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چکیده

نیازهاي )ضروریات( جامعه و محیط  بازار مورد توجه است بلکه  نیازهاي  در رویکرد توسعه پایدار گردشگري نه تنها 
زیست طبیعي نیز مورد تأكید قرار مي گیرد. در همین راستا از GIS مي توان براي بسیاري از فعالیت هاي مرتبط با گردشگری، 
برنامه ریزي و مدلسازي استفاده كرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل دسترسی به جاذبه های گردشگری برای پایداری در 
قطب های گردشگری استان اصفهان انجام گرفته است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی نوع تحقیق كاربردی و روش تحقیق 
توصیفی و پیمایشی است. این تحقیق بر اساس نزدیک ترین دسترسی با توجه به سرعت دسترسی )كیفیت جاده( بر حسب 
دقیقه و به منظور ارائه مدلی برای پایداری مناطق دارای بیشترین جاذبه و تمركز توریسم در یک پهنه به جای یک نقطه صورت 
گرفت. شهرهای اصفهان و كاشان )تاریخی- فرهنگی( و شهرستان های سمیرم و فریدون شهر )توریسم طبیعی( به ترتیب  دارای 
بیشترین  ظرفیت توریسم در استان هستند.نتایج تحقیق نشان می دهد بر اساس مدل »نزدیکترین دسترسی« برای پایداری چهار 
قطب گردشگری در استان پنج طبقه در نظر گرفته شده كه طبقه اول نقاط روستایی و شهری دارای پتانسیل را تا شعاع 60 
دقیقه ای )بر اساس نظر كارشناسان  میزان فاصله 60 دقیقه میزان فاصله ای است كه گردشگر تمایل دارد به صورت سواره تا 
جاذبه مورد نظر طی كند( از قطب های گردشگری طبیعی، غرب )فریدون شهر( و جنوب غرب )سمیرم( و قطب های گردشگری 
تاریخی - فرهنگی اصفهان و كاشان در نظر گرفته است كه باید  مورد توجه مسؤالن امر همچنین برنامه ریزان گردشگری استان 

در هدایت گردشگر واقع شود.
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مقدمه
 ،(1990 )دهه  پایدار  توسعه  پارادایم  راستاي  در 
رویكردهاي سنتي توسعه گردشگري به چالش کشیده و با 
تأکید همزمان بر پیامدهاي مطلوب و نامطلوب گردشگري، 
پایدار  انبوه به سوي رویكرد توسعه  حرکت از گردشگري 
  .(Jurowski, Uysal& Williams, 1997) شد  آغاز  گردشگري 
از  جابجایي  یك  گردشگري،  پایدار  توسعه  رویكرد  سه 
توسعه  زمینه  در  نئوکالسیك  اقتصاد  سنتي  رویكردهاي 
گردشگري، به یك رویكرد کلي نگرتر )سیستمي تر) را نشان 
است  توجه  مورد  بازار  نیازهاي  تنها  نه  آن  در  که  مي دهد 
طبیعي  زیست  محیط  و  نیازهاي)ضروریات)جامعه  بلكه 
 (Hawkes & Williams, 1993, V) مي گیرد.  قرار  تأکید  مورد  نیز 
با سیاست های  بیشتری  توریسم، هماهنگی  انواع  از  برخی 
توسعه پایدار دارند و بعضی کاماًل در خالف جهت توسعه 
پایدارپیش می روند. به طور کلی تاکنون ابعاد ناپایداری در 
وجود  توریسم  انواع  دیگر  از  بیشتر  خیلی  انبوه  توریسم 
و  فراگیر  گردشگری  پایدار  توسعة  به  نیل  است.  داشته 
راستین، نیازمند رهیافت و راهكارهایي متفاوت از شیوه هاي 
قابلیت هاي  و  کالبدي  استعدادهاي  است. شناسائي  متداول 
فضائي مكاني، پایة برنامه ریزي واقع بینانه در فرآیند توسعة 
صنعت گردشگري به حساب آمده و مداخالت توسعه گرانه 
را بر واقعیات جغرافیائي و مزیت هاي نسبي مكاني استوار 
با  که  است  فرآیندي  گردشگري،  پایدار  توسعه  مي نماید. 
کیفیت زندگي میزبانان، تأمین تقاضاي بازدیدکنندگان و به 
در  انساني  و  طبیعي  محیط  منابع  حفاظت  با  نسبت  همان 
 (Butler, 1998, 25; Hall & Lew, 1998, 24; UNCED, است.  ارتباط 
اجزاء  از  یكی   1992; Hunter & .Green, 1995, 22; WTO, 1996)

