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 چکیده

در  هستند، انیفراو دارای اماکن جاذن گردشگری تاریخی، فرهنگی، تفریحی و ... شهرها با گردشگران مختلف
نمایند. شناسایی این اماکن و یم جذن خود یسوبه را گردشگران از زیادی تعداد شهرها برخی اماکن جاذن غالباً

 امری گردشگری توسعه مدیریت منظوربهرفتار ترجیحی گردشگران  بر اساس هاآنی بنددستهو  بندییتاولو
 رآیندف از بخشی ی،نوعبهی جاذن هامکانی که، مطالعات ترجیحات رفتاری گردشگران از اگونهبه .است ضروری
محققان جغرافیا  هموردتوجمکانی -یراً این دسته مطالعات به دلیل ماهیت رفتاراخاست که  شهرها فضایی یزیربرنامه
ا در نظر گرفتن متغیرهای مختلف رفتاری گردشگران بدر این مقاله است. به همین منظور  قرارگرفتهفضایی -رفتاری

شده است. اساس ترجیحات گردشگران پرداخته ی شهر یزد برهای گردشگربندی جاذبهبندی و دستهبه اولویت
خصوص در سه ها آماری با روش میدانی و پرسشنامه با توجه به جامعه آماری ساالنه گردشگران شهر یزد بهداده

های پژوهش ابتدا در بخش یافتهشده است. آوریلیکرت جمع امتیازی نمونه موردمطالعه با مقیاس 360سال اخیر از 
شده است در مرحله بعد با پذیرش سه دموگرافیک گردشگران شهر یزد پرداخته و اجتماعی ه بررسی خصوصیاتب

 ها وجاذبه از ردشگرانگرضایت و استفاده  ها،جاذبه از تجربه و وفاداری گردشگران پژوهش شامل: میزان متغیر
ختلف گردشگران در شناسایی متغیرهای رفتاری م به دلیل تأثیر .هاجاذبه از بازید برای گردشگران اقامت زمان طول

تحلیل  روش گردشگری؛ از جاذن اماکن بندیدسته و بندیترجیحات آنان، برای به دست آوردن اوزان نهایی اولویت
 GISبا  Co-plotآمده از مدل دستهایی بهبا ترکیب اوزان ن و درنهایت شده استاستفاده Co-plot متغیر چند

شده است. نتایپ های مورد ترجیر گردشگران در نقشه شهر یزد به نمایش گذاشتهراکنش جاذبهالگوی فضایی پ
باشند رآمد باال میدکه گردشگران شهر یزد شامل افراد با تحصیالت مختلف با سنین باال و  دهدنشان میپژوهش 

های مورد اند و جاذبهکه باهدف سیاحت میراف فرهنگی از مناطق دور و نزدیک به مقصد شهر یزد سفرکرده
چخماق، مجموعه زندان  رهنگی چون: مجموعه امیرف-های تاریخیترجیحات این گردشگران اکثراً شامل جاذبه

 اند.زشدهآباد، ... است که این ترجیحات جاذن ازنظر پراکنش فضایی بیشتر در مرکز شهر یزد متمرکاسکندر، باغ دولت
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 مقدمه

 توسعه گردشگری اساس و پایه شهر صنعت گردشگری، در کشورهای موفق از بسیاری در شهر، جایگاه ویژه به توجه با

در گردشگری از وظایف اصلی شهرها است و اهمیت آن هنوز در حال رشد است، گردشگری شهری نقش مهمی  است،

ـــازی  (.Mowforth & Munt,2015:56) توســـعه پایدار شـــهری دارد و افزایش رفاه، بهبود تحرک جوامع، بازس

شهری و بازدید از  سفر به مناطق  شگری، در ارتباط با  ضای گرد شگر و تولید ف شهری عملکرد متقابل گرد شگری  گرد

گذارد، یمی، فرهنگی، اقتصــاد شــهری برجای ی مربوط به گردشــگری اســت که آثار متفاوتی را بر فضــا اجتماعهاجاذبه

ــعه فعال ــهرها هاییتتوس ــگری در ش ــت و ... تاریخی، متنوع طبیعی، فرهنگی یهاجاذبه همین غالباً منوط به گردش . اس

شگری یهاجاذبه سعه برای گرد شگری تو ستند ) مهم گرد شگری هابازدید جاذبه، درواقع .(Wang,2018:1ه ی گرد

 پایه یهاجاذبه .عصر حاضر است شهری صنعت گردشگری یهابخش ینراگیرترین و رو به رشدتر، فینتریکی از بزرگ

ضا تحریک در کلیدی عوامل از یکی شهرها، برای شگری برای تقا ست ) شهری گرد  هاجاذبه (. اینLaw,2002:32ا

ستند شگران که ه ستهنمایند. و نقش می ترغیب شهری از منطقه بازدید به را گرد شهری ی دابرج شگری  ر رونق گرد

عنوان یک مرکز خرید، تفریحی و های شـــهرها در گردشـــگری بهامروزه، نقش جاذبه (.Lapko,2014:208) دارند

های مصــرفی گردشــگری های بســیار متنوعی از جاذبهشــهرها دارای ظرفیت حال،ینباافرهنگی در حال افزایش اســت. 

ستند صوالت به همین منظور، غ (.Lu & Ge,2006:743) ه صرف کل مح شگران که به م ست برای گرد یرممکن ا

س   شهری در متو شگری  شهرهای با جاذبه زمانمدتگرد شگران به  سند؛ درواقع، مراجعه گرد های کوتاه چندروزه بر

شگری زیاد آن ستهای میها را مجبور به انتخان جاذبهگرد ستند؛ میوخیز آنکند که تمایل به بازدید و در ج  کند.ها ه

ـــاس انواع مختلفی از اولویتن های های و محدودیتتیجه ایجاد نوعی الگوهای مصـــرف از خدمات گردشـــگری بر اس

یک از مقصــدها را ببیند و از کدامدر اینجا، گردشــگر باید انتخان کند که  (.Suh et al,2004:129) گردشــگری اســت

ی بنددستهو بندی اولویت ارزیابی، ،هاجاذبه اساییشن شهری، گردشگری توسعه برای ی کند. بنابراین،پوشچشمیک کدام

ضرورتها آن شگران  صرفی گرد ساس رفتار ترجیحی یا م ستهبندی و یتاولومیابد.  بر ا شگری با هاجاذبهی بندد ی گرد

-Nekoee et al,2011:122) کنددر توسعه گردشگری نقش به سزایی را ایفا  تواندمیتوجه به ترجیحات گردشگران 

شناخت رابطه اولویت رفتاری گردشگران در ارتباط با اماکن جاذن زمینه توسعه گردشگری مبتنی بر  ی کهاگونهبه (.123

کند. در همین رابطه، شــناخت الگویی رفتاری گردشــگران در ارتباط با یم؛ را برای آینده شــهرها فراهم کنندهمصــرف

شهرها  ضایی اماکن جاذن  ضایی-رفتاری دانانجغرافی بین در یراًاخپراکنش ف شرفت ف  و اییانهرا و آماری یهاروش با پی

بندی دادن اولویت نشان به مایل مقاله، این به همین منظور .است داشته چشمگیری مختلف رشد یهاشاخ  از استفاده

 به توجه با متغیره چند هایداده وتحلیلروش تجزیه یک از اســتفاده با های گردشــگری شــهر یزدجاذبه از بندیو دســته

شگران متغیرهای مختلف ترجیر شدمی شهر این گرد سایر مطالعات در این این مزیت .با سبت به  ست، مطالعه ن  که در ا

زمان در ارتباط با هم طوروتحلیل متغیرهای مختلف رفتار ترجیر گردشـــگران بهتجزیه Co-plot این مطالعه؛ با روش

شاماکن جاذن انجام سعی  ست. درواقع،  تری بندی دقیقبندی و دستهده با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف اولویتشده ا

همچنین در ارتباط با موضــوع پژوهش  ریزی فضــایی گردشــگری شــهر یزد ارائه شــود.ها جهت توســعه برنامهاز جاذبه

ژوهش الیت توان به پمطالعات مختلفی در شهرهای مختلف جهان صورت گرفته است که ازجمله این دسته مطالعات می

سه شاره کرد که در مطالعه خود ویژگی1994) 1و پرنتی ستان در های میراف تاریخیبازدیدکنندگان جاذبه های( ا  ولز و انگل

سی را سیم کردندآن قراردادند. موردبرر صرف هایویژگی بخش اول،: ها پژوهش خود را به دو بخش تق  میراف کنندگانم
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سی قراردادند، درحالی دموگرافیک-اعیاجتم متغیرهای از تعدادی ازنظر را  از بازدید عوامل جذن که در بخش دومموردبرر

سبت نگرش میراف، هایجاذبه شته به ن سه میراف از انتظارات و گذ سنجی را در   بناهای و تاریخی هایساختمان در نظر

سی قراردادند تاریخی سنجی. موردبرر سنجی ؛1986 سال و دوم در اول هانظر شد 1987-88 در سوم و نظر  این. انجام 

سته سه به توانمی را هاسایت این و بود سایت 15 در بازدیدکننده 3887 شامل داده پایگاه سیم مجزا د  ها،قلعه: کرد تق

شان شدهارائه شواهد. تاریخی/  صنعتی هایساختمان و تاریخی بناهای شگری که دادمی ن سیار میراثی گرد  ترجیحاتی ب

ست صرف و ا س ، طبقات از آن انکنندگم صیل متو سانی که عالقه و فرزندان، بدون هایخانواده سال،میان کرده،تح  ک

ـــامل میتاریخ به قبلی  در تغییر اخیر گزارش به بررســـی: لندن در ( در مقاله گردشـــگری1997) 1بول .گردددارند؛ را ش

ست شگری با رابطه در دولت هایسیا سوم از همه بول بیان میدر این رابطه  لندن پرداخت، در گرد کند که بیش از دو/

 ترینمثال در این پژوهش مهمعنواندهند. بهتاریخی تشـــکیل می-بازدیدکنندگان خارجی لندن را گردشـــگران میراف

شهر لندن جاذبه برج-میراثی هایجاذبه شان می بود؛ لندن تاریخی برای بازدیدکنندگان خارجی  صد 75دهد که بول ن  در

بازدیدکنندگان کل  از درصـــد 48به این برج مراجعه کردند. و همچنین  بار اولین نندگان جاذبه برج لندن برایبازید ک از

لندن به  به قبلی ســفر یک در اندکرده بازدید آن از که اندگفته درصــد 59 و اندکرده لندن بازدید اند که از برجگفته شــهر

 شهر تاریخی خوبی نشان داده است که، میرافنتایپ به. کنند دیدن برج از بار دومین برای داشتند قصد صورتی که برخی

صلی جاذبه یک عنوانبه شهر لندن و ا شگران  سته در اولویت گرد ست برج سترس در و عوامل ثانویه ا  خدمات بودن د

-های میرافذبهمنظور بازدید از جابه خارجی بازدیدکنندگان برای اصــلی هایانگیزه از یکی نیز شــبانه وزندگی ســرگرمی

 پردازدوگاس آمریکا میبه بررسـی طیف وسـیعی از گردشـگران در الس (1999) 2پارکر .اسـت شـهری تاریخی در مراکز

