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واژه های کلیدی:
ــا،  ــان فض ــی، چیدم ــوی فضای الگ

گردشــگری شــهری، بافــت تاریخــی، 

شــهر یــزد

چکیده
ــگران در  ــرک گردش ــی تح ــار فضای ــریح رفت ــر تش ــان ب ــر، محقق ــۀ اخی ــد ده در چن

ــه  ــتراتژی های بهین ــه اس ــتیابی ب ــه دس ــه ای ک ــته  اند، به گون ــد داش کی ــهری تأ ــای ش مقصده

ــران  ــار کارب ــان رفت ــول می ــدۀ معم ــناخت قاع ــد ش ــهری نیازمن ــگری ش ــعۀ گردش ــرای توس ب

ــار  ــایی الگــوی رفت ــن مطالعــه شناس و فضــای مقصدهــای گردشــگری اســت. هــدف از ای

فضایــی بازدیدکننــدگان به منظــور توســعۀ گردشــگری در بافــت تاریخــی یــزد اســت. 

در ایــن پژوهــش کاربــردی، بــا روش توصیفی ـ تحلیلــی، تحــرکات بازدیدکننــدگان در 

ــوع  ــور، از مجم ــن منظ ــه ای ــت. ب ــده اس ــی ش ــزد ارزیاب ــهر ی ــی ش ــت تاریخ ــۀ باف مجموع

جامعــۀ آمــاری ســاالنۀ گردشــگران شــهر یــزد، بــا اســتفاده از روش کوکــران، 360 

ــا روش  ــی انتخــاب و اطالعــات ب ــزد تصادف گردشــگر در محــدودۀ بافــت تاریخــی شــهر ی

ــه ای و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی  GISجمــع آوری شــدند. در  پرســش نامه های مصاحب

ــه،  ــس یک طرف ــز واریان ــتقل، آنالی ــۀ مس ــی دو نمون ــای ت ــل، از آزمون ه ــۀ تجزیه و تحلی مرحل

ــد.  ــه ش ــره گرفت ــزار SPSS به ــی در نرم اف ــیون خط ــون و رگرس ــتگی پیرس ــب هم بس ضری

درنهایــت، تحلیــل الگــوی فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان در نقشــه های شــناختی آنــان بــا 

ــج پژوهــش نشــان داد کــه شــاخص  ــی AGRAPH انجــام شــد. نتای روش چیدمــان فضای

ــگران؛  ــردی گردش ــای ف ــر ویژگی ه ــگران از نظ ــفر گردش ــای س ــد، ویژگی ه ــزان درآم می

شــاخص الگــوی تحــرک و ویژگی هــای فیزیکــی مقصــد و شــاخص شــدت پراکنــش 

ــی  ــت تاریخ ــدگان باف ــی بازدیدکنن ــرک فضای ــر را در تح ــترین تأثی ــا بیش جاذبه ها/فعالیت ه

ــدگان، هفــت  ــه نقشــه های شــناختی بازدیدکنن ــا توجــه ب ــت، ب ــزد داشــته اند. درنهای شــهر ی

الگــوی رفتــار جابه جایــی فضایــی در مقصــد شناســایی شــد. براســاس الگــوی نهایــی، گــره 

ــزد دارد. ــهر ی ــی ش ــت تاریخ ــرایط را در باف ــن ش ــاق بهتری ــۀ امیرچخم مجموع

مقدمه
طــی چنــد دهــۀ اخیر، گردشــگری شــهری رشــد چشــمگیری 

ــم  ــیار مه ــی بس ــه فعالیت ــهرها ب ــیاری از ش ــت و در بس ــرده اس ک

تبدیــل  شــده اســت، به گونــه ای کــه ایــن صنعــت در محیــط شــهرها 

عملکردهــای متنوعــی را دنبــال می کنــد. رابطــۀ بیــن گردشــگران و 

ــی  ــای اصل ــی از حوزه ه ــت. یک ــده اس ــیار پیچی ــهر بس ــای ش فض

مطالعــات جغرافیــای گردشــگری بررســی الگوهــای رفتــار تحــرک 

ــگری  ــد گردش ــی در مقاص ــط فیزیک ــوص محی ــگران درخص گردش

اســت Lew & McKercher, 2006: 405((. در چنــد دهــۀ 

ــی  ــای جغرافیای ــگران در محیط ه ــرک گردش ــات تح ــر، مطالع اخی

به منزلــۀ حــوزه ای تخصصــی بــر تشــریح الگوهــای فضایــی رفتــار 

ــی  ــه ای و محل ــی، منطق ــی، مل ــای جهان ــگران در مقیاس ه گردش

ــطح  ــگران در س ــرک گردش ــار تح ــته اند. رفت ــد داش کی ــون تأ گوناگ

 به منزلــۀ فعالیــت گردشــگران در محیــط 
ً
میکــرو )شــهرها( معمــوال

فیزیکــی شــناخته  شــده اســت کــه گردشــگران بــا اســتفاده از 

ــی را در  ــای مصرف ــه ای از الگوه ــود مجموع ــردی خ ــای ف برنامه ه

 .)Xia et al., 2009: 1546( ــد ــاد می کنن ــد ایج ــای مقص فضاه

درواقــع، گردشــگران در فضاهــای شــهری الگوهــای رفتــاری 

الگــوی   .)Gutierrez et al., 2017: 279( دارنــد  خاصــی 

فضایــی رفتــار تحــرک گردشــگران در ســطح مقصــد، به دلیــل تعــدد 
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جاذبه هــای موردبازدیــد، پیچیــده اســت؛ زیــرا هــر گردشــگر 

 McKercher &( نیازهــا و خواســته های منحصــر بــه  خــود را دارد

Lau, 2008(. میــزان تحــرک گردشــگران در یــک ســاختار فضایــی 

معیــن بــه ســطح نگــرش گردشــگران بــه نقــاط موردعالقــه و جاذب 

 .)Kadar, 2012: 313( در مقصــد گردشــگری بســتگی دارد

درواقــع، در اغلــب مقصدهــای گردشــگری شــهری، گردشــگران، 

ــا  ــی در مکان ه ــور فضای ــهر، به ط ــطح ش ــش در س ــای پراکن به ج

 Edwards et( ــوند ــز می ش ــده ای متمرک ــای تعریف ش ــا فضاه ی

al., 2010: 107(؛ فضاهایــی کــه در آن  گردشــگران از امکانــات 

 Shoval & Raveh,( می کننــد  اســتفاده  موجــود  خدمــات  و 

ــی  ــی در چگونگ ــل مهم ــگران عام ــرک کردش 743 :2004(. تح

ــت  ــکل گیری، رقاب ــه ش ــت و ب ــود اس ــط خ ــا محی ــراد ب ــل اف تعام

 Witte, 2021: (و تأییــد مکان هــای شــهری کمــک می کنــد

3(. مطالعــۀ رفتــار تحــرک گردشــگران در مقصدهــای گردشــگری 

ــی  ــوالت و بازاریاب ــعۀ محص ــا، توس ــت جاذبه ه ــور مدیری به منظ

 Lew &( اســت دارای کاربردهــای عملــی  ایــن مکان هــا  در 

ــئوالن  ــزان و مس ــن، برنامه ری Mckercher, 2006: 407(. بنابرای

ــر  ــر و جذاب ت ــی متعادل ت ــوی فضای ــری الگ ــا به کارگی ــهری ب ش

شــهرهای  ســاختار  در  جاذبه هــا  بــه  دسترســی  به منظــور 

گردشــگرپذیر می تواننــد رســالت خــود را بــا در نظــر گرفتــن 

ــار  ــد. درواقــع، مطالعــات رفت ــدگان ایفــا کنن ترجیحــات بازدیدکنن

ــاهدٔه  ــرک قابل مش ــاری تح ــوی رفت ــر الگ ــتمل ب ــگراِن مش گردش

آنــان در محیــط فیزیکــی می توانــد در برنامه ریــزی مقصدهــا 

 .)Lau & McKercher, 2006: 40( گردشــگری مؤثــر باشــد

بخشــی از اهمیــت مطالعــٔه تحــرک گردشــگران در گــروی دانــش 

ــات  ــد اطالع ــه می توان ــاری ک ــش و رفت ــت؛ دان ــا اس ــار آن ه و رفت

ــای  ــات در مقصده ــت ها و خدم ــعٔه سیاس ــرای توس ــی را ب متنوع

گردشــگری ارائــه دهــد. افــزون بــر آن، اطالعــات به دســت آمده از 

ــدٔه  ــن ســناریوهایی پیش بینی کنن ــد در تدوی ــن مطالعــات می توان ای

 Baraglia et( ــد ــد باش ــز مفی ــگران نی ــدٔه گردش ــای آین بازدیده

ــای  ــر فض ــم ب ــار حاک ــب، درک رفت al., 2013: 752(. بدین ترتی

تحــرک بازدیدکننــدگان از منطقــه ای خــاص در برنامه ریــزی و 

مدیریــت آتــی آن مــکان تأثیرگــذار خواهــد بــود. توجــه بــه نیازهــای 

زیرســاختی، حمل ونقــل و توســعٔه ســایت های گردشــگری جدیــد 

 et( ــار تحــرک گردشــگران باشــد ــی از الگــوی رفت ــد بازتاب می توان

الگوهــای  اهمیــت  علی رغــم   .)al., 2013: 616 Scuttari

تحــرک گردشــگران و تأثیــر آن در توزیــع و پراکنــش فضــای آنــان، 

ــی  ــای آت ــی در برنامه ریزی ه ــٔه مطالعات ــن حیط ــؤه ای ــت بالق قابلی

ــران و  ــت )Beeco et al., 2013: 551(. مدی ــده اس ــول مان مغف

ــناخت  ــه ش ــد ک ــی درک نکرده ان ــگری به خوب ــزان گردش برنامه ری

و تحلیــل الگوهــای رفتــاری تحــرک گردشــگران در فضــای شــهرها 

مفیــد اســت )Edwards & Griffin, 2013: 580(. مدیــران 

شــهری به منظــور تدویــن سیاســت های عمومــی جامــع و کارآمــد 

بــرای هدایــت برنامه ریــزی مقصــد بایــد موضوعــات مربــوط 

بــه مطالعــات رفتــار فضایــی گردشــگران را به منزلــۀ مؤلفــه ای 

ــار  ــی رفت ــا بررس ــب، ب ــد. بدین ترتی ــرار دهن ــر ق ــتراتژیک مدنظ اس

ــد و  ــش می یاب ــگران افزای ــر گردش ــت خاط ــدگان، رضای بازیدکنن

 Jin( ــوند ــوق داده می ش ــدار س ــگری پای ــوی گردش ــا به س مقصده

ــار فضایــی تحــرک گردشــگران  et al., 2016: 4-5(. تحلیــل رفت

ــهری  ــگری ش ــد گردش ــیل های جدی ــدار و پتانس ــزی پای از برنامه ری

ــر  ــی ب ــی مبتن ــزی فضای ــن، برنامه ری ــد. همچنی ــتیبانی می کن پش

ــی در  ــکالت آت ــری از مش ــرای جلوگی ــزاری ب ــۀ اب ــرک به منزل تح

ــزی  ــوع برنامه ری ــن ن ــود. ای ــد ب ــگری خواه ــعۀ گردش ــوزٔه توس ح

مقصدهــای  در  اجتماعــی  و  اقتصــادی  فضایــی،  پیامدهــای 

گردشــگری دارد. ایــن امــر به ویــژه درخصــوص شــهرهای تاریخی، 

ــه  ــگران ب ــدازٔه گردش ــوم بی ان ــا هج ــا ب ــی آن ه ــز تاریخ ــه مراک ک

Munoz-( ــت ــت اس ــز اهمی ــتند، حائ ــه هس ــی مواج ــع اصل مناب

ــگری،  ــی گردش ــهرهای تاریخ Mazon et al., 2019: 2(. در ش

ــک  ــده و در ی ــورت پراکن ــاذب به ص ــای ج ــا و بناه ــتر جاذبه ه بیش

چیدمــان شــهری تاریخــی و در قالــب نوعــی ریخت شناســی 

تکامل یافتــه و محافظت شــده مســتقر هســتند. گردشــگران، بــا 

تحــرک در فضاهــای شــهری و بازدیــد از مناظــر، بناهــای تاریخــی، 

ــا،  ــد، غذاخوری ه ــز خری ــی، مراک ــای فرهنگ ــا، رویداده موزه ه

تعامــل بــا افــراد دیگــر و مصــرف مــکان را تجربــه می کننــد. 

مطالعــات گوناگونــی در ایــن حــوزه بــا توجــه بــه ضــرورت 

ــدگان در  ــی بازدیدکنن ــار فضای ــای رفت ــوص الگوه ــئله درخص مس

ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج ــهرهای تاریخ ــگری ش ــای گردش مقصده

هرچنــد بــه ایــن دســته از مطالعــات به منزلــۀ حــوزۀ پژوهشــی مهــم 

در شــهرهای تاریخــی و گردشــگرپذیر جهــان توجــه شــده اســت، 

تحقیقــات انجام شــده درخصــوص رفتــار تحــرک گردشــگران 

ــای  ــوص در بافت ه ــران، به خص ــور ای ــهرها در کش ــطح ش در س

تاریخــی به منزلــۀ مقصــد اصلــی گردشــگران، مغفــول مانــده 

اســت. بــه همیــن منظــور، در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــه 

ــن  ــی از مهم تری ــۀ یک ــزد به منزل ــهر ی ــی ش ــت تاریخ ــی باف بررس

مقصدهــای گردشــگری شــهرهای تاریخــی کشــور پرداختــه شــود 

و ســازوکار برنامه ریــزی فضایــی ایــن بافــت تاریخــی درخصــوص 

ــب،  ــود. بدین ترتی ــل ش ــگران تحلی ــرک گردش ــار تح ــوی رفت الگ

ــوان  ــگران می ت ــار گردش ــی رفت ــوی فضای ــر الگ ــناخت بهت ــا ش ب

ــور  ــزد به منظ ــهر ی ــی ش ــت تاریخ ــت باف ــزی و مدیری ــه برنامه ری ب

ــرد.  ــک ک ــگری کم ــعۀ گردش توس

پیشینۀ پژوهش
تحقیقــات انجام شــده درخصــوص گردشــگران، فضــا و 

ــی در  ــرن بیســتم آغــاز و پژوهش هــای گوناگون تحــرک از اواخــر ق

بســیاری از کشــورهای جهــان انجــام شــده اســت، امــا ُبعــد رفتــار 

فضایــی تحــرک گردشــگری همچنــان به منزلــۀ حــوزه ای تحقیقاتــی 
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 Caldeira & Kastenholz,( اســت  مانــده  باقــی   ناشــناخته 

ــت  ــه حکای ــن زمین ــاوت در ای ــات متف ــود مطالع 22 :2019(. وج

و  تحرک/فعالیــت  چشــم اندازهای  روندهــا،  تجزیه وتحلیــل  از 

ــترده ای  ــات گس ــگران دارد. مطالع ــیریابی/ردیابی گردش ــت مس قابلی

ــبورگ  ــر زالتس ــا نظی ــی دنی ــهرهای تاریخ ــئله در ش ــن مس ــارٔه ای درب

ــوری  ــراگ در جمه ــش )Keul & Kühberger, 1997(، پ در اتری

 ،)Russo, 2002( ونیــز در ایتالیــا ،)Simpson, 1999( چــک

در  عــکا   ،)Modsching et al., 2008( آلمــان  در  گورلیتــز 

 Neuts &( بلژیــک  در  بروخــه   ،)Shoval, 2008( اســراییل 

 Dejbakhsh et al.,( اســترالیا ملبــورن در   ،)Nijkamp, 2011

هنگ کنــگ   ،)Popp, 2012( ایتالیــا  در  فلورانــس   ،)2011

 Uoosang( و گوانجــو در چیــن  )McKercher et al., 2012(

 Caldeira & Kastenholz,( ــال ــبون در پرتغ et al., 2012(، لیس

 )Mansouri & Ujang, 2017( ــزی ــور در مال 2015( کواالالمپ

ــرایی  ــیراز )س ــد، 1381(، ش ــکوئی و موح ــان )ش ــن اصفه و همچنی

و همــکاران، 1393(، کرمانشــاه )صفایی پــور و مــرادی مفــرد، 

و  الممالکــی، 1395(  مســتوفی  و  )کمانــداری  کرمــان   ،)1395

ــتفاده از  ــا اس ــران ب ــکاران، 1398( در ای ــاس زاده و هم ــه )عب ارومی

روش هــای مبتنــی بــر فّناوری هــای کامپیوتــری و سیســتم اطالعــات 

و  میدانــی  مشــاهدٔه  مصاحبــه ای،  پرســش نامه های  جغرافیایــی، 

 Pettersson & Zillinger, 2011:( عکاســی انجــام شــده اســت

17(. الو و مکرچــر )2006( در پژوهشــی بــا عنــوان »درک الگوهای 

ــه  ــی ای اس« ب ــرد ج ــا رویک ــد: ب ــک مقص ــگران در ی ــرک گردش تح

ــگ  ــهر هنگ کن ــدگان در کالن ش ــرک بازدیدکنن ــوی تح ــی الگ بررس

ــع آوری  ــت و جم ــی اس ــر روش کّم ــش از نظ ــن پژوه ــد. ای پرداختن

داده هــا از طریــق دفتــر خاطــرات ســفر و مصاحبــه بــا 1900 نفــر در 

ــال روش  ــق اعم ــا از طری ــت. داده ه ــده اس ــام ش ــل انج ــی ۷ هت الب

ــا دســامبر 2005 جمــع آوری  ــر 2004 ت ــری داوری از نوامب نمونه گی

شــد. در ایــن پژوهــش، عــالوه بــر ارزیابــی الگــوی فضایــی تحــرک 

ــل  ــی، عوام ــات جغرافیای ــتم اطالع ــتفاده از سیس ــا اس ــگران ب گردش

ــر  ــت. ب ــده اس ــی ش ــز بررس ــگران نی ــفر گردش ــٔه س ــر در برنام مؤث

ــد  طبــق نتایــج ایــن پژوهــش، الگــوی حرکتــی گردشــگران در بازدی

مجــدد از مقصــد گردشــگری متنوع تــر از الگــوی گردشــگرانی 

اســت کــه بــرای اولیــن بــار از مقصــد گردشــگری بازدیــد می کننــد. 