حیاتي سامانه ي گردشگري حمل ونقل به شمار مي آید که 
ارتباطات الزم را بین بازارها و مقصدهاي گردشگري فراهم 
مي سازد. سیستم اطالعات جغرافیایي )GIS) معموالً براي به 
اصطالح »فعالیت هاي پشتیباني« در مدلسازي حمل و نقل 
به کار گرفته شده اند که در آن بین سیستم حمل و نقل یك 
منطقه و جغرافیاي آن نوعي ارتباط و همبستگي ایجاد شده 

است(Maguire et al., 2005) . به تازگي، سیستم GIS نقش حیاتي 
  (Dueker and Peng,در مدلسازي حمل و نقل ایفا نموده است
(2008تا بدانجا که نماد اختصاري GIS به GIS براي حمل و 

.(Miller,2008)تعمیم داده شده است GIS-T نقل یا
مدیریت چالش هاي  را جهت  مفیدي  ابزارهای   GIS-T 

و  مدل هاي حمل  آن  در  که  می کند  ایفا  فعلي  نقل  و  حمل 
نقل از برنامه ریزي حمل و نقل و تصمیم گیري در این حوزه 
براي  GIS  مي توان  از   .(Maguire et al., 2005) پشتیباني می کند
استفاده کرد  نقل  و  با حمل  مرتبط  فعالیت هاي  از  بسیاري 
 GIS از  آنها  در  که  دارند  وجود  ابزارهایي  عالوه،  به  و 
استفاده شده است مانند ابزارهاي موجود براي برنامه ریزي 
 CAPITAL، ACCESSION ، )مانند  دسترسي  قابلیت 
AMELIA(Kamruzzaman et al., 2011) و مدلسازي حمل 

 Trans CAD، CUBETM، Arc-GIS) (Maguireو نقل )مانند
et al., 2005). همچنین محصوالت تعمیمي براي بسته های 

 Traffic Analyst استاندارد موجود نیز وجود دارد )مانند GIS

براي  نیاز  مورد  محاسبه  ابزارهاي  که   (ArcGIS براي   TM

 (Maguire et ساخت مدل هاي حمل و نقل را فراهم می سازند
(al., 2005. شاخص هاي مسافت متفاوت معموالً جزء الینفكي 

از شاخص هاي مورداستفاده در سنجش قابلیت دسترسي را 
شاخص هاي  از  یكي  اغلب  سفر  زمان  و  می دهند  تشكیل 

(Frank et al., 2008; Mavoa et al., 2012) شهودي است
از جمله مطالعاتی که در زمینه مدل های حمل و نقل در 
ایران انجام شده می توان به موارد زیر اشاره کرد: اصغر پور 
و هاشمی )1384) با طراحی مدل ریاضی شبكه حمل و نقل 
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران کوتاه ترین مسیر ها و 
کمترین زمان ها و همچنین نوع وسیله نقلیه را بین دو مرکز 
پستی پیدا می کنند. معماریانی و پروین روحانی )1379)در 
فازی،  پارامترهای  با  مرکب  نقل  و  برنامه ریزی حمل  مدل 
مدلی برای برنامه ریزی حمل و نقل شرکت های بزرگ ارایه 
می دهند که هدف  آن حداقل سازی هزینه حمل و نقل بوده 
است. استادی جعفری و حبیبیان  )1393) با استفاده از مدل 
مدیریت  بر  تمرکز  با  و  مشهد  در کالنشهر  پویایی سیستم 
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تقاضای حمل و نقل جهت دستیابی به پایداری در حمل و 
نقل شهری به بررسی اثر دراز مدت سیاست های مدیریتی 

