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پذیرش مقاله1398/11/12 :

دریافت مقاله1398/06/12 :

چکیده
گردشگری پدیده مهم قرن بیستم است که در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند .یکی از این الگوهای فضایی
گردشگری شهری است .چگونگی پراکن

و توزی فضایی زیرسـاختهای گردشـگری در شـهر ،موجـب تقویـت تحـر

گردشگر در این الگوی فضایی میشود .به صورتی که تحر گردشـگری ،نقشـی اساسـی در پی بینـی مسـیر احتمـالی
تحرکا گردشگران ،مدیریت و طراحی مقصد ،برنامهریزی سفر و بازاریابی جاذبهها دارد .هدف پووه

حاضر سـنج

ارزیابی توزی فضایی زیرساختهای اولیه با توجه به تحر محور گردشگری تاریخی میباشد .این پـووه

و

بـا کاربسـت

روش توصیفی-تحلیلی بـر آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش مبتنـی بـر سیسـتم اطالعـا جغرافیـایی  GISو تحلیـل
تصمیمگیری چند معیارِ فازی  FUZZYبه تجزیهوتحلیل تحر گردشگران در بافت تاریخی ارومیـه پرداختـه و اهمیـت
اثرا فضایی زیرساختهای گردشگری را جهت تقویت تحر
وضعیت متعادل و مطلوب الگوی پراکن

گردشگران ،برجسته نماید .شاخصهای کمی نشـاندهنده

زیرساختها در هسته تاریخی شهر میباشند ،چراکه زیرسـاختهای گردشـگری

در محدوده خیابان امام که مرکز اصلی محور گردشگری-تـاریخی شـهر اسـت ،متمرکزشـدهاند .همچنـین بـا اسـتفاده از
اطالعا موجود میتوان نتیجه گرفت که اماکن تاریخی ،مراکز تجاری_ خدماتی و هتلهـا ،بیشـترین تـأثیر را در تحقـش
تحر پذیری گردشگران در این محور داشتهاند .طی این تحقیش ،فرضیه پـووه  ،مبنـی بـر توزیـ مناسـب و متـوازن
زیرساختهای گردشگری در بافت مرکزی شهر ارومیه ،مورد اثبا و تأیید قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :تحر گردشگری ،زیرساختهای اولیه گردشگری ،مدل منطش فازی ،شهر ارومیه.

 .1نویسنده مسئول

Email: mo.abbaszadeh@urmia.ac.ir
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری به یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی ،تبدیلشده است و در دهههای اخیر شاهد افزای

رشد بـازار

جهانی گردشگری بودهایم .توسعه صنعت گردشگری ،بهویوه برای کشـورهای درحالتوسـعه کـه بـا معضـالتی همچـون میـزان
بیکاری باال ،محدودیت مناب ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند ،از اهمیت فراوانی برخوردار است (حسـنوند و خـدا پنـاه،
 .)88 :1393به همین دالیل طی سالهای اخیر ،گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و ...یافته است ( ;Yildiz & Akbulut,2013طهماسبی و همکاران .)65 :1384،تقویت جاذبـهها و پتانسـیلهای گردشـگری
نق مهمی را در اوقا فراغت مردم داشته است ( )Amir et al,2015و یکی از انگیزههای اصلی ترغیب افراد جهـت شـرکت
در گردشگری و گذراندن اوقا فراغت ،جستجوی تجربیا و فعالیتهای جدیـد میباشـد (& Kim et al,2010; Mannell

 .)Iso-Ahola,1987اغلب گردشگران برای به دست آوردن این تجربیا  ،اقدام بـه انتخـاب مقصـدی متناسـب باهـدف خـود
مینمایند .خالقیت در خدما رسانی ،یکی از ظرفیتهای حوزه صنعت گردشگری است که عالوه بر ایجاد تجربیا مثبت بـرای
آنها ،به جذب و تحر بازدیدکنندگان خواهد انجامید ( .)Morgan et al,2010به همین منظـور در تحرکـا گردشـگری
منجر به توسعه خدما  ،بازاریابی مقصد1و همچنین پی بینی مسیر احتمالی تحرکا گردشگران در آینده خواهد بـود .همچنـین
تحر گردشگری ،نقشی اساسی در مدیریت و طراحی مقصد ،برنامهریزی حرکت و بازاریابی جاذبـهها دارد (.)Xia et al,2011
بهطور خالصه تأثیرا اصلی بر چنین حرکاتی و همچنین تحلیل زیرساختهای فضایی میتواند بهعنوان پایهای بـرای مطالعـا
تجربی تحرکا گردشگری مورداستفاده قرار گیرد که درنهایت منجر به کاربردهای عملی برای برنامه ریـزان گردشـگری گـردد.
در چگونگی حرکت گردشگران از طریش عواملی که بر حرکت آنها تأثیر میگذارد ،میتواند پیامدهای مهمی برای زیرساختها
و توسعه حملونقل ،توسعه محصول گردشگری ،برنامهریزی مقصد و برنامهریزی جاذبههای جدید و مدیریت تـأثیرا اجتمـاعی،
زیستمحیطی و فرهنگی داشته باشد ( .)Lew & McKerche,2006عناصر تشکیلدهنده ظرفیتهـای گردشـگری در اکثـر
موارد به سه دسـته اصـلی تقسـیم میشـوند :منـاب گردشـگری (طبیعـی ،انسانشناسـی) ،مبنـای مـادی گردشـگری (خـدما ،
زیرساختها) و زمینه اجتماعی-اقتصادی (زیرساختها و خدما عمومی) ( .)Bulai & Iatu,2013شـکلدهی زیرسـاختهای
گردشگری میتواند عالوه بر ایجاد نظم و یکپارچگی در این عناصر ،موجب باز زنده سازی و احیای بناها و بافت تاریخی شـهری
نیز گردد .درنتیجه گردشگران میتوانند بیشترین تأثیر را در فضای تاریخی بگذارند؛ بهطوریکـه یکـی از جاذبـههای موردتوجـه
گردشگران فضاهای تاریخی در شهرهاست؛ فضاهایی که با توجه به بافت آن ،بهعنوان یـک چـال

بـزرگ در جهـت توسـعه

شهری از آن نامبرده میشود (موحد .)35 :1386،با توجه به اینکه گردشگران شـهری از تمـامی بخ هـای شـهری اسـتفاده
نمیکنند و بیشتر به فضاهایی که مناب گردشگری (شامل جاذبهها ،تأسیسا اقامتی ،خـدما  ،واحـدهای پـذیرایی و )...در آن
واق است ،مراجعه مینمایند ،قرارگیری بیشتر آثار و جاذبههای توریستی در محدوده مرکزی شـهرهای تـاریخی ،گردشـگران را
بیشتر به آن بخ

متمایل نموده و لذا فشار بر آن بخ

از شهر بی

از سایر بخ های شهری است .گرای

گردشـگران بـه

شهرهای تاریخی ،اگرچه منافعی چون محافظت از بافت و آثار تاریخی را به همراه دارد ،اما فشـار بی ازحـد گردشـگر در ایـن
شهرها ،بخصوص در بخ

تاریخی ،آثاری منفی نیز به همراه خواهد داشت (شـکویی و موحـد .)1:1381،طـی سـالهای اخیـر،