ــوال )2008( در پژوهشــی تحــت عنــوان »فّناوری هــای ردیابــی و 
ُ

ش

تجزیه وتحلیــل شــهری« بــه مســیریابی الگــوی فضایــی گردشــگران 

ــا  ــوال، ب
ُ

ــت. ش ــرائیل پرداخ ــور اس ــکا در کش ــی ع ــهر تاریخ در ش

ــی و مصاحبه هــای  ــر ســامانٔهموقعیت یابی جهان ــی ب روش هــای مبتن

پرســش نامه ای ،داده هــای خــود را در چنــد مرحلــه جمــع آوری کــرد 

و ســپس، بــا اســتفاده از ایــن ســامانۀ جهانــی، رفتارهــای مربــوط بــه 

ــن  ــه، بی ــن مطالع ــای ای ــرد. داده ه ــی ک ــگران را بررس ــرک گردش تح

ماه هــای ژوئــن و آگوســت 2004، از 246 بازدیدکننــده بــا اســتفاده 

از 9 دســتگاه جی پــی اس جمــع آوری  شــده اســت. نتایــج ایــن 

ــایت های  ــی س ــگران از برخ ــه گردش ــت ک ــان داده اس ــه نش مطالع

غفلــت  کرده انــد؛  به شــدت  عــکا  تاریخــی  شــهر  گردشــگری 

ــی  ــادی و اجتماع ــع اقتص ــت مناب ــری درس ــه عدم به کارگی ــری ک ام

در برنامه هــای مدیریــت شــهری را نشــان می دهــد. دجبخــش و 

همــکاران )2011( در پژوهشــی بــه بررســی الگــوی فضایــی تحــرک 

ــهر  ــی در ش ــگران بین الملل ــی گردش ــار فضای ــر در رفت ــل مؤث و عوام

ملبــورن اســترالیا پرداختنــد. در ایــن پژوهــش، از روش SPSS و 

ــن  ــت. ای ــده اس ــتفاده  ش ــات اس ــل اطالع ــرای تجزیه وتحلی GIS ب

ــی  ــدٔه بین الملل ــی از 278 بازدیدکنن ــری تصادف ــا نمونه گی ــه ب مطالع

ــؤاالت  ــت. س ــده اس ــام  ش ــورن انج ــهر ملب ــز ش ــه در مرک از ۸ جاذب

و  از تحــرکات  به دســت آمده  بــر اطالعــات  مبتنــی  پرســش نامه 

ــود.  ــان ب ــار مکانــی گردشــگران و همچنیــن اطالعــات فــردی آن رفت

ــدند.  ــل ش ــاری تجزیه وتحلی ــای آم ــتفاده از آزمون ه ــا اس ــا ب داده ه

نتایــج نشــان داد کــه الگوهــای رفتــاری تحــرک بازدیدکننــدگان 

دارد.  قــرار  آنــان  فرهنگــی  گوناگــون  زمینه هــای  تحت تأثیــر 

ــون از  ــای گوناگ ــا فرهنگ ه ــگران ب ــی گردش ــار فضای ــای رفت الگوه

نظــر محــل اســکان، نحــوۀ حمل ونقــل، طــول ســفر و غیــره متفــاوت 

هســتند. لــی و همــکاران )2016( در پژوهشــی تحــت عنــوان 

ــق  ــی از طری ــکان تاریخ ــک م ــتی در ی ــای توریس ــناخت فضاه »ش

ــی  ــایت تاریخ ــی س ــه بررس ــی« ب ــان فضای ــل چیدم تجزیه وتحلی

شــهر گوانجــو در چیــن پرداختنــد. در ایــن پژوهــش، داده هــا از ادغام 

شــبکٔهۀ خیابانــی، بافــت شــهری و همچنیــن ترجیحــات گردشــگران 

بــا روش مشــاهدٔهۀ میدانــی گیــت1 جمــع آوری  شــده اســت. ســپس 

ایــن داده هــا بــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی و چیدمــان 

فضایــی تجزیه وتحلیــل شــدند. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 

ــاده روی  ــار پی ــد در رفت ــا می توان ــه جاذبه  ه ــی ب ــود دسترس ــه بهب ک

افــراد محلــی و گردشــگران تأثیــر بگــذارد. همچنیــن، سیاســت های 

ــم  ــط، تراک ــای مختل ــش کاربری ه ــور افزای ــهری به منظ ــعٔه ش توس

باعــث  می تواننــد  خیابان هــا  اتصــال  و  ترانزیــت  جمعیــت، 

افزایــش فعالیــت عابــران پیــاده شــود. یافته هــای ایــن مطالعــه بــرای 

ــاده  ــر پی ــبکه عاب ــر ش ــاط بهت ــٔه ارتب ــاران در ارائ ــزان و معم برنامه ری

به منظــور تحقــق ایــدۀ شــهر گردشــگری قابل پیــاده روی بســیار 

ارزشــمند خواهــد بــود. همچنیــن، ایــن ارزیابــی می توانــد در 

پیشــنهاد ها بــرای احیــای مراکــز تاریخــی شــهرها، کــه اهمیــت خــود 

ــد، اســتفاده شــود. منصــوری و  ــرای گردشــگران از دســت  داده ان را ب

یوجانــگ )2017( در پژوهشــی تحــت عنــوان »تجزیه و تحلیــل 

چیدمــان فضایــی الگوهــای تحــرک گردشــگران در منطقــٔه تاریخــی 

کواالالمپــوِر مالــزی« بــه بررســی شــبکه های عابــر پیــاده در منطقــٔه 

ــن  ــتفاده در ای ــای مورداس ــد. روش ه ــهر پرداختن ــن ش ــی ای تاریخ

ــان  ــل چیدم ــت و تجزیه و تحلی ــی گی ــاهدٔه میدان ــامل مش ــه ش مطالع

ــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه  ــج ای ــوده اســت. نتای ــی ب فضای

ــاده در مناطــق موردمطالعــه بیشــتر معطــوف  حرکــت گردشــگران پی

1. Gate observation
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ــگاه ها  ــود در گردش ــاذب  موج ــر ج ــی و عناص ــری اراض ــه کارب ب

ــد از  ــاده می توان ــگری پی ــرک گردش ــای تح ــن، فض ــت. همچنی اس

ــود  ــوع بهب ــی متن ــای خیابان ــا و فعالیت ه ــام کاربری ه ــق ادغ طری

ــات  ــرای مطالع ــدی ب ــع مفی ــۀ مرج ــوق به منزل ــای ف ــد. یافته ه یاب

ــداری و  ــوی پیاده م ــت از الگ ــه تبعی ــی آن ب ــهری و طراح ــدۀ ش آین

ــت  ــود را از دس ــت خ ــه اهمی ــهری، ک ــی ش ــز تاریخ ــای مراک احی

داده انــد، می توانــد قــرار گیــرد. شــکوئی و موحــد )1381( در 

پژوهشــی تحــت عنــوان »بررســی و تحلیــل الگــوی فضایــی 

توریســم شــهری در شــهر اصفهــان« بــه بررســی مهم تریــن 

عناصــر فیزیکــی گردشــگری کــه بیشــتر موردتوجــه و بازدیــد 

ــا  ــش، داده ه ــن پژوه ــد. در ای ــت پرداخته ان ــوده اس ــگران ب گردش

بــا اســتفاده از پرسشــگری مصاحبــه ای، رونــد حرکتــی و جریانــات 

ــد  ــع آوری ش ــان جم ــهر اصفه ــی ش ــت تاریخ ــگری در باف گردش

ــی آن در  ــدودۀ فضای ــگری و مح ــی گردش ــوی فضای ــپس الگ و س

شــهر اصفهــان بــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی 

ــوی  ــه الگ ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــل ش تجزیه و تحلی

ــای  ــت و فض ــر باف ــی ب ــان مبتن ــهر اصفه ــگری ش ــی گردش فضای

ــن بخــش  ــن شــهر اســت. ای ــع در بخــش مرکــزی ای تاریخــی واق

بیشــتر جاذبه هــا، امکانــات، تأسیســات و خدمــات توریســتی را در 

ــت  ــی تح ــکاران )1392( در پژوهش ــدری و هم ــرد. حی ــر می گی ب

ــا  ــهری ب ــم ش ــی توریس ــوی فضای ــل الگ ــی و تحلی ــوان »بررس عن

اســتفاده از جــی ای اس« بــه تحلیــل الگــوی حرکتــی گردشــگران بــا 

توجــه بــه توزیــع جاذبه هــای شــهر شــیراز پرداختنــد. روش تحقیــق 

پژوهــش، میدانــی و توصیفــی تحلیلــی اســت و داده هــای اولیــٔه آن 

نیــز به صــورت پیمایشــی و بــا روش نمونه گیــری ســادٔهۀ تصادفــی 

ــی ای اس  ــا در ج ــگاه داده ه ــه پای ــه و ب ــش نامه تهی ــق پرس از طری

انتقــال یافــت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه الگــوی رفتــاری 

ــوی  ــا الگ ــوده و ب ــه نب ــیراز بهین ــهر ش ــگران در ش ــرک گردش تح

ــج  ــاس نتای ــت. براس ــب نیس ــهری متناس ــای شـ ــع جاذبه ه توزی

ــی گردشــگری شــهری  ــن پژوهــش، شــکل گیری ســازمان فضای ای

ــی  ــاری و دسترس ــوی رفت ــذا در الگ ــت و ل ــز اس ــیراز متمرک در ش

ــود.  ــاهده می ش ــیختگی مش ــی و گس ــی پراکندگ ــگران نوع گردش

ســفرهای  اولویت هــای  انتخــاب  در  گردشــگران  ازایــن رو، 

ــا  ــع جاذبه ه ــوی توزی ــیراز از الگ ــهر ش ــطح ش ــهری در س درون ش

ــی  ــکاران )1398( در گزارش ــاس زاده و هم ــد. عب ــروی نمی کنن پی

ــگری  ــاخت های گردش ــی زیرس ــع فضای ــی توزی ــوان »ارزیاب ــا عن ب

ــی  ــت تاریخی   ـ فرهنگ ــگران در باف ــرک گردش ــر تح ــد ب کی ــا تأ ب

ــش  ــن پژوه ــد. ای ــق پرداختن ــوزٔه تحقی ــن ح ــه ای ــه« ب ــهر ارومی ش

روش  از  اســتفاده  بــا  توصیفی ـ تحلیلــی  روش  کاربســت  بــا 

مبتنــی بــر سیســتم اطالعــات جغرافیایــی و تحلیــل تصمیم گیــری 

ــه تجزیه وتحلیــل تحــرک گردشــگران  ــارٔه فــازی خبــرگان ب چندمعی

در بافــت تاریخــی شــهر ارومیــه پرداخــت و بــه اهمیــت ســنجش 

آثــار فضایــی زیرســاخت های فیزیکــی گردشــگری بــا هــدف 

تقویــت تحــرک گردشــگران پرداخــت. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان 

ــی،  ــبکۀ ارتباط ــا، ش ــی و هتل ه ــز اقامت ــه مراک ــی ب ــه نزدیک داد ک

ــن  ــاری، اماک ــز تج ــه مراک ــی ب ــل، دسترس ــتگاه های حمل ونق ایس

تاریخــی، مراکـــز پذیرایــی، مراکــز خدماتــی بیشــترین تأثیــر را در 

تحقــق تحرک پذیــری گردشــگران در هســته تاریخــی شــهر ارومیــه 

داشــته اســت. 

هرچنــد تــا ســال های اخیــر بررســی پژوهش هــای خارجــی 

ــگران  ــار گردش ــی رفت ــوی فضای ــی الگ ــزایی در ارزیاب ــهم بس س

شــهری ایفــا کــرده اســت، مطالعــات داخلــی درخصــوص موضــوع 

پژوهــش محــدود عمــل کرده انــد. در ایــن مطالعــات تمرکــز 

ــای  ــای مقصده ــاس ویژگی ه ــی براس ــای فضای ــر الگوه ــی ب اصل

ــار  ــوزٔه رفت ــر در ح ــای مؤث ــت و عملکرده ــوده اس ــگری ب گردش

ــادی  ــد زی ــا ح ــگری ت ــی گردش ــهرهای تاریخ ــگران در ش گردش

نادیــده انگاشــته  شــده اســت، درحالی کــه ویژگی هــای گردشــگران 

ــد. ــا می کنن ــا ایف ــعۀ مقصده ــی در توس ــش مهم نق

مبانی نظری
ــان از اوایــل دهــٔه  مطالعــات گردشــگری توســط جغرافی دان

ــات  ــا از جه ــان، جغرافی دان ه ــت. از آن زم ــده اس ــاز ش 1930 آغ

ــای  ــد. مجموعه ه ــگری پرداخته ان ــات گردش ــه مطالع ــون ب گوناگ

ادبیــات  بــر  بیشــتر  کــه  گردشــگری،  جغرافیــای  مطالعــات 

نوشته شــده بــه زبــان انگلیســی متمرکــز بوده انــد، مطالعــات 

گردشــگری را بــه پنــج دســته شــامل تجزیه و تحلیــل فضایــی، 

جغرافیــای رفتــاری، جغرافیــای انســان گرایانه، جغرافیــای کاربــردی 

و رویکردهــای رادیــکال تقســیم کــرده اســت. دو دســته اول بیشــتر 

بــه موضــوع الگوهــای فضایــی در گردشــگری متمرکــز بــوده 

بیشــتر   .)Segui-Llinas & Capella, 2006: 223( اســت 

تحقیقــات در حــوزٔه رفتــار فضایــی، کــه در نیمــٔه دوم قــرن گذشــته 

 بــه مطالعاتــی درخصــوص فرایندهــای 
ً
پدیــد آمــده اســت، عمدتــا

تصمیم گیــری و نقشــه های ذهنــی تحــرکات عینــی گردشــگران 

ــاره  ــی اش ــای جغرافیای ــر فضاه ــد و دیگ ــای موردبازدی از جاذبه ه

دارد. در ایــن دیــدگاه، تحــرک به منزلــۀ پیش نیــاز گردشــگری و 

رفتــار فضایــی محســوب می شــود، به گونــه ای کــه الگوهــای 

ــی  ــه مکان ــی ب ــا از مکان ــی آن ه ــگران و جابه جای ــرکات گردش تح

ــد  ــای مقص ــی و جاذبه ه ــای مصرف ــوص فعالیت ه ــر درخص دیگ

 .)Caldeira & Kastenholz, 2017: 248( تعریــف می شــود

مقصدهــای  در  گردشــگران  فضایــی  رفتــار  تجزیه و تحلیــل  در 

گردشــگری، دو ُبعــد »حرکــت« و »جاذبــه« اساســی هســتند. 

