خوبی در سطح استان دارند .در ارزیابی ظرفیت
گردشگری تاریخی– فرهنگی استان مشاهده شد بیشترین ظرفیت در مرکز به مرکزیت شهر
اصفهان و در شمال شرق به مرکزیت شهر کاشان است .تقریباً  34/07و  22/55درصد
جاذبههای گردشگری تاریخی -فرهنگی منطقه براساس امتیازات دادهشده متعلق به این دو
شهرستان است که  76/49درصد از جاذبههای تاریخی– فرهنگی شهرستان اصفهان متعلق
به شهر اصفهان است .بیشترین ظرفیت گردشگری طبیعی استان اصفهان در دو پهنة جنوب و
غرب استان است که براساس امتیازات دادهشده به پنج گروه طبقهبندی شدهاند و بیشترین
امتیازات به شهرستانهای سمیرم و فریدونشهر مربوط است و این مناطق برای توسعة
گردشگری طبیعتمحور مناسباند.
واژههای کلیدی :استان اصفهان ،سیستم اطالعات جغرافیا ،گردشگری انسانساخت ،گردشگری
تاریخی فرهنگی ،گردشگری طبیعی.

 نویسندة مسئول09138711684 :

Email:sshosseini1361@gmail.com
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مقدمه
گردشگری سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود (ایکوم .)2007 ،این صنعت بهلحاظ فعالیتهای تولیدی و
همچنین افزایش فرصتهای مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ،اهمیت اقتصادی دارد (کوکوکیس .)8 :2008 ،بهعالوه،
گردشگری هم برای گردشگران و هم ساکنان ،مزایای اجتماعی به همراه دارد و حرکت گردشگران به تبادل فرهنگی
کمک میکند (بسکولیدز و دیگران .)303 :2002 ،همچنین گردشگری تأثیرات فرعی بر سایر بخشهای اجتماعی-
اقتصادی دارد و بهاینترتیب توسعة زیرساختارها و خدمات عمومی را ارتقا میبخشد (فلچر.)2008 ،
به عبارت دیگر ،گردشگری یکی از صنایعی است که باالترین سرعت رشد را در سطح جهان دارد .پتانسیل بالقوة این
صنعت برای تولید درآمد ارز خارجی ،جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی ،افزایش درآمدهای مالیاتی و ایجاد مشاغل،
انگیزهای برای کشورهای درحالتوسعه در ترویج گردشگری بهعنوان یک موتور برای رشد کالن اقتصادی بوده است
(تورس و دیگران.)294 :2004 ،
گردشگری طبیعتمحور ممکن است نقش مثبتی در توسعة اقتصاد محلی جامعه ایفا کند و مزایای چشمگیری در
شرایط اقتصادی میزبان به ارمغان آورد (مهتوگلو .)651 :2007 ،مزایای اقتصادی حاصل از گردشگری طبیعتمحور
عبارتاند از :ایجاد فرصتهای اشتغال محلی ،درآمدهای حاصل از گردشگری ،بهبود زیرساختارها و ارز خارجی (الئی و
نپال .)1117 :2006 ،گردشگری طبیعتمحور عامل پیونددهندة حفاظت از حیاتوحش و توسعة اقتصادی نیز شناخته شده
است .براساس عقیدة برخی از محققان ،این صنعت استفادة مؤثر از تمامی منابع را جاودانه میسازد و مشوقهایی را
بهمنظور حفظ سیستمهای طبیعی تقریباً بکر بهویژه در کشورهای درحالتوسعه فراهم میآورد (کیس.)294 :2004 ،
مزایای حاصل از حفاظت از گردشگری طبیعتمحور به جایگزینی فعالیتهای تولیدی در راستای کاهش فشار
تحمیلشده به منابع از طریق تأمین یک منبع درآمد مطمئن و پایدار بستگی دارد (واندر .)465 :2000 ،همچنین سازمان
جهانی گردشگری گردشگری فرهنگی را اینچنین تعریف میکند« :حرکت انسانها با انگیزة فرهنگی مانند تورهای
تحصیلی ،یادگیری هنر ،مسافرت برای جشنوارهها و سایر رویدادهای فرهنگی ،بازدید از سایتها و بناها ،سفر با ماهیت
تحصیلی ،فولکلور یا هنر و زیارت  ». ...از نظر فنی ،گردشگری فرهنگی شامل حرکت انسان برای دیدن جاذبههای
فرهنگی ویژه مانند مکانهای میراث فرهنگی ،نشانههای زیباشناختی و فرهنگی ،هنرها و نمایشهایی میشود که در
خارج از مکان معمولی قرار دارند.
در بسیاری از کشورها ،اماکن میراث جهانی نمادی محسوب میشوند که تأثیر آنها بر ارزشهای جاری همچنان
ادامه دارد (ایکوموس .)1993 ،هرچند فهرست میراث جهانی با توافق جهانی با هدف شناسایی ،بهرسمیتشناختن و
حفاظت از اماکن ارزشمند جهانی حاصل شده است ،بهطور فزاینده از اماکن میراث جهانی برای انجامدادن فعالیتها و
برنامهها در راستای بازاریابی گردشگری بهره گرفته شده است که این برنامهها هر سال شمار وسیعی از گردشگران
(بازدیدکنندگان) را جذب میکند و امکان دیدهشدن مقاصد را در سطح بینالمللی از طریق سیاستهای تدوینشده از