تحلیل فضایی جاذبهها و زیرساختهای گردشگری باهدف بررسی مورفولوژی مکانهای گردشگری و توزیـ خـدما در نـواحی
شهری انجام گردیده است .فقدان رتبهبندی ،سطحبندی و به دنبال آن توزی نامتناسب زیرساختها و خدما گردشگری ،ازجمله
کاستیهای بنیادین و مشهودی است که در بسیاری از مطالعا و طرحهای توسعه صنعت گردشگری در کشور ما ملموس اسـت
(غفاری و همکاران .)98 :1393،هرچند که بررسی پراکندگی فضایی پدیـدههای جغرافیـایی در سـطح ناحیـه و شـهر از دهـه 50
1 . Destination marketing
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میالدی ،با مطالعا جغرافیدانان مکتب علم فضایی بهصور جدی بـه حـوزه جغرافیـا واردشـده اسـت (شـکویی .)1385،بـدون
زیرساختها و خدما گردشگری ،هیچگونه تحر و گردشگری دراینارتباط وجـود نخواهـد داشـت ،ایـن عوامـل بـر پایـداری
اقتصادی ،محیطی و اجتماعی مقصد نیز تأثیر بسازی دارد ( .)Pine & Gilmore,1999ازاینرو مطالعـه حاضـر ،بـا توجـه بـه
اصول تقویت ظرفیت تأسیسا اقامتی ،زیرساختهای گردشگری و توزی فضایی نسبتاً منظم از منظرهـای طبیعـی و فرهنگـی-
تاریخی ،به تبیین روشهای تقویت تحر گردشگری و حضور گردشـگر در شـهر پرداختـه میشـود،؛ چراکـه تحلیـل پـراکن ،
مکانیابی و جانمایی مناسب زیرساختها در این بخـ

از شـهرها ،یکـی از تصـمیما اساسـی در فراینـد برنامـهریزی توسـعه

سکونتگاههای شهری محسوب میگردد ( .)Nancy& Odendaa,2011; Pearce,1990:1همچنین تحر گردشگری جز
مهمی از استراتویهای پایدار برای گردشگری میباشد که توجه به اهمیت این موضـوع را دوچنـدان کـرده اسـت ( Cohen et

 .)al,2014; Scuttari et al,2013شهر ارومیه ،طی دو دهه گذشته از رشد قابلتوجهی برخوردار بوده است .این رشد فیزیکی
به همراه سیاسـتهای اقتصـادی و تغییراتـی کـه در شـیوه زنـدگی مـردم رخداده ،سـاختار کالبـدی شـهر و درنتیجـه پـراکن
زیرساختهای گردشگری را دگرگون کرده است .همچنین توجه به شرایط ویوه تاریخی و طبیعی و همجواری بـا کشـور ترکیـه،
یکی از مناطقی است که از ظرفیتهای فراوان گردشگری تاریخی _ میراثی بهرهمند بوده و جهـت جـذب گردشـگران داخلـی و
خارجی ،فرصتهای مطلوبی را در اختیار دارد .باید به این نکته اشاره نمود که ارومیه باوجود قدمت زیاد بهواسطه عوامل متعدد در
طول تاریخ ،در حال حاضر آثار نسبتاً کمی را در خود حفظ کرده است .اما بااینحال این آثار واجد ارزش و مستلزم حفاظت کالبدی
و عملکردی برای تداوم هویت تاریخی شهر بوده و درعینحال میتواند نق

مهمی در جذب گردشـگر بـه ایـن شـهر فرهنگـی،

تاریخی و مذهبی داشته باشند .درنتیجه در راستای هدف تحقیش ،توجه به توزیـ زیرسـاختهای مختلـ گردشـگری از طریـش
تحلیل یکپارچه این زیرساختهای با استفاده از سیستم اطالعا جغرافیای ( )GISو مدل فازی ( )FAHPدر ایـن مکانیـابی از
اهمیت خاصی در برخوردار خواهد بود .از طرفی با توجه به اینکه تـاکنون در شـهر ارومیـه پووهشـی در زمینـه ارزیـابی شـرایط
زیرساختهای گردشگری با توجه به تحر گردشگران ،انجامنشده است ،پرداختن به این موضوع میتوانـد جنبـههای تـازهای از
گردشگری شهر ارومیه را نمایان کرده و راهگشای توسعه گردشگری شهر گردد.
با توجه به اهمیت ارزیابی شرایط زیرساختها و پرداختن به تأثیرا آن بر تحر گردشگری شهری ،مطالعا داخلی چنـدانی در
این زمینه انجامنشده و صرفاً به بررسی شرایط زیرساختهای گردشگری و تأثیر آن برجذب گردشگر پرداختهشـده اسـت کـه در
ادامه موردبررسی قرار میگیرند.
وارثی و همکاران ( )1390در مقالهای با عنـوان"تحلیلـی بـر وضـعیت زیرسـاختهای گردشـگری در شـهر اصـفهان" یکـی از
مشکال خدما گردشگری را نبود مکانهای سکونتی و هتلهای مناسب در تمام فصلهای سال و برای تمام اقشار جامعه با
درآمدهای مختل دانستند .همچنین مهمترین مزیّت آن را دسترسی مناسب هتلهای شهر اصفهان به مراکز تفریحی ،تاریخی
و تجاری در این شهر میدانند و معتقدند که وجود جاذبههای تاریخی در این شهر فرصت خوبی برای صنعت هتلداری به شـمار
میآید .موحد ( )1387در پووهشی تحت عنوان" توزی فضای مراکز اقامتی در شهر تاریخی اصفهان" به نتایجی چون ،قرارگیری
بیشترین جاذبه ،تأسیسا اقامتی و تجاری در محدوده مرکزی شهر ،دستیافته است .وی درنهایت به مکانیابی هتلها بر اساس
بافت تاریخی شهر ،پرداخته است .زنگیآبادی و بختیاری ( )1390در مقالهای تحت عنوان"بررسی پراکن

خـدما گردشـگری

محور تاریخی شهر اصفهان" اشاره بهضرور بررسی خدما گردشگری در بخ

مرکزی شهر پرداختهاند .هدف ایـن تحقیـش،

مرکزی شهر اصفهان ،بررسـی نحـوه پـراکن

خـدما گردشـگری بـا اسـتفاده از سیسـتم

معرفی جاذبه های گردشگری بخ

اطالعا جغرافیایی  GISو شناسایی ضع و کمبودهای این خدما است .وی درنهایت به بهرهگیری از روشهـای گردشـگری
الکترونیکی و جایگزینی روشهای سنتی پرداخته است .لئو و کرچر ( ،)2006در مقالهای تحت عنوان " مدلسازی الگوی حرکـت
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فضایی گردشگران با استفاده از تجزیهوتحلیل مقاصد درونشهری (محلی)" به ارزیابی مدلهای مختل الگوهای حرکت فضـایی
گردشگران در یک مقصد پرداختهاند .محققان جهت دسـتیابی بـه هـدف تحقیـش در ابتـدا بـه یـک تعریـ مناسـب از "مقصـد
گردشگری محلی" رسیدهاند که عبار است از :یک فضای فیزیکی که دربرگیرنـده زیرسـاختهای گردشـگری (ماننـد خـدما
پشتیبانی و جاذبههای گردشگری و مناب گردشگری) میباشد .این مقاصد نقطه مرکزی تحوال گردشـگری و اجـرای سیاسـت
گردشگری نیز هستند .همچنین به نق
شیا و همکاران

مهم حملونقل شهری که تأثیر بسزایی درحرکت گردشگران داشته اسـت اشـاره دارنـد.

