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الگــوی فضایــی ،چیدمــان فضــا،
گردشــگری شــهری ،بافــت تاریخــی،
شــهر یــزد

چکیده
در چنــد دهــۀ اخیــر ،محققــان بــر تشــریح رفتــار فضایــی تحــرک گردشــگران در
مقصدهــای شــهری تأکیــد داشــتهاند ،بهگونــهای کــه دســتیابی بــه اســتراتژیهای بهینــه
ب ـرای توســعۀ گردشــگری شــهری نیازمنــد شــناخت قاعــدۀ معمــول میــان رفتــار کارب ـران
و فضــای مقصدهــای گردشــگری اســت .هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی الگــوی رفتــار
فضایــی بازدیدکننــدگان بهمنظــور توســعۀ گردشــگری در بافــت تاریخــی یــزد اســت.
در ایــن پژوهــش کاربــردی ،بــا روش توصیفی ـ تحلیلــی ،تحــرکات بازدیدکننــدگان در
مجموعــۀ بافــت تاریخــی شــهر یــزد ارزیابــی شــده اســت .بــه ایــن منظــور ،از مجمــوع
جامعــۀ آمــاری ســاالنۀ گردشــگران شــهر یــزد ،بــا اســتفاده از روش کوکــران360 ،
گردشــگر در محــدودۀ بافــت تاریخــی شــهر یــزد تصادفــی انتخــاب و اطالعــات بــا روش
پرس ـشنامههای مصاحب ـهای و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی GISجم ـعآوری شــدند .در
مرحلــۀ تجزیهوتحلیــل ،از آزمونهــای ت ـیدو نمونــۀ مســتقل ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه،
ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون خطــی در نرمافــزار  SPSSبهــره گرفتــه شــد.
درنهایــت ،تحلیــل الگــوی فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان در نقش ـههای شــناختی آنــان بــا
روش چیدمــان فضایــی  AGRAPHانجــام شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه شــاخص
میــزان درآمــد ،ویژگیهــای ســفر گردشــگران از نظــر ویژگیهــای فــردی گردشــگران؛
شــاخص الگــوی تحــرک و ویژگیهــای فیزیکــی مقصــد و شــاخص شــدت پراکنــش
جاذبهها/فعالیتهــا بیشــترین تأثیــر را در تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان بافــت تاریخــی
شــهر یــزد داشــتهاند .درنهایــت ،بــا توجــه بــه نقش ـههای شــناختی بازدیدکننــدگان ،هفــت
الگــوی رفتــار جابهجایــی فضایــی در مقصــد شناســایی شــد .براســاس الگــوی نهایــی ،گــره
مجموعــۀ امیرچخمــاق بهتریــن شــرایط را در بافــت تاریخــی شــهر یــزد دارد.

مقدمه
طــی چنــد دهــۀ اخیر ،گردشــگری شــهری رشــد چشــمگیری
کــرده اســت و در بســیاری از شــهرها بــه فعالیتــی بســیار مهــم
ل شــده اســت ،بهگونـهای کــه ایــن صنعــت در محیــط شــهرها
تبدیـ 
عملکردهــای متنوعــی را دنبــال میکنــد .رابطــۀ بیــن گردشــگران و
فضــای شــهر بســیار پیچیــده اســت .یکــی از حوزههــای اصلــی
مطالعــات جغرافیــای گردشــگری بررســی الگوهــای رفتــار تحــرک
گردشــگران درخصــوص محیــط فیزیکــی در مقاصــد گردشــگری
اسـ�ت  .))Lew & McKercher, 2006: 405در چنــد دهــۀ
اخیــر ،مطالعــات تحــرک گردشــگران در محیطهــای جغرافیایــی

بهمنزلــۀ حــوزهای تخصصــی بــر تشــریح الگوهــای فضایــی رفتــار
گردشــگران در مقیاسهــای جهانــی ،ملــی ،منطقــهای و محلــی
گوناگــون تأکیــد داشــتهاند .رفتــار تحــرک گردشــگران در ســطح
ً
میکــرو (شــهرها) معمــوال بهمنزلــۀ فعالیــت گردشــگران در محیــط
فیزیکــی شــناختهشــده اســت کــه گردشــگران بــا اســتفاده از
برنامههــای فــردی خــود مجموعــهای از الگوهــای مصرفــی را در
فضاهـ�ای مقصـ�د ایجـ�اد میکننـ�د (.)Xia et al., 2009: 1546
درواقــع ،گردشــگران در فضاهــای شــهری الگوهــای رفتــاری
خاصـ�ی دارنـ�د ( .)Gutierrez et al., 2017: 279الگــوی
فضایــی رفتــار تحــرک گردشــگران در ســطح مقصــد ،بهدلیــل تعــدد
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جاذبههــای موردبازدیــد ،پیچیــده اســت؛ زیــرا هــر گردشــگر
نیازهـ�ا و خواسـ�تههای منحصـ�ر بـ�هخـ�ود را دارد (& McKercher
 .)Lau, 2008میـزان تحــرک گردشــگران در یــک ســاختار فضایــی
معیــن بــه ســطح نگــرش گردشــگران بــه نقــاط موردعالقــه و جاذب
در مقصـ�د گردشـ�گری بسـ�تگی دارد (.)Kadar, 2012: 313
درواقــع ،در اغلــب مقصدهــای گردشــگری شــهری ،گردشــگران،
بهجــای پراکنــش در ســطح شــهر ،بهطــور فضایــی در مکانهــا
یـ�ا فضاهـ�ای تعریفشـ�دهای متمرکـ�ز میشـ�وند (Edwards et
)al., 2010: 107؛ فضاهایــی کــه در آ ن گردشــگران از امکانــات
و خدم��ات موج��ود اس��تفاده میکنن��د (Shoval & Raveh,
 .)2004: 743تحــرک کردشــگران عامــل مهمــی در چگونگــی
تعامــل افــراد بــا محیــط خــود اســت و بــه شــکلگیری ،رقابــت
و تأییـ�د مکانهـ�ای شـ�هری کمـ�ک میکنـ�د( Witte, 2021:
 .)3مطالعــۀ رفتــار تحــرک گردشــگران در مقصدهــای گردشــگری
بهمنظــور مدیریــت جاذبههــا ،توســعۀ محصــوالت و بازاریابــی
در ای��ن مکانه��ا دارای کاربرده��ای عمل��ی اس��ت (& Lew
 .)Mckercher, 2006: 407بنابرایــن ،برنامهریــزان و مســئوالن
شــهری بــا بهکارگیــری الگــوی فضایــی متعادلتــر و جذابتــر
بهمنظــور دسترســی بــه جاذبههــا در ســاختار شــهرهای
گردشــگرپذیر میتواننــد رســالت خــود را بــا در نظــر گرفتــن
ترجیحــات بازدیدکننــدگان ایفــا کننــد .درواقــع ،مطالعــات رفتــار
ٔ
مشــاهده
گردشــگر ِان مشــتمل بــر الگــوی رفتــاری تحــرک قابل
آنــان در محیــط فیزیکــی میتوانــد در برنامهریــزی مقصدهــا
گردشـ�گری مؤثـ�ر باشـ�د (.)Lau & McKercher, 2006: 40
بخشــی از اهمیــت مطالعـ ٔـه تحــرک گردشــگران در گــروی دانــش
و رفتــار آنهــا اســت؛ دانــش و رفتــاری کــه میتوانــد اطالعــات
ٔ
توســعه سیاســتها و خدمــات در مقصدهــای
متنوعــی را بــرای
گردشــگری ارائــه دهــد .افــزون بــر آن ،اطالعــات بهدس ـتآمده از
ایــن مطالعــات میتوانــد در تدویــن ســناریوهایی پیشبینیکننـ ٔ
ـده
ٔ
آین��ده گردش��گران نی��ز مفی��د باش��د (Baraglia et
بازدیده��ای
 .)al., 2013: 752بدینترتیــب ،درک رفتــار حاکــم بــر فضــای
تحــرک بازدیدکننــدگان از منطقــهای خــاص در برنامهریــزی و
مدیریــت آتــی آن مــکان تأثیرگــذار خواهــد بــود .توجــه بــه نیازهــای
زیرســاختی ،حملونقــل و توسـ ٔ
ـعه ســایتهای گردشــگری جدیــد
میتوان��د بازتاب��ی از الگ��وی رفت��ار تح��رک گردش��گران باش��د (et
 .)al., 2013: 616 Scuttariعلیرغــم اهمیــت الگوهــای
تحــرک گردشــگران و تأثیــر آن در توزیــع و پراکنــش فضــای آنــان،
ٔ
ٔ
حیطــه مطالعاتــی در برنامهریزیهــای آتــی
بالقــوه ایــن
قابلیــت
مغف��ول مان��ده اس��ت ( .)Beeco et al., 2013: 551مدیــران و
برنامهریــزان گردشــگری بهخوبــی درک نکردهانــد کــه شــناخت
و تحلیــل الگوهــای رفتــاری تحــرک گردشــگران در فضــای شــهرها
مفی��د اس��ت ( .)Edwards & Griffin, 2013: 580مدیــران
شــهری بهمنظــور تدویــن سیاس ـتهای عمومــی جامــع و کارآمــد

بــرای هدایــت برنامهریــزی مقصــد بایــد موضوعــات مربــوط
بــه مطالعــات رفتــار فضایــی گردشــگران را بهمنزلــۀ مؤلفــهای
اســتراتژیک مدنظــر ق ـرار دهنــد .بدینترتیــب ،بــا بررســی رفتــار
بازیدکننــدگان ،رضایــت خاطــر گردشــگران افزایــش مییابــد و
مقصده��ا بهس��وی گردش��گری پای��دار س��وق داده میش��وند (Jin
 .)et al., 2016: 4-5تحلیــل رفتــار فضایــی تحــرک گردشــگران
از برنامهریــزی پایــدار و پتانســیلهای جدیــد گردشــگری شــهری
پشــتیبانی میکنــد .همچنیــن ،برنامهریــزی فضایــی مبتنــی بــر
تحــرک بهمنزلــۀ ابــزاری بــرای جلوگیــری از مشــکالت آتــی در
ٔ
حــوزه توســعۀ گردشــگری خواهــد بــود .ایــن نــوع برنامهریــزی
پیامدهــای فضایــی ،اقتصــادی و اجتماعــی در مقصدهــای
گردشــگری دارد .ایــن امــر بهویــژه درخصــوص شــهرهای تاریخی،
ٔ
انــدازه گردشــگران بــه
کــه مراکــز تاریخــی آنهــا بــا هجــوم بی
منابـ�ع اصلـ�ی مواجـ�ه هسـ�تند ،حائـ�ز اهمیـ�ت اسـ�ت (Munoz-
 .)Mazon et al., 2019: 2در شــهرهای تاریخــی گردشــگری،
بیشــتر جاذبههــا و بناهــای جــاذب بهصــورت پراکنــده و در یــک
چیدمــان شــهری تاریخــی و در قالــب نوعــی ریختشناســی
تکاملیافتــه و محافظتشــده مســتقر هســتند .گردشــگران ،بــا
تحــرک در فضاهــای شــهری و بازدیــد از مناظــر ،بناهــای تاریخــی،
موزههــا ،رویدادهــای فرهنگــی ،مراکــز خریــد ،غذاخوریهــا،
تعامــل بــا افــراد دیگــر و مصــرف مــکان را تجربــه میکننــد.
مطالعــات گوناگونــی در ایــن حــوزه بــا توجــه بــه ضــرورت
مســئله درخصــوص الگوهــای رفتــار فضایــی بازدیدکننــدگان در
مقصدهــای گردشــگری شــهرهای تاریخــی انجــام شــده اســت.
هرچنــد بــه ایــن دســته از مطالعــات بهمنزلــۀ حــوزۀ پژوهشــی مهــم
در شــهرهای تاریخــی و گردشــگرپذیر جهــان توجــه شــده اســت،
تحقیقــات انجامشــده درخصــوص رفتــار تحــرک گردشــگران
در ســطح شــهرها در کشــور ایــران ،بهخصــوص در بافتهــای
تاریخــی بهمنزلــۀ مقصــد اصلــی گردشــگران ،مغفــول مانــده
اســت .بــه همیــن منظــور ،در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــه
بررســی بافــت تاریخــی شــهر یــزد بهمنزلــۀ یکــی از مهمتریــن
مقصدهــای گردشــگری شــهرهای تاریخــی کشــور پرداختــه شــود
و ســازوکار برنامهریــزی فضایــی ایــن بافــت تاریخــی درخصــوص
الگــوی رفتــار تحــرک گردشــگران تحلیــل شــود .بدینترتیــب،
بــا شــناخت بهتــر الگــوی فضایــی رفتــار گردشــگران میتــوان
بــه برنامهریــزی و مدیریــت بافــت تاریخــی شــهر یــزد بهمنظــور
توســعۀ گردشــگری کمــک کــرد.
پیشینۀ پژوهش
تحقیقــات انجامشــده درخصــوص گردشــگران ،فضــا و
تحــرک از اواخــر قــرن بیســتم آغــاز و پژوهشهــای گوناگونــی در
بســیاری از کشــورهای جهــان انجــام شــده اســت ،امــا ُبعــد رفتــار
فضایــی تحــرک گردشــگری همچنــان بهمنزلــۀ حــوزهای تحقیقاتــی

الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد
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ی مانـ�ده اسـ�ت (Caldeira & Kastenholz,
ناشـ�ناخته باقـ� 
 .)2019: 22وجــود مطالعــات متفــاوت در ایــن زمینــه حکایــت
از تجزیهوتحلیــل روندهــا ،چشــماندازهای تحرک/فعالیــت و
قابلیــت مســیریابی/ردیابی گردشــگران دارد .مطالعــات گســتردهای
ٔ
دربــاره ایــن مســئله در شــهرهای تاریخــی دنیــا نظیــر زالتســبورگ
در اتریـ�ش ( ،)Keul & Kühberger, 1997پ ـراگ در جمهــوری
چـ�ک ( ،)Simpson, 1999ونی��ز در ایتالی��ا (،)Russo, 2002
گورلیت��ز در آلم��ان ( ،)Modsching et al., 2008عــکا در
اس��راییل ( ،)Shoval, 2008بروخ��ه در بلژی��ک (& Neuts
 ،)Nijkamp, 2011ملبـ�ورن در اسـ�ترالیا (Dejbakhsh et al.,
 ،)2011فلورانـ�س در ایتالیـ�ا ( ،)Popp, 2012هنگکنـ�گ
( )McKercher et al., 2012و گوانج��و در چی��ن (Uoosang
 ،)et al., 2012لیس��بون در پرتغ��ال (Caldeira & Kastenholz,
 )2015کواالالمپ��ور در مال��زی ()Mansouri & Ujang, 2017
و همچنیــن اصفهــان (شــکوئی و موحــد ،)1381 ،شــیراز (ســرایی
و همــکاران ،)1393 ،کرمانشــاه (صفاییپــور و مــرادی مفــرد،
 ،)1395کرمــان (کمانــداری و مســتوفی الممالکــی )1395 ،و
ارومیــه (عبــاسزاده و همــکاران )1398 ،در ایــران بــا اســتفاده از
روشهــای مبتنــی بــر ّفناوریهــای کامپیوتــری و سیســتم اطالعــات
ٔ
مشــاهده میدانــی و
جغرافیایــی ،پرســشنامههای مصاحبــهای،
عکاس��ی انج��ام ش��ده اس��ت (Pettersson & Zillinger, 2011:
 .)17الو و مکرچ��ر ( )2006در پژوهشــی بــا عنــوان «درک الگوهای
تحــرک گردشــگران در یــک مقصــد :بــا رویکــرد جــیایاس» بــه
بررســی الگــوی تحــرک بازدیدکننــدگان در کالنشــهر هنگکنــگ
پرداختنــد .ایــن پژوهــش از نظــر روش ّ
کمــی اســت و جمــعآوری
دادههــا از طریــق دفتــر خاطـرات ســفر و مصاحبــه بــا  1900نفــر در
البــی  ۷هتــل انجــام شــده اســت .دادههــا از طریــق اعمــال روش
نمونهگیــری داوری از نوامبــر  2004تــا دســامبر  2005جم ـعآوری
شــد .در ایــن پژوهــش ،عــاوه بــر ارزیابــی الگــوی فضایــی تحــرک
گردشــگران بــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ،عوامــل
ٔ
برنامــه ســفر گردشــگران نیــز بررســی شــده اســت .بــر
مؤثــر در
طبــق نتایــج ایــن پژوهــش ،الگــوی حرکتــی گردشــگران در بازدیــد
مجــدد از مقصــد گردشــگری متنوعتــر از الگــوی گردشــگرانی
اســت کــه بـرای اولیــن بــار از مقصــد گردشــگری بازدیــد میکننــد.
ُشــوال ( )2008در پژوهشــی تحــت عنــوان ّ
«فناوریهــای ردیابــی و
تجزیهوتحلیــل شــهری» بــه مســیریابی الگــوی فضایــی گردشــگران
ُ
در شــهر تاریخــی عــکا در کشــور اســرائیل پرداخــت .شــوال ،بــا
روشهــای مبتنــی بــر سـ ٔ
ـامانهموقعیتیابی جهانــی و مصاحبههــای
پرس ـشنامهای ،دادههــای خــود را در چنــد مرحلــه جم ـعآوری کــرد
و ســپس ،بــا اســتفاده از ایــن ســامانۀ جهانــی ،رفتارهــای مربــوط بــه
تحــرک گردشــگران را بررســی کــرد .دادههــای ایــن مطالعــه ،بیــن
ماههــای ژوئــن و آگوســت  ،2004از  246بازدیدکننــده بــا اســتفاده
از  9دســتگاه جیپــیاس جمــعآوریشــده اســت .نتایــج ایــن

مطالعــه نشــان داده اســت کــه گردشــگران از برخــی ســایتهای
گردشــگری شــهر تاریخــی عــکا بهشــدت غفلــت کردهانــد؛
امــری کــه عدمبهکارگیــری درســت منابــع اقتصــادی و اجتماعــی
در برنامههــای مدیریــت شــهری را نشــان میدهــد .دجبخــش و
همــکاران ( )2011در پژوهشــی بــه بررســی الگــوی فضایــی تحــرک
و عوامــل مؤثــر در رفتــار فضایــی گردشــگران بینالمللــی در شــهر
ملبــورن اســترالیا پرداختنــد .در ایــن پژوهــش ،از روش  SPSSو
 GISبــرای تجزیهوتحلیــل اطالعــات اســتفاده شــده اســت .ایــن
ٔ
بازدیدکننــده بینالمللــی
مطالعــه بــا نمونهگیــری تصادفــی از 278
از  ۸جاذبــه در مرکــز شــهر ملبــورن انجــا م شــده اســت .ســؤاالت
پرســشنامه مبتنــی بــر اطالعــات بهدســتآمده از تحــرکات و
رفتــار مکانــی گردشــگران و همچنیــن اطالعــات فــردی آنــان بــود.
دادههــا بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری تجزیهوتحلیــل شــدند.
نتایــج نشــان داد کــه الگوهــای رفتــاری تحــرک بازدیدکننــدگان
تحتتأثیــر زمینههــای گوناگــون فرهنگــی آنــان قــرار دارد.
الگوهــای رفتــار فضایــی گردشــگران بــا فرهنگهــای گوناگــون از
نظــر محــل اســکان ،نحــوۀ حملونقــل ،طــول ســفر و غیــره متفــاوت
هسـ�تند .لـ�ی و همـ�کاران ( )2016در پژوهشــی تحــت عنــوان
«شــناخت فضاهــای توریســتی در یــک مــکان تاریخــی از طریــق
تجزیهوتحلیــل چیدمــان فضایــی» بــه بررســی ســایت تاریخــی
شــهر گوانجــو در چیــن پرداختنــد .در ایــن پژوهــش ،دادههــا از ادغام
شـ ٔ
ـبکهۀ خیابانــی ،بافــت شــهری و همچنیــن ترجیحــات گردشــگران
ٔ
ی شــده اســت .ســپس
بــا روش مشــاهدهۀ میدانــی گیــت 1جمـعآور 
ایــن دادههــا بــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی و چیدمــان
فضایــی تجزیهوتحلیــل شــدند .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد
کــه بهبــود دسترســی بــه جاذبههــا میتوانــد در رفتــار پیــادهروی
اف ـراد محلــی و گردشــگران تأثیــر بگــذارد .همچنیــن ،سیاس ـتهای
ٔ
توســعه شــهری بهمنظــور افزایــش کاربریهــای مختلــط ،تراکــم
جمعیــت ،ترانزیــت و اتصــال خیابانهــا میتواننــد باعــث
افزایــش فعالیــت عاب ـران پیــاده شــود .یافتههــای ایــن مطالعــه ب ـرای
برنامهریــزان و معمــاران در ار ٔ
ائــه ارتبــاط بهتــر شــبکه عابــر پیــاده
بهمنظــور تحقــق ایــدۀ شــهر گردشــگری قابلپیــادهروی بســیار
ارزشــمند خواهــد بــود .همچنیــن ،ایــن ارزیابــی میتوانــد در
پیشــنهادها بـرای احیــای مراکــز تاریخــی شــهرها ،کــه اهمیــت خــود
ت دادهانــد ،اســتفاده شــود .منصــوری و
را ب ـرای گردشــگران از دس ـ 
یوجانـ�گ ( )2017در پژوهشــی تحــت عنــوان «تجزی هوتحلیــل
چیدمــان فضایــی الگوهــای تحــرک گردشــگران در منطقـ ٔـه تاریخــی
ـور مالــزی» بــه بررســی شــبکههای عابــر پیــاده در منطقـ ٔـه
کواالالمپـ ِ
تاریخــی ایــن شــهر پرداختنــد .روشهــای مورداســتفاده در ایــن
مطالعــه شــامل مشـ ٔ
ـاهده میدانــی گیــت و تجزیهوتحلیــل چیدمــان
فضایــی بــوده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه
حرکــت گردشــگران پیــاده در مناطــق موردمطالعــه بیشــتر معطــوف
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بــه کاربــری اراضــی و عناصــر جــاذب موجــود در گردشــگاهها
اســت .همچنیــن ،فضــای تحــرک گردشــگری پیــاده میتوانــد از
طریــق ادغــام کاربریهــا و فعالیتهــای خیابانــی متنــوع بهبــود
یابــد .یافتههــای فــوق بهمنزلــۀ مرجــع مفیــدی بــرای مطالعــات
آینــدۀ شــهری و طراحــی آن بــه تبعیــت از الگــوی پیادهمــداری و
احیــای مراکــز تاریخــی شــهری ،کــه اهمیــت خــود را از دســت
دادهانــد ،میتوانــد قــرار گیــرد .شــکوئی و موحــد ( )1381در
پژوهشــی تحــت عنــوان «بررســی و تحلیــل الگــوی فضایــی
توریســم شــهری در شــهر اصفهــان» بــه بررســی مهمتریــن
عناصــر فیزیکــی گردشــگری کــه بیشــتر موردتوجــه و بازدیــد
گردشــگران بــوده اســت پرداختهانــد .در ایــن پژوهــش ،دادههــا
بــا اســتفاده از پرسشــگری مصاحبـهای ،رونــد حرکتــی و جریانــات
گردشــگری در بافــت تاریخــی شــهر اصفهــان جمــعآوری شــد
و ســپس الگــوی فضایــی گردشــگری و محــدودۀ فضایــی آن در
شــهر اصفهــان بــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی
تجزیهوتحلیــل شــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه الگــوی
فضایــی گردشــگری شــهر اصفهــان مبتنــی بــر بافــت و فضــای
تاریخــی واقــع در بخــش مرکــزی ایــن شــهر اســت .ایــن بخــش
بیشــتر جاذبههــا ،امکانــات ،تأسیســات و خدمــات توریســتی را در
بــر میگیــرد .حیــدری و همــکاران ( )1392در پژوهشــی تحــت
عنــوان «بررســی و تحلیــل الگــوی فضایــی توریســم شــهری بــا
اســتفاده از جـیایاس» بــه تحلیــل الگــوی حرکتــی گردشــگران بــا
توجــه بــه توزیــع جاذبههــای شــهر شــیراز پرداختنــد .روش تحقیــق
پژوهــش ،میدانــی و توصیفــی تحلیلــی اســت و دادههــای اولیـ ٔـه آن
نیــز بهصــورت پیمایشــی و بــا روش نمونهگیــری سـ ٔ
ـادهۀ تصادفــی
از طریــق پرســشنامه تهیــه و بــه پایــگاه دادههــا در جــیایاس
انتقــال یافــت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه الگــوی رفتــاری
تحــرک گردشــگران در شــهر شــیراز بهینــه نبــوده و بــا الگــوی
توزیــع جاذبههــای شـــهری متناســب نیســت .براســاس نتایــج
ایــن پژوهــش ،شــکلگیری ســازمان فضایــی گردشــگری شــهری
در شــیراز متمرکــز اســت و لــذا در الگــوی رفتــاری و دسترســی
گردشــگران نوعــی پراکندگــی و گســیختگی مشــاهده میشــود.
ازایــنرو ،گردشــگران در انتخــاب اولویتهــای ســفرهای
درونشــهری در ســطح شــهر شــیراز از الگــوی توزیــع جاذبههــا
سزاده و همــکاران ( )1398در گزارشــی
پیــروی نمیکننــد .عبــا 
بــا عنــوان «ارزیابــی توزیــع فضایــی زیرســاختهای گردشــگری
بــا تأکیــد بــر تحــرک گردشــگران در بافــت تاریخی ـ فرهنگــی
ٔ
حــوزه تحقیــق پرداختنــد .ایــن پژوهــش
شــهر ارومیــه» بــه ایــن
بــا کاربســت روش توصیفی ـ تحلیلــی بــا اســتفاده از روش
مبتنــی بــر سیســتم اطالعــات جغرافیایــی و تحلیــل تصمیمگیــری
چندمعیـ ٔ
ـاره فــازی خبــرگان بــه تجزیهوتحلیــل تحــرک گردشــگران
در بافــت تاریخــی شــهر ارومیــه پرداخــت و بــه اهمیــت ســنجش
آثــار فضایــی زیرســاختهای فیزیکــی گردشــگری بــا هــدف

تقویــت تحــرک گردشــگران پرداخــت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان
داد کــه نزدیکــی بــه مراکــز اقامتــی و هتلهــا ،شــبکۀ ارتباطــی،
ایســتگاههای حملونقــل ،دسترســی بــه مراکــز تجــاری ،اماکــن
تاریخــی ،مراکـــز پذیرایــی ،مراکــز خدماتــی بیشــترین تأثیــر را در
تحقــق تحرکپذیــری گردشــگران در هســته تاریخــی شــهر ارومیــه
داشــته اســت.
هرچنــد تــا ســالهای اخیــر بررســی پژوهشهــای خارجــی
ســهم بســزایی در ارزیابــی الگــوی فضایــی رفتــار گردشــگران
شــهری ایفــا کــرده اســت ،مطالعــات داخلــی درخصــوص موضــوع
پژوهــش محــدود عمــل کردهانــد .در ایــن مطالعــات تمرکــز
اصلــی بــر الگوهــای فضایــی براســاس ویژگیهــای مقصدهــای
ٔ
حــوزه رفتــار
گردشــگری بــوده اســت و عملکردهــای مؤثــر در
گردشــگران در شــهرهای تاریخــی گردشــگری تــا حــد زیــادی
نادیــده انگاشــتهشــده اســت ،درحالیکــه ویژگیهــای گردشــگران
نقــش مهمــی در توســعۀ مقصدهــا ایفــا میکننــد.
مبانی نظری
مطالعــات گردشــگری توســط جغرافیدانــان از اوایــل دهــهٔ
 1930آغــاز شــده اســت .از آن زمــان ،جغرافیدانهــا از جهــات
گوناگــون بــه مطالعــات گردشــگری پرداختهانــد .مجموعههــای
مطالعــات جغرافیــای گردشــگری ،کــه بیشــتر بــر ادبیــات
نوشتهشــده بــه زبــان انگلیســی متمرکــز بودهانــد ،مطالعــات
گردشــگری را بــه پنــج دســته شــامل تجزیهوتحلیــل فضایــی،
جغرافیــای رفتــاری ،جغرافیــای انســانگرایانه ،جغرافیــای کاربــردی
و رویکردهــای رادیــکال تقســیم کــرده اســت .دو دســته اول بیشــتر
بــه موضــوع الگوهــای فضایــی در گردشــگری متمرکــز بــوده
اسـ�ت ( .)Segui-Llinas & Capella, 2006: 223بیشــتر
تحقیقــات در حـ ٔ
ـوزه رفتــار فضایــی ،کــه در نیمـ ٔـه دوم قــرن گذشــته
ً
پدیــد آمــده اســت ،عمدتــا بــه مطالعاتــی درخصــوص فرایندهــای
تصمیمگیــری و نقشــههای ذهنــی تحــرکات عینــی گردشــگران
از جاذبههــای موردبازدیــد و دیگــر فضاهــای جغرافیایــی اشــاره
دارد .در ایــن دیــدگاه ،تحــرک بهمنزلــۀ پیشنیــاز گردشــگری و
رفتــار فضایــی محســوب میشــود ،بهگونــهای کــه الگوهــای
تحــرکات گردشــگران و جابهجایــی آنهــا از مکانــی بــه مکانــی
دیگــر درخصــوص فعالیتهــای مصرفــی و جاذبههــای مقصــد
تعری��ف میش��ود (.)Caldeira & Kastenholz, 2017: 248
در تجزیهوتحلیــل رفتــار فضایــی گردشــگران در مقصدهــای
گردشــگری ،دو ُبعــد «حرکــت» و «جاذبــه» اساســی هســتند.
ایــن دســته مطالعــات دربرگیرنــدۀ «رفتــار»« ،فعالیــت»،
«تحــرک»« ،جابهجایــی» و «دسترســی» فضایــی گردشــگران در
بازدیـ�د جاذبههـ�ای گردشـ�گری در مقصـ�د هسـ�تند (Caldeira
 .)& Kastenholz, 2019: 248از دهــۀ  ،1990الگوهــای
تحــرک گردشــگران بیــن جاذبههــای مقصــد را بســیاری از

الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد

8. Base camp
9. Regional tour
10. Trip-chaining

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1. Regional system
2. Direct route
3. Partial orbit
4. Full orbit
5. Fly-drive
6. Single destination
7. En route
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محققــان بررســی کردهانــد ،بهگونــهای کــه محققــان مطالعــات
ٔ
دربــاره نقشــهبرداری و الگوبــرداری فضایــی رفتــار
گوناگونــی
تحـ�رک گردشـ�گران در سـ�ه دهـ�ۀ اخیـ�ر انجـ�ام دادهانـ�د (Mings
& McHugh, 1992; Lue et al., 1993; Oppermann,
;1995; Flognfeldt, 1999; Lew & McKercher, 2002
Flognfeldt, 2005; Mckercher & Lau, 2008; Caldeira
 .)& Kastenholz, 2019مطالعــات الگوهــای تحــرک گردشــگران
را میتــوان در دو گــروه الگوهــای میانمقصــدی مقیــاس کالن و
الگوهــای درونمقصــدی مقیــاس خــرد دســتهبندی کــرد .الگوهــای
ٔ
منطقــه
تحــرک میانمقصــدی بــه جابهجایــی گردشــگران در یــک
جغرافیایــی و الگوهــای درونمقصــدی بــه جابهجایــی گردشــگران
در میــان جاذبههــای یــک شــهر یــا حــول جاذبــهای شــاخص
اط�لاق میش��ود ( .)Xia et al, 2011: 844بــرای اولیــن بــار
پژوهش��گرانی چ��ون کمپب��ل ( )1966و پری��س ( )1987بــا
ٔ
نظریــه «مراحــل توســعۀ سیســتم منطقــهای»1
بهکارگیریبهکارگیــری
پیترهاگ��ت ( )1965الگوهــای فضایــی تحــرک توریســم در مناطــق
گردش��گری را بررس��ی کردن��د ( .)Flognfeldt, 2005: 38مینگــز
و مکهیومکهی��و ( )1992چهــار نــوع الگــوی پیکربنــدی
ٔ
وســیله نقلیــه را در پــارک
مســیر تــور منطقــهای وابســته بــه نــوع
2
ملــی یلواســتون شناســایی کردنــد :الگــوی «مســیر مســتقیم»
کــه در آن گردشــگران مســتقیمترین مســیر را بهســمت مقصــد
طــی میکننــد؛ الگــوی «مــدار فرعــی» 3شــامل حرکــت مســتقیم
مســیر گردشــگران بهســمت یــک منطقــه یــا مقصــد بــزرگ و ســپس
ٔ
حلقــه تــور در آن منطقــه؛ الگــوی «مــدار
جابهجایــی در یــک
کامــل» 4شــامل بازدیــد از تعــدادی از مقصدهــا و بــدون همپوشــانی
در مســیر تــور و درنهایــت الگــوی برنامــۀ ســفر «پروازمحــور» 5کــه
ماننــد برنامـ ٔـه الگــوی مــدار فرعــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه نحــوۀ
وسـ ٔ
ـیله نقلیــه اســتفاده شــده بـرای رســیدن بــه منطقـۀٔ تــور متفــاوت
اســت .بدینترتیــب ،گردشــگران بهجــای اســتفاده از وســایل
شــخصی از حملونقــل هوایــی بــرای مراجعــت بــه تــور منطقــه
بهرهمنــد میشــوند؛ بهجــای رانندگــی ،گردشــگران بــا حملونقــل
هوایـ�ی پـ�رواز میکننـ�د و بعـ�د از آن بـ�ه تـ�ور منطقـ�ه میپیوندنـ�د
( .)Mings & McHugh,1992: 39لـ�و و همـ�کاران ()1993
تحقیقــات خــود را بــر ســفرهای چندمقصــدی متمرکــز کردهانــد.
ایــن تحقیــق بــرای تحــرک گردشــگران پنــج الگــوی تحــرک
چندمقصــدی را ارائــه میکنــد .الگــوی «تکمقصــدی» 6آن دســته
از ســفرهایی را در بــر میگیــرد کــه بــه یــک مقصــد منفــرد محــدود
میشــوند .الگــوی «مســیرهای مختلــف» 7الگویــی اســت کــه در

آن گردشــگران در طــی مســیر و رســیدن بــه مقصــد نهایــی از چندیــن
نراهــی بهمنزلــۀ اهــداف فرعــی بازدیــد میکننــد .در
مقصــد بی 
8
الگــوی «اقامتــگاه پایــه» یــا شــعاعی ،گردشــگران از یــک مقصــد
واحــد ب ـرای دســتیابی بــه مقصدهــای گوناگــون اســتفاده میکننــد.
در الگــوی «ناحیــهای تــور» ،9گردشــگران بهصــورت حلقــهای
ً
از یــک منطقــه بــا اهــداف متفــاوت بازدیــد میکننــد .نهایتــا ،در
الگــوی «ســفر زنجیــرهای» ،10گردشــگران ،بهجــای بازدیــد از یــک
مقصــد یــا منطقــه کانونــی ،از چنــد جاذبــه بهصــورت زنجیــروار از
مکان��ی ب��ه م��کان دیگ��ر جابهج��ا میش��وند (Lue et al, 1993:
ُ
 .)293اپرمـ�ن ( )1995در پژوهشــی در مالــزی هفــت نــوع الگــوی
ً
تحــرک گردشــگران را شناســایی کــرد .وی بــر پنــج مــوردی کــه قبــا
توس��ط مینگ��ز و مکهی��و ( )1992و ل��و و هم��کاران ()1993
شناســایی شــده بــود دو الگــوی تحــرک گردشــگران شــامل الگــو
«حلقـ ٔـه فــک بــاز یــا نیمحلقــه» و الگــو «ناحیـ ٔـه چندمقصــدی» را
بـرای گردشــگران بینالمللــی افــزود .وی الگوهــای تحــرک فضایــی
گردشــگران را در دو دسـ ٔ
ـته کلــی الگوهــای «منفــرد» و «چندگانــه»
ُ
نشــان داده اســت .از نظــر اپرمــن ،الگوهــای منفــرد شــامل ســفر
تکمقصــد و ســفر اقامتــگاه پایــه هســتند .الگوهــای چندگانه شــامل
ٔ
ٔ
ٔ
ناحیــه مقصــد،
حلقــه
حلقــه کامــل،
الگــوی توقــف بینراهــی،
حلقـ ٔ�ه فـ�ک بـ�از یـ�ا نیمهبـ�از و حلقـ ٔ�ه چندناحیـ�های مقصـ�د اسـ�ت
(  .)Oppermann, 1995: 59هماننــد الگوهــای پیشگفتــه،
فلوگنفلـ�د ( )1999بــا اســتفاده از ایدههایــی کــه بــرای اولیــن
بــار کمپبــل ارائــه کــرد ،چهــار الگــوی فضایــی تحــرک گردشــگران
شــامل الگــوی ســفر رفتوبرگشتیرفتوبرگشــتی مســتقیم یــا
تکمقصــد ،الگــوی ســفر اقامتــگاه پایــه یــا شــعاعی چندمقصــد،
الگــوی ســفر تعطیــات ٔ
پایهــۀ چندمقصــد و الگــوی ســفر حلقـهای
را شناسـ�ایی کـ�رد ( .)Flognfeldt,1999: 117لـ�و و مکرچـ�ر
( ،)2002الو و مکرچ��ر ( )2006و ل��و و مکرچ��ر ( )2006رفتــار
تحــرک گردشــگران را بــه دو الگوهــای «ســرزمینی» و «خطــی»
تقســی م کردهانــد .الگوهــای ســرزمینی میــزان تحــرک را براســاس
ٔ
فاصلهــۀ نســبی حرکــت توســط
ُبعــد مســافت نشــان میدهنــد.
حلقههــای اطــراف محــل اســکان ـ خانه ،هتــل و مســافرخانه
نشــان داده میشــود و طیــف آن از حرکــت بســیار محــدود تــا
ً
ـا نامحــدود متغیــر اســت .الگوهــای خطــی ســه دسـ ٔ
ـته
حرکــت کامـ
کلــی هســتند شــامل الگــوی نقطهبهنقطــه (حرکــت از محــل
اســکان بهســمت جاذبــه) ،الگــوی دایــرهای (مســیرهای حلقــهای
گوناگــون در اط ـراف محــل اســکان) و الگــوی ترکیبــی (الگوهــای
نقطهبهنقطــه و دایــرهای) شــکل را در بــر میگیــرد .ایــن الگوهــای
مســیر خطــی هندسـ ٔـه حرکــت گردشــگران بــه دور محــل اقامــت یــا
اسـ�کان آنهـ�ا را نشـ�ان میدهنـ�د (Lew & Mckercher, 2002:
 .)612; Lau & Mckercher, 2006: 40-44در جــدول ،1
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الگوهــای فضایــی مشــترک در بیــن محققــان ارائــهشــده اســت.
درکل ،الگوهــای فضایــی تحــرک گردشــگران را میتــوان بــه ســه
دسـ ٔ
ـته کلــی تقســیم کــرد:
ٔ
گونــه نقطهبهنقطــه ســاده،
الگــوی تکمقصــدی :1در
درکل رونــد تحــرک بــدون انحــراف اســت و گردشــگران فقــط از
ٔ
ٔ
نقطــه
گونــه نقطهبه
یــک مقصــد بازدیــد میکننــد .در الگــوی
مکــرر ،گردشــگر بــا شــروع ســفر از نقطـ ٔـه مبــدأ بــه یــک مقصــد
مشــخص میرســد و ایــن حرکــت ســاده در طــول مســیر تکــرار
میشــود .ایــن الگــو بیشــتر در مناطــق کوچــک و محــدود اســتفاده
ٔ
ٔ
نقطــه تــور الگویــی اســت کــه
گونــه نقطهبه
میشــود .الگــوی
ٔ
در آن گردشــگران در مســیر حرکــت از مقصدهــای ثانویــه بــدون
بازگشــت بازدیــد میکننــد .ایــن حالــت مناس ـبترین الگــو ب ـرای
گردشــگران بــا زمــان محــدود اســت.
الگــوی چندگانــه :2در الگــوی اقامــت پایــه الگویی اســت
کــه در آن گردشــگر از مبــدأ بهســمت مقصــد اصلــی حرکــت
میکنــد و بهمنظــور بازدیدهــای بیشــتر در مقصدهــای ثانویــه در
منطقــه اســکان مییابــد .در گونـ ٔـه توقفگاهــی ،گردشــگران یــا در
مســیر رســیدن بــه مقصــد اصلــی یــا در راه بازگشــت بــه جاذبههــا

جــذب میشــوند .در گونـ ٔـه حلقـ ٔـه زنجیــری ،گردشــگران چندیــن
مقصــد را بــدون هیچگونــه تکــراری طــی میکننــد .الگوهــای
چندگانــه بیشــتر موردتوجــه شــرکتهای مســافرتی گردشــگری
هســتند و بهتریــن الگــوی حرکتــی ب ـرای صرفهجویــی در وقــت و
مســافت مــورد پیمایــش بــه شــمار میآیــد.
ٔ
ٔ
الگــوی ترکیبــی( 3اکتشــافی) :در گونــه حلقــه مقصــد
منطقــه از الگــوی ترکیبــی ،گردشــگران بخشــی از مســیر را مســتقیم
ٔ
منطقــه مقصــد طــی
تــا مقصــد اصلــی یــا نزدیکــی ســایتی در
میکننــد و از آنجــا یــک مســیر دوربرگــردان را بــرای بازدیــد
ن گونــه الگــو ترکیبــی از
از ســایر مقصدهــا آغــاز میکننــد .ایــ 
ٔ
«حلقــه زنجیــر» اســت .در گونــه الگــوی
الگــوی «تکنقطــه» و
همســایگی ،گردشــگران بــا اســتفاده از الگوهــای ترکیبــی از
یــک مقصــد بــه مقصــد دیگــر جابهجــا میشــوند .ایــن الگــو
ٔ
همــه الگوهــای ذکرشــده در
را میتــوان ترکیبــی از برخــی یــا
بــاال دانســت .ایــن گزینـ ٔـه مناســبی ب ـرای گردشــگران ماجراجــو و
خواهــان تجربــه در مقصدهــای بــزرگ و بــا زمــان کافــی بازدیــد
اســت.

جدول  :1الگوهای فضایی تحرک گردشگران
نوع مدل

شماتیک

الگوی فضایی

توضیحات

محققان

الگوی نقطهبه ٔ
نقطه ساده :گردشگران در
الگوی ساده از مبدأ بهسمت مقصدی
مشخص بدون بازگشت حرکت میکند.

الگوی نقطهبه ٔ
نقطه مکرر :گردشگران در این
الگو در حرکتی رفتوبرگشتی بین مبدأ و
مقصد جابهجا میشوند .این الگو بیشتر در
مناطق کوچک و محدود استفاده میشود.

تکی

الگوی نقطهبه ٔ
نقطه توری :گردشگران در مسیر
ٔ
ثانویه
حرکت به مقصد اصلی از مقصدهای
بدون بازگشت در طول سفر بازدید میکنند و
در پایان گردشگر از منطقه خارج میشود.

مدلهای مسیر تحرک
گردشگران

الگوی سایت پایه :گردشگران با اسکان
در مقصد اصلی و صرف زمان بهصورت
شعاعی به بازدید از مقاصد ثانویه دست
میزنند.

چندگانه

1. Single
2. Multiple

Mings & McHugh (1992),
Lue et al. (1993),
Oppermann (1995), Flognfeldt
(1999),
McKercher & Lew (2004),
Flognfeldt (2005),
Lew &Mckercher (2006),
Lau & McKercher (2006),
Mckercher & Lau (2008),
Caldeira & Kastenholz )2017(,
(Caldeira & Kastenholz )2019

Mings & McHugh (1992),
Lue et al. (1993),
Oppermann (1995),
Flognfeldt (1999),
McKercher & Lew (2004),
Flognfeldt (2005),
Lew & Mckercher (2006),
Lau & McKercher (2006),
Mckercher & Lau (2008),
Caldeira & Kastenholz )2017(,
(Caldeira & Kastenholz )2019

3. Complex

الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد

نوع مدل

الگوی فضایی

شماتیک

توضیحات

چندگانه
الگوی ٔ
حلقه زنجیرهای :گردشگران چندین
مقصد را بهصورت زنجیروار بدون تکرار طی
میکنند .توقف در بین حلقه ممکن است
ً
لزوما انجام نشود.