سوی بخش خصوصی ،کشورهای میزبان و کمیتة میراث جهانی افزایش میدهد (دراست.)479 :1996 ،
استان اصفهان بهدلیل داشتن صدها ابنیة باارزش تاریخی و پتانسیلهای طبیعی ،امکان موفقیت در این زمینه را دارد.
اولین گام برای به حرکت درآوردن چرخ توسعة گردشگری ،شناسایی ،ارزیابی و معرفی قابلیتها و توانمندیهای بالقوة
موجود است که با شناخت و برنامهریزی همهجانبه میتوان زمینههای توسعة را مهیا کرد .به عبارت دیگر ،بدون آگاهی و
شناخت پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری در هر منطقه ،امکان برنامهریزی وجود ندارد .درواقع ،شناخت ظرفیتها و
پتانسیلهای هر منطقه به محقق امکان میدهد تا براساس وضع موجود و توان منطقه توسعه و جهت آن را شناسایی کند.
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مبانی نظری
آگاهی جوامع دربارة درآمد ارزی بسیار مناسب و شایانتوجه گردشگری برای کشورها موجب شده است گردشگری
مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و یک صنعت تلقی شود (طیبی و دیگران،
 .)84 :1386توجه به مقولة گردشگری از زمانی مهمتر جلوه کرده است که براساس آمارها ،صنعت گردشگری به دومین
منبع درآمد در بیش از  49کشور درحالتوسعه تبدیل شده و راهبردی برای افزایش درآمد و فقرزدایی در این کشورها
محسوب شده است (عاشری و دیگران .)111 :1389 ،گسترش صنعت گردشگری در مکانهایی که توان جذب گردشگر
را دارند ابزاری در راستای رشد و توسعة همهجانبة جوامع میزبان محسوب میشود.
طبقهبندیهای مختلفی دربارة منابع و جاذبههای گردشگری صورت گرفته است که یکی از مهمترین آنها
طبقهبندی ادوارد اینسکیپ است که منابع و جاذبهها را به سه دستة اصلی طبیعی ،تاریخی -فرهنگی و انسانساخت
تقسیم کرده است .هریک از این سه گونة اصلی زیرگونههایی دارند.
گردشگری طبیعتمحور به شکلی از گردشگری اطالق میشود که اصوالً متکی بر محیطهای طبیعی تقریباً
توسعهنیافته بهدلیل جاذبههای آنهاست (وورزینگر و یوهانسن .)217 :2006 ،این نوع گردشگری از اساس با احساس
لذت مستقیم از برخی پدیدههای دستنخورده و بکر طبیعت مرتبط است (والنتاین .)105 :1992 ،اکوتوریسم (گردشگری
بومشناختی) نیز زیرمجموعهای از گردشگری طبیعی است که بهصورت سفر مسئوالنه به مناطق طبیعی تعریف میشود و
هدف آن کاهش تأثیرات منفی همراه با تأمین فرصتهای اقتصادی مهم برای ساکنان بومی (محلی) است (وورزینگر و
یوهانسن2006 ،؛ خان1997 ،؛ جامعة بینالمللی اکوتوریسم2006 ،؛ واندر .)2000 ،سبالوس -السکرین ( )1996و باالنتین
و ایگلز ( )1994برای اولینبار اصطالح اکوتوریسم را مطرح کردند .در هر دو پژوهش ،اکوتوریسم بهمعنای لذتبردن از
طبیعت دستنخورده و بکر است (دولینکر .)2006 ،هرچند گردشگری طبیعتمحور و اکوتوریسم به حوزههایی با سطح
رشد باال در صنعت گردشگری تبدیل شدهاند ،این بخشها همچنان سهم اندکی از تعداد کل بازدیدکنندگان را
دربرمیگیرند (زیفر1989 ،؛ جوریس و دیگران.)2002 ،
میراث یکی از مهمترین مؤلفههای گردشگری در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته است که سرعت رشد آن نیز بیش از
سایر مؤلفههاست (آلزو و دیگران1998 ،؛ هربرت .)2001 ،در ایاالت متحدة آمریکا ،گردشگری میراثی یکی از بخشهای
مهم گردشگری داخلی نیز محسوب میشود که در سالهای  1996تا  2002به میزان رشد سالیانه معادل  13درصد
رسیده است و تقریباً شامل  216.800.000سفر شخصی به اماکن میراثی در سال  2002و هزینة متوسطی بالغ بر 623
دالر بوده است که این رقم تقریباً  50درصد باالتر از گردشگران (بازدیدکنندگان) غیرمیراثی است (انجمن صنعت
گردشگری آمریکا و مجلة اسمیت سونیان .)2003 ،عالوهبر نقش گردشگری میراثی در توسعة اقتصاد ،این نوع
گردشگری در سطح گسترده روشی مؤثر بهمنظور دستیابی به نقش آموزشی گردشگری محسوب شده است (دین و
دیگران2002 ،؛ الیت2000 ،؛ لوونتال1998 ،؛ ترن بریج )1994 ،که این امر از طریق کمک به دولت در اثرگذاری بر
عقاید عمومی و کسب حمایت برای اهداف ایدئولوژیکی ملی (گوردون ،)1969 ،ترویج آمال و اهداف ملی (کوهن-هتب،
 ،)2004ساخت یک تصویر ملی مثبت (ریشتر )1980 ،و تولید هویت ملی (هال1995 ،؛ اوکانر1993 ،؛ پریتز2003 ،؛