( )2010در مقاله خود به مدلسازی الگوی جابهجایی زمانی و مکانی گردشگران ،در و پی بینـی تصـمیما

مقاصد گردشگری بـا اسـتفاده از روش زنجیـرهای مـارکوف در پـار طبیعـت جزیـره فیلیـ اسـترالیا ،پرداختهانـد .آل کیـد 1و
همکاران

( )2010به اهمیت نق

سیستم اطالعا جغرافیایی در انتخاب ،تجزیهوتحلیل سایتهای گردشگری و طراحی الگوی

سفر در شهر پترا واق در کشور اردن پرداخته است .از معیارهایی که در شناسایی الگوهای گردشـگری بهکاررفتهانـد میتـوان بـه
اماکن تاریخی_گردشگری ،خدما مسافربری ،رستوران ،فضای سبز و پار ها ،هتل ،نمایشگاههای صنای دستی ،پایانه ،موزههـا،
بیمارستانها ،مراکز امنیتی (اداره پلیس) ،شبکه حملونقل و جادهای اشاره کرد .ابراهیمزاده و دارایی ( ،)2014طی پووهشی تحت
عنوان " تجزیهوتحلیل توزی امکانا گردشگری و بهینهسازی آن با استفاده از  " GISدر محدوده مسیر تاریخی شـهر سـمنان
(جاده ابریشم) به ارزیابی پراکن

امکانا و زیرساختهای گردشگری و جاذبههای تاریخی شهر سمنان پرداختهاند و در ادامه بـا

بهرهگیری از مدل های مبتنی بر سیستم اطالعا جغرافیایی به تحلیل چگـونگی اسـتفاده گردشـگران از جاذبـههای گردشـگری
پرداختهاند .ازجمله شاخصهای تحلیلشده در این مقاله میتوان به شاخص "مـد اقامـت مسـافران در شـهر" و نیـز شـاخص
"جاذبه گردشگری عناصر تاریخی" است که عالوه بـر مقیـاس شـهری ،در مقیـاس فـرا شـهری و منطقـهای نیـز موردمطالعـه
قرارگرفته است .ژی رن چانگ و بتی چانگ ( )2015در تحقیقی تحت عنوان " تدوین الگوی جذب گردشگری با استفاده از مدل
فازی" به تدوین چهارچوبی برای ارزیابی میزان جذابیت جاذبههای گردشگری و نقـ
بهرهگیری از مدل منطش فازی پرداختهاند .همچنـین الگـوی پـراکن
گردشگری نیز موضوعی است که در این پووه

آنهـا در تحقـش تحـر گردشـگران بـا

زیرسـاختهای گردشـگری و انطبـاج آن بـا جاذبـههای

به آن پرداختهشده است .هدف از این پووه

ریاضی مدلسازی فازی بوده و کمتر به بعـد مکـانی آن توجـه شـده اسـت .میلـو2و همکـاران

بیشتر پرداختن به بعـد عـددی و
( ،)2016در پـووه

"ارزیـابی

دسترسی گردشگران به امکانا گردشگری در هندوستان با بهرهگیری از روش تحلیل شکاف ،"3به تأثیر دسترسی بـه امکانـا و
زیرساختهای گردشگری بر شاخصهای شناخت و ادرا گردشگران از جاذبههای تاریخی شهر پرداختـه اسـت و بـا اسـتفاده از
روش تحلیل شکاف شاخصهای زیرساختی را ازنظر میزان تأثیر بر تحر و ادرا گردشگران مورد رتبهبنـدی قـرار داده اسـت.
از  %81ادرا و تحـر

نتایج این تحقیش نشانگر این موضوع است که دسترسـی بـه امکانـا و تسـهیال گردشـگری بـی
گردشگران را تحت تأثیر خود قرار داده و نیز تا حدود بسیاری میزان جذابیت مقاصد را مشخص مینماید.

1 . Al qeed
2 . D’Mello
3 . GAP analysis method
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ارزیابی توزیع فضایی زیرساختهای اولیه گردشگری با تأکید بر تحرک محور گردشگری-تاریخی...
جدول شماره .1جمعبندی تحلیل و توزیع فضایی زیرساختهای فضایی مناسب گردشگری
تحلیل

دسترسی

مراکز خرید

هتلها

مراج
دوری از مراکز
نزدیکی به مرکز
نزدیکی به مراکز
سلسلهمراتب شهری حساس نسبت به
شهر
پرتراکم جمعیتی
دود و...
معیار دسترسی (ایستگاههای موجود ،راه ارتباطی ،مراکز آموزشی،
معیار اجتماعی
اداری ،بهداشتی ،تجاری و ورزشی)
(تراکم جمعیتی)
همسایگی ناسازگار
(جایگاه سوخت ،آموزشی ،بهداشتی
شبکه معابر
تراکم جمعیتی
درمانی ،پایانه بینشهری)
فاصله از
دسترسیهای محلی
شبکه معابر
رودخانه
مرکز محال
فاصله از
فاصله از
مجتم های
فاصله از رودخانه
شبکه معابر
تراکم
تجاری و
جمعیتی
مراکز خرید
موجود

نزدیکی به سایر
فاصله
ایستگاههای دستگاههای
ایستگاهها از
حمل و نقل
همدیگر
معیار دوری از نامالیما (مراکز صنعتی و
رودخانه)
همسایگی سازگار
(مسکونی ،فضای سبز ،فضای ورزشی ،مراکز
گردشگری)
همسایگی سازگار
(مسکونی ،فضای سبز ،مراکز گردشگری)
همسایگی سازگار (هتل،
رستوران ،مراکز تفریحی
 ،بایر ،توریستی ،فضای
سبز)

نزدیکی به محورها و
دسترسیهای مهم

نزدیک به مناطش
تجاری

نزدیکی به مراکز توریستی

قیمت زمین

فاصله از شبکه ارتباطی

فاصله از مراکز
جذب گردشگر

کاربری اراضی (آموزشی ،سبز،
ورزشی ،صنعتی)

فاصله از هتلهای موجود

شرایط جغرافیایی (نزدیکی به
امکانا تفریحی موجود،
نزدیکی به جنگل و فضای
سبز ،نزدیکی به سینما)

شرایط ترافیکی
(فاصله از
فرودگاه ،یا
بزرگراه)

فاصله از هتلهای موجود

فاصله از پارکینگ

محیط بهداشتی و دور از هر آلودگی

نزدیکی به
میدانها و مرکز
شهر

شرایط مدیریتی (مناب انسانی ،قیمت زمین
و)...

پارکینگ

کیفیت ابنیه

نزدیکی به مساکن
نوع مصالح

) Chou et al,
(2008:298
) Longart et
(al.2017,100
Xi& Luo
,2016

نزدیکی به مراکز خدماتی

همجواری به مراکز (آموزشی،
فضای سبز ،تجاری ،مذهبی،
اداری و بهداشتی)

(حسینی و زیتونی،
)30 :1396
) Akin
Adeyemi, ,
(2013
(وارثی و رضایی،
)1391:14

رستوران
نزدیکی به معابر

(موسسه استاندارد و
تحقیقا صنعتی،
)8 :1385
(وارثی و همکاران،
)1393:65
(شهاب زاده و
همکاران:1395 ،
)104
(قربانی و همکاران
)169 :1392،

نزدیکی به معابر پرترافیک

(جمال و همکاران،
)98 :1392

با توجه به ظرفیت های تحلیلی سیستم اطالعا جغرافیـایی و نیـز ماهیـت عـدم قطعیـت (سـازگاری بـا تحـر گردشـگری) و
انعطافپذیری مدل تحلیل فازی بهعنوان یکـی از روشهـای تحلیـل فضـایی جهـت تحلیـل پـراکن
گردشگری با تأکید بر موضوع تحر

گردشگری مورداستفاده قرار میگیرد .در این پووه

فضـایی زیرسـاختهای

با توجـه بـه معیارهـای ذکرشـده در

پیشینه تحقیش و تلفیش آن با جدول  ،1نحوه توجه به موضوع بخصوص در بافت تاریخی و باارزش شهر ارومیه از اهمیت بسـزایی
برخوردار است .جم بندی شاخصهای حاصله به لحاظ اهمیت زیاد بهدفعا مورداشاره قرارگرفتهاند؛ این شـاخصها عبار انـد از:
دسترسی ،مراکز تجاری (مراکز خرید ،پاساژها ،سوغاتی و )...و نزدیکی به مراکز اقامتی (شـامل هتلهـای و مسـافرخانه) ،مراکـز
پذیرایی (رستوران ،غذای فوری) ،مراکز خدماتی ( پارکینگ) است .عالوه بر این در معیـار دسترسـی ،نزدیکـی بـه شـبکه معـابر و
ایستگاههای حملونقل در اولویت تحلیل این پووه