ها، کازینوها، سالن ها، کنسرت،های تفریحی و سرگرمی شامل تئاتر، سینما و نمایشنتایپ پژوهش وی نشان داد که جاذبه

ــگاه ــتورانها، کافهباش ــهری السها دها و رس ــگری منطقه ش ــتر ر اولویت نقاط جاذن گردش وگاس قرار گرفتند. و بیش

شامل می گردد که در فصول خاص به این منطقه بازدیدکنندگان این منطقه را جوانان مجرد با وضعیت اقتصادی مطلون 

 از الگوبرداری و دشگریگر هایجاذبه بندیای تحت عنوان طبقهدر مطالعه (2004) 3راوه شوال و .شوندشهری سرریز می

ــهرهای ــتی ش ــاس بر: توریس ــی Co-Plot روش آنالیز چند متغیره اس ــفر هایویژگی رابطه به بررس ــگران س  و گردش

شلیم هاییجاذبه ست شدهانجام 1999 مارس و 1998 سپتامبر بین این پژوهش ازنظر بازده زمانی. پرداختند شهر اور . ا

ــل نتایپ ــ آماری وتحلیلتجزیه از حاص ــگری هایجاذبه که دهدمی اننش ــلیم گردش  مجزا گروه چهار به توانمی را اورش

ــایی به تمایل و کرد بندیطبقه ــهر وجود دیدنی هایمکان در تراکم فض ــاس و درنهایت بر. دارد در این ش  نتایپ، این اس

ر مقاله ارزیابی مقصد ( د2011) و همکاران 4بن دلیا .است شدهتدوین بزرگ شهرهای در گردشگری فضایی مصرف الگوی

شگری با ستفاده گرد شگری مدل از ا سی شهری، به گرد شگریجاذبه برر ضایت و آویوشهر تل های گرد  بازدیدکننده ر

شگریسؤال: کدام جاذبه سه و پردازندمی شگران می را شهر های گرد سندند؟گرد شگران چگونه پ  هاجاذبه این به گرد

خواهد شــد؟ را  ظاهر بازدیدکننده گوناگون هایگروه پاســخ در وجود، صــورت رد هایی،تفاوت چه و شــوند؟می مربوط

سی قرار می ستفاده اولیه پژوهش ابزار دو از مقاله دهند. اینموردبرر شاهده میدانی: کندمی ا صاحبه و م ساختاریافته از  م

ــخ در این پژوهش .بازدیدکننده 199 ــاس بر دهندگانپاس ــگری هگرو چهار به بازدید انگیزه اس ( 2) تعطیالت،( 1: )گردش
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ــتان از بازدید( 4) فرهنگ، میراف (3) وکار،کســب ــتگان و دوس ــیم (VFR) 1بس ــدهتقس ــان هایافته. اندش  که دهدمی نش

 وکارکسب را نسبت به بازدیدکنندگان رضایت از باالیی بازید کنندگان از دوستان و بستگان سطر و گردشگری هایگروه

شان می. میراف فرهنگ دارند و شهر تل دهدو همچنین این پژوهش ن شامل  آویوکه اولویت  شگران  ازنظر ترجیحات گرد

 ونقل،حمل شامل: شهر فیزیکی هایجنبه به مربوط آن ضعف نقاط کهو درحالی فراغت است، اوقات و مراکز ساحلی جزایر

وتحلیل فضایی ترجیحات گردشگران یهتجزه ی بامقاله( در 2018و همکاران ) 2لی .مسکن بوده است و معماری پاکیزگی،

ساکنان محلی با  شامل: آتالنتا، نقاط دیدنی() یهاجاذبهو  شهر آمریکا  شگری در ده  ستون، گرد ستون، شیکاگو، بو  هو

سسان اورالندو، نیویورک، ،آنجلسلس سیاتلفران سکو،  شنگتن و ی  از عکس هادادهسی پرداختند. در این پژوهش  دی وا

ــده  آپلود ــایت فلیکرش ــال بین در س ــتفاده از روش الگوریتم 2014و  2010 تا 2004 یهاس ــده و با اس  جمع آوردی ش

ادغام ترجیحات گردشــگران و  ســطر که داد نشــان و نتایپ اندشــدهوتحلیل یهتجزتراکم  بر مبتنی فضــایی یبندخوشــه

سیار مختلف شهرهای در ساکنان محلی ست، متفاوت ب ش نیویورک شهر زیرا ا شان تعامالت را ترینبی  آتالنتا و دهدیم ن

 مردم سـی، دی واشـنگتن و سـیاتل اورالندو، مانند دیگر شـهرهای در آتالنتا، بر عالوه. دهدیم نشـان را اختالط حداقل

 با شهر مرکز مناطق ،موردمطالعهشهرهای  اکثر در. مختلفی بازدید کنند یمقصدهااز  تا داشتند تمایل گردشگران و محلی

شان شتر  محبون یهاجاذبه وها هن شگران بودند، موردتوجهبی صدها کهیدرحال گرد شتر تفریحی و فرهنگی یمق  مردم بی

سهمقاهمچنین در . بودند کرده جذن را محلی صورت گرفت نتایپ ی شهرها  ساکنان محلی این  شگران و  ای که از گرد

شان داد که  شانه از دهندیم ترجیر گردشگران خاص،طور بهن شگاه ،هاموزه تاریخی، یهاساختمان شهری، یهان  یفرو

ــوی از. کنند بازدید باال یفیتباک یهاهتل وها فرودگاه معروف، ــاکنین دیگر، س  مانند) تجاری محلی به بازید از مناطق س

 .بودند مندعالقه دارای تنوع فرهنگی یهامحله همچنین عمومی و هاییدانم وها پارک ،(محلی یهافروشگاه و بازارها

سیف شی تحت عنوان پراکنش جاذبه2009الدینی و همکاران )در مطالعات داخلی همچنین  شگری و ( در پژوه های گرد

صفهان  شهر ا ستی برای  شهرهای توری ستفاده از روش –الگوبرداری از  شی ایران با ا  از بندیطبقه وتحلیلتجزیه و پیمای

ضایی جا 2008 نوامبر تا مارس سی الگو ف صفهان پرداختندذبهبه برر شهر ا شگری  شان داد . های گرد نتایپ این پژوهش ن

صفهان می در گردشگری هایجاذبه که ساس بر درنهایت .شود بندیطبقه گروه تواند در چهارشهر ا  نتیجه این پژوهش ا

 گردشــگری هایجاذبه فضــایی اســت، که این الگوی شــدهتهیه بزرگ شــهرهای در گردشــگری مصــرف فضــایی الگو

به  (2011) نیکویی و همکاران. شود استفاده ریزی گردشگری شهریبرنامه و مدیریت برای تواندپژوهش می آمدهدستبه

شهری بیرجند پرداختند دربندی جاذبهارزیابی و اولویت شگری  ستفاده با مطالعه، این های گرد سله تحلیل فرآیند از ا  سل

است. و  شدهطبیعی بررسی و شدهساخته انسان تاریخی، فرهنگی ابعاد در دشهر بیرجن مختلف توریستی هایجاذبه، مراتبی

ستفاده EC افزاراز نرم شهرستان این گردشگری هایجاذبه بندیاولویت و وتحلیلتجزیه برای شان هایافته. است شدها  ن

سعه منظوربه تاریخی و فرهنگی هایجاذبه داد که شهر بیرجندبرنامه و تو شگری  سبت به  باالتری اولویت در ریزی گرد ن

شندهای دیگر میجاذبه ستانی ضیایی و .با سله ای با عنوان تحلیل( در مقاله1389) داغ  -تاریخی هایجاذبه مراتبی سل

چند معیاره  تکنیک از استفاده با گردشگری این شهرستان هایجاذبه بندیسطر و ارزیابی نیشابور به شهرستان فرهنگی

ــمیم ــازی پرداخ تص ــله تحلیل تکنیک» کاربردپذیری و نظری مبانی ابتدا مقاله این در. تندس ــلس  ارزیابی در «مراتبی س

شگری هایجاذبه ستان فرهنگی - تاریخی هایجاذبه تکنیک، این کمک به سپس. شد بحم گرد شابور شهر  مورد نی

 چرخه مدل» با هاجاذبه بندیسطر انطباق .شدند بندیسطر نهایتاً و بندیاولویت هاو این جاذبه گرفت قرار وتحلیلتجزیه

ــه» و «محصــول حیات ــیایی تحقیق بوده این هاییافته ازجمله «ادراکی نقش ــت )ض ــتانی،  و اس . قنبری و (1389داغس
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2 . Li 
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سایی و ای تحت عنوان ( در مقاله1391همکاران ) ساس  هایجاذبه بندیاولویتشنا سر بر ا ستان روان شهر شگری  گرد

 وضعیت دریا، سطر از قرارگیری ارتفاع» پارامتر نه پیمایشی و تحلیلی - توصیفی تحقیق با روش پتانسیل جذن گردشگر

ساخت شگر، تعداد ها،زیر سهیالت گرد سی، خدمات، و ت ستر سیل د شگر جذن قابلیت جاذبه، اطراف پتان صول در گرد  ف

سر شهرستان ممه گردشگری مکان هفت مورد در را «طبیعی مخاطرات عدم و اقتصادی اثرات مختلف،  با و انتخان روان

ستفاده سیس روش از ا ستان این گردشگری جاذن هایمکان بندیاولویت به تاپ ست شدهپرداخته شهر صل نتایپ. ا  از حا

 قوری غار: نمود بندیاولویت زیر ترتیب به گردشگران بازدید جهت روانسر شهرستان گردشگری هایمکان تاپسیس، مدل

 تاق و موســایی تپه جاوری، ســران قرنی، اویس زیارتگاه ســوم، رتبه کاوات غار دوم، رتبه انســررو ســران یک، رتبه قلعه

شان تحقیق نهایی نتایپ. شدند واقع بعدی هایاولویت در ترتیب به فرهاد ستان هایجاذبه که داد ن  اولویت لحاظ به شهر

ــعه ــه در توس ــطر س ــطوح این و دارند قرار س ــگری مدیران گیریتصــمیم و ریزیمهبرنا برای مبنایی توانندمی س  گردش

ستان شابور شهر شند )قنبری نی شاهنوشی ) (.1391همکاران، و با سایی ای باهدف( در مقاله1391سلطانی و  شنا  اولویت، 

شه شگری در  شگران داخلی در انتخان مقصدهای گرد ستر گرد شهد ا های جاذبه بندیاولویتاز روش آنتروپی برای  .م

شان داد که  آمدهدستبهو نتایپ  ندتگردشگری بهره گرف شهر مشهد در اولویتجاذبه، درمجموعن  جاذبهاوّل  های قدیمی 

ست. موردمطالعهگردشگری در میان گردشگران  سبی  ایجادشدهجدید  هایجاذبهگردشگران شهر مشهد با و  ا ارتباط منا

شهر در ایجاد مقصدهای جذان جدید گردشگری برقرار نکرده ستاند و این  سلطانی تاکنون موفق نبوده ا  شاهنوشی، و )

شی تحت عنوان رتبه1396) . غفاری گیالنده و همکاران(1391 شگری بربندی جاذبه( در پژوه سیل  های گرد ساس پتان ا

تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به -جذن گردشگر با استفاده از مدل تاکسونومی عددی با روش توصیفی