یوری )1990 ،تحقق مییابد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تعیین اولویت پهنههای مستعد گردشگری در استان اصفهان انجام گرفته است .با توجه
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به مؤلفههای مورد بررسی ،نوع تحقیق کاربردی -توسعهای و روش تحقیق توصیفی -پیمایشی است که براساس تجزیه
و تحلیل سیستمی و با بهرهگیری از ظرفیتها ،ارزیابی قابلیتها ،تلفیق و ترکیب و تعیین مناطق مستعد صورت گرفته
است .در این تحقیق ،بهمنظور ارزیابی براساس تعداد جاذبه ،سطوح عملکرد (ملی ،محلی ،بینالمللی) و سطوح دسترسی
(پیاده ،سواره) نسبت به جاذبههای گردشگری امتیاز داده شده است.
معرفی منطقة مورد مطالعه

استان اصفهان با مساحتی حدود  107019کیلومترمربع بین  30درجه و  43دقیقه تا  34درجه و  27دقیقه عرض شمالی و
 49درجه و  38دقیقه تا  55درجه و  32دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است .این استان که در مرکز
ایران واقع شده است از شمال به استانهای مرکزی ،قم و سمنان ،از جنوب به استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد،
از شرق به استان یزد و از غرب به استانهای لرستان و چهارمحال بختیاری محدود است .براساس آخرین تقسیمات
کشوری در سال  ،1390این استان شامل  23شهرستان 104 ،شهر 45 ،بخش و  124دهستان است و مرکز آن شهر
اصفهان است (سالنامة آماری استان اصفهان.)1390 ،

