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Extended Abstract 

Introduction 

Yazd city, with its various tourism attractions, each year hosts a large number of domestic and 

foreign tourists. The long-term tourism planning requires a feasibility analysis of development 

of the attractions. The aim of this research is prioritizing the tourism attractions of Yazd city as 

one of the classical tourism destinations in Iran based on the Inskeep`s quantitative matrix 

evaluation technique containing factors of accessibility, economic development feasibility, 

environmental impact of development, socio-cultural impacts of development, national/regional 

importance and international importance. 

 

Methodology 

The research method is descriptive-analytical and the data gathering tool includes library 

studies, interviews and questionnaire. For this purpose, after identifying the tourism attractions 

of Yazd city, a questionnaire based on the six above factors was prepared with a scale of 1 to 10 

and given to 17 experts from different fields of tourism in Yazd, whom were selected using the 

purposeful snowball sampling. In order to prioritization the attractions, a quantitative model of 

the Preference Selection Index (PSI) which is one of the new methods of Multi-Criteria 

Decision Making, was applied in Microsoft Excel software. 

 

Results and discussion 

The architectural heritage attraction is superior to other tourism attractions in Yazd in terms of 

factors of accessibility with a score of 8.35, national/regional importance with a score of 9.17, 

and international importance with a score of 9.52 that indicate allocation of the most urban 

transportation infrastructure to this attraction, the density of most accommodation centers and 

the proximity of heritage buildings in the historical texture of Yazd city, as well as the great 

interest of foreign and domestic tourists to it. Also, in terms of factors of socio-cultural impacts 

of development with a score of 1.06 and environmental impacts of development with a score of 

1.82, it has obtained the lowest negative score, which means that the development of tourism 

based on this attraction causes the least damage to the social texture and cultural identity of 

Yazd, and its negative environmental impacts on the historical texture of Yazd will be 

negligible in the future. The handicrafts and local products attraction, in terms of economic 

development feasibility with a score of 9.05 has the highest score compared to the other 

attractions, which indicates the high potential of investment in marketing products in this field. 
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Also, the lowest positive score in terms of factors of accessibility with a score of 5.11, 

national/regional importance with a score of 6.76 and international importance with a score of 

6.29 are allocated to special sports venues and facilities, which indicates the lack of 

development of sport infrastructure and equipment and lack of attention to Yazd as a host of 

competitions and sports events at the national and international levels. Furthermore, the culture 

and local traditions attraction is at the lowest level in terms of economic development feasibility 

factor with a score of 7.52, which indicates the low economic efficiency of tourism development 

based on this attraction. The highest negative score in terms of factors of socio-cultural impacts 

of development with a score of 3.48 and environmental impact of development with a score of 

6.41 were attributed to manufacturers’ sales center and mines. The reasons for this could be the 

change in population structure of Yazd city because of the uncontrolled migration of employed 

non-native workers in these industries during recent years and potential pollution due to lack of 

proper positioning and concentration of industry-related activities at Yazd’s entrances. 

According to the expert’s opinions, the most important factors of the development feasibility of 

Yazd's tourism attractions in order of importance include national/regional component and then, 

with slight difference, the economic development feasibility one. Therefore, it can be inferred 

that targeting base for the development planning of tourism attractions in Yazd city should focus 

on capacity building to attract national and regional tourists. There is also the appropriate basis 

to ensure economic return on investment for the development of tourism attractions in Yazd 

city. But since the international importance factor is in the third place, the attractions of Yazd 

compared to the previous two factors have less potential to attract foreign tourists in the fields of 

heritage, health and trade. Furthermore, there is the accessibility factor, which refers to the 

existence of the minimum necessary facilities in the field of urban and suburban transportation 

and the need to pay more attention to it. Finally, the factors of socio-cultural impacts of 

development and environmental impacts of development are the least important, which can 

indicate the low development of tourism attractions in Yazd, because often these effects are less 

visible in destinations that are in the early stages of development. 

 

Conclusion 

The final results showed that the development priority is based on the attractions of architectural 

heritage; local handicrafts and products; holding special religious ceremonies; and culture and 

local traditions, respectively. So that, all of them indicate the tangible and intangible heritage 

dimensions of Yazd city. Totally, according to the prioritizing of attractions and determining the 

importance of factors, it can be inferred that, despite the passing of 3 years since the inscription 

of the Historic City of Yazd as the first city of Iran on the UNESCO's World Heritage List, there 

is no codified plan to take advantage of this unique opportunity to attract foreign tourists, while 

focusing on this potential can lead to the development of other attractions that have gained low 

positions. If the attractions in the destination are developed in a balanced way, there will be a 

clear prospect for the success of tourism. Therefore, in addition to paying attention to the 

Yazd`s heritage attractions, the appropriate preparation should be laid for commercial, medical 

and sports attractions, which requires an integrated and long-term planning. 
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 چکیده

ان داخلـی و های گردشگری گوناگون، هرساله میزبان تعداد بسیار زیـادی از گردشـگرشهر یزد، با دارا بودن جاذبه
ها است. هدف از این سنجی توسعه این جاذبهنیازمند تحلیل امکان بلندمدت، گردشگریریزی خارجی است. برنامه
عنوان یکی از مقاصد کالسیک گردشگری در ایـران، بـر های گردشگری شهر یزد بهبندی جاذبهپژوهش، اولویت

پذیری توسعه اقتصادی، اثرات پذیری، امکاندسترسیامل وع مبنای تکنیک ارزیابی ماتریس کمی اینسکیپ شامل
المللـی اسـت. روش ای و اهمیـت بین، اهمیت ملی/منطقهفرهنگی توسعه-محیطی توسعه، اثرات اجتماعیتزیس

ای، مصـاحبه و پرسشـنامه بـرای ابزارهـای مطالعـات کتابخانـه تحلیلی است و-تحقیق در این پژوهش، توصیفی
 ایپرسشـنامه ی شـهر یـزد،های گردشگربرای این منظور پس از شناسایی جاذبه اطالعات استفاده شد. گردآوری

های مختلف گردشگری نفر از خبرگان حوزه 17تهیه شد و در اختیار  10تا  1مبتنی بر شش عامل فوق با مقیاس 
ها از مـدل کمـی بندی جاذبهمنظور اولویتهدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. به روشبه قرار گرفت که  شهر یزد

افـزار گیری چنـد معیـاره اسـت، در بسـتر نرمهای نوین تصمیمروشکه یکی از  (PSI)شاخص انتخاب ارجحیت 
Microsoft Excel پـذیری توسـعه ای و امکانهای تحلیلی تحقیق، اهمیت ملی/منطقـهاستفاده شد. بنا به یافته

های گردشگری شهر یزد بودند. نتایج نهایی نشان سنجی توسعه جاذبهترین عوامل در تحلیل امکاناقتصادی، مهم
دستی و تولیدات محلی؛ برگـزاری مراسـم خـاص های میراث معماری؛ صنایعداد اولویت توسعه به ترتیب با جاذبه

دارند.  ورسوم محلی است که همگی بر ابعاد ملموس و ناملموس میراثی شهر یزد داللتمذهبی؛ و فرهنگ و آداب
عنوان اولین شـهر از ایـران تاریخی یزد به سال از ثبت شهر 3استنباط نمود که باوجود گذشت  تواندرمجموع می

نظیـر جهـت جـذب گیـری از ایـن فرصـت کمدر فهرست میراث جهانی یونسکو هیچ برنامـه مـدونی بـرای بهره
ها تواند منجر به توسعه متوازن سـایر جاذبـهکه تمرکز بر این پتانسیل میگردشگران خارجی وجود ندارند، درحالی

 ست.اریزی یکپارچه و بلندمدت رنامهگردد که این امر نیازمند ب
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 مقدمه
ادامه خواهد  2030المللی تا سال دهد که رشد تقاضای گردشگری بیننشان می سازمان جهانی گردشگری هایبینیپیش

 بــر اســاس ایــن محاســبات،  المللــی اســت.میلیــون گردشــگر بین 43ایش هرســاله دهنده افــزیافــت. ایــن امــر، نشــان
 میلیـــارد نفـــر برســـند  8/1کـــه بـــه  2030المللـــی تـــا ســـال شـــود کـــه گردشـــگران ورودی بینبینـــی میپیش
(World Tourism Organization, 2011:5گردشگران بر اساس نیروهای داخلی تصمیم به مسافرت می .) گیرند، امـا

های خـود، دیگر، مقصـد بـا جاذبـهعبارتهای مقصـد اسـت. بـهاتشان در مورد انتخاب مقصد تحت تـأثیر جاذبـهتصمیم
های گردشـگری عنوان جاذبـه(. در قرن بیستم، شهرها خود را بـهEmir et al,2016:92کند )بازدیدکنندگان را جلب می

ن هستند و برای آنکـه بـه مکـانی بـا بیشـترین تعـداد شناساندند. شهرهای امروز، مقصدی برای بسیاری از بازدیدکنندگا
 بـرای مناسـب بسـتر کـردن فـراهم برای(. Ariani,2018:1اند )بازدیدکننده از سراسر جهان تبدیل شوند در حال رقابت

 ارزیـابیرسد. می نظر به ضروریها آن ارزیابی بعدمرحله  در وها جاذبه شناسایی اولمرحله  در شهری، گردشگریتوسعه 
 نقـش شـهری گردشـگریتوسـعه  وگیری تصمیم ،ریزیبرنامه کمبودها، رفع نیازها،بینی پیش در گردشگری،های جاذبه
های گردشگری، جزء ده کشور برتر جهان به شـمار (. ایران ازنظر جاذبه58: 1396 )حیدری چیانه و همکاران، دارد مهمی
درصد از سهم درآمـد گردشـگری جهـانی را بـه خـود  5/0ها حدود (. این در حالی است که تن4: 1385 رود )تاج علی،می

