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  چكيده

. ي شهر است تر از كل نظام پهنه در اغلب موارد فضاي گردشگري شهري بسيار محدودتر و كوچك
اين فضاها . ريزي گردشگري شهري نيازمند شناخت صحيح از فضاهاي گردشگرپذير در شهر استبرنامه

   دارركتي گردشگران معنياي و سطحي تشكيل شده است كه با فرآيند حاز سه الگوي خطي، نقطه
ي گردشگري رهيافتي جهت تعيين الگوي تراكم حركتي گردشگران در  تعيين مسيرهاي ويژه. شوندمي

مكاني  - ي گردشگري، مديريت اجتماعي هدف از تعيين مسيرهاي ويژه. وضع موجود و بهينه است
اي و فرآيند گوهاي خطي، نقطهدر پژوهش حاضر با استفاده از تلفيق ال. ي گردشگري است فضاهاي ويژه

روش تحقيق . استي گردشگري پيشنهاد شده  حركتي گردشگران، روشي جهت تعيين مسيرهاي ويژه
دهد كه الگوي  نتايج تحقيق نشان مي. تحليلي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي است - توصيفي

ي اول داراي نگرشي سيستماتيك  حلهي گردشگري بايد در و فضايي مناسب براي تعيين مسيرهاي ويژه
ي عناصر دخيل در موضوع باشد، ميزان جذابيت مقاصد گردشگري را لحاظ نمايد،  نسبت به همه

شهري را رعايت نمايد، همزمان اصول و معيارهاي بندي گردشگران در انتخاب سفرهاي درون اولويت
داكثر تراكم حركتي گردشگران در حالت شهرسازي در انتخاب مسيرهاي بهينه وارد سازد و در نهايت، ح

 .موجود و بهينه را شامل شود

  .ي گردشگري، شهر، شيراز الگوي فضايي، مسيرهاي ويژه :كليدي گان واژه
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  مقدمه 
تر شـهري،   هاي كوچك مقياسمدرنيستي به مديريت شهري، توجه به مكان در نگرش پست

مديريت شهري منسجم نيازمنـد   .)141: 1387پور، مدني( نمايدكاربرد و معنايشان ضروري مي
صـفرپور،  (ي امكانات و خدمات مطابق با كارآيي فضـاهاي مختلـف شـهر اسـت      تخصيص بهينه

: 1387پـور،  مـدني (گرايانـه دارد   از ديدگاه جغرافيا، فضاي شهري تعبيري كاركرد .)64: 1390
گردشـگري جـزء   فضـاهاي  با توجه به نقش مهم گردشگري در دنيـاي كنـوني، مـديريت     .)47

ي  ريزي توسعه توجه به فرايند برنامه. ريزي شهرهاي با كاركرد گردشگري استبرنامهانكارناپذير 
مقاصد گردشگري شهري، بسيار حسـاس اسـت و بـه شـرايط و عوامـل زيـادي بسـتگي دارد و        

(TDM)مـديريت مقصـد گردشـگري    . ها از اهميت خاصي برخوردارنـد  مديريت آن
بـا عوامـل    1

از . بازارهاسـت  3در شـرايط رقـابتي   2ها پايداري مقاصد ترين آن روبروست كه شايد مهمبسياري 
در ايـن راسـتا    4(TDMIS)رو تهيه و تدوين سيستم اطالعات مـديريت مقصـد گردشـگري    اين

تـرين وجـوه مـديريت مقاصـد     يكـي از مهـم   .)417: 2003، 5گلدنر و ريچ(اهميت حياتي دارد 
كه اكثر گردشگران در ديد و بازديـد از شـهر    استشگري شهر گردشگري، تعيين فضاهاي گرد

فضاهاي گردشگري شـهري فضـايي اسـت كـه منـابع      . دهندآن فضاها را مورد استفاده قرار مي
گردشگري در آن قرار دارد و الگوي رفتاري گردشگران تابعي از منابع گردشگري است كه تبلور 

تـرين گـام در تعيـين فضـاي     مهـم  .)91: 1381موحد، ( دهدآن فضاي گردشگري را شكل مي
 6گردشـگري ي  ويـژه مسـيرهاي  . گردشـگري اسـت  ي  ويـژه گردشگري شهر، تعيين مسـيرهاي  