نقشة  .1موقعیت استان اصفهان

بحث و یافتهها
این پژوهش مبتنیبر تجزیه و تحلیل سیستمی است و با بهرهگیری از ظرفیتها ،ارزیابی قابلیتها ،تلفیق و ترکیب و
تعیین مناطق مستعد براساس تجزیه و تحلیل سیستمی ،در پنج مرحله به شرح زیر انجام گرفته است:
 .1شناسایی منابع

بهطور خالصه فرایند شناسایی منابع شامل مراحل الف) تهیة نقشة پراکندگی جاذبههای انسانساخت؛ ب) تهیة نقشة
پراکندگی جاذبههای تاریخی -فرهنگی؛ ج) تهیة نقشة پراکندگی جاذبههای طبیعی میشود .این نقشهها درادامه توضیح
داده میشوند.
الف) تهیة نقشه پراکندگی جاذبههای انسانساخت
این نقشه شامل تهیة نقشه پراکندگی باغ ،تهیة نقشة پراکندگی موزه ،تهیة نقشة پراکندگی پیست اسکی ،تهیة نقشة پراکندگی
پارک شهری ،تهیة نقشة پراکندگی سد و مجموعة تفریحی ،تهیة نقشة پراکندگی سایر جاذبههای انسانساخت میشود.
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نقشة  .2پراکندگی جاذبههای انسانساخت استان اصفهان

ب) تهیة نقشة پراکندگی جاذبههای تاریخی -فرهنگی
این نقشه شامل تهیة نقشة پراکندگی آبانبار ،حمام تاریخی و آسیاب ،تهیة نقشة پراکندگی امامزاده ،بقعه ،آرامگاه،
زیارتگاه و خانقاه ،تهیة نقشة پراکندگی خانة تاریخی ،تهیة نقشة پراکندگی مسجد و مدرسة تاریخی ،تهیة نقشة پراکندگی
قلعه و کاروانسرا ،تهیة نقشة پراکندگی بافت قدیمی و روستای تاریخی ،تهیة نقشة پراکندگی تپه ،محوطه ،قبرستان و
مجموعة تاریخی ،تهیة نقشة پراکندگی عمارت ،قصر ،تاالر و کاخ ،تهیة نقشة پراکندگی چهار طاقی و آتشکده ،تهیة نقشة
پراکندگی سد و پل تاریخی و مادیها ،تهیة نقشة پراکندگی کتیبه و سنگنگاره ،تهیة نقشة پراکندگی باغ تاریخی ،تهیة
نقشة پراکندگی بازار ،تیمچه و چهارسوق ،تهیة نقشة پراکندگی مجسمه و میدان تاریخی ،تهیة نقشة پراکندگی کارخانه،
معدن و بنای تاریخی ،تهیة نقشة پراکندگی محلة تاریخی و گذر ،تهیة نقشة پراکندگی یخچال و قنات تاریخی ،تهیة
نقشة پراکندگی حسینیه و تکیه ،تهیة نقشة پراکندگی غار و چاه تاریخی ،تهیة نقشة پراکندگی کبوتر خانه ،مناره ،برج و
بارو ،تهیة نقشة پراکندگی کلیسا ،تهیة نقشة پراکندگی کنیسه ،تهیة نقشة پراکندگی جاذبههای فرهنگی ،تهیة نقشة
پراکندگی سایر جاذبههای تاریخی است.

نقشة  .3پراکندگی جاذبههای تاریخی– فرهنگی استان اصفهان
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نقشة  .4پراکندگی جاذبههای تاریخی– فرهنگی استان اصفهان

ج) تهیة نقشة پراکندگی جاذبههای طبیعی
این نقشه شامل تهیة نقشة پراکندگی پارک طبیعی شهری ،تهیة نقشة پراکندگی کویر و تپههای ماسهای ،تهیة نقشة
پراکندگی جنگل و دشت ،تهیة نقشة پراکندگی رودخانه ،دریاچه و سد ،تهیة نقشة پراکندگی آبشار و چشمه ،تهیة نقشة
پراکندگی تنگه ،تپه ،کوه و دره ،تهیة نقشة پراکندگی روستا و چشمانداز طبیعی ،تهیة نقشة پراکندگی غار ،تهیة نقشة
پراکندگی باغ و مزرعه ،تهیة نقشة پراکندگی یخچال طبیعی و تهیة نقشة پراکندگی سایر جاذبههای طبیعی میشود.