حمل و نقل پرداخته اند.
متأسفانه  که  است  آن  از  حاکی  موجود  واقعیت های 
باعث  دراز مدت  در  نقطه خاص  تمرکز گردشگر در یك 
آسیب جدی به طبیعت و ناپایداری می شود. در این نوشتار 
امر، ضمن  این  از  برای جلوگیری  برنامه ریزی و  به منظور 
بر  گردشگری،  جاذبه های  به  دسترسی  برای  مدلی  ارائه 
اساس مدل kringing برای پایداری مناطق دارای جاذبه یك 
پهنه انتخاب می شود که با به کار بستن آنها در برنامه ریزی، 
 – تاریخی  جذابیت های  در حفظ  و  متوقف  تخریبی  روند 
فرهنگی، طبیعی- جغرافیایی و زیست محیطی تالش شود 
و از این منابع محافظت به عمل آید و از طرف دیگر باعث 
شكوفایی اقتصادی مناطق دیگر دارای پتانسیل شود.در مقاله 
حاضر، یكي ازکاربردهاي متفاوت سیستم GIS  معرفي شده 

است. از GIS به عنوان ابزاري جهت پایداری مناطق دارای 
دسترسی  زمان  با  رابطه  در  گردشگری  ظرفیت  و  پتانسیل 

استفاده شده است. 

معرفی منطقه مورد مطالعه
مناطق مورد مطالعه در این پژوهش چهار شهر اصفهان، 
کاشان، سمیرم و فریدون شهر می باشد که در جدول شماره 
دریا  سطح  از  ارتفاع  جغرافیایی،  موقعیت  جمعیت،  یك 
در  است.  شده  ذکر  اختصار  به  مطالعه  مورد  مناطق  برای 
و  عملكرد  سطح  جاذبه،  تعداد  )براساس  سنجی  ظرفیت 
سطوح دسترسی) استان اصفهان به جهت توسعه گردشگري 
تاریخی- فرهنگی تقریبًا 34/07 و 22/55 درصد جاذبه های 
گردشگري تاریخی-فرهنگی استان اصفهان به ترتیب متعلق 
به شهرستان های اصفهان و کاشان می باشد که از این مقدار 
شهرستان  فرهنگی   – تاریخی  جاذبه های  درصد   76/49

جدول 1: معرفی مناطق مورد مطالعه
مناطق مورد مطالعه جمعیت موقعیت جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا

اصفهان 1،796،192 E, 51° 39′40″ N,32° 38′ 30″ 1570

کاشان 310،000  E, 51° 34′ 48″ N,33° 58′ 48″ 950

سمیرم 25122  E, 51° 34′ 12″ N,31° 25′ 12″ 2460

فریدون شهر 14007   E, 50° 7′ 12″ N 32° 56′ 24″ 2530

نگاره 1: موقعیت  مناطق مورد مطالعه در استان



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي ) ( دوره25، شماره 99، پاییز 95
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.25,No.99, Autumn 2016 / 96  

از جاذبه های  به شهر اصفهان و 56 درصد  متعلق  اصفهان 
کاشان  به شهر  متعلق  کاشان  فرهنگی شهرستان  تاریخی – 
می باشد. از طرف دیگر عمده ترین پتانسیل هاي موجود در 
شهرستان های سمیرم و فریدونشهر از نوع طبیعي مي باشند.  
دو  این  گردشگري  پتانسیل هاي  درصد   68/18 و   92/06
شهرستان از نظرطبیعي بوده و از این جهت دارای بیشترین 
برخوردار  استان  سطح  در  خوبي  موقعیت  از  و  فراواني 

مي باشند.

