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 چکيده

ها در سطح شدهر و   های شهر اهواز و اهداف جزئی توزیع مناسب هتلهتل یابی مکانکلی  باهدفپژوهش حاضر 
وری صورت گرفته است که در این راستا دو سؤال اساسی مطدرح و  کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای غیرضر

در صدورت نیداز بده احدداث      -2های جدید دارد؟ آیا شهر اهواز نیاز به هتل -8در پی رسیدن به پاسخ آن هستیم: 
های جدید در اولویت هستند؟ رویکرد حداکم بدر ایدن پدژوهش،     های جدید، کدام مناطق جهت احداث هتلهتل

کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. در ایدن تحقیدق بدا توجده بده پدنج        -ایتوسعه
هدای شدهر اهدواز    یدابی هتدل  یی و ایمنی، معیارهدای اصدلی بدرای مکدان    کارامعیار سازگاری، دسترسی، مطلوبیت، 

دهد که مناطق: نشان می ی گردیده است. نتایج پژوهشبند طبقهنظرات کارشناسان  بر اساساست و  شده استخراج
)خیابان شهید چمران(، کوروش )کوی ملت(، خیابان آزادگدان، خیابدان    پارس یانککوی بوستان، کوی سپیدار، 

را جهدت احدداث هتدل جدیدد      8نادری )سلمان فارسی( و خیابان امانیه )انقالب( یا محدوده کوی تختی، اولویت 
کدوی   ،یرچهدار شد  نطقه ، مآباد یانک ه(وده خیابان حافظ تا چهاررانادری )محد ،همچنین مناطق بهارستان؛ و دارند
 هتل برخوردارند. جهت احداث 2محدوده پل لشکر اهواز از اولویت  ،نفت
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 مقدمه

هدای   هدا و فعالیدت   کالبدی پیچیده مناسبت -ر فضاییامروزه زندگی در شهرها، با توجه به ساختا

کددار اجتمدداعی و اقتصددادی و نیازهددای فزاینددده  یمتقسدداجتمدداعی، تعمیددق و گسددترش  -اقتصددادی

بدا   لذا فرهنگی، فراغتی و اجتماعی شهروندان، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات است؛

هرنشدینی، ضدرورت جدیددی در روندد     های خدماتی در نظدام ش  فعالیت روزافزونتوجه به نقش 

ریزی شهری پدید آمده است و مسئله چگونگی پراکنش مراکز خدماتی و نحوه دسترسدی   برنامه

(. 26: 8917جمشدیدزاده،  اسدت ) ای برخوردار شده  گونه مراکز از اهمیت فزاینده به خدمات این

صدورت   هتدوان آن را بد   تدرین خصوصدیات یدک شدهر خدوب اسدت و مدی        دسترسی یکی از مهم

ها، دسترسدی بده کاالهدا و مندابع، دسترسدی بده امکاندات و اطالعدات          مختلف دسترسی به فعالیت

زمدانی نسدبت بده     -(. منظور از دسترسدی نزدیکدی مکدانی   239: 8977بحرینی، کرد )بندی  تقسیم

، 8هداروی شدود )  محل کار یا استفاده از خدمات است کده توسدط تأسیسدات خددماتی ارائده مدی      

شدود، عامدل فاصدله     قابلیت دسترسدی در شهرسدازی بده فاصدله و زمدان مربدوط مدی       (. 97: 8974

یابد. هر چه فاصدله   صورت هزینه سفر، مصرف سوخت و یا انرژی بدنی و مانند آن بازتاب می به

شدود، افدزایش دو    هدا بیشدتر مدی    بیشتر باشد زمان رسیدن به مقصد نیز بیشتر است درنتیجده هزینده  

ن به معنی دسترسی نامناسب و کاهش آن دو بده معندی دسترسدی مناسدب     عامل یعنی فاصله و زما

تواندد نقدش مدؤثری در     (. میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می48: 8971سعیدنیا، است )

که یکی از معیارهای توسدعه   و ازآنجایی جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی داشته باشد

به توزیع متوازن امکانات و خددمات شدهری اسدت، لدذا     پایدار شهری و عدالت اجتماعی، توجه 

ای باشدد کده عددالت فضدایی      گونده  خصوص خدمات بهداشتی باید به توزیع خدمات شهری و به

رو در انتخاب مکان مناسب برای یدک مرکدز خددماتی     (. ازاین82: 8911آقابابائی، شود )برقرار 

، مسدئله تعدادل و   استه حائز اهمیت جدید و همچنین توزیع الگوی فضایی مراکز خدماتی، آنچ

بدا افدزایش    از طرف دیگر (.834: 8912اسماعیلی، است )تساوی و یا به عبارتی برقراری عدالت 

شهرها، حجم تقاضا برای استفاده از خدمات شهری نیدز افدزایش یافتده ولدی بده      جمعیت در کالن

از سرعت رشد نیازها کمتدر  علت ساختار اقتصادی و سیاسی همواره سرعت پاسخگویی به نیازها 

                                                                                                                                                                                 

1. Harwi 
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(. امروزه موفقیت شهرها در نیل به پایداری، دسترسی 838: 8917بوده است )تقوایی و همکاران،

بایست تمام شدهروندان   ای که می گونه به منابع و عناصر اصلی شهری را ضروری ساخته است؛ به

نمایندد  و سرعت زیاد تدأمین  مندان بتوانند نیازهای خدماتی و شهری خود را با هزینه کم و عالقه

(. از طرفی در سراسر دنیدا بدا رشدد صدنعت گردشدگری در سدطح داخلدی و        56: 8917سعیدنیا، )

گردشگری شهری به دلیل پدذیرش  یابد و ها با سرعتی روزافزون افزایش میخارجی، تعداد هتل

ری پیددا  هدای مختلدف گردشدگ   توجهی در میان حدوزه  تعداد زیادی از گردشگران، جایگاه قابل

یابی علمی، با توجه به عوامل مدؤثر در انتخداب    مکان (.2: 8934ضیایی و همکاران، است )کرده 

تواندد جدایگزین    و در این مقوله هر پارامتری می استهای شهری  آن یک مقوله مهم در طراحی

هدا، محدل مناسدب بدرای      یابی گردد که ممکن است محل مناسب برای دفدن زبالده   موضوع مکان

نشانی، محل مناسب برای احداث بیمارستان یا مرکز آموزشی و غیره نیز محل  د مراکز آتشایجا