اساس نتایپ این پژوهش، برج شمس  شده است که برهای جاذن گردشگری شهرستان خوی پرداختهدی مکانبناولویت

شار بدالن و تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذن گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود اینکه آب

شهر خوی، ازلشده مراکان، جزو جاذبهمنطقه حفاظت شگری میهای طبیعی نان  شند و دارای توانحاظ جذن گرد های با

ساخت سهیالت، خدمات و زیر ضعف ت ستند اما  شگری بالقوه ه های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این گرد

همکاران،  و گیالنده) مناطق، باعم شده است که این مناطق در جذن گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند

: مورد شهرهاکالن پیرامونی گردشگری مقاصد بندی( در پژوهشی تحت عنوان اولویت1396) سمی و همکاران(. قا1396

مراتبی به  سلسله و ایشبکه فرایند تحلیل تحلیلی با استفاده از الگوی-تهران با رویکرد توصیفی شمال ییالقی هایحومه

شاخ  سی  شگری هایجاذبه هایبرر صد گرد  انتخان بر اثرگذار عوامل و بندیاولویت و تهران هرشکالن پیرامون مقا

 عنوانبه %43 با لواسانات گردشگری مقصد این نواحی پرداختند. نتایپ این پژوش نشان داد که نخست گردشگری مقاصد

صد ترینمهم شگری مق  بعدی هایرتبه در %17 با سولقان – کن و %21 با دربند ،%31 با توچال محورهای سپس و گرد

قاسمی ) است داشته را تهران شمال هایحومه گردشگری مقصد رتبه ترینپایین %14 با دارآباد محور درنهایت، دارند، ارقر

شینه پژوهش، اهمیت به توجه با .(1396و همکاران،  ضوع در پی سیار توجه مو رابطه  چگونگی مورد در مطالعات به کمی ب

 شــهرها محلی مدیران و ریزان برنامه توجه. اســت شــده شــهری اذنج اماکن با گردشــگران رفتاری ترجیحات یت واولو

 ممکن جاذن هایمکان و توریست بین برخورد جزئیات است، متمرکز گردشگری اهداف مدیریت و بازاریابی بر طورکلیبه

ست شد موردتوجه کمتر ا شد به رو تحقیقاتی فعالیت زمینه این در. با ضایی-رفتاری جغرافیدانان بین در ر مثال: عنوانبه) ف

Shoval & Raveh,2004 ; Shoval & Issacson,2009; McKercher & Lau,2008 .) از اســـتفادهبا 

شرفته تکنولوژی ست گیریشکل حال در پی شگران با اگونهبه .ا صرفی گرد بر ی جاذن هامکانی که رابطه بین رفتار م

یزی فضــاهای ربرنامهو مدیران شــهری را در جهت  برنامه ریزان تواندمیالگوی فضــایی ترجیحات گردشــگران  اســاس
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ــگری کمک کند.  ــتهبندی و یتاولو درواقعگردش ــگری هاجاذبهی بنددس ــاسی گردش ــرفی  بر اس ترجیحات رفتار مص

ستفاده به ها ویرساختز آن تقویت تبعبهفضایی و  هایینابرابر به بردن موجب پی تواندمیگردشگران   مدیریت و ترینها

 ی گردشگری شهری گردد.هابهجاذ بهتر

 

 مبانی نظری

 شهری گردشگری است. شهری است، فضاهای قرارگرفته گردشگران موردتوجه که گردشگری فضاهای از یکی امروزه

 دوم و آید؛می شمار به گردشگران مبدأ تریناصلی معنای به شهر از یکسو که معنا این به است؛ دوگانه ماهیت دارای

صد نعنوابه شهر اینکه شگری مق شگری به مربوط گیرد. آنچهمی قرار مدنظر گرد ست، عموماً شهری گرد  را شهر ا

ــگر به ورود از هدف درواقع، و دارد مدنظر گردشــگری مقصــد عنوانبه  هایجاذبه از شــهری بازدید فضــای گردش

 هستند غنی و فراوان دشگریگر هادارای جاذبه حال، شهرهابااین (.1390فرد، و شعبانی قالیباف،) شهر است گردشگری

 تاریخی، و معاصر محی  معماریعناصر مختلف چون  در شهرها .کنندمی ایفا اساسی نقش هاآن توسعه و پیدایش در که

ــبانه، زندگی ــایر و خرید ش ــیعی از خدمات جذن را امکانات س  ی شــهریاندازهاچشــمهمچنین  .دهندیم ارائه طیف وس

 مناطق ،(Pappalepore et al،2014) خالق هنری یهامکان :مانند کند، فراهم راجذن گردشـــگران  زمینهتواند می

له، (Ashworth & Tunbridge 2004,) تاریخی هاجران یهامح ها (Chang,1997) م  یقوم نواحی و گتو

(Conforti, 1996ضاهای سرگرمی مقدس (، ف صد  شگری،جاذبه (.Pearce,1987) و مقا سب های گرد  نوع برح

توان در های گردشگری شهرها را میگیرند. جاذبهمی قرار ارزیابی مورد عوامل مختلف به توجه با و شوندمی بندیدسته

سیم کرد:  سته کلی تق صر اولیه جاذن چون: محله -1دود همچنین واحدهای  فرهنگی و -های تاریخی، آثار معماریعنا

صر او -2اداری و ... -تجاری صر ثانویه جاذن که مکمل عنا صر ثانویه جاذبهعنا شامل خدمات لیه. عنا شگری  های گرد

 به توانندشـــهری می ثانویه امکانات جاذن. این باشـــندمی (Kurek,2008:325)ها و ... ونقل، اقامتگاهتهیه غذا، حمل

ها هخانقهوه ها،رستوران هتل، هایاقامت از ایگسترده طیف ،"غذا بخش" مثال،عنوانکنند به کمک گردشگری عملکرد

ثانویه  عناصر شده است.همچنین در برخی موارد به عوامل اضافه اشاره (،Smith,1977:153) دهدمی پوشش غیره را و

ــافه ــگران جاذن و اض ــائل گردش ــهر، مدیریت )مانند: مس ــاخت ش اطالعات  غذا، بخش ترافیک، و ونقلحمل هایزیرس

ــتی و  ــهری بازدیدکنندگان اولیه هایجاذبه عنوانبه تواننمی را (...توریس ــگری  .گرفت نظر در ش در کل محققان گردش

 :کنند. برای اشورف عناصر اولیهشهری عناصر جاذن گردشگری را در سه دسته عناصر اولیه، ثانویه و اضافه تقسیم می

به ثانویهجاذ نایی جذن گردشـــگران، و عناصـــر  با توا ـــتحمل :های گردشـــگری  ـــد اس قل و خدمات در مقص  ون

(Verbeke,1986:86 .)موردنظر سایت توریست،: باشد جزء سه دارای جاذن باید پدیده ( یک1976) مک کانل ازنظر، 

شانگر و صویری یا ن شگر معنی دهد را سایت که ت ستیجاذبه  به را چیزی هرعمالً  توانندیم معیارها این. برای گرد  توری

 که عناصــر جاذن که کرده اســت اســتدالل (1986) یربیکودر همین رابطه  (.MacCannell,1976:41) کنند تبدیل

شهری مبنای شگری  شکیل را گرد ست دهند ممکنیم ت سیم گروه سه به ا صر :شود تق  وها جاذبه شامل که اولیه عنا

 عناصرو ( یفروشخرده و مسکن :مانند) ثانویه ؛ عناصرباشندیم (فراغت اوقات :مانند) یتفعال یهامکانو  خاص یساتتأس

در  را عنصر جاذن در گردشگری مدل (1988گان )(. Verbeke,1986:86) ها(نشانه و اطالعات پارکینگ، :مانند)سوم 

 گردشگران جذن اصلی منبع و جاذبه جزء ترینمهم یا هسته، درونی دایره در این مدل ،(1 شکل،) دهدمی نشان حلقه سه

ست. ست چیزی هسته، ا شگران که ا  ذخیره حافظه در آن را خانه، به بازگشت از پس یا بازدید از آن هستند دنبال به گرد

ست ممکن این. کنندمی شد جاذن سایت در موجود فرهنگی یا طبیعی میراف منابع شامل ا صر دومین. با  ضروری، عن

مکمل ثانویه جاذن در جهت بهبود عامل جاذبه  عنوانبه و کندمی حفظ را هســته که اســت بافر جاذبه منطقه یا کمربند
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 .(Gunn, 1988) است جاذبه ساختار نهایی و سوم جزء. کندمی مدل عمل ا هستهاصلی ی

 
 ( (Nowacki,2013:17، منبع: ساختار جاذبه گردشگری .1 شماره شکل

 
ــگری میان رابطه( 2006) روتچه جودیت ــهری مناطق و گردش ــرعنا بین او. کندیم تحلیل را جاذن ش  و ثانویه اولیه، ص

 برای ییهامکان (الف گردشگران شامل: جذن اصلی وی عناصری . ازنظرگرددیمقائل  اوتتف شهری گردشگری اضافی

 یهاجاذبهو  تجاری مراکز فیلم؛ یهاخانه وتئاترها  هنری؛ هاییگالر وها : موزهفرهنگی امکانات-1:هایتفعال اســـتقرار

شی امکانات-2 دیگر؛ شیده: ورز ضای در یا پو شقرعه و ینوکاز: حیتفری امکانات- 3باز؛ ف  یافته؛سازمان رویدادهای ی؛ک

 تاریخی؛ و بناهای قدیمی یهامجســمه ؛هاســاختمان تاریخی؛ بلوارهای: فراغت وقت صــرف برای اماکن -4،هاجشــنواره

ونقل حمل دسترسی،) اضافی مکاناتا با همراه( بازار خرید، غذا، امکانات) ثانویه ( عناصرن. هاآن سبز و مناطق وها پارک

 اســت همم بســیار شــهری گردشــگری موفقیت برای نیز( راهنما شــاخ ، نقشــه،) توریســتی اطالعات خودرو، پارک و

(Popescu,2008:109.) شـــهرهاهای جاذبه گردشـــگری، دیدگاه از (2012و دورین پائول باک ) امر آکســـوز ازنظر 

صت توانندیم صر به توانندیها م. آندهند ارائه را زیادی یهافر ص عنا صر و( اولیه) یلا سیم ثانویه عنا صر. شوند تق  عنا

صلی ستند، عمومی حوزه به متعلقعمدتاً  که ا ستندها جاذبه از ترکیبی شامل ه صربه که ه شندمیفرد منح  به قادر و با

شگران جذن ستند شهر به گرد شگاه یهاسالن و معدنی یهاپارک شهری، معماری ،هاموزه :)مثالً ه  دوم گروه(. نمای

ست شهری امکانات شامل شگران تجربه که ا شتیبانی را گرد ستوران ،هاهتل :)مثالً کندیم پ  وونقل حمل امکانات ،هار

 .(Emre Aksoz & Dorin Paul Bac,2012:8غیره( )
 

 نظراناز دیدگاه صاحب های گردشگران. انواع جاذبه1جدول شماره

 شرح دیدگاه سال پژوهشگر

 عنصر سه از توریستی جاذبه. کنندمی ظهور "بازدید" فرایند در که هستند اجتماعی هایسازه هاجاذبه 1976 کانل مک
 گردشگران و نشانگر. ،(سکونت محل یا) دید: است شدهتشکیل