»فعالیــت«،  »رفتــار«،  دربرگیرنــدۀ  مطالعــات  دســته  ایــن 

ــگران در  ــی گردش ــی« فضای ــی « و »دسترس ــرک«، »جابه جای »تح

 Caldeira( بازدیــد جاذبه هــای گردشــگری در مقصــد هســتند

الگوهــای   ،1990 دهــۀ  از   .)& Kastenholz, 2019: 248

از  بســیاری  را  مقصــد  جاذبه هــای  بیــن  گردشــگران  تحــرک 
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محققــان بررســی کرده انــد، به گونــه ای کــه محققــان مطالعــات 

الگوبــرداری فضایــی رفتــار  گوناگونــی دربــارٔه نقشــه برداری و 

 Mings( ــد ــام داده ان ــر انج ــۀ اخی ــه ده ــگران در س ــرک گردش تح

 & McHugh, 1992; Lue et al., 1993; Oppermann,

 1995; Flognfeldt, 1999; Lew & McKercher, 2002;

 Flognfeldt, 2005; Mckercher & Lau, 2008; Caldeira

Kastenholz, 2019 &(. مطالعــات الگوهــای تحــرک گردشــگران 

ــاس کالن و  ــدی  مقی ــای میان مقص ــروه الگوه ــوان در دو گ را می ت

الگوهــای درون مقصــدی مقیــاس خــرد دســته بندی کــرد. الگوهــای 

ــٔه  ــک منطق ــگران در ی ــی گردش ــه جابه جای ــدی ب ــرک میان مقص تح

ــگران  ــی گردش ــه جابه جای ــدی ب ــای درون مقص ــی و الگوه جغرافیای

در میــان جاذبه هــای یــک شــهر یــا حــول جاذبــه ای شــاخص 

اطــالق می شــود )Xia et al, 2011: 844(. بــرای اولیــن بــار 

بــا   )1987( پریــس  و   )1966( کمپبــل  چــون  پژوهشــگرانی 

ــه ای1«  ــتم منطق ــعۀ سیس ــل توس ــٔه »مراح ــری نظری به کارگیریبه کارگی

پیترهاگــت )1965( الگوهــای فضایــی تحــرک توریســم در مناطــق 

گردشــگری را بررســی کردنــد )Flognfeldt, 2005: 38(. مینگــز 

پیکربنــدی  الگــوی  نــوع  چهــار   )1992( مک هیومک هیــو  و 

ــارک  ــه را در پ ــیلٔه نقلی ــوع وس ــه ن ــته ب ــه ای وابس ــور منطق ــیر ت مس

ملــی یلواســتون شناســایی کردنــد: الگــوی »مســیر مســتقیم«2 

کــه در آن گردشــگران مســتقیم ترین مســیر را به ســمت مقصــد 

ــتقیم  ــت مس ــامل حرک ــی«3 ش ــدار فرع ــوی »م ــد؛ الگ ــی می کنن ط

مســیر گردشــگران به ســمت یــک منطقــه یــا مقصــد بــزرگ و ســپس 

جابه جایــی در یــک حلقــٔه تــور در آن منطقــه؛ الگــوی »مــدار 

کامــل«4 شــامل بازدیــد از تعــدادی از مقصدهــا و بــدون هم پوشــانی 

در مســیر تــور و درنهایــت الگــوی برنامــۀ ســفر »پروازمحــور«5 کــه 

ماننــد برنامــٔه الگــوی مــدار فرعــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه نحــوۀ 

وســیلٔه نقلیــه اســتفاده  شــده بــرای رســیدن بــه منطقــۀٔ تــور متفــاوت 

وســایل  از  اســتفاده  به جــای  گردشــگران  بدین ترتیــب،  اســت. 

ــه  ــور منطق ــه ت ــت ب ــرای مراجع ــی ب ــل هوای ــخصی از حمل ونق ش

ــل  ــا حمل ونق ــگران ب ــی، گردش ــای رانندگ ــوند؛ به ج ــد می ش بهره من

ــد  ــه می پیوندن ــور منطق ــه ت ــد از آن ب ــد و بع ــرواز می کنن ــی پ هوای

)Mings & McHugh,1992: 39(. لــو و همــکاران )1993( 

ــد.  ــز کرده ان ــدی متمرک ــفرهای چندمقص ــر س ــود را ب ــات خ تحقیق

ایــن تحقیــق بــرای تحــرک گردشــگران پنــج الگــوی تحــرک 

ــته  ــدی«6 آن دس ــوی »تک مقص ــد. الگ ــه می کن ــدی را ارائ چندمقص

از ســفرهایی را در بــر می گیــرد کــه بــه یــک مقصــد منفــرد محــدود 

ــه در  ــت ک ــی اس ــف«7 الگوی ــیرهای مختل ــوی »مس ــوند. الگ می ش

1. Regional system
2. Direct route
3. Partial orbit
4. Full orbit
5. Fly-drive
6. Single destination 
7. En route

آن گردشــگران در طــی مســیر و رســیدن بــه مقصــد نهایــی از چندیــن 

مقصــد بین راهــی به منزلــۀ اهــداف فرعــی بازدیــد می کننــد. در 

الگــوی »اقامتــگاه پایــه«8 یــا شــعاعی، گردشــگران از یــک مقصــد 

واحــد بــرای دســتیابی بــه مقصدهــای گوناگــون اســتفاده می کننــد. 

در الگــوی »ناحیــه ای تــور«9، گردشــگران به صــورت حلقــه ای 

، در 
ً
ــا ــد. نهایت ــد می کنن ــاوت بازدی ــداف متف ــا اه ــه ب ــک منطق از ی

ــد از یــک  ــره ای«10، گردشــگران، به جــای بازدی الگــوی »ســفر زنجی

مقصــد یــا منطقــه کانونــی، از چنــد جاذبــه به صــورت زنجیــروار از 

 Lue et al, 1993:( ــوند ــا می ش ــر جابه ج ــکان دیگ ــه م ــی ب مکان

پرمــن )1995( در پژوهشــی در مالــزی هفــت نــوع الگــوی 
ُ
293(. ا

 
ً
تحــرک گردشــگران را شناســایی کــرد. وی بــر پنــج مــوردی کــه قبــال

توســط مینگــز و مک هیــو )1992( و لــو و همــکاران )1993( 

ــو  ــامل الگ ــگران ش ــرک گردش ــوی تح ــود دو الگ ــده ب ــایی  ش شناس

ــٔه چندمقصــدی« را  ــه« و الگــو »ناحی ــا نیم حلق ــاز ی ــٔه فــک ب »حلق

بــرای گردشــگران بین المللــی افــزود. وی الگوهــای تحــرک فضایــی 

ــه«  ــی الگوهــای »منفــرد« و »چندگان گردشــگران را در دو دســتٔه کل

ــفر  ــامل س ــرد ش ــای منف ــن، الگوه پرم
ُ
ــر ا ــت. از نظ ــان داده اس نش

تک مقصــد و ســفر اقامتــگاه پایــه هســتند. الگوهــای چندگانه شــامل 

ــد،  ــٔه مقص ــٔه ناحی ــل، حلق ــٔه کام ــی، حلق ــف بین راه ــوی توق الگ

ــت  ــد اس ــه ای مقص ــٔه چندناحی ــاز و حلق ــا نیمه ب ــاز ی ــک ب ــٔه ف حلق

پیش گفتــه،  الگو هــای  هماننــد   .)Oppermann, 1995: 59  (

فلوگنفلــد )1999( بــا اســتفاده از ایده هایــی کــه بــرای اولیــن 

بــار کمپبــل ارائــه کــرد، چهــار الگــوی فضایــی تحــرک گردشــگران 

یــا  مســتقیم  رفت وبرگشتیرفت وبرگشــتی  ســفر  الگــوی  شــامل 

ــعاعی چندمقصــد،  ــا ش ــه ی ــگاه پای تک مقصــد، الگــوی ســفر اقامت

الگــوی ســفر تعطیــالت پایٔهــۀ چندمقصــد و الگــوی ســفر حلقــه ای 

را شناســایی کــرد )Flognfeldt,1999: 117(. لــو و مکرچــر 

ــار  ــو و مکرچــر )2006( رفت )2002(، الو و مکرچــر )2006( و ل

ــی«  ــرزمینی« و »خط ــای »س ــه دو الگو ه ــگران را ب ــرک گردش تح

ــاس  ــرک را براس ــزان تح ــرزمینی می ــای س ــد. الگو ه ــیم  کرده ان تقس

ــط  ــت توس ــبی حرک ــۀ نس ــد. فاصلٔه ــان می دهن ــافت نش ــد مس ُبع

حلقه هــای اطــراف محــل اســکان ـ خانه، هتــل و مســافرخانه 

نشــان داده می شــود و طیــف آن از حرکــت بســیار محــدود تــا 

 نامحــدود متغیــر اســت. الگوهــای خطــی ســه دســتٔه 
ً
حرکــت کامــال

کلــی هســتند شــامل الگــوی نقطه به نقطــه )حرکــت از محــل 

ــه  ای  ــیرهای حلق ــره ای )مس ــوی دای ــه(، الگ ــمت جاذب ــکان به س اس

ــی )الگوهــای  ــکان( و الگــوی ترکیب ــل اس ــراف مح ــون در اط گوناگ

ــای  ــن الگو ه ــرد. ای ــر می گی ــکل را در ب ــره ای( ش ــه و دای نقطه به نقط

مســیر خطــی هندســٔه حرکــت گردشــگران بــه دور محــل اقامــت یــا 

 Lew & Mckercher, 2002:( ــد ــان می دهن ــا را نش ــکان آن ه اس

 ،1 جــدول  در   .)612; Lau & Mckercher, 2006: 40-44

8. Base camp 
9. Regional tour 
10. Trip-chaining 
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ــت.  ــده اس ــه  ش ــان ارائ ــن محقق ــترک در بی ــی مش ــای فضای الگوه

ــه  ــه س ــوان ب ــگران را می ت ــرک گردش ــی تح ــای فضای درکل، الگوه

ــرد:  ــیم  ک ــی تقس ــتٔه کل دس

الگــویتکمقصــدی1: در گونــٔه نقطه به نقطــه ســاده، 

ــط از  ــگران فق ــت و گردش ــراف اس ــدون انح ــرک ب ــد تح درکل رون

یــک مقصــد بازدیــد می کننــد. در الگــوی گونــٔه نقطه به نقطــٔه 

مکــرر، گردشــگر بــا شــروع ســفر از نقطــٔه مبــدأ بــه یــک مقصــد 

ــرار  ــیر تک ــول مس ــاده در ط ــت س ــن حرک ــد و ای ــخص می رس مش

می شــود. ایــن الگــو بیشــتر در مناطــق کوچــک و محــدود اســتفاده 

ــه  ــت ک ــی اس ــور الگوی ــٔه ت ــٔه نقطه به نقط ــوی گون ــود. الگ می ش

ــدون  ــٔه ب ــای ثانوی ــت از مقصده ــیر حرک ــگران در مس در آن گردش

بازگشــت بازدیــد می کننــد. ایــن حالــت مناســب ترین الگــو بــرای 

ــا زمــان محــدود اســت.  گردشــگران ب

الگــویچندگانــه2: در الگــوی اقامــت پایــه الگویی اســت 

کــه در آن گردشــگر از مبــدأ به ســمت مقصــد اصلــی حرکــت 

ــه در  ــای ثانوی ــتر در مقصده ــای بیش ــور بازدیده ــد و به منظ می کن

ــا در  ــگران ی ــی، گردش ــٔه توقفگاه ــد. در گون ــکان می یاب ــه اس منطق

مســیر رســیدن بــه مقصــد اصلــی یــا در راه بازگشــت بــه جاذبه هــا 

ــن  ــری، گردشــگران چندی ــٔه زنجی ــٔه حلق جــذب می شــوند. در گون

ــای  ــد. الگوه ــی می کنن ــراری ط ــه تک ــدون هیچ گون ــد را ب مقص

ــگری  ــافرتی گردش ــرکت های مس ــه ش ــتر موردتوج ــه بیش چندگان

ــی در وقــت و  ــرای صرفه جوی ــی ب ــن الگــوی حرکت هســتند و بهتری

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــش ب ــورد پیمای ــافت م مس

ــد  ــٔه مقص ــٔه حلق ــافی(: در گون ــی3)اکتش ــویترکیب الگ

منطقــه از الگــوی ترکیبــی، گردشــگران بخشــی از مســیر را مســتقیم 

ــی  ــد ط ــٔه مقص ــایتی در منطق ــی س ــا نزدیک ــی ی ــد اصل ــا مقص ت

می کننــد و از آنجــا یــک مســیر دوربرگــردان را بــرای بازدیــد 

ــی از  ــو ترکیب ــه الگ ــن  گون ــد. ای ــاز می کنن ــا آغ ــایر مقصده از س

ــوی  ــه الگ ــت. در گون ــر« اس ــٔه زنجی ــه« و »حلق ــوی »تک نقط الگ

همســایگی، گردشــگران بــا اســتفاده از الگوهــای ترکیبــی از 

ــو  ــن الگ ــوند. ای ــا می ش ــر جابه ج ــد دیگ ــه مقص ــد ب ــک مقص ی

را می تــوان ترکیبــی از برخــی یــا همــٔه الگوهــای ذکرشــده در 

ــٔه مناســبی بــرای گردشــگران ماجراجــو و  ــاال دانســت. ایــن گزین ب

ــد  ــی بازدی ــان کاف ــا زم ــزرگ و ب ــای ب ــه در مقصده ــان تجرب خواه

ــت.  اس

1. Single

2. Multiple

3. Complex

جدول 1: الگوهای فضایی تحرک گردشگران

محققانتوضیحاتشماتیکالگوی فضایینوع مدل

مدل های مسیر تحرک 
گردشگران

تکی

الگوی نقطه به نقطٔه ساده: گردشگران در 
الگوی ساده از مبدأ به سمت مقصدی 
مشخص بدون بازگشت حرکت می کند.

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)

الگوی نقطه به نقطٔه مکرر: گردشگران در این 
الگو در حرکتی رفت وبرگشتی بین مبدأ و 

مقصد جابه جا می شوند. این الگو بیشتر در 
مناطق کوچک و محدود استفاده می شود.

الگوی نقطه به نقطٔه توری: گردشگران در مسیر 
حرکت به مقصد اصلی از مقصدهای ثانویٔه 
بدون بازگشت در طول سفر بازدید می کنند و 

در پایان گردشگر از منطقه خارج می شود.

چندگانه

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

می زنند. 

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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محققانتوضیحاتشماتیکالگوی فضایینوع مدل

مدل های مسیر تحرک 
گردشگران

چندگانه

الگوی توقفگاه: گردشگران در مسیر حرکت 
رفت یا برگشت خود به سمت مقصد اصلی 

جاذبه در طول مسیر جذب جاذبه های ثانویه 
می شوند.

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)

الگوی حلقٔه زنجیره ای: گردشگران چندین 
مقصد را به صورت زنجیروار بدون تکرار طی 

می کنند. توقف در بین حلقه ممکن است 
 انجام نشود. 