(. بندابراین توزیدع مناسدب    63: 8933مجددی،  باشدد ) هدای گردشدگری    مناسب جهت ایجاد هتل

با توجه به اصول سازگاری، کارآمدی و امنیت حائز اهمیت اسدت. در ایدن مطالعده     هتل کاربری 

های گردشگری با تلفیق دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطالعدات  هتل یابی مکانسعی بر 

جغرافیایی در سطح شهر اهواز است. مددل تحلیدل فرایندد سلسدله مراتبدی یکدی از کارآمددترین        

مطدرح   8313گیری است که اولین بار تومداس. ال. سداعتی عراقدی در سدال      های تصمیم تکنیک

ای زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سدناریوهای مختلدف   ه شد. این تکنیک بر اساس مقایسه

هدا و انتخداب    یدابی  مکدان در  AHPدهد. در رابطده بدا اسدتفاده از تکنیدک      را به مدیران ارائه می

ها برای منظورهدای مختلدف و همچندین تلفیدق آن بدا سیسدتم اطالعدات جغرافیدایی          بهترین مکان

(GISپژوهش ) (. لفدظ تلفیدق   75: 8918پدور،  ته است )قدسدی های متعددی در دنیا صورت گرف

عندوان شدده اسدت بده ایدن سدبب بدوده کده پدس از           نجایاکه در  AHPو  GISبرای دو سیستم 

انتخدداب اولیدده اراضددی مناسددب، اطالعددات مربددوط بدده اراضددی انتخددابی را بدده سیسددتم اطالعددات  

هدای الزم صدورت    هکنیم و سپس تحلیل اطالعات مناطق و تهیه نقشد  ( وارد میGISجغرافیایی )

ی بعدی اراضی بده لحداظ معیارهدای مدوردنظر و بدا اسدتفاده از روش تحلیدل         گیرد. در مرحله می

هدای  ای مورد ارزیدابی قدرار گرفتده و در نهایدت مکدان      صورت مقایسه ( بهAHPسلسله مراتبی )

 گردد. مناسب جهت احداث هتل معین می
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با جمعیتی بدیش از یدک میلیدون و سیصدد هدزار      یکی از مادر شهرهای کشور  عنوان بهشهر اهواز 

( سداالنه نزدیدک بده یدک     8915سال نفر )طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن انجام شده در 

سدازمان میدراث فرهنگدی کشدور، گدزارش طدرح       پذیراست )گردشگر  عنوان بهمیلیون نفر را نیز 

هدای   راه لهیوسد  بده است که (. همچنین این شهر در مسیر محور ترانزیتی 928: 8915جامع استان، 

ی مهم آبادان، خرمشهر، بندر امام و ماهشدهر  بندرهازمینی، ریلی و هوایی سایر نقاط کشور را به 

های مدرزی شدلمچه در نزدیکدی آن،     و بازارچه  دهد. از سوی دیگر به مدد وجود پایانه پیوند می

و زیارتی ایرانی و عراقی اسدت.   مستقیم متأثر از ترافیک کاال و مسافران سیاحتی طور بهاین شهر 

بنابراین نیاز به تأسیسات و امکانات اقامتی در این شهر از ضروریات توسعه اسدت. متأسدفانه ایدن    

یابی شده باشند. ایدن شدهر    مکانصورت علمی  هایی است که به ها و اقامتگاه شهر، فاقد هتلکالن

تعداد و موقعیت پراکنددگی مناسدبی    یر بوده که به لحاظ درجه وپذ مهمانهتل و هشت  3دارای 

ریزی شهری، ساماندهی کالبدی شهر بر اساس عددالت   که موضوع اصلی برنامه ندارند. ازآنجایی

ای  ها اهمیدت ویدژه   یکاربرمناسب  یابی مکاناجتماعی، کارایی و کیفیت محیطی است، بنابراین 

ی شهری خصوصاً در تعامل با صدنعت  ریز ها نیز یکی از مسائل مهم برنامه یابی هتل یابد. مکان می

یری کلیده  کدارگ  بده یدابی بده سدبب عددم تواندایی در      گردشگری خواهد بود. روش سدنتی مکدان  

تدرین معایدب آن محسدوب     بر بودن، از مهم و زمان زمان هم طور بهیابی پارامترهای مؤثر در مکان

شدود. یکدی از    یهدای احدداث شدده مد     گردد که این معایب باعث عدم کارایی مناسدب هتدل   می

اسدت  ( GISجغرافیدایی ) ی اساسی برای حل این مشکل، استفاده از سیسدتم اطالعدات   ها حل راه

ذخیدره، بازیدابی، تغییدر، آندالیز و      منظدور  به(. سیستم اطالعات جغرافیایی 42: 8913الماس پور، )

نی اسدتفاده از یدک سیسدتم مرجدع مکدا      GISایجاد شده است. عنصر اصلی یک  ها دادهطراحی 

هدای دیگدر آندالیز    های یک مکان خاص را در ارتبداط بدا مکدان   تواند داده یم که یطور بهاست، 

(. بنابراین برخورداری از یک شبکه اطالعدات جغرافیدایی پیشدرفته و    568: 2335، 8چارچنماید )

-آورد و موجدب افدزایش بهدره    یمد های گوناگون فراهم ریزیکامل، بهترین زمینه را برای برنامه

: 2333، 2جاناتدان شدود ) های مختلف خدمات شهری مدی ، حتی در بخشها طرحی در اجرای ور

هدا و تحلیدل سدازگاری و ناسدازگاری      یکاربریابی  رو یک روش مهم شناخت و مکان (. ازاین3
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2. Janatan 
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 GIS. این عملکدرد در  استاین قابلیت را دارا  GISکه  هاست آن، تحلیل مناسبت مکانی ها آن

هدای اساسدی در    یتقابلها  یستمسکه این  جهت ازآنها است و  یستمسر این یکی از مباحث مهم د

از طریدق و   هدا  آنی و تعیدین  گدذار  ارزشیدابی بدا    ی برای تحلیل مناسبت ارضی و مکانساز مدل

: 8971رحیمیدان،  اسدت ) ریزی شهری کاربرد پیدا کرده  در برنامه ها آنویرایش بانک اطالعاتی 

هدا در   یکداربر یدابی   مکدان اهمیت موارد مذکور و لدزوم توجده بده بحدث     (. بنابراین با توجه به 1

هدای شدهر اهدواز و اهدداف جزئدی      هتل یابی مکانریزی شهری، این پژوهش با هدف کلی  برنامه