هـاي  رهيافتي است ناشي از حركـت گردشـگران در سـطح شـهر كـه پيـاده كـردن اسـتراتژي        
توانـد تحـولي شـگرف در پايـداري     گردشگري مديران و بخـش خصوصـي در ايـن فضـاها مـي     

  هـاي متناسـب بـا حركـات جمعيتـي،      توان بـا اخـذ خروجـي   كه مي. شهر ايفا نمايدگردشگري 
هـا و  هاي متقاضي انجـام داد و زيرسـاخت  هاي گروهريزي گردشگري را با توجه به ويژگيبرنامه

گردشـگري  ي  ويـژه تعيين مسـيرهاي   .)110: 1387زاده، فرج( امكانات مورد نياز را تامين كرد
هـدف از  . اسـت هانه و هدفمند امكانات در فضاي گردشـگري شـهري   گام نخست تخصيص آگا

گردشگري، تعيـين اولويـت سـاماندهي فضـاهاي گردشـگري بـا نگـاه        ي  ويژهتحليل مسيرهاي 
پژوهش حاضـر  . استريزي فضاهاي گردشگري شهري سيستماتيك در فرآيند مديريت و برنامه

دشگري در راستاي شـناخت سـازمان   گري  ويژهالگويي جهت تعيين مسيرهاي ي  ارايهسعي در 
تعيـين مسـيرهاي   ي  وهپژوهش در ارتباط بـا نحـ  ي  ويژه سؤال. استفضايي گردشگري شهري 

                                           
1 Tourism Destination Management (TDM) 
2 Destination Sustainability  
3 Competitive  
4 Tourism Destination Management Information System (TDMIS) 
5 Geoldner & Rithcie 
6 Tourism Special Route 
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تحقيق حاضـر بـه  . استگردشگري و تعيين پارامترها و معيارهاي موجود در اين فرآيند ي  ويژه
فضـايي و  علـم  ي  لـه هـاي جغرافيـا بـه منز   لحاظ ساختاري از مكتـب ادراك محيطـي و نظريـه   

جانبـه   است و سعي بر اين بوده كه با ديـد سيسـتماتيك و همـه   جغرافياي رفتاري نشات گرفته
  .ابعاد مورد نظر موضوع مربوطه واكاوي شود

  
  ي تحقيق پيشينه

  كه در اين زمينه صورت گرفته است،  ي خارجي و داخلي مهميها از مطالعات و بررسي
  :توان به موارد زير اشاره كردمي

 در توسعه حال در يشهر يگردشگر پژوهش« نعنوا تحت اي مقاله در 1دواردز و همكارانا - 
 يمناطق ييشناسا يبرا كه ينديفرا چارچوب ،يشهر يگردشگر اتيادب يبررس به» كار دستور

 كه يمفهوم چارچوب كيي  ارايه و شوند مي انتخاب يگردشگر قاتيتحق و پژوهش يبرا كه
اند  پرداخته رد،يبگ قرار استفاده مورد ندهيآ يشهر يگردشگر قاتيتحق تمركز يبرا تواند مي

  .)2008ادوراردز و همكاران، (
 ونسكوي يجهان راثيم از يگردشگر يصنعت ي عهتوس« عنوان تحت اي مقاله در 2ليا و همكاران - 
 استيس ت،يجمع فشار يعني ديتهد و خطر ياصل منبع دو» ييايجغراف انداز چشم كي :نيچ در

 است ممكن كه يفرهنگ راثيم هاي سايت از يمال هاي حمايت عدم و يمحل اقتصاد ي هعتوس
 يبررس مورد و ييشناسا بزنند برهم را يفرهنگ راثيم هاي سايت از حفاظت يسازگار و سازش

  .)2008ليا و همكاران، (اند  داده قرار
 انيب» يمحل جوامع اب تعارض و يگردشگر: اردن« نعنوا تحت اي مقاله در 3احمد ابوالحاجي - 

 جوامع ساكنان و يگردشگر صنعت انيم يفرهنگ و ياجتماع ريناپذ اجتناب تعارض كه كند مي
 نيا در يگردشگر صنعت ي عهتوس روند يروافر هاي چالش از اردن يخيتار يشهرها در يمحل

 يها جاذبه از يخارج دكنندگانيبازد و مردم دولت، نيب ارتباط سطح يبررس و بوده كشور
  .)2010احمد ابوالحاجي، (ت اس يضرور مختلف طيشرا در يگردشگر