بازدیدکنندگان  ینیازها درک توریستی است. جاذبه شدن بسته منطقه و مصنوعی کمربند هسته، شامل جاذبه 1988 1گان
 است. رضایت کسب توانایی گردشگران و ذنج توانایی محی ، از

 2ثوربرک
 

 وسملم محصول ،(فراغت اوقات تجارن، مزایا،) اصلی محصول: است سطر سه شامل جذان محصول 1995
 ها،...( است.وشگاهفر پذیرایی، خدمات) شدهتکمیل محصول و( امنیت فعالیت، اشکال ها،نمایشگاه)

 در موجود هاییتفعال انواع فیزیکی، و محی  یک یا فرهنگی رویداد یک شامل( بهجاذ) توریستی سایت هر 1997 3کانتر 

 آید.می دست به بازدیدکنندگان توس  ارزش جذابیت آن و اهمیت که .جاذبه است

                                                           
1 . Gunn 

2 . Swarbrooke 

3 . Canter 
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 هسته. است( رسانیاطالع عنصر) نشانگر و( مکان) هسته ،(انسانی عنصر) توریست شامل سیستم جاذبه 2002 1ریچاردز

 .باشد مخلوط یا شناسیانسان محیطی، نوع از تواندمی

-2فرهنگی؛ امکانات-1:هافعالیت استقرار برای هاییمکان( الف: شامل گردشگران جذن اصلی عناصری 2006 روتچه
 اضافی امکانات با اههمر( بازار خرید، غذا، امکانات) ثانویه عناصر .تفریحی امکانات-3ورزشی؛ امکانات

 .(توریستی اطالعات خودرو، پارک و ونقلحمل دسترسی،)

 پائول دورین و آکسوز امر
 باک

 هایپارک شهری، معماری ها،موزه: مثالً) هستند عمومی شهر حوزه به متعلق عمدتاً( اولیه) اصلی عناصر 2012
 ناتامکا ها،رستوران ها،هتل: مثالً) باشندشهری می امکانات شامل دوم گروه(. نمایشگاه هایسالن و معدنی

 .(غیره و ونقلحمل

 

شناخت جاذبه شان میتالش برای  شهری، روندی پیچیده را ن شگری  سایی جاذبههای گرد شنا شگری دهد. که  های گرد

ریزی و مدیریت گردشگری رفتاری ترجیحات گردشگران در جهت برنامه -تواند با تحلیل فضاییموردتوجه گردشگران می

سی .شهرها مؤثر واقع گردد شگران در ارتباط با مکان این برر صرفی گرد های جاذن دارد. نیاز به پژوهش در مورد رفتار م

بندی ترجیر گردشــگران در ارتباط با اماکن جاذن شــهرها ( معتقدند که اولویت2006) 2ایزاکســون و در این رابطه شــوال

ساسی در برنامهتواند بهمی ( در 2002) 3شوال. نظر گرفته شودریزی توسعه گردشگری شهرهای تاریخی در عنوان اصل ا

سایی مکانمطالعات خود برای اولویت شنا شهری بهره بندی و  ضا  شگران در ف صرفی گرد های جاذن از الگوی رفتار م

ستقبال و بازید گردشگران را در زمان ضایت، ا ستفاده از روشگرفتند. و میزان ر های ردیابی گردشگران های مشخ  با ا

های جاذن از مکان برداریاولویت رفتار اســـتفاده و مزایا بهره( 2010و همکاران ) 4شـــیا  اســـت موردبررســـی قرار داده

ــی قرار داده ــگران را موردبررس ــوص بازار خرید گردش ــتفاده از مکانو آن اند.بخص های ها معتقدند که اهداف رفتاری اس

شگران از مکان ضایتمندی گرد شگری را بازگو میجاذن، اولویت ر ستن هولز .کندهای گرد ( الگوی 2013) و همکاران 5کا

ــاخ  بازید اولیه و بازدید مجدد یا وفاداری به جاذبه را  ــگران از اماکن جاذن را با در نظر گرفتن ش رفتاری ترجیر گردش

ند. بهموردبررســـی قرار داده بازدید مجدد ها معتقدند تجربه مطلون رفتاری از مکانای که آنگونها های جاذن باعم 

عنوان یک متغیر اســاســی برای بررســی ( تجربه گردشــگران را به2000) 6گردد همچنین ویتســروها میردشــگران از آنگ

ستجاذبه شگری در نظر گرفته ا شه یک تجربه ذاتی از مکان .های گرد شگران همی دارند. این این محققان معتقدند گرد

( در مطالعه 2010) 7باروس و ماچادو (. & 2002Carbone,Berry) تفاوت باشـــندتواند مثبت، منفی یا بیتجارن می

طول زمان اقامت گردشــگران برای بازدید از اماکن جاذبه در مقیاس منطقه یک شــاخ  مهم در که  انددادهخود نشــان 

ها نشان دادند که ازنظر رفتاری گردشگران سعی دارند در اماکن مورد ترجیر خود شناخت ترجیحات گردشگران است. آن

ــرف کنندزم ــتری را مص در  کلیدی متغیر را یک زمان اقامت برای بازدیدمدت طول (2006) و همکاران 8گوکوالی. ان بیش

 به توجه زمان اقامت برای بازدید تحت تأثیر عوامل مختلف اســت. بامدت ها معتقدند کهآن .دانندگردشــگری محلی می

ــکل ــانگر تواندمی مختلف عوامل 2 ش ــرفی الگو نش ــگران حاتترجی مص ــرفی جاذن هایمکان با ارتباط در گردش  مص

 باشند: شهری گردشگری

 

                                                           
1 . Richards 
2 . Shoval & Isaacson 

3 . Shoval 

4 . Xia 

5 . Kastenholz 

6 . Vittersù 

7 . Barros & Machado 

8 . Gokovali 
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 های مورد ترجیح گردشگرانهای بررسی جاذبه. شاخص2 شماره شکل

 

برداری از جاذبه میزان استفاده و مزایا بهره -2ها میزان رضایت، استقبال و تعداد بازید از جاذبه-1در این میان چهار عامل 

ـــاخ ها ازجمله مهمزمان اقامت برای بازدید جاذبهمدت-4ها و داری و تجربه بازدید از جاذبهمیزان وفا-3 های ترین ش

 توانیم که دهدیم نشـان اسـت شـدهیبررسـ باال در که نظری ، چارچوندرمجموعموردتوجه پژوهشـگران بوده اسـت. 

ضای ستی ف شهرها را توری ساً  در  سا شگری حوزه چندین اطراف درا  انواع روی بر خودنوبه بهکه  وردتوجه قراردادم گرد

 یهاجاذبهمیراف تاریخی؛  و فرهنگیهای : جاذبهازاند عبارت هاین. ادارند تمرکزها مکان وها جاذبه امکانات، از خاصـــی

ستی که ی توریهاجاذبهی و عناصر ثانویه وابسته به این فروشخردهی مصرفی تجاری و هاجاذبه شبانه؛ یوزندگ سرگرمی

 و استفاده میزان جاذبه؛ از بازدید و رضایت استقبال، گردشگران شامل میزان یرمستقیم در تصمیمات ترجیحیغ صورتبه

یا به؛ از یبرداربهره مزا فاداری میزان جاذ به و و ید مجدد تجر به؛ طول از بازد مان جاذ مت ز قا ید،  ا بازد واقع  مؤثربرای 

 .گردندیم

 

 مطالعه محدوده مورد

 گسترده دشتی در و خرانق و شیرکوه هایرشته بین شهر این. است ایران مرکز در یزد شهرستان و استان مرکز یزد شهر

 آبادانی در سزایی به سهم اتابکان و نهاد گسترش به رو پنجم قرن از شهر قرارگرفته است. این اردکان ـ یزد دشت نام به

سیاری القان یزد شهر. کردند ایفا شهر این ست به تاریخ طول در را ب ست باالیی معنایی بار دارای هرکدام که آورده د  ا

سینیه» ،«دارالعمل و دارالعلم» ،«دارالعباده» ،«بادگیرها شهر» :همچون  ،«شیرینی شهر» ،«هادوچرخه شهر» ،«ایران ح

ر ایران ازنظر جذن ، شهر یزد بعد از اصفهان و شیراز سومین شه«آفتان و آتش شهر» و «قناعت و قنوت و قنات شهر»

ــون ــگران فرهنگی محس ــودمی گردش ــگری، هایجاذبه (، برترین60: 1397حاتمی نژاد و همکاران،) ش  و تاریخی گردش

صربه ایجاذبه تنهاییبه تواندمی هاآن از هرکدام که دارد زیادی فرهنگی میراف  هاتاریخی، میدان فرد مانند بازارهایمنح

 فرهنگی میراف دوستداران و گردشگران بازدید برای تاریخی و ... معروف و محالت و یخیتار تاریخی، مساجد لردهای و

 بقعه یزد، کبیر مســجد به توانمتعدد این شــهر می جهانگردی هایجاذبه و دیدنی اماکن باشــد. از جهان و ایران تاریخ و

 قدیمی باروی و برج و آتشکده بادگیری، شش انبارآن چخماق، امیر مسجد و تکیه آباد،دولت باغ مجموعه الدین،رکن سید

 شده است.های شهر یزد را به نمایش گذاشتهموقعیت برخی از این جاذبه 3که در شکل  .کرد اشاره … و
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  یزدموقعیت جغرافیایی شهر  .3شمارهشکل 

 

 روش پژوهش

 و شده استآوریجمع پیمایشی طریق از پژوهش این موردنیاز باشد که اطالعاتحلیلی میت-این مقاله با روش توصیفی

ها در طول آوری دادهجمع های اخیر بوده اسـت.شـهر یزد در طول میانگین سـال موردمطالعه، گردشـگران آماری جامعه

 تصادفی گیریهنمون صورت گرفته است در این پژوهش از روش 1396تابستان  و بهار و 1395زمانی سه فصل زمستان 

 :شد بهره گرفته زیر فرمول از نمونه حجم برای تعیین همچنین .شده استاستفاده ساده

 
 مطلون قت احتمالید e و درصد 95 اطمینان ضریب در 96/1 با برابر t آماری، جامعه حجم N نمونه، حجم n آن در که

ــت( 05/0) مطالعه ــی عدم به توجه با. اس ــترس در نظر  بنام 0/  25 برابر = q 5/0 و = P 5/0 متغیرها، واریانس به دس

 و آمار وتحلیلتجزیه برای و شــد تکمیل یزد گردشــگران شــهر میان در پرســشــنامه 360 اســاس، این بر. اندشــدهگرفته

 است. شدهاستفاده GISنقشه  ودر شکل گرافیکی  CO-PLOT افزارنرم از آمدهدستبه اطالعات

 

 CO-PLOTچند متغیره  مدل تحلیل

شده است. ها و فرضیه درزمینه تحقیقات مختلف ارائههای مختلف برای تست نظریهر و روشاز ابزا های اخیر انواعدر دهه

ویژه قادر به شناسایی و یا تست فرضیه در مورد رواب  بین متغیرها مرتب  هستند. وتحلیل چند متغیره بههای تجزیهروش

های جدید هنوز ای موجود و یا توسعه تکنیکههای تحلیل موجود، نیاز به بهبود تکنیکهای روشبا توجه به محدودیت

یژه از زمان جنگ جهانی دوم همواره وبهسازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و ینهبهی هامدلتوسعه هم وجود دارد. 