نقشة  .5پراکندگی جاذبههای طبیعی استان اصفهان

 .2تعیین سطوح دسترسی

برای مشخصکردن سطوح دسترسی در این پژوهش از بوفر استفاده شده است .برای دسترسی پیاده ،اندازة بوفر بین ،1
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 6 ،4کیلومتر درنظر گرفته شد؛ یعنی  1کیلومتر برای جاذبههایی که داخل روستا یا خارج از محدودة روستا یا شهر قرار
دارند 4 ،کیلومتر برای جاذبههایی که داخل شهرهای کوچک و متوسط مستقرند و  6کیلومتر برای جاذبههایی که داخل
شهرهای بزرگ قرار دارند .برای دسترسی سواره ،اندازة بوفر بین  40 ،50 ،90کیلومتر تعیین شد؛ یعنی  90کیلومتر برای
جاذبههایی که داخل روستا یا خارج از محدودة روستا یا شهر قرار دارند 50 ،کیلومتر برای جاذبههایی که داخل محدودة
شهرهای کوچک و متوسط مستقرند 40 ،کیلومتر برای جاذبههایی که داخل شهرهای بزرگ قرار دارند.
 .3امتیازدهی

پس از تعیین سطوح ،امتیازدهی هر الیة اطالعاتی و تهیة نقشة آن بهمنظور آمادهسازی آنها برای تهیة نقشة
ظرفیتهای گردشگری صورت میگیرد .در نرمافزار  ،ArcGISهر الیه نقشه جدولی دارد .تهیه ،تنظیم و تکمیل جدول
ویژگیهای جاذبههای گردشگری بهمنظور آمادهسازی آن برای ارزیابی صورت میگیرد .برای نیل به این مقصد براساس
تعداد جاذبه ،سطوح عملکرد (ملی ،محلی ،بینالمللی) و سطوح دسترسی (پیاده ،سواره) به هریک از جاذبههای گردشگری
امتیاز داده شده است .نمایش جاذبههای انسانساخت و تاریخی -فرهنگی روی نقشه (نقشة  3و  )4بهصورت نقطهای و
جاذبههای طبیعی بهصورت نقطه ،خط و پلی گون است .امتیازات براساس سطوح دسترسی  5و  10و براساس سطح
عملکرد بین  1تا  5متغیرند.
 .4تلفیق الیهها

برای تهیة نقشة ظرفیتهای گردشگری باید اجزای تجزیهشدة هر گروه با همدیگر تلفیق شوند .بهطور خالصه ،فرایند
تلفیق الیهها شامل مراحل الف) تلفیق نقشة جاذبههای انسانساخت؛ ب) تلفیق نقشة جاذبههای تاریخی -فرهنگی؛ ج)
تلفیق نقشة جاذبههای طبیعی میشود.
برای تهیة نقشة ظرفیتهای گردشگری باید نقشههای پراکندگی جاذبههای گردشگری ،که اجزای تجزیهشدة آن
هستند ،با همدیگر تلفیق شوند .بهاینمنظور ،بعد از بافرزدن براساس امتیازات دادهشده و نوع جاذبه (پلی الین و پلی
گون) جاذبهها جدا شدند تا تبدیل فرمت نقشههای وکتوری به رستری بهراحتی صورت گیرد .پس از تبدیل نقشههای
وکتوری به رستری برای انجامدادن آنالیزهای رستری باید نقشههای رستری تهیهشده دوباره طبقهبندی شوند .در همین
مرحله ،باید اندازة سلول یکسان به همة نقشهها داده شود .در این پژوهش ،اندازة سلول  200در  200مترمربع انتخاب
شده است و براساس طبقهبندی جدید امتیازات جدید به سطوح داده شده است .بدینترتیب ،در این مرحله سلولهایی که
بدون دیتا هستند ارزش صفر میگیرند .پس از انجامدادن این مرحله ،تمام نقشههایی که براساس امتیازات با هم فرق
دارند در تری دی آنالیز با هم ترکیب میشوند .در الیههای رستری هر سلول یک ارزش دارد که هنگام ترکیب درصورت
استفاده از تابع جمع ،ارزش سلولها در موقعیتهای یکسان با هم جمع زده میشود و الیة خروجی دارای جمع ارزش دو
الیه است .برای تلفیق نقشههای ذکرشده از روش روی هم گذاری استفاده شد .کار روی هم گذاری نقشه به دو شیوه
انجام میگیرد .1 :شیوة دو ترکیبی؛  .2شیوة چندترکیبی .در این پژوهش از روش چندترکیبی استفاده شده است .سپس با
روی هم گذاری نقشههای فوق ،نقشة ظرفیتهای گردشگری تهیه شده است (شکل  7 ،6و .)8
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نقشة  .6جاذبههای انسانساخت استان اصفهان از لحاظ تعداد جاذبه ،سطوح دسترسی و عملکرد