قرارداد ،همچنین در معیار مراکز خرید؛ هرچقدر که در نزدیکی شبکه معـابر

همسایگی کاربریهای سازگار و فاصله از کاربریهای ناسازگار باشد ،در معیار مراکز اقامتی ،نزدیکی به امـاکن تـاریخی ،فضـای
سبز و شبکه ارتباطی ،معیار مراکز پذیرایی؛ نزدیکی به شبکه ارتباطی ،پارکینگ ،مراکز خدماتی (پست و )...و درنهایت معیار مراکز
پارکینگها؛ نزدیکی به شبکه معابر ،اماکن تاریخی ،هتلها و خرید در اولویت این طرح انجامشده اسـت .در ادامـه بـه وزن دهـی
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معیارها و همچنین کالسبندی هر معیار ،با اسـتفاده از روش فـازی پرداختهشـده اسـت .جهـت پیادهسـازی ایـن روش ،معیارهـا
بهصور دوبهدو مقایسه میشوند .ازآنجاکه در این روش برای مقایسه کـردن بـهطورمعمول از دانـ
میشود ،انتخاب متخصصان از اهمیت ویوهای برخوردار است .بنابراین در این پووه

متخصصـان بهـره گرفتـه

برای انجام این مقایسا ازنظر کارشناسان

خبره در این زمینه استفاده گردیده است.
مبانی نظری
تحرک گردشگری

ادرا مفهوم تحر گردشگری امری حیاتی جهت تصمیمگیری هر چهبهتر مدیران در زمینه گردشگری شـهری اسـت .تحـر
گردشگری به معنی رفتار یک گردشگر در زمان تر مبدأ حرکتی به سمت مقصد حقیقی و نیز جابجایی وی در شعاع عملکـردی
مقصد است .درواق تحر

گردشگری تجسم فضایی تصمیما گردشگران در مورد مکان ،چگونگی و زمـان بازدیـد جاذبـههای

گردشگری هست ( .)Chua et al,2016بهعبار دیگر تحر گردشگری در مقیاس شهری به معنی جابجایی گردشگران میان
مقاصد و جاذبههای مختل و یا تغییرا الگوهای فعـالیتی آنـان اسـت .الگوهـای تحـر گردشـگری معمـوالً بـه ویوگیهـای
گردشگران بستگی دارند که شامل ترکیبی از اطالعا مکـانی و زمـانی گردشـگران اسـت (.)Charles Chancellor,2012
الگوهای جابجایی گردشـگران را میتـوان در دو گـروه دسـتهبندی نمـود؛ الگوهـای میـان مقصـدی ( )Inter-destinationو
الگوهای درون مقصدی ( .)Intra-destinationالگوهای میان مقصدی به گردشگرانی مربوط میشود که در مقیاسی کـالن ،از
یک مبدأ به سمت یک یا چند مقصد حرکت میکنند .برای مثال لی ،منـگ و یوسـال در سـال  2008الگوهـای فضـایی جریـان
حرکت گردشگران در منطقه آسیا و اقیانوسیه را از سال  1995تا  2004بررسی نمودند .هدف از ایـن مطالعـه افـزای

بهـرهوری

مدیریت گردشگری و بازاریابی مقصد بوده است ( .)Li et al,2008طی سالهای اخیـر ،همـراه بـا توسـعه سـری فناوریهـای
رهگیری ،به جابجاییهای درون مقصدی توجه بیشتری شده است .بر اساس مقیاسهای جغرافیایی مختل مقاصد ،جابجاییهای
درون مقصدی به جابجایی گردشگران در میان جاذبههای یک شهر یا جابجایی حول یـک جاذبـه شـاخص اطـالج میگـردد .در
مبحث گردشگری شهری ،با توجه به خرد بودن مقیاس الگوهای درون مقصـدی مـوردنظر اسـت ( .)Raun et al,2016بـرای
در بهتر این موضوع میتوان با استفاده از سه فضای متفاو به ارزیابی الگوهای تحر گردشگری درون مقصدی با استفاده از
ظرفیت فضای گردشگری پرداخت .فضای عملی .که نشاندهنده کاربریهایی است که با فعالیتهای گردشگری سازگاری کامل
دارند (مراکز پذیرایی ،اقامتی ،خرید و )...و دارای مرزهای جغرافیایی مشخص میباشند؛ فضاهای عملکردی که موقعیـت مناسـب
فضاهای گردشگری در کنار کاربریهای سازگار را میتوان بهعنوان مهمترین معیار در تجزیهوتحلیل الگوهای تحر گردشگری
در نظر گرفت و فضای در شده ،که به تصاویر ذهنی در شده شخص از فضـای موجـود اشـاره میکنـد (.)Fennell,1966
همچنین اختالفا فرهنگی نیز ممکن است بر رفتار ،حرکت فضایی گردشگر و بازارهای مبـدأ تـأثیر بگذارنـد ( Flogenfeldt,

.)1999
زیرساختهای گردشگری

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تحر
شهر است .ارزیابی تحر

گردشگران شهری ،زیرساختهای گردشگری و چگونگی پـراکن

آنهـا در سـطح

گردشگری نیازمند شناخت و تسلط بر مفـاهیم مـرتبط بـا زیرسـاختهای گردشـگری و شـرایط ایـن

زیرساختها در محدوده موردمطالعه است .بهصور کلی نظام گردشگری شامل جاذبـهها ،مراکـز اقـامتی ،خـدما حملونقـل،
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تأسیسا زیربنایی ،و خدما گردشگری میشود که از تمامی این موارد بهعنوان عناصر گردشگری یاد میشـود( .موسـی ونـد و
ساسان پور .)4 :1390،زیرساخت گردشگری عبار است از تمامی تسهیال و امکاناتی که گردشگر در حین گردشـگری از آنـان
بهرهمند شده و موجب تسهیل ارائه خدما به گردشگر و درنتیجه افزای

جذابیت مقصد میگردد .هدف از ایجاد زیرسـاختهای

مناسب گردشگری ،تأمین خواسته ها و نیازهای گردشگران و ارائه خدما مطلوب به آنان است که این امر بـه رونـش گردشـگری
شهری و توسعه آن خواهد انجامید .)Jafari & Xiao,2016( .زیرساختهای گردشگری ازجملـه عوامـل مـؤثری هسـتند کـه
میتوانند منجر به ارائه خدما برای گردشگران شوند و برخـورداری از آنهـا عـالوه بـر اینکـه نقـ
گردشگری شهری ایفا نمایـد ،کـه موجـب آسـای

بسـیار مهمـی در توسـعه

و راحتـی گردشـگران را نیـز بـه همـراه داشـته باشـد (Bagheri et al,

.)2018:89
محدوده مورد مطالعه
شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی است .که از سمت شمال به شهرستان سلماس و از جنوب با شهرستانهای نقده و
اشنویه ،از شرج به دریاچه ارومیه و از سمت غرب به مرز ایران و ترکیه محدودشده است .این شهرستان با مساحتی بـالغبر 5251
کیلومترمرب حدود  14درصد از مساحت استان را به خـود اختصـاص داده اسـت .در ایـن پـووه

بافـت قـدیمی شـهر ارومیـه

موردمطالعه خواهد بود .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،محدوده موردمطالعه در مرکـز شـهر ارومیـه واق شـده کـه بـا
جمعیت  50129نفر ،مساحتی تقریبی  305/6هکتار که حدود  3/5درصد از اراضی کل شهر را به خود اختصاص داده اسـت .ایـن
محدوده در داخل مناطش  1و  4شهرداری واق شده است که از شمال به بلوار وحد از شرج بـه خیابـان پزشـکیان ،از غـرب بـه
خیابان حافظ و از جنوب به خیابانهای امینی و کاشانی محدودشده است (مطالعا راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه.)1385 ،

شکل شماره  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه

شکل شماره .2محدوده بافت تاریخی و مکانهای میراثی ثبتی محدوده مرکزی ارومیه
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در ادامه با توجه به هدف تحقیش ،ابنیه تاریخی در محدوده بافت مرکزی ارومیه به همراه موقعیت آنها در قالب جدول 2
مشخص و همچنین نقشه زیرساختهای گردشگری شهری موجود در بافت تاریخی (مراکز اقامتی ،پذیرایی ،خدماتی و تجاری)
واق در منطقه  4و مرکز شهر ارومیه در قالب شکل  3شناسایی و ارائه گردیده است.