ها در سطح شهر و کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای غیرضدروری صدورت    توزیع مناسب هتل

آیدا   -8ی مطرح و در پی رسیدن به پاسخ آن هستیم: اساس سؤالگرفته است که در این راستا دو 

ی جدیدد، کددام   هدا  هتدل در صورت نیاز بده احدداث    -2ی جدید دارد؟ ها هتلشهر اهواز نیاز به 

 ؟ی جدید در اولویت هستندها هتلمناطق جهت احداث 

 

 مبانی نظری 

 یابی مکانهای شاخص

ی اسدتانداردهایی هسدتند کده بدا آن     طدورکل  بده یزی کاربری اراضدی،  ر برنامهمعیارهای مکانی در 

گیرد. مشخصات محلی و احتیاج ساکنان  مکان بهینه یک کاربری در شهر مورد سنجش قرار می

 (.29: 8919روندد )سدعیدنیا،    شهر اساس تعیین معیارهای مکانی کاربری زمین شهری به شمار می

ع فعالیددت شددهری دو عامددل در تعیددین مشخصددات مکددانی هددر نددوع اسددتفاده از زمددین یددا هددر نددو 

گیدرد  ، یعنی عامل رفاه اجتماعی و عامل رفداه اقتصدادی مدالک سدنجش قدرار مدی      کننده تیهدا

یدابی عملکردهدای    اساس این دو عامل بسیار کلی، پنج معیدار در مکدان   بر (.26: 8917سعیدنیا، )

ز مؤلفده  سدازگاری: منظدور ا   :گیدرد ریزی کداربری زمدین شدهری قدرار مدی     شهری، مالک برنامه

هدای   های سازگار در کنار یکدیگر و برعکس جداسدازی کداربری   کاربری یریقرارگسازگاری 

معیاری درباره اینکه  عنوان بهدسترسی: دسترسی  .(23: 8918زیاری، است )ناسازگار از یکدیگر 

شود. نوع دسترسی با فاصله و زمدان رسدیدن   رسیدن به یک مکان چقدر آسان است، استفاده می

مطلوبیت: منظور از مطلوبیدت   .(9: 8914محمدی، شود )ک مکان به مکان دیگر سنجیده میاز ی

کدارایی: یکدی    .(93: 8918زیاری، است )اندازها، فضاهای باز و غیره  حفظ عوامل طبیعی، چشم
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ها در شهر، الگوی قیمت زمین شهری است، به لحداظ   مکان کاربری کننده نییتعاز عوامل اصلی 

متصور بر  یها نهیهزتابعی از قیمت زمین و  یگذار هیسرمابری از لحاظ اقتصادی و اینکه هر کار

ایمنی: هدف  .(36: 8912پورمحمدی، شود ) آن است که بر اساس تحلیل سود و هزینه معین می

و تأسیسدات و تجهیدزات شدهری در مقابدل      هدا  هدا، متعلقدات آن   از این کار حفاظدت جدان انسدان   

 است.حوادث طبیعی و انسانی 

 

 شناسی پژوهشروش

کاربردی است که مراحدل آن   -ی ا توسعهتحلیلی با ماهیت  -مطالعه پیش رو، پژوهشی توصیفی 

از: تعریددف مسددئله و تعیددین اهددداف پژوهشددی، گددردآوری اطالعددات،   انددد عبددارتی طددورکل بدده

اسدت.   شدده  ارائده ( 8شدکل ) مراحدل آن در   ؛ کده گیری وتحلیل اطالعات و در پایان نتیجه یهتجز

 2333/8ی هدا  نقشده ی اسدنادی، میددانی و   هدا  روشو اطالعات این پژوهش بدا اسدتفاده از    ها داده

، ابتددا بدا طراحدی شدبکه معدابر      هدا  دادهی گردید. جهت تحلیل آور جمعوضع موجود شهر اهواز 

، GISی آن در محدیط  هوشدمند سداز  یداز و  موردنشهر اهواز و تکمیل آن بده کمدک اطالعدات    

ی موجود مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس بر مبندای آن و بدا اسدتفاده از    ها هتلنش توزیع و پراک

پدس از طدی مراحدل     (AHP)و فرایند تحلیل سلسله مراتبدی   (IO) 8ها شاخصی پوشان هممدل 

وتحلیدددل و پدددردازش،  یدددهتجزیددداز و مددددیریت، موردنهدددای اطالعددداتی  یدددهالورود اطالعدددات 

ی جدیدد  هدا  هتدل ی مناسدب جهدت احدداث    هدا  مکدان ، ها آنی، وزن دهی و ترکیب گذار ارزش

 تشخیص داده شد.

  

                                                                                                                                                                                 

1. Index Overlay Model 



 AHP 858و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 
 
 

 فرایند مراحل تحقيق .1شکل 
 

 تشریح مدل

: 2389، 8ویلسدون کدرد ) از یک سیستم موردنظر تعریف  یا هینظرتوان فرمول نمایش  یممدل را 

. ساخت مدل و اسدتفاده  است یساز مدلهای مهم سیستم اطالعات جغرافیایی  یتقابل(. یکی از 6

آیدد   یمد  حسداب  بده یک اصل مهدم در تحقیقدات جغرافیدایی     عنوان بهمحققان  لهیوس به ها مدلاز 

 یهدا  دهده ریدزی شدهری در    در برنامده  GIS( در کشور ما نیدز اسدتفاده از   857: 8977هارینگ، )

فدرج  اسدت ) یابی و تحلیل مناسب اراضی رواج پیددا کدرده    نی مکاها مدلگذشته در چارچوب 

 (.18: 8916زاده، 
                                                                                                                                                                                 

1. Wilson 

         گ    ه        تل      ک    ف: 

              

           ب   

   ال     آ                                             

       ض      ب     

 GIS              ال

                     

                  AHP 

              ب         
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ی گردشددگری شددهر اهددواز از مدددل تحلیددل سلسددله هددا هتددلیددابی  مکدداندر ایددن پددژوهش جهددت 

اسددتفاده شددده اسددت. فراینددد تحلیددل سلسددله مراتبددی یکددی از کارآمدددترین       (AHP)مراتبددی

شدد  مطدرح   8313توماس ال ساعتی در سال است که اولین بار توسط  یریگ میتصمهای  تکنیک

مؤثر جهدت تعیدین مکدان بهینده اسدتقرار       یفنّاوریک  عنوان به(. این تحلیل 86: 8913زبردست، )