آبـادی و اختصاص داده و ازنظر درآمد جذب گردشگر در بسیار رتبه پایینی در قیـاس بـا سـایر کشـورها قـرار دارد )زنگی
 ،یکـی از مقاصـد گردشـگریایـران و  گردشگری طالیی مثل  رأس سه از یکی عنوانبه یزد (. شهر1: 1385 همکاران،

و  غفـارید )گردشـگران زیـادی را بـه خـود جـذب کنـتواند شود که میجی شناخته میخصوصاً در حوزه گردشگری خار
شـده در یونسـکو؛ های گردشگری متنوع، نظیر بافـت تـاریخی ثبت(. اما باوجود برخورداری از جاذبه46: 1398 همکاران،

ا و معادن متنوع؛ زیرساخت و نیروی انسانی متخصص درمـانی هتنوع و غنای فرهنگی؛ موقعیت ترانزیتی مناسب؛ کارخانه
شـناخت  روازایـن قـرار دارد. در مراحل ابتدایی توسعه گردشگری خود فرد، همچنانو برخی از امکانات ورزشی منحصربه

بـر ریزی گردشگری اسـت کـه عـالوه فرآیند برنامه ها بخش مهمی ازبندی آنهای گردشگری شهر یزد و اولویتجاذبه
های موجود این شهر فراهم های آتی گردشگری، متناسب با ظرفیترفت منابع، نقشه راهی برای توسعه جلوگیری از هدر

شـده اسـت بـه تحلیـل و ارزیـابی مقاصـد ( توسـعه داده1991) 1وسیله اینسکیپتکنیک ارزیابی ماتریسی که بهسازد. می
گیری معتبـر در منظور پیشبرد تصمیمهایی کمی و کیفی بهکنیک، سنجهپردازد. این تها میها و فعالیتگردشگری، جاذبه

کند که فرآیندی اساسی در فرآیندهای توسعه گردشگری است ریزی و توسعه یک پروژه گردشگری، ارائه میفرآیند برنامه
 ند رســـاریزان یـــاری میبنـــدی بـــه برنامـــهشـــود و در اولویتای کـــه بـــه شناســـایی خمهـــا منجـــر میگونـــهبه

(Godfrey & Clarke,2000:64در تائید اهمیت این روش، سازمان جهانی گردشگری بیان می .)کند کـه از مـاتریس 

هـای گزینشـی، های گزینش گردشگری بهره گرفت. تأکید اساسی در ارزیـابی طرحتوان برای ارزیابی طرحمی اینسکیپ
آن، طرح منتخب، حداقل تأثیرات منفی را در پـی خواهـد محیطی و اجتماعی و فرهنگی است که درنتیجه تأثیرات زیست

های پیرامـون ارزیـابی جاذبـه گرفتـه صورت هایپژوهش ترینمهم از (. در ادامه، تعدادیHanrahan,2008:98داشت )
 اند:گردشگری آورده شده
گیری چنـد معیـاره در هـای تصـمیمبندی مقاصد توریستی بـا روشرتبه»ای با عنوان ( در مقاله2014) 2گوکسو و کایا
هـا در وسـیله آنرا با توجه به معیارهایی که مشـتریان به شش مرکز توریستی در بوسنی و هرزگوین« بوسنی و هرزگوین

های گروه تمرکز از ها با استفاده از مصاحبهاند. دادهکنند، مورد تحلیل قرار دادهگیری میمورد مقصد تعطیالت خود تصمیم
مـورد تحلیـل  TOPSISروش و  Fuzzy AHP های مصـاحبه بـا روششده است. دادهآوریتی جمعچهار آژانس مسافر

ها که نسبت به شرای  محلی کشـور خبـره قرارگرفته است. معیارهای مورداستفاده در این تحقیق توس  گروهی از آژانس
هـا از شـود آنن اسـت کـه سـبب میبودند تعیین شدند. هدف از این مطالعه، استخراج معیارهای اصلی مؤثر بر گردشگرا
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الدینی و سـیف .کنـدبندی مقاصد گردشگری را ازنظر محبوبیت ارائـه مینهایت، رتبه بوسنی و هرزگوین دیدن کنند و در
های گردشگری و الگوبرداری از شـهرهای توریسـتی بـرای توزیع و تعیین جاذبه»ای با عنوان ( در مقاله2009همکاران )

ای از های گردشگری شهر اصـفهان و تشـخیص خوشـهبندی به مطالعه الگوی فضایی جاذبهطبقه «ایران-شهر اصفهان
شـده و انجام 2008اند. این تحقیق از ماه مارس تا نوامبر مناطق گردشگری با استفاده از روش پیمایشی و تحلیل پرداخته

شـده اسـت. ای انتخابطح ملـی و منطقـههای گردشگری متعدد و اهمیت و نقش آن در سـشهر اصفهان به دلیل جاذبه
های گردشـگرانی کـه از آن های گردشگری بر اساس ویژگیها با استفاده از روش تاکسونومی، تحلیل شدند تا جاذبهداده

های دهد کـه جاذبـهکنند، شامل مدت اقامت، تحصیالت و جنسیت تفکیک شوند. نتایج تحلیل آماری نشان میبازدید می
های توان به چهار گروه عمده تقسیم کـرد. بـر اسـاس نتـایج مطالعـه، الگـوی فضـایی جاذبـهن را میگردشگری اصفها

ریزی بر اساس نتیجه یک مدل فضایی مصرف گردشگری تواند برای مدیریت و برنامهآید که میگردشگری به دست می
های مقصـد از دیـدگاه ارزیـابی جاذبـه»ای بـا عنـوان ( در مقالـه2016در شهرهای بزرگ توسعه یابد. امیر و همکـاران )

ترین مراکز مقصـد عنوان یکی از مهمرا به اسکی شهراهمیت نسبی معیارهای جذب « کارشناسان: کاربرد در اسکی شهیر
اند. برای این منظور، نظرات کارشناسـان مقصـد گردشـگری در واقع در منطقه آناتولیای مرکزی در ترکیه شناسایی کرده

هـا های گردشگری و بخش دولتی بررسی شد و معیارهـای جـذب ازلحـاظ اهمیـت نسـبی آنها، آژانستلها، هدانشگاه
های چنـد معیـاره گیریکـه یکـی از پرکـاربردترین رویکردهـای تصـمیم AHPوسیله فرایند تحلیل سلسـله مراتبـی به

ترین معیارهـا هسـتند. بـا توجـه بـه ساخت )هدف گردشگر( مهمهای انسانبندی شدند. نتایج نشان داد که جاذبهاولویت
شـده ساخت )هدف غیر گردشگر( ساختههای انساناند از: جذابیت طبیعی، روبناها و جذابیتاهمیت، معیارهای دیگر عبارت

هـا بسـیار مشـابه اسـت. جـدا از ایـن، است. گرچه جاذبه طبیعی و روبناها در رتبه دوم و سوم از چهار قرار دارند، وزن آن
ترین دو زیر معیار شناخته شدند. غفاری گیالنـده عنوان مهمها به ترتیب بهها و گالریها؛ و موزهها و تفرجگاه، باغهاپارك

پتانسیل جذب گردشگر با اسـتفاده از  اساس برهای گردشگری بندی جاذبهرتبه»ای با عنوان ( در مقاله2016و همکاران )
-مناطق گردشگری جذاب در شهر خـوی را بـا روش توصـیفی« (تان خویمطالعه: شهرس مدل تاکسونومی عددی )مورد

بر اساس نتایج، برج شمس تبریزی در شـهر خـوی  اند.بندی کردهتحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، اولویت
های ن جاذبهدر مقابل، علیرغم پتانسیل باالی جذب گردشگرا دارای بیشترین توانایی جذب گردشگران در این شهر است.

های موجود و خطر حـوادث شده؛ دالیلی مانند کمبود امکانات، خدمات و زیرساختطبیعی شهر خوی مانند منطقه حفاظت
ای بـا ( در مقاله1394طبیعی منجر به شکست نسبی این مناطق در جذب گردشگران شده است. محمودزاده و همکاران )

شناسـایی و بـه « سـیایی و اروپـاییآسـتان یـزد از دیـدگاه گردشـگران های گردشگری شهربندی جاذبهاولویت»عنوان 
 از دیـدگاه گردشـگران آسـیایی و اروپـایی هـاآن بنـدیاولویتمقایسه  وشهرستان این های گردشگری جاذبهبندی طبقه

دو گـروه اصـلی و های گردشگری شـهر یـزد بـه ای جاذبهروش کتابخانه ابتدا با استفاده از این منظور،برای  اند.پرداخته
  تکنیـکهای گردشـگری اصـلی از دیـدگاه خبرگـان، از بنـدی جاذبـهبـرای اولویت سـپس .ها تقسیم شـدندزیرمجموعه

Fuzzy AHP های اصلی از دیدگاه گردشگران های هر یک از جاذبهبندی زیرمجموعهستفاده شد. همچنین برای اولویتا
اروپـایی و  گردشگر 103گردشگران موردبررسی شامل . سشنامه استفاده شدآسیایی و اروپایی، طی تحقیقی پیمایشی از پر