محققان

Mings & McHugh (1992),
Lue et al. (1993),
Oppermann (1995),
Flognfeldt (1999),
McKercher & Lew (2004),
Flognfeldt (2005),
Lew & Mckercher (2006),
Lau & McKercher (2006),
Mckercher & Lau (2008),
Caldeira & Kastenholz )2017(,
(Caldeira & Kastenholz )2019
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الگوی توقفگاه :گردشگران در مسیر حرکت
رفت یا برگشت خود بهسمت مقصد اصلی
جاذبه در طول مسیر جذب جاذبههای ثانویه
میشوند.
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مدلهای مسیر تحرک
گردشگران

ترکیبی

الگوی همسایگی ترکیبی :این الگو اکتشافی
تصادفی است و میتواند ترکیبی از الگوهای
پیشین باشد .این الگو ٔ
گزینه مناسبی برای
گردشگران بدون هدف ،ماجراجو و با زمان
کافی بازدید است.

Mings & McHugh (1992),
Lue et al. (1993),
Oppermann (1995),
McKercher & Lew (2004),
Flognfeldt (2005),
Lew & Mckercher (2006),
Lau & McKercher (2006),
Mckercher & Lau (2008),
Caldeira & Kastenholz )2017(,
(Caldeira & Kastenholz )2019

منبع))Lew & Mckercher, 2006: 414-415 :

عــاوه بــر ارزیابــی ســاختار الگــوی فضایــی رفتــار
گردشــگران ،پژوهشــگران بــه عوامــل انســانی و فیزیکــی مؤثــر در
الگــوی تحــرک گردشــگران در فضاهــای شــهری نیــز توجــه نشــان
دادهانــد .ویژگیهــای انســانی گردشــگران شــامل دو دســته عوامــل
فــردی (ماننــد جنســیت ،گــروه ســنی و ســطح تحصیــات) و
ویژگیهــای ســفر (ماننــد زمــان موجــود ،هزینـ ٔـه مصرفــی ،انگیــزه
و عالقــه و دانــش از مقصــد) اســت .عوامــل فیزیکــی ویژگیهــای
فضایی/جغرافیایــی مقصــد (ماننــد مــکان اقامــت گردشــگران،
موقعیــت جاذبههــا در مقصــد و دسترســی بــه حملونقــل) را در
بــر میگیــرد .مطالعــات چنــدی درخصــوص تأثیــر ویژگیهــای
شــخصی گردشــگران در تحــرک آنهــا انجــام شــده اســت :ایــن
عوام��ل ش��امل جنس��یت (Driver & Tocher,1979; Chang,
 ،)2013; Xia et al., 2010سـ�ن (Driver & Tocher,
 ،)1979; Christie & Morrison, 1985مبـ�دأ (Caldeira
 ،)& Kastenholz, 2015تحصی�لات و درآم��د (Hanson
 ،)& Hanson, 1981ه��دف س��فر (،)Koo et al., 2012
همراهـ�ان و تعـ�داد فرزنـ�دان ()Zoltan & McKercher, 2015
اســت .برخــی مطالعــات تأثیــر ویژگیهــای ســفر گردشــگران را

در تحــرک در نظــر گرفتهانــد .ایــن ویژگیهــا شــامل مدتزمــان
سـ�فر ( ،)Shoval & Raveh, 2004آشــنایی بــا مقصــد و
ش��ناخت آن (Caldeira & Kastenholz, 2019, Kastenholz
 ،)et al., 2013بازدی��د قبل��ی (;Fakeye & Crompton, 1991
)Kempermann & Joh, 2003; Lau & McKercher, 2006
و انگیزهه��ای ش��خصی ( ،)Lew & Mckercher, 2006الگــو و
ن��وع تح��رک ( ،)Dejbakhsh et al., 2011مح��ل اس��کان (Lew
ٔ
وسـ�یله حملونقـ�ل (& Tideswell
 )& McKercher, 2006و
 )Faulkner, 1999; Dejbakhsh et al., 2011اســت .ســایر
مطالعــات بــر تأثیــر ویژگیهــای فیزیکــی مقصــد در تحــرک
تأکیــد داشــتهاند ،بهگونــهای کــه رفتــار گردشــگران تحتتأثیــر
خصوصی��ات جغرافیای��ی مقص��د نی��ز ق��رار میگی��رد (Tussyadiah
 .)& Zach, 2012درواقــع ،الگــوی تحــرک گردشــگران در فضــای
شــهر بیشــتر بــا محدودیتهــای ریختشناســانه و فضایــی آن
تعریــف میشــود .عوامــل فیزیکــی مــواردی هســتند کــه ،بهجــای
آنکــه توســط خــود گردشــگران ایجــاد شــوند ،از محیــط فیزیکــی
بیرون��ی ناش��ی میش��وند .همچنی��ن ،پیکربن��دی فضای��ی (& Lew
 ،)Mckercher, 2006, Shoval & Isaacson, 2007دسترســی
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الگوی حلقۀ مقصد منطقه :گردشگران
بخشی از مسیر را مستقیم تا مقصد اصلی
طی میکنند و از آنجا یک مسیر دوربرگردان
را برای بازدید از سایر مقصدها آغاز میکنند.
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ٔ
شـ�بکه حملونقـ�ل(،)Caldeira & Kastenholz, 2019
بـ�ه
موقعیـ�ت اقامتگاههـ�ا و جاذبههـ�ا (Lew & Mckercher,
)2006و طـ�ول فاصلـ�ه یـ�ا مسـ�افت سـ�فر (Dejbakhsh et al.,

 )2011نیــز در الگوهــای رفتــاری تحــرک گردشــگران تأثیــر
میگــذارد.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش ()Caldeira & Kastenholz, 2019: 35

روششناسی تحقیق
ایــن پژوهــش کاربــری بــا روش توصیفی ـ تحلیلــی بــه
بررســی رفتــار تحــرک گردشــگران شــهر یــزد در بافــت تاریخــی
ایــن شــهر پرداختــه اســت .جابهجایــی گردشــگری فراینــدی
پیچیــده اســت و از چندیــن منظــر میتــوان آن را مدلســازی
ک��رد ( .)Xia et al., 2011: 844در ایــن زمینــه ،تکامــل ســریع
ّفناوریهــای اطالعــات و موقعیتیابــی و بهکارگیــری روزافــزون
آنهــا در شــیوههای مدیریــت گردشــگری شــایان توجــه اســت

و راهگشـ�ای تحقیقـ�ات جدیـ�د اسـ�ت (Versichele et al.,
 .)2014: 67کاربــرد روش تحلیــل الگــوی فضایــی گردشــگران
در جغرافیــا بــا توجــه بــه دو هســته موضوعــی ایــن حــوزه ،یعنــی
تحــرکات گردشــگران و روشهــای بررســی آن ،براســاس میــزان
ٔ
مداخلــه گردشــگر و میــزان بهکارگیــری ابــزار
تعامــل و ســطح
یــا ّفنــاوری ،طبقهبنــدی شــده اســت (شــکل  .)2در شــکل ،2
در محــل تقاطــع ،مفاهیــم گردشــگری ،جغرافیــا ،زمــان ،فضــا و
تحــرک قــرار گرفتهانــد.

شکل  :۲روش تحلیل الگوی فضایی تحرک گردشگران در جغرافیا ()Chantre-Astaiza et al., 2019: 18

الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد

ٔ
شکل  :۳منطق رفتار تحرک گردشگران در نظریه پیکرهبندی فضایی ()Hillier et al., 1993

در ســال  ،2001کاســپودینی 1بــرای اولیــن بــار پیشــنهاد
کــرد کــه از روش تجزیهوتحلیــل سیســتمهای چیدمــان فضایــی
معرفیشــده توســط هیلیــر بــرای مدلســازی فضایــی تحــرک
گردشــگران اســتفاده شــود .برخــی محققــان بــه ایــن پیشــنهاد توجــه
کردهان��د ( .)Gospodini, 2001: 930نرماف ـزار چیدمــان فضایــی
انــواع گوناگــون دارد کــه کاربــرد هرکــدام بســتگی بــه موضــوع و نــوع
فضــای موردبررســی پژوهــش دارد .در تجزیهوتحلیــل الگــوی
رفتــار ســفر گردشــگران شــهری ،تحلیــل خطــوط محــوری چیدمــان
1. Gospodini

فضایــی اهمیــت بیشــتری دارد .یکــی از ّفناوریهــای نویــن در
تحلیــل الگــوی فضایــی خطــوط محــوری تحــرک گردشــگران
اسـ�تفاده از نرمافـ�زار آگـ�راف اسـ�ت ( .)Kadar, 2015: 13آگ ـراف
برنامـهای کامپیوتــری اســت کــه ابتــدا پــل بنــز 2و بندیــک مانــوم 3آن
ً
را تهیــه کردنــد و بعــدا اســپن راســتن 4و بندیــک مانــوم آن را ســاختند.
ٔ
برنامهــۀ آگــراف ،همانطــور کــه در ســمپوزیوم چیدمــان فضایــی
در ســال  2005ارائــهشــده اســت ،ابــزاری بــرای تجزیهوتحلیــل
2. Paul Benze
3. Bendik Manum
4. Espen Rusten
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مدل تجزیهوتحلیل
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،اســتفاده از روشهــای گوناگــون
چیدمــان فضایــی روشــی مرســوم بهمنظــور بررســی الگــوی
فضایــی رفتــار گردشــگران در فضــای شــهری اســت .براســاس
ٔ
نظریهــۀ پیکرهبنــدی فضایــی «بیــل هیلیــر» ،منطــق تحــرک طبیعــی
گردشــگران در فضــا میتوانــد بــا توجــه بــه شــکل  3مدلســازی
ش��ود ( .)Hillier et al., 1993در ایــن مــدل ،جاذبههــای
گردشــگری و رفتــار تحــرک گردشــگران ممکــن اســت یکدیگــر را
تحتتأثیــر قــرار دهنــد ،امــا دو ر ٔ
ابطــه دیگــر نامتقــارن هســتند.
بدینترتیــب کــه پیکربنــدی فضــا ممکــن اســت در مکانهــای
جــاذب تأثیــر بگــذارد ،امــا مکانهــای جــاذب نمیتواننــد در
پیکربنــدی فضــا تأثیرگــذار باشــند .بــه همیــن ترتیــب ،پیکربنــدی
فضــا ممکــن اســت در رفتــار تحــرک تأثیــر بگــذارد ،امــا حرکــت
نمیتوانــد در پیکربنــدی فضــا اثربخــش باشــد.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ٔ
ســاالنه گردشــگران شــهر یــزد
از مجمــوع جامعــۀ آمــاری
ٔ
بــا اســتفاده از روش کوکــران 360 ،گردشــگر در محــدوده بافــت
تاریخــی شــهر یــزد بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند و از
روش پرســشنامه مصاحبــهای و نقشــهبرداری شــناختی بــرای
جم ـعآوری اطالعــات اســتفاده شــد .نقش ـهبرداری شــناختی یکــی
از روشهــای موردتوجــه محققــان بــرای جمــعآوری اطالعــات
درخصــوص الگوهــای رفتــار فضایــی گردشــگران اســت .در ایــن
پژوهــش ،هــدف اصلــی نقشـهبرداری شــناختی شناســایی و آشــکار
کــردن مرزهــا یــا گرههــای الگوهــای فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان
ٔ
«مصاحبــه میدانــی» درحقیقــت
اس��ت (.)Li et al., 2016: 32
اب ـزاری ســنتی اســت کــه در بســیاری مــوارد از طریــق پرس ـشنامه
ازپیشتهیهشــده پشــتیبانی میشــود .در مطالعــات انجامشــده
دربـ ٔ
ـاره تحــرک گردشــگران ،پرس ـشنامه در مقایســه بــا روشهــای
دیگـ�ر جزئیـ�ات بیشـ�تری ارائـ�ه میکنـ�د (Chantre-Astaiza et
 .)al., 2019: 16مصاحبــه بــا اســتفاده از پرســشنامه اعتبــار
باالیــی دارد؛ چراکــه میتــوان ،در صــورت همــکاری گردشــگران،
اطالعــات مفیــدی درخصــوص بازدیــد آنهــا از مقصــد بــه دســت
آورد .پرســشنامه میتوانــد در محــل اقامــت پاســخدهندگان ،در
مکانهایــی کــه بازدیــد میکننــد یــا در نقاطــی کــه در طــول مســیر
هن��گام تح��رک میبینن��د ،تکمی��ل ش��ود (Munoz-Mazon et al.,
 .)2019: 3در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور ارزیابــی تأثیــر عوامــل
انســانی و فیزیکــی در شــاخصهای چیدمــان فضایــی مســتخرج
از نقشــههای شــناختی ،ابتــدا اطالعــات ویژگیهــای گردشــگران