ً
لزوما

ترکیبی

الگوی حلقۀ مقصد منطقه: گردشگران 
بخشی از مسیر را مستقیم تا مقصد اصلی 

طی می کنند و از آنجا یک مسیر دوربرگردان 
را برای بازدید از سایر مقصدها آغاز می کنند. 

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)

الگوی همسایگی ترکیبی: این الگو اکتشافی 
تصادفی است و می تواند ترکیبی از الگوهای 

پیشین باشد. این الگو گزینٔه مناسبی برای 
گردشگران بدون هدف، ماجراجو و با زمان 

کافی بازدید است.

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

رفتــار  فضایــی  الگــوی  ســاختار  ارزیابــی  بــر  عــالوه 

ــر در  ــی مؤث ــانی و فیزیک ــل انس ــه عوام ــگران ب ــگران، پژوهش گردش

ــز توجــه نشــان  الگــوی تحــرک گردشــگران در فضاهــای شــهری نی

ــد. ویژگی هــای انســانی گردشــگران شــامل دو دســته عوامــل  داده ان

فــردی )ماننــد جنســیت، گــروه ســنی و ســطح تحصیــالت( و 

ــزه  ــٔه مصرفــی، انگی ــد زمــان موجــود، هزین ویژگی هــای ســفر )مانن

ــش از مقصــد( اســت. عوامــل فیزیکــی ویژگی هــای  ــه و دان و عالق

فضایی/جغرافیایــی مقصــد )ماننــد مــکان اقامــت گردشــگران، 

ــل( را در  ــه حمل ونق ــی ب ــد و دسترس ــا در مقص ــت جاذبه ه موقعی

ــای  ــر ویژگی ه ــوص تأثی ــدی درخص ــات چن ــرد. مطالع ــر می گی ب

ــن  ــت: ای ــده اس ــام ش ــا انج ــرک آن ه ــگران در تح ــخصی گردش ش

 Driver & Tocher,1979; Chang,( عوامــل شــامل جنســیت

 Driver & Tocher,( ســن   ،)2013; Xia et al., 2010

 Caldeira( مبــدأ   ،)1979; Christie & Morrison, 1985

 Hanson( درآمــد  و  تحصیــالت   ،)& Kastenholz, 2015

 ،)Koo et al., 2012( ســفر  هــدف   ،)& Hanson, 1981

 )Zoltan & McKercher, 2015( همراهــان و تعــداد فرزنــدان

ــگران را  ــفر گردش ــای س ــر ویژگی ه ــات تأثی ــی مطالع ــت. برخ اس

ــان  ــامل مدت زم ــا ش ــن ویژگی ه ــد. ای ــر گرفته ان ــرک در نظ در تح

و  مقصــد  بــا  آشــنایی   ،)Shoval & Raveh, 2004( ســفر 

 Caldeira & Kastenholz, 2019, Kastenholz( شــناخت آن

 Fakeye & Crompton, 1991;( ــی ــد قبل et al., 2013(، بازدی

 )Kempermann & Joh, 2003; Lau & McKercher, 2006

ــو و  ــخصی )Lew & Mckercher, 2006(، الگ ــای ش و انگیزه ه

 Lew( محــل اســکان ،)Dejbakhsh et al., 2011( ــوع تحــرک ن

 Tideswell &( و وســیلٔه حمل ونقــل )& McKercher, 2006

Faulkner, 1999; Dejbakhsh et al., 2011( اســت. ســایر 

مطالعــات بــر تأثیــر ویژگی هــای فیزیکــی مقصــد در تحــرک 

کیــد داشــته اند، به گونــه ای کــه رفتــار گردشــگران تحت تأثیــر  تأ

 Tussyadiah( خصوصیــات جغرافیایــی مقصــد نیــز قــرار می گیــرد

Zach, 2012 &(. درواقــع، الگــوی تحــرک گردشــگران در فضــای 

شــهر بیشــتر بــا محدودیت هــای ریخت شناســانه و فضایــی آن 

ــای  ــه، به ج ــتند ک ــواردی هس ــی م ــل فیزیک ــود. عوام ــف می ش تعری

ــی  ــط فیزیک ــوند، از محی ــاد ش ــگران ایج ــود گردش ــط خ ــه توس آن ک

 Lew &( بیرونــی ناشــی می شــوند. همچنیــن، پیکربنــدی فضایــی

Mckercher, 2006, Shoval & Isaacson, 2007(، دسترســی 
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 ،)Caldeira & Kastenholz, 2019(حمل ونقــل شــبکٔه  بــه 

 Lew & Mckercher,( جاذبه هــا  و  اقامتگاه هــا  موقعیــت 

 Dejbakhsh et al.,( ــفر ــافت س ــا مس ــه ی ــول فاصل 2006(و ط

2011( نیــز در الگوهــای رفتــاری تحــرک گردشــگران تأثیــر 

می گــذارد.

)Caldeira & Kastenholz, 2019: 35( شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی تحقیق
ایــن پژوهــش کاربــری بــا روش توصیفی ـ تحلیلــی بــه 

ــی  ــت تاریخ ــزد در باف ــهر ی ــگران ش ــرک گردش ــار تح ــی رفت بررس

ایــن شــهر پرداختــه  اســت. جابه جایــی گردشــگری فراینــدی 

پیچیــده اســت و از چندیــن منظــر می تــوان آن را مدل ســازی 

ــه، تکامــل ســریع  کــرد )Xia et al., 2011: 844(. در ایــن زمین

ــزون  ــری روزاف ــی و به کارگی ــات و موقعیت یاب ــای اطالع فّناوری ه

ــت  ــه اس ــایان توج ــگری ش ــت گردش ــیوه های مدیری ــا در ش آن ه

 Versichele et al.,( اســت  جدیــد  تحقیقــات  راهگشــای  و 

ــگران  ــی گردش ــوی فضای ــل الگ ــرد روش تحلی 67 :2014(. کارب

ــی  ــن حــوزه، یعن ــه دو هســته موضوعــی ای ــا توجــه ب ــا ب در جغرافی

ــزان  ــاس می ــی آن، براس ــای بررس ــگران و روش ه ــرکات گردش تح

تعامــل و ســطح مداخلــٔه گردشــگر و میــزان به کارگیــری ابــزار 

ــکل 2،  ــکل 2(. در ش ــت )ش ــده اس ــدی ش ــاوری، طبقه بن ــا فّن ی

ــا و  ــان، فض ــا، زم ــگری، جغرافی ــم گردش ــع، مفاهی ــل تقاط در مح

ــد.  ــرار گرفته ان ــرک ق تح

)Chantre-Astaiza et al., 2019: 18( شکل ۲: روش تحلیل الگوی فضایی تحرک گردشگران در جغرافیا
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ــزد  ــهر ی ــگران ش ــاالنٔه گردش ــاری س ــۀ آم ــوع جامع از مجم

ــت  ــدودٔه باف ــگر در مح ــران، 360 گردش ــتفاده از روش کوک ــا اس ب

تاریخــی شــهر یــزد به صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند و از 

بــرای  شــناختی  نقشــه برداری  و  مصاحبــه ای  پرســش نامه  روش 

جمــع آوری اطالعــات اســتفاده شــد. نقشــه برداری شــناختی یکــی 

از روش هــای موردتوجــه محققــان بــرای جمــع آوری اطالعــات 

ــن  ــت. در ای ــگران اس ــی گردش ــار فضای ــای رفت ــوص الگوه درخص

پژوهــش، هــدف اصلــی نقشــه برداری شــناختی شناســایی و آشــکار 

کــردن مرزهــا یــا گره هــای الگوهــای فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان 

ــت  ــی«  درحقیق ــٔه میدان ــت )Li et al., 2016: 32(. »مصاحب اس

ــق پرســش نامه  ــزاری ســنتی اســت کــه در بســیاری مــوارد از طری اب

انجام شــده  مطالعــات  در  می شــود.  پشــتیبانی  ازپیش تهیه شــده 

ــای  ــا روش ه ــه ب ــش نامه در مقایس ــگران، پرس ــرک گردش ــارٔه تح درب

 Chantre-Astaiza et( ــد ــه می کن ــتری ارائ ــات بیش ــر جزئی دیگ

al., 2019: 16(. مصاحبــه بــا اســتفاده از پرســش نامه اعتبــار 

ــگران،  ــکاری گردش ــورت هم ــوان، در ص ــه می ت ــی دارد؛ چراک باالی

اطالعــات مفیــدی درخصــوص بازدیــد آن هــا از مقصــد بــه دســت 

ــخ دهندگان، در  ــت پاس ــل اقام ــد در مح ــش نامه می توان آورد. پرس

مکان هایــی کــه بازدیــد می کننــد یــا در نقاطــی کــه در طــول مســیر 

 Munoz-Mazon et al.,( هنــگام تحــرک می بیننــد، تکمیــل شــود

3 :2019(. در ایــن پژوهــش، به منظــور ارزیابــی تأثیــر عوامــل 

ــتخرج  ــی مس ــان فضای ــاخص های چیدم ــی در ش ــانی و فیزیک انس

ــگران  ــای گردش ــات ویژگی ه ــدا اطالع ــناختی، ابت ــه های ش از نقش

)عوامــل انســانی( بــا روش پرســش نامه  و ویژگی هــای مقصــد 

ــتم های  ــای سیس ــگاه داده ه ــتفاده از پای ــا اس ــی( ب ــل فیزیک )عوام

ــرای  اطالعــات جغرافیایــی GIS جمــع آوری شــده اســت. ســپس ب

تجزیه و تحلیــل داده  هــا از آزمــون تــی دو نمونــٔه مســتقل، آنالیــز 

واریانــس یک طرفــه، ضریــب هم بســتگی پیرســون و رگرســیون 

الگــوی  درنهایــت،  اســتفاده  شــد.   SPSS نرم افــزار  در  خطــی 

ــا  ــان ب ــناختی آن ــه های ش ــدگان در نقش ــرک بازدیدکنن ــی تح فضای

ــد.  ــی ش ــی AGRAPH ارزیاب ــان فضای روش چیدم

مدل تجزیه و تحلیل 
ــه کــه اشــاره شــد، اســتفاده از روش هــای گوناگــون  همان گون

الگــوی  بررســی  به منظــور  مرســوم  روشــی  فضایــی  چیدمــان 

فضایــی رفتــار گردشــگران در فضــای شــهری اســت. براســاس 

نظریٔهــۀ پیکره بنــدی فضایــی »بیــل هیلیــر«، منطــق تحــرک طبیعــی 

ــازی  ــکل 3 مدل س ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــا می توان ــگران در فض گردش

جاذبه هــای  مــدل،  ایــن  در   .)Hillier et al., 1993( شــود 

ــر را  ــت یکدیگ ــن اس ــگران ممک ــرک گردش ــار تح ــگری و رفت گردش

ــتند.  ــارن هس ــر نامتق ــٔه دیگ ــا دو رابط ــد، ام ــرار دهن ــر ق تحت تأثی

بدین ترتیــب کــه پیکربنــدی فضــا ممکــن اســت در مکان هــای 

جــاذب تأثیــر بگــذارد، امــا مکان هــای جــاذب نمی تواننــد در 

ــدی  ــب، پیکربن ــن ترتی ــه همی ــند. ب ــذار باش ــا تأثیرگ ــدی فض پیکربن

ــت  ــا حرک ــذارد، ام ــر بگ ــرک تأثی ــار تح ــت در رفت ــن اس ــا ممک فض

نمی توانــد در پیکربنــدی فضــا اثربخــش باشــد.

)Hillier et al., 1993( شکل ۳: منطق رفتار تحرک گردشگران در نظریٔه پیکره بندی فضایی

در ســال 2001، کاســپودینی1 بــرای اولیــن بــار پیشــنهاد 

ــی  ــان فضای ــتم های چیدم ــل سیس ــه از روش تجزیه و تحلی ــرد ک ک

معرفی شــده توســط هیلیــر بــرای مدل ســازی فضایــی تحــرک 

گردشــگران اســتفاده شــود. برخــی محققــان بــه ایــن پیشــنهاد توجــه 

کرده انــد )Gospodini, 2001: 930(. نرم افــزار چیدمــان فضایــی 

انــواع گوناگــون دارد کــه کاربــرد هرکــدام بســتگی بــه موضــوع و نــوع 

الگــوی  فضــای موردبررســی پژوهــش دارد. در تجزیه و تحلیــل 

رفتــار ســفر گردشــگران شــهری، تحلیــل خطــوط محــوری چیدمــان 

1. Gospodini

فضایــی اهمیــت بیشــتری دارد. یکــی از فّناوری هــای نویــن در 

تحلیــل الگــوی فضایــی خطــوط محــوری تحــرک گردشــگران 

گــراف  گــراف اســت )Kadar, 2015: 13(. آ اســتفاده از نرم افــزار آ

برنامــه ای کامپیوتــری اســت کــه ابتــدا پــل بنــز2 و بندیــک مانــوم3 آن 

 اســپن راســتن4 و بندیــک مانــوم آن را ســاختند. 
ً
را تهیــه کردنــد و بعــدا

ــی  ــان فضای ــمپوزیوم چیدم ــه در س ــور ک ــراف، همان ط گ ــۀ آ برنامٔه

ــل  ــرای تجزیه و تحلی ــزاری ب ــت، اب ــده اس ــه  ش ــال 2005 ارائ در س

2. Paul Benze
3. Bendik Manum
4. Espen Rusten
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Manum et al., 2005: 97- مدل هــای گــره و اتصــال"1 اســت«

 ،)Ci( گــراف شــامل اتصــال 99(. پارامترهــای چیدمــان فضایــی آ

ــٔه  ــبی )MD(، مرتب ــق نس ــق )TD(، عم ــرل )CV(، عم ارزش کنت

ــتند: ــدی )i( هس ــزان هم پیون ــبی )RA( و می نس

اتصــال)Ci(: تعــداد نقاطــی اســت کــه یــک نقطــه 

ــتقیم بــا نقــاط دیگــر ارتبــاط برقــرار می کنــد و به صــورت  مس

معادلــه زیــر نوشــته می شــود:

Ci=K :1 فرمول

ارزشکنتــرل)CV(: ایــن شــاخص بدیــن ترتیــب محاســبه 

ــود.  ــع می ش ــاوی توزی ــورت مس ــک به ص ــدار ی ــه مق ــود ک می ش

مقــدار کنتــرل گــره جمیــع گره  هــا )n( برابــر اســت بــا کل مقــداری 

کــه هــر گــره درخــالل عملیــات خــود دریافــت می کنــد. همچنیــن، 

بــرای محاســبٔهCV  بــه تعییــن NCn و CVe هــر گــره بــه شــرح زیــر 

ــه عبارتــی، تعــداد  نیــاز داریــم. NCn تعــداد اتصــال گــره اســت. ب

ــوند.  ــل می ش ــره متص ــک گ ــه ی  ب
ً
ــتقیما ــه مس ــت ک ــی اس فضاهای

ــرل توزیع شــده در هــر گــره اســت.  ــز مقــدار کنت CVe نی

NCn/1 = CVe :2 فرمول

ــر  ــه در آن n براب ــی ک ــق کل ــق)TD(: عم ــوععم مجم

ــا ســایر گره هــای موجــود  ــا کوتاه تریــن فاصلــه از گــره n ت اســت ب

n  مســاوی کل ســطر n در سیســتم. بــه عبارتــی، عمــق کلــی گــره

ــت. ــه اس ــس فاصل ــتون n ام( در ماتری ام )س

)X× nx( + + )2× nx( + )1× nx( TD = )0×nx( :3 فرمول

عمــقنســبی)MD(: عمــق بــا هم پیونــدی رابطــٔه معکوس 

ــاد  ــدی زی ــه هم پیون ــی ک ــر فضای ــر، در ه ــارت  دیگ ــه  عب دارد. ب

باشــد، آن فضــا دارای عمــق کمتــری اســت. عمــق نســبی هــر فضــا 

ــا  ــا تعــداد فضاهایــی کــه بایــد از مبــدأ طــی کــرد ت ــر اســت ب براب

بــه آن مقصــد رســید واز طریــق تقســیم »مجمــوع عمــق فضاهــا«  

ــد: ــت می آی ــه دس ــک ب ــای ی ــا )K( منه ــداد فضاه ــه تع )TD(ب

MD = TD / )K – 1( :۴ فرمول

مرتبــٔهنســبی)RA(: ایــن مقــدار بــا کمــک عمــق نســبی و 

طبــق فرمــول 5 محاســبه  می شــود و بیــن صفــر تــا یــک در نوســان 

ــه عــدد صفــر نزدیــک باشــد،  ــن مقــدار ب اســت. درصورتی کــه ای

ــه  ــر ب ــتری دارد و، اگ ــدی بیش ــا هم پیون ــه گره  ه ــا مجموع ــا ب فض

ــراق فضــا از سیســتم بیشــتر اســت: ــر باشــد، افت یــک نزدیک ت

RA = 2 × )MD – 1( / )K – 2(:5 فرمول

میــزانهمپیونــدی)I(: از طریــق رابطــٔه کمتریــن فضــای واســط 

بــه اصلی تریــن فضــا محاســبه می شــود. مقــدار عــددی آن هم پیونــدی 

ــه  ــبت ب ــا نس ــر فض ــق ه ــل عم ــدار حداق ــن مق ــود. ای ــده می ش نامی

پیکره بنــدی کل سیســتم را نمایــش می دهــد. از دیــدگاه چیدمــان فضایی، 

هم پیونــدی مفهومــی اساســی در تحلیل هــای فضایــی به شــمار مــی رود 

و هم بســتگی باالیــی بــا میــزان تــردد و الگــوی حرکــت فــرد در فضــا دارد. 