سازی، ایجاد یک معیار سنجش ینهبهی کالسیک هامدلید اصلی تأکریاضیدانان و مجریان صنعت بوده است.  موردتوجه

ی چند معیاره هامدلهای پیچیده به گیرییمتصمی اخیر برای هادههمحققان در  نای وجودبااینبع هدف است. یا یک تا

(MCDM توجه )ی استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، ممکن است از جابهگیری یمتصمکه در این نوع  اندداشته

یک مدل تحلیل چند  CO-plotر این رابطه مدل د (.9: 1391سلطانی و شاهنوشی،شود )چندین معیار سنجش استفاده 

های تحلیل چند متغیره کالسیک نظیر تحلیل مؤلفه اصلی، مقیاس بندی چندبعدی و روش متغیره نوین است که برعکس

کند. زمان تحلیل میدو مورد را هم Co-plotکنند، مدل تحلیل خوشه که معموالً متغیر یا مشاهده را جداگانه تحلیل می
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افزار کاربردی توس  های اخیر، تبدیل به یک نرمتوسعه داده شد و در سال (1994) 1توس  ادی راوه plot-Coیتم الگور

این باشد. ها میها سایر مدلقادر به رفع برخی از محدودیت plot-Coوتحلیل داده شده است. روش تجزیه 2دیوید تالبای

صورت گرافیکی ها را بهکشد آنزمان و به تصویر میطور همیرهای بهو متغ )مشاهدات( وتحلیل موردمدل قادر به تجزیه

های تحلیل چند متغیره، ترکیبی از محاسبات آماری و نمایش این روش در مقایسه با دیگر روش .(Raveh, 2000) است

- 3تغیرها،ساختار همبستگی بین م-2مشاهدات متغیر، ( عدم) شباهت-1های این مدل ویژگینقشه تصویری است. از 

بندی وتحلیل اکتشافی دستهعنوان یک روش تجزیهتوان بهرا می Co-plotمدل  باشد.رابطه بین مشاهدات و متغیر می

. (Talby et al,1999) مناسب است وتحلیل برخی از مشاهدات و بسیاری از متغیرهایکرد. با این فرض برای تجزیه

زمان تعیین وسیله تمام معیارها )متغیرها( همسازد، این مکان بهکن میموقعیت هر مشاهده را در یک فضای دوبعدی مم

مفید است. واحد نمونه Xn×k برای بازرسی بصری ماتریس داده نظیر co-plotشود. تکنیک نمایش گرافیکی می

اهده )ردیف مش Co-plotشود. نسبت به محور و مبدأ نشان داده می kصورت فلش و متغیر به nصورت نقطه )مشاهده( به

مشاهدات  co-plotترتیب اینگیرند. بهکه مشاهدات مشابه نزدیک به هم قرار میطوریکند بهماتریس( را جانمایی می

کند که دارای ویژگی و رفتار مشابه است. هر متغیر جداگانه با یک فلش مشخ  متعلق به یک گروه را مشخ  می

سازد. که یک مقیاس شاهده و متغیر را برای یک مجموعه داده ممکن میزمان ممطالعه و تحلیل هم Co-plotشود. می

 طور مجزا وجود دارد.شده و مرتب  با هر معیار بهخوبی برازش محاسبه

کند. گراف دوم مبتنی بر شخ  میامتیاز را م nبر اساس دو گراف متوالی است. گراف اول ردیف نقاط  Co-plotمدل 

شامل فلش ست:  kی های مجزاگراف اول  شرح زیر ا ست. این روش به  ساس ادغام مفاهیم جانمایی با ب co-plotا ر ا

ست که با ماتریس داده سیون متغیر ا ش k ردیف و nاز  :Xn×k تحلیل رگر شده که ردیف م ستون ستون آغاز اهده و 

 انویه.ث مرحله و دو Xn×kهای مرحله است: دو مرحله اولیه ماتریس داده 4دارای  Co-plotمتغیر است. 

سی متغیرها به سان مرحله اول: برای برر ص Zn×kرا به  Xn×kطور یک انحراف از میانگین  Zn×kر نرمال کرده، عنا

 بر انحراف معیار به شرح زیر است:تقسیم ستون

 𝑍𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗 − x̄.𝑗)/𝑆𝑗. 
 

ی یک مقدار متوســ  صــفر و انحراف از ها داراکند که تمام متغیرروش اســتاندارد نرمالیزه اســت و تضــمین می یک این

 .(Backhaus et al,2003:539)باشندمی استاندارد یک

صله مرحله دوم: مقیاس عدم تجانس انتخان شاهده )ردیف  Dil≥0شده، فا  n × n (، ماتریسZn×kبین هر جفت م

از جفت متفاوت  (Dil) متقارن
𝑛

2
شاهده حاصل می  سبهم صله محا مبنایی برای تعیین رواب  بین مشاهدات شده شود. فا

شــده که مجموع انحراف مطلق مقیاس عدم تجانس اســت، اســتفاده از انتخان city-blockدر اینجا فاصــله  .هســتند

 .دارد اییژهو( برتری Weber, 1996: 1221) در مقایسه با سایر معیارهای فاصله city-blockفاصله 

𝐷𝑖𝑙  = ∑ |𝑍𝑖𝑗 − 𝑍𝑙𝑗| ≥ 0, (1 ≤ 𝑖, 𝑙 ≤ 𝑛).

𝐾

𝑖=1

 

 کنند.دو گراف متوالی را ارائه می co-plot دو مرحله بعدی

 

                                                           
1 . Adi Raveh 

2 . David Talby 
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سوم: در این مرحله ماتریس شاهده با  (𝑀𝐷𝑆) به کمک روش مقیاس بندی چندبعدی  (𝐷𝑖𝑙)مرحله  شده و م جانمایی 

ضای  n نقطه شان داده می 1Euclideanدر ف ضای شوند، تحلیل کوچکن صی از گاتمن بهترین ف  MDSعنوان فرم خا

ست. گراف انتخان شان میدو مجموعهرواب  متقابل دوبه SSAشده ا شیا را ن ضریب SSAدهد. در ای از ا  2بیگانگی از 

فاده میبه) یاســـی از خوبی برازش اســـت بهعنوان مق ند.  له ک عدی این مرح یک فضـــای دوب طور خالصـــه برای 

2𝑛 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑠 (𝑋1𝑖𝑋2𝑖)𝑖 = 1, … , 𝑛,دهد که در آن را به دست می𝑍 = (𝑍𝑖1, … , 𝑍𝑖𝑘)  در فضای

 شود.جانمایی می (𝑋1𝑖𝑋2𝑖) دوبعدی

,𝑘 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑤𝑠(𝑋�̃�مرحله چهارم: در این مرحله 𝑗 = 1, … , 𝑘)  در فضــایEuclidean  حاصــل از مرحله ســوم

شان داده می 𝑃𝑖از مرکز گرانش نقطه  jلش با ف jشده، هر متغیر ترسیم ستگی بین مقادیر  �̃�𝑗شود. با انتخان فلشن همب

ــم پیش jواقعی متغیر  ــته در یکبینیو تجس ــت. بنابراین فلش مرتب  با معیار همبس ــت. ها در فلش حداکثر اس جهت اس

 معیارهای مرتب  است.ها تقریباً متناسب با همبستگی بین درنتیجه کسینوس زاویه بین فلش

شــود. در مرحله ســوم ضــریب کلی خوبی با دو نوع مقیاس در مرحله ســوم و چهارم ارزیابی می co-plot خوبی برازش

دامنه حداکثر  k شــود. اینجداگانه اســتفاده می kبرای هر متغیر  kشــود. در مرحله چهارم مقیاس اســتفاده می)برازش 

𝑟𝑖 همبستگی
∗, 𝑗 = 1, … , 𝑘    است که خوبی برازش رگرسیونk سنجد. همبستگیرا می𝑟𝑗

یعنی خوبی برازش در  ∗

سب ست. متغیر نامتنا ضافه یا حذف متغیر مهم ا 𝑟𝑗غیر همکار( یعنی ) ا
ستگی کوچک باید حذف ∗ 𝑟𝑗شده و همب

 �̃�𝑗باال ∗

 است. �̃�𝑗 روی محور nهای نقطه بینیبهتر نشانگر جهت و ترتیب تجسم پیش

 

 هابحث و یافته

ــتهی و آورجمعبعد از  پژوهشاولین مرحله در هر  ــی بنددس ــتقلهای یژگیوی اطالعات بررس در  موردمطالعهجامع  مس

ضوع  ست. پژوهشارتباط با مو سؤال اول پژوهش ) ا سخ به  شگرانبه همین منظور در این مرحله برای پا  یهاجاذبه گرد

سی  به 2 هستند؟(؛ در جدول دموگرافیک و اجتماعی خصوصیاتی چه دارای یزد شهر گردشگری ستقل یژگیوبرر های م

 سن، مانند است. با توجه به اینکه؛ خصوصیات اجتماعی و دموگرافیک طیفی از عواملی شدهپرداخته پاسخگویان به مربوط

خانواده، تحصـــیالت، یب  حل ترک مد، م ید درآ بازد هدف  مت و  قا -Eugenio؛ LaMondia et al,2009) ا

Martin,2008 .) های مســتقل گردشــگران به بررســی برخی از این به ویژگیکه در اینجا با توجه . گردندیمرا شــامل

ست. با توجه جدول موردنظر ازنظر ترجیحاتپرداخته 1متغیرهای در جدول  صیات شده ا صو صد توزیع  خ صی در شخ

 گردد. توزیعدرصـد زنان را شـامل می 56/40 مردان ودرصـد  44/59گردشـگران موردمطالعه برحسـب جنسـیت شـامل 

شگران شان تحصیالت برحسب موردمطالعه گرد ست داده ن ست بوده متعادل توزیع گروه سه در که ا شگران توزیع. ا  گرد

 ایگونهبه دهند؛می تشکیل مرفه قشر را یزد شهر گردشگران بیشتر که است داده درآمدنشان میزان برحسب موردمطالعه

 با افراد بعدازآن و دهندمی تشکیل درصد( 61/33) به باال میلیون 2 درآمد با دسته افراد را موردمطالعه هاینمونه بیشتر که

با  افراد است داده نشان سن برحسب موردمطالعه گردشگران توزیع. گرفتند قرار اولویت درصد( در 22/27) میلیون 2 تا 1

 برحسب موردمطالعه گردشگران توزیع همچنین درصد .اندداده نشان را یزد شهر در گردشگری به بیشتری تمایل باال سن

ـــامل -و بازید و میراف از بازدید پنپ گروه در این بخش گردشـــگرانی زیارتی، تفریحی، کاری، دیدار هدف فرهنگی را ش

شگران باهدف فرهنگی 45/34گردید. که حدود می صد از گرد شت و در شهر یزد اقامت دا شگران میراف در  ند. توزیع گرد

                                                           
 .شودمیهمان فضای هندسی است که نقشه گراف در آن طراحی  Euclideanمنظور از .  1

2 . alienation 
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جوار، های همموردمطالعه برحسب مبدأ که در چهار دسته گردشگران اقامت گزیده در منطقه شهری، مناطق استان، استان

گردید. که بیشــترین میزان گردشــگران شــهر یزد در مناطق اطراف شــهر و ســایر جوار را شــامل میهای غیر هماســتان

ستان بوده ست.  33/58 یزان درمجموعاند. که این مشهرهای ا شته ا شامل گ صد از کل جامعه موردمطالعه پژوهش را  در

ستان شگران از ا صد باالیی و قابلهرچند میزان گرد سایه در سایه و غیر هم شگران بومی را به خود های هم رقابت با گرد

 اختصاص داده است.
 