بنـدی دیـدگاه گردشـگران اروپـایی و ده بودند. برای اولویتکربه یزد سفر  1393که در سال  ندبودآسیایی  گردشگر 111
های جاذبـه ،ها نشان داد که خبرگان گردشـگری شهرسـتان یـزداستفاده شد. یافته Fuzzy VIKORتکنیک  آسیایی از

باهـدفی غیـر از  ایجادشدهساخت انسان/های فرهنگیجاذبه شامل گروه اصلی 5اصلی گردشگری را به ترتیب اولویت به 
؛ باهدف اولیـه جـذب گردشـگر ایجادشدهساخت انسان/های فرهنگیجاذبه؛ های فرهنگی ناملموسجاذبه؛ جذب گردشگر

ها از دیـدگاه بنـدی جاذبـهاولویت ،بر این اسـاس .یرمجموعه تقسیم نمودندز 15با  رویدادها و درنهایت های طبیعیجاذبه
ای بـا عنـوان ( در مقالـه1398زیاری و رخساری )د. گردشگران آسیایی و اروپایی بررسی شد و تفاوت چندانی مشاهده نش

های جاذبـه« ر یـزدهای توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران مطالعه مـوردی: شـهبندی جاذبهبندی و دستهاولویت»
ها آماری بـا روش میـدانی و دادهاند. نمودهبندی بندی و دستهاولویت بر اساس ترجیحات گردشگران شهر یزد را توریستی

نمونه موردمطالعـه بـا  360خصوص در سه سال اخیر از پرسشنامه با توجه به جامعه آماری ساالنه گردشگران شهر یزد به
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های پـژوهش ابتـدا بـه بررسـی خصوصـیات اجتمـاعی و شده اسـت. در بخـش یافتـهآوریمقیاس امتیازی لیکرت جمع
در مرحله بعد با پذیرش سه متغیر پـژوهش شـامل: میـزان تجربـه و  .شده استدموگرافیک گردشگران شهر یزد پرداخته

ردشـگران بـرای بازیـد از ها و طول زمان اقامـت گها، رضایت و استفاده گردشگران از جاذبهوفاداری گردشگران از جاذبه
ها. به دلیل تأثیر متغیرهای رفتاری مختلف گردشگران در شناسایی ترجیحـات آنـان، بـرای بـه دسـت آوردن اوزان جاذبه

شـده اسـت و استفاده Co-plot بندی اماکن جـاذب گردشـگری از روش تحلیـل چنـد متغیـربندی و دستهنهایی اولویت
های مـورد تـرجیح الگوی فضایی پـراکنش جاذبـه GIS با Co-plot آمده از مدلدستدرنهایت با ترکیب اوزان نهایی به

 راگردشگران شـهر یـزد  است که بیانگر آنپژوهش  این نتایج .شده استگردشگران در نقشه شهر یزد به نمایش گذاشته
ث فرهنگی از منـاطق دور و که باهدف سیاحت میرا دهندتشکیل میافراد با تحصیالت مختلف با سنین باال و درآمد باال 

-های تـاریخیهای مورد ترجیحات ایـن گردشـگران اکثـراً شـامل جاذبـهاند و جاذبهنزدیک به مقصد شهر یزد سفرکرده
آباد، ... اسـت کـه ایـن ترجیحـات جـاذب ازنظـر مجموعه امیر چخماق، مجموعه زندان اسکندر، باغ دولت مانندفرهنگی 

تفریحـی و -مذهبی، طبیعی -های تاریخی. در جایگاه بعدی جاذبهاندر یزد متمرکزشدهپراکنش فضایی بیشتر در مرکز شه
بـر  مـؤثرعوامـل »ای با عنوان ( در مقاله1393اند. زارع اشکذری و همکاران )های گردشگری قرارگرفتهنهایتاً سایر جاذبه

های نقش جاذبه« شناسی: شهر یزد توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد
حـاکی از آن اسـت کـه توسـعه نتـایج مـدل سـاختاری انـد. را بررسـی نموده فرهنگی در توسعه گردشگری در شهر یزد

های آموزشی، مدیریتی، زیرساختی و تبلیغاتی است. اهلل یاری ولندانی گذاری در مؤلفهگردشگری فرهنگی، نیازمند سرمایه
بـه « در گردشگری مذهبی، مورد پژوهی: زرتشـتیان یـزد هاجاذبهالگوها و »ای با عنوان یز در مقاله( ن1394و همکاران )

یـزد موقعیـت مناسـب اند. مطابق نتایج این تحقیق، باوجود پرداخته یزد استانواکاوی عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی 
همچون کمبـود امکانـات رفـاهی، نبـود تأسیسـات  واملی، عتاریخی هایجاذبه ویژهبهگردشگری  هایجاذبهوجود  ازنظر

. گردشگری دینی باع  رکود جریـان گردشـگری در شـهر یـزد شـده اسـت بافرهنگعدم آشنایی گردشگران  زیربنایی،
شناسایی و ارزیابی موانع توسعه گردشگری سـالمت در اسـتان »ای با عنوان ( در مقاله1394همچنین عزیزی و زاهدی )

 ی تحقیـق، نشـان داد کـههایافتهاند. پرداختهارزیابی موانع توسعه گردشگری سالمت در استان یزد  شناسایی وبه « یزد

ها و تبلیغات محدود بیشترین و کمترین اهمیت را داشتند. همچنین، موانع قوانین و مقررات سـخت موانع باال بودن هزینه
ترین موانع توسعه گردشگری سـالمت در ه ترتیب از مهمو دشوار، نیازهای درمانی جامعه محلی و کمبود نیروی انسانی ب

 .استان یزد بود
های بنـدی جاذبـههایی پیرامون اولویتدهد که باوجودآنکه پژوهشمی نشان گردشگری حوزه با مرتب  ادبیات بررسی

بوده است که  انبر جامعه آماری گردشگرها تبیین وضع موجود و تکیهشده اما وجه مشترك آنگردشگری شهر یزد انجام
کارگیری رو، پژوهش حاضر، اولین در نوع خود اسـت کـه بـا بـهتواند معیار مناسبی برای ارزیابی باشد. ازاینتنهایی نمیبه

ساس جحیت بر اماتریس کمی اینسکیپ در بستر گردشگری شهری در ایران و ترکیب آن با مدل کمی شاخص انتخاب ار
 پردازد.سنجی توسعه در آینده میهای گردشگری شهر یزد بر مبنای امکاندی جاذبهبننظر خبرگان گردشگری به اولویت

 گوید: پاسخ زیر سؤاالت به که است آن پژوهش بر این راستا این در
 های گردشگری شهر یزد کدام است؟ترین عامل مؤثر بر توسعه جاذبهبر اساس نظر خبرگان گردشگری، مهم (1

 سنجی توسعه چگونه است؟مل امکانی شهر یزد بر مبنای عواهای گردشگربندی جاذبهاولویت (2

 :شده استزیر ارائه هایفرضیهبر این اساس 
یـراث جهـانی معنوان اولین شهر از ایران در فهرسـت احتماالً با توجه به عواملی مانند ثبت شهر تاریخی یزد به (1

 ری برخوردار است.عوامل از اهمیت بیشت المللی نسبت به سایریونسکو عامل اهمیت بین
های میراثی در باالترین اولویت نسبت به رسد به دلیل زمینه تاریخی و غنای فرهنگی شهر یزد، جاذبهبه نظر می (2

 ها برای توسعه قرار دارند.سایر جاذبه
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 مبانی نظری 
 های گردشگری در شهرهاجاذبه

زه گردشـگری اسـت. بـرای هـر مرحلـه از توسـعه آمیز در حوهای گردشگری، عاملی ضروری برای توسعه موفقیتجاذبه
 & Walsh-Heronها بـرای تقویـت، تحکـیم و ارتقـاء محصـول گردشـگری بهـره بـرد )توان از جاذبهگردشگری، می

1990:12Stevens,بـدون  های یک مقصد، جزء غالب بخـش عرضـه گردشـگری اسـت.( جاذبه1994) 1(. به گفته گون
( Bennett & Strydom,2001:105ترك خانه خود و بازدید از یک مقصد خاص دارند )ها مردم انگیزه کمی برای جاذبه

ــاب آن ــاالً در غی ــروز میو احتم ــا ام ــا ازآنچــه م ــود نداشــت ی ــا وج ــا گردشــگری ی ــود ه ــاوت ب ــیار متف ــیم بس  شناس
(Hu & Wall,2005:617اندیشمندان متعدد، تعاریف متفاوتی برای جاذبه .)ند )جدول شـماره اهای گردشگری ارائه کرده
1.) 
 

 . تعاریف گردشگری شهری از دیدگاه مقصد1جدول شماره 

 تعریف سال اندیشمند

 .های تجربی برای گردشگران هستندها، رویدادها و امکانات همسو با فرصتدیدنی (397: 1979) 2الیپر

ها باب میل ای از فعالیتمجموعهوب یک محدوده برای یک فعالیت خاص یا های مثبت یا مطلویژگی (12: 1990) 3متلکا
 مشتری یا بازار مشخص است.