(عوامــل انســانی) بــا روش پرســشنامه و ویژگیهــای مقصــد
(عوامــل فیزیکــی) بــا اســتفاده از پایــگاه داده هــای سیســتمهای
اطالعــات جغرافیایــی  GISجم ـعآوری شــده اســت .ســپس ب ـرای
ٔ
نمونــه مســتقل ،آنالیــز
تجزیهوتحلیــل دادههــا از آزمــون تــیدو
واریانــس یکطرفــه ،ضریــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون
خطــی در نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــد .درنهایــت ،الگــوی
فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان در نقشــههای شــناختی آنــان بــا
روش چیدمــان فضایــی  AGRAPHارزیابــی شــد.
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«مدلهــای گــره و اتصــال" 1اسـ�ت Manum et al., 2005: 97-
 .)99پارامترهــای چیدمــان فضایــی آگ ـراف شــامل اتصــال (،)Ci
ارزش کنتــرل ( ،)CVعمــق ( ،)TDعمــق نســبی ( ،)MDمرتبـ ٔـه
نســبی ( )RAو میــزان همپیونــدی ( )iهســتند:
اتصــال ( :)Ciتعــداد نقاطــی اســت کــه یــک نقطــه
مســتقیم بــا نقــاط دیگــر ارتبــاط برقــرار میکنــد و بهصــورت
معادلــه زیــر نوشــته میشــود:
فرمول Ci=K :1
ارزش کنتــرل ( :)CVایــن شــاخص بدیــن ترتیــب محاســبه
میشــود کــه مقــدار یــک بهصــورت مســاوی توزیــع میشــود.
مقــدار کنتــرل گــره جمیــع گرههــا ( )nبرابــر اســت بــا کل مقــداری
کــه هــر گــره درخــال عملیــات خــود دریافــت میکنــد .همچنیــن،
بـرای محاسـ ٔ
ـبه CVبــه تعییــن  NCnو  CVeهــر گــره بــه شــرح زیــر
نیــاز داریــم NCn .تعــداد اتصــال گــره اســت .بــه عبارتــی ،تعــداد
ً
فضاهایــی اســت کــه مســتقیما بــه یــک گــره متصــل میشــوند.
 CVeنیــز مقــدار کنتــرل توزیعشــده در هــر گــره اســت.
فرمول NCn/1 = CVe :2
مجمــوع عمــق ( :)TDعمــق کلــی کــه در آن  nبرابــر
اســت بــا کوتاهتریــن فاصلــه از گــره  nتــا ســایر گرههــای موجــود
در سیســتم .بــه عبارتــی ،عمــق کلــی گــره  nمســاوی کل ســطر n
ام (ســتون  nام) در ماتریــس فاصلــه اســت.
فرمول )X× nx) + + (2× nx) + (1× nx) TD = (0×nx( :3
عمــق نســبی ( :)MDعمــق بــا همپیونــدی رابطـ ٔـه معکوس
دارد .بــهعبــارت دیگــر ،در هــر فضایــی کــه همپیونــدی زیــاد
باشــد ،آن فضــا دارای عمــق کمتــری اســت .عمــق نســبی هــر فضــا
برابــر اســت بــا تعــداد فضاهایــی کــه بایــد از مبــدأ طــی کــرد تــا
بــه آن مقصــد رســید واز طریــق تقســیم «مجمــوع عمــق فضاهــا»
()TDبــه تعــداد فضاهــا ( )Kمنهــای یــک بــه دســت میآیــد:
فرمول MD = TD / (K – 1( :۴
مرتبـ ٔـه نســبی ( :)RAایــن مقــدار بــا کمــک عمــق نســبی و
طبــق فرمــول  5محاســبه میشــود و بیــن صفــر تــا یــک در نوســان
اســت .درصورتیکــه ایــن مقــدار بــه عــدد صفــر نزدیــک باشــد،
فضــا بــا مجموعــه گرههــا همپیونــدی بیشــتری دارد و ،اگــر بــه
یــک نزدیکتــر باشــد ،افت ـراق فضــا از سیســتم بیشــتر اســت:
فرمول RA = 2 × (MD – 1) / (K – 2(:5

1. Node and Connection models

میــزان همپیونــدی ( :)Iاز طریــق رابطـ ٔـه کمتریــن فضــای واســط
بــه اصلیتریــن فضــا محاســبه میشــود .مقــدار عــددی آن همپیونــدی
نامیــده میشــود .ایــن مقــدار حداقــل عمــق هــر فضــا نســبت بــه
پیکرهبنــدی کل سیســتم را نمایــش میدهــد .از دیــدگاه چیدمــان فضایی،
همپیونــدی مفهومــی اساســی در تحلیلهــای فضایــی به شــمار مـیرود
و همبســتگی باالیــی بــا میـزان تــردد و الگــوی حرکــت فــرد در فضــا دارد.
فرمول RA / 1 = i :6
منطقۀ موردمطالعه
شــهر یــزد در مرکــز کشــور ایـران بزرگتریــن واحــد تاریخــی
اســتان یــزد و مرکــز اداری آن اســت .شــهر یــزد اگرچــه طــی
ســالیان متمــادی فشــرده بــود و وســعت فضایــی کوچکــی را اشــغال
کــرده بــود ،از دهــۀ  1340بــه بعــد ،همـراه بــا شهرنشــینی ســریع و
رشــد جمعیــت چندیــن برابــری آن ،وســعت آن نیــز رشــد و افزایش
چشــمگیری داشــته اســت .بنابرایــن ،در نیــم قــرن اخیــر سیاســت های
گوناگونــی بـرای نوســازی ایــن شــهر وضــع شــده اســت .ایــن امــر
بــه ایجــاد خیابانهــای تجــاری گســترده و محــات جدیــد منجــر
شــده اســت .بهمنظــور اعمــال سیاس ـتهای توســعۀ گردشــگری،
مــردم یــزد و تصمیمگیرنــدگان ایــن شــهر موفــق شــدهاند
ً
ٔ
نخورده آن را حفــظ کننــد؛ مثــا
مناطــق تاریخــی بــزرگ و دس ـت
ٔ
تعــدادی از خانههــای بــزرگ را مرمــت کننــد .منطقــه تاریخــی
شــهر یــزد هنــوز هــم دارای ویژگیهــای خــاص خــود ماننــد
آبانبارهــا ،حمامهــا ،تکیههــا ،مســاجد و مقبرههــا اســت.
بســیاری از خیابانهــا و کوچههــا الگــوی اصلــی خــود را حفــظ
کردهانــد ،بهگون ـهای کــه امــروزه بافــت تاریخــی شــهر یــزد یکــی
از بزرگتریــن بافتهــای خشــتی جهــان اســت کــه آثــار و ٔ
ابنیــه
غنــی فرهنگــی و تاریخــی ایــن شــهر را از نــگاه مقصــد گردشــگری
گوشــزد میکنــد .زمــان شــکلگیری گردشــگری انبــوه در بافــت
تاریخــی شــهر یــزد را میتــوان ٔ
دهــه  1370دانســت کــه ســاالنه
میزبــان گردشــگران داخلــی و خارجــی از سراســر کشــورهای دنیــا
بــوده اســت .ایــن بافــت دارای مهمتریــن جاذبههــای گردشــگری،
تاریخــی و میـراث فرهنگــی اســت .از اماکــن دیدنــی و جاذبههــای
جهانگــردی متعــدد ایــن شــهر میتــوان بــه مســجد کبیــر یــزد،
بقعـ ٔـه ســیدرکنالدین ،مجموعــه بــاغ دولتآبــاد ،تکیــه و مســجد
امیرچخمــاق ،آبانبــار شــشبادگیری ،آتشــکده و بــرج و بــاروی
قدیمــی اشــاره کــرد.

الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد
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یافتههای پژوهش
پــس از جمــعآوری و طبقهبنــدی اطالعــات ،ابتــدا بــه
بررســی عوامــل مؤثــر در رفتــار تحــرک فضایــی گردشــگران پرداختــه
شــد .ایــن عوامــل مؤثــر شــامل متغیرهــای مســتقل ایــن مطالعــه
یعنــی ویژگیهــای گردشــگران و ویژگیهــای فیزیکــی مقصــد
ٔ
ٔ
اندازهــۀ میانگیــن
وابســتهۀ ایــن مطالعــه را
اســت .متغیرهــای
شــاخصهای پیکرهبنــدی فضایــی تشــکیل میدهنــد .ســنجش
رابطـ ٔـه متغیــر مســتقل و وابســته بــا اســتفاده از آزمونهــای «ت ـیدو
نمونــۀ مســتقل»« ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه» و «رگرســیون خطــی»
بررســی شــده اســت (شــاخص عمــق بهدلیــل اینکــه بــا پارامتــر
ٔ
معادلــه رگرســیون از آن
همپیونــدی نســبت معکــوس دارد ،در
صرفنظــر شــد؛ چراکــه یکــی از شــروط آزمــون رگرســیون بــرای
متغیرهــای مســتقل نســبت مســتقیم پارامترهــا بــا یکدیگــر اســت).
بــا توجــه بــه جــدول  ،2ارزیابــی تفــاوت میانگیــن عوامــل فــردی
گردشــگران نشــان داده اســت کــه تمامــی عوامــل ،بهجــز متغیــر
جنســیت و ســطح تحصیــات ،در ســطح  0/05معنــادار بودهانــد.
از نظــر شــاخص جنســیت ،میانگیــن تحــرک فضایــی مــردان از زنــان
ـاوت میانگیــن معنــادار نیســت .همچنیــن ،از
بیشــتر اســت .ایــن تفـ ِ
نظــر شــاخص گــروه ســنی بازدیدکننــدگان ،گروههــای ســنی کمتــر
در مقایســه بــا گروههــای ســنی باالتــر تحــرک فضایــی بیشــتری
نشــان دادهانــد .از نظــر متغیــر ســطح تحصیــات ،بــا توجــه بــه

ٔ
دســته کارشناســی ،ایــن
بیشــتر بــودن میانگیــن تحــرک فضایــی
رابطــه معنــادار نبــوده اســت .بــا توجــه بــه متغیــر ســطح درآمــد،
بازدیدکننــدگان بــا درآمــد بیشــتر میانگیــن تحــرک فضایــی بیشــتری
داشــتهاند .از نظــر شــاخص مبــدأ ،ســفر گردشــگران بروناســتانی در
مقایســه بــا دروناســتانی میانگیــن بیشــتری داشــته اســت .همچنیــن،
بررســی متغیــر همراهــان ســفر مؤیــد آن اســت کــه بازدیدکننــدگان
بــدون فرزنــد تحــرک فضایــی بیشــتری داشــتهاند کــه ایــن امــر نقــش
فرزنــدان در کاهــش فرصــت تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان را نشــان
میدهــد .در بررســی تجزیهوتحلیــل رگرســیون خطــی چندگانــه بــا
حــذف دو متغیــر جنســیت و ســطح تحصیــات و لحــاظ کــردن
متغیرهــای باقیمانــده در مــدل ،میــزان ضریــب همبســتگی چندگانــه
( )R= 467/0و ضری��ب تعیی��ن تعدیلش��ده براب��ر ب��ا ()R2 =۴۸۲/۰
شــده اســت .ایــن ضریــب نشــان میدهــد کــه واریانــس ترکیــب
ٔ
معادلهــۀ رگرســیون میتوانــد
خطــی متغیرهــای مســتقل موجــود در
 48/2درصــد از واریانــس تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان را تببیــن
کنــد و توضیــح دهــد .مقادیــر  0/50 ،0/25و  0/75بهترتیــب
دقــت کــم ،متوســط و زیــاد پیشبینــی را بیــان میکننــد .همچنیــن،
بررســی تأثیــر هرکــدام از متغیرهــای فــردی گردشــگران ،بــا توجــه بــه
می ـزان بتــا ،مؤیــد آن اســت کــه بهترتیــب متغیرهــای مســتقل یعنــی
میــزان درآمــد ،همراهــان ســفر ،مبــدأ ســفر و گروههــای ســنی،
باالتریــن احتمــال تأثیــر را در الگــوی فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان
از نظــر شــاخصهای پیکرهبنــدی فضایــی دارنــد.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ٔ
ٔ
محدوده بافت تاریخی شهر یزد
شکل  :4نقشه
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شاخص

عوامل فردی

متغیر

جنسیت

گروهای سنی
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

سطح تحصیالت

میزان درآمد

مبدأ

همراهان سفر

مقیاس

N

درصد

نوع آزمون

میانگین

مرد

204

56/6

t-test
()204/8
421/0

32/08

زن

156

43/3

≤65

4

1/1

۵۶-۶۵

51

14/2

21/30

۴۶-۵۵

93

25/8

22/41

۳۶-۴۵

97

26/9

33/01

۲۶-۳۵

76

21/2

38/25

۲۵-۱۸

39

10/8

37/98

زیر کارشناسی ( کمتر از
 16سال)

132

36/7

کارشناسی ( 16سال)

161

44/7

30/07

باالتر از کارشناسی
(باالتر از  16سال)

67

18/6

25/45

1/5میلیون≤

82

22/8

1/5میلیون تا 3میلیون

163

45/3

33/14

3میلیون≤

115

31/9

49/25

دروناستان
ٔ
(فاصلهۀ نزدیک)

178

49/4

ٔ
(فاصلهۀ دور)
بروناستان

182

50/6

فرزنددار (شریک)

203

56/4

بدون فرزند (شریک ،مجرد)

157

43/6

*عوامل موردبررسی در سطح  0/05درصد معنادار است.

β

حذف

.Sig

-

28/34
f-test
()452/3
008/0

f-test
()004/3
175/0

f-test
()810/5
012/0

t-test
()116/4
001/0

19/18

27/66

31/80

53/89

()0/344

حذف

()0/502

()0/380

0/001

-

0/007

0/002

58/40
t-test
()743/5
024/0

33/00
38/17

()0/418

0/006
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الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
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شاخص

متغیر

مدت اقامت

محل اسکان

ٔ
وسیلهۀ نقلیه

ٔ
انگیزهۀ
هدف و
سفر
عوامل سفر
بازید مجدد

دانش مقصد

الگوی تحرک

نوع تحرک

مقیاس

N

()%

 1تا  3شب

102

28/3

 4تا  5شب

164

45/6

 6شب یا بیشتر

94

26/1

مرکز شهر (درون بافت)

203

56/4

ٔ
حومه شهر (بیرون بافت)

157

43/6

t-test
()552/2
011/0

وسایل ٔ
نقلیه عمومی

131

36/4

وسایل ٔ
نقلیه شخصی

229

63/6

t-test
()562/4
001/0

اجباری (کسبوکار ،درمانی و غیره)

132

36/7

اختیاری (زیارتی،تفریحی ،بازدید و غیره)

228

63/3

سه بار یا بیشتر

73

20/3

تکرار بازید

121

33/6

بازدید اول

166

46/1

دانش قبلی

173

48/1

بدون دانش

187

51/9

t-test
()147/2
001/0

تکمقصد

166

46/1

چندمقصدی

194

53/9

t-test
()054/1
004/0

برنامهریزی

118

32/8

بدون برنامهریزی

242

67/2

*عوامل موردبررسی در سطح  0/05درصد معنادار است.