شرح مدل
است  نیاز  دسترسی  نزدیك ترین  مدل  ساخت  برای 
جاذبه  دارای  نقاط  تمام  و  نظر  مورد  گردشگری  قطب  که 
 select ابزار  از  استفاده  با  را  فرهنگی)   - )طبیعی،تاریخی 
  cost distance ابزار  با  و  کرده  انتخاب  به صورت جداگانه 
فاصله قطب گردشگری  تا نقاط دارای جاذبه سنجیده شود.
نقاط  بهینه  فاصله   path distanceابزار از  استفاده  با  سپس 
ذکر شده محاسبه و نتیجه را به صورت نقطه با استفاده از 
ابزار raster to point نشان دهیم.با استفاده از نقشه سرعت 
)نگاره شماره 7 و جدول  آماده کرده ایم  قباًل  دسترسی که 

شماره 2) و ابزارcreate thiessen polygon   نقشه مورد نظر 
ابزار  و  شده  ساخته  گون  پلی  از  استفاده  با  کرده،  تهیه  را 
Dissolve و انتخاب گزینه Greed code مدل را برای مراحل 

 cost بعد آماده می کنیم. همان طور که در باال ذکر شد با ابزار
جاذبه  دارای  نقاط  تا  گردشگری   قطب  فاصله    distance

سنجیده شد.برای تبدیل این نقاط به خط در این مرحله از 
ابزار raster to polyline استفاده می کنیم.نقشه های تهیه شده 
در دو مرحله قبل را با استفاده از ابزار intersect جدا می کنیم. 
نقشه حاصل  به  را  زمان  فیلد   add field ابزار  از  استفاده  با 
 Raster( ابزار  از  استفاده  با  می کنیم.  اضافه  قبل  مرحله  از 
calculate) محاسبات مورد نظر صورت می گیرد. و با ابزار 

summary statistics فیلد های مورد نظر و نوع آن را انتخاب 

می کنیم در پایان این مرحله  نتیجه کار به صورت جدول 
دارای  نقاط  تمام  دسترسی  زمان  که   می شود  داده  نمایش 
است.  شده  محاسبه  نظر  مورد  گردشگری  قطب  به  جاذبه 
سپس براساس مدل  kinging پهنه بندی صورت گرفت.که 
حاصل کار شامل چهار نقشه می باشد. دوتا ازنقشه ها  زمان 
تا قطب های  طبیعی  تمام جاذبه های  گردشگری  دسترسی 
ریزی  برنامه  برای  را   شهر  فریدون  و  سمیرم  گردشگری 

نگاره 2: الگوریتم مدل فاصله قطب های گردشگری تا مناطق دارای پتانسیل برای جذب گردشگر برحسب دقیقه
)مأخذ نگارندگان(
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زمان  دیگر  تای  دو  و  می دهند   نمایش  پایدار  توریسم 
فرهنگی   – تاریخی  گردشگری  جاذبه های   تمام  دسترسی 
تا قطب های گردشگری اصفهان و کاشان را   برای برنامه 

ریزی توریسم پایدار نشان می دهد.

بحث وبررسی 
زمان  نزدیكترین  مدل   ارایه   منظور  به  تحقیق  این 
دسترسی  از قطب های گردشگری تا مناطق دارای پتانسیل 
برای جذب گردشگر)بر حسب دقیقه) درپنج  مرحله به شرح 
زیر انجام شد.1- تهیه نقشه پراکندگی جاذبه های طبیعی و 
تاریخی- فرهنگی.)نگاره های شماره 3،4،5)2-  تهیه نقشه 
تهیه نقشه سرعت  پراکندگی  جاده ها )نگاره شماره 6)3- 

حرکت  در هر کیلومتر بر حسب دقیقه )نگاره شماره 7)4-  
مناطق  تا  فاصله قطب های گردشگری  مدل  الگوریتم  ارایه 
دارای پتانسیل 5- تهیه نقشه زمان دسترسی به چهار قطب 