نقشة  .7جاذبههای تاریخی -فرهنگی استان اصفهان از لحاظ تعداد جاذبه ،سطوح دسترسی و عملکرد

نقشة  .8جاذبههای طبیعی استان اصفهان از لحاظ تعداد جاذبه ،سطوح دسترسی و عملکرد
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 .5جمعبندی دادهها

جمعبندی دادهها درواقع اصلیترین و در عین حال مشکلترین کار ارزیابی است ،زیرا پس از جمعبندی دادهها ،عمل
ارزیابی بهآسانی قابلاجراست .در مرحلة ارزیابی پتانسیل و ظرفیتهای گردشگری استان و نقاط روستایی و شهری برای
توسعة گردشگری روی نقشه نمایش داده شده است و در پایان این مرحله ،ارزیاب میتواند «ظرفیت بالقوة منطقه» را
بسنجد .بهطور خالصه ،فرایند ارزیابی منابع شامل مراحل الف) ارزیابی جاذبههای انسانساخت؛ ب) ارزیابی جاذبههای
تاریخی -فرهنگی؛ ج) ارزیابی جاذبههای طبیعی میشود.
الف) ارزیابی جاذبههای انسانساخت
براساس امتیازات جاذبههای انسانساخت در آخرین مرحله (نقشة  ،)9استان اصفهان به پنج گروه طبقهبندی شده است .پژوهش
صورتگرفته در ظرفیتسنجی استان اصفهان بهدلیل توسعة گردشگری انسانساخت نشان میدهد تقریباً  32و  14/66درصد
جاذبههای گردشگری انسانساخت منطقه براساس امتیازات دادهشده بهترتیب متعلق به شهرستانهای اصفهان و مبارکه است.

نقشة  .9همپوشانی الیههای اولویتبندی جاذبههای انسانساخت و نقاط شهری و روستایی

ب) ارزیابی جاذبههای تاریخی -فرهنگی
براساس امتیازات تاریخی -فرهنگی ،جاذبههای استان اصفهان به پنج طبقه تقسیم شده است (نقشة  .)10طبقة اول
مناطقی هستند که هیچگونه جاذبة تاریخی– فرهنگی در آنها وجود ندارد و درواقع امتیاز صفر دارند .دستة دوم شامل
مناطقی است که امتیازات جاذبههای تاریخی– فرهنگی آنها بین  108 -0قرار دارد .طبقة سوم شامل مناطقی میشود
که امتیازات آنها بین  108تا  211است .طبقة چهارم مناطقی را دربرمیگیرد که امتیازات آنها بین  211تا  315است.
امتیازات جاذبههای تاریخی– فرهنگی طبقة پنجم از  315به باال هستند .به عبارت دیگر ،بیشترین جاذبههای تاریخی–
فرهنگی استان اصفهان در مرکز به مرکزیت شهر اصفهان ،در شمال شرق به مرکزیت شهر کاشان و بعد از آن شهر نطنز
است .این مرکزیت برحسب تعداد جاذبه ،سطوح دسترسی و عملکرد جاذبههاست؛ بنابراین ،تا شعاع  40کیلومتری از مرکز
شهر اصفهان و کاشان را دربرمیگیرد.
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نقشة  .10همپوشانی الیههای اولویتبندی جاذبههای تاریخی -فرهنگی و نقاط شهری و روستایی