نوع آزمون
f-test
)(070/3
005/0

t-test
()021/3
004/0
f-test
()984/2
018/0

t-test
()457/2
012/0

میانگین
22/79

β

.Sig

0/510

0/000

26/14
30/50
37/96

0/325

0/003

40/11
25/01

0/356

0/001

31/63
31/44

/469

0/000

37/28
29/00

۰/507

0/000

26/15
24/79
42/09

۰/202

0/001

45/32
38/62

۰/556

0/000

43/65
45/70
52/19

۰/480

0/000
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جدول  :3ویژگیهای سفر مؤثر در رفتار تحرک بازدیدکنندگان در بافت تاریخی شهر یزد

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

در جـدول  ،3بـا توجـه بـه آزمونهـای مربوطه ،تمامـی عوامل
مؤثـر در تحـرک سـفر گردشـگران تفـاوت معنـاداری را در سـطح
 0/05نشـان میدهنـد .بررسـی تفـاوت میانگیـن شـاخصهای
ویژگیهـای سـفر گردشـگران نشـان میدهـد کـه میانگیـن تحـرک
فضایـی بازدیدکنندگانـی کـه شـش شـب یـا بیشـتر در مقصـد اقامت
داشـتهاند ،از نظـر شـاخص مـدت اقامـت ،بیشـتر از دو دسـته دیگـر
اسـت .درواقـع ،مـدت زمـان اقامـت بیشـتر فرصـت بیشـتری بـرای
ٔ
دربـاره وسـیله
تحـرک فضایـی در بافـت بـه گردشـگران میدهـد.
نقلیـه ،بازدیدکنندگانـی کـه از حملونقـل شـخصی اسـتفاده کردهاند
قـادر بودهانـد از نقـاط بیشـتری در بافـت تاریخـی شـهر یـزد بازدیـد
ٔ
انگیـزه سـفر ،بازدیدکننـدگان از
کننـد .بـا توجـه بـه متغیـر هـدف و
گونـه سـفرهای اختیـاری میانگیـن تحـرک فضایـی بیشـتری را از نظر
شـاخصهای پیکرهبنـدی فضایـی نشـان میدهنـد .از نظـر متغیـر
بازدیـد مجـدد گردشـگران ،گـروه بازدیـد اول توانسـتهاند میانگیـن
تحـرک فضایـی بیشـتری نشـان دهنـد ،بهنحویکـه الگـوی تحـرک
گردشـگران بازدیـد مجـدد/دوم از بازدیـد اولیهـا متمرکزتـر بـوده
اسـت .تفـاوت میانگیـن متغیـر دانـش از مقصـد نشـان میدهـد کـه
گردشـگران بـدون دانـش قبلـی بـه اکتشـاف در بافـت تاریخـی شـهر

یـزد تمایـل بیشـتری دارنـد .از نظـر دو متغیـر الگـو و نـوع تحـرک،
گردشـگران بـدون برنامهریـزی و چندمقصـدی ،در مقایسـه بـا
گردشـگران بـا برنامهریـزی و تکمقصـدی ،میانگیـن تحـرک فضایی
بیشـتری داشـتهاند .بدیهی اسـت که انتخـاب چند مقصـد جاذب در
افزایـش جابهجایـی بازدیدکننـدگان در بافـت تاریخی شـهر یـزد مؤثر
ٔ
چندگانه
واقعشـده اسـت .بـا توجه بـه تجزیهوتحلیل رگرسـیون خطی
همزمـان ،احتمـال تأثیـر ٔ
همـه متغیرهـا در سـطح  0/05معنـادار بـوده
اسـت .بـا در نظـر گرفتـن متغیرهـای باقیمانـده در مدل ،میـزان ضریب
همبس�تگی چندگان�ه ( )R=510/0و ضری�ب تعیی�ن تعدیلش�ده
( )R2 =۶۲۷/۰بـه دسـت آمـده اسـت .ایـن ضریـب نشـان میدهـد
بـا اسـتفاده از واریانـس ترکیـب خطـی متغیرهـای مسـتقل موجود در
معادلـه رگرسـیون ،ایـن متغیرهـا میتواننـد  62/7درصـد از واریانس
تحـرک فضایـی بازدیدکننـدگان را تبییـن کننـد .همچنیـن ،بـا توجه به
ضریـب بتـا بهترتیـب متغیرهـای ویژگیهـای سـفر گردشـگران یعنی
الگـوی تحـرک ،مـدت اقامـت ،بازدیـد مجدد ،نـوع تحـرک ،هدف و
ٔ
انگیزهـۀ سـفر ،نـوع حملونقـل ،محـل اسـکان و دانـش از مقصـد،
باالتریـن احتمـال تأثیر در الگـوی فضایی تحرک بازدیدکننـدگان را از
نظـر شـاخصهای پیکرهبنـدی فضایـی از خـود نشـان دادهانـد.
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عناصــر فیزیکــی مقصــد بــر تحــرک فضایــی گردشــگران
بــا کمــک آزمــون «ضریــب همبســتگی پیرســون» و «رگرســیون
خطــی» ســاده در جــدول  4نشــان داده شــده اســت .ایــن بررســی
تجزیهوتحلیــل ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان میدهــد کــه
تمامــی متغیرهــای فیزیکــی در ســطح  0/05معنــادار بودهانــد و
درنتیجــه بیــن عناصــر فیزیکــی و تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان
از بافــت تاریخــی شــهر یــزد رابطــه وجــود دارد .بررســی عوامــل
فیزیکــی بــا شــاخصهای پیکرهبنــدی فضایــی بازدیدکننــدگان
نشــان میدهــد کــه روابــط مســتقیمی ،بــا شــدت و ضعــف
متفاوتــی ،در میــان آنهــا وجــود دارد .براســاس برآوردهــا ،بــا
افزایــش شــدت تراکــم جاذبهها/فعالیتهــا ،دسترســی بــه
جاذبههــا ،طــول معابــر اصلــی ،همســایگی موقعیــت محــل
ٔ
شــبکه حملونقــل ،تمرکــز کاربریهــای
اســکان ،تراکــم
خدماتــی و پیونــد توپوگرافــی ،بازدیدکننــدگان گرایــش بیشــتری
بــه تحــرک و جابهجایــی بــرای بازدیــد از بافــت تاریخــی
شــهر یــزد دارنــد .ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــاخصهای
پیکرهبنــدی فضایــی الگــوی رفتــاری بازدیدکننــدگان بــا تمرکــز
شــدت جاذبهها/فعالیتهــا افزایــش مییابــد ،بهگونــهای
کــه گردشــگران بــا افزایــش دسترســیها میتواننــد در زمــان
مناســب از مناطــق متعــدد بافــت بازدیــد کننــد .افزایــش تراکــم
معابــر بافــت میتوانــد تحــرک بازدیدکننــدگان را مطلوبتــر
کنــد .بازدیدکننــدگان در همســایگی جاذبههــا فرصــت بیشــتری
در تحــرک فضایــی از نظــر شــاخصهای پیکرهبنــدی فضایــی
ٔ
شــبکه حملونقــل موجــب میشــود
دارنــد .تراکــم خطــوط

بازدیدکننــدگان از قســمتهای گوناگــون بافــت بازدیــد کننــد.
همچنیــن ،بــا تمرکــز کاربریهــای خدماتــی و شــاخصهای
پیکرهبنــدی فضایــی ،رفتــار تحــرک گردشــگران افرایــش مییابــد،
بهگون ـهای کــه بازدیدکننــدگان بیشــتر رفتــار تحــرک فضایــی خــود
را در مناطقــی بــا کاربــری خدماتی/جاذبههــای ثانویـ ٔـه مرتبــط بــا
کاربــری گردشــگری/جاذبههای اولیــه بــروز میدهنــد .برعکــس،
در مناطقــی کــه جاذبههــای اولیــه کاربــری خدماتی/جاذبههــای
ٔ
ثانویــه ضعیفــی دارنــد ،گردشــگران تمایــل چندانــی بــه تحــرک
و جابهجایــی فضایــی بــرای بازدیــد ندارنــد .بررســی متغیــر
پیونــد توپوگرافــی نشــان داده اســت کــه میانگیــن شــاخصهای
پیکرهبنــدی فضایــی بــا افزایــش اتصــال در بافــت نیــز افزایــش
ٔ
چندگانــه همزمــان،
مییابــد .براســاس مــدل رگرســیون خطــی
رابطـ ٔـه میــان متغیرهــای فیزیکــی در ســطح  0/05معنــادار اســت.
همچنیــن ،بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــای باقیمانــده در مــدل،
می��زان ضری��ب همبس��تگی چندگان��ه ( )R= 482/0و ضریــب
تعییـ�ن تعدیلشـ�ده ( )R2 =551/0محاســبه شــده اســت .ایــن
ضریــب نشــان میدهــد کــه متغیرهــای مســتقل موجــود در معادلـ ٔـه
رگرســیونی میتواننــد ،بــا اســتفاده از واریانــس ترکیــب خطــی،
 55/1درصــد از واریانــس تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان را
تببیــن کننــد .همچنیــن ،بیشــترین ســطح معنــاداری بتــا در شــدت
پراکنــش جاذبهها/فعالیتهــا ،پیونــد توپوگرافــی و طــول معابــر
اصلــی دیــده میشــود کــه نقــش ایــن عوامــل فیزیکــی مقصــد در
رفتــار تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان را نشــان میدهــد.

جدول  :4عوامل فیزیکی مؤثر در رفتار تحرک بازدیدکنندگان در بافت تاریخی شهر یزد
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*عوامل موردبررسی در سطح  0/05درصد معنادار است.
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الگوی انفرادی
(نقطهبه ٔ
نقطه مکرر)

ٔ
دربرگیرندهــۀ مســیرهای اصلــی و فرعــی اســت کــه بــا گره
ایــن الگــو
مرکــزی امیرچخمــاق ارتبــاط مســتقیم دارنــد .بــا توجــه بــه الگــوی
ٔ
چندگانهــۀ توقفــگاه چندمســیره ،بازدیدکننــدگان بافــت تاریخــی
ایــن شــهر در مســیر حرکــت خــود از خیابانهــای اصلــی شــهر
و مقصدهــای جانبــی و در طــول ایــن مســیر از گرههــای جــاذب
گوناگــون نیــز بازیــد میکننــد .در الگــوی توقفــگاه چندمســیره،
تحــرک بازدیدکننــدگان از گــره ســلمان فارســی آغــاز میشــود و بــا
گــره تقاطــع انقالب/سیدگلســرخ پایــان مییابــد .در طــول ایــن مســیر
ٔ
از گرههــای اصلــی ٔ
مجموعهــۀ امیرچخمــاق،
محلهــۀ زرتشــتیان،
محلهــۀ گازرگاه ،میــدان مجاهدیــن ،چهارمنــار و ٔ
ٔ
محلهــۀ شــیخداد،
بازارهــا و غیــره بازدیــد میشــود .از مثالهــای دیگــر ایــن الگــو
میتــوان بــه گــره امیرچخمــاق بــه ٔ
محلهــۀ فهــادان اشــاره کــرد کــه
فرصــت بازدیــد جاذبههــای متنوعــی را پیــش روی بازدیدکننــدگان
قــرار میدهــد .دو الگــوی فضایــی چندگانــه ،زنجیــرهای ٔ
حلقهــۀ
ٔ
(حلقهــۀ فــک بــاز) را در بــر میگیــرد.
کامــل و زنجیــرهای نیمهحلقــه
ایــن دو الگــوی رفتــاری تحــرک بازدیدکننــدگان را میتــوان در بافــت
تاریخــی شــهر یــزد شناســایی کــرد .جابهجایــی بازدیدکننــدگان از
ســمت گــره پشــت بــاغ بهســمت میــدان مجاهدیــن تــا امیرچخمــاق
و ســپس زرتشــتیان و میــدان مــارکار و بهصــورت زنجیــروار و ٔ
حلقهــۀ
ً
گردشــی مجــددا بــه میــدان مجاهدیــن میرســد .ایــن الگــو بهدلیــل
پیچیدگــی بافــت میتوانــد در قســمتهای دیگــر بافــت همچنیــن
اتفــاق افتــد .درنهایــت ،الگــوی ترکیبــی همســایگی مختلــط بهمنزلــۀ
الگــوی نهایــی تحــرک بازدیدکننــدگان شــهر یــزد در نظــر گرفتــهشــده
ٔ
ل شــده
مجموعهــۀ الگوهــای پیشگفتــه تشــکی 
اســت .ایــن الگــو از
اســت و بازدیدکننــدگان را بــه یــک یــا چنــد مبــدأ و مقصــد محــدود
نمیکنــد .در پایــان ،الگــوی نهایــی رفتــار فضایــی تحــرک کننــدگان
(شــکل  )5و الگــوی تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان بــا توجــه بــه
ســه ورودی شــمالی ،غربــی ،جنوبــی شــهر یــزد (ورودی شــرقی
بهدلیــل عــوارض طبیعــی مســدود اســت) (شــکل  )6بررســی شــد.
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بــا توجــه بــه مــدل پیکرهبنــدی فضایــی ارائهشــده از نقشـ ٔـهۀ
شــناختی تحــرک گردشــگران شــهر یــزد در بافــت تاریخــی ،هفــت
الگــوی فضایــیشناســایی شــد (شــکل  :)5ایــن الگوهــا شــامل
دو الگــوی انفــرادی نقطهبه ٔ
نقطهــۀ ســاده و رفتوبرگشــتی،
ِٔ
چندگانهــۀ شــعاعی ســایت پایــه ،الگــوی توقفــگاه
چهــار الگــوی
ٔ
چندمســیره ،الگــوی حلقهــۀ زنجیــرهای کامــل ،زنجیــرهای
نیمهحلقــه یــا ٔ
حلقهــۀ فــک بــاز و یــک الگــوی نهایــی ترکیبــی
ٔ
از نــوع همســایگی مختلــط هســتند .در الگــوی نقطهبهنقطهــۀ
ســاده ،ب ـرای مثــال ،بازدیدکننــدگان بافــت تاریخــی شــهر یــزد را از
ٔ
مجموعهــۀ امیرچخمــاق بهســمت مقصــد بــاغ
مرکــز بافــت مبــدأ
ٔ
دولتآبــاد در حرکــت ســادهۀ یکطرفــه پیمایــش میکننــد .ایــن
الگــوی بســیار ســاده دارای پراکندگــی انــدک اســت و بازدیدکننــدگان
گرههــای جانبــی را در نظــر نمیگیرنــد .مقصدهــای ایــن الگــو
ً
ٔ
فاصلهــۀ
معمــوال در مقایســه بــا ســایر مقصدهــا از مرکــز بافــت
ٔ
مجموعهــۀ مقصدهــای
بیشــتری دارنــد ،بهگونــهای کــه وجــود
نزدیــک بههــم میتوانــد الگوهــای پیچیدهتــری از رفتــار فضایــی
تحــرک بازدیدکننــدگان ایجــاد کنــد .در الگــوی نقطهبه ٔ
نقطهــۀ
رفتوبرگشــتی ،بازدیدکننــدگان شــهر یــزد جاذبههــای اصلــی
ً
شــهر را هــدف ق ـرار میدهنــد و مکــررا از آنهــا بازدیــد میکننــد.
ً
ٔ
مجموعهــۀ
ب ـرای نمونــه ،بازدیدکننــدگان مکــررا در مســیر گرههــای
امیرچخمــاق ،زرتشــتیانٔ ،
محلهــۀ فهــادان ،زنــدان اســکندر ،مســجد
ٔ
چندگانهــۀ
جامــع ،بازارهــا و غیــره در رفتوآمــد هســتند .الگــوی
شــعاعی یــا اقامتــگاه پایــه مهمتریــن و واضحتریــن الگــوی تحــرک
گردشــگران بافــت تاریخــی شــهر یــزد اســت و در مرکــز ایــن بافــت
ٔ
مجموعهــۀ امیرچخمــاق واقــع شــده اســت .بــا توجــه
کانــون جــاذب
بــه مــدل پیکرهبنــدی فضایــی رفتــار تحــرک بازدیدکننــدگان ،ایــن
گــره بــا هفــت گــره اصلــی جــاذب دیگــر شــامل ٔ
محلهــۀ گازرگاه،
محلهــۀ فهــادان ،مســجد جامــع ،بازارهــأ ،
ٔ
محلهــۀ گــودال مصلــی،
میــدان مجاهدیــن و خیابــان ســلمان فارســی ارتبــاط مســتقیم دارد.

الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد
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الگوی ترکیبی نهایی
(همسایگی/مختلط)
شکل  :5انواع الگوی تحرک بازدیدکنندگان بافت تاریخی شهر یزد
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

الگوی ورودی شمالی

الگوی ورودی جنوبی

الگوی ورودی غربی

شکل  :6الگوی تحرک بازدیدکنندگان براساس ورودیهای بافت تاریخی شهر یزد

براســاس الگــوی ورودی شــمالی از نظــر شــاخص اتصــال،
کنتــرل و همپیونــدی گرههــای امیرچخمــاق ،فهــادان ،تقاطــع
انقالب/سیدگلســرخ و تقاطــع انقالب/دولتآبــاد باالتریــن ارقــام
را داشــتهاند و ،از نظــر شــاخصهای عمــق و ٔ
مرتبهــۀ نســبی،

کنترل

عمق

بهترتیــب گرههــای امیرچخمــاق ،تقاطــع انقالب/سیدگلســرخ،
انقالب/دولتآبــاد و فهــادان کمتریــن مقادیــر را داشــتهاند
کــه مطلوبیــت ایــن گرههــا در الگــوی ورودی شــمالی بافــت
تاریخــی شــهر یــزد را نشــان میدهــد (جــدول .)5

همپیوندی

ٔ
شکل  :7نقشه الگوی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی شمالی بافت تاریخی شهر یزد
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الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد

جدول  :5شاخصهای پیکرهبندی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی شمالی بافت تاریخی شهر یزد

1
2

تقاطع انقالب/دولتآباد
ٔ
محله شیخداد

40

2/5

0/2

5

4

0/25

2/75

53

3/31

0/31

3/22

2

0/5

1/25

3

سیدگلسرخ

68

4/25

0/43

2/32

1

1

0/5

4

تقاطع انقالب/سیدگلسرخ

33

2/06

0/14

7/14

4

0/25

2/45

5

دولتآباد

55

3/44

0/32

3/12

1

1

0/25

6

پشت باغ

60

3/75

0/37

2/7

1

1

0/5

7

گودال مصلی

48

3

0/27

3/7

1

1

0/25

8

بازارها

48

3

0/27

3/7

1

1

0/25

9

مسجد جامع

56

3/5

0/33

3

1

1

0/25

10

فهادان

41

2/56

0/21

4/76

4

0/25

3/2

11

زندان اسکندر

56

3/5

0/33

3

1

1

0/25

12

امیرچخماق

32

2

0/13

7/69

5

0/2

3

13

گازرگاه

56

3/5

0/33

3

1

1

0/25

14

زرتشتیان

47

2/94

0/26

3/85

1

1

0/2

15

مارکار

47

2/94

0/26

3/85

1

1

0/2

16

مجاهدین

45

2/81

0/24

4/17

2

0/5

1/2

Min

32

2

0/13

2/32

1

0/2

0/2

Mean

49

3/06

0/27

3/7

2

0/76

1

Max

68

4/25

0/43

7/69

5

1

3/2

در الگــوی ورودی غربــی از نظــر شــاخص کنتــرل ،اتصــال
و همپیونــدی ،امیرچخمــاق ،گرههــای فهــادان ،میــدان مجاهدیــن
باالتریــن مقادیــر ایــن شــاخصها را داشــتهاند و ،از نظــر دو
ٔ
مرتبــه نســبی ،بهترتیــب گــره امیرچخمــاق و
شــاخص عمــق و

کنترل

عمق

گرههــای فهــادان و میــدان مجاهدیــن کمتریــن مقادیــر را داشــتهاند
کــه مطلوبیــت ایــن گرههــا در الگــوی ورودی غربــی بافــت تاریخــی
شــهر یــزد را نشــان میدهــد (جــدول .)6

همپیوندی

ٔ
شکل  :8نقشه الگوی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی غربی بافت تاریخی شهر یزد
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0

ورودی شمالی

55

3/44

0/32

3/12

1

1

0/25
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

R

K

TDn

MDn

RA

i

NCn

CVe

CV

0

امیرچخماق

20

1/67

0/12

8/33

5

0/2

3/08

1

مسجد جامع

36

3

0/36

2/78

1

1

0/25

2

بازارها

31

2/58

0/29

3/45

1

1

0/2

3

فهادان

25

2/08

0/20

5

4

0/25

3/2

4

زندان اسکندر

36

3

0/36

2/78

1

1

0/25

5

تقاطع انقالب/سیدگلسرخ

29

2/42

0/26

3/85

2

0/5

1/2

6

دولتآباد

40

3/33

0/42

2/38

1

1

0/5

7

گنبد سبز

36

3

0/36

2/78

1

1

0/25

8

زرتشتیان

31

2/58

0/29

3/45

1

1

0/2

9

میدان مجاهدین

25

2/08

0/20

5

3

0/33

1/7

10

پشت باغ

34

2/83

0/33

3/03

2

0/5

1/33

11

مارکار

36

3

0/36

2/78

1

1

0/33

12

ورودی غربی

45

3/75

0/5

2

1

1

0/5

Min

20

1/67

0/12

2

1

0/2

0/2

Mean

32

2/67

0/15

3/66

2

0/75

1

Max

45

3/75

0/5

8/33

5

1

3/08

براســاس الگــوی جنوبــی از نظــر شــاخص اتصــال ،کنتــرل
و همپیونــدی ،گرههــای امیرچخمــاق ،فهــادان ،تقاطــع انقــاب/
سیدگلســرخ ،میــدان مجاهدیــن و ســلمان فارســی باالتریــن مقادیر
را داشــتهاند کــه مطلوبیــت ایــن گرههــا در الگــوی ورودی
جنوبــی را نشــان میدهــد .از نظــر شــاخص عمــق و مرتبـ ٔـه نســبی،

کنترل

عمق

بهترتیــب گرههــای امیرچخمــاق ،تقاطــع انقالب/سیدگلســرخ،
گــره میــدان مجاهدیــن و ســلمان فارســی کمتریــن ارقــام را
داشــتهاند کــه مطلوبیــت ایــن گرههــا در الگــوی ورودی جنوبــی
بافــت تاریخــی شــهر یــزد را نشــان میدهــد (جــدول .)7

همپیوندی

ٔ
شکل  :9نقشه الگوی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی جنوبی بافت تاریخی شهر یزد
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الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد

جدول  :7شاخصهای پیکرهبندی فضایی تحرک بازدیدکنندگان از ورودی جنوبی بافت تاریخی شهر یزد

0

امیرچخماق

24

1/71

0/11

9/09

5

0/2

2/32

1

مسجد جامع

46

3/28

0/35

2/86

1

1

0/33

2

فهادان

33

2/36

0/21

4/76

3

0/33

2/2

3

بازارها

37

2/64

0/25

3/96

1

1

0/2

4

زندان اسکندر

46

3/28

0/35

2/86

1

1

0/33

5

تقاطع انقالب/سیدگلسرخ

31

2/21

0/19

5/26

3

0/33

1/7

6

محله شیخداد

44

3/14

0/33

3/03

1

1

0/33

7

چهارمنار

42

3

0/31

3/22

2

0/5

1/33

8

دولتآباد

55

3/93

0/45

2/22

1

1

0/5

9

سلمان فارسی

32

2/28

0/19

5/26

3

0/33

1/7

10

زرتشتیان

41

2/93

0/29

3/45

2

0/5

0/83

12

پشت باغ

45

3/21

0/34

2/94

1

1

13

مارکار

41

2/93

0/29

3/45

2

0/5

0/83

14

ورودی جنوبی

45

3/21

0/34

2/94

1

1

0/33

Min

24

1/71

0/11

2/22

1

0/2

0/2

Mean

39

2/78

0/27

4/03

2/14

0/67

1

Max

55

3/93

0/45

9/09

5

1

2/32

جــدول  ۷میانگیــن شــاخصهای پیکرهبنــدی فضایــی
الگوهــای ورودی بافــت تاریخــی شــهر یــزد را نشــان میدهــد .در
الگــوی جنوبــی بــاال بــودن میانگیــن اتصــال در مقایســه بــا الگوهای
شــمالی و غربــی نشــان میدهــد کــه تحــرک بازدیدکننــدگان از
طریــق ورودی جنوبــی بافــت آســانتر اســت .ایــن مقایســه ،از نظــر
شــاخص کنتــرل ،اختــاف محسوســی را نشــان نمیدهــد .مقایسـ ٔـه
میانگیــن عمــق نســبی مؤیــد پاییــن بــودن ایــن مقــدار در الگــوی

کنترل

ورودی غربــی در مقایســه بــا ســایر ورودیهــای بافــت اســت کــه
راندمــان و دسترســی مناســب ایــن ورودی را در مقایســه بــا دیگــر
گرههــای جــاذب در بافــت تاریخــی شــهر یــزد نشــان میدهــد.
همچنیــن ،ارزیابــی میانگیــن شــاخص مرتبـ ٔـه نســبی پاییــن بــودن
ایــن مقــدار را در الگــوی ورودی غربــی نشــان میدهــد کــه مؤیــد
کمتــر بــودن افتـراق فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان در ورودی غربــی
بافــت اســت.

همپیوندی

عمق

شکل  :10الگوی فضای نهایی تحرک بازدیدکنندگان در بافت تاریخی شهر یزد

ارزیابــی الگوهــای ورودیهــای شــمالی ،غربــی و جنوبــی
بافــت از نظــر میانگیــن شــاخص همپیونــدی بهترتیــب معــادل
 3/66 ،3/7و  4/03بــرآورد شــده اســت .وضعیــت الگــوی ورودی
جنوبــی ،از نظــر همپیونــدی ،بهتــر از ســایر الگوهــای ورودی

بافــت تاریخــی شــهر یــزد اســت .جــداول  8و  ۹کــه ارزیابــی
الگــوی نهایــی براســاس میانگیــن شــاخصهای پیکرهبنــدی
فضایــی را نشــان میدهنــد مؤیــد آن هســتند کــه میانگیــن شــاخص
اتصــال تحــرک بازدیدکننــدگان در الگــوی نهایــی  2/09اســت .ایــن

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

11

میدان مجاهدین

32

2/28

0/19

5/26

3

0/33

1/7
0/33
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شــاخص بیــان میکنــد کــه بازدیدکننــدگان ،از نظــر شــاخص
اتصــال ،بــه کــدام گرههــا دسترســی مطلوبتــری داشــتهاند.
ٔ
مجموعــه امیرچخمــاق ،تقاطــع
در ایــن خصــوص ،گرههــای
انقالب/سیدگلســرخ ،ســلمان فارســی و میــدان مجاهدیــن بــا
مقادیــر  3 ،4 ،8و  3گــره مســتقیم بهترتیــب بیشــترین اتصــال را
داشــتهاند .در برخــی گرههــا مقــدار اتصــال یــک بــوده اســت کــه
پاییــن اتصــال مســتقیم گرههــای جــاذب در بافــت شـ ٔ
ـبکه ارگانیــک
معابــر را نشــان میدهــد .دیگــر شــاخص موردبررســی پارامتــر
کنتــرل اســت .ایــن پارامتــر بیــان میکنــد کــه بازدیدکننــدگان کــدام
گرههــای جــاذب در بافــت را بهراحتــیتشــخیص میدهنــد و
کــدام گرههــا موجــب افزایــش قــدرت تصمیمگیــری و انتخــاب
بهتــر آنــان در ســاختار بافــت میشــوند .میانگیــن الگــوی
نهایــی کنتــرل بــرای بازدیدکننــدگان بافــت تاریخــی شــهر یــزد
یــک اســت .بــا توجــه بــه محاســبات انجامشــده ،بیشــترین
میــزان کنتــرل در الگــوی نهایــی جابهجایــی بازدیدکننــدگان
بهترتیــب بــه گرههــای جــاذب امیرچخمــاق بــا مقــدار  4/91و
دو گــره تقاطــع انقالب/سیدگلســرخ و ســلمان فارســی بــا مقــدار
 1/62تعلــق دارد و کمتریــن مقــدار کنتــرل متعلــق بــه گرههــای
مســجد جامــع ،بازارهــا و گــودال مصلــی بــا مقــدار  0/12اســت.
کنتــرل پاییــن در ایــن گرههــا نشــان میدهــد کــه بازدیدکننــدگان
گزینههــای کمتــری دارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،بازدیدکننــدگان در
تحــرک فضایــی خــود انتخــاب و قــدرت تصمیمگیــری کمتــری
ٔ
اولیــه مورداشــاره توانســتهاند قــدرت انتخــاب
دارنــد .ســه گــره
و تصمیمگیــری بازدیدکننــدگان از بافــت تاریخــی شــهر یــزد
را افزایــش دهنــد .یکــی از شــاخصهای پیکرهبنــدی فضایــی
موردبررســی شــاخص عمــق نســبی اســت .در الگــوی نهایــی،
میانگیــن عمــق نســبی معــادل  3/09اســت .طبــق برآوردهــا،
ٔ
مجموعــه امیرچخمــاق ،تقاطــع انقالب/سیدگلســرخ
گرههــای
و میــدان مجاهدیــن بهترتیــب بــا مقادیــر  2/19 ،1/80و 2/42
کمتریــن میــزان عمــق نســبی و بــه عبارتــی باالتریــن راندمــان
عملکــردی بــرای بازدیدکننــدگان را داشــتهاند .ایــن گرههــا
موجــب کاهــش طــول ســفر و زمــان صرفشــده بازدیدکننــدگان
میشــوند .درخصــوص گرههــای بــا عمــق کمتــر ،میــزان
نفوذپذیــری بازدیدکننــدگان در بافــت جاذبههــای گردشــگری
افزایــش مییابــد و دسترســی آنــان بــه جاذبههــای مذبــور بیشــتر
میشــود ،بهگونــهای کــه بازدیدکننــدگان از فضاهــای بیشــتری در
بافــت بازدیــد میکننــد .در مقابــل ،گرههــای حاشــیهای بافــت
نظیــر بــاغ ملــی ،سیدگلســرخ ،دولتآبــاد و جمهــوری اســامی
بــا مقادیــر  4 ،4 ،4/32و  4کمتریــن راندمــان عملکــردی را دارنــد
و دسترســی کمتــری بــه گرههــای دیگــر دارنــد .در برخــی گرههــا،
شــاخص عمــق نســبی در بافــت تاریخــی شــهر وضعیــت مطلوبــی
را نشــان نمیدهــد .ایــن امــر میتوانــد حکایــت ازنفوذناپذیــری
و در حاشــیه بــودن برخــی گرههــای جــاذب در بافــت تاریخــی