RA / 1 = i :6 فرمول

منطقۀ موردمطالعه
شــهر یــزد در مرکــز کشــور ایــران بزرگ تریــن 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 1340 بــه بعــد، همــراه 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 بــرای نوســازی ایــن شــهر وضــع شــده اســت. ایــن امــر 

بــه ایجــاد خیابان هــای تجــاری گســترده و محــالت جدیــد منجــر 

شــده اســت. به منظــور اعمــال سیاســت های توســعۀ گردشــگری، 

موفــق  شــده اند  شــهر  ایــن  تصمیم گیرنــدگان  و  یــزد  مــردم 

 
ً
ــال ــد؛ مث ــزرگ و دســت نخوردٔه آن را حفــظ کنن ــی ب مناطــق تاریخ

ــی  ــٔه تاریخ ــد. منطق ــت کنن ــزرگ را مرم ــای ب ــدادی از خانه ه تع

شــهر یــزد هنــوز هــم دارای ویژگی هــای خــاص خــود ماننــد 

اســت.  مقبره هــا  و  مســاجد  تکیه هــا،  حمام هــا،  آب انبارهــا، 

ــظ  ــود را حف ــی خ ــوی اصل ــا الگ ــا و کوچه ه ــیاری از خیابان ه بس

ــزد یکــی  ــه ای کــه امــروزه بافــت تاریخــی شــهر ی ــد، به گون کرده ان

ــٔه  ــار و ابنی ــه آث ــت ک ــان اس ــتی جه ــای خش ــن بافت ه از بزرگ تری

غنــی فرهنگــی و تاریخــی ایــن شــهر را از نــگاه مقصــد گردشــگری 

ــت  ــوه در باف ــگری انب ــکل گیری گردش ــان ش ــد. زم ــزد می کن گوش

ــاالنه  ــه س ــت ک ــٔه 1370 دانس ــوان ده ــزد را می ت ــهر ی ــی ش تاریخ

میزبــان گردشــگران داخلــی و خارجــی از سراســر کشــورهای دنیــا 

بــوده اســت. ایــن بافــت دارای مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری، 

تاریخــی و میــراث فرهنگــی اســت. از اماکــن دیدنــی و جاذبه هــای 

ــزد،  ــر ی ــجد کبی ــه مس ــوان ب ــهر می ت ــن ش ــدد ای ــردی متع جهانگ

ــجد  ــه و مس ــاد، تکی ــاغ دولت آب ــه ب ــیدرکن الدین، مجموع ــٔه س بقع

ــاروی  ــرج و ب ــکده و ب ــش بادگیری، آتش ــار ش ــاق، آب انب امیرچخم

قدیمــی اشــاره کــرد. 

1. Node and Connection models
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یافته های پژوهش
بــه  ابتــدا  از جمــع آوری و طبقه بنــدی اطالعــات،  پــس 

بررســی عوامــل مؤثــر در رفتــار تحــرک فضایــی گردشــگران پرداختــه 

ــه  ــن مطالع ــتقل ای ــای مس ــامل متغیره ــر ش ــل مؤث ــن عوام ــد. ای  ش

یعنــی ویژگی هــای گردشــگران و ویژگی هــای فیزیکــی مقصــد 

اســت. متغیرهــای وابســتٔهۀ ایــن مطالعــه را اندازٔهــۀ میانگیــن 

شــاخص های پیکره بنــدی فضایــی تشــکیل می دهنــد. ســنجش 

ــی دو  ــا اســتفاده از آزمون هــای »ت ــر مســتقل و وابســته ب رابطــٔه متغی

نمونــۀ مســتقل«، »آنالیــز واریانــس یک طرفــه« و »رگرســیون خطــی« 

ــر  ــا پارامت ــه ب ــل این ک ــق به دلی ــاخص عم ــت )ش ــده اس ــی ش بررس

آن  از  معادلــٔه رگرســیون  در  دارد،  نســبت معکــوس  هم پیونــدی 

ــرای  ــیون ب ــون رگرس ــروط آزم ــی از ش ــه یک ــد؛ چراک ــر ش صرف نظ

متغیرهــای مســتقل نســبت مســتقیم پارامترهــا بــا یکدیگــر اســت(. 

ــردی  ــل ف ــن عوام ــاوت میانگی ــی تف ــدول 2، ارزیاب ــه ج ــه ب ــا توج ب

ــر  ــز متغی ــل، به ج ــی عوام ــه تمام ــت ک ــان داده اس ــگران نش گردش

ــد.  ــادار بوده ان جنســیت و ســطح تحصیــالت، در ســطح 0/05 معن

از نظــر شــاخص جنســیت، میانگیــن تحــرک فضایــی مــردان از زنــان 

بیشــتر اســت. ایــن تفــاوِت میانگیــن معنــادار نیســت. همچنیــن، از 

نظــر شــاخص گــروه ســنی بازدیدکننــدگان، گروه هــای ســنی کمتــر 

ــتری  ــی بیش ــرک فضای ــر تح ــنی باالت ــای س ــا گروه ه ــه ب در مقایس

ــه  ــه ب ــا توج ــالت، ب ــطح تحصی ــر س ــر متغی ــد. از نظ ــان داده ان نش

ــن  ــی، ای ــتٔه کارشناس ــی دس ــرک فضای ــن تح ــودن میانگی ــتر ب بیش

ــد،  ــطح درآم ــر س ــه متغی ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــادار نب ــه معن رابط

بازدیدکننــدگان بــا درآمــد بیشــتر میانگیــن تحــرک فضایــی بیشــتری 

داشــته اند. از نظــر شــاخص مبــدأ، ســفر گردشــگران برون اســتانی در 

مقایســه بــا درون اســتانی میانگیــن بیشــتری داشــته اســت. همچنیــن، 

بررســی متغیــر همراهــان ســفر مؤیــد آن اســت کــه بازدیدکننــدگان 

بــدون فرزنــد تحــرک فضایــی بیشــتری داشــته اند کــه ایــن امــر نقــش 

فرزنــدان در کاهــش فرصــت تحــرک فضایــی بازدیدکننــدگان را نشــان 

ــا  ــه ب می دهــد. در بررســی تجزیه وتحلیــل رگرســیون خطــی چندگان

ــردن  ــاظ ک ــالت و لح ــطح تحصی ــیت و س ــر جنس ــذف دو متغی ح

ــه  ــتگی چندگان ــب هم بس ــزان ضری ــدل، می ــده در م ــای باقی مان متغیره

 )R2 =۴۸۲/۰( ــا ــر ب ــده براب ــن تعدیل ش ــب تعیی )R= 467/0( و ضری

ــب  ــس ترکی ــه واریان ــد ک ــان می ده ــب نش ــن ضری ــت. ای ــده اس ش

خطــی متغیرهــای مســتقل موجــود در معادلٔهــۀ رگرســیون می توانــد 

ــدگان را تببیــن  ــی بازدیدکنن 48/2 درصــد از واریانــس تحــرک فضای

کنــد و توضیــح دهــد. مقادیــر 0/25، 0/50 و 0/75 به ترتیــب 

دقــت کــم، متوســط و زیــاد پیش بینــی را بیــان می کننــد. همچنیــن، 

بررســی تأثیــر هرکــدام از متغیرهــای فــردی گردشــگران، بــا توجــه بــه 

میــزان بتــا، مؤیــد آن اســت کــه به ترتیــب متغیرهــای مســتقل یعنــی 

ــنی،  ــای س ــفر و گروه ه ــدأ س ــفر، مب ــان س ــد، همراه ــزان درآم می

باالتریــن احتمــال تأثیــر را در الگــوی فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان 

ــد.  ــی دارن ــدی فضای ــاخص های پیکره بن ــر ش از نظ

شکل 4: نقشٔه محدودٔه بافت تاریخی شهر یزد 
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جدول 2: ویژگی های فردی مؤثر در رفتار تحرک بازدیدکنندگان در بافت تاریخی شهر یزد

β.Sigمیانگیننوع آزمون درصدNمقیاسمتغیرشاخص

عوامل فردی
جنسیت

20456/6مرد
t-test

)204/8(
421/0

32/08
-حذف

15643/328/34زن

6541/1≥گروهای سنی
f-test

)452/3(
008/0

19/18)0/344(
0/001

۵۶-۶۵5114/221/30

۴۶-۵۵9325/822/41

۳۶-۴۵9726/933/01

۲۶-۳۵7621/238/25

۲۵-۱۸3910/837/98

سطح تحصیالت
زیر کارشناسی ) کمتر از 

16 سال(
13236/7

f-test
)004/3(
175/0

27/66
-حذف

16144/730/07کارشناسی )16 سال(

باالتر از کارشناسی
 )باالتر از 16 سال(

6718/625/45

میزان درآمد
1/58222/8میلیون≥ 

f-test
)810/5(
012/0

31/80
)0/502( 0/007

1/516345/333/14میلیون تا 3میلیون 

311531/949/25میلیون≥ 

مبدأ
درون استان 

)فاصلٔهۀ نزدیک(
17849/4

t-test
)116/4(
001/0

53/89
)0/380(

0/002

18250/658/40برون استان )فاصلٔهۀ دور(

20356/4فرزنددار )شریک(همراهان سفر
t-test

)743/5(
024/0

33/00
)0/418(0/006

15743/638/17بدون فرزند )شریک، مجرد(

*عوامل موردبررسی در سطح 0/05 درصد معنادار است. 
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در جـدول 3، بـا توجـه بـه آزمون هـای مربوطه، تمامـی عوامل 

سـطح  در  را  معنـاداری  تفـاوت  گردشـگران  سـفر  تحـرک  در  مؤثـر 

شـاخص های  میانگیـن  تفـاوت  بررسـی  می دهنـد.  نشـان   0/05

ویژگی هـای سـفر گردشـگران نشـان می دهـد کـه میانگیـن تحـرک 

فضایـی بازدیدکنندگانـی کـه شـش شـب یـا بیشـتر در مقصـد اقامت 

داشـته اند، از نظـر شـاخص مـدت اقامـت، بیشـتر از دو دسـته دیگـر 

اسـت. درواقـع، مـدت زمـان اقامـت بیشـتر فرصـت بیشـتری بـرای 

وسـیله  دربـارٔه  می دهـد.  گردشـگران  بـه  بافـت  در  فضایـی  تحـرک 

نقلیـه، بازدیدکنندگانـی کـه از حمل ونقـل شـخصی اسـتفاده کرده اند 

قـادر بوده انـد از نقـاط بیشـتری در بافـت تاریخـی شـهر یـزد بازدیـد 

کننـد. بـا توجـه بـه متغیـر هـدف و انگیـزٔه سـفر، بازدیدکننـدگان از 

گونـه سـفرهای اختیـاری میانگیـن تحـرک فضایـی بیشـتری را از نظر 

متغیـر  نظـر  از  می دهنـد.  نشـان  فضایـی  پیکره بنـدی  شـاخص های 

بازدیـد اول توانسـته اند میانگیـن  بازدیـد مجـدد گردشـگران، گـروه 

تحـرک فضایـی بیشـتری نشـان دهنـد، به نحوی کـه الگـوی تحـرک 

بـوده  متمرکزتـر  اولی هـا  بازدیـد  از  مجـدد/دوم  بازدیـد  گردشـگران 

اسـت. تفـاوت میانگیـن متغیـر دانـش از مقصـد نشـان می دهـد کـه 

گردشـگران بـدون دانـش قبلـی بـه اکتشـاف در بافـت تاریخـی شـهر 

یـزد تمایـل بیشـتری دارنـد. از نظـر دو متغیـر الگـو و نـوع تحـرک، 

بـا  مقایسـه  در  چندمقصـدی،  و  برنامه ریـزی  بـدون  گردشـگران 

گردشـگران بـا برنامه ریـزی و تک مقصـدی، میانگیـن تحـرک فضایی 

بیشـتری داشـته اند. بدیهی اسـت که انتخـاب چند مقصـد جاذب در 

افزایـش جابه جایـی بازدیدکننـدگان در بافـت تاریخی شـهر یـزد مؤثر 

واقع  شـده اسـت. بـا توجه بـه تجزیه و تحلیل رگرسـیون خطی چندگانٔه 

هم زمـان، احتمـال تأثیـر همـٔه متغیرهـا در سـطح 0/05 معنـادار بـوده 

اسـت. بـا در نظـر گرفتـن متغیرهـای باقی مانـده در مدل، میـزان ضریب 

تعدیل شـده  تعییـن  ضریـب  و   )R=510/0( چندگانـه  هم بسـتگی 

)R2 =۶۲۷/۰( بـه دسـت آمـده اسـت. ایـن ضریـب نشـان می دهـد 

بـا اسـتفاده از واریانـس ترکیـب خطـی متغیرهـای مسـتقل موجود در 

معادلـه رگرسـیون، ایـن متغیرهـا می تواننـد 62/7 درصـد از واریانس 

تحـرک فضایـی بازدیدکننـدگان را تبییـن کننـد. همچنیـن، بـا توجه به 

ضریـب بتـا به ترتیـب متغیرهـای ویژگی هـای سـفر گردشـگران یعنی 

الگـوی تحـرک، مـدت اقامـت، بازدیـد مجدد، نـوع تحـرک، هدف و 

انگیزٔهـۀ سـفر، نـوع حمل ونقـل، محـل اسـکان و دانـش از مقصـد، 

باالتریـن احتمـال تأثیر در الگـوی فضایی تحرک بازدیدکننـدگان را از 

نظـر شـاخص های پیکره بنـدی فضایـی از خـود نشـان داده انـد.