 یزد ی گردشگری شهرهاجاذبهبا های اجتماعی و دموگرافیک گردشگران در رابطه یژگیو. 2جدول شماره

 درصد فراوانی زیر شاخصه متغیر

 44/59 214 مرد جنسیت

 56/40 146 زن

 
 تحصیالت

 44/34 124 زیر کارشناسی

 35/38 138 کارشناسی

 22/27 98 باالتر از کارشناسی

 
 درآمد

 11/21 76 تریینپاهزار تومان  500

 06/18 65 میلیون 1هزار تومان تا  500

 22/27 98 میلیون 2تا یلیونم 1

 61/33 121 میلیون به باال 2

 
 
 سن

 89/8 32 سال 25تا  15

 17/19 69 سال 30تا  25

 44/29 106 سال 45تا  30

 22/27 98 سال 65تا  45

 28/15 55 سال به باال 65

 
 )محل اقامت( مبدأ

 55/25 92 منطقه شهری

 78/32 118 مناطق استان

 20 72 ی همسایههااناست

 67/21 78 ی غیر همسایههااستان

 
 

 هدف بازدید

 11/11 40 زیارتی

 44/24 88 تفریحی و سرگرمی

 89/3 14 کاری

 11/26 94 (دیدار آشنایان) یدوبازدیدد

 45/34 124 فرهنگی و میراف

 

ــی  ــ منظوربهدر مرحله بعد  موردمطالعههای جامعه یژگیوبعد از بررس ــؤالخگویی به پاس ــوم  س  کدامپژوهش )دوم و س

ــهر یهاجاذبه ــگران این ترجیحات یتاولو در یزد ش ــگران این ترجیر مورد یهاجاذبهدارد؟ و  قرار گردش  کدام در گردش

ی هاجاذبهی بنددســتهبندی و یتاولودر  مؤثروتحلیل متغیرهای یهتجزبه  گیرند؟(یم قرار شــهری یهاجاذبه از دســته

های توریستی شهر یزد با بندی جاذبهبندی و اولویتمنظور دستهدر این مرحله بهاست.  شدهپرداختهر یزد گردشگری شه

سی برازش مدل با توجه به  co-plotروش  که  پردازیم،( متغیرهای در نظر گرفته میΘ«)ضریب بیگانگی»ابتدا به برر

ساس ترجیحاتمنظور اولویتبه شترک بندی بر ا شگران؛ مت م شگران برداریبهره میزان غیرهای:گرد  جاذبه، میزان از گرد

شگران بازدید تجربه س  از گرد ست اقامت مدت طول هر جاذبه، متو ستی، جاذبه برای هر توری  بازدید تعداد میانگین توری
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ست از هر جاذبه ستدر نظر گرفته توری ضریب بیگانگی و میزان .شده ا سی  برازش منظور همکاری این چهار متغیر به برر

شهر یزد در جدول بندی جاذبهمدل اولویت شگری  شان 3های گرد ست شدهداده ن  عنوانبه «بیگانگی ضریب» اگرچه. ا

سب اندازه صیف برای منا شاهدات تو ستانداردهایی به توجه با م ست، شدهثابت تاکنون ا ستگی باید همچنین اما ا  همب

سبه کنیم. یک همبستگی  بگیریم. برای بهبود برازش مدل، نظر در را متغیرها ما باید این متغیرها را با همبستگی کم محا

دست آورد.  راحتی در بین متغیرهای در نظر گرفته پژوهش مشاهدات و نتایجی را بهتوان بهکم به این معنی است که نمی

ستگی خون البته صل کلی ثابت برای در نظر گرفتن یک مقدار همب  & Lipshitz) دبرازش مطلون(، وجود ندار) هیچ ا

Raveh,1998:748) برازش  در مدلco-plot ،به همین منظور در این  دانند.ناکافی می 6/0مقادیر زیر  اکثر مطالعات

شود. و طراحی گراف در دار نمیای معنیمرحله به دلیل وجود مقادیر ناکافی برای برازش مدل هیچ خوشه سایی  شنا تواند 

ست.این مرحله بی ستگی، یعنی متغیرهای با مقادیربنابرای معنی ا  ن، در مرحله بعدی، آن متغیرهای با کمترین مقادیر همب

این متغیرها حداقل قادر به توصیف )عدم( شباهت در  یابد یا خیر؛کنیم تا ببینیم آیا نتایپ مدل بهبود می، حذف می6/0 زیر

ستند. بنابراین همان شماره میان متغیرها ه شان داده 3گونه که در  ضریب بیگانگی در بین متغیرهای در نظر ن ست  شده ا

شان داده 072/0شده مقدار گرفته شان داده می را ن ست. اما بررسی ضریب همبستگی ن دهد که ضریب همبستگی کلی ا

به دلیل همبستگی کمتر  54/0برداری گردشگران از جاذبه با همبستگی است و این ضریب برای متغیر میزان بهره 81/0

سه م شگران بازدید تجربه تغیر میزانبا  ستگی  از گرد شگر بازدیدکنندگان تعداد ، میانگین92/0جاذبه با میزان همب  از گرد

 96/0جاذبه با میزان همبســتگی  از بازید برای گردشــگران اقامت زمان و درنهایت طول 82/0جاذبه با میزان همبســتگی 

 مانده دوباره صورت بگیرد تا به مدل مطلون برسیم.قیباید حذف شود و برازش مدل باید بین این سه متغیر با

 

 بررسی برازش مدل گراف بر اساس متغیرهای اولیه پژوهش .3شماره جدول

Coefficient of Alienation:0.072 
Variables Map 

Average of correlations:0.81 
 

 Degree Correlation 

 54/0 -54 برداری گردشگران از جاذبهمیزان مزایا بهره

 92/0 139 میزان تجربه بازدید گردشگران از جاذبه

 82/0 167 میزان رضایت و استفاده گردشگران از جاذبه

 96/0 64 طول زمان اقامت گردشگران برای بازید از جاذبه

 

شان  3با توجه به جدول  سه متغیر ترتیبی که هردهد که یمنتایپ ن 𝑟𝑗متغیر  سه در مرحله اول 
برای تحلیل  دارند یباال ∗

ــدند. در جدول  ــت. نتایپ این برازش مدل بین متغیرهای باقی 4انتخان ش ــی قرارگرفته اس مانده از مرحله قبل موردبررس

سه متغیر باقی ست که  شان داده ا شگران از جاذبه با مقدار )مرحله ن شامل: میزان تجربه بازدید گرد (، میانگین 89/0مانده 

(، 92/0جاذبه با مقدار ) از بازید برای گردشگران اقامت زمان ( و طول86/0) گردشگر از جاذبه با مقدارتعداد بازدیدکنندگان 

و ضــریب بیگانگی با مقدار  091/0موردپذیرش هســتند و ضــریب همبســتگی کل با مقدار  6/0همگی با مقادیر باالتر از 

 نشان از برازش مطلون مدل گراف است. 89/0
 

 مانده پژوهشیباق متغیرهای بر اساس گراف مدل برازش . بررسی4جدول شماره

Coefficient of Alienation:0.091 
Variables Map 

Average of correlations:0.89 
 

 Degree Correlation 

 89/0 -129 میزان تجربه بازدید گردشگران از جاذبه
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 86/0 -168 میانگین تعداد بازدیدکنندگان گردشگر از جاذبه

 92/0 103 مان اقامت گردشگران برای بازید از جاذبهطول ز

 

های گردشگری شهر یزد در نقشه بندی جاذبهید مدل نهایی برازش، به تحلیل اولویتتائغیر همکار و  متغیر حذف از پس

شگر عنوانبه 4شکل  پردازیم.یمگراف نهایی  ست نتایپ با مدل از گرافیکی نمای سیده ا ضی ر  که ستا ذکر به الزم. ریا

ـــه در مختلف یهاجهت درها فلش اگرچه  وها فلش نســـبی موقعیت ولی تنها آیند،یمخروجی نمایش  اولین با مقایس

 است. در خروجی نهایی مهم مشاهدات

 

 
 هایویژگی به توجه با و متغیر سه اساس بر یزد، در گردشگری هایجاذبه برای گرافیکی نقشه نمایش نمودار .4 شماره شکل

 (.89/0 از باالتر) هستند باال rj *همه Θ =07/0بیگانگی  ضریب _ هاآن یموضوع

 

جاذبه مورد ترجیر  40اســت که در این پژوهش  شــدهگذاشــتهبه نمایش  5نقشــه گراف( در جدول گراف )نتایپ مدل 

شهر یزد  شگران  ساگرد ست که از این جاذبهییشنا شگری مجموعه شده ا شکده زرتچخماق یرامهای گرد شتیان، ، آت

سکندر، باغ  سجد جامع یزد، زندان ا سجد ریگ، آباددولتمجموعه م شش بادگیر،  انبارآن، بقیه دوازده امام، بازار خان، م

ها، پارک کوهســتان، موزه آن، ســاعت مارکار و ... به ترتیب در یالرزرتشــتیان، ارگ و برج و بارو قدیم، خانه  گور دخمه

 ازنظرهای مورد ترجیر گردشگران نشان داده است که جاذبه پژوهشتوجه به هر شاخصه اولویت قرار گرفتند. همچنین با 

شتیان، چون یزد شهر گردشگری هایشاخ  تعداد بازدیدکنندگان، جاذبه شتیانچخماق یرام آتشکده زرت  ، گور دخمه زرت

شگران هایجاذبه اولویت در ست و شهر گرد شگری یهاطول زمان اقامت جاذبه شاخ ازنظر  یزد ا یزد به  شهر گرد

سکندر در مسجد جامع، ،چخماق یرامترتیب  ست و شهر گردشگران هایجاذبه اولویت زندان ا  تجربه شاخ ازنظر  یزد ا

 گرفتند. قرار در اولویت آباددولت، آتشکده زرتشتیان و باغ چخماق یرامبازدید 

 
 گردشگراندید  از شهر یزد گردشگری هایجاذبه بندی. اولویت5جدول شماره

x رتبه وزن نهایی جاذبه گردشگری x رتبه وزن نهایی جاذبه گردشگری 

14x 20 1 891/0 امیر چخماقx 21 562/0 خندق لب برج 
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8x 37 2 867/0 زرتشتیان آتشکدهx 22 484/0 وزیری موزه 

17x 31 3 811/0 مسجد جامعx 23 447/0 فاتر امامزاده 

16x 13 4 723/0 زندان اسکندرx 24 444/0 خان حمام 

1x  32 5 701/0 آباددولتباغx  25 /428 ینالدرکنبقیه سید 

9x 15 6 693/0 بقیه دوازده امامx 26 421/0 پارک بزرگ شهر 

38x 33 7 665/0 بازار خانx 27 417/0 موزه قصر آینه و روشنایی 

40x 3 8 617/0 جعفر زادهامامx 28 394/0 مسجد حظیره 

24x 34 9 680/0 ادگیرشش ب انبارآنx 29 345/0 زرگری بازار 

2x 10 10 674/0 گور دخمه زرتشتیانx 30 322/0 موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان 