گردشگری  بر حسب دقیقه.
دسترسی  دو  شماره  جدول  و  هفت  شماره  نگاره  در 
استان  در  دسترسی  سرعت  اساس  بر  ماشین)  )با  سواره 
اصفهان طبقه بندی شده است. مناطق فاقد دسترسی سواره 
شامل مناطق با شیب 20 درصد به باال، مناطق چهار گانه، 
رودخانه ها وسد ها می باشد. سرعت دسترسی سواره  بین 
2 تا 0/5 دقیقه در هر کیلومتر متغیر می باشد که عدد 0/5 
نمایانگر بیشترین سرعت دسترسی در هر کیلومتر می باشد. 
و  بهتر  کیفیت  نمایانگر  باشد  کوچكتر  عدد  چه  هر  یعنی 

نگاره 3 : پراكندگی جاذبه های طبیعی استان 
اصفهان

)مأخذ نگارندگان(

نگاره 4: پراكندگی جاذبه های تاریخی فرهنگی 
استان اصفهان

)مأخذ نگارندگان(
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نگاره 5: پراكندگی جاذبه های تاریخی فرهنگی 
استان اصفهان

)مأخذ نگارندگان(

نگاره 6: پراكندگی راه های استان اصفهان

نگاره 7: نقشه سرعت دسترسی در هر 
كیلومتربر حسب دقیقه 

)مأخذ نگارندگان(
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سرعت   و  جاده  نوع  حسب  )بر  می باشد  باالتری  سرعت 
پژوهش  این  در  است  ذکر  به  الزم  کیلومتر)  هر  در  مجاز 
و  شد  گرفته  نظر  در  گون  پلی  صورت  به  شهری  مناطق 
نبود  اینكه پلی گونی در دسترس  مناطق روستایی به دلیل 
به صورت یك بافر)Buffer)160 متر در 160 متر )از طریق 
میانگین تعداد خانوار و میانگین مساحت خانه در روستاهای 

استان اصفهان تقسیم بر 3/14) ترسیم شد.

جدول 2: نوع و سرعت دسترسی بر حسب دقیقه
)مأخذ نگارندگان(

سرعت دسترسی در نوع دسترسیدسترسی
هر كیلومتر به دقیقه

0/5آزاد راهسواره

0/54بزرگراه
0/66راه آسفالته اصلی
0/75راه آسفالته فرعی

1راه آسفالته روستایی
1/5راه روستایی شنی
1/7راه روستایی خاکی

محدوده مناطق شهر و 
روستایی

2

فاقد دسترسی 
سواره

شیب باالی 20، 
رودخانه ها، دریاچه و 
سد، مناطق چهار گانه

-1

استان  سنجی  ظرفیت  در  آمده   بدست  نتایج  براساس 
اصفهان به جهت توسعه گردشگري ذکر شد که در مجموع 
عمده ترین پتانسیل گردشگری تاریخی- فرهنگی استان در 
شهرستان اصفهان و کاشان 56/62 درصد و بیشترین ظرفیت 
توریسم طبیعی در شهرستان های سمیرم و فریدونشهر )27 
این  به  متعلق  استان  طبیعی  گردشگری  پتانسیل  از  درصد 
مجموع  در  که  است  حالی  در  این  می باشد  شهرستان  دو 
مساحت این دو شهرستان 14/38 درصد از مساحت استان 

می باشد) مي باشند. و از این جهت دارای بیشترین فراواني 
هستند.  برخوردار  استان  سطح  در  خوبي  موقعیت  واز 
)فاصله قطب های  نزدیكترین دسترسی  مدل  براساس  حال 
گردشگری تا مناطق دارای پتانسیل برای جذب گردشگر) 
قطب های  از  فاصله  ساعت  یك  با  جاذبه های  می خواهیم 
کنیم. شناسایی  را  فرهنگی  تاریخی-  و  طبیعی  گردشگری 
بدین منظور ابتدا طول و فاصله  زمانی تك تك جاذبه ها تا 
قطب های مورد نظر در مدل ساخته شده سنجیده شد.سپس 