جدول 3: ویژگی های سفر مؤثر در رفتار تحرک بازدیدکنندگان در بافت تاریخی شهر یزد

β.Sigمیانگیننوع آزمون )%(Nمقیاسمتغیرشاخص

عوامل سفر

مدت اقامت

110228/3 تا 3 شب
f-test

)070/3(
005/0

22/79
0/5100/000

416445/626/14 تا 5 شب

69426/130/50 شب یا بیشتر

محل اسکان
20356/4t-testمرکز شهر )درون بافت(

)552/2(
011/0

37/96
0/3250/003

15743/640/11حومٔه شهر )بیرون بافت(

وسیلٔهۀ نقلیه
13136/4t-testوسایل نقلیٔه عمومی

)562/4(
001/0

25/01
0/3560/001

22963/631/63وسایل نقلیٔه شخصی

هدف و انگیزٔهۀ
 سفر

13236/7t-testاجباری )کسب وکار، درمانی و غیره(
)021/3(
004/0

31/44
/4690/000

22863/337/28اختیاری )زیارتی،تفریحی، بازدید و غیره(

بازید مجدد

7320/3سه بار یا بیشتر
f-test

)984/2(
018/0

29/00۰/507 0/000

12133/626/15تکرار بازید 

16646/124/79بازدید اول

دانش مقصد
17348/1t-testدانش قبلی

)147/2(
001/0

42/09
۰/2020/001

18751/945/32بدون دانش

الگوی تحرک
16646/1t-testتک مقصد

)054/1(
004/0

38/62
۰/5560/000

19453/943/65چندمقصدی

نوع تحرک
11832/8t-testبرنامه ریزی 

)457/2(
012/0

45/70
۰/4800/000

24267/252/19بدون برنامه ریزی 

*عوامل موردبررسی در سطح 0/05 درصد معنادار است.
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ــگران  ــی گردش ــرک فضای ــر تح ــد ب ــی مقص ــر فیزیک عناص

ــیون  ــون« و »رگرس ــتگی پیرس ــب هم بس ــون »ضری ــک آزم ــا کم ب

خطــی« ســاده در جــدول 4 نشــان داده شــده اســت. ایــن بررســی 

ــه  ــد ک ــان می ده ــون نش ــتگی پیرس ــب هم بس ــل ضری تجزیه و تحلی

ــد و  ــادار بوده ان ــطح 0/05 معن ــی در س ــای فیزیک ــی متغیره تمام

ــدگان  ــی بازدیدکنن ــرک فضای ــی و تح ــر فیزیک ــن عناص ــه بی درنتیج

ــزد رابطــه وجــود دارد. بررســی عوامــل  ــت تاریخــی شــهر ی از باف

فیزیکــی بــا شــاخص های پیکره بنــدی فضایــی بازدیدکننــدگان 

نشــان می دهــد کــه روابــط مســتقیمی، بــا شــدت و ضعــف 

ــا  ــا، ب ــاس برآورده ــود دارد. براس ــا وج ــان آن ه ــی، در می متفاوت

بــه  دسترســی  جاذبه ها/فعالیت هــا،  تراکــم  شــدت  افزایــش 

جاذبه هــا، طــول معابــر اصلــی، همســایگی موقعیــت محــل 

کاربری هــای  تمرکــز  حمل ونقــل،  شــبکٔه  تراکــم  اســکان، 

ــتری  ــش بیش ــدگان گرای ــی، بازدیدکنن ــد توپوگراف ــی و پیون خدمات

تاریخــی  بافــت  از  بازدیــد  بــرای  جابه جایــی  و  تحــرک  بــه 

ــاخص های  ــه ش ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــزد دارن ــهر ی ش

ــز  ــا تمرک ــدگان ب ــاری بازدیدکنن ــوی رفت ــی الگ ــدی فضای پیکره بن

به گونــه ای  می یابــد،  افزایــش  جاذبه ها/فعالیت هــا  شــدت 

کــه گردشــگران بــا افزایــش دسترســی ها می تواننــد در زمــان 

ــم  ــش تراک ــد. افزای ــد کنن ــت بازدی ــدد باف ــق متع ــب از مناط مناس

مطلوب تــر  را  بازدیدکننــدگان  تحــرک  می توانــد  بافــت  معابــر 

ــتری  ــت بیش ــا فرص ــایگی جاذبه ه ــدگان در همس ــد. بازدیدکنن کن

در تحــرک فضایــی از نظــر شــاخص های پیکره بنــدی فضایــی 

دارنــد. تراکــم خطــوط شــبکٔه حمل ونقــل موجــب می شــود 

بازدیدکننــدگان از قســمت های گوناگــون بافــت بازدیــد کننــد. 

همچنیــن، بــا تمرکــز کاربری هــای خدماتــی و شــاخص های 

ــد،  ــار تحــرک گردشــگران افرایــش می یاب ــی، رفت پیکره بنــدی فضای

ــه ای کــه بازدیدکننــدگان بیشــتر رفتــار تحــرک فضایــی خــود  به گون

ــا  ــط ب ــٔه مرتب ــری خدماتی/جاذبه هــای ثانوی ــا کارب را در مناطقــی ب

ــس،  ــد. برعک ــروز می دهن ــه ب ــگری/جاذبه های اولی ــری گردش کارب

ــای  ــری خدماتی/جاذبه ه ــه کارب ــای اولی ــه جاذبه ه ــی ک در مناطق

ــرک  ــه تح ــی ب ــل چندان ــگران تمای ــد، گردش ــی دارن ــٔه ضعیف ثانوی

و جابه جایــی فضایــی بــرای بازدیــد ندارنــد. بررســی متغیــر 

ــاخص های  ــن ش ــه میانگی ــت ک ــان داده اس ــی نش ــد توپوگراف پیون

ــش  ــز افزای ــت نی ــال در باف ــش اتص ــا افزای ــی ب ــدی فضای پیکره بن

ــان،  ــٔه هم زم ــی چندگان ــیون خط ــدل رگرس ــاس م ــد. براس می یاب

رابطــٔه میــان متغیرهــای فیزیکــی در ســطح 0/05 معنــادار اســت. 

ــدل،  ــده در م ــای باقی مان ــن متغیره ــر گرفت ــا در نظ ــن، ب همچنی

میــزان ضریــب هم بســتگی چندگانــه )R= 482/0( و ضریــب 

ــن  ــت. ای ــده اس ــبه ش ــده )R2 =551/0( محاس ــن تعدیل ش تعیی

ضریــب نشــان می دهــد کــه متغیرهــای مســتقل موجــود در معادلــٔه 

ــی،  ــب خط ــس ترکی ــتفاده از واریان ــا اس ــد، ب ــیونی می توانن رگرس

را  بازدیدکننــدگان  فضایــی  تحــرک  واریانــس  از  درصــد   55/1

تببیــن کننــد. همچنیــن، بیشــترین ســطح معنــاداری بتــا در شــدت 

ــر  ــول معاب ــی و ط ــد توپوگراف ــا، پیون ــش جاذبه ها/فعالیت ه پراکن

اصلــی دیــده می شــود کــه نقــش ایــن عوامــل فیزیکــی مقصــد در 

ــد.  ــان می ده ــدگان را نش ــی بازدیدکنن ــرک فضای ــار تح رفت

جدول 4: عوامل فیزیکی مؤثر در رفتار تحرک بازدیدکنندگان در بافت تاریخی شهر یزد

β.Sigنوع آزمونمقیاسمتغیرشاخص

عوامل فیزیکی

شدت جاذبه ها/فعالیت ها
تراکم

مستقیم

Pearson
)670/0(
000/0 

0/7690/002

دسترسی به جاذبه ها
فاصله

مستقیم

Pearson
)422/0(
000/0

0/3320/000

طول معابر اصلی
مسافت
مستقیم

Pearson
)599/0(
000/0

0/408/0001

همسایگی موقعیت اسکان
نزدیکی
مستقیم

Pearson
)508/0(
000/0

0/3950/000

تراکم شبکٔه حمل ونقل
تراکم

مستقیم

Pearson
)410/0(
000/0

0/3120/000

تمرکز کاربری خدماتی
تراکم

مستقیم

Pearson
)282/0(
000/0

0/302
0/006

پیوند توپوگرافی
اتصال
مستقیم

Pearson
)570/0(
000/0

0/6140/001

*عوامل موردبررسی در سطح 0/05 درصد معنادار است.
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ــٔهۀ  ــده از نقش ــی ارائه ش ــدی فضای ــدل پیکره بن ــه م ــه ب ــا توج ب

ــزد در بافــت تاریخــی، هفــت  شــناختی تحــرک گردشــگران شــهر ی

ــامل  ــا ش ــن الگوه ــکل 5(: ای ــد )ش ــایی ش ــی  شناس ــوی فضای الگ

رفت وبرگشــتی،  و  ســاده  نقطه به نقطٔهــۀ  انفــرادِی  الگــوی  دو 

ــگاه  ــوی توقف ــه، الگ ــایت پای ــعاعی س ــۀ ش ــوی چندگانٔه ــار الگ چه

زنجیــره ای  کامــل،  زنجیــره ای  حلقٔهــۀ  الگــوی  چندمســیره، 

ــی  ــی ترکیب ــوی نهای ــک الگ ــاز و ی ــک ب ــۀ ف ــا حلقٔه ــه ی نیمه حلق

از نــوع همســایگی مختلــط هســتند. در الگــوی نقطه به نقطٔهــۀ 

ــزد را از  ــدگان بافــت تاریخــی شــهر ی ــال، بازدیدکنن ــرای مث ســاده، ب

ــاغ  ــد ب ــمت مقص ــاق به س ــۀ امیرچخم ــدأ مجموعٔه ــت مب ــز باف مرک

ــن  ــد. ای ــش می کنن ــه پیمای ــادٔهۀ یک طرف ــت س ــاد در حرک دولت آب

الگــوی بســیار ســاده دارای پراکندگــی انــدک اســت و بازدیدکننــدگان 

گره هــای جانبــی را در نظــر نمی گیرنــد. مقصدهــای ایــن الگــو 

ــۀ  ــت فاصلٔه ــز باف ــا از مرک ــایر مقصده ــا س ــه ب  در مقایس
ً
ــوال معم

بیشــتری دارنــد، به گونــه ای کــه وجــود مجموعٔهــۀ مقصدهــای 

ــی  ــار فضای ــری از رفت ــای پیچیده ت ــد الگوه ــم می توان ــک به ه نزدی

نقطه به نقطٔهــۀ  الگــوی  در  کنــد.  ایجــاد  بازدیدکننــدگان  تحــرک 

اصلــی  جاذبه هــای  یــزد  شــهر  بازدیدکننــدگان  رفت وبرگشــتی، 

ــد.  ــد می کنن ــا بازدی  از آن ه
ً
ــررا ــد و مک ــرار می دهن ــدف ق ــهر را ه ش

ــۀ   در مســیر گره هــای مجموعٔه
ً
ــدگان مکــررا ــه، بازدیدکنن ــرای نمون ب

امیرچخمــاق، زرتشــتیان، محلٔهــۀ فهــادان، زنــدان اســکندر، مســجد 

ــۀ  ــوی چندگانٔه ــتند. الگ ــد هس ــره در رفت وآم ــا و غی ــع، بازاره جام

ــن الگــوی تحــرک  ــه مهم تریــن و واضح تری ــگاه پای ــا اقامت شــعاعی ی

گردشــگران بافــت تاریخــی شــهر یــزد اســت و در مرکــز ایــن بافــت 

کانــون جــاذب مجموعٔهــۀ امیرچخمــاق واقــع شــده اســت. بــا توجــه 

ــن  ــدگان، ای ــرک بازدیدکنن ــار تح ــی رفت ــدی فضای ــدل پیکره بن ــه م ب

ــۀ گازرگاه،  ــامل محلٔه ــر ش ــاذب دیگ ــی ج ــره اصل ــت گ ــا هف ــره ب گ

محلٔهــۀ فهــادان، مســجد جامــع، بازارهــا، محلٔهــۀ گــودال مصلــی، 

ــاط مســتقیم دارد.  ــان ســلمان فارســی ارتب میــدان مجاهدیــن و خیاب

ایــن الگــو دربرگیرندٔهــۀ مســیرهای اصلــی و فرعــی اســت کــه بــا گره 

مرکــزی امیرچخمــاق ارتبــاط مســتقیم دارنــد. بــا توجــه بــه الگــوی 

چندگانٔهــۀ توقفــگاه چندمســیره، بازدیدکننــدگان بافــت تاریخــی 

ــهر  ــی ش ــای اصل ــود از خیابان ه ــت خ ــیر حرک ــهر در مس ــن ش ای

ــاذب  ــای ج ــیر از گره ه ــن مس ــول ای ــی و در ط ــای جانب و مقصده

ــیره،  ــگاه چندمس ــوی توقف ــد. در الگ ــد می کنن ــز بازی ــون نی گوناگ

ــا  ــدگان از گــره ســلمان فارســی آغــاز می شــود و ب تحــرک بازدیدکنن

گــره تقاطــع انقالب/سیدگلســرخ پایــان می یابــد. در طــول ایــن مســیر 

ــاق،  ــۀ امیرچخم ــتیان، مجموعٔه ــۀ زرتش ــی محلٔه ــای اصل از گره ه

محلٔهــۀ گازرگاه، میــدان مجاهدیــن، چهارمنــار و محلٔهــۀ شــیخداد، 

ــو  ــن الگ ــر ای ــای دیگ ــود. از مثال ه ــد می ش ــره بازدی ــا و غی بازاره

ــۀ فهــادان اشــاره کــرد کــه  ــه محلٔه ــه گــره امیرچخمــاق ب ــوان ب می ت

ــدگان  ــش روی بازدیدکنن ــی را پی ــای متنوع ــد جاذبه ه ــت بازدی فرص

ــۀ  ــره ای حلقٔه ــه، زنجی ــی چندگان ــوی فضای ــد. دو الگ ــرار می ده ق

کامــل و زنجیــره ای نیمه حلقــه )حلقٔهــۀ فــک بــاز( را در بــر می گیــرد. 

ایــن دو الگــوی رفتــاری تحــرک بازدیدکننــدگان را می تــوان در بافــت 

ــدگان از  ــی بازدیدکنن ــرد. جابه جای ــایی ک ــزد شناس ــهر ی ــی ش تاریخ

ســمت گــره پشــت بــاغ به ســمت میــدان مجاهدیــن تــا امیرچخمــاق 

و ســپس زرتشــتیان و میــدان مــارکار و به صــورت زنجیــروار و حلقٔهــۀ 

 بــه میــدان مجاهدیــن می رســد. ایــن الگــو به دلیــل 
ً
گردشــی مجــددا

ــن  ــت همچنی ــر باف ــمت های دیگ ــد در قس ــت می توان ــی باف پیچیدگ

اتفــاق افتــد. درنهایــت، الگــوی ترکیبــی همســایگی مختلــط به منزلــۀ 

الگــوی نهایــی تحــرک بازدیدکننــدگان شــهر یــزد در نظــر گرفتــه  شــده 

اســت. ایــن الگــو از مجموعٔهــۀ الگوهــای پیش  گفتــه تشــکیل  شــده 

اســت و بازدیدکننــدگان را بــه یــک یــا چنــد مبــدأ و مقصــد محــدود 

نمی کنــد. در پایــان، الگــوی نهایــی رفتــار فضایــی تحــرک کننــدگان 

ــه  ــه ب ــا توج ــدگان ب ــی بازدیدکنن ــرک فضای ــوی تح ــکل 5( و الگ )ش

ــرقی  ــزد )ورودی ش ــهر ی ــی ش ــی، جنوب ــمالی، غرب ــه ورودی ش س

به دلیــل عــوارض طبیعــی مســدود اســت( )شــکل 6( بررســی شــد. 