شکل شماره .3نقشه زیرساختهای گردشگری موجود در بافت تاریخی و باارزش شهر ارومیه

برای انجام این پووه

پس از شناسایی معیارهای مؤثر در تحلیل زیرساختهای گردشگری ،مقایسا زوجی با استفاده از

نرمافزار  AHP_FUZZY SOLVERانجام گردید و در ادامه به آمادهسازی ،مقیاس سازی و رستری کردن الیهها و معیارها
جهت فازی سازی آنها با استفاده از تواب فازی پرداختهشده است.
روش پژوهش
روشهایی که از طریش آنها ،مؤلفههای گردشگری در طول زمان موردمطالعه قرارگرفتهاند بسیار متنوع هستند .سیستم اطالعا
جغرافیایی در حال حاضر در بین ابزارهای ضـروری مطالعـا حاضـر قـرار دارد و محققـان از کـاربرد زمینـههای گسـترده آن در
برنامهریزی و توسعه گردشگری بیشتر آگاه هستند ( .)Bahaire & Elliott-White,1999امروزه متخصصـین گردشـگری از
این پیشرفت فنّاورانه ،در مطالعا مربوط به هزینههای سفر ،تحر گردشگران و یـا مـدیریت قلمـرو بـا کمـک  GISاسـتفاده
مینمایند (همان) .این تحقیش از نوع پووه توصیفی – تحلیلی و روش اجرای آن میدانی و کتابخانهای است .در ابتدا به روش
توصیفی و با استفاده از سیستم اطالعاتی جغرافیایی و نرمافزار  ARC GISبه توزی ساختار فضایی زیرسـاختهای گردشـگری
جهت تحر بیشتر گردشگران پرداخته میشود که تمامی این عوامل میتواند منجر بـه تقویـت تحـر پـذیری گردشـگران در
محدوده بافت قدیمی و باارزش شهر ارومیه بیانجامد .جهت تحقش بخشیدن به موضوع پـووه و کـاربردی کـردن بهتـر نتـایج
بهدستآمده ،محدوده مطالعه بافت قدیمی این شهر انتخابشده تا بتوان بر اساس یافتههای پـووه  ،تحلیـل مناسـبی بـر روی
نتایج بهدستآمده ،انجام داد .در جم آوری اطالعـا در ایـن پـووه از عوامـل ،شـاخصها ،معیارهـا و دیگـر شـرایط تحلیـل
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ارزیابی توزیع فضایی زیرساختهای اولیه گردشگری با تأکید بر تحرک محور گردشگری-تاریخی...

زیرساختهای گردشگری و همچنین از نقشههای مربوط به عوامل انسانی مؤثر چون (دسترسی ،مراکـز خریـد ،مراکـز سـوغاتی
فروشی ،هتلها ،رستورانها ،مرکز خدماتی_تجاری_تاریخی بازار قدیم ارومیه و نزدیکی به بناهای تاریخی) ،در قالـب روشهـای
زیر استفاده گردیده است:
اطالعا مکانی :استفاده از اسناد تصویری مانند نقشههای غیر رقـومی ،نقشـههای رقـومی و عکسهـای هـوایی GPS،جهـت
بررسی وض موجود
اطالعا غیر مکانی :همچنین از اسناد جامعه آماری بهروز شده و اسناد مربوط به توزیـ سـازمان فضـایی سـاختار گردشـگری و
طرحهای شهرسازی مربوط ،متون فارسی و التین مرتبط با پووه استفادهشده است.
پس از جم آوری اطالعا و شناسایی عوامل و شاخصهای اصلی تأثیرگذار بر زیرساختهای گردشگری ،مدل  FAHPبر روی
معیارها اعمال میگردد و نتایج حاصل از مدل و اطالعـا مکـانی جم آوریشـده توسـط نرمافـزار  ARC GISمـورد تحلیـل
قرارگرفته و سپس با ترکیب نقشههای در محدوده موردمطالعه به اولویتبندی سایتها مختل اقدام که نهایتاً به تدقیش قطعـا
در سایتهای مربوطه منتهی خواهد شد.
بحث و یافتهها
مراحل تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی ( ) AHPو منطق فازی (:)FUZZY

در گام اول ،با توجه به جدول  1که در آن معیارها جهت تحلیل زیرساختهای گردشگری در منطقه ( 4بافت قدیمی) شهر ارومیه
مشخصشدهاند ،به ارزشدهی و وزن دهی هریک از معیارها و زیر معیارها پرداختهشده است .این مرحله به انجام مقایسـا بـین
گزینههای مختل تصمیم و قضاو در مورد اهمیت آنها اختصاص دارد؛ سپس تصمیمگیرنده میبایست مجموعه ماتریسهایی
که بهطور عددی ،اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخصها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخصها نسـبت بـه
سایر گزینههای که اندازهگیری مینماید ،ایجاد کند .این کار با انجام مقایسا بین عناصر تصـمیم (مقایسـه زوجـی) و از طریـش
تخصیص امتیازا عددی کـه نشـاندهنده ارجحیـت یـا اهمیـت بـین دو عنصـر تصـمیم اسـت ،صـور میگیـرد (عیسـوی و
همکاران .)30 :1391،سپس در گام دوم اعمال وزن نهایی معیارها و تبدیل آنها به الیههای فازی با استفاده از نرمافـزار ARC

 ،GISمدنظر قرار خواهد گرفت و درنهایت پس از تولید الیههای در نرمافزار مرتبط بـا شـاخصها و همپوشـانی آنهـا در قالـب
یکالیه ،محورهایی با باالترین پتانسیل در منطقه موردمطالعه شناساییشدهاند .سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبـی
فازی ( )FAHPرتبهبندی و اولویتبندی سایتهای نهایی در کالسهای مختل انجام خواهد شد .وزن و اهمیـت هـر معیـار و
همچنین برتری زیر معیارها نسبت به هم بر اساس نظر متخصصـان و اعضـای هیئـتعلمی دانشـگاه ،مطـابش جـدولهای زیـر
بهدستآمده است.
جدول شماره  .2وزن معیارها و زیر معیارهای زیرساختهای گردشگری
معیار
زیر معیار

وزن

مرکز خدماتی-تجاری-
تاریخی (بازار قدیم ارومیه)
0/235

نزدیکی به
بناهــــای
تاریخی
0/197

عناصر اصلی گردشگری
نزدیکی به نزدیکی بـه نزدیکی به
مراکـــــز
پارکینگ
هتلها
پذیرایی
0/104
0/097
0/126

نزدیکی به
مراکـــــز
خرید
0/084

نزدیکی به اماکن خرید
(سوغاتی ،نقل فروشی)