موردي شهر  ي عهي دكتري با عنوان بررسي و تحليل الگوي فضايي توريسم شهري مطال رساله -
از ديگـر  ) 1381(اصفهان با هدف تبيين الگوي فضاي توريستي شـهر اصـفهان توسـط موحـد     

بـه    لهبرگرفته از اين رسااي  هد و شكويي با مقالموح. مطالعات صورت گرفته در اين زمينه است
بافت را بـا اسـتفاده از    اينهاي بافت تاريخي اصفهان و مشكالت ناشي از فشار بر  معرفي ويژگي

GIS انـد  هاند و به لزوم توجه به بخش مركزي شـهر اشـاره نمـود    مورد تجزيه و تحليل قرار داده 
 .)1381موحد، (

                                           
1 Deborah Edwards, Tony Griffin, Bruce Hayllar 
2 Mimi Lia, Bihu Wub, Liping Cai 
3 Ahmed Abu Al Haija 
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دكترا تحـت عنـوان ارزيـابي    ي  لهدر موضوع رسا) 1383(چيانه، هايي توسط حيدري پژوهش -

ي  ريزي صنعت توريسم در ايران صورت گرفته است كه سـعي در شـناخت عوامـل عمـده    برنامه
 ي عههـاي توسـ  داليل ناكامي برنامهاند و بهالمللي و داخلي ايران داشتهيرگذار در توريسم بينتأث

  .پرداخته استتوريسم در ايران 
ضـايي توريسـم   كارشناسي ارشد ميثم صفرپور با عنوان بررسي و تحليل الگـوي ف ي  نامهايانپ -

الگوهاي رفتاري گردشگران در انتخاب   نامهدر اين پايان .شيراز: نمونه GIS شهري با استفاده از
ي  در اين پژوهش، مسيرهاي بهينـه . استمسيرهاي گردشگري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

هـا  بندي سفر و انتخاب جاذبهري با اعمال تغيير در الگوي رفتاري گردشگران در اولويتگردشگ
  .)1390(است پيشنهاد شده

  
  تمايز پژوهش حاضر با ساير مطالعات

پس از بررسي و تحليل منابع و پيشينه تحقيقات راجع بـه فضـاهاي گردشـگري شـهري و     
از تحقيقات صورت گرفته، در ارتباط بـا  گردشگري، مشاهده شد كه در برخي ي  ويژهمسيرهاي 

ها و امكانات به ايـن  ي زيرساخت اهميت و ضرورت تعيين فضاهاي گردشگري و تخصيص بهينه
است، اما در رابطه با معيارها و پارامترهـاي تعيـين حـدود كلـي ايـن      فضاها سخن به ميان آمده

اي، سـطحي و  گوهـاي نقطـه  فضاهاي گردشگري تابعي از ال. فضاها سخني به ميان نيامده است
كه با حركت گردشگران در ايـن عناصـر، فضـاهاي گردشـگري      هستندخطي عناصر گردشگري 

اي و حركتـي  در پـژوهش حاضـر بـا اولويـت دادن بـه الگوهـاي خطـي، نقطـه        . گيردشكل مي
چهارچوبي جهت تعيين الگوي حركتي گردشـگران،  ي  ارايهگردشگران در سطح شهر، سعي در 

  . استگردشگري شدهي  ويژهتعيين مسيرهاي  گردشگري و ي هاي بهينهتعيين مسير
  

  اهداف تحقيق
  :ي زير مدنظر استها در پژوهش حاضر هدف

  گردشگريي  ويژهالگويي جهت تعيين مسيرهاي ي  ارايه - 
   گردشگري ي  ويژهبيان ضرورت و اهميت توجه به مسيرهاي  - 
  

  ت تحقيقسؤاال
كـه   اسـت تحقيق از اين قرار ي  ويژه سؤالدر پژوهش حاضر با توجه به اهداف مطرح شده، 

گيرد؟ پارامترها و معيارهاي موجـود  گردشگري به چه صورت انجام ميي  ويژهتعيين مسيرهاي 
الگـوي رفتـاري گردشـگران در انتخـاب     : ت فرعـي عبارتنـد از  سـؤاال در اين فرآيند چيست؟ و 