(. این تحلیدل از  99: 2332، 8یانگاست )های چند معیاری استفاده شده  تأسیسات از بین شاخص

هدای چندگانده اسدت، زیدرا امکدان      با معیار یریگ میتصمبرای  شده یطراحهای  ترین سیستم جامع

کندد. ایدن روش ابدزاری قدرتمندد و      صورت سلسله مراتبدی فدراهم مدی    فرموله کردن مسائل را به

کده خصوصدیت اصدلی آن بدر      اسدت برای بررسی کمی و کیفی مسائل چند معیاره  ریپذ انعطاف

بده   یده زشار(. به همین جهت در این تحقیق برای 23: 2335، 2نگیاست )اساس مقایسه زوجی 

کنیم. فرآیند تحلیل سلسله مراتبدی جهدت    معیارها و انتخاب مکان مناسب از این مدل استفاده می

، 9سداعتی رود ) های گسسته و پیوسته به کار مدی  های نسبی از مقایسه زوجی داده استخراج مقیاس

 دهندده  نشدان  کده  نید اگیری واقعی به کار رود و یا  ها ممکن است برای اندازه (. این مقایسه2336

دهد که روش تحلیلدی   از مطالعات پیشین نشان می آمده دست بهوزن نسبی ترجیحات باشد. نتایج 

یری معیارهای کیفدی و کمدی   کارگ بهپذیری،  ، انعطافیسادگ به( با توجه AHPسلسله مراتبی )

ت تواندد در بررسدی موضدوعا    هدا مدی   زمان و نیز قابلیت بررسی سدازگاری در قضداوت   هم طور به

(. در  79: 8918پدور،  قدسیباشد )ای کاربرد مطلوبی داشته  ریزی شهری و منطقه مربوط به برنامه

جداگانده و   طور بههای انتخابی مناطق مختلف، از نظر معیارهای ذکر شده،  این فرآیند ابتدا مکان

 نسبت به این معیارها مشخص گردیدد. سدپس   هرکدامصورت زوجی مقایسه شده و وزن نسبی  به

هدا   هدا وزن نهدایی مکدان    وزن معیارها نیز نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار گرفتده و بدا ترکیدب آن   

ی و مقایسده اراضدی از نظدر معیارهدای مختلدف بدا       وزن دهد تعیین شدده اسدت. گفتندی اسدت فرآیندد      

 مراحل تحلیل شامل موارد زیر است: گیرد. ربط صورت می گیری از نظر کارشناسی مراجع ذی بهره

 ها. اد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی شامل هدف، معیارها و گزینهایج

  

                                                                                                                                                                                 

1. Yang 

2. Ngai 

3. Saaty 



 AHP 859و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

 
 

 

 

 

 های گردشگری در شهر اهوازیابی هتل ( مکانAHPالگوی سلسله مراتبی ) .2شکل 

 

کمیتدی(   3انجام مقایسه زوجی، از روش مقایسده سداعتی )   منظور بهتعیین ضریب اهمیت معیارها: 

 ح ذیل استفاده شده است:به شر

 تعيين ضرایب ارجحيت معيارها )ساعتی( .1جدول 

 توصيف شدت اهميت ردیف

 8 با اهمیت و ارجحیت مساوی 8

 9 با اهمیت و ارجحیت کمی بیشتر 2

 5 با ارجحیت و اهمیت قوی 9

 7 با ارجحیت خیلی قوی 6

 3 نهایت با ارجحیت بی 5

 1و  4و  6و  2 ارزش میانی 4

 (1311پور، ذ: )قدسیمأخ

      ه             تل ک  

      

            ك 

      

              

      ص                                                  ذب    

   ف 

    ز   
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هدا در   ها: بعد از ضرایب اهمیت معیارهدا، برتدری هدر یدک از گزینده      تعیین ضریب اهمیت گزینه

ارتباط با هر یک از معیارها مورد قضاوت قرار گرفته است. مبنای این قضاوت نیز همدان مقیداس   

 ساعتی است.

یار و هدر گزینده   مع یرزهر معیار یا  ها: از تلفیق ضرایب اهمیت تعیین امتیاز نهایی )اولویت( گزینه

 ها تعیین شده است. یار، امتیاز نهایی هر یک از گزینهمع یرزبه ازای هر معیار یا 

هدا در   یارهدا و گزینده  مع یدر زها برای معیارها،  ها: چون تعیین کمیت بررسی سازگاری در قضاوت

ت، الزم اسدت میدزان   ای بر اساس قضاوت شخصی یا گروهی کارشناسی اس های مقایسه ماتریس

های انجدام شدده مدورد آزمدون قدرار گیدرد. چندان چده ایدن           سازگاری یا ناسازگاری در قضاوت

باید در  وگرنهها مورد قبول است  باشد، سازگاری در قضاوت 8/3یا مساوی  تر کوچکضریب، 

 شود. دنظریتجدها  قضاوت

ه این معیار و هر کالس بدا توجده   های مربوط ب ، تمامی الیهGISدر ادامه به کمک توابع تحلیلی 

، امتیازبنددی شدده اسدت، سدپس بده کمدک توابدع        AHPآن معیار در مددل   شده کسببه امتیاز 

 منظدور  بده هدا   ترین مکان اند و نهایتاً مناسب ها بر روی هم قرار گرفته این الیه GIS پوشانی در  هم

 آید. صورت نقشه به دست می ها به استقرار هتل

 

 هشهای پژویافته

 ها در این شهردر شهر اهواز با نگاهی به وضع موجود هتل  بینی و برآورد نیاز هتل پیش

ریدزی و   کده نیداز بده بدرآورد، برنامده      در این پژوهش با توجه بده سدند ملدی توسدعه گردشدگری     

های خوزستان و کهگیلویده و بویراحمدد(   ها در منطقه چهار کشوری )شامل استان هتل یابی مکان

هتدل   27بایست می 2385مطابق برنامه ملی توسعه گردشگری تا سال ، گفتنی است صورت گرفت

: 8916و گردشدگری کشدور،    یدسدت  عیصناسازمان میراث فرهنگی، گردد )در منطقه چهار احداث 

درصدد در نظدر    43(. اگر سهم خوزستان را از منطقه چهار بدا توجده بده وسدعت و جمعیدت آن،      54

سدازمان میدراث   گدردد ) های این استان اضافه هتل به هتل 84سال مقرر است بگیریم، بنابراین تا این 