 به چیزهای جالب یا غیرمعمول برای دیدن یا انجام دادن اشاره دارند. (105: 2001) 4بنت و استریدام

 یریتی اشاره دارند.های عناصر مدها یا ویژگیبه اشیاء، فضاها، مکان (14: 2015) 5ادلهایم

 

ها علت مسـافرت دهند. در وهله اول، جاذبهمشخص برای توسعه مقصدهای گردشگری ارائه میها سه عملکرد جاذبه
ها تصاویر (. دوم، جاذبهGartner,1996:352کشانند )مردم به یک مقصد هستند و بازدیدکنندگان را به مکان خاصی می

، توسعه سایر خدمات گردشگری مانند سوم (.Leiper,1990:370کنند )و نمادها را برای معرفی مقصد به مردم عرضه می
(. مناطق شـهری Goeldner et al,2000:213های مقصد دارد )ونقل، مسکن و توزیع مواد غذایی بستگی به جاذبهحمل

 10مانند شهرهای بزرگ و کوچک، منابع مسافران هستند. مقیاس گردشگری شـهری از شـهرهای بـزرگ کـه بـیش از 
ــه ــا ش ــد ت ــت دارن ــر جمعی ــون نف ــعهمیلی ــورهای توس ــک در کش ــامل مییافته و درحالرهای کوچ ــعه را ش ــود توس  ش

(Cave & Jolliffe,2012:268شاو و ویلیامز .)کنند که مناطق شهری که امکان جـذب گردشـگرهای ( بیان می1994) 6
ی از امقصـد شـهری بـا دارا بـودن طیـف گسـترده کننـد.عنوان مقصد گردشـگری عمـل میداخلی و خارجی را دارند به

وکار، خرید، حضـور در همـایش و غیـره انتخـاب های اولیه و ثانویه، به دالیل مختلفی ازجمله اوقات فراغت، کسبجاذبه
آینـد و (. برخی از گردشگران، مسافرانی هستند که برای بازدیـد روزانـه میPasquinelli & Bellini,2017:7شود )می
هـای بـزرگ و شـهرهای معـروف جهـان، شوند. همچنین در پایتختیواسطه اوقات فراغت و خدمات تفریحی جذب مبه

وکار، سالمت، آموزش و یا برای دیدار دوسـتان توانند مقیم )محلی و از همان کشور( باشند که برای کسبگردشگران می
اطر ابنیـه، توان گردشگرانی در نظر گرفت که ممکن است به خـکنند. کارگران و دانشجویان را نیز میو بستگان سفر می

هـایی بـرای در دسـترس بـودن چنـین مکان اند، از یک شهر بازدید کنند.ها و تأسیساتی که در یک مکان بناشدهسازمان
ــت ــراد، فرص ــا اف ــل ب ــا، تعام ــأثیر میتماش ــهری ت ــگران ش ــای گردش ــر تقاض ــی، ب ــی و فراغت ــذارد های تفریح گ

(Kozak,2002:223از سوی دیگر، آنچه باع  می .)ها به یـادگیری برای گردشگران جذاب شوند، عالقه آن شود شهرها

                                                           
1. Gunn 

2. Leiper 

3. Metelka 

4. Bennett & Strydom 

5. Edelheim 

6. Shaw & Williams 
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در مورد تاریخ، هنر، میراث فرهنگی و شیوه زندگی ساکنان شهر است؛ بنـابراین، شـهر، محصـوالت مـادی، اجتمـاعی و 
عنوان مقصـد و شـکلی از گردشـگری دهد و شـهر بـهکند که پیچیدگی تمدن مدرن را نشان میسیاسی را نمایندگی می

که یـک شـهر، (. ازآنجاییWTO,2012:10دهد )های بازدیدکنندگان رشد مید را برای تأمین نیازها و خواستهشهری خو
وتحلیل گردشـگری در نظـام شـهری در آورد، تجزیـهچندین عملکرد )تجاری، اداری، صنعتی و غیره( را بـه ارمغـان مـی
 (. Pearce,2001:927تر است )دشگری هستند پیچیدهمقایسه با سایر مقصدهایی که دارای ساختار اقتصادی مبتنی بر گر

 

 های گردشگریجاذبه تکنیک ارزیابی ماتریسی
عنوان بخشی از گام پیمایش و تحلیل مند و عینی، شناسایی و بهصورت نظامهای موجود و بالقوه یک منطقه باید بهجاذبه

ای از وسعه نیز مجموعهتدر طول فرآیند تنظیم برنامه (. 190: 1391غام بروجنی،ریزی، ارزیابی شوند )ضرفرایند برنامه
(. اولین 108: 1392شوند )اینسکیپ،ریزی گردشگری مقصد ارزیابی و انتخاب میهای مناسب برای توسعه و برنامهجاذبه

ی توان از تحقیق اسنادی و مصاحبه با مقامات دولتی و اشخاص محلی برامی های گردشگریگام در پیمایش جاذبه
های مختلف، بندیها در دستهها و موقعیت موجود بهره جست. سپس فهرستی مقدماتی از جاذبهعیین انواع کلی جاذبهت

ازآن، پیمایش میدانی گردد. پسها اطالعات الزم کسب شود و معیارهای ارزیابی تهیه میهایی که باید برای آنویژگی
ها در سطوح ها باید بر اساس اهمیت نسبی آن. ارزیابی جاذبهپذیردها صورت میهای جاذبهبرای شناسایی ویژگی

ها ها، استفاده جاذبههالمللی انجام شود. ارزیابی باید بر اساس بازارهای بالقوه گردشگران، ویژگی جاذبای، ملی و بینمنطقه
ها، حفاظت و توسعه جاذبه های مربوط بهها، هزینهالمللی جاذبهای و بینتوس  ساکنان ناحیه، دسترسی ملی، منطقه

ابلیت محیطی هم باید در نظر گرفته شود. قها، الزامات اجتماعی، اقتصادی و پیامدهای زیستظرفیت تحمل جاذبه
فاده از ها است. گاهی ارزیابی کمی با استترین مالحظات در بررسی، پیمایش و ارزیابی جاذبهدسترسی یکی از مهم

سی از اهمیت ت کارشناقضاو وسیار مفیدتر خواهد بود، اگرچه در این نوع ارزیابی تجربه تکنیک ماتریس ارزیابی عددی ب
ها، اصلی کند کدام جاذبه(. نتیجه مهم ارزیابی، آن است که تعیین می110: 1392باالیی برخوردار است )اینسکیپ،

هایی که در ترغیب کردن انویه )جاذبهث کنند( و کدامهایی که جهانگردان را برای بازدید از یک ناحیه تحریک می)جاذبه
های الیتم کردن فععنوان یک ویژگی مکمل، برای فراهجهانگردان به بازدید از یک منطقه نقش اساسی ندارند اما به

ها شوند. ارزیابی جاذبهها مهم هستند( محسوب میهای جذاب برای جهانگردان و افزایش مدت اقامت آنبیشتر و ویژگی
ساخت، غالب هستند که نساناتاریخی و یا -ها از قبیل طبیعی، فرهنگیخص خواهد کرد که کدام جاذبههمچنین مش

ها بهترین گزینه برای توسعه گردشگری طورمعمول ترکیبی از جاذبهرود. بهمالحظه مهمی در تحلیل بازار به شمار می
ست ( پیشنهادشده ا1991یسی که توس  اینسکیپ )(. تکنیک ارزیابی ماتر194: 1391مقاصد خواهد بود )ضرغام بروجنی،

گیری و ارزیابی مند در راستای تصمیمهای علمی و نظاممنظور استفاده از دیدگاهریزی بههای برنامهمعموالً در تحلیل
خاص ای های گردشگری در کشور یا منطقهسنجی توسعه جاذبهتواند برای ارزیابی اهمیت و امکانگردد و میاستفاده می

ی است و باید ی و قضاوتها و اطالعات ورودی؛ کیفی و کمی، ولی نتایج آن تجرببه کار گرفته شود. در این تکنیک، داده
شده از ئه(. فهرست ارا110: 1392ریزی، موردتوجه واقع شود )اینسکیپ،های گروه برنامهدر چهارچوب تجارب و قضاوت

نای موقعیت های ارزیابی نیز بر مبو بالقوه ناحیه موردمطالعه دارد. عاملهای مشخص موجود ها بستگی به جاذبهجاذبه
که طوریم داد بهانجا 10تا  1یا  5تا  1توان در مقیاس ها را میمطالعاتی ناحیه، قابل اصالح است. امتیازدهی به عامل

قبول، اثرات منفی ری اقتصادی قابلپذیتر بودن عامل )برای مثال دسترسی خوب، امکاندهنده مثبتاندازه بیشتر، نشان
المللی در جذب گردشگر( است. بر این ای یا بینیت زیاد ملی، منطقهفرهنگی و اهم-محیطی و اجتماعیناچیز زیست

 (.194: 1391شود )ضرغام بروجنی،اده میدتر وزن بیشتری های مهماساس به عامل
 

 روش پژوهش
چـارچوب  تـدوین منظوربـهپیمایشی است. -ها توصیفیگردآوری داده نحوهس این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و بر اسا

مبتنـی بـر  ،10تـا  1بـا مقیـاس  ایپرسشـنامهای استفاده شد. سپس، اسنادی در بستر مطالعات کتابخانه روش از نظری
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، اثـرات پـذیری توسـعه اقتصـادیرزیـابی؛ دسترسـی، امکانعامـل ا تکنیک ارزیابی ماتریس کمی اینسکیپ شامل شش
های جاذبـه نیـز؛ و المللـیای و اهمیـت بینفرهنگی توسعه، اهمیـت ملی/منطقـه-محیطی توسعه، اثرات اجتماعیزیست

نفر از خبرگان قرار گرفت. این افراد، با استفاده  17عنوان مقصد گردشگران تهیه گردید و در اختیار گردشگری شهر یزد به
های عمـومی های مختلف گردشگری شهر یزد انتخاب شدند که با جنبـهحوزه از روش گلوله برفی و از میان متخصصین