ي  ويـژه چگونـه اسـت؟ كـاربرد مسـيرهاي      هاي سفر و روند حركتي آنان در شهر شـيراز اولويت
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  ريزي گردشگري شهري چيست؟گردشگري در برنامه
  

  روش تحقيق
در پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از     . استاي توسعه –وع اين پژوهش از نظر هدف كاربردين

رونـد انجـام   . اسـت شدهتحليلي به تحليل مسيرهاي گردشگري شهري پرداخته -روش توصيفي
اي و ميداني و سپس با اسـتفاده از  باشد كه به كمك مطالعات كتابخانهميصورت پژوهش بدين

آمـاري   ي عـه جام. اسـت آوري شـده و نظرسنجي از گردشگران، اطالعات الزم جمـع  نامه پرسش
حجم نمونه . انداز شهر شيراز بازديد كرده 1390تحقيق، گردشگران داخلي هستند كه در سال 

 فضـايي  صـورت بـه گيـري  ه در زمـان پـژوهش روش نمونـه   كـ  استگردشگر ايراني  196شامل 
ي  عـه با حجم جام( حجم نمونه از طريق فرمول كوكران. و تصادفي ساده انجام گرفت) يا نقطه(

پـس از انجـام   . مشخص شده است) 95/0درصد و ضريب اطمينان  07/0نامشخص، مقدار خطا 
ي سـعي در تعيـين سـازمان فضـاي     هاي آماري، با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيـاي تحليل

 لـذا بـر اسـاس    . ي گردشگري شهر شـيراز شـده اسـت    الگوي بهينهي  ارايهگردشگري موجود و 
ي مربوطه، ابتدا ميزان جذابيت ها سازمانآمده از  دست و آمار به نامه پرسشهاي مستخرج از داده

  مشخص شـده و سـپس   هاي شهري شيراز بر اساس فراواني مراجعه كنندگانهر كدام از جاذبه
بنـدي  عبارتي ديگر الگـوي غالـب رفتـار گردشـگران در اولويـت     مسير اصلي گردشگري يا به 4

ورودي اصلي شهر مورد سنجش و ارزيـابي قـرار گرفتـه    ي  وازهدر 3هاي شهري نسبت به جاذبه
ي  وازهاست و در نهايت، مسير بهينه گردشگري بر حسب معيارها و ضـوابط، نسـبت بـه هـر در    

و با صور غالب مسيرهاي گردشـگري،   تعيين شده Network Analystرودي با استفاده از تابع و
در بخـش پايـاني، بـه    . مقايسه و ميزان مسافت اضافه طي شده در هر مسير مشخص شده است

الگوهاي غالـب حركتـي گردشـگران و مسـيرهاي      1هم قرار دادنلحاظ فضايي، با تحليل و روي
شود كه با برش ايـن  هاي ورودي شهرها، مسيرهاي مشتركي مشخص ميهبهينه نسبت به درواز

     مراحـل انجـام پـژوهش    . شـوند گردشگري مشـخص مـي  ي  ويژهمسيرهاي مشترك، مسيرهاي 
  : استصورت زير به

  اي؛مطالعات كتابخانه: گام اول
رهنگـي،  استفاده از مدارك و مستندات سازمان جهاني گردشگري و سازمان ميـراث ف : گام دوم

  صنايع دستي و گردشگري شهر شيراز؛
  بندي و استخراج اطالعات مربوط به فضاهاي گردشگري شهر شيراز؛جمع: گام سوم

                                           
1 overlay 
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بـراي  . شـد هـا گردشـگران را شـامل مـي    نامه پرسش؛ گروه هدف نامه پرسشتدوين : گام چهارم
هـا  بندي گزينـه اولويتت باز و سؤاالاز مقياس ليكرت و در برخي از موارد از  نامه پرسشي  تهيه

  استفاده شده است؛
ي آمـاري و پـر كـردن     وري آن؛ بـراي انتخـاب نمونـه   آ جمـع و  نامـه  پرسـش توزيـع  : گام پنجم

  گيري ساده تصادفي استفاده شده است؛ها از روش نمونهنامه پرسش
  ؛Arc Mapها به محيط ها و انتقال دادهنامه پرسشاستخراج نتايج : گام ششم
  ؛Network Analystعيين الگوهاي غالب حركتي گردشگران با استفاده از تابع ت: گام هفتم