 43بایسدت طبدق برنامده و مطدابق     تداکنون مدی   2338(. از سدال  927: 815فرهنگی استان خوزستان، 

شدد کده عمدالً ایدن اتفداق      های اسدتان افدزوده مدی   هتل به مجموع هتل 3درصد در نظر گرفته شده، 



 AHP 851و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

هتدل رسدیده اسدت.     21هتل به  87های استان از آمار هتل 2333سال  از که یطور بهصورت گرفت 

رو با توجه به جمعیت آتی شهر اهواز بر اساس گردشگران ورودی به شهرسدتان و ضدریب    ازاین

بیندی سدند   بدرآورد تعدداد گردشدگران بدا الهدام از روش پدیش      ز ها در حال حاضر و نی اشغال هتل

 8636ز در سطح شهر اهواز در وضع موجدود و نیدز تدا سدال     های مورد نیا توسعه ملی، تعداد هتل

و گردشدگری اسدتان خوزسدتان،     یدسدت  عیصدنا سدازمان میدراث فرهنگدی،    اسدت ) محاسبه گردیده 

8932 :238.) 
 در سطح شهر اهواز 1404های مورد نياز تا سال بينی تعداد هتلپيش .2جدول 

 سال

 پارامتر مورد بررسی
(2212 )1331 1311- 1331 1311-1311 1121- 1311 

 1 1 2 - های مورد نیازهتل

 13 12 11 1 هاجمع کل هتل

 (221: 1312 ،و گردشگری استان خوزستان یدست عیصنایراث فرهنگی، سازمان ممأخذ: )

 

 بایست رعایت گردد:های مورد نیاز برای شهر اهواز چند نکته میدر برآورد تعداد هتل

، 8932و گردشدگری در سدال    یدسدت  عیصدنا ه کل میراث فرهنگی، اول: با توجه به آمارهای ادار

 اند.درصد گردشگران ورودی به این شهرستان از هتل استفاده نموده 23

ب درصدد بدوده اسدت کده همدین ضدری       73های این شهر در همین سال، دوم: ضریب اشغال هتل

 گردد.های بعد هم اعمال میبرای برآورد سال

شهر اهواز به گردشدگران و بازدیدکننددگان در کدل اسدتان در سدال      سوم: نسبت گردشگران در 

 ی بعد با توجه به نرخ رشد گردشگران تقریباً یکسان فرض شده است.ها سالو  8932

و گردشدگری   یدسدت  عیصدنا چهارم: طبق آمار معاونت گردشگری اداره کدل میدراث فرهنگدی،    

سدازمان میدراث   اسدت ) ال بدوده  نفدر/ تخدت در سد    621633های شهر اهدواز معدادل   ظرفیت هتل

 (.8932 ،و گردشگری استان خوزستان یدست عیصنافرهنگی، 
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 ها: یابی هتلمعیارهای مهم جهت مکان

آن اسدت.   یدابی  مکدان مرکدز خددماتی و رفداهی از جملده هتدل،       هرگونده اولین اقدام در تأسیس 

رفتن معیارهدایی چدون   مکدانی بدا در نظدر گد     -هدای فضدایی   ها با توجه بده ویژگدی   یابی هتل مکان

نزدیکی به مراکز جذب سفر، جمعیت با تراکم متوسط، دسترسی، سازگاری و ناسازگاری و بدر  

 های آینده صورت پذیرد. بینی مبنای پیش
 

 ها در شهر اهواز یابی هتل يارها جهت مکانمع یرزترین معيارها و  مهم .3جدول 

 یارهامع یرز معیارهای اصلی ردیف

 اکز جذب سفرنزدیکی به مر 1
ها  های گردشگری، پارک مراکز تجاری و اداری، مکان

 و مراکز پزشکی

2 
های اصلی  دسترسی به خیابان

 درجه دو

های اصلی درجه دو، نزدیکی به پارکینگ  خیابان

های اصلی  عمومی یا شخصی، نزدیکی به خیابان

 یمسافربر انهیپامنتهی به فرودگاه و 

3 
سازگاری مناسب جهت احداث 

 هتل

های خالی، ساحل  های شهر، زمین وضع موجود هتل

 رودخانه، نزدیکی به مراکز انتظامی و امنیتی

4 
مراکز نامناسب برای احداث 

 هتل )ناسازگاری(

ها، مراکز آلودگی صوتی و هوایی،  مساجد و حسینیه

، ونقل حملها، گاراژها و انبارهای  بیمارستان

 های اتومبیل تعمیرگاه

 گسل( -خاک، شیب، فاصله از حوادث طبیعی )سیل فیزیکی بستر مناسب 2

 مناطق با تراکم متوسط جمعیتی جمعیت 

بایسدت عدواملی چدون قیمدت زمدین، پتانسدیل فدروش و         در خصوص معیارهای اقتصادی نیز مدی 

 های اطراف مدنظر قرار گیرد. کاربری

داد قطعدات زمدین   هدای انجدام شدده، تعد     یگدر  غربدال های خروجی و  : الیهارزش نسبی زمين

مساحت و آستانه جمعیتی: غربالگری و تعیین تعداد قطعات زمین انتخابی  .انتخابی برای کل شهر

هدای اطدراف بدا هددف جلدوگیری از مزاحمدت و تدداخل         سازگاری بدا کداربری   .برای کل شهر

حائز ها با توجه به اصول سازگاری، کارآمدی و امنیت  ها: توزیع مناسب کاربری فعالیت کاربری



 AHP 855و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 انده یپاهدا بدا واحددهای مسدکونی،      اهمیت فراوان اسدت. گفتندی اسدت اولویدت سدازگاری هتدل      

درمانی، صنعتی، فضای سبز عمومی، مراکز خرید و مراکدز جدذب گردشدگر اسدت.      ،یمسافربر

از: گورستان، نظامی، مسیل و تأسیسات و تجهیزات شدهری؛   اند عبارتهای ناسازگار نیز  کاربری

دسترسدی:   .هدا  های ناسازگار و سپس مقایسه سدایر زمدین   ی شامل حذف کاربریی غربالگر نقشه

ارتباط از ملزومات زندگی شده است که به نزدیکی و مجاورت نسبی یک مکان نسبت به مکان 

بایسدت از نظدر دسترسدی مدورد      نبدوده و مدی   مسدتثنا ها نیز از این قاعده  شود. هتل دیگر اطالق می