عنصر جانبی
نزدیکـــی بـــه
دسترسی

/088

0/069

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،معیار مرکز خدماتی-تجاری-تاریخی (بـازار قـدیم ارومیـه) بـا وزن ( )0/235و معیـار
دسترسی با وزن ( )0/069به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را در بین زیر معیارها دارا است .یقیناً این شاخصها اهمیت بسـزایی
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در نتایج تحلیل فضایی زیرساختها خواهند داشت.
گام دوم :اعمال وزن نهایی به معیارها و ترکیب با الیههای فازی شده
ازآنجاییکه هر یک از الیههای اطالعاتی از ارزش یکسانی برخوردار نبوده و میـزان تأثیرگـذاری الیـههای اطالعـاتی در پاسـخ
نهایی ،یکسان نیست ،میبایست پی

از انجام عملیا تلفیقی بر روی اطالعا  ،مرحله ارزشگذاری آنها انجام گیـرد کـه از آن

بهعنوان وزن دهی به اطالعا یاد میشود .هدف از این گـام دخیـل نمـودن وزن نهـایی (ارزشـی کـه از طریـش اعمـال مـدل
 FUZZY_AHPبر روی معیارها و زیرمعیارها به هریک از آنها اختصاص مییابد و مبین میزان اهمیت هریـک از عوامـل در
انتخاب مکان بهینه است) در فرآیند توزی  ،میباشد .بدین منظور میبایست در الیههای فازی فاصله هـر یـک از معیارهـا را بـه
کمک ابزار محاسبا رستری ،بر اساس وزن هر یک از زیرمعیارها محاسبه نمود که الیههای جدیـد ایجادشـده ،الیـههای فـازی
وزن معیارها نامیده میشوند .در الیههای وزنی ایجادشده ،هر طی رنگی نشانگر وزن خاصی است .نقشههای زیر پـراکن
دهی و ارزشگذاری بر اساس زیر معیارها با استفاده از نرمافزار  ARC GISرا نمای

وزن

میدهند .طبش این نقشـهها ،هرچقـدر بـه

طی قرمزرنگ نزدیکتر میشود میزان مطلوبیت و ارزشگذاری در درجه باالتری قرار میگیرد و همینطور با نزدیکی بـه طیـ
زرد رنگ از اهمیت آن کاسته خواهد شد.

شکل شماره .4نقشههای مختلف وزن دهی و ارزشگذاری بر اساس معیارهای موجود در محدوده موردمطالعه

گام سوم :پهنهبندی نهایی تناسب اراضی بر اساس توزی زیرساختهای گردشگری در محدوده موردمطالعه
درنهایت جهت تحلیل توزی فضایی زیرساختها و دستیابی به مناطش مناسب باهدف تحـر هرچـه بیشـتر گردشـگران ،نقشـه
استاندارد حاصل از مراحل قبل به نرمافزار  ARCGIS 10.3انتقال داده شد و معیارهایی همچون نزدیکی به راههـای ارتبـاطی،
نزدیکی به کاربریهای سازگار (مرکز خدماتی_تجاری_تاریخی ،مراکز تاریخی ،هتلها ،رستورانها ،پارکینگها و مراکـز خریـد و
سوغاتی) ،با استفاده از دستور ( )EUCLIDEAN DISTANCEبه الیه رستری تبدیلشدهاند .در این پووه

پس از اضـافه

کردن وزن هرکدام از الیهها ،در نرمافزار  ARC GISبا استفاده از دسـتور ( )FUZZY MEMBERSHIPو RASTER

ارزیابی توزیع فضایی زیرساختهای اولیه گردشگری با تأکید بر تحرک محور گردشگری-تاریخی...
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) ،)CALCULATORوزن هرکــدام از معیارهــای فــازی شــده بهدســتآمده و در انتهــا بــا اســتفاده از دســتور ( FUZZY

 ،)OVERLAYوزن دهی نهایی و اولویتبندی مکانی صور گرفته و نقشههای نهایی حاصل از مراحـل قبـل بـا اسـتفاده از
منطش  ANDباهم ترکیب و نقشه مکانیابی نهـایی تهیـه گردیـده کـه در شـکل شـماره ( )4منعکسشـده اسـت .طبقهبنـدی
پهنهبندی موجود در محدوده برای توزی فضایی نیز بهصور طیفی از رنگ مشخصشده اسـت .نـواحی قرمزرنـگ روی نقشـه،
ارزش کمتر و توزی نامناسب زیرساختها را در این منطقـه دارا اسـت .بـا نزدیکـی بـه نـواحی آبیرنـگ ،مطلوبیـت مکانهـای
پیشنهادی افزای

مییابد .در ادامه در شکل  5به تدقیش قطعا پهنهبندی بر اساس اولویت مکانی تحر گردشگران در سـایت

موردمطالعه پرداختهشده است.

شکل شماره .5پهنهبندی تناسب اراضی بر اساس توزیع زیرساختهای گردشگری در محدوده بافت تاریخی و باارزش

مطابش نتایج بهدستآمده از شکل  5قطعا به پنج کالس ،اولویت اول (در کالس کامالً مناسب) ،دوم (در کالس مناسب) ،سـوم
(کالس بیتفاو ) ،چهارم (نامناسب) و پنجم (کامالً نامناسب) طبقهبندیگردیده است .در کـالس کـامالً مناسـب امـاکنی چـون
(مسجد جام  ،مدرسه هدایت ،مسجد مناره ،مسجد سردار ،گرمابه اتحادیه و مسجد حاج عبدالمحمد) دارای توزی زیرساختی بسیار
مناسب و متعادلتر نسبت به سایر اماکن تاریخی میباشند .در این سایت بازار ارومیه که بهعنوان مرکز خدماتی_تجاری ،متشکل
از  1398قطعه تجاری 17،قطعه هتل 10 ،قطعه رستوران 52،قطعـه پارکینـگ و  11قطعـه مرکـز خریـد سـوغاتی ،دارای توزیـ
زیرساختی متناسبتری نسبت به سایر نواحی است .همچنین در پهنهبندی مناسب ،اماکن گردشگری نظیر خانه انصاری ،مدرسـه
 22بهمن ،میدان ایالت (موزه مردمشناسی و شهرداری ارومیه) ،مسجد حاجی خان ،کلیسا حضر مریم ،مدرسه لعیا و مسجد حاج
عبداهلل قرارگرفتهاند که  926قطعه تجاری 2 ،هتل 8 ،رسـتوران 29 ،پارکینـگ و  7مرکـز خریـد سـوغاتی دارای توزیـ فضـایی
مناســبی در ایــن محــدوده میباشــند .جهــت شناســایی میــزان تحــر گردشــگری و در نظــر گــرفتن اولویتبنــدی امــاکن
تاریخی_گردشگری ،پووهشی تحت عنوان " نق

ارزشهای میـراث معمـاری و شـهری در توسـعه گردشـگری فرهنگـی " در

هسته مرکزی بافت تاریخی ارومیه انجامشده است .طبش یافتههای این تحقیش ،مسجد جام و بازار تاریخی به ترتیب در اولویـت
نخست و دوم و میدان ایالت (شهربانی ارومیه ،شهرداری ارومیه ،ستاد لشکر) در اولویت سوم به لحاظ ارزشی قرار دارند و میتوان
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از این سه مکان میراثی-فرهنگی بهعنوان نقاط مهم معرف برای تحر محور گردشگری فرهنگـی_تـاریخی نـام بـرد .پـس از
نواحی نامبرده ،مدرسه  22بهمن در اولویت چهارم ،خانه انصاری در اولویت پنجم ،مسجد سردار (گذر نظـم السـلطنه) در اولویـت
ششم ،مدرسه هدایت و مسجد مناره در اولویت هفتم و کنیسه کلیمیان در اولویت آخر در بافت قدیمی شهر ارومیه قرار میگیرنـد
(عباس زاده و همکاران.)85 :1394،
جدول شماره  .3اولویتبندی ،کالسبندی توزیع فضایی زیرساختهای گردشگری و تدقیق قطعات آن با اماکن تاریخی
درصد