شــهر داشــته باشــد ،بهگونــهای کــه برخــی گرههــا ،بهدلیــل
ســاختار ارگانیــک بافــت ،در قســمتهای حاشــیهای یــا عمیــق
بافــت قــرار میگیرنــد .بــه همیــن منظــور ،بازدیدکننــدگان بــرای
رســیدن بــه گرههــای جــاذب بایــد از فضاهــای واســط بــا عمــق
ٔ
مجموعــه امیرچخمــاق عبــور کننــد .هرچــه عمــق
پاییــن ماننــد
فضــا کمتــر شــود ،تفکیــک و جداســازی فضــای تحــرک کاه ـش
مییابــد و درنتیجــه فضــا بــرای جابهجایــی بازدیدکننــدگان
یکپارچهتــر میشــود .ایــن امــر ارزش ادغــام باالتــر و یکپارچگــی
بیشــتر و درنتیجــه در دســترس بــودن فضاهــای جــاذب گردشــگری
را نشــان میدهــد کــه درنهایــت موجــب تســهیل عملکــرد فضــای
ٔ
مرتبــه
بازدیدکننــدگان بافــت میشــود .درخصــوص شــاخص
نســبی ،مقادیــر بیــن صفــر و یــک در نوســان هســتند .ایــن شــاخص
بــا شــاخص همپیونــدی فضــا رابطــه معکــوس دارد و بـرای تعییــن
میـزان پیوســتگی و افتـراق تحــرک بازدیدکننــدگان در بافــت بــه کار
ٔ
مرتبــه نســبی بــرای بازدیدکننــدگان بافــت
مــیرود .میانگیــن کل
تاریخــی شــهر یــزد معــادل  0/20بــرآورد شــده اســت .بــا توجــه
ٔ
مجموعهــۀ امیرچخمــاق ،تقاطــع
بــه ایــن شــاخص ،گرههــای
انقالب/سیدگلســرخ ،میــدان مجاهدیــن و ســلمان فارســی بهترتیب
بــا مقادیــر  0/14 ،0/11 ،0/08و  0/15بیشــترین مرتبـ ٔـه نســبی یــا
بیشــترین همپیونــدی و کمتریــن افت ـراق فضایــی را از خــود نشــان
میدهنــد .همچنیــن ،گرههــای حاشــیهای بافــت نظیــر بــاغ ملــی
بــا مقــدار  0/32و گرههــای دولتآبــاد ،سیدگلســرخ و جمهــوری
اســامی هریــک بــا مقــدار  0/30بیشــترین افتــراق فضایــی
درخصــوص رفتــار تحــرک بازدیدکننــدگان را نشــان میدهنــد.
معیــار دیگــر بــرای بررســی الگــوی تحــرک بازدیدکننــدگان در
بافــت شــاخص همپیونــدی اســت .میانگیــن مقــدار همپیونــدی
بـرای بازدیدکننــدگان بافــت تاریخــی شــهر یــزد برابــر بــا  5اســت.
متغیــر همپیونــدی ،همانطــور کــه از نامــش پیــدا اســت ،می ـزان
پیونــد یــک فضــا بــا دیگــر فضاهــا را نمایــش میدهــد .درواقــع،
همپیونــدی بــاال دسترســی و پیوســتگی بیشــتر بــه جاذبههــا و طــی
کــردن مســافت کمتــر بیــن مبــدأ و مقصــد را بـرای بازدیدکننــدگان
بــه ارمغــان م ـیآورد .براســاس ایــن شــاخص ،گرههــای مجموعـ ٔـه
امیرچخمــاق ،تقاطــع انقــاب /سیدگلســرخ و میــدان مجاهدیــن با
ارقــام  8/40 ،12/35و  7/14بیشــترین همپیونــدی را دارنــد .بــاال
بــودن مقــدار همپیونــدی ،در ایــن ســه گــره ،مطلوبیــت دسترســی
و پیوســتگی ایــن گرههــا در الگــوی نهایــی بافــت تاریخــی شــهر
یــزد را نشــان میدهــد.
بحث و نتیجهگیری
ٔ
مطالعــه رفتــار گردشــگران در
در چنــد دهــۀ گذشــته ،بــه
امــر برنامهریــزی و اثــر آن در مقصدهــای گردشــگری شــهری
توجــه شــده اســت .پراکنــش و توزیــع رفتــار گردشــگران پدیــدهای
جغرافیایــی اســت کــه تحتتأثیــر عوامــل متعــدد مرتبــط بــا

الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری
تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکتهای بازدیدکنندگان
در محدودۀٔ بافت تاریخی شهر یزد
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جاذبههــای مقصدهــای گردشــگری اســت .مطالعــۀ فعالیتهــای
گردشــگری ،بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی گردشــگران و بهمنظــور
بهرهمنــدی آنهــا از فضاهــای گردشــگری ،بســیار حائــز اهمیــت
اســت .بهگونــهای کــه تحــرکات فضایــی گردشــگران نقشــی
محــوری در برنامهریــزی ،مدیریــت ،پیشبینــی و بازاریابــی
مقصدهــای شــهری ایفــا میکنــد .مدیریــت مقصدهــای گردشــگری
بایــد از چگونگــی رفتــار مصرفــی کاربـران در فضاهــای گردشــگری
آگاه باشــند .ایــن امــر بهویــژه در مراکــز شــهرهای تاریخــی بــا
جاذبههــای متنــوع اهمیــت ویــژهای دارد .هــدف از ایــن مطالعــه
شناســایی الگــوی فضایــی رفتــار بازدیدکننــدگان بــا توجــه بــه
توســعۀ گردشــگری در محــدودۀ بافــت تاریخــی شــهر یــزد
اســت .الگوهــای فضایــی تحــرک گردشــگران تحتتأثیــر عوامــل
گوناگونــی قــرار دارنــد .براســاس یافتههــای ایــن تحقیــق ،بهجــز
متغیرهــای جنســیت و ســطح تحصیــات ،دیگــر متغیرهــا مؤثــر
بودهانــد .بــا توجــه بــه ویژگیهــای فــردی و ســفر گردشــگران،
گروههــای جوانتــر ،گردشــگران بــا درآمــد باالتــر ،گردشــگران
بروناســتانی ،گردشــگران بــدون فرزنــد ،بازدیدکننــدگان بــا اقامــت
طوالنیتــر ،گردشــگران اســتفادهکنندگان از حملونقــل شــخصی،
بازدیدکننــدگان دارای اهــداف اختیــاری ،گردشــگران اولیــن
بازدیــد ،بازدیدکننــدگان بــدون دانــش از مقصــد و بازدیدکننــدگان
چندمقصــدی و بــدون برنامهریــزی میانگیــن تحــرک فضایــی
بیشــتری داشــتهاند .از نظــر ویژگیهــای مقصــد گردشــگری،
تمــام متغیرهــا شــامل شــدت جاذبهها/فعالیتهــا ،دسترســی بــه
جاذبههــا ،طــول معابــر اصلــی ،همســایگی موقعیــت اســکان،
تراکــم شــبکه حملونقــل ،تمرکــز کاربریهــای خدماتــی و پیونــد
ً
توپوگرافــی متناوبــا در تحــرک بازدیدکننــدگان مؤثــر بودهانــد.
یافتههــای ایــن مطالعــه بــا نتایــج پژوهشهــای مشــابه
همســو بــوده اســت .بررســی ویژگیهــای فــردی گردشــگران
در برخــی مطالعــات نشــان داده اســت کــه ر ٔ
ابطــه بیــن ســن و
ســطح فعالیــت در تحــرک گردشــگران مؤثــر بــوده اســت .درایــور
و توچـ�ر ( )1979و کریس��تی و موریس��ون ( )1985پــی بردنــد کــه
گردشــگران جــوان بــه فعالیتهــای پرتحــرک عالقهمنــد هســتند،
درحالیکــه افــراد مســن بیشــتر فعالیتهــای کمتحــرک را ترجیــح
میدهن��د .هانس��ون و هانس��ون ( )1981در مطالعــۀ خــود نشــان
دادنــد کــه فعالیــت گردشــگر بــا افزایــش درآمــد افزایــش مییابــد و
گروههــای بــا درآمــد باالتــر ،در مقایســه بــا گروههــای کمدرآمــد،
مقصدهــای دورتــری را انتخــاب میکننــد .بنابرایــن ،یافتههــای
پژوهــش از نظــر عوامــل جنســیت و تحصیــات بــا نتایــج پژوهــش
ٔ
مطالع��ه چان��گ ( )2013از نظــر
هانس��ون و هانس��ون ( )1981و
عامــل جنســیت همســو نبــود؛ نتایــج مطالعــات آنهــا از نظــر
جنســیت و تحصیــات نشــان داد گردشــگران مــرد و تحصیلکــرده
ٔ
مطالعــه
تحــرک فضایــی بیشــتری از گردشــگران زن دارنــد .در
حاضــر ،الگــوی تحــرک فضایــی زنــان بهدلیــل محدودیتهــای

جنســی وابســته بــه مــردان اســت و ایــن تفــاوت معنــاداری را نشــان
نــداده اســت .از نظــر ویژگیهــای ســفر گردشــگران ،فــاکای و
کرومپت��ون ( ،)1991کمپرم��ن و ج��او ( ،)2003الو و مکرچــر
( )2006و مکرچـ�ر و همـ�کاران ( )2012درخصــوص نقــش بازدیــد
قبلــی و آشــنایی بــا مقصــد بــه توافــق رســیدهاند .نتایــج تحقیقــات
آنهــا نشــان داده اســت کــه بازدیدکننــدگان اولیــن بــار تمایــل دارنــد
مقصــد را بهطــور گســترده ،پراکنــده و غیرانتخابــی کشــف کننــد،
درحالیکــه تکرارکننــدگان ســفر ،براســاس الگــوی تحــرک ،تمایــل
دارنــد متمرکــز و انتخابــی ســفر کننــد .ازایــنرو ،ایــن یافتههــا بــا
نتای��ج تحقیق��ات ش��وال و راوه ( )2004و کالدیــرا و کاســتنهولز
( )2017مغایــرت دارنــد .برخــی نتایــج تحقیقــات تایدســول و
فاکن��ر ( )1999بــا نتایــج حاضــر همســو بــوده اســت مبنــی بــر
اینکــه عامــل حملونقــل نقــش اساســی دارد ،بهگونــهای کــه
ً
تحــرک اســتفادهکنندگان از وســایل ٔ
نقلیهــۀ عمومــی معمــوال کمتــر
از اف ـرادی اســت کــه از حملونقــل خصوصــی اســتفاده میکننــد.
ٔ
مطالع��ه زولت��ان و مکرچ��ر ( )2015نشــان داده اســت کــه حضــور یا
عدمحضــور کــودکان نیــز عاملــی مهــم در میـزان تحــرک گردشــگران
اســت .همچنیــن ،یافتههــای ایــن پژوهــش از نظــر عوامــل فیزیکــی
ماننــد تأثیــر شــدت جاذبههــا ،تمرکــز کاربــری اراضــی خدماتــی،
ٔ
فاصلــه مکانهــای اقامــت ،شــبکه
دسترســی بــه جاذبههــا،
حملونقــل و توپوگ ـراف بــا مطالعــات شــکوئی و موحــد (،)1381
عبــاسزاده ( ،)1398لــو و مکرچــر ( ،)2006شــوال و آیزیکســون
( )2007و لــی و همــکاران ( )2016همســو و بــا مطالعـ ٔـه حیــدری
و همــکاران ( )۱۳۹۱مغایــرت داشــته اســت .تجزی هوتحلیــل
الگوهــای جابهجایــی بازدیدکننــدگان در مقصــد نشــان داده اســت
کــه هفــت الگــوی تکــی ،چندگانــه و ترکیبــی فضایــی در حالــت
ایدئـ�ال قابلشناسـ�ایی اسـ�ت کـ�ه بـ�ا مطالعـ�ات مینگـ�ز و مکهیـ�و
ُ
( ،)1992لـ�و و همـ�کاران ( ،)1993اپرمـ�ن ( ،)1995فلوگنفلــد
( ،)1999ل��و و مکرچ��ر ( ،)2002الو و مکرچ��ر ( ،)2006لــو
و مکرچ��ر ( )2006و وکالدیـ�را و کاسـ�تنهولز ( )2017همســو
بــوده اســت .ارزیابــی الگوهــای فضایــی ورودیهــای بافــت نشــان
میدهــد کــه ورودیهایــی غربــی و جنوبــی از ورودی شــمالی
بافــت عملکــرد بهتــری داشــتهاند .همچنیــن ،براســاس الگــوی
نهایــی ،گــره مجموعـ ٔـه امیرچخمــاق در بافــت تاریخــی شــهر یــزد
بهتریــن شــرایط را دارد ،بهگونــهای کــه بازدیدکننــدگان توانســتهاند
بــا کمــک ایــن گــره جــاذب در بخــش مرکــزی بافــت بــا قــدرت
انتخــاب و تصمیمگیــری بهتــری بــه بازدیــد از جاذبههــا بپردازنــد.
ســایر گرههــا ،بــا قرارگیــری در حاشــیۀ بافــت و خیابانهــای فرعــی،
پیونــد ضعیفــی را نشــان میدهنــد.
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش ،میتــوان اذعــان کــرد
ً
کــه الگــوی فضایــی بازدیدکننــدگان عمدتــا بخــش مرکــزی بافــت
تاریخــی شــهر یــزد را در بــر میگیــرد .ایــن مطالعــه نشــان داده
اســت کــه گردشــگران از برخــی ســایتهای گردشــگری در بافــت
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تاریخــی شــهر یــزد اســتقبال نکردهانــد .بیتوجهــی و بیمهــری
بازدیدکننــدگان بــه برخــی گرههــای جــاذب میتوانــد ناشــی از
ضعــف مدیریــت مصــرف فضاهــای گردشــگری بافــت تاریخــی
شــهر یــزد باشــد .لــذا ،برنامهریــزی زیرســاختی و احیــای
گرههــای جــاذب در طرحهــای گردشــگری بافــت تاریخــی
شــهر یــزد میتوانــد رفتــار تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان
را از نظــر شــاخصهای دسترســی ،انتخــاب ،پیوســتگی و
نفوذپذیــری فضایــی در بافــت تاریخــی شــهر یــزد تقویــت کنــد.
در ایــن صــورت ،بهکارگیــری سیاســتهای برنامهریــزی احیــای
ســایتهای گردشــگری کــه اهمیــت خــود را از دســت دادهانــد
و همچنیــن کاهــش فضــای بیاســتفاده در محورهــای بافــت
تاریخــی میتوانــد مفیــد واقــع شــود .درنهایــت ،بــا توجــه بــه
اینکــه تحقیقــات در ایــن زمینــه هنــوز در مراحــل ابتدایــی اســت،
تــا درک ماهیــت و تعامــات بیــن رفتــار کاربــران و فضــا هنــوز
مســیری طوالنــی پیــشرو داریــم .بدینترتیــب ،در پژوهشهــای
آینــده بایــد بــه روشهــای تجزیهوتحلیــل جدیدتــری پرداخــت.
درمجمــوع ،بــا اســتفادۀ بیشــتر از رویکردهــای علمــی موردبحــث
میتــوان بــه درک عمیقتــری از رفتــار فضایــی گردشــگران در
مقصدهــا دســت یافــت.
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