6x 18 11 649/0 ارگ و برج و باروx 31 287/0 الممالک مشیر باغ هتل 

11x  36 12 688/0 هایالرخانهx 32 266/0 مسجد مالاسماعیل 

25x 7 13 679/0 پارک کوهستانx 33 261/0 خانه ملک التجار 

27x 21 14 632/0 موزه آنx 34 253/0 پارک آزادگان 

30x 19 15 601/0 ساعت مارکارx 35 250/0 زاده فاضلامام 

26x 39 16 597/0 رسولیان خانهx 36 233/0 زاده سید جعفر محمدامام 

22x 35 17 588/0 رستم گیو انبارآنx 37 207/0 پارک غدیر 

5x 23 18 586/0 شنبه زادهماماx 38 122/0 قرآن دروازه 

12x 19 584/0 کمال کنیسه x28 39 104/0 مدرسه ضیائیه 

4x 29 20 571/0 یزد ستاره مجتمعx 40 098/0 فهادان احمد شیخ آرامگاه 

 

ــهر یزد،بندی جاذبهبعد از اولویت ــگری ش ــخ به به های گردش ــؤالمنظور پاس ــطربعد یعنی  س غالب جاذبه  ی نوعبندس

در این  .شده استدر چهار دسته نشان داده هاخوشه تعیین 5 شکل در co-plotمدل  گردشگری شهر یزد با استفاده از

شهمرحله بر مبنای تحلیل  ساس معیارها، یینتعی اخو ساس گونه غالب هاجاذنشده و بر ا شهر یزد بر ا شگری  ی گرد

سته ساس شدهیبندد شهر یزد را در چهار گونه غالب تاریخیان جاذبهتویماند. که بر این ا شگری  فرهنگی، -های گرد

 بندی کرد:یمتقسدر چهار دسته جاذن  هاجاذبهتفریحی و سایر -مذهبی، طبیعی-تاریخی

 مصنوعی شدهساخته هایمحی  و در فضاها قدیمی، هاییادمان :فرهنگی-تاریخی غالباًهای گردشگری دسته اول( جاذبه

های توجه به جاذبه. فرهنگی باشند -تاریخی جاذبه نوعی تواندمی خود نوبهبه افتاده، اتفاق مهم وقایع که هایینمکا در یا

 به تا خواستند یونسکو از سودان و مصر یهادولت ،1959 سال درگردد که گردشگری تاریخی و فرهنگی به زمانی برمی

ــا و آثار تا کنند کمک خود کشــورهای ــوده هاییتس ــال در. دهند نجات و محافظت را فرهنگی-تاریخی فرس  ،1960 س

سکو یرکلمد ست یون  .کرد آغاز یادنوبن بناهای نجات برای المللیینب کمپین برای را عضو کشورهای به یدنظرتجد درخوا

ــایت ــا"گونه تعریف کردند: فرهنگی را این -های تاریخیو س ــمی مکانی فرهنگی میراف یا تاریخی های جاذنیتس  رس

ندیم به علت باشـــ یاســـی، تاریخچه که  ظامی، ســـ ماعی و فرهنگی ن ندکردهرا حفظ  توریســـتی خود ارزش اجت  "ا

(Levy,2002.) س معموالً  تاریخی هاییتسا سیاری و شوند،یم حمایت قانون تو شی از تاریخ عنوانها بهآن از ب  بخ

شامل گردد، منظره، یا ختمان،سا هر است ممکن فرهنگی-تاریخی سایت یک. شوندیمشناخته ها ملت  که ساختاری را 

شد. یک ملی یا یامنطقه محلی، اهمیت شته با شگری تاریخی سایت دا ست ممکن فرهنگی همچنین -جاذن گرد  یک ا

شتهتر مدرن امکانات و معماری با یدکنندهبازد مرکز شد دا  عمل تاریخی سایت و بیرون دنیای بین دروازه عنوانبه که با

 رشد با یشهر نقاط درساخت انسان و ژهیو یهاجاذبه و یفرهنگ-یخیتار متعدد یهاجاذبه (.Taheri,2013:323) کند

شگر ست شده باعم ریاخ یهادهه در یگرد صد نیا تا ا شگران هجوم مورد مقا شعبانی فرد، ) یرندگ قرار گرد قالیباف و 

شهرهای (.149: 1390 شین صنعتی و  شند  احیای حال در نیز پی  شکل به فرهنگی و تاریخی خود را هایجاذبه وخود با

ضه و فراغتی بزرگ هایمجموعه شهر یزد مهم .کنند سرگرمی عر شه در  شامل  هایجاذبه تریناین خو شگری را  گرد
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شامل مجموعه امیرمی سکندر، آن گردند. که  شتیان، دخمه بادگیر، گور شش انبارچخماق، مجموعه زندان ا  ساعت زرت

ستم انبارها، آنریال مارکار، خانه ست. جاذبه و برج و گیو، ارگ ر ستی در هایبارو ا شه این توری اوزان را به  باالترین خو

ها به خود اختصاص اقامت باالیی را نسبت به سایر جاذبه طول میانگین تجربه بازدید و اند و همچنینخود اختصاص داده

صد 80 از بیش مثال،عنواناند. بهداده شگ از در . اندچخماق بازدید کرده های موردمطالعه از مجموعه امیرنمونه در رانگرد

 حتی سایت این از یافته(تورهای گردشگری شهر یزد )گردشگری سازمان نسبت بازدیدکنندگان البته باید توجه داشت، که

ست. وجود باالتر از این میزان سان و ویژه هایجاذبه و فرهنگی تاریخی متعدد هایجاذبه ا شهری در ساختان  با نقاط 

شد شگری ر ست شده باعم اخیر هایدهه در گرد صد این تا ا شگران مقا شهر یزد مورد هجوم گرد  .گیرند قرار در 

سیاری سئوالن از ب سب به آثار توجهیبی علت به نیز شهری نقاط این م شگری نامنا  مزایای به صرف توجه و گرد

 نقاط این برای که هاییطرح از بسیاری در سو، دیگر از .اندگشته نمخر روند تسریع این باعم صنعت، این اقتصادی

شگری مقوله به توجهی ترینکوچک گردد،می شهری تهیه سعه روند بر آن آثار و گرد  مطالعات انجام رو،شهر ازاین تو

 است. نشده تجزیه، و شناسایی برای

سته دوم شگری ( جاذبهد شگری تاریخیهاجاذبه :مذهبی-تاریخی غالباًهای گرد ها جاذن سایت از مذهبی نوعی-ی گرد

 کنند. بهمی ها بازدیدفراغت از آن یا زیارت اهداف برای گروهی صــورتبه یا جداگانه صــورتبه گردشــگران هســتند که

 معنای در معنوی یا مذهبی اهداف برای فق های مذهبی نهسایت از مختلفی انواع گردشگران به از بسیاری ترتیب، همین

 ,Timothy & Boyd) کنندیک ملت بازدید می فرهنگی هایجاذبه یا تاریخی باهدف شــناخت میراف بلکه ســنتی،

 و مذهبی هایمراسم و مذهبی زیارت رهبران های گردشگری برای گردشگران به دلیلجاذبه همچنین این دسته (.2003

ضای با "محل حس" تجربه یا ست. موردتوجه (Shackley,2002:346) مقدس ف شگری هایجاذبه بندیطبقه ا  گرد

ست زیر شرح به مذهبی سافر  سفرهایکه هدف  هاییمکان: اماکن زیارتی: ا ستند و در محل معمول زندگی م مذهبی ه

ـــاختارهاهای مذهبی: جاذبه .قرار ندارند جشـــنواره و ، مذهبی که اهمیت تاریخی یا هنری دارند باارزشیا اماکنی  س

خاصی وجود دارد که سفر برای بازدید و  هایمکانیا مراسم خاص دینی در  هاجشنادیان مختلف مذهبی: در  هایمراسم

شگری مذهبی محسون  سم گرد شرکت در این مرا شهرهای مهم پیروان شهر یزد از دیرباز به .شودمییا  عنوان یکی از 

شگ شهر یزد از انواع مختلف گرد ست.  شت بوده ا سالم، یهودیت و زرت س  پیروانان مختلف مختلف چون ا ری زیارتی تو

سایر پیروانان کمرنگ سالم نقش آثار  ست. هرچند با ظهور ا شتیان بازدیدکنندگان برخوردار ا شد. ولی آثار پیروان زرت تر 

زاده جعفر و ... را کنند. این دسته امکان در شهر یزد: مسجد جامع شهر، آتشکده زرتشتیان، امامزیادی را به خود جذن می

ای که در هر خیابان از نقطه گونهاند. بهفرهنگی بوده -گردند. بیشتر این اماکن در ارتباط با مجموعه آثار تاریخیمیشامل 

 های شهری مشاهده کرد.های این دسته را در ارتباط با سایر جاذبهتوان جاذبهمرکز شهر( به چهارسو می) چخماق امیر

سوم( جاذبه سته  ست یموضوع نیاول غالباً مقصد، در موجود یعیطب یهاجاذبه :تفریحی-عیطبی غالباًهای گردشگری د  ا

 یبرا جذان یطیمح جادیا منظوربه توانیم را یعیطب منابع از یمتنوع بکیتر اصوالً هک کندیم جلب را گردشگر ه توجهک

 و حیوانی هایگونه هی،گیا پوشــش آن، کیفیت زمین،: مانند طبیعی، منابع هایویژگی .گرفت ارک به یگردشــگر توســعه

صیاتی ازجمله وهواآن صو ستند خ شکیل را تفریحی-طبیعی هایجاذبه عمده که ه صربه هایجاذبه. دهندمی ت  فردمنح

های عمومی های و باغبسیاری از پارک. هستند المنفعهعام اغلب آن حفاظت و دگرگونی انحصار، از جلوگیری برای طبیعی

شهربازیگیرند. پارکبندی قرار میدر این طبقه ستقل های آبی، ...، مجموعهها، پارکهای بخش خصوصی، چون  های م

های تاریخی ها و باغکنند. تکامل انواع پارکها را برای بازدیدکنندگان فراهم میاند و انواع ســـرگرمیهســـتند که متنوع

توان گری ایجاد کرده است. در شهر یزد میهای گردشگری، محفل جذابی را برای توسعه گردشها به تفریحگاهتبدیل آن
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های گردشگری این شهر شناخت. این دسته عنوان جاذبههای تاریخی را بههای شهری و باغهای چون اماکن پارکجاذبه

 آباد است.های چون پارک کوهستان، پارک بزرگ شهر، باغ مشیرالممالک، باغ دولتشامل جاذبه

مناطق بزرگ شــهری، مرکز فعالیت صــنعت گردشــگری هســتند. اجتماع  :ردشــگریهای گدســته چهارم( ســایر جاذبه

دهند از مناطق جذان، برای خصوصی که مجموعاً بازارهای بزرگ را تشکیل می های تولیدی، اقتصادی، دولتی وسرویس

طور فعال ، اما بهباشند. مناطق روستایی اگرچه از اهمیت کمتری نسبت به مراکز تجاری شهری برخوردارندگردشگران می