طبق نقشه ،روستای قهی و شهر اصفهان در شهرستان اصفهان و روستاهای مشهد اردهال ،جوشقان استرک،
طاهرآباد ،ازوار ،علوی ،رهق ،ون ،جوینان ،راوند ،قهرود و شهرهای قمصر و کاشان در شهرستان کاشان و شهرهای نطنز،
خالدآباد ،بادرود و روستاهای ابیانه و آب سنجد در شهرستان نطنز در این دو پهنه گسترده شدهاند .شهرهای آران و
بیدگل ،نوشآباد و روستاهای یزدل و علیآباد در شهرستان آران و بیدگل ،شهرهای زواره ،اردستان و روستای موغار در
شهرستان اردستان ،شهر نائین در شهرستان نائین ،روستاهای کلهر ،سه ،مورچهخورت و شهر گز و برخوار در شهرستان
شاهینشهر و میمه ،بیشترین امتیاز را بهصورت پهنههای غیرمتمرکز دارند.
ج) ارزیابی جاذبههای طبیعی
در آخرین مرحله (نقشة  ،)11براساس امتیازات جاذبههای طبیعی استان اصفهان به پنج گروه طبقهبندی شده است که
بیشترین امتیازات به شهرستانهای سمیرم ،فریدونشهر ،فریدن ،خوانسار ،چادگان ،و دهاقان مربوط است که بهصورت
دو نقطة متمرکز در جنوب غرب و غرب گسترده شده است .پهنة جنوب غربی شامل شهرستان سمیرم بهویژه روستاهای
دنگزلو ،نقل ،خفر ،سیور ،ماندگان ،سرباز کیفته گویسین ،قلعه سنگی ،رودآباد ،بیبی سیدان ،آب ملخ ،قبر کیخا ،گرموک،
آق داش ،کزن ،چشمه سرد ،شمسآباد و شهرهای سمیرم ،ونک و کمه ،شهرستان فریدونشهر روستاهای خوش میوه،
چغیورت ،سیبک ،میدانک بزرگ ،سورشجان ،قهشجان ،پشندگان ،گوراب میالجرد شهر فریدونشهر ،شهرستان فریدن
روستای نوغان علیا و شهرهای افوس ،بوئین و میاندشت ،داران و دامنه ،شهرستان خوانسار روستاهای تیدجان و قودجان
و حسنآباد و الهیجان و شهر خوانسار بیشترین امتیازات را در این دو پهنه دارند.
در قسمت جنوبی شهرستان دهاقان روستاهای همگین ،دیزج و سورمنده ،جنوب شهرستان شهرضا روستاهای
اسفرجان ،هونجان ،شهرستان مبارکه روستاهای اراضی ،کوشکیچه ،برچان ،باغ ملک و شهرهای دیزیچه و شمال شهر
مبارکه ،شهرستان گلپایگان روستای وانشان ،شهرستان فالورجان روستاهای سهر و فیروزان و بیجگرد و شهرهای
فالورجان ،پیربکران ،در شهرستان خمینیشهر روستاهای قلع امیریه و شهرهای درچه ،خمینیشهر؛ در شهرستان اصفهان
قسمتهای غربی و جنوبی شهر اصفهان؛ در شهرستان لنجان شمال شهر ورنامخواست و جنوب شهر زرینشهر بیشترین
امتیاز را بهصورت پهنههای غیرگسترده دارند.
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نقشة  .11همپوشانی الیههای اولویتبندی جاذبههای طبیعی و نقاط شهری و روستایی