تدقیش قطعا با اماکن میراث فرهنگی و تاریخی
موجود

کالسبندی

تعداد قطعا

مساحت

1

کامالً مناسب

6

 80هکتار

28/44

2

مناسب

9

83/54

29/70

3

بیتفاو

_

74/75

26/58

شامل مسجد جام  ،مدرسه هدایت ،مسجد مناره،
مسجد سردار ،گرمابه اتحادیه و مسجد حاج
عبدالمحمد
خانه انصاری ،مدرسه  22بهمن ،میدان ایالت
(موزه مردمشناسی و شهرداری ارومیه) ،دبیرستان
چمران ،مسجد حاجی خان ،کلیسا حضر مریم،
مدرسه لعیا ،مسجد حاج عبداهلل
_

4

نامناسب

_

27/58

9/83

_

5

کامالً نامناسب

_

15/33

5/45

_

اولویتبندی

موقعیت بافت

مرکزی بافت قدیم
شهر
پیرامون هسته
مرکزی شهر

پیرامون سایت
مناسب
دور از اماکن
تاریخی
حاشیه بافت قدیم
دور از اماکن
تاریخی

در ادامه تدقیش قطعا پهنهبندی موجود در دو کالس کامالً مناسب و مناسـب در محـدوده بافـت تـاریخی شـهر ارومیـه طبـش
نقشههای  6و  7بهدستآمده است .اماکن تاریخی موجود در سایت کامالً مناسب به ترتیب اولویت شـامل بـازار قـدیمی ،مسـجد
جام  ،کلیسای ننه مریم ،مدرسه  22بهمن ،مسجد سردار ،مدرسه هدایت و مسجد مناره و کنیسه کلیمیان میباشند که در بهترین
موقعیت ازنظر توزی فضایی زیرساختهای گردشگری قرارگرفته و درنتیجه میزان تحر پذیری گردشگران نیز میتواند در درجه
باالیی قرار گیرد.

شکل شماره 6و  . 7تدقیق قطعات پهنهبندی موجود در دو کالس کامالً مناسب و مناسب در محدوده مرکزی شهر ارومیه
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با توجه به نق غیرقابلانکار کیفیت و کمیت مراکز اقامتی بهویوه هتلها در توسعه و تحر گردشگری شهرها ،شهر ارومیه
ازنظر پراکندگی فضایی در سطح بافت قدیمی مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .نتایج آزمون بیانگر این موضوع است که
باوجود پراکندگی بسیار مناسب مراکز خدماتی_اقامتی ،این مراکز از کیفیت پایینی برخوردار میباشند .در جدول  4درجهبندی
هتلها در بافت و هسته تاریخی شهر نشان دادهشده است .با در نظر گرفتن رابطهای که بین مؤلفههای کیفیت در واحدهای
اقامتی ،اغذیه ،ابعاد اتاجها و ...و رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی وجود دارد (قاسمی و همکاران ،)12 :1393،میزان
رضایتمندی در سطح پایینی قرارگرفته ازاینرو باال بردن کیفیت مراکز اقامتی در ابعاد مختل موضوعی است که میبایست
موردتوجه قرار گیرد.
جدول شماره . 4درجهبندی هتلها
درجهبندی
هتلها
3

آدرس

درجهبندی هتل

کاربری طبقه
همک
هتل آریا با نما
_کامپوزیت
هتل ارگ

مهمانپذیر بهارستان

میدان والیتفقیه ،ابتدای
خیابان طالقانی
خیابان بعثت ،مقابل ورودی
بازار قدیمی ارومیه
خیابان امام ،مقابل بازار قدیمی

1

مهمانپذیر صفا

خیابان امام ،نرسیده به
فلکه والیتفقیه
تقاط سرداران_ امام

8

2

مهمانپذیر آذربایجان

4

مهمانسرا برج

هتل دریانما رومی

خیابان امام ،خیابان طرزی

2

مهمانپذیر ایران پار

خیابان امام ،مقابل بازار
قدیمی
خیابان امام ،کوچه
متصل به بیمارستان
عارفیان
میدان والیتفقیه،
ابتدای خیابان طالقانی

هتل خرم

خیابان امام ،کوچه بلبل لر

2

هتل رضا
هتل پار

آدرس
خیابان طالقانی

کاربری طبقه همک

8
8
8

8

(منبع :سازمان میراث فرهنگی ارومیه)

نتیجهگیری
طی سالهای اخیر همراه با پیشرفت فناوری ،توجه به جابجاییهـای درون مقصـدی ،مقیاسهـای جغرافیـایی مختلـ مقاصـد،
جابجاییهای درون مقصدی در میان جاذبههای یک شهر یا جابجایی حول یک جاذبه شاخص اهمیت بسزایی یافتـه اسـت .ایـن
عوامل موجب اهمیت یافتن موضوع توزی متعادل سازمان فضایی و پیوند میان زیرساختهای گردشگری ،گردیده است که نق
به سزایی در تقویت و توسعه صنعت گردشگری دارد .مطالعا نشان میدهد که تحر گردشگری تحت تـأثیر مسـتقیم عناصـر
طبیعی ،فرهنگی ،تاریخی ،عملکردی و ادرا ذهنی گردشگر بوده و فراوانی نسبی این مناب دارای مزایای نسبی برای این مهـم
است .همچنین یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تحر گردشگران شهری ،زیرساختهای گردشگری و چگـونگی پـراکن
آنها در سطح شهر است .ازاینرو ارزیابی تحر گردشـگری نیازمنـد شـناخت و تسـلط بـر مفـاهیم مـرتبط بـا زیرسـاختهای
گردشگری و شرایط این زیرساختها در محدوده موردمطالعه است .در این موضوع نقشی اساسی در مدیریت و طراحی مقاصـد
گردشگری ،برنامهریزی حرکت در سـایت و بازاریـابی جاذبـهها دارد .ایـن پـووه

بـا اسـتفاده از  GISو منطـش فـازی بـرای

تجزیهوتحلیل موضوع توسعه گردشگری در بافت تاریخی ارومیه انجامشـده و اهمیـت اثـرا زیرسـاختهای گردشـگری بـرای
تحر

بیشتر گردشگران را برجسته میکنـد .شـاخصهای کمـی نشـاندهنده توزیـ فضـای متناسـب سـاختار زیرسـاختهای

گردشگری (هتلها ،رستورانها ،مراکز خرید و سوغاتی فروشیها و سلسلهمراتب دسترسی) در هسته بافت تـاریخی شـهر اسـت،

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4زمستان 1398
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چراکه زیرساختهای گردشگری در محدوده خیابـان امـام (ره) کـه درواقـ مرکـز اصـلی و محـور گردشـگری تـاریخی اسـت،
متمرکزشدهاند .با افزای

فاصله از محور تاریخی_گردشگری خیابان امام (ره) ،توزی ساختار فضایی نامتناسب و نامتعادلتر شـده

و نحوه قرارگیری زیرساختها موجود در زمینه مکانیابی بهینه در این محور رعایـت نگردیـده اسـت .بهگونـهای کـه قرارگیـری
مناسبتر زیرساختها نسبت به سایر نواحی شهر ،موجب همخوانی آنها نسبت به کاربریهای مجاور واق در محور اصلی خیابان
امام (ره) شده ،که این امر محوری پیوسته را در اطراف خیابان ایجاد میکند .با اسـتفاده از اطالعـا موجـود و نظـر کارشناسـان
مرتبط در این زمینه ،میتوان نتیجه گرفت که بیشترین تأثیر در طراحی تحر پذیری این محور گردشـگری بـه ترتیـب امـاکن
تاریخی ،مرکز تجاری_خدماتی (بازار تاریخی ارومیه) و هتلها است .با مقایسه نتایج حاصـل ایـن پـووه