  گام هشتم؛ تعيين مسيرهاي بهينه با استفاده از معيارها و ضوابط مشخص؛ 
اليه مربوط به مسيرهاي غالب گردشـگري و   12شامل (هاي اطالعاتي پوشاني اليهگام نهم؛ هم

ي  ويــژهو تعيــين مســيرهاي مشــترك و ) شــگرياليــه در ارتبــاط بــا مســيرهاي بهينــه گرد 3
  .گردشگري شهر شيراز

 
 مباني نظري تحقيق

  گردشگري شهري
           ، حدود2002هاي حاصل از گردشگري ايران در سال طبق آمار موجود دريافت

     ميليارد دالر رسيده است 7/2به حدود  2010ميليون دالر بوده است كه در سال  792
(WEF, 2013) بايست ويژه در كشورهاي در حال توسعه، مي ل جديد صنعت گردشگري بهشك

 المللي كار، تقسيم جديد بين2، پايداري1همواره به موازات مفاهيمي چون جهاني شدن
)NIDL(3اقتصاد سياسي و اجتماعي در قالب ظرفي منطقي بررسي و تحليل شود ، .
)Mowforth & Munt, 1998; 322(  ميزبان و  - متقابل گردشگرانگردشگري شهري، كنش

ها هاي متفاوت و بازديد از جاذبهتوليد فضاي گردشگري پيرامون سفر به مناطق شهري با انگيزه
و استفاده از تسهيالت و خدمات مربوط به گردشگري است كه آثار متفاوتي را در فضاي شهري 

ي شهري پيرامون ي گردشگران در فضاهاگركنش .)25: 1387كوشش تبار،( نهدبر جاي مي
ها، ها، تئاترهاي جنبي است كه در رويكرد به موزهها، بافت شهر، خريد، اسكان و فعاليتجاذبه

ي  همچنين توسعه .)167: 1999، 4هال( يابدها تبلور مي يناها، مراكز تفريحي و نظير نمايشگاه
پيرسه، (شته است كاركرد نواحي شهر دا زيربناهاي گردشگري سهم زيادي در تغييرات شكل و

2001 :927(.  
  
 

                                           
1 Globalization 
2 Sustainability 
3 New International Division Of Labour 
4 Hall 
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  فضاي گردشگري شهري
فضاهاي گردشگري شهري فضايي هستند كه منـابع گردشـگري در آن قـرار دارد و الگـوي     
رفتاري گردشگران تابعي از منابع گردشگري اسـت كـه تبلـور آن فضـاي گردشـگري را شـكل       

هاي اقتصـادي،  ويژگي الگوي رفتاري در محيط شهري متناسب با .)91: 1381موحد، ( دهد مي
هـاي اجتمـاعي   طور كلي تابعي از فضاي شهري است و بر حسب پديـده اجتماعي، فرهنگي و به

توانـد تغييـر   فضاي شكل گرفته گردشگران نيز بر حسب الگوي رفتاري آنان مـي . كندتغيير مي
تواند ثبات نسـبي از الگـوي   هاي شهري در ارتباط با توريسم ميبنابراين عدم تغيير پديده. كند

  .)93:1381موحد،( رفتاري را به همراه داشته باشد
  

  الگوي فضايي عناصر گردشگري
هاي اقتصادي در سراسر سطح زمين و يا در  يتفعالهاي جغرافيايي يا پراكندگي پديده

هر الگوي فضايي، . سازدگيري الگوها را امكان پذير ميداخل يك ناحيه تحت شرايطي، شكل
از سه فرم هندسي  غالباًدر سطح زمين هر الگوي فضايي . هاي انساني است يريگحاصل تصميم

 :1383شكويي، ( شودها و يك سطح جغرافيايي تشكيل مي، خطوط و حوزه)هاگره(نقاط 
293(.   
 