الگوی انفرادی                                                                     الگوی انفرادی                                                              الگوی چندگانه    

)نقطه به نقطٔه مکرر(                                                           )نقطه به نقطه ساده(                                                        )شعاعی/ اقامتگاه پایه(    

                                         

  الگوی چندگانه                                                                 الگوی چندگانه                                                                  الگوی چندگانه

  )زنجیره ای/حلقه ای کامل(                                               )حلقۀ فک باز/نیمه حلقه(                                                 )چندمسیره/نقطۀ توقفگاه(
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   الگوی ترکیبی نهایی

)همسایگی/مختلط(

شکل 5: انواع الگوی تحرک بازدیدکنندگان بافت تاریخی شهر یزد
   

شکل 6: الگوی تحرک بازدیدکنندگان براساس ورودی های بافت تاریخی شهر یزد

    الگوی ورودی شمالی                                                   الگوی ورودی غربی                                                        الگوی ورودی جنوبی

براســاس الگــوی ورودی شــمالی از نظــر شــاخص اتصــال، 

ــع  ــادان، تقاط ــاق، فه ــدی گره هــای امیرچخم ــرل و هم پیون کنت

ــام  ــن ارق ــاد باالتری انقالب/سیدگلســرخ و تقاطــع انقالب/دولت آب

را داشــته اند و، از نظــر شــاخص های عمــق و مرتبٔهــۀ نســبی، 

ــرخ،  ــع انقالب/سیدگلس ــاق، تقاط ــای امیرچخم ــب گره ه به ترتی

داشــته اند  را  مقادیــر  کمتریــن  فهــادان  و  انقالب/دولت آبــاد 

ــت  ــمالی باف ــوی ورودی ش ــا در الگ ــن گره ه ــت ای ــه مطلوبی ک

ــدول 5(.  ــد )ج ــان می ده ــزد را نش ــهر ی ــی ش تاریخ

  کنترل       عمق      هم پیوندی

شکل 7: نقشٔه الگوی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی شمالی بافت تاریخی شهر یزد 
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جدول 5: شاخص های پیکره بندی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی شمالی بافت تاریخی شهر یزد

CV CVe NCn i RA MDn TDn K R

0/25 1 1 3/12 0/32 3/44 55 ورودی شمالی 0

2/75 0/25 4 5 0/2 2/5 40 تقاطع انقالب/دولت آباد 1

1/25 0/5 2 3/22 0/31 3/31 53 محلٔه شیخداد 2

0/5 1 1 2/32 0/43 4/25 68 سیدگلسرخ 3

2/45 0/25 4 7/14 0/14 2/06 33 تقاطع انقالب/سیدگلسرخ 4

0/25 1 1 3/12 0/32 3/44 55 دولت آباد 5

0/5 1 1 2/7 0/37 3/75 60 پشت باغ 6

0/25 1 1 3/7 0/27 3 48 گودال مصلی 7

0/25 1 1 3/7 0/27 3 48 بازارها 8

0/25 1 1 3 0/33 3/5 56 مسجد جامع 9

3/2 0/25 4 4/76 0/21 2/56 41 فهادان 10

0/25 1 1 3 0/33 3/5 56 زندان اسکندر 11

3 0/2 5 7/69 0/13 2 32 امیرچخماق 12

0/25 1 1 3 0/33 3/5 56 گازرگاه 13

0/2 1 1 3/85 0/26 2/94 47 زرتشتیان 14

0/2 1 1 3/85 0/26 2/94 47 مارکار 15

1/2 0/5 2 4/17 0/24 2/81 45 مجاهدین 16

0/2 0/2 1 2/32 0/13 2 32 Min

1 0/76 2 3/7 0/27 3/06 49 Mean

3/2 1 5 7/69 0/43 4/25 68 Max

ــال  ــرل، اتص ــاخص کنت ــر ش ــی از نظ ــوی ورودی غرب در الگ

ــن  ــدان مجاهدی ــادان، می ــای فه ــاق، گره ه ــدی، امیرچخم و هم پیون

دو  نظــر  از  و،  داشــته اند  را  شــاخص ها  ایــن  مقادیــر  باالتریــن 

شــاخص عمــق و مرتبــٔه نســبی، به ترتیــب گــره امیرچخمــاق و 

ــر را داشــته اند  ــن مقادی ــن کمتری ــدان مجاهدی گره هــای فهــادان و می

کــه مطلوبیــت ایــن گره هــا در الگــوی ورودی غربــی بافــت تاریخــی 

ــدول 6(.  ــد )ج ــان می ده ــزد را نش ــهر ی ش

 

کنترل           عمق          هم پیوندی

شکل 8: نقشٔه الگوی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی غربی بافت تاریخی شهر یزد 
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جدول 6: شاخص های پیکره بندی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی شمالی بافت تاریخی شهر یزد

CV CVe NCn i RA MDn TDn K R

3/08 0/2 5 8/33 0/12 1/67 20 امیرچخماق 0

0/25 1 1 2/78 0/36 3 36 مسجد جامع 1

0/2 1 1 3/45 0/29 2/58 31 بازارها 2

3/2 0/25 4 5 0/20 2/08 25 فهادان 3

0/25 1 1 2/78 0/36 3 36 زندان اسکندر 4

1/2 0/5 2 3/85 0/26 2/42 29 تقاطع انقالب/سیدگلسرخ 5

0/5 1 1 2/38 0/42 3/33 40 دولت آباد 6

0/25 1 1 2/78 0/36 3 36 گنبد سبز 7

0/2 1 1 3/45 0/29 2/58 31 زرتشتیان 8

1/7 0/33 3 5 0/20 2/08 25 میدان مجاهدین 9

1/33 0/5 2 3/03 0/33 2/83 34 پشت باغ 10

0/33 1 1 2/78 0/36 3 36 مارکار 11

0/5 1 1 2 0/5 3/75 45 ورودی غربی 12

0/2 0/2 1 2 0/12 1/67 20 Min

1 0/75 2 3/66 0/15 2/67 32 Mean

3/08 1 5 8/33 0/5 3/75 45 Max

براســاس الگــوی جنوبــی از نظــر شــاخص اتصــال، کنتــرل 

ــالب/ ــع انق ــادان، تقاط ــاق، فه ــای امیرچخم ــدی، گره ه و هم پیون

سیدگلســرخ، میــدان مجاهدیــن و ســلمان فارســی باالتریــن مقادیر 

ورودی  الگــوی  در  گره هــا  ایــن  مطلوبیــت  کــه  داشــته اند  را 

جنوبــی را نشــان می دهــد. از نظــر شــاخص عمــق و مرتبــٔه نســبی، 

به ترتیــب گره  هــای امیرچخمــاق، تقاطــع انقالب/سیدگلســرخ، 

گــره  میــدان مجاهدیــن و ســلمان فارســی کمتریــن ارقــام را 

ــی  ــوی ورودی جنوب ــا در الگ ــن گره ه ــت ای ــه مطلوبی ــته اند ک داش

ــدول 7(.  ــد )ج ــان می ده ــزد را نش ــهر ی ــی ش ــت تاریخ باف

کنترل             عمق              هم پیوندی

شکل 9: نقشٔه الگوی فضای تحرک بازدیدکنندگان از ورودی جنوبی بافت تاریخی شهر یزد 
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جدول 7: شاخص های پیکره بندی فضایی تحرک بازدیدکنندگان از ورودی جنوبی بافت تاریخی شهر یزد

CV CVe NCn i RA MDn TDn K R

2/32 0/2 5 9/09 0/11 1/71 24 امیرچخماق 0

0/33 1 1 2/86 0/35 3/28 46 مسجد جامع 1

2/2 0/33 3 4/76 0/21 2/36 33 فهادان 2

0/2 1 1 3/96 0/25 2/64 37 بازارها 3

0/33 1 1 2/86 0/35 3/28 46 زندان اسکندر 4

1/7 0/33 3 5/26 0/19 2/21 31 تقاطع انقالب/سیدگلسرخ 5

0/33 1 1 3/03 0/33 3/14 44 محله شیخداد 6

1/33 0/5 2 3/22 0/31 3 42 چهارمنار 7

0/5 1 1 2/22 0/45 3/93 55 دولت آباد 8

1/7 0/33 3 5/26 0/19 2/28 32 سلمان فارسی 9

0/83 0/5 2 3/45 0/29 2/93 41 زرتشتیان 10

1/7 0/33 3 5/26 0/19 2/28 32 میدان مجاهدین 11

0/33 1 1 2/94 0/34 3/21 45 پشت باغ 12

0/83 0/5 2 3/45 0/29 2/93 41 مارکار 13

0/33 1 1 2/94 0/34 3/21 45 ورودی جنوبی 14

0/2 0/2 1 2/22 0/11 1/71 24 Min

1 0/67 2/14 4/03 0/27 2/78 39 Mean

2/32 1 5 9/09 0/45 3/93 55 Max

فضایــی  پیکره بنــدی  شــاخص های  میانگیــن   ۷ جــدول 

ــد. در  ــان می ده ــزد را نش ــهر ی ــی ش ــت تاریخ ــای ورودی باف الگوه

الگــوی جنوبــی بــاال بــودن میانگیــن اتصــال در مقایســه بــا الگوهای 

شــمالی و غربــی نشــان می دهــد کــه تحــرک بازدیدکننــدگان از 

طریــق ورودی جنوبــی بافــت آســان تر اســت. ایــن مقایســه، از نظــر 

شــاخص کنتــرل، اختــالف محسوســی را نشــان نمی دهــد. مقایســٔه 

ــوی  ــدار در الگ ــن مق ــودن ای ــن ب ــد پایی ــبی مؤی ــق نس ــن عم میانگی

ــه  ــت ک ــت اس ــای باف ــایر ورودی ه ــا س ــه ب ــی در مقایس ورودی غرب

ــر  ــا دیگ ــه ب ــن ورودی را در مقایس ــب ای ــی مناس ــان و دسترس راندم

ــد.  ــان می ده ــزد نش ــهر ی ــی ش ــت تاریخ ــاذب در باف ــای ج گره ه

ــودن  ــن ب ــبی پایی ــٔه نس ــاخص مرتب ــن ش ــی میانگی ــن، ارزیاب همچنی

ــد  ــی نشــان می دهــد کــه مؤی ــن مقــدار را در الگــوی ورودی غرب ای

کمتــر بــودن افتــراق فضایــی تحــرک بازدیدکننــدگان در ورودی غربــی 

بافــت اســت. 

کنترل      هم پیوندی      عمق

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

ــی  ــی و جنوب ــمالی، غرب ــای ش ــای ورودی ه ــی الگو ه ارزیاب

بافــت از نظــر میانگیــن شــاخص هم پیونــدی به ترتیــب معــادل 

3/7، 3/66 و 4/03 بــرآورد شــده اســت. وضعیــت الگــوی ورودی 

جنوبــی، از نظــر هم پیونــدی، بهتــر از ســایر الگوهــای ورودی 

ــی  ــه ارزیاب ــداول 8 و ۹ ک ــت. ج ــزد اس ــهر ی ــی ش ــت تاریخ باف

پیکره بنــدی  شــاخص های  میانگیــن  براســاس  نهایــی  الگــوی 

فضایــی را نشــان می دهنــد مؤیــد آن هســتند کــه میانگیــن شــاخص 

اتصــال تحــرک بازدیدکننــدگان در الگــوی نهایــی 2/09 اســت. ایــن 
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ــاخص  ــر ش ــدگان، از نظ ــه بازدیدکنن ــد ک ــان می کن ــاخص بی ش

اتصــال، بــه کــدام گره هــا دسترســی مطلوب تــری داشــته اند. 

در ایــن خصــوص، گره هــای مجموعــٔه امیرچخمــاق، تقاطــع 

انقالب/سیدگلســرخ، ســلمان فارســی و میــدان مجاهدیــن بــا 

ــال را  ــترین اتص ــب بیش ــتقیم به ترتی ــره مس ــر 8، 4، 3 و 3 گ مقادی

ــوده اســت کــه  داشــته اند. در برخــی گره هــا مقــدار اتصــال یــک ب

پاییــن اتصــال مســتقیم گره هــای جــاذب در بافــت شــبکٔه ارگانیــک 

ــر  ــی پارامت ــاخص موردبررس ــر ش ــد. دیگ ــان می ده ــر را نش معاب

کنتــرل اســت. ایــن پارامتــر بیــان می کنــد کــه بازدیدکننــدگان کــدام 

گره هــای جــاذب در بافــت را به راحتــی  تشــخیص می دهنــد و 

ــاب  ــری و انتخ ــدرت تصمیم گی ــش ق ــب افزای ــا موج ــدام گره ه ک

الگــوی  میانگیــن  می شــوند.  بافــت  ســاختار  در  آنــان  بهتــر 

ــزد  ــهر ی ــی ش ــت تاریخ ــدگان باف ــرای بازدیدکنن ــرل ب ــی کنت نهای

یــک اســت. بــا توجــه بــه محاســبات انجام شــده، بیشــترین 

بازدیدکننــدگان  جابه جایــی  نهایــی  الگــوی  در  کنتــرل  میــزان 

ــدار 4/91 و  ــا مق ــاق ب ــاذب امیرچخم ــای ج ــه گره ه ــب ب به ترتی

ــدار  ــا مق ــی ب ــلمان فارس ــرخ و س ــع انقالب/سیدگلس ــره تقاط دو گ

ــای  ــه گره ه ــق ب ــرل متعل ــدار کنت ــن مق ــق دارد و کمتری 1/62 تعل

مســجد جامــع، بازارهــا و گــودال مصلــی بــا مقــدار 0/12 اســت. 

ــدگان  ــه بازدیدکنن ــد ک ــان می ده ــا نش ــن گره ه ــن در ای ــرل پایی کنت

ــدگان در  ــارت دیگــر، بازدیدکنن ــه عب ــد. ب ــری دارن گزینه هــای کمت

ــری  ــری کمت ــدرت تصمیم گی ــاب و ق ــود انتخ ــی خ ــرک فضای تح

ــاب  ــدرت انتخ ــته اند ق ــاره توانس ــٔه مورداش ــره اولی ــه گ ــد. س دارن

و تصمیم گیــری بازدیدکننــدگان از بافــت تاریخــی شــهر یــزد 

را افزایــش دهنــد. یکــی از شــاخص های پیکره بنــدی فضایــی 

ــی،  ــوی نهای ــت. در الگ ــبی اس ــق نس ــاخص عم ــی ش موردبررس

ــا،  ــق برآورده ــت. طب ــادل 3/09 اس ــبی مع ــق نس ــن عم میانگی

گره هــای مجموعــٔه امیرچخمــاق، تقاطــع انقالب/سیدگلســرخ 

و میــدان مجاهدیــن به ترتیــب بــا مقادیــر 1/80، 2/19 و 2/42 

ــان  ــن راندم ــی باالتری ــه عبارت ــبی و ب ــق نس ــزان عم ــن می کمتری

گره هــا  ایــن  داشــته اند.  را  بازدیدکننــدگان  بــرای  عملکــردی 

ــدگان  ــده بازدیدکنن ــان صرف ش ــفر و زم ــول س ــش ط ــب کاه موج

میــزان  کمتــر،  عمــق  بــا  گره هــای  درخصــوص  می شــوند. 

بافــت جاذبه هــای گردشــگری  در  بازدیدکننــدگان  نفوذپذیــری 

ــتر  ــور بیش ــای مذب ــه جاذبه ه ــان ب ــی آن ــد و دسترس ــش می یاب افزای

ــتری در  ــای بیش ــدگان از فضاه ــه بازدیدکنن ــه ای ک ــود، به گون می ش

ــت  ــیه ای باف ــای حاش ــل، گره ه ــد. در مقاب ــد می کنن ــت بازدی باف

ــالمی  ــوری اس ــاد و جمه ــرخ، دولت آب ــی، سیدگلس ــاغ مل ــر ب نظی

بــا مقادیــر 4/32، 4، 4 و 4 کمتریــن راندمــان عملکــردی را دارنــد 

و دسترســی کمتــری بــه گره هــای دیگــر دارنــد. در برخــی گره هــا، 

شــاخص عمــق نســبی در بافــت تاریخــی شــهر وضعیــت مطلوبــی 

ــری  ــت از  نفوذناپذی ــد حکای ــر می توان ــن ام ــد. ای ــان نمی ده را نش

ــی  ــت تاریخ ــاذب در باف ــای ج ــی گره ه ــودن برخ ــیه ب و در حاش

شــهر داشــته باشــد، به گونــه ای کــه برخــی گره هــا، به دلیــل 

ــق  ــا عمی ــیه ای ی ــمت های حاش ــت، در قس ــک باف ــاختار ارگانی س

ــرای  ــدگان ب ــور، بازدیدکنن ــن منظ ــه همی ــد. ب ــرار می گیرن ــت ق باف

ــق  ــا عم ــط ب ــای واس ــد از فضاه ــاذب بای ــای ج ــه گره ه ــیدن ب رس

ــق  ــه عم ــد. هرچ ــور کنن ــاق عب ــٔه امیرچخم ــد مجموع ــن مانن پایی

ــر شــود، تفکیــک و جداســازی فضــای تحــرک کاهــش   فضــا کمت

بازدیدکننــدگان  جابه جایــی  بــرای  فضــا  درنتیجــه  و  می یابــد 

یکپارچه تــر می شــود. ایــن امــر ارزش ادغــام باالتــر و یکپارچگــی 

بیشــتر و درنتیجــه در دســترس بــودن فضاهــای جــاذب گردشــگری 

را نشــان می دهــد کــه درنهایــت موجــب تســهیل عملکــرد فضــای 

بازدیدکننــدگان بافــت می شــود. درخصــوص شــاخص مرتبــٔه 

نســبی، مقادیــر بیــن صفــر و یــک در نوســان هســتند. ایــن شــاخص 

بــا شــاخص هم پیونــدی فضــا رابطــه معکــوس دارد و بــرای تعییــن 

میــزان پیوســتگی و افتــراق تحــرک بازدیدکننــدگان در بافــت بــه کار 

ــت  ــدگان باف ــرای بازدیدکنن ــبی ب ــٔه نس ــن کل مرتب ــی رود. میانگی م

ــا توجــه  ــرآورد شــده اســت. ب ــزد معــادل 0/20 ب تاریخــی شــهر ی

ــع  ــاق، تقاط ــۀ امیرچخم ــای مجموعٔه ــاخص، گره ه ــن ش ــه ای ب

انقالب/سیدگلســرخ، میــدان مجاهدیــن و ســلمان فارســی به ترتیب 

ــا  ــٔه نســبی ی ــر 0/08، 0/11، 0/14 و 0/15 بیشــترین مرتب ــا مقادی ب

بیشــترین هم پیونــدی و کمتریــن افتــراق فضایــی را از خــود نشــان 

ــی  ــاغ مل ــر ب ــن، گره هــای حاشــیه ای بافــت نظی ــد. همچنی می دهن

ــوری  ــرخ و جمه ــاد، سیدگلس ــای دولت آب ــدار 0/32 و گره ه ــا مق ب

اســالمی هریــک بــا مقــدار 0/30 بیشــترین افتــراق فضایــی 

درخصــوص رفتــار تحــرک بازدیدکننــدگان را نشــان می دهنــد. 