بـا تحقیقـا مشـابه

خارجی و داخلی ،که در قالب جدول  5آورده شده مشخص است که نتایج متفاو این تحقیش با سایر تحقیقـا ناشـی از تفـاو
رویکردها و عدم توجه سایر پووه ها به موضوعاتی است که در این تحقیش به آن توجه شده است .لذا این مهم به معنـی بـروز
تناقض و تضاد با سایر پووه ها نبوده و صرفاً به دلیل رویکرد تحقیش و ویوگیهای خـاص محـدوده موردمطالعـه بهدسـتآمده
است .از طرفی ،نتایج مشتر این تحقیش در مقایسه با سایر پووه های انجامشده ،نشانهای بر صـحت و روایـی فرآینـد انجـام
تحقیش داشته و بر اصـولی اشـاره مینمایـد کـه در تمـامی پووه هـای انجامشـده در زمینـه تحـر گردشـگری و پـراکن
زیرساختهای مرتبط با آن است.
جدول شماره  .5مقایسه تطبیقی پژوهشهای صورت گرفته
عنوان پووه

تجزیهوتحلیل توزی
امکانا گردشگری
و بهینهسازی آن با
استفاده از GIS

ارزیابی دسترسی
گردشگران به
امکانا گردشگری
در هندوستان با
بهرهگیری از روش
تحلیل شکاف
تدوین الگوی جذب
گردشگری با
استفاده از مدل
فازی
بررسی پراکن
خدما گردشگری
محور تاریخی

نمونه موردی
بافت تاریخی شهر
سمنان،
واق در بخ شمالی
شهر.

محدوده توریستی شهر
گوا ،واق در بخ
بندری شهر و نیز شهر
تاریخی.
کشور هندوستان

ویوگیهای
جغرافیایی  -تاریخی

وضعیت رشد و توسعه شهری

قرارگیری در مسیر
جاده تاریخی ابریشم
و وجود پیشینه
فرهنگی بسیار
شاخص

عدم توسعه کالبدی به دلیل ماهیت
تاریخی و حفاظت کالبدی

قرارگیری بخ
بندری در ساحل
اقیانوس آرام،
قرارگیری شهر
تاریخی گوا در
فاصله  40کیلومتری
شهر

رشد و گسترش بخ بندری به دلیل
رونش گردشگر،
عدم توسعه و حفاظت از بخ تاریخی

این تحقیش صرفاً بر توسعه روش مدلسازی فازی تأکید داشته و فاقد نمونه موردی است.

محور تاریخی
گردشگری شهر
اصفهان

قرارگیری محور
تاریخی شهر در
بخ مرکزی و
هسته تاریخی شهر

حفاظت نسبی از بناهای شاخص و در
کنار آن توسعه کالبدی و رشد عمودی
شهر به دلیل ماهیت تجاری و
گردشگری

رویکرد مورد تأکید

نتایج مشتر با
تحقیش حاضر

نتایج متفاو با تحقیش حاضر

رویکرد کالبدی – فضایی با
تأکید بر پراکن زیرساختهای
گردشگری

وابستگی میزان
جذابیت مراکز
تاریخی به وجود
زیرساختها و
امکانا گردشگری

عدم ارتباط مسیر اصلی به
پراکن زیرساختهای
گردشگری برخالف تحقیش
حاضر
عدم انطباج مسیر اصلی با
محدوده پراکن زیرساختهای
گردشگری

رویکرد کمی و عددی ( GAP
 )analysisبا تأکید بر نق
شناخت قبلی گردشگر از محیط

رویکرد ریاضی – عددی با
تأکید بر منطش فازی
رویکرد کالبدی – فضایی با
تأکید بر نق جاذبههای
گردشگری (عموماً تک بناها و
آثار شاخص) و نیز گردشگری
الکترونیکی

تأثیرگذاری شناخت
اولیه از جاذبههای
گردشگری بر تحقش
تحر گردشگری
نق زیرساختهای
گردشگری و الگوی
پراکن آنها در
تحقش تحر
گردشگری
پراکن نسبتاً
متناسب
زیرساختهای
گردشگری در هسته
و محور اصلی شهر

اهمیت نق شناخت جاذبههای
گردشگری در توزی
زیرساختهای آن

-

نق و تأثیر گردشگری
الکترونیکی بر توسعه
زیرساختهای گردشگری

نویسندگان

&Ebrahimzadeh
Daraei,2014

D’Mello et al,2016

& Chang
Chang,2015

زنگیآبادی و بختیاری1390،
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نکته قابلتوجه در این پووه  ،تأکید بر اهمیت شناخت عناصر اولیه و جانبی گردشـگری در ارتبـاط بـا تحـر پـذیری
گردشگری با محوریت گردشگری تاریخی اسـت .از محـدودیتهای تحقیـش میتـوان بـه کاربسـت یـک مـدل تحلیـل
تصمیمگیری با بازه زمانی یکسان اشاره نمود .در این صور برای مطالعا بعدی این امکان فراهم خواهنـد بـود کـه بـا
استفاده از این مدل دورههای زمانی مختلفی با ایجاد روابط فازی گسترده موردبررسـی قـرار گیـرد .از دیگـر نتـایج ایـن
که از اهمیت بیشتری برخوردار است ،دستیابی به این موضـوع اسـت کـه بـاوجود اسـتاندارد بـودن پهنهبنـدی

پووه

زیرساختها در بافت مرکزی شهر بخصوص محور خیابان امام (ره) ،این محدوده از رونش گردشگری نامطلوبی برخـوردار
بوده و نشانگر این حقیقت است که توسعه گردشگری موضوع چندوجهی است و عوامل متعدد دیگری فارغ از مؤلفـههای
موردبررسی پووه

حاضر در رونش گردشگری مؤثر است .با توجه به ارکان پووه

بودن رونش گردشگری هدف این پووه

حاضر ،دستیابی به علـل نـامطلوب

نبوده اما آنچه از بررسی نمونههای مشابهِ به دست میآید حاکی از آن است که

این مهم میتواند ناشی از عوامل متعددی اعم از :وضعیت کیفی زیرسـاختها موجـود ،مسـائل فـرا شـهری مربـوط بـه
زیرساختهای مانند سیستم حملونقل ،مباحث امنیتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،عدم معرفی مناسب عوامل مـؤثر در توسـعه و
رونش گردشگری و ...باشد .لذا پیشنهاد میشود در قالب مطالعه مستقل کیفیت زیرسـاختهای محـدوده پـووه

حاضـر

موردبررسی قرار گیرد همچنین معرفی مناسـب محر هـای توسـعه گردشـگری بـا کاربسـت روشهـای نـوین و تهیـه
نقشه"جام گردشگری شهری" دراینارتباط میتواند بسیار مؤثر باشد .درنهایت میتـوان در تحقیقـا آینـده زمینـههای
اجتماعی – فرهنگی گردشگران را نیز در اینگونه مطالعا در نظر گرفت.
منابع
 )1حسینی ،علی و زیتونی ،حسین ( )1396مکانیابی بهینه مجتم های تجاری با اسـتفاده از فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی در
محیط سیستم اطالعا جغرافیایی (مورد :مجتم تجاری شهر رامسر) ،فصلنامه مطالعا ساختار و کـارکرد شـهری ،سـال ،4
شماره  ،13صص.24-43 .
 )2حسنوند ،سمیه و خدا پناه ،مسعود ( )1393تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه :دو رویکرد پانل ایستا
و پانل پویا ،فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن ،سال  ،2شماره  ،6صص.87-102 .
 )3شکویی ،حسین ( )1385دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ،جلد دوم ،تهران :انتشارا سمت.
 )4شکویی ،حسین و موحد ،علی ( )1381شناخت الگوی فضای توریسـتی شـهر اصـفهان بـا اسـتفاده از سیسـتم  ،GISدوره ،6
شماره  ،4صص.71-94 .
 )5زنگآبادی ،علی و بختیاری ،نرگس ( )1390بررسی پراکن
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