نتیجهگیری
براساس یافتههای تحقیق ،زمینة گسترش فعالیتهای گردشگری در استان اصفهان و بهتبع آن در شهرستانها و نقاط
شهری و روستایی منطقه وجود دارد .براساس اطالعات گردآوریشده در مرحلة تجزیه و تحلیل ،نتیجه ارزیابی توان را
بهصورت طبقهبندی ارائه میدهد .هریک از این طبقات ویژگی مشخصی دارند .برای شناخت بهتر توان منطقه و ارزیابی
سکونتگاههای روستایی و شهری از نظر توسعة گردشگری با استفاده از نقشة جاذبههای گردشگری استان اصفهان از
لحاظ سطوح دسترسی و عملکرد و تلفیق الیة نقاط روستایی و شهری بر نقشههای اخیر ،جایگاه آنها از لحاظ توان
گردشگری بررسی شده است؛ بهگونهایکه هریک از طبقات ویژگی مشخصی دارند.
پژوهش صورتگرفته در ظرفیتسنجی استان اصفهان بهدلیل توسعة گردشگری انسانساخت نشان میدهد
عمدهترین پتانسیلهای گردشگری انسانساخت در شهرستانهای اصفهان و مبارکه وجود دارد .بهاینترتیب ،طبق
امتیازات دادهشده  32و  14/66درصد پتانسیلهای گردشگری انسانساخت مربوط این دو شهرستان است و از این نظر
بیشترین فراوانی را دارند و همچنین موقعیت خوبی در سطح استان دارند.
بیشترین ظرفیت گردشگری تاریخی -فرهنگی استان اصفهان در مرکز به مرکزیت شهر اصفهان و در شمال شرق به
مرکزیت شهر کاشان و بعد از آن شهر نطنز است .پژوهش صورتگرفته در ظرفیتسنجی استان اصفهان بهدلیل توسعة
گردشگری تاریخی -فرهنگی نشان میدهد تقریباً  29/51و  19/6درصد جاذبههای کل استان و  34/07و  22/55درصد
جاذبههای گردشگری تاریخی -فرهنگی منطقه براساس امتیازات دادهشده بهترتیب متعلق به شهرستانهای اصفهان و
کاشان است .همچنین  76/49درصد از جاذبههای تاریخی– فرهنگی شهرستان اصفهان متعلق به شهر اصفهان است که
از این مقدار  50درصد متعلق به منطقة  19/82 ،3درصد متعلق به منطقة  13/36 ،1درصد متعلق به منطقة  6و 10/91
درصد متعلق به منطقة  5این شهر است .شهر اصفهان بیشترین تعداد منابع و پتانسیلهای گردشگری تاریخی -فرهنگی
استان را در خود جای داده است و برخی از آنها از شاخصترین جاذبههای کشور محسوب میشوند و شهرت جهانی
دارند؛ بنابراین ،این شهر قطب اول گردشگری تاریخی -فرهنگی استان محسوب میشود و شهر کاشان از نظر آثار
تاریخی -فرهنگی و پیشینة تاریخی و جاذبههای تاریخی آن ،پس از شهر اصفهان قرار دارد .برایناساس ،یکی از
مهمترین زمینههای توسعة منابع در شهر اصفهان و کاشان توسعة جاذبههای تاریخی -فرهنگی است.
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پژوهش صورتگرفته در ظرفیتسنجی استان اصفهان بهدلیل توسعة گردشگری طبیعی نشان میدهد عمدهترین
 و92/06 پتانسیلهای موجود در شهرستانهای سمیرم و فریدونشهر از نوع طبیعی هستند؛ یعنی طبق امتیازات دادهشده
 درصد پتانسیلهای گردشگری این دو شهرستان از نظر طبیعی است و از این نظر بیشترین فراوانی را دارد و68/18
 درصد جاذبههای گردشگری طبیعی منطقه بهترتیب11/78  و15/18  همچنین.موقعیت آن در سطح استان خوب است
 درصد از مساحت استان متعلق به این دو شهرستان14/38 متعلق به شهرستانهای سمیرم و فریدونشهر است که فقط
 بر اساس ارزیابی توان گردشگری در منطقه و ارتباط این ارزیابی با سکونتگاهها (روی هم گذاری نقشة روستاهای.است
 درصد مناطق روستایی و شهری این دو شهرستان90 ) مشخص شد بیش از11 منطقه و نقشة مناطق مستعد شکل
.ظرفیت باال و مستعد یا در نزدیکی مناطق توان باالیی برای گردشگری طبیعی دارند
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