ــدگان در  ــرک بازدیدکنن ــوی تح ــی الگ ــرای بررس ــر ب ــار دیگ معی

ــدی  ــدار هم پیون ــن مق ــت. میانگی ــدی اس ــاخص هم پیون ــت ش باف

بــرای بازدیدکننــدگان بافــت تاریخــی شــهر یــزد برابــر بــا 5 اســت. 

ــزان  ــت، می ــدا اس ــش پی ــه از نام ــور ک ــدی، همان ط ــر هم پیون متغی

ــع،  ــا دیگــر فضاهــا را نمایــش می دهــد. درواق ــد یــک فضــا ب پیون

هم پیونــدی بــاال دسترســی و پیوســتگی بیشــتر بــه جاذبه هــا و طــی 

کــردن مســافت کمتــر بیــن مبــدأ و مقصــد را بــرای بازدیدکننــدگان 

بــه ارمغــان مــی آورد. براســاس ایــن شــاخص، گره هــای مجموعــٔه 

امیرچخمــاق، تقاطــع انقــالب/ سیدگلســرخ و میــدان مجاهدیــن با 

ــاال  ــد. ب ــدی را دارن ــام 12/35، 8/40 و 7/14 بیشــترین هم پیون ارق

بــودن مقــدار هم پیونــدی، در ایــن ســه گــره، مطلوبیــت دسترســی 

ــهر  ــی ش ــت تاریخ ــی باف ــوی نهای ــا در الگ ــن گره ه ــتگی ای و پیوس

ــد. ــان می ده ــزد را نش ی

بحث و نتیجه گیری
ــگران در  ــار گردش ــٔه رفت ــه مطالع ــته، ب ــۀ گذش ــد ده در چن

امــر برنامه ریــزی و اثــر آن در مقصدهــای گردشــگری شــهری 

توجــه شــده اســت. پراکنــش و توزیــع رفتــار گردشــگران پدیــده ای 

جغرافیایــی اســت کــه تحت تأثیــر عوامــل متعــدد مرتبــط بــا 
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ــای  ــۀ فعالیت ه ــت. مطالع ــگری اس ــای گردش ــای مقصده جاذبه ه

ــه موقعیــت مکانــی گردشــگران و به منظــور  ــا توجــه ب گردشــگری، ب

ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــگری، بس ــای گردش ــا از فضاه ــدی آن ه بهره من

نقشــی  گردشــگران  فضایــی  تحــرکات  کــه  به گونــه ای  اســت. 

بازاریابــی  و  پیش بینــی  مدیریــت،  برنامه ریــزی،  در  محــوری 

مقصدهــای شــهری ایفــا می کنــد. مدیریــت مقصدهــای گردشــگری 

بایــد از چگونگــی رفتــار مصرفــی کاربــران در فضاهــای گردشــگری 

ــا  ــی ب ــهرهای تاریخ ــز ش ــژه در مراک ــر به وی ــن ام ــند. ای گاه باش آ

ــه  ــن مطالع ــدف از ای ــژه ای دارد. ه ــت وی ــوع اهمی ــای متن جاذبه ه

شناســایی الگــوی فضایــی رفتــار بازدیدکننــدگان بــا توجــه بــه 

یــزد  شــهر  تاریخــی  بافــت  محــدودۀ  در  گردشــگری  توســعۀ 

ــل  ــر عوام ــگران تحت تأثی ــرک گردش ــی تح ــای فضای ــت. الگوه اس

ــز  ــق، به ج ــن تحقی ــای ای ــاس یافته ه ــد. براس ــرار دارن ــی ق گوناگون

ــر  ــا مؤث ــر متغیره ــالت، دیگ ــطح تحصی ــیت و س ــای جنس متغیره

ــگران،  ــفر گردش ــردی و س ــای ف ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــد. ب بوده ان

گروه هــای جوان تــر، گردشــگران بــا درآمــد باالتــر، گردشــگران 

ــا اقامــت  ــد، بازدیدکننــدگان ب ــدون فرزن برون اســتانی، گردشــگران ب

ــخصی،  ــل ش ــتفاده کنندگان از حمل ونق ــگران اس ــر، گردش طوالنی ت

اولیــن  گردشــگران  اختیــاری،  اهــداف  دارای  بازدیدکننــدگان 

ــدگان  ــد و بازدیدکنن ــش از مقص ــدون دان ــدگان ب ــد، بازدیدکنن بازدی

فضایــی  تحــرک  میانگیــن  برنامه ریــزی  بــدون  و  چندمقصــدی 

گردشــگری،  مقصــد  ویژگی هــای  نظــر  از  داشــته اند.  بیشــتری 

ــه  ــی ب ــا، دسترس ــدت جاذبه ها/فعالیت ه ــامل ش ــا ش ــام متغیره تم

جاذبه  هــا، طــول معابــر اصلــی، همســایگی موقعیــت اســکان، 

ــد  ــی و پیون ــای خدمات ــز کاربری ه ــل، تمرک ــبکه حمل ونق ــم ش تراک

ــد.  ــدگان مؤثــر بوده ان ــرک بازدیدکنن  در تح
ً
ــا توپوگرافــی متناوب

یافته هــای ایــن مطالعــه بــا نتایــج پژوهش هــای مشــابه 

هم ســو بــوده اســت. بررســی ویژگی هــای فــردی گردشــگران 

در برخــی مطالعــات نشــان داده  اســت کــه رابطــٔه بیــن ســن و 

ــور  ــت. درای ــوده اس ــر ب ــگران مؤث ــرک گردش ــت در تح ــطح فعالی س

و توچــر )1979( و کریســتی و موریســون )1985( پــی بردنــد کــه 

ــتند،  ــد هس ــرک عالقه من ــای پرتح ــه فعالیت ه ــوان ب ــگران ج گردش

ــح  ــرک را ترجی ــای کم تح ــتر فعالیت ه ــن بیش ــراد مس ــه اف درحالی ک

ــان  ــود نش ــۀ خ ــون )1981( در مطالع ــون و هانس ــد. هانس می دهن

دادنــد کــه فعالیــت گردشــگر بــا افزایــش درآمــد افزایــش می یابــد و 

ــد،  ــای کم درآم ــا گروه ه ــه ب ــر، در مقایس ــد باالت ــا درآم ــای ب گروه ه

مقصدهــای دورتــری را انتخــاب می کننــد. بنابرایــن، یافته هــای 

پژوهــش از نظــر عوامــل جنســیت و تحصیــالت بــا نتایــج پژوهــش 

ــر  ــگ  )2013( از نظ ــٔه چان ــون )1981( و مطالع ــون و هانس هانس

ــر  ــا از نظ ــات آن ه ــج مطالع ــود؛ نتای ــو نب ــیت هم س ــل جنس عام

جنســیت و تحصیــالت نشــان داد گردشــگران مــرد و تحصیل کــرده 

تحــرک فضایــی بیشــتری از گردشــگران زن دارنــد. در مطالعــٔه 

ــای  ــل محدودیت ه ــان به دلی ــی زن ــرک فضای ــوی تح ــر، الگ حاض

جنســی وابســته بــه مــردان اســت و ایــن تفــاوت معنــاداری را نشــان 

نــداده اســت. از نظــر ویژگی هــای ســفر گردشــگران، فــاکای و 

کرومپتــون )1991(، کمپرمــن و جــاو )2003(، الو و مکرچــر 

)2006( و مکرچــر و همــکاران )2012( درخصــوص نقــش بازدیــد 

ــه توافــق رســیده اند. نتایــج تحقیقــات  ــا مقصــد ب قبلــی و آشــنایی ب

آن  هــا نشــان داده اســت کــه بازدیدکننــدگان اولیــن بــار تمایــل دارنــد 

ــد،  ــف کنن ــی کش ــده و غیرانتخاب ــترده، پراکن ــور گس ــد را به ط مقص

ــل  ــدگان ســفر، براســاس الگــوی تحــرک، تمای درحالی کــه تکرارکنن

ــا  ــا ب ــن یافته ه ــن رو، ای ــد. ازای ــفر کنن ــی س ــز و انتخاب ــد متمرک دارن

نتایــج تحقیقــات شــوال و راوه )2004( و کالدیــرا و کاســتنهولز 

)2017( مغایــرت دارنــد. برخــی نتایــج تحقیقــات تایدســول و 

ــر  ــی ب ــت مبن ــوده اس ــو ب ــر هم س ــج حاض ــا نتای ــر )1999( ب فاکن

این کــه عامــل حمل ونقــل نقــش اساســی دارد، به گونــه ای کــه 

ــر   کمت
ً
ــۀ عمومــی معمــوال تحــرک اســتفاده کنندگان از وســایل نقلیٔه

ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــل خصوص ــه از حمل ونق ــت ک ــرادی اس از اف

مطالعــٔه زولتــان و مکرچــر )2015( نشــان داده اســت کــه حضــور یا 

عدم حضــور کــودکان نیــز عاملــی مهــم در میــزان تحــرک گردشــگران 

اســت. همچنیــن، یافته هــای ایــن پژوهــش از نظــر عوامــل فیزیکــی 

ــی،  ــی خدمات ــری اراض ــز کارب ــا، تمرک ــدت جاذبه ه ــر ش ــد تأثی مانن

شــبکه  اقامــت،  مکان هــای  فاصلــٔه  جاذبه هــا،  بــه  دسترســی 

ــد )1381(،  ــکوئی و موح ــات ش ــا مطالع ــراف ب ــل و توپوگ حمل ونق

ــون  ــوال و آیزیکس ــر )2006(، ش ــو و مکرچ ــاس زاده )1398(، ل عب

)2007( و لــی و همــکاران )2016( هم ســو و بــا مطالعــٔه حیــدری 

تجزیه و تحلیــل  اســت.  داشــته  مغایــرت   )۱۳۹۱( همــکاران  و 

ــت  ــان داده اس ــد نش ــدگان در مقص ــی بازدیدکنن ــای جابه جای الگوه

ــت  ــی در حال ــی فضای ــه و ترکیب ــی، چندگان ــوی تک ــت الگ ــه هف ک

ــو  ــز و مک هی ــات مینگ ــا مطالع ــه ب ــت ک ــایی اس ــال قابل شناس ایدئ

ــد  ــن )1995(، فلوگنفل پرم
ُ
ــکاران )1993(، ا ــو و هم )1992(، ل

)1999(، لــو و مکرچــر )2002(، الو و مکرچــر )2006(، لــو 

)2017( هم ســو  و کاســتنهولز  و وکالدیــرا   )2006( و مکرچــر 

بــوده اســت. ارزیابــی الگوهــای فضایــی ورودی هــای بافــت نشــان 

می دهــد کــه ورودی هایــی غربــی و جنوبــی از ورودی شــمالی 

ــوی  ــاس الگ ــن، براس ــته اند. همچنی ــری داش ــرد بهت ــت عملک باف

ــزد  ــت تاریخــی شــهر ی ــٔه امیرچخمــاق در باف ــی، گــره مجموع نهای

ــته اند  ــدگان توانس ــه بازدیدکنن ــه ای ک ــرایط را دارد، به گون ــن ش بهتری

ــدرت  ــا ق ــت ب ــزی باف ــش مرک ــاذب در بخ ــره ج ــن گ ــک ای ــا کم ب

ــد.  ــا بپردازن ــد از جاذبه ه ــه بازدی ــری ب ــری بهت ــاب و تصمیم گی انتخ

ســایر گره هــا، بــا قرارگیــری در حاشــیۀ بافــت و خیابان هــای فرعــی، 

ــد. ــان می دهن ــی را نش ــد ضعیف پیون

ــرد  ــان ک ــوان اذع ــش، می ت ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ب

ــت  ــزی باف ــش مرک  بخ
ً
ــا ــدگان عمدت ــی بازدیدکنن ــوی فضای ــه الگ ک

ــان داده  ــه نش ــن مطالع ــرد. ای ــر می گی ــزد را در ب ــهر ی ــی ش تاریخ

ــت  ــگری در باف ــایت های گردش ــی س ــگران از برخ ــه گردش ــت ک اس
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ــری  ــی و بی مه ــد. بی  توجه ــتقبال نکرده ان ــزد اس ــهر ی ــی ش تاریخ

ــی از  ــد ناش ــاذب می توان ــای ج ــی گره ه ــه برخ ــدگان ب بازدیدکنن

ــی  ــت تاریخ ــگری باف ــای گردش ــرف فضاه ــت مص ــف مدیری ضع

احیــای  و  زیرســاختی  برنامه ریــزی  لــذا،  باشــد.  یــزد  شــهر 

تاریخــی  بافــت  گردشــگری  طرح هــای  در  جــاذب  گره هــای 

بازدیدکننــدگان  فضایــی  تحــرک  رفتــار  می توانــد  یــزد  شــهر 

و  پیوســتگی  انتخــاب،  دسترســی،  شــاخص های  نظــر  از  را 

ــد.  ــت کن ــزد تقوی ــت تاریخــی شــهر ی ــی در باف ــری فضای نفوذپذی

ــای  ــزی احی ــت های برنامه ری ــری سیاس ــورت، به کارگی ــن ص در ای

ــد  ــت داده ان ــود را از دس ــت خ ــه اهمی ــگری ک ــایت های گردش س

و همچنیــن کاهــش فضــای بی اســتفاده در محور هــای بافــت 

ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــود. درنهای ــع ش ــد واق ــد مفی ــی می توان تاریخ

این کــه تحقیقــات در ایــن زمینــه هنــوز در مراحــل ابتدایــی اســت، 

ــوز  ــا هن ــران و فض ــار کارب ــن رفت ــالت بی ــت و تعام ــا درک ماهی ت

ــای  ــب، در پژوهش ه ــم. بدین ترتی ــش رو داری ــی پی ــیری طوالن مس

ــت.  ــری پرداخ ــل جدیدت ــای تجزیه و تحلی ــه روش ه ــد ب ــده بای آین

درمجمــوع، بــا اســتفادۀ بیشــتر از رویکردهــای علمــی موردبحــث 

می تــوان بــه درک عمیق تــری از رفتــار فضایــی گردشــگران در 

ــت. ــت  یاف ــا دس مقصده
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