های گردشگری( مبندای   : نزدیک بودن به مراکز جذب سفر )جاذبهمرکزیت .بررسی قرار گیرند

هدای جمعیتدی از    تراکم جمعیت: ویژگی .کسب امتیاز بیشتر در این خصوص قرار خواهد گرفت

پتانسدیل پارکیندگ: در    .در هر زمینه خدمات خواهد بود یابی مکانترین معیارهای ارزیابی و  مهم

هدایی کده در مجداورت و همسدایگی      هتدل، زمدین   فرآیند گزینش اراضی مناسب جهت احدداث 

اسدت  هدا بسدیار محددود     های عمومی هستند در اولویت قرار دارند کده البتده تعدداد آن    پارکینگ

 (.882: 8911 ،صابری)

 یابی بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی:ها جهت مکانمواد و روش

 :ها و امتیازات ترسیم جدول شاخص

به لحداظ ماهیدت کمدی و کیفدی و گسسدتگی و پیوسدتگی ابتددا بایدد         ها  با توجه به تنوع شاخص

هدا   بندی نمود. گفتنی است با افزایش یدا کداهش امتیدازات و رتبده     ی و طبقهوزن دهها را  شاخص

 شود. امکان دستیابی به اهداف فراهم می
 ها بر مبنای اطالعات کارشناسی شده بندی و امتيازبندی شاخص طبقه .4جدول 

 ها یرشاخصز شاخص ردیف
امتياز 

 شاخص

امتياز 

 زیرشاخص

 

 

 

8 

 مراکز جذب سفر

 مراکز تجاری

6 

9 

 8 مراکز اداری

 2 های گردشگری جاذبه

 2 ها پارک

 8 مراکز پزشکی

 8 دفاتر خدمات مسافرتی

 6 2 های درجه دو خیابان دسترسی 
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 9 ها نزدیکی به پارکینگ 2

فرودگاه یا  های منتهی به خیابان

 انهیپا
9 

 

9 
 سازگاری

 های موجود هتل

9 

8 

 2 های خالی شهر زمین

 9 ساحل رودخانه

 6 مراکز انتظامی

 

6 
 ناسازگاری

 ها مساجد و حسینیه

3 

3 

 3 مراکز آلودگی صوتی و هوایی

 3 ها بیمارستان

 3 ونقل حملگاراژها و انبارهای 

 

5 

بستر فیزیکی 

 بمناس

 شیب

3 

3 

 3 گسل

 3 سیل

 8 8 جمعیت با تراکم متوسط جمعیت 4

 3 3 جهت توسعه فیزیکی توسعه 7

 

 مقایسه زوجی معیارها

ها نسبت بده یکددیگر بده لحداظ      در این مرحله ابتدا با تشکیل جدول ماتریسی، ارجحیت شاخص

ضرایب نهایی محاسدبه   Expret Choiese افزار نرمشود. سپس با استفاده از  وزنی مشخص می

های نسبی و مطلق )نهایی( بدر اسداس وزن    گردد. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه وزن می

های نسبی از ماتریس مقایسه زوجدی بده    شود. وزن ها انجام می ها در مقایسه با وزن گزینه شاخص

هدای   تلفیدق وزن کده حاصدل    اسدت وزن مطلق، رتبه نهایی هر گزینده   که یدرحالآیند؛  دست می

: بدا  اسدت هدا بددین شدرح     یابی هتل مکاننسبی است. امتیازات حاصل از مقایسه زوجی معیارهای 

، 52/3، دسترسی 33/2ها، سازگاری  یابی هتل مکاندرصد برای  36/3اعمال ضریب ناسازگاری 

ا بد  64/6و نزدیکی به مراکز جذب سدفر   61/3، بستر فیزیکی 52/3، توسعه 55/3تراکم جمعیت 

 است. قبول قابلها  ، لذا سازگاری در قضاوتاست 36/3نرخ ناسازگاری  که نیاتوجه به 



 AHP 853و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 
 ها ها و تعيين ارجحيت شاخصیابی هتل های مؤثر جهت مکان اعمال ضریب ناسازگاری در شاخص. 3شکل 

 

 ز نهایی اماکن پیشنهادیای و تعیین امتیا تحلیل مقایسه

آیدد.   ها به دسدت مدی   از اهمیت معیارها در وزن گزینه راتبم سلسلهوزن نهایی هر گزینه در یک 

هدا و   وزن شاخص 8توجه به جدول شماره  با ها نسبت به یکدیگر پس از تعیین ارجحیت شاخص

کده معیارهدای اصدلی     نیبعددازا د. شدو  افدزار محاسدبه و مشدخص مدی     ضریب پایداری توسط نرم

افدزار تعیدین شدد، بدا      توسط نرم هرکدامی صورت زوجی با هم مقایسه شدند و میزان ناسازگار به

گیرد و  از معیارها مورد سنجش قرار می هرکداماهمیت  AHPاستفاده از جدول استاندارد مدل 

 گردد. ها تعیین می از شاخص هرکداممیزان ارجحیت  افزار نرمدر نهایت با استفاده از 

 ها سبه ميزان ناسازگاری آنجهت محا AHPها بر اساس مدل  محاسبه وزن نهایی شاخص . 5جدول 

بستر  دسترسی

فیزیکی 

 شهر

توسعه 

فیزیکی 

 شهر

مراکز  سازگاری ناسازگاری جمعیت

 جذب سفر

 ها شاخص

 مراکز جذب سفر  6 1 5 1 5 4

 سازگاری   1 5 1 1 4

 ناسازگاری    8 8 8 8

 جمعیت     8 8 8

 توسعه فیزیکی شهر      8 8

 بستر فیزیکی شهر       8

 دسترسی       
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شوند. مقددار   پس از اجرای مدل، نتایج به دو صورت مقدار عددی و رنگ در نقشه مشخص می

عددی بیشتر با رنگ مربوط به شاخص نمایانگر ارجحیت بیشتر این نواحی جهت مکدان صدحیح   

بده دسدت آمدده     AHPی در مددل  وزن گذارهای  یابی از تأثیر مستقیم شاخص مکان. استهتل 

ای  مجدزا دارای نقشده   طور بههای شهر اهواز  یابی هتل های مهم در مکان از شاخص است. هر یک

 های خود به دست آمده است: است که از تأثیر وزن نهایی زیرشاخص

 مراکز جذب سفر

از  هرکددددامضدددریب  AHPبدددا اسدددتفاده از مددددل الیددده اطالعددداتی مراکدددز جدددذب سدددفر 