هـای مسـافرتی، موضوع، آشنایی کافی داشته و نمایانگر طیف کاملی از نظرات باشند مانند راهنمایان تور، مـدیران آژانس
 (.2ل شماره دستی و گردشگری استان یزد )جدواساتید دانشگاه و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع

 
 کننده در تحقیق. مشخصات خبرگان شرکت2جدول شماره 

 رشته تحصیلی مدرك تحصیلی سن جنسیت شغل

دستی و گردشگری کارشناس امور گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع
 استان یزد

 مدیریت بازرگانی دانشجوی دکتری 42 زن

دسـتی و نگـی، صنایعیـراث فرهمگذاری اداره کـل کارشناس مسئول سـرمایه
 گردشگری استان یزد

 کارشناسی ارشد 43 زن
جغرافیا و 

ریزی برنامه
 شهری

، کارشناس مسـئول واحـدهای اقـامتی و پـذیرایی اداره کـل میـراث فرهنگـی
 دستی و گردشگری استان یزدصنایع

 اقتصاد کارشناسی ارشد 47 مرد

دسـتی و صنایعکارشناس مسئول حوزه گردشگری اداره کل میـراث فرهنگـی، 
 گردشگری استان یزد

 تاریخ دکتری 45 مرد

ــت گردشــگری ــراث فرهنگــی، صنایع سرپرســت معاون دســتی و اداره کــل می
 گردشگری استان یزد

 گردشگری کارشناسی ارشد 42 زن

 شهرسازی کارشناسی 26 مرد کارشناس پایگاه میراث جهانی یزد

 کارشناسی ارشد 37 مرد استان یزدراهنمای تور و مسئول کمیته گردشگری الکترونیک 
مدیریت فناوری 
 اطالعات

 دانشجوی دکتری 37 مرد راهنمای تور و مسئول کمیته گردشگری پایدار استان یزد
مدیریت 
 جهانگردی

ش ه آمـوزراهنمای تور، رئیس اسبق اتحادیه راهنمایان تور یزد و مـدیر موسسـ
 جهانگردی

 گردشگری کارشناسی 41 مرد

 دانشجوی دکتری 34 مرد دمات مسافرتی و گردشگریدفتر خمدیر 
وکار کسب

 گردشگری

 گردشگری دانشجوی دکتری 32 زن دفتر خدمات مسافرتی و گردشگریمدیر 

 زبان روسی کارشناسی 40 مرد راهنمای گردشگری و مدیر آژانس گردشگری

 هتل داری کارشناسی 30 زن مدیر داخلی هتل و راهنمای تور

 زبان آلمانی کارشناسی ارشد 42 مرد ل و راهنمای تورمدیر داخلی هت

 کارشناسی ارشد 32 مرد های آموزش راهنمای گردشگریراهنمای گردشگری و مدرس دوره
مرمت و احیاء 
های بناها و بافت
 تاریخی

 دانشجوی دکتری 54 مرد صنف هتل داران یزد ای و رئیس سابقهای زنجیرهمدیر هتل
مدیریت 
 جهانگردی

 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 47 مرد یر هتل و رئیس صنف هتل داران یزدمد

 
هدفمند گلوله برفی که برای تعیین حجـم نمونـه از آن اسـتفاده شـد کـه یـک روش  گیری غیر تصادفینمونه روش

س ابر اس خبرگان(. در این روش، Zikmund,2003:384دهندگان است )گیری از جمعیت خاص پاسخداوری برای نمونه
هـای پژوهشگیری به روش گلولـه برفـی بـرای شوند. نمونهمیاهداف خاص تحقیق و راهبردهای حل مسئله شناسایی 
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در ایـن روش، محدود و ناشناخته هستند، بسیار مناسب است.  دهندگانپاسخها تعداد اکتشافی، کیفی و توصیفی که در آن
طور مـداوم تکـرار کند و این روند بـهد و او نیز خبره بعدی را معرفی میگوییک خبره نام یک خبره دیگر را به محقق می

ها از مدل کمی شـاخص انتخـاب ارجحیـت یـا بندی گزینه(. در ادامه جهت رتبهBaltar & Brunet,2012:58شود )می
PSI1 هـادادهدر بخـش تحلیـل کیفـی گیری چند معیـاره اسـت اسـتفاده شـد. های نوین تحلیل تصمیمکه یکی از روش 
 .شد استفاده Microsoft Excelافزار از نرممنظور سهولت در انجام ارزیابی به

 
 PSIروش 

 پیشـنهاد شـد. گیری چنـد معیـارهتصـمیمبرای حل مسائل  (2010) 2توس  بهات و مانیا شاخص انتخاب ارجحیت روش

ارد و بنابراین الزم نیست کـه وزن نیازی به تعیین اهمیت نسبی معیار ند PSI ، روشMCDMهای برخالف بیشتر روش
گیری درباره اهمیت نسبی معیارها ویژه در مواردی که در تصمیمبنابراین، این روش به شده را تعیین کنیم؛معیارهای تعیین

شـده در ، تنها با اسـتفاده از اطالعـات ارائهPSI(. درواقع، روش Singh et al,2015:4ناسازگاری وجود دارد، مفید است )
هـای معیارهـا ماننـد کند، یعنی از یک رویکـرد عینـی بـرای تعیـین وزنگیری، وزن معیارها را تعیین میتریس تصمیمما

شامل چند مرحله  MCDM برای حل مسائل PSI فرآیند کاربرد روش کند.انحراف استاندارد یا روش آنتروپی استفاده می
 (.  Maniya & Bhatt,2010:1786; Vahdani et al,2011:1404-1407است )
 .ها، معیارهاناسایی هدف، تعیین گزینهش -1مرحله 
 های موجود:شکیل ماتریس تصمیم اولیه بر اساس دادهت -2مرحله 
شود. ماتریس ارزیابی می معیار انتخابی برابر  گزینه در 

 دهد.نشان می را با توجه به معیار انتخابی  شده است، تناظر گزینه ر که در زیر نشان دادهطوهمان گیریتصمیم

  رابطه )1(                                                                 

 سازی ماتریس تصمیم:نرمال -3مرحله 
گیری به گیری مختلف در یک ماتریس تصمیماندازه د معیاره نیازمند تبدیل مقادیر با واحدهایگیری چنهای تصمیمروش

گیری مـاتریس تصـمیم شود.سازی گفته مینرمال 1-0واحدی سازگار هستند که به این فرایند تبدیل مقادیر به طیفی از 
 شود.( ساخته می3( و )2های )نرمال شده با استفاده از معادله

 سود(:)عیار مثبت باشد اگر م

  رابطه )2(                                                                                                                  

 هزینه(:)و اگر معیار منفی باشد 

  رابطه )3(                                                                                                                  

 ارجحیت:محاسبه مقدار تفاوت  -4گام 
 شود.ای تعیین میکه برای هر معیار، مبتنی بر مفهوم انحراف واریانس نمونه ارجحیتمقدار تفاوت 

  رابطه )4(                                                                                             
 است و میانگین مقدار نرمال شده ویژگی  که

  رابطه )5(                                                                                                          

                                                           
1. PSI - Preference Selection Index 
2. Bhatt & Maniya 
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 :)وزن معیارها( تعیین مقدار ارجحیت کل -5گام 

 برای به دست آوردن مقدار ارجحیت کل، الزم است که انحـراف شود.برای هر معیار تعیین می  مقدار ارجحیت کل
ر معیار با استفاده از معادله زیر تعیـین را پیدا کنیم که انحراف در مقدار ارجحیت برای ه  در مقدار ارجحیت 
 شود:می

  رابطه )6(                                                                                                             
 شود:با استفاده از معادله زیر تعیین می و مقدار ارجحیت کل

  رابطه )7(                                                                                                               

 . مجموع مقادیر ارجحیت کل باید یک شود، یعنی
 به دست آوردن شاخص انتخاب ارجحیت: -6گام 

 شود:برای هر گزینه با استفاده از معادله زیر محاسبه می ،شاخص انتخاب ارجحیت
  رابطه )8(                                                                                                  

 :هابندی گزینهرتبه -7گام 
شـوند تـا تفسـیر نتـایج، بنـدی میها به ترتیب نزولی یا صـعودی رتبه، گزینهپس از محاسبه شاخص انتخاب ارجحیت

هایی را داراست رتبه اول و به همین ترتیب، گزینه ای که باالترین شاخص انتخاب ارجحیتتسهیل شود، یعنی گزینه
 کنند.ا کسب میهای بعدی رباشند رتبهتری را دارا میپایین  که شاخص انتخاب ارجحیت

با معیـار  بندی نظرات خبرگان، از روش میانگین حسابی برای تعیین درایه )امتیاز( های متناظر گزینهمنظور جمعبه
 استفاده شد.  در ماتریس انتخابی

 رابطه )9(                                                                    

                      

 مطالعه مورد محدوده
 مختلـف ادوار و کهـن مـدنت و فرهنگ از درخشانی میراث دارای و ایرانی اقوام باستانی هایسرزمین از یکی یزد منطقه
 نسـبت مقـدونی اسـکندر انزم به را یزد شهر اولیه بنای مورخین، از برخی. باشدمی سال هزار 3 قدمت تقریبی با تاریخی
 محـل ایـن در( م 339-421) اول یزدگـرد فرمانبه ساسانیان دوره در نویسان تاریخ از دیگر ایعده اعتقاد به و دهندمی