  ي گردشگريها و جريان 1گردشگريي  ويژهمسيرهاي 
يرامون يك مقصد توريستي مشاهده و نقل پوهاي توريستي از طريق مسيرهاي حملجريان
دهنـده  شود و هرقدر حجم گردشگرهاي عبوري از اين مسـيرها بيشـتر باشـد نشـان    تبيين مي

جريان بيشتر و جاذبه بيشتر مقصد توريستي از ديدگاه متقاضيان توريستي و بـه نـوعي بيـانگر    
ظ فضايي، با تحليـل و  به لحا .)109: 1387زاده، فرج(ها در مناطق است رفتار حركتي توريست

هـاي  الگوهاي غالب حركتي گردشگران و مسيرهاي بهينه نسبت بـه دروازه  2هم قرار دادن روي
گردشـگري  ي  ويـژه شود كه با عنوان مسيرهاي ورودي شهرها، مسيرهاي مشتركي مشخص مي

دهنـده كيفيـت و كميـت    الگوهاي حاكم بر جريانـات گردشـگري خـود نشـان     .شوندناميده مي
  .)110: 1387زاده، فرج(ريزي توريستي استها و الزامات برنامههاي موجود و ضرورتساختزير

  ي مورد مطالعه محدوده
            درجــه و 29اي تقريبــاً مســتطيل شــكل در شــهر شــيراز مركــز اســتان فــارس در جلگــه 

ي  قشـه در ن گرفته اسـت ي طول شرقي قرار  دقيقه 40درجه و  52ي عرض شمالي و  دقيقه 38
  .استموقعيت قرارگيري بافت تاريخي فرهنگي در شهر شيراز قابل رويت  1ي  رهشما

 

                                           
1 Tourism Special Route  
2 overlay 
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه: 1نقشه 

  نگارندگان: منبع
  

، جمعيتـي معـادل   ، شـهر شـيراز  سـازمان آمـار ايـران    1390بر طبق برآورد جمعيتي سال 
قابـل  ( گردد رين شهر اين استان محسوب ميت نفر داشته كه از اين جهت پرجمعيت 1460665

  )مشاهده در وبگاه رسمي مركز آمار ايران
  

  تجزيه و تحليل
 تعيين الگوهاي غالب حركتي گردشگران 

ها توسط گردشگران صورت گرفته است، همچنين نقشه بندي كه از جاذبهبا توجه به اولويت
، از ميان Network Analystاز تابع  در سطح شهر شيراز، با استفاده ها جاذبهپراكندگي اين 

ز مشخص شده ، مسيرهاي گردشگري شهري شيرااند دادهها امتيازهايي كه گردشگران به جاذبه
خود اختصاص داده، را به 10مقصدي كه بيشترين فراواني از ميان امتياز  به اين ترتيب كه. است

 10يي كه امتياز ها جاذبهترتيب،  همينعنوان نقطه اول از مسير اول شناخته شده است و بهبه
تا دهم انتخاب ... عنوان نقطه دوم، سوم ، بر حسب فراواني، بهاند دادهرا به خود اختصاص 

هايي كه بر اساس امتيازدهي براي ترسيم مسير دوم گردشگري شهري شيراز، جاذبه. اند شده
 9رصد فراواني امتياز اساس در سپس ب. اندبودند انتخاب شده 9گردشگران داراي امتياز 

همين ترتيب مسيرهاي سوم و چهارم به. بندي مقاصد گردشگري صورت گرفته استاولويت
كه  استفرض بر اين . اندمشخص شده 7و  8ي  رهگردشگري بر اساس امتيازهاي شما

ترين و بهترين مسير را اند و نزديكگردشگران در شهر هيچگونه مسير اشتباهي طي ننموده
ها بندي جاذبهكه اولويت استورودي اصلي ي  وازهشهر شيراز داراي سه در. كرده باشند انتخاب
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نقشه مسيرها به . استهاي ورودي شهر سنجيده شدهتوسط گردشگران، نسبت به همه دروازه
  .استهاي ورودي شهر ترسيم شدهتفكيك دروازه

  
 ها توسط گردشگرانبندي جاذبهاولويت: 1جدول 

  
  نامه پرسشيه و تحليل تجز: منبع

  

  
  ي مختلف شهر شيرازها يك نسبت به دروازهي  رهمسير شما: 2 نقشه

  نگارندگان: منبع
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  ي مختلف شهر شيرازها دو نسبت به دروازهي  رهمسير شما: 3 نقشه

  نگارندگان: منبع
  

 
  ي مختلف شهر شيرازها سه نسبت به دروازهي  رهمسير شما: 4 نقشه

 ندگاننگار: منبع
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  ي مختلف شهر شيرازها چهار نسبت به دروازهي  رهمسير شما: 5 نقشه