از  هرکدامایت ضریب ناسازگاری های مهم مورد بررسی قرار گرفت و در نه زیرشاخص

. با احتساب ضریب ناسدازگاری و  استدرصد  31/3ها محاسبه شد که برابر با  زیرشاخص

هدای   مشدخص شدد کده جاذبده     AHPهدا در مددل    از زیرشداخص  هرکدامتعیین ارجحیت 

درصد تأثیرگذارترین زیرشاخص در تعیدین مکدان بهینده در شداخص      34/9گردشگری با 

پایه  یها نقشهبر روس  GIS یطمحدر  شده محاسبه. سپس ضرایب ستامراکز جذب سفر 

 .است( 5شکل )صورت خروجی  اعمال شده است که به

 
 ها در معيار مراکز جذب سفر محاسبه ضریب ناسازگاری و تعيين ارجحيت زیرشاخص .4شکل 

 



 AHP 818و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 
اکز جذب سفر های سطح شهر اهواز با در نظر گرفتن شاخص نزدیکی به مریابی هتل مکان .5شکل

 دسترسی

هدای اصدلی درجده دو در مرکدز شدهر اسدت کده در نزدیکدی          منظور از دسترسی، خیابدان 

هدا بده نوبده     های درجه یک قرار دارند و ایدن دسترسدی   بزرگراه، اتوبان، آزادراه و خیابان

شدوند. تدأثیر ایدن     های عمومی و شخصی منتهدی مدی   و پارکینگ انهیپاخود به فرودگاه یا 

هدای   درصد است. پدس از انجدام مقایسده    52/3های شهر اهواز  یابی هتل کانشاخص در م

هدای مدؤثر در شداخص دسترسدی بدا احتسداب        افدزار و تعیدین وزن   زوجی با استفاده از نرم

درصددد، مشددخص شددد کدده در ایددن شدداخص نزدیکددی بدده      353/3ضددریب ناسددازگاری  

همیدت و تدأثیر در   تدرین ا  درصد از بدیش  21/5های عمومی و شخصی با ضریب  پارکینگ

( 7)شدکل   GISیب در محدیط  ضرا با اعمالر نهایت ت. دها برخوردار اس یابی هتل مکان

 تهیه شده است.
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 ها در شاخص دسترسی محاسبه ضریب ناسازگاری و تعیین ارجحیت زیرشاخص. 6شکل

 
ای اصلی ههای سطح شهر اهواز با در نظر گرفتن شاخص دسترسی به خيابانیابی هتل مکان .7شکل 

 2 درجه

 سازگاری

هددای مهمددی همچددون مراکددز امنیتددی و انتظددامی، سدداحل  شدداخص سددازگاری شددامل زیرشدداخص

یدابی   . شاخص سدازگاری در مکدان  استهای شهر  های خالی و وضع موجود هتل رودخانه، زمین

هدا دارد.   یابی هتدل  درصد است که تأثیر زیادی در مکان 33/2های شهر اهواز دارای ضریب  هتل

، تدأثیر  اسدت درصدد   82/3عد از انجام مقایسه زوجی و تعیین ضدریب ناسدازگاری کده برابدر بدا      ب

درصدد   14/9ها محاسبه شد کده زیرشداخص مراکدز انتظدامی و امنیتدی بدا        از زیرشاخص هرکدام

 .استیابی هتل  ترین تأثیر جهت مکان دارای بیش



 AHP 819و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 
 ها احداث هتل  هت مکانمحاسبه ضریب ناسازگاری و تعيين ارجحيت دسترسی ج. 8شکل 

 
 های سطح شهر اهواز با در نظر گرفتن شاخص سازگارییابی هتل مکان(: 9شکل )

 ناسازگاری

بده دلیدل تدأثیر     کده  یطدور  بده هاسدت؛   یابی هتل ترین تأثیر در مکان شاخص ناسازگاری دارای کم

شدامل   هدای آن  محاسبه شدده اسدت. زیرشداخص    8ها، این شاخص با ضریب  بیشتر سایر شاخص

هدا، گاراژهدا و    محیطدی، بیمارسدتان   های صوتی و زیست ها و مساجد، آلودگی نزدیکی به حسینیه

هدای ناسدازگاری را بعدد از     ( کده زیرشداخص  83. بدا توجده بده )شدکل     است ونقل حملانبارهای 

 81/3شود که ضریب مورد سدنجش برابدر بدا     های زوجی ترسیم کرده است، مشخص می مقایسه

هدای   تدرین مکدان   ها در تعیین مکان احداث هتل بدیش  مساجد و حسینیه بیترت نیا بهدرصد است. 
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هدا   درصد مشخص شده است. بعد از مساجد، بیمارسدتان  38/2شوند که با  ناسازگار محسوب می

 ترین ناسازگاری برخوردارند. درصد از بیش 11/2با 

 
 ها ازگار جهت احداث هتلهای ناس محاسبه ضریب ناسازگاری و تعيين ارجحيت مکان .10شکل 

 
 های سطح شهر اهواز با در نظر گرفتن شاخص ناسازگارییابی هتل مکان .11شکل

 جمعیت

درصدد   55/3یدابی دارای ضدریب    صورت گرفته جهت مکدان ت شاخص جمعیت نیز در محاسبا

( 82شدکل ) که در  استهای این شاخص تراکم متوسط جمعیت شهر  است. از جمله زیرشاخص

 های مناسب جهت احداث هتل نشان داده شده است. و مکان مشخص شده



 AHP 811و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 
 های سطح شهر اهواز با در نظر گرفتن شاخص تراکم جمعيتیابی هتل مکان .12شکل

 

 جهت توسعه شهر

سدازد نیدز یکدی     های توسعه در آینده را مشدخص مدی   جهت توسعه فیزیکی شهر که عموماً مکان

ایدن   ازآنجاکده . اسدت هدای شدهر اهدواز     ابی هتدل ید  های مورد بررسدی در مکدان   دیگر از شاخص

یابی با توجه به اعمال وزن شداخص   شاخص فاقد زیرشاخص است، فقط میزان تأثیر آن در مکان

( فرایند جهدت توسدعه شدهری    89شکل )درصد بوده است و  52/3محاسبه شده است که برابر با 

 دهد یم ناخیر نشا چند سالاهواز را در 
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 ی اخيرها سالتوسعه فيزیکی شهر اهواز در  بررسی جهت .13شکل 