ــهرهای بزرگ جهان تفریحگاهبه دنبال همایش ــتند. در ش ــگری هس های بزرگ و کوچک تجاری در های تجاری، گردش

ستند شگران فعال ه  تکیه موجود و تفریحی تجاری هایجاذبه به افزودن و تکمیل بر عمدتاً شهری مناطق در .جذن گرد

 درصد شهر یزد و از بازدید از تعداد کمترین و اقامت مدت ترینکوتاه س تو خوشه این در گردشگری هایجاذبه .شودمی

ضی) بازدیدکنندگان مختلف ضی و باال بع س  حد از کمتر بع صاص داده (متو شه این. اندرا به خود اخت اماکن  شامل خو

 تفریحی چون مجتمع ستاره یزد، موزه قضیر روشنایی و آینه، بازار زرگری و غیره است.-تجاری

 چه به یزد شــهر در گردشــگران ترجیر مورد هایجاذبه پراکنش فضــایی الگویچهارم ) ســؤالپایان جهت پاســخ به  در

ست؟( از ترکیب مدل  صورت ستفاده GISو  Co-plotا ست. مدل شدها سبز، رنگ  16شامل  -plot Co ا آبی، قرمز، 

سفید، خاکستری تیره، ارغوانی سرمه) زرد، عنابی،  سمانی) ایبنفش(،  سبز دودی، صورتی، ای،(، نقرهآ رنگ مایع  زیتونی، 

 افزارنرماست، با ترکیب اوزان هر جاذبه در  پژوهشی هاشاخصهی بندطبقهمنظور به ای(، رنگ آهکی، سیاه است.)فیروزه

GIS  نقشه که در  طورهماناست.  شدهپرداختههای گردشگری از دید گردشگران بندی جاذبهی نهایی اولویتهانقشهبه

 هسته های در مرکز تاریخی و هسته اولیه توسعه شهر یزد قرار گرفتند.بیشتر این جاذبه شودیممشاهده  5موجود شکل 

 شــهری هایپارک و خرید مناطق اصــلی منطقه شــهری،وکار کســب آن، فرهنگی مهم نهادهای شــهر یزد، تاریخی

 خدمات با همراه منطقه شهری داخلی یهاقسمت در معموالًشهر بیشتر  گردشگری اصلی هایاست. جاذبه شدهیلتشک

 ;Burtenshaw & et al,1991; Yokeno,1968; Pearce,1987)اند متمرکزشــده گردشــگران برای اقامتی

Ashworth,1989, a-b; Shoval,2002.) 

 

 
 های جاذب گردشگران شهر یزدیتاولو. نقشه موقعیت مکانی 5 شماره شکل
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 گیرینتیجه

 با دیگر یســو از و گردشــگران ســفر مبدأ عنوانبه ازدحام جمعیت تمرکز و دلیل به طرفیکاز یشــهر هایی مح

صد عنوانبه یمعمار تاریخی، طبیعی، یهاجاذبه شگران مق سعه .شمارمی آیند؛ به گرد شگری تو  حداکثر با شهری گرد

 باشــد. وجودیم حاضــر عصــر در شــهرها ییاجرا مدیریت عمده هاییتفعال ینترممه از های شــهری یکیاز جاذبه بازده

 ی،نوازمهمان تسهیالت ورزشی، امکانات فرهنگی مراکز سبز، فضاهای تاریخی، اماکن چون شهرها در متنوع هایجاذبه

 شهری جامعه در صنعت ایندرواقع  .باشدیم شهری گردشگری یریگشکل مهم پارامترهای جزء.. وبازارها  و خرید مراکز

 نیازهای و فراغت اوقات گذران برای خاص فضاهای دادن اختصاص اساس بر شهرنشینی، زندگی چهارم لیتفعا عنوانبه

 عمل خاصــی فضــایی الگوهای چارچون در شــهری گردشــگری گیرد.یمشــکل  …و تاریخی میراثی، تفریحی، مختلف

 گردشــگری مقاصــد غالباً شــند،بایم بســیاری فرهنگی و تاریخی هایجاذبه دارای آنکه علت به شــهری نواحی. کندیم

ــتاد تئاترها، یادبود، بناهای ،هاموزه دارای که بزرگ و متنوع هایجاذبه با معموالً شــهرها. گردندیم محســون  هاییوماس

شی، شهور، افراد با مهم حوادف به مربوط ییهامکان و تاریخی معماری با مناطقی خرید، مراکز شهربازی، ها،پارک ورز  م

 هاییژگیو این به توجه با. دارد بسیار گردشگران جذن شهری، گردشگری یریگشکل در بارزی نقش بوده، دارا را …و

 -خویشان و دوستان دیدار”  شامل که متفاوتی هاییزهانگ راستای در های خاص خودیژگیوبا  شهری گردشگران شهری،

 -تفریحی و مذهبی ســفرهای -فرهنگی میراف از بازدید -هاکنفرانس و هایشــگاهنما در حضــور -تجاری یهامســافرت

شهرها کالن و بزرگ شهرهای به ”…و شخصی دالیل -روزانه سفرهای -تفریحی خریدهای -حوادف در حضور منظوربه

های جاذن یتسااین موضوع؛ امروزه یکی از مطالعات مهم بررسی رابطه بین رفتار گردشگران و  به توجه با کنند.یم سفر

ست شهرها ا شهر در  صربه. یزد یک  سی اولویت فردمنح ست به همین منظور، در این مقاله به برر شگری ا  و بندیگرد

حاضر نشان  پژوهش است. نتایپ شدهپرداختهدر شهر یزد  گردشگران ترجیحات اساس بر توریستی هایجاذبه یبنددسته

ک دارای گردشگران با ترجیحات بخصوص فرهنگی در کشور بدون ش -عنوان یک شهر تاریخیشهر یزد بهداده است که 

 گردشگری هایشهرهای مختلف، گروه گردشگران که شده این باعم شهرها فردهای منحصربهجاذبه خود است. درواقع

شند. همان صی را پذیرا با صو صیات عملطور که از نتایپ بهمتفاوتی با ترجیحات بخ صو ست در گروه ترجیحات خ آمده ا

های مالی و سنین و تجربه باال هستند، را شامل اریخی یزد یک دسته از گردشگران با سرمایهشخصی گردشگران شهر ت

باشند. و بیشتر هدف گردشگران شهر یزد سیاحت می مختلف تحصیلی پراکنش گردند، همچنین این گردشگران دارایمی

 مورد جاذبه 40 پژوهش این در داد کهنشــان ( گراف نقشــه) گراف مدل های میراف فرهنگی اســت. نتایپو بازید از جاذبه

 زرتشتیان، آتشکده چخماق، امیر مجموعه گردشگری هایجاذبه این از که است شدهشناسایی یزد شهر گردشگران ترجیر

سجد مجموعه سکندر، زندان یزد، جامع م سجد خان، بازار امام، دوازده بقیه آباد،دولت باغ ا  بادگیر، شش انبارآن ریگ، م

 در ترتیب به...  و مارکار ســاعت آن، موزه کوهســتان، پارک ها،الری خانه قدیم، بارو و برج و ارگ زرتشــتیان، دخمه گور

 شاخ  ازنظر که است داده نشان گردشگران ترجیر مورد هایجاذبه پژوهش شاخصه هر به توجه با .گرفتند قرار اولویت

 در زرتشــتیان دخمه گور چخماق، امیر زرتشــتیان، تشــکدهآ چون یزد شــهر گردشــگری هایجاذبه بازدیدکنندگان، تعداد

 ترتیب به یزد شهر گردشگری هایجاذبه اقامت زمان طول شاخ  ازنظر و است یزد شهر گردشگران هایجاذبه اولویت

سجد چخماق، امیر سکندر زندان جامع، م شگران هایجاذبه اولویت در ا ست یزد شهر گرد  بازدید تجربه شاخ  ازنظر و ا

یان آتشـــکده چخماق، رامی باددولت باغ و زرتشـــت ند قرار اولویت در آ یل گراف می .گرفت مه تحل  هایجاذبه تواندر ادا

 هاجاذبه ســـایر و تفریحی-طبیعی مذهبی،-تاریخی فرهنگی،-در چهار دســـته: تاریخی را یزد غالب شـــهر گردشـــگری

سیم ستی هایکرد. که جاذبه بندیتق شه تاریخی توری صاص خود به را اوزان الترینبا فرهنگی-خو  همچنین و اندداده اخت
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ــاص خود به هاجاذبه ســایر به نســبت را باالیی اقامت طول و بازدید تجربه میانگین این نتایپ همســو با  .اندداده اختص

( 2018)(، لی و همکاران 2011) (، نیکویی و همکاران2006راوه ) شوال و (،1997(، بول )1994) مطالعات الیت و پرنتیسه

شان داده است بیشتر جاذبه GIS بوده است و درنهایت مدل ترکیب اوزان تحلیل گراف با های شهر یزد ازنظر پراکنش ن

ــده ــهر یزد با خدمات اقامتی ثانویه متمرکزش ــایی در مرکز تاریخی ش ــیه با پژوهشفض ــورفاند. نتایپ این فرض  های اش

 همسو است.( 2002) ( شوال1987) (، پرس1968) (، یوکنو1989)

 

 منابع

ــین؛  دکتر ،حاتمی نژاد (1 ــایی1397) محمدی، احدفرزانه؛  رازقی، محمود؛، آروینحس ــناس ــه ( ش  هایبافت در مداخله هایعرص

 ای،منطقه–، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری (یزد شهر تاریخی بافت: شناسی مورد) افزارمیان توسعه اصل اساس بر تاریخی

 .49-68. ص ،28 شماره ،8 دوره

شی، و سحر سلطانی، (2 صر شاهنو شگری هایجاذبه بندیاولویت ،(1391) نا ستان عمده گرد شهد شهر شگران منظر از م  گرد

 .5-17  .، ص1 شماره ،1 دوره گردشگری، مطالعات داخلی،

ستانی، و محمود ضیایی، (3 سله تحلیل ،(1388) سعید داغ ستان فرهنگی تاریخی هایجاذبه مراتبی سل شابور شهر  و ، جغرافیانی

 .138 -113  .، ص17 شماره ،8توسعه، دوره 

 جذن پتانسیل اساس بر گردشگری هایجاذبه بندی( رتبه1396) غفاری گیالنده، عطا؛ ده ده زاده سیالبی، پروین؛ قدیمی، مریم (4

 ، شماره5 هری، دورهموردمطالعه: شهرستان خوی(، فصلنامه اقتصاد و مدیریت ش) استفاده از مدل تاکسونومی عددی با گردشگر

 .113-126 .، ص4

های شهرها مورد: حومهبندی مقاصد گردشگری پیرامونی کالن( اولویت1396) قاسمی، علی؛ نوابخش، مهرداد؛ کردوانی، پرویز (5

 .173-187  .، ص2 ، شماره6ییالقی شمال تهران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 

شگری هایجاذبه بندیاولویت و ارزیابی ،(1390) محمد فرد، شعبانی و محمدباقر قالیباف، (6 سعه برای گرد شگری تو  شهری گرد

ساس بر صمیم هایمدل ا شماره26 جغرافیایی، دوره تحقیقات ،(سنندج شهر: موردی مطالعه) متغیره چند گیریت ص2 ،   ،.  

147 - 172. 
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