  نگارندگان: منبع
  

 تعيين الگوهاي بهينه حركتي گردشگران 

جاذبه اصـلي شـهر شـيراز،     10منظور بازديد از شود گردشگران به يمهمانگونه كه مشاهده 
ه شده كه گردشگران هيچگونه مسير فرض بر اين گرفت( نمايند يممسيرهاي متفاوتي را انتخاب 

صـفرپور،  (با استفاده از اصول و معيارهاي مشـخص   در پژوهش حاضر .)اند هاشتباهي طي ننمود
 هـاي مختلـف شـهر شـيراز مشـخص      مسيرهاي بهينه گردشگري نسبت بـه دروازه ) 79: 1390
ـ   ها و نقشهبندي جاذبهاولويت. استشده هـاي  ه دروازههاي مربوط به مسيرهاي بهينـه نسـبت ب

  .هاي زير قابل مشاهده استورودي شهر در جدول و نقشه
  

هاي ورودي شهر گردشگري نسبت به دروازهي  بهينهها در مسيرهاي بندي جاذبهاولويت: 2جدول 
  شيراز

 
  Network Analystهاي خروجي تحليل: منبع
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 شيراز ي مختلف شهرها مسيرهاي بهينه گردشگري نسبت به دروازه: 6 نقشه

 نگارندگان: منبع

  
همپوشاني الگوهاي بهينه و الگوهاي غالب حركتي گردشگران و تعيين مسيرهاي 

 گردشگري شهر شيرازي  ويژه

هـم قـرار دادن الگوهـاي غالـب حركتـي گردشـگران و       لحاظ فضـايي، بـا تحليـل و روي   به
   شـود كـه  ص ميهاي ورودي شهرها، مسيرهاي مشتركي مشخمسيرهاي بهينه نسبت به دروازه

در پژوهش حاضـر ابتـدا تـراكم حركتـي     . شوندگردشگري ناميده ميي  ويژهبا عنوان مسيرهاي 
بدين ترتيب كه مسيرهاي حركتي گردشگران . گردشگران در سطح شهر مشخص گرديده است

ي ورودي اصـلي شـهر    نسـبت بـه سـه دروازه    هـا  بندي جاذبهها و اولويتكه با نظرسنجي از آن
اند و مسيرهاي مشترك بين آن با با يكديگر همپوشاني شده ،)نقشه 12شامل (اند همشخص شد
ي زيـر حاصـل تحليـل     نقشـه . انـد اسـتخراج گرديـده   ArcMapدر محيط  Intersectاستفاده از 

گردشـگري در  ي  ويـژه تعيـين مسـيرهاي   . اسـت الگوهاي حركتي گردشگران در وضع موجـود  
وه بر نظر گردشگران، با اسـتفاده از نظـر كارشناسـان و بـا     تواند صحيح باشد كه عال صورتي مي

بـدين ترتيـب مسـيرهاي    . دخيل دادن معيارها و اصول در انتخاب مسيرهاي بهينه همراه باشد
پوشاني اند و نتايج حاصل از اين همپوشاني شدهي تعيين شده در هر دروازه با يكديگر هم بهينه.

يرهاي حركتي گردشگران روي هم قرار گرفته و در نهايـت  پوشاني مسهم با نتايج حاصل از هم
  .اندگردشگري شهر شيراز تعيين شدهي  ويژهمسيرهاي 
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  ي مختلف شهر شيرازها همپوشاني مسيرهاي غالب گردشگري نسبت به دروازه: 7   نقشه

  نگارندگان: منبع
  

  
  ه گردشگري در شهر شيرازهمپوشاني مسيرهاي غالب حركتي گردشگران و مسيرهاي بهين: 8  نقشه

 نگارندگان: منبع

  
 گيري بحث و نتيجه

ريـزي و مـديريت   شده، مديريت گردشگري شهري نيازمند برنامـه  ارايهبا استناد به مطالب 
. ي شهر است تر از كل نظام پهنه اين فضا بسيار محدودتر و كوچك. فضاي گردشگري شهر است

اي، سـطحي و رونـد حركتـي    ي خطـي، نقطـه  شناخت فضاي گردشگري شهري تابعي از الگوها
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ها و مسـيرهاي ارتبـاطي   الگوهاي خطي گردشگري، شامل شريان. گردشگران در اين الگوهاست
اي نظيـر  هاي نقطـه ي داده اي گردشگري دربرگيرندهموجود در سطح شهر است، الگوهاي نقطه