براساس مدل kringing پهنه بندی صورت گرفت.
همان طور که می دانیم برای نیل به پایداری در قطب های 
شود.  متمرکز  نقطه  یك  در  گردشگر  نباید  گردشگری 
بنابراین بر اساس مدل )طراحی شده در GIS) فاصله قطب 
گردشگری طبیعی شهر سمیرم تا مناطق دارای جاذبه برای 
 892 تا   6 از  طبقه  پنج  به  دقیقه  برحسب  گردشگر  جذب 
دقیقه دسته بندی شد که از شهر سمیرم  تا  یك فاصله60 

دقیقه ای به عنوان بهترین پهنه در نظر گرفته شد. 
این طبقه شهرهای سمیرم، ونك، کمه و مناطق روستایی 
سنگی،  قلعه  خفر،  ملخ،  آب  ماندگان،  سیدان،  بی  بی 
را  سرچنا  سرد،  چشمه  گویسین،  کیفته  گرموک،  قبرکیخا، 

شامل می شود.
براساس مدل نزدیكترین دسترسی فاصله قطب گردشگری 
طبیعی شهر فریدون شهر تا مناطق دارای جاذبه برای جذب 
گردشگر  بر حسب دقیقه به پنج طبقه از 5 تا 1066 دقیقه 
دسته بندی شد که طبقه  اول شامل شهرهای خوانسار، داران، 
دامنه، افوس، چادگان، عسكران و مناطق روستایی نقان علیا، 
الهیجان، میدانك بزرگ، سرداب علیا، پشندگان، مكه دین، 
دره بادام علیا، سكان، چغیورت، دربند، طرزه، سیبك، زرد 
فهره، رزوه آنالوچه، دولت آباد، چشمه احمدرضا، قرقرآباد 
می باشد که باید مورد توجه برنامه ریزان و مسؤالن امر در 
ازپیامدهای تمرکز گردشگر  تا  هدایت گردشگر واقع شود 
در یك نقطه خاص که در دراز مدت باعث آسیب جدی 
به طبیعت می شود جلوگیری به عمل آید و از طرف دیگر 
باعث شكوفایی اقتصادی مناطق دیگر دارای پتانسیل شود.
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پایداری در قطب های گردشگری تاریخی  برای نیل به 
مدل  اساس  بر  کاشان)  و  اصفهان  )شهر های  فرهنگی   -
نزدیكترین دسترسی) طراحی شده در GIS) بر حسب دقیقه 
به پنج طبقه از 21 تا 422  برای شهر کاشان و 17 تا 566 
کاشان   شهر  از  شد.  دسته بندی  اصفهان  شهر  برای  دقیقه 
عنوان   به  پتانسیل   دارای  مناطق  از  ساعت  یك  فاصله  تا 
بهترین پهنه شامل شهر کاشان و مناطق مرق، نیاسر، یارند، 
یزدل،   تاتماج، خوناب،  اوره، دهزیره،  نطنز،  ابیانه، هنجان، 
مرق،  سادیان،  خزاق،  محمدآباد،  راوند،  مشكان،  جوینان، 
سفید اب،خرم دشت، آران و بیدگل باید مورد توجه برنامه 

ریزان گردشگری استان قرار بگیرد.

سین،  اصفهان،  مناطق  اصفهان  گردشگری  قطب  در  و 
فالورجان،  زیباشهر،  دیزیچه،  خورت،  مورچه  مبارکه، 
خمینی شهر، نجف آباد، گز و برخوار باید مورد توجه برنامه 

ریزان گردشگری استان قرار بگیرد.