 آفرین درخور و فرخنده قدس،م معنای به و است شدهگرفته عنوان همین از یزد نام. است گردیده بنا یزدگرد نام به شهری
 دهآمـ پدیـد کثـه کهن شهر ویرانی زا بعد احتماالً که اندخوانده ایساتیس را باستانی و کهن شهر ونانیی مورخین .باشدمی
 در همـواره ناحیـه این. است شدهداده دارالعباده لقب یزد به اسالم دین به ایران مردم گرایش و اسالم ظهور از پس. است
اسـت )سـازمان میـراث  ودهبـ برخـوردار چاپـاری و پستی راکزم راهداری، هایمؤسسه معتبر هایراه از هخامنشیان دوره

( و بنـا بـه 1اسـتان یـزد است)شـکل شـماره  مرکـز زد،ی شهر .(2: 1395دستی و گردشگری استان یزد،فرهنگی، صنایع
داده است )مرکز آمـار نفر را در خود جای 656774اطالعات آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیتی در حدود 

کیلـومتر  508 تهـران تا نهوایی آ دارد و فاصله کیلومترمربع در مرکز ایران قرار 5/99(. این شهر با وسعت 1395، ایران
 عـرض و گرینـویچ النهارنصـف از رقیش دقیقه 25 و درجه 45 جغرافیای طول قراربه آن جغرافیایی باشد. مختصاتمی

 مسـطح جلگـه در یـزد است. شهر متر 1222دریا  سطح از آن متوس  ارتفاع و شمالی دقیقه 54و  درجه 31 جغرافیایی

 هـوای دارای ی،شـرق و شـمالی جهات کویر و دشت لوت در با دشت مجاورت سبب و به شدهایران واقع مرکزی فالت

دارنـد  جریـان سـال از معینـی در فصـول که تاس گردوغبار با توأم گرمسیری بادهای وهوای گرم و خشک همراه باآب
 (.1: 1387 مشاور آرمانشهر،)مهندسین 
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 شهرستان و استان کشور، در یزد شهر . موقعیت1شکل شماره 

 

 اند از:های موجود و بالقوه گردشگری شهر یزد عبارت(، اهم جاذبه1395با توجه به پالن مدیریت گردشگری استان یزد )

 ا بـفرد و زنـده اریخی منحصـربهشهر تاریخی یزد، بهترین نمونه شهرهای خشتی جهان است که دارای بافت ت
ترین میـراث فرهنگـی در ادوار مختلـف عنوان یکـی از درخشـانهکتار است و همواره به 750مساحت تقریبی 

شده و حـدود اثر تاریخی گردشگری در شهر یزد، شناسایی 6500بر تاریخی ایران مطرح بوده است. تاکنون بالغ
و  2011های ایرانی در سال آباد یزد از مجموعه باغبین، باغ دولتناثر آن به ثبت ملی رسیده است. درای 1549

 در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. 2017نیز شهر تاریخی یزد در سال 

 دستی و تولیدات محلی آن است. ازجمله این صنایع کـه های گردشگری شهر یزد، صنایعیکی دیگر از پتانسیل
های سنتی و ترمه، ایکات، دارایی و ...؛ شیرینیجات ازجمله قطـاب، توان به بافتهمیباشند ها عنوان میبر دهبالغ

انند انـواع های سنتی نظیر پالوده یزدی و عرقیات و همچنین غذاهای سنتی مباقلوا، کیک یزدی و ...؛ نوشیدنی
 آش )شولی(، قیمه یزدی و ... اشاره نمود.

  خود پرورانده است. از همین  سالمی را درا -های زیبای ایرانیسنتشهر یزد، مردمانی پایبند به فرهنگ غنی و
 شود.ده میآن دی روی ضمن همگونی در وزین بودن مراسم و آداب و سنن مردم یزد، گوناگونی و تنوع در

  تـرین قطـب نابـاروری خاورمیانـه نیـز قطب سالمت در کشور است و بزرگ 5همچنین شهرستان یزد یکی از
ده علوم پژوهشک، بنیادی هایلسلومرکز تحقیقات بیولوژی مراکز درمانی و بیمارستانی همچون باشد، تعدد می

ویژه در سـطح باع  رشد چشمگیر گردشگران سالمت بـه ایـن اسـتان بـه ایمرکز پزشکی هستهتولیدمثل و 
های نفـر از اسـتان 750االنبیاء در روز کننده مرکز درمانی خاتممراجعه 1100ای شده است. برای مثال از منطقه
اکنـون نیـز جوار و کم برخوردار هستند که گواه تعداد رو به رشد گردشگری سالمت در این استان است، همهم

 گیری است.مراکز درمانی جدید با همین هدف در حال شکل

 ال و فوتبال های کویری )والیبهای گوناگون چون ورزشتنوع اقلیم باع  شده تا بسیاری از ورزشکاران در رشته
 های بومی و عمومی را به این شهر جذب نماید.دوانی و ...( در کنار دیگر ورزشساحلی، موتورسواری و اسب

 نظیر و غنی معدنی و صـنایع وابسـته شـامل های کماستان یزد دارای ظرفیتITهـای نـوری، نسـاجی، ، کابل
ها را های بسیاری از ایـن کارخانـهش و نمایندگیسرامیک، فوالد و... است و به همین روی، شهر یزد دفاتر فرو

داده است. همچنین موقعیت استقرار استان یزد و مرکزیت آن درکل کشور، سبب شده است تـا بـا در خود جای
های بزرگ ترانزیتی در مسیر مواصالتی به چهارسوی کشور مانند پروژه بندر خشک نقش مهمـی تعریف پروژه
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 شوند.اله تعداد زیادی از سفرهای تجاری را به مقصد شهر یزد سبب میایفا کند. این عوامل، هرس

 های گونـاگون، همـواره یـزد یکـی از مقاصـد سـفرهای گردشـگران مـذهبی در به دلیل وجود مذاهب و آیین
نمایـد، های آن بسیاری از گردشگران را به خود جذب میهای گوناگون مذهبی بوده است. محرم و آیینمراسم
ان و قصـی نقـاط ایـرای سالیانه مذهبی زرتشتیان نیز هرساله تعداد کثیری از گردشـگران زرتشـتی از هامراسم

 کشـاند )سـازمان میـراث فرهنگـی،کشورهایی چون هند، آمریکا و کشـورهای اروپـایی را بـه ایـن اسـتان می
 (.3-6: 1395دستی و گردشگری استان یزد، صنایع

 

 هابحث و یافته

 های گردشگری شهر یزد به تفکیک نوع گردشگری و عوامل( شامل جاذبه3شماره  تحقیق )جدول گیریتصمیم ماتریس
 دهد.می نشان را ارزیابی تکنیک اینسکیپ

 
 گیری تحقیق. ماتریس تصمیم3جدول شماره 

 نوع جاذبه

 عامل ارزیابی

 (-منفی ) (-منفی ) مثبت )+( مثبت )+( مثبت )+( مثبت )+(

قابلیت 

 دسترسی
(C1) 

پذیری امکان

توسعه 

 اقتصادی

(C2) 

اهمیت 

ملی/ 

 ایمنطقه

(C3) 

اهمیت 

 المللیبین

(C4) 

اثرات 

-اجتماعی

فرهنگی 

 توسعه
(C5) 

اثرات 

محیطی زیست

 توسعه

(C6) 

 35/8 00/9 17/9 52/9 06/1 82/1 (A1)میراث معماری 

 82/7 05/9 41/8 70/7 36/1 58/1 (A2)حلی مدستی و تولیدات صنایع

 88/6 52/7 05/8 70/7 24/1 70/1 (A3)ورسوم محلی گ و آدابفرهن

ها و مراکککت تحقیقککات پت کککی پژوهشکککد 
(A4) 

58/6 94/8 17/8 05/7 18/3 32/4 

مراکت درمانی مجهکت و پت ککان متصصک  
(A5) 

05/7 05/8 35/8 17/7 89/2 41/3 

 11/5 00/8 76/6 29/6 95/2 76/3 (A6)اماکن و امکانات ورز ی خاص 

 05/6 82/7 76/7 76/6 48/3 41/6 (A7)ها و معادن مراکت فروش کارخانه

های وابسکته موقعیت ترانتیتی و زیرسکاخت
(A8) 

29/7 94/8 58/8 35/7 83/2 29/4 

 29/8 47/7 58/8 52/7 36/1 58/2 (A9)برگتاری مراسم خاص مذهبی 
 

های گردشگری شـهر یـزد، ری نسبت به سایر جاذبهاست که جاذبه میراث معما دهنده آنهای جدول فوق نشانداده
 52/9المللـی بـا امتیـاز و اهمیـت بین 17/9ای با امتیاز ، اهمیت ملی/ منطقه35/8ازنظر عوامل قابلیت دسترسی با امتیاز 

زدیکی ونقل شهری به این جاذبه، تراکم اکثر مراکز اقامتی و نهای حملبرتری دارد و بیانگر اختصاص بیشترین زیرساخت
ابنیه میراثی در بافت تاریخی شهر یزد و نیز اقبال زیاد گردشگران خارجی و داخلی به آن است. همچنین ازلحـاظ عوامـل 

، کمترین امتیاز منفی را کسـب نمـوده 82/1محیطی توسعه و اثرات زیست 06/1فرهنگی توسعه با امتیاز -اثرات اجتماعی
ی بر این جاذبه، کمترین آسیب را به بافت اجتماعی و هویت فرهنگی شـهر است، به این معنی که توسعه گردشگری مبتن