گردشـگري هـم شـامل     الگوهاي سطحي. استها، مراكز خريد و مراكز اقامتي گردشگران جاذبه
وجود گردشگران و جريانات حركتـي   .استريزي شده گردشگري در سطح شهر هاي برنامهپهنه
در بسـياري از شـهرهاي ايـران نظيـر     . دهدها در اين الگوها، فضاهاي گردشگري را شكل ميآن

اي هكه معموالً شامل گردشگري خوش(اي در گردشگري دليل عدم وجود الگوهاي پهنهشيراز به
، در تعيين فضاي گردشگري شهري از ساير الگوها در تلفيق بـا فضـاهاي   )شود محور مي و پياده

تـرين مراحـل در شـناخت صـحيح فضـاي      يكـي از مهـم  . استحركتي گردشگران استفاده شده
كه وجه تمـايز پـژوهش حاضـر بـا      استگردشگري ي  ويژهگردشگري شهري، تعيين مسيرهاي 

گردشـگري بـه   ي  ويـژه الگويي جهت تعيين مسـيرهاي  ي  ارايهته در ساير مطالعات صورت گرف
اي و حركتـي  دادن بـه الگوهـاي خطـي، نقطـه    در پـژوهش حاضـر بـا اولويـت    : اسـت شرح زير 

، چهارچوبي جهت تعيين الگوي حركتي گردشـگران ي  ارايهگردشگران در سطح شهر، سعي در 
 ارايـه الگوي . استگردشگري شدهي  ويژهتعيين مسيرهاي  تعيين مسيرهاي بهينه گردشگري و

شده در پژوهش حاضر شامل مراحل مختلفي است كه گـام نخسـت، شـناخت الگـوي رفتـاري      
ها توسط گردشگران ريزي جهت بازديد از جاذبههاي سفر و برنامهگردشگران در انتخاب اولويت

ها، انتخاب اولويتهاي اصلي ورودي شهر و الگوي رفتاري گردشگران در با شناخت دروازه. است
با فرض عدم اشتباه گردشگران در مسيريابي در (توان مسيرهاي احتمالي حركت گردشگران مي

در ادامـه ايـن فرآينـد بـا نظرسـنجي از گردشـگران و       . در سطح شهر را ثبت نمود) سطح شهر
ترافيك و مديريت گردشگري، معيارهاي مسير بهينه گردشگري شناسـايي  ي  حوزهكارشناسان 

. انـد هـاي اصـلي شـهر مشـخص شـده     ده و با اعمال ضوابط، مسيرهاي بهينه نسبت به دروازهش
گردشگري تلقي شود كه اكثر گردشـگران در وضـعيت موجـود و    ي  ويژهتواند مسير مسيري مي
ها، گردشگري پايدار شـهري را بـه   توان با توجهات ويژه به آناند و ميها عبور نمودهبهينه از آن
نهايـت  بدين منظور كليه مسيرهاي ترسيم شده با يكديگر همپوشـاني شـده و در  . تحقق رساند

گردشـگري  ي  ويـژه عنـوان مسـيرهاي   ها بـه هم قرار دادن آنمسيرهاي مشترك حاصل از روي
     اي تعريـف شـده در ايـن مـدل فقـط     هـاي نقطـه  ذكر اسـت كـه داده  الزم به. استتعريف شده

اند كـه از نقـاط ضـعف    اقامتي در اين مدل دخالت داده نشدهو مراكز  هستندهاي شهري جاذبه
حسن ختام پـژوهش حاضـر بـه سـخن مرحـوم دكتـر شـكويي        . آيدشمار ميشده به ارايهمدل 

هـم   مرز است و الگوهـاي فضـايي از يـك گـروه بـه     قول دكتر شكويي فضا بياختصاص دارد؛ به
ويژه كه داراي ابعـاد  ي  حوزهي در يك هاي اقتصادي و يا سكونتگاهپيوسته كاركردي از فعاليت
بنابراين الگوي تعيين مسـيرهاي   .)294: 1383شكويي، ( استمراتبي همگوني، گرهي و سلسله
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و مرزبندي فضاي  استگردشگري راهي جهت شناخت صحيح فضاي گردشگري شهري ي  ويژه
  .يستگردشگري شهر مورد نظر ن
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