نتیجه گیری
متأسفانه  که  است  آن  از  حاکی  موجود  واقعیت های 
باعث  دراز مدت  در  نقطه خاص  تمرکز گردشگر در یك 
آسیب جدی به طبیعت و ناپایداری می شود. به منظور برنامه 
ریزی و برای جلوگیری از این امر، در این پژوهش ضمن 
ارائه مدل نزدیكترین دسترسی به قطب های گردشگری بر 

نگاره 8:  فاصله قطب گردشگری  طبیعی شهر 
سمیرم  تا مناطق دارای پتانسیل برای جذب 

گردشگر بر حسب دقیقه 
)مأخذ نگارندگان(

نگاره 9: فاصله قطب گردشگری  طبیعی شهر 
فریدون شهر تا مناطق دارای پتانسیل برای 

جذب گردشگربر حسب دقیقه
)مأخذ نگارندگان(
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حسب زمان )دقیقه) برای پایداری مناطق دارای جاذبه یك 
ازپیامدهای  شدتا  انتخاب   (kinging مدل  اساس  )بر  پهنه 
تمرکز گردشگر در یك نقطه خاص جلوگیری و از طرف 
دیگر باعث شكوفایی اقتصادی مناطق دیگر دارای پتانسیل 
می توان  امر  این  در   برنامه ریزی  با  دیگر  عبارت  شود.به 
باعث کاهش و مدیریت اثر تخریبی  تمرکز  گردشگر در 
قطب های گردشگری تاریخی - فرهنگی و طبیعی در استان 
نزدیكترین   مدل  براساس  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  شد. 
مناطق  شهر  فریدون  گردشگری  قطب  در  دسترسی،  زمان 
و  خوانسار  چادگان،  عسكران،  افوس،  داران،  شهری 
روستاهای نقان علیا، الهیجان، دامنه، میدانك بزرگ، سرداب 

چغیورت،  علیا،سكان،  بادام  دره  دین،  علیا،پشندگان،مكه 
آنالوچه، دولت آباد،  فهره، رزوه،  دربند، طرزه، سیبك، زرد 
چشمه احمدرضا، قرقرآباد در یك پهنه 5 تا 60 دقیقه ای از 
براساس  دارند.  قرار  فریدون شهر   قطب گردشگری شهر 
پتانسیل های موجود در شهرستان سمیرم مناطق ونك ،کمه، 
بی بی سیدان، ماندگان ،آب ملخ، خفر، قلعه سنگی، قبرکیخا، 
گرموک، کیفته گویسین، چشمه سرد، سرچنا در پهنه 6-60 
در  دارند.  قرار  سمیرم  شهر  گردشگری  قطب  از  دقیقه ای 
ابیانه،  یارند،  نیاسر،  مرق،  مناطق  کاشان  گردشگری  قطب 
هنجان، نطنز، اوره، دهزیره، تاتماج، خوناب، یزدل، جوینان، 
مشكان، راوند، محمدآباد، خزاق، سادیان، مرق، سفید آب، 

نگاره 10: فاصله قطب گردشگری تاریخی – 
فرهنگی  شهركاشان  تا مناطق دارای پتانسیل 

برای جذب گردشگر بر حسب دقیقه
)مأخذ نگارندگان(

نگاره 11: فاصله قطب گردشگری تاریخی - 
فرهنگی  شهر اصفهان  تا مناطق دارای پتانسیل 

برای جذب گردشگربر حسب دقیقه
)مأخذ نگارندگان(



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي ) ( دوره25، شماره 99، پاییز 95
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.25,No.99, Autumn 2016 / 102  

خرم دشت، آران و بیدگل به غیر از شهر کاشان و در قطب 
مورچه  مبارکه،  سین،  اصفهان،  مناطق  اصفهان  گردشگری 
زیباشهر، فالورجان، خمینی شهر، نجف  خورت، دیزیچه، 
برنامه ریزان  باید مورد توجه مسؤالن و  آباد، گز و برخوار 

گردشگری استان جهت هدایت گردشگر واقع شوند.
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