دستی و محیطی آن بر بافت تاریخی شهر یزد در آینده ناچیز خواهد بود. جاذبه صنایعکند و اثرات منفی زیستیزد وارد می
ها بـه خـود نسبت به سـایر جاذبـهبیشترین امتیاز را  05/9پذیری توسعه اقتصادی، با امتیاز تولیدات محلی از حی  امکان

گذاری برای بازاریابی محصوالت این حوزه است. همچنین کمترین اختصاص داده است که نشانگر پتانسیل باالی سرمایه
المللـی بـا و اهمیـت بین 76/6ای بـا امتیـاز ، اهمیت ملی/منطقه11/5امتیاز مثبت ازنظر عوامل قابلیت دسترسی با امتیاز 
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ها و تجهیـزات یافتگی زیرسـاختیافته کـه مبـین عـدم توسـعهه اماکن و امکانات ورزشی خاص اختصـاصب 29/6امتیاز 
المللی است. در عنوان میزبان مسابقات و رخدادهای ورزشی در سطح ملی و بینورزشی و فقدان توجه الزم به شهر یزد به

در پـایین سـطح قـرار  52/7وسعه اقتصادی با امتیاز پذیری تورسوم محلی ازنظر عامل امکانادامه، جاذبه فرهنگ و آداب
دهنده بازدهی کم اقتصادی توسعه گردشگری بر پایه این جاذبه است. بیشترین امتیاز منفی ازلحاظ عوامـل دارد که نشان
ها و به مراکز فروش کارخانـه 41/6محیطی توسعه با امتیاز و اثرات زیست 48/3فرهنگی توسعه با امتیاز -اثرات اجتماعی

رویه کارگران غیربـومی شـاغل تواند تغییر بافت جمعیتی شهر یزد در پی مهاجرت بیمعادن تعلق گرفت که دالیل آن می
های مرتب  با صنعت در یابی صحیح و تمرکز فعالیتدر این صنایع طی سالیان اخیر و آلودگی بالقوه ناشی از عدم موقعیت

ها نرمـال شـود )جـدول گیری تحقیق، بایستی ماتریس دادهل ماتریس تصمیممبادی ورودی شهر یزد باشد. پس از تشکی
 (.4شماره 
 

 . ماتریس نرمال شده مقایسه زوجی4جدول شماره 

Rij C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 00/1 99/0 00/1 00/1 00/1 87/0 

A2 94/0 00/1 92/0 81/0 78/0 00/1 

A3 82/0 83/0 88/0 81/0 85/0 93/0 

A4 79/0 99/0 89/0 74/0 33/0 37/0 

A5 84/0 89/0 91/0 75/0 37/0 46/0 

A6 61/0 88/0 74/0 66/0 36/0 42/0 

A7 72/0 86/0 85/0 71/0 30/0 25/0 

A8 87/0 99/0 94/0 77/0 37/0 37/0 

A9 99/0 83/0 94/0 79/0 78/0 61/0 

 

 (:5 شود )جدولدر گام بعدی، متوس  مقادیر نرمال شده هر معیار تعیین می
 

 . میانگین مقادیر نرمال شده برای هر معیار5جدول شماره 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Rbar 84/0 92/0 89/0 82/0 67/0 73/0 

 

 (.6در مرحله بعد، بایستی مقدار تفاوت هر معیار، محاسبه شود )جدول شماره 
 

 شده برای هر معیار. مقادیر تفاوت محاسبه6جدول شماره 

PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 

127526/0 043356/0 042655/0 085659/0 684217/0 796389/0 

 

 (.7رسد )شکل ازآن، نوبت به محاسبه انحراف در مقدار ارجحیت برای هر معیار میپس
 

 شده برای هر معیار. مقادیر تفاوت محاسبه7جدول شماره 

Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ6 Φ6 

872474/0 956644/0 957345/0 914341/0 315783/0 203611/0 

 

(. با توجه بـه جـدول زیـر، بـر اسـاس نظـر 8شود )جدول شماره تعیین می وزن معیارهایا  سپس مقدار ارجحیت کل
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ای و های گردشگری شهر یـزد بـه ترتیـب، اهمیـت ملی/منطقـهسنجی توسعه جاذبهترین عوامل در امکانخبرگان، مهم
گونـه اسـتنباط نمـود کـه مبنـای توان اینتصادی هستند. بنابراین میپذیری توسعه اقازآن با اختالف ناچیزی، امکانپس
منظور جـذب گردشـگران سازی بههای گردشگری در شهر یزد باید بر ظرفیتریزی توسعه جاذبهگذاری برای برنامههدف

ی در توسـعه گذارای متمرکز گردد. همچنین زمینه مناسبی برای تضمین عواید اقتصادی حاصـل از سـرمایهملی و منطقه
های المللی در جایگاه سوم قرارگرفتـه، جاذبـههای گردشگری در شهر یزد وجود دارد. اما ازآنجاکه عامل اهمیت بینجاذبه

های میراث، سالمت و تجارت شهر یزد نسبت به دو عامل قبلی، پتانسیل کمتری برای جذب گردشگران خارجی در حوزه
ود. در ادامه، عامل قابلیت دسترسی قرار دارد که به وجود حداقل امکانات الزم شدارند، پس فرضیه نخست پژوهش رد می

-شهری و لزوم توجه هرچه بیشتر به آن اشاره دارد. درنهایت عوامـل اثـرات اجتمـاعیونقل شهری و بروندر حوزه حمل
یافتگی پـایین ند به توسـعهتوامحیطی توسعه حائز کمترین اهمیت هستند که این مورد میفرهنگی توسعه و اثرات زیست

های گردشگری در شهر یزد اشـاره داشـته باشـد، چراکـه غالبـاً ایـن اثـرات در مقاصـدی کـه در مراحـل ابتـدایی جاذبه
 خورند.یافتگی خود قرار دارند، کمتر به چشم میتوسعه

 

 شده برای هر معیار. وزن محاسبه8جدول شماره 

Ψ1 (W1) Ψ2 (W2) Ψ3 (W3) Ψ4 (W4) Ψ5 (W5) Ψ6 (W6) 

206738/0 226682/0 226848/0 216658/0 074827/0 048247/0 
 

 (.9ره آوریم )جدول شمادر گام بعدی، شاخص انتخاب ارجحیت را به دست می
 

 شده برای هر گزینه. شاخص انتخاب ارجحیت محاسبه9جدول شماره 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 21/0 23/0 23/0 22/0 07/0 04/0 

A2 19/0 23/0 21/0 18/0 06/0 05/0 

A3 17/0 19/0 20/0 18/0 06/0 0.04 

A4 16/0 22/0 20/0 16/0 02/0 02/0 

A5 17/0 20/0 21/0 16/0 03/0 02/0 

A6 13/0 20/0 17/0 14/0 03/0 02/0 

A7 15/0 20/0 19/0 15/0 02/0 01/0 

A8 18/0 22/0 21/0 17/0 03/0 02/0 

A9 21/0 19/0 21/0 17/0 06/0 03/0 
 

های گردشـگری شـهر یـزد )جـدول بندی جاذبـهنهایت، بر اساس روش شاخص انتخاب ارجحیت نتایج حاصل از رتبه در
 شده است.( نمایش داده10شماره 

 

 هابندی گزینه. نتایج رتبه10جدول شماره 

 رتبه Ii جاذبه

 99/0 1 (A1)میراث معماری 

 91/0 2 (A2)لی دستی و تولیدات محصنایع

 86/0 3 (A9)مراسم خاص مذهبی برگتاری 

 84/0 4 (A3)ورسوم محلی فرهنگ و آداب

 83/0 5 (A8)های وابسته موقعیت ترانتیتی و زیرساخت

 80/0 6 (A5)مراکت درمانی مجهت و پت کان متصص  

 79/0 7 (A4)ها و مراکت تحقیقات پت کی پژوهشکد 

 73/0 8 (A7)ها و معادن مراکت فروش کارخانه

 68/0 9 (A6)ن و امکانات ورز ی خاص اماک
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دسـتی و تولیـدات های صنایعازآن به ترتیب جاذبـهمطابق جدول فوق، جاذبه میراث معماری با بیشترین امتیاز و پس
هـای بعـدی از حیـ  اولویـت ورسوم محلی به ترتیـب در جایگاهمحلی، برگزاری مراسم خاص مذهبی و فرهنگ و آداب

لـت دارنـد. ر یـزد دالن چهار جاذبه، بر اهمیت ابعاد ملموس و نـاملموس میراثـی در گردشـگری شـهتوسعه قرار دارند. ای
های وابسـته بـه آن بـر نقـش راهبـردی و گردد. موقعیـت ترانزیتـی و زیرسـاختبنابراین فرضیه دوم پژوهش، تأیید می

پزشکان متخصص و  ی مراکز درمانی مجهز وهاقال کاال در کشور تأکید دارد. جاذبهعنوان مرکز انتمواصالتی شهر یزد به
چندان مناسب شـهر یـزد اند که به معنی ظرفیت نهها و مراکز تحقیقات پزشکی در جایگاه بعدی قرارگرفتهنیز پژوهشکده

ها و معادن و اماکن و ترین جایگاه هم مراکز فروش کارخانهجهت توسعه گردشگری سالمت پس از میراث است. در نازل
سنجی توسعه، های گردشگری بلندمدت از حی  امکانریزیاند به این معنی که در برنامهورزشی خاص قرارگرفتهامکانات 

 اولویت پایینی دارند.