 بستر فیزیکی شهر

وزن و ضدریب آن در   استیابی احداث هتل  بستر فیزیکی آخرین شاخص مهم در مراحل مکان

هدای شدیب، سدیل و گسدل      درصد محاسبه شد. این شاخص دارای زیرشاخص 61/3ی برابر با ده

کده بدا    اسدت  28/3ازگاری برابدر بدا   است که در مقایسه زوجی صورت گرفته دارای ضریب ناس

مشخص شدده اسدت.    هرکدامها به ترتیب تأثیر  اعمال این ضریب در وزن هر یک از زیرشاخص

هاست.  یابی ترین تأثیر در مکان درصد دارای بیش 89/6خیزی با ضریب  سیل 1با توجه به نمودار 

 ت.شده اس ارائه (85)شکل  صورت این الیه به یرگذاریتأث ینهمچن

 

 
 ها در شاخص بستر فيزیکی شهر تأثير هرکدام از زیر شاخص .14شکل 



 AHP 815و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 
 ی گردشگریها هتلیابی  بررسی بستر فيزیکی اهواز جهت مکان .15شکل 

 

 ها هتلیابی  ها جهت مکان یهالتمامی  یگذار همروی 

های اصدلی بدا مقدادیر وزندی مشدخص و بدا احتسداب         از شاخص هرکدامدر نهایت با اعمال تأثیر 

های بهینه جهت احداث هتدل در   ، مکاناست 36/3ا ریب ناسازگاری به دست آمده که برابر بض

بدا   GISافدزار   هدا در محدیط ندرم    الیده  یگذار هم یرواولویت اول و دوم مشخص شد.  دودسته

انجدام شدد    Exprêt Choieseافزار  ها و تعیین ضرایب تأثیر با استفاده از نرم کمک تعیین وزن

و   شده یگذار هم یروها هستند  های اطالعاتی که همان شاخص و زیرشاخص الیهاز  هرکدامو 

 دست آمده است. به( 87( و )84های )در نهایت شکل
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 ی شهر اهوازها هتلجهت احداث  1ی پيشنهادی اولویت ها مکان .16شکل 

 

 
 ی شهر اهوازها هتلجهت احداث  2ی پيشنهادی اولویت ها مکان .17شکل 

  



 AHP 813و  GISی شهر اهواز با استفاده از ها هتلیابی مکان

 

 

 یریگنتیجه

ریدزان بدا آن    ای است که اغلدب اوقدات برنامده    تعیین توزیع بهینه کاربری و مراکز خدماتی مسئله

به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شدهرها، مشدکالتی مانندد کمبدود و      چراکهدارند  سروکار

ها به وجود آمده است. در این میان فضاهای رفداهی و اقدامتی    عدم توزیع فضایی مناسب کاربری

ر زمره کارکردهایی است که از اهمیت روزافزونی برخوردار بوده و با توجه بده روی آوردن و  د

یدک صدنعت    عندوان  بهگذاری مدیران کشور، همگام با سایر کشورها، به صنعت توریسم  سرمایه

مسدتمر   طدور  بده ها  یابی مناسب و بهینه آن های جدید و مکان پایدار، لزوم تأسیس و جانمایی هتل

بایسدت بدا ارائده خددمات جدیدد و       هدا مدی   شود. این در حالی است که مدیران این هتل میبیشتر 

 ، محیطی سالم برای رقابت در جذب گردشگر ایجاد نمایند.روز به

هدای مختلدف    هدم گدذاری و تحلیدل الیده     اطالعات جغرافیایی با توانایی نگهدداری، روی   سیستم

شدود، تنهدا    یمد وص در شهرهای بزرگ، شدامل  خص اطالعاتی که حجم وسیعی از اطالعات را به

. در ایدن تحقیدق   استابزار مناسب برای نیل به هدف توزیع عادالنه خدمات در شهرهای بزرگ 

، در بررسدی  کاررفتده  بده نشدان داد کده مددل ترکیبدی      GISدر محدیط   AHPیری منطق کارگ به

ی رفدع ایدن نیازهدا بسدیار     بدرا  حدل  راهفضایی وضع موجود و شناسایی مناطق نیازمند و نیدز ارائده   

، ایدن امکدان را   GISتوانمند است. این مدل ترکیبدی همچندین، عدالوه بدر منطبدق بدودن آن بدر        

دهد تا با تغییدرات نسدبی و کدالیبره کدردن آن بدرای اهدداف مختلدف و در شدرایط مختلدف           می

 جغرافیایی به کار گرفته شود.

دشگران و نیز رشد آتی گردشدگران در  بدین طریق بر اساس کمبودها و نیازهای حال حاضر گر

گردیدد. سدپس اراضدی بدایر یدا فاقدد        هدای مدورد نیداز محاسدبه      تعداد و ظرفیت هتل ،8636سال 

ها بدا اسدتفاده از سیسدتم اطالعدات      یابی هتلکاربری پس از ارزیابی اولیه، از نظر معیارهای مکان

ی قدرار گرفتندد. در ایدن پدژوهش     جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی مدورد تحلیدل و ارزیداب   

برآورد شد کده بیدانگر    36/3حداکثر نرخ ناسازگاری کل مربوط به مناطق مختلف سطح اهواز، 

 .استها  مطلوب بودن میزان سازگاری در قضاوت

در  کاررفتده  بده نتایج حاصل از تلفیق مدل تحلیل سلسدله مراتبدی و سیسدتم اطالعدات جغرافیدایی      

 87 و 84ای گردشگری سطح شهر اهدواز در قالدب نقشده نهدایی شدماره      ههتل یابی مکانراستای 
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)خیابدان شدهید    پدارس  یدان کداده شده که طبدق آن منداطق کدوی بوسدتان، کدوی سدپیدار،        نشان 

چمران(، کوروش )کوی ملت(، خیابان آزادگان، خیابان نادری )سلمان فارسی( و خیابدان امانیده   

همچندین  ؛ و یک را جهت احداث هتدل جدیدد دارندد   )انقالب( یا محدوده کوی تختی، اولویت 

کدوی   ،یرچهدار شد  نطقده  ، مآباد انیک ه(نادری )محدوده خیابان حافظ تا چهاررا ،مناطق بهارستان

 هتل برخوردارند. جهت احداث 2محدوده پل لشکر اهواز از اولویت  ،نفت
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 . معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز.گردشگری استان خوزستان
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