 
 گیرینتیجه
ها چه از روند. این جاذبهآمیز یک مقصد گردشگری به شمار میهای گردشگری، عنصر اساسی برای توسعه موفقیتجاذبه

شـوند یافته و اداره مینی ساخت، منابعی دائمی هستند و باهدف اصلی جذب بازدیدکننـدگان توسـعهنوع طبیعی و چه انسا
(Hu & Wall,2005:619اینسـکیپ .) (جاذبـه38: 1991 )هـای طبیعـی، فرهنگـی و های گردشـگری را همـه ویژگی

وی بـر  کننـد.ید به خـود جـذب میداند که گردشگران را برای بازدهای مرتب  با یک محدوده میاستثنایی و نیز فعالیت
(. بـر ایـن Lasten,2010:54کنـد )سنجی، قبل از آغاز فرآیند توسعه تأکیـد میریزی دقیق و تحلیل امکاناهمیت برنامه

 :Azarmi et al,2019ریزی مناسب برای توسعه گردشـگری اسـت )های گردشگری، الزمه برنامهاساس، تحلیل جاذبه

تکنیک ارزیابی مـاتریس مبتنی بر  ،10تا  1با مقیاس  ایپرسشنامهچارچوب نظری،  تدوین از (. در مقاله حاضر، پس321
های مختلف گردشـگری نفر از خبرگان حوزه 17های گردشگری شهر یزد تهیه گردید و در اختیار جاذبهو کمی اینسکیپ 

ولـه برفـی انتخـاب شـدند. در ادامـه جهـت هدفمند گل گیری غیر تصادفینمونه روشقرار گرفت. این تعداد با استفاده از 
گیری چنـد های نوین تحلیـل تصـمیمکه یکی از روش (PSI)ها از مدل کمی شاخص انتخاب ارجحیت بندی گزینهرتبه

به  منظور سهولت در انجام ارزیابی،به Microsoft Excelافزار نرم هادر بخش تحلیل کیفی دادهمعیاره است استفاده شد. 
 د.کار گرفته ش

سنجی توسعه، جاذبه میراث معماری شـهر یـزد های تحلیلی تحقیق و بر اساس مجموع عوامل امکانبا توجه به یافته
دستی و تولیدات محلی؛ برگزاری مراسـم ازآن به ترتیب صنایعباشد. پسهای آتی میدارای بیشترین قابلیت، جهت توسعه

های وابسته؛ مراکز درمـانی مجهـز و پزشـکان انزیتی و زیرساختورسوم محلی؛ موقعیت ترخاص مذهبی؛ فرهنگ و آداب
ها و معادن؛ و در آخر اماکن و امکانـات ورزشـی ها و مراکز تحقیقات پزشکی؛ مراکز فروش کارخانهمتخصص؛ پژوهشکده

ن نتیجـه تـواخاص قرار دارند. نظر به اینکه چهار جاذبه نخست بر عوامل میراثی ملموس و نـاملموس داللـت دارنـد، می
ذکر اسـت های گردشگری برخوردارند. شایانهای میراثی شهر یزد از اقبال بیشتری نسبت به سایر جاذبهگرفت که جاذبه

مـدت در طـی سـال هـای زمـانی خـاص و کوتاهکه مراسم مذهبی باوجوداینکه رویدادهای وابسته به آن، محدود به بازه
هـا شـهر بر اساس آن 2017ین موارد، مطابق با معیارهایی است که در سال هستند، پتانسیل مناسبی برای توسعه دارند. ا

فرد یا حداقل استثنایی از اند از: نمونه منحصربهتاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معیارها عبارت
ونی بشری که معرف یـک یـا ای از یک مکان مسکرفته است؛ و نمونه برجستهیک سنت فرهنگی و تمدن زنده یا ازمیان

های تجاری، درمانی و ورزشـی در کننده جاذبه(. همچنین باوجود نقش تعیینUNESCO,2017:214چند فرهنگ است )
توسعه اقتصادی شهر یزد باید این نکته را متذکر شد که به دلیل شرای  اقتصادی حاکم بر کشور در حال حاضـر، فقـدان 

های وابسته از وضعیت مطلوب برای توسـعه فاصـله دارنـد و بـا ادامـه توسعه زیرساختهای الزم و عدم قوانین و حمایت
بـر آنچـه گفتـه شـد، ایـن پـژوهش، همسـو بـا  شرای  موجود مورد استقبال گردشگران ورودی، قرار نخواهند گرفت. بنا

 هایجاذبـه سـاخت ونفرهنگی/انسا های( مبنی بر اهمیـت جاذبـه1394های کلی تحقیق محمودزاده و همکاران )یافته
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فرهنگـی و -تاریخی های( مبنی بر اهمیت جاذبه1398یزد و نیز پژوهش زیاری و رخساری ) ناملموس شهرستان فرهنگی
های مطالعه زارع اشکذری و همکاران مذهبی گردشگری شهر یزد است. از سوی دیگر، نتایج تحقیق، مؤید یافته-تاریخی

های گردشگری فرهنگی در افزایش رونق گردشـگری فرهنگـی در شـهر ظرفیتهای شاخص( شامل تأثیرگذاری 1393)
 گردشـگری هایجاذبـه وجـود ازنظـر یـزد ( شهر1394همچنین در تأیید مطالعه اهلل یاری ولندانی و همکاران ) یزد است.

ی نیز نقش مؤثری مذهب گردشگریها و فرهنگی حائز جایگاه مناسبی است اما برخالف نظر آن تاریخی هایجاذبه ویژهبه
( 1394های عزیـزی و زاهـدی )باشد. همچنین نتایج این پژوهش، در راستای یافتهدارا می یزد شهر گردشگری جریاندر 

ای برای توسـعه مواجـه توجه با موانع عدیدههای قابلاست که معتقدند گردشگری سالمت در استان یزد باوجود پیشرفت
های گردشگری شهر یزد بر اساس نظر خبرگان به ترتیـب اهمیـت مشـخص سعه جاذبهاست. در ادامه، عوامل مؤثر بر تو

المللی، قابلیت دسترسی، اثـرات پذیری توسعه اقتصادی، اهمیت بینای، امکانشدند که عبارت بودند از اهمیت ملی/منطقه
توان نتیجه گرفت که بـرای یمحیطی توسعه. با توجه به ترتیب عوامل مذکور مفرهنگی توسعه و اثرات زیست -اجتماعی

توسعه گردشگری در شهر یزد باید بیشترین تمرکز مدیران و برنامـه ریـزان، معطـوف بـه گردشـگران در سـطح ملـی و 
های گردشگری شهر یزد فراهم است که خود عامـل مهمـی ضمن، زمینه برای توسعه اقتصادی جاذبه ای باشد. درمنطقه

المللـی شـود و باشد. از سوی دیگر بایسـتی توجـه بیشـتری بـه تبلیغـات بینیگذاری بخش خصوصی مدر جذب سرمایه
های توسعه کشور است. همچنـین ازآنجاکـه های شهر یزد تسهیل گردد که تابعی از برنامهدسترسی گردشگران به جاذبه

طی توسعه آن چندان محیفرهنگی و زیست -گردشگری در شهر یزد در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد اثرات اجتماعی
 های گردشگری دارای اولویت توسعه در شهر یزد بیان داشت:منظور حمایت از جاذبهاند. راهبردهای زیر را بهبروز نیافته
 دمات خـها برای بازدید گردشگران در کنـار توسـعه مراکـز حفاظت و احیای ابنیه تاریخی باارزش و گشایش آن

 یخی شهر یزد؛گردشگری و اقامت سنتی در بافت تار

 دسـتی و هـای موجـود در زمینـه تولیـد صنایعگذاری و ظرفیتهای سـرمایهآشناسازی بخش خصوصی با مزیت
 تولیدات محلی؛

 زنی در ماه محرم و نیز جشن سده زرتشتیان؛برند سازی مراسم خاص مذهبی مانند نخل برداری و سینه 

 ورسـوم سـاکنین داشـتن فرهنـگ و آدابمنظور زنـده نگههای آیینی در محالت بهبرگزاری رویدادها و جشنواره
 بومی؛

 3گونه استنباط نمود که باوجود گذشت توان اینها و تعیین اهمیت عوامل میبندی جاذبهدرمجموع با توجه به اولویت
نی بـرای دوعنوان اولین شهر از ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو هـیچ برنامـه مـسال از ثبت شهر تاریخی یزد به

توانـد که تمرکز بر این پتانسیل مینظیر جهت جذب گردشگران خارجی وجود ندارند، درحالیگیری از این فرصت کمبهره
انداز روشـنی بـرای اند. چرا که در صورتی چشمهای پایینی کسب نمودههایی گردد که جایگاهمنجر به توسعه سایر جاذبه

صورت متوازن توسعه یابند. بنابراین بایستی در کنار توجه ها در مقصد بهجاذبهموفقیت گردشگری وجود خواهد داشت که 
های تجاری، درمانی و ورزشـی صـورت گیـرد کـه ایـن امـر سازی الزم برای جاذبههای میراثی شهر یزد، زمینهبه جاذبه

ها و نهادهای دخیل در فاده سازمانتواند مورداستیهای این پژوهش مریزی یکپارچه و بلندمدت است. یافتهنیازمند برنامه
 ریزی گردشگری جهت کنترل هدفمند توسـعه گردشـگری، مـدیریت تقاضـای سـفر در آینـده ومدیریت شهری و برنامه
 های گردشگری استانتوانند به بررسی جاذبههای بخش خصوص باشد. تحقیقات آینده میگذاریهمچنین هدایت سرمایه

 ای بپردازند.یزد در سطحی فراگیر و منطقه
 

 تشکر و قدردانی
 .شته استدکتری است، حامی مالی ندا بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که مستخرج از رساله
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